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اﻗﺘﺼﺎدﻣﻘﺎوﻣﺘﻰ؛
تولید و اشتغال

سﺮمﻘاﻟﻪ

نامگذاری سال  9۶بهعنوان اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال توسط رهبر انقالب اسالمی و حمایتها و توجهات

بخشهای اقتصادی نسبت به انتخاب این شعار برای سال جدید ،حاکی از حجم فشارهای گوناگون بر بخش
تولید و صنعت کشور است و فعاالن تولیدی و صنعتی کشور امیدوارند در سایه توجهات بیشتر به تحقق شعار

امسال ،بخشی از فشارهای موجود بر صنعت و تولید کاهش یابد ،اگرچه تجربه سالیان گذشته نشان داده است

تحقق این شعارها در عمل با مشکالت بسیاری مواجه بوده است.

بدون تردید تحقق شعار تولید و اشتغال بدون حمایت و توجه ویژه حاکمیت غیرممکن خواهد بود .قوای مختلف

نﻈام و دستگاههای مختلف اجرایی زیرمجموعه این قوا باید با هماهنگی کامل در طرح و تصویب قوانین و
مقررات و اجرا و نﻈارت بر آن عمل نمایند تا شاهد تحقق این شعار در عمل باشیم .کما اینکه سالهاست بر
تسهیل فضای کسب و کار و تولید ملی و ایجاد اشتغال برای برونرفت از شرایط رکود فعلی و تقویت بخش

خصوصی تﺄکید میشود و قوانین و مقررات بسیاری هم در این خصوص تدوین شده است ولی بخش تولید و
صنعت کشور همچنان با مشکالت متعدد مواجه است.

آنچه که امروز بخش تولید و صنعت کشور از مسئولین مملکت انتﻈار دارد  ،توجه بیشتر به بخش تولید با حذف

قوانین و مقررات دست و پاگیر و حمایتهای بیشتر در حوزه مالیات ،تﺄمین اجتماعی و بانکهاست و بهنﻈر
میرسد دولت محترم با حمایتهای خود در این بخش میتواند زمینه توسعه بخش تولید و اشتغال را فراهم

نماید.

به اذعان بسیاری از صاحبنﻈران اقتصادی و صنعتی ،نساجی و پوشاک یکی از مهمترین صنایع دنیا در

اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده صنعتی به حساب میآید بهطوریکه اکثر کشورهای توسعه یافته در مسیر

توسعه خود از صنعت نساجی گذر کردهاند و دولت یازدهم نیز در طول دوره قبل تالش کرد تا حرکتهایی

را در این خصوص به انجام برساند از جمله برنامهریزیها و پیگیریهای وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی
در خصوص موضوع طرح تکاپو )توسعه کارآفرینی پوشاک( و همچنین پیگیریهای وزارت صمت در طرح

ساماندهی برندها و مبارزه با قاچاق کاالهای نساجی و پوشاک که در نهایت منجر به صدور دستورالعمل و
آئیننامههای اجرایی در این خصوص شد و اگرچه اجرای کامل این دستورالعملها و طرحها هنوز در عمل محقق

نشده است اما همچنان این امیدواری وجود دارد که با عملیسازی این طرحها ،صنعت پوشاک کشور از شرایط
نامساعد فعلی عبور و روزهای بهتری را تجربه کند و از این رهگذر شاهد رونق بیشتر تولید و اشتغال در حوزه

صنایع نساجی و پوشاک کشور باشیم.

مدیرمسئول

ﺩﻳﺪگاﻩ

ﺗﻮﻟﯿﺪ؛ ﺟﺰو
اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎى
دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ

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

اشاره:

به اعتقاد مهندس فرهی در شرایط فعلی تولید
جزو اولویتهای دولت نیست و تمرکز بر مسائلی

مانند حفﻆ امنیت کشور به مراتب بیشتر است البته

زمانیکه تولیدکننده و کارگر از شرایط نامطلوب
اقتصادی ناراضی هستند و امنیت سرمایهگذاری در
کشور به شدت پایین است طبعاً بیکاری در جامعه

افزایش خواهد یافت که این بیکاری منشﺄ بسیاری
از بزهکاریها و ناهنجاریهای اجتماعی است و
آسیبهای جبرانناپذیری را به پیکر جامعه وارد

میکند .این تولیدکننده فرش ماشینی ادامه میدهد:

رقابت در صنعت فرش ماشینی ایران بسیار تنگاتنگ

و میزان تولید به مراتب بیشتر از حجم تقاضاست،
معدود کارخانههایی وجود دارند که با تمام ﻇرفیت به
فعالیت میپردازند و غالباً کارخانههای کوچک )دارای

یک تا دو دستگاه( با تمام ﻇرفیت کار میکنند؛ با توجه
به این روند پیشبینی میکنم رکود فعلی بازار فرش
ماشینی طی دو سال آینده همچنان وجود خواهد

داشت و اتفاق خاصی در بازار رخ نمیدهد .متن کامل
این گفتوگو از نﻈرتان میگذرد:

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

همانطور که میدانید طرحهای فرش ماشینی به
دو بخش کالسیک و مدرن (فانتزی) تقسیمبندی
میشوند .اغلب کشورهای مسلمان همچنان
خواهان فرش با طرح کالسیک هستند اما در
مجموع فکر میکنم بالغ بر  8۰درصد بازار فرش
ماشینی دنیا ،خواهان فرش با طرح مدرن هستند.
بازار فرش ماشینی متأثر از شرایط نامساعد اقتصاد
جهانی است اما هرگز نیاز به فرش ماشینی از بین
نخواهد رفت و با توجه به تغییر مستمر فرهنگ
مصرف و متناسب با قدرت خرید مردم جهان،
میزان خرید فرش با طرح کالسیک یا مدرن ،کم
و زیاد میشود.
در ايران نيز اين قاعده حکمفرماست؟

بله؛ در ایران نیز تقاضا برای فرش ماشینی
کالسیک در حال کاهش است و طرحهای مدرن
مورد استقبال گسترده مصرفکنندگان به خصوص
نسل جوان قرار میگیرد .تولیدکنندگان نیز متوجه

این تغییر ذائقه شدهاند و به تبع محصوالت خود
را منطبق با نیاز و خواسته مشتریان به بازار عرضه
میکنند.
رقابت در صنعت فرش ماشینی ایران بسیار
تنگاتنگ و میزان تولید به مراتب بیشتر از حجم
تقاضاست ،معدود کارخانههایی وجود دارند که
با تمام ظرفیت به فعالیت میپردازند و غالب ًا
کارخانههای کوچک (دارای یک تا دو دستگاه)
با تمام ظرفیت کار میکنند؛ با توجه به این روند
پیشبینی میکنم رکود فعلی بازار فرش ماشینی
طی دو سال آینده همچنان وجود خواهد داشت و
اتفاق خاصی در بازار رخ نمیدهد.
به این نکته هم باید اشاره کنم همانطور که
میدانید قدرت خرید مردم کاهش یافته ،مردم
ما فقیرتر و اختالف طبقاتی بیشتر شده است،
متأسفانه درصد قابل توجه افرادی که از نظر درآمد
جزو طبقه متوسط جامعه بودند به قشر ضعیف
جامعه تبدیل شدهاند و طبع ًا فرش جزو ضروریات
زندگی آنان نیست ،آنان ترجیح میدهند نیازهای
اساسی خانواده خود را تأمین کنند ،در گذشته به
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3

زمانی كه مردم متوجه شوند در يک مركز تجاری
بزرگ و معتبر ،محصوالت متنوع و متعدد عرضه

میشود ،شرايﻂ خريد آسان است ،انتخابهای
آزادانهای برای خريد دارند ،با مشکل پارک

خودرو روبرو نيستند ،زمان كمتری برای خريد
صرف میشود؛ قطعاً حﻀور در مراكز خريد را
به خريد سنتی و سر زدن به اين مغازه و آن
فروشگاه كوچک ترجيﺢ میدهند

همراه جهیزیه عروس ،چندین تخته فرش ماشینی
با سایزهای بزرگ قرار میگرفت اما امروز این رقم
به دو تخته فرش با سایزهای کوچکتر کاهش
یافته است و یا بسیاری از خانوادهها که قب ً
ال هر
سال فرش ماشینی منزل را عوض میکردند در
حال حاضر این خرید را به چند سال بعد موکول
میکنند و ترجیح میدهند ابتدا نیازهای اساسی
خانواده را برطرف نمایند.
سيستم توزيع فرش ماشينی در ايران چه
تفاوتها و شباهتهايی با سيستم رايج
توزيع فرش ماشينی در دنيا دارد؟

اگر بخواهیم سیستم توزیع فرش ماشینی را با
سیستم کشورهای اروپایی مقایسه کنیم ،باید عنوان
کنم که بخش قابل توجهی از فروش و توزیع فرش
ماشینی در آن کشورها بهصورت اینترنتی و در قالب
فروش آنالین انجام میشود .مدتی پیش در جریان
گفتوگو با مدیر یکی از فروشگاههای اینترنتی،
از وی پرسیدم که چگونه حجم گستردهای از
محصوالت را در اینترنت عرضه میکند .وی پاسخ
داد که هیچیک از این محصوالت در اختیار من
نیست و محصوالت در انبار تولیدکنندگان در چند
کشور اروپایی میباشد .وقتی یک مشتری کاالیی
را سفارش میدهد ،بالفاصله به تولیدکننده اطالع
میدهم ،ظرف  ۲۴ساعت آن کاال توسط پست
یا شرکتهای حمل و نقل سریع به درب منزل
مشتری ارسال میگردد .از آنجا که سایر کشورها،
فرش ماشینی را بهعنوان یک کاالی مصرفی با
طول عمر کوتاه میشناسند بنابراین نیاز چندانی
4

شماره  172فروردین و اردیبهشت 96

به از نزدیک دیدن و لمس کردن فرش ندارند؛
ضمن اینکه جزئیات فرشهای مدرن نیز اندک
است و به آسانی میتوان از طریق اینترنت فرش
با طرح مدرن را خریداری نمود اما این موضوع
در فرهنگ ایرانیان شکل دیگری دارد .فرش در
تمدن و فرهنگ ایرانیها جایگاه ویژه و خاصی دارد
و به نوعی با گوشت و خون آنها درآمیخته است به
همین دلیل شاید همه کارشناس فرش نباشند اما هر
خانوادهای چون از کودکی با فرش بزرگ شدهاند؛
طرح و نقش و رنگ فرشها را به خوبی میشناسد
و دقت بیشتری در هنگام خرید به عمل میآورد به
همین دلیل فروش اینترنتی فرش ماشینی هنوز در
ایران نهادینه نشده است و مردم ترجیح میدهد از
نزدیک فرش را لمس کنند ،طرحهای مختلف را
نگاهی بیندازند و سپس خرید خود را انجام دهند.
البته فروش اینترنتی فرش ماشینی در ایران نیز
تحقق خواهد یافت اما به دالیلی که عنوان شد؛
زمان بیشتری به طول خواهد انجامید.
امروزه شاهد شکلگيری مراكز فروش

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

فرش مانند آقای فرش ،سرای ابريشم،
شهر فرش و  ....هستيم كه هر يک مخاطبان

از راهاندازی و فعاليت آقای فرش رضايت

بسياری را به خود جلب میكنند .بهعنوان يک

داريد؟

توليدكننده فرش ماشينی (و نه مدير يکی از
اين مراكز تجاری بزرگ (آقای فرش) از شما
سوال میكنيم كه توزيع فرش به شيوه سنتی
در ايران موفقتر است يا شيوه مدرن در قالب
مراكز تجاری مدرن؟

واقعیت این است که توزیع کاال به سمت
هایپرمارکتها و مراکز تجاری مدرن پیش میرود.
زمانی که مردم متوجه شوند در یک مرکز تجاری
بزرگ و معتبر ،محصوالت متنوع و متعدد عرضه
میشود ،شرایط خرید آسان است ،انتخابهای
آزادانهای برای خرید دارند ،با مشکل پارک خودرو
روبرو نیستند ،زمان کمتری برای خرید صرف
میشود؛ قطع ًا حضور در مراکز خرید را به خرید
سنتی و سر زدن به این مغازه و آن فروشگاه
کوچک ترجیح میدهند .یکی از نکات مورد انتظار
مصرفکنندگان این است که فروشندگان به آنها

تاکنون در آقای فرش نه تنها سودآوری نداشتهایم
بلکه هزینههای بسیاری هم متقبل شدهایم .نگاه ما
به آقای فرش بهعنوان یک مجموعهای که در سال
ابتدایی فعالیت خود سودآور باشد؛ نیست بلکه این
هزینهها را بهعنوان هزینههای برندسازی و یک
برنامه بلندمدت مدنظر قرار میدهیم؛ طبع ًا انتظاری
که از آقای فرش داریم به اندازه انتظاری که از
فروشگاههای فرش فرهی سطح کشور با متراژهای
 ۲۰۰و  1۰۰متر نیست .از یک فروشگاه صدمتری
انتظار میرود که در کوتاهترین زمان به سودآوری
و بهرهوری برسد اما از یک فروشگاه  ۷-8هزار
متری نمیتوان انتظار سودآوری سریع و بهرهوری
در کوتاهمدت داشت .در مجموع رشد آقای فرش را
بسیار خوب ارزیابی میکنم و در مسیر قابل رشدی
به حرکت ادامه میدهیم؛ ضمن اینکه شعبات
آقای فرش نیز در دست افتتاح است.

محصوالتی که در آقای فرش عرضه میشوند،
گستره وسیعی دارند از فرش ماشینی ارزانقیمت تا
فرش دستباف گرانقیمت .در برخی از فروشگاهها
تمام محصوالتِ ارزان قیمت و گرانقیمت در
کنار همدیگر عرضه میشوند اما اگر بخواهیم
برای مثال شعبه آقای فرش را در شمال تهران
راهاندازی کنیم ،قطع ًا محصوالت ارزانقیمت را در
این مرکز عرضه نخواهیم کرد زیرا مشتریان این
منطقه افراد متمول و قشر باالی جامعه (از نظر
درآمد) هستند اما در شعبه آقای فرش جنوب شهر،
فرشهای دستباف گرانقیمت برای فروش گذارده
نمیشود زیرا اهالی این منطقه ،توان مالی خرید
چنین محصول گرانقیمتی را ندارند.پس متناسب
با استطاعت مالی هر منطقه ،محصول مناسب را
عرضه میکنیم.

فرهنگ استفاده از طرحهای مدرن فرش ماشینی
در مورد فرش ماشينی هم با واردات به تدریج در جامعه نهادینه خواهد شد ،چشمان
مردم به این گونه طرحها عادت خواهد کرد و
ﻏيرقانونی و قاچاق مواجهيم؟
خیر ...او ًال ارزش افزوده فرش ماشینی به اندازه تولیدکنندگان نیز در این زمینه صاحب ایده و سبک
ارزش افزوده پوشاک نیست ،در صنعت پوشاک خواهند شد.
یک کاال چندبرابر قیمت واقعی آن به فروش
تا مدتی پيش يکی از مشکالتی كه اﻏلب
میرود اما در فرش ماشینی حاشیه سود ۲۰-۳۰
صنعتگران نساجی و پوشاک در مصاحبههای
درصد است؛ ضمن اینکه فرش ماشینی حجیم
خود به آن اشاره میكردند ،واردات ﻏيرقانونی
و سنگین است و واردات آن دشوار و پر زحمت
و قاچاق منسوجات به كشور بود اما مدتی است
میباشد .نکته دیگر اینکه صنعتگران ایرانی در
كمتر اين مشکل را میشنويم و مینويسيم!
تولید فرش ماشینی حرفهای زیادی برای گفتن
آيا با كاهش حجم قاچاق منسوجات و پوشاک
دارند و به نوعی پیشرو بازار فرش ماشینی جهان
به كشور مواجهيم كه ديگر كمتر در مورد آن
(طرحهای کالسیک) به شمار میآیند در زمینه
صحبت میشود يا مشکالت مهمتر ديگری
طرحهای مدرن نیز کشورهایی مانند بلژیک و
قاچاق را تحتالشعاع خود قرار دادهاند؟!!
ترکیه از نظر طراحی جلوتر از ما هستند که بهدلیل
نامساعد بودن وضعیت بازار ،تولیدکنندگان ایرانی قاچاق کمتر شده اما نه آنقدر که صنعتگران نساجی
در زمینه طرحهای مدرن هم اقداماتی انجام دادهاند (و به ویژه فعاالن پوشاک) در موردش حرفی نزنند!
زمانی که تولیدکننده مرتب فریاد بزند اما نتیجهای
و فاصله ما با رقیبان کم شده است.
دریافت نکند ،بهتدریج خسته میشود و دیگر فریاد
اين مشکل طراحی چه زمانی و چگونه حل نمیزند! قاچاق فقط این نیست که کاالیی بهطور
مخفیانه از مرز وارد کشور شود بلکه میتواند در
خواهد شد؟!
اغلب مباحثی که در دانشگاهها تدریس میشود؛ قالب کماظهاری و بداظهاری بهطور رسمی از
مربوط به طرحهای کالسیک است .بهاعتقاد من ،گمرکات وارد شوند! کاالهای قاچاق تحتعنوان

برندهای خارجی در بازار به فروش میروند که
ارزش افزوده بسیاری برای واردکنندگان دارد .برای
کسب اطالع از حجم قاچاق باید میزان واردات
رسمی را از گمرک کشور و میزان صادرات رسمی
از گمرک ترکیه را کنار همدیگر قرار داد؛ نگاهی به
این آمار و ارقام نشان میدهد که قاچاق همچنان
وجود دارد آن هم از  ۲طریق! شیوه نخست کم
اظهاری است و شیوه دوم بخشی قانونی و بخشی
غیر رسمی به این معنی که وقتی بازرس مربوطه
پس از ورود به فروشگاه آن برند ،خواستار ارائه برگ
سبز گمرکی یک کاال میشود .واردکننده برگ سبز
واردات آن کاال را نشان مأمور میدهد اما واقعیت
این است که شاید  1۰درصد آن کاال را از طریق
مبادی رسمی و  9۰درصد آن کاال را بهصورت
قاچاق از مبادی غیر رسمی وارد کرده است .بازرس
که نمیتواند تعداد تمام کاالها را در انبار شمارش
کند لذا درصد اندکی از محصوالت بهصورت قانونی
وارد میشوند و مابقی قاچاق هستند!
به اعتقاد من در شرایط فعلی تولید جزو اولویتهای
دولت نیست و تمرکز بر مسائلی مانند حفظ امنیت
کشور به مراتب بیشتر است البته زمانیکه تولیدکننده
و کارگر از شرایط نامطلوب اقتصادی ناراضی هستند
و امنیت سرمایهگذاری در کشور به شدت پایین است
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چگونه میتوان اطمينان كسب كرد كه
واردكننده  25درصد فروش خود را از توليدات

داخلی تﺄمين كند؟ يک واردكننده ممکن است از
توليدكنندهای بخواهد فاكتور رسمی صادر نمايد
كه حجم مشخصی محصول از وی خريداری
كرده ،توليدكننده هم مبالغی بابت صدور فاكتور

مدنظر دريافت نمايد به اين ترتيب هيﭻگونه
اشتغالی در كشور بابت توليد ايجاد نشده است

طبع ًا بیکاری در جامعه افزایش خواهد یافت که این
بیکاری منشأ بسیاری از بزهکاریها و ناهنجاریهای
اجتماعی است و آسیبهای جبرانناپذیری را به پیکر
جامعه وارد میکند.
ديدگاه شما در مورد دستورالعمل وزير
صنعت در مورد نحوه فعاليت برندهای خارجی
در كشور و اجرای آن چيست؟

فکر نمیکنم این دستورالعمل به دو دلیل شکل
اجرایی چندانی بگیرد .نخست اینکه در کشور
ما قدرت اصناف به مراتب بیشتر از قدرت
تولیدکنندگان است و این قدرت سابقه بسیار
طوالنی در تاریخ کشور ما دارد .رشد تولید ناخالص
ملی مرهون تولیدکنندگان و کارآفرینان است اما
در عین حال هم مالیات بیشتری میپردازند و
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هم با مسائل و مشکالت بیشتر از اصناف دست
و پنجه نرم میکنند! تولیدکنندگان قشر زحمتکش
و مظلوم جامعه هستند که حتی اگر دستورالعملی
از وزیر در راستای حمایت از آنان صادر شود ،باز
هم قدرتشان کمتر از قدرت اصناف خواهد بود .به
هر حال روسای جمهور ،وزرا و مدیران دستگاههای
دولتی عوض میشوند اما بازاریها باقی میمانند و
به فعالیت ادامه میدهند در حالیکه تولیدکنندگان
به دلیل عدم انسجام مکانی و اتحاد با یکدیگر
بیشتر مورد فشار دولت قرار میگیرند.
دلیل دوم این است که در دستورالعمل مذکور عنوان
شده که واردکننده برند خارجی باید پس از سال دوم
فعالیت در ایران ۲۵ ،درصد فروش خود را از محل
تولید داخلی تأمین و هر سال  1۰درصد به این رقم
اضافه کند .مشکل اینجاست که او ًال واردکنندگان
ادعا میکنند تولیدکنندگان داخلی از نظر کیفی
توان تولید محصوالت مشابه آنها را ندارند که به
اعتقاد من این موضوع یک بهانه است زیرا از نظر
بهرهمندی از ماشینآالت مدرن و همچنین نیروی
متخصص با کمبود مواجه نیستیم و روزگاری کارگر
از ترکیه جهت کار به ایران میآمد در حالیکه
امروز داستان تغییر کرده و نیروهای کار ما راهی
ترکیه میشوند .تنها مشکل ما در بخش طراحی و
همچنین کمبود مواد اولیه (مانند پنبه) است ،تنوع

مواد اولیه در کشور اندک است که اگر بتوانیم از نظر
طراحی و ارائه محصوالت باکیفیت تالش بیشتری
کنیم طبع ًا آنقدر سرمایهگذار توانمند در کشور وجود
دارد که مواد اولیه مورد نیاز را تأمین نماید.
نکته دیگر اینکه چگونه میتوان اطمینان کسب
کرد که واردکننده  ۲۵درصد فروش خود را از
تولیدات داخلی تأمین کند؟ یک واردکننده ممکن
است از تولیدکنندهای بخواهد فاکتور رسمی
صادر نماید که حجم مشخصی محصول از وی
خریداری کرده ،تولیدکننده هم مبالغی بابت صدور
فاکتور مدنظر دریافت نماید به این ترتیب هیچگونه
اشتغالی در کشور بابت تولید ایجاد نشده است و
صرف ًا یک فاکتور صوری صادر شده تا واردکننده
اثبات کند  ۲۵درصد واردات خود را از محل تولید
داخل تأمین کرده است! اینکه چه نهادی باید به
بررسی ،کنترل و نظارت چنین روندی بپردازد ،جای
سوال است .همچنین باید توجه کنیم در کشور ما
قوانین و مقررات به وفور وجود دارند اما متأسفانه
مجریان قوانین ضعیف عمل میکنند .برای مثال تا
زمانی که این قانون اجرایی شود ۴-۵ ،سال از ارائه
محصوالت خارجی در بازار کشور سپری خواهد شد
و بهدلیل محبوبیت برندهای خارجی در میان مردم،
به راحتی فروشگاهها و هایپرمارکتها در اختیار این
قبیل برندها قرار میگیرد؛ پس از  ۴-۵سال که
از ارائه یک محصول سپری میشود نهایت ًا دولت
اعالم خواهد نمود این برند به تعهدات خود مبنی
بر  ۲۵درصد تأمین از طریق تولیدات داخلی عمل
نکرده و دیگر حق فعالیت در کشور ندارد؛ چون
هیچگونه تنبیه و جریمهای برای متخلفین در نظر
گرفته نشده ،واردکننده با یک برند و شرکت دیگر
فعالیت خود را آغاز میکند و این چرخه معیوب
مرتب تکرار میشود...
در مجموع پیشبینی من این است که قانون
فعالیت برندهای خارجی در ایران به صورت واقعی
اجرایی نخواهد شد و طبق آخرین اخبار ،در این
مدت فقط یک برند خارجی ،نام خود را به صورت
رسمی و قانونی ثبت کرده است!

گزارش

اشاره:
اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک
ایران و انجمن صنایع پوشاک ایران ،اواخر
اسفندماه نشست حمایت از صنعت پوشاک
و مقابله با واردات بی رویه و غیر قانونی را با
حضور مشاور وزیر صنعت در امور نساجی،
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت
صنعت،تولیدکنندگان،صنعتگران،نمایندگان
تشکلهای مختلف نساجی و پوشاک و
اصحاب رسانه در آمفیتئاتر سالن بهارستان
مرکز نمایشگاهی بوستان گفتوگو تهران
برگزار کردند .در این نشست بیانیه فعاالن
و دستاندرکاران صنعت پوشاک نیز قرائت
شد و به امضای اکثر مدعوین رسید.

گزارشی از برگزاری نشست حمایت از صنعت پوشاک و مقابله با واردات بیرویه و غیر قانونی

پس از تالوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود ملی
جمهوری اسالمی ایران ،مهندس مجید نامی -عضو
هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی

و پوشاک ایران -که مسئولیت اجرای این نشست
را برعهده داشت؛ در جایگاه سخنرانی حاضر شد و
ضمن خوشامدگویی به میهمانان از مهندس سعید
جاللی قدیری -دبیر اتحادیه تولید و صادرات صنایع

نساجی و پوشاک ایران -خواست تا به ارائه مطالب
خود بپردازد.
* قوانین درست ،درست اجرا شوند

به ما اعتماد کنید

مهندس قدیری بیان داشت :اینجا نیامدیم که از
مزیتهای صنعت پوشاک بگوییم؛ ما اینجا نیامدیم
که از اشتغالزایی باالی این صنعت نسبت به میزان
سرمایهگذاری در آن بگوییم؛ ما اینجا نیامدیم تا ارزش
افزوده باالی این صنعت بگوییم؛ ما اینجا نیامدیم که
از رکود در بازارهایمان بگوییم؛ ما اینجا نیامدیم که از
شرایط نابرابر تولید با رقبایمان بگوییم.
وی افزود :ما اینجا نیامدیم که از سیاستهای غلط
دولتها در اقتصاد و کاهش شدید قدرت خرید مردم

بگوییم؛ ما اینجا نیامدیم که از بهرههای ربا گونه
بانکها بگوییم ،ما اینجا نیامدیم که از لزوم مالیات
بر مصرف کننده بگوییم؛ ما اینجا نیامدیم که از هزینه
های باالی بیمه و عوارض متعدد بگوییم.
مهندس قدیری تصریح کرد :ما اینجا نیامدیم تا
از شرایط سخت توزیع و سرقفلیهای آنچنانی
بگوییم؛ ما اینجا نیامدیم تا از واگذاری مفت و مسلم
بازارهایمان در صنایع مختلف بگوییم آن هم در مقابل
صادرات هویج و کلم!
به گفته دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و
پوشاک ،آمدهایم بگوییم ما مخالف واردات قانونمند
پوشاک نیستیم؛ ما مخالف سرمایهگذاری مشترک با
تولیدکنندگان و برندهای مطرح بینالمللی نیستیم؛ ما
مخالف رعایت حقوق مصرفکنندگان نیستیم و به آن
احترام میگذاریم .ما میخواهیم پوشاک ،با کیفیت و
قیمت مناسب در دسترس مردم قرار گیرد.
وی با بیان این مطلب که ما معتقدیم تنها در سایه
رقابت با رقبای بین المللی است که صنعت ما رشد * کارگران واحدهای تولیدی ،همچون فرزندان ما
میکند؛ افزود :ما نمیخواهیم درهای بازار به نفعمان هستند
بسته شود بلکه میخواهیم در شرایط برابر با رقبایمان دومین سخنران مراسم ،سومبات هاکوپیان -رئیس

مواجهه داشته باشیم؛ ما میخواهیم در سیاست
گذاریهای توسعهای صنعت پوشاک از تجربه
کشورهای موفق استفاده شود.
مهندس قدیری در پایان تأکید کرد :ما به دنبال عمل
به قانون در این مملکت هستیم ،ما فقط میخواهیم
قوانین درست ،درست اجرا شوند .به ما اعتماد کنید.
ِ
مهندس نامی پس از اتمام سخنرانی مهندس قدیری،
ابراز داشت :فراخوان امروز با همت انجمن صنایع
پوشاک ایران و اتحادیه تولید و صادرات نساجی و
پوشاک ایران برگزار شده است .در این فراخوان
عمومی از تمام دستاندرکاران ،تشکلها و نهادهای
ذیربط دعوت به عمل آمده بود تا در جلسه امروز
شرکت نمایند .وی هدف از برگزاری نشست مذکور
را اطالعرسانی به تمام اعضای تشکلها و فعاالن
صنعت پوشاک اعالم کرد و ابراز امیدواری نمود تا این
هدف تحقق یابد.
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افسانهمحرابی

گلنارنصرالهی

سومباتهاکوپیان

اکبر رضائیان

سعید جاللی قدیری

مجید نامی

محمد خاضع

بهرام شهریاری

محمداتابکی

مجیدافتخاری

هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران -بود .وی تصریح کرد :طی چهار ماه گذشته ،طبق پیشنهادات
گفت :سعی ما این است که صرف ًا به عیبجویی و بیان انجمن صنایع پوشاک ایران و نظر مساعد وزیر
ایرادات نپردازیم بلکه برای آنها راهکار ارائه نماییم.
محترم صنعت ،دستورالعمل فعالیت نمایندگان و
هاکوپیان ادامه داد :از بدو تشکیل انجمن صنایع شعب شرکتهای خارجی عرضهکننده پوشاک در
پوشاک ایران (که یکسال و نیم سپری میشود) کشور تدوین شد که طی ارسال نامهای برای اجرا
تالش کردیم با هماهنگی تمام اتحادیهها و ابالغ شد .در این دستورالعمل هیچ ممنوعیتی جهت
تشکلهای فعال این صنعت ،ایدههایی که میتواند واردات پوشاک وجود ندارد و طبق قانون صادرات و
دولت را جهت خروج از شرایط کنونی کمک کند؛ واردات ،هر کاالیی باید از مبدأ اصلی وارد کشور ما
ارائه نماییم از جمله وارداتی که تحت عنوان قاچاق شود نه اینکه کاالهای استوک شرکتهای مختلف
و  ...مطرح میشود.
جمعآوری و بهطور کیلویی وارد کشور شود.
وی ضمن مخالفت صریح با واژه «قاچاق» گفت :بهگفته این صنعتگر ،درد اینجاست که نه تنها پوشاک
بر این باورم که شرایط امنیتی کشور اثبات میکند به صورت کیلویی وارد شده بلکه کیلویی هم ثبت
که مرزهای کشور این چنین بیدر و پیکر نیست که سفارش شده است! و نکته جالبتر اینکه با گذشت
حجم گستردهای از کاالی قاچاق وارد کشور شود  ۴ماه از صدور دستورالعمل وزیر صنعت ،هیچ اقدامی
و اگر چنین مطلبی را بپذیریم در واقع به نیروهای برای کنترل واردات پوشاک صورت نگرفته است .پس
نظامی ،انتظامی و امنیتی کشور جفا کردهایم؛ پس این از پیگیریهای مستمر ،وزیر صنعت ،جلسه دیگری
یک جریان سازمان یافته است و در حال انجام آخرین برگزار نمود تا علل عدم اجرای دستورالعمل مشخص
تالشهای خود میباشد اما هموطنان ما باید بدانند در شود در نهایت ایشان ،دستور تشکیل کارگروه پیگیری
این راه ،تولیدکننده و مصرفکننده یک مسیر مشترک اجرای دستورالعمل به ریاست خانم نصراللهی -مشاور
دارند.
وزیر در امور صنعت نساجی -را صادر کرد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران هاکوپیان ضمن اشاره به برگزاری جلسهای با حضور
8
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رئیس کل گمرک اضافه کرد :به گفته ایشان ،حدود
 ۶۰میلیون دالر پوشاک به کشور وارد میشود و حجم
واردات را بهصورت تناژ اعالم کرد؛ پس یک جریان
سازمانیافته تالش میکند پوشاک بیکیفیت خارجی
را راهی بازار ایران کند؛ حتی پوشاک بهصورت کیلویی
ثبت سفارش و وارد کشور میشود .واقعیت این است
که واردات بیرویه پوشاک که بهطور کیلویی انجام
میشود؛ به دنبال تصرف بازار ایران و بسته شدن
کارخانههای داخلی است.
وی با اعالم این مطلب که تولیدکنندگان داخلی صنعت
پوشاک علیرغم تمام مسائل ،مشکالت و نامالیمات،
اجازه خروج ارز از کشور را نمیدهند و موقعیتهای
شغلی را از جوانان ایرانی نمیگیرند؛ اذعان داشت:
صنعت پوشاک ،صنعتی است که هیچ دولتی به آن
توجه نکرده است و این موضوع را در نخستین نامه به
وزیر صنعت ،یادآور شدم؛ بنابراین تمام فعاالن صنعت
پوشاک با سرمایه مادی و معنوی خود ،کارخانهها و
واحدهای تولیدی را به وجود آوردهاند؛ ضمن اینکه
کارخانههایی در ایران وجود دارند که مشابه آن در
کشورهای منطقه (همچون ترکیه) کمتر وجود دارد اما
تولیدکنندگان با مشکالت متعددی روبرو هستند که

کشور خود را آباد کنیم.
* سد حمایت از واردات به آسانی شکستنی نیست...
اکبر رضاییان -عضو هیئت موسس انجمن صنایع

مهمترین آنها ،واردات بیرویه پوشاک است.
هاکوپیان با یادآوری این موضوع که سند راهبردی
صنعت پوشاک به دستور وزیر صنعت و با همکاری
دانشگاه صنعتی امیرکبیر تدوین شده ،افزود :به شدت
با بیان این مطلب که درب کارخانهها را میبندیم،
مخالف هستم ،ما به هیچ وجه درب کارخانهای را
نمیبندیم زیرا بر این باوریم که کارگران واحدهای
تولیدی ،همچون فرزندان ما هستند و فرزندان خود
را رها نمیکنیم .به طور جدی در این زمینه با تمام
مسئولین ذیربط مذاکره کردهایم و از آنان میخواهیم
به هیچ عنوان مسیر تعطیلی کارخانهای را در کشور باز
نکنند؛ زیرا هر شغلی که از بین برود ،دیگر بازنخواهد
گشت ،هر شغلی که از بین برود یک انسان و یک
خانواده به سمت فقر مطلق ،فساد و  ...پیش میرود
پس به عنوان انسانهای خودساخته نباید اجازه دهیم
کارخانهای بسته شود.
وی در بخش دیگر سخنرانی خود گفت :طبق
دستورالعمل وزیر ،شرکتهای خارجی برای حضور در
بازار ایران باید  ۲۰درصد تولیدات خود را در کشور
ما انجام دهد و  ۵۰درصد از محصوالتشان را به نام
ایران صادر کنند و اگر مجموعهای موفق به انجام

این کار نشد ،نمیتواند از بازار ایران سهمی داشته
باشد .شرکتهای خارجی باید بدانند ما بنگالدش،
ویتنام و  ...نیستیم ما کشوری هستیم که همسطح
مردمان کشورهای اروپایی زندگی میکنیم ،درک
ما از دنیای خارج به اندازه کشورهای اروپایی است
اما برخی شرکتها میخواهند همان دستمزدی که
در ویتنام و  ...میپردازند به نیروهای کار ایران نیز
پرداخت کنند اما نمیتوانند چنین اقدامی انجام دهند
زیرا بازار  8۰میلیون نفری در اختیار آنان قرار میدهیم
و باید در شرایط برابر با کشورهای اروپایی کار کنیم.
آنها نمیتوانند برای ما ،شرایط تعریف کنند و اگر
عدهای میخواهند برای سود شخصی خود ،منافع
ملی را بفروشند ،تولیدکنندگان داخلی این اجازه را به
آنها نمیدهند؛ همانطور که جوانان ما طی هشت
سال دفاع مقدس ایستادگی کردند و حتی یک وجب
خاک مقدس کشور را به دشمن واگذار نکردند؛ امروز
در جبهه اقتصادی اجازه نخواهیم داد کاالهای وارداتی
به سادگی وارد کشور شوند و نمیگذاریم اجناس
بیکیفیت خارجی ،بازار داخل را تصرف کند( .تشویق
حضار)
وی در پایان گفت :باید در راه تحقق اقتصاد مقاومتی،

پوشاک ایران -در نشست حمایت از صنعت پوشاک
و مقابله با واردات بی رویه و غیر قانونی ،سخنان خود
را با ابراز امیدواری نسبت به افزایش همدلی میان
صنعتگران آغاز کرد و گفت :همینکه در این وقت
از اسفندماه گرد هم جمع شدهایم تا درباره رکود بازار
پوشاک سخن بگوییم؛ خبر خوبی نیست خصوص ًا
برای گروهی که از ابتدای سال در مورد معضل
واردات و قاچاق پوشاک کار کردند.
وی افزود :حاضرین جلسه نحوه ساماندهی
فروشگاههای خارجی( تیر ماه) به یاد دارند که در
حضور وزیر صنعت اعالم کردم با این دستورالعمل
میتوانیم تا پایان سال شاهد شکوفایی صنعت پوشاک
باشیم؛ اما به راستی چرا اینطور نشد و برعکس ،سالی
سختتر از گذشته برای صنعتگران پوشاک سپری
شد؟!
به گفته رضائیان ،وزیر صنعت زمانیکه مشاهده کرد
این مصوبه کارآیی ندارد ،خود اقدام به نگارش بندهای
این مصوبه کرد اما متاسفانه تا ۳ماه حتی یکبند از
آن دستورالعمل اجرایی نشد تا در نهایت اواخر بهمن،
با فشار انجمن صنایع پوشاک ایران ،کارگروه نظارت
و پیگیری اجرای این دستورالعمل به دستور آقای
نعمتزاده کار خود را آغاز کرد که امیدواریم این مهم
را عملیاتی کنیم گرچه میدانیم سد حمایت از واردات
به آسانی شکستنی نیست.
عضو هیئت موسس انجمن صنایع پوشاک ایران
ضمن اعالم این مطلب که اگر سهم پوشاک خارجی
در کشور  ۵۰درصد مصرف باشد ،بالغ بر  ۳۰هزار
میلیارد تومان نقدینگی به وجود میآورد؛ گفت:
اشتغال از دست رفته برای این حجم از پوشاک
خارجی معادل  ۵۰۰هزار شغل است؛ آیا بازار بالقوه
تولیدکنندگان داخلی ،توان تولید ندارد که بازار ایران
به بازار مناسب برای رقبای خارجی تبدیلشده است؟!
مسلم ًا عدم درک شرایط صنعت پوشاک کار را به این
مرحله کشانده است.
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وی اذعان داشت :متأسفانه مدیرانی هستند که هنوز
متوجه تبعات این ضایعه بزرگ بر پیکره اقتصاد کشور
نیستند؛ باال رفتن از دیوار یک خانه را دزدی میدانند
اما تسهیل واردات کاالیی مانند پوشاک (که صدها
هزار شغل را به مخاطره میاندازد) نه تنها قبیح نیست
بلکه مورد حمایت علنی نیز قرار میگیرد! آیا هیچ
تولیدکنندهای در جهان به دولت خود اجازه میدهد
که به این سادگی تولید داخلی را نادیده بگیرد و اجازه
دهد بازارش مورد هجمه قرار گیرد؟ این مصیبت
ماست که حتی متولیان دولتی حقی برای تولیدات
داخلی قائل نیستند.
این پیشکسوت صنعت پوشاک ادامه داد :پس از
سالیان متمادی که به کمک یک وزیر موفق شدیم
با تدوین دستورالعمل ،واردات را نظاممند و قانونی
و منافع ملی را حفظ کنیم؛ صدای مجریان درآمده
است! و میگویند ما جواب ثبت سفارش کنندگان را
چه بدهیم؟! مگر میتوان گفت ثبت سفارش صورت
نگیرد؟ این اسفناک نیست که پس از دستورالعمل
واردات پوشاک که سفارش را تابع مقررات این
دستورالعمل کرده است حجم وسیع پوشاک بعد از
صدور دستورالعمل ،ثبت سفارش شده باشد؟! آیا
این تجاوز به حقوق ملت نیست؟ حال که طبق
دستور وزیر ،ثبت سفارشها باید ابطال شوند؛ برخی
اعالم میکنند در صورت ابطال ،جواب مردم را چه
بدهیم؟! اما تولیدکنندگان مردم نیستند و فقط ثبت
سفارشکنندگان مردم هستند؟!
رضائیان ،آینده را متعلق به تولیدکنندگان پوشاک
ایرانی دانست و گفت :زیرا موجودیت آنها پذیرفته شده
است و میدانند که صنعت پوشاک نه تنها پیشران
صنعت نساجی است بلکه پیشران حل معضل اشتغال
کشور ،صادرات کاالهای مصرفی به بزرگترین
بازارهای صادراتی جهان محسوب میشود.
بهاعتقاد وی ،صنعت پوشاک با این آینده روشن دارای
دو وظیفه است:
 -1تولید رقابتپذیر :بدون تولید رقابتپذیر نباید
هیچ انتظاری از آینده بازارمان داشته باشیم .در
صنعت پوشاک رعایت سلیقه مشتری در طراحی روز
با استفاده از مواد اولیه متنوع ،حرف اول را میزند.
10
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تولید رقابتپذیر به دوخت باکیفیت نیاز دارد و در رأس
تمام این موارد ،تا عبور از عقب ماندگیها ،صنعت
پوشاک نیازمند حمایت مالی است .برای جبران
مصیبتهای وارده بر این صنعت ،کمکهای مالی
حتی در این شرایط دشوار مالی دولت ،به نفع دولت و
منافع ملی است .برای رفع موانع تولید ،تشکلها باید
برنامهریزی داشته باشند که این امر مهمترین وظیفه
تشکلهاست.
ما امروز شاکریم که امروز ( ولو دیر) دولت اهمیت
صنعت پوشاک را درک کرده است و در انتشار
پیشنهادات کارشناسی شده تشکلهاست.
-۲همیاری تشکلها :از تعداد بیشمار تشکلها
هراسی نداریم ما نگران آن هستیم که خدای ناکرده
به جای یاری رسانی و همافزایی ،به خودخواهی و
سبقتگیری از دیگران بپردازیم که در این صورت
هیچ کدام ره به جایی نخواهیم برد .به انتخاب
اعضای یکدیگر احترام بگذاریم و بهطور تخصصی
سرویسدهی متنوع را برنامهریزی و تقسیم کار
نماییم.
رضائیان گفت :برنامهریزی برای تولید با هدف تحقق
رقابتپذیری تولید برعهده تشکلهاست و ضرورت

ندارد که تمام تشکلهای مرتبط با پوشاک در این
زمینه کارهای موازی انجام دهند بلکه میتوان
براساس امکانات هر تشکل ،تقسیم کار کرد و کیفیت
ارائه خدمات به اعضا را افزایش داد.
به اعتقاد این صنعتگر ،خوشبختانه تولیدکنندگان
پوشاک در هر اتحادیه و انجمنی که باشند در صف
واحد هستند و مشوق این همیاری و تقسیم کار
خواهند بود.
مشاور انجمن صنایع پوشاک ایران در رابطه با اتحادیه
صنف فروشندگان پوشاک گفت :این اتحادیه وظیفه
خطیر فروش پوشاک را برعهده دارد و از جایگاه قانونی
ویژهای بهرهمند است ،باید اذعان نماییم که مدیریت
محترم این تشکل در تالشهای اخیر از عزم راسخی
در نزدیکی با تشکلها برخوردار است و فروش پوشاک
قاچاق ولو با کاله شرعی و قانونی در فروشگاههای
پوشاک همواره دغدغه تولیدکنندگان پوشاک بوده و
خط قرمز آنهاست اما اخیراً شاهد موضعگیری قاطعانه
این اتحادیه برای رفع اساسی مشکالت به خصوص
همسویی در موضعگیری مشترک در موضوع شناسه
کاال و کد رهگیری هستیم که آن را ارج مینهیم و
یقین داریم تنها راه مبارزه با قاچاق پوشاک در تداوم

اینهمکاریهاست.
رضائیان افزود :شاید در سایه همین همیاریها بتوان
انتظار داشت معضالت ناشی از ادغام تولیدکنندگان
و فروشندگان که در مبارزه جدی پیش رو با قاچاق
پوشاک مانعی دشوار به نظر میرسد؛ خیرخواهانه
و با تفاهم ،حل و فصل شود .وی در پایان متذکر
شد :با حضور و مساعدت تولیدکنندگان و تالشهای
مشترک تمام تشکلهای نساجی و پوشاک باالخص
یکپارچگی اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک
با انجمن صنایع پوشاک ایران ،میتوان باور داشت که
سختیهای پوشاک کشور به پایان برسد و اکنون که
دولت توان بالقوه صنعت پوشاک را باور دارد فرصت
مغتنمی برای خیزش و جهش تولیدکنندگان به سوی
تسخیر بازار داخلی و جبران خسارات گذشته مهیا شده
است .انشاءاهلل با همت تولیدکنندگان ،آب رفته به
جوی بازمیگردد...

مهندس بهرام شهریاری -عضو هیئت مدیره

اتحادیه صنایع نساجی و پوشاک ایران -با بیان
این مطلب که نسل دوم یک خانواده فعال در صنعت
پوشاک هستم؛ گفت :سال  1۳8۲بازار خوبی در
آلمان و فنالند پیدا کردیم که تا پیش از تحریمها این
صادرات ادامه داشت اما به دلیل تحریم ،این بازارها را
از دست دادیم.
وی افزود :پس از برجام ،توجه خود را معطوف بازار
روسیه کردهایم و یک سالی است که با همکاری
دو برند معتبر و مطرح دیگر در این بازار به فعالیت
میپردازیم .پس از انجام مطالعات اولیه در مورد بازار
روسیه ،متوجه شدیم قیمت محصوالت ما با قیمت
محصوالت متوسط رو به باالی ترکیه قابل رقابت
است اما سوال بزرگی برای ما مطرح شد اینکه چطور
در کشور خودمان برای رقابت با محصوالت ترکیه با
مشکالت متعددی دست و پنجه نرم میکنیم اما در
* رفع مشکل عدم پرداخت حقوق گمرکی و مالیات روسیه علیرغم هزینههای حمل و نقل و گمرک ،قادر
در بخش بعدی مراسم ،تعدادی از تولیدکنندگان به به رقابت با پوشاک ترکیه هستیم؟!
بیان مطالبی در زمینه مسائل و مشکالت صنعت مهندس شهریاری تصریح کرد :دو عامل «عدم
پوشاک و توانمندیهای این صنعت در کشور پرداخت صحیح حقوق و عوارض وارداتی» و «فرار
مالیاتی» را در این زمینه موثر برشمرد و گفت:
پرداختند.

تولیدکننده داخلی هنگام واردات مواد اولیه باید تا ریال
آخر ،حقوق و عوارض گمرکی را بپردازد اما افرادی که
به تازگی وارد بازار ما شدهاند و فروشگاههای باالی
هزار متر راهاندازی کردهاند؛ حقوق و عوارض خود را
به درستی پرداخت نمیکنند؛ در روش نخست این
افراد ابتدا در مناطق آزاد یک شرکت تأسیس میکنند
و سپس واردات را انجام می دهند زیرا در آن مناطق
ثبت سفارش الزم نیست و عوارض گمرکی اندکی
پرداخت میشود و سپس از آنجا کاال را وارد کشور
میکنند.
وی ادامه داد :در روش دوم ،با یک شرکت واسط
قرارداد میبندند و پوشاک را به صورت کیلویی وارد
میکنند ،نکته جالب اینکه در برگ ثبت سفارش
مشخص نیست که این پوشاک کاپشن است یا
شلوار! سپس این شرکت به قیمت باالتری به صورت
صوری به شرکت مادر ،کاال را میفروشد .به این
ترتیب بخش بزرگی از کاالهای عرضه شده دارای
برگ سبز و عوارض قانونی نیستند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه صنایع نساجی و پوشاک
ایران به جواز فروشگاههای مذکور اشاره کرد و گفت:
جواز این مغازهها «شخصی» است اما بهصورت
«شرکتی» کاال وارد میکنند زیرا انتهای هر سال،
اتاق اصناف طبق توافق با اداره مالیات ،مالیات کل
اصناف را رقم مشخصی اعالم میکند و اگر این
فروشگاهها به نام شرکتها ثبتشده باشند ،مالیات
آنها بهطور شفاف دریافت نمیشود اما یک تولیدکننده
در قالب شرکت باید مالیات خود را به صورت کامل
پرداخت کند! همین موارد باعث میشوند بهعنوان
تولیدکننده نتوانم در داخل کشور با کاالی وارداتی
رقابت نمایم اما در خارج از مرزها عملکرد موفقتری
داشته باشم!
مهندس شهریاری یادآور شد :فروشگاههای
هزارمتری پوشاک ترک روزانه حداقل  1۰۰میلیون
تومان فروش دارند(فروش برخی از شرکتها نیز
بهروزانه  ۷۰۰میلیون تومان میرسد) این فروشگاهها
روزانه یک میلیارد ریال پوشاک عرضه میکنند اما
زمان پرداخت مالیات ،همان مالیاتی را میپردازند
که بهطورکلی برای اصناف تعیین شده است پس
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در این شرایط ،شرکتهای تولید و عرضه پوشاک،
مالیات بهمراتب بیشتری پرداخت میکنند و در مقابل
شرکتهای تولیدکننده داخلی قادر به رقابت با این
تولیدات وارداتی نیستند.
این تولیدکننده پوشاک بیان داشت :یکی از مزایای
دستورالعمل فعالیت برندهای خارجی پوشاک این
است که هر برند باید از آغاز تا پایان توسط یک
شرکت وارد و عرضه شود و خوشبختانه اجرای این
دستورالعمل مشکل عدم پرداخت حقوق گمرکی و
مالیات را برطرف میکند.
* جنگ نابرابر تولیدکنندگان پوشاک با روئین تنان
عرصه واردات

سخنران بعدی مراسم،
پوشاک -بود .وی که نسل سوم خانوادهای فعال در
صنعت پوشاک است؛ گفت :امروز دور یکدیگر جمع
شدهایم تا بگوییم حال و روز صنعت ما وخیم است
و متأسفانه واردات بیرویه و به تبع آن عدم حمات
از صنایع به جان صنعت پوشاک افتاده است که اگر
بیتفاوت از کنار آن بگذریم؛ همه ما را از پای درخواهد
آورد.
خاضع افزود :صنعت پوشاک از جمله معدود صنایعی
است که از ابتدا خصوصی بوده و در عین حال از
حداقل امکانات و حمایتها بهرهمند بوده و تحت
شرایط ناگوار رکود اقتصادی با پیکری آسیبپذیر باید
وارد جنگی نابرابر با روئینتنان عرصه واردات شود.
بهگفته این تولیدکننده ،در روزهای سختی که ما
(تولیدکنندگان) در پی جنگیدن و دست و پنجه نرم
کردن با مشکالت و پیچیدگیهای تولید و نیروی کار
هستیم ،روزانه بین 1۰۰تا  ۲۰۰کانتینر پوشاک بدون
ضابطه از مبادی گمرک جمهوری اسالمی ایران وارد
کشور میشوند و به حال و روز صدها هزار وابسته
این صنعت نیشخند میزنند! نیشخند میزنند به ما
و پیشینه ما و برندهای ملی ما که سالیان متمادی
است نامی از آنها شنیده نمیشود مانند کفش ملی،
کفش ّبال ،جامکو ،جوراب استارالیت و  ...؛ به پدران
به بزرگان صنعت پوشاک که میتوانستند به نامهای
جهانی تبدیل شوند به پدران ما که به شوروی سابق و
محمد خاضع -تولیدکننده
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ترکیه ،کاال صادر میکردند.
وی تصریح کرد :اظهارات پوشاک وارداتی در گمرک
بهصورت کیلویی صورت میگیرد در حالیکه در هیچ
کشوری چنین روندی وجود ندارد.
خاضع افزود :با تداوم این روند و گره خوردن منافع
عدهای با واردات بیرویه و فرصتها و رانتهای
مختلفی که برای عدهای ایجاد شده؛ صاحبان این
صنعت و وابستگان آن نیز مجبور به توقف تولید و
تعطیلی کارخانهها و واحدهای تولیدی خود و به تبع
آن هزاران کارگر از کار بیکار شده و امی ِد افتخار به
تولید ملی نیز به ناامیدی تبدیل میشود.
ایجاد فضای مناسب و قابل رقابت برای تولیدکنندگان
با استراتژیهای حمایتی ،اجرای سریع و دقیق
دستورالعمل که به امضای وزیر صنعت رسیده است و
اجرای دقیق قانون واردات پوشاک در گمرکات کشور،
از مواردی بودند که این تولیدکننده از دولتمردان
درخواست کرد.
وی در پایان از دولتمردان و مسئوالن سازمانهای
دولتی مرتبط درخواست کرد تا صنعت پوشاک را از
ورطه ورشکستگی نجات دهند.

*حرکت دولت به سمت نهادگرایی

مهندس نامی که اجرای نشست حمایت از صنعت
پوشاک و مقابله با واردات بیرویه و غیر قانونی را
برعهده داشت ،گفت :طبق برآوردهای رسمی بانک
مرکزی و مرکز آمار ،میزان مصرف پوشاک کشور بالغ
بر 11میلیارد دالر بوده است؛ طبق آمار یونیدو در سال
 ،۲۰1۳میزان صادرات پوشاک کشورهای مختلف به
ایران  ۴۳۶میلیون دالر  ،سال  ۲۰1۴بالغ بر ۷۲۴
میلیون دالر و سال  ۲۰1۵نزدیک به یک میلیارد دالر
بود.
وی افزود :در همین سالها ،میزان واردات رسمی در
گمرکات کشور ،در سال  19/۲ ،1۳91میلیون دالر ،در
سال  ۵/۳ ،1۳9۲میلیون دالر و در سال 1۴/۲ ،1۳9۴
میلیون دالر بوده و نیاز به توضیح نیست که مقایسه
این ارقام با یکدیگر همخوانی ندارند!
مهندسنامیسپسدکترمجیدافتخاری-تولیدکننده
پوشاک -را به تریبون سخنرانی دعوت کرد.
وی ابراز داشت :در تعاریف ابتدایی علم اقتصاد،
دولت به عنوان بنگاهی تعریف میشود که کاالیی
به نام امنیت به مردم میفروشد و در قبال آن
درآمدی تحت عنوان «مالیات» کسب میکند.

دولت باید در حوزه اقتصادی ،امنیت را برای کسب
و کار تولیدکنندگان به وجود آورد تا فعاالن این
حوزه بتوانند به فعالیت بپردازند و در مسیر مورد نظر
خود گام بردارند.
دکتر افتخاری با بیان این نکته که سال گذشته
 1۵میلیون دالر از طریق مبادی رسمی پوشاک
وارد کشور شد؛ اذعان داشت :یک درصد پوشاک
خارجی مصرفی به صورت قانونی و  99درصد آن
به صورت قاچاق وارد کشور میشوند .این فضای
کسب و کاری است که تولیدکننده باید در آن به
فعالیت بپردازد!
وی افزود :در شهر تهران بیش از  ۴۰۰برند تقلبی
مشغول فعالیت هستند و یک برند اسپانیایی بیش از
 8۰شعبه تقلبی دارد!
دکتر افتخاری با بیان این مطلب که طبق گفته
دبیر بنیاد ملی مد و لباس 9۷ ،درصد برندهای
فعال در کشور متخلف یا متقلب هستند؛ عدم
ثبات بازار ،اتخاذ سیاست دامپینگ در ترکیه ،باال
بودن نرخ بهرههای بانکی و تورم ،رکود چندین
ساله اقتصادی ،اجرای قوانین کارشناسی نشده
و بدون تعامل با صاحبان آن صنعت را از دالیل

راهی است که صاحبخانه مجبور شده آن را از
جلوی درب بردارد اما آنقدر فرزندان عزیزتر (و
گاه نازپرورده و لوس!) در خانه حضور دارند که
هیچ توانمندی ندارند اما این کودک با استعداد و
قدرتمند به دلیل سر راهی بودن ،انصاف نیست
مورد بیمهری قرار گیرد.
وی ادامه داد :در حوزههای مختلف یکی از کشورهای
قدرتمند منطقه محسوب میشویم؛ چگونه عبدالمالک
ریگی با  ۶۰کیلوگرم وزن در فاصله  ۳۰هزار پایی در
هواپیما ردیابی ،شناسایی و دستگیر میشود اما بیش
از  1۰۰کانتینر حاوی پوشاک قاچاق دیده نمیشوند و
راهکاری برای مقابله با آنان مدنظر قرار نمیگیرد؟!
(تشویق حضار)
دکتر افتخاری در پایان گفت :طبق تحقیقات یکی
از اقتصادانان در مورد علل توسعه یافتگی برخی
کشورها ،نهادگرایی و حرکت در مسیر نهادی ،دلیل
پیشرفت و توسعه کشورهاست .دولت باید به سمت
اصلی توقف بسیاری از واحدهای تولیدی پوشاک نهادگرایی حرکت کند؛ امری که متأسفانه در کشور ما
در کشور دانست و گفت :اجرای تعرفه ترجیحی چندان تحقق نیافته است.
واردات پوشاک از ترکیه باعث شده صنعت نساجی
و پوشاک کشور در تعامالت سیاسی دو دستی *صنعت نساجی و پوشاک برای وزارت صنعت
به عنوان هبه تقدیم ترکها شود که جز نابودی بسیار ارزشمند است
صنعت و به چالش کشاندن صنعتگران ،خروجی گلنار نصراللهی -مشاور وزیر صنعت ،معدن و
دیگری به همراه نداشت .در همین فضای مسموم ،تجارت در امور نساجی -بیان داشت :پایهگذاری
یکسری قوانین و مقررات و بخشنامهها مانند صنعت نساجی در ایران با ریسندگی ،بافندگی،
دستورالعمل فعالیت برندهای خارجی پوشاک صادر رنگرزی ،چاپ و تکمیل تحقق یافت؛ بنابراین
میشوند آنهم دریغ از اجرای یک بند!
سیاستگذاریهای نمیتوانست از ابتدا و بدون
تولیدکننده پوشاک به عدم رقابت برابر در بازار داخلی توجه به این بخشها صورت گیرد و شاید این
کشور میان برندهای خارجی و داخلی اشاره کرد و موضوع باعث شد به پوشاک توجه کمتری شود
گفت :دریافت مجوز فروش فوقالعاده بسیار دشوار اما به این معنا نیست که دولت به صنعت نساجی،
است اما در مقابل هیچ نهاد و سازمانی با فروش اهمیت نمیدهد.
فوقالعاده پوشاک خارجی برخوردی نمیکند و اغلب وی ضمن اشاره به همبستگی و وفاق میان
آنان حتی برند هم نیستند.
تشکلهای صنایع نساجی و پوشاک در دفاع از
دکتر افتخاری بیان داشت :تعریف ما تولیدکنندگان منافع این صنعت ابراز داشت :از ابتدای سال 1۳9۳
و صنعتگران از دولت ،نهادی است که چوبی بر طبق نامه ارسالی آقای هاکوپیان به وزیر صنعت ،به
دست دارد و گهگاه وارد چرخ تولید میکند و مانع دستور ایشان «کارگروه پوشاک» در وزارتخانه تشکیل
حرکت آن میشود! متأسفانه هیچگاه نگاه عمیق شد که این کارگروه پوشاک در حال بررسی و رفع
به صنعت پوشاک نشده است و مانند کودک سر مشکالت صنعت نساجی است.
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نصراللهی ،تدوین سند راهبردی صنعت پوشاک را
یکی از مهمترین دستاوردهای کارگروه پوشاک اعالم
کرد و گفت :طبق نتایج مطالعات تطبیقی انجام شده
 ،صنعتگران ما با تالش و زحمت بیشتری در مقایسه
با تولیدکنندگان سایر کشورها به فعالیت میپردازند.
این مقام مسئول به موضوعاتی مانند قاچاق و واردات
رسمی و غیر رسمی ،راهاندازی شهرکهای پوشاک،
چگونگی حفظ صنایع پوشاک موجود کشور نیز اشاره
کرد و گفت :دستورالعمل فعالیت برندهای خارجی
پوشاک در کشور  ،ابتدای کار است و مسلم ًا اجرای آن
به همکاری واحدهای پوشاک و پیگیریهای منطقی
فعاالن این صنعت بستگی دارد.
به گفته وی ،در این دستورالعمل که با همکاری
صنعتگران پوشاک تهیه شده ،به واردکنندگان پوشاک
سه ماه فرصت داده شد تا خود را با این شیوه نامه
مطابقت دهند و وزیر صنعت ،کارگروه نظارت بر
اجرای این دستورالعمل را به درخواست صنعتگران
بخش خصوصی منصوب کرده است.
مشاور وزیر در امور نساجی با بیان این مطلب که
بخش تجاری در کشور ما به دالیل مختلف ،قدرتمند
است ضمن اینکه معتقدیم این بخش نیز میتواند در
مواردی ،بازوی کمکی تولید به شمار آید.
نصراللهی یادآور شد :در ابتدا شرکتی به نام
ترخیصکننده تشکیل و کاالی وارد شده به شرکت
دیگر فروخته میشود ضمن اینکه بخش عمدهای از
واردات پوشاک از طریق مناطق آزاد انجام و در نهایت
وارد خاک کشور میشود که این موضوع در کارگروه
صنعت نساجی مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی ادامه داد :شرکتهای ترکیه برای واردات
ارزانقیمت پوشاک به ایران ،برای هر تکه لباس
وارداتی ،هزار تومان حقوق ورودی میپردازند و ۷-8
هزار تومان بهعنوان هزینه خشکشویی و لباسشویی
پوشاک  1۴-1۵هزارتومانی
لحاظ میکنند و در پایان
ِ
را با قیمت  ۶۷هزار تومان به مردم میفروشند!
این مقام مسئول با یادآوری این مطلب که بسیاری از
مدعیان نمایندگی برندهای خارجی ،صرف ًا فعالیت کار
تجاری میکنند و نماینده برندها نیستند؛ گفت :حدود
 ۲میلیارد دالر ،پوشاک در کشور قاچاق میشود که
14

شماره  172فروردین و اردیبهشت 96

البته این رقم طبق برآوردهای ستاد مبارزه با قاچاق
کاال بین  ۲تا  ۲میلیارد و  ۲۰۰میلیون دالر برآورد
میشود.
وی تصریح کرد :گسترش واحدهای صنعتی پوشاک
و باالی  ۵۰نفر کارگر به هیچ عنوان منافاتی با
واحدهای  ۵۰نفره و کمتر ندارد حتی میتون گفت
گسترش پوشاک در بخش صنعتی کشور موجب
رونق در بخش واحدهای کوچک نیز خواهد شد زیرا
بخش تبلیغات و راهاندازی فروشگاههای بزرگ نیازمند
تأمین مالی دارد که این امر از طریق واحدهای بزرگ
بیشتر قابل دسترس است تا واحدهای کوچک.
وی خواستار واردات پوشاک قانونمند با رعایت
ضوابط مربوطه شد و گفت :اگر قوانین و مقررات
غیرقابل اجرا در این زمینه وجود دارد کارگروهی وجود
دارد که به این موارد رسیدگی میکند اما معتقدیم
کلیه موارد دستورالعمل فعالیت برندهای خارجی
پوشاک در کشور با صنعتگران و متخصصین امور
تجارت هماهنگ شده لذا تمام بخشهای آن را
اجرایی میدانیم.
وی در مورد تعرفه ترجیحی ترکیه گفت :به هیچ
عنوان نمیخواهم از این تعرفه حمایت کنم اما الزم
به ذکر است این تعرفه تأثیر خاصی در ازدیاد واردات
پوشاک از این کشور نداشته بلکه تأثیرات روانی در

بخش تجاری پوشاک به وجود آورده است و وظیفه
تشکلها و انجمنهای مرتبط است که با آرامش و
ارائه اطالعات درست ،این اثر را به تدریج کاهش
دهیم.
نصراللهی در پایان خاطرنشان کرد :وزارت صنعت
امادگی دارد تمام پیشنهادات منطقی ،مستند و با آمار
و ارقام تشکلهای مرتبط نساجی را تا مرحله نهایی
و دستیابی به نتیجه مورد پیگیری قرار دهد .صنعت
نساجی و پوشاک زمانی میتواند به رشد و توسعه
دست یابد که انجمنها و تشکلها با همدیگر متحد
شوند و بتوانند توانمندیهای خود را به سطح عرضه
و دید عموم بگذارند.
* برو ای گدای مسکین ،در خانه علی زن!

