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»تا وقتی کسی نپذیرد که بله، من مشکلی دارم، هیچ پیشرفتی برای حل مشکل وجود نخواهد داشت.« و در سطح ملی یعنی: »توافق همگانی 
درباره وضعیت بحرانی کشور.« این دو جمله طالیی از دایموند در کتاب »آشوب: نقاط عطف برای کشورهای بحران زده« بود که برای تان 

نوشتم تا در مورد یک مشکل صحبت کنم شاید به این آستانه برسیم که بله! ما مشکلی داریم! 
 ما در بحرانیم: ارزش پول ملی با شیب تند سقوط می کند، خط فقر و درصد فقرا باال می رود؛ بیکاری، دو رقمی مثبت و تورم دو رقمی منفی 

است. این بحران ریشه در شکست بسیار بزرگ تری دارد که من نام آن را »مساله کیک« گذاشته ام. 
 جوامع با ترکیبی بهینه از »تولید« و »توزیع« بقا و ارتقا می یابند. برای مثال، جامعه ای را در نظر بگیرید که فقط کشاورزی می کنند؛ حکومت هم 
از کشاورزی مالیات می گیرد و بین سالمندان و ازکارافتادگان )که نمی توانند »تولید« کنند(، نیروهای نظامی برای دفاع و دستگاه اداری برای 

حفظ نظم و خدمات عمومی »توزیع« می کند.
 داستان کیک چیست؟ یک بار ما در جستجوی درست کردن کیک بزرگتری هستیم )تولید( و یک بار هم این است که در جستجوی سهم 

بزرگ تری از کیک موجود )توزیع( هستیم. 
هر جامعه ای درگیر مناقشه ای است بین گروه هایی که سعی می کنند سهم بیشتری از »توزیع« را صاحب شوند. َمنِسر اولسون اقتصاددان 
این ها را »اتئالف های توزیعی« می خواند؛ گروه هایی که ابایی ندارند از ایجاد قواعدی که منافع خودشان را حداکثر می کند، اما درآمد کل جامعه 
را کاهش می دهد.  مناقشه در جامعه اولویت دهنده »توزیع« بر »تولید« باال می گیرد چون اگر الف بخواهد سهم بیشتری را صاحب شود، ناگزیر 
باید سهم ب کاهش یابد. »توزیع« از جنس همکاری نیست، بلکه از جنس تعارض است. مقدار دالرهای نفتی ثابت است و رسیدن سهم 
بیشتری به الف یعنی بقیه باید کمتر سهم ببرند. »الف« و »ب« اما برای تولید باید همکاری کنند و مثالً الف چرم و ب زیره کفش بسازند و 
بفروشند؛ توزیع برد-باخت و تولید برد-برد است.  ما چند دهه است بیشتر »جامعه توزیعی نابرابر« بوده ایم، به نفع »ائتالف های پرقدرت« و به 
زیان »فقرای کم توان«؛ توزیع نابرابر دالرهای نفتی، وام بانکی ارزان قیمت، آب و برق و گاز یارانه ای، و ...؛ گروه های پرقدرت تالش می کنند 

حکومت و دولت را تسخیر کرده و قواعد توزیع را به نفع خود و به قیمت ناکارآمدی و فقر ملی تغییر دهند. 
 بزرگ ترین شکست ما و حکومت مان -با مسئولیت بسیار بیشتر حکومت- این دو مساله است: 

 اول، توزیع کیک کوچک موجود اهمیت بیشتری دارد نسبت به تولید کیک بزرگ تر )قربانی کردن تولید در برابر توزیع(.
 دوم، همین کیک کوچک را هم خیلی خیلی بد تقسیم می کنیم )قربانی کردن فقرای کم توان و بدون تریبون در پای ائتالف های قدرتمند(.

 ما با محدود کردن دایره مشارکت و تنش در سیاست خارجی، ایجاد انحصار، نظام ناکارآمد مجوزها، نظام چندنرخی و اخالل در نظام قیمت ها، 
وام های تکلیفی، سرکوب نرخ ارز به مدت چند دهه نه یکی دو سال و نه االن! جامعه توزیعی نابرابر خلق کرده ایم. 

انحصار سیاسی، مولد فساد و رانت قدرت نابرابر و غیرپاسخ گوست؛ و تنش فزاینده مدام در سیاست خارجی مولد بی ثباتی، دشواری همکاری 
بین المللی و مانع توسعه تجارت مولد افزایش تولید است. بی ثباتی اقتصادی و هزینه های فزاینده مبادله، نابودگر تولیدکننده است. نابودی 

تولید یعنی کیک کوچک تر و کیک کوچک تر یعنی تشدید دعوا بر سر توزیع اندک منابع باقیمانده. 
 ما در ساختن جامعه تولیدی شکست خورده ایم و در سامان دادن توزیع هم کارنامه تیره است. حاکمان با کردارشان و ما مردمان با 
مطالبات مان، توزیع را بر تولید اولویت داده ایم؛ جامعه ای که مردمان و حاکمان )این  دومی خیلی بیشتر( به توزیع بیندیشند، مجلسیانش باید از 
نیاز به توزیع کمک معیشتی به شصت میلیون نفر سخن بگویند. ما به »ائتالف های توزیعی« تقسیم شده ایم که به نسبت سهم مان از ظرفیت 

اعمال قدرت و خشونت، کیک را توزیع می کنیم. 
 شکست در گذار به جامعه تولیدی و وضع قواعد توزیع عادالنه را که بپذیریم، راِه حل پدیدار می شود؛ و اگر نه، گذر از »توزیع ثروت« به 
»توزیع فقر« و سپس »توسعه خشونت« را بیشتر تجربه خواهیم کرد. توزیع عادالنه نه مساوی هم بدون تولید کفایت نمی کند، سهم نفت، 

دیگر برای خرید سه کیلو گیالس هم کافی نیست. آری باید اعتراف کنیم که بله! ما مشکلی داریم!! ما شکست خورده ایم. 

محمد فاضلی

سرمقاله

ما ایرانیان، کجا و چرا شکست خوردیم؟
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اقتصاد  »فروپاشی  فرضیه  درباره  بارها  شما 
نیست؛  ممکن  اتفاق  این  که  گفته اید  ایران« 
چه پتانسیل و فرصت هایی را در اقتصاد ایران 
می بینید که معتقدید این اقتصاد همچنان سرپا 

می ماند؟
من به طورکلی با مفهوم » فروپاشی اقتصادی « مخالف 
هستم و فکر می کنم طرح این مفهوم درست نیست. 
مسئله اصلی اقتصاد ایران فروپاشی نیست بلکه رکود، 

کاهش درآمد ملی و کاهش اشتغال است.
در آخرین گزارشی که منتشر شده، اقتصاد آمریکا 30 
درصد افت داشته است؛ اما کسی صحبت از فروپاشی 
اقتصادها  اصواًل  این که  برای  نمی کند  اقتصاد  این 
سیستم یا ساختاری نیستند که به سادگی از هم بپاشند.

تضعیف شده  اقتصادهای  تاب آوری  دلیل 
چیست؟

یکباره  که  نیستند  معدودی  تعداد  اقتصاد  بازیگران 
بگذارند و بروند؛ میلیون ها نفر باید برای زندگی خود 
فعالیت کنند. کشاورز، مغاز ه دار، صنعتگر، تاجر، کارگر 
و کارآفرین همگی باید فعالیت کنند. مفهوم فروپاشی 
اقتصاد ایران را کسانی استفاده می کنند که امیدشان را 

گفت وگو با دکتر جواد صالحی اصفهانی - استاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا

اشاره:

ــه  ــه ب ــتند ک ــاختاری نیس ــا س اقتصاده

ــاد  ــئله اقتص ــند؛ مس ــرو بپاش ــادگی ف س

ایــران رکــود، تــورم و کاهــش درآمــد ملی 

اســت؛ جــواد صالحــی اصفهانــی، اســتاد 

ــد  ــکا معتق ــک آمری ــا ت ــگاه ویرجینی دانش

اســت کــه تحریــم و  کوویــد 19 عرصــه 

را بــر اقتصــاد ایــران تنــگ کــرده اســت؛ 

مثبت تــر  را  تاثیرتحریم هــا  او  اگرچــه 

ــا  از رکــود ناشــی از شــیوع بیمــاری کرون

می دانــد.

ــاالی  ــرخ ب ــه از ن ــی اگرچ صالحی اصفهان

تــورم گلــه دارد ولــی می گویــد: االن 

ــبت  ــا نس ــه م ــت ک ــبی نیس ــت مناس وق

بــه بــاال رفتــن تــورم حساســیت نشــان 

ــا  ــخت ترین حرف ه ــی از س ــم. یک بدهی

ــه  ــن اســت ک ــک اقتصــاددان ای ــرای ی ب

بگویــد تــورم اولویــت نیســت؛ امــا تــورم 

ــه  ــی ک ــده مردم ــی و آین ــات جان از تلف

بچه هایشــان نتواننــد مدرســه برونــد، 

ــت های  ــه سیاس ــری دارد. او ب ــرر کمت ض

اجتماعــی دولــت تاکیــد دارد و بــرای همین 

پرداخــت یارانــه نقــدی را بهتریــن شــیوه 

ــی از  ــادترین روش حمایت ــه کم فس و البت

ــه  ــد. ادام ــه می دان ــن جامع ــه پایی طبق

ــد. ــو را بخوانی ــن گفت وگ ای

به براندازی بسته اند و می خواستند برای جذب طرفدار 
بگویند که فشار حداکثری آمریکا و تحریم ها به زودی 
جواب خواهد داد و بنابراین فشار به مردم ایران طوالنی 
نخواهد بود. علت این که من در نوشته هایم برداشت 
فروپاشی از اقتصاد ایران را نادرست خوانده ام، این بود 
که می خواستم مردم را متوجه کنم که برنامه تحریم 
اقتصادی جواب نخواهد داد به جز این که فشار زیادی 
بر مردم عادی تحمیل خواهد کرد. می بینیم که بیش از 
دو سال از این برنامه گذشته، اقتصاد ایران رکود داشته 
است، تولید پایین آمده، اشتغال کاهش یافته است ولی 

به هیچ معنایی فروپاشی
نداشته است.

کردید،  اشاره  بازیگران  کنشگری  به  شما 
درحالی که همین بازیگران در عمل با مسائل و 
مشکالت زیادی روبرو هستند؛ خیلی از کسب 
تعطیل شدن  و  در حال کوچک شدن  وکارها 
نفر  میلیون  از 2  بیش  کرونا  ایام  در  هستند. 
شغل خود را از دست دادند. در چنین شرایطی 
گروه  این  توسط  اقتصاد  بآوری  تا  از  چگونه 

حرف می زنید؟

به آینده اقتصاد ایران 
خوش بین هستم

دیدگاه
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من صحبت از فروپاشی اقتصاد کردم که با تاب آوری 
با  باید  و  شده اند  زیاد  فشارها  می کند.  فرق  مردم 
برنامه های تامین اجتماعی فشارها را کاهش داد. در 
آمریکا هم که جمعیتش ۴ برابر ایران است ۳۰ میلیون 
بیکارند ولی تا به حال به دلیل پرداخت های دولت، مردم 

تاب آورده اند.
وقتی صحبت از اقتصاد ایران می کنیم باید دو عامل 
کاهش مؤثر در درآمد و اشتغال را از هم متمایز کنیم؛ 

اثرات تحریم ها و کووید 19 متفاوت اند.
یکی از اثرات جانبی تحریم ها این بود که ارزش ریال 
نسبت به ارز پایین رفت و این باعث شد که انگیزه 
بیشتری برای تولید در داخل کشور پیدا شود. به همین 
سبب در طول یکی دو سال گذشته، اشتغال در حال 
و  بودند  زیاد شده  وارداتی  کاالهای  بهای  بود،  رشد 
کاالهای داخلی جایگزین کاالی وارداتی می شدند. البته 
ما نمی دانیم که آن مسیر تا کجا ادامه داشت و چقدر 
ممکن بود جابجایی تولید داخلی برای واردات به بهبود 
اقتصاد کمک کند. متاسفانه در میانه این تحوالت در 
زمستان سال گذشته مشکل شیوع ویروس پیش آمد 
که ضربه اول آن بر اشتغال بود و آن روزنه امید ازدیاد 
اشتغال که در تحریم ها می دیدیم، بعد از شیوع ویروس 
کووید 19 از بین رفت و اثر منفی این بیماری را در تمام 

دنیا مشاهده می کنیم. 
وقتی ا فراد نمی توانند سر کار بروند، نمی توانند مسافرت 
قطع  اقتصادی  بازیگران  ارتباط  بروند؛  رستوران  یا 
می شود. این اختالل در تولید ربطی به کاهش تقاضا 

ندارد بلکه به دلیل شیوع ویروس کرونا است و این یک 
مشکل جدی و جدید است. حتی با وجود این مشکل، 
باز هم صحبت از فروپاشی که عده ای در آمریکا هنوز 

دل به آن بسته اند بحث مفیدی نیست.

اقتصادی  ساختار  در  را  تاب آوری  دلیل  شما 
کنشگرها؛  ساحت  در  یا  می بینید  کشور 
کنشگرهایی که در زمان شیوع ویروس کرونا 

زنجیره ارتباطی کاملی ندارند؟
اینها خیلی به هم مربوط هستند، ساختارها به افراد انگیزه 
می دهند که فعالیت اقتصادی کنند. در ساختارهای بد 
هم باالخره مردم فعالیت هایی دارند؛ منتها فعالیتشان 

بهینه نیست .

اما اقتصاددان ها مدام درباره ضعف ساختارهای 
اقتصادی در ایران صحبت می کنند...

این نقدها طبیعی است؛ اقتصاد ایران مشکالت زیادی 
دارد. بزرگ ترین مشکل اقتصاد ایران این بود که درآمد 
ملی ما خیلی وابسته به صادرات نفت بود و حداقل 80-

70 سال است که روند به همین ترتیب است.  همین 
مسئله انگیزه خیلی بد در جاهای مختلف اقتصاد ایجاد 

کرده بود.
وقتی در دهه 80 بهای نفت باال رفت و ایران در نتیجه 
این، درآمد زیادی از فروش نفت به دست آورد، باز هم 
اشتغال ضربه خورد. دلیل آن این بود که هم واردات 
به  نسبت  فیزیکی  پیدا کرده و هم سرمایه  افزایش 

سرمایه انسانی ارجحیت پیدا کرد. این اتفاق ها همه 
معلول ساختارهای خیلی بد اقتصاد کشور است. البته 

مشکالت دیگری هم در کشور ما وجود دارد.
نظام بانکی ما مشکالت جدی دارد؛ دخالت های بیجای 
دولت در اقتصاد خیلی موارد مشکل زاست و نوع نظام 
سرمایه داری که در ایران وجود دارد، به اندازه کافی به 
نیروی کار اهمیت نمی دهد؛ بنابراین ما اشتغال پایدار 
نداریم. خیلی از کارفرماها ترجیح می دهند کارمند و 
کارگر را برای یک سال و با مدت زمان کم استخدام 
کنند و این سبب می شود که مردم نتوانند روی شغل 
کنند.  سرمایه گذاری  خاصی  مهارت های  و  خاص 
ارتباط بین کارگر و کارفرما ضعیف است. نظام حمایت 
اجتماعی )Social Protection( هم که برای عملکرد 
ضعیف  ایران  در  است  مهم   بسیار  کار  بازار  بهینه 
است. به طور مثال اکثر کارگران ایران از بیمه بیکاری 
برخوردار نیستند. این ها مشکالتی است که در کشور 
ما وجود دارد. ممکن است مشکالت ایران بیشتر از 
بعضی از کشورها باشد و ممکن است که جایی مثل 
آمریکا که اقتصاد پیشرفت های است و در مورد بیمه 
بیکاری خوب عمل کند، ولی در هما ن جا هم چون 
بیمه سالمت را به اشتغال مربوط کرده، وضعیت بیمه 
سالمت را تبدیل به یک مشکل بزرگ کرده است. 
االن در آمریکا که خیلی از افراد شغلشان را از دست 
دادند و بیکاری دارد به سمت 20 درصد می رود، این 
افراد به زودی بیمه سالمت خود را از دست می دهند. 
این هم یک ساختار بد است که سال ها هم در آمریکا 
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حاکم بوده است و هیچ کس هم در حال حاضر راه حلی 
برای آن ندارد.

از کشورها  خیلی  اقتصاد   ، کووید 19  شیوع 
ازجمله آمریکا  را دچار مشکل کرده است اما 
به نظر می رسد اثر تخریبی آن بر اقتصادهایی 
آلمان، کشورهای اسکاندیناوی، فرانسه،  مثل 
اقتصاد  از  کمتر  این ها  نظیر  و  یونان  اسپانیا، 
کشورهایی مثل ایران است. آیا مسئله تاب آوری 
با توسعه صنعتی این کشورها ارتباط دارد یا با 

قدرت ساماندهی سیاست گذاران؟
اقتصادی که پیشرفته نیست، هزار جور مشکل دارد 
و واقعًا نمی شود یکی دو تا از مشکالت را به بحث 
گذاشت. نکته اصلی درباره ایران جدا کردن مشکل 
تحریم و مشکل کووید 19 است. در ایران بیشترین 
تأثیر تحریم ها بر میزان درآمد دولت بود که با شیوع 
کرونا تبدیل به مشکل حمایتی شد چون منابعی را که 
دولت باید داشته باشد تا بتواند سطح درآمد و زندگی 
مردم را تا حدی حفظ و حمایت کند به شدت کاهش 

داد.
مثل  پیشرفته  اقتصاد  با  دولت هایی  درآمد  سطح 
دولت های اروپایی و آمریکا به صنعت مربوط نیست 
بلکه به بازارهای مالی مرتبط است. در آن کشورها 
دولت می تواند از بخش خصوصی قرض کند و این 
پول را بین بقیه پخش کند. این کاری است که دولت 
آمریکا با حجم چند تریلیون انجام داده است. مثال دولت 
اوراق قرضه فروخته و پول را از کسانی که پس انداز 
دارند و برای مصرف خود مشکلی ندارند، می گیرد و به 

کسانی که بیکار و یا فقیر هستند،می  دهد.

دولت هم در ایران از ابزار اوراق قرضه استفاده 
می کند؟ 

بله ولی در ایران این مکانیزم ضعیف است. در ایران 
می دانیم  نمی خرند؛  راحتی  به  را  قرضه  اوراق  مردم 
که دولت برای کسری بودجه سعی دارد اوراق قرضه 
بفروشد ولی درست نمی دانم تا چه حد موفق بوده است.

برای برخورد با تحریم ها و کووید 19 ، نیاز مبرمی وجود 
دارد که دولت بتواند از افراد کم درآمد جامعه حمایت 
کند. فرض ما بر این است که دوضربه ناشی از تحریم 

و بیماری کرونا به اقتصاد ایران مدت دار هستند؛ یعنی 
ممکن است که دو سال یا سه سال طول بکشد و بعد 
فشار از بین برود یا فشار آن کم شود. در این مدت مردم 
باید بتوانند نیازهای اولیه زندگی خود را برطرف کنند 
و نقش دولت در رساندن درآمد به اینها بسیار حیاتی 

است. 
متأسفانه دولت ایران چون قدرت قرض کردن از بخش 
خصوصی را ندارد، اکثرًا مجبور می شود پول چاپ کند و 
این باعث باالرفتن نرخ تورم می شود. اقتصاد ایران هم 
40 سال است که با تورم زندگی کرده است؛ در حال 
حاضر تورم هم بسیار باال است و در حال شیب صعودی 
دارد؛ بنابراین اقتصاد ایران از این نظر بیشتر تحت فشار 

است تا اقتصادهای پیشرفته.

دولت با فروش دارایی های خود در چارچوب 
ETF ، اوراق قرضه  و اوراق مشارکت، چاپ پول 

و حمایت از بازار سرمایه سعی می کند کسری 
شما  گفته  به  ولی  کند  جبران  را  خود  بودجه 
در کشورهایی  ابزارها  این  چرا  نیست؛  موفق 
مثل آمریکا موفق است؛ چه مشخصه هایی در 
که  دارد  این کشورها وجود  اقتصادی  ساختار 
می توانند با این ابزارها کارآمد عمل کنند اما در 
ایران این ابزارها نه کارآمد هستند و نه به نوع 

رابطه دولت و بخش خصوصی کمک می کنند؟
بخشی از این موارد که اشاره کردید، مربوط می شود به 
عدم توسعه یافتگی. توسعه بازارهای مالی چیزی نیست 
که یک شبه اتفاق بیفتد. مردم باید به دولت اعتماد 
داشته باشند که اوراق قرضه خزانه داری را با اطمینان 
بخرند. در کشورهایی که این اطمینان هست، این اوراق 
حتی از طال هم باارز شتر است چون نگهداری آنها 
آسان است و کسی نمی تواند آن را از شما بدزدد. اغلب 
به صورت الکترونیکی در جایی ثبت می شود و تنها 
خریدار به آن دسترسی دارد. اما این مسئله در ایران 
این  به  مربوط  آن  از  بخشی  شاید  است.  نیفتاده  جا 
باشد که دولت ایران خیلی در اقتصاد دخالت می کرده 
و پول چاپ می کرده. بنابراین مردم اعتماد کافی به 

سیاست های دولت ندارند.
 شما نمی توانید اوراق قرضه را با نرخ بهره ثابت بفروشید 
و مردم اعتماد داشته باشند که تورم کمتر از ۳۰درصد 

خواهد بود. مردم می دانند که دولت می تواند پول چاپ 
کند و تورم را به 40 درصد برساند و قرضی که از شما 
گرفته را با تخفیف پس بدهد؛ لذا وقتی مردم اعتمادی 
به دولت ندارند، طبیعی است که دولت نمی تواند اوراق 
قرضه خود را به راحتی بفروشد و باید به سراغ ابزار 

دیگری برود که شما هم به آن اشاره کردید.
دولت  اما  است  سهام  فروش  فکر  به  االن  دولت   
نمی تواند تا ابدالدهر سهام بفروشد. سهام را که فروخت، 

سال بعدی دیگر چیزی ندارد که دوباره بفروشد. 

در چنین شرایطی دولت چه مسیری در پیش 
دارد؟ 

توسعه اقتصادی در ایران با مشکالتی تاریخی گره 
خورده است؛ در حال حاضر ما از دو جا ضربه خورده ایم 
و االن زمان مناسبی نیست که بگوییم چرا دولت ها این 
ابزارها را ندارد و یا آن عده که می گویند دولت نباید پول 
چاپ کند، نباید کسری بودجه داشته باشد. حتی برخی 
معتقدند که دولت نباید به طبقات فقیر کمک کند؛ این 

بسیار تفکر
باشند که غذا  باید پول داشته  اشتباهی است. مردم 
بخرند. اینکه تورم باال می رود، اصاًل دلیل خوبی نیست 
که دولت سیاست حمایت اجتماعی از طبقات پایین را 

کنار بگذارد.

دفاع  ایران  در  نقدی  یارانه  از  همین  برای 
می کنید؟ 

من در گذشته از جایگزینی یارانه نقدی به جای یارانه 
انرژی دفاع کرد ه ام. اما جدا از بحث یارانه انرژی، یارانه 
نقدی در مقابل پرداخت های کاالیی هم قابل دفاع 
نسبتًا  ایران  در  نقدی  یارانه  پرداختی  است. سیستم 
موفق عمل کرده است. دلیل آن هم این است که ما 
در آن اختالس نمی بینیم، پول به راحتی به دست مردم 

می رسد.

پرداخت یارانه نقدی در ایران مخالفان زیادی 
یارانه ها در  این  اگر  دارد؛ برخی  معتقدند که 
در  بود  ممکن  می شد  حوزه ای سرمایه گذاری 
 GDP نهایت هم اشتغال ایجاد شود و هم در

کشور اثرگذار  باشد.
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من فکر می کنم اقتصاددا ن هایی که در ایران گفتند 
نباید یارانه نقدی به خود افراد پرداخت شود، اشتباه 
بزرگی کردند. یکی از تبعات خوب یارانه نقدی این بود 
که دولت توانست قیمت بنزین یا گاز مصرفی را حداقل 
برای مدتی باال ببرد. باال بردن قیمت انرژی نوعی پول 
جمع کردن از طبقات باال و پخش کردن آن بین مردم 
فقیر است. اکنون هم اجرای طرحی شبیه طرح دولت 
آقای احمدی نژاد می تواند منبع درآمدی برای دولت 

باشد.
دولت ایران یک دولت فقیر نیست؛ دولت از طرف ملت 
ایران صاحب 5 میلیون بشکه نفت و گازی است که 
روزانه در داخل کشور به قیمت بسیار پایین می فروشد. 
این یکی از مشکالت بسیار بزرگی است و من گناه آن 
را متوجه کسانی می دانم که طرح هدفمندی را مغایر 
اقتصاد آزاد پنداشته اند. اصاًل ما در اقتصاد مفهومی به 
اسم اقتصاد آزاد نداریم که در ایران مدام از آن صحبت 

می شود.؛ در اقتصاد رقابت باید آزاد باشد.
دولت کارآمد آن است که رقابت آزاد را پاسدار باشد، نه 
دولتی که اقتصاد را به حال خود بگذارد. اقتصاد آزاد یک 
مفهوم سیاسی است که در آمریکا هم خیلی ها از آن 
استفاده می کنند و چکشی شده که بر سر اتحادیه های 
کارگری و یا دخالت به جای دولت در بازارهای ناکارآمد 

بزنند.
اقتصاد آزاد معنایش آن نیست که مردم آزاد باشند به 
منافع عمومی، مثل محیط زیست، صدمه بزنند. البته 
در ایران چون منابع نفت و گاز در دست دولت هستند، 
اصرار بر اینکه دولت در اقتصاد دخالتی نداشته باشد 
قدری بی معنی است. دولت ایران به دلیل ساختاری 
تعیین کننده اصلی بهای انرژی و نرخ ارز است. به این 
دلیل صحبت از اقتصاد آزاد به عنوان یک ایده آل برای 

ایران گمراه کننده است.
ببینید رقابت در اقتصاد اصل است. تمام تئوری های 
اقتصادی که نشان می دهد اقتصاد بازار اقتصاد خوبی 
است، صحبت از رقابت می کنند نه آزادی. مردم آزاد 
نیستند که رقابت را حدود کنند یا با رفتارهای گوناگون 
به رفاه جمعی ضربه بزنند، آزاد نیستند که هوا، رودخانه ها 
و محیط زیست را آلوده کنند. اینجاست که نقش دولت 

تعیین کننده است.
متأسفانه در ایران مفهوم اقتصاد آزاد به یک ابزاری 

برای محدود کردن حیطه عملیات دولت تبدیل شده، 
امری که در کل من با آن موافقم، اما هر حرکت دولت 

را نباید بد پنداشت.
این مشکل به خصوص در مورد طرح هدفمندی پیش 
در  دولت  عملکرد  بهبود  جهت  در  حرکتی  که  آمد 
قیمت گذاری انرژی بود ولی با مخلفت شدید طرفداران 
اقتصاد آزاد روبرو شد. دولت اگر روزانه 5 میلیون بشکه 

نفت و گاز را پخش می کند، باید
بابت آن درآمد خوبی داشته باشد که بتواند سرمایه گذاری 
کند و امروز با کووید 19 مبارزه کند. اما متأسفانه این 
منابع را به صورت ناعادالنه در جامعه پخش می کند و 
زمانی هم که می خواهد قیمت آن را باال ببرد و پول آن 
را به فقرا بدهد، م یگویند که برو و آن را سرمایه گذاری 

کن.
دولت نمی تواند قیمت را باال ببرد و در تریبو ن ها بگوید 
و  کنم  سرمایه گذاری  که  گرفتم  را  پول ها  این  من 
انشاءاهلل 5 سال، 10 سال دیگر منافع آن را خواهید 
دید. وقتی دولت ما نمی تواند از مردم پول قرض کند 
با تضمین این که با درصد بهره واقعی مثبت به افراد 
برگرداند، خیلی عجیب است که مردم از دولت قبول 

کنند که قیمت بنزین را سه برابر کنند و 10 سال
بعد کارخانه ها راه بیفتند و مردم شغل داشته باشند.

اتفاقی که در آبان ماه سال گذشته افتاد، نشان 
داد که افزایش  قیمت بنزین به یکباره مشکالت 

زیادی ایجاد می کند.
بله، هزینه زیادی هم بابت آن تصمیم پرداخت شد؛ البته 
من نمی دانم دلیل اعالم یکباره افزایش قیمت بنزین 
چه بود و البته من نمی توانم آن را آسیب شناسی دقیقی 
بکنم اما این را می توانم بگویم که اگر آقای روحانی به 
جای این که قیمت را یکباره باال ببرد، از قبل گفته بود، 
و یا حتی طبق همان برنامه ای که آقای ا حمد ی نژاد 
داشت، می گفت ما می خواهیم قیمت بنزین را باال ببریم 
و وقتی قیمت باال برود، این قدر در حساب شما خواهد 
بود، اما نمی توانید برداشت کنید، شاید اتفاقی نمی افتاد. 
طرح  کرد،  اجرا  را  آن  احمدی نژاد  آقای  که  طرحی 
خوبی بود ولی ما چشم هایمان را بستیم و گفتیم که 
هرچه ایشان می گوید غلط است و ما انجام نمی دهیم. 
کند،  رد  را  قبلی  دولت  کارهای  تمام  دولتی  وقتی 

باعث می شود که ما هیچ تجربه ای از گذشته نگیریم. 
اقتصاددان ها هم خیلی راحت گفتند که این طرح منطق 
ندارد، و این طرح پول چاپ کردن است. درست است 
که در آن طرح اشتباهاتی وجود داشت اما اصل طرح، 
یعنی تبدیل یارانه انرژی به یارانه نقدی، درست بود. 
شما می توانید از قبل به مردم بگویید که می خواهید 
قیمت بنزین را باال ببرید. پول را بریزید به حسابشان و 
به آنها بگویید که شما بنزین ارزان می خواهید یا پول در 

حساب بانکی تان؟
اکثر مردم ایران عاقل هستند، همان طور که دفعه قبل 
هم عاقالنه عمل کردند؛ زمانی که آقای احمدی نژاد 
طرح را توضیح داد، مردم به خیابان ها نریختند. مردم 
ایران می دانند که بنزین ارزان هم برای عدالت مخرب 
است و هم برای محیط زیست. اگر یارانه بنزین را تبدیل 
به پول کنید، در واقع کاری که دارید انجام می دهید این 
است که از درآمد طبقات باال مالیات می گیرید و آن را 
بین بقیه پخش می کنید. این مسئله یک مقدار شبیه 
اوراق قرضه است. اآلن عده زیادی در ایران پول دارند 
و می روند طال یا سهام می خرند. دولت باید بتواند بگوید 
شما به جای اینکه سهام بخرید، بیایید از دولت اوراق 
قرضه بخرید، به این دلیل که دولت می خواهد این 
پول را بدهد به یک نفر که اآلن مغازه یا رستورانش 
بسته شده است و خانواده اش گرسنه هستند. چرا دولت 
نمی تواند این کار را انجام بدهد؟ بخشی از مسئله مربوط 

به عدم اعتماد مردم به دولت است
که بخشی از مسئله هم ایدئولوژیک شده است. 

 بحث های ایدئولوژی اجازه نمی دهند فرد اجزای مسائل 
را درست ببیند و خوب و بد تصمیمی را تشخیص دهد 
و انتخاب کند. امیدوارم که این وضعیت در ایران عوض 
شود و مردم بیشتر سعی کنند این بدفهمی ها را کنار 

بگذارند و دولت
بتواند عاقالنه تر عمل کند.

مشکالت  یعنی  جهت  سه  از  که  اقتصادی 
داخلی، مشکالت خارجی و حوزه سامت عمومی 
تهدید می شود، چه پتانسیلی دارد که می تواند 

تاب آور باشد؟
دلیل بخشی از آن تاب آوری خود مردم ایران است و 
به نظر می آید که در خیلی جاها رفتار تحسین انگیزی 
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دارند. در زمینه حفظ بهداشت با شرایط اقتصادی بدی 
که ایران دارد، من فکر می کنم که ایران نسبت به 
آمریکا، هند یا برزیل خیلی بد عمل نکرده است. مردم 
سرمایه گذاری  آموزش خوب  و  تحصیالت  در  ایران 
می کنند و سعی دارند که بچه هایشان درس بخوانند 
اینها نشان می دهد که باالخره  و به دانشگاه بروند. 
بخش هایی از اقتصاد ایران یعنی اقتصاد میلیونی که 
اقتصاد مردم است، به فکر آینده بهتر برای نسل بعدی 
هستند. البته اینکه در این راه موفق خواهند شد کامال 
دست آنها نیست. ساختارها هم باید درست باشند تا 
تصمیمات افراد نتیجه خوب بدهد. در خیلی جاها بازارها 
ساختار خوبی هستند و از این جهت اتکا به نظام بازار 

خیلی مفید بوده است.
اتکا به نظام بازار یکی از تفاوت ها بین ایران و ونزوئال 
است که دولتشان بیشتر دستوری عمل کرده است. 
می دانید که قبل از تحریم ها، در سال2014 ، قیمت 
نفت سقوط کرد و به ایران و ونزوئال صدمه زد؛ اما 
چون ایران در آن زمان تحریم بود، صدمه زیادی ندید. 
همین طور در ایران نرخ ارز افزایش یافت و باعث شد 
که مکانیزم بازار تا حدی فشار ضربه خارجی را خنثی 
کند. کشورهایی که نمی خواهند ارزش واحد پولشان 
را به واحد پول خارجی تغییر بدهند، مثل ونزوئال و 
کشورهای جنوب خلیج فارس، افت شدیدتر را تجربه 
می کنند.البته کشورهای جنوب خلیج فارس خیلی پولدار 
هستند و به این زودی ها مشکل پیدا نمی کنند. ولی اگر 
رکود فعلی بازار نفت دو سه سال ادامه یابد می روند به 

سمتی که به اقتصادشان ضربه بیش از حد می خورد.

بازار  به مکانیزم  ایران  اقتصاد  تکیه  به  شما 
اشاره می  کنید...

یکی از نقاط قوت اقتصاد ایران تکیه به مکانیزم بازار 
و نقش بارز بخش خصوصی در آن است. همین که 
امکان تغییر قیمت ها وجود دارد و می توانند فعالیت های 
اقتصادی را از یک سو به سوی دیگر سوق بدهند، 
انعطاف پذیری اقتصاد ایران را افزایش داده است و آن را 
تا حدی مقاوم کرده است. البته این مکانیزم به صورت 
ایده آل کار نمی کند؛ مثاًل وقتی درآمد نفت پایین می آید 
و قیمت کاالهای خارجی باال می رود، باید در داخل 
مملکت جابجایی عوامل تولید انجام شود؛ یا قیمت ها به 
طور نسبی عوض شود، اما در عمل ارز دونرخی می شود 

که بر خالف جهت عمل می کند.

این اتفاق چگونه انجام می شود؟ 
در تئوری، این تغییر قیمت های نسبی می تواند بدون 
تورم انجام شود، یعنی قیمت یک سری کاالها پایین 
بیاید و قیمت یک سری کاال باال برود. اما در عمل 
تغییر قیمت های نسبی نیاز به تورم دارد. مثال وقتی 
قیمت نفت پایین می آید، باید قیمت خدمات نسبت به 
کاالهایی که قباًل وارد می شده است، افت داشته باشد، 
ولی چون قیمت ها در بسیاری از بخش های اقتصاد 
ایران به خصوص نیروی کار یعنی دستمزد به سمت 
پایین چسبندگی دارند، معمواًل تغییر قیمت های نسبتی 

با مقداری تورم همراه است که این را هم دولت ایران 
آگاهانه یا ناآگاهانه انجام داده است. خیلی ها این تورم 
را مشکل بانک مرکزی می دانند اما اگر در این شرایط 
بانک مرکزی بخواهد جلو تورم را بگیرد در عمل جلو 
تغییرات قیمت های نسبی را می گیرد و فشار را به تولید 

و بازار کار منتقل می کند.
این در واقع مشکل کل اقتصاد و جامعه است که در 
آن کارفرمابه کارگر نمی تواند بگوید شما که می دانید 
قیمت ها نسبی عوض شده است، قیمت کاالها دارد 
پایین می رود و من هم حقوق شما را پایین می آورم. 
بنابراین چون این کار اتفاق نمی افتد، باید تورمی باشد 
تا دستمزدها و سایر قیمت های نسبی تغییر کنند تا 
نیروی کار و سایر منابع از بخش های در حال رکود 
به بخش های پویا بروند. البته برای انجام این کار الزم 
نیست تورم ۲۰ یا ۳۰ در صد باشد. بین ۵ تا ۱۰ درصد 

هم
بنابراین این تحلیل از مسئولیت  کار انجام می شود. 
دولت و بانک مرکزی در ایجاد تورم بیش از حد کم 
تحمل  که  می کند  روشن  را  نکته  این  اما  نمی کند. 