یکی دیگر از سخنرانان این مراسم محمد اتابکی-

تولیدکننده پوشاک -بود .وی با بیان این مطلب که
سخنان خود را متفاوت و با طنز و کنایه ارائه خواهم
کرد ،گفت :چندسالی است که در رینگ صنعت
پوشاک درگیر هستم؛ خوب است بدانید به جای اینکه
با رقیب خارجی خود مبارزه کنم با مربی پیشکسوت
خود مبارزه را شروع کردهام! ایشان از قدرت و منصب
و از جنس صنعت ،بنده نیز از چاالکی و توانایی خود و
عدم هر گونه حمایت از جنس پوشاک.

وی افزود :جالب است بدانید بعد از  1۲راند نفسگیر،
برنده این مبارزه کسی نبود جز واردکنندگان غیرمجاز
پوشاک که از این آشفتگی بازار حداکثر استفاده را برده
بودند.
اتابکی ،عوامل دستانداز و نه راهانداز در این مبارزه
ناجوانمردانه را به شرح زیر برشمرد :
-1بهرههای بانکی که بر دوشم سنگینی میکرد و
تواناییم را کاهش میداد.
-۲وزارت دارایی که در بدو ورود در رختکن و حین
تمرین ،جیبم را خالی کرده بود.
-۳تأمین اجتماعی که در پایان مبارزه ،مدعی است
که با باال بردن ظرفیت تماشاچیان ،ضرایب پرداخت
بیشتر خواهد شد.
-۴اماکن
-۵وزارت کار و امور اجتماعی که در واقع وزارت
بیکاران و امور رفاهی آنان در تعطیالت بیش از حد
باید عنوان کرد.
-۶مرکز توسعه تجارت که البته بهتر بود نام آن را به
مرکز توسعه واردات تغییر میدادیم و دیگر نیازی به
این همه دغدغه فکر نبود .شاید ما تولیدکنندگان نیز
جزو دسته واردکنندگان غیرمجاز بودیم.
-۷گمرکات
-8سازمان تعزیرات .چه توقعی از کارشناس محترم

که هنوز تفاوت بین جلیقه و ژیله را نمیداند و
درخواست آنالیز قیمت تولید را طلب میکند؛ داریم؟!
-9وزارت صنعت ،معدن و تجارت که هرگاه خواستم
برای پیشبرد اهدافم و باال بردن توانمندیهای خود
سخنی بگویم شوربختانه با رفتارشان این شعر در
ذهنم تداعی میشود «برو ای گدای مسکین ،در خانه
علی زن! »
اتابکی ادامه داد :این است فضای کسب و کار در این
مرز و بوم .خواهشمند است مسئوالن پاسخگو باشند
که چرا هیچ برند خارجی حاضر نیست محصوالت
خود را در ایران تولید کند! حال قضاوت با شماست؛
برد مقتدرانه واردکنندگان غیرمجاز پوشاک ،تساوی
ارزشمند تولیدکنندگان و وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،باختی که چیزی از ارزشهای این صنعت
کم نمیکند.
*توجه به تولیدات صادرات محور
افسانه محرابی -مدیرکل دفتر صنایع نساجی و

پوشاک وزارت صنعت -سخنران بعدی مراسم بود
که ضمن سپاس از برگزارکنندگان نشست حمایت
از صنعت پوشاک و مقابله با واردات بیرویه و غیر
قانونی ،اظهار داشت :با توجه به سند راهبردی پوشاک،
دستورالعمل فعالیت برندهای خارجی پوشاک در کشور،

کارگروه پیگیری و نظارت بر اجرای این دستورالعمل و
کارگروه ماده  11که موضوع ماده  1۳قانون مبارزه با
قاچاق کاال و ارز است؛ بحث کد شناسه و رهگیری؛
بزرگترین عامل موثر در کاهش واردات غیر رسمی
خواهد بود که با پیگیریهای الزم و همکاری بخش
خصوصی بتوانیم در جهت کاهش واردات غیر رسمی
گامهای موثر برداریم و واردات براساس ثبت برندهای
قانونی صورت گیرد.
وی از تولیدکنندگان درخواست کرد تا به تولیدات
صادرات محور توجه بیشتری نشان دهند و تصریح
کرد :مسائل گمرکی موضوع بسیار مهم و مورد توجه
وزیر محترم صنعت است که امیدوارم با قانونمند کردن
واردات بتوان واردات بیرویه را کنترل و مهار کرد.
محرابی ابراز امیدواری نمود تا با افزایش بهرهوری و
ارتقای آموزشهای مهارتی و مدیریتی پرسنل ،بتوان
گامهای موثر در رشد صنعت پوشاک برداشت.
مدیرکل دفتر نساجی وزارت صنعت به تدوین «بسته
حمایتی تولید و تجارت» اشاره کرد و گفت :براین
اساس تسهیالتی که کشورهای رقیب از آن بهرهمند
هستند نیز شامل حال تولیدکنندگان داخلی خواهد
شد؛ امیدوارم با عملیاتی نمودن این بسته حمایتی،
بخش عمدهای از مشکالت صنعت نساجی و پوشاک
برطرف شود.
شماره  172فروردین و اردیبهشت 96

15

* امیدواریهای فراوان صنعت پوشاک

آخرین سخنران مراسم

ایرج طائفی -عضو هیئت

مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک

ایران -بود .این تولیدکننده گفت :عضو کوچکی از
صنعت بزرگ پوشاک ایران هستم و شاید بسیاری
از مسئولین در این صنعت از قابلیتهای مجموعه
من و امثال من بیخبر باشند .قصدم مطرح کردن
توانمندیهای تحت مدیریتم نیست بلکه به رخ
کشیدن تواناییهای این صنعت بزرگ است.
وی سپس به ذکر خاطرهای از صادرات محصوالت
واحد متبوع خود پرداخت و گفت :کارخانهام حدود
 ۴۰۰نفر پرسنل توانمند و باغیرت داشت ،وقتی اولین
سفارش تولید شلوار جین را سال  89از ترکیه دریافت
کردم ،قصدم تنها فروش کاال و تجربه صادرات نبود
بلکه تصمیم داشتم اعتبار و توانمندیهای صنعت
پوشاک کشور را به اثبات برسانم.
بهگفته طائفی ،بدون هیچگونه پیش پرداختی ،سفارش
مذکور انجام و حتی مقرر شد پس از ارسال و کنترل
کاال،پولم را دریافت کنم .زمانی که برای نتیجه کار به
ترکیه رفتم؛ شنیدن یک جمله از سوی سفارش دهنده
باعث خوشحالیام شد « شما اولین تولیدکننده هستید
که تمام مراحل کارش را کنترل کردیم و حتی یک
ایراد هم دیده نشد .آیا شخصی دوزی کرده بودید؟»
پاسخ دادم « :خیر! حیثیت و اعتبار صنعت کشورم را
در گروی این کار گذاشته بودم( »...تشویق حضار)
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و
پوشاک ایران یادآور شد :امروز از آن شرکتی که با بیش
از  ۴۰۰پرسنل کارآزموده و باغیرت ،اعتبار و حیثیت
کشور را به رخ رقبای خارجی میکشیدم؛ متأسفانه
امروز  1۵۰نفر باقی مانده است و در شرایط فعلی باز هم
میتوانم از اعتبار و حیثیت کشورم دفاع کنم.
این تولیدکننده خاطرنشان کرد :طبق آمار در کشور
 8۰میلیون نفری ما ،بین  1۴تا  11میلیارد دالر (۴۲
تا  ۵۲هزار میلیارد تومان) میزان مصرف پوشاک
است که بیانگر اشتغال پایدار  ،نقدینگی قابل توجه و
امیدواریهای فراوان این صنعت میباشد اما در سال
 ،1۳9۴رشد واردات پوشاک به ایران بیش از 1۵۰
درصد نسبت به سال گذشته بوده و سایر شاخههای
16
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نساجی رشد منفی را تجربه کردهاند.
به اعتقاد طائفی ،رقبای ما «قلب صنعت نساجی»
یعنی پوشاک را هدف گرفتهاند آن هم با ارائه پوشاک
بیکیفیت در قالب عرضه مستقیم به مصرفکننده
ایرانی .این موضوع بسیار خطرناک است زیرا ذائقه
و سلیقه مصرفکننده ایرانی را تحت تأثیر خود قرار
میدهند و اگر اجازه دهیم چنین کاری انجام دهند
اطمینان داشته باشید در کار خود موفق خواهند بود.
امیدوارم چنمین روزی فرا نرسد زیرا در این صورت
نه از دست تولیدکننده و نه از دست مسئوالن محترم
کاری برمیآید!
*بیانیهپایانی

پس از اتمام سخنرانیهای تولیدکنندگان و مسئوالن،
مهندس نامی بیانیه مورد تأیید انجمنها و تشکلهای
نساجی و پوشاک کشور را به شرح زیر قرائت کرد که
به امضای اکثر حضار قرار گرفت
«کارآفرینان ،صنعتگران و فعاالن حوزه پوشاک
کشور که از اعضای « انجمن صنایع پوشاک ایران»،
«اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک کشور»
و «اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کاالی

کشباف،جوراب ،کاموا ،پتو و حوله تهران» هستند،
اجرای موارد زیر را از مقامات مسئول دولت جمهوری
اسالمی ایران درخواست مینمایند :اجرای دستورالعمل
مورخ  1۷شهریور  1۳9۵مقام عالی وزارت صنعت،
معدن و تجارت تحت عنوان دستورالعمل واردات انواع
پوشاک به کشور که به تأیید ایشان رسیده و دستور
اجرای آن را موکداً اعالم نمودهاند.
*لغو کلیه ثبت سفارشهایی که برخالف دستورالعمل
و کتاب قانون صادرات و واردات کشور صادر شده
است.
*جلوگیری از ترخیص پوشاک که براساس ثبت
سفارشهای غیرقانونی به صورت کیلویی و کارتنی
صادر شده است.
*اجرای سریع و برخورد با متخلفین مطابق ماده
 1۶و  1۷دستورالعمل :طبق مواد مذکور و با توجه
به گذشت  ۶ماه از فرصت داده شده میبایست با
کاالهای غیرقانونی و قاچاق در سطح خرده فروشی و
برندهای بدون گواهی فعالیت برخورد شود.
*وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان مرجع
قانونی برخورد با تابلوهای فاقد گواهی فعالیت ،مطابق
دستورالعمل صادره اقدامات الزم را اجرا نماید».

گزارش

ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب بدﻫیﻫای دولﺖ،
زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز رونﻖ اﻗتﺼادی
گزارشی از برگزاری نشست تحلیل آینده اقتصاد و صادرات ایران
اشاره:

نشست تحلیل آینده اقتصاد و صادرات ایران با حضور فعاالن
صنعتی و اقتصادی و سخنرانی دکتر طهماسب مﻈاهری -رئیس
کل سابق بانک مرکزی و وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی-

در اتاق بازرگانی کاشان برگزار شد .به اعتقاد دکتر مﻈاهری،

در صورت تسویه حساب بدهیهای دولت ،میتوان امیدوار بود
مجالی برای رونق اقتصادی فراهم شود و حذف بخش بزرگی
از عوامل تحریم و تعیین تکلیف بدهیهای دولت به بنگاههای
اقتصادی و بانکها ،مسائلی هستند که زمینهساز رونق اقتصادی

خواهند بود.

در ابتدای مراسم،
بازرگانی کاشان -ضمن خوشامدگویی به میهمانان،
گفت :طی سالهای گذشته و همزمان با تحریم،
ساختارهایی در عرصه فعالیتهای اقتصادی شکل
گرفت که هنوز شکسته نشدهاند.
بهگفته توالیی ،سرانجام برجام به فرجام رسید و به
فضای پیشآمده خوشبین بوده و هستیم اما نکته
ملموس ،عدم گشایش جدی در عرصه کسب و کار
بینالمللی است؛ اگرچه به اعتقاد رئیس جمهور نیازمند
اجرای برجام داخلی هستیم ،یعنی از سدهای بیرون از
کشور گذشتهایم اما یکسری ساختار داخل کشور شکل
گرفته که هنوز آمادگی پذیرش شرایط جدید را ندارند.
وی سپس دکتر طهماسب مﻈاهری  -رئیس کل
محمود توالیی -رئیس اتاق

سابق بانک مرکزی و وزیر سابق امور اقتصادی و

دارایی -را جهت ارائه مطالبی پیرامون تحلیل آینده
اقتصاد و صادرات کشور به جایگاه سخنرانی دعوت
کرد.
وی عنوان داشت :پس از یک دوران رکود سنگین و
تورم بسیار باال در دولت نهم و دهم ،امروز در شرایطی

قرار داریم که شاهد کاهش نرخ تورم و روند افزایشی
قیمتها هستیم اما رکود بازار کماکان پابرجاست.
بخشی از دالیل بروز چنین شرایطی ،خارج از اختیار ما
بوده که تحتعنوان تحریم خالصه میشود.
دکتر مظاهری ،افزایش هزینه تولید را ویژگی اصلی
تحریم دانست و گفت :هر بند و مصوبهای که
نهادهای بینالمللی در راستای افزایش تحریمها
اعمال کردند؛ این خاصیت را داشت که هزینه تولید
را برای تولیدکنندگان ،ارائهکنندگان خدمات و کاال و
سرمایهگذاران باال برد و به مرور هزینه تولید اضافه
شد.
رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت :مدیران
واحدهای تولیدی ،تجاری و بازرگانی باید بدانند که
تمام موارد موجود در فهرست تحریمها ،لغو نشدهاند و
باید بدانیم کدام بخش از تحریمها لغو شده و کدامیک
همچنان بر قوت خویش باقی هستند.
بهگفته وزیر سابق اقتصاد ،علت اصلی بروز رکود
فعلی را باید در سیاستهای اقتصادی نابخردانه و
نادرست داخلی جستوجو کرد که عالوه بر تحریم،

مشکالت فراوانی را برای تولیدکنندگان ،صنعتگران و
سرمایهگذاران کشور به وجود آورد.
وی بیان داشت :بزرگترین و اولین عامل به وجود
آورنده رکود که همچنان از آن رنج میبریم و دولت
راهحل عملی برای آن پیدا نکرده ،بودجه است .دولت
قبلی از زاویه تأمین هزینههای بودجه از طریق جذب
همه منابع کار خود را آغاز کرد .در درجه نخست بودجه
را علیرغم کسری بودجه اختصاص دارد ،سپس
بحثی را مطرح کرد که وقتی بودجه سال  8۶و 8۷
به تصویب رسید ،رئیس دولت اعالم کرد دستگاههای
اجرایی محدود به این بودجه نباشند و با انجام
فعالیتهای مختلف بودجه یک ساله خود را ششماهه
مصرف کنند و وسط سال ،معادل این بودجه بار دیگر
به آنان اختصاص پیدا خواهد کرد .به همین دلیل
وزارتخانههای نیرو ،اقتصاد ،راه و شهرسازی بودجه
یکساله را ظرف ششماه صرف کردند ،به پیمانکاران
و کارفرمایان بدهکار شدند و همچنان بخشی از این
بدهیها وجود دارند.
دکتر مظاهری افزود :به جز بحث بودجه ،منابع
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سیستم بانکی و سپردههای مردم را دولت برای تأمین
نیازهای خود در اختیار گرفت .گام بعدی ،منابع ذخایر
ارزی بانک مرکزی بود که برای رفع نیازهای دولت
اختصاص مصرف شد؛ در ادامه نیز تأمین منابع برای
دولت از طریق ایجاد بدهی صورت گرفت که بخشی از
این بدهی از طریق چاپ اسکناس و انتشار پول توسط
بانک مرکزی و قسمتی هم از طریق اوراق تعهدی و
تعهدات دولت بهصورت بدهی انجام شد؛ البته نگاه
بسیار بسیار خوشبینانه نسبت به این اشتباهات بیانگر
هدف دولت برای خدمت به مردم است کما اینکه
تمام دولتها در همه کشورها بدون هیچ استثنایی،
وظایف و مسئولیتهای بسیار خطیر و منابع بسیار
محدودی در اختیار دارند و هیچ دولتی را نمیتوانید در
طول تاریخ پیدا کنید که بگوید تمام خدمات مورد نیاز
را به مردم را دادهام ،همه از وضعیت خوبی برخوردارند
و هیچکسی مشکلی ندارد؛ همواره دولتها ،کارها و
اقدامات انجام نشده بسیاری پیش روی خود میبینند
که باید به آن توجه کنند اما منابع آنان محدود به
دریافت مالیات از مردم و تولیدکنندگان ،سود بازرگانی
عوارض و امتیازات دولتی محدود میشود که همیشه
این منابع محدود در مقابل وظایف نامحدود دولتها را
با کسری بودجه مواجه میکند.
وی خاطرنشان ساخت :هنر دولت و رئیس جمهور هر
کشوری این است که وظایف نامحدود را با استفاده
از منابع محدود در اختیار ،تنظیم و اولویتبندی نماید
و بودجه را در حدود درآمدهای خود تنظیم کند .در
این راستا کسری بودجه در مقیاس  ۳-۴درصد GNP
(تولید ناخالص ملی) قابل قبول است تا دولت بتواند
18
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با تنگناهای مالی شدیدی روبرو و توان اعتباردهی آنها
متوقف شد.
به گفته این استاد دانشگاه ،دولت بالغ بر  11۰میلیارد
تومان به صندوقهای بازنشستگی و بیمه تأمین
اجتماعی بدهکار است که این بدهیهای سنگین
باعث شده تمام نهادهای اقتصادی مملکت دچار
آسیب شوند و دولت برای مقابله با افزایش مجدد تورم،
چنین استدالل کرده که منابع مالی و درآمد در اختیار
ندارد.
وزیر سابق اقتصاد تصریح کرد :طی  ۲-۳سال اخیر
کارشناسان اقتصادی تالشهای بسیاری به عمل
کسری بودجه را تأمین کند .دولتی که در حالت آورند تا به دولت تفهیم نمایند اگرچه بدهی سنگینی
خوشبینانه با قصد خدمت به مردم ،منابع در اختیار دارند اما در نهایت باید پرداخت شوند .دولت نمیتواند
خود را نامحدود فرض کند و از تمام امکانات و منابع و حق ندارد اعالم کند بدهکارم اما پولی برای پرداخت
داخلی کشور برای انجام خدمات مختلف استفاده کند بدهیهای خود ندارم!
نتیجهای دربرخواهد داشت که امروز با آن مواجهیم و وی ابراز داشت :بدهی  ۵۵۰هزار میلیارد تومانی
طی  ۲-۳سال اخیر ،تیم اقتصادی دکتر روحانی نیز باعث شده بنگاههای اقتصادی ،بانکها ،بیمههای
تأمین اجتماعی ،تجار و سرمایهگذاران از این مسأله
نتوانست این مسأله را حل کند.
این استاد دانشگاه ابراز داشت :او ًال بخش بزرگی از رنج ببرند و رکود نسبت ًا سنگین فعلی تداوم پیدا
منابع ارزی و بودجهای دولت و همچنین منابع سیستم کند .در این میان بسیاری از شرکتهای طلبکار
بانکی برای مخارج مدنظر دولت ،مصرف شده و در یا از عهده پرداخت حقوق کارگران و کارمندان
کنار آن رقم بسیار بزرگی بهصورت بدهی دولت به برنمیآیند و با فروش دفاتر مرکزی ،سرمایههای
شرکتهای تولیدی ،پیمانکاری ،بانکها (به خصوص شرکت ،ماشینآالت و  ...سعی میکنند به حیات
بانک مرکزی) ،عرضهکنندگان کاال و خدمات ،سازمان خود ادامه دهند و برخی نیز چارهای جز توقف
تأمین اجتماعی ،صندوقهای بازنشستگی و ...باقی نداشتند .خوشبختانه دولت متوجه این جریان شده
به نحویکه دکتر روحانی در همایش برجام اعالم
مانده است.
وی ضمن اشاره به این مطلب که امکان ندارد وزارت کرد «دولت تا کی میخواهد با نگاه شرمساری به
اقتصاد از رقم بدهی دولت مطلع نباشد ،گفت :حدود دو طلبکارهای خود نگاه کند؟ از اینرو قول میدهم
سال دکتر روحانی در مقابل اعالم رقم دقیق بدهیهای که دیگر دولت بدهکار نباشد»
دولت مقاومت کرد اما در نهایت رقم بدهی دولت حدود دکتر مظاهری اضافه کرد :در صورت تسویه حساب
 ۵۵۰هزار میلیارد اعالم شد .پرداخت این رقم توسط بدهیهای دولت ،میتوان امیدوار بود مجالی برای
دولت به آسانی مقدور نیست و عدم پرداخت آن موجب رونق اقتصادی فراهم شود و حذف بخش بزرگی از
تداوم رکود خواهد شد و به تتمه بنیه اقتصادی کشور عوامل تحریم و تعیین تکلیف بدهیهای دولت به
آسیب میزند .طبق آمارها ،دولت نزدیک  ۵۰-۶۰هزار بنگاههای اقتصادی و بانکها ،مسائلی هستند که
میلیارد تومان به شرکتها و پیمانکاران و  1۴۰-1۵۰زمینهساز رونق اقتصادی خواهند بود.
رئیس کل سابق بانک مرکزی به موضوع موانع اجرایی
میلیارد تومان به بانکها بدهکار است.
دکتر مظاهری تأکید کرد :دکتر روحانی ،پرداخت از و دیدگاههای دولت به بخش خصوصی نیز اشاره کرد و
بانک مرکزی بابت بدهیهای دولت به بانکها را گفت :مأموریت دولت در دوران جنگ تحمیلی ،تأمین
متوقف نمود؛ اگرچه اقدام بسیار درستی بود اما بانکها معیشت مردم و پشتیبانی از جنگ بود و هر دولتی در

زمان جنگ حمایت از رزمندگان و تأمین معیشت مردم
را در اولویت اقدامات خود قرار میدهد در نتیجه ساختار
اقتصادی دولت در زمان جنگ به یک ساختار دولتی،
اداری ،چپگرا و سوسیالیستی تبدیل شد.
وی افزود :در دولتهای پس از جنگ ،ساماندهی
برنامههای توسعه تا حدی انجام شد و مواردی مانند
تک نرخی شدن ارز ،اصالح قانون مالیاتی ،قوانین
مربوط به مبارزه با پولشویی و  ...مدنظر دولتمردان
قرار گرفت و فضای کسب و کار برای فعالیت
سرمایهگذاران و رونق اقتصادی فراهم شد؛ بسیاری
از واحدهای تولیدی در این مقطع زمانی شکل گرفتند
و توسعه یافتند .پس از دوران اصالحات ،دیدگاهی
به دستگاههای دولتی تزریق شد که طبق آن بخش
دولتی باید حاکم باشد و فعالیت بخش خصوصی
غیرمولد و غیرقابل قبول است.
دکتر مظاهری تصریح کرد :اقدامی که باید عالوه بر
پرداخت بدهیها توسط دولت انجام شود این است که
فضای فکری در ساختار دولتی باید به سمتی سوق
داده شود تا بخش خصوصی بهعنوان عامل تولید مولد
در اقتصاد کشور شناخته شود.
این استاد دانشگاه در بخش دیگر سخنرانی خود به
منابع ارزی و نرخ ارز اشاره کرد و گفت :به گفته دکتر
سیف -رئیس کل بانک مرکزی -رقمی که بابت لغو
تحریمها آزاد شده حدود  ۳۰میلیارد دالر است که به
مرور وارد حساب بانک مرکزی شده اما آنچه در دفاتر
بانک مرکزی بهعنوان ذخایر به ثبت رسیده ،حدود
 1۰۰میلیارد دالر میباشد و تفاوت دو رقم مذکور،
عددی است که بخشی از آن بدهی دولت به بانک
مرکزی را تشکیل میدهد .همچنین دولت باید اعالم
نماید رقمی که از منابع ارزی بانک مرکزی قرض
گرفته ،صرف چه اموری شده است.
بهگفته وزیر سابق اقتصاد ،نکته قابل توجه در زمینه ارز
این است که رقم  ۳۰میلیارد دالر باید در قالب یک
سیاست ارزی نسبت ًا معقولی در جهت تولید و پشتیبانی
از تولید مملکت اختصاص پیدا کند و در این راستا شاید
مهمترین سیاست الزم برای مدیریت ذخایر ارزی،
سیاست تک نرخی کردن ارز باشد.
وی گفت :همیشه در نظامهای چند نرخی ،ویژهخواری
و مزیتهای کار نکردن وجود دارد؛ ضمن اینکه وقتی

در یک کشور نظامهای چند نرخی وجود دارد ،فساد
ایجاد میشود و این فساد اجازه نمیدهد تولید و
سرمایهگذاری شکل بگیرد .در نظام چند نرخی ،دولت
سعی میکند با استفاده از ابزار نظام چند نرخی ،نرخ را
پایین نگه دارد در واقع یکی از ویژگیهای چند نرخی
بودن ارز و تفاوت آن با نظام تک نرخی این است
که در نظام چند نرخی ،نرخ را دولت تعیین میکند.
ویژگی بارز و صفت اولیه و اصلی نظام تک نرخی این
است که نرخ توسط بازار تعیین میشود؛ البته دولت
مراقبتهای الزم را به عمل میآورد و جلوی نوسانات
غیرعادی و شدید را میگیرد.
دکتر مظاهری ادامه داد :زمانی که یک تولیدکننده،
دارایی ثابت خود را به فروش میرساند پول حاصل
از فروش ،درآمد تلقی نمیشود بلکه «تبدیل دارایی»
نام دارد بنابراین زمانیکه اصالح بودجه در دولت
اصالحات صورت پذیرفت؛ پول حاصل از صادرات
نفت بهعنوان درآمد محسوب نشد و در قالب واگذاری
دارایی ثابت مدنظر قرار گرفت .در نظام چند نرخی،
پولی که حاصل فروش داراییهای ثابت ،سرمایهای،
تجدید ناپذیر و بین نسلی است به فروش میرود تا
عواید آن خرج کاهش قیمت ارز شود که متأسفانه
دولت ما چنین اشتباهی را مرتکب شده است.
وی با یادآوری این مطلب که در نظام ارزی مناسب،
نرخ ارز توسط پارامترهای اصلی اقتصاد تعیین میشود،
گفت :در نظام تک نرخی ،اقتصاد رونق پیدا میکند و
برای حمایت از تولید داخل نیازی به تعیین تعرفهها
باال نخواهد بود زیرا نرخ ارز پایینتر از نرخ واقعی
میشود .دولت برای حمایت از تولید داخل ،سودهای
بازرگانی را افزایش میدهد تا کاالی خارجی که با نرخ
ارز پایین ،ارزانتر تمام میشوند؛ وارد نشود اما در این
صورت قاچاق شکل میگیرد و منافع قاچاق افزایش
پیدا میکند.
رئیس کل سابق بانک مرکزی بیان داشت :یکی از
درخواستهای تولیدکنندگان داخلی از دولتمردان این
است که تعرفه کاالهای وارداتی به نحوی وضع شود
تا ادامه فعالیتشان توجیهپذیر باشد.
وی ابراز داشت :یکی از وظایف دولت و بانک مرکزی
این است که بر تسریع نظام تک نرخی جدیت به خرج
دهد و این نظام را به شیوه درست مستقر نماید .نظام

تک نرخی عالوه بر حمایت از تولید داخل و ریشهکن
نمودن قاچاق ،جذب سرمایههای خارج را معنادار و
عملیاتی میکند زیرا امکان ندارد در یک نظام چند
نرخی ،سرمایهگذاری خارجی تحقق یابد؛ در حالیکه
دکتر طیبنیا -وزیر اقتصاد -اعالم کرده «برای تحقق
رشد هشت درصدی ،باید سالیانه حدود  ۳۰میلیارد
دالر سرمایهگذاری خارجی داشته باشیم» در حالیکه
براساس برآورد وزارت اقتصاد ،دولت با فرض تسویه
بدهیها ،نیازمند حدود  ۳۰میلیارد دالر سرمایهگذاری
خارجی است تا هم کمبود منابع جبران شود و هم
سهم بازار صادراتی به وجود آید اما امکان جذب این
رقم در نظام چند نرخی ارز به هیچعنوان وجود ندارد.
دکتر مظاهری اضافه کرد :دکتر روحانی طی سفر
به فرانسه و ایتالیا توافق نامههایی در صنایع مختلف
به امضا رساند و شاهد انتعقاد توافقنامههای متعدد
با کشورهای مختلف هستیم این توافقات به عنوان
مجموعهای از فعالیتهایی که میتواند عالقهمندی
سرمایهگذاران خارجی و شرکای خارجی را برای
فعالیت در واحدهای تولیدی نشان دهد و شکل پیدا
کند؛ به شمار میآید؛ همچنین ضرورت اولیه انجام
چنین اقداماتی ،وجود بخش خصوصی توانمند ،دانا و
پویاست.
وی به فعاالن بخش خصوصی توصیه کرد :بازرگانان
باید به کمک اتاقهای بازرگانی در جریان فهرست
توافقها و محتوای آنها قرار گرفته و توانمندی خود
در تهیه گزارشهای مالی را نشان دهند و در تنظیم
قراردادها با مشاوره وکیل دقت الزم را داشته و از انعقاد
قراردادهای ضعیف بپرهیزند.
وزیر سابق اقتصاد در پایان خاطرنشان ساخت :روزی
که سود بانکی به عدد معقول برسد رونق اقتصادی
فراهم شود ،کسب و کارها رونق بگیرند غول خفته
بدهیها و معوقات دولت بیدار خواهد شد و تورم بالقوه
موجود را بالفعل میکند؛ در این شرایط تولیدکنندگان،
صنعتگران و فعاالن بخش خصوصی باید بخش
بزرگی از نقدینگی ایجاد شده را برای سرمایهگذاری
جذب نمایند در غیراین صورت با تورم بسیار سنگینی
روبرو خواهیم شد اما نباید چنین تجربه تلخی برای
مردم ما تکرار شود.
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گزارش

پوشش؛

رسانهای صامت
اما زنده
گزارشی از برگزاری ششمین جشنواره بینالمللی مد و لباس فجر
* هر روز قدرتمندتر از گذشته روی پاهای خود
بایستیم

در ابتدای مراسم افتتاحیه،
مراسم -از میهمانان خواست تا به احترام آتشنشانان
فداکار فاجعه پالسکو دقایقی بایستند و فاتحهای نثار
روح شهیدان آتشنشانی نمایند .سپس حمید قبادی-
محمد مسلمی -مجری

اشاره:

ششمین جشنواره بینالمللی مد و لباس
فجر با حضور علی مرادخانی معاون امور

هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی،

حمید قبادی ،دبیر کارگروه ساماندهی مد و
لباس کشور و رییس جشنواره مد و لباس

فجر ،حجتاالسالم و المسلمین نصراهلل
پژمانفر ،رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس

شورای اسالمی ،سیدمحمد غرضی ،از
چهرههای سیاسی کشور ،مهدی افضلی،

مدیرعامل موسسه توسعه هنرهای معاصر،

سیدجالل ملکی ،سخنگوی سازمان
آتشنشانی کشور ،طراحان ،تولیدکنندگان،
صنعتگران و نمایندگان تشکلهای نساجی

و پوشاک در تاالر رودکی با یاد آتشنشانان
فداکار فاجعه پالسکو ،بهطور رسمی افتتاح

شد.
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دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و رئیس

جشنواره مد و لباس فجر -به جایگاه سخنرانی دعوت
شد .وی عنوان داشت :خوشبختانه هر روز شاهد ورق
خوردن کتاب پرحجم ،پرمحتوا ،پر فرهنگ و زیبای مد
و لباس اسالمی و ایرانی هستیم؛ شاید روزهای اول که
موضوع مد و لباس در کشورمان مطرح شد ،بسیاری
از افراد با نگاه مأیوسانه به این موضوع مینگریستند
اما تالش فعاالن عرصه مد و لباس به تدریج در حال
به بار نشستن است ،باعث هشیاری سایر نهادها و
دستگاههای مسئول شده است و هنرمندان ،طراحان
و تولیدکنندگان ایرانی نشان دادهاند که میتوانند جلوی
نفوذ و تهاجم را بگیرند و مقابل شبیخون فرهنگی سایر
کشورهابایستند.
قبادی ادامه داد :امسال بیش از  ۵هزار و  ۲۰۰اثر به
دبیرخانه ششمین جشنواره بینالمللی مد و لباس فجر

ارسال شده که این رقم برای اولین بار در دورههای
شش گانه جشنواره بیسابقه است.
بهگفته دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس فجر ،در
مراسم امروز افرادی حضور دارند که در شرایط دشوار،
طاقتفرسا و نفسگیر تهاجم فرهنگی در کشور تالش
کردند و موجب سربلندی ایران اسالمی شدند.
این مقام مسئول اذعان داشت :تولیدکنندگان و طراحان
مد و لباس بدون هیچگونه ادعایی ،پاسخ مثبت به
فرمایش مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی
دادند و پیمان میبندیم سال اقتصادی مقاومتی برای ما
تمام نخواهد شد تا روزی که دروازههای ایران اسالمی
بر روی محصوالت غیر ایرانی (البته محصوالت ایرانی
با کیفیت) جایگزین محصوالت غیر ایرانی شود ،هر
روز قدرتمندتر از گذشته روی پاهای خود بایستیم و
زمینه نفوذ ،حضور و بروز محصوالت غیرایرانی را در
کشور از بین ببریم.
قبادی تصریح کرد :در سالی که به رغم تمام برنامههای
ریخته شده از ناحیه (بهخصوص) کشورهای پیرامونی
برای وارد کردن ضربات مهلک به بدنه فرهنگی و
اقتصادی کشور ،هر روز یک اتفاق جدید ،یک گام
جدیتر و تالش بیشتر به منصه ظهور میرسد.

وی ضمن اشاره به حضور تعدادی از تولیدکنندگان
پوشاک در مراسم افتتاحیه جشنواره ششم ،ابراز داشت:
در این جلسه افرادی حضور دارند که به تنهایی بیش
از  ۳۰۰تا  ۴۰۰هزار لباس اجتماع با شاخصهای
اسالمی را در کشور تولید و روانه بازار مصرف میکنند.
قبادی ابراز امیدواری کرد که جشنواره مد و لباس بتواند
بخش کوچکی از تالشهای فعاالن این عرصه را به
نمایش بگذارد و رویکرد همیشگی به فرهنگ و هویت
اسالمی و ایرانی را برای همیشه زنده نگاه دارد.
رئیس جشنواره مد و لباس فجر ضمن بیان این مطلب
که بهدلیل وسعت فعالیتها ،جشنواره امسال را در
مجموعه تاالر وحدت ،برج آزادی و برج میالد تهران
برگزار خواهیم کرد؛ افزود :در برج میالد  ۲۵نمایندگی
به عرضه آثاری که به تولید انبوه رسیدهاند؛ میپردازند.
در مجموعه برج آزادی دانشگاهیان ،پژوهشگران و
موسسات مد و لباس حضور خواهند داشت و تمام
ظرفیتهای خود را به نمایش میگذارند؛ همچنین
شاهد برپایی بخشهای مسابقه زنده طراحی لباس و
بخش بینالملل ،در مجموعه تاالر وحدت خواهیم بود.
وی ،تقدیر از  1۰استاد برجسته طراحی لباس را یکی
دیگر از برنامههای جشنواره ششم اعالم کرد.
قبادی ،سخنرانی خود را با بیان این جمله به اتمام
رساند؛ « امیدوارم روزی فرا برسد که لباس ایرانی بر * زمینهای برای نشان دادن توانمندی ایران و ایرانی
تن ایرانیان بدرخشد و با شایستگی و افتخار اعالم کنیم در حوزه مد و لباس کشور
لباس ایرانی بر تن داریم و هویت ایرانی را به نمایش حجتاالسالمو المسلمین نصراهلل پژمانفر -رئیس
کمیسیون فرهنگی مجلس -با تقدیر از جانفشانی
بگذاریم».
شهدای آتشنشان ابراز داشت :امروزه این دوستیها
* هنوز کشور ما اسطورهساز است
میتواند گرههای کور را باز کند و فقط میتواند رشادت،
در ادامه مراسم افتتاحیه ششمین جشنواره مد و از جان گذشتگی و ایثار است که امکان دوستی را
لباس فجر ،سیدجالل ملکی -سخنگوی سازمان محققمیکند.
آتشنشانی کشور -بیان داشت :آتشنشانان ،وی افزود :این روحیه در طول تاریخ ایران فراوان در
هنرمندان عاشق هستند ،مگر هنرمندی عاشق نباشد میان مردم بوده ،هست و خواهد بود .انسانهایی که
ِ
میتواند اثری خلق کند؟ مگر کسی را سراغ داریم که مصالح دیگران را به مصالح خود ترجیح میهند اما
برای نجات جان و مال دیگران از جان خود بگذرد؟ این هر کسی در یک قالب و در نوع فعالیت خود این کار
هنری است با چاشنی رشادت و ایثارگری.
را انجام میدهد.
وی افزود :حال ما آتشنشانان خوب نیست اما نباید این بهگفته پژمانفر ،جشنواره مد و لباس فجر زمینهای
حال بد را به هموطنان خود انتقال دهیم ،ما پیشمرگ برای نشان دادن توانمندی ایران و ایرانی در حوزه
و خادم ملت هستیم و باید به هر طریقی جلوی حوادث مد و لباس کشور است .ایران یک جمعیت توانمند و

را بگیریم.
ملکی یادآور شد :پالسکو گذشت و با وجود تمام
سختیها ،مشقتها و لحظات دردناک این فاجعه ،دو
نکته ارزشمند نیز رقم خورد .نخست آنکه ایران بهترین
مردم دنیا را دارد و پیشرفت فرهنگ در کشور طی
روزهای دردناک این فاجعه ،ساعات و لحظاتی بینظیر
را برایمان رقم زد .گذشته از تعداد معدودی که با اشتیاق
و تجمع نابجا در محل حوادث دست و پا گیر هستند
خوشبختانه فرهنگ ما به قدری خوب پیشرفت کرده
است که ما در ساعات بعد حادثه پالسکو ،شاهد بودیم
که گروه زیادی از مردم حتی با رساندن یک بطری آب
برای کمک میآمدند.
ملکی افزود :نکته دیگر آنکه هنوز هم کشورمان
اسطورهساز است؛ بسیاری افراد بر این باور بودند که
جامعه طی دهههای اخیر دچار جمود عاطفی شده
است اما دورانی همچون دفاع مقدس و روزهای تلخ
فاجعه پالسکو دیگر بار اسطورههایی عاشق را در تاریخ
به یادگار گذاشت.
پس از اتمام سخنرانی ملکی از تالشها و زحمات وی
بهعنوان سمبلی از آتشنشانان ایثارگر کشور با اهدای
لوح تقدیر ،قدردانی به عمل آمد.

قدرتمند است و کارهایی را خلق میکند که دیگران در
آن کارها هنوز کالس اولی هستند اما ایرانیان توانستند
رتبههای اول را در بسیاری از زمینهها کسب کنند.
این نماینده مجلس افزود :امروزه فرصتی پیش
آمده است تا حرفهایمان را با لباسهایمان بزنیم؛
آتشنشانان با رشادت خود صدایشان را به گوش دنیا
رساندند و حرفشان زدند و امروز میخواهیم بگویم در
حوزه مد و لباس نیز میتوانیم حرفهای زیادی برای
گفتن به دنیا داشته باشیم.
لباس تنشان است
* پیشانی معرفی افرادِ ،

پس از اهدای لوح تقدیر و تندیس جشنواره به
اسداهلل سلیمانی -مدیرعامل برند حجاب گستر -و
رحیم چگینی -مدیر عامل برند زاگرس پوش -علی
مرادخانی -معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد

اسالمی -در جایگاه سخنرانی قرار گرفت.
وی گفت :در کشور ما حوزه مد و لباس به عنوان یک
حوزه نمادین و هویتی همواره مطرح بوده و لباس نیز
نماد اصلی هویت انسان است .شاید در گذشته ،توجه به
وجوه هنری و عرصههای سیاستگذاری در این بخش
کمی مغفول مانده بود اما با توجه به زحمات کشیده
شده در مجموعه کارگروه و تالشهای معاونت هنری
ارشاد ،شاهدیم که جلوههای اصلی لباس به عنوان یک
نماد ملی در کشورمان معرفی شده و باید از این منظر،
جشنوارههای فجر را پیگیری کرد.
لباس
مرادخانی تصریح کرد:
پیشانی معرفی افرادِ ،
ِ
تنشان است و ما به محض اینکه یک فرد را میبینیم
بدون اینکه او را بشناسیم از روی شاخصههای لباس
او میتوانیم به شخصیتش پی ببریم؛ لذا لباس ،اولین
نماد شخصیتی انسان است .این مقام مسئول یادآور
شد :به عنوان دولت قصد ورود و دخالت در این حوزه
را نداریم و بیشتر نقش پاالیش و تشویق نکات اصلی
و اساسی را در دستور کارمان قرار دادیم .مرادخانی به
لزوم پاالیش و تشویق بیش از پیش فعاالن حوزه مد
و لباس اسالمی و ایرانی پرداخت و ابراز امیدواری
کرد در تمام طول سال دبیرخانه جشنواره مد و لباس
فجر پویا و فعال باشد تا اتفاقاتی درخور و مطابق با
هنجارهای اجتماعی در زمینه مد و لباس رخ دهد.
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*مد؛ جلوهای از سبک زندگی و لباس

خواندن پیام

دکتر سیدرضا صالحی امیری-وزیر

فرهنگ و ارشاد اسالمی -توسط حمید قبادی-
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس فجر -آخرین
بخش مراسم افتتاحیه بود « .پوشش ،به مثابه شأنی
از شخصیت انسان و یکی از نیازهای قطعی آدمی،
سابقهای به قدمت شکلگیری تاریخ بشر و گسترهای
به پهنای جغرافیای امروزی جهان هستی دارد .لباس
به عنوان نمادی از نمادهای فرهنگی میتواند نمایشگر
جایگاه یک ملت در میان سایر ملتها بوده و همچون
رسانهای صامت اما زنده ،پیام فرهنگی یک جامعه را در
سراسر گیتی نشر دهد.
در نظر گرفتن جنبههای معنوی در لباس و پوشاک
و توجه به عناصر زیبایی ،تنوع ،رنگ و آراستگی از
ضروریات غیرقابلانکار این عرصه است و میتوان
«مد» را جلوهای از سبک زندگی و لباس را همراه
همیشگی تمدن و زندگی انسان دانست .این مهم
مستلزم آن است که الگوی صحیح مصرف را به
عنوان اصلی جداییناپذیر در چرخه سیاستگذاری
تولید و توزیع و فرآیند شکلگیری کردارهای اجتماعی
و کنشهای فرهنگی مختلف مورد نظر قرار دهیم.
جشنواره بینالمللی مد و لباس فجر ،رخدادی در خور
توجه برای به تصویر کشیدن تواناییهای ملی سرزمین
پهناوری است که فرهنگ اسالمی  -ایرانی و آموزهها
و باورهای دینی عنصر هویتبخش آن است .آنان که
در این عرصه نقشآفرینی کرده و با هنر و دانش خود،
توانستهاند ظرفیتهای بومی و قومی را در سطوح
باالتر مطرح کنند و طراحان زبردست و هنرمندی که
با قریحه خدادادی به خلق آثار خالقانه پرداختهاند و
تولیدکنندگانی که با اعتماد و باور به داشتههای داخلی
از طراحی ایرانی حمایت کردهاند ،سرمایههای فرهنگی
و ارزشمندی هستند که این رویداد بزرگ را رقم زدهاند.
از دستاندرکاران این جشنواره که تالش خود را برای
برگزاری پرشکوه آن کار گرفتهاند قدردانی میکنم و
آرزومندم به یمن گشایشهایی که در عرصه اقتصادی
پدید آمده است ،شاهد توجه بیشتر فعاالن این هنر-
صنعت که ظرفیت همراهی مؤثر با برنامههای اقتصاد
مقاومتی و طرح اشتغالزایی دارند ،باشیم».
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پس از اتمام مراسم افتتاحیه ،مدعوین به سوی تاالر
وحدت رهسپار شدند تا پس از بریدن روبان جشنواره
ششم ،این رویداد به طور رسمی فعالیت خود را آغاز
کند .ششمین جشنواره مد و لباس فجر درحالی که
آثار نمایش دادهشده در آن ،از نظر طراحی نسبت به
سالهای قبل رشد کرده بود ،در سه نقطه تهران برگزار
و در برج میالد با قیمتهای باال برای فروش ارائه شد.
به گزارش ایسنا ،ابوالقاسم شیرازی -رئیس اتحادیه
پوشاک -دلیل عرضه لباسهای ایرانی با قیمت باال
در فروشگاهها را اینطور توضیح داد :شاید قیمت
لباسهای ایرانی در مقایسه با برخی لباسهای وارداتی
از جمله چینی که کیفیت پایینی دارند ،باال به نظر بیاید؛
اما دولت در تالش است تا در بخش مالیات و بیمه از
تولیدکنندگان حمایت کند تا قیمت تمامشده محصول
کمتر شود .همچنین تولیدکنندگان از پارچه و ملزوماتی
که در کشور تولید میشود ،استفاده کنند تا در قیمت
آنها تأثیر بگذارد .ضمن آنکه با هماهنگی بخش
صنعت ،معدن و تجارت در تالشیم تا جلوی ورود
کاالهای خارجی را بگیریم و واردات پوشاک از طریق
نمایندگیهای حقوقی ثبت سفارش شود.
با این حال ،قیمت لباسهای عرضهشده در نمایشگاه
مد و لباس جشنواره فجر ،بویژه در بخش عرضه و
فروش برندها در برج میالد باال بود.

برج میالد در ششمین دوره جشنواره مد و لباس
فجر ،محل عرضه و فروش  ۲۵برند ایرانی بود .هر
برندی برای اجاره یک غرفه حدود هفت میلیون تومان
پرداخت کرده بود .ارزانترین لباس ارائهشده در این
بخش نیز  18۰هزار تومان و گرانترین آنها دو
میلیون و  ۲۰۰هزار تومان قیمتگذاری شده بودند؛ این
لباس با طرح فرش ،به یکی از مزونهای معروف تعلق
دارد که در نمایشگاه اکسپوی حالل اسپانیا بهنمایش
درآمد و گواهینامه اکسپوی  ۲۰1۶لباس حالل اسپانیا
را نیز در افتتاحیه بخش بینالملل جشنواره مد و لباس
گرفت.
البته در بخش پوشاک اسالمی و عفاف و حجاب،
لباسهایی فقط بهصورت دکوری عرضه شده بودند
و روی آنها نمیشد قیمت گذاشت .همچنین برخی
لباسها مانند روسری و دامن در برج میالد بهفروش
میرسیدند که مشابه آنها را در شهر میشد با
قیمتهای کمتر خرید.
با وجود آنکه اعالم شده بود در برج میالد برندها
برای فروش عرضه میشوند ،برخی از آنها فقط
لباسهایشان را بهنمایش گذاشته بودند و اظهار
میکردند ،فروش نداریم و برای بستن قرارداد در این
نمایشگاه شرکت کردهایم .مثال یک کت مردانه در
یکی از این غرفهها حدود یک میلیون و  ۲۰۰هزار

تومان قیمتگذاری شده بود.
در بخش کیف و کفش نیز چند مدل محدود و فقط
در چند سایز عرضه شده بود ،البته در این بخش،
قیمتهای متفاوت بود ،مثال قیمت یک جفت کفش
زنانه چرم  1۵۰هزار تومان بود که فروشنده آن اظهار
میکرد این قیمت مخصوص نمایشگاه جشنواره مد و
لباس است و اگر برای خرید به فروشگاه مراجعه کنید،
باید حدود  ۲۵۰هزار تومان برای همین کفش بپردازید.
همچنین قیمت هر کمربند در غرفههای برج میالد از
 ۳۰هزار تومان شروع و گفته میشد که همان جنس
در مغازه و خارج از نمایشگاه  1۵۰هزار تومان است.
البته قیمت برندها در برج میالد برای مهمانان بخش
بینالملل جشنواره مد و لباس که برخی از آنها از فرانسه
آمده بودند معقول بهنظر میرسید و هر قیمتی را که
به یورو میشنیدند ،سرشان را به نشانه رضایت تکان
میدادند..
در بخش نمایش لباسها در تاالر وحدت نیز گرچه آثار
نسبت به دورههای گذشته رشد قابل توجهی داشتند،
اما هر بازدیدکنندهای که یک لباس را نشانه میگرفت،
ترجیح میداد قیمت آن را نپرسد.
به نظر میرسد مدیریت تاالر وحدت برای همکاری
با کارگروه مد و لباس و برگزاری جشنواره سنگ تمام
گذاشته؛ زیرا در حالی که روی پلههای تاالر وحدت

کچهای دیوار حاصل از جابهجایی صفحههای چوبی
و مانکنها برای ساخت دکور ریخته و جشنواره برای
دکوربندی و نمایش لباسها آماده میشد ،در عین
حال ،در سالن اصلی کنسرت اجرا میشد .استفاده
چند منظوره از تاالر وحدت بهدلیل نبودن فضای
کافی برای برپایی چنین جشنوارههایی موجب شد که
ساعت بازدید در دومین روز نمایشگاه نیز کوتاهتر شود
تا کنسرت دیگری روی صحنه برود .گرچه فرصتی
فراهم شد تا شرکتکنندگان در این کنسرت بعد از
اجرا ،از نمایشگاه جشنواره هم دیدن کنند.
از سوی دیگر ،همزمان با روزهای نخست جشنواره،
کارگران در حال شستوشوی بنای تاالر وحدت
بودند و برخی مراجعهکنندگان زمانی که از تاالر خارج
میشدند ،احساس میکردند باران میبارد! نمایشگاه
جشنواره مد و لباس فجر در تاالر وحدت در روز آخر
بهدلیل اجرای برنامه دیگری ،جمع شد و فقط برخی
لباسها در طبقه سوم بهنمایش گذاشته شدند
در این دوره از جشنواره ،لباسهایی که از دوره قبل و از
 ۴۰۰دست تا  ۳هزار دست به تولید رسیده و بهنمایش
گذاشته شده بودند ،بیشتر محدود به لباس مشاغل
بودند.
طراحان در بخش ویترین ملی و لباس کودکان نیز
کار خاصی انجام نداده بودند و فقط به تیشرت و

لباسهایی با برچسبهای مناسبتی با دفاع مقدس و
کارتون اکتفا کرده بودند ،البته در بین لباسهای مربوط
به کودک و نوجوان ،کارهای معدود قابل توجهی به
چشم میخورند .کارهای ارائهشده در بخش کیف و
کفش هم نسبت به سال گذشته پیشرفت بهتری
داشتند و تعداد آثار بهنمایش گذاشته نیز قابل توجه بود.
از جمله آثار نمایش دادهشده در ششمین جشنواره مد و
لباس فجر ،زیورآالت با اِلمانهای سنتی و سوزندوزی
بلوچی بود .همچنین طراحان لباس در آثار ارائهشده
در جشنواره به دوختهای سنتی مثل سوزندوزی و
استفاده از پارچههای سنتی تمایل نشان داده بودند.
بخشی از جشنواره نیز به نمایش پارچههای تولیدشده
در داخل اختصاص پیدا کرده که در طراحی برخی از
آنها از اِلمانهای آثار تاریخی استفاده شده بود .از
این پارچهها در بخش مسابقه طراحی زنده لباس نیز
استفاده شد.
لباسی که طراحان در مراسم افتتاحیه بر تن داشتند نیز
لباسهای قابل قبولی بودند که معموال در جشنوارهها
یا فروشگاهها دیده یا عرضه نمیشوند ،این موضوع
واکنش یکی از حاضران در جشنواره را دربرداشت
که خطاب به یکی از طراحان گفت :چرا از همین
لباسهای شیکی که برای خودتان طراحی میکنید،
برای جشنواره و عموم مردم طراحی نمیکنید؟!
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رئیس ششمین جشنواره مد و لباس فجر درباره عرضه
لباسها با قیمت باال در برج میالد و تفاوت عرضه این
قیمتها در فروشگاهها به ایسنا ،گفت :لباسی که قیمت
آن را به شما دو میلیون و نیم اعالم کردهاند ،اصال
جنبه فروش ندارد و پوشیدنی نیست .اما در بسیاری
از غرفهها لباسهایی با قیمتهای  1۵۰تا  ۴۰۰تومان
هم داشتهایم و من تکتک قیمت آنها را چک کردهام.
در برج میالد کارهای درجه یک عرضه شده است.
حمید قبادی ادامه داد :در بخش کیف و کفش چرم
کسانی در برج میالد حضور دارند که تولیدکننده هستند
و با برخی از برندهای درجه یک تهران همکاری
میکنند و چون فروشگاه عرضه ندارند ،تفاوت قیمت
تا به دست مصرفکننده برسد فرق میکند ،اما فکر
نمیکنم یک محصول  ۳۰هزار تومانی تا به دست
مصرفکننده برسد 1۵۰ ،هزار تومان شود.
او اظهار کرد :نمایش محصوالت برندها به بخشی از
سلیقه مخاطب پاسخ داده و این اتفاق مهمی است؛
از طرفی ،اینکه تعداد قابل توجهی از برندهای ایرانی
موفق شدند در کنار هم محصوالتشان که قابل
رقابت با تولیدات کشورهای دیگر است عرضه کنند،
نکته مهمی است .قبادی همچنین درباره هزینهای که
هر برند برای کرایه غرفه پرداخت کرده گفت :حدود ۳
میلیون و  ۳۰۰هزار تومان از این هزینه مربوط به کرایه
محل برج میالد و مابقی آن هم برای دکور گرفته
شده است .از طرفی ما درخواست کردیم این بخش تا
آخر اسفندماه تمدید شود .البته من درخواست کردم تا
هزینهای از غرفهداران برای تمدید دریافت نکنند و اگر
هم مبلغی اضافه بگیرند ،فکر نمیکنم هزینه سنگینی
باشد.
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس همچنین درباره
جمع شدن ویترین ملی و بخش نمایش لباس جشنواره
و انتقال برخی از لباسها به طبقه سوم تاالر وحدت
اظهار کرد :به دلیل برگزاری همایش فرهنگی وزارت
ارشاد در تاالر وحدت ،بخش نمایش از سالن ورودی
جمع و با بخش بینالملل تجمیع شد .در هر صورت
باید بین نبودن و بودن در این شرایط ،یک گزینه را
انتخاب میکردیم .از طرفی مدیریت تاالر وحدت هم
این امکان را فراهم کرد تا این نمایشگاه را برگزار کنیم.
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*مراسم اختتامیه

پیش از آغاز مراسم اصلی حمید قبادی دبیر جشنواره
از دستاوردهای ششمین جشنواره بین المللی مد و
لباس فجر رونمایی کرد.
وی در این رابطه گفت :مقاالت ششمین دوره
جشنواره را رونمایی میکنیم .در بخش دیگر از
پوستر جریان ساز کتاب حوزه مد و لباس که تهیه و
تولید شده رونمایی خواهیم کرد .از االن ناشران آماده
باشند برای جریانی جدید در حوزه مد و لباس .برای
اولین بار بعد از قول های مکرر ،انتشار کتاب جامع مد
ولباس ایران را در دو مجلد تاریخ لباس و مجموعه
مقاالت و آمار مد و لباس ایران در دستور خواهیم
داشت .همچنین در بخش علمی از ده عنوان پایان
نامه با مشارکت دانشگاهیان رونمایی خواهد شد.
در ادامه مراسم ،صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی بیان کرد :قبل از هرچیزی باید یادی کنیم از
شهدای انقالب اسالمی و هشت سال دفاع مقدس.
کسانی که خارج از این تاریخ و فراتر از جغرافیا
جنگیدند و خون خود را به جامعه اهدا کردند.
صالحی امیری مقوله مد و لباس در ایران را مختص
ادوار مختلف تاریخی ایران دانست و در خصوص
تغییرات مد و لباس در ادوار اخیر و معاصر توضیح
داد :بحث امروز ما ورود مدرنیته در دورههای تاریخی

قاجاریه و پهلوی در حوزه لباس ایرانی است که خود
منجر به تحوالت فرهنگی ،اجتماعی و در پایان
ماحصل آن تغییر در زندگی ایرانی شده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خاطرنشان کرد :در ۴
دهه گذشته به دلیل تغییرات مختلف در جامعه ایران،
لباس و مد هم در جامعه ما معنا و مفهوم جدیدی
پیدا کرد که سرعت آن بسیار زیاد است و منجر به
بروز هنجارهای ارزشی ،زبانی ،روابط اجتماعی ،روابط
زیستی و مهاجرتهای وسیع شده است.
وی ادامه داد :حدود  ۵۰هزار میلیارد تومان گردش
مالی حوزه پوشاک است ،ضمن اینکه  ۷۲مرکز علمی
و دانشگاهی در طراحی لباس ،دوخت و پارچه فعالیت
میکنند .لذا ما نیازمند سازوکار ملی برای لباس و
مد با رویکرد عقالنی هستیم .همچنین رویکرد
جزمانگاری و ولنگاری را در این حوزه نفی میکنیم.
وی در ادامه اظهار داشت :ارسال  ۵هزار و  ۲۰۰اثر
به دبیرخانه جشنواره نشاندهنده تنوع باالی جامعه
ایرانی است ،اما این تنوع باالی مد و لباس نباید منجر
به تخریب هویت ایرانی شود؛ چراکه هویت بنمایه و
بخشی از ارزشهای بنیادی جامعه محسوب میشود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد :لباس در
ایران نوعی رسانه برای انتقال پیام است ،ضمن اینکه
لباس ،رسانه و شخصیت افراد در جامعه محسوب

میشود .لذا نباید این لباس به تفاخر و تحقیر ملی و
در راستای تبلیغ فرهنگ غربی باشد.
صالحی امیری افزود :وجود لباسهای خارجی در
ویترینهای مغازهها ظلم بزرگ به نسل جوان است،
در حالیکه سالیانه بیش از یک میلیون و  ۲۰۰هزار
جوان آماده به کار داریم در حالیکه حداکثر توان دولت
ایجاد اشتغال برای  ۷۰۰هزار نفر است که نشاندهنده
پشت در ماندن  ۵۰۰هزار جوان در امر اشتغال است،
اما حوزه لباس میتواند بخش زیادی از اشتغال کشور
را به دوش بکشد و درنهایت همین اشتغال هم منجر
به کاهش آسیبهای اجتماعی میشود.
وی افزود :پر کردن ویترین مغازهها با لباسهای
خارجی تالش برای افزایش شمار جوانان بیکار
جامعه ایران و ظلم به آنهاست.
صالحی امیری ادامه داد 11 :هزار کانال تلگرامی با
بیش از  ۵هزار دنبالکننده در ایران وجود دارد ،لذا
آنها باید دقت کنند مبادا مروج کاالی خارجی بوده و
منجر به تخریب کاالی ایرانی شوند.
وزیر ارشاد اظهار داشت :ما نیازمند ساز و کاری
هستیم که با رویکرد عقالنی در این مسیر گام
برداریم .ما رویکرد ولنگاری را نفی کرده و رویکرد
عقالنی با ارزشهای ملی و اسالمی را ترویج
خواهیم داد .ما نباید ذائقه غربی را وارد سلیقه ایرانی

کرده و تبلیغ کنیم.
صالحی امیری با اشاره به اینکه هر نوع رفتار تحریک
آمیز ،هنجار رفتاری و ولنگاری به ناکجا آباد کشیده
خواهد شد ،اظهار داشت :در ادوار گذشته نیز دیدیم
که هرگونه ناهنجاری و ولنگاری در حوزه ایرانی
به نتیجه نرسیده است و ما میبینیم که خانواده
های ایرانی کماکان جزو مستحکم ترین نهادهای
اجتماعی محسوب میشوند.
وی خطاب به حضار و نهادهای مختلف این حوزه
توصیه کرد تا برای طراحی مد و لباس نیازسنجی
و ذائقه سنجی مردم را با توجه به ارزشهای ملی
و تاریخی مد نظر بگیرند .همچنین دو مولفه مهم
اخالق گرایی و هنجارمندی را در دستور کار خود
قرار بدهید.
صالحی امیری گفت :لباس نه در ایران بلکه در تمام
جوامع زبان انتقال پیام و فرهنگ است؛ زبان بیان
شخصیت افراد است و طراحی آن از هر جهت باید
مورد توجه قرار بگیرد.
وی تصریح کرد :اگر بناست جامعه اخالقی داشته
باشیم ،باید لباسی ایرانی متناسب با اخالقیات ایرانی
داشته باشیم .لباس نباید باعث شکاف طبقاتی افراد
شود .من معتقد هستم که ما نیازمند بحث آموزشی
از دوران تحصیل هستیم .در این بین هم نباید نقش

رسانهها به خصوص صدا و سیما را در انتشار و تبلیغ
کاالی ایرانی نادیده گرفت.
در ادامه ،برگزیدگان در بخشهای مختلف به شرح
زیر معرفی شدند:
*در بخش مانتوی اجتماع ،رتبه اول به سمیه
مختاری فرد ،رتبه دوم نوشین پورسلطان و رتبه سوم
به غزل ترکی شریف آبادی و رعنا مدبر تعلق گرفت.
همچنین محبوبه علیبلندی شایسته تقدیر شد.
*رتبه دوم در بخش چادر به رقیه اعتقادی و
رتبه سوم به میترا کاکاوند اختصاص یافت .فاطمه
منصوری و موسسه هنری اطلس پوشان ممتاز
صدف نیز شایسته تقدیر شناخته شدند.
*در قسمت مانتوی مجلسی رتبه اول به محبوبه
علی بلندی ،دوم به ژاله مباشر و سوم به فاطمه
زراعت پیشه اختصاص یافت .رحیمه جعفری و غزال
بهمنی نیز شایسته تقدیر شدند.
*در بخش پوشش سر هم رتبه سوم به طور مشترک
به شرکت موژان نگار پارسیان و مریم قلی زاده
اختصاص یافت .در این بخش کسی شایسته دریافت
رتبه اول و دوم شناخته نشد.
*در بخش مانتو مشاغل هم رتبه اول به الهه رضایی
و زهرا نصیری و رتبه دوم به فریبا یوسف پور تعلق
گرفت.
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*در بخش مانتو کاربردی رتبه اول به محمدرضا
ملک شاهی و دوم به یوسف اسماعیلی تعلق گرفت.
سمیه هنروری هم شایسته تقدیر شد.
*در بخش لباس اجتماع آقایان ،حمید و سعیدعظیمی
فمی تفرشی شایسته تقدیر شناخته شدند.
*در بخش لباس کاربردی آقایان هم شاهرخ
جعفری ،بنیامین اسالمی و مرجان صدرالعلمایی
شایسته تقدیر شدند.
*در بخش لباس اجتماع کودک و نوجوان نیز رتبه
دوم به پوشاک بهشتی کودک و نوجوان سندس
تعلق گرفت و نازلی معصومیان و حمید یوسفی هم
شایسته تقدیر شدند.
*در بخش لباس مجلسی کودک و نوجوان هم رتبه
سوم به نرگس محسن درویش اختصاص یافت.
همچنین از قمر امامی ،مینو پدرام و صدیقه پاک بین
به عنوان پیشکسوتان حوزه مد و لباس تقدیر شد.
* طناز سعیدی رتبه اول ،ژیال پرویزی میالنی دوم و
کینوش معماری رتبه سوم در بخش طرح های اولیه
زیورآالت را به خود اختصاص دادند و انوشه سادات
مهدوی و زهرا بابایی شایسته تقدیر شدند.
* در بخش طرحهای سه بعدی زیورآالت هم محمد
آزادی احمدآبادی رتبه اول ،فرانک نوری دوم و آرزو
جعفری رتبه سوم را کسب کردند و سمیرا فاتحی و
خورشید جوالیی شایسته تقدیر شدند.
* در بخش طرحهای ساخته شده زیورآالت هم
فهیمه نوری دهنوی رتبه اول ،بنفشه هستی دوم
و امیرحسین دلبری رتبه سوم را از آن خود کردند
و ابوالفضل رحیمی و علیرضا صادقی شایسته تقدیر
شدند.
* در بخش طراحی پارچه رتبه اول به نگین فرامرزی،
دوم به الناز گشتاسب و سوم به انیس ایمری تعلق
گرفت .سحر محمدعلی رستم آبادی و تینا اصغرپور
ماسوله هم شایسته تقدیر شدند.
*در بخش کیف رتبه اول به ساغر علیزاده ،دوم به
امید مولودی و سوم به فهمیه فدایی راد اختصاص
یافت
*در بخش کفش هم رتبه اول از آن داریوش
جعفری ،رتبه دوم علیرضا جعفری و سوم حمید
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صادقی شد .حسن خدادادی و فاطمه اصغری
سلیمانی هم شایسته تقدیر شدند.
*در بخش پایان نامه دوره کاشناسی رشته طراحی
لباس رتبه اول به الهه رضایی ،دوم به زهرا خیروشر و
سوم به فرنوش احمدی و مژده بختیاری تعلق گرفت.
مرجان شمسی خانی و زرین حسن زاده هم شایسته
تقدیر شدند.
*در بخش پایان نامه کارشناسی ارشد هم سمیه
خلیلیان رتبه اول ،افسانه دادخواه دوم و سحر ایازی
یزدی رتبه سوم را از آن خود کرد .همچنین پریا تنها،
سمیه اکبرنیا و مهدیه محمدی خجسته نیز شایسته
تقدیر شدند.
*در بخش طرح های پژوهشی هم سجاد سرایانی و
فائزه عظیم زاده اردبیلی شایسته تقدیر شدند.
*در بخش مقاالت تخصصی هم رتبه اول به
علیاکبر مرآتی ،دوم به زیبا آرون و سوم به مریم
غریب حسینی و شهناز نایب زاده تعلق گرفت .زهرا
میرزایی و ابوالفضل داوودی هم شایسته تقدیر شدند.
*در بخش مقامات میانه رشته هم رتبه اول به حسین
مهربانیفر و دوم به بهار هاشمیان و صدرالدین
طاهری تعلق گرفت.
*الهام میرکمالی ،پیام زین العابدینی ،اطهم زرغام،
شمسی کاکاوند و اصغر فهیمی فرد شایسته تقدیر

شدند.
در بخش پایان نامه کارشناسی در رشته طراحی
پارچه هم رتبه اول به مریم آشتیان ،دوم به مهرنوش
روحی و سوم به مهسا شهبال اردبیلی اختصاص پیدا
کرد.
* در بخش مسابقه زنده طراحی ویژه لباس اجتماع
بانوان رتبه اول به گروه هگمتانه سیدسعید فاضلزاده
همدانی ،فاطمه خلجی جو ،اکبر خدابندلو یگانه و رتبه
دوم به گروه داوین ،رتبه سوم به سیاه و سفید تعلق
گرفت.
*موسسه عالم تاج و ساتین کویر یزد هم شایسته
تقدیر شدند.
*در بخش لباس آقایان نیز رتبه اول به گروه پوشاک
برتر ایرانی سودابه شاه کمان ،علی کردانی و جعفر
عنایت حبیب اختصاص پیدا کرد ،رتبه دوم به گروه
مرسانا از کرمانشاه و رتبه سوم به گروه کیدی از
تهران تعلق گرفت .گروه لیلین از کرمانشاه هم
شایسته تقدیر شدند.
*در بخش مسابقه زنده طراحی در حوزه محصوالت
عفاف و حجاب هم رتبه اول به گروه صدف دریا
از بوشهر یعنی مهران هنرمند نجف آبادی ،آفتاب
قنبری و زهره تمیمی ،رتبه دوم به گروه لیلین و سوم
به گروه نیکونگاران پوش از ایالم اختصاص یافت.