مقداری تورم به انعطاف اقتصاد ایران کمک می کند.
 این را هم اضافه کنم که بخش زیادی از مقاوم بودن 
یک اقتصاد انعطا  ف پذیری آن است. انعطاف پذیری هم 
با کمک بازار میسر می شود، با بازارهای متحرک نه 
خشک. به همین دلیل هم من با قیمت گذاری دستوری 
مخالف هستم مگر جایی باشد که شما نمی توانید به 
افراد کم درآمد پول کافی برسانید چون قیمت کاالهای 
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اساسی بیش از حد باال می روند. در این صورت
این  دارد. در غیر  از طریق کوپن منطق  توزیع کاال 
صورت ترجیح می دهم که پول نقد به مردم داده شود 

که خودشان آنچه الزم دارند بخرند.

به گفته برخی متوسط افت اقتصاد ایران حدود 
این  شاید  شما  گفته  طبق  است؛  درصد   20
اقتصاد دچار فروپاشی نشود، ولی ممکن است 
در طبقات  به خصوص  را  زیادی  که مشکالت 
پایین اجتماعی به وجود بیاورد. راه پیش روی 

دولت در این وضعیت اقتصادی چیست؟
بخشی از این مشکالت ناشی دوقطبی بودن جامعه 
ایران است. در جامعه دوقطبی کاهش تولید باعث بروز 
فشارهای اجتماعی و سیاسی بر سر تقسیم این کاهش 
می شود. البته در ایران این منازعات سیاسی به شدِت 
ونزوئال نیست. در ونزوئال دعواها به سیاست مالی و 
پولی و بانک مرکزی کشیده شده و دولت برای حفظ 
هوادارانش به چاپ پول پرداخته. تورم عجیب ونزوئال 
هم به دلیل این نحوه بازی قدرت است. در مقایسه 
سیاست پولی در ایران از ثبات نسبی برخوردار است و 
دعواهای سیاسی آ نقدرها وارد حوزه اقتصادی نشده اند.

من فکر می کنم که دولت ایران باید حتی االمکان سعی 
کند که راه های بازرگانی خارجی را باز کند. چون اقتصاد 
ایران در طول دهه ها خیلی به اقتصاد جهانی وابسته 
شده است، نه فقط از بابت نفت، حتی اکثر تولیدات 
با  ارتباط ما  ما مقداری واردات خارجی دارند. این که 
بازار جهانی یک دفعه قطع شده، مشکل زیادی ایجاد 
می کند؛ بنابراین فکر می کنم این مسئله به هر نحوی 
البته  بگیرد.  قرار  دولت  کار  دستور  در  باید  شده  که 
معذورات سیاسی زیادی وجود دارد؛ اما باید در اولویت 
باشد که محدودیت های بازرگانی خارجی برداشته شود، 

به خصوص محدودیت های مالی.
دومین وظیفه دولت رساندن درآمد به افراد آسیب پذیر 
است که این ها بتوانند این دوران سخت را سپری کنند 

و با ضربه کمتری بیرون بیایند.
شاید تشبیه بی ربطی نباشد، اگر در جایی سیل افرادی را 
به زیر آب برد، شما می توانید به این ها کپسول اکسیژن 
بدهید که تا زمانی که آب باال است بتوانند تنفس کنند 
و این فقط به خاطر این است که می دانید آب پایین 

خواهد رفت، اگر نه، باید یک راه دیگری پیدا کنید. 
اآلن ما چون تقریبًا مطمئن هستیم که در یکی دو سال 
آینده علم طب راه هایی را برای درمان یا پیشگیری 
کرونا خواهد یافت، اآلن باید نفس بگیریم و صبر کنیم 
که این وضعیت بگذرد، که معنی آن رساندن درآمد به 
افراد آسیب پذیر است. بخشی از منابع آن باید از طریق 
جمع آوری پول هایی که در حساب پولدارها است یا از 
طریق باال بردن قیمت انرژی یا از طریق فروش اوراق 

قرضه و در نهایت چاپ کردن پول تأمین شود.

همه این روش درنهایت به باال رفتن تورم و 
تعمیق بدهکاری دولت می انجامد؟

بله درست است، اما به نظر من اآلن وقت مناسبی 
نیست که ما نسبت به باال رفتن تورم حساسیت نشان 
بدهیم. من می دانم یکی از سخت ترین حرف ها برای 
یک اقتصاددان این است که بگوید تورم اولویت نیست؛ 
اما تورم از تلفات جانی و آینده مردمی که بچه هایشان 
نتوانند مدرسه بروند، به نظر من ضررکمتری دارد. در 
نهایت دولت ایران در این معادله بسیار غم انگیز بین 
حفظ جان مردم و حفظ اشتغال که تمام دنیا در آن 
متاسفانه  می کرد.  انتخاب  را  بسته ای  یک  هستند، 
همان طور که صحبت شد، تحریم های ظالمانه انتخاب 
دولت را در این معادله بیشتر به سمت حفظ تولید سوق 

داده است.

می تواند  دولت  چگونه  تحریم  شرایط  در 
راه بازرگانی خارجی را  باز کند؟ آیا به سمت 
را مشکالت  برود و خود  توافق های منطقه ای 

منطقه خاورمیانه دور کند؟
من متأسفانه هیچ تخصصی در این مورد ندارم و فقط 
می توانم تاکید کنم که بدون باز کردن راه های تجارت 
خارجی ترمیم تولید از دست رفته و جبران ۵ میلیون 
شغل از دست رفته بسیار مشکل خواهد بود. اینکه در 
نهایت کاهش مشکالت سیاسی منطقه ای و بهبود 
روابط با امارات و عربستان سعودی برای رشد اقتصادی 
مفید است بر کسی پوشیده نیست. اما اینکه چگونه در 

این راه پیش برویم از تخصص من خارج است.
آنچه من به عنوان اقتصاددان می توانم بگویم این است 
که این فکر که اقتصاد ایران می تواند خودکفا باشد 

و جدا از بازارهای دنیا رشد اقتصادی داشته باشد در 
امکان پذیر نیست و در طوالنی مدت هم  کوتاه مدت 
مطلوب نیست. برای رشد پایدار ما باید بتوانیم ارتباط 

اقتصادی مان را با جهان حفظ کنیم.

چگونه  را  ایران  اقتصاد  چشم انداز  شما 
می بینید؟ 

من در پیش بینی آینده اقتصادی تخصصی ندارم. حتی 
اقتصاد آمریکا و اقتصاد اروپا هم که نظم بهتری دارند 
و با تحریم هم مواجه نیستند، چندان قابل پیش بینی 
نیستد. االن بعضی ها می گویند که سال 2021 ممکن 
هم  بعضی  نباشد،  بهتر  خیلی   2020 سال  از  است 
به  آمریکا  در  اقتصاد  که  است  ممکن  نه،  می گویند 
سرعت جان بگیرد. با توجه به شناخت کم ما از این 
ویروس، برای اقتصاددان ممکن نیست که پیش بینی 
کند. اگر فردا واکسنی برای این ویروس پیدا شود، من 
نسبت به آینده خوش بین خواهم بودم، به خصوص اگر 
تحریم ها چندجانبه نشوند، مثال با بازگشت تحریم های 

سازمان ملل.

چرا خوش بین؟ 
در چند سال اخیر ایران داشت زیستن با درآمد کم نفت 
را یاد می گرفت و این یک نکته مثبت برای اقتصاد ایران 
است. آینده سایر کشورهای خاورمیانه هم در دهه های 
آینده از نفت جدا خواهد شد. انرژی های جایگزین جای 
نفت را خواهند گرفت. مسئله امروز جهان مسئله محیط 
زیست است و نگاه دنیا به کشورهای نفت خیز از منشأ 
انرژی به منشأ گرمایش زمین تغییر خواهد کرد. خوب 
است که ایران زودتر به فکر جانشین کردن نیروی کار 
به جای استخراج نفت برای باال بردن تولید و سطح 
زندگی مردم افتاده است. نمی گویم فروش نفت به صفر 
برسد، که اصال منطقی نیست. کافی است که نیروی 
اقتصادی  رشد  اصلی  انسانی محرک  و سرمایه  کار 
باشند. یعنی سطح زندگی ما وابسته باشد به فنون و 
مهارت های افراد تا به قیمت نفت. اگر این اتفاق بیفتد و 
مسئله کووید 19 هم به نحوی حل شود من نسبت به 
اقتصاد ایران در سال های آینده خو شبین هستم؛ چون 
فکر می کنم که ایرانی ها در رقابت های جهانی که بر 

پایه مهارت و دانش باشد بازنده نخواهند بود. 
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پس از شکست
اشاره:

ــک  ــور ی ــی در کش ــای نظام ــده لبا س ه ــد تولیدکنن ــن واح ــر بزرگ تری مدی

ــش از  ــرای بی ــالگی ب ــتانه 58 س ــه در آس ــی ک ــت، کس ــن اس زن کارآفری

هــزار نفــر فرصــت شــغلی ایجــاد کــرده و مدیریــت یکــی از بزرگ تریــن 

ــه  ــی ک ــده دارد. کارآفرین ــور برعه ــاک را در کش ــی پوش ــای صنعت واحده

ــازار«  ــار در ب ــی و اعتب ــرمایه اجتماع ــته اش در کار را »س ــن داش مهم تری

می دانــد.

دیدگاه

نگاهی به زندگی سهیال کالهی، بنیانگذار شرکت تولید پوشاک صنعتی ایالکوثر

سهیال چوبدار مشهور به کالهی سال 1341 در اردبیل به دنیا آمد. او در خانواد ه ای 
بازاری بزرگ شد و پدرش بزار بود. خود او گفته است: »کارآفرینی را زمانی آموختم 
که پدرم به شغل بزازی اشتغال داشت و مادرم از پارچه هایی که پدرم می فروخت 

بافتنی های زیبا می بافت.«
بافتنی هایی که او با وجود نزدیک به سه دهه کار و کارآفرینی در حوزه صنعت 
پوشاک به گفته خودش با عشق و عالقه آنها را نگهداری می کند و برایش نماد 

خانواده، کار و کارآفرینی است.
کالهی که در نوجوانی خیاطی را از مادرش آموخته بود بعد از ازدواج و زمانی که 
در آزادشهر زندگی می کرد به فکر ایجاد کسب و کار خود افتاد. او کارش را با یک 
چرخ خیاطی ساده و در خانه شروع کرد ولی رویاهای بزرگی در سر داشت. او در 
برنامه پایش گفت: »من با یک چرخ خیاطی شروع کردم و در قدم اول سفارش 
کار و مواد اولیه را می گرفتم و مزدی می دوختم و بیشترین سفارش ها هم مانتو و 
مقنعه بود به خصوص در زمان هایی مثل شروع مدارس که تقاضاها باال می رفت 
البته کالهی از همان شروع کارش نگاهی ویژه داشت و به جز اشتغال برای خود 
به دیگران هم فکر می کرد و همین نشانه ای از دیدگاه کارآفرینانه اش بود. »از 
همسایه ها کمک می گرفتم. کوچه ای که در آن زندگی می کردیم خیلی تنگ 
بود، شاید یک متر بیشتر نبود و خانه همه همسایه ها به هم نزدیک بود، به همه 
آنها کار را یاد داده بودم و سفارش هایی که می گرفتم بعد از یک ماه به جایی 
رسید که بچه های همه همسایه ها می آمدند و سبد می گذاشتند و کارها را به 
نوبت می گرفتند و می بردند برای مادرانشان تا کارهایی مثل دوخت، اتو، نخ زنی، 
بسته بندی و... را انجام دهند و بعد کارها را می فرستادند.کارم آن قدر گسترش پیدا 
کرده بود که یک چرخ خیاطی شد 4 تا،4 تا به 14 رسید و بعد هم بیشتر شد و در 

نهایت به فکر را ه اندازی کارگاه بزرگی افتادم.«
او کار را به زنان همسایه اش که تقریبا به یک تعاونی کوچک بدل شده بودند سپرد 
و خودش راهی تهران شد تا کارگاهی بزرگ راه اندازی کند. سوله ای خالی در 
نزدیکی میدان آزادی را که پیش از آن کارخانه قدیمی تعطیل شده ای بود اجاره و 
کار جدیدش را شروع کرد. »آمدم در میدان آزادی، کوی بیمه سوله ای اجاره کردم 
و 50   تا چرخ خیاطی گذاشتم و مقنعه، مانتو، پیراهن و انواع لباس کار و ... تولید 

می کردم. خدا را شکر کار خیلی سریع و صعودی پیش می رفت.
همچنین در طول این مدت تحصیلم را هم ادامه دادم و مدیریت بازرگانی خواندم و 

لیسانس کامپیوتر )نرم افزار( را هم از دانشگاه غیرانتفاعی امیرکبیر گرفتم.«
اما زندگی کارآفرینان تنها روزهای رشد و صعود ندارد بلکه گاهی در اوج اتفاقاتی 
می افتد که همه چیز از دست می رود و هنر یک کارآفرین این است که بتواند 
دوباره از صفر شروع کند. سهیال کالهی به گفته خودش 3 بار در دوران کاری 
شکست را تجربه کرده که یک بار آن مجبور می شود برای حفظ اعتبار همه 
چیزش را بفروشد. او در برنامه تلویزیونی پایش خاطرات آن روزهایش را این گونه 
تعریف کرد:» در سال 1376 پدرم فوت شدند و ضربه روحی خیلی شدید خوردم 
و سال 1377 هم برادرم تصادف کرد و همسرش فوت شد و بچه های او خیلی 
آسیب دیدند و من مدت زیادی درگیر این مسائل شدم و از کارم غافل ماندم. 
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و  داد  رخ  هم  غیرمنتظره ای  مالی  اتفاق  بین  این  در 
مجبور شدم برای اینکه اعتبارم را در بازار از دست ندهم 
همه چیز را بفروشم و کارگاه را تعطیل کنم. کارگاه، 
ماشین آالت، خانه، ماشین و حتی فرش خانه ام را هم 
فروختم تا بدهی ها را بپردازم ولی تالش کردم کمتر 

کسی متوجه این اتفاقات شود.
یادم هست مهمانی دوره ای دوستانم را هم به شکلی 
را  خانه  وسایل  اینکه  از  قبل  که  کردم  برنامه ریزی 

بفروشم برگزار شود تا آنها هم متوجه نشوند.«
اما بعد از این شکست او چه کرد؟ آیا افسرده و سرخورده 
شد و برای مدتی همه چیز را رها کرد؟ یا برنامه ای دیگر 

در پیش گرفت؟
»فردای روزی که همه بدهی ها را داده بودم و دیگر 
چیزی نداشتم  یک چرخ خیاطی قسطی خریداری کردم 
و همه چیز را دوباره از صفر شروع کردم. رفتم بازار 
تهران و دوباره سفارش دوخت مقنعه گرفتم و تنهایی 
در زیرزمین خانه پدری کار را شروع کردم و خیلی طول 
نکشید که دوباره کار توسعه پیدا کرد؛ چون اعتبارم را در 
بازار حفظ کرده بودم؛ توانستم سفارش بگیرم و همین 

کمک بسیار بزرگی بود.
او در کنار سفارش هایی که از بازار می گرفت به صورت 
اتفاقی توانست پروژه ای را هم شروع کند که همچنان 
هم ادامه دارد و به گفته خودش سال هاست که شکل 
گرفته است. کالهی که عازم حج بود و برای انجام 
کارهای پیش از سفر به سازمان حج و زیارت رفته بود 
با بسته ای مواجه شد که به تمام حجاج داده می شد و 
لباس احرامی در آن بود که از نظر دوخت )برای خانم ها( 
وضعیت مناسبی نداشت و همین شد که پیشنهاد داد 
با  بگیرد که  برعهده  را  احرام  لباس های  او دوخت  تا 
استقبال هم روبرو شد و به گفته خودش عصر نشده 
برای او چندین طاقه پارچه فرستادند تا کار را شروع کند. 
سفارشی که به گفته او برای کارگاهش پربرکت بوده 
است و همیشه با وضو کارش را شروع می کنند. کالهی 
معتقد است کارآفرینانی که به سرمایه و پول وابستگی 
زمان شکست شرایط سختی  در  باشند  داشته  شدید 
خواهند داشت و شاید نتوانند دوباره از صفر شروع کنند 
»اگر به پول فکر کنیم شکست خوردن خیلی سخت 
است، کار با خود عشق و درگیری می آورد و آن وقت 
است که بعد از شکست شما دوباره می توانید شروع 

کنید. به نظر من خوشبختی یک حس است و من وقتی 
به گذشته فکر می کنم حتی از شکست ها هم تجربه های 
بسیاری به دست آورده ام و تصورم این است که شکست 
مقدمه پیروزی است اگر بدانی چرا شکست خورده ای و 

درس های جدید از آن بگیری برای شروع دوباره.«

سربازی فرزند و فرصت طالیی 
سهیال کالهی دو فرزند دارد که یکی از آنها پزشک 
است و دیگری مهندسی خوانده و جالب است بدانید که 
کسب و کار او جایی به سربازی پسرش گره می خورد 
و به کلی مسیرش عوض می شود و البته اوج می گیرد. 
داده  لباس  او  به  سربازی  رفت  پسرم  که  اولی  »روز 
بودند؛ وقتی لبا س ها را پوشید متوجه شدم که جنس 
مناسبی ندارند و شکیل نیستند، تصمیم گرفتم خودم 
برایش لباس سربازی بدوزم. وقتی با آن لباس به پادگان 
رفته بود سربازان دیگر پرسیده بودند که لباسش را از 
کجا خریداری کرده است و او گفته بود که من برایش 
طریق  این  از  سفارش هایی  که  شد  همین  دوخته ام؛ 
گرفتم و خیلی زود فرمانده پادگان به پسرم گفت که آیا 
می توانم برای دیگران هم لباس درست کنم و به همین 
شکل کار گسترش پیدا کرد. بعد از آن پیشنهاد دوخت 

لباس را با پادگان های دیگر هم مطرح کردم.
سهیال کالهی در حال حاضر  یکی از اصلی ترین افرادی 
است که در کارگاهش به صورت تخصصی لباس های 
نظامی تولید می کند. او بعد از گرفتن سفارش های متعدد 
تولید لباس های نظامی به این فکر افتاد که با خریداری 
تجهیزات و ماشین آالت الزم مجموعه صنعتی تولید 
پوشاک راه اندازی کند و به صورت تخصصی روی تولید 
لباس های نظامی کار کند؛ عالوه بر تولید، آموزش هم 
یکی از عالقه های مهم سهیال کالهی است، او از این 
راه تالش می کند تا تجربه های خود را در اختیار جوانان 
و زنان به خصوص زنان سرپرست خانوار قرار دهد تا 
آنها نیز بتوانند کار و کارگاه هایی راه اندازی کنند. او اولین 
مرکز مهارت آموزی خود را با همکاری شهرداری تهران 
و با آموزش به زنان سرپرست خانوار شروع کرد و پس 
از آن کارگاه های آموزشی متعددی را برای نهادهایی 
مانند کمیته امداد برگزار کرد تا جایی که در سال 1384 
به عنوان یاور نمونه کمیته امداد در سطح کشور انتخاب 
شد. او تاکنون به صدها زن تحت پوشش موسسه های 

خیریه و کمیته امداد آموزش داده، افرادی که بسیاری از 
آنها خود کارگاه هایی را راه اندازی کرده و دیگر نه تنها 
تحت پوشش کمیته امداد نیستند، که خود کارگاه های 
شخصی دارند و تعداد دیگری را هم مشغول به کار 

کرده اند.
البته در این بین مهم ترین کاری که سهیال کالهی 
در حوزه آموزش انجام داده، راه اندازی شهرک آموزشی 
تولیدی صنعت پوشاک است که با حضور وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در سال 1392 افتتاح شد. این شهرک 
در زمینی به مساحت 32 هزار مترمربع و با زیربنای 12 
هزار و 170 متر مربع با همکاری سازمان آموزش فنی 
و حرفه ای برای آموزش مربیان صنعت پوشاک کشور 

ساخته شده است.
در این مجموعه ساالنه یک هزار نفر از سراسر کشور 
در زمینه صنعت پوشاک در دوره های 4 ماهه آموزش 
می بینند. آشنا کردن هنرجویان با ماشین های صنعتی 
تولید پوشاک، طراحی رایانه ای پوشاک و سیستم های 
آموزشی مربوط به این بخش از عمده فعالیت های این 
شهرک در حوزه آموزشی و تولید صنعت پوشاک است. 
هدف سهیال کالهی در این دوره های آموزشی به گفته 
خودش یاد دادن خیاطی نیست.»ما به فکر یاد دادن 
خیاطی به افراد نیستیم چون کار صنعتی شده است و 
االن صنعت پوشاک دیگر به خیاط احتیاج ندارد بلکه 
نیاز به اپراتور ماشین آالت صنعتی داریم و ما به افراد یاد 
می دهیم که چگونه از دستگاه دوخت به بهترین شکل 
استفاده کنند و با چه شیوه ای مهارت هایشان را افزایش 

دهند.«
او می گوید: »وقتی آدم به توانایی خودش اعتماد داشته 
باشد و نقاط ضعف و قوتش را بشناسد می تواند تهدیدها 
را به فرصت بدل کند و با ایده هایش کار را پیش ببرد. 
من معتقدم کسانی که صادقانه قدم در مسیر کارآفرینی 
پیدا  دست  بزرگ  موفقیت  به  شک  بدون  می گذارند 
می کنند. باید به گونه ای زندگی کنیم که مردم به ما 
اعتماد کنند و بتوانیم از توان دیگران برای راه اندازی 

ایده های خود استفاده کنیم.
مهم ترین سرمایه یک کارآفرین سرمایه اجتماعی است 
برای  عوامل  از  یکی  عنوان  به  تنها  مالی  سرمایه  و 

کارآفرین عمل می کند.«
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اشاره:
»مــا فکــر کنیــم چیــن یــک جزیــره ای در دنیاســت کــه فقــط بــا 
ایــران در ارتبــاط اســت و اثــرات رفتــاری کــه ســایر کشــورهای 
دنیــا بــا ایــران دارنــد، بــر روی چیــن نمایــان نمی شــود. ســخت 
در اشــتباه هســتیم.  چیــن بزرگ تریــن تاجــر دنیاســت و 
تعامــالت آن در دنیــا چنــد هــزار میلیــارددالر اســت در نتیجــه بــه 
جــای اینکــه بــا کشــوری مثــل مــا کار کننــد کــه آمریــکا و اروپــا 
ــورهای  ــراغ کش ــده اند، س ــل ش ــی قائ ــرای آن محدودیت های ب

ــد.  ــر می رون دیگ
ــدارد و  ــال وجــود ن ــا ری ــادل ب ــکان تب ــی، ام در شــرکت های چین
ــد،  ــا مــا کار می کنن ــزرگ درجــه یکــی کــه ب اگــر شــرکت های ب
بخواهنــد بــدون توجــه بــه تحریــم حرکــت کننــد، حتمــاً دچــار 
مشــکل می شــوند.  پــس از ارتبــاط مســتقیم پرهیــز می کننــد.« 
مجیدرضــا حریــری رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران و چین بــا بیان 
ایــن جمــالت تاکیــد دارد کــه عوامــل دیگــری هــم در ایــن زمینــه 
ــع بیــن تجــارت ایــران و چیــن  ــر دارد کــه باعــث ایجــاد مان اث
شــده اســت. بــه عقیــده او تعلــل در تخلیــه کاالهــای صادراتــی 
ایرانــی بهانــه ای اســت کــه ایرانی هــا بــه دســت چیــن داده انــد.

دیدگاه

سیاه و سفید
از یک سو، صحبت از یک قرارداد ربع قرنی با چینی هاست 
که در فضاهای سیاسی، واکنش های متفاوتی را برانگیخت، 
از سوی دیگر، وقتی وارد حلقه های مختلف تجارت با چین 
می شویم، به محدودیت های جدیدی می رسیم که همان طور 
که خود شما هم در جریان هستید، مشکالت مرتبط با تخلیه 
و بارگیری کاالهای ایرانی در بنادر چین و به مشکل برخوردن 
برخی از محموله های صادراتی ایران به این کشور است. این 

دوگانه را در روابط ایران و چین چطور می توان تحلیل کرد؟
اگــر بخواهیــم در ایــن رابطه تحلیلی داشــته باشــیم، بایــد کار را در 
دو بخــش پیــش ببریــم. بــه نحــوی کــه یــک بخــش در دل خود 
روابــط ایــران و چیــن را دارد کــه بــر اســاس آن باید گفــت اقتصاد 
ایــران و چیــن دو اقتصــاد مکمــل یکدیگــر به شــمار می رونــد؛ بــه 
ایــن معنــا کــه آنچــه ایــران در دنیــا فروشــنده آن اســت، چینی هــا 
بهتریــن و بزرگ تریــن خریــدار آن کاالهــا هســتند و در مقابــل، 
چینی هــا بزرگ تریــن عرضه کننــده آن دســته از کاالهایــی 
هســتند کــه ایــران بــه شــدت بــه آنهــا نیــاز دارد. پــس ایــن دو 
اقتصــاد، قفــل و بستشــان بــا یکدیگــر یکســان بــوده و همخوانی 

دارد.
 نکتــه بعــدی آن اســت کــه در خلیج فــارس، عربســتان ســعودی 
شــریک اول، امــارات متحــده عربــی شــریک دوم و ایران شــریک 
ســوم چیــن در ســال 2019 میــادی اســت کــه نشــان می دهــد 
گرایش هــای سیاســی، خیلــی تاثیــری در چینــش و نــوع روابــط 
تجــاری چیــن بــا دنیــا نــدارد؛ ضمــن اینکــه کشــوری همچــون 
عربســتان ســعودی در اردوگاه آمریــکا بــه عنــوان یکــی از 
کشــورهایی قــرار گرفتــه کــه چیــن اکنــون بــه شــدت بــه لحــاظ 

سیاســی و اقتصــادی بــا آن دچــار تضــاد شــده اســت. 
پــس نــوع نــگاه سیاســی نیســت و ایــن دو کشــور با هم شــرکای 
پایــدار تجــاری و بلندمــدت هســتند. از ســوی دیگر چین شــریک 
اول تجــاری 130 کشــور در دنیاســت؛ ضمــن اینکــه برعکس این 
ــی اگــر فقــط گرایش هــای سیاســی  موضــوع هــم هســت؛ یعن
ــران  ــاری ای ــط تج ــاوت در رواب ــاک قض ــرق م ــه ش ــگاه ب و ن
باشــد، حتمــاً بــه ایــن نکتــه می رســیدیم کــه روســیه بــه لحــاظ 
سیاســی شــریک اول ایــران در منطقــه اســت و بــا دولــت ایــران 
متحدتــر بــوده و منافــع منطقــه ای، نظامــی و امنیتــی بیشــتری 

گفت وگو با مجیدرضا حریری- رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین 
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دارد؛ امــا در کمــال تعجــب مشــاهده می شــود کــه 
ایــران هیــچ گاه یــک رابطــه اقتصــادی درازمــدت و 
منســجم بــا کشــور روســیه نداشــته اســت و روابــط 
ــوده  ــارد دالر ب ــر از 8 /2 میلی ــران کمت ــاری ای تج
ــارد  ــر دو میلی ــدل زی ــور متوســط مع اســت و به ط
ــورده  ــم خ ــور رق ــاری دو کش ــط تج دالر در رواب
اســت، پــس نــگاه سیاســی نمی توانــد یــک نــگاه 
ــًا  ــه حتم ــد، بلک ــکل ده ــدار را ش ــادی پای اقتص
ــط تجــاری دو کشــور از  ــه رواب ــگاه اقتصــادی ب ن
ــا  ــد. اینکــه م ــروی می کن قواعــد خــاص خــود پی
و چیــن بــا هــم رابطــه بلندمــدت اقتصــادی داشــته 
باشــیم، حتمــاً یکــی از روابــط پرظرفیــت ایــران بــا 

کشــورهای دنیاســت.

قرارداد 25ساله ایران و چین هم در این فضا 
ترسیم می شود؟

واقعیــت آن اســت کــه ایــن قــرارداد، واقعــاً قــرارداد 
نیســت. اســم کامــل ایــن موضــوع برنامــه جامــع 
همکاری هــای 25ســاله ایــران و چیــن اســت کــه 
از ســوی ایــران پیشــنهاد می شــود و چینی هــا 
ــت آن  ــا کلی ــد؛ ام ــه نکرده ان ــنهاد را ارائ ــن پیش ای
بــه بحثــی برمی گــردد کــه ایــران در چهــار دهــه 
گذشــته تــاش کــرده تــا روابــط تجــاری کمتــر از 
یــک میلیــارددالری خــود را بــا ایــن کشــور افزایش 
دهــد. یعنــی بعــد از جنــگ تــا ســال 2014 میادی 
کــه نفــت در اوج قیمــت خــود قــرار داشــت و رابطه 
تجــاری ایــران و چیــن بــه بالغ بــر 50 میلیــارد دالر 
رســید، همــواره این نــگاه در توســعه روابــط تجاری 

میــان دو کشــور مطــرح بــوده اســت. 
ــا وجــود اینکــه ایــن روابــط کــم  بعــد از آن نیــز ب
ــط  ــن در رواب ــبی چی ــدر نس ــا ق ــت، ام ــده اس ش
ــد  ــته، 25 درص ــای گذش ــران در دهه ه ــاری ای تج
بــوده که ســهم 25درصــدی را در تجــارت فرامرزی 
ــه  ــی ب ــی و غیرنفت ــادرات و واردات نفت ــم از ص اع
ــن  ــام ای ــا در تم ــت. ام ــاص داده اس ــود اختص خ
ایــام، ســرنخ ایــن رابطــه تجاری همــواره در دســت 
ــک دالر  ــرای هــر ی ــز ب ــا نی ــوده و آنه ــا ب چینی ه
ــران صــورت  ــا ای ــه قصــد داشــتند ب ــه ای ک معامل

ــد و  ــت می کردن ــه حرک ــا برنام ــاً ب ــد، حتم دهن
ــه  ــدون برنام ــل ســایر بخش هــا همــواره ب ــا مث م
ــم، یعنــی طــی ایــن چهــار دهــه،  حرکــت کرده ای
ــوی  ــه نح ــن ب ــا چی ــود را ب ــاری خ ــط تج رواب
ــع  ــک کاال را از مناب ــر ی ــه اگ ــم ک ــش برده ای پی
ــه  ــگاه ب ــم، آن ــن کنی ــتیم تامی ــی نمی توانس اروپای
ــت  ــم. سیاس ــی می رفتی ــرکت های چین ــراغ ش س
همــواره جایگزینــی بــا اروپایی هــا بــوده و مــا هیــچ 
برنامــه ای بــرای روابــط تجــاری خــود بــا چینی هــا 

نداشــته ایم. 
شــاید تنهــا جایــی کــه مــا اندکی بــا برنامــه حرکت 
کــرده و در روابــط تجــاری خــود بــا چیــن مطابــق 
ــر اســاس واقعیت هــای  ــم و ب ــش رفته ای ــا آن پی ب
موجــود پیــش رفتــه بخــش فــروش نفت بــوده که 
همــواره چیــن یکــی از خریــداران اصلی نفــت ایران 
بــوده اســت؛ پــس شــاید اصــًا ایــن را هــم نبایــد 
بــا عنــوان برنامــه بــرای تجــارت بــا چیــن مطــرح 
کــرد، بلکــه بخشــی از آن از ســر اجبــار بوده اســت؛ 
چراکــه اگــر برنامــه مــا افزایــش فــروش نفــت بــه 
ــا 10  ــال های 2002 و 2003 م ــا س ــود، ت ــن ب چی
ــرژی مصرفــی چیــن را تامیــن  درصــد از ســهم ان
ــن  ــی ای ــرژی واردات ــد از ان ــم و 20 درص می کردی
کشــور نیــز از ســوی ایرانی هــا تامیــن می شــد؛ امــا 
درســت در حالــی کــه چیــن ســال بــه ســال ســهم 
خــود را از میــزان انــرژی در اختیــار دنیــا باالتــر برده 
و از دنیــا انــرژی بیشــتری خریــداری کــرده اســت، 
بــه همــان نســبت ســهم ایــران در تامیــن ایــن نیاز 

کوچــک و کوچک تــر شــده اســت. 
ــر واردات  ــد براب ــه چن ــن ب ــا کــه چی ــن معن ــه ای ب
انــرژی ســال های 2002 و 2003 رســیده؛ در حالــی 
کــه نقــش ایــران از 10 درصــد تامیــن انــرژی چین 
ــته ایم  ــا نتوانس ــت و م ــده اس ــر ش ــه روز کمت روزب
ــاز  ــد از نی ــده 20 درص ــه تامین کنن ــازاری ک در ب
وارداتــی انــرژی آن بودیــم، مانــدگار باشــیم و ســهم 
خــود را اگــر هــم افزایــش نداده ایــم، حداقــل اجــازه 
ــی از  ــن بی برنامگ ــم. ای ــم ندهی ــش آن را ه کاه
جانــب مــا بــوده اســت. یــا در حــوزه خــودرو، اگرچه 
بســیاری از شــرکت های چینــی و 17 برنــد خــودرو 

ــان  ــط زم ــد، متوس ــران آمده ان ــه ای ــور ب ــن کش ای
همــکاری بــا اقتصــاد ایــران از ســوی آنهــا بــه جــز 

در کرمــان، بــه دو ســال هــم نرســیده اســت.
یعنــی مــا متوجــه نشــده ایم کــه ایــن خودروســازان 
ــران وارد شــده و چطــور از آن  ــازار ای ــه ب چطــور ب
خــارج شــده اند. ایــن بی برنامگــی مــا بــوده اســت؛ 
در غیــر ایــن صــورت، شــرکتی کــه در این شــرایط 
ــه  ــاً دارای برنام ــده، حتم ــران وارد ش ــازار ای ــه ب ب
بــرای فــروش و بازاریابــی خــود بــوده اســت. پــس 
مــا نتوانســته ایم پارتنــر خوبــی بــرای خودروســازان 

چینــی باشــیم. 
در ســایر حوزه هــا نیــز کار بــه همیــن شــکل پیــش 
رفتــه اســت؛ در حالــی کــه زمانــی یکــی از اولیــن 
ــران  ــی، در ای ــای چین ــارج از مرزه ــای خ پروژه ه
ــا در شــرایطی اســت  ــام اینه ــی می شــد. تم اجرای
ــرکت های  ــا ش ــود ب ــط خ ــا در رواب ــر م ــه اگ ک
بــزرگ چینــی برنامه داشــتیم، حتمــاً االن بایــد این 
برنامه هــا روزبــه روز گســترش می یافــت نــه اینکــه 
امــروز بــه صفــر برســد یــا شــرکت هــوآوی کــه در 
دنیــا بزرگ تریــن شــرکت مخابراتــی چیــن اســت 
ــه اســت،  ــرار گرفت ــز ق ــکا نی ــا آمری و در دعــوای ب
ــی از  ــوان یک ــه عن ــه ب ــود ک ــرکتی ب ــن ش اولی
ــد. 20  ــران ش ــود وارد ای ــای کاری خ ــن بازاره اولی
ــن  ــران و چی ــی ای ــاق بازرگان ــه ات ــت ک ــال اس س
ــن  ــت ای ــا دول تشــکیل شــده و از اول حــرف آن ب
بــوده اســت کــه یــک برنامــه از ســوی دولــت برای 
رابطــه بــا چیــن داشــته باشــیم؛ امــا هیــچ گاه یــک 
برنامــه ارائــه نشــده بــود تــا اینکــه رئیس جمهــور 
چیــن بــه ایــران ســفر کــرد و قــرار بــر ایــن شــد 
ــع همکاری هــای مشــترک  ــه جام ــک بیانی کــه ی
میــان ایــران و چیــن در آن ســفر صــادر شــود کــه 
ایــن موضــوع عملیاتــی شــد و حتــی رئیس جمهــور 
چیــن، رئیس جمهــور ایــران و مقــام معظــم رهبری 
تاکیــد کردنــد کــه بایــد کار بلندمــدت بــا چینی هــا 

صــورت گیــرد.
 بعــد از آن امــا برجــام عملیاتــی شــد و مــا دوبــاره 
ــن  ــر ای ــدیم. ب ــا ش ــا و غربی ه ــق اروپایی ه عاش
ــد  ــه حــس می شــد و بع ــن برنام ــزوم ای اســاس ل
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از اینکــه آمریــکا از برجــام خــارج شــد و اروپایی هــا 
ــران و کار مشــترک  ــدگاری در ای ــی مان ــز توانای نی
بــا بخش هــای مختلــف اقتصــادی ایــران را 
نداشــتند، مجــدد موضــوع همکاری هــای تجــاری 

ــا چیــن مطــرح شــد.  و اقتصــادی ب
بخشــی از ایــن فشــارهایی کــه باعث شــکل گیری 
ــوی  ــد، از س ــن ش ــا چی ــاره ب ــاری دوب ــط تج رواب
ــن صــورت  ــران و چی ــی مشــترک ای ــاق بازرگان ات
گرفــت و بخش هــای مختلــف حاکمیــت، نــه 
ــد  ــه بای ــد ک ــم را گرفتن ــن تصمی ــت، ای ــط دول فق
برنامه هــا و پیشــنهاد های بلندمــدت بــا چیــن 
داشــته و از مزایــای آن بهره منــد شــویم. ایــن 
ــی  ــای سیاس ــوژه بحث ه ــه س ــت ک ــزی اس چی
ــن  ــت. در ای ــده اس ــاری ش ــای ج ــور در روزه کش
میــان کســی بــه ایــن ســند نــگاه دقیقــی نــدارد، 
نــه کســی آن را نــگاه و نــه کســی آن را بــه دقــت 
تحلیــل می کنــد. بنابرایــن فرصــت نقد کارشناســی 
ــی  ــش خصوص ــه از بخ ــن برنام ــادی از ای و اقتص
ــد.  ــه ش ــادی گرفت ــران اقتص ــایر صاحب نظ و س
بنابرایــن در ایــن قصــه به رغــم اینکــه شــخصاً بــه 
ــای  ــه روی موضــوع همکاری ه ــوان کســی ک عن
ــر دارم،  ــرده و نظ ــن کار ک ــران و چی ــترک ای مش
امــا مجبــور شــدم از ایــن پیشــنهاد ها دفــاع کنــم. 
البتــه بــا انتشــار ایــن ســند بــا ایــن عبــارات مخالف 
هســتم و اکنــون چــون بحث سیاســی شــده اســت، 
فرصــت نقــد کارشناســان از آن ســلب شــده اســت. 

در حالــی کــه ایــن ســند قــرار بــود اقتصــادی باشــد 
ــن در  ــود؛ ای ــی ش ــای سیاس ــه وارد فض ــه اینک ن
حالــی اســت کــه بــرای دو کشــور منافــع مشــترک 
بســیاری در حوزه هــای سیاســی، امنیتــی، اقتصادی 
و فرهنگــی فراهــم اســت و بایــد وجــه اقتصــادی 
ــا  ــه ب ــراری رابط ــرای برق ــا ب ــرد. م ــل ک را تحلی
کشــوری کــه یــک دهــه اســت بزرگ تریــن 
ــت و  ــران اس ــامی ای ــوری اس ــریک اول جمه ش
یک چهــارم از تجــارت خارجــی ایــران را بــه خــود 
اختصــاص می دهــد، نیــاز بــه برنامــه داریــم و اگــر 
برنامــه ارائــه ندهیــم ظرفیت هــا مغفــول می مانــد. 
اصــواًل اقتصــاد مــا بــا هــر کشــوری کــه پیشــرفته 
بلندمــدت  تفاهم نامه هــای  اســت،  اقتصــادی 
داشــته باشــد، 80 تــا 90 درصــد آورده مــا در حــوزه 
ــی  ــا مزیت های ــت. م ــایر بخش هاس ــوآوری و س ن
همچــون نیروهــای جــوان و تحصیل کــرده داریــم.

در این میان تخلیه و بارگیری در بنادر چین نیز 
خبرساز شده است. به هر حال سوال است که 
چرا همزمان با مطرح شدن موضوع همکاری 
25ساله ایران و چین، این مشکالت پیش روی 
گرفته  قرار  چین  در  ایرانی  بازرگانان  و  تجار 
مانع  زیست محیطی  استانداردهای  آیا  است. 

شده یا خود ما دست چینی ها بهانه داده ایم؟
ــره ای در  ــک جزی ــن ی ــم چی ــا فکــر کنی اینکــه م
ــاط اســت و  ــران در ارتب ــا ای دنیاســت کــه فقــط ب

اثــرات رفتــاری کــه ســایر کشــورهای دنیا بــا ایران 
دارنــد، بــر روی چیــن نمایــان نمی شــود، ســخت در 

اشــتباه هســتیم. 
ــن تاجــر دنیاســت و تعامــات آن  ــن بزرگ تری چی
در دنیــا چنــد هــزار میلیــارددالری اســت در نتیجــه 
بــه جــای اینکــه بــا کشــوری مثــل مــا کار کننــد 
ــی  ــرای آن محدودیت های ــا ب ــکا و اروپ ــه آمری ک
قائــل شــده اند، ســراغ کشــورهای دیگــر می رونــد. 
ــال  ــا ری ــادل ب ــکان تب ــی، ام ــرکت های چین در ش
ــه  ــزرگ درج ــرکت های ب ــر ش ــدارد و اگ ــود ن وج
ــدون  ــد ب ــد، بخواهن ــا کار می کنن ــا م ــه ب یکــی ک
ــار  ــاً دچ ــد، حتم ــت کنن ــم حرک ــه تحری ــه ب توج
مشــکل می شــوند. پــس از ارتبــاط مســتقیم پرهیــز 
ــرکت های  ــی از ش ــان برخ ــن می ــد؛ در ای می کنن
ــد کــه ممکــن اســت  ــن تصــور را دارن خارجــی ای
ــم شــوند؛  ــران دچــار تحری ــا ای ــرای معامــات ب ب
ایــن در حالــی اســت کــه آنهــا مشــتریان آمریکایی 
دارنــد و تحریم هــا نیــز هوشــمند هســتند و ممکــن 

اســت چیــن را دچــار مشــکل کنــد. 
ــه  ــتند ک ــز هس ــی نی ــرکت های چین ــی از ش خیل
ــهامدار  ــا س ــکا در آنه ــتند و آمری ــی هس چندملیت
اســت یــا ســهام آنهــا را از بــورس خریــداری 
کرده انــد. صحبــت در مــورد ســرمایه گذاری ســاالنه 
چنــد ده میلیــارددالری آمریکایی هــا در چیــن 
اســت، بنابرایــن اگــر شــرکتی بــا ایــران کار کنــد، 
ــرد  ــرار می گی ــکا ق ــای آمری ــت تحریم ه در فهرس
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ــد  ــران کار می کنن ــا ای ــه ب ــی ک ــر چینی های و اگ
هــم ســهامدار شــرکت دیگــری باشــند، آنــگاه آن 
شــرکت بعــدی هــم در فهرســت تحریم هــا قــرار 
می گیــرد.  بنابرایــن تحریم هــا در رابطــه ایــران بــا 
بنگاه هــای تجــاری چیــن اثرگــذار اســت. در عیــن 
حــال، اینکــه دولــت چیــن در ســطح رئیس جمهور، 
وزیــر خارجــه، وزیــر بازرگانــی و ســخنگوی اصلــی 
ــای  ــه تحریم ه ــد ک ــام می کنن ــن اع ــت چی دول
یک جانبــه آمریــکا را قبــول نداریــم، ایــن موضــوع 
ــه یــک شــرکت و  ــت اســت و ربطــی ب یــک دول
یــک بنــگاه نــدارد؛ چراکــه بنــگاه بــه منافــع خــود 
ــد و حتمــاً محدودیت هــای تحریمــی  ــگاه می کن ن

ــا آن اثرگــذار اســت. ــران ب در رابطــه ای

با توجه به مشکالتی که بر سر  آیا می توان 
گرفته،  قرار  ایرانی  کشتی های  پهلوگیری  راه 
را  ایران  چین  که  داشت  را  برداشت  این 
وجه المصالحه خود برای مذاکره با آمریکا و حل 
این  با  تجاری خود  موجود  تنش های  و فصل 

کشور کرده است؟
کــه  بین المللــی  کنوانســیون های  طبــق 
ــه  ــت ک ــده اس ــرر ش ــت، مق ــو آن اس ــن عض چی
کشــتی هایی کــه ســوخت گوگــرددار مخــل 
محیط زیســت مصــرف می کننــد حــق پهلوگیــری 
ــت  ــه داش ــد توج ــه بای ــد و البت ــن را ندارن در چی
ــه  ــم ب ــال 2020 را ه ــاه از س ــار م ــن چه ــه چی ک
ــود  ــه خ ــت ک ــان داده اس ــی زم ــتی های ایران کش
را بــا ایــن ضوابــط کنوانســیون تطبیــق دهنــد؛ امــا 
ــد و  ــت کن ــط را رعای ــن ضواب ــته ای ــران نخواس ای

ــی  ــتی های ایران ــان کش ــت زم ــا گذش ــون ب اکن
ــه پنجــم  ــروز وارد هفت ــار مشــکل شــده اند. ام دچ
اجــازه  ایرانــی  کشــتی های  کــه  می شــویم 
پهلوگیــری ندارنــد. دلیــل قانونــی و محکمه پســند 
ــل  ــد دالی ــاً می توانن ــت و حتم ــن اس ــا ای چینی ه
دیگــری داشــته باشــند، امــا مــا خودمــان بــه چیــن 
بهانــه قانونــی می دهیــم. یعنــی اگــر ایــران ضوابط 
ســوخت را مطابــق بــا کنوانســیون های بین المللــی 
ــکار  ــون می توانســت طلب ــود، اکن ــت کــرده ب رعای
باشــد کــه چــرا چیــن بــه کشــتی های ایرانــی اجازه 
ــال در  ــت اخت ــد و می توانس ــری نمی ده پهلوگی
روابــط تجــاری خــود را پیگیــری کنــد؛ امــا اکنــون 
ــه  ــک بهان ــا ی ــم. م ــار نداری ــا را در اختی ــن فض ای
قانونــی بــه اپراتورهــای بنــدری در چیــن داده ایــم 
کــه در چندیــن کشــور دنیــا نیــز اپراتــوری بنــدری 
می کنــد و اگــر چیــن تخلــف کنــد، در ســایر بنــادر 
دنیــا نیــز کارش دچــار مشــکل می شــود. پــس مــا 
بایــد بــه جــای ایــن حرف هــا کشــتیرانی جمهوری 
ــم کــه  ــرار دهی ــورد ســوال ق ــران را م اســامی ای
چــرا ضوابــط کنوانســیون های بین المللــی را در 
حــوزه ســوخت رعایــت نکــرده؛ به خصــوص اینکــه 
چیــن کتبــاً بــه ایــن نــاوگان هشــدار داده بــود کــه 
ــری  ــازه پهلوگی ــد، اج ــاظ نکن ــط را لح ــر ضواب اگ

نخواهــد داشــت.
ــا اطــاع کامــل خدمــت  ــا ایــن تفاســیر مــن ب  ب
شــما عــرض می کنــم کــه اتــاق ایــران و چیــن بــه 
دلیــل تجــاری کــه بارشــان در بنــادر چیــن اســت 
ــازه  ــد و اج ــور دارن ــن کش ــی در ای ــار صادرات ــا ب ی
تخلیــه ندارنــد، بــه وزارت خارجــه و ســفارت چیــن 

در تهــران و بــه ســفارت ایــران در پکــن نامــه زده 
و خواســتار تعییــن تکلیــف در ایــن زمینــه از ســوی 
چینی هــا شــده  اســت؛ امــا بایــد بــه جــرات بگویــم 
کــه در ســطح تلفن هــا و مذاکــرات آقــای ظریــف 
ــم  ــاً ه ــود و حتم ــری می ش ــا پیگی ــن بحث ه ای
مطمئــن هســتیم کــه ظــرف هفته هــای آتــی حــل 
می شــود و اطاعــات آمــاری کــه بــه مــا داده شــده 
اســت، ایــن را تاییــد می کنــد امــا نبایــد در شــرایط 
تنگناهــای بین المللــی، بهانــه دســت شــرکای خود 
دهیــم، به خصــوص آن دســته از شــرکایی کــه در 
وضعیــت کنونــی تحریم هــا، ریســک کار کــردن بــا 
ایــران را پذیرفته انــد و در حــال همــکاری هســتند. 
متاســفانه نه فقــط ایــن مــورد بلکــه مــوارد دیگــری 
نیــز پیــش می آیــد کــه روابــط مــا را دچــار خدشــه 
می کنــد؛ آن هــم درســت در شــرایطی کــه آمریــکا 
همــه دنیــا را علیــه چیــن در حــال بســیج کــردن 
ــی در کار تجــاری  ــا خــودش اختاالت دارد و نه تنه
ــا چیــن ایجــاد کــرده اســت، بلکــه اروپایی هــا را  ب
نیــز تهییــج کــرده تــا علیــه تجــارت بــا چیــن اقدام 
کــرده و خلــل وارد کننــد. بــه هــر حــال مــا نبایــد 
ــی  ــم؛ در حال ــود بدهی ــمنان خ ــت دش ــه دس بهان
ــا  ــت چینی ه ــه دس ــد بهان ــان بخواه ــا دلت ــه ت ک
ــه  ــوع برنام ــن موض ــم همی ــی ه ــم؛ یک می دهی
ــران و  ــاله ای ــاری 25س ــای تج ــع همکاری ه جام
ــی  ــای سیاس ــوی جناح ه ــه از س ــت ک ــن اس چی

ــرد.  ــرار می گی ــد ق ــورد نق م
بــه هــر حــال در شــرایط حســاس کنونــی، 
ــن  ــر روی ای ــران ب ــل ای ــی داخ ــای سیاس گروه ه
ــد؛ در  ــرح می کنن ــی را مط ــاله مباحث ــند 25س س
حالــی کــه تــا زمانــی کــه چیــن ایــن ســند را بــه 
صــورت کامــل امضــا نکــرده بــود، نبایــد این ســند 

ــد.  ــر می ش منتش
ــز  ــت نی ــت؛ دول ــن اس ــز همی ــا نی ــام دنی در تم
ــد  ــب می کن ــت تصوی ــود را در دول ــس خ پیش نوی
ــد؛ حــاال  ــار آن را اعــام می کن ــد از آن در اخب و بع
بایــد منتشــر شــود کــه در اختیــار همــه قــرار گیرد. 
امــا متاســفانه یــک ســایت اقــدام بــه ایــن کار کرده 

اســت و ایــن جــای بحــث بســیاری دارد.
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صـادرات و 
تولید مغفول 
مانده اسـت

اشاره:
معدن،  صنعت،  پیشنهادی  وزیر  نشست 
ایران،  اتاق های  روسای  حضور  با  تجارت 
تعاون، اصناف و فعاالن بخش خصوصی امروز 

در ساختمان اتاق ایران برگزار شد.
علیرضا  حضور  در  خصوصی  بخش  فعاالن 
معدن  صنعت،  پیشنهادی  وزیر  رزم حسینی 
و تجارت به بیان مهم ترین مشکالت حوزه 
این  که  را  اولویت هایی  و  پرداختند  تولید 
وزارت خانه باید در طول ماه های پایانی فعالیت 

دولت دوازدهم پیگیری کند، تشریح کردند.

ــران-  ــاق ای ــس ات ــافعی -رئی ــین ش غالمحس
ــابقه  ــه س ــاره ب ــا اش ــت ب ــن نشس ــدای ای در ابت
فعالیت هــای اجرایــی وزیــر پیشــنهادی صنعــت، 
معــدن و تجــارت اظهــار کــرد: آقــای رزم حســینی 
در مقایســه بــا ســایر اعضــای کابینــه دارای یــک 

مشــخصه مهــم اســت. 
ایشــان پیــش از ایــن ســابقه 20 ســال حضــور در 
بخــش خصوصــی را در کارنامــه خــود بــه ثبــت 
رســانده اســت. بــر همیــن اســاس امیدواریــم تــا 
ــرش بخــش  ــر ف ــا ب ــن پ ــن چنی ــه ای ــردی ک ف
ــای وزارت  ــد کمبوده ــته، بتوان ــی گذاش خصوص
صنعــت بــه ویــژه در ماه هــای گذشــته کــه 
ــد. ــران کن ــت را جب ــده اس ــر اداره ش ــدون وزی ب

ــت،  ــنهادی صنع ــر پیش ــافعی، وزی ــه ش ــه گفت ب
ــی  ــی بدیل ــکارات ب ــارت دارای ابت ــدن و تج مع
اســت؛ او در همیــن زمینــه بــه طرح رزم حســینی 
بــا عنــوان »مثلــث توســعه اقتصــادی« در اســتان 
خراســان اشــاره کــرد کــه اضــاع آن را فعــاالن 
اقتصــادی بخــش خصوصــی، دولــت و ائمــه 

ــه نقــش تشــکل ها در اقتصــاد اهمیــت داده     ب
نمی شــود

ســعید ممبینــی- رئیــس اتــاق اصنــاف- در ایــن 
ــر اینکــه برگــزاری نشســت  ــد ب ــا تاکی نشســت ب
ــای  ــه اتاق ه ــت ک ــی اس ــل توجه ــی حاص فعل
ایــران، اصنــاف و تعــاون بــرای پیگیری مشــکات 
فعــاالن اقتصــادی در بخــش خصوصــی بــا ایجــاد 
ــم  ــه رغ ــت: ب ــته اند، گف ــترک داش ــه مش دبیرخان
تاکیــد مقــام معظــم رهبــری بــر توجــه بــه تولیــد 
در طــول ســال های گذشــته، متاســفانه نتــاج 
عملــی کمــی در ایــن بخــش حاصــل شــده اســت 
همچنیــن بخــش بازرگانــی نیــز مــورد بی توجهــی 
قــرار گرفتــه اســت. ایــن در حالــی اســت کــه اگــر 
بــاور کنیــم بخــش بازرگانــی محــرک تولیــد هــم 
هســت، توجــه بیشــتری بــه ایــن بخــش خواهیــم 

داشــت.
ــارت  ــوزه تج ــی در ح ــا تنش های ــه داد: گاه او ادام
ایجــاد می شــود کــه آن را بــدون هیــچ دلیلــی بــه 

ــاف می نویســند.  ــای اصن پ
بــا وجــود همــه ایــن بی مهری هــا اصنــاف 
ــیاری از  ــتند بس ــت توانس ــار دول ــروز در کن ــا ام ت

گزارشی از برگزاری نشست فعاالن اقتصادی با وزیر پیشنهادی صنعت

ــد.  ــکیل می دادن ــه تش جمع
رئیــس اتــاق مشــهد تاکیــد کــرد که رزم حســینی 
توانســت بــا ایــن طــرح وفــاق را ایجــاد کنــد تــا 
هــر برنامــه و طرحــی بــا پشــتیبانی کامــل ایــن 

اعضــا انجــام شــود.
شــافعی همچنیــن افــزود: از دیگــر ابتــکارات آقــای 
رزم حســینی، ایجــاد نهــاد مردمــی و ســپردن آن به 
بخــش خصوصــی اســت کــه خوشــبختانه ایشــان 
توانســتند مدیریــت بدیــع ســازمانی را پیــاده کننــد 
ــگاه فراجناحــی و  ــو، ن ــل، گفت وگ ــه در آن تعام ک

توجــه بــه منافــع ملــی در صــدر امــور بــود.
مدیــری  حســینی  رزم  آقــای  داد:  ادامــه  او 
برنامه ریــز اســت. امــروز در زمینــه هــدف و 
ــود در ســطح کان مدیریتــی  برنامــه دچــار کمب
ــا حضــور ایشــان ایــن  هســتیم کــه امیدواریــم ب
ســالی  در  به خصــوص  شــود؛  رفــع  کمبــود 
ــز  ــیار حائ ــت بس ــی وزارت صنع ــه نقش آفرین ک
اهمیــت اســت؛ امیدواریــم ایشــان نیــز بتوانــد بــا 
ایجــاد تعامــل، همدلــی و همفکــری بــا فعــاالن 
خصوصــی  بخــش  و  غیردولتــی  اقتصــادی 

ــد. ــق آی ــکات فائ ــر مش ــداری ب مق
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ــد. ــل کنن ــل و  فص ــکات را ح مش
ــت  ــنهادی صنع ــر پیش ــه وزی ــاب ب ــی خط ممبین
ــی  ــم برنامه های ــا انتظــار داری خاطرنشــان کــرد: م
ــد  ــن باش ــنگر ای ــد روش ــه می دهی ــما ارائ ــه ش ک
کــه بدانیــم در آینــده نزدیــک چــه توقعــی از وزارت 

صنعــت، معــدن و تجــارت داشــته باشــیم . 
او تصریــح کــرد: امــروز صنایــع بــزرگ در 
ــزار  ــر 50 ه ــغ ب ــتند و بال ــی هس ــتانه تعطیل آس
واحــد صنفــی در کشــور در آســتانه تعطیلــی 
ــه  ــی از جمل ــده اند و عوامل ــل ش ــا تعطی ــوده ی ب
نقدینگــی،  عــدم  تامین اجتماعــی،  قوانیــن 
ــر  ــن ام ــتوری و ... در ای ــای دس قیمت گذاری ه

ــت.  ــل اس دخی
در ایــن میــان متاســفانه بــر خــاف شــعارها، بــه 

ــود. ــت داده نمی ش ــکل ها اهمی ــش تش نق
 

   دولت از ظرفیت تشکل ها استفاده کند
بــه بــاور بهمــن عبداللهــی، رئیــس اتــاق 
تعــاون، پذیــرش گزینــه وزارت از ســوی رزم 
ــور رزم  ــت و حض ــی اس ــک بزرگ ــینی ریس حس
ــه  ــد ب ــه بخــش خصوصــی را بای حســینی در بدن
ــا  ــدا ب ــان از ابت ــه ایش ــت. چراک ــک گرف ــال نی ف

ــتند. ــنا هس ــی آش ــش خصوص ــکات بخ مش
او بــا بیــان اینکــه در حــوزه تعــاون در کشــور بالــغ 
ــت: 14  ــتند، گف ــال هس ــی فع ــزار تعاون ــر 95 ه ب
ــهامدارند و دو  ــا س ــن تعاونی ه ــر در ای ــون نف میلی
میلیــون نفــر نیز شــاغلند، ضمــن اینکــه 55 درصد 

تعاونی هــا در حــوزه تولیــد فعــال هســتند. بــا ایــن 
ــی  ــه خوب ــت ب ــر دول ــال های اخی ــی س ــال، ط ح
از ظرفیــت ایــن بخــش اســتفاده نکــرده و بخــش 
ــده اســت و انتظــار مــا از رزم حســینی  مغفــول مان
ــش  ــای بخ ــام ظرفیت ه ــه از تم ــت ک ــن اس ای

خصوصــی اســتفاده شــود.
عبدالهــی خاطرنشــان کــرد: مهم تریــن مشــکات 
فعلــی در اقتصــاد ناشــی از کم توجهــی بــه بخــش 

تولیــد و تجــارت خارجــی اســت.

ــان کــم از مشــورت بخــش خصوصــی     در زم
اســتفاده کنیــد

مســعود خوانســاری- نایــب رئیــس اتــاق 
ــفانه  ــت: متاس ــت گف ــن نشس ــز در ای ــران- نی ای
ــت و  ــر نداش ــه وزی ــود ک ــاه ب ــت 6 م وزارت صنع
در طــول دو ســال گذشــته هــم درگیــر مســائلی از 

ــود.  ــک ب ــه تفکی جمل
بــه همیــن دلیــل بخشــی از کارآیــی ایــن 
ــه دو  ــاهدیم ک ــم شــده اســت و ش ــه ک وزارت خان
ــده اند. ــیب ش ــار آس ــادرات دچ ــد و ص ــوزه تولی ح

او خاطرنشــان کــرد: بــا ایــن حــال ضــروری اســت 
کــه در ایــن مــدت باقــی مانــده از فعالیــت دولــت 
دوازدهــم، از مشــورت بــا بخــش خصوصــی غافــل 

 . ید نشو
ــت  ــی وزارت صم ــت کارشناس ــک، باف ــدون ش ب
قــوی اســت امــا الزم اســت بــا بخــش خصوصــی 

نیــز در امــور مختلــف مشــورت شــود.

ــزود: بســیاری از مشــکات کشــور  خوانســاری اف
ــی  ــت و غیرکارشناس ــات نادرس ــی از تصمیم ناش
اســت کــه توســط برخــی مســئوالن اتخــاذ 
می شــود و خواهــش بنــده از شــما ایــن اســت کــه 
قبــل از ابــاغ هــر بخشــنامه یــا دســتورالعملی بــا 

ــد. ــورت کنی ــاره آن مش ــی درب ــش خصوص بخ
ــش از  ــران، بی ــاق ای ــس ات ــب رئی ــه نای ــه گفت ب
ــده در حــوزه  ــه وجــود آم 70 درصــد مشــکات ب
صــادرات، بازگشــت ارز و مــواردی از ایــن قبیــل بــه 
تصمیمــات غیرکارشناســی کــه بــدون اخــذ نظــر 

ــردد. ــده، برمی گ ــاذ ش ــی اتخ ــش خصوص بخ
محمــد امیــرزاده نایــب رئیــس اتــاق ایــران هــم بر 
ضــرورت صیانــت و حافظــت از بخــش خصوصــی 
تاکیــد کــرد و خواســتار اجرایــی شــدن قانــون رفــع 

ــع تولید شــد. موان

ــف  ــن متوق ــررات و قوانی ــد مق ــای تولی    ارابه ه
شــود

ــاق  ــس ات ــب رئی ــالح ورزی- نای ــین س حس
ایــران - ضمــن انتقــاد از عملکرد دولــت در معرفی 
وزیــر پیشــنهادی صنعــت گفــت: عملکــرد وزارت 
صنعــت در طــول دو ســال گذشــته نشــان می دهــد 
کــه گویــا ایــن وزارت خانــه جــز دخالــت در 
قیمت گــذاری و بازارهــا ماموریتــی نداشــته اســت. 
امیــدوارم شــما بــا ایــن شــرط، مســئولیت جدیــد را 

نپذیرفتــه باشــید.
ــدون اغــراق وزارت صنعــت  ســاح ورزی افــزود: ب
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ظــرف چنــد ســال گذشــته خــود یکــی از ارابه های 
تولیــد مقررات در کشــور بــوده اســت و امیدواریم در 
ایــن مــدت باقــی مانــده، بــا اصــاح ســاختارها در 
نظــام تصمیم گیــری وزارت صنعــت، ایــن ماشــین 

تولیــد مقــررات متوقــف شــود.

   سقف ثبت سفارش کاالها برداشته شود
کاوه زرگــران- رئیــس کمیســیون بازرگانــی 
داخلــی اتــاق ایــران- در ایــن نشســت خواســتار 
برداشــته شــدن ســقف ثبــت ســفارش کاالها شــد 
و همچنیــن بــر ضــرورت تعامــل وزارت صنعــت و 

بانــک مرکــزی تاکیــد کــرد. 
ــه  ــزی ب ــک مرک ــت: بان ــه گف ــن زمین او در همی
ــل الزم را  ــت تعام ــر صنع ــود وزی ــدم وج ــل ع دلی
در زمینــه تخصیــص و تامیــن ارز بــرای کاالهــای 
اساســی نداشــته بــه طــوری کــه قبــًا وزیــر ایــن 
مســاله را از بانــک مرکــزی مطالبــه می کــرد کــه 
ــاده  ــاق نیفت ــن اتف ــاه گذشــته ای ــی 6 م طــی 5 ال

اســت.

ــا توســعه صــادرات محقــق  ــد ب    جهــش تولی
می شــود

محمدرضــا انصــاری -نایــب رئیــس اتــاق 
ایــران- هــم بــر ضــرورت مشــورت وزارت صنعت 
بــا بخــش خصوصــی تاکیــد کــرد و خواســتار توجه 

بــه توســعه صــادرات شــد.
او در همیــن زمینــه گفــت: جهــش تولیــد از مســیر 

توســعه صــادرات و حمایــت از صادرکننــدگان 
شناســنامه دار میســر می شــود اما متاســفانه در طول 

ــم. ــل کردی ــس عم ــا برعک ــال ها کام ــن س ای
محمــد الهوتــی عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق 
ایــران نیــز بــا تاکیــد بــر اینکــه دو حــوزه تولیــد 
ــول  ــته مغف ــال های گذش ــول س ــادرات در ط و ص
ــف  ــال ضعی ــفانه امس ــزود: متاس ــت، اف ــده اس مان

تریــن عملکــرد را در حمایــت از تولیــد داشــتیم.
الهوتــی بــر ضــرورت نظرخواهــی از تشــکل های 
ــت: صــرف  ــرد و گف ــد ک بخــش خصوصــی تاکی
ــی در  ــش خصوص ــاالن بخ ــی فع ــود فیزیک وج
ــن نظــرات  ــه ای ــد ب ــی نیســت و بای جلســات کاف

توجــه هــم شــود.
ــای  ــا محدودیت ه ــت: ب ــن گف ــی همچنی الهوت
ــا در  ــی، عم ــوزه کارت بازرگان ــده در ح ــش آم پی
ــی  ــدور کارت بازرگان ــد و ص ــاری تمدی ــال ج س

ــت. ــده اس ــف ش متوق
ســید مهــدی طبیــب زاده رئیــس اتــاق کرمــان 
هــم خواســتار رفــع محدودیت هــای صــدور کارت 
بازرگانــی و ترخیــص کاالهــای دپــو شــده از 

گمــرکات کشــور شــد.
محمــود توالیــی رئیــس اتــاق کاشــان هــم بــه 
ــران باســابقه  ــا از مدی رزم حســینی پیشــنهاد داد ت
وزارت صنعــت کــه کارنامــه درخشــانی دارنــد 

ــود.  ــورت ش ــی و مش نظرخواه
ــت  ــت های دول ــاد از سیاس ــه انتق ــن ب او همچنی
پرداخــت و تاکیــد کــرد: بنگاه هــای اقتصــادی کــه 

ــن  ــد جایگزی ــد، نمی توانن ــن خورده ان ــال زمی امس
ــوند. ــت ش ــات دول ــی و مالی ــای نفت درآمده

ــادی  ــاالن اقتص ــار فع ــت در کن    وزارت صنع
ــد باش

ــادن  ــیون مع ــس کمیس ــکوری- رئی ــرام ش به
ــتار  ــز خواس ــران- نی ــاق ای ــی ات ــع معدن و صنای
ــادی در  ــاالن اقتص ــت از فع ــت وزارت صنع حمای
مقابــل هجمه هاشــد و بــر ضــرورت اصــاح 
ــواد  ــد م ــای تولی ــت از زنجیره ه ــا و حمای رویه ه

ــرد. ــد ک ــی تاکی معدن

   بــه دنبــال مدیریــت بــازار هســتیم نــه مداخله 
در آن

ــارت،  ــدن و تج ــت، مع ــنهادی صنع ــر پیش وزی
مدیریــت بــازار، کوچک ســازی و چابک ســازی، 
ــت  ــل وزارت صنع ــل در تعام ــجام کام ــاد انس ایج
بــا نهادهــا و وزارتخانه هــای مرتبــط، مشــارکت بــا 
ــن  ــرات ای ــری از نظ ــی و بهره گی ــش خصوص بخ
ــود  ــای خ ــن برنامه ه ــوان مهم تری ــش را به عن بخ

در ترکیــب جدیــد وزارتخانــه اعــام کــرد.
رزم حســینی بــا تأکیــد بــر اینکــه شــرایط 
ــا و  ــال تحریم ه ــطه اعم ــور به واس ــادی کش اقتص
شــیوع ویــروس کرونــا در وضعیــت ســختی قــرار 
ــا  ــت ت ــروری اس ــرایط ض ــن ش ــت: در ای دارد، گف
ــی،  ــش خصوص ــکل های بخ ــا و تش ــه نهاده هم
دولــت و همچنیــن مــردم بــرای حــل مشــکات 
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ــند. ــته باش ــری داش هم فک
ــا بیــان  ــه فعــاالن بخش خصوصــی ب او خطــاب ب
ــه  ــم، ادام ــما می دان ــس ش ــود را از جن ــه خ اینک
داد: در جلســه ای از مقــام معظــم رهبــری در 
ــوده  ــه فرم خصــوص ســخنان پیشــین ایشــان ک
بودنــد کارآفرینــی عبــادت اســت، ســؤال پرســیدم 
کــه ایشــان تأکیــد کردنــد، کارآفرینــان از عابدیــن 

ــتند.« ــن هس و مجاهدی
ــده  ــای ارائه ش ــه برنامه ه ــه ب ــینی در ادام رزم حس
بــه مجلــس بــرای هدایــت ایــن وزارتخانــه اشــاره 
کــرد و گفــت: در شــرایط فعلــی، دو برنامــه تقدیــم 
مجلــس شــده اســت؛ اولیــن برنامــه وزارت صنعــت 
مبتنــی بــر اســناد باالدســتی و سیاســت های 
ــرای آن  ــکان اج ــه ام ــی اســت ک اقتصــاد مقاومت
در حــال حاضــر کمتــر اســت؛ امــا بــه ایــن معنــا 
ــاش  ــدف ت ــن ه ــق ای ــرای تحق ــه ب ــت ک نیس

نکنیــم. 
برنامــه دوم وزارت صنعــت مردمــی شــدن اقتصــاد، 
ــر اقتصــاد مقاومتــی اســت کــه در ایــن  مبتنــی ب
ــگ  هــدف نقــش بخــش خصوصــی بســیار پررن

اســت.
رزم حســینی بــا اشــاره بــه تجربــه خــود در تدویــن 
کتــاب »قوانیــن و مقــررات مزاحــم تولیــد و 
ــکل های  ــارکت تش ــا مش ــه ب ــرمایه گذاری« ک س
ــه، اظهــار کــرد:  بخــش خصوصــی صــورت گرفت
ــت  ــردم تح ــت م ــه معیش ــی ک ــرایط فعل در ش
ــال مدیریــت  ــه دنب ــه اســت، مــا ب ــر قرارگرفت تأثی

ــردم را  ــد ســفره م ــه؛ بای ــه مداخل ــازار هســتیم ن ب
ارزان تــر کنیــم و در همیــن راســتا، مــا بــه دنبــال 
مدیریــت بــازار مبتنــی بــر فراوانــی کاال هــا و قیمت 
ــی و  ــا هم اندیش ــه ب ــتیم ک ــن هس ــده پایی تمام ش
مشــارکت دولــت و تشــکل های بخــش خصوصــی 

محقــق خواهــد شــد.
ــن  ــزاری در ای ــق خدمتگ ــر توفی ــه داد: اگ او ادام
ســنگر را پیــدا کنــم بایــد بگویــم در شــرایط فعلــی 
پذیــرش ایــن ســمت ریســک بزرگــی بــرای مــن 
بــود و حتــی پرریســک تر از حضــور در ســنگرهای 

دفــاع مقــدس اســت. 
ــار و  ــمت ایث ــن س ــرش ای ــرای پذی ــن ب ــذا م ل
ــا کمــک شــما فعــاالن  فــداکاری کــردم و بایــد ب
ــار  ــل فش ــس در مقاب ــی و مجل ــش خصوص بخ

ــم. ــاش کنی ــری ت حداکث
رزم حســینی همچنیــن تأکیــد کــرد که مشــکات 
درون ســازمانی کــه امــروز فعــاالن اقتصــادی در 
ــه  ــتند، ب ــر آن هس ــت درگی ــوزه وزارت صنع ح
ــر شــده  ــت نمایان ت ــات در مدیری ــل عــدم ثب دلی

اســت. 
ــی اداری  ــع بروکراس ــر رف ــه ب ــن زمین او در همی
باهــدف بزرگ تــر شــدن نقــش مــردم در اقتصــاد 

تأکیــد کــرد.
امضاهــای  حــذف  همچنیــن  حســینی  رزم 
ــد،  طایــی در وزارت صنعــت، حــذف مقــررات زائ
صنعــت  وزارت  چابک ســازی  و  کوچک ســازی 
را بــا همفکــری و مشــارکت بخــش خصوصــی و 

پشــتیبانی مجلــس از دیگــر اهــداف خــود برشــمرد 
و گفــت: وزارت صنعــت بنگاه سیاســی نیســت و در 
طــول ایــن مــدت محــدود از عمــر دولــت دوازدهم 
بایــد متمرکــز شــویم تــا بتوانیــم از ظرفیــت خالــی 
ــای  ــا احی ــرده و ب ــتفاده را ک ــت اس ــا نهای بنگاه ه
واحدهــای تولیــدی راکــد زمینــه جهــش تولیــد را 

فراهــم کنیــم. 
ــاالن  ــداد از فع ــودم کــه چــه تع شــخصا شــاهد ب
اقتصــادی به واســطه صــدور یــک بخشــنامه 
ورشکســته شــدند. بنابرایــن نبایــد تنهــا بــه حــرف 

اتــکا کنیــم.
ــا  ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــنهادی صنع ــر پیش وزی
تاکیــد بــر ضــرورت شــکل گیری انســجام کامــل 
بیــن وزارت صنعــت، اقتصــاد، کشــاورزی و بانــک 
مرکــزی خاطــر نشــان کــرد: بخــش عمــده 
ــه  ــتیم ب ــاهد آن هس ــروز ش ــه ام ــی ک گرانی های
ــت  ــوه هدای ــی و نح ــی و بانک ــت های پول سیاس
نقدینگــی برمی گــردد کــه امیدواریــم بــا همــکاری 
کامــل بــا ســایر وزرا و رئیــس کل بانــک مرکــزی 

ایــن مشــکل حــل شــود.
در  کــرد:  خاطرنشــان  مجــددا  پایــان  در  او 
ــم،  ــته باش ــت را داش ــق خدم ــه توفی ــی ک صورت
ــردورزی  ــا خ ــت ب ــازی در وزارت صنع تصمیم س
و مشــارکت بخــش خصوصــی و کمیســیون های 
ــت و  ــد گرف ــورت خواه ــس ص ــی مجل تخصص
اطمینــان می دهــم کــه ایــن اراده را دارم تــا 

ــم. ــرا کن ــجاعانه را اج ــات ش تصمیم
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گزارش

انتقاد از عملیاتی نشدن 
وعده های دولـت در 

اشاره:
با  کسب وکار  محیط  بهبود  راهبری  شورای  نشست 
هدف بررسی وضعیت کسب و کارها در شرایط کرونا 
و نحوه حمایت از آنها و همچنین بررسی جایگاه بهبود 
محیط کسب وکار در سیاست های کلی نظام تشکیل 

جلسه داد. 
ایران  اتاق  پژوهش های  مرکز  رئیس  قاسمی،  محمد 
انجام  درصدد  مرکز  این  کرد:  اعالم  نشست  این  در 
پژوهشی است که بر اساس آن مشخص خواهد شد 
سهم واقعی بخش خصوصی در برگشت ارز حاصل از 

صادرات تا چه اندازه است.