*در بخش مطبوعات و خبرگزاری ها در قسمت نقد،
مقاالت تحلیلی و سرمقاله از جواد حسینی نصر و
حمید باباوند ،در بخش خبر ،مصاحبه ،گزارش و مقاله
از زهره نیلی خبرگزاری مهر ،الهه رفیع نژاد خبرگزاری
فارس و زهرا ایرجی خبرگزاری ایلنا تقدیر شد.عطیه
پژم خبرگزاری هنر آنالین افشین حسینخانی و مجید
فراهانی راد نیز شایسته تقدیر شدند.
*فضه سادات حسینی ،مبینا نصیری و مژده لواسانی
به عنوان مجریهای برگزیده رادیو و تلویزیون
شناخته شدند و شبکه  ۲شبکه برتر شد .در میان
شبکههای استانی هم مرکز کردستان ،شبکه برگزیده
معرفی شد .رادیو گفتگو به عنوان به عنوان رادیو
برگزیده و اداره کل خبر رادیو به عنوان بخش
برگزیده معرفی شدند .از برنامه «غیرمحرمانه» و
«چه کسی مرا بیکار کرد» به عنوان برنامه های
شایسته تقدیر تلویزیونی و برنامه «زنده باد زندگی»
به عنوان برنامه تلویزیون برتر معرفی شدند.
*به استقالل فکری و فرهنگی در حوزه مد و لباس
بیندیشیم
علی مرادخانی ،معاون هنری وزارت فرهنگ و

ارشاد اسالمی در مراسم اختتامیه ششمین جشنواره
مد و لباس فجر بیان کرد :کارهای زیادی در حوزه و
عرصه مد و لباس صورت گرفته ولی کارهای زیادی

پیش رو داریم که باید با جدیت دنبال شوند ،چرا همینجا عهد میبندیم که در مسیر خون شهدا گام
که لباس کارآمدترین نیرویی است که بشر امروز با برداریم و برای حفظ حقوق مردم سرزمینمان در این
آن سر و کار دارد و لباس ایرانی باید با هنجارهای مسیر بکوشیم.
اسالمی و ایرانی هماهنگ باشد.
*مسئله مد هیچگاه دولتی نمیشود
او با اشاره به اینکه امروز باید به استقالل فکری و سومبات هاکوپیان ،پیشکسوت حوزه مد و لباس
فرهنگی در حوزه مد و لباس بیندیشیم اظهار داشت :کشورمان نیز از سخنرانان حاضر در این مراسم بود و
اگر ما به استقالل فکری ،فرهنگی و اقتصادی فکر با اشاره به اینکه مردم ایران هرگز دچار بیبندوباری
میکنیم باید به نمادها توجه داشته باشیم و لباس نشدهاند بیان کرد :طراحان کشورمان همواره وقار و
مهمترین نمادی است که در اولین برخورد ،هر زیبایی را رعایت کردهاند اما دولتمردان به جای اینکه
کس را با آن میشناسیم .پس رسالت بزرگی بر طراحان را در جهت آموزشوپرورش بیشتر و بهتر
عهده طراحان است و وزارت ارشاد هم تمامقد از سوق دهند و هدایت کنند آنان را مروجان فرهنگ
این طراحان حمایت میکند تا کار خود را به بهترین مبتذل دانستند.
نحوه انجام دهند.
هاکوپیان با اشاره به اینکه وجود لباسهای خارجی
مرادخانی با تشریح بخشهای مختلف این دوره از در ویترین ملی را در گرو برخی تصمیمات اشتباه
جشنواره مد و لباس ،ابراز امیدواری کرد در دورههای دولتمردان است خطاب به وزیر ارشاد گفت :آقای
بعدی این رویداد شاهد رشد و شکوفایی هم از نظر وزیر به تدوین برنامه  1۰ساله برای مد و لباس اشاره
کمی و هم از لحاظ کیفی باشیم.
کردند .ما به دستور وزارت صنعت ،معدن و تجارت
* عهد میبندیم در مسیر خون شهدا گام برداریم این برنامه را برای  ۵سال آینده تدوین کردهایم و
حمید قبادی ،دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس دولتمردان باید آن را به اجرا درآورند اما مد هیچگاه
کشور در این مراسم و طی سخنانی کوتاه ،از تمامی دولتی نمیشود و من از همه مسئوالن میخواهم تا
نقشآفرینان و مشارکتکنندگان در ششمین جشنواره به بخش خصوصی اعتماد کنند چرا که کشورداری
بینالمللی مد و لباس فجر تقدیر کرد و گفت :ضمن تخصص شما و کشورآرایی بر عهده ما است.
بزرگداشت روز  ۲۲اسفند با نام مطهر شهدا ،در
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بدون شک معضل بیکاری و دغذغه اشتغال ،بزرگترین دل
مشغولی دولت در سالهای اخیر میباشد .هر چند بر اساس
آمار و ارقام منتشر شده در سال گذشته در حدود  ۷۰۰هزار
شغل در کشور ایجاد شده است اما این مقدار فرصت شغلی
بوجود آمده همچنان از تقاضای جویندگان کار کمتر بوده به
نحوی که نرخ بیکاری در سال گذشته همچنان سیر صعودی
خود را حفظ نموده است.
معضل بیکاری تا حدی نگرانکننده شده که رهبر معظم
انقالب نیز با توجه خاص به این موضوع ،شعار امسال را
حول همین محور انتخاب فرموده و تمام توجه دولت و تیم
اقتصادی آن را در سال جاری معطوف به این قضیه فرمودند و
از دستاندرکاران و مسئولین دولتی خواستند که در کنار توجه
به رونق تولید ،نگاه ویژهای نیز به مسئله اشتغال داشته باشند.
بدیهی است که رونق تولید ،الجرم افزایش اشتغال را نیز در
پی خواهد داشت و اصو ًال یکی از دالیل افزایش نرخ بیکاری
در سالهای اخیر ،وجود رکود فراگیر در اقتصاد کشور میباشد.
علی ایحال برای ایجاد اشتغال در کشور آنهم بصورت ضربتی،
میباید در رشتههایی سرمایهگذاری نمود و به حوزههایی توجه
ویژه داشت که با کمترین سرمایهگذاری ،بیشترین بازده را در
ایجاد اشتغال پایدار داشته باشد .حوزههایی از قبیل صنعت
گردشگری و هتلداری در بخش خدمات و نساجی و پوشاک
در بخش صنعت .از دیر باز صنعت نساجی و پوشاک به عنوان
صنعتی اشتغالزا شناخته شده است و حتی اگر در بعد ایجاد
ارزش افزوده نیز به اندازه صنایع«های تک» قدرت ایجاد
ارزش افزوده نداشته باشد ،لیکن آنقدر توان اشتغالزایی دارد که
دولتها را مجاب نماید که در این حوزه سرمایهگذاری مستقیم
نموده و یا اینکه تسهیالت خاصی برای داوطلبان سرمایهگذاری
در این رشته را فراهم نمایند.
اتفاق ًا در برنامه راهبردی وزارت صمت نیز که در سال 1۳9۴
رونمایی گردید به این موضوع توجه شده است .در این برنامه
سرمایهگذاری الزم برای ایجاد یک شغل در صنعت نساجی
معادل یک چهارم متوسط صنعت اعالم گردیده است .این در
حالی است که سرمایهگذاری موردنیاز برای ایجاد یک شغل در
رشته پوشاک به مراتب کمتر از صنعت نساجی نیز میباشد.
رشته صنعتی پوشاک دارای کلیه مزیتهای موجود در یک
صنعت پاک و اشتغالزا بوده و میتواند در صورت توجه ویژه
مسئولین ،بصورت ضربتی معضل بیکاری را حل نموده و یا
به نحو چشمگیری کاهش دهد و همزمان کشور را از دیگر
مزایای آن نیز برخوردار نماید .از آنجاییکه پوشاک ،صنعتی
پاک و دوستدار محیط زیست بوده و کمترین آلودگی را در
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محیط زیست ایجاد مینماید ،لذا میتوان بدون دغدغه نسبت
به توسعه این رشته صنعتی حتی در محیطهای شهری نیز
اقدام نمود.
پوشاک صنعتی است ارزآور و میتواند بخشی از نیازهای ارزی
کشور را نیز مرتفع نموده و در صورت توسعه مناسب و ارتقای
کیفیت تولیدات داخلی در کاهش حجم کاالهای مشابه وارداتی
علیالخصوص از طریق قاچاق بصورت موثری عمل نماید.
ارزش فعلی بازار پوشاک در جهان بالغ بر حدود 1۵۰۰میلیارد
دالر میباشد که پیشبینی میشود ارزش این بازار تا سال
 ۲۰۲۵از  ۲۰۰۰میلیارد دالر نیز فراتر رود .متاسفانه سهم ایران
از این بازار با ارزش تقریب ًا برابر هیچ است .بدیهی است در
صورت توسعه این صنعت در کشور ،میتوانیم سهم مناسبی
از این بازار مصرف حهانی برای خود در نظر بگیریم .در حال
حاضر بسیاری از کشورهای پیشرفته در رشته نساجی و پوشاک
از قبیل چین ،کره ،اسپانیا ،ترکیه ،تایلند و حتی بنگالدش ،ویتنام
و پاکستان بخش عمدهای از نیاز ارزی خود را از طریق صادرات
پوشاک تامین مینمایند .متاسفانه حجم صادرات کشور ما
در این رشته بسیار ناچیز و در شان قدمت و سابقه نساجی
ایران نمیباشد .ناگفته نماند که سرانه سالیانه مصرف پوشاک
در کشور بالغ بر  1۴۰دالر میباشد و به عبارت دیگر با بازار
مصرفی حدودا  11میلیارد دالری در سال در این حوزه روبرو
میباشیم که بخشی از این بازار به ارزش حدوداً  ۲تا  ۳میلیارد
درالر آن در اختیار رقبا میباشد.
با توسعه این صنعت ،عالوه بر ایجاد اشتغال پایدار ،میتوان تا
حدود زیادی از واردات این محصول به صورت قاچاق جلوگیری
نمود .در بعد ایجاد ارزش افزوده نیز رشته پوشاک حرفهای
زیادی برای گفتن دارد به نحوی که میتوان از یک کیلو پنبه
و یا سایر الیاف طبیعی و مصنوعی دیگر به قیمت  ۲تا  ۵دالر،
محصوالتی را تولید نمود که تا چندین برابر ارزش مواد اولیه
آن بفروش رسد و برای تولید کننده آن ارزش آفرینی نماید.
خالصه اینکه در کنار رشته هایی از قبیل صنایع های تک
 ،نفت و پتروشیمی که نیاز به سرمایه گذاری های هنگفت
داشته و میباید از منابع خارج از کشور تامین گردد  ،باید به
صنایعی با سابقه و کهن که دانش آن نیز در کشور بومی شده و
مراکز تحصیالت عالیه فراوان و معتبری نیز در کشور وجود دارد
همچون صنایع نساجی و پوشاک توجه ویژه ای داشت تا بتوان
در کنار تامین ارز مورد نیاز کشور  ،همزمان معضل بیکاری را نیز
مرتفع نمود و به عبارت دیگر میتوان ازمجموع صنایع نامبرده
شده به عنوان صنایع پیشرو در جهت توسعه پایدار و همچنین
اشتغال پایدار بهره جست.

ﺑازﺗاﺏ

ﺗﻬﻴﻪوﺗنﻈﻴﻢ:
مﻬنﺪﺱناﺻﺮزجاجیمﺠﺮﺩ

تحلیلی بر برگزاری
چهارمین همایش ملی

ﺻﻨﻌـﺖﻓـﺮشﻣﺎﺷﯿﻨــﻰ

ﮐارشناﺱﺩاﺩگسﺘﺮﯼرشﺘﻪنساجی

یکی از مواردی که در اسفند ماه ،اذهان صنعتگران
نساجی را به خود معطوف میدارد؛ برگزاری همایش
ملی فرش ماشینی است که امسال چهارمین دوره
برگزاری آن به پایان میرسد؛ ذکر موارد زیر به
همین مناسبت خالی از لطف نخواهد بود و جای
تأمل برای برگزارکنندگان خواهد داشت:
-1اصو ًال برگزاری این همایش چه هدفی را دنبال
میکند و طی چند سال اخیر به کدام اهداف خود
دست یافته است؟
-۲آیا پرداخت صرف به فرش ماشینی در این
همایش کافی است و موارد مرتبط دیگر مانند تهیه
نخ ،ریسندگی ،مقدمات ،تکمیل و  ...ضروری به
نظر نمیرسد؟!
-۳مرکز تحقیقات فرش ماشینی تاکنون در راستای
ارتقای ک ّمی و کیفی محصوالت تولیدکنندگان
فرش ماشینی چه گامهای مثبتی برداشته است؟
-۴این همایش تا چه میزان در مورد نوع الیاف و
نخ ،روند کنترل کیفی فرایند تولید فرش ماشینی
و ارائه راهکارهای جدید در راستای ارتقای نقش
واحدهای تحقیق و توسعه ( )R&Dموثر واقع شده
است؟
-۵آیا این همایش توانسته در مورد افزایش سطح
بینش تولیدکنندگان فرش ماشینی در مورد مسابقه
خرید دستگاههای با تراکم باال نقش موثری ایفا
کند؟
-۶آیا در مراسم افتتاحیه که سخنان نه چندان
امیدبخش رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان
و برخی مطالب غیرمنطقی آقای ابویی در مورد
واردات ماشینآالت فرشبافی بدون نظارت ادارات
صنایع ارائه شد ،این نتیجه را میتوان گرفت که
قرار است بازار فرش ماشینی کشور ،عرصه فعالیت
گسترده دو کمپانی سازنده خارجی ماشینآالت
فرشبافی شود؟
-۷آیا همایش و مرکز تحقیقات فرش ماشینی
توانسته به تولیدکنندگان در زمینه یافتن بازار هدفی
غیر از کشورهای افغانستان و عراق که خواهان
فرشهای ظریف بافت هستند؛ کمکی کند؟
-8آیا همایش مذکور ،حداقل نمیتوانست

توصیهای برای اداره صنایع شهرستانهای کاشان
و آران وبیدگل در مورد نظارت بیشتر پیرامون تأیید
یا عدم تأیید طرحهای جدید و نظارت بر عملکرد
شرکتهای موجود ارائه نماید تا دیگر شاهد نابودی
هزار تن الیاف نباشیم؟ نکته تأسفآور اینکه هیچ
فرد و سازمان نپرسید حجم قابل توجهی از الیاف
با چه مجوزی درشرایط بسیار نامناسب نگهداری
میشوند! به راستی ادارات صنایع چه فعالیتی انجام
میدهند؟!
-9چه تصویری از افق آینده صنعت فرش ماشینی در
چهارمین همایش فرش ماشینی کاشان ترسیم شد؟
-1۰به رغم مطالب نه چندان امیدوارکننده ریاست
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان ،تاریخ به خوبی
اثبات کرده که هر زمان جمعی از عاشقان و
دلسوزان صنعت نساجی دور یکدیگر جمع شدهاند،
با همدلی ،همزبانی و باورهای مثبت نه تنها
مشکالت را حل کردهاند بلکه صنعت را از ورطه
نابودی نجات دادهاند.
 -11آیا مدیران برگزاری همایش فرش ماشینی
کاشان تصمیم ندارند که عملکرد چهار سال برپایی
همایش را اعالم نمایند؟
الف .آیا با تأیید ورود حجم انبوهی از ماشینآالت
بافت فرش ،تدابیری جهت تأمین نخ مورد نیاز صورت
گرفته تا وابستگی به واردات دوچندان نشود؟!
ب-آیا امکان اعزام متخصصین و مهندسین نساجی
به دو کمپانی بزرگ سازنده ماشینآالت فرشبافی
جهت آموزشهای عملی فراهم شده است؟ و آیا
این دو کمپانی با توجه به حجم باالی فروش
دستگاه به ایران ،برنامهای برای ارسال یک دستگاه
بافندگی جهت آموزش به تولیدکنندگان و فعاالن
فرش ماشینی مدنظر دارند؟
-1۲جای تأسف این که محصول چهار سال برگزاری
یک همایش با صرف زمان طوالنی و تجمیع
صاحبنظران و صاحبان اندیشه ،بازدهی چندان
موثری ندارد و طبق قانون عمل و عکسالعمل،
تاکنون که شاهد تأثیر خاصی نبودهایم ،اگر تأثیری
مشاهده میشود؛ دوستان اعالم کنند چرا که سراپا
گوشیم!
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بخش سوم

ﺗﻬﻴﻪوﺗنﻈﻴﻢ:
مﻬنﺪﺱاﮐﺒﺮشﻴﺮزاﺩﻩ
تولید پارچههاي نفیس ،طرحهاي ایجاد شده در آنها

دوره شاه اسماعیل دوم :در این دوره چون صنعتگران
احساس آرامش داشتند پس به فکر نوآوري در طراحي
پارچهها با روش جدید و تداخل الیاف گوناگون
پارچههایي به شکلهاي نو افتادند .در این راه ابتدا
به تغیر رنگرزي الیاف مبادرت کردند و از ترکیب چند
ماده رنگزا ،رنگهاي جدیدي با نماد شیر جدید به
دست آوردند و رنگهاي ترکیب شده را بر روي نخ و
پارچه انتقال داده و ظاهر بدیع و زیبا و جدید آفریدند.
آغاز اختالف سران قزلباش :پنج سال پیش از مرگ
شاه طهماسب اول در سال  9۷9حادثهاي پیش آمد
که اختالف و نفاق سرداران و روساي طوایف گوناگون
قزلباش را از آنچه بود؛ بیشتر آشکارتر ساخت .شاه
طهماسب به جمع مال عالقه بسیار داشت .خزائن
او همیشه از مسکوکات ،شمشهاي طال و آالت و
اسباب زرین و سیمین ،اشیا گرانبها ،پارچههاي نفیس
زربفت و حریر و انواع سالحهاي قیمتي انباشته بود و
از آن جمله ششصد شمش طال و ششصد شمش نقره
در قلعه معروف قهقهه گرد آورده بود.
در سال  ،9۷9هنگاميکه اسماعیل میرزا در این
قلعه محبوس بود چند شمش طال و نقره مفقود شد.
حبیباهلل بیک استاجلو -قلعه بان و حاکم قهقهه-

مدعي بود که شمشها را افراد شاهزاده اسماعیل
میرزا به دستور او ربودهاند و شاهزاده آنها را از باالي
قلعه به جمعي از صوفیان که از خاک عثماني به این
قلعه آمدهاند؛ بخشیده است .اسماعیل میرزا نیز ربودن
30
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شمش را به دختر قلعهبان نسبت داد .در همان اوقات
نیز شاهزاده با همسر یکي از مال زمان حبیب بیک
روابط عاشقانه یافته بود و نهاني به خانه وي ميرفت.
شبي شوي زن شکایت نزد حاکم برد که شاهزاده در
خانه اوست .حبیب بیک بيمحابا به آنجا رفت و در آنجا
با اسماعیل روبرو شد و چنان مشتي بر روي شاهزاده
زد که دو دندان جلوش در دهان افتاد .چون این اخبار
به قزوین رسید؛ شاه طهماسب چهارتن از سران نامي
قزلباش به نام حسینقلي خلفاي دوملو ،ولي خلیفه
شاملو ،پیر محمدخان استاجلو ،خلیفه انصار قراداغلو
را مأمور رسیدگي نمود .چون به قزوین بازگشت ،کار
ایشان در مجلس شاه به گفت و گو و مشاجره و حتي
اهانت به مقام شاهي کشید .پس از این واقعه چون
معلوم شد که اسماعیل میرزا شمشها را به وسیله
صوفیان به تبریز و اردبیل فرستاده و براي هریک و
تشویق مردم به مخالفت پادشاه و هواخواهي خویش
به کار برده است؛ شاه طهماسب به او خشمگینتر و
بدگمانتر گشت ولي چون حبیب بیک نیز با شاهزاده
برخالف ادب رفتار کرده بود از حکومت قهقهه معزول
شد و خلیفه انصار قراداغلو به جاي وي مأمور گردید.
در اثر پیشرفت صنعت نساجي در این دوره و بر اثر
توجه خاص سالطین صفوي و اهمیتي که به صنعت
نساجي ميدادند بافتن پارچههاي ابریشمي شکلدار
و نقشدار و پیشرفته به دوره طالیي خود رسیده و
صنعتگران و کارخانهداران و طراحان ایران بهترین

رنگ به رنگ بعضي اوقات با رشتههاي نقره تداخل
و تزئین ميشد ،بافتهاند و نماي جدیدي به روش
نو ارائه نمودند .در این رابطه به نقاشان زیر دست
نوظهور و سفارش داده ميشد که با استفاده از آنها
موضوعات شاهنامه و منظومههاي شعراي معروف
ایران و از داستانهاي عارفانه تصویرهاي جدیدي را
ارائه دهند یا با مناظري که شاهزادگان و طبقه اشراف
را در شکارگاهها نمایش ميدهد تهیه و بدست پارچه
بافان برسانند تا در طراحي بافت آنها استفاده نمایند
یا از مناظري که از جشنهایي که در باغ و گلزار و
هواي آزاد تشکیل ميشده و یا از گلهاي زیبایي که
در قرن دهم و نهم زیاد در تزئین منسوجات ایراني به
کار برده ميشد مانند اشکال حیوانات درنده ،خرگوش،
آهو ،پرندگان مانند طوطي  ،بلبل و گنجشک و اشکال
درختان مانند سرو  ،نارون و درختهاي مخروطي
شکل را جزء به جزء اشکال تزئیني در منسوجات به
وجود بیاورند.
در اینجا باید یادآوري نمود که رنگرزهاي ایران در کار
خود چنان پیش رفته بودند که هر رنگي را که نقاش
در تصویر خود پیاده ميکردند آنها با کمال استادي
از رنگهاي گیاهي خود در اثر ترکیب و تغییر مقدار
مخلوط و دادن حرارتهاي الزم و متناوب تهیه و
به کار ميبردند و چنان آنها را دندانه ميدادند که
به هیچ عنوان رنگ آنها در آفتاب یا در باران تغییر
نميکرد.

پادشاهي شاه اسماعیل دوم :اسماعیل میرزا پس از
آن که نوزده سال و شش ماه و بیست و یک روز در
قلعه قهقهه محبوس مانده بود از مرگ پدر و کشته
شدن برادر و رقیب خود  -حیدر میرزا -خبر یافت.
خلیفه انصار قراداغلو حکمران و مستحفظ قلعه که از
هواداران سلطنت حیدر میرزا بود ،در آن ایام به شکار
رفته و از قلعه دور بود .اسماعیل میرزا چون به او اعتماد
نداشت ،غیبتش را مغتنم شمرد و به دستیاری قوچیان
افشار ( که پدرش مخصوص ًا به محافظت وي فرستاده
بود ) ،جمعي از افراد حاکم را دستگیر کرد و در قلعه
را بست؛ تا آن که خبر قتل حیدر میرزا را منتشر شد
و گروه بسیاری از قزلباشان و هواخواهانش در پاي
قلعه گرد آمدند .آنگاه دستور داد تا در قلعه را گشودند
و مردم دسته دسته به درون قلعه رفتند و او را به
پادشاهي تبریک گفتند (نصراهلل فلسفي ،جلد اول)
وی سپس از قلعه فرود آمد ،با همراهان براي زیارت
قبور نیاکان خویش به اردبیل رفت و از آنجا راه قزوین
را پیش گرفت و یک ماه پس از مرگ پدر ،در روز
هفدهم ربیعاالول  98۴وارد پایتخت شد .ولي در
انتظار آنکه منجمان ساعت سعدي را براي ورود به
دولتخانه و تاجگذارش پیدا کنند تا  ۲۷جمادياالول
آن سال به عمارت شاهي رفت و آن مدت را در
خانه حسینقلي خلفا و خانم پري خان خانم  -خواهر
خویش -به سر برد.
باید توجه داشت در آن دوره کسانيکه با هنر بافندگي
مبادرت ميکردند و سرمایهگذاري مينمودند چه
اشخاص با دیانت ،با حوصله ،غیرتمند و عاشق صنعت
و امرار معاش کارگران خود بودند که با استقرار یک
دستگاه بافندگي بین  ۵تا  ۲۴نفر را براي بافتن پارچه
زربفت در یک شیفت کاري مستقر میکردند و مزد
ميدادند ؛ همچنین حدود یک کیلوگرم طال و چند
کیلوگرم نقره و حدود چند تن یا چند عدل ابریشم
را به کار ميگرفتند و در حق مملکت و همنوعان
خود ایثار ميکردند و در مقابل تجاری که ميخواستند
محصوالت آنان را ارزان بخرند و مأموران دولتي که
مالیاتهاي گوناگون ميگرفتند ،مقاومت میکردند
آنان به طور مرتب در فکر تهیه طرحهاي نو و جذاب
و مشتري پسند به اطراف و اکناف ميرفتند تا نقاش
زبر دست ،مطلع و کارآمد پیدا کنند و در مقابل حریفان
قد علم کرده و کار خود را گسترش دهند با توجه به

این مطلب بعضي اوقات از صنایع دستي دیگر کمک
ميگرفتند و نوعي برداشت مينمودند.

تصویر شماره -1کارگاه حالجی

تصویر شماره یک ،کارگاه حالجي را نشان ميدهد که
در شکل باال حالجي پشم و در شکل پایین حالجي
پنبه یا کارگران مربوطه دیده ميشود .نوع لباس و
نوع کار کردن این کارگران خود بحث جداگانهاي را
ميطلبد .به دلیل عدم تامین نور کافي (چون روشن
کردن شمع و یا مشعل در این نوع محیط ایجاد حریق
ميکرد و مهار آتش بسیار مشکل بود) کار کردن
به نوعي شکنجه و عذاب بود ولي آنها به کار ادامه
میدادند ،از ایمان خود قوت ميگرفتند ،صبور بودند
و براي خدمت به مملکت و صنعت آماده هرگونه
فداکاري بودند.
تاجگذاري شاه اسماعیل :شاه اسماعیل در روز
چهارشنبه  ۲۷جمادياالول سال  98۴در ساعتي
که منجمان مقرون به سعادت شمرده بودند ،ولي
در حقیقت براي خود او و خاندان صفوي و مردم
ایران ساعتي بسیار شوم و منحوس بود ،در ایوان
چهل ستون کاخ سلطنتي قزوین بر تخت نشست و
رسم ًا خود را شاه اسماعیل دوم خواند .سپس به دلیل
ترس از طایفه صوفیه به سبب عالقه و ارادتي که به
حسینقلي دوملو خلیفهالخلفاي معزول داشتند؛ اختالف
کوچکي را که روزي میان ایشان و داروغه قزوین

رنگرزهاي ايران در كار خود چنان پيش رفته
بودند كه هر رنگي را كه نقاش در تصوير خود
پياده ميكردند آنها با كمال استادي از رنگهاي
گياهي خود در اثر تركيب و تغيير مقدار مخلوط
و دادن حرارتهاي الزم و متناوب تهيه و به
كار ميبردند و چنان آنها را دندانه ميدادند كه
به هيﭻ عنوان رنگ آنها در آفتاب يا در باران
تغييرنميكرد

پیش آمد ،بهانه ساخت و جمعي از سرداران بزرگ
قزلباش را به کشتن آن طایفه مأمور کرد .در همان
حال نیز گروهي از سرداران چرکس را به کشتن عمو
زادگان ،برادران و برادرزادگان خویش فرستاد .در آن
روز شش تن از شاهزادگان صفوي و هزار و دویست
تن از صوفیان به دستور او کشته شدند .به این ترتیب
معلوم شد که شاه اسماعیل ،سرداران قزلباش را به
کشتن صوفیان سرگرم کرده تا کشتن شاهزادگان به
آساني صورت پذیرد و سران قزلباش در برابر کاري
انجام یافته قرار گیرند و مجال سرکشي و مخالفت
براي ایشان باقي نماند.
در همان روز مأموراني هم براي کشتن سایر
شاهزادگان صفوي از کوچک و بزرگ به والیت ایران
روانه کرد و از دودمان شاهي تنها محمد میرزا را که
با وي از یک مادر بود زنده گذاشت .در کشتن ایشان
نیز از آن جهت تأمل کرد که مادرش به محمد میرزا و
فرزندانش عالقه بسیار نشان ميداد و ظاهراً در کشتن
ایشان از مادرش شرم داشت .ولي عاقبت بدخواهي و
کینهتوزي خود را درباره آنها نیز ظاهر کرد .نخست
حسن میرزا پسر بزرگ محمد میرزا را که در تهران بود
کشت .سپس غازي پیک از امیران ذوالقدر را به شیراز
فرستاد تا محمد میرزا و فرزندانش را از مراوده با مردم
شیراز باز دارد و منتظر دستور تازه باشد.
فرمان کشتن عباس میرزا :در ماه رجب سال 98۵
شاه اسماعیل داراي پسري شد و او را «شجاعالدین
محمد» نام نهاد .پس از تولد این پسر تأمل و
تردیدش در کشتن محمد میرزا و سایر فرزندانش از
میان برخاست ولي سلطان ذوالقدر حکمران فارس را
که به سبب ناسازگاري با سلطان محمد میرزا ،مورد
بيمهري وي و سران طایفه ذوالقدر گشته و ناگزیر
به قزوین آمده بود؛ بار دیگر به حکومت آن والیت و
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بنا به سفارش صنعتگران نساجي كم كم

نقاشان مهم اين دوره مبادرت به خلق نقشهاي
بديع كردند .در مجموعه مستر مور ،پارچه

ابريشمی وجود دارد كه در آن تصوير اسيري را

با بندي كه در گردن دارد ميكشند .روش اين
تصوير بسيار شبيه به نقاشي محمدي نقاش
است و البته بعيد نيست كه اين شخص براي

منسوجات تصاويري نقش كرده باشد

دایگی پسر نوزاد خود برگزید و پوشیده دستور داد که
پس از ورود به شیراز سلطان محمد میرزا و پسرانش
را از میان بردارد.
در آغاز رمضان همان سال نیز علیقلي بیک گورکان
شاملو ،پسر سلطان حسین خان از امراي بزرگ طایفه
شاملو را مقام خاني عطا کرد،خواهر خود را زینب
بیگم را به عقد وي درآورد و او را به حکومت هرات
و امیراالمرایي خراسان گماشت و دستور داد که چون
به هرات رسید .شاهزاده عباس میرزا را نابود سازد.
مرتضي قليخان ترکمان را هم حکومت مشهد
گماشت و مأمور کرد که جسد پدرش شاه طهماسب
را که تا آن زمان در قزوین مانده بود به مشهد برود
در جوار امام هشتم به خاک بسپار .ولي پیش از آنکه
عباس میرزا در هرات و سلطان محمد میرزا و سایر
فرزندانش در شیراز کشته شوند ،چند تن از سرداران
قزلباش به دستیاري خواهرش پريخان خانم او را در
قزوین هالک کردند.
بنا به سفارش صنعتگران نساجي کم کم نقاشان مهم
این دوره مبادرت به خلق نقشهاي بدیع کردند .در
مجموعه مستر مور ،پارچه ابریشمی وجود دارد که
در آن تصویر اسیري را با بندي که در گردن دارد
ميکشند .روش این تصویر بسیار شبیه به نقاشي
محمدي نقاش است و البته بعید نیست که این
شخص براي منسوجات تصاویري نقش کرده باشد
زیرا پدرش سلطان محمد که در دربار شاه طهماسب
از نقاشان مبرز و برگزیده بود؛ به این کار پرداخته باشد.
معمو ًال فرزندان نقاشان چیره دست و معروف زمان
ابتکارات و نوآوريهاي خود را به فرزندانشان منتقل
ميکردند و آنها هم با ابتکار با عالقه و دقت عمل
مينمودند و باعث ميشد که شاهکارهایي بسیار بدیع
و جذاب و بدرد خور از خود تولید و ارائه نمایند.
32
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تصویر شماره -2قطعه پارچه زری

در تصویر شماره  ،۲یک قطعه پارچه زري با تارهاي
معدني مربوط به قرن  1۰هجري  1۶ -میالدي
مشاهده میشود .تمام این موضوعات که نقاشان
براي زینت دادن و نوآوري پارچه به کار ميبردند ،بر
حسب سفارش طراح ،قابل عمل بودند .و موضوعات
دیگري از قبیل مناظر طبیعي (کوه و کوهها رو
تپههاي مزین به گلها و گیاهان) و سایر مناظر از
قبل سرگذشت عاشقانهها مانند خسرو و شیرین ،لیلي
و مجنون و یا وامق و عذرا و همه اینگونه مناظر و
نقاشيهاي به نحوی در پارچه پیاده ميشد که باعث
حیرت بیننده ميشد .بهترین مراکز نساجي دوره
صفویه تبریز ،هرات ،یزد ،اصفهان ،کاشان ،رشت،
مشهد ،قم ،ساوه ،سلطانیه ،اردستان و شیروان بود
که در بافت ،تناسب و نوآوري در رنگها و زیبایي
معروف شده بودند.
شاه اسماعیل و مذهب شیعه :شاه اسماعیل دوم
باطن ًا متمایل به مذهب تسنن بود و ميخواست که
آن مذهب را دوباره در ایران رواج دهد به همین سبب
در صدد برآمد که از قدرت و نفوذ علماي بزرگ شیعه
بکاهد و از تظاهرات و تبلیغات که در ایران بر ضد
مذهب تسنن ميشد و مایه اختالف بزرگ داخلي و
خارجي و خونریزيهاي فراوان بود جلوگیري کند.
وی همیشه در مجالس خصوصي از اختالف شیعه
و سني و لعن خلفاي سه گانه و اصحاب شیعه انتقاد
ميکرد ولي هیچگاه آشکارا به مذهب تسنن ابراز
عقیده نمينمود و مقاصد خویش را با تدبیر ،سیاست،
تهدید ،تطمیع و بهانهجویي انجام ميداد .در ابتدا

علماي متعصب شیعه را از دربار دور کرد و کتب
ایشان را ضبط کرد و چند تن از روحانیون را که متهم
به تسنن بودند طرف مشورت و مورد لطف و عنایت
ساخت .سپس فرمان داد که مردم طعنن ابوبکر ،عمر،
عثمان و عایشه و امثال آنان را در مساجد و معابر و
مجامع عمومي ترک کنند و هرکس را که از اطاعت
این امر خودداري نمد به سختي تنبیه کرد .مبلغي نیز
از خزانه شاهي تخصیص داد تا کساني که در تمام
عمر زبان به لعن خلفاي سه گانه نگشودند ،داده شود.
هم چنین دستور داد تا تمام اشعار و عباراتي که در
لعن خلفاي سه گانه و در مدح حضرت علي بر در و
دیوار مساجد و مدارس نوشته شده بود ،محو کنند.
پريخان خانم :ظاهراً الیقترین فرزند شاه
طهماسب ،پريخان خانم بود که نه تنها در شخص
شاه بلکه در بسیاري از سران ایلها و طایفههاي
آن دوران بسیار بانفوذ بود .این زن پس از مرگ
پدر ،به کمک آیادي و اعوان خود به سود اسماعیل
میرزا تالش فراوان کرد و چون پس از ماهي چند
از رفتار ناهنجار و کشتارهاي فجیع شاه اسماعیل
بیمناک شد ،موجبات کشتن وي و روي کار آمدن
محمد میرزاي خدابنده را فراهم ساخت .به موجب
یک سند خارجي ،اسماعیل در طول یک سال و نیم
پادشاهي  ،حدود  1۲۰۰۰هزار به دست خود وي و
اطرافیانش کشته  ،یا از نعمت بینایي محروم شدند و
یا به رنج تبعید و دوري از زاد و بوم تن در دادند .به
گفته همین نویسنده بسیاري از اعیان و ناموران که
شاهد این بزهکاريها بودند و از گرایش اسماعیل به
آئین تسنن نفرت داشتند با پريخان خانم که به طور
مرتب مورد اهانت اسماعیل قرار میگرفت ،توطئه
کردند و حبههاي تریاکي را که اسماعیل عادت به
خوردن آنها داشت ،زهر آلود کردند .به این ترتیب در
نوامبر  1۵۷۷میالدي وي در  ۴۴سالگي درگذشت.
بعضي ميگویند که وي مصمم بود بار دیگر تسنن
را جانشین مذهب شیعه کند ولي صاحب نظران این
سخن را تهمتي ناروا ميخوانند و معتقد هستند که
دشمنان وي ،چنین شایعهاي را منتشر کردهاند.
قدر مسلم آن است که اسماعیل با خشکه مقدسي
و تعصبهاي بیجا مخالف بود و همواره ميگفت
سالیان دراز ،گروهي به حیله و سالوس پدرم را فریب
دادند.

آخرین وضعیت صادرات محصوالت نساجی و فرش

طبق تازهترین تحلیل آماری وضعیت صادرات اقالم عمده صنایع نساجی و
فرش دستباف ،طی  11ماهه سال  1۳9۵در قیاس با مدت مشابه سال قبل
از آن نشاندهنده افزایش  ۰/۷درصدی از نظر ارزشی و  1۳/۵درصدی از
نظر وزنی است .همچنین در بخش نساجی کاهش تقاضای داخلی موجب
رشد صادرات شده و در حوزه پوشاک رکود داخلی کاهش تولید کارگاهها و
نیز ناامنی بازار عراق این بخش را در نقطهای نامطلوب قرار داده است.
به گزارش ایسنا ،بنا بر تحلیل آماری وضعیت صادرات اقالم عمده صنایع
نساجی و فرش دستباف طی  11ماهه سال  1۳9۵عملکرد صادرات کاالهای
زیرمجموعه این گروه در دوره مورد بررسی1/1۰۴۳میلیون دالر و حدود
 1۷۶/۳هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی ۰/۷
درصد و از نظر وزنی 1۳/۵درصد افزایش نشان میدهد.
*نساجی :با توجه به میزان صادرات نساجی انجام شده طی  11ماهه نخست
سال  1۳9۵مالحظه میشود که عملکرد ارزش صادرات نساجی ۲۵۵.۳
میلیون دالر و عملکرد وزنی صادرات محصول مذکور بالغ بر 9۰/۷هزار تن
بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  9/9درصد از نظر ارزشی و
 1۷/8درصد از نظر وزنی افزایش داشته است.
یکی از عمدهترین دالیل رشد صادرات این گروه ،رشد صادرات کیسههای
پلی پروپیلن به افغانستان عراق نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است
و همچنین رکود و کاهش تقاضای داخلی باعث شده که تولیدکنندگان به
مقوله صادرات روی آورند .در ضمن عرضه مواد اولیه این کارخانجات در
بورس با شرایط سهلتری انجام پذیرفته و تولید داخلی رشد داشته است.
از جمله پیشنهادات ارائه شده پیرامون رفع موانع صادرات نساجی ایران
میتوان نظارت بر قیمت فروش محصوالت پتروشیمی و تامین سهمیه مواد
اولیه مورد نظر واحدهای نساجی و نیز حل مسائل بینالمللی الیاف پلیاستر
در ترکیه اشاره کرد.
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*پوشاک :با توجه به میزان صادرات پوشاک انجام شده طی  11ماهه
نخست سال  1۳9۵مالحظه میشود که عملکرد ارزش صادرات پوشاک بالغ
بر  ۴۲/۶میلیون دالر و عملکرد وزنی صادرات محصول مذکور ۳/۶ ،هزار تن
بوده است که نسبت به مدت مشابه سال  1۳9۴از نظر ارزشی  ۳/8درصد
کاهش و از نظر وزنی تغییری نداشته است که بیشتر معطوف به رکود داخلی
و کاهش تولید کارگاهها ،نیز ناامنیهای بازار عراق میباشد.
همچنین در مورد پیشنهادات ارائه شده پیرامون رفع موانع صادرات پوشاک
میتوان به چهار مورد جلوگیری از قاچاق پوشاک به خصوص پوشاک
نامرغوب ارزانقیمت ،برندسازی ،تبلیغات پوشاک اسالمی و آموزش و توجه
در زمینه صنعت مد اشاره کرد.
*چرم:با توجه به میزان صادرات چرم انجام شده طی  11ماهه نخست سال
 1۳9۵مالحظه میشود که عملکرد ارزش صادرات این کاال  ۵۵.۶میلیون
دالر و عملکرد وزنی صادرات محصول مذکور  ۷/۴هزار تن بود که نسبت
به مدت مشابه سال  1۳9۴معادل  ۶/۷درصد از نظر ارزشی و  ۲1/۳درصد از
نظر وزنی افزایش داشته است.
از جمله دالیل افزایش صادرات چرم میتوان افزایش چشمگیر صادرات
کراست به دلیل وجود عوارض صادراتی برای کاالهای باارزش افزوده
پایینتر و تمایل صادرکنندگان به صادرات کاالهای باارزش افزوده باالتر
و صادرات وت بلو از نظر ارزشی کاهش و از نظر وزنی افزایش چشمگیری
داشته است که علت اصلی آن کاهش نرخ پایه صادراتی وت بلوی سبک
در ماههای اخیر را نام برد .همچنین به روز نمودن ماشینآالت ،آموزش در
جهت تولید چرم مرغوب ،ورود مواد اولیه صنعت با نرخ دالر ارزان و طرح
اصالح پوست دام از جمله پیشنهادات ارائه شده از جمله رفع موانع صادرات
چرم است.
*فرش ماشینی و موکت :با توجه به میزان صادرات فرش ماشینی انجام
شده طی  11ماهه نخست سال  1۳9۵مالحظه میشود که عملکرد ارزش
صادرات فرش ماشینی و موکت  ۲91/۵میلیون دالر و عملکرد وزنی صادرات
محصول مذکور  ۵۲/9هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال
 ۴/۶ ،1۳9۴درصد از نظر ارزشی کاهش و  9/۷درصد از نظر وزنی افزایش
داشته است.
آخرین خالصه تحلیل آماری وضعیت صادراتی اقالم عمده صادرات صنایع
نساجی و فرش دستباف طی  11ماهه سال  1۳9۵بوده که در اختیار ایسنا
قرار گرفته و هنوز تحلیل آماری وضعیت صادراتی در این بخش طی 1۲
ماهه سال گذشته منتشر نشده است.

صنعت پوشاک سال  95را چگونه گذراند؟

صنعت پوشاک ایران در سالهای اخیر تحت تأثیر واردات بیرویه پوشاک
فرصت عرضاندام پیدا نکرده است .در سالهای اخیر واردات غیررسمی
پارچه و انواع پوشاک بدون پرداخت تعرفه گمرکی به اقتصاد کشور ضربه
زده است و از سوی دیگر ،به این دلیل که پوشاک تولید داخل توان رقابت
کیفی و قیمتی با پوشاک وارداتی را ندارد ،روزبهروز ضعیفتر شده است.
سال  9۵برای صنعت پوشاک ،مثل سال  ،9۴سال رکود بود.هرچند فعاالن
این صنعت به تدابیر دولت امید بسته بودند اما سال جاری هم با تغییر
نهچندان قابلتوجهی برای صنعت پوشاک و نساجی گذشت.
افزایش توان تولید ،بهروزرسانی ماشینآالت قدیمی برای افزایش قابلیت
رقابت در بازار داخلی و توان صادراتی از مهمترین اهدافی است که میتوان
برای صنعت پوشاک ایران متصور شد .در سال  ،9۶الزم است که معاونت
صنایع پوشاک جدیتر و عمیقتر به مسائل صنعت پوشاک نگاه کنند.
با توجه به حجم اشتغال موردنیاز در کشور و اینکه صنعت پوشاک و نساجی
از صنایع اشتغالزاست ،توجه بیشتر به این صنعت و آثار آن در اقتصاد ایران
ضروری است .دولت باید آسیبشناسی کند که ایراد کار کجاست؟ چرا توان
رقابت نداریم و پوشاکی که وارد میشود اصو ًال کیفیت بهتری نسبت به
آنچه در داخل تولید میشود دارد و مشتری را جذب میکند.
بهطور حتم پوشاک تولید داخل هم میتواند محصول باکیفیت تولید کند
اما به دلیل باال بودن هزینه تولید ،قیمتها افزایش پیدا میکند درنتیجه
ارزش محصول تولیدشده باقدرت خرید مردم هماهنگی ندارد .اصالحات در
صنعت پوشاک باید در چند زمینه دنبال شود.
بهروز شدن ماشینآالت از مهمترین اقداماتی است که باید در اسرع وقت
انجام شود .به نظر میرسد بیش از  9۰درصد از تولیدکنندگان داخلی از
ماشینآالتی استفاده میکنند که متعلق به دهها سال گذشته است و این

در حالی است که ماشینآالت جدید در یک روز چندین برابر پوشاک یا متر
پارچه تولید میکنند که تنوع کیفیت و رنگآمیزی و طرح آنهم قابلتوجه
است.
در شرایطی که تحریم را پشت سر گذاشتیم و درهای جهان برای
بهروزرسانی تکنولوژی به روی ایران بازشده است باید از فرصتها استفاده
کنیم و البته در کنار این ،دولت برای کمک به تولیدکنندگان باید هرچه
زودتر درباره تسهیالتی که میتواند به بخش تولید پرداخت کند روشنگری
کند.
به نظر میرسد بیش از  9۵درصد از پوشاک خارجی که سهم  ۵۰درصدی
در بازار داخل دارند ،پوشاک قاچاق است.
بسیاری از تولیدکنندگان ما به دلیل مسائل فرهنگی محصولشان را با
مارک خارجی به فروش میرسانند و به همین دلیل باوجوداینکه آمار دقیقی
وجود ندارد اما میتوان گفت که سهم شرکتهای داخلی و خارجی در بازار
پوشاک ایران یکسان است.

آنچه همیشه صنعت پوشاک را آزاد داده است ،پدیده شوم قاچاق است.
هرچند در نیمه دوم سال ،9۵بحث مبارزه با قاچاق به دلیل اشاره رهبر
معظم انقالب به لزوم مبارزه پیگیرانه با قاچاق بهتر از سالهای دیگر دنبال
شد اما هم چنان درزمینه پوشاک ،مستعد واردات غیررسمی در حجم وسیع
هستیم.
ما با ترکیه مرز خاکی گستردهای داریم و این کشور بزرگترین کشور
صادرکننده پوشاک به اتحادیه اروپاست و حرفهایی برای گفتن درزمینه
پوشاک ازنظر فناورانه دارد .کیفیت پوشاک این کشور باالست و برندهای
مطرح در این کشور کار میکنند.
در همسایگی ترکیه بودن اما برای صنعت پوشاک ایران آثار خوبی نداشته
است و مبارزه با قاچاق کاال ،برای بهبود وضعیت این صنعت از اولویتهاست.
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ورود پنبه در حجم باال به کشور هرساله ارز قابل توجهی را از کشور خارج میکند
و واردات این محصول درحالی انجام میشود.
پنبه به عنوان یک محصول استراتژیک و پرکاربرد در صنایع نساجی هرساله
ارز قابل توجهی را از کشور خارج میکند و باتوجه به نیاز به این محصول در
نساجیها ،امکان محدود کردن واردات آن وجود ندارد.
واردات این محصول پرکاربرد درحالی انجام میشود که در کشور شرایط تولید
پنبه در حجم وسیع وجود دارد اما قیمت پایین این محصول نسبت به دیگر
محصوالت کشاورزی و به صرف نبودن تولید پنبه ،انگیزه پنبهکاران را برای
کشت محصول در حجم باال از بین برده است.
براساس آمار گمرک در یازده ماهه نخست سال  ،9۵بیش از  ۵۳هزار تن پنبه از
کشورهای مختلف جهان بهویژه ازبکستان وارد کشور شده که حدود  1۰۳میلیون
دالر ارز به واسطه آن از کشور خارج شده است.
باتوجه به دارا بودن توان تولید انواع محصوالت کشاورزی در کشور به خصوص
پنبه ،هرساله زمینهای زیرکشت این محصول به دلیل نبود صرفه اقتصادی
درحال کم شدن است و کشاورزان انگیزهای برای تولید این محصول ندارند.
در همین راستا محمدحسین کاویانی مدیرعامل صندوق پنبه در گفت و گو با
میزان در رابطه با وضعیت تولید پنبه در کشور اظهار کرد :در سال گذشته حدود
 ۴۰۰هزار تن پنبه تصفیه شده در داخل کشور تولید شد که این میزان نیاز داخل
را تامین نمیکند.
وی افزود :صنایع نساجی کشور در سال حدود  9۰تا  1۰۰هزار تن پنبه نیاز دارند
که کمتر از نصف نیاز بازار در داخل تولید و الباقی از کشورهای مختلف وارد
کشور میشود.
مدیرعامل صندوق پنبه با بیان اینکه حداقل  ۵۰هزارتن واردات پنبه درسال
برای تامین نیاز بازار الزم است خاطرنشان کرد :واردات در کنار تولید ناکافی پنبه
در کشور امری ضروری است و برای تامین نیاز  1۰۰هزارتنی صنایع ،پنبه با
رقمهای باالتر از قیمت تضمینی وارد کشور میشود.
کاویانی در ادامه به مشکل کشاورزان در تولید این محصول ستراتژیک اشاره کرد
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و گفت :بیشتر کشاورزان در شهرهای شمالی از جمله گلستان و مازندران از تولید
پنبه دست کشیدهاند و درعوض تولید محصوالتی چون برنج که سود بیشتری
دارد را انتخاب کردهاند.
وی افزود :تولید پنبه در شمال کشور و در برخی شهرهای دیگر برای کشاورزان
صرفه اقتصادی ندارد و همین امر تولید پنبه را از  18۰هزار هکتار به  1۲هزار
هکتار کاهش داده است.
مدیرعامل صندوق پنبه در ادامه گفت :به صرفه نبودن تولید پنبه در استان
گلستان سطح زیرکشت این محصول مهم و ضروری برای کشور را از  ۵۰هزار
هکتار به هزار هکتار کاهش داده است که رقم قابل توجهی است.
کاویانی در رابطه با نرخ خرید تضمینی پنبه و انگیزه کشاورزان برای تولید پنبه
خاطرنشان کرد :کشاورز هرکیلو پنبه را با قیمت تضمینی حدود  ۳هزار و ۲۰۰
تومان به فروش میرساند که در کنار قیمت  1۲هزار تومانی هرکیلو برنج که در
شمال کشور تولید میشود صرفه اقتصادی برای کشاورز ندارد.
وی در خصوص افزایش قیمت خرید پنبه در بازار گفت :باالبردن قیمت پنبه
در بازار نمیتواند راه حل مناسبی برای ایجاد انگیزه در کشاورزان باشد چون از
طرفی باعث فشار به نساجیها شده و تولید را با مشکل مواجه میکند.
مدیرعامل صندوق پنبه ،حمایت از پنبه کاران در راستای افزایش تولید را در گرو
پرداخت یارانه به آنها عنوان کرد و افزود :دولت باید برای حمایت از کشاورز در
راستای افزایش تولید ،یارانه دهد تا برداشت پنبه با ماشین آالت مکانیزه انجام
شود.
کاویانی در ادامه گفت :با مکانیزه کردن مراحل برداشت پنبه تولید محصول
افزایش پیدا کرده و از طرفی واردات پنبه کاهش پیدا میکند که در کنار افزایش
اشتغال ،تولید داخل تقویت خواهد شد.
وی یکی دیگر از راهحلهای افزایش تولید پنبه در داخل کشور را در پی افزایش
واردات بذرهای مرغوب دانست و گفت :برای به صرفه کردن تولید پنبه در
شهرهای مختلف با واردات بذرهای باکیفیت میتوان تولید پنبه در هر هکتار را از
 ۲تن به  ۶تن افزایش داد که این امر میتواند برای کشاورزان انگیزه خوبی باشد.
با این تفاسیر افزایش تولید پنبه در کشور که هرساله ارز قابل توجهی صرف
واردات آن میشود از جمله اقدامات مهم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی
خواهد بود که کمتر به آن توجه میشود و از این رو اقدامات دپولت و تدابیر
مسئولین در راستای حمایت از پنبه کاران میتواند تولید پنبه در کشور را باتوجه
به نیاز داخل افزایش دهد.
حال باید دید باتوجه به فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی در رابطه با شعار
سال  9۶در راستای افزایش تولید ،چه اقداماتی از سوی مسئولین برای حمایت
از پنبه کاران صورت خواهد گرفت تا در کنار افزایش تولید و اشتغال ،واردات این
محصول نیز کاهش پیدا کند و ارز صرف شده برای واردات در راستای حمایت
از تولید استفاده شود.

توضیحات رئیس اتحادیه پیراهندوزان در خصوص وضعیت کسبه پالسکو

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

و واردات بیرویه که امروز شکل قانونی به خود گرفته است ،سبب شده که سه
هزار و پانصد عضو ما در آستانه تعطیلی کامل قرار بگیرند .این در حالی است که
برای آینده نیز وضعیت روشنی پیش بینی نمی شود.
چون امسال انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم و بعد از آن معلوم نیست
چه کسی بر سر کار می آید و وضعیت اقتصاد چه خواهد شد اما اگر وضعیت به
همین منوال ادامه داشته باشد تعداد زیادی از افراد این صنف بیکار خواهند شد.
رئیس اتحادیه پیراهن دوزان در خصوص وضعیت کسبه پالسکو اظهار داشت:
آنها نیز وضعیت خوبی نداشتند و به سبب جابجایی که برای آنها رخ داده
نتوانستند مانند سالهای قبل فروش داشته باشند .کسبه پالسکو به سبب مکان
خوبی که داشتند در روزهای آخر اقدام به تک فروشی می کردند اما امسال حتی
نتوانستند مشتریان عمده خود را به محل جدید جذب کنند.
درودیان تصریح کرد :بخشی از کسبه پالسکو تصمیم گرفتند که امسال
واحد خود را تحویل بگیرند و بخش دیگر نیز به سبب اینکه جای خوبی
نداشتند مطابق توافقی که با شرکت معین پارسیان داشتیم جابجا خواهند شد
و بر همین اساس برای دکور زدن هزینه ای نکرده اند و منتظر محل کسب
نهایی خود هستند.

شرکت کرهای در ایران واحد تولید پلی پروپیلن میسازد

شرکت هیوسونگ ،بزرگترین شرکت مواد شیمیایی و منسوجات کره جنوبی قصد
دارد یک واحد تولید پلی پروپیلن در ایران احداث نماید.
شرکت هیوسونگ ،بزرگترین شرکت مواد شیمیایی و منسوجات کره جنوبی در حال
سرعت بخشیدن به تالشهای خود برای ورود به بازار ایران است.
به گفته منابع صنعتی ،شرکت هیوسونگ اخیرا یادداشت تفاهمی را با شرکت ملی
پتروشیمی ایران در زمینه پلی پروپیلن و پلیمرهای ترموپالستیک که در تولید
محصوالت پالستیکی و لوازم خانگی مصرف دارد به امضا رسانده است .این

شرکت کرهای گفته در حال مذاکره با طرف ایرانی برای تصمیم گیری در خصوص
امکان گسترش فعالیت تولید پلی پروپیلن خود در این کشور است ،اما هنوز هیچ
تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است.
کارشناسان صنعتی میگویند ،شرکت هیوسونگ به دنبال گسترش شبکه تولید
خود و ایجاد یک مرکز تولید پلی پروپیلن در ایران است .این شرکت در فوریه سال
گذشته یک قرارداد  ۳۳۶میلیون دالری برای احداث یک مرکز تولید پلی پروپیلن
در ویتنام به امضا رسانده بود.
ایران پس از لغو تحریمهای غرب در تالش است تا با جذب سرمایه گذاری
خارجی اقتصاد خود را احیا کند .ایران دارای دومین ذخایر بزرگ گازی و
چهارمین ذخایر بزرگ نفت خام جهان است و به جهت قرار گرفتن در
یک منطقه مهم جغرافیایی ،دسترسی آسانی به دیگر بازارهای خاورمیانه و
همچنین اروپا و آفریقا دارد.
در حال حاضر ،شرکتهای کره ای در حال کار بر روی حدود  ۶۰درصد از
پروژههای پتروشیمی ایران هستند .چو هیون سانگ ،رئیس شرکت هیوسونگ
که در ماه می سال گذشته در قالب هیئتی تجاری به همراه رئیس جمهوری کره
جنوبی به تهران سفر کرده بود ،از آن زمان تاکنون در تالش برای ایجاد شبکههای
همکاری تجاری با دولت ایران بوده است.
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پولی که متقلبان پوشاک خارجی در ایران به جیب میزنند

یک تولید کننده پوشاک میگوید که  9۵درصد نمایندگان برندهای خارجی در
ایران متقلب و  ۳درصد متخلف هستند .این بازار متقلبانه فضا و بستر کسب و
کار صنعت پوشاک ایران را نیز دچار چالش میکند.
هدف آخر هر نام و نشان تجاری «پرفروش بودن» و «مشهور شدن» است.
تمام شرکت هایی که در بخش های متفاوتی از اقتصاد فعالیت دارند ،تالش
می کنند که با جذب مشتریان بیشتر ،رضایت آن ها را برای مدتی طوالنی
تری داشته باشند .یکی از این بخش ها که ظرف سال های گذشته به واسطه
افزایش تقاضا شدت بیشتری گرفته و پر جنب و جوش ظاهر شده « پوشاک»
است.
بر این اساس شرکت های تولید کننده پوشاک در سراسر دنیا در تالش هستند
با طراحی آخرین مدل ها ،ذائقه تعداد بیشتری از مردم را تحریک کنند تا به
این ترتیب سهم بیشتری از بازار را به دست داشته باشند .به موازات اینکه
شرکت های تولید کننده پوشاک تالش می کنند تا لوگوی شرکت خود را به
عنوان یک نام معتبر بر سر زبانها بیاندازند تا فروش بیشتری را داشته باشند،
گروهی از نام و نشان آنان سو استفاده می کنند و پول های کالنی به جیب
میزنند.
این اتفاق برای کشورهایی که فضای کسب و کار در آنجا با چالش روبروست
از پیچیدگی بیشتری برخوردار است به طوریکه برای مثال در ایران تولیدکننده
داخلی باید مراحل زیادی را طی کند تا به شهرت و مقبولیت اجتماعی برسد؛
به خصوص اگر این تولید کننده در حال رقابت با شرکت های خارجی باشد.
موضوعی زمان بر که سبب می شود عده ای سودجو فوری دست به کار
شوند از ظرفیت نام و نشان های شناخته شده استفاده کنند و پول خوبی از
این راه به دست آورند که بی تردید نمونه عینی این ماجرا را در بخش پوشاک
میتوان رویت کرد.
متاسفانه طی سال های اخیر تولید پوشاک با رشد منفی مواجه شد و همین
38
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کاهش تولید و افزایش قیمت تمام شده به دلیل تحریم ها و عدم به روزرسانی
تکنولوژی و طراحی پوشاک ،روند واردات پوشاک به کشور را به شدت افزایش
داد و پدیده قاچاق نیز به بزرگترین معضل این بخش اقتصادی تبدیل شد.
در همین خصوص رییس مرکز پژوهش های اتحادیه اصناف گفت. :براساس
اعالم رئیس اتحادیه صادرکنندگان پوشاک ترکیه می توان نتیجه گرفت که
 99درصد پوشاک وارداتی از ترکیه قاچاق است.
همزمان با نگرانی تولیدکنندگان پوشاک کشور ،گمرک نیز در راستای حمایت
از تولید داخل ،چهار شرکت واردکننده پوشاک را پس از طی فرآیند حسابرسی
به دلیل تخلفات گمرکی حدود  ۴هزار میلیارد تومان جریمه کرد.
مجید افتخاری ،استاد دانشگاه و تولیدکننده داخلی گفت :در ایران نشان های
بسیاری داریم ،اما برخی تعریف دقیق آن را نمی دانند و منظورشان از نام و
نشان تجاری نداشتن در ایران این است که ما برند جهانی نداریم .علت این
است بسیاری از نام و نشان های پوشاک سابقه ای  1۰۰الی  1۵۰ساله دارند.
وی ادامه داد :برند جهانی شدن کار یکی دو روز نیست .زمان و ثروت می
خواهد .بسیاری از این برندهایی که سابقه  1۵۰ساله دارند در طول این سال ها
در بازاری با ظرفیت تقاضای محدود کار کردند و با دستیابی به فروش خوب
و ثروت توانستند خود را معرفی کنند.
افتخاری افزود :سریع ترین راه برای شناساندن هر محصولی به مردم ،تبلیغات
است .برخی برندها یک بازار را هدفگذاری می کنند .این بازار در چند
حوزه مورد توجه آن برند است .یکی از موضوعات مهم در انتخاب یک بازار
دهکهای مختلف جامعه از لحاظ درآمد و فرهنگ است.
این فعال اقتصادی در ادامه با اشاره به عدم تحقیق و هدفگذاری بازارها توسط
تولیدکندگان پوشاک ایرانی اظهار کرد :تعداد زیادی برند خارجی تقلبی در
ایران فعالیت میکند که اصالت ندارند 9۵ .درصد نمایندگان برندهای خارجی
در ایران متقلب و  ۳درصد متخلف هستند .بر این اساس مجموع عدد 98
درصدی را برای بازار پوشاک خارجی در ایران ایجاد کرده که این بازار متقلبانه
فضا و بستر کسب و کار صنعت پوشاک ایران را نیز دچار چالش میکند.
این تولیدکننده داخلی در ادامه گفت :برخی مشتریان به دلیل اینکه فکر می
کنند برند خارجی بهتر است اصرار بر خرید پوشاک خارجی دارند .البته من باید
تاکید کنم ما با کاالی خارجی مشکلی نداریم ،اما کاالیی که از گمرک و مبانی
قانونی عبور کرده و به کشور وارد شود .بر این اساس هم مشتری در بازار می
تواند به محصول مد نظر خود دسترسی داشته باشد و هم اقتصاد کشور دچار
مشکل و تحمل کاالی قاچاق نشود.
وی تاکید کرد :هیچ یک از ما تولیدکنندگان داخلی اصرار نمی کنیم که مردم
کاالی بی کیفیت ایرانی استفاده کنند ،این ظلم به مردم است .اما اگر قرار

است تولیدکننده ایرانی در کنار تولیدکننده خارجی در بازار رقابت کند باید این
بازار شفاف و واقعی باشد .در حالی که کاالی قاچاق به دلیل اینکه از مبادی
قانونی وارد نشده است از نظر قیمت بازار رقابتی را به انحراف کشانده و
تولیدکننده داخلی را با مشکل قیمت گذاری مواجه می کند.
در همین رابطه رامین جوانرود ،یک تولیدکننده پوشاک داخلی دیگر نیز اظهار
کرد :در صنعت پوشاک با یک سرمایه گذاری بسیار کم می توانید ایجاد
اشتغال کنید .یکی از موضوعاتی که ما بر آن اصرار داریم این است که قاچاق

پوشاک اشتغال در این بخش ،اقتصاد را به شدت دچار افت کرده است.
وی تاکید کرد :بسیاری از برندهای خارجی هم از کیفیت خاصی برخوردار
نیستند و تنها با صرف هزینه های گزاف تبلیغاتی توانستند به محبوبیت در
ایران دست یافته و سهم باالیی از بازار را در دست بگیرند.
این فعال اقتصادی افزود :ما تولیدکنندگان پوشاک نیاز به تسهیالت بانکی
نداریم بلکه تنها میخواهیم فضای کسب و کار برای ما مهیا شود تا بتوانیم با
ایجاد اشتغال و تولید به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور برسیم.