محیط  بهبود  راهبری  شورای  نشست 
کسب وکار با هدف بررسی وضعیت کسب و 
کارها در شرایط کرونا و نحوه حمایت صحیح 
از آنها و بررسی جایگاه بهبود محیط کسب وکار 
در سیاست های کلی نظام به ریاست حمیدرضا 
فوالدگر و با حضور داوود دانش جعفری عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان 
اتاق های ایران، تعاون و اصناف تشکیل جلسه 

داد.
در ابتــدای ایــن نشســت علــی مالئــی 
معــاون کســب و کار اتــاق ایــران، ضمــن 
انتقــاد از عــدم تجهیــز ســامانه جامــع 
تجــارت بــه زیرســاخت فنــی کافــی بــرای 
ــت وزارت  ــی، از موافق ــدور کارت بازرگان ص
صنعــت، معــدن و تجــارت بــا فعــال مانــدن 
ســامانه قبلــی صــدور کارت بازرگانــی تــا دو 

ــر داد. ــی خب ــاه آت م
اخیر  نشست  به  اشاره  با  همچنین  مالئی 
سازمان  مسئوالن  با  ایران  اتاق  نمایندگان 

نمایندگان  و  صنعت  وزارت  تجارت،  توسعه 
بانک مرکزی اظهار کرد: متأسفانه برآورد بانک 
مرکزی مبنی بر عدم بازگشت 27 میلیارد دالر 
ارز حاصل از صادرات نادرست است. این در 
ارز  که  صادراتی  درصد   30 که  است  حالی 
آن بازنگشته است بدون کارت بازرگانی و از 
پیله وری  کارت  و  مرزی  بازارچه های  طریق 

صورت گرفته است.
مالئی با اشاره به فهرست منتشرشده از سوی 
بانک مرکزی و اعالم اسامی صادرکنندگانی 
که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی 
فهرست  این  در  گفت:  برنگردانده اند،  کشور 
اسامی 21 هزار صادرکننده به اصطالح متخلف 
ایران  اتاق  که  جلساتی  در  که  دیده می شود 
داشت،  تجارت  توسعه  سازمان  نمایندگان  با 
مشخص شد که از این تعداد حدود 15 هزار 
نفر هیچ ارزی را به کشور برنگردانده اند که از 
این 15 هزار نفر هم تنها 5 هزار نفر کارت 

بازرگانی داشته اند.

گزارشی از برگزاری  نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار

مقابلـه با کرونـا
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مرکز  رئیس  قاسمی،  محمد  زمینه  همین  در 
مرکز  کرد:  اعالم  ایران  اتاق  پژوهش های 
پژوهش های اتاق ایران درصدد انجام پژوهشی است 
که بر اساس آن مشخص خواهد شد سهم واقعی 
بخش خصوصی در برگشت ارز حاصل از صادرات 

تا چه اندازه است.
طبق گفته های قاسمی، برآورد اولیه نشان می دهد که 
25 درصد از مجموع ارزی که به کشور برمی گردد به 

بخش خصوصی تعلق دارد.
ایران  اتاق  پژوهش های  مرکز  گزارش  ادامه،  در 
با ویروس کرونا؛  ایران گرفتار  اقتصاد  با عنوان » 
تداوم  فرض  با  کسب وکارها  از  حمایت  ضرورت 
شرایط موجود«، ارائه شد. ارزیابی اثربخشی حمایت 
و اقدامات دولت از مهم تری معیارهایی است که به 
گفته رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران در تهیه 

این گزارش مورد توجه قرار گرفته است.
قاسمی همچنین تاکید کرد که دولت نباید شیوع 
ویروس کرونا را دست کم گیرد و فرض کند که 
موضوع تمام شده است بلکه باید حمایت از کسب 
و کارها تداوم یابد. به خصوص اینکه در مقایسه با 
سایر کشورها و دولت های دیگرف در ایران واکنش 
مناسبی صورت نگرفته است و بیم این می رود که 
و  کسب  برای  را  شرایط  کرونا  و  پاییز  همزمانی 
کارها سخت تر کند و دولت هم مجبور به اعمال 
محدودیت های بیشتری شود. بنابراین ضروری است 
که از االن برای شش ماهه دوم سال برنامه ریزی 

کنیم.

آمارهای  دادن  قرار  محور  با  که  گزارش  این  در 
شده،  تهیه  خارجی  و  داخلی  منابع  اقتصادی 
پیش بینی شده است که حداقل تا پایان سال 1399 
کسب وکارهای اقتصادی )به ویژه کسب کارهای در 
تولید،  در بخش های  جامعه(  افراد  با  بیشتر  تعامل 
عرضه و تقاضا، در درآمدزایی و حفظ نیروی انسانی 
با مشکالت عدیده ای روبرو باشند. بر همین اساس 
ضروری است تا برنامه های دولت برای حمایت از 

کسب و کارها تا پایان سال 99 اجرایی شود.
بر اساس آمار ارائه شده در این گزارش، 38 درصد 
از کسب وکارها در اسفند 98 و فرودین 99 و حدود 
21 درصد از کسب وکارها در اردیبهشت 99 در اثر 
شیوع کرونا تعطیل شده  و فعالیتی نداشته اند. ضمن 
اینکه میزان فروش با تأثیرپذیری 48.8 درصد در 
اسفندماه 98 و فرودین ماه 99 و حدود 45.7 درصد 
در اردیبهشت ماه 99 بیشترین تأثیر را از شیوع این 
نیروی  نقدینگی،  جریان  و  است  پذیرفته  بیماری 
انسانی، مقدار تولید و میزان پس انداز به ترتیب در 
دارند.  قرار  کرونا  از  پذیری  تأثیر  بعدی  رتبه های 
بخش های  کل  در  متوسط  طور  به  همچنین، 
اقتصادی حدود 30.1 درصد در اسفند 98 و فروردین 
99 و حدود 20.1 درصد در اردیبهشت 99، حداقل 

یک نفر را تعدیل کرده اند.
جمله  از  کارکنان«  دستمزد  و  حقوق  »پرداخت 
و  کسب  سوی  از  که  است  مشکالتی  مهمترین 
کار به عنوان بزرگترین دغدغه عنوان شده است و 
با در نظر گرفتن این روند پیش بینی می شود که 

رشد تولید ناخالص داخلی واقعی برای سال 1399 
در خوشبینانه ترین حالت 5.3 و در یک سناریوی 

پرضرر معادل 8.3 درصد افت کند.
مرکز پژوهش های اتاق ایران در این گزارش پیشنهاد 
داده که با توجه تدوام شرایط ویروس کرونا، از یک 
برای  شده  شناسایی  کسب وکارها  فهرست  سو، 
حمایت به کسب وکارهای تولیدی گسترش یابد و 
از طرف دیگر، برنامه های حمایتی مشخصی برای 
واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید در دستور 

کار سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور قرار گیرد.
مهلت  تمدید  و  مالیاتی  پایه های  گسترش 
سیاست های حمایتی دولت از کسب و کارها از دیگر 
پیشنهادهای این مرکز است. ضمن اینکه ضروری 
است تا روندهای اداری مربوط به برقراری مقرری 

بیمه بیکاری تسهیل شود.
همچنین در این گزارش، راهکارهایی در حوزه های 
و  مالی  »تأمین  اجتماعی«،  »تأمین  »مالیاتی«، 
بهبود سرمایه در گردش کسب وکارها«، »هزینه ها 
و عوارض سربار کسب و کارها«، »حقوقی و تسهیل 
قراردادها«، »تجاری«، »توسعه ظرفیت های فناوری 
و تجارت الکترونیک« به نظام تصمیم گیری پیشنهاد 

شده است.
پس از ارائه این گزارش، حاضران به بیان نقطه نظرات 
خود پرداختند. در همین زمینه، حمیدرضا فوالدگر 
پیشنهاد داد که تاثیرات موضوع کرونا عالوه بر سطح 
اقتصاد کالن در سطح کسب و کارهای مختلف نیز 
بررسی شده و کسب و کارها در 3 طبقه بندی عمده 
ریسک باال، ریسک متوسط و ریسک کم قرار گرفته 
او  شود.  سیاست گذاری  برایشان  اساس  آن  بر  و 
همچنین پیشنهاد داد تا راهکارهای 3 اتاق جهت 
کاهش آسیب کرونا بر محیط کسب و کار به دو 
بخش تقسیم شود. راهکارهایی که نیاز به منابع مالی 
و بودجه دارند مانند مباحث مالی و مالیاتی و تامین 
اجتماعی و راهکارهایی که بدون منابع مالی تحقق 
الکترونیک و  پذیرند مانند اصالح ساختار و دولت 

مقررات زدایی.
 محمدباقر مجتبایی، مشاور اقتصادی و برنامه ریزی 
اتاق اصناف بر ضرورت مطالبه  گری بخش خصوصی 
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تاکید کرد و ضمن انتقاد از سیاست های دولت در 
مقابله با شیوع ویروس کرونا افزود: بخش خصوصی 
باید در شرایط فعلی به شیوه ای صریحتر با دولت 
تعامل کند و پیگیر مطالباتی باشد که دولت از ابتدای 
شیوع ویروس کرونا وعده آنها را داده است، اما آن را 

عملیاتی نکرده است.
به باور مجتبایی، بخش خصوصی باید از ظرفیت های 
قوه قضاییه و قوه مقننه در جهت حمایت از تولید 

استفاده کند.
 20 تنها  اینکه  بیان  با  هم  تعاون  اتاق  نماینده 
شیوع  زمان  از  خصوصی  بخش  مطالبات  درصد 
ویروس کرونا عملیاتی شده است، گفت: متاسفانه 
در بخشنامه هایی که در طول این مدت صادر شده 
است، به هیچ عنوان از بخش خصوصی نظرخواهی 
نشده است و خروجی آنها هم به نفع کسب و کارها 

نبوده است.
سید محمد جعفر مرعشی، مشاور رئیس اتاق ایران 
در امور مدیریت هم با انتقاد از بی توجهی مصوبات 
ستاد ملی کرونا به بخش خصوصی پیشنهاد داد تا 
روسای سه اتاق ایران، تعاون و اصناف در نامه ای 
مشترک درخواست مالقات با این ستاد را تا قبل از 

اتمام فصل جاری داشته باشند.
محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته ماده 12 نیز 
خصوصی  بخش  متاسفانه  گفت:  نشست  این  در 
کسب  از  حمایت  برای  را  ضروری  پیشنهادهای 
عملیاتی  پیشنهادها  این  اما  می کند  ارائه  کارها  و 
تصمیم هایی  شاهد  فعلی  شرایط  در  و  نمی شود 

هستیم که به هیچ عنوان کارشناسی شده نیست.
به عقیده عامری، موقعیت فعلی فرصت مناسبی را 
برای مشارکت بخش خصوصی در امور حاکمیتی 
نمایندگان  تا  است  ضروری  و  است  کرده  فراهم 
بخش خصوصی مستقیماً در نهادهای حاکمیتی از 

جمله ستاد ملی مقابله با کرونا حضور داشته باشند.
»تغییر شیوه تجارت از سنتی به مدرن و الکترونیک« 
از جمله موضوعاتی بود که از سوی علی چاغروند ، 
مدیر طرح، برنامه ریزی و پایش اتاق ایران مطرح شد 
و او با توجه به این موضوع که کرونا شیوه بسیاری 
از کسب و کارها را تغییر داده است، » اصالح قانون 

تجارت الکترونیک« را مورد توجه قرار داد.
علی چاغروند اقتصاد بدون نفت را بر پایه نوآوری 
عملیاتی دانست و خواستار برنامه ریزی دولت در این 

حوزه شد.
اقتصاد  کمیسیون  دبیر  بیگی،  هاشم  اهلل  حجت 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیرخانه  کالن 
نیز بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی و به طور 
خاص سه اتاق در تدوین برنامه هفتم توسعه تاکید 
و عملیاتی کردن این موضوع را یکی از مهم ترین 
رویکردهای مجمع با توجه به تاکیدات مقام معظم 

رهبری عنوان کرد.
او از آمادگی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای 
تخصیص کرسی جداگانه به نمایندگان 3 اتاق ایران، 
تعاون و اصناف خبر داد و سه اتاق را نماینده بخش 
خصوصی و کسب و کارها دانست که نقش موثری 

در حل مشکالت فعلی محیط کسب و کار دارند.
او همچنین پیشنهاد داد تا با هدف ارزیابی حمایت 
دولت و اثربخشی آن، کسب و کارهای آسیب دیده 
شغلی  رسته های  در  دولت  حمایت  و  رتبه بندی 

متفاوت بررسی شود.

ضرورت بازتعریف نقش بخش خصوصی
در بررسی دستور جلسه دوم نشست شورای راهبری 
بهبود محیط کسب وکار، داوود دانش  جعفری عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام بر ضرورت اهمیت 
و مشارکت بخش خصوصی در تدوین برنامه هفتم 
برنامه،  بهترین  شک  بدون  گفت:  و  کرد  تاکید 

در  را  ذینفعان  همه  مشارکت  که  است  برنامه ای 
برگیرد و در تدوین برنامه هفتم، یکی از مهم ترین 
موضوعات این است که بخش خصوصی مسئولیت 
برخی نقش ها را بپذیرد  و این باور را تقویت کند 
که قادر است برخی برنامه ها را بدون کمک دولت 

عملیاتی کند.
به  توجه  با  را  کشور  فعلی  شرایط  جعفری  دانش 
محدودیت های واردات، فرصت مناسبی برای تقویت 
اقتصاد بدون نفت  تولید دانست و گفت: بودجه و 
بارها مطرح شده است و در همین زمینه ضروری 
است که اگر بخش خصوصی در چهارچوب اقتصاد 
مقاومتی برای تحقق این هدف برنامه ای دارد، آن را 
ارایه کند. برنامه ای که هم منجر به تقویت بخش 

خصوصی شود و هم تولید را بهبود بخشد.
او تاکید کرد: در وضعیت فعلی، دولت مانند گذشته 
توان سرمایه گذاری و اجرای پروژه های نفتی را ندارد 
برنامه هفتم دقیقا همان جایی است که بخش  و 
خصوصی نقش و جایگاه خود را در اقتصاد آگاهانه 
تعریف و  تثبیت کند. از طرفی بر خالف دولت که 
حتما باید قانونی تعریف شود تا دولت بر آن مکلف 
به اجرا باشد، در بخش خصوصی، اصل بر آزاد بودن 

این بخش است.
به گفته دانش جعفری، بررسی شاخص ها در دو 
حوزه بهره وری نیروی کار و سرمایه نشان می دهد 
که در دهه های گذشته این دو شاخص ثابت و با 
عبارتی  به  است؛  بوده  همراه  دهمی  یک  افزایش 

بهره وری تولید منفی شده است.
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سازی  پیاده  اهمیت  به  همچنین  جعفری  دانش 
گفت:  و  کرد  اشاره  عمومی-خصوصی  مشارکت 
80 درصد بودجه دولت در حوزه آموزش و پرورش، 
آموزش عالی، دفاع  و سالمت مصرف می شود. برای 
نمونه دولت وظایف بسیار سنگینی در حوزه سالمت 
دارد که در اصل 29 قانون اساسی به تفصیل به آنها 
اشاره شده و این در حالی است که امکانات مالی 
دولت برای انجام این وظایف کافی نیست. بنابراین 
مشارکت  شرایطی  چنین  در  که  است  ضروری 
عمومی -خصوصی اجرا شود که مبانی این مدل 
در قانون بودجه سال 93 و قانون برنامه پنجم توسعه 
تعریف شده اما در اجرای آن مشکالت فراوانی داریم.

به  اشاره  با  فوالدگر  حمیدرضا  زمینه  همین  در 
تدوین برنامه های توسعه ای در کشور، اظهار کرد: 
در شش برنامه قبل تالش شد تا برنامه ای مبتنی 
بر سیاست ها تدوین شود اما در هر برنامه به نحوی 
این هدف فراموش شد تا جاییکه در برنامه ششم 
توسعه، الیحه ای که از سوی دولت تهیه و قانونی 
که از سوی مجلس تصویب شد که هیچ همخوانی 
نداشتند و فکر نمی کنم هیچ برنامه ای مانند برنامه 

ششم اینقدر درصد اجرای آن کم باشد.

فوالدگر افزود: یکی از مهم ترین انتقادهایی که به 
تدوین برنامه های توسعه وجود دارد این است که 
برنامه ها به نحوی تدوین می شوند که  همه  این 
مشکالت با هم دیده می شوند و انگار قصد داریم 
که همه مسائل کشور را هم حل کنیم،  بدون اینکه 

اولویت بندی داشته باشیم. 
او در همین زمینه تاکید کرد که باید تمایز برنامه 
بندی  اولویت  همین  طرف  یک  از  توسعه  هفتم 
مسائل اقتصاد کالن باشد و از طرفی مشارکت و 

تثبیت جایگاه بخش خصوصی.
فوالدگر همچنین راه اندازی دادگاه های ویژه تجارتی 
را یکی از مهم ترین اولویت های فعلی محیط کسب 
و کار عنوان کرد که به رغم تاکیدات رهبری و قانون 

اما هنوز تشکیل نشده است.
محیط  بهبود  راهبری  شورای  دبیر  زائری  محمد 
کسب و کار با بیان اینکه در قوانین مختلف تالش 
شده تا نقش و جایگاه بخش خصوصی دیده شود، 
گفت: یکی از مهم ترین موضوعاتی که می تواند این 
هدف را طبق فرمایشات مقام معظم رهبری عملیاتی 
کند، این است که بخش دولتی و بخش عمومی 
غیردولتی در فعالیت هایی که بخش های خصوصی 

و تعاونی امکان انجام آن را دارند، وارد نشود.
هزینه های  کاهش  بر  تاکید  با  همچنین  زائری 
فعالیت های مولد، افزود: سیاست ها باید معطوف به 
کاهش هزینه های فعالیت های مولد باشد، اما متاسفانه 
برعکس عمل می شود و این قضیه مورد بی توجهی 
قرار گرفته است. اینکه سیاست کنترل واردات برای 
بهبود تولید در نظر گرفته می شود، در کوتاه مدت 
جواب خواهد داد اما نگاهی که در بلندمدت باید مورد 

توجه قرار گیرد، توسعه صادرات است.
اعتماد  بهبود  و  اجتماعی  سرمایه  رفتن  بین  »از 
عمومی«  و » انطباق برنامه ها و سیاست ها« از دیگر 
راهبری  شورای  دبیر  از سوی  که  بود  موضوعاتی 
بهبود کسب و کار مطرح شد و او در همین زمینه بر 

حل تعارض منافع و شفافیت اقتصادی تاکید کرد.
همچنین به باور حاضران در نشست، جهت گیری 
توسعه باید مشخص باشد و دولت از اخذ تصمیم های 
ناهماهنگ خوددداری کند. فعاالن اقتصادی خواستار 
»پاسخگویی و شفافیت« در تصمیم هایی بودند که 

بدون مشورت با آنها گرفته می شود.
همچنین در این نشست بر ضرورت به کارگیری دو 

مفهوم توسعه و بهره  وری در کنار هم تاکید شد.
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بزرگیان- مدیرعامل شرکت  امیرمسعود  مهندس 
بعد  داشت:  ابراز  ژیناتکس-  بازرگانی  مهندسی 
اقالم  به  باالیی نسبت  بسیار  نیاز  از جریان کرونا، 
خاص  طور  به  و  پزشکی  بیمارستانی،  بهداشتی، 

ماسک ایجاد شد. 
از سوی دیگر تأکید وتوصیه های سازمان بهداشت 
بهداشتو  امر  مسئول  های  سایرسازمان  و  جهانی 
درمان، مبنی بر تأثیر استفاده از ماسک در کنترل 
کرونا، در افزایش نیاز به این محصول نقش موثری 

داشت.
وی افزود: ابتدا کشور ما توان تولید روزانه حدود 400 
هزار قطعه ماسک را داشت که همین میزان، نیاز 
مصرف کنندگان را تأمین می کرد اما در حال حاضر 
میلیون  تا 5  حدود 4  رسمی  غیر  گفته های  طبق 
با  شرکت های  توسط  کشور  روز  در  ماسک  قطعه 
سابقه، معتبر و دارای پروانه تولید و بخشی هم توسط 
شرکت هایی که به تازگی وارد این صنعت  شده اند، 

به تولید می رسد. 
ارایه  امکان  فعلی  شرایط  و  کشور  وضعیت خاص 
امار دقیقی از میزان تولید کشور، واحدهای فعال و 
ماسک  خطوط  راه اندازی  صدد  در  که  پروژه هایی 

هستند را فراهم نمی سازد.
تولید  فنی  دانش  نساجی،  این متخصص  گفته  به 

بسیار ضعیف  تولیدکنندگان  از  بسیاری  در  ماسک 
بوده و عمدتا مسایل کیفی و تطابق با استانداردهای 
این کاال از دغدغه های بسیاری از تولید کنندگان و 

فعالین این صنعت نمی باشد. 
هدف این وبینار ارائه اطالعات صحیح و کاربردی و 
گسترش آن در جامعه صنعتی و تولیدی کشور می 
باشدکه این نشر آگاهی می توان زمینه ساز حرکات 
موثری در این زمینه گردد؛ طبیعی ایست بخشی از 
مشکالت با دانستن برخی مسائل و اقدام در جهت 
رفع آن در کوتاه مدت قابل رفع است و توانمندی 
الزم برای حل چالش ها وجود دارد ولی، متأسفانه 
تدارک  عدم  و  تکنیکی  بعضی مشکالت  دلیل  به 

مناسب زیرساخت ها غلبه بر قسمت قابل توجهی از 
مشکالت و در زمان کوتاه قابل حل نخواهد بود و 

نیازمند بررسی و اقدامات متناسب خواهد داشت.
مدیرعامل ژیناتکس ابراز داشت: زمانی که از »فیلتر« 
و »ماسک« صحبت می شود، نخستین نکته ای که به 

ذهن می رسد مکانیسم های فیلتر است. 
که  است  هوایی  تصفیه  ماسک،  خاصیت  اولین 
فرد تنفس می کند و همچنین از ورود گرد و غبار، 
جلوگیری   ... و  آلرژی زا  مواد  باکتری،  ویروس، 
می نماید. اگر کسی بیمار یا ناقل بیماری است، با 
پوشیدن ماسک باعث جلوگیری از انتشار ویروس و 

باکتری به اطراف خواهد شد. 

 اشاره:
وبینار آموزشی کاربرد منسوجات در تولید 
یک بار  منسوجات  و  تنفسی  ماسک های 
با همت جامعه  مصرف پزشکی استریل 
متخصصین نساجی ایران توسط مهندس 
امیرمسعود بزرگیان- مدیرعامل شرکت 
مهندسی بازرگانی ژیناتکس-  برگزار شد. 
این وبینار مسائلی مانند ترمینولوژی  در  
ماسک های  انواع  ماسک،  تولید  صنعت 
استانداردهای  آن،  کاربردهای  و  تنفسی 
تولید  فرایند  ماسک،  جهانی  و  ملی 
ماسک های سه الیه جراحی و ماسک های 
N95 و روش های استریل سازی ماسک و 

تجهیزات پزشکی مطرح شد. 

شکل 1

تهیه و تنظیم: مینا بیانی

 گزارشی از وبینار آموزشی کاربرد
 منسوجات در تولید ماسک های تنفسی و
منسوجات یک بار مصرف پزشکی استریل
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مکانیسم های فیلتراسیون:
روش ها و تکنیک هایی که امکان جذب انواع ذرات 
فیلتر  مکانیسم های  را  می سازد  فراهم  متفاوت 
می گوییم. امروزه فیلتراسیون و انواع کاربرد های ان 
به عنوان یک رشته مهندسی بسیار مهم در گسترش 

فناوری ها جایگاهی ویژه دارد.
وی گفت: مکانیسم های فیلتررا می توان به چندین 
شدن«،  »حائل  جرمی«،  »جذب  جمله  از  روش 
استاتیکی«  الکترو  »جذب  و   انتشاری«  »جذب 

تقسیم بندی نمود. )شکل 1(
 

کارآیی فیلتر )توان پاالیش ذرات ( 
یکی از شاخصه های مهم در فرایند فیلتراسیون که 
به نوعی پر اهمیت ترین آنها محسوب می شود کارایی 

فیلتر یا همان توان پاالیش ذرات فیلتر می باشد. 
این شاخص تعیین کننده میزان کارایی فیلتر در برابر 
عبور ذرات خواهد بود و به صورت درصدجدب برای 

هر یک از ذرات با ابعاد مشخص بیان می گردد. 
 Bactrial Filtration(  که مخفف عبارت  BFE

Effetioncy( می باشد تعیین کننده توان جدب فیلتر 

خاص برای جذب می باشد. 

فیلتر  این  است که  این   95% BFE عبارت  معنی 
این  اما  دارد  را  ذرات  درصد  توان جدب 95  برای 
فاکتور مادام که اندازه و ابعاد ذره مورد آزمایش را 

بیان نکند فاکتور نامشخصی است. 
همانطور که در جدول زیرکه دسته بندی کلی انواع 
فیلترها بیان می کند ارایه شده درصد BFE  ارایه 
شده تنها با بیان اندازه ابعادی ذره معنا پیدا می کند.

که در جدول زیر به میکرون مشخص گردیده است. 
)جدول 1(

 
: )Delta P( افت فشار

وی تصریح کرد: جدا از راندمان به دام اندازی ذرات 
تنفسی  ماسک های  در  مهمی  بسیار  پارامتر  که 
فیالتر و خصوصا در طراحی  افت فشارانواع  است، 

جدول 1

شکل 2
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ماسک های تنفسی از اهمیت بسیار زیادی بر خوردار 
است. 

این فاکتور در واقع راحتی و تنفس پذیری ماسک را 
تعیین میکند،  به همان مقدار حائز اهمیت است. افت  
فشار هر چه پایین تر باشد، جریان هوای ورودی به 
راحتی از ماسک عبور کرده و در نتیجه تنفس فرد 
اکثر  در  اما  بود  خواهد  راحت  بسیار  مصرف کننده 
الیه های  از  استفاده  دلیل  به  تنفسی  ماسک های 
مختلف جهت به دام اندازی ذرات افت فشار باال و 

در نتیجه تنفس پذیری ماسک مطلوب نیست.
مهندس بزرگیان در مورد رابطه بین افت فشار و 
راندمان به دام اندازی ذرات در ماسک های تنفسی 
اندازی ذرات به  گفت: افت فشار و کارایی به دام 
راندمان  افزایش  با  یعنی  هستند؛  وابسته  یکدیگر 
دام  به  بیشتری  ذرات  چون  تنفسی  ماسک های 
می افتند در نتیجه همانند یک سد عمل کرده و عبور 
جریان هوا جهت تنفس پذیری کمتر شده و در نتیجه 

افت فشار نیز افزایش پیدا می کند. 
در صورتی که همواره برای تنفس پذیری بهتر، افت 
فشار پایین پارامتر مهمی است. راه حل این مشکل 

استفاده از الیه نانوالیاف است. 
ماسک های  راندمان  افزایش  بر  عالوه  الیه  این 
تنفسی به دلیل تخلخل های زیادی که دارد به عبور 
جریان هوا کمک کرده و افت فشار آن به نسبت 

ماسک های رایج افزایش کمتری دارند. )شکل 2( 
وی سپس به توضیح سوپاپ تخلیه بازدم پرداخت 
و گفت: ساختار ماسک به گونه ای است که در برابر 
ورود هوا به داخل ماسک و تنفس و همچنین برای 

خروج آن با بازدم مقاومت خاص خود را دارد. 
برخی از ماسک ها برای تسهیل تخلیه هوای بازدم 
اقدام به تعبیه سوپاپ یک طرفه تخلیه بازدم می کنند 

که این سوپاپ به اشتباه فیلتر نامیده می شود. 
هوا  آلودگی  برای  استفاده  زمان  در  سوپاپ  این 
می تواند کاربرد داشته باشد اما به هیچ عنوان برای 
مواقع شیوع بیماری ها و اپیدمی ها نه برای بیماران و 
ناقالن و نه برای مردم عادی و کادر درمانی مناسب 

نمی باشد. )شکل 3(
وی گفت: یکی از اصطالحات رایج در تولید ماسک 
دوخت اولتراسونیک است. واژه آلتراسونیک به معنای 

مافوق صوت است. 
بین 20  انسان  فرکانس شنوایی  واقع محدوده  در 
هرتز تا 20 هزار هرتز است ولی محدوده فرکانسی 
تا چندین  بین 40 هزار هرتز  مافوق صوت  امواج 

مگاهرتز است.
مدیرعامل ژیناتکس، فرایند دوخت اولتراسونیک را 
فرایندی چندمنظوره دانست و گفت: این نوع دوخت 
توانایی آن را دارد که به طور همزمان درز را بدوزد 
و برش را به صورت تمیز انجام داده، اضافات را نیز 
خود به خود برش می دهد و به گونه ای محل مورد 

نظر را با دوخت به صورت مهر و موم در می آورد. 
فرایندی که توسط یک دستگاه دوخت اولتراسونیک 
از 600  استفاده می شود، سریع تر  بی بافت ها  برای 
فوت در هر ثانیه بسیار ساده، سریع، کارآمد، بدون 
و  مصرفی  موارد  سایر  یا  سوزن  و  نخ  از  استفاده 

انعطاف پذیر انجام می شود.
وی اذعان داشت: در تولید ماسک، عدم ایجاد حفره 

در مدیای ماسک حین تولید از دالیل مهم فراگیری 
این روش دوخت و اتصال در تولید ماسک است. 

قسمت دوم : ویژگی های فنی و استاندارد
بنا بر اعالم مهندس بزرگیان، چندین موسسه معتبر 
و معروف وجود دارند که استانداردهای قابل توجهی 
موسسات  این  که  کرده اند  ارائه  ماسک  حوزه  در 
کاری  بهداشت  و  ایمنی  ملی  از  موسسه  عبارتند 

 ،)N آمریکا )ماسک های سری

ماسک سری FFP شامل:
FFP3 و FFP2 ، FFP1

استاندارد اروپا، شماره استاندارد: 
 Europe EN 149-2001

 :KN95 ماسک سری
استاندارد کشور چین

ماسک سری P2 با استاندارد مربوط به کشورهای 
اقیانوسیه، نیوزلند و استرالیا

ماسک سری Korea 1st Class با استاندارد مربوط 
به کشور کره جنوبی

ماسک سری DS با استاندارد مخصوص کشور ژاپن

استاندارد ملی ماسک
مصوب  ماسک  ملی  استاندارد  داشت:  اذعان  وی 
یک بار  ماسک های   « عنوان  با   1391 سال  در 

شکل 3
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مصرف صورت برای مصارف پزشکی- ویژگی ها و 
آزمون ها« منتشر شد. 

استاندارد ملی ماسک ایران، ترکیبی از استانداردهای 
خارجی و قدیمی ماسک است که به طور مشخص 
برای نیازهای امروز کارآیی ندارد زیرا روش آزمون 
حاضر  حال  در  که  بوده  باکتری  کشت  روش  آن 
برای این کاربرد، منسوخ شده است و استاندارد ملی 
ماسک در کمیته ای در حل بازنگری است. )جدول 

)2
بخش دیگر مطالب مدیرعامل ژیتاتکس به توضیح 
دستگاه تست مدیا فیلتر و ماسک اختصاص داشت 
و گفت: آیروسل ذرات و شکل هندسی ثابتی هستند 

شکل 4 که جهت تعیین کارآیی فیلتر/ ماسک در تست فیلتر 
استفاده می َشوند. 