قاچاق پوشاک خارجی ۳۸5هزار نفر را بیکار کرد

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک گفت :فرهنگسازی
و نهادینه کردن حمایت از کاالی داخلی مهمترین گام در تحقق اقتصاد
مقاومتی است که این مهم با پشتیبانی مردمی و تولید کاالی باکیفیت محقق
خواهد شد.
به گزارش مشرق؛ ابوالقاسم شیرازی رییس اتحادیه تولید کنندگان و
فروشندگان پوشاک با اعالم مطلب فوق افزود :پیرو فرمایشات مقام معظم
رهبری و تأکید ایشان بر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،تولید و
اشتغال ،اتحادیه پوشاک ضمن اعالم آمادگی برای توسعه تولید و اشتغال،
مصمم است تا توسط  ۲۰هزار بنگاه کوچک و زودبازده تحت پوشش با
عزمی راسخ و در راستای تولید دانشبنیان ،اشاعه فرهنگ و حمایت از
پوشاک ایرانی در معرفی ،رونق کسب و کار و توسعه صادرات پوشاک گام
بردارد.
وی ضمن انتقاد از واردات بیرویه پوشاک و عدم نظارت الزم به این
عرصه تصریح کرد :بیش از  ۳میلیارد دالر حجم واردات پوشاک به کشورمان
است که این بهمعنای از دست رفتن  ۳8۵هزار فرصت شغلی است ،بر این
اساس واردات بیرویه انواع پوشاک سبب از بین رفتن فرصتهای شغلی
و اشتغالزایی برای جوانان شده است و اگر مسئولین از صنایع کوچک و

زودبازده حمایت نکنند ،هنر ارزشمند طراحان و دوزندگان ایرانی به فراموش
سپرده میشود.
شیرازی افزود :این درحالیست که مبارزه با واردات و قاچاق بیرویه کاال،
برندسازی پوشاک ایرانی ،برداشتن موانع تولید و عرضه پوشاک در کشور و
مشوقهای صادراتی باعث تسریع در دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی
منطقه و توسعه پایدار اقتصاد خواهد بود.
رییس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران اظهار داشت:
اصناف و بنگاههای زودبازده نقش بسیار مهمی در چرخه تولید ،رونق کسب
و کار و اشتغالزایی دارند ولی متأسفانه حمایتهای الزم از این قشر صورت
نگرفته است .شیرازی گفت :اقتصاد مقاومتی در پی کاهش وابستگیها به
محصوالت و خدمات خارجی و توسعه کشور است و ترجیح کاالهای داخلی
بر اجناس خارجی یکی از مهمترین اقداماتی است که آحاد مردم باید از آن
حمایت کنند ،از این رو در سال گذشته اتحادیه پوشاک در جهت افزایش
ظرفیت تولید و ساماندهی اشتغال ،طی تحقیقات و پژوهشهای الزم با
شناسایی سرمایه گذاران داخلی و معرفی به تولید کنندگان این حوزه اقدامات
ارزشمندی انجام داد.
وی تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی را در جامعه منوط به اهمیت دادن
به این موضوع در رسانهها دانست و خاطرنشان کرد :رسانهها با اشراف به
دادهها و اطالعات الزم این حوزه میتوانند موجب فرهنگ سازی اقتصاد
مقاومتی بین مردم باشند.
وی خاطرنشان کرد :برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی نخست میبایست
مدیریت فرهنگسازی بهجهت تغییرات متناسب و الزم از طریق مهندسی
فرهنگ اقتصادی انجام گیرد تا جامعه در مسیری قرار گیرد که به دو اصل
توانستن و مقاومت در برابر فشار برسد و شکل جدیدی از اقتصاد و تولید را
سامان دهد که ضمن برآورده کردن همه نیازهای اساسی جامعه ،در برابر
هرگونه فشار سلطهگران و مستکبران مقاومت کند و از استقالل و خودکفایی
بهرهمند شود و به مسیر رشد و شکوفایی خود ادامه دهد.
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بیانیه انجمن صنایع پوشاک ایران درباره پیام نوروزی رهبر انقالب

به مناسبت سخنرانی مهم مقام معظم رهبری در روز اول فروردین ماه سال 9۶
در مشهد مقدس انجمن پوشاک ایران بیانیه صادر کرد.
به گزارش فرارو ،در بیانیه انجمن پوشاک ایران آمده است:
سخنان حکیمانه رهبر معظم انقالب اسالمی در حمایت از تولید ملی و مبارزه
جدی با واردات بی رویه و قاچاق را با جان دل شنیدیم.
انجمن صنایع پوشاک ایران ضمن قدردانی از توجه مقام معظم رهبری به
مشکالت صنایع کوچک باالخص صنعت پوشاک ،الزم میداند با بیان ریشه
ناکامی های صنعت پوشاک ایران ،برنامه های خود را در جهت توسعه این
صنعت در سال «اقتصاد مقاومتی تولید ،اشتغال» و اجرای رهنمودهای معظم
له اعالن نماید.
-1رونق تولید ملی که به فرمایش رهبر انقالب نیازمند «نیروی انسانی»
«سرمایه گذاری» و «ابزار کار پیشرفته» است ،خوشبختانه در صنعت پوشاک در
سطح قابل توجهی «بالفعل» موجود است .صدها هزار اشتغال موجود و دهها
هزار واحدهای خرد ،کوچک و متوسط تولید پوشاک در کشور موید نظر رهبر
عظیم الشان می باشد.
اما آنچه موجب رکود موجود این صنعت شد ،عدم پاسخگوئی به نیاز وخواستههای
این صنعت رو به رشد درگذشته بود .صنعتی که در دهه هفتاد توانمندی خود را
در رقابت با پوشاک ترکیه در بازار اروپا به اثبات رساند،آنچنان ازحمایت به موقع
دولت بی نصیب ماند ،که نه تنها سهم بالقوه و بالفعل خود در بازار جهانی را از
دست داد ،بلکه مع االسف بازار پرمصرف داخلی اش را نصیب رقبای خارجی
نظیر چین و ترکیه کرد .تشکیل کارگروه راهبردی صنعت پوشاک در سال 1۳9۳
باحضور نمایندگان بخش خصوصی ،دانشگاهی و دولتی به دستور مقام محترم
وزارت صنعت ،معدن و تجارت نخستین گام در جبران بی مهری های گذشته
بود ،که اقدام مهم این کارگروه تدوین نخستین سند راهبردی صنعت پوشاک
شد .در همین راستا با تاسیس انجمن صنایع پوشاک در سال  1۳9۴چند اقدام
40
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اساسی به پیشنهاد این انجمن در وزارت صنعت ،معدن وتجارت در دستور کار
قرار گرفت.
الف-طرح تاسیس شهر ویژه پوشاک به وسعت  1۵۰هکتار درحاشیه اتوبان
تهران -قم برای احداث  ۳۰۷واحد صادراتی تولیدپوشاک ،مراکز عرضه مستقیم
(اوت لت) ،مدارس بین المللی طراحی و تکنولوژی دوخت.
در محدوده این طرح که توسط سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی
دردست اجراست رفع موانعی که صنعت پوشاک در زنجیره جهانی ارزش با آن
روبرو است دیده شده است.
ب -پیشنهاد ساماندهی واردات پوشاک براساس حفظ منافع ملی به وزارت
صنعت ،معدن وتجارت و التزام نمایندگان نشان های خارجی پوشاک مبنی بر
تعهد تولید حداقل ۲۰درصد از واردات پوشاک در داخل کشور و تعهد صادرات
 ۵۰درصد از آن ،والزام به فروش مستقیم پوشاک وارداتی در فروشگاه های
زنجیره ای مجهز به صندوق فروش متصل به درگاه سازمان امورمالیاتی.
ج -طرح ایجاد  ۵۰۰واحد مستقل تولید صنعتی پوشاک در سراسر کشور با
حمایت معاونت روستائی نهاد ریاست جمهوری و سازمان صنایع کوچک و
همزمان با آن تاسیس شرکت های پشتیبانی در استانها به منظورآموزش و
راه اندازی کارگاهها و تامین مواد اولیه ،و هم چنین ایجاد نشان ملی و تأسیس
فروشگاه های زنجیره ای به روش نوین در داخل و خارج از کشور بعنوان سکوی
فروش پوشاک تولیدی کارگاه های جدید التأسیس و موجود.
پیشنهادهای فوق الذکر بخشی از  ۲۴برنامه عملیاتی سند راهبردي صنعت
پوشاک است که در شرف اجراست.
اجرای بخش دیگری از برنامه های مطروحه ،از ضرورت های خروج از رکود
صنعت پوشاک می باشد.
 -۲رهبر عالیقدر انقالب ضمن برشمردن «رکود تولید» و «بیکاري» به عنوان
گرههاي اصلی مشکالت اقتصاد کشور ،سیاستهاي اقتصاد مقاومتی را راه حل
این مشکالت دانستند وتاکید فرمودند که باید اجراي بخشهاي مختلف اقتصاد
مقاومتی دارای «زمان بندی مشخص» باشد و در هر دوره زمانی ،بر اجرای
بخشی از راه حلها تمرکز شود.
با استناد به فرموده رهبری معظم انقالب ،انجمن صنایع پوشاک ایران «خروج
از رکود موجود» را در اولویت برنامه های خود قرار می دهد و ضمن پیگیری
مستمر مبارزۀ جدی با واردات بی رویۀ و قاچاق پوشاک ،آن بخش از برنامه های
عملیاتی مطروحه در سند راهبردی صنعت پوشاک را که می تواند خروج از رکود
موجود صنعت پوشاک را تسریع نماید ،با هماهنگی مسئولین محترم مراکز ذیربط
در وزارتخانه های صنعت ،معدن و تجارت -تعاون،کار و امور اجتماعی -امور
اقتصادی و دارائی -فرهنگ و ارشاد اسالمی« ،زمان بندی» و اجرائی نماید.

پس از اعالن «زمان بندی مشخص» در هفته اول هر ماه گزارش انجمن در
رابطه با نحوه اجرای برنامه های زمان بندی شده منتشر خواهد شد.
-۳رهبر انقالب اسالمی ۳۳میلیون نیروی جوان جویای کار  ،که درمیان آنان
متخصصان مهندس ودارای تحصیالت دانشگاهی هستند را نیروی انسانی مورد
نیاز تولید خواندند وتاکید فرمودند برخالف آنچه گفته می شود که سرمایه الزم
برای تولید وجودندارد ،ما سرمایه الزم را دراختیار داریم .صنعت پوشاک ایران هم
اکنون حداقل  ۲8۰هزار نفر اشتغال مولد در این صنعت دارد .و می تواند طی
برنامه ششم  ۶۰۰هزار شغل جدید برای صنعت پوشاک ایجاد نماید .در شرایط
کنونی هزینه ایجاد هر سکوی شغلی در این صنعت  ۲۷۰میلیون ریال است.
با درنظر گرفتن «پائین ترین هزینه ایجاد شغل» در این صنعت« ،داشتن بازار
داخلی بزرگ تحت اشغال واردات بی رویه و قاچاق پوشاک»« ،سهم کالن بالقوه
و از دست رفته صادرات پوشاک با درنظر گرفتن مزیت جغرافیائی راه جادهای
به بازار پرمصرف پوشاک اروپا» ،و «نیروی انسانی بالنده بیکار» ،همه اینها
سرمایهگذاری در این رشته پول ساز جهانی را در این کشور توجیه می نماید فقط
در صورتی که مجریان معتقد ،آگاه و دلسوز از اشتباهات فاحش گذشته پند گیرند.
این انجمن با اعتقاد به رعایت حق تقدم در حفظ و تثبیت سکوهای شغلی

موجود ،آمادگی دارد در صورت عزم راسخ دولت در توسعه اشتغال پوشاک در
تدوین برنامه های جامعی که همزمان با خروج این صنعت از رکود  ،توسعه پایدار
اشتغال در این صنعت را تضمین نماید به دولت محترم یاری رساند.
 -۴رهبر فرزانه انقالب گسترش صادرات و طرف های صادراتی را یکی از
الزامات رونق گرفتن تولید ملی دانستند و فرمودند گزارشی که درباره صادرات
کشور منتشر شده نشان میدهد ،صادرات محدود به چند کشور است .که این
خالف سیاست اقتصاد مقاومتی است .معظم له در زمینه صادرات همچنین
فرمودند یکی دیگر از وظایف مردم برای رونق تولید داخلی اثبات حسن عمل
و صحت عمل ایرانی از طریق صادرات اجناس کاالی مرغوب و جلوگیری
از کاالی نامرغوب داخلی است .خوشبختانه صنعت پوشاک ایران موجه ترین
صنعت کشور در امر صادرات است زیرا مصرف کنندگان بزرگ پوشاک جهان
که ثروتمندترین کشورهای جهان هستند ،عمدت ًا پوشاک مصرفی خود را
ازکشورهای در حال توسعه تامین می نمایند.
انجمن صنایع پوشاک ایران توجه مسئولین محترم را به این مهم جلب می نماید
که صنعت پوشاک ایران در دهه هفتاد و هشتاد تجربه موفقی درصادرات پوشاک
به دشوارترین بازار پوشاک اروپا ،یعنی کشورهای آلمان و ایتالیا داشته است.

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

محمد مروج حسینی گفت:قاچاق پارچه به کارخانههای نساجی داخلی آسیب
جدی رسانده است تا جاییکه بسیاری از واحدهای تولیدی در حال حاضر فقط
با  ۳۰درصد ظرفیت خود تولید میکنند .به گزارش قدس آنالین ،محمد مروج
حسینی ،رییس هیئت مدیره انجمن نساجی ایران ،گفت:قاچاق پارچه به طور
معمول از هندوستان با کانتینر وارد کشور شده وپارچه های هندی با قیمت پایین
یا متوسط در بازار عرضه می شوند.
وی در ادامه ،افزود:در بعضی پارچه ها مانند فاستونی و پلی استر نیاز به واردات

داریم اما مشکل اینجاست که پارچههایی به میزان زیاد وارد کشور می شوند
که در داخل تولید دارند .مروج حسینی تصریح کرد:از آنجاییکه کاالی قاچاق
عوارض ومالیات ندارد ،قیمت آن در بازار در مقایسه با پارچه های تولید داخل که
 9درصد مالیات می دهند بسیار کمتر تمام شده و در واقع موجب ضعف رقابت
پارچه ایرانی با نوع وارداتی می شود.
رییس هیئت مدیره انجمن نساجی ایران ،اذعان داشت:بنکدارانی که افراد بسیار
متمکنی هستند ،اقدام به واردات پارچه می کنند وگهگاه کارخانه دارانی که تحت
فشار تولید هستند نیز مجبور به واردات غیرقانونی پارچه از خارج میشوند.
وی همچنین تصریح کرد:بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت کنترل
قاچاق ،رسیدگی به موضوع پارچههای قاچاق با سخت گیری بیشتری دنبال شده
و میزان کشفیات نیروی انتظامی هم افزایش چشم گیری داشته است.
محمد مروج حسینی اظهار داشت:فروش مجدد پارچه هایی که به عنوان قاچاق
توقیف شده اند ،ضرر جدی به تولید داخلی وارد می سازد و حتی در برخی موارد
قاچاقچیان در لباس مشتری کاالهای قاچاق توقیف شده را دوباره میخرند.
وی در پایان تاکید کرد:ضربه قاچاق پارچه به کارخانه های نساجی داخلی جدی
بوده است تا جاییکه بسیاری از واحدهای تولیدی ما در حال حاضر فقط با ۳۰
درصد ظرفیت خود تولید میکنند.
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آمار عجیب واردات و ترانزیت پوشاک از مناطق آزاد

بر اساس آمارهای مستند اختالف البسه ترانزیتشده و ترخیصشده از مناطق
آزاد جلفا ،انزلی و قشم بسیار چشمگیر میباشد.
در روزهای پایانی سال با توجه به توجه مردم به بازار پوشاک ،این موضوع به
یکی از دغدغههای مسئوالن مبارزه با قاچاق کاال تبدیل میشود .برخی آمارها
از قاچاق ۲میلیارد دالری پوشاک به کشور خبر میدهد ،اینها درحالی است
که مسئوالن و کارشناسان ،مناطق آزاد تجاری را بهعنوان یکی از گلوگاههای
واردات گسترده پوشاک به کشور ارزیابی میکنند.
دلیل این امر با توجه به تعرفههای سنگین گمرکی در جهت حمایت از تولید
داخل بسیار واضح است .تا کنون آمار مشخصی از نحوه واردات پوشاک به
کشور از مناطق آزاد تجاری عنوان نشده است اما در ادامه تالش میکنیم با
بررسی آمارهای واردات و ترخیص قطعی پوشاک از این مناطق تا اندازهای به
اعداد مطرحشده در خصوص قاچاق پوشاک به کشور نزدیک شویم.
هرچند منطقه آزاد ارس یکی از گلوگاههای اصلی واردات به کشور است
اما در مقطع فعلی تنها به آمار واردات پوشاک و روغن خوراکی از این منطقه
بسنده میکنیم ،بر اساس آمارهای مربوط به ترخیص کاال در 11ماهه نخست
سال جاری در گمرک منطقه آزاد ارس (جلفا) انواع البسه بهوزن (حدود 8هزار
تن)  ۷.9۰۵.۵۷۳و ارزش دالری  ۷۰میلیون دالر ترانزیت (وارد) شده است،
این درحالی است که البسه ترخیصشده در این مدت تنها  1۴۵تن و بهارزش
 1.۵میلیون دالر بوده است .از سوی دیگر روغن خوراکی و زیتون که برای
ترخیص نیاز به مجوزهای مختلف از جمله مجوز بهداشت دارد وضعیت بسیار
نامناسبی بهلحاظ ترخیص دارد که جا دارد مسئوالن مبارزه با قاچاق کاال به
این موضوع نیز توجه ویژه داشته باشند.
در 11ماهه نخست سال ۳8۰۰ ،تن روغن خوراکی بهارزش تقریبی ۴.۳
میلیارد دالر به منطقه آزاد ارس ترانزیت شده در حالی که روغن ترخیصشده
از گمرک این منطقه تنها  ۳۴تن و بهارزش 1۵۲هزار دالر بوده است۳۷۰۰ .
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تن اختالف در روغن واردشده به منطقه آزاد و و روغن ترخیصشده از آن
میتواند زنگ هشدار را برای مسئوالن به صدا درآورد ،چراکه جدای از موضوع
حقوق و عوارض کسب مجوزهای بهداشتی میتواند تبعات نامناسبی را برای
کشور بههمراه داشته باشد.
منطقه آزاد تجاری انزلی نیز در ترانزیت و واردات قطعی پوشاک وضعیت
جالبی داشته است .در مدت یادشده  8۰۰تن بهارزش دالری  8.۲۷8.۶۵۶به
این منطقه ترانزیت شده در حالی که هیچ البسهای از گمرک منطقه مذکور
ترخیص نشده است ،این موضوع در خصوص مسواک و خمیردندان ،لوازم
برقی ،شکالت و قهوه و نوشابه گازدار و تعدادی دیگر از کاالها صدق میکند
که در گزارشهای بعدی بهصورت مبسوط به آنها خواهیم پرداخت.

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

برپایی جشنوارهای در حوزه مد و لباس با همکاری انجمنهای تجسمی

دبیر انجمن طراحان پارچه و لباس ایران از برپایی جشنوارهای با همکاری
انجمنهای گرافیک ،نقاشی و عکاسی در زمینه مد و لباس خبر داد.
صدیقه پاکبین ،دبیر انجمن طراحان پارچه و لباس ایران درباره برنامههای پیش
روی این انجمن در سال جاری به خبرنگار هنرآنالین گفت :یکی از مهمترین
اولویتهای انجمن همچون گذشته ،ایجاد تعامل و ارتباط مؤثر میان جامعه طراحان
و تولیدکنندگان کشور است و در همین راستا به برپایی نشستهای تخصصی و
کارگاههای آموزشی همچون گذشته ادامه میدهیم.
او تصریح کرد :برنامه ویژهای نیز به منظور انجام فعالیتهای گروهی میان طراحان
برای ایجاد کارآفرینی و اشتغال پویا برای فعاالن این حوزه داریم که نیاز است در
این زمینه پروپوزال مورد نظر نوشته شود تا بتوان طرح را با موفقیت به اجرا رساند.
پاکبین درباره کالسهای آموزشی انجمن توضیح داد و گفت :این کالسها
با تکیه بر کاستیهای موجود در حوزه مد و لباس برنامهریزی شده است و در

زمینههای طراحی و دوخت پیراهن و شلوار مردانه ،کت و دامن زنانه و انواع جلیقه
برگزار میشود و عالقهمندان میتوانند برای ثبت نام در این دورههای آموزشی
اقدامکنند.
دبیر انجمن طراحان پارچه و لباس از برپایی جشنوارهای با همکاری انجمنهای
گرافیک ،نقاشی و عکاسی در زمینه مد و لباس خبر داد و گفت :برآنیم که اوایل
تابستان سال جاری ،جشنوارهای با عنوان «سرو جامه» در زمینه مد و لباس برگزار
کنیم که در این راستا از انجمنهای مذکور نیز دعوت کردهایم تا ما را همراهی کنند
و در نهایت آثاری که خروجی این جشنواره است با موضوعات مرتبط با مد و لباس
اما در اشکال نقاشی ،آثار گرافیکی و عکاسی ارائه میشود.
پاکبین با اشاره به همراهی فرهنگستان هنر با این جشنواره افزود :امیدواریم که
نخستین دوره این جشنواره به شکلی شایسته برگزار شود و حامیان مادی و معنوی
نیز با توجه به اهمیت پیوستگی هنری و صنعتی میان موضوعات فوق ما را در
برگزاری هر چه بهتر این رویداد همراهی کنند.
او در ادامه با اشاره به برپایی مسابقه زنده گروهی در ششمین جشنواره بینالمللی مد
و لباس فجر اظهار داشت :هدف نهایی از برگزاری این مسابقه ،کشف و شناسایی
استعدادهای نو و برجسته در زمینههای برگزاری بود و با جرئت میتوان گفت که
آثاری درخور توجه و با تکیه بر ایدههای نو در پایان کار ارائه شد.
دبیر انجمن طراحان پارچه و لباس ادامه داد :امیدواریم با همکاری جامعه
تولیدکنندگان و حمایتهای همیشگی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور ،موفق
شویم تا آثار برگزیده این بخش جشنواره به تولید انبوه رسانیم چرا که معتقدم
جشنواره فجر باید دریچهای برای معرفی طرحهای نو در زمینه مد و لباس اسالمی
و ایرانی به جامعه باشد.

تولید چادرهایی با تکنولوژی نوین ،برای ارائه خدمات بهداشت و درمان اضطراری
و درمان با برخورداری از تکنولوژیهای پیشرفته برای ارائه خدمات در سوانح در
کارخانه نساجی هالل احمر به مرحله تولید اولیه رسید.
به گزارش ایسنا ،دکتر حسن صفاریه اظهار کرد :بر اساس پروژه مشترک معاونت
بهداشت ،درمان و توانبخشی با صنایع نساجی هالل احمر ،از چادرهای جدید
بهداشت و درمان بازدید شد.
وی در ادامه با اشاره به تحقق پروژه مذکور طی بازه زمانی یک ساله گفت :تولید
این چادرها در کارخانه نساجی هالل احمر با تکیه بر تکنولوژیهای نوین در دنیا با
موفقیت انجام شده است.
صفاریه افزود :این چادرها که مستحکم و دو الیه است با استفاده از عایق هوا و
همچنین سهولت استفاده در شرایط سخت ،در سوانح و حوادث منجر به ارائه بهتر
معاون بهداشت ،درمان وتوانبخشی هالل احمر گفت :چادرهای جدید بهداشت خدمات بهداشت و درمان به آسیب دیدگان میشود
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ماهیچه مصنوعی با الیاف کشسان رسانا حاوی نانولولههای کربن
متوالی بهآسانی یک غالف صاف عبور کنند .برای آشنایی با چگونگی عملکرد الیاف
متشکل از نانولولههای کربن فیلم زیر را (با زیرنویس فارسی) مشاهده نمائید.
دکتر جانفنگ لیو نویسنده این مقاله و دستیار محقق در موسسه فناوری نانو دراینباره
گفت :ساختار الیاف هسته -پوسته ،از جذابیت فراوان و پیچیدگیهای مهمی برخوردار
است .حالت خمشها نهتنها در راستای طول الیاف ،بلکه در پیرامون الیاف نیز وجود
دارد.
یک گروه تحقیقاتی بینالمللی مستقر در دانشگاه تگزاس داالس ،موفق به ساخت
الیاف رسانای الکتریکی با استفاده از نانولولههای کربن شدند که تا  1۴برابر طول اولیه
خود کشیده شده و در زمان کشیدگی ،رسانایی الکتریکی این الیاف تا  ۲۰۰برابر افزایش
مییابد .این گروه تحقیقاتی از این الیاف در ساخت ماهیچههای مصنوعی و خازنهایی
استفاده کرده است که ظرفیت ذخیرهسازی انرژی در آنها در حالت کشیده شده تا ده
برابر افزایش مییابد .الیاف و کابلهای بهدستآمده با این روش ممکن است روزی
بهعنوان اتصاالت مدارهای الکتریکی بسیار ارتجاعی مانند روباتها و اسکلتهای
خارجی ،هواپیمای مورفینگ (یک نوع بال مدرن هواپیما که شکل آئرودینامیکی
آن با کنترل کامپیوتری قابلتغییر است) ،حسگرهایی با کشش قابلتوجه ،دستگاه
تنظیم ضربان قلب بدون خرابی و سیمهای شارژر بسیار کشسان برای دستگاههای
الکترونیکی نیز مورداستفاده قرار گیرند .در مجله  Scienceچگونگی ساخت الیافی
با روکش سبکتر از هوا با استفاده از ورقههای رسانای الکتریکی بسیار نازک از
نانولولههای کربن منتشرشده است که به شکل غالف ژلهای به دور هسته الستیکی
الیاف پیچیده میشود.
این الیاف جدید از چند جهت با مواد متداول تفاوت دارند ،برای مثال زمانی که الیاف
معمولی کشیده میشوند درنتیجه افزایش طول و کاهش سطح مقطع ،جریان عبوری
الکترونها از طریق ماده محدود میشود ،اما در الیاف جدید رسانای پوسته-مغزی با
کشسانی قابلتوجه ،تغییرات اندکی در مقاومت الکتریکی ایجاد میشود؛ این موضوع را
دکتر ری باگ من نویسنده ارشد این مقاله و رئیس موسسه فناوری نانو �MacDiar
 midدر دانشگاه داالس بیان میکند .یک نکته کلیدی برای توصیف عملکرد الیاف
جدید رسانای کشسان ،امکان خمش در ورقههای نانولولههای کربن است .زمانی که
هسته الستیکی به حالت عادی و غیر کشیده باشد ،غالف نانولولههای کربن دارای
حالتی با خمشهای پیدرپی است .این خمشها در غالف امکان کشیده شدن هسته
الستیکی را در راستای طولش فراهم میکند.
باگ من استاد برجسته بخش شیمی در دانشگاه تگزاس داالس و اهل ولز انگلستان
میگوید :بر اساس این خمشها یک آکوردئون تاشو فشرده ایجاد میشود تا به مواد
غیر منعطف قابلیت کشسانی ببخشد.
ما با تنظیم خمشهای بزرگ و خمشهای کوچک در ورقههای غیر کشسان
نانولولههای کربنی ،الیاف هسته -پوسته بسیار کشسان ساختهایم ،بهطوریکه ازدیاد
طول ناشی از هر دو نوع خمش (بزرگ و کوچک) در کشسانی مؤثر خواهد بود .این
الیاف شگفتانگیز حتی زمانی که در حد قابلتوجهی کشیده شوند ،مقاومت الکتریکی
اولیه خود را حفظ میکنند ،چراکه الکترونها میتوانند از یک غالف با خمشهای
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به گفته او جمع شدن پوسته در طول کشش الیاف ،نوع دومی از خمشهای برگشتپذیر
متوالی را دور الیاف ایجاد میکند .این ترکیب جدید خمشها در دو بعد از غیر همراستا
شدن نانولولههای کربن و هسته الستیکی جلوگیری میکند و این قابلیت را در الیاف
هسته -پوسته ایجاد میکند تا مقاومت الکتریکی در آنها مستقل از کشش باشد.
محققان با اضافه کردن یک پوشش نازک از جنس الستیک و پسازآن یک غالف
نانولوله کربنی دیگر بر روی الیاف هسته  -پوسته ،حسگرهای کشش و عضالت
مصنوعی ساختند که در آن غالفهای نانولولههای کربن بهعنوان الکترودها و
الیهنازک الستیکی بهعنوان دی الکترود عمل کرده و منجر به ساخت خازن لیفی
میشوند .ظرفیت این خازنهای لیفی در حالت کشیده شده از  9۵۰درصد اولیه به
 8۶۰درصد تغییر میکند .لیو گفت :در حال حاضر مواد حسگرهای کششی که بتواند
با محدوده کششی بزرگی کار کنند ،وجود ندارد.
افزودن قابلیت تاب به این الیاف دوپوستهای بهسرعت منجر به تأمین نیروی الکتریکی
عضالت مصنوعی پیچشی (چرخشی) برای چرخش آینهها در مدارهای نوری یا پمپ
مایعات در دستگاههای کوچک آنالیزهای شیمیایی میشود؛ دکتر کارتر هینز از دیگر
نویسندگان این مقاله و دستیار محقق در موسسه فناوری نانو این مطلب را بیان کرده
است .نان جیانگ بهعنوان دستیار محقق در موسسه فناوری نانو ،این موضوع را در
آزمایشگاه ثابت کرد که االستومرهای رسانا میتوانند در قطرهای متفاوتی از قطر
بسیار کوچک (در حدود  1۵۰میکرون یا در حدود دو برابر عرض موی انسان) تا قطر
بسیار بزرگتر ،با توجه بهاندازه هسته الستیکی ،ساخته شوند .الیاف کوچک تکی هم
میتوانند در یک دسته بزرگتر باهم ترکیب شوند و باهم مانند نخ یا طناب پیچانده
شوند.
دکتر ریکل اُوال نویسنده مقاله و محقق ارشد و متخصص در مرکز علوم و فناوری نانو
آمریکا ( )Lintecمیگوید :فناوری االستومرهای رسانا از قابلیت تجاریسازی سریع
برخوردارند او میگوید هسته الستیکی مورداستفاده در الیاف هسته -پوسته ارزان
و بهآسانی در دسترس است .تنها جزء غیرمتعارف ،ورق آئروژل نانولولههای کربنی
مورداستفاده برای پوسته است.
سال گذشته دانشگاه تگزاس داالس به  Lintecآمریکا مجوز فرآیندی را داد که
طی آن گروه باگ من تبدیل نانولولههای کربنی به ساختارهای مقیاس بزرگ ،مانند
ورقهها را توسعه دهند Lintec .توسط مرکز علوم و فناوری نانو در ریچاردسون
تگزاس راهاندازی شده است و کمتر از  ۵مایل با محوطهی دانشگاه داالس که ساخت
ورقههای آئروژل نانولوله کربنی در آن انجام میشود ،فاصله دارد.

شبکه نانو نساجی (ستاد ویژه توسعه فناوری نانو)

Nano Textile

منسوجات دوستدار محیطزیست تهیه شده از پسماندهای غذایی

پارچه حاصل نرم ،سبک ،انعطافپذیر و قابلتنفس بوده و همچنین بهمنظور
تولید رویهی بیرونی مقاوم در برابر آب قابلاستفاده است .به دلیل وجود دانههای
قهوه ،پارچه دارای خواص مقاومت در برابر پرتو فرابنفش ،ضدآب ،خنککنندگی
و کنترل بو است.
در حال حاضر هیچ محصول تهیهشده از پارچههای حاوی دانههای قهوه برای
فروش موجود نیست ،اما این شرکت از عرضه این محصوالت در مجموعه
پاییز/زمستان  ۲۰1۶خبر داده است .پسازآن مشتریان قادر به خرید محصوالت
 Ecoalfاز فروشگاه  flagshipدر مادرید و در  ۴۳۰فروشگاه با چند نام تجاری
مشهور جهانی ازجمله  Saks Fifth Avenueدر نیویورک Harrods ،در لندن،
 Merciدر پاریس و  La Rinascenteدر میالن خواهند بود.
منسوجات دوستدار محیطزیست از پسماندهای ماهی سالمون

صنعت ُمد دوستدار محیطزیست بهواسطه استفاده از پسماندهای مواد غذایی
شگفتانگیزتر شده است .درباره این نوآوری غیرمعمول بیشتر بدانید.
صنعت ُمد دوستدار محیطزیست بهواسطه برخی نوآوریها ،در حال پیوستن به
مبارزان زبالههای مواد غذایی است .طراحان در حال بررسی هستند که چگونه از
مواد غذایی باقیمانده و محصوالت جانبی صنایع غذایی در تولید پارچهها استفاده
و آنها را به طیف گستردهای از محصوالت شیک از کت و کمربند تا کیف پول
و کفش تبدیل نمایند .بر اساس تخمین سازمان ملل متحد ،ساالنه  1٫۳میلیارد
دالر تن از مواد غذایی هدر میرود که این میزان تقریب ًا یکچهارم کل کالری
موردنیاز برای مصرف انسان میباشد .یافتن روشهایی برای رفع این مشکل از
اهمیت فوقالعادهای برخوردارند؛ درحالیکه تبدیل مواد غذایی به پوشاک بهروز
برای حل تمامی این مشکالت کافی نیست ،اما تا حد اندکی مؤثر خواهد بود و
این امر اهمیت بازیافت و استفاده مجدد از پسماندها را به مردم گوشزد میکند.
در مقالهای با عنوان از دانههای قهوه تا طراحی لباس؛ تبدیل پسماندهای غذایی
به ُمد نوشته بکان رایت برخی نوآوریهای مبتنی بر مواد غذایی در حوزه نساجی
تشریح شده است.
منسوجات دوستدار محیطزیست از پسماندهای دانه قهوه

ازآنجاکه مردم روزانه بهطور متوسط  ۳٫۱فنجان قهوه مینوشند ،مقدار بسیار
زیادی از دانههای قهوه بهصورت پسماند باقی میماند .در این راستا شرکت
اسپانیایی  Ecoalfبه فناوری تبدیل این پسماندها به پارچه دستیافته است.
دانههای مرطوب قهوهی آسیاب شده از رستورانها جمعآوریشده و خشک
میشوند .روغن موجود در دانهها استخراج شده و سپس قهوه به یک نانو پودر
تبدیل میشود .پودر حاصل بهمنظور ایجاد نخ با پلیمر پلیاستر بازیافتی مخلوط و
برای تبدیل به نخ ریسیده شده و سپس به پارچه تبدیل میشود.

ساالنه میلیاردها پوند از ضایعات ماهی و خرچنگ به درون اقیانوس ریخته
میشود .به گفتهی یک ماهیگیر حرفهای ،صنعت شیالت پایدار ،نمیتواند
برداشت خود را بهسادگی افزایش دهد ،بنابراین تنها راه برای افزایش بهرهوری،
حداکثر استفاده از صید انجامشده است.
شرکت جدید کاسبرگ ،Tidal Vision ،میکوشد تا از تمام بخشهای ماهی
برای ایجاد چرم آبزی استفاده نماید و در این راه از پلیمر کیتوسان که از پوست
خرچنگ استخراج میشود ،همراه با مواد دباغی گیاهی بهجای استفاده از مواد
شیمیایی زیانبار متداول در تهیه چرم بهره میگیرد Tidal Vision .در حال
حاضر کمربند ،کیف پول و کیفهای دستی تولید مینماید و کارخانه نساجی
این شرکت بهزودی به تولید محصوالتی چون پیراهن ،جوراب و لباسهای زیر
متشکل از کیتوسان و دیگر الیاف طبیعی خواهد پرداخت.
منسوجات دوستدار محیطزیست از پسماندهای نارگیل

شرکت دوستدار محیطزیست  ،Nauعایقهای ویژهای از جنس نارگیل را
برای کتهای زمستانی ارائه نموده است .این امر در راستای رفع نیاز به
پرهای خردشده غاز بهمنظور عایق لباسهای زمستانی صورت گرفته است.
این فرایند با سوزاندن پوسته نارگیل موجود در پسماندهای غذایی آغاز شده
و در ادامه خاکستر (نانو پودر) ایجادشده با پلیاستر بازیافتی بهمنظور تولید
الیاف عایق مخلوط میشود.
کربن فعال حاصل از پوسته نارگیل با پلیاستر بازیافتی مخلوط میشود .افزایش
مساحت جانبی عایق ،موجب میشود تا پارچه سریعتر خشکشده و در برابر
بو مقاوم باشد و کربن به دلیل رنگ مشکی ،قادر به جذب گرمای بیشتری
است .درنتیجه فرد لباسی به تن خواهد داشت که گرما را حفظ کرده ،سریعتر
خشکشده ،مقاوم در برابر بو است و نسبت به سایر عایقهای مصنوعی گرمای
بیشتری به ازای وزن ثابت از ماده عایق ایجاد میکند.
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سنجش عالئم زیستی با لباس هوشمند Hitoe
این مشکالت وجود داشت .من میخواستم این قابلیت را در اختیار پزشکان قرار
دهم که با نظارت بر  ECGو  EMGقبل از وخامت شرایط ،بیمار را درمان کنند.
صرفنظر از اینکه چه کسی لباس هوشمند حسگر را میپوشد (یک بیمار ،کارمند،
مصرفکننده معمولی و یا ورزشکار) ،کسب دادههای مناسب در زمان مناسب و
تجزیهوتحلیل آن همراه با ثبت اطالعات ،برای کاربر مبتدی یا فرد آموزشدیده
حرفهای بسیار مهم است زیرا منجر به آگاهی بیشتر از نحوه واکنش بدن به شرایط
مختلف و اخذ راهکار مناسب خواهد شد.

شرکت Torayبه کمک نانوالیاف رسانا ،لباس هوشمند Hitoeرا با قابلیت سنجش
عالئم زیستی تولید کرده است .این منسوج میتواند ضربان قلب ،فواصل میان
تنفس و فعالیت عضالنی را بهصورت نوار قلب ( )ECGو شکل موج الکترومایوگرام
( )EMGاندازهگیری کند .محققان بسیار مشتاق بودند که از لباس هوشمند Hitoe
در طول تمرینات و مسابقات ورزشی استفاده کرده تا ببیند که چگونه یک برنامه
آموزشی میتواند به بهبود عملکرد ورزشکار کمک کند .اساس ًا Hitoe ،یک حسگر
پارچهای کارآمد برای مدیریت نیروی کار ،نظارت بر بیمار ،درمان فیزیکی و بهبود
عملکرد است .این فناوری تاکنون بر روی پنبه ،منسوجات نایلونی مناسب برای
تناسباندام و نومکس (موردنیاز برای رانندگان مسابقات اتومبیلرانی IndyCar
در آمریکا) استفادهشده است .دکتر  Shingo Tsukadaفناوری لباس هوشمند
 Hitoeرا اختراع کرده است .او تحقیقات خود را در آزمایشگاه تحقیقات پایه NTT
در توکیو ،زمانی که بهعنوان یک محقق ارشد مشغول به کار بود ،انجام داد .ایده
اولیه این طرح زمانی در ذهن او به وجود آمد که بهعنوان پزشک تمرینات فعالیت
میکرد .او دراینباره گفت :بهعنوان یک پزشک شاهد تجربه کردن عوارض بیماری
توسط مردم بودم که در صورت تشخیص و درمان بهموقع ،امکان جلوگیری از

برخی قابلیت های لباس هوشمند
زمانی که بیمار دارای پوشش حسگر از تخت میافتد و یا بیماری که در معرض
خطر سقوط است و تالش میکند تا خود را حفظ کند ،در این موقع حسگر
هشداری را به ایستگاه پرستاری و یا تیمی از پرستاران حاضر در طبقه ارسال میکند.
کارمندان مانند کارگران راهآهن ،کارگران ساختمانی ،رانندگان راه دور ،خلبانان و یا
خدمه کشتی برای کاهش خطر آسیبدیدگی در حین کار لباس مجهز به حسگر
میپوشند .هرگاه عضالت بدن به میزان خستگی بیشازحد برسد ،هشداری به
سرپرست بالینی ارسال میشود .استفاده از این حسگر درزمانی که فیزیوتراپ
مشغول درمان بیمار است ،اطالعات دقیقی در مورد عضالت ایجاد میکند که این
امر منجر به تسهیل روند بهبودی بیمار در جلسات فیزیوتراپی خواهد شد و شخص
قبل از حصول اطمینان از بهبودی کامل به فعالیت عادی بازنمیگردد .فیزیوتراپها
میتوانند اطالعاتی را از نحوه انجام تمرینات بیماران خود از راه دور دریافت کنند که
برای آنها امکان ایجاد تنظیمات الزم و یا حتی تغییر روشهای درمانی را فراهم
میکند .به ورزشکاران حرفهای استفاده از این لباس با نظارت مربیان بهمنظور بهبود
عملکردشان و کاهش خطر آسیبدیدگی توصیه میشود .فناوریهایی مانند �Hi
 toeنهتنها از قابلیت تقویت نیروی کار صنایع برخوردارند ،بلکه قادر به بهبود کیفیت
زندگی ما نیز هستند.

تحلیل بازار نانوالیاف و منسوجات ضد آب تنفس پذیر تا سال 2۰2۰
تحلیلگران پیشبینی میکنند که بازار جهانی نانو الیاف با نرخ رشد ساالنه
( ۲۴/1۲ )CAGRدرصد از سال  ۲۰1۶تا سال  ۲۰۲۰افزایش نشان دهد.
افزایش تطبیقپذیری نانو الیاف در منسوجات فنی ،پیشران رشد اولیه این بازار
بوده است .منسوجات فنی که اغلب شامل منسوجات بیبافت میشوند ،حدود
 ۲۵درصد از مصرف الیاف جهانی را به خود اختصاص داده و در زمینههایی مانند
دستگاههای پزشکی ،دستگاههای تصفیه آب و الیاف واکنشدهنده به محرک
مورداستفاده قرار میگیرند .با توجه به گزارش تحلیل بازار ،در سال  ،۲۰1۵بخش
فیلتراسیون حدود  ۵9درصد از سهم بازار را به خود اختصاص و بهاینترتیب بازار
را تحت سلطه خود قرار داده بود؛ بااینحال ،انتظار میرود تا سال  ۲۰۲۰بخش
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منسوجات الکترونیکی باالترین رشد ساالنه را داشته باشد .هزینه کم ،از دیگر
عوامل مهم استفاده از نانو الیاف در کاربردهای منسوجات الکترونیکی است.
همچنین نانو الیاف نسبت به سایر مواد ،دارای مزایای ساختاری مانند رسانش
افزایشیافتههستند.
ازآنجاییکه بازار نانو الیاف در مراحل اولیه حیات خود قرار دارد ،لذا فرصت کافی
برای فروشندگان جهت تصرف سهمی از بازار وجود دارد .مشکالت تولید نانو
الیاف مانند گرفتگی سوزن در فرایند الکتروریسی ،عرضه نانو الیاف را با محدود
روبرو کرده است .در فرایند الکتروریسی بدون سوزن ارائهشده توسط فنآوری
الکتروریسی  nanospider Elmarcoتا حدودی از این مشکل کاسته شده است

Nano Textile

اما هنوز سرعتپایین تولید نانو الیاف یکی از چالشهای حلنشده این فناوری
است .این گزارش تحلیل بازار با عنوان ،بازار جهانی نانوالیاف  ۲۰1۶-۲۰۲۰از
طریق این لینک قابل خریداری است.
معرفی گزارش تحلیل بازار منسوجات ضد آب و تنفس پذیر 2۰۶ -2۰2۰

به گزارش شرکت  Grand View Researchتا سال  ۲۰۲۰بازار منسوجات
ضد آب و تنفس پذیر رشد  1/۷۳میلیارد دالری را تجربه خواهد کرد .نیاز جامعه
به منسوجات کارآمد و راحت پیشرانههای اصلی این بازار خواهند بود.
در این میان فناوری پالسما و ترکیبات سیلیکون محور ازجمله فناوریها و موادی
هستند که به رشد این بازار کمک شایان توجهی خواهند کرد .افزایش استفاده از

بطریهای پلیاستری بازیافتی برای تولید منسوجات تنفس پذیر ضدآب ،عاملی
برای رشد بازار جهانی سوخت خواهد بود .تغییر سلیقه مصرفکنندگان یا تمایل
آنها به فعالیتهای بیرون از خانه و همچنین روند تغییرات ُمد همگی از عوامل
رشد این بازار محسوب میشوند .دستاوردهای دیگر حاصل از این مطالعات
عبارتاند از:
منسوجات غشائی به دلیل قابلیت محافظت از فرد در برابر پرتو فرابنفش،
آالیندههای هوا و تغییرات دما ،سهم قابلتوجهی از بازار آینده را به خود اختصاص
خواهند داد .به دلیل افزایش تقاضا برای پوشاک ورزشی ضد آب و تنفس پذیر
( ،)WBTپیشبینی میشود که بخش پوشاک بهعنوان بخش غالب در دوره
زمانی موردنظر باقی بماند .افزایش تقاضای منسوجات ضد آب و تنفس پذیر
در بخش پوشاک ورزشی میتواند به افزایش تقاضای پارچههای ضد میکروب،
ضدویروس ،ضد لکه/آلودگی منجر شود.
در سال  ،۲۰1۳اروپا با اختصاص حدود  %۳۰از بازار جهانی ،بزرگترین
منطقه مصرف این منسوجات به شمار میرفت .بازیگران کلیدی در این
بخش از بازار همچون W. L. Gore & Associates, eVent (General
 Electric(. Polartec and SympaTex. Industryبر ارائهی محصوالت
سازگار با محیطزیست ،دارای قابلیت بازیافت ،عاری از تفلون ( )PTFEو پر
فلوئورو کربن ( )PFCتمرکز داشتهاند و در این میان �W. L. Gore & As
 sociatesدر سال  ۲۰1۳پیشگام بوده است .این گزارش با عنوان پیش بینی و
تحلیل بازار منسوجات تنفس پذیر ضد آب ( )WBTاز نظر منسوجات (تاری-
پودی متراکم ،غشائی ،پوشش داده شده) و محصول(پوشاک ،کفش ،دستکش)
و کاربرد (پوشاک ورزشی) تا سال  ۲۰۲۰از طریق این لینک قابل خریداری است.

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

روش جدیدی برای ساخت نانو الیاف با استفاده از ریسندگی جت چرخان ،
بهمنظور استفاده از این نانو الیاف در کاربردهای پزشکی و دیگر کاربردهای
صنعتی ابداع شد .روش جدیدی برای تولید الیاف فیالمنتی و تولید منسوجات
بیبافت با استفاده از نانو الیاف ابداعشده است.
در این روش نانو الیاف با استفاده از چرخش مکانیکی بسیار سریع یک محلول
پلیمری(جت) ،بهوسیله یک مخزن چرخان سوراخدار ،تولید میشوند .روش
ریسندگی جت چرخان ( )RJSدر مقایسه با دیگر روشهای تولید نانو الیاف از

مزیتهای زیادی برخوردار است.
 )1این روش نیاز به ولتاژ الکتریکی بسیار باال ندارد
 )۲راهاندازی دستگاه آسان است.
 )۳ساختار نانو الیاف تولیدشده با این روش را میتوان از طریق تغییر شکل
هندسی مخزن دستگاه ،بهصورت ساختارهای سهبعدی آرایش یافته و یا هر
ساختار دلخواه دیگری تنظیم کرد.
 )۴مورفولوژی (ریختشناسی) الیاف ازنظر ایجاد دانه ،بافت و یا صافی سطح و
همچنین قطر الیاف و تخلخل وب نانولیفی را میتوان با تنظیم متغیرهای فرآیند
تغییر داد.
 )۵تولید الیاف مستقل از رسانایی محلول است.
 )۶این روش برای تولید الیاف از امولسیون و سوسپانسیونهای پلیمری مناسب
است.
 )۷روش ریسندگی جت چرخان در مقایسه با روش استاندارد الکتروریسی از
توانایی تولید محصول باالتر برخوردار است.
روش ریسندگی جت چرخان با الهام گرفتن از فرایند تولید پشمک (Cotton
 )Candyابداع شده است.
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پوست الکترونیکی از جنس نانوالیاف
ابزارهای قابل پوشیدن بسیار حائز اهمیت است.
فرایند تولید فیلم نانولیفی شفاف و رسانا

یک فیلم نانولیفی فوقالعاده نازک ارزانقیمت توسط محققان مواد نانو از دانشگاه
ایلینویز شیکاگو ( )UICو دانشگاه کره ابداعشده است که شفاف و رسانای جریان
الکتریکی بوده و نویدبخش دستگاههای الکترونیکی قابل خمش و پوشش مانند
ساعتهای هوشمند خواهد بود .این فیلم -نمدی از نانو الیاف درهم گیرکرده-
قابل خمش و کشش بوده و دارای کاربردهای بالقوه درزمینه صفحه نمایشهای
لمسی ،وسایل الکترونیکی قابل پوشیدن ،سلولهای خورشیدی منعطف و پوست
الکترونیکی است .الکساندر یارین استاد برجسته مهندسی مکانیک در  UICگفت:
ساختن موادی که هم شفاف و هم رسانا باشند ،کاری دشوار است.
سم یون استاد مهندسی مکانیک در دانشگاه کره اطالع داد :فیلم نانولیفی جدید یک
رکورد جهانی را در تلفیق شفافیت باال و مقاومت الکتریکی پایین ،ایجاد کرده است
که در مقایسه با مورد ثبتشده قبلی ،حداقل ده برابر بهتر است.
این فیلم نانولیفی همچنین خواص خود را پس از چرخههای پیدرپی کشش
یا خمش شدید حفظ میکند که این خاصیت در صفحههای نمایشی لمسی یا

تولید این فیلم نانولیفی با استفاده از الکتروریسی نانو الیاف پلیاکریلونیتریل ()PAN
انجام میشود که قطر این الیاف حدوداً یکصدم قطر موی انسان است .در این
روش لیف مانند یکرشتهی مارپیچ بهسرعت به بیرون پرتاب میشود،بهنحویکه
با قرار گرفتن روی سطح ،میلیونها بار خودش را قطع کرده است .توده الیاف سپس
با مس  ،نقره ،نیکل یا طال آبکاری میشود.
به گفته محققان ،الکتروریسی و آبکاری هر دو فرایندهایی بادوام و با توان عملیاتی
باال هستند که هر فرایند تنها چند ثانیه بهطول میانجامد.
نخستین الیه از نانو الیاف پلیمری الکتروریسی شده روی قاب مسی قرار داده
میشود ( )aنانو الیاف با استفاده از افزودن فلز به بستر نانولیفی رسانا میشوند (،)b
الیه دوم از نانو الیاف روی الیه نخست که با ذرات پالتینیم رسانا شدهاند ،ایجاد
میشود ( ،)cتنها الیه نانو الیاف حاوی فلز با مسآبکاری میشوند ،زیرا الیه دوم
نانو الیاف به دلیل عدم حضور ذرات فلزی قابل آبکاری نیست ( ،)dالیههای نانو
لیف آبکاری شده و نشده به روی یک زیر الیه شفاف منتقل میشوند ( ،)eالیه
نانو الیاف آبکاری نشده از طریق انحالل حذف میشود (.)f
یارین با استناد به مقاله منتشرشده در مجله  Advanced Materialsدر ژوئن
 ۲۰1۶افزود :ما میتوانیم ازاینپس الیاف روکشدار فلزی را به سطوح مختلف
همچون پوست دست ،برگ گیاه و یا شیشه منتقل کنیم .وی اشاره کرد ،یک سطح
نانو بافت که بهطور چشمگیری عملکرد خنککنندگی را افزایش دهد ،میتواند
بهعنوان یک کاربرد اضافی این سامانه در نظر گرفته شود .وی همچنین گفت خود
همجوشی بهوسیله آبکاری فلزی در سطح اتصاالت بین الیاف ،مقاومت تماسی
را کاهش میدهد .در این فیلم نانولیفی با حفظ حالت ارتجاعی فیزیکی ،هدایت
الکتریکی افزایشیافته و با دارا بودن شفافیت 9۲درصد ،بهراحتی قابلدیدن نیست.

پارچههایی که با پیچش یا کشش تغییر رنگ می دهند
توسط یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه کمبریج ،روش جدیدی برای تولید انبوه
صفحات پلیمری تغییر رنگ دهنده با قابلیت استفاده درزمینه پوششهای هوشمند
برای افراد یا ساختمانها تا چکپولهای امنیتی ارائهشده است.
محققان با استفاده از روش جدیدی تحت عنوان برش نوسانی ناشی از خمش
( )BIOSقادر به تولید صدها متر از این مواد در یک فرایند رول به رول هستند .این
مواد با نام عقیق پلیمری ( )polymer opalsشناخته میشوند .نتایج این تحقیقات
در مجله  Nature Communicationsگزارششده است.
برخی از درخشانترین رنگها در طبیعت ،در سنگهای قیمتی عقیق ،بال پروانه
و سوسکها ،یافت میشوند .حضور رنگ در این مواد به علت وجود رنگ و یا
رنگدانهها نیست؛ بلکه از میکرو ساختارهای آرایشمند در آنها ناشی میشود.
یک گروه تحقیقاتی در آزمایشگاه کاوندیش در دانشگاه کمبریج ،به مدت چند
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سال بر چگونگی تولید مصنوعی این رنگهای ساختاری مطالعه کردهاند؛ اما تا به
امروز ،استفاده از روشهای تولید بهقدر کافی ارزان که امکان گسترش کاربرد این
ساختارها را فراهم نماید ،امکانپذیر نشده است.
علت تغییر رنگ عقیق پلیمری چیست؟

این گروه پژوهشی بهمنظور ایجاد عقیق پلیمری ،کار خود را با رشد دادن نانو
گویهای پالستیکی شفاف آغاز کرد .هر یک از گویهای کوچک از داخل
سفت و از بیرون چسبناک هستند .این گویها پس از خشک شدن به یک توده
سفت تبدیل میشوند .با خم کردن ورقههای متشکل از این ساختارها ،گویها
به طرزی جادویی در دستههایی کام ً
ال منظم قرار میگیرند و در این مرحله رنگ
آنها تشدید میشود .با تغییر اندازهی نانو گوی اولیه ،رنگهای (طولموجهای)
مختلف از نور بازتاب میشود .ازآنجاییکه این مواد استحکامی شبیه به الستیک
دارند ،زمانی که پیچیده یا کشیده میشوند ،فاصله بین گویها تغییر کرده و
همین امر سبب تغییر رنگ ماده میشود .با کشیده شدن ،رنگ بازتاب شده به
سمت قسمت آبی طیف الکترومغناطیس و با فشردهسازی ،رنگ بازتاب شده در
بخش قرمز طیف خواهد بود .با آزاد شدن از فشار یا کشش ،مواد به رنگ اصلی
خود بازمیگردند .از این مواد آفتابپرست گونه ،میتوان در پسزمینههای تغییر
رنگ دهنده و یا پوششهای ساختمانی با قابلیت بازتابش پرتو گرمایی فروسرخ،
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استفاده کرد.
به گفتهی پروفسور جرمی بامبرگ ،پیدا کردن روشی برای هممحور کردن کامل
اجزایی با ابعاد یک میلیاردم متر ،در مقیاسهای بیش از یک کیلومتر یک معجزه
بهحساب میآید؛ اما این گویها گام اول در این مسیر بوده و برای تولید ساختارهای
پیچیده در مقیاسهای کوچک قابلاستفاده هستند .بهمنظور ایجاد عقیق پلیمری
در مقیاس بزرگ ،گروه تحقیقاتی نیازمند شناخت ساختارهای داخلی این مواد بود
تا امکان تکرار آن برای تولید اجزای بزرگتر امکانپذیر شود .محققان با استفاده
از روشهای مختلف ازجمله میکروسکوپ الکترونی ،پراش اشعه ایکس ،رئولوژی
و طیفسنجی نوری ،توانستند موقعیت سهبعدی گویها را درون مواد مشاهده
نموده و چگونگی لغزیدن گویها روی یکدیگر و تغییر رنگها را اندازهگیری کنند.
شرکت کمبریج ،شریک تجاری این دانشگاه که به تجاریسازی مواد کمک
میکند ،با بیش از  1۰۰شرکت که عالقهمند به استفاده از عقیقهای پلیمری
هستند ،تماس برقرار کرده است و در همین راستا شرکت �Phomera Tech
 nologiesرا تأسیس نموده است.
 Phomeraبه دنبال راهی برای تولید انبوه عقیق پلیمری و همچنین فروش مواد
به مشتریان است .این شرکت کاربردهای احتمالی این مواد را در پوششهای
ساختمانی بهمنظور بازتابش گرما ،لباس ،کفش هوشمند ،چکپولهای امنیتی و
بستهبندی اعالم کرده است.

همکاری دو تولیدکننده جهانی منسوجات برای پروژه نانو الیاف

شرکت مگلیفیکیو ریپا با همکاری شرکت فولگار متخصص در زمینهی تولید الیاف
مصنوعی ،در حال راهاندازی پروژه نانو الیاف با تمرکز بر تولید پارچههای با فناوری
باال است که قادر خواهد بود از پارچههای نایلون  ۶۶در کاربردهایی ازجمله تولید
لباسزیر ،لباس شنا ،لباس ورزشی و پوشاک پیشی گیرد .این پروژه به افزایش
تقاضا برای پارچههای با عملکرد بهتر پاسخ میدهد .منسوجاتی که از ویژگیهایی
نظیر زیردست نرم و ابریشمی و همچنین سطح باالیی از عملکرد و قابلیت تنفس
برخوردار هستند .بر طبق گزارش این شرکت ،این هدف به مدد آخرین فناوری تولید
نانو الیاف امکانپذیر شده و تولید فیالمنتهایی با قطر  ۷میکرون و ترکیب خواص
زیردست نرم ،سبکی و پوشش بسیار عالی را ممکن ساخته است.
فابیو کاسکن ،مدیر بازاریابی شرکت مگلیفیکیو ریپا دراینباره گفت ،این پروژهای
است که ما به آن بسیار اعتماد داریم و ما را به ورای پیچیدهترین مسیرها برای
ارائهی پارچهای میبرد که حتی تاکنون نمیتوانستیم دربارهی آن بیاندیشیم .ما
تصمیم گرفتیم در مسیر تولید یک محصول با ظاهر لوکس قدم بگذاریم که قادر
است خواص فوق فناورانه را با ظاهر و زیردستی ابریشمی ترکیب کند .عالوه بر این

ثبات رنگ باال در برابر شستوشو و قابلیت تنفس عالی ازجمله خصوصیات این
منسوجات به شمار میروند .مگلیفیکیو ریپا متخصص در تولید پارچههای کشباف
با ماشینآالت بافندگی حلقوی ظریف است که محصوالت متنوعی را در زمینههای
ورزشی ،پوشاک معمولی ،کفشُ ،مد ،پوشاک خانگی ،پوشاک جین ،لباسزیر زنانه،
لباس شنا و منسوجات فضای باز ارائه میکند .این شرکت با دارا بودن استانداردهای
 Oeko�Texو  ،ISO 9001ازجمله تولیدکنندگان پیشرو اروپایی درزمینهی
منسوجات کشباف است که از نخهای مخلوط با وزنهای مختلف در تولیداتش
استفاده میکند .این شرکت مواد متفاوتی ازجمله ،الیاف گیاهی طبیعی مانند پنبه،
الیاف مصنوعی بازیافتی مانند الیوسل و مودال و الیاف مصنوعی ساخت بشر مانند
الیاف پلی آمید و پلیپروپیلن را تولید میکند.
فولگار یک شرکت پیشرو جهانی در زمینه بازار الیاف مصنوعی با تولید و توزیع
پلیآمید  ۶۶و االستومرهای پوشش دادهشده در بخش نساجی و فنی است.
شرکتایتالیاییفولگاردرحالحاضردرتمامبخشهاینساجیازجملهجوراببافی
تا حلقوی کشباف ،لباسزیر ،شنا و ورزشی محصوالتی باکیفیت باال تولید میکند.
تنوع محصوالت این شرکت حاصل طراحی ،توسعه و ساختار تولیدی آن است.
سال  ۲۰۰9برای شرکت فولگار آغاز همکاری با شرکت اینویستا بود .شرکت
اینویستا دارنده نام تجاری الیکرا است که برای توزیع انحصاری الیاف الیکرا نوع
 T400و االسپان در ترکیه و اروپا با شرکت فولگا مشارکت میکند .در سال ۲۰1۲
همچنین شرکت فولگار بهعنوان تولیدکننده و توزیعکننده انحصاری الیاف امانا،
متعلق به گروه رودیا سالوی ،در اروپا ،آفریقای شمالی و خاورمیانه معرفیشده است.
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الیاف بالستیکی پیشرفته
اسید و پارافنیلن دی آمین ساخته شدهاند نسبت به الیاف متا آرامید با نام تجاری
نومکس استحکام و مقاومت حرارتی باالتری دارند .مقاومت باالی الیاف پارا آمید
آنها را برای تهیه لباسهای ضد گلوله مناسب میکند .در تجاری سازی این الیاف
؛ کوالر  1۲9الیاف آرامیدی با ظرافت باالست که برای افزایش انعطاف پذیری و
راحتی در دهه  198۰معرفی شد  .این الیاف بیشتر برای گلوله های  9میلی متری
کامال فلزی طراحی شده بود .متداولترین الیاف برای استفاده های نظامی و مقاوم
در برابر گلوله ها و ترکش های  KM2می باشد.این الیاف در زره های نظامی ارتش
آمریکا استفاده میشوند .شرکت تیجین  ،انواع مختلفی از توآرون تیجین را برای
تولید پوشاک مقاوم در برابر ضربات باستیکی تولید میکند .اولین تولیدات استاندارد
تیجین در سال198۶معرفی شد  .آخرین نسل تیجین  CTمیکروفیالمنت میباشد.
الیاف پیشرفته در زمینه هایی که مقاومت حرارتی  ،شیمیایی و استحکامی باال نیاز این محصول  ٪۵۰فیالمنت بیشتری در مقایسه با سایر نخ ها دارد در حالی که وزن
باشد  ،کاربردهای فراوانی دارند .از جمله این کاربردها میتوان به مواد کامپوزیت آن معادل نخ های آرامیدی است .این تکنولوژی جدیدمنجر به کاهش وزن ٪۴1
کم وزن مورد استفاده در هواپیما  ،جلیقههای ضد گلوله ،لباسهای ضد آتش و ضد وزن این محصول نسبت به تیجین استاندارد با کارایی مشابه شد.
چاقو اشاره نمود .همچنین این الیاف برای تولید نخ ماهیگیری ،طناب کوهنوردی،
طناب تفنگداران دریایی ،لباسهای دریایی و غیره استفاده شود .مهمترین الیاف انواع پلی اتیلن های خطی
پیشرفته:
برای تولید الیاف مقاوم بالستیکی پلی اتیلنی با وزن بسیار کم تکنولوژی کامال
متفاوتی نسبت به الیاف آرامیدی استفاده شده است .پلیاتیلن نوعی پلیمر افزایشی
است که برای شکل دهی آن به عنوان ماده مقاوم بالستیکی از روش ژل ریسی
الیافشیشه
قدیمی ترین و مشهورترین الیاف پیشرفته  ،الیاف شیشه هستند  .الیاف شیشه  ،استفاده میشود .این الیاف زنجیره های مولکولی خطی بسیار بلندی دارد که در
نسبتا غیرقابل انعطاف بوده و برای مصارف نساجی مناسب نمیباشد  .با این حال نتیجه آن مناطق کریستالی بسیار زیاد و زنجیره های مولکولی خطی بسیار بلندی
این الیاف در موارد مختلفی مثل عایق کاری  ،پارچه های ضد آتش  ،مواد تقویت دارد که در نتیجه آن مناطق کریستالی بسیار زیاد و زنجیره های مولکولی موازی
کننده کامپوزیت های پالستیک و غیره کاربرد دارند.در سال های اخیر با تولید الیاف ایجاد می شود .پلی اتیلن وزن مخصوص بسیار پایینی دارد و استحکام کششی آن
شیشه با ویژگی های مختلف ،تحولی در تولید و کاربرد این الیاف رخ داده است.
1۵بار بیشتر از فوالد است .این گروه از الیاف شامل محصوالت داینما Dyneema
تولید شرکت  DSMو اسپکترا  Spectraاز محصوالت شرکت هانی ول می
باشد.این الیاف با عناوین مختلفی از جمله پلی اتیلن های باکارایی باال ، HPPE
الیافکربن
الیاف پیشرفته دیگری که بسیار مورد توجه است الیاف کربن میباشد .با افزودن این پلیاتیلنهای با زنجیر های بسیار بلند  ECPEیا پلی اتیلن های با وزن مولکولی
الیاف به پلیمرها استحکام آنها افزایش مییابد و کامپوزیت هادی جریان الکتریسیته بسیار باال  UHMWPEشناخته می شوند.
و مقاوم در برابر مواد شیمیایی و حراراتی تولید می شود.مهمترین شاخصی که بروی
خواص الیاف کربن اثرگذار است .درجه کربونیزاسیون و آرایش یافتگی صفحههای الیاف PBO
الیهای کربن میباشد .الیاف کربن از خالص سازی الیاف ریون ،الیاف اکریلیک و یکی از انواع بسیار قابل توجه الیاف مقاوم بالستیکی الیاف  PBOاست.این الیاف
یا قیر ساخته میشود.
توسط شرکت تویوبو ژاپن تحت نام تجاری زایلون وارد بازار شد PBO .پلیمری
سخت  ،ایزوتروپیک و کریستالی می باشد .اطالعات شرکت تویوبو نشان می دهد
که مدول کششی  PBOبسیار بیشتر از انواع الیاف کربنی  ،الیاف پلی اتیلنی با
الیاف پیشرفته آروماتیکی دارای زنجیره پلیمری سخت
مشهورترین الیاف پیشرفته سنتزی آلی ،آرامیدها هستند که همانند نایلون از خانواده کارایی باال و یا حتی الیاف آرامیدی است  .این الیاف در مقابل حرارت بسیار مقاوم
ی پلی آمیدها بوده و از اسید و آمین سنتز می شوند.از این دسته نومکس را می می باشد.
توان نام برد .خواص بینظیر نومکس از حلقه آروماتیکی بهدست میآید .به علت
پایداری حلقه های آروماتیک و همچنین استحکام بیشتر گروههای آمیدی در این پلیمرهای کریستال مایع ؛ وکتران
ساختار  ،آرامیدها استحکام و مقاومت حرارتی باالتری نسبت به پلی آمیدهای وکتران یک نوع نخ چند فیالمنتی ترموپالستیک با کارایی باال از نوع پلیمر
آلیفاتیک دارند.الیاف پارا آرامید (با نام های تجاری کوالر و توآرون) که از ترفتالیک کریستال مایع  Liquid Crystal Polymerاست .وکتران به روش ریسندگی
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پلیمر کریستال مایع تولید می شود .این پلیمر هنوز به عنوان الیاف مقاوم بالستیکی است پیشبینی میشود در آینده این الیاف به عنوان رقیبی در بازار پلیمرهای محافظ
در بازار نقش بزرگی را ایفا نمیکند اما با تغییر و اصالح در این الیاف این امکان وجود بالستیکیارایهشوند.
هم اکنون این الیاف توسط سازمان بینالمللی ماژالن در حال توسعه است
دارد که در آینده رقیب جدی برای الیاف بالستیکی محسوب میشود.
اما هنوز تجاری نشده است .آزمایشات انجام شده در آزمایشگاه های مرکز
نظامی ناتیک ارتش ایاالت متحده احتمال موفقیت این پلیمر مستحکم را
الیاف M5
نام شیمیایی این الیاف پلی دی ایمیدآزو – ۴،۵بیس  ۵،۴پیریدینلن1-و – ۴فنلین در آینده نشان میدهد.

روشی جدید برای تولید پارچههای پنبهایی رسانا با استفاده از جوهرهای مبتنی بر گرافن

الیاف پنبهای برای قطعات اکترونیکی کاربردی میتواند یک مجموعه کامال جدید
از برنامه های کاربردی و مراقبت های بهداشتی را در برگیرد ،با توجه به این نکته
که این روش نوین دارای سمیت و حساسیت زا بودن نیست.
امروزه تکنولوژیهای پوشیدنی بر اساس منسوجات الکترونیکی امکانات جدیدی
را بر اساس مدارهای انعطاف پذیر در بخش بهداشت ،درمان ،نظارت بر محیط
زیست و تبدیل انرژی و ...برای ما به ارمغان آورده است .در حال حاضر محققان
در بخش مرکزی تحقیقاتی گرافن در دانشگاه کمبریج  CGCCبا همکاری
دانشمندان در دانشگاه جیانگنان چین  ،یک روش اعمال جوهر مبتنی بر گرافن
بروی پنبه  ،برای تولید پارچه رسانا ابداع کرده اند.این پژوهش که در مجله کربن
انتشار یافته است نشان میدهد که سنسورهای حسی پوشیدنی چگونه براساس
پنبه رسانا کار میکنند .اهمیت این روش بروی پارچههای پنبهای بدین جهت
است که در گستره وسیعی برای پوشاک و منسوجات استفاده میشوند و تنفس
پذیر بودن و راحتی پوشش و دوام خوب آن در شستشوهای مکرر از خصوصیات
باز پارچههای پنبهای است .این خواص پارچه پنبهای را به یک انتخاب عالی برای
منسوجات الکترونیکی تبدیل کرده است.
فرآیند جدید توسعه یافته توسط دکتر فلیس تورریسی در  CGCCو همکارانش
روشی پایدار وکم هزینه بوده که در عین حال با محیط زیست سازگار است و
مبتنی بر جوهرهای رسانای برگرفته شده از گرافن است .بر اساس کار دکتر
تورریسی در تهیه جوهر گرافنی قابل چاپ برای منسوجات منعطف الکترونیکی
از گرافن اصالح نشده که چسبندگی بیشتری دارند بهره گرفته شده است این
گرافن در عملیات حرارتی بعدی  ،پس از آنکه جوهر بروی پنبه اعمال شد از
هدایت الکتریکی بهتری برخوردار میشود و اجازه میدهد تا پارچه پس از چندین

بار شستشو همچنان خاصیت خود را حفظ نماید .اگرچه محققان متعدد در سراسر
جهان سنسورهای پوشیدنی را توسعه داده اند  ،بسیاری از فن آوری های پوشیدنی
فعلی بروی قطعات الکترونیکی سفت و سخت نصب شده بروی مواد قابل انعطاف
مانند فیلم های پالستیکی و یا پارچه بوده و بصورت مستقیم بروی منسوجات
راکمتر شاهد بوده اییم .همچنین بسیاری از دست آورد های گذشته سازگاری
کمتری با پوست داشته و مانع از تنفس پذیر بودن منسوج میشدند.
دکتر تورریسی میافزاید دیگر جوهرهای رسانا از فلزات گرانبها مانند نقره استفاده
میشد که برای تولید بسیار گران قیمت بود در حالیکه گرافن بسیار ارزان تر
بوده و از نظر شیمیایی با پنبه سازگارتر است .پروفسور Chaoxia Wangg
از دانشگاه چین می گوید  :این روش به ما اجازه می دهد تا سیستم های
الکترونیکی را مستقیم بر روی منسوج اعمال کنیم .این تکنولوژی باور نکردنی برا
پارچههای هوشمند است .کار انجام شده توسط دکتر تورریس و پروفسور وانگ و
همکارانشان  ،فرصتهای تجاری متعددی را برای جوهرهای برپایه گرافن ،اعم
از فنآوریهای سالمت  ،درمانی  ،ورزشی  ،نظامی و مد را در بر میگیرد .گرافن
کربنی است در فرم یک غشا تک اتمی ضخیم و بسیار رساناست.اعمال ورقه های
گرافنی در حین چاپ و اعمال بروی پنبه منجر به تشکیل یک شبکه انتقال بسیار
نازک و یکنواخت از گرافن میشود.
این شبکه از پوستههای نانومتری تشکیل شده است که راز حساسیت آن به
فشارهای ناشی از حرکت است .از اینرو گرافن پوشش داده شده بروی منسوجات
پنبه ایی بعنوان یک سنسور حساس به فشار نیز مورد استفاده قرار میگیرد که
تا  ۵۰۰چرخه حرکت را اندازه میگیرد و تا  1۰بار شستشو مقامت خود را حفظ
میکند .گرافن و مواد دو بعدی  GRMSSدر حال تغییر چشم انداز علم و فن
آوری با خواص جذب برای الکترونیک  ،فوتونیک  ،سنجش و تجزیه و ذخیره
سازی انرژی هستند .ضخامت اتمی گرافن و خواص الکتریکی و مکانیکی بسیار
عالی را از مزایای آن میتوان دانست که اجازه میدهد با قرار گرفتن الیه به الیه
در کنار هم یک فیلم بسیار نازک  ،انعطاف پذیر و رسانا بر روی سطح منسوجات
تشکیل گردد .این ترکیب گرافن با سازگاری با محیط زیست و چسبندگی خوب با
پنبه میتواند برنامه ایده آلی برای سنسورهای فشاری در منسوجات باشد.
این پژوهش توسط کمکهای مالی از شورای تحقیقات اروپا و بنیاد بین المللی
علوم طبیعی چین و وزارت علوم و فنآوری چین انجام شده است.
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آشنایی با الیاف پایرون
الیاف اکسید اکریلیک مانند الیاف  Pyronالیاف مقرون به صرفه ایی هستند که
جهت مقاومت در برابر شعله طراحی شدهاند  .کاربرد این الیاف در صنایع نساجی،
هواپیمایی و بازار خودرو را در بر میگیرد  .ویژگیهای کاربرد الیاف اکسید پلی
اکریلو نیتریل عبارتند از:
دارای شاخص اکسیژن  LOIبین  ۴۵تا  ۵۵است
ثبات ابعادی باالیی در برابر حرارت دارد
فرآیند آسان تبدیل آن به نخ  ،بافندگی ،تولید کشباف و پارچه های بافته شده
مقاومت شیمیایی باال و نارسنا بودن
بدون گروه های هالوژن و در برابر شعله گازهای سمی خیلی کمی ایجاد میکند
فرآیند تولید با الیاف پلی اکریلو نیتریل آغاز میشود سپس از حرارت باال برای
ثبات ساختاری آن استفاده میشود که پس از تثبیت عملیات تکمیلی بروی آن همچنین نمودار زیر نشان دهنده میزان آزاد سازی گازهای سمی از الیاف اکسید
انجام میگیرد.
پلی اکریلو نیتریل نسبت به سایر مواد بر اساس  BSS 7229است که سمیت
بسیار پایین آن را نشان میدهد:

خواص الیاف

الیاف اکسید اکریلو نیتریل از  ۳۰۰۰۰۰فیالمنت در دو نوع مجعد و کات شده
وجود دارد .که در سه سایز ( )1.7dtex, 2.2dtex and 5.0dtexو دو دانسیته
( )1.40g/cc and 1.37g/ccدر دسترس است.که عالوه بر مقاومت بسیار در
برابر شعله مستقیم هدایت حرارتی کمی داشته و عایق بسیار خوبی محسوب
میشود.

این الیاف مقاومت بسیار خوبی در برابر شعله مستقیم و فلز مذاب داشته بگونه
ایی که پس  ۳۰ثانیه در معرض حرارت  1۲۵۰درجه سانتیگراد و یا فلز مذاب
قرار گرفتن هیچگونه جمع شدگی را نیز از خود نشان نداده و ثبات ابعادی خود را
نیز حفظ کرده است .شکل زیر مقاومت الیاف پایرون در برابر شعله و فلز مذاب
را نشان میدهد:
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با نخ پایرون براحتی میتوان پارچه تولید که در ترکیب با نایلون  ،پشم  ،ریون و سایر
الیاف بکار برده می شود و میتوان بسته به نیاز مشتری و با ترکیب با الیاف مختلف
خواصی مثل چذب رنگ بهتر  ،رطوبت پذیری و … را بدان افزود و در تولید البسه
مقرون به صرفه ازن آن بهره برد که به عنوان مثال میتوان به تیشرت های
 Spantexاشاره کرد که در عین مقاومت در برابر قوسهای جوشکاری و حرارتی
های باال دارای رنگ بندی متنوع  ،تنفس پذیری و راحتی پوشش خوبی برخوردار
بوده و در عین حال بسیار سبک هستند .امروزه کاربردهای بسیار وسیعی برای الیاف
اکسید اکریلونیتریل در نظر گرفته شده است که عبارتند از:
*پارچههای ضد شعله در حمل و نقل هوایی  ،راهآهن  ،اتوبوسها و حمل و نقل
دریایی
*کاربری به عنوان عایق صدا و حرارت در خودرو
*پوشاک مقاوم در برابر شعله و فلش قوس
*دستکش های مقاوم
*کمربند های بدون درز
*پوشاک مقاوم در برابر فلز مذاب
*بسته بندی
*کابل
*پرده

Textile DB

جورابهای هوشمند و جلوگیری از بستری شدن بیماران دیابتی

زخم شدن پا شایع ترین علت بستری شدن افراد مبتال به دیابت چه در نوع یک
و چه در دیابت نوع دوم است که میتواند باعث تورم در پا شود.
دیابت یا مرض قند از بیماری های شایع و ناتوان کننده انسان است که میتواند
مشکالت جدی را برای اندام ها ایجاد کند .یکی از این مشکالت زخمهای
مزمن و مقاوم به درمانی است که معموال در کف پای این بیماران ایجاد
میشود .این عارضه را پای دیابتی  Diabetic footهم میگویند.

مشکالتی که برای پای افراد مبتال به دیابت ایجاد میشود به علت دو اشکال
عمده ای است که دیابت مسبب آن است .این دو مشکل اختالالت اعصاب
محیطی و کم شدن جریان خون اندام است.
جوراب هشدار مراقب ،برای بیماران دیابتی که از فن آوری نساجی هوشمند
بهره برده است برای نظارت بر دمای پوست پا ساخته شده است که با مقایسه
داده های دریافتی از سطح پوست و مقایسه آن با پای دیگر هشدارهای الزم
را داده و یا از هشدار کاذب جلوگیری میکند و چنانچه درجه حرارت باالیی را
شناسایی کند از طریق بلوتوث بروی گوشی همراه هشدارهایی را ارسال میکند.
این جورابها قابل شستشو طراحی شدهاند و تا شش ماه قابل استفادهاند .در
این جورابها از باتریهایی نیز استفاده شده است که زمانی که جوراب خاموش
است از کار می افتند تا طول عمر بیشتری پیدا کنند.
در حال حاضر تیم سازنده برنامه عرضه این جوراب هارا بهار سال  ۲۰1۷اعالم
کرده است .در برنامه مناسب گوشیهای هوشمند این جوراب ها برای افراد
مبتال به دیابت شیوه زندگی سالم و نوع فعالیتها و همچنین رستورانهای
مناسب توصیه شده است.

تولید تار عنکبوت از باکتری و پروتئین

محققان سوئدی با استفاده از باکتری ها و پروتئین موجود در تار عنکبوت روشی
را شبیه نخ ریسی طبیعی برای تولید وب مصنوعی بلند فراهم کرده اند.
عنکبوت از نظر برخی از مردم ممکن است حشرهای وحشتناک بنظر برسد اما
برای دانشمندان تولید وب از تارهای آنها بسیار جذاب است .تار عنکبوت بطرز
شگفت انگیزی مقاوم و در عین حال سبک وزن است و امروزه کاربردهای
بسیاری پیدا کرده است از بخیههای زیست تخریبپذیر و تارهای مورد استفاده
در ویالون گرفته تا کاربرد در زمینه های الکترونیکی و ژن درمانی .اما عنکبوتها
مقدار کمی تار تولید میکنند که در نتیجه بهرهبرداری از آن در زمینه تجاریسازی

غیر ممکن است.در حال حاضر یک فرآیند جدید توسعه یافته توسط دانشمندان
که از ریسندگی طبیعی ایجاد شده است ،با استفاده از باکتریها و پروتئین ابریشم
عنکبوت ،به ایجاد مقدار زیادی از وب مصنوعی تار عنکبوت دست یافتهاند.
معموال ذخیره حاللهای آبکی در غدد ابریشمی یک عنکبوت ،نتیجهاش ساخته
شدن ابریشم یا به عبارت دیگر تارعنکبوتی است که از تعدادی پروتئین یکپارچه
به صورت تار در خارج از بدن عنکبوت حاصل شده است .در این مرحله گرادیان
 pHغدد ابریشمی نیز بر بخش های فردی پروتئینهای حاوی الیاف برای
حصول اطمینان از سرعت و جایگذاری دقیق تار تاثیر گذار است .محققان ؛
آنا رایزینگ  ،جان جانسون و مارلن اندرسون در دانشگاه علوم کشاورزی سوئد
و انستیتو کارولینسکا از این دانش در جهت تولید تار عنکبوت مصنوعی توسط
باکتری و پروتئین در بعد صنعتی بهره بردهاند.
پژوهشگران با استفاده از یک فرآیند زیستی ساده و تقلید از طبیعت از یک پمپ
ریسندگی بجای غده تولید ابریشم و یک شیشه مویرگ اکسترودر و با کنترل
 PHموفق به تولید الیاف بلند کیلومتری شدند.الیاف تولید شده با این روش
قطری برابر با  ۴۰میکرومتر دارند.
به گفته آنا رایزینگ این اولین نمونه موفق از ریسندگی تار عنکبوت است و در
آینده امکان تولید صنعتی تار عنکبوت مصنوعی برای کاربردهای زیستی و یا
برای تولید پارچه های ویژه وجود خواهد داشت.
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ساخت پوست مصنوعی که مانند پوست مار گرما را حس می کند

مار افعی از طریق روزنه های روی دهان خود میتواند حرارت بدن طعمه خود را
حس کنند از همین رو دانشمندان در  Caltechو  ETHزوریخ پوست مصنوعی
که با استفاده از مکانیسم مشابه پوست مار عمل میکند را توسعه دادهاند که
میتواند تغییرات درجه حرارت را تشخیص داده و به عنوان بانداژهای هوشمند
جهت هشدار وجود عفونت در زخم استفاده گردند.
این عضو بر روی بدن مار شامل یک غشای حساس است که می تواند به
گرمای بدن یک حیوان تا فاصله یک متری واکنش نشان دهد.وقتی غشا گرم
می شود کانال یون باز شده و جریان یون کلسیم بوسیله سیگنال های الکتریکی
به وجود شکار هشدار می دهد .بنابراین ،این ماده جدید با استفاده از یک عملکرد
و مکانیزم مشابه برای تغییرات بسیار کوچک در دما استفاده میشود .در این مورد
این غشا یک فیلم شفاف انعطاف پذیر به ضخامت  ۲۰میکرومتر است که از آب
و پکتین ساخته شده و معموال در دیواره گیاهان یافت میشود.
عملکرد آن مانند ارگان حسی مار بوده که افزایش دما باعث افزایش یون کلسیم

میشود  ،اما در اینجا دلیل آن بواسطه شکستن پیوند مولکلول های ضعیف
پکتین است که پژوهشگران با استفاده از یک مولتی متر در الکترودهای تعبیه
شده در فیلم توانستند این تغییرات دمایی را شناسایی کنند.
الزم به ذکر است این اولین پوست مصنوعی برای تشخیص نوسانات درجه
حرارت نیست.بلکه یکسال پیش محققان موفق شده بودند به وسیله نانوذرات
طال و نانو سیم ها پوست کاغذی قابل پوشیدن  wearableرا با همین عنوان
تولید کنند .اما به گفته محققان  ،فیلم پکتین بمراتب دقیقتر و کوچکتر است و
قادر به تشخیص تغییرات کوچک دمایی در محدود  ۵تا  ۴1درجه سانتیگراد
میباشد .این فناوری میتواند بعنوان یک پوست جدید بر روی پروتزها و اعضای
مصنوعی بدن قرار گرفته و به گونهای کارآمد تر هشدارهای حرارتی را به
اعصاب منتقل کنند؛ همچنین کاربرد دوم آن در زمینه پزشکی استفاده به عنوان
بانداژهای هوشمند است که به تغییرات حرارتی بدن واکنش نشان میدهد که
نسبت به اختراع محققان استرالیایی مبنی بر تولید الیافی که در اثر تغییر حرارت
تغییر رنگ میدهند ،دقیق تر عمل میکند .شکل زیر الیافی را نشان میدهد که
در سال  ۲۰11توسط پژوهشگران استرالیایی توسعه یافت .
فناوری حال حاضر بر پایه پکتین است که به فور در صنایع قضایی از ساختار
ژالتینی گیاهی و میوه جات و سبزیجات به دست می آید که برای ژله کردن مربا
نیز مورد مصرف قرار میگیرد و ازین رو بسیار ارزان قیمت است.اما گذشته از این
موضوع این تیم پژوهشی میخواهد به وسیله این عامل حسایت دمایی را تا 9۰
درجه سانتیگراد افزایش دهد که میتواند به عنوان پوست و سنسور حرارتی برای
ربات ها استفاده گردد.این پژوهش در مجله علوم رباتیک به چاپ رسیده است و
امید میرود بتواند نقش موثری در بانداژهای هوشمند و منسوجات پوشیدنی به
عنوان حسگر دمایی داشته باشد.

استفاده جدید از الستیکهای کهنه
 de Catalunyaاز الیاف بکار رفته در الستیکهای قدیمی استفاده های نوینی
در مصالح ساختمانی صورت خواهد گرفت.
دانشمندان باهمکاری با دو شرکت  COMSAو  GMNNالیاف را با چسب
و خمیر کاغذ مخلوط کردند که بدین روش به مصالح ساخته شده تواناییهایی
چون عایق حرارتی و صوتی را میتوان به آن افزود و از این رو میتوان میلیونها
تن از الیاف و خمیر کاغذ را بازیافت و دوباره در ساختمانها و راه آهنها مصرف
نمود ضمن اینکه این مواد از کاربری موادی چون پشم سنگ و پشم شیشه
مقرون به صرفه تر هستند.
خاویر کاناواته در این زمینه میگوید :ما می توانیم میلیونها تن الیاف را که قبال
در پایان عمر الستیک ها به محل دفن زباله ها فرستاده میشدند را بازیافت
در ساخت الستیک از موادی چون التکس ،الیاف فوالدی و نوعی الیاف کرده و در نتیجه در مصرف انرژی صرفهجویی و تولید گازهای گلخانهای مثل
پارچهای به کار میرود به لطف تحقیقات دانشمندان در دانشگاه  CO2 Politècnicaکاهش دهیم .
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تکنولوژی هوشمند حرارتی در راه است

اگر شما از دسته افرادی نیستید که مانند ورزشکاران در زمستان فعالیت
زیادی داشته باشید میتوانید از فناوری  Clim8استفاده کنید.
این تکنولوژی مبتنی بر حسگرهایی است که در نخ جاسازی شده که می
تواند با اندازه گیری دمای سطح پوست ،دمای بدن و دمای محیط و رطوبت
و ارسال اطالعات به گوشیهای هوشمند در تنظیم دمای لباس کمک کند.
این لباس قابلیت این را دارد که خود را با آب هوایی که خیلی سرد و یا گاهی
گرم است تطبیق دهد .سازندگان امیدوارند تکنولوژی  Clim8و Omius
جایگاه خود را پیدا کنند چرا که با استفاده از این تکنولوژی دیگر نیاز به
پوشاک های کالسیک با عایق کرکی و غیر قابل تنفس ندارید.

بافت پوشش استخوان

محققان برای مهندسی مواد کاربردی پیشرفته از فرمول بافندگی طبیعت استفاده
کردند .برای اولین بار مهندسان زیست پزشکی  ،UNSWپارچه هوشمندی را
بافتند که خواص پیچیده و مصنوعی آن از یک ماده هوشمندانه در طبیعت سنتز
شده و پوشش استخوان بافته شده است .محققان در حال حاضر امکان تولید
نمونههای اولیه پارچه برای طیف وسیعی از مواد کاربردی پیشرفته که میتواند
بخشهای پزشکی ،ایمنی و حمل و نقل را متحول کند را دارند .اختراع ثبت شده
در حال بررسی در استرالیا ،ایاالت متحده و اروپا میباشد .کاربردهای بالقوه برای
آینده لباس های محافظ میباشد که سفت و تحت فشار باال بافته شده اند برای
اسکی بازان ،رانندگان مسابقه ماشین رانی و فضانوردان .هدف دراز مدت ما این
است که به بافت های بیولوژیکی دست پیدا کنیم که بتوانیم اعضای بدن را در
آزمایشگاه ایجاد کنیم که جایگزین اعضای آسیب دیده شود .این پژوهش ها
امروزهه در  Nature’s Scientific Reportsمنتشر شده است .یکی از مواد
که مانند پوشش استخوان است مانند یک بافت نرم است که سطح استخوان
را پوشش میدهد .آرایش پیچیده ای از کالژن ،االستین و سایر پروتئین های
ساختاری که انعطاف پذیری جالبی مانند پوشش استخوان را فراهم میکند و
تحت ضربههای با شدت باال قدرت دارد .پروفسور Melissa Knothe Tate

گفته است :تیم ایشان برای اولین بار بافت های پیچیده ای را برای پوشش
استخوان طراحی کرده است که قابل نمایش به صورت سه بعدی در یک کامپیوتر
می باشد.
 Professor Knothe Tateگفته است :در نتیجه یکسری از نمونه های اولیه ی
پارچه که برگرفته از روکش استخوان می باشد به صورت هوشمندانه تولید شدند
و خواص تنش�کرنش دارند .ما همچنین امکان استفاده از این روش برای تست
الیاف دیگر برای تولید یک طیف وسیعی از منسوجات جدید را داریم .به منظور
درک ظرفیت کاربردی از روکش استخوان ،این تیم از یک سیستم تصویربرداری
درست استفاده کردند تا به نقشه و معماری آن به طور کامل رسیدگی کنند.
پروفسور  Knothe Tate saidگفته است :پس از آن ما امکان ارائه ی بافت
طبیعی روکش استخوان را با استفاده از نرم افزارهای طراحی کامپیوتری را تست
کردیم.
مدلسازی با استفاده از کامپیوتر این امکان را به محققان می دهد تا افزایش مقیاس
ایجاد کنند برای طرح های معماری طبیعی برگرفته از روکش استخوان و نیز
پارچه های چند بعدی .پروفسور  Knothe Tate saidگفته است :چالش استفاده
از کالژن و االستین در این الیاف این است که آنها خیلی کوچک هستند برای
به کار بردن در ماشین بافندگی ،بنابراین ما از موادی که خواصی مشابه االستین
دارند و نیز از ابریشم که خواصی مشابه کالژن دارد برای اینکار استفاده کردیم.
تیم  UNSWمعتقدند که بافت تیتانیوم می تواند نسل جدیدی از کمربندهای
محکم که نازک تر ،قوی تر و امنتر را تولید کند .خانم  Ngگفت :هدف نهایی
ما این است که بافتهای بیولوژیکی به ویژه برای بخشهای مختلف بدن تولید
کنیم ،در آزمایشگاه ما به جای جایگزین کردن و یا ترمیم بخشهای مختلف بدن
از بافتهای بیولوژیکی روکش استخوان استفاده میشود .محققان در کلینیک
 Clevelandمستقر در ایالت متحده و نیز دانشگاه پروفسور  Tony Weissاز
تکنولوژی هوشمند استفاده کردند تا نمونههای اولیه ایمپلنتهای استخوان را برای
تحقیقات پیش بالینی ظرف مدت سه سال آینده تجاری کنند.
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برنارد آرنو ( )Bernard Arnaultرییس و مدیر ارشد اجرایی
1۶
1۶/
شرکت  ،) .LVMH( Louis Vuitton S.Aبا ثروت 1۶/۵۵
میلیارد دالر ،ثروتمندترین فرد فرانسه و پانزدهمین فرد ثروتمند
دنیا میباشد .شرکت  LVMHمالک سهام عمده بسیاری از
برندهای معروف مثل لویی وویتون ،دیور و فندی است .برنارد
آرنو در  ۵مارس سال  19۴9در شهر روبه در شمال فرانسه متولد
شد .وی پس از فارغالتحصیلی از دبیرستان ماکسنس به دانشگاه
پلی تکنیک پاریس رفت و در سال  19۷1با مدرک مهندسی
فارغالتحصیل شد .برنارد پس از فارغالتحصیلی به عنوان یک
مهندس ،به شرکت ساختمانسازی و امالک پدرش ،فرت
ساوینل ،پیوست و در سال  19۷۶پدرش را قانع کرد که با
بخش تولیدی شرکت به مبلغ  ۴۰میلیون فرانک تسویه حساب
کرده و تمرکز شرکت را به معامالت امالک تغییر دهد .شرکت
جدید با تغییر نام به «فرینل» به فعالیت در حوزه اقامتگاههای مسافرتی
با امکانات خاص وارد شد .برنارد در سال  19۷9جانشین پدرش در جایگاه
ریاست شرکت شد.
،
 ،1981پس از اینکه فرانسوا میتران ،رییس جمهور
برنارد آرنو در سال
فرانسه شد ،به آمریکا مهاجرت کرد و شرکت فرینل را در آنجا
تاسیس کرد و به این وسیله توانست ساختمانهایی مسکونی
در پالم بیچ در ایالت فلوریدا بسازد .آرنو سه سال بعد زمانی
که سوسیالیستهای فرانسه به رویکرد اقتصادی محافظه
کارانهتر تغییر رویه دادند ،دوباره به فرانسه بازگشت و به
عنوان مدیر ارشد اجرایی یک شرکت کاالهای لوکس
(کاالهایی که با افزایش درآمد مصرفکنندگان،
میزان مصرفشان افزایش
مییابد) دنیا« ،فیانسیر
آگاش» مشغول به کار
شد.
آرنو با کمک بنگاه
56
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سرمایهگذاری «بانکالزارد» و استفاده از سوبسیدهای اعطایی از سوی دولت در ازای
اینکه شرکت تعدیل نیرو نداشته باشد ،شرکت نساجی پوشاک را که در
بحران ورشکستگی به سر میبرد ،خرید.
در واقع دولت فرانسه به دنبال کسی میگشت تا امپراتوری نساجی
را که شرکتهای بسیاری زیر مجموعه آن بودند (مثل کریستین
دیور) دست گیرد .خانواده آرنو تنها مبلغ  1۵میلیون دالر برای خرید
این شرکت کمک کرده و  8۰میلیون دالر باقی مانده را شرکت
الزار تامین کرد .دلیل اصلی آرنو برای خرید شرکت پوشاک  ،به
دست آوردن دیور بود تا پایهای باشد برای راهاندازی یک «سوپرمارکت
کاالهای لوکس» که طبقه متوسط جامعه بتوانند از آن خرید کنند .آرنو به
سرعت دیور را گسترش داد تا برندهای جدیدی مثل خانه مد کریستین الکروا
و سلین( که کاالهای چرمی تولید میکردند) را نیز در برگیرد.
کمی بعد آرنو مجبور شد تقریبا تمام سرمایه شرکت را به قیمت  ۴۰۰میلیون دالر فروخته و تنها ،برند با
پرستیژ کریستین دیور و فروشگاه «لوبنمارشه» را نگه دارد .این فروش ،او را قادر ساخت تا  1/88میلیارد
دالر از سهام شرکت  LVMHرا در سال  1989خریداری کند تا به این طریق کنترل  ۲۴درصد از
این گروه را در اختیار گیرد .کمی بعد بین آرنو و هنری راکمیه رییس قبلی شرکت لویی وویتون
که از شرکتهای تابعه  LVMHبود ،درگیری بر سر قدرت رخ داد .در عرض کمی بیش از
یک سال آرنو در منازعات دادگاه پیروز شده و راکمیه از کار برکنار شد .در دست گرفتن قدرت
در  LVMHیکی از متبحرانهترین کارهای تجاری در تاریخ فرانسه بوده و باعث شده آرنو به
عنوان فردی بدطینت که به واسطه اخراجهای متعدد به قدرت رسیده  ،شناخته شود ،اما با
این حال بسیاری از افراد استراتژی کسب و کار آرنو و عالقهاش برای ریسکپذیری را قابل
احترام میدانند.
آرنو با موفقیتی که  LVMHکسب کرده بود شروع به سر هم کردن تکههای
سوپرمارکت کاالهای لوکس خود نمود .آرنو از آن زمان تاکنون شرکت را با برنامه
توسعه جاهطلبانهای پیش برده که  LVMHرا تبدیل به بزرگترین گروه تجاری
کاالهای لوکس در دنیا کرده است.
آرنو در دهه نود با خرید دهها تولیدکننده کاالهای لوکس در اروپا ،آمریکای شمالی ،آسیا ،آمریکای
جنوبی و استرالیا شرکتش را تبدیل به یک امپراتوری بزرگ کرد.
او اعتقاد دارد که شرکت برای افزایش انرژی خالقانه ،باید مدیرانی با عشق و عالقه به هنرمندان داشته باشند و به
این شکل میتوانند هنرمندانشان را درک کنند .آرنو که در میان مدیران ارشد اجرایی پیشتاز در جهان ،فردی
منحصر به فرد است ،همواره این توانایی را داشته که بین جنبههای مالی و خالقانه کسب و کار ارتباطی
مناسب برقرار کند .او گرچه هیچ وقت به محدود کردن نوآوری طراحانش اعتقاد نداشته ،اما همواره بر
انضباط مالی در خرید ،بازاریابی و فروش محصوالت شرکتش تاکید کرده است.
برنارد آرنو تاکنون دو بار ازدواج کرده است .وی  ۵فرزند دارد و یکی از دخترانش نیز در حال حاضر
از مدیران  LVMHاست .همسر دوم آرنو ،هلن مرسیه ،یک پیانیست اهل کبک کانادا و
کلکسیونر نتهای موسیقی میباشد.
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اﺣی روز شانﻞ
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ا پارﭼه ﮐﺸباف
ب

« ،188۳گابریل کوکو شانل» در شهر کوچک سومور فرانسه متولد شد.
در آگوست ،188۳
او دوران کودکی فقیرانهای داشت و آموزش سختگیرانه صومعه را گذراند .مشکالت و
سختیهای اوایل زندگی ،الهامبخش او شد تا زندگی کامال متفاوتی را به عنوان یک کاله
فروش دنبال کند.
شانل به کمک یکی از طرفداران خود که عالوه بر کمک مالی قابل توجه ،ارتباطات اجتماعی وسیعی
برای او فراهم کرد ،توانست در سال  191۳نخستین فروشگاه خود را در پاریس افتتاح کند.
پس از آن با فروش کالهها و تاسیس شعبههای دیگری در دیوویل و باریتز ،فروشگاههای شانل گسترش
یافت و به سرعت لباسهای ورزشی و راحتی او موفقیت بسیار زیادی پیدا کرد .بیشتر لباسهای شانل از پارچههای کشباف
تهیه میشد ،پارچهای که انتخاب آن خیلی معمول و عادی نبود.
پیش از آن ،این نوع پارچه معموال در لباسهای زیر مردانه استفاده میشد و شانل به خاطر موقعیت مالی نامناسب
خود در سالهای نخست ،این پارچهها را به دلیل قیمت پایین خریداری و استفاده میکرد.
ویژگیها و کیفیت این پارچه باعث شد تا شانل پس از اینکه در کار خود موفق شد و به سودآوری و درآمد باال رسید،
باز هم استفاده از آن را ادامه بدهد .این پارچه به خوبی تزئین میشد ،تا میخورد و با
طرحهای شانل که ساده ،کاربردی و اغلب الهام گرفته از لباسهای مردانه بود
(مثل یونیفورمهایی که در زمان شروع جنگ جهانی در سال  191۴رایج
بود) مناسب و هماهنگ بود.
هنگامی که در آغاز جنگ جهانی ،مشتریان طرفدار مد او پاریس را ترک
کردند ،بوتیکهای شانل در باریتز و دیوویل رشد
کرد .شانل به عنوان یک زن به خود افتخار و
مباهات میکرد که برای سایر زنان طراحی
 ،،1919در سن سی و
میکند .او در سال 1919
دو سالگی ،از موفقیت عظیمی برخوردار
شد و مشتریانی در سراسر دنیا یافت.
سپس سالن طراحی خود را از پاریس
منتقل کرد که امروزه به عنوان مرکز
فعالیت سالن شانل باقی مانده است.
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شانل در تمام دوران فعالیت خود ،در بازاریابی سبک شخصی خود موفق بود و در سرتاسر قرن بیستم ،به یک داور عالی و
برجسته ذوق و سلیقه زنان تبدیل شد .او از میان دوستان خود ،یک طراح روسی را استخدام کرد تا در کارگاه قالبدوزی
و تزئینات او کار کند و طرحهایی را برای خصوصیات سختگیرانه او خلق کند.
شانل در طول دهه  19۲۰و  19۳۰به فعالیت خود ادامه داد تا بتواند لباسهای موفقی را برای زنان خلق کند .در سال
،
 ،19۲۶مجله آمریکایی وگو «پیراهن مشکی کوتاه» محبوب و پرفروش شانل را به ماشین فورد تشبیه کرد و به شهرت
جهانی او در مد اشاره کرد .مجموعه لباسهای شب به شکل خطی باریک و بلند بود که شانل به استفاده از
آن شهرت داشت .البته او تور ،نوار و عناصر زینتی را نیز در آنها ترکیب میکرد که ظاهر کلی لباس را زیبا
میساخت.
شانل بهرغم موفقیت بسیار زیاد خود ،در هنگام جنگ آلمان و فرانسه در سال  ،،19۳9سالن خود را تعطیل کرد.
به دنبال پایان جنگ ،او موفقیت اولیه کریستین دیور و غالب شدن نظریه «نگاه جدید» او در دوره پس از جنگ را
مشاهده و احساس کرد که طرحهای او دیگر نه مدرن هستند و نه برای زنانی که با پذیرفتن نقشهای فعال اجتماعی جنگ
را سپری کرده بودند ،مناسب است .او درست همانند زمان جنگ جهانی اول ،به تقویت و تجدید صنعت مد زنان مشغول شد.
او در این تالش با چالشهایی از جمله تامین سرمایه ،جمع کردن کارمندان جدید ،جستوجوی پارچههای تازه و رقابت کردن با
نسل جدید طراحان در سن هفتاد سالگی مواجه بود .پس در سال  19۵۳دوباره آغاز به کار کرد .اگرچه این کار یک موفقیت
مهم و شاخص نبود ،اما شانل استقامت به خرج داد .او در مدت سه فصل توانست از احترام و اعتبار جدیدی
برخوردار شود.
او نمونههای قدیمی و کالسیک خود را به شکل امروزی و مطابق روز درآورد ،تا اینکه جمعیتی از زنان
ثروتمند و افراد مشهور دوباره به سالن نمایشگاه او روی آوردند .کتدامن شانل که از پارچه فاستونی
تهیه شده بود ،به نشانه و نماد نسل جدید تبدیل شد .شانل بار دیگر کیفهای زنانه ،جواهرات و
کفشها را به بازار عرضه کرد که در فصلهای بعدی با موفقیت بسیاری همراه شد.
پس از مرگ شانل در سال  ،19۷1چند نفر از معاونین و دستیاران او برای شعبههای خیاطی و
فروش او شروع به طراحی کردند و این کمپانی بزرگ و معروف مجددا آغاز به کار کرد .در
آن سالها کمپانی از طراحان و عطرسازان نسبتا زیاد و ماهری استفاده کرد تا ادکلنهای
آن بتوانند با کمپانیهای معروف دیگر رقابت کنند .در سال  198۳کارل لگرفلد،
مسوول طراحی بخش خیاطی زنانه و بخش فروش این
سالن شد و آلن و جرارد ورتیمر؛ مدیریت عامل
شرکت را به عهده گرفتند.
لگرفلد مانند مجموعههای زمان بازگشت شانل ،به طرحهای پیشین
نگاه کرد .در طرحهای او جزئیات منحصر به مارک شانل از قبیل پارچههای فاستونی و راه راه
مردانه ،رنگها ،زنجیرهای طالیی و چرمهای کوک خورده ترکیب شده است و روی آن عالمت
 CCدیده میشد.
شانل از طراحان مهم و کلیدی مد در قرن بیستم بود که تاثیر ماندگاری بر مد زنان داشت .فروش
شرکت شانل به لطف طرحهای اولیه او اکنون بالغ بر  ۳میلیارد دالر است .او نه فقط اولین
طراح زن معروف قرن شد ،بلکه با تکیه بر استعداد خارقالعادهاش توانست ظرافتها
و ارزشهای زنان را در زمینه مد ،هم تراز مردان سازد و با طرحهای شیک
و زیبایش ذائقه مشکل پسند زنان آن دوره را از هر طبقه و قشر اجتماعی،
تامیننماید.
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تهیه و تنظیم  :مینا بیانی

تغييرات شركتهای نساجی

شركت مهندسين مشاور الياف بهساز پارسه (سهامي خاص)
طبق صورتجلســه مجمع عمومي عادي مورخ  ،95/4/5منصورمصلي نژاد به سمت رييس
هيئت مديره ،محمدبنان ماه به سمت نائب رئيس هيئت مديره ،نادرهاتف به سمت مديرعامل
و عضو هيئت مديره  ،مرضيهالسادات حسام زاده به سمت بازرس اصلي و ليال مکارم به سمت
بازرس عليالبدل انتخاب شدند .روزنامه خبرجنوب جهت نشر آگهیهاي شرکت تعيين شد.

شركت فرش آتيه سبالن (سهامي خاص)
به استناد صورتجلسه مجمععمومي عادي بهطور فوقالعاده مورخ ،95/7/14ترازنامه و حساب
ســود و زيان سال  1٣9٣به تصويب رسيد .روزنامه جمهوري اسالمي براي درج آگهيهاي
شرکت تعيين شد .امين اميني و شيما اويسي به عنوان بازرس اصلي و عليالبدل ،علي اکبر
دارسي بهسمت رئيس هيئت مديره ،علي دارسي بهسمت مديرعامل ،سلمان بهسمت نائب
رئيس هيئت مديره انتخاب شدند.

شركت ريسندگي و بافندگي بهريس اصفهان (سهامي خاص)
پيرو صورتجلسه هيئت مديره مورخ  ،95/9/24هادي حطيم نماينده شرکت خانه سازي ايرداک
به سمت رييس هيات مديره ،ناصر نفري نماينده شرکت بهساز مشارکتهاي ملت بهسمت
نائب رييس هيات مديره و محمد علي خادمي بهسمت مديرعامل تعيين شدند.

شركت صنايع فرش مرينوس بافت (سهامي خاص)
برابر صورتجلســه مجمععمومي عادي بهطور فوقالعاده مورخ ،95/9/2اصغر رســمي و
مهدي واعظي بهعنوان بازرس اصلي و عليالبدل انتخاب شــدند .ترازنامه و حساب سود
و زيان مالي ســال  9٣تصويب شد .روزنامه آفرينش جهت درج اطالعيهها و آگهیهاي
شرکت تعيين شد.

شركت حرير بافت دلنشين (سهامي خاص)
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده مورخ ،95/٨/17امير ارسالن
نوروزي به سمت بازرس اصلي و سيدمجتبي احمدي به سمت بازرس عليالبدل انتخاب شدند.
روزنامه جمهوري اسالمي جهت نشر آگهيهاي شرکت تعيين شد .ترازنامه و حساب سود و
زيان سالي مالي  1٣94شرکت به تصويب رسيد.

شركت ريزطيف الوان (سهامي خاص)
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ ،95/٣/29محل شرکت به تهران،
تهرانپارس ،خيابان جشنواره ،خيابان سجدهاي شمالي ، ٣پالک  ،54واحد يک منتقل شد.

شركت نساج شفق كاشان (سهامي خاص)
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده مورخ ،95/٨/16محمد ماهرو
کاشاني و امير سياحي نژاد به سمت بازرس اصلی و عليالبدل انتخاب شدند .ترازنامه و حساب
سود و زيان شرکت ،منتهي به سال  1٣94مورد تصويب قرار گرفت.

شركت توليدي پوشاک آريان پوشش كسري (با مسئوليت محدود)
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده مورخ ،95/6/16محمد جعفرمنش،
حبيب اسماعيلي،حسنعلي معروفي و سيدمرتضي قرشي به سمت اعضاي هيئت مديره انتخاب
شدند.
شركت نوين گستر نسج (با مسئوليت محدود)
طبق صورتجلســه مجمع عمومــي فوقالعاده مورخ  ،95/9/7ســرمايه شــرکت از مبلغ
 1,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ريال به مبلغ  15,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ريال افزايش يافت .ســيد اميرهوشــنگ
مشهدي عباسي به سمت رئيس هيئت مديره و نرگس قاري به عنوان مديرعامل تعيين شدند.
محل شرکت به تهران ،اسالم شهر ،احمدآباد مستوفي 14 ،متري اتحاد ،پالک  ٣47کدپستي
 ٣٣1٣11٨754انتقال يافت.
شركت فرش گردونه مهر (سهامي خاص)
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده مورخ  ،95/5/٣تراز نامه و حساب
سود و زيان منتهی به  94/12/29به تصويب رسيد .محمد سعيد الذاکرين به سمت مديرعامل
و عضو هيئت مديره  ،ميثم ســعيد الذاکرين به سمت نايب رئيس هيئت مديره ،سيده بتول
حاجي آقا ميري به سمت رئيس هيئت مديره ،عباسعلي قنبر زاده به سمت بازرس اصلي و اميد
فتحي به سمت بازرس عليالبدل انتخاب شدند .روزنامه ابرار جهت درج آگهيهاي شرکت
انتخاب شد.
شركت توليدي رهاورد كاالي البسه (سهامي خاص)
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده مورخ  ،95/٨/22ترازنامه و حساب سود
و زيان شرکا درسال مالي  94به تصويب رسيد .محمدحسين شاهرخي به سمت مديرعامل و
عضو هيئت مديره  ،فريد شاهرخي به سمت رئيس هيئت مديره  ،عصمت شمس کالهي به
سمت نايب رئيس هيات مديره ،اشکان بدخشان بهعنوان بازرس اصلي و محمدرضا دانيالي
بهعنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند .روزنامه نويد جهت درج آگهيهاي شرکت تعيين
شد.
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شركت پوشاک تن مهرسا تک (بامسئوليت محدود)
طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ  ،95/9/9محل شرکت به جنت آباد شمالي،
چهارراه ايرانپارس ،شهرک مبعث ،بلوار مبعث ،پالک ، ٣٠طبقه اول ،کدپستي 147٨76٨641
تغييريافت.
شركت تن پوشان سرزمين آريائي (بامسئوليت محدود)
برابر صورتجلسه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ  ،95/٨/15سرمايه شرکت از 1٠/٠٠٠/٠٠٠
ريال به 1٣/٠٠٠/٠٠٠ريال افزايش يافت .مريم آزاده نيا و شــهين سلماني به عنوان اعضاي
هيئت مديره انتخاب شدند.
شركت نصردوخت ماشين (سهامي خاص)
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ  ،95/٨/12حسين صادقي قهرودي به سمت مديرعامل،
محمدرضا صادقي قهرودي به سمت رئيس هيئت مديره و محبوبه کياني قهرودي به سمت
نائب رئيس هيئت مديره انتخاب شدند.
شركت نساجي اردبيل (سهامي خاص)
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ  95/9/4موارد زير به اختيارات هيئت
مديره الحاق میشود «:اخذ هرگونه تسهيالت مالي و اعتباري در قالب کليه عقود اسالمي و
درخواست صدور انواع ضمانت نامه بانکي و گشايش انواع اعتبارات اسنادي و تسهيالت ارزي
به هر مبلغ و مدت از سيستم بانکي».
شركت تعاونی پوشاک خاتون مغان
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ  ،95/9/14به موضوع شرکت موارد ذيل
الحاق و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح شد «:توليد و توزيع پوشاک و شرکت در مناقصه
ها و مزايده هاي دولتي و خصوصي ».ضمن ًا ثبت موضوع فعاليت به منزله اخذ و صدور پروانه
فعاليت نميباشد .زهرا عليزاده به سمت رئيس هيئت مديره  ،اسالم بديع جعفرلو به سمت نائب

رئيس هيئت مديره و مديرعامل ،مهدي شکاري بهعنوان بازرس اصلي و بهمن شکاري به
سمت بازرس عليالبدل انتخاب شدند.
شركت صنايع نخ خمين (سهامي خاص)
پيرو صورتجلسه هيئت مديره مورخ  ،95/9/1٣مرتضي اجالليان به نمايندگي ازشرکت ليزينگ
آتيه الوند بهعنوان مديرعامل ،حســنعلي راه دار به نمايندگي از شــرکت آسيا بافت بيستون
بهعنوان رئيس هيئت مديره و سعيد رجبي به نمايندگي از شرکت سرمايهگذاري آتيه دماوند به
عنوان نائب رئيس هيئت مديره انتخاب شدند.
شركت تعاونی پوشاک گلنار نقش خوزستان
طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ  ،95/٨/21محل شرکت به فرديس ،جاده
مالرد  ،خيابان صاحب الزمان(عج) ،گلستان ،56نبش بلوار طالقاني ،پالک  1٠٠منتقل شد.
شركت بافندگي تابان يزد (سهامي خاص)
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ  ،95/٣/4رضا قندي بهعنوان بازرس
اصلي و موسسه حسابرسي وثيق بهعنوان بازرس عليالبدل انتخاب شدند .روزنامه پيمان يزد
جهت نشر آگهيهاي شرکت تعيين شد .صورتهاي مالي منتهي به سال  94به تصويب رسيد.
شركت زيبا ريس البرز (سهامي خاص)
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ  ،95/5/21سيد جمال حسيني به عنوان مديرعامل و رئيس
هيئت مديره و سليمه قاسمي به عنوان نايب رئيس هيئت مديره انتخاب شدند.
شركت صنايع فرش تيراژه كاشان (سهامي خاص)
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ  ،95/9/1٨شعبه شرکت واقع در تهران ،خيابان ميرداماد،
خيابان حصاري ،خيابان کوشــا ،پالک  ، 65طبقه چهارم ،واحد ،٨کدپستي 1547717411
تأسيس و ايمان ايمني به عنوان مدير شعبه تعيين شد.
شركت توليدي واال بافت سپاهان (سهامي خاص)
به استناد صورتجلسه هيئتمديره مورخ  ،95/9/6سرمايه شرکت از مبلغ 6/6٠٠/٠٠٠/٠٠٠
ريال به مبلغ  25/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ميليارد ريال افزايش يافت.
شركت قيام نخ (سهامي خاص)
طبــق صورتجلســه مجمع عمومــي فوقالعاده مورخ  ،95/7/4ســرمايه شــرکت ازمبلغ
 19٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ريال به مبلغ  44٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ريال افزايش يافت.
شركت فرش اول پديده لواسان (سهامي خاص)
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ  ،95/5/19سيد جمال حسيني به عنوان
رئيس هيئت مديره  ،سليمه قاسمي به عنوان نايب رئيس هيئت مديره و مديرعامل ،حميد رضا
فرات مقدم به عنوان بازرس اصلي و الهام سيدي به عنوان بازرس عليالبدل انتخاب شدند.
روزنامه جمهوري اسالمي جهت درج آگهيهاي شرکت تعيين شد.
شركت صنايع فرش آفرين تکميل كاشان (سهامي خاص)
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده مورخ ،95/٨/25حسنعلي اسماعيليان
به سمت رئيس هيئت مديره ،احمدرضا اسماعيليان به سمت نايب رئيس هيئت مديره ،علي
محمد اسماعيليان به سمت مديرعامل ،موسسه حسابرسي تلفيق نگار حسابداران رسمي به
سمت بازرس اصلي و سيدحسن سعيدزاده به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند .روزنامه
آفرينش جهت نشر آگهيهاي شرکت تعيين شد .ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت منتهي
به سال  1٣94مورد تصويب قرار گرفت.

شركت ريسندگي بهار ريس اصفهان (سهامي خاص)
پيرو صورتجلسه هيئت مديره مورخ  ،95/6/4احمد گلسرخي به سمت رئيس هيئت مديره،
مجتبي مالاحمدي به سمت نايب رئيس هيئت مديره و مصطفي به سمت مديرعامل انتخاب
شدند.
شركت زيبا ريس البرز (سهامي خاص)
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ  ،95/5/2٠حميد رضا فرات مقدم به عنوان بازرس
اصلي و الهام سيدي به عنوان بازرس عليالبدل انتخاب شدند .روزنامه جمهوري اسالمي به
عنوان روزنامه رسمي جهت درج آگهيهاي شرکت تعيين شد.
شــركت تعاوني توليد پوشاک گونش شــش هزار و ششصد و هفت
شهرستان عجب شير
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده مورخ  ،95/9/25عيسي مدني
به سمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره ،اکرم زارع به سمت نائب رئيس هيئت مديره،
عليرضــا مدني به عنوان بازرس اصلي و علــي مقدم گوروان به عنوان بازرس عليالبدل
انتخاب شدند.
شركت صنايع بافت و تکميل فرش هميشه بهار (سهامي خاص)
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده مورخ ،95/7/1موسسه حسابرسي
تلفيق نگار به ســمت بازرس اصلي و حسين مرشــديان مقدم به سمت بازرس علي البدل
انتخاب شدند.
شركت صنايع ريسندگي كاشان زيبا (سهامي خاص)
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده مورخ  ،95/9/16سيداحمد سامان
به سمت بازرس اصلي و جهانگير خسروي به سمت بازرس عليالبدل انتخاب شدند .روزنامه
جمهوري اسالمي جهت نشر آگهيهاي شرکت تعيين شد .ترازنامه و حساب سود و زيان سالي
مالي  1٣94شرکت به تصويب رسيد .سرمايه شرکت از مبلغ 24/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ريال به مبلغ
 ٣6/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ريال افزايش يافت.
شركت تن پاد جامه آريا (سهامي خاص)
برابر صورتجلسه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ  ،95/9/2٠شرکت به علت عدم فعاليت منحل
وعباس قاسمي به سمت مدير تصفيه انتخاب شد .محل تصفيه در نظر آباد ،شهرک فخر ايران،
مجتمع صنعتي تن پادجامه آريا ،کدپستي  ٣٣٣174٣9٨4قرار دارد.
شركت آريا فرش كاشان (سهامي خاص)
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ  ،95/٨/25محمد علي جندقيان به سمت رئيس هيئت
مديره ،فاطمه احمدي بيدگلي به سمت نائب رئيس هيئت مديره ،مهدي قاضيان بيدگلي به
سمت مديرعامل ،موسسه حسابرسي تلفيق نگار حسابداران رسمي به عنوان بازرس اصلي و
مرتضي لوايي بهعنوان بازرس اصلي و عليالبدل انتخاب شــدند .تراز مالي سال  1٣94به
تصويب رسيد.
شركت نساجي شاهو فرش كاشان (سهامي خاص)
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده مورخ  ،95/9/5حسين برزوئي
به ســمت رئيس هيئت مديره ،فاطمه جوکار به سمت نايب رئيس هيئت مديره ،محمد
امير دهقاني به سمت مديرعامل ،عباس نوحيان به سمت بازرس اصلي و محمدمصطفي
ارشدي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند .روزنامه آفرينش جهت نشر آگهيهاي
شــرکت تعيين شد .ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت منتهي به سال  9٣به تصويب
رسيد.
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شركت گوهر بافان (سهامي خاص)
پيرو صورتجلســه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ  ،95/9/7شعبه شرکت در تهران  ،شهرک
قدس ،بلوار فرحزادي ،فالمک شمالي ،کوچه نهم ،پالک  42منحل اعالم شد .محل شرکت
از اصفهان به تهران  ،شــهرک غرب ،بلوار فرحزادي خيابان ايوانک ،خيابان فالمک شمالي،
کوچه نهم ،پالک 42کدپستي  1467٨766٨1منتقل شد.
شركت اطلس جامه آتا (سهامي خاص)
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ  ،95/4/2٣محل شرکت از آدرس قبلي
به شهرســتان بناب ،پاسداران ،بلوار امام خميني ،نبش شــهرداري ،بن بست ابرار،کدپستي
 5551٨97719منتقل شد.
شركت حرير نخ اصفهان (سهامي خاص)
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ  ،95/9/21مهدي صادقي به سمت رئيس هيئت مديره،
زهرا عسگري به سمت نايب رئيس هيئت مديره و سعيد صادقي به سمت مديرعامل انتخاب
شدند.
شركت طالريس كاشان (سهامي خاص)
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده مورخ ،95/6/25ترازنامه و حساب
سود و زيان سال مالي  94به تصويب رسيد .موسسه حسابرسي آرمان راهبرد و علي شهابي به
سمت بازرس اصلي و عليالبدل انتخاب شدند .سرمايه شرکت از مبلغ 9٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ريال
به مبلغ 12٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ريال افزايش يافت.
شركت نساجي بهار نطنز (سهامي خاص)
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده مورخ ،95/6/25موسسه حسابرسي
آرمان راهبرد و علي شهابي به سمت بازرس اصلي و عليالبدل انتخاب شدند .ترازنامه وحساب
سود وزيان سال مالي  94به تصويب رسيد .سرمايه شرکت از مبلغ  ٣٣/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ريال
به مبلغ  45/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ريال افزايش يافت.
شركت توليدي لپان بافت (سهامي خاص)
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده مورخ  ،95/٣/٣٠هوروش
توکلي به ســمت بازرس اصلي و افضل صفري به ســمت بازرس عليالبدل انتخاب شدند.
صورتهاي مالي و تراز سود و زيان منتهي به 94/12/29به تصويب رسيد .روزنامه ابرار جهت
نشر آگهيهاي شرکت تعيين شد.
شركت كارخانجات ريسندگي و بافندگي و پوشاک جامعه ( با مسئوليت
محدود)
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده مورخ ،95/9/٣مؤسسه جامعه
االمام الصادق (ع) با نمايندگي عالء ميرمحمد صادقي به سمت رئيس هيئت مديره.عليرضا
ظهره وند به سمت نايب رئيس هيئتمديره ،سيد علينقي سيد خاموشي به سمت عضو هيئت
مديره و مديرعامل ،سيد خليل طباطبائي به سمت عضو هيئت مديره و قائم مقام مديرعامل،
سيد هوشنگ قادريان به سمت عضو هيئت مديره ،محمدفطانت به سمت عضو هيئت مديره،
محمدرضا مصلحي به سمت عضو هيئت مديره ،مؤسسه حسابرسي فاطر به عنوان بازرس
اصلي و موسسه حسابرسي آرمان راهبرد به عنوان بازرس عليالبدل يکسال انتخاب شدند.
روزنامه کيهان جهت نشر آگهيهاي شرکت تعيين شد ..ترازنامه و صورتحساب سود و زيان
سال مالي منتهي به 94/12/29به تصويب رسيد.
شركت مهربان الياف گرمسار (سهامي خاص)
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده مورخ  ،95/11/9حميدخاکپور
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مهرباني به سمت رئيس هيئت مديره ،اميرخاکپور مهرباني به سمت نايب رئيس هيئت مديره
و محمود خاکپور به سمت مديرعامل انتخاب شدند.
شركت توليدي پنبه مسعود (سهامي خاص)
برابرصورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ  ،95/٣/٣٠عبداهلل فاطمي به سمت رئيس هيئت
مديره ،مسعود فاطمي به سمت نايب رئيس هيئت مديره  ،محسن فاطمي به سمت مديرعامل،
فاطمه براتي به سمت بازرس اصلي و آقاي مرادقلي فضلي به سمت بازرس عليالبدل انتخاب
شدند.
شركت سپهر بافت خاورميانه (سهامي خاص)
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ ،95/٣/2ترازنامه و حساب سود وزيان
سال مالي منتهي به  94/12/29به تصويب رسيد .موسسه حسابداري و خدمات مالي هميار به
عنوان بازرس اصلي و ابراهيم اميري به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.
شركت سپاهان اليه (سهامي خاص)
پيرو صورتجلســه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ ،95/1٠/6ماده  25اساسنامه به اين شرح
ذيل اصالح شــد« :هريک از اعضای هيئت مديره بايد ال اقل يک سهم از سهام خود را به
عنوان وثيقه حسن انجام خدمات در صندوق شرکت توديع و ماداميکه مديري مفاصاحساب
دوره تصدي خود را از شــرکت دريافت نداشته سهام مذکور مسترد نخواهد شد ».حبيب اهلل
شاهکرمي به سمت رئيس هيئت مديره ،علي شاهکرمي به سمت مديرعامل ،نيما فرهادي به
سمت نايب رئيس هيئت مديره ،موسسه امين حسابرسي افق به سمت بازرس اصلي و حميد
طالع دستجردي به سمت بازرس عليالبدل انتخاب شدند .روزنامه رسالت جهت نشر آگهيها
و دعوت نامههاي شرکت تعيين شد.
شركت اكريل تاپس سرير (سهامي خاص)
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده مورخ ،95/7/19حسين علي احمدي
به سمت رئيس هيئت مديره  ،رضا جاللمآب به سمت نايب رئيس هيئت مديره و مدير عامل،
موسسه حسابرسي آريان محاسب پويا به سمت بازرس و حسابرس اصلي و محسن احمدي
به سمت بازرس عليالبدل انتخاب شدند .روزنامه حمايت جهت نشر آگهيهاي شرکت تعيين
شد .ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت منتهي به سال  1٣94مورد تصويب قرارگرفت.
شركت نساجي دمسه تاكستان (سهامي خاص)
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده مورخ ،95/٨/25عبدالعزيز مرشدي
به سمت بازرس اصلي و الهام برقي به سمت بازرس عليالبدل انتخاب شدند.
شركت جامه بافت نوين سماء ( با مسئوليت محدود)
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ ،95/٨/1٣سرمايه شرکت از مبلغ
 1٠/٠٠٠/٠٠٠ريال به مبلغ 16/666/666ريال افزايش يافت .ســعيد آل اســد به سمت
مديرعامــل و رئيس هيئت مديره ،مريم ماســوري به ســمت نايب رئيس هيئت مديره
انتخاب شدند.
شركت تافته همدان (سهامي خاص)
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ  ،95/9/4زهرا مينوي به سمت مديرعامل ،تقي توسلينيا
به سمت رئيس هيئت مديره و گلناز شاياني به سمت نايب رئيس هيئت مديره انتخاب شدند.
شركت زرينه پود (سهامي خاص)
پيرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده مورخ ،95/9/٣عليرضا تياني خياباني
به ســمت رئيس هيات مديره  ،محمدرضا تياني خياباني به سمت نائب رئيس هيات مديره،

نادر تياني خياباني  ٠٠5٣5594٣6به سمت مديرعامل ،احمد غني دل به سمت بازرس اصلي
و مجيد گليزاده اخالقي به ســمت بازرس عليالبدل انتخاب شدند .روزنامه ابرار جهت درج
آگهيهاي شرکت تعيين شد.
شركت پشم ريسي رضويه كرمان (سهامي خاص)
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده مورخ  ،95/7/24حسين علي
احمدي به ســمت رئيس هيئت مديره و مدير عامل ،رضا جالل مآب به سمت نايب رئيس
هيئت مديره ،موسســه حسابرسي آريان محاسب پويا به سمت حسابرس و بازرس اصلي و
مريم طالبيزاده به ســمت بازرس عليالبدل انتخاب شــدند .ترازنامه و حساب سود و زيان
شرکت منتهي به سال  1٣94مورد تصويب قرار گرفت .روزنامه حمايت جهت نشر آگهيهاي
شرکت تعيين شد.
شركت ريسندگي و بافندگي سرير باف كوير (سهامي خاص)
به موجب صورتجلســه مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده مورخ  ،95/7/22حسين علي
احمدي به ســمت رئيس هيئت مديره ،رضا جالل مآب به سمت نايب رئيس هيئت مديره،
فاطمه نظري به سمت مدير عامل ،موسسه حسابرسي آريان محاسب پويا به سمت بازرس و
حسابرس اصلي و نجمه طالبيزاده به سمت بازرس عليالبدل براي انتخاب شدند .روزنامه
حمايت جهت نشر آگهيهاي شرکت تعيين شد .ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت منتهي
به سال  1٣94مورد تصويب قرار گرفت.
شركت الماس بافت اميد (سهامي خاص)
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ  ،94/12/17محسن حاجي محمد جوادي به سمت
رئيس هيات مديره و روح اهلل حاجي محمد جوادي به سمت مديرعامل تعيين شدند.