جهت تولید آیروسل از ماده روغنی استفاده می شود. 
این ماده روغنی تولیدکننده ذرات بسیار ریزی به نام 

ایروسل است. 
 Particle Counter ذرات  شمارنده  دستگاه 
آیروسل های کروی را به دلیل داشتن شکل هندسی 
یکسان برخالف غبار که شکل هندسی ثابتی دارند، 
بسیار دقیق اندازه گیری می کند و یکی از روش های 
تعیین کارآیی فیلتر/ ماسک استفاده از آیروسل یا 
ماسک  فیلتر/  تست  دستگاه  در  اتمسفری  ذرات 

است. )شکل 4(

کارایی  گفت:  ماسک  کارآیی  تست  مورد  در  وی 
با  ذرات  فیلتراسیون  قابیلت  با  ذرات  دام اندازی  به 

اندازه های مختلف گفته می شود. 
FF- و N95  به عنوان مثال در ماسک های تنفسی

 95 میکرون   0/3 ذرات  دام اندازی  به  P2راندمان 

درصد اندازه گیری می شود. 
دستگاه های تست فیلتر دارای یک منبع تولیدکننده 
غلظت  با  مصنوعی  طور  به  غبار  و  گرد  ذرات 
مشخص و ثابت بوده و با کمک یک شمارنده دقیق 
ذرات ) که معمواًل در 6 کانال 0/3، 0/5 ،1، 2/5 یا 

جدول 2- مشخصات عملکردی ماسک های صورت

شکل 5
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3، 5 و 10 میکرون( اقدام به شمارش ذرات قبل و 
بعد از ماسک ) یا هر نوع فیلتر دیگر( می نماید و در 
نهایت میزان ذرات عبور نکرده را به صورت درصد 

فیلتراسیون گزارش می کند.
مانند   N سری  ماسک های  برای  وی،  گفته  به 
پتاسیم  آیروسل نمک که می تواند نمک  از    N95 

یا سدیم باشد، استفاده می شود که میزان تخریب 
متوسطی دارند در نتیجه این نوع ماسک ها تنها در 
برابر ذرات مایع و جامد غیرروغنی مقاوم هستند اما 
برای ماسک های سری R که در مقابل ذرات روغنی 
نیز مقاوم هستند از آیروسل روغنی )DOP( جهت 
ارزیابی کارایی ماسک استفاده می کنند که این ذرات 

میزان تخریب باالیی هم دارند. 
مدیرعامل ژیناتکس در پاسخ به این سوال که چرا 
در اکثر استانداردها، کارآیی فیلتر در برابر نفوذ ذرات 
با ابعاد 0/3 میکرون بیشتر مورد توجه است، ابراز 
داشت:  ذرات با قطر 0/3 میکرون تقریباً بیشترین 
نفوذ را در فیلترها از جمله فیلتر ماسک های تنفسی 
دارند. چون ذرات کوچک تر از 0/3 میکرون بسیار 
با ذرات هوا  راحت  بسیار  نتیجه  در  سبک هستند 
پیدا می کنند در  برخورد کرده و حرکتی زیگزاگی 
نتیجه با الیاف فیلتر برخورد کرده و به دام می افتند. 
ذرات بزرگ تر از 0/3 میکرون نیز به دلیل سنگین و 
بزرگ بودن به دام می افتند اما ذرات 0/3 میکرون 
دقیقاً مرز بین این دو مکانیزم به دام اندازی قرار دارند 
و به همین دلیل در اکثر استانداردها کارایی فیلترها 

در به دام اندازی ذرات 0/3 میکرون مورد توجه قرار 
می گیرد؛ چون این ذرات بسیار سخت به دام افتاده و 

بیشترین نفوذ را دارند. )شکل 5( 
مهندس بزرگیان با اشاره به تست نشتی گفت: در 
استاندارد اصلی NIOSH آمریکا دربازه میزان نشتی 
از اطراف ماسک صحبتی صورت نمی گیرد. تمامی 
آمار مربوط به میزان بازده فیلتر و گذر هوا و ... بر 

مبنای تست خود مدیا یا ماسک صورت می گیرد. 
استانداردهایی که بر پایه استاندارد اروپا تدوین شده 
استاندارد  مانند  ماسک  کارآیی  محاسبه  برای  هم 
آمریکا عمل می کند اما فقط برای میزان نشتی دم 
از کناره های ماسک حدودی را معین کرده است. در 
سال NIOSH ،2009 تست نشت ماسک را برای 
اطمینان از قرارگیری صحیح ماسک روی صورت 

معرفی کرد. )شکل 6(
وی تصریح کرد: این استاندارد در رابطه با آزمون ها و 
الزامات عملکردی مورد نیاز برای مواد مورد استفاده 

در تولید ماسک های تنفسی پزشکی است. 
عملکرد این ماسک ها براساس راندمان فیلتراسیون 
فشار،  افت  میکرون(،   5 تا   3 ) اندازه  باکتری ها 
) اندازه  میکرون  زیر  ذرات  در  فیلتراسیون  راندمان 
ذرات 0/1 میکرون( و مقاومت در برابر سیال ارزیابی 
فیلتراسیون  حداقل  شامل  الزامات  این  می شود؛ 
ذرات غیرزیستی 95 درصد و محافظت باالی 98 
و  باکتری  همچون  زیستی  ذرات  برابر  در  درصد 

ویروس هاست.

جدول مقایسه معروف ترین استاندارد برای ماسک با 
راندمان 95 درصد )جدول 3(

که  مطلب  این  اعالم  ضمن  بزرگیان  مهندس 
آزمون ها  با  رابطه  در   ASTM2100 استاندارد 
در  استفاده  مورد  مواد  برای  عملکردی  الزامات  و 
تولید ماسک های تنفسی پزشکی است، یادآور شد: 
عملکرد این ماسک ها براساس راندمان فیلتراسیون 
باکتری ها )اندازه 3 تا 5 میکرون( افت فشار، راندمان 
 0/1 ذرات  )اندازه  میکرون  زیر  ذرات  فیلتراسیون 
میکرون( و مقاومت در برابر سیال ارزیابی می شود. 

غیر  ذرات  فیلتراسیون  حداقل  شامل  الزامات  این 
درصد   98 باالی  محافظت  و  درصد   95 زیستی 
و  باکتری ها  همچون  زیستی  ذرات  برابر  در 

ویروس هاست. )جدول 4( 
وی گفت: در حال حاضر بحث استفاده از کربن فعال 
در تولید ماسک بسیار مورد توجه قرار دارد. نکته مهم 
اینجاست که کربن فعال به دلیل ساختار متخلخل و 
سطح فعال باال، ظرفیت جذب باال، قابلیت بازیافت و 
فعال سازی مجدد، هدایت الکتریکی باال و پایداری 
زیاد می تواند در برابر جذب بو و بخارات گازی موثر 
باشد اما این ماسک ها هیچ گونه تأثیر خاصی برای 

پیشگیری از ویروس ندارند.
ماسک های  داشت:  اظهار  ژیناتکس  مدیرعامل 
فعال  کربن  از  بوها  و  گازها  جذب  جهت  تنفسی 
استفاده می کنند اما دو نکته مهم در این زمینه وجود 

دارد: 
1- هرچند دانه های کربن اکتیو سیاه رنگ است 
اما هر ماسک خاکستری نشان از حضور کربن فعال 

نیست. 
2- وجود کربن تنها در جذب گازها نقش دارد و در 
فیلتراسیون ذرات معلق مانند ویروس کرونا نقشی 

ندارد. 
پس ماسک های سری N و FFP حاوی کربن فعال، 
تفاوت عملکردی ویژه ای در مقایسه با ماسک های 
ویروس  برابر  در  کربن  بدون   FFP و    N سری  

کرونا ندارند.

قسمت سوم : مواد اولیه و روش های تولید

شکل 6
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تنفسی  ماسک های  تولید  در  مصرفی  منسوجات 
عبارتند از اسپان باندها که یک منسوج نبافته متشکل 

از الیاف فیالمنتی پلی پروپیلن هستند.
الیه های بدون بافت  SMS ) اسپان باند، ملت بلون، 

اسپان باند(
این منسوج نبافته متشکل از سه الیه تار عنکبوتی از 
الیاف پلی پروپیلن است که شامل دو الیه اسپان باند 
بوده که دو طرف الیه و یک الیه ملت بلون داخلی 
و به صورت مدیای کامپوزیتی اسپان  باند/ اسپان باند، 
مناسب برای تولید انواع ماسک های تفسی، البسه 
پزشکی و ... است. )برخی این اشتباه را می کنند اما 
باید تاکید کرد الیه های اس ام اس هر چند متشکل 
از سه الیه می باشند اما این سه الیه به طور همزمان 
توسط چند بیم اسپان باند و ملت بلون تولید گردیده 
و در یک مرحله استحکام دهی می گردد. این الیه 

 )جدول 3(

جدول 4
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حاصل لمیتیت سه ال مجزی نمی باشد. 
موجود  بلون  ملت  اینکه  دلیل  به  دیگر  طرف  از 
این محصوالت  ناچیز می باشد  این الیه بسیار  در 
خواص فیلتری ممتازی نداشته و نمی توانند به عنوان 
فیلتر اصلی ماسک برای هیچ یک از از ماسک های 

استاندارد تنفسی کاربرد داشته باشد.(
SMS ها به دلیل داشتن الیاف با ظرافت نسبی باالتر 

از اسپان باندها می توانند در به دام انداختن ایروسل ها 
 SMS تا حدودی موثر باشند و استفاده از الیه های
در الیه خارجی ماسک ) البسه بیمارستانی( می تواند 
بدهد.  به محصوالت  را  بهتری  آبگریزی  خاصیت 
استفاده  جراحی  ماسک های  از  بسیاری  تولید  در 
می شود. عالوه بر خاصیت مذکور وجود الیه ) هر 
چند نازک( از ملت بلون کمی در خواص فیلتری 
ماسک می تواند موثر بوده و نقش فیلتر مقدماتی جدا 

از فیلتر اصلی را ایفا نماید.

الیه های ملت بلون:
و  پرداخت  بلون  ملت  تشریح  به  ادامه  در  وی 
گفت:  ملت بلون، مهم ترین بخش در ساختار یک 
ماسک تنفسی بوده که وظیفه اصلی فیلتراسیون در 
بلون ها  دارد. ملت  برعهده  را  ماسک های معمولی 
از نوعی پلیمر پلی پروپیلن با MFI ) ضریب جریان 
تولید  مصرفی  پلیمر  می شوند  تهیه  باال  مذاب( 
 MFI با  پلی پروپیلن  گرانول  بلون  ملت  الیه های 
با  مقایسه  در  که  می باشد   2000 تا   1200 بین 

MFI پلی پروپیلن های معمول در صنعت نساجی 

که حدود 25 است بسیار باالتر می باشد . این الیه 
دارای ظرافت نسبی بسیار باالتری نسبت به الیاف 
متشکله الیه های ملت بلون حدود 0/2 تا 0/5 دنیر 
می  باشد یعنی الیه های ملت بلون در مقایسه با یک 
الیه اسپان باند با الیاف 1/5 دنیری بین 3 تا 7 برابر 
راندمان فیلتری باالتری داشته باشد ضمن این که 
الیاف متشکله ملت بلون ها دارای ضخامت یکسانی 
نیستند و این امر به نوع فرایند تولید آنها برمی گردد. 

)شکل 7( 
عالوه بر ظرافت متوسط بیشتر الیاف متشکله ملت 
بلون، تکمیل الکترواستاتیکی الیه های ملت بلون 
به  را  ملون  ملت  الیه های  فیلتری  بازده  می تواند 

روش  جذب الکترواستاتیکی افزایش دهد.
پرتوهای  از  عبور  توسط  یونیزه سازی  روش های 
تکمیل های  اتمسفریک،  پالسمای  الکترونی، 
خواص  اعمال  برای  می تواند   ... و  شیمیایی 

الکترواستاتیکی مورد استفاده قرار گیرد.

الیه های ترموباند
ظاهری  نظر  از  ترموباند  نبافته  منسوج  الیه های 
شباهت های بسیاری با الیه های اسپان باند دارند. 
تفاوت اساسی این الیه ها با اسپان باندها استفاده 
از الیاف استیپل هایژنیک پلی پروپیلن به جای الیاف 
دارای  الیه ها  این  می باشد.  باند  اسپان  فیالمنتی 
زیردست حجم تر و نرم تری هستند که می توانند در 

تولید البسه پزشکی مورد استفاده قرار گیرند. برای 
دو  الیه های  به عنوان  تنها  می توان  ماسک  تولید 
طرف ماسک مورد استفاده قرار گیرند. این الیه ها 
نیز از کارایی الزم برای تاثیر مثبت بر افزایش بازده 
فیلتر ماسک برخوردار نبوده و به هیچ وجه نمی تواند 

به عنوان الیه فیلتر میانی کاربرذ داشته باشد.
این نوع منسوج نبافته هم اکنون در کشور از 17 
تا 80 گرم در متر مربع و تا عرض 2300 میلی متر 
تولید می َشود و قابل استفاده در صنایع تولید پوشک 
و موارد بهداشتی، ماسک های پزشکی و صنعتی، 
صنایع  کفش،  و  مصنوعی  چرم  فیلتراسیون، 
مصرف،  یک  بار  لباس های  و  ملحفه  بسته بندی، 

پشت سری و روبالشی هواپیما و ... است.

الیاف  با  پوشش دهی شده  بافت  بدون  منسوجات 
نانو:

مدیرعامل ژیناتکس استفاده از تکنولوژی نانو الیاف 
برای تأمین مدیای استاندارد جایگزین ملت بلون با 
بازدهی و کارآیی باال را یکی از فرصت های خوبی 
نانو  الیاف  الکترواسپینینگ  تکنولوژی  که  دانست 
پایین  کیفیت  به  توجه  با  داد:  ادامه  و  کرده  ایجاد 
تکافوی  عدم  و  داخل  تولید  بلون  ملت  الیه های 
تأمین نیاز واحدهای تولید ماسک، دانش فنی بومی 
شده در تولید نانو الیاف می تواند فرصت خوبی باشد؛ 
ضمن این که تولید ماسک هایN95  یا ماسک های 
داخلی  بلون های  ملت  با  استاندارد  رده  همین  در 

شکل 7
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امکان پذیر نیست.
مهندس بزرگیان ابراز داشت: الیاف نانو که می تواند 

روی یک الیه اسپان باند پوشش داده شود دارای 
ظرافتی در حدود 100 تا 150 نانومتر است؛ یعنی 

متوسط الیاف متشکله الیه بدون بافت حدوداً صد 
برابر از الیاف اسپان باند و 10 تا 30 برابر از الیاف 
متشکله ملت بلون ها ظریف تر خواهد بود. )شکل 8(

به گفته وی، الیه بسیار نازکی از الیاف نانو می تواند 
ذرات 0/3  برای  تولیدی  فیلتراسیون ماسک  بازده 
میکرون تا 95 درصد باال برده در حالی که به دلیلی 
استفاده از الیه نانو الیاف افت فشار ) تنفس پذیری( 
بسیار بهتری نسبت به ماسک های دارند و به عبارتی 
بهبود  را  ماسک  این  اصلی  ویژگی های  می تواند 
بخشید. )شکل 9( ماسک تولیدی با نانوالیاف بدون 
نیاز به شارژ یونی، عمل به دام اندازی را به روش 
فیزیکی صورت می دهد و طول عمر مفید ماسک تا 
چند برابر افزایش یافته و در صورت مرطوب شدن 

نیز کارایی خود را از دست نمی دهد.

تذکر1: 
اخیرا مشاهده می شود که برخی از تامین کنندگان 
منسوجات بی بافت در بازار به ارایه الیه های اسپان 
الیاف  )با  بایکامپوننت  باندهای  اسپان  یا  و  لیس 
تنفسی می  اولیه ماسک  به عنوان مواد  دوجزیی( 
کنند این الیه های به دلیل ساختار متخلل و نسبتا 
حجیم اساسا مواده اولیه مناسبی برای تولید هیچ 

یک از انواع ماسک های تنفسی نمی باشند.

تذکر 2:
برخی از افراد با سودجویی ادعای ارایه الیه های 
آنتی باکتریال با مواد نانو برای تولید ماسک های 
تنفسی دارند ) که معموال انرا روی الیه های اسپان 
لیس یا اسپان باند ارایه میدهند( در این خصوص 
اوال خواص انتی باکتریال روی ماسک تاثیر عملی 
بر کاهش مخاطرات ابتال به ویروسها را ندارد و از 
طرفی دیگر به دلیل اینکه این مواد به روش های 
اغشته سازی با مواد نانو به صورت غیر پایدار روی 
الیه ها اعمال می گردد ریسک رهایش نانوذرات 
مضر و استنشاق مستقیم آن توسط مصرف کننده 
داشته و به شدت باید از این مواد اولیه مشکوک در 

تولید ماسک های تنفسی احتراز کرد.
تولید ماسک سه الیه پزشکی:

شکل 8

شکل 9
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شکل 11

عرض رول های مصرفی در تولید ماسک سه الیه 
بایستی 17/5 سانتیمتر بوده که الیه ها با ابعاد 17/5 
در 17/5 پارچه نیاز دارد که بعد از تا خوردن ابعاد 10 

در 17 سانتی متر ابعاد بدنه نهایی ماسک می باشد.
- تمامی دوخت های و برش های حین تولید ماسک 
اولتراسونیک  انجام  بایستی توسط دوخت و برش 

شود.

- سالن تولید انواع ماسک های تنفسی باید دارای 
شرایط بهداشتی و مورد تأیید وزارت بهداشت باشد.

با مجوز  بایستی عالوه  تولید ماسک  - واحدهای 
تولید، پروانه بهره برداری و استاندارد اجباری برای 

محصوالتشان کسب نمایند.
- حضور مسئول فنی آموزش دیده به عنوان ناظر 
تولید از سوی وزارت بهداشت در حین تولید الزامی 

است.
از واحدهای تأیید  باکیفیت  اولیه  - خریداری مواد 

شده وزارت بهداشت
- بهتر است در تولید ماسک سه الیه با پارچه رنگی 
) معمواًل آبی یا سبز کمرنگ( طرف بیرونی ماسک 
سفید  رنگ  از  ماسک  داخل  در  و  شود  مشخص 
استفاده گردد. بهتر است نشانه ای برای تشخیص 

شکل 10
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طرف صحیح بر روی بدنه ماسک درج گردد. )شکل 
)10

تولید ماسک های پزشکی به اعتقاد مهندس بزرگیان 
پرتیراژترین انواع ماسک است که توسط ماشین های 
این  می شود.  انجام  اتوماتیک  نیمه  و  اتوماتیک 
ماشین آالت شامل دو بخش تولید بدنه و کش زن 

است. 
معمواًل سرعت تولید ماشین و تولید بدنه باالتر از 
کش زن است و برای هر عدد ماشین تولید بدنه بین 
2 تا 4 عدد ماشین کش زن در نظر می گیرند. )شکل 

 )11
پوشش  الیه  ) یا  بلون  ملت  باند،  اسپان  رول های 
دهی شده با الیاف نانو( و SMS همزمان به ماشین 
تولید بدنه ماسک تغذیه می گردد پس از تا خوردن 
در بخش فولدینگ، با غلتک های فرم دهی، عمل 
برش و دوخت اولتراسونیک بدنه ماسک انجام شده، 

همزمان فنر بینی به بدنه الصاق می شود. 
ظرفیت معمول تولید بدنه ماسک یک خط تولید 
می تواند بین 25 تا دو هزار قطعه در روز باشد. )شکل 

)12

دستگاه کش زن:
اتاق های  در  معموال   که  ماسک  مدل ها  از  برخی 
عمل بیمارستان کاربرد دارند به جای کش، دارای 

بند از جنس اسپان باند است.
تخت،  مختلف  انواع  در  می توانند  ماسک ها  این 
اردکی، مخروطی با نیم کره به همراه سوپاپ تخلیه 

یا بدون سوپاپ تولید شوند. 
آن  رده بندی  به  ارتباطی  ماسک  ظاهری  شکل 
ماسک ندارد یعنی ماسک می تواند به صورت سه 
الیه معمولی باشد اما مدیای مورد استفاده در آن،  

N95 باشد. )شکل 13( 

ماسک چهار الیه:
دو الیه پارچه بی بافت اسپان باند با گرماژ 25 تا 30

یک الیه پارچه ملت بلون با گرماژ 17
یک الیه فیلتر کربن اکتیو یا پلی استر

*الیه کربنی نزدیک به الیه بیرونی ماسک باید 
قرار گیرد. )شکل 14(

الیه های ماسک N95 پنج الیه )شکل 15(
 

قسمت چهارم: استریل سازی
برای تولید ماسک های تنفسی با کاربری عمومی 
و بیمارستانی نیازی به استریل سازی ماسک های 

شکل 12

شکل 13
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تولیدی نمی باشد. 
رعایت  محصول  این  تولید  در  فاکتور  مهمترین 
استانداردهای بهداشتی و تولید در محیط استاندارد 
مربوط  پروتکل  و  فنی  دقیق مالحظات  اجرای  و 

می باشد.
که  هایی  ماسک  و  جراحی  استریل  های  ماسک 
برای استفاده در اتاق عمل تولید می گردند ) که 
معموال به جای کش دارای بند برای استقرار بهتر 

شکل 14

شکل 15

ماسک روی صورت هستند( این ماسک ها بایستی 
انها  روی  سازی  استریل  عملیات  استفاده  برای 

صورت گیرد.
روش های متفاوتی برای استریل سازی وجود دارد 

که برخی از انها به شرح زیر میباشد: 
- استریل سازی به روش پالسما اتمسفریک و خأل

)حرارت  گرم  آوون  روش  به  استریل سازی   -
خشک(:

- استریل سازی به روش حرارت مرطوب:
اشعه های  از  استفاده  با  استریل سازی  پرتودهی   -

یونیزه) اشعه گاما(:
- استریل سازی با استفاده از پرتوهای الکترونی:

با  استریل سازی  و  غیراشباع  شیمیایی  بخار   -
استفاده از گاز اتیلن اکساید

 info@zhinatex.ir :ایمیل
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طبق ارزیابی ها، در شرایط فعلی، اختالالت ناشی از 
بیماری همه گیر کووید-19 ممکن است این کاهش 
را تشدید کند؛ چرا که همه گیری کرونا می تواند مجددا 
جابه جایی نیروی کار را کندتر کند. گزارش حاضر به 
بررسی اطالعات ارزش افزوده و اشتغال 103 کشور 
)34 کشور پیشرفته و 69 کشور در حال توسعه که 
9 کشور آن دارای کمترین درآمد هستند( در 9 بخش 
اقتصادی طی سال های 1995 تا 2017 می پردازد. در 
این گزارش، شکاف های بزرگ بهره وری در بخش های 
»آب،  »صنعت)ساخت(«،  »معدن«،  »کشاورزی«، 
برق، گاز )صنایع همگانی(«، »ساختمان«، »خدمات 
و  مالی  »تامین  حمل ونقل«،  »خدمات  تجاری«، 
خدمات کسب وکار« و »سایر خدمات« بررسی شده 

است.
معاونت  سوی  از  شده  منتشر  داده های  براساس 
بررسی های اقتصادی اتاق تهران، تخصیص مجدد 

شکاف های بزرگ بهره وری بنگاه ها
دفتر مطالعات زیربنایی )گروه کشاورزی( مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 

اشاره:
جابه جایی نیروی کار از بخش های با بهره وری پایین تر به سمت بخش های دارای بهره وری باالتر، حدود دو پنجم رشد کل بهره وری نیروی کار در 
کشورهای در حال توسعه و نوظهور را بین سال های 1995 تا 2017 به خود اختصاص داده است. بین سال های 2013 تا 2017 با کم شدن شکاف 

بهره وری بین بخش های گوناگون اقتصادی، افزایش بهره وری ناشی از تخصیص مجدد نیروی کار کند شده است.

از  باالتر،  بهره وری  با  بخش های  به  تولید  عوامل 
مدت ها قبل به عنوان یکی از محرک های اصلی رشد 
کلی بهره وری و به عنوان منبع اصلی رشد بهره وری در 
فرآیند صنعتی شدن به ویژه در بسیاری از بازارهای 
مانند جنوب  توسعه  در حال  اقتصادهای  و  نوظهور 
صحرای آفریقا و شرق آسیا و اقیانوسیه شناخته شده 
است. پس از چند دهه تخصیص مجدد نیروی کار از 
کشاورزی به سایر بخش ها، این بخش در سال 2017، 
معادل 30 درصد اشتغال در کشورهای در حال توسعه 
و نوظهور - در مقایسه با سهم 50 درصدی آن در 
دو دهه قبل - را از آن خود کرده است. همچنین در 
سال 2017، کمتر از 10 درصد ارزش افزوده نیز متعلق 
به این بخش بوده است. با این حال در کشورهای با 
درآمد پایین، بخش کشاورزی هنوز بیش از 60 درصد 
اشتغال را به خود اختصاص داده است که این موضوع 
تا حدودی میزان بهره وری پایین در این کشورها را 

نشان می دهد.
پس از رشد سریع بخش های خدماتی در کشورهای 
در حال توسعه و نوظهور در دو دهه گذشته، در سال 
2017 بخش خدمات حدود 40 درصد از اشتغال را 
به خود اختصاص داد، با این وجود هنوز سهم آن در 
اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه از سهم آن در 

اقتصادهای پیشرفته )75 درصد( کمتر است. 
رشد بهره وری در بخش خدمات، منبع اصلی رشد 
کلی بهره وری در کشورهای در حال توسعه و نوظهور 
در دوره پس از بحران مالی جهانی بوده که تقریبا دو 
سوم رشد بهره وری کل در کشورهای در حال توسعه و 
نوظهور )در مقایسه با سهم یک پنجمی بخش صنعت( 
و بیش از 9/ 0 رشد بهره وری در کشورهای کم درآمد 
را به خود اختصاص داده است. افزایش بهره وری ناشی 
از تخصیص مجدد عوامل تولید پس از سال 2008 
کاهش یافته که علت آن کاهش شدید رشد بهره وری 
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ویژه
کشورهای در حال توسعه و نوظهور بوده است.

شکاف بهره وری بخشی
به طور متوسط در کشورهای در حال توسعه و نوظهور، 
کمترین  دارای  )که  کشاورزی  بخش  در  بهره وری 
میزان بهره وری است(، 85 درصد پایین تر از متوسط 
کل بهره وری است. در اقتصادهای پیشرفته، این تفاوت 
به طور قابل توجهی کمتر است. با گذشت زمان، شکاف 
بهره وری بین بخش کشاورزی و سایر بخش های با 
بهره وری باالتر کاهش یافته است. شکاف بهره وری 
در بخش های با بهره وری باالتر )نسبت به بهره وری 
در کشاورزی(، در کشورهای در حال توسعه و نوظهور 
در  درصد   310 به   1995 سال  در  درصد   350 از 
از 500  پایین،  درآمد  با  در کشورهای  و  سال2017 
درصد در سال 1995 به 400 درصد در سال 2017 

کاهش یافته است.
تفاوت های گسترده بهره وری بخشی در بین کشورها 
نیز قابل توجه است. بهره وری در کشورهای در حال 
توسعه و نوظهور و همچنین در کشورهای با درآمد 
اقتصادهای  بهره وری  از  بخش ها  همه  در  پایین، 
پیشرفته کمتر است. بهره وری کشاورزی در کشورهای 
در حال توسعه و نوظهور 20 درصد بهره وری در اقتصاد 
پیشرفته است. تا حدودی، این فاصله بیانگر انطباق 
از  برخی  تکنولوژی در بخش کشاورزی در  آهسته 
فقیرترین کشورهای در حال توسعه و نوظهور است که 
تمایل بیشتر به مالکیت خرده مالکان و مزارع خانوادگی 
دارند. در معدن، جایی که تولید توسط تعدادی شرکت 
بزرگ در سطح جهان انجام می شود، شکاف بهره وری 
در سال 2017 به طور قابل توجهی محدودتر شده است 

)حدود 70 درصد(.
شکاف بهره وری اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای 
درحال توسعه و نوظهور فقط اندکی کاهش یافته و 
حتی در برخی موارد، این شکاف در کشاورزی، صنعت 

)ساخت( و آب، برق و گاز افزایش یافته است.
در اقتصادهای پیشرفته سهم اشتغال کشاورزی برای 
چند دهه اندک بوده و همچنان رو به کاهش است، 
سهم اشتغال بخش صنعت ساخت نیز از 1975 تا 
2017 کاهش یافته در حالی که سهم اشتغال بخش 

خدمات همچنان در حال افزایش است. 

در کشورهای در حال توسعه و نوظهور، سهم اشتغال 
بخش کشاورزی از سال 1975 تا 2017، تقریبا نصف 
شده، اما در کشورهای با درآمد پایین سهم بخش 
است.  بزرگی  سهم  همچنان  اشتغال  از  کشاورزی 
عالوه بر این، سهم اشتغال بخش صنعت ساخت و 
بخش خدمات تجاری در کشورهای در حال توسعه 

و نوظهور از سال 1975 تا 2017 افزایش یافته است.
در اقتصادهای پیشرفته در طول دوره 1975 تا 2017، 
سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی بسیار اندک بوده 
و در طول دوره مذکور کاهش یافته است. سهم ارزش 
افزوده بخش صنعت ساخت و بخش خدمات تجاری 
نیز در این مدت با کاهش مواجه شده است. در مقابل، 
سهم ارزش افزوده بخش تامین مالی و بخش سایر 

خدمات روبه افزایش بوده است.
سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در اقتصادهای 
در حال توسعه و نوظهور، از سهم آن در اقتصادهای 
پیشرفته بسیار باالتر بوده، اما در طول دوره 1975 
تا 2017 این سهم روند کاهشی داشته است. سهم 
ارزش افزوده بخش صنعت ساخت در اقتصادهای در 
حال توسعه و نوظهور در دوره 1975 تا 2017 اندکی 
افزایش یافته و از 21/ 2 درصد به 22/ 3 درصد رسیده 

است.

رشد بهره وری بخشی
رشد ناهمگون بهره وری بخشی: در جدیدترین دوره 
دارای  که  بخش هایی  بررسی، 2013-2017،  مورد 
حال  در  کشورهای  در  بهره وری  رشد  سریع ترین 
کشاورزی،  بخش  شامل  بودند،  نوظهور  و  توسعه 
خدمات تجاری و حمل و نقل هستند که نرخ رشد 
ساالنه آن بین 5/ 1 تا 3 درصد بوده است. این رشد 
با دوره قبل از بحران مالی 2008-2003، یعنی زمانی 
که صنعت )ساخت( بخشی با رشد باالی بهره وری 
همراه بوده، تفاوت زیادی دارد. رشد بهره وری در هر 
دو دوره در بخش تامین مالی و در دوره اخیر در بخش 
معدن و سایر خدمات تقریبا صفر یا منفی بوده است. 
در اقتصادهای پیشرفته، رشد بهره وری پس از سال 
2013 در معدن و صنعت )ساخت( شدیدترین و تقریبا 
در خدمات تامین مالی و سایر خدمات صفر بوده است.

کاهش رشد بهره وری بخشی: در کشورهای در حال 

توسعه و نوظهور رشد بهره وری در دوره پس از بحران 
)2013 الی2017( نسبت به نرخ های پیش از بحران 
شده  کند  بخش ها  از  نیمی  در  الی 2008(   2003(
در  کاهش  بیشترین  )ساخت(  است. بخش صنعت 
رشد بهره وری )بیش از 2 واحد درصد( را در این دوره 
داشته است. مناطقی که شدیدترین کاهش بهره وری را 
تجربه کردند، آمریکای التین و کارائیب و آسیای جنوبی 
و  آفریقا  جنوب صحرای  و  آسیای جنوبی  در  بودند. 
در  بهره وری  کاهش  پایین،  درآمد  با  در کشورهای 
کشاورزی خصوصا با سقوط قیمت کاالها همراه شد. 

در مقابل رشد بهره وری کشورهای در حال توسعه و 
نوظهور در بخش ساختمان و آب، برق و گاز در سال 
17-2013 کمی افزایش یافته است. در اقتصادهای 
پیشرفته، رشد بهره وری پس از بحران مالی جهانی در 
بخش هایی مانند خدمات تجاری، حمل و نقل، آب و 

برق و ساختمان تقویت شده است.
از  مشارکت بخشی در کاهش رشد بهره وری پس 
بحران مالی جهانی: به طور کلی رشد بهره وری نیروی 
کار در کشورهای در حال توسعه و نوظهور زودتر از 
بحران مالی جهانی شتاب گرفت، اما متعاقبا کاهش 
یافت. بیش از یک سوم از کاهش رشد بهره وری پس 
از بحران مالی در کشورهای در حال توسعه و نوظهور، 
با کندتر شدن رشد بخش صنعت )ساخت( و یک سوم 
و  مالی  تامین  بخش های  در  رشد  کاهش  با  دیگر 

خدمات تجاری رخ داده است. 
این رویداد تا حدودی نشان دهنده ضعف مداوم تجارت 
جهانی پس از بحران مالی جهانی و همچنین اختالل 
در تامین مالی جهانی است که توسط خود بحران مالی 
الی 2017،  سال های 2010  بین  است.  شده  ایجاد 
بخش خدمات دو سوم رشد بهره وری در کشورهای در 
حال توسعه و نوظهور را در مقایسه با یک پنجم در مورد 

صنعت )ساخت( به خود اختصاص داده است.
نقش افزایش بهره وری بین بخشی و درون بخشی: رشد 
بهره وری درون بخشی )بخشی از رشد کلی بهره وری 
از بهبود بهره وری درون  نیروی کار بوده که ناشی 
نتیجه  در  است  ممکن  است(  گوناگون  بخش های 
اثرات بهبود سرمایه، سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی، 
پیشرفت های فناوری، جابه جایی منابع از کم بهره ورترین 
به بهره ورترین بنگاه اتفاق افتاده باشد. رشد بهره وری 
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بین بخشی )بخشی از رشد کلی بهره وری نیروی کار 
است که ناشی از تخصیص مجدد منابع تولید بین 
بخش ها است( ممکن است در نتیجه رشد بهره وری 
بین بخش هایی با سطح بهره وری متفاوت )اثربخشی 
ایستا( یا رشد بین بخش هایی با نرخ رشد بهره وری 

متفاوت )اثربخشی پویا( حاصل شود. 
در  بهره وری  رشد   ،2017 تا   1995 سال های  بین 
اقتصادهای پیشرفته تقریبا به طور کامل ناشی از افزایش 
بهره وری درون بخشی بوده، در حالی که دو پنجم رشد 
بهره وری کشورهای در حال توسعه و نوظهور و بیش 
از نیمی از رشد بهره وری کشورهای با درآمد پایین، به 
دلیل تخصیص مجدد نیروی کار بخشی بوده است. 
در اقتصادهای پیشرفته، رشد بهره وری درون بخشی در 
این دوره عمدتا در بخش های صنعت )ساخت(، تجارت 

و تامین مالی رخ داده است. 
درون  بهره وری  ساالنه  رشد  متوسط  کلی  به طور 
درصد   9  /0 به   2013-17 سال های  طی  بخشی 
کاهش یافته که به دلیل کاهش بهره وری ناشی از 
تخصیص مجدد نیروی کار بوده است. در کشورهای 
در حال توسعه و نوظهور، رشد بهره وری درون بخشی 
از سال 1995 حدود سه پنجم رشد کل بهره وری را به 
خود اختصاص داده است. در واقع رشد درون بخشی 
منعکس کننده  بوده،  گسترده  بخش ها  همه  در  که 
دستاوردهای کشاورزی، تجارت، حمل و نقل و خدمات 

دولتی و شخصی است.
عمده  به طور  بخشی  بین  بهره وری  افزایش 
منعکس کننده حرکت از بخش کشاورزی و صنعت 
)ساخت( به سمت بخش خدمات است. سهم بخش 
کشاورزی از کل شاغالن از حدود 70 درصد در سال 
1975 به حدود 30 درصد در سال 2017 کاهش یافته 
است. تاثیر تخصیص مجدد نیروی کار بخشی در رشد 
بهره وری، به ویژه در جنوب صحرای آفریقا بسیار زیاد 
بوده اما در جنوب آسیا و آسیای شرقی و اقیانوسیه نیز 
مهم بوده است. در دوره پس از بحران مالی جهانی، 
افزایش بهره وری ناشی از تخصیص مجدد نیروی کار 
بخشی در بیشتر مناطق کشورهای در حال توسعه و 
نوظهور در مقایسه با دوره قبل از بحران مالی جهانی 

کاهش یافته است. 
کاهش  نوظهور،  و  توسعه  حال  در  کشورهای  در 
پنجم  دو  بخشی،  کار  نیروی  مجدد  تخصیص 
و   2003-8 سال های  بین  بهره وری  رشد  کاهش 
سال های 17-2013 را به خود اختصاص داده است. 
در کشورهای با درآمد پایین، تخصیص مجدد نیروی 
کار بخشی، بیش از نیمی از رشد بهره وری کل بین 
سال های 1995 و 2017 را به خود اختصاص داده، اما 
مانند سایر کشورهای در حال توسعه و نوظهور، بعد از 

بحران مالی جهانی متوقف شده است. 
از  مشارکت توزیع مجدد بخشی در رشد بهره وری 

متوسط ساالنه 2/ 7 واحد درصد در دوره 2003 الی 
2008 به 0/ 8 واحد درصد طی سال های 2013-17 
کاهش یافته است. در حالی که افزایش بهره وری بین 
بخشی در کشورهای با درآمد پایین در دوره قبل از 
بحران مالی جهانی به دلیل خروج گسترده نیروی کار 
از بخش کشاورزی بوده، در پسا بحران مالی جهانی، 
این تغییر عمدتا ناشی از ورود نیروی کار به بخش 
خدمات مانند خدمات تجاری و تامین مالی و ورود 
محدود به صنعت )ساخت( بوده است. کاهش سهم 
بهره وری  با کاهش مشارکت  بین بخشی  بهره وری 
درون بخشی در رشد بهره وری از 2/ 1 واحد درصد در 
سال های 2008-2003 به 4/ 0 واحد درصد در سال 

2017-2013 همراه بوده است.
کار  نیروی  مجدد  تخصیص  شدن  کمرنگ  منشأ 
بخشی: در برخی از کشورهای صادرکننده کاال، به ویژه 
در آمریکای التین و کارائیب و جنوب صحرای آفریقا، 
کاهش در تخصیص مجدد نیروی کار بخشی، پس 
از بحران مالی جهانی تا حدی منعکس کننده جذب 
کمتر نیروی کار توسط بخش های خدمات و ساختمان 
به دلیل کمتر شدن قیمت جهانی کاالها و اثر آن 
بر تقاضای داخلی بوده است. این موضوع در آسیای 
شرقی و اقیانوسیه، منعکس کننده رشد اقتصادی کندتر 
بوده زیرا ظرفیت مازاد تولید به تدریج از بین رفته 
است. در اروپا و آسیای مرکزی، بخش های صنعت 
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ویژه
)ساخت(، تامین مالی و معدن که بهره وری باالتری 
دارند، طی بحران بدهی منطقه یورو و سقوط قیمت 
کاالها در سال 2014 تا 2016 آسیب دیدند. در همین 
حال در آسیای جنوبی، با ادامه رشد شهرنشینی و رشد 
شدید مصرف، حرکت نیروی کار از بخش کشاورزی 
با بهره وری پایین به بخش های با بهره وری باالتر 
سرعت گرفت. در حالی که نیروی کار در کشورهای 
در حال توسعه و نوظهور به جابه جایی خود از بخش 
کشاورزی ادامه می دهند، این روند در تمام مناطق 
کشورهای در حال توسعه و نوظهور به غیر از جنوب 

آسیا، کند شده است.