موکت ،پارچهبافي ،پوشاک ،آهار و تکميل کليه محصوالت نساجي ،تهيه ،خريد و واردات
مواد اوليه و ماشين آالت و قطعات و لوازم مربوط به موضوع شرکت ،توزيع ،خريد ،واردات،
فروش و صادرات محصوالت شــرکت و ديگر اقــالم مجاز بازرگاني ،تعمير ،نگهداري و
نصب دستگاههاي فرش بافي ،عقد قراردادهاي تجاري با کليه اشخاص حقيقي و حقوقي،
نهادها و سازمانهاي دولتي و غير دولتي در داخل و خارج کشور ،شرکت در کليه مزايدهها،
مناقصه ها در سراســر شرکت ،ترخيص کاال و حق العمل کاري ،صادرات و واردات کليه
اقالم مجازبازرگاني».
شركت تعاوني توليدي كار پوشاک نرجس خوسف
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ  ،95/5/16فاطمه رباب مهربان به
ســمت رئيس هيات مديره ،حوا شريفزاده به سمت نايب رئيس هيات مديره ،محمدعلي
خسروي به سمت مديرعامل ،عزت تميزي فريماني به سمت بازرس اصلي و زهرا ميري به
ســمت بازرس عليالبدل انتخاب شدند .صورتهاي مالي و ترازنامه و صورت حساب سود و
زيان و صورت حساب تقسيم سود سال  1٣94به تصويب رسيد.
شركت پشمينه كوير (سهامي خاص)
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ  ،95/9/17غالمرضا زارع به سمت مديرعامل ،محمدرضا
زارع به ســمت رئيس هيئت مديره و ناهيد پورحميدي به ســمت نايب رئيس هيئت مديره
انتخاب شدند .ماده  2٣اساسنامه به اين شرح اصالح شد« :تعداد اعضاي اصلي هيئت مديره
به سه الي هفت نفر تغيير يافت».
شركت صنايع نساجي پويا باف اصفهان (سهامي خاص)
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ ،95/9/2٠سرمايه شرکت از مبلغ 2
ميليارد ريال به مبلغ  7ميليارد ريال افزايش يافت.

شركت صنايع پوشاک آسيا فاخر (سهامي خاص)
طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ  ،95/1٠/4محل شرکت به تهران ،خيابان
نلســون ماندال ،کوچه فرزان شرقي ،پالک  ،12طبقه سوم ،واحد  5کدپستي 191767471٨
منتقل شد.

شركت ريسندگي گيالن (سهامي خاص)
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده مورخ ،95/٨/22مؤسسه حسابرسي و
توسعه مديريت امين آزمون به عنوان بازرس قانوني تعيين شد.

شركت توليدي و صنعتي صائين صنعت (سهامي خاص)
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ  ،95/٨/2محسن صادقي به سمت رئيس هيئت مديره ،
عليرضا صادقي به سمت نايب رئيس هيئت مديره ،حسين جعفريان به سمت مديرعامل ،حسن
دوروديان به عنوان بازرس اصلي و مسعود شريفي به عنوان بازرس عليالبدل انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت منتهي به سال  1٣94به تصويب رسيد.

شركت فرش ماشيني اصفهان ترمه (سهامي خاص)
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ  ،95/9/25حسن مقاره عابد به سمت رئيس
هيئتمديره ،مجتبي مقاره عابد به سمت نايب رئيس هيئتمديره ،حسين مقاره عابد به سمت
مديرعامل ،شهال براتي به سمت بازرس اصلي و فرزانه خوشنما به سمت بازرس علي البدل
انتخاب شدند .روزنامه نسل فردا جهت چاپ آگهيهاي شرکت تعيين شد.

شركت تعاوني توليدي پوشاک نازپوش طبس
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ  ،9٣/12/11با توجه به استعفاي عصمت عباسي از
عضويت هيئت مديره ،محدثه عليپور به عضويت اصلي هيئت مديره درآمد و بر اين اساس
به سمت رئيس هيئت مديره ،مهدي عليپور به سمت نائب رئيس هيئت مديره و رضا عليپور
به عنوان مديرعامل براي مدت باقي مانده تصدي هيئت مديره تعيين شدند.

شركت فرش خاطره كوير كاشان (سهامي خاص)
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده مورخ  ،95/٨/1٠ابوالفضل قائمي
به ســمت بازرس اصلي و صديقه صاحب کاشاني به سمت بازرس عليالبدل انتخاب شدند.
روزنامه جمهوري اسالمي جهت نشر آگهيهاي شرکت تعيين شد .ترازنامه و حساب سود و
زيان سالي مالي  1٣94به تصويب رسيد .سرمايه شرکت از مبلغ  5٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ريال به
مبلغ  7٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ريال افزايش يافت.

شركت فرش آواي بهار كاشان (سهامي خاص)
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده مورخ  ،95/9/٣حميد غبرائي به
سمت رئيس هيئت مديره ،امين محمدرجبي به سمت نايب رئيس هيئت مديره ،حميدرضا
غبرائي به سمت مديرعامل ،مريم فيروزي به سمت بازرس اصلي و فهيمه حاصلي به سمت
بازرس عليالبدل انتخاب شدند .روزنامه ابرار جهت نشر آگهيهاي شرکت تعيين شد.
ماده  2اساســنامه اصالح و موضوع شرکت به اين شــرح تغيير يافت« :تأسيس و اداره
کارخانجات توليدي محصوالت نساجي اعم از ريسندگي انواع نخ ،بافندگي فرش ماشيني،

شركت صنايع قائم تکميل كاشان (سهامي خاص)
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده مورخ  ،95/1/1٠محمدرضا
احســاني به سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل ،حسينعلي زراعتي به سمت نائب رئيس
هيئت مديره انتخاب شدند.
روزنامه جمهوري اسالمي جهت نشر آگهيهاي شرکت تعيين شد .ترازنامه و حساب سود و
زيان سالي مالي  1٣94شرکت به تصويب رسيد.
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شركت تعاونی توليد پوشاک تريکو دوزندگان مهر
برابر صورتجلسه هيئتمديره مورخ  ،95/6/1فخري مومني به سمت رئيس هيئت مديره و
مديرعامل ،ماري سرابي به سمت نائب رئيس هيئت مديره ،بيوک صادقنژاد به عنوان بازرس
اصلي و ياسين صادقنژاد بهعنوان بازرس عليالبدل تعيين شدند .روزنامه گيالن امروز جهت
درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.
شركت تعاوني پيشگامان فرش ايرانيان
برابر صورتجلســه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ ،95/1٠/1مرکز اصلي شرکت به زنجان،
مجتمع رضوان ،بلوک وسط ،واحد  1٠9منتقل شد.
شركت طرفه پوشان مشهد ( بامسئوليت محدود)
پيــرو صورتجلســه مجمع عمومــي فوقالعاده مورخ  ،95/9/6ســرمايه شــرکت از مبلغ
1/5٠٠/٠٠٠ريال به مبلغ 1/٠٠٠/٠٠٠ريال کاهش يافت.
شركت صنايع فرش بافتههاي الماس طوس (سهامي خاص)
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ  ،95/4/1٠محمدعلي دانشوري به سمت رئيس هيئت
مديره و مديرعامل ،مرضيه سادات اعتمادحسيني به سمت نايب رئيس هيئت مديره ،مهدي
عسکريان به سمت بازرس اصلي و احسان آبياتي به سمت بازرس عليالبدل انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت منتهي به سال مالي  1٣94مورد تصويب قرار گرفت.
شركت بافندگي تابان يزد (سهامي خاص)
به اســتناد صورتجلسه مجمع ،95/9/1٣محل شــرکت به يزد ،زارچ شهرک صنعتي ولي
عصرزارچ ،صد متر بعدازاولين ميدان ،اولين کوچه سمت راست منتقل شد.
شركت صنايع فرش آذرخش بيدگل كاشان (سهامي خاص)
طبق صورتجلســه هيئت مديره مورخ  ،95/1٠/4اميرحسين اسالمي به سمت رئيس هيئت
مديره ،محمود اسالمي به سمت نائب رئيس هيئت مديره ،علي اسالمي به سمت مديرعامل،
حسين مظفري به سمت بازرس اصلي و حسين حقيقي به سمت بازرس عليالبدل انتخاب
شــدند .روزنامه رسالت جهت نشــر آگهيهاي شرکت تعيين شد .تراز مالی سال  1٣9٣به
تصويب رسيد.
شركت بافندگي شال رضايي يزد (سهامي خاص)
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده مورخ ،95/1٠/4احمدرضا
غالمرضائي به سمت رئيس هيئت مديره ،ابوالفضل غالمرضائي به سمت مديرعامل ،فرزانه
غالمرضائي به سمت نايب رئيس هيئت مديره ،سعيد نيکونهاد به سمت بازرس اصلي و عباس
روغنگر به سمت بازرس عليالبدل انتخاب شدند .روزنامه پيمان يزد جهت نشر آگهيهاي
شرکت تعيين شد.
شركت رنگرزي تکميل سيوان (سهامي خاص)
برابرصورتجلسه مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده مورخ ،95/٨/14محمد پرنيان پور به
سمت رئيس هيئتمديره ،حسام صنعتي کوپاني به سمت نائب رئيس هيئتمديره ،مصطفي
صنعتي به سمت مديرعامل ،حسين عبائي بهعنوان بازرس اصلي و سارا لطفي بهعنوان بازرس
عليالبدل انتخاب شدند .روزنامه رسالت جهت نشر آگهيهاي شرکت تعيين شد.
شركت اطلس جين بافت (سهامي خاص)
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده مورخ ،95/9/1موسسه حسابرسي
آباديس نگار آرون به سمت بازرس اصلي و زهرا معدن دار به سمت بازرس عليالبدل انتخاب
شدند.
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شركت فرش جميل بافت كاشان (سهامي خاص)
پيرو صورتجلسه هيئت مديره مورخ  ،95/1٠/7سرمايه شرکت از مبلغ  1٠ميليون ريال به مبلغ
يک ميليارد و  7٠ميليون ريال افزايش يافت.
شركت تعاوني توليد پوشاک پاييزان مهاباد
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ  ،95/4/6اساسنامه جديد شرکت تعاوني
در  52ماده و  ٣5تبصره تصويب و جايگزين اساسنامه قبلي شد.
شركت توليد رنگ و مواد شيميايي الوان ثابت (سهامي خاص)
طبق صورتجلســه مجمع عمومــي فوقالعاده مورخ  ،95/٨/1ســرمايه شــرکت از مبلغ
2٠1/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ريال به مبلغ  2٠1/1٠٠/٠٠٠/٠٠٠ريال افزايش يافت.
شركت صنايع نساجي هالل ايران (سهامي عام)
پيرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ ،95/4/15ترازنامه و حساب سود و زيان
ســال مالي منتهي به  94/12/29مورد تصويب قرار گرفت .موسســه حسابرسي و خدمات
مديريت دايار هيافت به ســمت بازرس اصلي و موسسه حسابرسي شراکت به سمت بازرس
عليالبدل انتخاب شدند .روزنامه شهروند جهت درج آگهيهاي شرکت تعيين شد.
شركت تعاوني حرير مهتاب توس
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده مورخ ،95/9/2٠علي شريعت
به سمت رئيس هيات مديره ،رضا شريعت به سمت نائب رئيس هيات مديره ،ايرج معتمد به
سمت مديرعامل ،عباس رضائي به سمت بازرس اصلي و امير نصيري پور بهسمت بازرس
عليالبدل انتخاب شدند.
شركت ريسندگي ديباي دليجان (سهامي خاص)
طبق صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ  ،95/9/٠5ســرمايه شــرکت از مبلغ
 1٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ريال به مبلغ  16٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ريال افزايش يافت.
شركت هرمز نختاب (سهامي خاص)
به موجب صورتجلســه هيئت مديره مورخ  ،95/9/17مهدي اميرحســيني به سمت رئيس
هيئتمديره ،مونا اميرحسيني به ســمت نائب رئيس هيئتمديره و کامران نيلي به عنوان
مديرعامل انتخاب شدند.
شركت صنايع مه بافت هامون(سهامي خاص)
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده مورخ ،95/9/17مهدي اميرحسيني
بهعنوان رئيس هيئت مديره ،فرشــته ابوالقاسم فالح بهعنوان مديرعامل و مونا اميرحسيني
بهعنوان نائب رئيس هيئت مديره انتخاب شدند.
شركت شيک بافت شمال(سهامي خاص)
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ  ،95/1٠/7حيدر نجفي به سمت رئيس هيئت مديره ،مريم
نجفي به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آرمين کسراي کرمانشاهي به سمت مديرعامل
انتخاب شدند.
شركت پوشا بافت (سهامي خاص)
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ  ،95/9/٣٠جعفر نجف به سمت رييس هيئت مديره و
مديرعامل ،نيما نجف به سمت نايب رييس هيئت مديره ،علي کرباسي زاده و هاجرکريمي
به سمت بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند .روزنامه نسل فردا جهت درج آگهيهاي
شرکت تعيين شد.

تاسيسات شركتهای نساجی

اتحاديه صنف پوشاک آرادان
انجام وظايف در حدود قانون و مقررات نظام صنفي ،حمايت و حفظ حقوق صنفي اعضاء
ايجاد و تحکيم اصول همکاري بين افراد صنفي ،تالش براي بهبود محيط کسب و کار،
تعامل با دســتگاهاي دولتي ،نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش خصوصي در راستاي
وظايف و اختيارات خود همچنين تالش در راســتاي ارتقا کيفي خدمات رساني اعضا به
مردم و اطالع رســاني مناسب رسيدگي به شکايات دريافتي پس از اخذ مجوزهاي الزم
و طبق مقررات جمهوري اســالمي ايران موضوع فعاليت ،گرمسار ،آرادان ،ميدان معلم،
مجتمع بام آســماني شــمس مرکز فعاليت 9/٠٠٠/٠٠٠،ريال سرمايه و سکينه محسني
دبير اتحاديه است.
شركت زرينه نقش رحماني ( سهامی خاص)
اين شــرکت تحت مديريت امير رحماني با ســرمايه 1٠٠/٠٠٠/٠٠٠به توليد و تکميل
منسوجات نساجي و پارچه ،توليد پرچمهاي ملي و مذهبي و اجناس گلدوزي ،ارائه خدمات
و فعاليتهاي رنگرزي ميپردازد .مرکز اصلی آن در مشــهد ،جاده ســيمان ،انتهاي بلوار
حکمت ،جنب دبيرستان شهداي انقالب قرار دارد.

شركت جامگان دوخت پرند (سهامی خاص)
اين شــرکت در زمينه تهيه  ،توليد و توزيع انواع پوشاک به فعاليت میپردازد .مجيد فهيمي
مديرعامل 1٠٠/٠٠٠/٠٠٠،ريال ســرمايه و کرج ،کالک نو ،شعبه نفت ،کوچه سينا ،کوچه
زينالدين محبي ( بوستان) ،پالک  5طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است.
شركت صنايع نساجي كارن كوير كاشان (سهامی خاص)
توليد انواع فرش ماشيني ،انجام کليه امور مربوط به ريسندگي و بافندگي ،توليد انواع منسوجات
و همچنين تهيه و توزيع ملزومات نخ ريسي زمينه فعاليت 1/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ،ريال سرمايه،
محمدرضا هاشمي مديرعامل ،آران و بيدگل ،شهرک صنعتي سليمان صباحي ،بلوار هيئت امنا،
جنب ميدان تعاون ،پالک ثبتي  1٣٠9مرکز اصلی شرکت است.
شركت پوشاک گستر فرداد ( با مسئوليت محدود)
اين شــرکت به خريد  ،فروش ،پخش و بسته بندي ،توليد و توزيع ،صادرات و واردات کليه
کاالهاي مجاز بازرگاني اعم از انواع پوشــاک و منســوجات ،لوازم و ملزومات وابسته به آن
به مديريت زهرا ســادات موسويان با ســرمايه 1/٠٠٠/٠٠٠ريال میپردازد .مرکز اصلی آن
در تهران،خيابان پيروزي ،خيابان دهم فروردين ،کوچه قرباني ،پالک  ،6واحد  1کدپســتي
 17649٨٣6٨1قرار دارد.

شركت كشمير بافان كاسپين (با مسئوليت محدود)
بافت و تکميل رنگرزي پارچه انجام کليه امور مربوط به نساجي از تهيه مواداوليه چاپ و توليد
نخ و پارچه تا توليد انواع البسه توليد انواع نخ و پارچه و منسوجات دوخته شده زمينه فعاليت،
فرهاد امير شــاهي مديرعامل 5٠٠/٠٠٠/٠٠٠،ريال سرمايه و تهران ،بازار بزرگ،کوچه علي
آبادي ،سراي قائم ،طبقه همکف ،دور ميدان ،پالک  15٠مرکز اصلی ،شرکت است.

شركت زينو شيرين تافته ( با مسئوليت محدود)
پخش ،خريد ،فروش ،صادرات و واردات انواع پوشــاک مردانه و زنانه اعم از کت و شــلوار،
پيراهن ،شــلوار جين ،شــلوار کتان ،تيشرت و پولوشــرت زمينه فعاليت ،حامد شيرين زاد
مديرعامــل 1/٠٠٠/٠٠٠،ريال ســرمايه و تهران ،خزانه بخارايــي ،کوچه  ٨متري محبان
شهيدين ،پالک  ، 1٠طبقه همکف ،کدپستي  1٨٣5676٨5٣مرکز اصلی شرکت است.

شركت آسمان آبي شکاري (سهامی خاص)
يکی از بخش های فعاليت اين شرکت خريد ،فروش ،ساخت ،واردات و صادرات پارچه ،انواع
الياف طبيعي و مصنوعي ،انواع پرده و لوازم و يراق مربوطه ،انواع حوله ،انواع سرويس خواب،
انواع لوازم تزئيني مورد استفاده در خانه ،انواع لوازم آرايشي و بهداشتي ،انواع پوشاک و البسه
زنانه ،مردانه و بچهگانه است .عليرضا مرادي مديرعامل 12/٠٠٠/٠٠٠،ريال سرمايه و تهران،
ميدان قزوين ،خيابان قلمستان ،نرسيده به ميدان رازي ،نبش کوچه پنبه چي ،پالک  2مرکز
اصلي شرکت است.

شركت نساجي ترنج بافت كوير (سهامی خاص)
فعاليت در کليه امور مربوط به صنعت نساجي اعم از فرش و گليم ماشيني ،چله پيچي ،آهار
و تکميل و ريســندگي و تهيه ،توليد و توزيع مواد اوليه ،واردات و صادرات ماشــين آالت و
منسوجات زمينه فعاليت اين شرکت با مديريت وحيد خبازي و سرمايه  1/٣٠٠/٠٠٠/٠٠٠ريال
میباشد .مرکز اصلی آن در آران و بيدگل ،شهرک صنعتي هالل ،بلوار امام علي ،پالک1٣6 ،
کدپستي  ٨74161٣9٨9قرار دارد.

شركت تعاوني كوشا نوآوران صنعت طوس
توليد پوشــاک زمينه فعاليت ،مشــهد ،آزادي  ، 9٣ســعادت  ، 2٣پــالک  ٣5مرکز اصلی،
 1٠5/٠٠٠/٠٠٠ريال سرمايه و مهسا ترابيان مديرعامل شرکت است.
شركت آريا جامگان پيشرو ( با مسئوليت محدود)
تهيه ،توليد ،توزيع ،پخش ،خريد ،فروش ،واردات و صادرات پوشــاک زنانه ،مردانه و بچگانه
زمينه فعاليت ،مهرداد مقتدرعصرنو مديرعامل 2٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ،ريال سرمايه و تهران ،جاده
شــورآباد ،به سمت واوان ،نرسيده به اتوبان قم ،خيابان آزادگان ،کوچه چهارم ،پالک  4مرکز
اصلی شرکت است.
شركت الهام آفرينان كيان آريا ( با مسئوليت محدود)
خريد ،فروش ،واردات ،صادرات ،تهيه و توزيع کليه کاالهاي مجاز بازرگاني ،انواع پوشــاک
مردانه ،زنانه ،بچه گانه ورزشي نصب و تجهيز و راه اندازي خطوط توليد کارخانجات توليدي
پوشــاک اخذ و اعطاي نمايندگي از شرکتهاي داخلي و خارجي زمينه فعاليت2٠٠٠٠٠٠٠ ،
ريال سرمايه ،محمد ايزدخواه مديرعامل ،تهران ،کريمخان ،خيابان سنايي ،بين کوچه  14و 16
 ،پالک  59کدپستي  15٨5٨٨٣٣51مرکز اصلی شرکت است.

شركت تعاوني توليدي نيلوفر دوخت ارجان
توليــد و عرضه انواع لباس کار صنعتي ،آتش نشــاني ،روپوش پرســتاري و بيمارســتاني،
دانشآموزي ،لباس عروس و لباس خواب زنانه و دخترانه ،مانتو ،کت و شلوار ،پرده و ملحفه
بيمارستاني و ساير منســوجات تار و پودي زمينه فعاليت ،خوزستان ،بهبهان ،خيابان شهيد
عدالت ،پاساژ بهار ،خياطي و توليدي رضائي مرکز اصلی 1٠ ،ميليون و  5٠٠هزار ريال سرمايه
و مهرداد رضائي مديرعامل است.
شركت تعاوني نهال دوخت البرز
توليد پوشاک زمينه فعاليت ،استان البرز  ،محمدشهر ،بلوار گلستانک ،روبروي آتش نشاني ،
انتهاي خيابان  ٨متري ،پالک  ٣واحد  4کدپستي  ٣1٨4777447مرکز اصلی21،٠٠٠،٠٠٠ ،
ريال سرمايه و فيروزه اسدي مديرعامل است.
شركت نوين خدمات پوشاک تابان ( با مسئوليت محدود)
تهيه ،توليد و پخش انواع و اقسام پوشاک زمينه فعاليت 1،٠٠٠،٠٠٠ ،ريال سرمايه ،بتول شکري
مديرعامل و شيراز ،گلدشت حافظ ،خيابان صفا ،نبش کوچه  ، 4کدپستي  71٨69٣٣664مرکز
اصلی شرکت مي باشد.
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مﺪﻳﺮﻳﺖ

مینا محمدی خراسانی

ﺑرآورد ﭘایﺪارى در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴاﺟی

مبحــﺚ پايــداری و ارزيابــی آن بــرای صنايــع مختلــف ،دولتهــا و حتــی مصرفكننــدگان بــا اهميــت اســت .همــه بخشهــای صنايــع ،شــركتها ،تــک تــک
افــراد ،دولتهــا و ملتهــای مختلــف اهــداف و تعهداتــی در راســتای پايــداری دارنــد .از ايــن رو ،محاســبه ميــزان پايــداری كــه هــر كــدام ازيــن بازيگــران
بدســت میآورنــد ضــروری اســت و بــه هميــن دليــل نيــاز جــدی بــرای در دســت داشــتن ابــزاری جهــت بــرآورد كــردن پايــداری وجــود دارد .از آنجــا كه بــرآورد
پايــداری در كليــه بخشهــا ضــرورت دارد ،انتخــاب ابــزار متناســب بــا الزامــات مربــوط بــه بازيگــران مختلــف اهميــت بســياری دارد .در بــرآورد پايــداری بــه
ســه جنبــه زيســت محيطــی ،اقتصــادی و اجتماعــی پرداختــه میشــود و از ايــن رو تکنيــک ارزيابــی پايــداری میبايســت يــک خــﻂ مشــی ســه جانبــه را مــد
نظــر قــرار دهــد .پايــداری را میتــوان بــرای يــک محصــول /فراينــد ،پــروژه و نيــز يــک بخــش يــا حتــی يــک كشــور محاســبه كــرد .ابزارهــای ارزيابــی بــه
روشهــای گوناگــون طبقهبنــدی میشــوند و نويســندگان مختلــف ايــن ابزارهــا را بســته بــه مقيــاس ،ابعــاد و روش آن دســتهبندی كردهانــد .همگــی ايــن
ابزارهــا قابــل اســتفاده بــرای صنعــت نســاجی نيســتند و تنهــا برخــی از آنهــا بــرای ارزيابــی پايــداری صنايــع نســاجی بســيار مفيــد و كارا محســوب میشــوند.
در اينجــا ابزارهــای مختلــف بــرآورد پايــداری و مفاهيــم آنهــا در صنعــت نســاجی بررســی میگــردد.

طبقهبندیابزارهایبرآورد

بــر اســاس يکــی از روشهــای طبقهبنــدی ،ســه نــوع ابــزار مربــوط بــه محصــول ،مربــوط

بــه پــروژه و مربــوط بــه بخــش و کشــور بــرای ارزيابــی پايــداری وجــود دارد کــه شــاخصهای

مختلفــی را معرفــی میکننــد .يــک روش ديگــر طبقهبنــدی نيــز ســه دســته ديگــر برآوردهــای
پولــی ،بيوفيزيــک و بــر مبنــای شــاخص را معرفــی میکنــد .طبقهبنــدی ديگــری نيز وجــود دارد

کــه ســه شــاخص يکپارچــه يــا غيريکپارچــه ،ابزارهــای بــرآورد مربــوط بــه محصــول بــا تمرکز
بــر جريــان مــواد و /يــا انــرژی مربــوط بــه کاال يا خدمــات از منظــر چرخه حيــات آن ،و ســرانجام
روش بــرآورد يکپارچــه را معرفــی میکنــد .همانگونــه کــه ذکــر شــد ،هــر ابــزار ارزيابــی پايداری

بايــد بــر ســه جنبــه پايــداری زيســت محيطــی ،پايــداری اقتصــادی و پايــداری اجتماعــی تمرکز
نمايــد .بــرای هــر کــدام از ايــن عناصــر پايــداری ،ابزارهــا و روشهــای اختصاصــی زيــادی ارائــه

شــده اســت .ارزيابــی چرخــه حيــات يکــی از اصلیتريــن زمينههــای مــورد بحــث در ارتبــاط بــا
بــرآورد پايــداری اســت کــه در اينجــا بــا آن میپردازيــم.

پايــان (امحــاء يــا پايــان عمــر آن کــه بــه گــور نيــز تعبيــر میشــود) بــکار مــیرود .چرخــه حيات
يــک محصــول از پنــج فــاز نشــان داده شــده در شــکل  1تشــکيل میشــود.

شــايان ذکــر اســت کــه يــک مطالعــه  LCAالزامـ ًا همــه مراحــل از گهــواره تــا گــور را شــامل

نمیشــود .گاهــی اوقــات ،عمــق مطالعــه میتوانــد کوتاهتــر بــوده و مثـ ً
ال از گهــواره تــا مدخــل

يــک مرحلــه يــا از يــک مرحلــه بــه مرحلــه ديگــر را در بــر گيــرد .جزئيــات کامــل مربــوط بــه

 LCAو الزامــات هدايــت چنيــن مطالعــهای ،چالشهــای پيــش رو .محدوديتهــای موجــود

در مطالعــه  LCAدر صنعــت نســاجی بــه شــکلی جامــع در کتابــی بــا عنــوان «آناليــز چرخــه
حيــات» توســط نويســنده ايــن مقالــه در ســه نســخه  2٠14-2٠15آمــده اســت .در اينجــا تنهــا
نــکات مهــم مروبــط بــه ايــن مبحــث مــرور میشــود.

ارزيابــی چرخــه حيــات يــک فراينــد چندمرحلــهای بــرای محاســبه تاثيــرت زيســت محيطــی (و
احتمــاالت آن) ايجــاد شــده توســط يــک کاال در طــول عمــر آن اســت.

اســتانداردهای  ،ISOيــک ســری اختصاصــی بــرای متدولــوژی  LCAارائــه میکننــد کــه در

در طبقهبندیهــای ذکــر شــده ،شــاخصها اهميــت زيــادی دارنــد .قابــل ذکــر اســت کــه

آن بيــن ISO 14040 ،و  ISO 14044بــرای  LCAپرکاربردتــر و بيشــتر پذيرفته شــدهاند.

واقــع شــاخصهای بســيار زيــادی توســط محققــان مختلــف ارائــه شــده و فهرســتی از 14٠

کربنــی (کــه بــر اســاس  ISO/TS 14067بررســی میشــود) و مبنــای آن نيــز يــک تکنيک

طبقهبندیهــای ذکــر شــده کام ـ ً
ال جامــع نيســت و روشهــای ديگــری نيــز وجــود دارد .در

شــاخص مختلــف پايــداری از ســوی کميســيون توســعه پايدار ســازمان ملل معرفی شــده اســت.
ازريابی چرخه حيات ( )LCAو روش تفکر چرخه حيات ()LST

ارزيابــی چرخــه حيــات  ،LCAيــک تکنيــک علمــی بــرای تعييــن ،کمیســازی و بــرآورد
تاثيــرات زيســت محيطــی (ورودی و خروجــی) يــک کاال ،خدمــت و يــا فعاليــت از گهــواره تا گور

آن اســت کــه متغيرهــای زيــادی دارد .همانگونــه کــه از نامــش بــر مــی آيــد ،اين تکنيــک برای
ارزيابــی تاثيــرات زيســت محيطــی يــک کاال از ابتــدا (مرحله اســتخراج مــواد اوليــه يا گهــواره) تا
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متغيرهــای زيــادی بــرای  LCAنيــز وجــود دارد کــه از آن جملــه میتــوان بــه بــرآورد تاثيــرات

 LCAارائــه شــده در  ISO 14040/44اســت اشــاره کــرد .بــر اســاس اســتانداردهای ISO
ســری  ،LCAيــک مطالعــه چرخــه حيــات الزامـ ًا چهــار مرحلــه را شــامل میشــود (شــکل .)2

ايــن مفهــوم از  LCAرا میتــوان بــرای محاســبه انــواع مختلــف پايــداری بــکار بــرد و ابزارهای

متعــددی همراســتا بــا روش تفکــر چرخــه حيــات بــرای محاســبه ابعــاد مختلــف پايــداری
(اقتصــادی ،اجتماعــی و زيســت محيطــی) وجــود دارد ،LCT .مفهومــی اســت کــه کل فراينــد

چرخــه حيــات از «گهــواره تــا گــور» يعنــی از مرحلــه اســتخراج مــواد اوليه تــا مرحلــه پايانی عمر
را بــه هــدف جلوگيــری از انتقــال تاثيــرات زيســت محيطــی يــک مرحلــه از مطالعــه بــه مرحلــه

بصــورت يکپارچــهای در تصميمگيــری بــرای خريــد لحــاظ میکنــد .فراينــد بــرآورد هزينههــای

چرخــه حيــات  ،LCCدر اســاس ،بررســی هزينههــای متبــادر بــر يــک دارايــی در طــی چرخــه

حيــات آن و نيــز بررســی و پيشــنهاد جايگزينهايــی را در برمیگيــرد کــه بــر هزينههــای
مالکيــت آن موثــر اســت .اســتاندارد اســتراليايی  AS/NZS 4536:1999هزينــه چرخه عمر
را تحــت عنــوان مجمــوع هزينههــای اکتســاب و مالکيــت يــک دارايــی طــی دوران حيــات آن از

مرحلــه طراحــی ،توليــد ،اســتفاده ،نگهــداری و امحــاء تعريــف میشــود.

بــرآورد هزينــه چرخــه عمــر بــه تعييــن هزينــه هــای يــک کاالی خــاص در مراحــل مختلــف
چرخــه حيــات آن کمــک مــی کنــد و ابــزاری موثر بــرای خريد پايــدار /ســبز  GPPبــرای عموم

اســت .يــک پنــدار اشــتباه وجــود دارد مبنــی بــر اينکــه اگــر محصــوالت ســبز (پايــدار) بخريــم،
ديگــری از چرخــه حيــات در بــر میگيــرد.
رويکرد چرخه حيات -برآورد پايداری

حتمــا هزينــه بيشــتری خواهــد داشــت؛ ايــن در حالــی اســت کــه تعمــق بيشــتر در ايــن بــاب

روشــن مــی کنــد کــه ايــن تصــور الزاما درســت نيســت .عليرغــم آنکــه در بســياری مــوارد ( و نه

هميشــه) ،انتخــاب هــای پايــدار (ســبز) ممکــن اســت قيمــت خريــد باالتــری داشــته باشــند ،اما
اگــر کل هزينــه هــای ايجــاد شــده در طــول چرخــه حيــات کاال را بررســی کنيــم ،ممکن اســت

همانگونــه کــه ذکــر شــد ،بــرای محاســبه ســه جنبــه زيســت محيطــی ،اقتصــادی و اجتماعــی

کــه گزينــه ســبز ارزانتــر از گزينــه هــای غيــر پايــدار باشــد .گزينــه هــای ســبز میتواننــد قيمت

اينــکار وجــود دارد کــه بســته بــه جنبه مــورد بحــث پايــداری ،بايد ابــزار متناســب انتخــاب گردد.

بــا ســاير رقبــا جبــران کنــد .اينگونــه دانــش و اطالعــات از طريــق  LCCقابــل دســتيابی بــوده

کــه بطــور فنــی بــه آن  LCAزيســت محيطــی اطــالق میشــود .آنچنانکــه در بــاال ذکر شــد،

محســوب خواهــد شــد .بــا ايــن حــال ،بکارگيــری  LCCدر صنايع نســاجی و پوشــاک همچنان

کــه کليــه تاثيرات زيســت محيطــی دو ســويه يعنــی ورودی (مصــرف منابــع) و خروجی (انتشــار

بــا رويکــردی مبتنــی بــر چرخــه حيــات ارزيابی کــرد کــه بــه آن ارزيابــی اجتماعی چرخــه حيات

تحــت عنــوان «گــردآوری و بــرآورد ورودی و خروجیهــا و تاثيــرات محتمــل زيســت محيطــی

چرخــه حيــات در ابتــدای دهــه نــود ميالدی آغــاز شــد .ارزيابــی اجتماعــی چرخه حيــات تاثيرات

از ســوی ديگــر ،تعييــن بهــای (هزينــه) چرخــه حيــات  ، LCCبــه تکنيکــی از بــرآورد اطــالق

انتقــال تاثيــرات منفــی از يــک بخــش زنجيــره تاميــن بــه بخــش ديگــر آن بررســی میکنــد.

کمــک يــک لنــز اقتصــادی بررســی میشــود LCC .در واقــع گــردآوری و جمعبنــدی کليــه

تاثيــرات مثبــت و منفــی واقعــی و محتمــل آنهــا در طــی چرخه حيــات بکار گرفــت .اين بــرآورد،

پايــداری ،از رويکــرد چرخــه حيــات بــه طــور وســيعی اســتفاده میشــود .ابزارهای مختلفــی برای

اوليــه بــاالی کاال را در ادامــه چرخــه حيــات از جملــه اســتفاده /دورريــز /امحــاء آن را در مقايســه

بــه منظــور ارزيابــی تاثيــرات زيســت محيطــی يــک کاال ،عمومـ ًا از  LCAاســتفاده میشــود

و در صنعــت نســاجی نيــز بــه دليــل عرضــه همــه روزه گزينههــای ســبز ،ابــزاری فوقالعــاده

 LCAمفهــوم گهــواره تــا گــور را بــا رويکــردی زيســت محيطــی پــی میگيــرد بــه ايــن معنــا

در مراحــل بســيار ابتدايــی اســت .وجــه ســوم پايــداری يعنــی پايــداری اجتماعــی را نيــز میتوان

در هــوا ،آب و خــاک نظيــر ضايعــات) را بررســی میکنــد LCA .در اســتاندارد ISO 14040

 S�LCAاطــالق میشــود .تامــل در جنبههــای يکپارچــه اجتماعــی روش ســنتی ارزيابــی

يــک سيســتم محصــول در طــول چرخــه حيــات آن» تعريــف میشــود.

محتمــل اجتماعــی منفــی و مثبــت يــک محصــول در چرخــه حيــات آن را ضمــن جلوگيــری از

میشــود کــه در آن مراحــل مختلــف چرخــه حيــات يــک محصــول از گهــواره تــا پايــان عمر به

روش  ،S�LCAرا میتــوان بــرای ارزيابــی جنبههــای اجتماعــی و جامعه شناســانه محصوالت،

هزينههــای متبــادر بــر يــک کاال يــا فراينــد يــا فعاليــت اســت کــه در تمــام طــول عمــر آن رخ

مراحــل مختلــف چرخــه حيــات يــک کاال از ابتــدای اســتخراج مــواد اوليــه و فراينــد کــردن آن و

میگيــرد و ابزارهــای و رويکردهــای متعــددی بــرای اينــکار موجــود اســت .هزينههــای توليــد (از

پايــان عمــر (اســتفاده مجــدد ،بازيافــت و امحــاء) را در بــر میگيــرد ،S�LCA .از دادههــای عــام

داده اســت .بــرای ارزيابــی پايــداری اقتصــادی ،دو فاکتــور اصلــی هزينــه و عملکــرد مد نظــر قرار

جلــو رفتــن در مراحــل بعــدی از جملــه توليــد ،حمــل ،توزيــع ،اســتفاده توســط مصرفکننــده و

منظــر تجــاری) و هزينههــای چرخــه حيــات (از نقطــه نظــر مصرفکننــده) عمدتـ ًا بــرای ايــن

و اختصاصــی اســتفاده میکنــد کــه میتوانــد کمــی ،نيمــه کمی و يــا کيفــی باشــد،S�LCA .

بــرآورد هزينههــای چرخــه حيــات  LCCيــک متدولــوژی اســت کــه بــه جــای توجــه صــرف

بــکار گرفتــه شــود .اخيــراً ،روش  ،S�LCAمتــداول شــده و بخــش متدولوژيــک وابســته به هر

ارزيابــی اقتصــادی مــورد توجــه قــرار میگيــرد.

بــه قيمــت اوليــه يــک کاال ،هزينههــا و مزايــای ايجــاد شــده طــی کل چرخــه حيــات آن را

مکمــل  LCAو  LCCاســت و میتوانــد بــه تنهايــی و يــا همــراه بــا ســاير تکنيکهــا

صنعــت نيــز در حــال معيــن و فراگيــر شــدن اســت و محققــان زيــادی در حــال حاضــر در ايــن
زمينــه فعاليــت میکننــد .صنعــت نســاجی در زمينــه تاثيــرات اجتماعــی بويــژه شــرايط کار ،کار

کــودک و نظايــر آن بــا چالشهــای عظيمــی روبروســت .عليرغــم آنکــه مطالعــات بســيار کمــی
(بــه زعــم نويســنده ايــن مقالــه شــايد يک يــا دو تحقيــق) در زمينــه محاســبه تاثيــرات اجتماعی
پوشــاک انجــام شــده و همچنــان نيــاز بــه ابــداع و ارائــه يــک ابــزار اختصاصــی يــا راهــکار روش

شناســانه بــرای اندازهگيــری تاثيــرات اجتماعــی کاالهــای نســاجی و پوشــاک وجــود دارد.
منبع:

Sustainability in the Textile Industry, Muthu, S.S. (Ed.) 2017, V.
147 p.9-15
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اراﺋﻪ روﺷی ﻣﻮﺛر ﺑراى ﺑازیاﻓﺖ  PETو ﭘﻨﺒﻪ
از ﭘارﭼﻪﻫاى ﻣﺨﻠﻮط ایﻦ دو اﻟﯿاف
مینا محمدی خراسانی
اﻟﻴاﻑ

بيشــتر ضايعــات مــواد نســاجی امــروزه يــا ســوزانده و يــا در زميــن دفــن تغييــر فــاز انجــام داد کــه در اينصــورت بــه زمــان بيشــتر فراينــد نياز اســت که
میشــود .ايــن در حالــی اســت کــه ايــن مــواد را میتــوان بــه روشهــای بــه نوبــه خــود منجــر بــه تجزيــه بيشــتر ســلولز خواهــد شــد.
شــيميايی بازيافــت کــرده و منســوجات جديــد بــا کيفيتــی از آنهــا توليــد کــرد.
از آنجــا کــه بازيافــت شــيميايی منســوجات منــوط بــه حصــول مــواد خالــص پيشينه
اســت ،گام مهــم اوليــه بــرای اينــکار عمليــات جداســازی اســت .ايــن مقالــه به امــروزه سيســتمهای مســتقر خوبــی بــرای بازيافــت شيشــه ،فلــزات و کاغــذ
جداســازی پنبــه و پلیاســتر (پلیاتيلــن ترفتــاالت) از ايــن منســوجات مخلــوط وجــود دارد .امــا بــرای بازيافــت مــواد پيچيدهتــری نظيــر منســوجان ،نيــاز بــه
کــه بــه نــام پلیکاتــن مشــهورند میپــردازد .پلیکاتــن يکــی از متداولتريــن ارائــه روشهــای کارايــی بــرای جداســازی اجــزاء تشــکيلدهنده آن وجــود
مــواد بــرای منســوجات خدماتــی نظيــر ملحفههــا و حولههــای بيمارســتانی و دارد .يــک مانــع اصلــی بــرای تکميــل کار بازيافــت منســوجات وجــود اجــزاء
هتلــی اســت .يــک فراينــد مســتقيم ،اســتفاده از  5�15 NaOHدرصــد وزنــی متعــدد ترکيبــات ،پوشــشها ،رنــگ و اشــياء غير نســاجی در آنهاســت (Wang
در آب و دمايــی بيــن  7٠تــا  9٠درجــه ســانتیگراد بــرای هيدروليــز  )2006 PETايــن تنــوع بــه ويــژه در بازيافــت شــيميايی منســوجات چالــش برانگيز
در مقيــاس آزمايشــگاهی مــورد بررســی قــرار گرفــت .در ايــن پروســه ،پلــی اســت .بــه دليــل آگاهــی بيشــتر نســبت بــه هزينههــای زيســت محيطــی
اســتر بــه ترفتاليــک اســيد و اتيلــن گاليکــول تجزيــه شــده و ســه محصــول بــاالی منســوجات ،عالقــه بــه بازيافــت محصــوالت نســاجی در ســالهای
از ايــن پروســه ايجــاد مــی شــود :پنبــه ،ترفتاليــک اســيد و مايعــی متشــکل از اخيــر بــه شــدت افزايــش يافتــه اســت .ايــن امــر الــزام بااليــی را بــرای ايجــاد
اتيلــن گاليکــول و مــواد شــيميايی بــکار رفتــه در فراينــد .محصــوالت نهايی و تکنولوژیهــای بازيافــت در پــی دارد .بازيافــت شــيميايی منــوط بــه حصــول
ميــزان تجزيــه پلــی اســتر بــا اســتفاده از ميکروســکوپ نــوری ،طيــف ســنجی مــواد خالــص اســت و از اينــرو توســعه فرايندهــای جداســازی يــک مســئله
 UVو طيفســنجی  ATR FT�IRو نيــز طيــف ســنجی محلــول و حالــت کليــدی و مرکــزی بــرای پيشــبرد بازيافــت منســوجات اســت.
جامــد  NMRتعييــن گرديــد .بعــالوه ،تجزيــه ســلولز پنبــه نيــز از روش آناليــز بازيافــت شــيميايی الياف-به-اليــاف از فرايندهــای مختلفی تشــکيل می شــود
ويســکوزيته ذاتــی ســلولز پنبــه بررســی شــد.
کــه در آن از طريــق فرايندهــای شــيميايی تغييرات در ســطح مولکولــی بر روی
يافتههــا نشــان میدهــد کــه بــا افــزودن يــک کاتاليســت تغييــر فــاز (بنزيــل اليــاف نســاجی اعمــال شــده و آنهــا را تبديــل بــه اليــاف بازيافتــی مــی کنــد.
تــری بوتيــل آمونيــم کلرايــد  ،)BTBACهيدروليــز پلــی اســتر در محلــول منســوجات را همچنيــن میتــوان بصــورت مکانيکــی نيــز بازيافــت کــرد کــه
 1٠ NaOHدرصــد در دمــای  9٠درجــه ســانتيگراد مــی توانــد طــی  4٠دقيقــه در ايــن روشــها کاالی نســاجی بصــورت مکانيکــی بــه اليــاف تبديــل شــده که
کامــل شــود .آناليــز پلــی اســتر تجزيــه شــده بــا اســتفاده از طيــف ســنجی آنهــا را مــی تــوان بعدتــر بــا يــا بــدون اضافــه کــردن اليــاف ويرجيــن دوبــاره
 NMRنشــان مــی دهــد کــه در ترفتاليــک اســيد بازيافــت شــده آالينــده ای بــه نــخ بــرای توليــد منســوجات تبديــل کــرد.
باقــی نمــی مانــد و مايــع تصفيــه شــده عمدتــا متشــکل از اتيلــن گاليکــول و در هــر حــال ،بازيافــت مکانيکــی بســياری از مــواد نســاجی منتــج بــه اليــاف
( BTBACدر صــورت افــزودن بــه فراينــد) اســت .ميــزان پنبــه بــه دســت بــی کيفيــت میشــود ( .)Morley et al. 2006امــروزه هيــچ روش بازيافــت
آمــده بســته بــه مــدت زمــان فراينــد ،بــاال و در حــد  97درصــد اســت .يافته ها شــيميايی الياف-به-اليــاف بــه تجــاری نشــده اســت ،بــا ايــن حــال ،پروژههای
همچنيــن نشــان داد کــه جداســازی را مــی تــوان بــدون اســتفاده از کاتاليســت در مقيــاس کوچــک در جريــان هســتند کــه از آن جملــه مــی تــوان �Eco Cir
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شکل  a .1هیدرولیز  PETبا  NaOHبه دی سدیم ترفتاالت و اتیلن گالیکول B .تشکیل  TPAاز دی سدیم ترفتاالت از طریق اسیدی کردن با سولفوریک اسید

cle )Teijin(، Worn Again, Evrnu, Re:newcell and Ioncell )Assadi

 )et al. 2015; Elander and Ljungkvist 2016را نــام بــرد.
پلــی اســتر (پلــی اتيلــن ترفتــاالت) PES ،يــا  PETو پنبــه متداولتريــن اليــاف
مصنوعــی و طبيعــی مــورد اســتفاده هســتند .تفــاوت هــای ايــن دو اليــاف و
نقــاط قــوت و ضعــف شــان ،آنهــا را در کنــار هــم تبديــل بــه يــک ترکيــب
عالــی مــی کنــد .مشــخصه پنبــه نرمــی و جــذب رطوبــت بــاالی آن اســت
و پلــی اســتر بــا دوام و اســتحکام بــاال و ارزان قيمــت اســت (.)Hatch 1993
بديــن ترتيــب مخلوطهــای  PETو پنبــه بــا درصــد ترکيبهــای مختلــف
يکــی از متداولتريــن مــواد نســاجی اســت کــه بــه طــور کلــی پلــی کاتــن
خوانــده میشــود .پلیکاتــن در توليــد بخــش عمــده منســوجات خدماتــی
نظيــر ملحفههــا ،حولههــا و لبــاس کار مــورد اســتفاده قــرار میگيــرد .از
آنجــا کــه ميــزان اســتفاده از مــواد نســاجی در بخــش خدمــات زيــاد اســت،
بازيافــت منســوجات خدماتــی مــی توانــد يــک گام اول مهــم بــرای دســتيابی
بــه هــدف بازيافــت منســوجات باشــد.
بــه منظــور بازيافــت شــيميايی پلــی کاتــن ،الزم اســت کــه پنبــه و پلــی اســتر
از هــم جــدا شــوند .ايــن کار را مــی تــوان بــا تجزيــه پليمــر و يــا انحــالل يکی
از اجــزاء ضمــن نگــه داشــتن جــزء ديگــر انجــام داد .اگــر  PETحفــظ شــود،
پيشــنهاد شــده کــه پنبــه را بــا اســيد ( )Ouchi et al 2010و يــا ميکــروب
( )Bernd and Gerhard 1996تجزيــه کــرد .انحــالل پنبــه نيــز بــا اســتفاده
از حــالل هايــی نظيــر مايعــات يونــی و يــا -Nمتيــل مورفوليــن -Nاکســيد
( )NMMOو جداســازی دو جــزء از طريــق فيلتراســيون نيــز پيشــنهاد شــده
اســت (.)De Silva et al. 2014; Jehanipour et al. 2010
روش برعکــس يعنــی نگــه داشــتن پنبــه و تجزيــه يــا انحــالل پلــی اســتر نيز
امکانپذيــر اســت .بــه دو دليــل اصلــی در ايــن مطالعــه ايــن رويکــرد دنبــال
شــد :اول اينکــه در صورتــی کــه قــرار باشــد بخــش پلــی اســتر حفــظ شــود،
الزم خواهــد بــود کــه ايــن پلــی اســتر طــی فراينــد شستشــو و اســتفاده تجزيه
نشــود .امــا از آنجــا کــه فراينــد شستشــو غالبــا تحــت شــرايط قليايــی انجــام
مــی شــود و پيوندهــای اســتری در اليــاف  PETبــه قليــا حســاس هســتند ،اين
احتمــال وجــود دارد کــه پــس از دفعــات زيــاد شستشــو ،تا حــد زيــادی تخريب
اتفــاق بيفتــد ( .)International Fabricate Institute 1995ايــن تخريــب می
توانــد در پروســه ذوب دوبــاره مشــکل ســاز شــود؛ چراکــه ممکــن اســت PET

بــا وزن مولکولــی بســيار کــم ،اليــاف بــا کيفيــت پاييــن تشــکيل دهــد .اگرچه
در صورتــی کــه  PETبــه منومرهــای آن تجزيــه شــده و دوبــاره پليمريــزه
شــود ،مــی تــوان از ايــن اتفــاق جلوگيــری کــرد .دوم آنکــه پنبــه يــک پليمــر
طبيعــی اســت و از اينــرو نمــی تــوان آن را دوبــاره پليمريــزه کــرد .بــه هميــن
دليــل اســتفاده از باقيمانــده پنبــه در صورتــی کــه تــا حــد زيــادی تجزيــه شــده
باشــد بــا محدويــت همــراه اســت .پيــش از ايــن راهــکاری بــرای حفــظ پنبه و
پليمريــزه کردن دوبــاره  PETاز طريــق هيدروليــز ()Negulescu et al. 1998
و الکليــزه کــردن ( )Oakley et al. 1993پيشــنهاد شــده اســت.
بازيافــت  PETاز طريــق پليمريــزه کــردن دوبــاره آن بــا توجــه بــه حجــم
زيــاد بطریهــای  PETکــه مشــکل جــدی و رو بــه رشــد ضايعــات را ايجــاد
کردهانــد بهطــور وســيعی مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت (Al-Sabagh et
al., 2016; Chen et al. 2011; Dutt and Soni 2013; George and Kurian 2014; Geyer et al. 2016; Paliwal and Mungray 2013; Sinha

 .)et al. 2010ســه روش اصلــی بــرای تجزيــه شــيميايی  PETوجــود دارد؛
هيدروليــز (اســيد ،خنثــی يــا بــازی) ،الکلــی کــردن ()Oakley et al. 1993
و گاليکولــی کــردن ( .)Viana et al. 2011علــی ای حــال ،ايــن تنهــا روش
هيدروليــز اســت کــه  PETرا بــه ترفتاليــک اســيد ( )TPAو اتيلــن گاليکــول
( )EGبرمــی گردانــد کــه منومرهايــی هســتند کــه امــروزه عمدتــا بــرای توليد
 PETبــکار مــی رونــد (.)Gupta et al. 1997
نشــان داده شــده کــه هيدروليــز قليايی در محلول ســديم هيدروکســيد NaOH

شکل  2شمایی از فرایند جداسازی اجزاء منسوجات پلی کاتن در این مقاله

شماره  172فروردین و اردیبهشت 96

69

شکل  ۳طیف  NMRمربوط به  aملحفههای پلیکاتن مورد استفاده در این مطالعه،
 bپلیاستر خالﺺ  PETو  cپنبه خالﺺ

بــا افــزودن يــک کاتاليســت تغيير فــاز بــرای تجزيــه  PETدر دماهای متوســط
 9٠-7٠درجــه ســانتيگراد و محيطــی بــازی در حــد  15-5درصــد NaOH
بســيار موثــر اســت (Das et al. 2007; Kosmidis et al.2001; López-
)Fonseca et al. 2009; Polk et al. 1999
هيدروليــز  PETدر شــکل  1نشــان داده شــده اســت .پيوندهــای اســتری بــا
حملــه يونهــای هيدروکســيد شکســته شــده و نمــک دی ســديم ترفتــاالت و
اتيلــن گاليکــول تشــکيل مــی شــود کــه هــر دو در فــاز مايــع قابــل انحاللند.
پــس از پايــان واکنــش ،فــاز آبــی تــا  pHحــدود  2,5تــا  ٣اســيدی مــی شــود
کــه منجــر بــه تشــکيل و تــه نشــين شــدن ترفتاليــک اســيد  TPAمی گــردد.
بــدون حضــور کاتاليــزور تغييــر فــاز ،فراينــد هيدروليــز کمابيــش کنــد پيــش
مــی رود چراکــه يونهــای هيدروکســيد آبدوســت در فــاز آبــی حــل می شــوند و
 PETيــک مــاده جامــد آبدوســت اســت .بــه هميــن دليــل از کاتاليســت تغييــر
فــاز اســتفاده مــی شــود تــا يونهــای هيدروکســيد را بــه ســطح  PETبرســاند تا
موجــب تســهيل واکنــش شــود ( .)Naik and Doraiswamy 1998بنابراين،
کاتاليســت تغييــر فــاز بايــد کاتيونيــک باشــد و بــه انــدازه کافــی خاصيــت آلــی
داشــته باشــد تــا چربــی دوســت باشــد ،امــا بــه انــدازه کافــی کوچــک باقــی
بمانــد کــه مانــع از تاخيــر اســتری شــود (;López-Fonseca et al. 2009
 .)Polk et al. 1999متداوتريــن انــواع کاتاليســتهای تغييــر فــاز آمونيــوم
چهارعاملــی و يــا نمکهــای فســفونيم بــا زنجيرهــای جانبــی چربی دوســت اند

(.)Naik and Doraiswamy 1998
 Lopez-Fonsecaو همکارانــش تفاوتهــای بيــن دو ايــن دو نــوع کاتاليســت
را آزمايــش کردنــد و دريافتنــد کــه تنهــا تفاوتهــای جزئــی بيــن کاتاليســت
بــا پايــه يــون آمونيــوم و يــا فســفونيم وجــود دارد .لــذا ،ايــن زنجيرهــای جانبی
هســتند کــه بيشــترين اثــر کاتاليســت را ايجــاد میکننــد .بــه هــر حــال الزم
اســت کــه بــه يــون مقابــل نيــز توجــه شــود تــا اطمينــان حاصل گــردد کــه در
ادامــه فراينــد مشــکلی ايجــاد نخواهــد کرد.
در مقــاالت مختلــف هيــچ تحقيقــی مبنــی بــر هيدروليــز قليايــی بــه عنــوان
روشــی بــرای تجزيــه  PETدر منســوجات پلــی کاتــن بــه عنــوان بخشــی از
پروســه بازيافــت موجــود نمــی باشــد .در ايــن مطالعــه ،هيدروليــز قليايــی پلــی
کاتــن بــا اضافــه کــردن يــک کاتاليســت تغييــر فــاز بــه منظــور جداســازی
پنبــه از  PETدر منســوجات مخلــوط ايــن دو مــورد بررســی قــرار گرفــت.
هــدف از ايــن کار ،دســتيابی بــه محصوالتــی اســت کــه قابــل بازيافــت بــه
کاالی نســاجی باشــند .محصــوالت نهايــی جــدا شــده از ايــن قراينــد عبارتنــد
از ترقتاليــک اســيد  ،TPAاتيلــن گاليکــول  EGو پنبــه .جداســازی و خالــص
ســازی  EGموضــوع ايــن مطالعــه نبــود TPA .حاصــل را مــی تــوان از طريــق
پليمريزاســيون دوبــاره بــا اتيلــن گاليکــول نــو يــا بازيافتــی بــه  PETتبديــل
کــرد و پنبــه باقــی مانــده نيــز مــی توانــد بســته بــه کيفيــت آن احتمــاال بــه
اليــاف ســلولزی بازيافتــی نظيــر ويســکوز يــا ليوســل تبديــل شــود.
روش كار
مواد اوليه

در ايــن مطالعــه از ملحفــه هــای تختخوابــی ارائــه شــده توســط يــک تاميــن
کننــده بــزرگ منســوجات خدماتــی اســتفاده شــد .ملحفــه هــا قبــل از بازيافت
شــيميايی بــه قطعــه هــای کوچک بريــده شــد و الياف آن توســط ماشــينهای
خردکــن  Wileyبيــرون کشــيده شــد.
بنزيــل تــری بوتيلــن آمونيــم کلرايــد  BTBACبــا درصــد خلــوص 9٨
درصــد ،ســديم هيدروکســيد ( ،)reagent gradeو ســولفوريک اســيد (reagent
 )grade-95-97%از شــرکت  Sigma Aldrichمــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
مــواد شــيميايی خريــداری شــده بــدون هيچگونــه خالــص ســازی بعــدی بکار
بــرده شــد.

شکل  4میکروگراف های هیدرولیز  PETدر  NaOH 10% ، 0.1 mol BTBAC/kgمحلول در دمای  ۸۰درجه سانتیگراد a ،در شروع  2۳درجه سانتیگراد b ،پس از  ۳7دقیقه۸۰ ،
درجه سانتیگراد و  cپس از  1ساعت در  ۸۰درجه سانتیگراد .مقیاس سایه رنگ در تصویر  ۰,1میلی متر است
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محلــول هيدروليــز انجام شــد .غلظــت  NaOHدر محلــول هيدروليــز  7,5 ،5و
يــا  1٠درصــد وزنــی و دمــا  ٨٠ ،7٠يــا  9٠درجــه ســانتيگراد و غلظــت �BT
 52 BACميلــی مــول در کيلوگــرم محلــول هيدروليــز در نظــر گرفتــه شــد و
دمــای محلــول بــه ميــزان مــورد نظــر افزايــش يافــت .پــس از اضافــه کــردن
 5,٠گــرم نمونــه پلــی کاتــن خشــک شــده در آون ،هيدروليــز آغــاز گرديــد.
طــی فراينــد هيدروليــز ،نمونــه هــای محلــول هيدروليــز هر بــار به ميــزان 1,5
شکل  a 5محصول  TPAدر برابر غلﻈت  NaOHبا و بدون افزودن  BTBACدر دمای گــرم بيــرون کشــيده شــد تــا دوره واکنــش ادامــه يابــد.
 9۰درجه سانتیگراد  bمحصول  TPAدر غلﻈت های مختلف  BTBACدر دمای  ۸۰پــس از گذشــت زمــان مــورد نظــر واکنــش ( 24٠تــا  42٠دقيقــه) ،واکنــش
و  9۰درجه سانتیگراد با استفاده از  .NaOH %1۰هر دو شکل مربوط به آزمایشات
بــا فيلتــر کــردن مــاده جامــد باقيمانــده (پنبــه) توســط يــک فيلتــر ميکروفايبر
مقیاس کوچک است و مدت زمان واکنش  1۰۰دقیقه
شيشــه متوقــف شــد .ســپس ايــن پنبــه باقيمانــده آبکشــی ،خشــک و توزيــن
آزمايشات در مقياس كوچک
گرديــد .فــاز مايــع اســيدی شــد و همانند آنچــه در آزمايشــات مقيــاس کوچک
آزمايشــات در مقيــاس کوچــک در لولــه هــای مــدرج فالکــون  5٠ميلــی ليتری
ذکــر کرديــم ،جداســازی گرديــد.
انجــام شــد .غلظــت 1٠ NaOHيــا  15درصــد وزنــی و غلظــت  BTBACبين
 ٠تــا  1مــول  BTBACدر مــول واحــد تکــرار شــونده  PETبــود کــه  1مــول
ميکروسکوپی
در مــول معــادل  52ميلــی مــول  BTNACدر هــر کيلوگــرم محلــول هيدروليز
در ادامــه هيدروليــز اليــاف پلــی کاتــن در بــازه هــای زمانــی  1ســاعته،
اســت .آزمايشــات هيدروليــز بــا مخلــوط کــردن  NaOHو  BTBACدر آب و
ميکروگــراف هــا بــا اســتفاده از  Zeiss SteREO Discovery.V12مجهــز
رســاندن آنهــا بــه غلظــت هــای انتخــاب شــده شــروع شــد و ســپس محلــول
بــه دوربيــن  Axio Cam IC1و يــک مرحلــه گرمکــن Linkam PE120
حاصــل تــا دمــای مــد نظــر ( ٨٠يــا  9٠درجــه ســانتيگراد) گــرم شــد .واکنــش
در دمــای  ٨٠درجــه ســلنتی گــراد بدســت آمــد .اليــاف پلــی کاتــن در يــک
بــا افــزودن  1,٠گــرم نمونــه پلــی کاتــن خشــک بــه لولــه مــدرج آغــاز شــد
محلــول قليايــی حــاوی  1٠درصــد وزنــی  NaOHو  ٠,1مــول  BTBACقــرار
و هيدروليــز در مــدت زمــان تعييــن شــده ( 15تــا  24٠دقيقــه) ادامــه يافــت.
گرفــت.
ســپس بــا فــرو بــردن لولــه در مخــزن يــخ ،دمــای واکنــش پاييــن آورد شــد.
فــاز جامــد باقــی مانــده بــا اســتفاده از يک فيلتــر ميکروفايبر شيشــه جداســازی
طيف سنجی فاز جامد C NMR
و آبکشــی شــد .فــاز مايــع بــا افــزودن ســولفوريک اســيد تــا  ٣-2 Phاســيدی
آزمايشــات فــاز جامــد  NMRبا اســتفاده از يــک دســتگاه Varian Inova-600
شــد کــه منجــر بــه تــه نشــينی  TPAگرديــد TPA .بــا اســتفاده از يــک فيلتر
در  14.7Tو مجهــز بــه يــک پــروب فــاز جامــد  ٣,2ميلــی متــری انجــام شــد.
ميکروفايبــر شيشــه جداســازی و آبکشــی شــد و پــس از خشــک شــدن در
کليــه انــدازه گيــری هــا در  298 Kو فرکانــس چرخــش  15 kHzبــا توالــی
يــک آون  1٠5درجــه وزن  TPAجــدا شــده تعييــن گرديــد TPA .حاصــل بــه
پالــس  CP/MASانجــام گرفــت .تعداد برداشــتها بــرای هر اســپکتروم 16٣٨4
عنــوان درصــدی از محصــول قابــل برداشــت از  PETبــا فــرض آنکــه PET
بــود و کليــه طيــف هــا بــا اســتفاده از تــرم افــزار  MestReNova 8.1بررســی
بــا اســتری شــدن مقاديــر مولــی يکســان  TPAو  EGتشــکيل شــده باشــد،
گرديــد .بــرای کليــه طيــف هــا اصــالح پايــه چندجملــه ای بــکار گرفته شــد.
محاســبه شد.
آزمايشات در مقياس بزرگ

آزمايشــات مقيــاس بــزرگ در يــک رآکتــور شيشــه ای محتــوی  5٠٠گــرم

طيف سنجی  NMRفاز محلول

آزمايشــات  NMRفــاز محلــول بــر روی يــک دســتگاه Bruker Advance III

 HDدر  18.8 Tو مجهــز بــه يــک  5 TXO cryoprobeميلــی متــری و روبــات
تعويــﺾ نمونــه انجــام شــد .انــدازه گيــری هــا در  298 Kصــورت گرفــت .برای
طيــف  64 ،Hبرداشــت و بــرای طيــف  1٠24 ،Cبرداشــت ثبــت شــد .قبــل از
آناليــز نمونــه فيلتــر شــده ،آب موجــود پيــش از افــزودن  DMSO-d6بــه فــاز
جامــد تبخيــر شــد TPA .جداســازی شــده مســتقيما در  DMSO-d6حــل شــد.
آناليز ميزان  TPAبا استفاده از اسپکتروسکوپی جذب UV

شکل  ۶وابستگی میزان تجزیه با زمان با  aافزایش غلﻈت  7,5 ،5) NaOHو %1۰
 NaOHدر  7۰درجه سلنتی گراد( و  bافزایش دما ) NaOH %1۰و  ۸۰ ،7۰و 9۰
درجه سانتیگراد با و بدون  mmol 52) BTBACدر هر کیلوگرم محلول( .هر دو شکل بر

اساس آزمایشات مقیاس بزرگ رسم شده است.

بــا اســتفاده از يــک دســتگاه )Specord 205, Analytic jena( UV-vis
 spectrophotometerبــا محلــول اوليــه هيدروليــز در زمينــه ميــزان جــذب
در  242 nmبرداشــت شــد .محاســبات غلظــت بــرای آزمايشــات در مقيــاس
بــزرگ بــرای حــذف حــالل و  TPAتنظيــم گرديــد.
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طيفسنجی به روش بازتاب كلی تﻀعيف شده تبديل فوريه مادون قرمز
را نشــان میدهــد .ايــن شــکل نشــان مــی دهــد کــه ســيگنالهای مربــوط
طيــف هــا در دمــای اتــاق در هــوا از  4٠٠-4٠٠٠ cm-1بــا  2٠اســکن بــا بــه هــر دو مــاده ( PETو ســلولز) در ملحفــه پلــی کاتــن وجــود دارد .نشــانهای
اســتفاده از يــک طيــف ســنج  PerkinElmer FT�IRمجهــز بــه المــاس از هيــچ مــاده ديگــری در ايــن طيــف مشــاهده نشــد .آناليزهــا بــر اســاس ISO
 GladiATR ATRاز شــرکت  Pike Technologiesثبــت گرديــد .رزلوشــن  1833-11:2006نشــان داد کــه ميــزان  PETموجــود در ملحفههــا  52درصــد
ا ست .
 2 cm-1و بــازه هــای اســکن  ٠,5 cm-1در نظــر گرفتــه شــد.
ويسکوزيتهذاتی

ويســکوزيته ذاتــی نمونــه هــای ســلولزی پــس از انحــالل در  CEDاز طريــق
انــدازه گيــری زمــان الزم بــرای حرکــت نمونــه هــا در يــک لولــه موئينــه بــر
مبنــای اســتاندارد  ISO 551:2010محاســبه گرديــد.
بحﺚ بر روی نتايج

هيدروليز و جداسازی TPA

هيدروليــز انتخابــی  PETرا میتــوان بــر روی ميکروگرافهــای شــکل 4
دنبــال کــرد کــه در دمــای  ٨٠درجــه ســانتيگراد انجــام شــده اســت .محلــول
هيدروليــز حــاوی  1٠درصــد  NaOHو  ٠,1مــول  BTBACدر هــر کيلوگــرم
محلــول بــود .ميکروگرافهــا نشــان مــی دهــد کــه در فراينــد هيدروليــزPET ،
تجزيــه شــده و ايــن در حالــی اســت کــه پنبــه تنهــا متــورم شــده اســت .در
طــی فراينــد تجزيــه  ،PETميکروگرافهــا تشــکيل يــک فــاز جديــد در اطــراف
نواحــی کــه اليــاف  PETقــرار داشــت بــه شــکل حبابهــای مايــع را آشــکار
میکننــد .زمانــی کــه  PETهيدروليــز مــی شــود ســديم ترفتــاالت آزاد
میشــود کــه ايــن فــاز جديــد مــی توانــد بــا توجــه بــه غلظــت هــای موضعی
بــاالی ســديم ترفتــاالت توضيــح داده شــود.

در ايــن مطالعــه ،يــک فراينــد بــرای جداســازی پنبــه از  PETدر منســوجات
مخلــوط ايــن دو اليــاف مــورد ارزيابــی قــرار گرفــت .شــکل  2شــمايی از ايــن
فراينــد را نشــان مــی دهــد .فراينــد بــا تجزيــه  PETبــه دی ســديم ترفتاالت
و اتيلــن گاليکــول آغــاز شــد .پــس از تکميــل فرايند تجزيــه ،پنبه باقــی مانده
را مــی تــوان فيلتــر کــرد .مــاده فيلتــر شــده حــاوی دو جــزء  TPA( PETبــه
شــکل ســديمی و اتيلــن گاليکــول) .پــس از اســيدی کــردن TPA ،بــه شــکل
پروتونــه شــده تــه نشــين مــی شــود کــه قابــل فيلتــر شــدن اســت .بنابرايــن تاثير ﻏلظت  NaOHو كاتاليست تغيير فاز بر هيدروليز
ســه محصــول مجــزا از ايــن فراينــد به دســت آمد کــه عبارتنــد از پنبــه TPA ،در آزمايشــات مقيــاس کوچــک ،نمونــه هــا بــه مــدت  1٠٠دقيقــه فراينــد
و يــک محلــول فيلتــر شــده کــه حــاوی  EGو مــواد شــيميايی فراينــد اســت .شــدند و ســپس واکنــش ســرد شــد و محصــوالت طبــق آنچــه در بنــد روشــها
توضيــح داديــم برداشــت گرديــد .تاثيــر غلظــت  NaOHو  BTBACو دمــا بر
مشخصات ملحفه ها
تجزيــه  PETبــا اســتفاده از ايــن تنظيمــات بررســی گرديــد .نتايــج شــکل 5a
قبــل از فراينــد جداســازی ،مشــخصه هــای ملحفــه های پلــی کاتن با اســتفاده نشــان مــی دهــد کــه هيدروليــز قليايــی  PETبــدون افــزودن  BTBACپــس
از طيــف ســنجی  C NMRو روش تشــريح شــده در اســتاندارد � ISO 1833از  1٠٠دقيقــه و بــا  NaOH 15درصــد در محلــول منجــر بــه TPA 97%
 11:2006تعييــد گرديــد .شــکل  ٣طيــف  NMRحالــت جامــد ( )aمخلــوط میشــود .در غلظتهــای زيــر  5درد بــرای  ،NaOHمــی تــوان گفــت کــه
پلــی کاتــن )b( ،يــک نمونــه  PETخالــص و ( )cيــک نمونــه پنبــهای خالــص بــدون افــزودن  BTBACهيــچ محصــول  TPAای آزاد نمــی شــود .زمانــی

شکل  a 7طیف  1H NMRو  13C NMR bمربوط به  TPAجداسازی شده پس از هیدرولیز قلیایی پلی کاتن در  NaOH %1۰در  9۰درجه سانتیگراد به مدت  24۰دقیقه در
آزمایشات مقیاس بزرگ با  52 mmol BTBAC/kgمحلول و پیک های مربوطه

72

شماره  172فروردین و اردیبهشت 96

شکل  ۸طیف  1H NMRو  13C NMR bمربوط به محلول فیلتر شده آزمایشات مقیاس بزرگ ) NaOH 10%در دمای  9۰درجه( .در  aو  cنتایﺞ آزمایشات بدون  BTBACو در  bو
 dبا  52 mmol BTBAC/kgمحلول نشان داده شده است .قبل از آنالیز ،آب محلول تبخیر شده و نمونه باقیمانده در  DMSO-d6حل شد

کــه هيدروليــز در شــرايط مشــابه و در دمــای  9٠و  1٠٠درجــه ســانتيگراد امــا با
افــزودن  ٠,1مــول  BTBACدر هــر مــول واحــد تکــرار شــونده  PETانجــام
شــد ،بــرای هيدروليــز تقريبــا کامــل  PET، NaOHبــا غلظــت  %1٠کافــی
بــود .بعــالوه ،بــا افــزودن  ،BTBACتجزيــه جزئــی  PETحتــی در غلظــت
 NaOH %5مشــاهده گرديــد.
شــکل  5bتاثيــرات دمــا و افــزودن  BTBACبــر ميــزان هيدروليز پــس از 1٠٠
دقيقــه را نشــان مــی دهــد .در دماهــای پاييــن تــر آزمايــش يعنــی  ٨٠درجــه
ســانتيگراد ،تاثيــر واضحــی در نتيجــه افزايــش  BTBACبــر ميــزان هيدروليز
قابــل مشــاهده اســت .قابــل ذکــر اســت کــه بــرای دســتيابی بــه هيدروليــز
کامــل  PETپــس از  1٠٠دقيقــه در دمــای  ٨٠درجــه ،افــزودن  1-٠,7مــول
 BTBACبــه ازای هــر مــول واحــد تکــرار شــونده  PETضــروری اســت.
وقتــی کــه دمــا تــا  9٠درجــه بــاال مــی رود ،نــرخ هيدروليــز بــاال مــی رود و
بــرای دســتيابی بــه همــان درجــه هيدروليــز در  1٠٠دقيقــه واکنــش افــزودن
تنهــا  ٠/٠5مــول  BTBACدر هــر مــول واحــد تکرارشــونده الزم اســت.
هيدروليز در زمان ها و ميزانهای مختلف قليايی

در آزمايشــات مقيــاس بــزرگ ،نمونــه هــا بطــور پيوســته در طــول آزمايــش
برداشــت و بــرای تســت  TPAبــا اســتفاده از طيــف ســنجی  UV�visآناليــز
شــدند .بديــن ترتيــب پيگيــری ميــزان هيدروليــز  PETامکانپذيــر گرديــد .پنبه
باقيمانــده پــس از اتمــام آزمايشــات جداســازی شــده و ميــزان و ويســکوزيته
ذاتــی آن تعييــن گرديــد .در شــکل  ،6aهيدروليزهــای در دمــای  7٠درجــه
ســانتيگراد بــا  7/5 ،5و  1٠درصــد  NaOHبــا هــم مقايســه شــده انــد .نتايــج
نشــان دهنــده آن اســت کــه بــا افزايــش غلظــت  ،NaOHنــرخ هيدروليــز
افزايــش مــی بايــد .آزمايــش  NaOH 5%در دمــای  7٠درجــه پــس از 12٠
دقيقــه متوقــف شــد و در نتيجــه آن تنهــا  66درصــد  TPAبدســت آمــد.
در شــکل  ،6bوابســتگی هيدروليــز بــه زمــان در دمــای  ٨٠ ،7٠و  9٠درجــه

ســانتيگراد و  1٠درصــد  NaOHبــدون افــزودن  BTBACمقايســه شــده
اســت .نتايــج ايــن شــکل نشــان مــی دهــد کــه نــرخ واکنــش بــا افزايــش
دمــا افزايــش مــی يابــد .هيدروليــز بــدون  BTBACبســيار کندتــر از مانــی
اســت کــه ايــن افزودنــی حضــور دارد .بــا اينحــال ،پــس از حــدود  15٠دقيقــه،
 PETبطــور کامــل تجزيــه شــد .ايــن نشــان مــی دهــد کــه حضــور افزودنــی
تنهــا بــر شــتاب تجزيــه تاثيرگــذار اســت و تجزيــه کامــل بــدون افزودنــی هم
امکانپذيــر اســت.
خلوص محصوالت تجزيه PET

خلــوص مــواد بدســت آمــده پــس از هيدروليــز نيــز محاســبه شــد .همانگونــه
کــه در بخــش «روشهــا» تشــريح و در شــکل  2نشــان دهــده شــدTPA ،
بــا کاهــش ( pHبــا افــزودن ســولفوريک اســيد) تــه نشــين شــده و از طريــق
13
قيلتراســيون از محلــول هيدروليــز جــدا شــد .طيــف هــای  1Hو C NMR
جــزء تــه نشــين شــده (محلــول در  ) DMSO�d6در شــکل  7نشــان داده شــده
اســت .تنهــا ســيگنالهای قابــل مشــاهده مربــوط بــه  TPAاســت کــه نشــان
دهنــده خلــوص بســيار بــاالی ايــن مــاده اســت.
بــه منظــور آناليــز محلــول فيلتر شــده در آزمايشــات در مقيــاس بــزرگ ،آب آن
تبخيــر شــده و باقيمانــده جامــد در  DMSO�d6حل شــد.
محلولهــای فيلتــر شــده آزمايشــات مختلــف بــا و بــدون  BTBACاز طريــق
طيــف ســنجی  1H NMRو  13C NMRآناليــز شــدند؛ لطفــا بــه شــکل ٨
رجــوع نماييــد.
آناليــز طيــف  NMRمحلــول بــدون حضــور  BTBACدر شــکلهای 8a, c
نشــان داد کــه  EGجــزء غالــب اســت و هيــچ جــزء درگيــری در محلــول
يافتــه نمــی شــود .در حضــور  BTBACدر شــکلهای  ،8b, dتنهــا  EGو �BT
 BACيافــت مــی شــود .انتظــار مــی رفــت که حداقــل نشــانه هايــی از حضور
محصــوالت ناشــی از تجزيــه ســلولز يعنــی هيدروکســی اســيدها نيــز وجــود
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شکل  9طیف  ATR FT-IRباقیمانده جامد )پنبه( پس از هیدرولیز  PETدر  aیک مقایسه بین نمونه ای با تنها  %۶۶محصول  7۰ ،TPA (5% NaOHدرجه سانتیگراد 24۰ ،
دقیقه( و نمونه ای با محصول کامل ) 9۰ ،NaOH %1۰درجه سانتیگراد  24۰ ،دقیقه( نشان داده شده .هر دو آزمایش مربوط به مقیاس بزرگ و  52 mmol BTBAC/kgمحلول
است .در  bمقایسه ای بین ملحفه های خالﺺ پنبه )به عنوان مرجع( ،یک نمونه فرایند شده در  9۰) NaOH 15%درجه سانتیگراد 1۰۰ ،دقیقه ،آزمایش مقیاس کوچک،
 ( 52 mmol BTBAC/kgو یک نمونه فرایند شده  9۰) NaOH 10%درجه سانتیگراد 1۰۰ ،دقیقه ،آزمایش مقیاس بزرگ 52 mmol BTBAC/kg ،محلول( نشان داده شده است

داشــته باشــد؛ چــرا کــه ســلولز بــه عنــوان مــاده ای شــناخته مــی شــود کــه  24٠دقيقــه اســت کــه تاثيــر زمــان بــر ميــزان تخريــب را نشــان مــی دهــد.
در عمليــات تحــت شــرايط قليايــی ايــن گونــه محصــوالت را توليــد کنــد ،بــا در صــورت اســتفاده از ايــن فراينــد در بازيافــت ملحفــه هــا  ،احتمــال کاهش
ايــن حــال ،آناليــز عميق تــر احتمــاال حضــور مقاديــری از محصوالت ناشــی از بيشــتر ويســکوزيته طــی فرانــد شستشــو نيــز وجــود دارد کــه مــی دانيــم
تجزيــه ســلولز را نشــان خواهــد داد.
موثــر بــر کاهــش ويســکوزيته ذاتــی پنبــه اســت (.)Palme et al. 2014
تعيين مشخصه های سلولز

جمع بندی

شــکل  9aطيــف هــای  ATR FT�IRمربــوط بــه نمونــه هــای فراينــد
شــده در  %5 NaOHدر  7٠درجــه ســانتيگراد بــه مــدت  12٠دقيقــه و نيــز
 %1٠ NaOHدر دمــای  9٠درجــه بــه مــدت  24٠دقيقــه را نشــان مــی
دهــد .نمونــه مربــوط بــه  ،%5 NaOHهمچنــان محتــوی  PETتجزيــه
نشــده اســت و پيــک هــای مشــاهده شــده در حوالــی  124٠و 172٠ cm�1
بــه احتمــال بســيار زيــاد مربــوط بــه پيوندهــای اســتری  PETباقيمانــده در
نمونــه اســت ( .)2٠15 Petersonدر هــر حــال ،ايــن پيــک هــا در نمونــه
هــای فراينــد شــده در  %1٠ NaOHو دمــای  9٠درجــه ســانتيگراد قابــل
مشــاهده نيســت کــه نشــان دهنــده حــذف کامــل  PETاســت .مــی دانيــم
کــه فرينــد کــردن ســلولز در محلــول هــای قليايــی منجــر بــه تبديــل
شــدن ســلولز  Iبــه ســلولز  IIمــی شــود ( .)Sjöström 1993بــه منظــور
بررســی ميــزان پنبــه از دســت رفتــه و کاهــش درجــه پليمريزاســيون ،پنبــه
بازيفــات شــده پــس از هيدروليــز  PETجداســازی و توزيــن شــد .بديــن
ترتيــب محصــول پنبــه بــر اســاس وزن و ويســکوزيته ذاتــی قابــل محاســبه
اســت .در شــکل  1٠ويســکوزيته ذاتــی ســلولز پنبــه در مقايــل ميــزان پنبــه
محصــول فراينــد ترســيم شــده اســت .ويســکوزيته ذاتــی ســلولز را مــی
تــوان بــه درجــه پليمريزاســيون آن ربــط داد و نتايــج نشــان مــی دهــد کــه
دمــا تاثيــر زيــادی بــر ميــزان تجزيــه پنبــه دارد ،ايــن تاثيــر هــم در کاهــش منبع:
Anna Palme, Anna Peterson, Hanna de la Motte, Hans Theliander and Harald
وزن و هــم کاهــش ويســکوزيته قابــل مشــاهده اســت .بــا ايــن حــال ،نتايــج
Brelid
فرايندهــای معتــدل تــر نشــان مــی دهــد کــه حــذف کامــل  PETبــدون “Development of an efficient route for combined recycling of PET and cotton
)from mixed fabrics”, Textiles and Clothing Sustainability (2017
تجزيــه جــدی ســلولز قابــل دســتيابی اســت .دو نمونــه ای که کمتريــن وزن
و ويســکوزيته ذاتــی را داشــتند مربــوط بــه فرايندهــای  ٣6٠دقيقــه بجــای
74
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در ايــن مقالــه روشــی بــرای جداســازی اجــزاء ملحفــه هــای پلــی کاتــن
بــه منومرهــای  PETيعنــی  EGو  TPAو حفــظ پنبــه باقيمانــده را معرفــی
نمــود .نتايــج کار نشــان داد کــه:
  PETرا مــی تــوان بــه طــور کامــل طــی مــدت  4٠دقيقــه در NaOH 10%در دمــای  9٠درجــه ســانتی گــراد و بــا افــزودن  52mmolاز �BT
 BACدر هــر کيلوگــرم محلــول بــه طــور کامــل تجزيــه کــرد و TPA
خالــص آن را بازافــت نمــود.
 بــا افزايــش دمــا ،غلظــت  NaOHو  BTBACســرعت انجــام واکنــشافزايــش مــی يابــد.
 هيدروليــز بــدون حضــور  BTBACنيــز منجــر بــه حصــول مــواد خالــصمــی شــود امــا در ايــن شــرايط نيــاز بــه مــدت زمــان بيشــتری بــرای فراينــد
اســت کــه بــه نوبــه خــود ميــزان پنبــه حاصــل را کاهــش مــی دهــد.
 جداســازی پنبــه و  TPAبــه عنــوان دو محصــول خالــص نشــان مــیدهــد کــه ايــن بازيافــت را مــی تــوان بــا پليميزاســيون مجــدد  TPAبــا
اتيلــن گاليکــول (نــو يــا بازيافتــی) تکميــل کــرد و امــکان بکارگيــری پنبــه
حاصــل نيــز در توليــد اليــاف ســلولزی بازيافتــی وجــود دارد.

منسوجات
ورزشی

عایق حرارتی Thermal insulation
تهیهوتنظیم:دکترفرنازنایبمراد

عايق چيست؟

هــر چيــزی کــه مانــع عبــور جــرم ،انــرژی ،صــوت و مومنتــم شــود را عايــق
گوينــد .در حقيقــت عايقهــا در ســه دســته جايگــذاری میشــوند کــه
امــروزه بــا توجــه بــه افزايــش مصــرف انــرژی و مواجهــه شــدن بــا کمبــود
انــرژی در ســالهای در پيــش رو و عــدم امــکان بازيافــت انــرژی و ...
بيشــتر بــه بحــث بهينهســازی مصــرف انــرژی پرداختــه میگــردد کــه
ايــن تنهــا بــا اســتفاده از عايقهايــی کــه باعــث کاهــش عبــور و انتقــال
انــرژی میشــوند امکانپذيــر اســت.
عايــق انــرژی در ســه دســته عايــق رطوبتــی و عايــق حرارتــی و عايــق صدا
مهمتريــن بحــث مــورد بررســی جهــان نســل ســوم اســت:
عايــق حرارتــی -بــه عايقــی گفتــه میشــود کــه از عبــور و انتقــال انــرژی
حرارتــی ممناعــت بــه عمــل آورد.
عايق رطوبتی -در حقيقت يک نوع عايق و جاذب رطوبت است.
عايق صدا  -باعث جذب يا حذف صدا میگردد.
در برخــی مــوارد يــک مــاده میتوانــد هــر ســه ويژگــی عايــق صــدا بــودن،
عايــق رطوبــت و عايــق حــرارت بــودن را همزمــان دارا باشــد ماننــد پشــم
ســنگ،فوم و پــی وی ســی و غيــره.

گاهــی نيــز يــک عايــق تنهــا يــک عملکــرد خــاص دارد ماننــد عايــق
حرارتــی مثــل پشــم شيشــه يــا عايــق صوتــی مثــل بتــن ليــکا يــا عايــق
رطوبتــی مثــل ايــزوگام و...

عايق حرارتی در سالنهای ورزشی

يکــی از عوامــل مهــم درتأميــن شــرايط آســايش ورزشــکاران در فضاهــای
داخلــی ســالنهای ورزشــی ،تنظيــم درجــه حــرارت محيــط اطــراف
آنهاســت .امــروزه بــا پيشــرفت تکنولــوژی ضخامــت پوســته خارجــی
ســالنها بــه حداقــل کاهــش يافتــه ،از ايــن روتبــادل حرارتــی آن بــا محيــط
خــارج افزايــش يافتــه اســت .عايقهــای حرارتــی بــه ميــزان قابــل توجــهای
مانــع ايــن تبــادل حــرارت شــده و هزينههــای گرمايــش و ســرمايش و
فضاهــای داخلــی را تــا حــد زيــادی کاهــش میدهنــد .عايقــکاری نقــش
بســيار مهمــی در جلوگيــری از اتــالف گرمــا در فصــل زمســتان و خنــک
نگــه داشــتن فضــای داخلــی در فصــل تابســتان دارد .بــه ايــن ترتيــب عالوه
بــر صرفهجويــی در مصــرف انــرژی و حفــظ منابــع انــرژی بــرای اســتفاده
آينــدگان بــه پاکــی محيــط زيســت نيــز کمــک میشــود.
تمــام مصالــح ســاختمانی بخشــی از گرمــا يــا ســرما را از خــود عبــور
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میدهنــد .در برخــی مــواد مثــل فلــز و شيشــه ايــن انتقــال بــه راحــت ورقــه هــای پوشــش زيريــن و در ســقف ســالن هــای تخــت در زير پوشــش
انجــام میشــود .امــا مــوادی مثــل پشــم ،خــزه حيوانــات ،پارچههــای آســفالتی يــا نمــدی اســتفاده مــی شــود .پشــم شيشــه ســبک و نصــب آن
ضخيــم و هــوای ســاکن در برابــر انتقــال گرمــا و ســرما بســيار مقــاوم آســان اســت .ايــن عايــق حرارتــی بايــد دور از رطوبــت نگــه داشــته شــود،
هســتند و بــه عنــوان عايــق اســتفاده میشــوند.
بنابرايــن بــه وســيله يــک اليــه نــازک نايلونــی محافظــت مــی شــود.
خصوصيــات مهمــی کــه در انتخــاب مــواد عايــق بايــد مــد نظــر قرارگيــرد
عبارتنــد از:
مقاومــت حرارتــی ،قابليــت احتــراق ،درجــه ســميت ،مقاومــت فشــاری،
چــروک خوردگــی ،مقاومــت در برابــر اشــعه مــاورای بنفــش ،مقاومــت در
برابــر قــارچ و ميکــروب ،ضريــب انبســاط و انقبــاض ،خنثــی بــودن از نظــر
شــيميايی (بــه منظــور جلوگيــری ازآســيب رســاندن بــه فلــزات اطــراف)،
خاصيــت مويينگــی و چگالــی.
عايقهــا بــه اشــکال مختلــف صفحــهای ،تختــهای ،آجــری ،ورقــهای
و نــواری بــه بــازار عرضــه میگردنــد .انتخــاب نــوع عايــق حرارتــی
بــه دمــای محيــط ،ايمنــی ،شــرايط محيطــی و قيمــت آن بســتگی دارد.
ضخامــت عايــق حرارتــی بايــد بــه گونــهای انتخــاب شــود کــه از نظــر
اقتصــادی بهينــه باشــد ،يعنــی ايــن کــه بــا حداقــل ضخامــت عايــق از
هدررفتــن انــرژی جلوگيــری شــود.
مصالــح عمــده عايــق حرارتــی عبارتنــد از :بتــن ســبک (بتــن گازی و بتــن
کفــی و ،)...دانــه هــی ســبک ،کاغــذ و آلمينيــوم ،پنبــه کوهــی ،چــوب پنبــه  -3عايق حرارتی :پشم سنگ ()Rock Wool
پــرس شــده ،تختــه هــای فيبــری ،اليــاف معدنــی ،پشــم ســنگ ،پشــم پشــم ســنگ متــداول تريــن و ســالم تريــن عايــق حرارتــی اســت و منشــا
شيشــه ،شيشــه اســفنجی ،پوکــه معذنــی ،پرليــت ،تختــه هــای گچــی آن ســنگ هــای آذريــن مــی باشــند .ايــن عايــق وزن نســبتا ســبکی دارد و
ســبک بــا روکــش آلمينيومــی و ســاده ،مــواد پالســتيکی ،ســاقه هــای تــو کاربــرد آن آســان اســت .زمانــی کــه از آب اشــباع شــود ســاختار آن تخريــب
نمــی شــود .پشــم ســنگ پــس از خشــک شــدن ويژگــی هــای خــود را
خالــی و پشــم چــوب.
حفــظ مــی کنــد .ايــن عايــق در برابــر نفــوذ بخــار آب مقاومــت کمــی دارد
نمونه ای از عايق های حرارتی :
کــه از مهمتريــن امتيــازات آن اســت ،زيــرا رطوبــت در ســاختمان هايــی
 .۱عايق های حرارتی :الياف معدنی
کــه بــه تازگــی بنــا شــده انــد بــه راحتــی بــه صــورت بخــار آب از عايــق
ايــن مــاده از خــرد کــردن دانــه بندی ســنگ آتــش نشــانی دير ذوب ســاخته مــی گــذرد و بنــا را خنــک مــی کننــد .ضمنــا بــا کليــه مصالــح ســاختمانی
مــی شــود .پشــم معدنــی از لحــاظ ابعــاد پايــدار اســت و عــالوه بــر نــم گيــر ســازگاری دارد.
و بــی بــو بــودن امــکان رشــد قــارچ يــا کپــک را فراهــم نمــی ســازد .در يکــی از کاربردهــای مهــم پشــم ســنگ اســتفاده از آن بــه عنــوان ضــد
ضمــن ،ايــن مــاده اشــتعال ناپذيــر عايــق حــرارت و صــوت اســت کــه بــه حريــق مــی باشــد .در واقــع از ايــن پوشــش مــی تــوان بــرای حفاظــت
شــکل حصيــر ســبک ارتجاعــی يــا بــدن پوشــش بــرای عايــق کاری بــام از ســازه هــای فلــزی ،چاهــک هــای آسانســور ،تاسيســات الکتريکــی،
هــای شــيب دار بــر روی صفحــات پوشــش زيريــن اســتفاده مــی شــود.
راهروهــای فــرار و  ...در برابــر حريــق اســتفاده نمــود .از آنجايــی کــه پشــم
ســنگ يــک عايــق ســلول بــاز اســت ،لــذا آب و بخــار بــر آن اثــر میکننــد
 .2عايق حرارتی :پشم شيشه ()Glass Wool
و بعــد از نصــب بايــد ،يــک پوشــش بخاربنــد روی آن نصــب شــود .طــول
پشــم شيشــه بــا اليــاف بســيار نــازک تارهــای شيشــه کــه تقريبــا بــه هــم عمــر پشــم ســنگ زيــاد بــوده و بــه انــدازه عمــر ســالنها و اماکــن ورزشــی
متصــل انــد گفتــه مــی شــود .ايــن اليــاف را پــس از ســرد شــدن بــا همديگر میباشــد .در صــورت عايــق کاری بــا پشــم ســنگ میتــوان مصــرف
دســته مــی کننــد و روی کاغــذ کرافــت ،ســربی ،قيــری يــا تــور اليــاف دار انــرژی بــرای گرمايــش و ســرمايش ســاختمان را تــا  ٣5الــی  45درصــد
قــرار مــی دهنــد .ايــن مــاده نســوز از خصوصياتــی ماننــد پايــداری ابعــاد ،بی کاهــش داد.ايــن بــدان معنــی بــوده کــه در فصــل زمســتان مــی تــوان 5
بويــی و غيــر نــم گيــری برخــوردار اســت کــه امــکان رشــد قــارچ و کپک در الــی  7درجــه ســانتيگراد دمــای داخلــی را گرمتــر و در فصــل تابســتان تا 1٠
آن وجــود نــدارد .بــرای عايــق بنــدی ســقف ســالن هــای شــيب دار بــر روی درجــه ســانتيگراد دمــای داخــل ســاختمان را خنــک تــر نمــود.
76

شماره  172فروردین و اردیبهشت 96

تبديــل مــی شــود .آب جــذب نمیکنــد .نســوز اســت ،در مقابــل جانــوران
مــوذی مقــاوم و از نظــر ابعــاد پايــدار و از مقاومــت فشــاری خوبــی برخــوردار
ا ست .
 -5عايق حرارتی :پرليت

پرليــت نوعــی ســنگ آتشفشــانی اســت کــه در مناطــق مرطــوب تشــکيل
میشــود .برخــی از خــواص پرليــت عبارتانــد از :بســيار ســبک اســت و
مادهــای غيرقابــل اشــتعال اســت .بــه علــت شــکل ظاهــری آن ،صــوت را
جــذب میکنــد .مادهــای غيرآلــی اســت و بــا اکثــر اســيدها وارد واکنــش
نمیشــود و در برابــر پوســيدگی و حملــه موريانههــا مقــاوم اســت .از جملــه
معايــب پرليــت مقاومــت فشــاری کــم آن اســت لــذا نبايــد در مکانهايــی
کــه تحــت فشــار و رطوبــت زيــاد اســت ،مــورد اســتفاده قــرار گيــرد .بــه
علــت اتصــال ســوراخهای آن بــه هــم ،ماننــد اســفنج آب را میمکــد و
بزرگتريــن عيــب پرليــت در در ساختمانســازی ايــن اســت کــه آب جــذب
میکنــد و مقاومــت آن کاهــش میيابــد.

عمومــ ًا عايــق کاری ديوارهــای ســالنهای ورزشــی شــامل دو روش
می باشــد.
روش اول عايق کاری ديوار هنگام ساخت ديوارروش دوم عايق کاری ديوارها پس از ساخت ديوارها.در هــر دو روش عايــق کاری ديــوار عمــل عايــق کاری را بــه منظــور
عايــق حرارتــی میتــوان بــا کيفيــت تقريبـ ًا برابــر اجــرا نمــود ولــی از نظــر
عايقــکاری صوتــی ديوارهــا کيفيتهــا کمــی تفــاوت خواهنــد داشــت و
کفــه تــرازو بــه نفــع روش اول میباشــد .هنگامیکــه ديوارهــا بــه روش
اول عايــق کاری شــده باشــند عمــل عايــقکاری بــا اســتانداردهای باالتــری
صــورت گرفتــه اســت زيــرا مهنــدس طراحــی کــه عمــل عايــقکاری را
بــرای اماکــن ورزشــی در حــال ســاخت از قبــل پيشبينــی کــرده باشــد
شــکل بلوکهــا و ديوارهــای ســاختمانی رو طــوری در نظــر گرفتــه کــه
عايــقکاری از نظــر صوتــی بــه صــورت مطلوبتــری صــورت میپذيــرد.
اينگونــه عايــقکاری موجــب میشــود تــا انعــکاس و تفــرق صــدای
نامطلــوب ايجــاد نشــود.
بــرای حــل مســئله عايــقکاری صوتــی ســالنهای ورزشــی کــه بــه
روش دوم بايــد عايــقکاری شــوند میتــوان از عايقهــای صوتــی
پــر قدرتــی همچــون پشــم ســنگ اســتفاده نمــود .زيــرا پشــم ســنگ از
جملــه عايقهــای دو منظــوره حرارتــی صوتــی بــوده کــه در ســاختار آن
حبابهــای ريــز هــوا بهوفــور يافــت میشــود و هميــن مزيــت موجــب
کاهــش هدايــت حــرارت و انتقــال صــوت مــی گــردد و عمليــات عايــق
کاری بــا بــازده قابــل توجهــی صــورت میپذيــرد.

 -7عايق حرارتی :تخته چوب پنبه فشرده

 -4عايق حرارتی :شيشه اسفنجی

 -8عايق حرارتی :پالستيکها

 -6عايق حرارتی :تختههای فيبری

ايــن مــاده اوليــن عايــق حرارتــی ســاختمان اســتکه از فشــرده کــردن
پشــم نمــد و ديگــر اليــاف گياهــی بــه صــورت تختههــای صلــب ســاخته
میشــود .دارای مقاومــت مکانيکــی متوســط ،مقاومــت متوســط در برابــر
انتقــال حــرارت و پايــداری ابعــاد خوبــی اســت .ايــن مــاده بــه ســادگی
رطوبــت را جــذب میکنــد و اشــباع میشــود و مقامــت مکانيکــی و
پايــداری خــود را در برابــر انتقــال حــرارت از دســت میدهــد .مقاومــت
ضعيفــی در برابــر آتشســوزی و گســترش شــعله دارد .بــا توجــه بــه قيمــت
پاييــن و پايــداری ابعــاد آن ،بــه همــراه پوشــش زيريــن از عايــق پالســتيک
بــه عنــوان زمينــهای بــرای آســفالت و پوشــش نمــدی مصــرف میشــود.

ايــن تختههــا از فشــرده کــردن دانههــای چــوب پنبــه توســط صمــغ
طبيعــی آن در کنــار هــم توليــد میشــود .تختــه آن از مقاومــت فشــاری
خــوب و مقاومــت کششــی ضعيــف برخــوردار اســت .در مقابــل رطوبــت و
پوســيدگی مقومنــد بنابرايــن در محلهايــی کــه رطوبــت شــديد دارنــد بــه
کار بــرده میشــوند .ايــن تختههــا گــران قيمتانــد و در برابــر انتقــال
حــرارت مقاومــت خوبــی دارنــد ،و مقاومــت آنهــا در برابــر آتشســوزی
متوســط اســت .تختههــای شــکننده آن بــا فاصلههــای کــم بــه
تکيهگاههايــی نيــاز دارنــد.

ايــن مــاده بــا اســتفاده از شيشــه خالــص کــه تــا بيســت برابــر حجــم خــود ايــن عايقهــا انــواع پالســتيکها را شــامل میشــوند .بــه دليــل تنــوع و
منبســط مــی گــردد و بــه صــورت صفحــات صلــب و اســفنجی عايــق بندی تعــداد زيــاد عايقهــای پالســتيکی و تفــاوت در خصوصيــات آنهــا و انــواع
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آنهــا را بــه شــما معرفــی میکنيــم :فومهــای پلیاســتايرن ،پلیاتيلــن ،هرچنــد محصوالتــی کــه بــا ايــن فنــاوری ســاخته شــدهاند قيمــت باالتــری
پلیيورتــان ،فنوليــک ،پلیوينيــل کلرايــد ،اوره فــرم آلدئيــد ،فــدوم  EPDMدارنــد امــا چــون بســيار مقرونبهصرفــه هســتند و کارايــی بااليــی دارنــد
(اتيلــن ،پروپيلــن ،دايــن ،منومــر) ،نيتريــل فــوم و. ...
همــه و همــه از آن اســتفاده میکننــد.
ســاخت نانــو عايــق بــر پايــه ســيليکا بــه عنــوان جايگزيــن مناســب
بــرای عايــق پشــم شيشــه و آزبســت

نانو عايق حرارتی و رطوبتی

ســالنهای ورزشــی و يــا ســولهها معمــو ًال دارای مســاحت زيــادی هســتند
و چــون ســقف بلنــدی دارنــد ،گــرم نگــه داشــتن يــا ســرد نگــه داشــتن
آنهــا او ًال کار دشــواری اســت و ثاني ـ ًا بســيار پرهزينــه اســت .از آنجايیکــه
ورزشــکاران در ايــن ســالنها بــا لبــاس ورزشــی ،ورزش میکننــد اهميــت
مســئله تعــادل دمــای ســالنها دو چنــدان میشــود.
بــه عنــوان مثــال در محيــط منــازل بــه دليــل وجــود فــرش ،موکــت ،پــرده،
مبلمــان و همچنيــن کوتــاه بــودن ســقف منــازل نســبت بــه ســالنها گــرم
نگــه داشــتن خانــه کار راحتتــری اســت لــذا کنتــرل دمــای ســالنها
کاری بــس دشــوارتر از ســاير ســاختمانها يــا منــازل میباشــد .يکــی از
بهتريــن روشهــا بــرای گــرم نگــه داشــتن محيــط در ســالنها ،ســولهها
و  ...اســتفاده از نانــو عايقهــای حرارتــی و رطوبتیســت کــه ايــن عايــق
بــا حداکثــر يــک ميلیمتــر ضخامــت دمــای محيــط را در حالــت تعــادل
نگــه مــیدارد .همچنيــن در مناطــق شــمال ،جنــوب و غــرب ايــران کــه
ميــزان بارندگــی بيشــتر اســت خاصيــت رطوبتــی بــودن ايــن نانــو عايــق
بســيار کارآمــد میباشــد و عايــق کــردن ســقف ســاختمان باعــث جلوگيــری
از نفــوذ آب و رطوبــت بــه داخــل ســاختمان ،ســوله و… میگــردد .ايــن
پــروژه بــه مســاحت  5٠5مترمربــع در ســقف ســالن ورزشــی مخابــرات
تهــران اجــرا شــده اســت کــه تــا حــد زيــادی باعــث صرفهجويــی در
مصــرف انــرژی و همچنيــن جلوگيــری از نفــوذ رطوبــت و آب بــه داخــل
ســاختمان میگــردد.
در واقــع ايــن کار باعــث میشــود کــه دمــای ســالن ايزولــه شــود بهعبــارت
ديگــر گرمــای داخــل بــه خــارج نفــوذ نکــرده و محيــط گــرم میشــود .بــا
ظهــور فنــاوری نانــو تکنولــوژی در سراســر جهــان مــردم به ســمت اســتفاده
از ايــن فنــاوری ســوق داده میشــوند .تاکنــون محصــوالت زيــادی بــا ايــن
فنــاوری توليــد شــدهاند کــه در زندگــی روزمــره بســيار بــا ايــن محصــوالت
ســروکار داريم.
همــه اينهــا نشــاندهنده ايــن اســت کــه مــردم در سراســر دنيــا عالقمنــد
بــه اســتفاده از فنــاوری نانــو تکنولــوژی در زمينههــای مختلــف هســتند
78
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پشــم شيشــه از جملــه عايقهــای گــرم بــوده و ســاختار اليافــی و فيبــری
دارد .پشــم شيشــه معمــو ًال از شيشــه بازيافتــی بــه همــراه مقــدار ماســه
معمولــی و رزيــن مخصــوص ســاخته میشــود و مقاومــت حرارتــی بســيار
خوبــی از خــود نشــان میدهــد.
بــه دليــل ســاختار بســيار مشــابه پشــم شيشــه بــا پشــم ســنگ ،اســتاندارد
 ،ASTMدر بســياری از مــوارد ،اســتاندارد مشــترکی بــرای هــر دو
عايقهــای پشــم ســنگ و پشــم شيشــه درنظــر گرفتــه و بــه طــور خالصــه
بــه آنهــا پشــمهای معدنــی ( )Mineral Woolمیگويــد .پشــم شيشــه
در اقطــاع مختلــف از جملــه لولــهای ،فلــهای ،پتويــی و لحافــی در بــازار
عرضــه میشــود و يکــی از پرکابردتريــن انــواع عايقهــای گــرم محســوب
میشــود.
ســاختار فيبــری و متخلــل اينگونــه از عايقهــا ،در مقابــل رطوبــت و نفــوذ
بخــار و آب ،مقاومــت کمــی از خــود نشــان میدهــد و خاصيــت عايــق
بــودن آن نيــز نســبت بــه رطوبــت حســاس بــوده و بــا نفــوذ رطوبــت و بخار
آب بــه درون عايــق ،از مقاومــت حرارتــی کاســته میشــود .از معايــب پشــم
شيشــه میتــوان بــه مــوارد ذيــل اشــاره کــرد:
 تمــاس مســتقيم پشــم شيشــه بــا پوســت ،چشــم و سيســتم تنفســیمشــکلزا خواهــد بــود .در بســياری از گزارشهــا ،تنفــس مســتقيم گــرد
پشــم شيشــه علــت افزايــش نــرخ ابتــال بــه ســرطان ،بــه خصوص ســرطان
ريــه عنــوان شــده اســت.
 بــه دليــل عــدم مقاومــت پشــم شيشــه در مقابــل رطوبــت و بخــار ،درصــورت نصــب در فضــای بــاز ،اســتفاده از پوشــشهای ضدرطوبــت و
فويلهــای آلومينيومــی اجبــاری اســت.
نــوع ديگــر عايقهــای حرارتــی کــه در صنعــت کاربــرد دارد پنبــه کوهــی
يــا آزبســت میباشــد .پنبــه کوهــی يــا پنبهنســوز يــا آزبســت ،نــام گروهــی
از ترکيبهــای معدنــی منيزيــوم و سيليســيوم اســت کــه بيشــتر در طبيعــت
بــه صــورت اليــاف معدنــی و ســنگ يافــت میشــود .ايــن مــواد بــه خاطــر
مقاومــت زيــادی کــه در برابــر گرمــا و آتــش دارنــد بــه عنــوان مــواد نســوز
بــکار میرونــد .اليــاف پنبــه کوهــی میتوانــد بــه ذرات بســيار ريــز و
نامريــی تبديــل شــود.
ايــن ذرات نامريــی کــه قطــر آنهــا کمتــر از  ٠/5ميکــرون اســت ،در
هنــگام تنفــس بــه اعمــاق شــش نفــوذ میکننــد و بــرای هميشــه در آن
جــا میماننــد .بــا گذشــت زمــان ايــن ذرات بــر اثــر تحريــکات مــداوم
خــود میتواننــد ســبب بيماریهــای آزبستوســيس (،)Asbestosis

ســرطان ريــه و يــا بيمــاری مزوتليومــا ( )Mesotheliomaشــوند کــه همــه
آنهــا در نهايــت بــه مــرگ منتهــی میشــوند .پديــده نانــو تکنولــوژی در
ارتبــاط بــا تغييــر خصوصيــت مولکولــی مــواد در جهــت ارتقــاء کيفــی آنهــا
میباشــد .در واقــع بــا بکارگيــری روشهايــی ،فواصــل بيــن مولکولهــا
يــا اتمهــای مــواد را کاهــش داده کــه بــا حفــظ خصوصيــت آنهــا ،خــواص
جديــدی از جملــه ســختی ،عايقــی و شــفافيت را ايجــاد مینمايــد .در حــال
حاضــر ايــن فنــاوری رشــد چشــمگيری در کليــه صنايــع داشــته اســت.
عايــق حرارتــی نانــو مــاده جديــدی از فنــاوری نانــو میباشــد کــه محافــظ
و عايــق حرارتــی مناســبی در مقابــل هــر ســه نــوع انتقــال گرمــا شــامل
تشعشــع ،جابجايــی و همرفتــی میباشــد .بــا ايــن خصوصيــت کــه میتــوان
از آن براحتــی در صنايــع مختلــف اســتفاده نمــود .نانــو عايــق بــه عنــوان
جديدتريــن محصــول عايــق حرارتــی توليــد شــده در جهــان بــوده کــه بــا
اســتفاده از تکنولــوژی نانــو توليــد میشــود و دارای کمتريــن ميــزان انتقــال
حــرارت در ميــان تمــام عايقهــای موجــود میباشــد .انــواع توليــدات ايــن
تکنولــوژی بــا خاصيــت چســبندگی بــاال امــکان پوشــش تمــام ســطوح را
فراهــم نمــوده و باعــث جلوگيــری از خوردگــی زيــر عايــق کــه مهمتريــن
مشــکل لولههــای عايــق شــده در صنعــت نفــت و گاز میباشــد ،را فراهــم
مــیآورد .نانــو عايــق تنهــا عايقــی اســت کــه بــه راحتــی هماننــد رنــگ
بــر روی ســطوح فلــزی و غيرفلــزی توســط پيســتوله ،بــرس و رولهــای منابع
�[1] Kaynakli O., “A review of the economical and optimum thermal insula
نقاشــی میتــوان اســتفاده کــرد لــذا بــا صرفــه هزينــه نســبت ًا کمــی و بــدون
tion thickness for building applications”, Renewable and Sustainable Energy
هيچگونــه تغييــری در فضــای ســاختمان میتــوان از هــدر رفتــن انــرژی
Reviews, Vol. 16, No. 1, 2012, pp. 415-425.
جلوگيــری نمــود .ايــن عايــق انــواع مختلفــی دارد کــه نــوع  GPآن بــرای �[2] Ebrahimpour A., Maerefat M., Mohammad Kari B., “Optimization of insu
lation in permanent used buildings based on annual heat loads in iran climate
ســطوح غيرفلــزی و نــوع  PTآن بــرای ســطوح فلــزی کاربــرد فــراوان conditions”, Scientific Research Journal of Modares, Vol. 4, No. 17, 2004,
pp. 33-52
دارد .ايــن محصــول جهــت عايــقکاری ســاختمانهای ،اماکــن ورزشــی،
[3] Asan H., “Numerical computation of time lags and decrement factors for
ســالنها ،ســولهها ،مخــازن ،لولــه هــای انتقــال نفــت و گاز و صنعــت
different building materials”, Building and Environment, Vol. 41, 2005, pp.
کشتیســازی بــکار مــیرود.
615-620.

و انتقــال حرارتــی را دارا میباشــد .ايــن رنــگ حــاوی ذراتــی بــا پرزهــای
فــراوان اســت کــه از خشــک شــدن ســاختار ســل ژل حاصــل میشــود.
اين پوشش از دو بخش اصلی تشکيل شده است:
 -1تشــکيل کامپوزيــت بــا ســاختار نانــو حفــره :بعــد از خشــک شــدن
ســاختاری بــا پرزهــای فــراوان حاصــل میشــود کــه پرزهــا حداقــل ٨٠٪
آن را تشــکيل میدهنــد .ايــن نانوکامپوزيتهــا در بســتری پليمــری قــرار
میگيرنــد و قابليتهــای ويــژهای بــه آن میدهنــد.
 -2رزيــن پليمــری ٣٠٪ :ايــن فيلــم نــازک عايــق را يــک ترکيــب پليمــری
تشــکيل داده کــه ذرات نانــو ســاختار در آن پخــش شــده انــد در واقــع
ايــن رزيــن پليمــری بــه عنــوان بســتری بــرای ذرات نانــو ســاختار عمــل
میکنــد .انــدازه پرزهــای تشــکيل شــده در حــدود  4-5 nmمیباشــد و
انــدازه کامپوزيــت بــا ســاختار نانــو حفــره  5-5٠٠ميکــرو متــر و ترجيح ـ ًا
 5-15ميکرومتــر میباشــد کــه در حــدود  ٪٨٠ -9٠پــرزدار هســتند کــه
ايــن را میتــوان توســط حجــم هــوای اشــغال شــده در ايــن پرزهــا
اندازهگيــری کــرد .در ســطح جهــان نيــز شــرکت Inc Silicachem
آمريــکا توليدکننــده نانــو کامپوزيــت  Nano Silicasol XL100میباشــد
کــه توليدکننــده اصلــی در رنــگ نانــو عايــق اســت.

توليــد نانــو رنگهــای پليمــری جهــت عايــقكاری حرارتــی و
ضدخوردگــی

�[4] Asan H., “Investigation of wall’s optimum insulation position from maxi
mum time lag and minimum decrement factor point of view”, Energy and
Buildings, Vol. 32, No. 2, 2000, pp. 197-203.
[5] Ozel M. and Pihtili K., “Optimum location and distribution of insulation
�layers on building walls with various orientations”, Building and Environ
ment, Vol. 42, No. 8, 2007, pp. 3051-3059.
�[6] Mavromatidis L.E., Mankibi M.E., Michel P. and Santamouris M., “Nu
�merical estimation of time lag and decrement factors for wall complexes in
�cluding multilayer thermal insulation, in two different climatic zones”, Ap
plied Energy, Vol. 92, 2012, pp. 480-491.
�[7] Kontoleon K.J. and Bikas D.K., “The effect of south wall’s outdoor ab
sorption coefficient on time lag, decrement factor and temperature variations”,
Energy and Buildings, Vol. 39, 2007, pp. 1011-1018.
[8] The Online Resource for Cement Concrete & Aggregates, www.concrete.

خوردگــی و همچنيــن اتــالف حرارتــی در اجســام و مــواد بــکار رفتــه در
صنايــع گوناگــون بســيار اهميــت داشــته و اگــر بــه موقــع مــورد توجــه قــرار
نگيرنــد ،میتواننــد باعــث ايجــاد زيانهــا و خطــرات جبرانناپذيــری از
نظــر اقتصــادی ،ميــزان مصــرف انــرژی و همچنيــن زيســت محيطی شــوند.
رنــگ نانــو عايــق بــرای عايــقکاری ديوارهــا ،ســقف ،تاسيســات ،لولههــا،
مخــازن و غيــره بــهکار مــیرود .ايــن رنــگ بــه روشهــای بســيار ســاده
اســپری ،رول و يــا قلمــو اعمــال میشــود و عايــق حــرارت میباشــد..
net.au/publications/pdf/Moisture.pdf (accessed 8 March 2013).
رنــگ نانــو عايــق در بخــش صنعــت و ساختمانســازی بــه عنــوان عايــق
حرارتــی اليــه نــازک (در ابعــاد ميکــرون) بــهکار مــیرود.
ايــن عايــق بــه صــورت اليــهای نــازک اســت کــه هدايــت حرارتــی پاييــن در شــمارههای بعــدی بصــورت جزئیتــر بــه عايقهــای ســالنهای
و چســبندگی بــاال دارد و بــه طــور همزمــان قابليــت محافظــت از خوردگــی ورزشــی میپردازيــم.
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ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎورى ﻧﺎﻧﻮ در
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﻰ

نانوﺗﻜنوﻟوﮊﻱ

محسن عسکری  -منتشر شده توسﻂ ستاد ويﮋه توسعه قناوری نانو

فناوری نانو چيست؟

فنــاوری نانــو بــه عنــوان يکــی از فناوریهــای کليــدی قــرن بيســت و
يکــم ،توجــه جــدی کشــورها و شــرکتهای بــزرگ دنيــا را بــه خــود جلــب
نمــوده اســت .در بهرهگيــری از فناوریهــای متــداول ،میتــوان اثــرات
ويــژه آن در بهبــود خــواص را درک نمــود .ايجــاد پوشــشهای نانوســاختار
بــر روی منســوجات بــه منظــور ايجــاد خــواص جديــد در آنهــا ،اســتفاده
از نانــوذرات در ســاختار منســوجات و اليــاف بــا قابليــت ايجــاد خــواص
همچــون ضدباکتــری ،ضــد بــو ،ديرســوزی ،ضــد آب و لکــه گريــز از جملــه
ايــن مــوارد اســت .اســتفاده از فنــاوری نانــو در صنايــع نســاجی مــی توانــد
باعــث افزايــش کارآيــی منســوجات ،ايجــاد خــواص جديــد در آنهــا ،کاهــش
هزينههــای توليــد بــا تغييــر فرآيندهــا و توســعه کاربردهــای منســوجات در
حوزههــای ديگــر از جملــه منســوجات پزشــکی و ژئوتکســتايلها شــود.
لــذا در ايــن نوشــتار ،عــالوه بــر اهميــت و مزايــای اســتفاده از فنــاوری نانــو
در صنعــت نســاجی ،بــر کاربردهــای ايــن فنــاوری اشــارهای شــده اســت
تــا صنعتگــران و مديــران شــرکتها بــا اســتفاده بهينــه از ايــن دانــش و
فنــاوری بتواننــد موجــب افزايــش بهــرهوری شــرکت خــود و بهبــود کارآيــی
منســوجات توليــدی شــرکت خــود شــوند.

در صنعــت خــودرو ،کشتیســازی ،ســاختمان و يــا هوانــوردی ،در صنعــت
ماشــين آالت و ابــزار ماشــين آالت ،الکترونيــک ،بــرق و دســتگاه هــای
پزشــکی ،ســاخت و ســاز يــا کشــاورزی و بــه ميــزان کمتــر مــواد چوبــی
يــا چرمــی مبلمــان ،کاالهــای ورزشــی و ديگــر زمينههــای کاربــرد ی
کوچکتــر شــود .در مقيــاس جهانــی ،صنعــت توليــد اليــاف ،منســوجات و
محصــوالت مبتنــی بــر منســوجات در حــال تکامــل و رشــد اســت .بخــش
قابــل توجهــی از ايــن رشــد در مناطقــی از جهــان کــه تجربــه ســريع تريــن
نــرخ رشــد در مصــرف منســوجات مرســوم دارنــد همچــون آســيای جنوبــی
و شــرقی و آمريــکا التيــن صــورت خواهــد گرفــت.
بنابرايــن چشــم انــداز آينــده صنعــت نســاجی و پوشــاک تنهــا میتوانــد
حــول مفهــوم پويايــی ،نــوآوری ،حرکــت مبتنــی بــر دانــش و شــبکههای

آينده صنعت نساجی

منســوجات هميشــه نقــش حياتــی در زندگــی انســان بــازی کــرده و هيــچ
دليلــی بــرای ايــن بــاور کــه اهميــت آن در قــرن بيســت و يــک کاهــش
میيابــد وجــود نــدارد .در مقابــل ،در حالــی کــه هيــچ جايگزيــن جــدی
بــرای منســوجات متعــارف زمينههــای پوشــاک و دکوراســيون داخلــی
وجــود نــدارد ،پيــش بينــی میشــود منســوجات و مــواد مرکــب مبتنــی بــر
منســوجات ،جايگزيــن بســياری از مــواد فلــزی و پالســتيکی مــورد اســتفاده
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لباس خودتميزشونده

مشــتری مــدار تجــارت شــکل بگيــرد.
چرا منسوجات به سمت نانو میروند؟

الف) مزايای فنی و مهندسی
 بهبود کارايی منسوجات ارتقاء کيفيت محصوالت امکان ايجاد نوآوري در توسعه محصوالت جديد حوزه کاربردی گسترده قابليت انجام عمليات روی تمام انواع منسوجات بهبود يا نوآوری در فرآيندهای توليدب) مزايای اقتصادی و توليدی
 ايجاد ارزش افزوده توليد ثروت افزايش قدرت رقابت پذيری در بازارهای داخلی و خارجی ارائه راهکارهايی برای توليد محصوالت دوستدار محيط زيست بهبــود فرآيندهــای توليــد و کاهــش هزينههــای آن از طريــق تغييــر درفرآيندهــا

ايجــاد کند:
 تحــول بــا توســعه مبتنــی بــر فنــاوری نانــو .بــه عنــوان نمونــه بــازارجــذاب منســوجات فنــی و پزشــکی را میتــوان مثــال زد.
 رقابــت بــا ترکيــه وشــرق آســيا .مثــال ايــن بخــش توليــد پوشــاک بــهعنــوان محصولــی بــا شــصت درصــد ســهم در بازارمنســوجات اســت.
حوزه های كاربردی نانوفناوری در صنعت نساجی

گســتره قابــل توجهــی از کاربردهــای مختلــف ايجــاد شــده بــا نانوفنــاوری
زمينههــای جذابــی را در حــوزه نســاجی ايجــاد کــرده اســت.

الياف كامپوزيتی نانوساختار

اليــاف کامپوزيتــی نانوســاختار از اليافــی هســتند کــه در ســاختار آنهــا از
مــواد نانوســاختار اســتفاده شــده اســت .مزيــت اساســی اليــاف نانوکامپوزيتی
توليــد شــده توســط روش ذوب ريســی ايــن اســت کــه تنهــا بــا اعمــال
تغييــرات انــدک میتــوان يــک خــط توليــد اليــاف پليمــری معمولــی را بــه
خــط توليــد اليــاف کامپوزيتــی نانوســاختار تبديــل کــرد.
نانو كامپوزيت

فنــاوری نانــو چــه فرصتهــای جديــدی بــرای صنعــت نســاجی ايجــاد
میكنــد؟

طبــق تخميــن ارائــه شــده توســط موسســه  Cientificaارزش بــازار
محصــوالت نســاجی کــه از فنــاوری نانــو اســتفاده میکننــد در ســال
 2٠٠7در حــدود  1٣/6ميليــارد دالر و درســال  2٠12بــا رشــد تقريبــ ًا نــه
برابــری بــه عــدد  115ميليــارد دالر رســيده اســت .بايــک نــگاه اجمالــی
بــه متوســط نــرخ رشــد در ســالهای  2٠٠6تــا  2٠12مشــخص میشــود
کــه فنــاوری نانــو دارای تأثيــرات متفــاوت در بخشهــای مختلــف صنعــت
نســاجی اســت .بيشــترين تأثيــر بــرای منســوجات ورزشی/منســوجات بيرون
از خانــه پيشبينــی میشــود ( 247/92درصــد در ســال) ،کــه پــس از آن
منســوجات فنــی غيرمتعــارف ( 1٣٣/12درصد درســال) ،منســوجات پزشــکی
( 1٠1/59درصــد درســال) ،منســوجات نظامــی ( 65/17درصــد درســال)،
منســوجات خانگــی ( 56/٠4درصــد درســال) و منســوجات مــورد اســتفاده در
پوشــاک ( 14/21درصــد درســال) قراردارنــد.
فنــاوری نانــو میتوانــد از دوجنبــه فرصــت جديــدی بــرای صنعــت نســاجی

نخ با ساختار نانوكامپوزيتی ضد باكتری (سمت راست)
شركت تهران زرنخ (سمت چﭗ) شركت جونز آمريکا

نانوکامپوزيــت بــه گروهــی از کامپوزيتهاگفتــه ميشــود کــه حداقــل
يکــي از اجــزاي آنهــا نانومقيــاس باشــد .نانــو کامپوزيتهــاي حاصــل از
پليمرهــا و نانــوذرات فلــزي ،اکســيد هــا و ســاير مــواد خصوصيــات متنــوع و
بهبــود يافتــهای دارنــد .بــه عنــوان مثــال خــواص تأخيــر در شــعله پذيــری
کامپوزيتهــاي شــامل نانــو ذره ســيليکات ميتوانــد بــه خوبــي مصارفــي
در ســرويس خــواب ،پردههــا و غيــره پيــدا کنــد.
نانو الياف

هنگامــي کــه قطراليــاف پليمــري از ميکــرون بــه چندصــد نانومتــر کاهــش
يابــد ،مــي تواننــد خــواص ويــژهای نظيرنســبت ســطح بــه حجــم بســيارباال
در مقايســه بــا مــواد شــناخته شــده بدســت آورد .ايــن خــواص برجســته،
نانواليــاف پليمــري را گزينــهی مناســبي جهــت بســياري از کاربردهــاي مهم
از جملــه فيلتراســيون ،منســوجات پزشــکی و  ....مــي نمايــد .روش مرســوم
در توليــد نانواليــاف فراينــد الکتروريســی اســت.