جهش و صنعتی زدایی
 طی دهه های گذشته، توسعه اقتصادی اقتصادهای 
پیشرفته به طور معمول شامل دوره ای از صنعتی شدن 
بوده، زیرا نیروی کار از بخش کشاورزی به سمت 
صنعت )ساخت( حرکت کرده و در دوره بعدی صنعتی 
شدن، نیروی کار به بخش خدمات منتقل می شد. با 
این حال اخیرا در برخی از اقتصادهای در حال توسعه 
و بازارهای نوظهور، نیروی کار مستقیما از کشاورزی 
به خدمات جابه جا شده است، پدیده ای که »جهش« 

نامیده می شود. 
در سه منطقه کشورهای در حال توسعه و نوظهور )اروپا 
و آسیای مرکزی، آمریکای التین و کارائیب و خاورمیانه 
و شمال آفریقا( نیروی کار نه تنها از بخش کشاورزی 
خارج شده بلکه از بخش صنعت نیز خارج شده است؛ 
»صنعتی زدایی«. در این مناطق اشغال تا حد زیادی 
به بخش ساختمان )خاورمیانه و شمال آفریقا(، بخش 
تامین مالی )آمریکای التین و کارائیب و خاورمیانه و 
شمال آفریقا( و خدمات تجاری )خاورمیانه و شمال 
آفریقا و اروپا و آسیای مرکزی( منتقل شده است. از آنجا 
که برخی از این بخش ها، به ویژه خدمات تجارتی و 
ساختمان، بهره وری کمتری نسبت به صنعت )ساخت( 
دارند، این امر منجر به سهم پایین تر اروپا و آسیای 
مرکزی یا حتی سهم منفی آمریکای التین و کارائیب 
و خاورمیانه و شمال آفریقا از منابع بین بخشی برای 

رشد بهره وری شده است.
»جهش« با رشد سریع تقاضا برای خدمات و رشد 
تقویت  کاربر،  صنعتی  کاالهای  برای  تقاضا  کندتر 

شده است. در کشورهای با درآمد پایین، »جهش« در 
درجه اول شامل رشد خدمات سنتی )فردی( است. به 
خصوص در کشورهای وابسته به کاالهای اساسی، 
افزایش درآمدهای ناشی از رونق قیمت کاالها در دهه 
2000 ممکن است باعث افزایش تقاضا برای خدمات، 

همراه با افزایش اشتغال در خدمات شود.
ارتباطات،  )مالی،  جهش شامل رشد خدمات مدرن 
رایانه، فنی، حقوقی، تبلیغات و تجارت( است که از 
کاربرد فناوری های اطالعاتی و همچنین توانمندی 
تجارت برون مرزی، بهره مند شده اند. در گذشته صنایع 
کاربر به طور سنتی تعداد زیادی از نیروی کار غیرماهر 
را جذب می کردند، اما به دلیل افزایش رقابت جهانی، 
افزایش اتوماسیون، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی، 
جابه جایی نیروی کار ماهر به سمت صنعت )ساخت( 

کاهش یافته است.

یافته های گزارش
مجدد  تخصیص  می دهد  نشان  گزارش  یافته های 
نیروی کاربخشی حدود دو پنجم افزایش کل بهره وری 
بین سال های 2017-1995 را به خود اختصاص داده، 
اما بعد از بحران جهانی این افزایش متوقف شده و 
حدود  کاربخشی  نیروی  مجدد  تخصیص  کاهش 
دو پنجم کاهش سرعت رشد بهره وری در اقتصادهای 
در حال توسعه و بازارهای نوظهور بین 2013-2017 
بوده است. همچنین در کشورهای در حال توسعه و 
نوظهور، بهره وری در بخش کشاورزی به عنوان بخشی 
با کمترین بهره وری، 85 درصد پایین تر از متوسط کل 
بهره وری است. کشاورزی کمتر از 10 درصد کل ارزش 
افزوده و حدود 30 درصد اشتغال در کشورهای در حال 
توسعه و نوظهور را تشکیل می دهد. شکاف بهره وری 
در اقتصادهای درحال توسعه و اقتصادهای پیشرفته 
در بخش کشاورزی گسترده است و این شکاف در 
اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور کمتر از 
20 درصد از اقتصادهای پیشرفته بوده که تا حدودی 
نشان دهنده کند بودن رشد فناوری در بخش کشاورزی 
از فقیرترین کشورهای در حال توسعه و  در برخی 
نوظهور است. همچنین در بخش صنعت )ساخت(، 
است  بنگاه هایی  بین  در  بهره وری  میزان  باالترین 
که سهم باالیی از کل صادرات دارند. از سوی دیگر 

سه عامل مهم در تغییر الگوی بهره وری کل عوامل 
تولید در کشورهای در حال توسعه و نوظهور شامل 
به روزرسانی درون بنگاهی، سرریزهای تکنولوژی و 
محیط سیاستی است. بررسی اندازه بنگاه و صادرات 
صنعتی  بنگاه های  قابلیت  می دهد  نشان  بنگاه ها 
تکنولوژی محور نسبت به سایر بنگاه ها برای پیشرو 
بودن در بهره وری کل عوامل تولید، باالتر است. دانش، 
تجربه، تحقیق و توسعه و فناوری اطالعات می توانند 
بهره وری کل عوامل تولید را از طریق بهبود کیفیت 
محصول و به روزرسانی فرآیند تولید در بنگاه های 
اقتصادی افزایش دهد. بنگاه هایی که کارکنان بیشتری 
دارند، سرمایه گذاری بیشتری در تحقیق و توسعه داشته 
و به طور قابل توجهی به مرز بهره وری کل عوامل تولید 
نزدیک تر هستند. عالوه بر این فناوری در بنگاه های 
پیشرو می تواند سرریزهای مثبت بهره وری کل عوامل 
دانش  آورد.  ارمغان  به  بنگاه ها  سایر  برای  را  تولید 
همچنین از طریق ارتباط با سایر بنگاه ها، تجارت، 
منتقل  مهاجرت  و  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری 
می شود. به نظر می رسد فعال سازی سیاست های موثر 
نوآورانه برای تقویت دستاوردهای نوآوری بسیار مهم 
است. در این میان، اعمال سیاست های درست می تواند 
بخشی  کار  نیروی  مجدد  تخصیص  به  منجر  هم 
بهره ور  کم  بخش های  در  بهره وری  افزایش  و هم 
شود. سیاست های حمایت از جابه جایی نیروی کار و 
سرمایه گذاری شامل »بهبود کیفیت و دسترسی به 
آموزش، ارتقای حکمرانی خوب و کاهش هزینه های 
و  نهادی  ظرفیت های  تقویت  کار؛  و  کسب  انجام 
مدیریتی؛ کاهش اختالالت، مانند مقررات ضدرقابتی 
و یارانه ها، حمایت از تحقیق و توسعه؛ و رفع تنگناهای 
زیرساختی« هستند. با توجه به بهره وری پایین بخش 
کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و نوظهور و 
نقش کشاورزی به عنوان مهم ترین بخش درکشورهای 
با درآمد پایین، سیاست های افزایش بهره وری در این 
بخش مانند اقدامات مربوط به تقویت زیرساخت ها و 
بهبود حقوق مالکیت زمین می تواند بسیار موثر باشد. 
همچنین با محدودکردن تحرک نیروی کار و همچنین 
فعالیت های اقتصادی در همه گیری کووید-19، ممکن 

است تخصیص مجدد نیروی کار بخشی کندتر شود.
منبع: دنیای اقتصاد
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  مقاله

شهرستان  در  واقع  بلوچ  بافت  کارخانه  نساجی  واحد 
ایرانشهر با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهوری افتتاح 
شد. به این بهانه در صدد برآمدیم تا نگاهی هرچند گذرا 
به آمار عملکرد دولت »تدبیر و امید« در حوزه نساجی 
داشته باشیم. آماری که حاکی از رشد تولید محصوالت 
وجود  با  گذشته  سال  هفت  در  صنعت  این  مختلف 

تحریم هاست.
بافت بلوچ، یک واحد صنعتی زیرمجموعه بخش نساجی 
کشور است که بیش از 10 سال به دالیل مختلف در 
حالت رکود و تعطیلی به سر می برد. کارخانه ای نامدار 
که با نام و نشان ایرانشهر پیوند خورده و بعد از گذشت 
سالیان نسبتا زیاد از تعطیلی، هنوز جایگزینی برایش پیدا 

نشده است.
واحد  چرخ  انقالب  معظم  رهبر  عنایت  با  روزها  این 
ریسندگی بافت بلوچ می چرخد و در مسیر »جهش تولید« 
قرار گرفته است. صنعتی که به عنوان صنعتی مادر و 
محوری می تواند نقشی حیاتی در منطقه ایفا کرده و به 
رویش خوشه های دیگر توسعه و اشتغال زایی کمک کند. 
به این بهانه، در ادامه برخی آمارهای محصوالت شاخص 
این صنعت را بررسی و مرور می کنیم. به گزارش ایرنا و 
برپایه آمار رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
در هفت سال فعالیت دولت تدبیر و امید )سال های 92 تا 
98 ( تولید نخ پلی استر با رشد 22.1 درصدی از 242.5 
هزار تن در سال 92 به 296.2 هزار تن در سال 98 رسید.

در تولید الیاف پلی استر رشد 38.9 درصدی را شاهد 
بودیم و سال گذشته کارخانجات داخلی 239.9 هزار تن 
تولید داشتند. در تولید نخ سیستم پنبه ای از 192 هزار 

تن در سال 92 با رشد 24.1 درصدی به 238.3 هزار 
تن در سال گذشته رسیدیم. در تولید فرش ماشینی که 
مهمترین کاالی صادراتی این صنعت به شمار می رود، 
آمارها حاکی از رشدی کند است. تولید فرش ماشینی 
از 80 میلیون و 631 هزار مترمربع در سال 92 به 89 

میلیون و 409 هزار مترمربع در سال 97 افزایش یافت.
در جداول وزارت صنعت برای این محصول آمار تولید در 

سال 98 ذکر نشده است.

رشد چشمگیر تولید چرم و پایپوش
با این حال، آمارهای تولیدی این صنعت در بخش های 
چرم و تولید انواع کفش و پایپوش چشمگیر است، به 
طوری که از تولید 9.5 میلیون فوت مربعی چرم در ابتدای 
دولت تدبیر و امید با رشد 415 درصدی به 49 میلیون 

مترمربع در سال گذشته رسیدیم.
در حالی که آمارها حاکی از تولید بیش از 3.45 میلیون 
زوج کفش در سال 92 است، پارسال این رقم با افزایش 
بیش از 40 برابری به 139.3 میلیون زوج کفش و پاپوش 

رسید.
در الیاف اکریلیک، اما برخالف دیگر تولیدات شاهد افت 
شدید تولید بودیم. به طوری که از 17.6 هزار تن تولید 
در سال 92 به 1.7 هزار تن در سال گذشته رسید و افت 

90.3 درصدی را تجربه کرد.
مدیره  هیات  عضو  حائری«  »علیرضا  زمینه،  این  در 
انجمن متخصصان صنایع نساجی ایران می گوید: الیاف 
اکریلیک در ایران فقط در کارخانه پلی اکریل اصفهان 
تولید می شود که آن هم با تعطیلی و توقف همراه شده 

است. به گفته وی، اکریل و نیتریل دو ماده اولیه تولید این 
محصول است که وارداتی بوده و به دلیل کاربرد دوگانه 
داشتن در سال های گذشته مشمول تحریم ها شده است. 
مقاالتی در سال های گذشته  انتشار  حائری  همچنین 
الیاف اکریلیک را به عنوان  مبنی بر سرطان زا بودن 
عاملی در کاهش تولید و مصرف جهانی این محصول 

و جایگزینی پلی استر با آن معرفی کرد.

سند توسعه صنایع نساجی و پوشاک
به گزارش ایرنا، بر پایه سند راهبردی توسعه صنعتی 
که در سال 93 و زمان وزارت »محمدرضا نعمت زاده« 
رونمایی شد تولید 350 هزار تن الیاف پلی استر، 400 هزار 
تن فیالمنت پلی استر، 500 هزار تن نخ سیستم پنبه ای 
و 150 میلیون مترمربع فرش ماشینی به عنوان چهار 
رشته ممتاز صنعت نساجی و پوشاک در افق چشم انداز 
1404 پیش بینی شد. این سند در سال 95 مورد اصالح 
و ویرایش مجدد قرار گرفت و با روی کار آمدن »محمد 
شریعتمداری« در رأس وزارتخانه مقرر بود سند جدیدی 

نگاشته شود که مسکوت ماند.
دالری  میلیارد  سه  صادرات  راهبردی  سند  این  در 
محصوالت نساجی و پوشاک پیش بینی شد که یک 

میلیارد دالر آن را صادرات پوشاک تشکیل می داد.
نگاهی به صادرات محصوالت این دو صنعت و رقم 
از  تا 750 میلیون دالری حاکی  متوسط سالیانه 700 
فاصله داشتن تا اهداف برنامه است، این در حالی است که 
نیمی از همین آمار را صادرات فرش ماشینی و کفپوش 
تشکیل می دهد و تنها 50 میلیون دالر آن پوشاک است.

به مناسبت  راه اندازی کارخانه بافت بلوچ؛
رشد صنایع نساجی و پوشاک در ۷ سال گذشته با وجود تحریم ها

به واردات تا بررسی ریشه های فرهنگی صنایع و تشکل ها
تهیه و تنظیم: مهندس علیرضا حائری- عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران
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نساجی جزو صنایع مادر به شمار می رود که سابقه طوالنی در ایران دارد. با این 
 حال نساجی در ایران با مشکالت مختلفی همچون تورم، رکود، تحریم، واردات 
بی رویه و... روبه رو است. مشکالتی که بسیاری از صنایع نساجی را زمین گیر 
کرده یا با چالش های جدی مواجه کرده است. با  وجود این در فرازوفرودهای 
فراوان صنعت نساجی ایران، هستند تولیدکنندگانی که نه تنها به خوبی از بحران 

گذر کرده اند، بلکه چشم انداز توسعه خود را در پیش گرفته اند.
تولید کنندگان  دسته  این  از  یکی  یزدباف  اقتصاد، شرکت  دنیای  گزارش   به 
انواع محصوالت نساجی شامل انواع نخ و پارچه، منسوجات خانگی، پوشاک 
و منسوجات خاص است. ایده تاسیس یزدباف در سال 1332 با هدف ایجاد 
اشتغال برای ساکنان یزد و روستاهای حومه شکل گرفت. سرانجام کارخانه های 
نساجی یزدباف در سال 1335 فعالیت خود را در زمینی به مساحت 120 هزار 

مترمربع در یزد با کمک عده ای از خیران این شهر آغاز کرد.
سالن های تولید نخ، پارچه خام، پارچه تکمیل شده و رنگرزی این کارخانه ها در 
30 هزار مترمربع احداث شدند. در سال 1376 نیز طرح توسعه کارخانه در زمینی 
به مساحت 270 هزار مترمربع و زیربنای 112 هزار مترمربع به بهره برداری رسید. 
هم اکنون یزدباف دارای چهار کارخانه »ریسندگی«، »بافندگی«، »رنگرزی«، 

»چاپ و تکمیل« و »پوشاک« است.
 مدیرعامل شرکت یزدباف با یادآوری اینکه این شرکت با هدف تولید پارچه های 
ملحفه ای تکمیل شده، تاسیس شده بود، می گوید: برای این هدف تمام تجهیزات 
خطوط مختلف تولید، ریسندگی، بافندگی، تکمیل، رنگرزی و بسته بندی را 
خریداری و راه اندازی کردیم. اکنون انواع نخ های پنبه ای، الیاف مصنوعی و 
مخلوط آنها، انواع پارچه های شلواری جین و کتان، پیراهنی، ملحفه ای، پرده ای، 
مانتویی، چادر مشکی، رومبلی و پتویی سبک، چاپ انواع پارچه های پنبه ای،  

الیاف مصنوعی و مخلوط آنها، پوشاک و... را تولید می کنیم.
 محمد ضرابیه درباره ظرفیت تولید کارخانه های یزدباف نیز توضیح می دهد: 
پیراهنی،  کتان(،  و  )جین  شلواری  پارچه  انواع  مترمربع  میلیون   60 ساالنه 

ملحفه ای، پرده ای، مانتویی، چادرمشکی، رومبلی و پتویی سبک با ترکیب پنبه، 
الیاف مصنوعی و مخلوط آنها را تا عرض 340 سانتی متر تولید می کند.

 وی با بیان اینکه ساالنه هزار و 500 تن نخ دوال در کارخانه های یزدباف تولید 
می شود، اضافه می کند: قابلیت تولید ساالنه 11هزار تن انواع نخ های پنبه ای، 
پنبه ای شانه شده، الیاف مصنوعی و مخلوط آنها در نمره های مختلف از دیگر 

توانمندی های یزدباف به  شمار می رود.
 ضرابیه با اشاره به اینکه ساالنه 10 میلیون مترمربع پارچه را تا عرض 200 
سانتی متر رنگرزی می کنند، می گوید: عالوه  بر این چاپ انواع پارچه های پنبه ای، 
الیاف مصنوعی و مخلوط آنها به روش روتاری و تخت، ساالنه به میزان 29 

میلیون مترمربع انجام می شود.
 به گفته وی، رنگرزی نخ پنبه به روش ایندیگو برای ساالنه 8 میلیون مترمربع 

پارچه جین از دیگر فعالیت های تولیدی این شرکت است.
 یزدباف هم اکنون تولیدات خود را در 17 شعبه و نمایندگی فروش در سطح کشور 
عرضه می کند و بر اساس پیش بینی وی، در سال جاری حداقل پنج شعبه دیگر به 

زنجیره فروشگاه های خود اضافه خواهد کرد.
ضرابیه همچنین با بیان اینکه اشتغال زایی برای ساکنان یزد و روستاهای اطراف 
از اهداف و انگیزه های مداوم موسسان یزدباف بوده است، یادآور می شود: با 
راه اندازی کامل خط تولید، نه تنها اشتغال زایی برای حدود 400 نفر از همشهریان 
ایجاد شد، بلکه پس از مدتی برای جبران کمبود نیروی انسانی، از هندوستان 
نیروی کار مهاجر پذیرفتیم و برای اسکان آنها ساختمان هایی در نزدیکی کارخانه 
احداث کردیم.  آن گونه که وی می گوید: نیروهای کار هندی تا حدود سال 1355 

در شهر یزد و کارخانه های یزدباف مشغول به کار بودند.
 مدیرعامل شرکت یزدباف با یادآوری اینکه در مقطعی تعداد نیروهای شاغل در 
یزدباف به 2 هزار و 700 نفر رسید، می گوید: هم اکنون حدود هزار نفر به طور 
مستقیم در یزدباف مشغول به کار هستند و برای حدود 5 هزار خانوار نیز به طور 

غیرمستقیم اشتغال ایجاد شده است. 
از  بسیاری  که  اقتصادی  شرایط  دشوارترین  در  حتی  اینکه  اظهار  با  وی 
کارخانه های مطرح نساجی از ادامه کار بازماندند، هرگز تعدیل نیرو نداشته ایم، 
می گوید: هم اکنون این روند در مجموعه یزدباف ادامه دارد و امیدواریم در آینده 
نیز تعدیل نیرو نداشته باشیم. ما حتی از توان و تجربه افرادی که با یزدباف پیمان 

همکاری دارند تا زمان بازنشستگی آنها استفاده می کنیم.
 ضرابیه توضیح می دهد: تعدیل نیرو در یزدباف تنها به این شکل بوده که به جای 

فرد بازنشسته شده، نیروی جدیدی جایگزین نشده است.
 وی همچنین توانمندسازی کارگاه های کوچک و متوسط خانگی و کارگاه های 
صنعتی و به کارگیری توان خواهان تحت پوشش بهزیستی را از دیگر سیاست های 

تولید ساالنه 60میلیون متر پارچه در »یزدباف«
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کاری یزدباف بیان می کند.
 مدیرعامل شرکت یزدباف با بیان اینکه در راستای مسوولیت اجتماعی شرکت تا 
حد مقدور اقدام به جذب افراد توان خواه تحت پوشش بهزیستی کرده اند، می گوید: 
هم اکنون بیش از 25 نفر از این افراد به کارگیری شده اند و حتی چند تن از آنها 

در زمره ماهرترین کارگران در سمت خود به شمار می روند.
 ضرابیه درباره چشم اندازی که برای برند یزدباف متصور هستند، اظهار می کند: 
یزدباف در تولید و عرضه پوشاک به ویژه شلوار جین و پیراهن مردانه از سال 
1398 حضور جدی داشته است. وی با بیان اینکه بناست همزمان با توسعه 
محصوالتی همچون مانتو، شال، روسری و... ظرفیت تولید و دوخت را به صورت 
داخلی و برون سپاری افزایش دهند، اضافه می کند: در راستای راهبرد توسعه انبوه 
تولید پوشاک باکیفیت، پیش بینی کرده ایم تا پایان سال 1400 ساالنه 2 میلیون 

قطعه پوشاک تولید کنیم.
 ضرابیه با یادآوری اینکه یزدباف کارگاه های  دوخت خانگی خود را از 12 به بیش 
از 70 کارگاه افزایش داده است، می گوید: بناست کارگاه های دوخت خانگی خود 

را به 100 کارگاه افزایش بدهیم.
 مدیرعامل یزدباف بر این باور است که توانمندی رقابت با برندهای معتبر خارجی 
به ویژه برندهای ترکیه را در حوزه تولید پوشاک دارند؛ با این تفاوت که کاال را با 

قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده می گذارند. 
همچنین صادرات  و  این چشم انداز  به  رسیدن  برای  می کند:  تاکید  ضرابیه 
محصوالتمان به آمریکا، باید در حوزه های تامین و توزیع محصوالت نهایی 
برنامه ریزی های دقیقی انجام شود؛ برای این کار نیازمند تحلیلی دقیق از وضعیت 
اخیر بازار پوشاک و پارچه، سهم پوشاک از سبد خانوار و کسب اطالعاتی از این 

دست هستیم.
 وی با بیان اینکه برای قرارگیری در مسیر درست باید مدل کسب وکار جدید و 
نقشه آن را تهیه و تدوین و به تناسب آن سیاست گذاری های الزم در راستای 
کیفیت و قیمت مناسب اتخاذ شود، می گوید: به طور خالصه ما برای تحقق 

راهبردمان »از کفش تا کاله« برنامه ریزی خواهیم کرد.
 اعتماد مردم به محصوالت تولید داخل، امری بسیار تاثیرگذار بر توسعه و 
گسترش صنعت تولید به شمار می رود. اینکه مدیریت یزدباف چه رویکردی را 
برای جلب اعتماد مردم به کیفیت محصوالت ایرانی در پیش گرفته، نکته ای 
است که ضرابیه در توضیح آن می گوید: برای زدودن باورهای اشتباه از ذهن 
مصرف کنندگان درباره کیفیت تولیدات ایرانی و تغییر دیدگاه آنها که ریشه 
فرهنگی دارد، بسیار تالش کرده ایم؛ یکی از راهکارهای ما تولید محصوالت 

باکیفیت، ارزان تر و قابل رقابت با نمونه های مشابه خارجی بوده است.
 وی همچنین ارائه خدمات مناسب پس از فروش را برای جلب اعتماد مشتریان 
به تولیدات ایرانی دارای اهمیت می داند و ادامه می دهد: در یکی از فروشگاه هایی 
که درحال راه اندازی است، خط تولید شلوارهای جین را در معرض دید مشتریان 

قرار داده ایم و به این ترتیب خریداران احساس واقعی عرضه محصول از تولید به 
مصرف را تجربه می کنند.

 مدیرعامل شرکت یزدباف در عین  حال مهم ترین مشکل صنعت نساجی کشور 
را تامین مستقیم مواد اولیه مرغوب، قطعات و لوازم یدکی باکیفیت بیان می کند و 
می گوید: اگر ناچار به خرید مواد اولیه و لوازم یدکی از طریق دالل ها و واسطه ها 
نباشیم، بی شک شاهد کاهش چشمگیر بهای تمام شده محصوالت و به تبع آن 

قیمت فروش آنها خواهیم بود.
 ضرابیه موانع مربوط به سیاست ها، قوانین، مقررات و آیین نامه های سازمان ها 
و نهادهای دولتی را از دیگر مشکالت صنعت نساجی ایران می داند و اظهار 

می کند: مهم ترین این موانع شیوه اعمال مالیات ارزش افزوده است. 
وی با بیان اینکه واردات بی رویه و قاچاق انواع پارچه و پوشاک، چالش های مهم 
دیگری است که صنعت پوشاک کشور را تهدید می کند، می گوید: فقدان آمار و 
اطالعات تولیدکنندگان، ظرفیت ها و... عاملی به  نفع واردکنندگان نخ، پارچه و 
مواد اولیه برای دریافت مجوز واردات کاالهایی شده است که مشابه آن در داخل 

کشور تولید می شوند.
 ضرابیه ورود کاالهای غیرقابل رقابت از مبادی غیررسمی توسط مسافران و 
زائران، نبود حمایت های الزم از جانب سیاست گذاران و دولت و کمبود نقدینگی 

را از دیگر مشکالت پیش روی صنعت نساجی کشور بیان می کند.
 بحران کرونا وقفه ای در تولید یزدباف ایجاد نکرد بااین حال مدیرعامل شرکت 
یزدباف بر این باور است که به  رغم همه مشکالت موجود و حتی افزوده شدن 
با عزمی راسخ، سختکوشی، عاشقانه و  چالش های ناشی از کرونا، می توان 
هوشمندانه کار کردن بر همه دشواری ها غلبه کرد و به موفقیت رسید. وی با این 

دیدگاه، آینده خوبی را برای صنعت نساجی کشور متصور است.
 مدیرعامل یزدباف به طور خاص درباره وضعیت نساجی یزدباف در شرایط کنونی 
حاصل از بحران کرونا اظهار می کند: با اتخاذ تمهیدات خوب و به موقع در شرایط 
اوج بحران ناشی از کرونا، نه تنها وقفه ای در تولید نداشتیم، بلکه نهایت تالش 
خود را به کار گرفتیم تا بتوانیم پارچه های مورد نیاز تولید ماسک را برای وزارت 

بهداشت تامین کنیم.
 وی با بیان اینکه شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا با تحت تاثیر قرار دادن بازار 
مصرف، تبعاتی را برای تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی به دنبال داشته است، 
توضیح می دهد:  این امر فروش پایان سال یزدباف را نیز تحت تاثیر قرار داد؛ اما 

هم اکنون اوضاع بهبود یافته است و به عادی شدن شرایط بازار امیدواریم.
 ضرابیه آینده صنعت نساجی کشور را امیدوارکننده ارزیابی می کند و می گوید: 
اثرات کرونا و وقایعی شبیه به  آن زودگذر هستند و نکته مهم ارائه راهکارهای 
برون رفت از این گونه بحران های موقت است تا حداقل تاثیرپذیری را برای 
مجموعه به دنبال داشته باشد؛ این امر درمورد یزدباف به عنوان بخشی از این 

صنعت، صدق می کند.
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مدیر عامل صندوق پنبه گفت: با توجه به حذف یارانه نهاده های تولید، قیمت 
فروش پنبه جوابگوی هزینه های کشاورزان  نیست.

حسین کاویانی مدیر عامل صندوق پنبه، سطح زیر کشت پنبه را 90 هزار هکتار 
اعالم کرد و گفت: اگر هر هکتار پنبه 2 هزار و 400 تن عملکرد داشته باشد، 
رقمی حدود 220 هزار تن وش برداشت می شود که از این میزان، 68 تا 70 هزار 

تن پنبه تصفیه شده استحصال می شود.
 او نیاز سالیانه صنعت نساجی را 120 تا 150 هزار تن اعالم کرد و افزود: با 

احتساب 70 هزار تن پنبه تولید داخل، مابقی از طریق واردات باید تامین شود.
 کاویانی با اشاره به اینکه حجم تولید داخل جوابگوی صنعت نساجی است، بیان 

کرد: بررسی ها نشان می دهد که پنبه خارجی در سطح بازار نیست.
 این مقام مسئول نرخ جهانی پنبه را یک دالر و 55 سنت اعالم کرد و افزود: با 

توجه به شیوع ویروس کرونا، قیمت جهانی پنبه تغییری نداشته است.

قیمت پنبه جوابگوی هزینه های تولید نیست

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان فرش ماشینی و موکت تهران اظهار داشت: 
اگر همین امروز اعالم کنند صادرات ممنوع است، قیمت فرش نصف می شود، 

چون نزدیک به 80 درصد آن هم اکنون صادرات می شود.
محمدهادی کمالیان در مورد افزایش قیمت فرش ماشینی در ماه های اخیر گفت: 
مساله صادرات موجب افزایش قیمت بسیاری از کاال از جمله فرش شده است 
و متاسفانه باب صادرات به گونه ای باز شده که تولیدکنندگان را وسوسه می کند 
تا اجناس در داخل کشور را با دالر 30 هزار تومانی به فروش برسانند. بنابراین 
افزایش قیمت فرش برای خریداران خارجی بسیار ناچیز اما موجب تحمیل فشار 

به مشتریان داخلی می شود.
 به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: این موضوع در حالی اتفاق می افتد که ارزی به 
چرخه اقتصاد وارد نمی شود. اکثر کارخانه ها فرش را با دالر 29 یا 30 هزار تومان 
برای صادر کنندگان می فروشند و در واقع سود حاصل از آن به خریداران می رسد. 

اکنون تولیدکنندگان همین رویه و قیمت گذاری را برای داخل کشور نیز در پیش 
گرفته اند و موجب افزایش قیمت فرش ماشینی شده است.

 رئیس اتحادیه صنف فروشندگان فرش ماشینی و موکت تهران  با بیان اینکه 
اگر صادرات قطع شود می توان به کاهش قیمت ها امیدوار بود، افزود: زمانی که در 
تحریم  به سر می بریم چه لزومی به صادرات است؟ البته صادرات برای گروه های 
مانند پتروشیمی که موجب ارزآوری برای کشور می شود ضروری است اما برای 
کاالهایی مانند موادغذایی و فرش صدق نمی کند. اصال این چه نوع صادراتی 
است که قیمت داخلی را سر سام آور می کند؟ به طوری که قیمت ها بین 50 تا 
100 درصد افزایش داشته اند.  در حال حاضر تمام امکانات تولید بجز مدیریت 

مناسب وجود دارد.
 کمالیان با اشاره به صادرات فرش به کشور های حوزه خلیج فارس اظهار داشت: 
هم اکنون فرش ماشینی از آفریقا و کشور های حاشیه خلیج فارش خریدار دارد، 

چون قیمت تمام شده برای آنها بسیار ناچیز است.
 رئیس اتحادیه صنف فروشندگان فرش ماشینی و موکت تهران  اضافه کرد: 
اگر همین امروز اعالم کنند صادرات ممنوع است، قیمت فرش نصف می شود، 
چون نزدیک به 80 درصد آن هم اکنون صادرات می شود. متاسفانه عدم مدیریت 
منجر به چنین اتفاقی شده و در صورتی که جلوی صادرات تولیدات داخلی گرفته 
شود وضعیت رو به بهبود می رود. در واقع در حال حاضر، بازار کاذب است چون 
مازاد تولید داریم و مواد اولیه آن تا پایان سال آینده وجود دارد البته بخشی از 
مواد وارداتی است که بر قیمت ها تاثیر گذار بوده اما نه به این شکل که منجر به 

قیمت های سرسام آور شود.