دستگاه الکتروريسی صنعتی (سمت راست) شركت فناوری نانو ساختار آسيا
(سمت چﭗ) شركت نانومقياس
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نانو تکميلها
در رنگــرزی ايجــاد کــرد .مثــال فنــاوری پالســما بــا اصالحــات ســطحی
نانوپوشــشها شــامل پوشــاندن ســطح بــا نانومــواد يــا اليــه هــای نانومتری فيزيکــی و شــيميايی در حــد نانــو میتوانــد بــدون تغييــر خــواص تــوده
اســت .بــرای بکاربــردن نانــو پوشــشها در نســاجی کــه بــا ســطوح ناهمــوار (بالــک) ســبب افزايــش آبدوســتی و تغييــر گروههــای شــيميايی ســطح
در رابطــه اســت از روشهايــی مثــل پالســما ،ســل ژل ،اليــه بــه اليــه و  ...شــده و بهبــود و يــا تغييــر در رنگپذيــری و ثبــات رنگــی را حاصــل کنــد.
اســتفاده میشــود.
نانوپوشــشها در منســوجات شــامل پوشــشهای ضــد چــروک ،ضــد آب ،كاركردهای ويﮋه نانوفناوری در نساجی
ضــد روغــن ،ضــد شــعله ،ضــد باکتــري ،ضــد بــو و عرق ،ضــد حشــره ،دفع منسوجات چندمنظوره
آب ،ضــد اشــعه مــاوراء بنفــش ،ضــد الکتريســيته ســاکن ،ضــد اشــعه يووی ،فنــاوری نانــو بــه منســوجات امــکان ترکيــب خــواص مختلــف را میدهــد
قابليــت تنفــس و آب دوســتی و  ...هســتند.
بديــن ترتيــب آنهــا میتواننــد بــه ســمت چنــد منظــوره شــدن حرکــت
کننــد .هرچــه کارکردهــای مفيــد ترکيــب افزايــش يابــد ارزش افــزوده کاال
نانو رنگرزی
باالتــر خواهــد رفــت .بــرای مثــال از فنــاوری پالســما میتــوان بــرای
کاال رنگــرزی بــرای برخــی از اليــاف مصنوعــی ماننــد پلیپروپيلــن بــه تغييــر اليههــای نانومتــری بااليــی منســوجات اســتفاده کــرد کــه میتوانــد
خاطــر ســاختار کريســتالی و نبــود گروههــای عاملــی و غيــر قطبی بــودن آن بصــورت همزمــان باعــث ايجــاد خــواص ضــد باکتــری ،ضدقــارچ و دفع آب
ســخت اســت .قابليتهــای اليــاف بــا وارد کــردن نانــو پرکنندههــا میتوانــد در آنهــا شــود.
تغييــر کنــد و رفتــار رنگپذيــری بهبــود يابــد .مثــال نخهــای نايلونــی شــامل
نانــو کلــی بــا رنگــزای ديســپرس ســريعتر رنگــرزی میشــوند.
منسوجات با كارآيی باال
در حــال حاضــر مصرفکننــدگان متقاضــی لباسهايــی هســتند کــه در
ضمــن زيبــا بــودن ،خوشــبو ،راحــت و پاکيــزه بــوده و نگهــداری از آن نيــز
آســان باشــد.همچنين برخــی منســوجات دارای خصوصيــات ِويــژه در ايــن
دســته قــرار میگيرنــد.
پارچههــا و پوشــاک مبتنــی بــر فناوریهــای برتــر کــه بــه منظــور توليــد
لباسهــای بــا کارآيــی بــاال طراحــی شــدهاند ،توانســتهاند چارچــوب
مدهــای روزمــره را از بيــن ببرنــد.
پارچه¬های ابريشمی رنگرزی شده با نانو ذرات طال و نقره

افزايــش قابليــت رنگپذيــری پارچههــا بــه روش پوشــشدهی مــواد جــاذب
بــر روی پارچههــا نيــز صــورت میگيــرد .بــه عنــوان مثــال ايجــاد اليــه
نانومتــری کيتوســان بــر روی ابريشــم باعــث افزايــش ســطح ابريشــم بــه
ميــزان چشــمگيری میشــود کــه قابليــت رنگپذيــری آن را بــه ميــزان
 1٠٠تــا  2٠٠برابــر افزايــش میدهــد .مزيــت اقتصــادی ايــن روش کاهــش
مصــرف مــواد رنگــی اســت.
در برخــی مــوارد بــا اســتفاده از اصالحــات ســطحی نانويــی میتــوان بهبــود

جوراب مجهز به نانوالياف  ،PVDFجهت برداشت انرژی از راه رفتن،
محصول شركت  Teijinژاپن

 -3محصوالت تجاری شده
مﺜال اول؛ كاربردهای فناوری نانو در پوشاک

(سمت راست) استفاده از پارچههای پوشش داده شده با پيزوالکتريک جهت برداشت
انرژی از جريان باد (سمت چﭗ) الياف پيزوالکتريک
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قيمــت پوشــاک توانمندشــده بــا نانــو نســبت بــه محصــوالت معمولــی در
بــازار تنهــا بيــش از ده درصــد باالتــر اســت .ايــن امــر موجــب پذيــرش
وســيع ايــن فنــاوری ميــان توليدکننــدگان مــواد میشــود .شــرکت
 Schoellerبــا اســتفاده از نانــوذرات دی اکســيد تيتاننيــم پوشــشهای
خودتميزشــونده را بــرای ممانعــت در برابــر آب ،لــک ،روغــن ،بــو ،ميکــروب
و چــرک ارائــه داده اســت.

توليــد کــرده کــه ضــد گلولــه ،عبــور دهنــده هــوا ،ضــد ســم و آنتــی باکتريــال
هســتند.

نمونهای از پوشاک توليد شده با تکنولوژی نانو -پوشاک ضد آب

مﺜال دوم؛ كاربرد فناوری نانو در منسوجات خانگی

نانوسنسورهای ليفی موجود در پوشاک برای گزارش زخمی شدن سرباز

مﺜال چهارم؛ كاربرد فناوری نانو در منسوجات پزشکی

صنعــت نســاجی يکــی از بزرگتريــن بازارهای صنعتی را دارا اســت و منســوجات
خانگــی و آنچــه کــه در اثاثيــه منــزل يــا در بخــش رويهکوبــی مبلمــان
کاربــرد دارد را شــامل میشــود .گرايــش بــه توليــد پارچههايــی راحــت بــا
نگهــداری آســان (حداقــل نيــاز بــه تميــز کــردن و  )...نشــانه مثبتــی از فرصت
خوبــی اســت کــه محصــوالت توليــد شــده بــا فنــاوری نانــو (بــا توجــه بــه
ويژگیهــای اضافــی کــه دارنــد) از آن برخــوردار هســتند .موسســه Suzutora
بــا پوشــشهای نانــو فلــزی ،پردههــای مقــاوم در برابــر اشــعه  UVو شــرکت
 MIPAN Nano Magic Silverبــا پوشــشهای نانــو نقــره ،فرشهــای
ضــد ميکــروب عرضــه کردهانــد.

هرچنــد کــه ظرفيت بــازار پارچههــای دارای خواص بهداشــتی و ضــد باکتريايی
بســيار باالســت امــا هزينــه توليــد اينگونــه پارچههــا چنــدان بــاال نبــوده  ،زيــرا
تنهــا بــه پرداخــت پارچههــای معمولــی بــا روکشهــای ضدباکتــری نيــاز
اســت .بانداژهــای زخــم مجهــز بــه نانــوذرات نقــره بــرای بيمــاران ســوختگی،
محصــول شــرکت  ، Nucryst Pharmaceuticals Acticoatبانداژهــای
ضدباکتــری توليــد شــده بــا اســتفاده از نانوکامپوزيــت ضدباکتــری در شــرکت
دراوســازی عمــاد و نخهــای جراحــی توليــد شــده بــا نانواليــاف جهــت درمــان
جراحــات محصــول شــرکت  Alltracel Pharmaceuticalsاز جملــه ايــن
منســوجات اســت.

پرده پوشش داده شده با نانوفلز-محصول شركت Suzutora

شکل  :3پانسمان ضد باكتری حاوی نانوكريستالهای نقره الف -توليد شده توسﻂ
شركت  smith&nephewب -توليد شده توسﻂ داروسازی عماد

مﺜال سوم؛ كاربردنانو فناوری در صنايع نظامی

هزينههــای توليــد در صــورت اســتفاده از فنــاوری نانــو میتوانــد باعــث
افزايــش  1٠تــا  5٠برابــری در هزينههــا بــرای بخــش منســوجات اليــاف
نظامــی شــود ،امــا بهنظــر میرســد کــه قيمــت محصــوالت در بــازار ٣
الــی  4برابــر افزايــش میيابــد .در نتيجــه سودناشــی ازاســتفاده از فنــاوری
نانــو ،بهطــور قابــل مالحظــهای باالتــر از هزينههــای اضافــی بــرای بخــش
منســوجات نظامــی اســت و منجــر بــه تقابــل گســتردهای ميــان کيفيــت و
کميــت توليدکنندههــای مــواد خواهــد شــد .دانشــگاه  MITبــا اســتفاده از
نانولولههــای کربنی،نوعــی لباسهــای محافــظ بــا ضريــب محافظتــی بــاال

مﺜــال پنجــم؛ كاربــرد فنــاوری نانــو در پوشــاک ورزشــی و لباسهــای
بيــرون از منــزل

مصرفکننــدگان منســوجات ورزشــی بــا توجــه بــه عملکــرد و قابليتهــای
بهتــر ايــن محصــوالت حاضرنــد قيمــت بيشــتری را بپردازنــد بطوريکــه فوايــد
محســوس و نامحســوس ايــن محصوالت بســيار بيشــتر از آن اســت که تحت
تأثيــر افزايــش هزينههــا در صنعــت منســوجات ورزشــی قرارگيرنــد .پارچــه
مخصــوص لبــاس غواصــی کــه توســط شــرکت  Suzutoraساختهشــده بــا
روکشــی از نانــوذرات فلــزی میتوانــد ضمــن حفــظ گرمــای بــدن ،غواصــی
راحــت و لــذت بخشــی را بــه ارمغــان مــیآورد.
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شکل  .4استفاده از روكشهای نانوفلزی برای لباسهای ﻏواصی

راهبردهایمديريتی
جملــه فعاليتهايــی اســت کــه بايــد تمرکــز بيشــتری بــر روی آنهــا صــورت
همانطــور کــه اشــاره شــد ،کاهــش هزينههــا و افزايــش بهــرهوری از اهــداف گيــرد .همچنيــن راه انــدازی خطــوط توليــد مســتربچهای نانويــی و خطــوط
راهبــردی شــرکتهای فعــال در صنعــت نســاجی اســت بــه طــوری کــه تکميــل بــا فنــاوری ايجــاد پوشــشهای نانويــی بــر روی منســوجات از ديگــر
امــروزه تمرکــز بســياری از شــرکت هــا بــر اســتفاده فناوریهــای نويــن در اولويتهــای توســعه فنــاوری نانــو در صنعــت نســاجی خواهــد بــود.
بهبــود فرآيندهــای توليــد ،ايجــاد خاصيتهــای جديــد در منســوجات ،توليــد
منســوجات بــا کاربردهــای نــو و کاهــش هزينههــای توليــد از طريــق اســتفاده  -3نياز به مهندسی و طراحی فرآيندهای بر اساس تقاضای مشتری
از فرآيندهــای نويــن اســت .در حــال حاضــر در ايــران شــرکتهايی درحــوزه همانطــور کــه در ايــن گــزارش اشــاره شــد ،ســاخت و توليــد تجهيــزات ،مــواد
توليدمســتربچهای نانويــی در حــال فعاليــت هســتند کــه آمادگــی ارائــه اوليــه ،مــواد واســط ،روشهــای توليــد و توســعه دانــش فنــی اســتفاده از آنهــا
محصــول و همچنيــن راه حــل بــرای ســاير توليــد کننــدگان صنعــت نســاجی در توليــد منســوجات نانويــی ســبب بهبــود کارآيــی منســوجات رايــج و در برخی
بــه ويــژه بخــش ريســندگی هســتند.
مــوارد ايجــاد خــواص و ويژگیهــای جديــد در آنهــا و يــا ايجــاد منســوجی جديد
بــه دليــل جديــد بــودن ايــن فنــاوری در کشــور ،چالشهــای مختلفــی بــر ســر و يــا کارآيــی تــازه میگــردد .تنــوع ايــن ويژگیهــا و خــواص بــه پارامترهــای
راه اســتفاده از ايــن فنــاوری در صنايــع نســاجی وجــود دارد .رفــع ايــن چالشها مختلفــی بســتگی دارد .لــذا تقويــت تيــم مهندســی کارآزمــوده در واحدهــای
بــه راهکارهــا و روشهــای عملياتــی برنامــه ريــزی شــده نيازمنــد اســت که در تحقيــق و توســعه شــرکتها میتوانــد بــه ايــن مهــم کمــک نمايــد.
ادامــه ارائه شــده اســت.
 -۱آشناسازی صنايع با موضوع فناوری نانو

همانطــور کــه اشــاره شــد ،صنعــت نســاجی يکــی از حوزههــای پرکاربــرد
فنــاوری نانــو و بــه خصــوص نانوکامپوزيتهــا و نانــو مــواد خواهــد بــود .لــذا
آشــنا کــردن مهندســان ،تکنســينها و مديــران از مزايــا و اهميــت ايــن فناوری
و نيــز تعامــل بــا متخصصــان و فعــاالن ايــن حــوزه میتوانــد راهــکار مناســبی
بــرای کاهــش هزينههــا و بهبــود کارآيــی ،توليــد محصــوالت جديــد و بهبــود
فرآيندهــای توليــد ارئــه نمايــد.
 -2نياز به مواد اوليه نانويی

بــه دليــل اينکــه اغلــب اليــاف پليمــری مصنوعــی و پوشــشهای نانويــی
منســوجات نيازمنــد اســتفاده از نانومــواد و مســتربچهای نانويــی هســتند،
از ايــن رو شــرکتهای ســازنده اينگونــه محصــوالت نيازمنــد اســتفاده از
نانومــواد ،مســتربچهای نانويــی و دانــش توليــد اليــاف نانوکامپوزيتــی هســتند.
بنابرايــن تقويــت و يــا ايجــاد شــرکتهای توليــد کننــده نانومــواد و مســتربچ از
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 -4توسعه فناوریهای زيرساختی

يکــی از راهکارهــای بهبــود وضعيــت صنايــع و بــه روزســازی محصــوالت و
فناوریهــای مــورد اســتفاده در صنايــع ،اســتفاده از فناوریهايــی اســت کــه
پايــه و زيربنــای تعــداد زيــاد و متنوعــی از محصــوالت هســتند .ايــن فناوریها
کــه در اصــالح مديريــت فنــاوری بــه آنهــا فناوریهــای زيرســاختی
( )Technology Platformگفتــه میشــود ،از جملــه راهکاریهــای اصلــی و
مهــم توســعه پيوســته صنعتــی اســت .همانطــور کــه ايــن فناوریهــا گســتره
و کاربــرد زيــادی دارنــد ،بــه همــان ميــزان نيــز ســرمايه گــذاری ،تجهيــزات و
منابــع انســانی نيــاز دارد کــه ايــن مهــم تنهــا از طريــق تشــکيل گروههــای
کاری مشــترک و انجــام يــک فعاليــت تيمــی کامــل و منظــم امــکان پذيــر
اســت .لــذا برنامــهای کــه ســتاد نانــو در دســت اجــرا دارد میتوانــد ســه عضــو
اصلــی ايــن تيــم مشــترک کــه عبارتنــد از صنايــع ،مراکــز پژوهشــی و دولــت
را در کنــار يکديگــر قــرار داده تــا بتواننــد بــا رصــد فناوریهــا ،فناوریهــای
زيرســاختی را شناســايی کــرده و اقــدام بــه توســعه و بکارگيــری اينگونــه
فناوریهــا در صنايــع کشــور نماينــد.

ﺣﻔﻆ ﺟﺎﯾﮕﺎه رﻗﺎﺑﺘﻰ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎى ﮐﺸﺒﺎف ﺑﺮاى
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ
بــر اســاس آمــار منتشــر شــده از کنفدراســيون نســاجی و پوشــاک
اروپا(يوراتکــس) ،واردکننــدگان پارچــه کشــباف در اتحاديــه اروپــا همچنــان
تمرکــز خــود را بــه شــدت بــر روی کشــورهای ترکيــه ،چيــن و کــره جنوبی
گذاشــتهاند .ايــن کشــورها بــه دليــل هزينههــای توليــد پاييــن ،تخصــص
و مزايــای حاصــل از توافقنامههــای تجــاری آزاد دارای برتریهــای
اساســی نســبت بــه ســاير کشــورهای تامينکننــده هســتند.
بــه گفتــهی يکــی از ســخنگويان يوراتکــس ،رقابتپذيــر بــودن ترکيــه و
چيــن واضــح اســت چــون هزينــه توليــد در ايــن دو کشــور همچنــان پاييــن
میباشــد.
عــالوه بــر آن اتحاديــه اروپــا از توافقنامــه اتحــاد گمرکــی بــا ترکيــه و
توافقنامــه تجــاری آزاد کــه در ســال  2٠1٠بــا کــره جنوبــی امضــا کــرده
اســت ،بهــره میبــرد.
بنــا بــر گــزارش يوراتکــس ســهم ترکيــه از واردات پارچههــای کشــباف يــا
قالبــدوزی بــه اتحاديــه اروپــا از کشــورهای غيرعضــو در ســال  2٠15کــه
ارزش آن  1/57ميليــارد يــورو بــود ٣9 ،درصــد يــا  6٠٨/6٣ميليــون يــورو
بــوده اســت .در ضمــن ســهم چيــن و کــره جنوبــی بــه ترتيــب 567/62
ميليــون يــورو ( ٣6درصــد) و  19٣/٨2ميليــون يــورو ( 12درصــد) مــی
باشــد.
در مــورد حجــم واردات قضيــه تــا حــدی متفــاوت بــوده و نشــانگر حجــم
بــاالی توليــد کــره جنوبــی اســت .از  ٣15٣5٠تــن پارچــه کشــباف يــا
قالبــدوزی وارد شــده بــه اتحاديــه اروپــا در ســال  149٣4٨ ،2٠15تــن (47
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درصــد) از چيــن 11٠966 ،تــن ( ٣5درصــد) از ترکيــه و  264٣7تــن (٨
درصــد) از کــره جنوبــی وارد شــده اســت.
ميــزان واردات پارچــه هــای کشــباف يــا قالبــدوزی بــه اتحاديــه اروپــا در
ســال  2٠15بيشــتر از ســال  2٠14بــه ارزش  1/4٨ميليــارد يــورو بــوده
اســت .از ايــن ميــان ســهم ترکيــه ،چيــن و کــره جنوبــی بــه ترتيــب
 592/69ميليــون يــورو (4٠درصــد) 5٠2/٣5 ،ميليــون يــورو (٣4درصــد) و
 19٠/67ميليــون يــورو (1٣درصــد) بــوده اســت.
در ســال  2٠14حجــم محصــوالت وارد شــده بــه اتحاديــه اروپــا نيــز
 ٣1٠٣46تــن بــوده کــه  142941تــن (46درصــد) آن مربــوط بــه چيــن،
 1٠7٨5٨تــن (٣5درصــد) مربــوط بــه ترکيــه و  2٨541تــن (9درصــد)
مربــوط بــه کــره جنوبــی بــوده اســت.
پنــج کشــور اول وارد کننــده پارچــه هــای کشــباف و قالبــدوزی در
اتحاديــه اروپــا در ســال  2٠15عبــارت بــود از ايتاليــا ( 45٨/4٠ميليــون
يــورو) ،انگلســتان ( 177/54ميليــون يــورو) ،آلمــان ( 1٣٨/4٠ميليــون
يــورو) ،فرانســه ( 121/99ميليــون يــورو) و اســپانيا ( 1٠1/49ميليــون يورو).
امــا ويلســون از شــرکت مشــاورهای يوکــی اســمارت وی توضيــح
میدهــد کــه ترکيــه ،چيــن و کــره جنوبــی قيمتهــای رقابتپذيــری
را ارائــه میدهنــد و همچنيــن پارچههــای تخصصــی متنوعــی را توليــد
میکننــد کــه بــرای توليدکننــدگان محصــوالت کشــباف جذابيــت دارد.
آنهــا همچنيــن در زمينــه يــک ســری از پارچههــای مشــخص دارای
خالقيــت و نــوآوری میباشــند بــرای مثــال کارخانجــات کــره جنوبــی در
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زمينــه توليــد پارچههــای مورداســتفاده در صنعــت لباسهــای ورزشــی و
کارخانجــات ترکيــه در توليــد پارچههــای مــورد اســتفاده در پوشــاک آمــاده
کاربــرد دارنــد.
واردکننــدگان پارچــه در اتحاديــه اروپــا بــه پارچههــای کارا نظيــر پارچههای
تهيــه شــده از پلیآميــد و پلیاســتر ،پارچههــای دارای خــواص آبدوســتی
و مــواد بازتابنــده عالقــه دارنــد.
ويلســون اضافــه کــرد کــه تامينکننــدگان اتحاديــه اروپــا از مزايــای
توافقنامــه تجــاری آزاد بــا کــره جنوبــی بهرهمنــد میشــوند .او گفــت:
«ايــن توافقنامــه بــا يــک نگــرش رو بــه جلــو و گامبــهگام باعــث حــذف
تعرفههــای گمرکــی کاالهــای صنعتــی و کشــاورزی میشــود .تــا امــروز
تعرفههــای وارداتــی تمــام کاالهــای صنعتــی برداشــته شــده اســت .ايــن
توافقنامــه همچنيــن فرصتهايــی را بــرای دسترســی بــه بــازار از لحــاظ
ســرمايهگذاری و خدمــات ايجــاد میکنــد و دارای مقرراتــی در عرصههــای
سياســت رقابتــی ،خريــد دولتــی ،مالکيــت فکــری ،شفافســازی در قوانيــن
و توســعه پايــدار میباشــد».
ســخنگوی يوراتکــس اعــالم کــرد کــه چيــن همچنــان يــک بــازار
رقابتپذيــر اســت و بــر مــواردی همچــون نيــروی کار نســبت ًا ارزان و در
دســترس ،هزينههــای پاييــن انــرژی و حمــل و نقــل و زيرســاختهای
پيشــرفته ايــن کشــور تاکيــد کــرد.
ياپــراک ايلمــاز ،مديــر بخــش تاميــن انگلســتان در کمپانــی الندنيســت
تکســتايل ايجنســی عقيــده دارد کــه اگرچــه تاميــن پارچــه از ترکيــه
گرانتــر از چيــن اســت امــا ترکيــه بــرای توليدکننــدگان و خردهفروشــان
محصــوالت کشــباف در اروپــا مزايايــی بــه همــراه دارد .ايــن کمپانــی
پوشــاک آمــاده را بــه مشــتريان خــود در شــرکت هــای توليــدی پوشــاک
در ترکيــه صــادر مــی کنــد.
ايلمــاز میگويــد« :امــروزه امــکان تاميــن هــر نــوع پارچــه کشــباف از ترکيــه
امکانپذيــر اســت و بــرای تاميــن پارچــه مــورد نظــر انتخابهــای زيــادی
وجــود دارد .ايــن پارچههــا پنبــه ،ويســکوز ،ژرســه (بــا يــا بــدون االســتان)،
پنبه-پلــی اســتر ،ويســکوز-پلی اســتر ،اينتــرالک ،لينــن ،ژاکارد ،ريبانــا ،پارچــه
اســترچ ،مخمــل ،زيرپــوش زنانــه ،پيکــه ،کــرپ و غيــره هســتند.
کمپانــی الندنيســت تکســتايل محصــوالت مــد عالــی و متوســط را بــه
بيــش از شــش کشــور از جملــه انگلســتان ،آلمــان و اســپانيا صــادر
میکنــد .ايلمــاز اضافــه کــرد کــه روابــط تجــاری بيــن نســاجی انگلســتان
و ترکيــه در حــال رشــد اســت و از ايــن پــس جــای تعجــب نيســت اگــر
برچســب توليــد ترکيــه را بــر روی محصــوالت فروشــگاههای موجــود
در محلههــای معــروف لنــدن نظيــر دبنهامــز ،جــان لوييــس يــا تســکو
مشــاهده کنيــم.
او گفــت کــه مزايــای واردات پارچه ای کشــباف از ترکيه بــرای واردکنندگان مرجع:
اتحاديــه اروپــا ،نيــروی کار تحصيــل کــرده و واجــد شــرايط و زمــان نســبتا �http://www.wtin.com/article/2017/january/030117/china-remains-competi
tive-supplier-of-knitted-fabrics-to-the-eu/
کوتــاه حمــل و نقــل بــه دليــل نزديکــی ترکيــه بــه اتحاديــه اروپاســت.

وی افــزود« :زمــان تحويــل ســفارش از ترکيــه بــه نســبت ســاير رقبــا
بســيار کوتاهتــر اســت کــه باعــث صرفهجويــی در زمــان و هزينــه
میشــود .البتــه زمــان تحويــل بســته بــه نــوع محصــول و حجــم ســفارش
تغييــر خواهــد کــرد».
همچنيــن دسترســی تامينکننــدگان تــرک بــه مــواد اوليــه نظيــر پنبــه،
پشــم و اليــاف مصنوعــی آســان اســت .ايلمــاز اضافــه کــرد کــه ترکيــه
نســبت بــه کشــورهای رقيــب خــود در آســيای شــرقی دارای مزايــای
زيســت محيطــی نيــز هســت .بــرای مثــال اســتفاده از بســياری از رنگزاهای
ســرطانزا در ايــن کشــور ممنــوع اســت .بــه عــالوه تامينکننــدگان تــرک
بــه مبحــث مــد اهميــت داده و بــه ســرعت از روندهــای موجــود در عرصــه
مــد آگاه میشــوند.
دکتــر جــس پــاور ،رييــس اجرايــی دپارتمــان مــد و نســاجی در مدرســه
هنــر و معمــاری دانشــگاه هادرزفيلــد انگلســتان تاکيــد کــرد کــه اشــتياق
چيــن و کــره جنوبــی بــرای ادامــه رونــد بــه کارگيــری فناوریهــای جديــد
باعــث عالقمنــدی برندهــای اروپايــی توليدکننــده محصــوالت کشــباف
بــه ايــن دو کشــور شــده اســت.
او گفــت« :تاريــخ نشــان داده اســت کــه بخــش کشــبافی بــا وجــود
نوآوریهــای مــداوم تکنولوژيکــی همــواره در برابــر تغييــرات انعطافپذيــر
بــوده اســت .حرکــت بــه ســمت فناوریهــای پيشــرفته باعــث افزايــش
تقاضــا بــرای پوشــاک کشــباف بــا کارايــی بــاال بــه ويــژه در بخــش
لباسهــای ورزشــی شــده کــه وضعيــت خــوب بــازار مثــال خوبــی از ايــن
قضيــه اســت .ايــن امــر فرصتهــای تــازهای را بــرای کشــورهايی نظيــر
چيــن و کــره جنوبــی کــه هــر دو از اقتصادهــای برتــر جهــان بــوده و
توليداتشــان دانــش محــور اســت ،ايجــاد و آنهــا را تبديــل بــه مقاصــدی
ايــدهآل بــرای تاميــن پارچههــای کشــباف بــا کيفيــت و بــا قيمــت معقــول
کــرده اســت».
ماريــا مالــون از موسســه مــد دانشــگاه متروپوليتــن منچســتر عقيــده دارد که
در واقــع هــم چيــن و هــم کــره جنوبــی روز بــه روز تمرکــز خــود را بــرای
توليــد اتوماتيــک پارچههــای کشــباف بيشــتر میکننــد کــه حتــی باعــث
برتــری آنهــا نســبت بــه ترکيــه میشــود.
مالــون گفــت« :هــر دو کشــور توليــد اتوماتيــک پارچههــای کشــباف
را گســترش داده و در راســتای آن بــه آمــوزش کارکنــان پرداختهانــد.
ترکيــب حجــم و کيفيــت و در کنــار آن هزينــهی پاييــن نيــروی کار باعــث
شــده اســت تــا قيمــت محصــوالت آنهــا در مقايســه بــا ترکيــه بينهايــت
رقابتپذيــر شــود و در نتيجــه تبديــل بــه تامينکنندگانــی مناســب بــرای
اتحاديــه اروپــا شــوند».
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ﻣﻬﺎر ﺑﯿﻤﺎرىﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت
بــدون شــک درمــان موثــر زخــم هــا يکــی از جنبــه هــای مهم ســالمتی محســوب می
شــود .اخيــرا مســئله ی شــايع و رايــج مربــوط بــه مقاومــت در برابــر آنتــی بيوتيــک هــا
کــه بــا ظهــور باکتــری هــای مقــاوم در برابــر چنديــن نــوع آنتــی بيوتيــک تشــديد هــم
شــده ،مشــکل ســاز شــده اســت .ايــن مشــکالت شــرکت هــای دارويــی را بر آن داشــته
تــا نگــرش متفاوتــی بــه درمــان زخــم هــا داشــته باشــند کــه در آن از فعــل و انفعــاالت
فيزيکــی بهــره گرفتــه مــی شــود بــدون آن کــه نيــازی بــه عوامل شــيميايی يــا دخالت
جراحی باشــد.
کمپانی  Abigo Medical ABکه در ســال  19٨9در ســوئد تاســيس شــده اســت،
متخصــص در زمينــه محصــوالت پزشــکی مربــوط بــه درمــان پيشــرفته زخــم هــا و
گــوش و حلــق و بينــی مــی باشــد .بخشــی از محصــوالت ايــن کمپانــی کــه تحــت
عنــوان برنــد  Sorbactعرضــه مــی شــود شــامل پانســمان ،گاز ،فيلرهای زخــم و پنبه
طبــی اســت کــه بــدون اســتفاده از هيــچ گونــه عامــل شــيميايی فعــال دارای خاصيــت
ضــد ميکروبــی هســتند .باکتــری هــا و قــارچ هــا بــا اســتفاده از تمــاس فيزيکی کــه اين
محصــوالت بــا زخــم برقــرار مــی کننــد بــه پانســمان واقعــی کــه دارای ســطحی ســبز
رنــگ و آبگريــز اســت ،مــی چســبند .يــک ضمــاد ژلــی از هميــن دســته از محصــوالت
مانــع از جــدا شــدن پانســمان از زخــم مــی شــود .بــر اســاس توصيــه هــای کمپانــی از
حضــور هــر نــوع مــواد چــرب ديگــر نظيــر پمادهــا و کــرم هــا بايــد جلوگيــری شــود
چــون باعــث کاهــش تاثيــر فراينــد اتصــال ميکروارگانيســم هــا مــی شــوند.
عملکردسوربکت
اختــراع ســوربکت توســط اســاتيد ســوئدی بــر مبنــای درک اين واقعيــت بوده اســت که
دو ذره آبگريــز در مجــاورت رطوبــت بــه هــم وصــل می شــوند .بعضــی از ميکروارگانيزم
هــای بيمــاری زا آبگريــز بــوده و در نتيجــه بــه خوبــی بــه ســطح محصوالت پانســمانی
ســوربکت مــی چســبند و بعــد از هــر بــار تعويــﺾ پانســمان از زخــم جــدا مــی شــوند.
ميکروارگانيــزم هايــی کــه بــا ايــن روش از زخم جدا نمی شــوند عبارتند از اســتافيلوکوک
اورئــوس ،گونــه های اســترپتوکوکوس ،اشريشــيا کلی ،ســودوموناس آئروژينــوزا و کانديدا
آلبيکانس.
باكتری های مبارز
ســازمان بهداشــت جهانــی از باکتــری هــای مقــاوم بــه چنــد نــوع آنتــی بيوتيــک بــه
عنــوان «يــک تهديــد جــدی بــرای ســالمت عمومــی در جهــان کــه نيازمنــد انجــام
اقدامــات الزم در تمــام بخــش هــای دولتــی و جامعــه اســت»  ،يــاد کــرده اســت .ايــن
مشــکلی اســت کــه در حــال حاضــر در تمامــی نقــاط جهــان وجــود دارد بــه ويــژه ايــن
کــه تعــداد زيــادی از مــوارد باکتريايــی مشــاهده شــده منجــر بــه بــروز عفونــت هــای

اطالعرسانی

رايــج (نظيــر عفونــت هــای مجــاری ادراری ،عفونــت هــای ريــوی و جريــان خــون)
مــی شــوند .عــالوه بــر آن ســازمان بهداشــت جهانــی بيــان کــرد کــه «درصــد بااليــی
از عفونــت هــای بيمارســتانی توســط باکتــری هــای بســيار مقــاوم نظير اســتافيلوکوک
اورئــوس مقــاوم در برابــر متــی ســيلين ( )MRSAيــا باکتــری گرم-منفــی مقــاوم در
برابــر چنديــن نــوع آنتــی بيوتيــک ،حاصــل مــی شــوند».
بنــا بــر ادعــای کمپانــی آبيگــو ،عملکــرد محصــوالت ســوربکت در برابــر  MRSAو
( VREانتروکــوک مقــاوم در برابــر وانکومايســين) موثــر و مفيــد اســت چــون مقاومت
ضــد ميکروبــی هــر دو نــوع عفونــت باعــث تغييــر خــواص آبگريــزی آن هــا نمی شــود
بــه ايــن معنــی کــه قابليــت اتصــال پانســمان ســوربکت به باکتــری مهــار نشــده باقی
مــی مانــد .کمپانــی آبيگــو تــا کنــون بــا هيــچ گونــه باکتــری مقــاوم در برابــر پاســنمان
هــای ســوربکت مواجــه نشــده اســت.
مزايایبيشتر
بنــا بــر ادعــای کمپانــی آبيگــو در وبســايت خــود عملکرد پانســمان هــای ســوربکت در
درون خودشــان اســت تــا ايــن کــه يــک عملکــرد ضــد ميکروبــی باشــد چــون فراينــد
طبيعــی اتصــال و بــه دنبــال آن حــذف ميکروارگانيــزم هــا بايــد از لحــاظ تئــوری مانع از
آزادســازی اندوتوکســين هــای باکتريايــی در زخم شــود .همچنين در ســايت آمده اســت
کــه ســوربکت بــر خــالف ضدعفونــی کننــده هــا ،آنتــی بيوتيــک هــا و پانســمان های
ضدميکروبــی رايــج هيــچ عامــل شــيميايی را بــه درون زخــم وارد نمی کنــد و همچنين
بــه ســلول هــای ســالم موجــود در بســتر زخــم آســيب نمــی زنــد .بنابرايــن ســوربکت
بــرای زخــم هايــی کــه در معــرض خطــر عفونــت يــا عفونــت مجــدد قــرار دارنــد و
همچنيــن زخــم هايــی کــه در طــول فراينــد درمــان عفونــی شــده و يــا به دليــل ميکرو
ارگانيــزم هــا درمــان نمــی شــوند ،بــه عنــوان عامــل پيشــگيری کننــده عمل مــی کند.
عــالوه بــر آن آبيگــو اضافــه مــی کنــد کــه از محصوالت ســوربکت مــی تــوان در طول
دوران بــارداری يــا شــيردهی نيــز اســتفاده کــرد ،همچنيــن اســتفاده از آن بــرای کودکان
نيــز مانعی نــدارد.
منسوجات در پزشکی
منســوجات مــی تواننــد هــم بيمــاری را گســترش دهنــد و هــم مانــع از آن شــوند .بــر
اســاس مقاله نوشــته شــده توســط پروفســور اس راجنــدران از دانشــگاه بولتــون چنانچه
شــيوه ی مصــرف آنتــی بيوتيــک هــا نادرســت باشــد ،باکتــری بــا آن ســازگار و در برابر
آن مقــاوم مــی شــود کــه منجــر بــه رشــد ســريع قــارچ هــا بــر روی مــواد اوليه نســاجی
و آســيب بــه آن هــا مــی شــود .گفتــه مــی شــود امــروزه عفونــت هــای بيمارســتانی
جــزو ده عامــل اصلــی مــرگ و ميــر در بيمارســتان هــا قلمــداد مــی شــوند .يــک کميته
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تخصصــی کــه اخيــرا توســط دولــت انگلســتان تشــکيل شــده ،پيــش بينی کرده اســت
کــه چنانچــه اقدامــات الزم صــورت نگيــرد ،عفونــت هــای مقــاوم بــه دارو منجــر بــه
مــرگ ســاالنه ی  1٠ميليــون نفــر تــا ســال  2٠5٠خواهــد شــد.
در مصاحبــه ای کــه در ايــن مقالــه بــا متخصصــان نســاجی ،پوشــاک و مــواد اوليــه
آورده شــده ،بــر افزايــش قابليــت منســوجات بــه عنــوان ناقــل بيمــاری هــا و عامــل
انتقــال عفونــت از شــخصی بــه شــخص ديگر تاکيــده شــده اســت .در نتيجــه راجندران
پيــش بينــی مــی کنــد کــه در آينــده از عوامــل ضــد ميکروبی طبيعــی نظير کيتوســان،
عســل ،آلوئــه ورا و روغــن درخــت چــای بيشــتر در محصوالت نســاجی اســتفاده خواهد
شــد .گفتــه مــی شــود مزايــای اصلــی عوامــل ضدميکروبــی فــوق غيــر ســمی بــودن و
ســازگاری آن هــا بــا ســلول هــای انســانی اســت.
محافظتبيشتر،قدرتبيشتر
راجنــدران عقيــده دارد کــه از لحــاظ فراينــدی ،فراينــد الکتروريســی در توليــد پارچه های
محافــظ مــورد اســتفاده در کنتــرل گســترش بيمــاری متــداول و ايــده آل اســت چــون
ايــن فراينــد روشــی آســان بــرای القــای مــواد ضدميکروبــی بــه درون اليــاف نســاجی
مــی باشــد .عــالوه بــر آن احتمــال دارد منســوجات ضدميکروبــی الکتروريســی شــده به
دليل ســطح وســيع تــر خــود دارای خــواص محافظتــی بهتــری در برابر عوامــل بيماری
زا باشند.
بيمارســتان هــای موجــود در کشــورهای پيشــرفته در تــالش بــرای بهبــود شــرايط
بهداشــتی کــه در کنتــرل عفونــت موثرنــد ،مــواد اوليــه مانــع شــونده را جايگزيــن
منســوجات تهيــه شــده از چيــت کردهانــد؛ البتــه ايجــاد خاصيــت مانــع شــونده در
منســوجات اغلــب بــه معنای کاهــش راحتی آنهاســت .در نتيجــه راجندران عقيــده دارد
کــه ايجــاد تعــادل بيــن دو ويژگــی فــوق باعث بهبــود عملکرد منســوجات بيمارســتانی
میشــود.
پوشــاک محافــظ هــم از بيمــار و هــم از پزشــک در برابــر عفونــت متقاطــع (عفونــت
ثانويــهای کــه بــه علــت انتقــال ميکــروب از بيمــار ديگــر ايجــاد شــده اســت) محافظت
میکنــد .ايــن پوشــاک معمــو ًال در گانهــای جراحــی ،روپوشهــای آزمايشــگاهی،
کاورالهــا ،ســربندها ،پاپوشهــا و محصــوالت محافــظ صــورت نظيــر ماســکها
اســتفاده میشــوند .بــه گفتــه ی راجنــدران يــک گان محافــظ پيشــرفته از ســه اليــه
تشــکيل مــی شــود کــه اليــه بيرونــی آن مقــاوم در برابر ســايش و ســوراخ شــدن بــوده،
اليــه ميانــی آن از نفــوذ مايعــات جلوگيــری میکنــد و اليــه درونــی کــه اليــه ای نــرم
اســت باعــث ايجــاد راحتــی میشــود .انــدازه منافــذ گانهــا طــوری طراحی شــده اســت
کــه از نفــوذ ميکروارگانيزمهــا جلوگيــری کنــد و در عيــن حــال امــکان تبــادالت گازی
وجــود داشــته باشــد.
بــه گفتــه ی راجنــدران اســتفاده از منســوجات پزشــکی بــی بافــت در بيمارســتان
هــا بــه ســرعت در حــال افزايــش اســت اگرچــه کــه محصــوالت يــک بــار مصرف
باعــث بــروز نگرانــی هــای زيســت محيطــی مــی شــوند .در توليــد گان هــای
جراحــی هــم از کامپوزيــت هــای اســپان ليــث و هــم اســپان ليــد اســتفاده مــی
شــود .گفتــه مــی شــود مــواد اوليــه اســپان ليــث باعــث ايجــاد راحتــی و زيبايــی
بيشــتر مــی شــوند در حالــی کــه مــواد اوليــه اســپان ليــد دارای خــواص مانــع
شــوندگی بهتــری هســتند ،در نتيجــه ترکيــب ايــن دو باعــث ايجــاد باالتريــن
ســطح از راحتــی و محافظــت مــی شــود.

88

شماره  172فروردین و اردیبهشت 96

يافتن روش درمان
اســتفاده از طيــف گســترده ای از عوامــل ضــد ميکروبــی در منســوجات بــه ســرعت در
حــال افزايــش اســت بــرای مثــال تريکلوســان ،فلــزات مــس و نقــره و نمــک هايشــان،
ارگانومتاليــک هــا ،فنــل هــا ،ترکيبــات آمونيــوم نــوع چهــارم و ارگانوســيليکون هــا .از
الزامــات اساســی منســوجات ضدميکروبــی کــه توســط راجنــدران تاکيــد شــده عبــارت
اســت از :دارا بــودن خــواص ضدميکروبــی ،ضــد قارچــی و ضد ويروســی گســترده ،موثر
بــودن در برابــر ميکروارگانيــزم هــای مقــاوم در برابــر آنتــی بيوتيــک و ايمن بــودن برای
انســان و محيــط زيســت .عــالوه بــر آن ايــن منســوجات بايــد قابليــت کشــتن ســريع و
کامــل باکتــری هــا را داشــته باشــند ،در برابر شستشــوهای صنعتی پايــدار بــوده و به کار
گيــری آن هــا ســاده باشــد.
عومــل ضــد ميکروبــی را مــی تــوان بــه روش هــای پد-خشــک-پخت ،رمــق کشــی،
اســپری کــردن ،پوشــش دهــی و تکنيــک هــای فــوم بــر روی اليــه هــای منســوج
بــه کار گرفــت .بســياری از انــواع پانســمان هــا هــم بــا خاصيــت دارويــی و هــم غيــر
دارويــی توليــد شــده انــد .پانســمان هــای مصنوعــی موجــود در بــازار از غشــای پلــی
يورتــان تشــکيل شــده انــد کــه قابليــت بــه حداقــل رســاندن آب تبخيــر شــده از زخم و
جلوگيــری از حملــه باکتريايــی را دارا هســتند .راجنــدران اشــاره مــی کنــد که اين نــوع از
پانســمان هــا بــرای ســوختگی هــای ســطحی درجــه دو مفيــد هســتند .قــرار دادن نقره
يــا نانــو نقــره در پانســمان هــا باعــث ايجــاد يــک ســپر ضدميکروبــی محافــظ در برابــر
بســياری از انــواع باکتــری هــا مــی شــود.
سرمايه گذاری در بازار پانسمان های ضدميکروبی
بنــا بــر اظهــارات تحليــل گر ارشــد منســوجات پزشــکی در  ،WTiNدايونيســيا پاترينو،
در اتحاديــه اروپــا و ايــاالت متحــده آمريــکا ســرمايه گــذاری در زمينــه پانســمان هــای
ضــد ميکروبــی بــر اســاس نيــاز شــديد بــه پيشــگيری از بــروز عفونــت در زخــم هــای
مزمــن ،زخــم هــای ناشــی از جراحــی و زخــم هايــی کــه ديــر درمان مــی شــوند ،انجام
مــی گيــرد .بــرآورد مجمــوع تقاضــا در ايــن بــازار تــا ســال  2/2٠٣ ،2٠21ميليــارد دالر با
نــرخ رشــد ترکيبــی ســاالنه  ٨درصــد مــی باشــد .پيشــگيری از بــروز عفونــت در زخــم
هــای مزمــن ،زخــم هــای جراحــی و زخــم هايــی کــه ديــر درمان مــی شــوند همچنان
يــک نيــاز بحرانــی بــرآورده نشــده اســت کــه هــم از لحــاظ نتايج بالينــی و هم مســايل
مالــی بــرای سيســتم هــای بهداشــت و درمــان مربوطــه مشــکل ســاز شــده اســت .آمار
اقتصــادی مربــوط بــه ســالمت در انگلســتان نشــان مــی دهــد کــه  ٣٠٠-4٠٠مــورد
عفونتــی کــه از  1٠٠٠٠عمليــات بيمارســتانی حاصــل مــی شــود منجــر بــه -44٠٠ )1
 ٣٣٠٠روز بســتری شــدن اضافــه در بيمارســتان  1/74-2/٣2 )2ميليــون يــورو هزينــه
اضافــی و  15-2٠ )٣مــورد مــرگ در اثــر عفونــت مــی شــود .مــا عقيــده داريــم کــه
شــرکت هــای توليــد کننــده منســوجات پزشــکی بــه طــور رقابتــی در حال بهــره گيری
از نــوآوری هــا و تخصــص هــای موجــود در عرصــه اليــاف و منســوجات هســتند تــا از
ايــن طريــق راهکارهايــی متمايــز و بــا ارزش افــزوده بــاال بــرای ســازندگان تجهيــزات
اصلــی و بيمــاران بــه وجــود آورنــد.
مرجع:
Fiona Haran, “Tackling Diseases with Textiles”, www.wtin.
com

ترجمه :مهندس آزاده موحد
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اخبارنساجي

استفاده از محصوالت بازیافتی  Unifiدر تولید جوراب توسط کمپانی Defeet

کمپانــی بینالمللی دیفیــت ،تولیدکننده
جوراب و اکسســوری اقدام به اســتفاده از
الیاف و نخهــای متنوع کمپانی یونیفای در
تولید نمونه کارهای خود کرده اســت .این

کمپانی از محصوالتی نظیر الیاف ،Repreve
 Sorbtekو  XS Dynamicدر محصــوالت
خود استفاده خواهد کرد ،شروع آن در ابتدا
با جورابهای مدل  Levitator Liteخواهد
بود و سپس تمامی محصوالت غیرپشمی را
شامل میشود.
الیاف  Repreveاز مواد اولیه بازیافتی نظیر
بطریهای آب پالستیکی تهیه میشوند در
حالی که نخهــای  Sorbtekدارای خاصیت
کنترل رطوبت میباشند .ترکیب این دو نخی
را حاصل میکند کــه دارای خواص انتقال
رطوبت و خنککنندگی بوده ضمن این که

دارای مزیت بازیافتی بودن هم هست .اضافه
کردن تکنولوژی مقطع عرضی �XS Dynam
 icباعث بهبود بیشتر کنترل رطوبت و خواص
راحتی محصول میشود.
بنیانگذار کمپانی دیفیت ،شان کوپر گفت:
ورزشکاران ما به طور متفقالقول از محصول
جدیــد راضــی بودهانــد اما مهمتــر از آن
بازیافتی بودن نخهای محصول است .نتایج
آزمایشگاهی نشاندهندهی بهترین خواص
انتقال رطوبت یک محصول میباشد که ما تا
کنون شاهد آن بوده ایم ضمن این که مواد
تشکیل دهنده محصول بازیافتی است.

کاهش  12درصدی مازاد پنبه ایاالت متحده آمریکا
آمریکا تا پایان سال  2017کمتر از مقدار
پیش بینی شــده خواهد بود که علت آن
افزایــش قیمتها و خریدهای بیش از حد
انتظار در چین-بزرگ ترین خریدار پنبه ی
جهان-می باشد.
بنا بر گزارش دپارتمان کشــاورزی آمریکا،
موجودی انبار در  31ژوییه ســال ،2017
 4/3میلیــون عــدل خواهد بــود که 12
بر اســاس گزارشات رســیده ،ذخایر پنبه درصــد از پیش بینی ماه گذشــته کمتر

اســت و همچنین کمتر از مقدار تخمین
زده شــده بر اساس نظریه تحلیل گران در
بلومبرگ میباشد .میزان ذخایر در برآورد
متوســط 4/9 ،میلیون تن بوده که نسبت
به پیشبینی دپارتمان کشاورزی آمریکا در
ماه سپتامبر تغییر اندکی داشته است.
دولت برآورد خود از میزان مصرف چین را
از  35میلیون عدل در ماه گذشته به 35/5
میلیون عدل رسانده است.
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معرفی الیاف جدید ™  Avraتوسط کمپانی ایستمن
جدیــدی را تحت عنوان تجــاری ™Avra

عرضه کرده اســت که دارای یک تکنولوژی
اختصاصی ریسندگی برای تولید الیاف فوق
ظریف پلی استر می باشد .الیاف آورا توسط
یک بایندر پلیمری اکســترود می شوند که
پس از اتمــام فرایند بافندگی تاری پودی یا
کشــبافی قابل جدا شدن اســت .این الیاف
کوچک و نواری شکل تشکیل دهنده ی یک
کمپانی انحصاری ایستمن کمیکال واقع در پارچه ی ابریشمی با زیردست نرم و قابلیت
شــهر کینگزپورت ایالت تنسی اخیرا الیاف کنترل پیشرفته رطوبت هستند.

این لیف با همکاری کمپانی یونیفای واقع در
شهر یادکینویل ایالت کارولینای شمالی تولید
شده است .تولید الیاف آورا نیازمند گسترش
کارخانجات بود که باعث اشــتغال زایی در
منطقه می شود .مارک مک نیل ،معاون بخش
توسعه تجاری و فناوری کمپانی یونیفای می
گوید« :ترکیب فناوری و تخصصهای کیفیت
محور دو کمپانی ایستمن و یونیفای به تولید
الیاف کاربردی بهبود یافته نســل جدید در
صنعت کمک خواهد کرد».

عرضه ی پارچه های ™ Forecastتوسط کمپانی تن کیت

کمپانی تن کیت ،تولیدکنندهی پارچههای
محافظ در کنگره ملی ایمنی  2016در آناهایم
کالیفرنیــا ،خانواده جدیــدی از پارچههای
ضدآتش را برای استفاده در پوشاک محافظ
شخصی که به طور خاص برای شرایط آب و
هوایی ناآرام طراحی شدهاند ،عرضه خواهد
کرد.
معرفی خانواده جدید پارچه های ضد آتش
فورکست شامل دو راهکار جدید برای شرایط
آب و هوایــی ناپاک می شــود .بیش از 40
سال است که کمپانی تن کیت پارچههایی
را برای بازار محصوالت مربوط به ایمنی در
صنایع تولید می کند که به طور ذاتی دارای
خاصیــت ضد آتش هســتند .تمرکز آینده
شرکت بر روی پارچه های ضد آتشی است
که در شرایط آب و هوایی نامساعد مقاومت
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کنند و در ضمــن اعضای جدیدی را نیز به
برنــد ® Tecasafeاضافه خواهد کرد .پارچه
ضدآتــش ™ Tecasafe® Typhoon3یک
پارچه سهالیه است که در بارانیها استفاده
می شود .این پارچه برای برقکاران ،کارگران
بخش سیم کشی هوایی و کارگران فعال در
بخــش های نفت و گاز که ناگزیرند هنگام
کار با شرایط نامطلوبی مواجه شوند ،بسیار
مناســب اســت .این پارچه ها از نظر رتبه
بندی تجهیزات محافظ شخصی ،محافظت
عالیــی را در برابر صاعقه فراهم می کنند.
طراحی پارچه ها طوری اســت که شخص
احساس راحتی کند و پس از بارها پوشیدن
و شستشو همچنان ظاهر نوی خود را حفظ
می کنند و در احســاس راحتی آنها هم
تغییری حاصل نمیشود.
ایــن پارچههــا در رنگهــای مختلفی به
بازار عرضه خواهند شــد .پارچه ضد آتش
™ Tecasafe® Tundra1000یــک پارچــه
دو طرفه تهیه شــده از الیــاف فیلیس یا
پشم پالر است است که از نظر رتبه بندی
تجهیزات محافظ شخصی رتبه باالیی دارد.
ایــن پارچه ضمن ضد آتــش بودن باعث
گرم نگه داشــتن بدن هم میشود و برای

کارگرانی که ناچارند در هنگام کار سرمای
هوا را نیــز تحمل کنند ،بســیار ایده آل
است .طراحی آن طوری است که بیشترین
احساس راحتی را ایجاد کند و ظاهر آن هم
مانند هر لباس دیگری اســت که از الیاف
فیلیس تهیه شــده و هر روزه توسط افراد
مختلف پوشیده می شود .بر اساس تاییدیه
 ،2112 NFPAالیــاف فیلیس از افراد در
برابــر حــرارت محافظت مــی کنند .این
پارچههــا با وزن  10انس در هر یارد مربع
انتخاب درســتی برای پارچههای ضدآتش
در شرایط آب و هوایی نامطلوب میباشند.
کمپانی تن کیت با ارائه ی Tecasafe® Plus
انقالبی در عرصهی محصوالت ضدآتش برای
بــازار محصوالت مربوط به ایمنی در صنایع
ایجاد کرده است.
پارچههای فورکســت ادامــه همین روند
میباشــد .لوک بلکی ،مدیر ارشد فروش و
بازاریابی پارچههای محافظ تن کیت گفت:
«چشــمانداز پارچههای جدیــد بهتر از آن
چیزی است که ما پیش بینی میکردیم .در
حال حاضر اشتیاق زیادی در بازار وجود دارد
و ما امیدواریم که فورکســت ادامه دهندهی
روند موفقیتآمیز برند ® Tecasafeباشد».

تولیدالیافویسکوزجدیدتوسطکمپانیکلهایم
درون هســته الیاف نوع جدیدی از الیاف
ویســکوز را تولید کرده است که آن ها را
به مواد پراکنده ایستا تبدیل می کند .مواد
افزودنــی به طور یکنواخــت در کل الیاف
توزیع می شوند و به طور هم زمان خاصیت
جذب باالی الیاف ویســکوز هم حفظ می
شود.
آزمایشات اولیه ای که در مقیاس آزمایشگاهی
کمپانی آلمانی کلهایم-تولیدکننده الیاف-با بر روی الیاف انجام شد ،نشان داد که رسانایی
قرار دادن مواد افزودنی رسانای الکتریکی الکتریکی الیاف در مقایسه با الیاف ویسکوز

اســتاندارد افزایش چشــمگیری پیدا کرده
است.
از الیاف جدید مــی توان در لباس های کار
محافظ برای تخلیه الکترواستاتیکی و یا برای
محافظت از اجزای الکترونیکی استفاده کرد.
این الیاف همچنین در سنسورهای رطوبتی
زمانی که نیاز فوری به شناسایی محل رطوبت
باشد نیز کاربرد دارند برای مثال در پدهای
محافظ تشک و یا پوشش داخلی سقف برای
کشف نشتی احتمالی.

ارتقای رتبه پاکستان در تامین نخ پنبهای

پــس از ماه مارس که ویتنــام جایگاه اول
هنــد را در تامین نخ پنبــه ای برای چین
گرفت ،اکنون پاکســتان رتبه این کشــور
را از دوم به ســوم تبدیل کرد .هند تا ماه
فوریه اولیــد تامینکننده نخ پنبهای چین
بود .در ماه اوت پاکســتان بــا تامین 34
میلیون کیلوگرم نخ پنبه ای از هند با 21
میلیون کیلو پیشــی گرفت و ویتنام هم با
 61میلیون کیلو همچنان جایگاه برتر خود
را حفظ کرده اســت .دقیقا یک سال پیش
میزان صادرات نخ پنبه ای از هند ،ویتنام و
پاکســتان به چین به ترتیب  45 ،66و 41
میلیون کیلوگرم بوده است.
عوامل تاثیرگــذار بر تغییر ناگهانی جایگاه
منابع تامین نخ برای چین کدامند؛ قیمت

گذاری ،زمان تحویــل ،نحوه پرداخت و یا
عوامل دیگر؟ اگر بخواهیم به قیمت توجه
کنیم ،پاکســتان در میان این ســه تامین
کننــده دارای کمتریــن و ویتنــام دارای
بیشترین قیمت است.
با فرض ثابت ماندن سایر عوامل ،قیمت نخ
پنبه ای بین ماههــای ژوییه تا اوت یعنی
زمانــی که واردات از هند در وضعیت بدی
قرار داشت ،افزایش داشت .قیمت نخ پنبه
ای واردتی از هند  13ســنت در هر کیلو،
ویتنام  11ســنت در هر کیلو و پاکستان
تنها  6ســنت در هر کیلو زیاد شــده بود.
بنابراین به نظر می رسد پاکستان همچنان
ارزان ترین منبع تامین نخ پنبه ای باشــد.
البته مقایسه سالیانه نشان می دهد قیمت
هــا در هند و ویتنام بــه ترتیب  17و 12
سنت کم شده و برای پاکستان ثابت باقی
مانده است.
در مجموع واردات نخ پنبه ای به چین در
دوره ی فوق و برای کاالهای دارای اچ اس
کد  5206 ،5205 ،5204و  5207کاهش
یافته اســت .در هشت ماه اول سال جاری
مجمــوع واردات  18درصد از نظر حجمی

و  25درصد از نظر ارزشــی کم شده است.
به نظر میرســد کاهــش واردات با وجود
کم شدن قیمتها با نظریه های اقتصادی
جور نیســت .در این دوران ارزش کاالهای
وارداتــی از هند  46درصد و از پاکســتان
 41درصد کاهش داشته است .البته میزان
واردات از ویتنام  7درصد از نظر ارزشــی و
19درصد از نظر حجمی زیاد شده است.
در ســال  2016روند داد و ســتد در چین
به عنوان بزرگترین صادرکنندهی پارچه و
پوشاک در جهان کند و یا به طور نسبی کم
شده است .در نیمه اول سال  ،2016صادرات
پارچه و پوشــاک به ترتیــب  2و  5درصد
کاهش یافته اســت .این امر تا حدی فضای
راکد در بخش نساجی را توجیه می کند.
در چنین شرایطی صادرکنندگان نخ هندی
با دو مشکل مواجه هستند .نخست پیشی
گرفتن رقبای ویتنامی و پاکستانی از آن ها
و سپس وضعیت آرام صنایع نساجی چین.
تمام این نشــانه ها در دوران فوق و جود
داشــت اما صادرکنندگان هندی یا آن ها
را ندیده گرفتند یا تصورشــان این بود که
کوتاه مدت است.
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کسب جایگاه برندهای مطرح مد توسط برندهای عرصه فناوری

امسال برندهای مد در لیستی که هر ساله
از برندهــای معتبر جهان تهیه می شــود
چند پله سقوط کرده اند و جای خود را به
برندهای مطرح در عرصه فناوری داده اند.
برندهای فناوری بیشتر مکان های اول در
لیســت را به خود اختصاص داده اند .لویی
ویتون همچنان محبوب ترین برند مد بوده
و در جایگاه نوزدهم لیست قرار دارد و پس
از آن برنــد اچ اند ام ( 20ام) و زارا ( 27ام)

قرار می گیرند.
در حالــی که برند هوگو بــاس از ورود به
 100برنــد معتبر جهــان در هفدهمین
لیست سالیانه ی اینتربرندز بازمانده است،
دیور عضو جدید این لیست می باشد و در
جایگاه هشــتاد و نهم قرار می گیرد .برند
هرمــس پاریس نیز از رتبه چهل و یکم در
ســال  2015به جایگاه سی و چهارم ارتقا
پیدا کرده است.
بر اساس گزارش «تشریح رشد» که توسط
اینتربرند چاپ شده است ،ورود برند دیور
به لیست و ارتقای رتبه برند هرمس پاریس
نشــان دهنده ی این اســت که برندهای
لوکــس دارای ســریع ترین میزان رشــد
میباشــند .کمپانیهــای لوکس علیرغم
بعضی از کاهشها همچنان به فعالیت در
این صنعت گســترده ادامه میدهند و به

بهبود استراتژیهای رشد خود میپردازند.
در لیست امســال رتبه ی بعضی از برندها
تنزل پیدا کرده اســت .گوچی از رتبه 50
به  ،53کارتیــه از  57به  62و پرادا از 69
به  81رســیده اســت .برند تیفانی که در
سال گذشــته رتبه شصت و ششم لیست
را داشت ،امسال به جایگاه هفتاد و چهارم
سقوط کرده است .برندهای بربری و رالف
لورن نیز به ترتیب با  10و  7رتبه ســقوط
به جایگاه هشتاد و سوم و نود هشتم لیست
رسیده اند.
اینتربرنــد در تهیــه این لیســت عواملی
همچون کارایی مالی محصوالت و خدمات
هر برند ،نقش آنها در اثرگذاری بر انتخاب
مشــتری و قــدرت هــر برنــد در تعیین
قیمتهای باال یا درآمد امن برای شــرکت
را در نظر می گیرد.

اختصاص بودجه  185میلیون روپیه ای توسط دولت پاکستان به بخش نساجی

دولت پاکســتان تصویب کرده است که زیر
نظر صندوق توســعه صــادرات مبلغ 185
میلیون روپیه برای رشد و توسعه ی بخش
نساجی اختصاص دهد.
نشســت صندوق توسعه صادرات به ریاست
معاون وزیر صنایع نســاجی برگذار شده و
پروژههای مختلف دیگری در رابطه با ارتقای
بخش نســاجی و افزایش صادرات کشور به
تصویب رسیده است.
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بر اساس گزارشات رسیده ،مبلغ  100میلیون
روپیه برای تجهیزات شستشو در واحدهای
پوشاک کراچی اختصاص یافته و همچنین
صندوق مبلغ  75میلیون روپیه را برای خرید
زمین به منظور احداث موسســات آموزشی
جدید در سیالکوت و مبلغ  10میلیون روپیه
هم برای موسسات آموزشی پوشاک در الهور
اختصاص داده است.
پیش بینی می شــود میــزان تولید در این
فصــل  11/2میلیون عدل پنبه باشــد که
سال گذشته در همین موقع ،این مقدار 10
میلیون عدل بوده است.
به گفته یکی از مقامات رسمی ،قیمت فروش
دانه پنبه هم از  3200روپیه به  3000روپیه
در  40کیلوگرم رســیده است تا کشاورزان
ترغیب شــوند بر روی زمیــن های پنبه ی
بیشــتری کار کنند و تولید را در این فصل

افزایــش دهند .او همچنیــن بیان کرد که
دانشمندان و متخصصین به آموزش بیش از
 8000کشاورز کمک میکنند تا یاد بگیرند
چگونه به آســیبهایی که به محصول وارد
میشود غلبه کنند و اقدامات درستی را در
برابر ویروسهایی که در گذشته به محصول
آسیب زده بود ،به کار بگیرند.
کشاورزان احتماال امسال در مقایسه با سال
گذشــته که ضرر زیادی را متحمل شــده
بودند ،سود خوبی از محصول پنبه نصیبشان
میشود چون قیمتها در بازارهای بینالمللی
باال رفته است.
البته دولــت مقدار محصول پنبــه را برای
امسال  14/1میلیون عدل تخمین زده بود
که الزم اســت در آن تجدید نظر شود چون
بعضی از کشتکاران پنبه تصمیم گرفته اند
در زمینهای خود به کشت نیشکر بپردازند.