افزایش 50 تا 100 درصدی قیمت فرش ماشینی
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ارزی صندوق ذخیره  از تسهیالت  شرکت سبالن پارچه در سنوات قبل، 
تعهدات،  ایفای  دلیل عدم  به  که  کرده  استفاده  ریالی  تسهیالت  و  ارزی 
بدهی شرکت به عهده تعویق درآمده و به دلیل سوء مدیریت شرکت و 
پرداخت حقوق کارگران و طلبکاران  از عدم  ناشی  ایجاد شده  مشکالت 
شرکت در استان و علی رغم میل بانک در سنوات گذشته بر اساس تصمیم 

شورای تامین استان اداره کارخانه به بانک تجارت واگذار شد.
بر  و  کارخانه  فعالیت  با  بانک، همزمان  توسط  کارخانه  راه اندازی  از  پس 
از مرجع قضایی، نهایتًا  اساس درخواست طلبکاران سابق شرکت مذکور 
در  گردید.  قطعی  و  صادر   88 سال  تاریخ  به  شرکت  ورشکستگی  حکم 
ادامه  به  اداره تصفیه نسبت  با  اجاره  قرارداد  تنظیم  با  بانک  راستا  همین 
به  دعوی  طرح  با  تصفیه  اداره  لیکن  کرده،  اقدام  کارخانه  امور  فعالیت 
طرفیت بانک با فسخ قرارداد بانک، کارخانه را به اجاره اشخاص غیرواگذار 
به  نسبت  اختیاری  گونه  هیچ  بانک  تصفیه ، عمال  اداره  اقدام  این  کرد.با 

کارخانه، فعالیت و اشتغال آن نداشته و ندارد.
به گزارش خبرگزاری آریا ،  الزم به توضیح است در راستای صدور حکم 
ورشکستگی کارخانه اقدامات قانونی بانکی جهت وصول مطالبات خود از 
زمان صدور حکم ورشکستگی متوقف و تاکنون کارخانه مذکور به بانک 
منتقل نشده است. اداره امور کارخانه از سال 89 و بعد از حکم ورشکستگی 
در اختیار اداره تصفیه در ورشکستگی بوده است و بانک در این مدت با 
انجام مذاکرات و تشکیل جلسات مکرر با مسئولین اداره تصفیه ، با حضور 
را علی رغم  بستانکاران شرکت مذکور  از مطالبات  برخی  استانی  مقامات 

عدم مالکیت بانک نسبت به شرکت پرداخت نموده است.
یا  مزایده  از  تاکنون  کارخانه  اجاره  با  ورشکستگی  و  تصفیه  اداره  لیکن 
واگذاری کارخانه خودداری کرده و نه تنها مطالبات این بانک تعیین تکلیف 
اقدامات ، ماشین آالت در حال مستهلک شدن و  این  با  نشده بلکه عمال 

کارخانه با ظرفیت پایین فعالیت می کند.
مسئولین  با  نهایت همکاری  گذشته  سنوات  در  بانک  که  یادآور می شود 
استان و اداره تصفیه جهت جلوگیری از تعطیلی کارخانه را معمول داشته 
کارخانه  وضعیت  تکلیف  تعیین  منظور  به  تجارت  بانک  همچنین  است. 
مکاتبات و پیگیری های زیادی با قوه قضاییه و نهاد های ذی ربط انجام 

داده که تاکنون منتج به نتیجه نشده است.
در خاتمه مجدداً تاکید می شود که سال هاست کارخانه سبالن پارچه تحت 
قانونا حق هیچ گونه  بانک  اداره تصفیه و ورشکستگی قرار دارد و  اختیار 
ورود و دخالت در اجاره ، اشتغال و فعالیت های کارخانه را نداشته و ندارد و 
مطالبات بانک هم به دلیل عدم تعیین تکلیف کارخانه توسط اداره تصفیه 

همچنان معوق و الوصول باقی مانده است.
برخوردهای  یا  عدم پاسخگویی  در خصوص  کارخانه  مدیر سابق  اظهارات 
در  و مشارالیه  نداشته  اخیر صحت  در سال های  بانک ،   ... و  غیر حرفه ای 
این سال ها به دلیل عدم اختیار بانک در کارخانه هیچ گونه مراجعه ای به 
مدیریت بانک نداشته است همچنین بانک تجارت آمادگی دارد با وجود 
اداره تصفیه و ورشکستگی است،  اختیار  پارچه در  اینکه کارخانه سبالن 
نسبت به انجام همکاری و مساعدت های الزم برای از سرگیری فعالیت 

کامل سبالن پارچه در سال جهش تولید اقدام نماید. 
تا 15 مهر  داد و گفت:  پنبه در مناطق خشک کشور خبر  برداشت  از  او 
برداشت به دیگر شهر ها می رسد، اما پاسخگوی صنعت نساجی نیست به 
طوری که اگر امکان واردات وجود نداشته باشد، در 6 ماه سال آینده دچار 

مشکل خواهیم شد.
 مدیر عامل صندوق پنبه درباره آخرین وضعیت واردات پنبه بیان کرد: بنابر 
آمار 4 ماهه گمرک 8 هزار تن پنبه وارد کشور شده، این در حالی است که 

واردات پنبه در مدت مشابه سال قبل 400 هزار تن بوده است.
 او با بیان اینکه 50 تا 60 درصد نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود، 

گفت: مابقی نیاز کشور از طریق واردات باید تامین شود.
 این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه قیمت پنبه جوابگوی هزینه های 
تولید نیست، تصریح کرد: قیمت تمامی محصوالت کشاورزی نسبت به 
مدت مشابه سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است که با حذف یارانه 
سم و کود، قیمت نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد چشمگیری داشته 
پنبه  وش  تومانی  هزار   9 تا   500 و  هزار   8 نرخ  وجود  این  با  که  است 

جوابگوی هزینه کشاورزان نیست.

پاسخ بانک تجارت به سهامداران سبالن پارچه



44   شماره 211   مهر  99

رییس سازمان صمت یزد حداکثر نرخ مصوب مصرف کننده انواع ماسک سه الیه 
در مراکز عرضه را معادل یک هزار و 300 تومان اعالم کرد. محمد رضا علمدار 
یزدی گفت: طبق تصمیم کمیته استانی، حداکثر نرخ مصوب مصرف کننده انواع 

ماسک سه الیه در کلیه مراکز معادل یک هزار و 300 تومان تعیین شده است.

 به گزارش شاتا، وی افزود: حداکثر نرخ مصرف کننده انواع ماسک سه الیه در 
کلیه مراکز از جمله واحدهای صنفی، فروشگاه های لوازم پزشکی، داروخانه ها، 
فروشگاه های زنجیره ای معادل 13 هزار ریال و نرخ تولید کننده ماسک سه الیه 11 
هزار ریال تعیین شد. علمدار یزدی تاکید کرد: اولویت استان تامین ماسک با قیمت 
مناسب برای مردم است و در این زمینه واحدهای صنعتی در استان یزد توانایی تولید 

روزانه بیش از 3 میلیون ماسک سه الیه طبی را دارند .
 رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان با بیان اینکه هر ماسک سه الیه دارای 
دو الیه »اسپان باند« و یک الیه میانی »ملت بلون« است گفت: از سه واحد صنعتی 
بزرگ تولید »ملت بلون« در کشور که نیاز کل کشور در این قلم کاالیی را تامین 

می کنند یکی از آنها در استان یزد است که از این بابت مشکلی نداریم. 
وی افزود: هر گونه فروش به قیمت های باالتر از قیمت اعالمی، تخلف گرانفروشی 
بوده و در صورت انعکاس شکایات در این خصوص به شماره تماس 124 و یا درج 

در سامانه ir.124 مراتب پیگیری و با متخلفان برخورد خواهد شد.

امسال قیمت تمام شده محصوالت چرمی باال رفته و قدرت خرید مردم هم در 
سال های اخیر کاهش یافته که مجموع این شرایط باعث کاهش تولید چرم در سال 

جاری شده است.
در همین رابطه عضو هیات مدیره انجمن صنایع چرم ایران از 1/5 برابر شدن 
قیمت محصوالت چرمی در سال جاری خبر داد و گفت: با توجه به افزایش قیمت 
مواد اولیه صنعت چرم شامل پوست و مواد شیمیایی که برای ساخت و  ساز آن استفاده 
می شود، قیمت تمام شده محصوالت چرمی باال رفته است. جدیدترین آمار منتشر 
شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد که در پنج ماهه 
اول امسال بیشترین کاهش تولید مربوط به چرم بوده که با کاهش 20/5 درصدی 
مواجه شده و تولید آن از 17 میلیون و 100 هزار فوت مربع در پنج ماهه اول سال 

1398 به 13 میلیون و 600 هزار فوت مربع در مدت مشابه امسال رسیده است.  
به گزارش ایسنا، در همین خصوص حسن نصیریان با بیان اینکه در سال جاری 
قیمت تمام شده محصوالت چرمی نسبت به سال قبل حداقل 1/5 برابر شده، 
تصریح کرد: عالوه بر افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش دستمزد کارگران هم بر این 
فرآیند تاثیرگذار بوده و طبیعتا قیمت فروش هم به همین میزان افزایش داشته است.

 نصیریان با بیان اینکه کاهش قدرت خرید مردم باعث کاهش تولید می شود، تصریح 
کرد: آمار دقیقی از کاهش تقاضا در بازار محصوالت چرمی نداریم، اما شاهد این 
هستیم که فروش تعدادی نسبت به سال قبل پایین آمده که دلیل اصلی آن افزایش 

قیمت است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع چرم ایران با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا هم بر 
وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم تاثیر گذاشته، تصریح کرد: یکی از دالیل مهم 
افزایش قیمت ها نرخ دالر است، چرا که در اقتصاد ما نرخ دالر بر همه چیز تاثیر 
می گذارد. حتی در محصوالت چرم که مواد اولیه آن شامل پوست در داخل تامین 
می شود، نرخ دالر بر قیمت پوست تاثیرگذار است. چراکه در این بخش به ویژه 
پوست های سبک با افزایش نرخ ارز صادر می شوند و دست اندرکاران این بخش 

تولید داخلی را هم بر مبنای نرخ دالر محاسبه می کنند.
وی همچنین از کاهش قاچاق چرم و محصوالت مرتبط با آن طی یک سال گذشته 
خبر داد و گفت: علت کاهش قاچاق در این بخش افزایش نرخ ارز است که باعث 

شده قاچاق دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد.

حداکثر نرخ ماسک سه الیه در یزد تعیین شد

علت کاهش تولید چرم
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رییس قوه قضاییه در جریان سفر به استان اردبیل و در بازدید از کارخانه نساجی 
سبالن دستور داد تا پرونده ورشکستگی و تملک این واحد صنعتی توسط بانک 

دوباره بررسی شود.
 حجه االسالم سیدابراهیم رییسی که  در رأس یک هیات عالی رتبه قضایی در 
جریان هفدهمین سفر استانی خود به اردبیل سفر کرده است، به منظور پیگیری 
برنامه های دستگاه قضا در حمایت از بخش های تولیدی کشور به طور سرزده از 

کارخانه نساجی سبالن در شهرک صنعتی شماره 2 اردبیل بازدید کرد.
 به گزارش ایرنا ، رییس قوه قضاییه در جریان این بازدید، پای حرف ها و 
درددل های مدیران و کارگران این کارخانه که به دلیل پایبند نبودن بانک خریدار 
به تعهدات خود به حالت نیمه تعطیل درآمده است، نشست و در جریان مشکالت 

و نیازهای این واحد تولیدی برای بازگشت به چرخه تولید قرار گرفت.
وی  با ابرازامیدواری نسبت به رونق گرفتن صنعت نساجی در کشور تتکید کرد: 

رکود کارخانه نساجی سبالن که ظرفیت اشتغالزایی برای 6 هزار نفر را دارد و به 
علت مشکالت مربوط به بخش خصوصی و بانک، بخشی از فعالیت آن تعطیل 

شده، برای ما رنج آور است.
 رییس قوه قضاییه با بیان این که مقام معظم رهبری همواره بر رونق تولید و 
جهش تولید تاکید دارند و جوانان ما هم آماده کار و تالش هستند، اما زمینه کار 
برای آن ها فراهم نیست، افزود: این که ببینیم بخشی از یک واحد تولیدی عظیم 
تولیدی که می تواند هزاران نفر را مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار کند، 9 

سال خاک می خورد، واقعا انسان را غمگین می کند.
 رییسی با ابراز تاسف از گزارش مدیریت کارخانه نساجی سبالن و فعالیت 600 
نفر در این واحد صنعتی که ظرفیت اشتغال 6 هزار نفر را دارد، بیان کرد: فعالیت 
با 10 درصد ظرفیت کارخانه بزرگی که می تواند صادرکننده پارچه باشد، قابل 
پذیرش نیست. رییس قوه قضاییه بر همین اساس خطاب به استاندار و رییس 
دادگستری استان اردبیل تاکید کرد که مدیریت این کارخانه را در رفع موانع 
و مشکالت فعال سازی کامل یاری دهند تا همه بخش های این واحد عظیم 
صنعتی با تمام ظرفیت به چرخه تولید بازگشته و در کوتاه ترین زمان ممکن با 

جذب نیروی کار مورد نیاز خود، رونق دوباره پیدا کند. 
در پی نیمه تعطیل شدن کارخانه نساجی سبالن اردبیل به دلیل عدم پایبندی 
بانک خریدار به تعهدات خود پس از تملیک کارخانه و طرح شکایت مدیران و 
کارگران این مجموعه عظیم تولیدی و صنعتی به دستگاه قضا، دادگستری استان 
خواستار اعمال ماده 477 و بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک کارخانه 

شد که مورد موافقت رییس قوه قضاییه قرار گرفت.

دستور رییس قوه قضاییه برای بررسی مجدد پرونده تملک و ورشکستگی نساجی سبالن

سخنگوی گمرک ایران از صادرات بیش از 7 میلیون دالری محصوالت چرمی 
در پنج ماه نخست امسال خبر داد.

دالری   866 و  198هزار  و  7میلیون  صادرات  به  اشاره  با  لطیفی  اهلل  روح 
محصوالت چرمی در 5 ماه نخست امسال، گفت: از این میزان، 3 میلیون و 928 
هزار و 795 دالر پوست خام حیوان و یک میلیون و 724 هزار و 232 دالر پوست 
مرطوب و نمک زده بوده است. به گزارش اکسپورتنا، وی ادامه داد: 690 هزار و 
142دالر از این صادرات مربوط به محصوالت چرم و پوست دباغی خشک، چرم 

بیشتر دباغی شده و چرم و پوست دوباره ساخته شده است.
 به گفته لطیفی، 67 هزار و 6 دالر اشیاء، زین، برگ سازی برای هر حیوان قالده، 
7 هزار و 200 دالر کیف دست ساز،  857 هزار و 166دالر رخت دان و چمدان و 
95 هزار و 29 دالر کیف دستی از چرم طبیعی دوباره ساخته شده یا ورنی است.

 سخنگوی گمرک ایران تاکید کرد: بیش از 6 میلیون دالر از این صادرات خام 
فروشی پوست است.

صادرات 7 میلیون دالری محصوالت چرمی در پنج ماه
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رئیس و هیات مدیره انجمن صنفی کارگری کارگران شرکت ایران پوپلین به 
نیابت از کارگران این کارخانه در مخالفت با واگذاری این واحد نساجی به بخش 

خصوصی نامه سرگشاده ای خطاب به آیت اهلل رئیسی نوشتند.
 در نامه ای که به نیابت از سایر کارگران به امضای رئیس و هیات مدیره انجمن 
صنفی کارگران شرکت ایران پوپلین به اسامی پرویز زعیمی، علیرضا کلباسی، 
محسن محمدی، عباس پیری و سیده فاطمه حسینی رسیده، رئیس و هیات مدیره 
انجمن صنفی کارگری کارگران شرکت ایران پوپلین به نیابت از کارگران این 

کارخانه خواستار عدم واگذاری کارخانه به بخش خصوصی شده اند.
متن این نامه که خطاب به آیت اهلل رئیسی نوشته شده، به شرح زیر است:

با سالم و احترام، باستحضار آن مقام عالی می رسانیم، شرکت ایران پوپلین که قریب 
به نیم قرن در صنعت نساجی گیالن فعالیت دارد و از شرکت های صاحب نام در 
کشور به شمار می رود، در حال حاضر با 276 نیروی انسانی فعال کارگری تمامی 
مراحل تولید منسوجات ازجمله ریسندگی، بافندگی و مراحل چاپ، رنگرزی و تکمیل 

انواع پارچه های پنبه ای و پلی استر را انجام می دهد.
در حال حاضر این کارخانه به علت سوءمدیریت مدیران ادواری گذشته و عدم نظارت 
دستگاه های مربوطه بر فعالیت مدیران این شرکت و عدم استفاده از ظرفیت های 
موجود که ناشی از عدم نقدینگی و سرمایه در گردش می باشد و بدهی های انباشته 
به دستگاه های خدماتی و تامین اجتماعی استان گیالن و ... موجب گردیده که نهایتا 
براساس مصوبه هیجدم تیرماه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گیالن و 
موافقت شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی بانک ملی ایران، تصمیم به واگذاری 

به بخش خصوصی یا اجاره به شرط تملیک شود!

از آنجایی که سابقه واگذاری شرکت ها و کارخانجات تولیدی در کشور خاصه 
گیالن درخشان و شفاف نبوده و هیج گونه آثار مثبتی دربرنداشته است و گاها 
تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی و اخراج کارگران را در پی داشته است مثل 
)پارس الکتریک، فرش گیالن، شرکت پوشش، ابریشم( فلذا اینجانبان نمایندگان 
انجمن صنفی کارگری کارگران شرکت ایران پوپلین به نمایندگی از جامعه کارگری 
کارخانجات ایران پوپلین و خانواده آنان مخالفت و اعتراض صنفی خویش و قشر 
کارگری را با هر گونه واگذاری به بخش خصوصی اعم از فروش و اجاره یا به هر 
طرق مختلفی که سرمایه ملی را تبدیل به سرمایه خصوصی و خانوادگی کند، اعالم 
نموده و می نماییم. بر این باوریم که این تصمیم اتخاذ شده کارگروه رفع موانع تولید 
استانی شتابزده و برخالف منویات و فرموده مقام معظم رهبری بوده که امسال را به 

عنوان سال جهش تولید نامگذاری نموده اند!
اینجانبان امضاکنندگان ذیل این نامه معتقدیم که امورات شرکت ایران پوپلین 
و دیگر شرکت ها باید با مشارکت کارگران همان مجموعه حل و فصل شود و 
مخالفت خود را با خصوصی سازی و استیالی نئولیبرالیسم اعالم داشته و خواهان 
قطع دستان چدنی رانتخواران صنایع گیالن بوده و پیشنهاد می کنیم که مدیران 
محترم گروه توسعه ملی بانک ملی چوب حراج بر اموال بیت المال ایران پوپلین نزنند! 
این شرکت بحران دیده مالی، با اندکی سرمایه گذاری مستقیم و نظارت سهامداران 
اصلی یا سرمایه گذاری نهادهای حمایتی و مردمی مثل ستاد فرمان اجرایی امام 
ره، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، جهت مدرنیزه شدن دستگاه ها و تامین مواد اولیه 
کارخانجات ایران پوپلین، می توان شاهد اشتغالزایی روزافزون جوانان تحصیلکرده 

نساجی جویای کار استان و احیای صنعت فراموش شده نساجی گیالن بود.

نامه سرگشاده کارگران ایران پوپلین به رئیس قوه قضاییه

رئیس انجمن نساجی استان آذربایجان شرقی، گفت: 500 واحد بزرگ، متوسط و 
کوچک در سطح استان در حوزه نساجی فعال هستند.  سیدحسن پروینی اسکویی  
در شصت و دومین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان 
آذربایجان  شرقی در خصوص تامین مواد اولیه واحدهای نساجی از پتروشیمی ها 

کشور با اشاره به این نکته که حدود 500 واحد بزرگ، متوسط و کوچک در سطح 
استان در حوزه نساجی فعال هستند که مواد اولیه خود را از پتروشیمی  ها تامین 

می کنند، اظهار داشت: مصرف ساالنه این واحدها حدود یک میلیون تن است.
 به گزارش خبرگزاری فارس ، وی در خصوص رفع مشکل واحدهای تولیدی در 
حوزه نساجی استان یادآور شد: با توجه به این نکته که حدود 20 هزار نفر در 
این واحدها فعال هستند، ساماندهی سایت های که ثبت سفارش انجام می دهند، 
شفاف سازی در بورس پلیمر به منظور کاهش قیمت تمام شده در راستای حمایت 
از تولیدکننده را از جمله اقدامات دولت در سطح ملی خواند. پروینی اسکویی برای 
حمایت از فعاالن استانی در زمینه صنعت نساجی پیشنهاد داد: سازمان صمت در 
استان مثل برخی استان های دیگر کشور و به منظور حمایت از واحدهای کوچک و 
متوسط استان مدیریت ثبت مواد پلیمری از بورس برای تامین نیاز واحدهای استان 
را بر عهده گرفته و از طریق »تعاونی تامین نیاز« مواد مورد نیاز واحدها را با هدف 

کاهش بروکراسی های زائد اداری در اختیار واحدهای نساجی قرار دهد.

اشتغال 20 هزار نفر در 500 واحد نساجی در آذربایجان شرقی
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مجری طرح پنبه کشور با اشاره به برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای احیای تولید 
پنبه در کشور گفت: در سال جاری حدود 99 هزار هکتار از اراضی کشور به زیر 

کشت پنبه رفت و پیش بینی می شود 270 هزار تن وش پنبه تولید شود.
ابراهیم هزارجریبی مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد:  برای 
سال جاری، 98 هزار و 760 هکتار از اراضی کشور به زیر کشت پنبه رفته است و 

پیش بینی می شود که 270 هزار تن وش پنبه در سال جاری تولید شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی افزود: در سال جاری 68 درصد نسبت به ابتدای 

برنامه ششم افزایش تولید پنبه داریم همچنین میزان افزایش تولید پنه در سال جاری 
در مقایسه با سال قبل حدود 18 درصد است.

 مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: این افزایش تولید، هنوز تولید پنبه 
را در وضعیت رضایت بخشی قرار نداده است زیرا در  مقایسه با دوران شکوفایی 

تولید پنبه در کشورمان عقب هستیم.
 وی تصریح کرد: با توسعه زنجیره پنبه، عالوه بر تولید نیاز کشور به این محصول و 
اشتغال مناسب در زنجیره های تولید، شامل کشت و ریسندگی، تولیدات جانبی مانند 
روغن و کنجاله ایجاد می شود که موجب رونق صنایع روغن کشی و تامین نیاز  

نهاده های صنایع دام و طیور می شود. 
هزار جریبی با بیان اینکه رونق و احیای خود اتکایی صنعت پنبه در کشور  به صورت 
زنجیره دنبال می شود گفت:  اگر حتی یک قسمت از زنجیر این صنعت کامل نشود، 
صنعت دچار مشکل خواهد بود، کما اینکه در سال های گذشته نیز به همین دلیل 
دچار مشکل بودیم.  بنابراین گزارش در دهه های گذشته ایران جز تولید کننده های 
بزرگ پنبه در دنیا بوده است اما در سال های گذشته خودکفایی این محصول از دست 
رفته و به واردات وابستگی ایجاد شده است. وزارت جهاد کشاورزی به دنبال احیای 

دوباره تولید پنبه و متعاقب آن صنایع ریسندگی در کشور  است.

تولید پنبه کشور احیا می شود

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان یزد گفت: در کنار صنایعی همچون فوالد 
و سرامیک و کاشی، باید راه را برای بازگشت و احیای صنعت نساجی در استان 
هموار کرد. محمدرضا حدادزاده در نشست با اعضای خانه صنعت و معدن استان 
یزد، نشست با صنعتگران، تولید کنندگان وکارآفرینان را به فال نیک گرفت و اظهار 
داشت: تداوم و استمرار جلسات مشترک و آشنایی دقیق با موانع و مشکالت تولید، 

دید مسئوالن قضایی را برای حمایت از فعاالن این عرصه باز می کند.
به گزارش خبرآنالین ؛  وی به نگاه حمایتی مجموعه قضایی استان از تولید و اشتغال 
اشاره کرد و بیان داشت: عالوه بر مجموعه قضایی در استان، آنچه کامال واضح و 
مبرهن است حمایت کامل استاندار و ادارات تحت امر و حتی مجموعه های نظارتی 
و امنیتی است که گزارش های آنان با هدف رفع مشکل و موانع تولید به دادستانی 

واصل می گردد.
این مقام قضایی برخی از مشکالت بر سر راه تولیدکنندگان را ناشی از مسائل کالن 
اقتصادی در کشور ذکر کرد و گفت: باید با اتکال به خداوند، همت مردم و حمایت 

صنعتگران و تولیدکنندگان از این برهه تاریخی عبور کرد.
وی تجارت را پیوست تفکیک ناپذیر صنعت دانست و ابراز داشت: بدون شک 
فعاالن اقتصادی در عرصه صنعت و تولید باید به مبانی تجارت برای حل و فصل 

مشکالت ارزی، انجام تعهدات مالی و قوانین این عرصه در مراودات خارجی آگاه 
باشند. دادستان عمومی و انقالب یزد با اعالم ناخرسندی از مشکلی که در پی بد 
عهدی تعدادی از صرافان پایتخت نشین برای تجار یزدی ایجاد کرده اند، گفت: 
باید رایزنی کرد تا در مراحل بعدی تا آنجا که امکان دارد با همکاری بانک مرکزی 
صرافان هم استانی برای مبادالت ارزی اعالم و انتخاب شوند ضمن اینکه مستندات 
عدم پایبندی به تعهد صرافی های مذکور در پایتخت را به دادستانی یزد ارسال گردد 
تا با ارسال نیابت در جهت استیفای حقوق پایمال شده تجار متعهد یزدی اقدام 

قضایی صورت پذیرد.
وی بر لزوم حرکت استان به سمت اشتغال پایدار بومی تأکید کرد و اظهار داشت: 
آنچه بعضا در برخورد با کوره های آجر پزی و برخی دیگر از مشاغل صورت می 
گیرد ممانعت از تولید نیست بلکه حرکت به سمت اشتغال بومی پایدار است که باید 

با عنایت و همکاری صاحبان این ِحَرف و مشاغل ایجاد گردد.
حدادزاده به مشکالت اجتماعی و بعضاً امنیتی ناشی از حضور اتباع بیگانه و افراد غیر 
بومی در استان اشاره کرد و گفت: رشد و افزایش برخی از ناهنجاری ها و آسیب های 
اجتماعی، اختالل فرهنگ ها و برخی از مشکالت مربوط به حاشیه نشینی ناشی از 

این مسئله است که نیاز به مدیریت دارد.

دادستان مرکز استان یزد: 

صنعت نساجی به الگوی توسعه استان بازگردد
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عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران می گوید بر اساس طرح افق، 
تولیدکننده ها بر مبنای ماشین آالت خاص خود و پروانه بهره برداری موجود اجازه 
دارند از سبد سهمیه خود تصمیم بگیرند چه مواد اولیه ای را با توجه به تائید 
وزارت صمت تولید کنند اما پتروشیمی تولید کننده در آخرین جلسه کارگروه 
تنظیم بازار اصرار بر این دارد که گرید جدید چیپس پلی استر TG670 که از 
لحاظ ویسکوزیته IV اصالح شده فقط به چند تولیدکننده خاص برسد و اگر 
سایرین هم بخواهند از این گرید استفاده کنند، پتروشیمی تندگویان حاضر به 

عرضه نیست.
 شاهین کاظمی در خصوص چالش های موجود درباره گرید پلی استر نساجی 
اظهار کرد: اعتقاد انجمن صنایع نساجی بر این است که قدرت انتخاب باید به 
تولید کننده ها داده شود که هرکسی که می خواهد آن گرید را با کسر از مجموع 
سهمیه مجاز خود دریافت کند اما پتروشیمی تندگویان می گوید این گرید فقط 
به تولیدکنندگانی داده شود که امکان تولید نخ برای چادر مشکی دارند و اگر 
تولیدکننده دیگری قصد استفاده از آن برای تولید پارچه مانتویی یا روسری یا ... 

را دارد، مجاز به استفاده نباشد. 
به گزارش اینپیا، وی با اشاره به اینکه شرکت های دیگری هم هستند که 
می توانند از این محصول استفاده کنند و با کمک این چیپس جدید کیفیت 
محصوالت خود را که همگی در صنعت نساجی مورد استفاده قرار می گیرند 
را ارتقا دهند، ولی لزوماً برای تولید چادر مشکی نباشد، گفت: نتیجه رایزنی ها 
به این صورت شد که کد ویژه برای این گرید تعریف شود و تمام کسانی که 
درخواست آن را دارند، درخواست خود را به وزارت صمت بدهند تا این وزارتخانه 

در خصوص آن تصمیم بگیرد.
کاظمی توضیح داد: پتروشیمی تندگویان فعاًل توان تولید خود را برای گرید 
بررسی  با  شاید  که  است  کرده  اعالم  سال  در  تن  هزار  حدود 6   TG670

کارشناسان وزارت صمت درخواست افزایش یا کاهش آن را داشته باشیم.

عضو هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با تاکید بر اینکه باید رویکردهای 
خود را در این زمینه اصالح کنیم، افزود: نباید حمایت از تولید چادر مشکی 
باعث شود با کسر از مجموع چیپس عرضه شده در بورس به سایر قسمت های 
صنعت نساجی آسیب وارد کنیم بلکه حمایت یعنی شرایطی را فراهم کنیم که 
تولید این گرید به سهمیه کف عرضه فعلی اضافه شود درحالیکه پتروشیمی 
تندگویان اعتقاد دارد این تولید بایستی در داخل سهمیه فعلی قرار گرفته و به 
عبارت دیگر از مجموع عرضه سایر گریدها کاسته شود. به هر حال با توجه به 
اینکه موضوع حمایت از چادر مشکی یکی از مسائل بسیار حائز اهمیت در حوز 
فرهنگی نیز هست، باید تدابیری اندیشیده شود که بدون کاستن از سهیمه سایر 
واحدها، نیازهای خاص این بخش از صنعت نساجی نیز تامین شود. به تازگی 
کف عرضه پتروشیمی شهید تندگویان برای مجموع کلیه گریدهای چیپس 
نساجی تا حد 5500 تن در هفته افزایش یافته است، در حالیکه تقاضای خرید 
واحدهای نساجی به مراتب بیش از این است که با کاستن این عدد، آتش رقابت 
در این بخش که در طی فصل تابستان همواره در باالترین حد بوده است بیش 

از این خواهد شد.
کاظمی خاطر نشان کرد: بخاطر این دو نگاه متفاوت، تصمیم در این خصوص به 
وزارت صمت واگذار شده و همه واحدهایی که تمایل به خرید این گرید را دارند، 
باید درخواست خود را اعالم کنند. شاید مجموع این درخواست ها حتی کمتر از 
عرضه 6 هزار تنی باشد، شاید هم 10 هزار تن تقاضا موجود باشد. وزارت صمت 
باید تصمیم بگیرد چه بخشی از این سهمیه در اختیار واحدهای تامین کننده نیاز 

چادر مشکی اختصاص یابد و چه حدی به سایر بخش ها داده شود.
وی با اشاره به اینکه قباًل به دلیل عضویت در هیات مدیره شرکت تولید کننده 
چادر مشکی از مسائل خاص این حوزه کم و بیش مطلع می باشد، ادامه داد: باید 
توجه داشت که گرید جدید تولید شده منحصر به تولید پارچه چادر مشکی نیست 
و در خیلی از پارچه های دیگر هم قابل استفاده است پس نباید تولید کننده را 
مجبور کنیم که فقط در صورت تولید محصوالت مرتبط با چادر مشکی حق 

استفاده از این گرید را دارد.
الزم به ذکر است که انجمن ضمن استعالم از تنها واحد تولیدکننده چادر مشکی 
کشور و شناسایی نیاز واقعی آن، مجموع این نیاز را به اطالع سایر اعضای خود 
رسانده است تا هر واحدی که می تواند سهمی در تامین نخ مورد نیاز چادر 
مشکی را دارد اعالم کرده و حتی االمکان از کاهش ظرفیت تولید این محصول 

در داخل کشور کم کند.
 کاظمی در خصوص فعالیت های انجام گرفته برای تنظیم بازار مواد اولیه نساجی 
گفت: نیمه اول سال 97 التهابات شدیدی بر بازار حاکم شد، میزان تقاضا بسیار 

عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران:

نمی توان تولیدکننده را مجبور به تولید یک محصول خاص کرد
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باال رفت و رقابت شدید شد، سقف رقابت در بورس نیز برداشته شد. به همین 
منظور وزارت صمت از انجمن خواست کارگروه ویژه ای برای ظرفیت بندی 
واحدها تشکیل دهد. این کار توسط انجمن نساجی با همکاری کارشناسان 
وزارت صمت در چندین مرحله انجام شد. مرحله اول به صورت خوداظهاری بود 
و برای تمام واحدهایی که در سامانه بهین باب سهمیه داشتند، پرسشنامه هایی 
برای صنوف مختلف با سواالت متفاوت ارسال شد. مستنداتی از همه واحدها از 
جمله لیست بیمه، ارزش افزوده پرداختی و قبوض برق دریافت شد تا بدانیم واقعا 

کدام واحدها تولید می کند.
وی افزود: درکنار آن خود اظهاری، برنامه بازرسی حضوری از شهریور 97 تا اوایل 
بهار 98را اجرا کردیم. در این بازرسی یکی از اعضای هیات مدیره انجمن به 
همراه یکی از معاونین اداره کل صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت 
و کارشناس سازمان صمت مربوط هر استان حضور داشتند و بیش از 2000 نفر 
ساعت کار عملیاتی انجام پذیرفت و در طی آن بر مبنای رویه و دستورالعمل 
یکسانی همه واحدها را ظرفیت سنجی کردیم و سهمیه های بهین باب بر مبنای 

این عملیات ها اصالح شد.
به گفته کاظمی، تا قبل از این، مجموع پروانه های صادره در این واحدها بیش 
از یک میلیون و 200 هزار تن در سال بود در حالیکه بیش از 300 هزار تن 
چیپس نساجی نمی تواند در کشور تولید شود. یعنی 4 برابر توان تولید پتروشیمی 

تندگویان پروانه بهره برداری داشتیم.
این فعال اقتصادی ادامه داد: واحدها را دسته بندی و متناسب با توان آنها ظرفیت 
بندی کردیم. یعنی به بعضی از واحدهایی که قابلیت استفاده از پرک بطری نیز 

دارند، برابر با 7 یا 22 درصد ظرفیت محاسباتی انجمن، اجازه خرید چیپس پلی 
استر داده شد. بدین ترتیب در قدم اول ظرفیت سنجی از مجموع پروانه های 
بهره برداری یک میلیون و 240 هزار تن بود ظرفیت محاسباتی به رقم به 850 
هزار تن کاهش یافت و سپس با درصد بندی استفاده از مواد بازیافتی، میزان 
مجموع مجاز خرید چیپس را 450 هزار تن اعالم کردیم. با اجرای این روش در 
سال گذشته تمام التهاباتی که در خرید چیپس  پلی استر وجود داشت برطرف شد.

کاظمی گفت: امسال اما با چالش دیگری مواجه شدیم، در ابتدای سال به دلیل 
کرونا واحدهای نساجی مجبور به تعطیلی کارخانجات بر اساس دستورالعملهای 
ابالغی شدند و از سوی دیگر پتروشیمی تندگویان یکی از واحدهای پلیمریزاسیون 
خود را که قباًل چیپس پلی استر نساجی تولید می نمود را تغییر محصول داد، 

بدین ترتیب مجدداً با داستان عدم توازن عرضه و تقاضا مواجه شدیم.
در این مرحله نیز به منظور کاستن از میزان رقابت مجدداً وزارت صمت با 
همکاری انجمن تصمیم به اصالح مجدد سهمیه ها و کاهش آن گرفتند که 
عماًل این موضوع داستان سرکوب کردن تقاضا است، در حالیکه بهتر بود 
پتروشیمی با توجه به توان باالی خود اقدام به افزایش عرضه به بیش از 6 هزار 
تن در هفته کند. در خصوص داستان پلی پروپیلن نیز وزارت صمت با همکاری 
انجمن صنایع نساجی در نظر داشتند تا برنامه مشابهی را پیاده سازی کنند که 
متاسفانه به دلیل تغییرات بسیار زیاد مدیریت ارشد وزارت صمت و همچنین تعداد 
بسیار زیاد واحدهای درگیر در این بخش این طرح به اتمام نرسید و در ابتدای 

کار متوقف شد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: 37 واحد تولیدی 
نساجی دارای پروانه بهره برداری معتبر در این استان فعال بوده که سرمایه گذاری 

صورت گرفته در آنها به سه هزار و 96 میلیارد ریال می رسد.
غالمرضا بابایی رییس سازمان صمت افزود: با فعالیت این واحدهای تولیدی، 

یک هزار و 476 نفر صاحب شغل شده اند که ظرفیت مناسب این بخش از 
صنعت را در استان نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری برنا، وی با اشاره به افتتاح یک واحد جدید نساجی در 
ارومیه طی هفته های اخیر اضافه کرد: میزان سرمایه گذاری انجام شده در این 
واحد بیش از 100 میلیارد ریال بوده که 49 درصد آن مربوط به بنیاد برکت است.

 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: با افتتاح این واحد 
تولیدی برای 165 نفر اشتغال مستقیم ایجاد شد.

 بابایی بیان کرد: ظرفیت این واحد تولیدی، ساالنه یک هزار تن انواع نخ گلدوزی 
و فانتزی است که عالوه بر تأمین نیازهای کشور به مقدار چشمگیری از خروج 

ارز از کشور جلوگیری می کند.
در  پیشرفته  صنعتی  واحدهای  مشکالت  عمده  از  یکی  کرد:  اظهار  وی 
آذربایجان غربی تأمین مواد اولیه است که حل این مشکل همت و همکاری تمام 

دستگاه ها و ارگان ها را می طلبد.

فعالیت 37 واحد نساجی در آذربایجان غربی
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سخنگوی گمرک ایران گفت: جمهوری اسالمی ایران در 5 ماهه اول سال 99، 
اقدام به صادرات بیش از 4 هزار و 527 تن انواع پوشاک به ارزش 35 میلیون و 

190 هزار و 52 دالر، انواع پوشاک به 29 کشور جهان کرده است.
 سید روح اله لطیفی با تشریح میزان تجارت پوشاک ایران گفت: در 5 ماهه اول 

سال جاری بالغ بر 4 هزار و 527 تن انواع پوشاک به ارزش 35 میلیون و 190 
هزار و 52 دالر از کشورمان به بیش از 29 کشور جهان صادر شده و این در 
حالی است که کشورهای مقصد پوشاک ایران در سال گذشته، صرفا 4 کشور 

افغانستان، روسیه، عراق و یمن بوده است. 
به گزارش اکسپورتنا، وی افزود: پوشاک تولید ایران، به عراق، کویت، استرالیا، 
ترکمنستان،  پاکستان،  افغانستان،  روسیه،  ازبکستان،  آذربایجان،  ارمنستان، 
قرقیزستان، آلمان، کره، ژاپن، امارات، انگلستان، ونزوئال، ساحل عاج، ایتالیا، 
و  اسپانیا  پاکستان، گرجستان،  نیجریه، سوئیس،  کانادا، قطر، عمان،  ترکیه، 
دانمارک صادر شده است.  دبیر شورای اطالع رسانی گمرک در خصوص میزان  
واردات پوشاک نیز خاطرنشان کرد : اگرچه واردات تجاری پوشاک ممنوع است 
و لیکن میزان واردات پوشاک در این مدت زمان مشخص کمتر از دو و نیم تن 
و به ارزش 514 هزار و 441 دالر بوده که غالبا به صورت مسافری و یا پستی 

وارد کشور شده است

زنجیره تولید نخ در مجتمع نساجی بروجن از توابع استان چهارمحال و بختیاری 
تکمیل شد.

مدیرعامل مجتمع نساجی نگین بروجن گفت: این مجتمع با بهره مندی از 
برترین تکنولوژی روز جهان )تکنولوژی سال 2018 بارمگ آلمان و وایندر 
WINGS میکروفیالمنت با )DPF 0/3( می تواند انواع نخ های فیالمنت پلی 

استر را با کیفیت و تنوع باال جهت تضمین صنایع پایین دستی تولید کند.
 به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  مجتمع نساجی بروجن متشکل از شرکت های 
نساجی نگین بروجن، رنگین نخ نگین بروجن، پلی بهریس آفاق بروجن و ایلیا 
نساج مهتاب ایرانیان، با هدف تولید انواع نخ های فیالمنت پلی استر جهت تأمین 

نیاز تمامی صنایع نساجی بیش از سه دهه پیش تأسیس شد.

با رویکرد کار تیمی و  اینکه مجتمع نساجی بروجن  بیان  با  حسین اخوان 
همچنین به کارگیری کارشناسان متخصص و مجرب داخلی و خارجی قابلیت 
تولید انواع نخ های فیالمنت پلی استر را دارد افزود: در اولین شرکت نخ های 
POY یا همان نخ های نیمه آرایش یافته تولید می شود و این امر باعث ازدیاد 

طول در محصول تولیدی می شود که می توان آن را بعنوان ماده اولیه )محصول 
باالدستی( جهت تولید نخ های DTY و ATY استفاده کرد. وی گفت: در دومین 
شرکت نخ FDY و DTY با اعمال کشش و حرارت روی نخ POY طی فرآیند 
خاص تک مرحله ای یا دو مرحله ای تولید می شود که این نخ به عنوان ماده اولیه 

جهت تولید نخ تابیده بوده و خود نیز بطور مستقیم در بافندگی مصرف دارد.
اخوان افزود: شرکت نساجی نگین بروجن زیر مجموعه مجتمع نساجی بروجن 
با استفاده از مدرن ترین ماشین آالت تولید FDY قابلیت ارائه انواع نخ FDY را 
در رنگ و نمره متنوع دارد.  وی گفت: در سومین شرکت هم با در اختیار داشتن 
تکنولوژی رنگرزی از کمپانی Galvaning ایتالیا توان رنگرزی و ارائه انواع نخ 
رنگی DTY و ATY در طیف گسترده ای از رنگ ها حتی متناسب با سفارش 

مشتری با کیفیتی متمایز وجود دارد.
 اخوان افزود: نخ تولیدی مجتمع ما در قطب های اصلی نساجی کشور مصرف 
می شود، در اصفهان از نخ ما برای تولید پارچه، در کاشان برای تولید فرش، در 
تبریز برای تولید حوله، در یزد برای تولید رومبلی و در قم و تهران برای تولید 

انواع لباس ها استفاده می شود.

صادرات پوشاک به 35 میلیون دالر رسید

تکمیل زنجیره تولید نخ در مجتمع نساجی بروجن
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بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی است در پنج 
ماهه امسال تولید الیاف اکریلیک در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد 189.5 
درصدی ثبت کرد و به دو هزار و 200 تن رسید که در بین اقالم صنعتی، بهترین 
رشد تولید را به ثبت رسانید. در مدت یاد شده تولید نخ سیستم پنبه ای و ترکیبی 

الیاف مصنوعی با رشد 22.8 درصدی به 106 هزار تن افزایش یافت.  
در پنج ماهه امسال، تولید الیاف پلی استر 12.7 درصد افت تجربه کرد و به 80 
هزار و 700 تن کاهش یافت و تولید نخ فیالمنت پلی استر با افت 10.2 درصدی 
به 110 هزار و 500 تن رسید. جداول آماری همچنین حاکی از تولید 264 هزار و 
500 تن پودر شوینده تا پایان مردادماه است. آماری که در مقایسه با مدت مشابه 
پارسال رشد 10.3 درصدی نشان می دهد. برپایه این گزارش، تولید روغن نباتی 

در مدت یاد شده با افت 18.4 درصدی به 596 هزار و 600 تن رسید.
 در پنج ماهه امسال تولید انواع کاغذ با کاهش 9.8 درصدی به 381 هزار و 200 
تن، تولید کارتن با افت 3.9 درصدی به 209 هزار و 600 تن، تولید نئوپان با 
رشد 15.2 درصدی به 333 هزار مترمکعب، تولید فیبر با رشد سه درصدی به 
543 هزار و 700 مترمکعب، تولید سموم دفع آفات نباتی با افت 15.7 درصدی 
به 14 هزار و 800 تن و تولید روغن صنعتی و موتور تصفیه اول با رشد 10.9 
درصدی به 252 هزار و 500 تن رسید.  از ابتدای امسال تا پایان مردادماه 13 
میلیون و 600 هزار فوت مربع چرم و 49 میلیون زوج انواع پایپوش و کفش در 
کشور تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ترتیب 20.5 درصد و 5.1 

درصد کاهش نشان می دهد.  
بررسی آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید 
18 میلیارد و 700 میلیون عدد داروی انسانی از ابتدای امسال تا پایان مردادماه و 

رشد 6.6 درصدی آن در هم سنجی با پارسال است.  
به گزارش ایرنا،  در پنج ماه نخست امسال از بین 38 محصول مهم صنعتی و 
معدنی، تولید 22 کاال با رشد تولید و 16 محصول با کاهش تولید همراه بوده 

است.  
شرایط خاص اقتصادی کشور و شیوع بیماری کرونا منجر به بروز مشکالتی در 
بخش تولید شده، اما در همین شرایط سخت، بخش صنعت و معدن توانست در 

تعداد قابل توجهی از کاالهای اصلی رشد تولید را تجربه کند.
 در این مدت، محصوالت پتروشیمی با بیش از 25 میلیون تن با افزایش بیش 
از 6 درصدی، لوازم خانگی با تولید یک میلیون و 523 هزار دستگاه با رشد 
42 درصدی، شمش آلومینیوم خالص 160 هزار تن با افزایش نزدیک به 50 
درصدی، فوالد خام با تولید بیش از 11 میلیون تن و افزایش هشت درصدی، 
انواع خودرو سواری با تولید نزدیک به 345 هزار دستگاه و رشد 18 درصدی و 
سیمان با تولید 29.5 میلیون تن با رشد نزدیک به 13 درصدی همراه بوده است.

 در این مدت نزدیک به 11 میلیارد یورو صادرات و نزدیک به 14 میلیارد یورو 
واردات انجام شد که این روند کاهشی، ناشی از بسته شدن مرزها در ابتدای 

امسال و مشکالت مرتبط با شیوع بیماری کرونا در جهان بوده است.

الیاف  اکریلیک، رکورددار رشد تولید اقالم صنعتی در سال 99

محمود توالیی، رئیس اتاق کاشان می گوید: از زمان انتقال عملیات صدور کارت 
بازرگانی به سامانه جامع تجارت تاکنون، به دلیل آماده نبودن زیرساخت های فنی 
این سامانه، صدور کارت بازرگانی در کاشان متوقف شده و فعاالن اقتصادی این 
منطقه با مشکل مواجه هستند. وی  اعالم کرد که از زمان راه اندازی این سامانه 

تاکنون )از 15 مرداد تاکنون( کارت بازرگانی در کاشان صادر نشده است.
به گفته او، ازآنجایی که این سامانه بهره برداری آزمایشی نشده است، از گام اولی 
که فعاالن اقتصادی برای صدور کارت بازرگانی درخواست می دهند تا گام نهایی، 

با مشکل مواجه می شوند. 
ضمن اینکه به دلیل ناهماهنگی های موجود، برای سامانه قبلی صدور کارت 

بازرگانی هم مشکالت بسیاری به وجود آمده است.
توالیی با اشاره به تصمیم وزارت صنعت مبنی بر فعالیت سامانه یکپارچه کارت 
بازرگانی هوشمند تا دو ماه آینده خاطرنشان کرد که ناهماهنگی های موجود و 
ضعف زیرساختی باعث شده تا دیتاهایی که برای صدور کارت بازرگانی ضروری 

است به این سامانه تحویل داده نشود و عماًل فعاالن اقتصادی و واحدهای 
تولیدی سردرگم شده اند. 

رئیس اتاق کاشان تأکید کرد: همان طور که اتاق ایران هم از اول پیشنهاد داده 
بود، بهتر است که این سامانه ابتدا در یک استان به صورت آزمایشی کار کند تا 
همه آزمون وخطاها در یک نقطه پیاده شود، نه اینکه به کل کشور تسری پیدا 
کند و فعاالن اقتصادی هم دچار مشکل شوند. او تصریح کرد: هرگونه ارتقا برای 
سامانه صدور کارت بازرگانی ارزشمند است و اگر نقدی هم وجود دارد باید حل 

شود. 
منتهی راه اندازی سامانه جداگانه به تنهایی مشکالتی را حل نخواهد کرد.  ضمن 
اینکه با راه اندازی سامانه جامع تجارت همه ملزم به رعایت قانون هستند و این 
نکته برای همگان اثبات خواهد شد که مباحث شکل گرفته در خصوص کارت 
بازرگانی اجاره ای و یک بارمصرف صحت ندارد و اتاق ایران در زمینه بی تقصیر 

است.

صدور کارت بازرگانی در کاشان به دلیل مشکالت سامانه جامع تجارت به صفر رسید
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مجتبی دستمالچیان رئیس انجمن صنایع همگن نساجی خانه صنعت، معدن 
و تجارت استان یزد بیان داشت: اگر باورمان این باشد که جنگ اقتصادی و 
تحریم است، پس باید از تولید حمایت کنیم؛ این در حالی است که متأسفانه از 
تولید آنگونه که باید حمایت نمی شود و این موضوع به یک آرمان و شعار تبدیل 

شده است.
دستمالچیان به مشکل کار با صرافی های دارای مجوز بانک مرکزی اشاره کرد 
و گفت: مشکل بزرگ صنعتگر این است که بانک مرکزی به صرافی ها مجوز 
می دهد و آنها را برای خرید ارز مجاز می داند. اما صنعتگران با صرافی های 
بسیاری مواجه شده اند که سر آنها کاله گذاشته اند و پس از مراجعه صنعتگر 
به بانک مرکزی نیز، پاسخی که دریافت می شود این است که ما فقط به این 

صرافی مجوز داده ایم!
وی از دیگر مشکالت صنعت را مسائل مرتبط با بازگشت ارز بیان کرد و افزود: 
مطرح است که باید ارز را برگردانیم و یا واردات در مقابل صادرات به همان مبلغ 
انجام گیرد؛ این در حالی است که این قوانین، صرفأ محدودیت زا است و صنعتگر 

را برای پیشبرد کار، مجبور به تخلف می کند
این فعال اقتصادی ضمن گالیه از اینکه باید کار به طور سیستمی درست شود، 
گفت: تأسف ما این است که این مشکالت دست و پاگیر در عرصه صنعت 
دارای راهکار است اما متأسفانه به نظر می رسد که آقایان بر خالف شعار »جهش 

تولید«، نه تنها قصد ایجاد جهش در تولید ندارند، بلکه مانع تولید می شوند.
رئیس انجمن صنایع همگن نساجی خانه صمت استان مسئله تراکنش های 
بانکی را نیز از دیگر مشکالت صنایع دانست و افزود: در شرایطی که سیستم 
فروش کامأل مکانیزه نیست و بازاری ها به هیچ وجه قصد دریافت فاکتور از 
کارخانه ندارند، کارخانه می ماند و سازمان مالیاتی که فاکتورهای ناشی از این 
موضوع نیز بعضأ صنعتگر را به سمت تخلف سوق می دهد. متأسفانه نگاه به 

تولیدکننده به چشم یک مجرم  است که انگار حق مردم را خورده است.
دستمالچیان در پایان سخنانش از دستگاه قضای استان خواستار شد با در نظر 
گرفتن شرایط زمانی و نقش گذر زمان در افزایش خسارات وارده به واحدهای 
صنعتی، جهت رفع مشکالت صنایع استان به ویژه مسائل مربوط به ترخیص بار 

از گمرک پیگیری کنند.

آقایان بر خالف شعار »جهش تولید« نه تنها قصد ایجاد جهش ندارند، بلکه مانع تولیدهم می شوند!

مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام، از افتتاح بزرگترین واحد نساجی 
شمال غرب کشور با سرمایه گذاری 100 میلیاردی و ظرفیت تولید هزار تن با 

مشارکت این بنیاد خبر داد.

امیرحسین مدنی، مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام، در جریان 
سفر به استان آذربایجان غربی و افتتاح بزرگ ترین و مجهزترین واحد نساجی 
در شمال غرب کشور گفت: بنیاد برکت از طریق مشارکت و سرمایه گذاری 51 
هزار میلیارد ریالی در واحد های تولیدی در قالب طرح اشتغال زایی بنگاه محور، 
موفق به ایجاد 183 هزار فرصت شغلی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته 

کشور شده است.
به گزارش روابط عمومی بنیاد برکت،  وی از مشارکت اقتصادی بنیاد برکت با 
360 بنگاه تولیدی خبر داد و افزود: فعالیت این بنگاه ها عالوه بر ایجاد تحول در 
تولید و اشتغال کشور، باعث صادرات 70 میلیون دالری شده است. بنگاه های 
مشارکتی بنیاد برکت از سال 98 که تحریم ها علیه کشور اوج گرفته است تا به 

امروز 27 میلیون دالر از محصوالت خود را صادر کرده اند.
مدنی تصریح کرد: بنیاد برکت پس از ثبات و به سوددهی رسیدن، از 255 بنگاه 

خارج شده و سهام خود را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

افتتاح بزرگترین واحد نساجی شمال غرب کشور با مشارکت بنیاد برکت
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مدیرعامل بنیاد برکت که برای افتتاح شرکت حریر ریس ارومیه به استان 
آذربایجان غربی سفر کرده بود، افزود: این شرکت به عنوان یکی از بزرگ ترین 
و مجهزترین واحد های نساجی کشور ظرفیت تولید سالیانه یک هزار تن انواع 

نخ های دوخت، گلدوزی و فانتزی را دارد.
وی میزان کل سرمایه گذاری در این واحد نساجی را 100 میلیارد ریال اعالم 
کرد و گفت: آغاز به کار این واحد صنعتی عالوه بر جلوگیری از خروج 5 تا 6 
میلیون دالر ارز از کشور، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای 165 نفر را 
به همراه دارد.  مدنی بیان کرد: تمام مواد اولیه این واحد صنعتی از داخل کشور 
تامین می شود و راه اندازی آن، صرفه جویی ارزی  قابل مالحظه ای را به همراه 
خواهد داشت.   صادرات محصوالت تولیدی این  شرکت از جمله نخ های دوخت 
و گلدوزی به کشور های همسایه از جمله ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، عراق و 

 ارمنستان در دستور کار است.
مدیر عامل بنیاد برکت همچنین در سفر به استان آذربایجان غربی و در حاشیه 
بازدید از یکی دیگر از واحد های مشارکتی این بنیاد توضیح داد: شرکت دیلمان 
درب سلماس با میزان سرمایه گذاری 72 میلیارد ریالی در شهر سلماس و در 

زمینه تولید انواع درب ضدسرقت مشغول به فعالیت است.
مدنی اضافه کرد: این واحد صنعتی ظرفیت تولید 19 هزار و 500 عدد درب 
ضد سرقت را در سال دارد و برای 250 نفر به شکل مستقیم و غیر مستقیم 
اشتغال زایی کرده است. فعالیت این شرکت در سال 1390 به دلیل مشکالت 
مالی متوقف شده بود که با مشارکت و سرمایه گذاری بنیاد برکت، دوباره به چرخه 
تولید بازگشت و در حال حاضر 20 درصد از محصوالت خود را به کشور عراق 
صادر می کند.  مدیرعامل بنیاد برکت با اشاره به ایجاد روزانه یک هزار اشتغال 
خرد و خانگی توسط این بنیاد اظهار کرد: ایجاد 100 هزار طرح اشتغال زایی 
اجتماع محور را برای امسال در دستور کار داریم که فراهم آمدن 300 هزار 

فرصت کسب و کار را به دنبال خواهد داشت.
وی در خصوص فعالیت های بنیاد برکت در حوزه مشاغل خرد و خانگی در استان 
آذربایجان غربی هم توضیح داد: تاکنون 2700 طرح اجتماع محور در مناطق 
محروم استان به بهره برداری رسیده و 1300 طرح دیگر نیز تا پایان سال جاری 
نهایی می شود. راه اندازی این 4 هزار طرح اشتغال زایی، ایجاد 12 هزار فرصت 

شغلی را به دنبال دارد.

شهرک پوشاک در اصفهان راه اندازی می شود
رییس سازمان صنعت معدن و تجارت اصفهان گفت: بر اساس پیگیری های 
انجام شده و در راستای ساماندهی صنوف تولیدی، شهرک پوشاک در این استان 
راه اندازی می شود. ایرج موفق در مراسم تقدیر از تولیدکنندگان برتر کشور در 
زمینه مد و لباس در تاالر فرشچیان اظهارداشت: راه اندازی شهرک پوشاک کار 

ارزشمندی است که به رونق بیشتر در این عرصه کمک می کند.
به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود در این استان، باید 
پس از ورود به مرحله تولید، صادرات پوشاک را در برنامه های این خطه 

قرار دهیم.
رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان افزود: پارچه های خیلی 
خوب و با کیفیتی در این استان تولید می شود و اصفهان از آمادگی الزم برای 
میزبانی جشنواره مد و لباس کشور دارد.  موفق ابراز امیدواری کرد که این استان 
در آینده در صنعت پوشاک اصفهان هم همانند سایر زمینه های تولیدی و 
صنعتی  ورود جدی کند.  وی اظهارداشت: باید به سمت روش ها و مدهای جدید 
و استفاده از دستگاه های با تکنولوژی باالتر در بخش تولید و تنوع محصوالت 
حرکت کنیم تا بتوانیم سهم بیشتری از صادرات را در بازارهای کشورهای دیگر 

کسب کنیم.
رییس سازمان صنعت معدن و تجارت اصفهان اضافه کرد: چندین واحد صادراتی 
در این استان وجود دارد اما تعداد آنها نسبت به ظرفیت های این خطه کم است 
و باید بتوانیم عالوه بر نیاز داخلی، بخش قابل توجهی از محصوالت تولیدی را 

به کشورهای مختلف صادر کنیم.  

وی با بیان اینکه موافقتنامه تجاری حوزه اوراسیا با ایران بعد از حدود 40 سال به 
امضا رسید، گفت: بر اساس این توافقنامه ایران می تواند بدون پرداخت عوارض 

گمرکی با پنج کشور حوزه اوراسیا، صادرات انجام دهد.   
به گفته وی اکنون حدود 70 درصد فوالد کشور، در اصفهان تولید می شود و این 
استان تولید سنگ های ساختمانی و نمای کشور، واحدهای نساجی، واحدهای 
شیمیایی و پاالیشگاهی و مصنوعات هم بعنوان قطب تولید این محصوالت 
محسوب می شود. رییس سازمان صنعت معدن و تجارت اصفهان خاطرنشان 
کرد: حدود 40 میز ملی صادرات در سازمان توسعه تجارت ایران وجود دارد که 
از این تعداد 11 میز توسعه صادرات به استان اصفهان واگذار شده و این میزهای 
ملی در این استان برگزار می شوند. وی با بیان اینکه 10 میز توسعه صادرات 
به استان تهران واگذار شده و بقیه به سایر استان ها  تعلق دارد، اظهارداشت: 
واگذاری 11 میز توسعه صادرات به اصفهان نشان دهنده ظرفیت های فراوان 

این استان در زمینه های مختلف صادراتی است.
به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان، با وجود تحریم ها طی 
چهار ماه گذشته صادرات از استان اصفهان  افزایش پیدا کرده که نسبت به مدت 

مشابه سال قبل رشد قابل مالحظه ای را نشان می دهد.
 موفق گفت: براساس آخرین اقداماتی که در وزارتخانه انجام شده صنوف تولیدی 

می توانند از تسهیالت تبصره 18 و رونق تولید استفاده کنند.
وی افزود: این تسهیالت پیش از این تنها به واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره 

برداری صنعتی در شهرک های صنعتی ارائه می شد.
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 تغییرات شرکت های نساجی

 شرکت ستاره نخ تبریز )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/2/24فرامرز مدهوشي  به سمت مدیرعامل، ابراهیم 
یاري به ســمت رئیس هیأت مدیره و مهرداد مدهوشي به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 

انتخاب شدند .

 شرکت بافندگي رخشنده گستر یزد )با مسئولیت محدود(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي مورخ 99/4/29، ثریا سلطاني به سمت رئیس 
هیئت مدیره،  محمدسلطاني به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباسعلي سلطاني به سمت 

مدیرعامل انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهي هاي شرکت تعیین شد. 

 شرکت ریسندگي نگین مشهد )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 99/4/16،  ابراهیم حمایتکار به  سمت 
رئیس  هیئت  مدیره ، نســرین حمایتکار  به سمت نایب رئیس هیئت  مدیره ، هادي آقایي 
به سمت مدیرعامل،  مهرگان تراز و همکاران  به عنوان بازرس اصلي و علیرضا الدن مقدم 
به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند. صورت هاي مالي منتهي به پایان اسفند ماه 1398 

مورد تصویب مجمع قرار گرفت. روزنامه خراسان جهت درج  آگهی های شرکت تعیین شد.

 شرکت مجتمع نساجي سپهر نیکان کاشان )سهامي خاص(
پیرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 99/4/31،  محسن ظهیري فرد به  سمت 
رئیس هیئت مدیره ، عباس ظهیري فرد به  سمت نائب رئیس هیئت مدیره،  مسعود ظهیري 
فرد به ســمت مدیرعامل،  محمد کفاش  به سمت بازرس اصلي و رحیم بزرگ نیا به سمت 
بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت نشر  آگهی های شرکت  تعیین شد. 

ترازنامه و حساب سود و زیان سالي مالي 1397 شرکت به تصویب رسید.

 شرکت گروه شیمیایي نساجي یاسین رزین سجاد )سهامي خاص(
برابر  صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 99/4/17،  محمدحسین زارعي به سمت 
رئیس هیئت مدیره ، سوسن فرخي به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، یاسین زارعي به سمت 
مدیرعامل،  موسسه حسابرسي کاربرد تحقیق  به سمت بازرس اصلي و سید حسین سجادي 
به سمت بازرس علي البدل  انتخاب شدند . ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهي به 

سال 98 مورد تصویب قرار گرفت .

 شرکت آهار تکمیل شایسته )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده مورخ99/5/4،  سمیرا محبوبي 
به سمت رئیس هیئت مدیره ، سپیده محبوبي به سمت  نایب رئیس هیئت مدیره، مرتضي 
محبوبي  به ســمت مدیرعامل، ابراهیم کهکشاني به سمت بازرس اصلي و مصطفي یزدان 
پناه به ســمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. تراز مالي شرکت منتهي به سالهاي 1396 و 
1397 مورد تصویب قرار گرفت . روزنامه نسل فردا جهت نشر  آگهی های شرکت تعیین شد.

 شرکت کارخانجات چرخ خیاطي ایران کاچیران )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/3/24،سید مهدي میر سجادي  به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل ، علي ورشوچي به سمت نائب رئیس  هیئت  مدیره موسسه حسابرسي 
رایمند و همکاران بعنوان بازرس اصلي و  حامد طبیبي به عنوان بازرس علی البدل  تعیین شدند 
. ترازنامه وصورت حساب سود و زیان سال مالي اسفند ماه 1398 مورد تصویب مجمع قرار 

گرفت.  روزنامه اطاعات جهت درج  آگهی های شرکت انتخاب گردید.

 شرکت نساجي ساینا ریس کاشان )سهامي خاص(تهیه و تنظیم : مینا بیانی
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/4/10 ، سرمایه شرکت از مبلغ1000000000 ریال 

به مبلغ 3000000000 ریال افزایش یافت.  

 شرکت فرش شهامت بیدگل )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده مورخ99/3/25،  احمدرضا 
اســماعیلیان  به سمت رئیس هیئت مدیره، علي محمد اسماعیلیان بیدگلي به سمت  نایب 
رئیس هیئت مدیره ،کبري فریدوني به ســمت مدیرعامل،  سیدحسن سعیدزاده  به سمت  
بازرس اصلي و ابوالفضل مظفري  به ســمت  بازرس  علی البدل   انتخاب شدند. ترازنامه و 
حساب سود و زیان شرکت منتهي به سال 1396 الي 1397 مورد تصویب قرار گرفت . روزنامه 

نسل فردا جهت نشرآگهي هاي شرکت انتخاب شد.

 سهامي کارخانجات ریسندگي و بافندگي درخشان یزد )سهامي عام(
پیرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده97/11/16 ، امیرحسین سهیلي  نژاد 
به سمت رئیس هیئت مدیره، هادي یزدان پور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره،  علي محمد 
مؤید فر به سمت مدیرعامل،  سیدمحمدرضواني نژادبه  سمت بازرس اصلي و  سامان ارباب 
تفتي به سمت بازرس  علی البدل   انتخاب شدند. روزنامه  پیمان یزد جهت نشر آگهي هاي 

شرکت  تعیین شد. صورت هاي مالي منتهي به سال 96 به تصویب رسید.

 شرکت نساجي هدیه البرز مشهد )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طورفوق العاده مورخ 99/3/28، موسســه 
حسابرسي کاربرد  تحقیق به سمت بازرس اصلي و مجتبي نوروزي به  سمت بازرس علي البدل 
انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت به تصویب قرار گرفت. روزنامه نسل فردا 

جهت نشر آگهي هاي شرکت انتخاب شد.

 شرکت تولیدي فرش ماشیني شهریار بیدگل کاشان )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده مورخ99/4/21،  حسنعلي 
اسماعیلیان  به ســمت  رئیس هیئت مدیره ، کبري فریدوني به سمت  نایب رئیس هیئت 
مدیره، احمدرضا اســماعیلیان به سمت  مدیرعامل،  سیدحسن سعیدزاده  به سمت  بازرس 
اصلي و ابوالفضل مظفري به سمت بازرس  علی البدل    انتخاب شدند. ترازنامه و صورتهاي 
مالي شرکت منتهي به ســال 1396 الي 1398 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه نسل فردا 

جهت نشر  آگهی های شرکت انتخاب شد.

 شرکت صنایع فرش پرهام مشهد )سهامي خاص(
پیرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي  به طور  فوق العاده مورخ 98/12/20، ترازنامه و حساب 
سود و زیان  سال مالي 1397 به تصویب رسید. محسن پناهیده به عنوان رئیس هیئت مدیره، 
ناصر پناهیده به عنوان مدیرعامل ، اشرف زارع به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، موسسه 
حسابرسي تلفیق نگار حسابداران رسمي  به عنوان بازرس اصلي و پریسا عابداف آراني به عنوان 

بازرس  علی البدل  انتخاب شدند .روزنامه نسل فردا براي آگهي هاي شرکت انتخاب گردید.

 شرکت نساجي هامون کویر کاشان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 98/10/15،  محبوبه امامي 
به سمت رئیس هیئت مدیره، آمنه خاتون محیط  به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، ابوالفضل 
باالور به سمت مدیرعامل، مهدي طوسي به سمت بازرس اصلي و محمدرضا زینلي به سمت 
بازرس  علی البدل انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار نسل فردا جهت نشر  آگهی های شرکت 
انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سالي مالي 1396 و 1397 شرکت به تصویب رسید. 
مرکز اصلي  شرکت به اصفهان، آران و بیدگل، شهرک سلیمان صباحي، بلوار امید، بلوار توسعه 

تغییر یافت.



 55 شماره 211    مهر 99  

 شرکت فرش پارس مرینوس کاشان )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/4/20 ، ابوالفضل زرکار به سمت رئیس هیئت مدیره 
، زهرا کوچیان به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره ، مسعود زرکار به سمت مدیرعامل، جواد 
حسیني و مجتبي فرجي به سمت بازرسان اصلي و  علی البدل   انتخاب شدند . ترازنامه سود و 

زیان سال مالي 1398 به تصویب رسید.

 شرکت بافت وحید یزد )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 99/4/26،  احسان اخوان سیگاري 
به سمت رئیس هیئت مدیره، علي اخوان سیگاري به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، مسعود 
اخوان سیگاري یزد به سمت مدیرعامل،  علي خشنودي راد  به سمت بازرس اصلي و حسینعلي 
واسعي به سمت بازرس  علی البدل   انتخاب شدند. روزنامه نداي یزد جهت نشر  آگهی های 

شرکت تعیین شد.

 شرکت اطلس ترمه یزد )با مسئولیت محدود(
پیرو صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ99/4/15،  شرکت مذکور در تاریخ  فوق 
منحل اعام و امین امیري به ســمت مدیرتصفیه انتخاب گردید. نشــاني محل تصفیه  
تهران، خیابان آیت اهلل کاشــاني، بلوار شــقایق ،کوچه هفتم شرقي پاک 18 ، واحد 31 

مي باشد.

 شرکت فاخر پوشان تبریز )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 99/4/21،  جابر رشیدي  به عنوان مدیرعامل، خلیل 
قرباني به عنوان رئیس هیئت مدیره،  فریدون رشــیدي به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، 
محمــد رضا مدبر به عنوان بازرس اصلي و خلیل بادامچي زاده به  عنوان بازرس  علی البدل   

انتخاب شدند. روزنامه اعتدال براي درج آگهي هاي شرکت تعیین شد. 

 شرکت صنایع تولیدي کنف بافت مازند )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 99/4/15،  مرکز اصلي شرکت به 
مازندران ، سوادکوه شمالي ، نارنجستان ، دهستان چایباغ ، شهرک صنعتي بشل، کوچه همت 

4 ، خیابان شهرک فاز 2 ، پاک117 ، طبقه همکف انتقال یافت.

 شرکت صنایع نساجي امین فیروزه مشهد )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده مورخ 99/5/4، حسن وشادي به 
عنوان رئیس   هیئت  مدیره و مدیرعامل ، حمیده بخشي به عنوان نائب رئیس  هیئت  مدیره،  
مرتضي لوائي به ســمت بازرس اصلي و قاسم مسجدي به سمت بازرس علي البدل انتخاب 

شدند .روزنامه نسل فردا جهت نشر  آگهی های شرکت انتخاب شد.

 شرکت تعاوني تولیدي جوراب امین کردکوي 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 95/7/12، سیدیحیي شیخي به سمت رئیس   هیئت  
مدیره، حوریه مازندراني به سمت نایب رئیس، سیده صدیقه شیخي به سمت مدیرعامل، رحیم 
صابري  به ســمت بازرس اصلي و مریم نکاهي به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. 

ترازنامه حساب سود و زیان  مالي سال 94 و 93 مورد تصویب قرار گرفت . 

 شرکت اطلس شیمي رزین )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 99/3/25،  محسن اسامي به 
ســمت مدیرعامل ، رضا مشیري به سمت رئیس  هیئت  مدیره، صدیقه فیروز بخش به 
سمت نایب رئیس هیئت  مدیره، سیامک ممیز به سمت بازرس اصلي و فرهاد یزداني به 
ســمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های سالیانه 

شرکت تعیین گردید.

 شرکت صنایع نساجي نگین اطمینان ایرانیان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده مورخ 98/12/20 ، موسسه 
حسابرسي امین محاسب روش   به سمت  بازرس اصلي و علیرضا حیدریان بیدگلي به عنوان 
بازرس  علی البدل    انتخاب شدند. سال مالي 1397 به تصویب رسید. روزنامه  نسل فردا براي  

آگهی های شرکت انتخاب گردید.

 شرکت پنبه نخ تبریز ) بامسئولیت محدود(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي شــرکا مورخ 99/3/13 ، نادره خاني خسروشاهي به سمت 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و رمضان خاني خسروشــاهي به سمت نائب رئیس هیئت 

مدیره تعیین شدند. سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیون ریال به مبلغ نوزده ریال افزایش یافت.

 شرکت فرش آویسا کاشان )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 99/4/04، علي صدوقي به ســمت رئیس هیئت 
مدیره، ناهیده مســعودي فر به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره ، محمد سعیدي نژاد به  
ســمت مدیرعامل، مؤسسه حسابرسي تلفیق نگار به سمت بازرس اصلي و محمد حسن 
فنائي به  سمت بازرس  علی البدل  انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت نشر  آگهی های 

شرکت انتخاب شد.

 شرکت فرش بافته صنعت کاشان )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 99/4/14 ، حســین مشیري به سمت رئیس هیئت 
مدیره ، ربابه انواري به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره ، حمیدرضا مشــیري به ســمت 
مدیرعامل، مؤسســه حسابرسي تلفیق نگار حسابداران رســمي به سمت بازرس اصلي 
و محمد ســالم به ســمت بازرس علي البدل تعیین شــدند.روزنامه نسل فردا جهت نشر  

آگهی های شرکت انتخاب شد.

 شرکت بازرگاني تولیدي ایرانیان شیک پوش ملیسا ) بامسئولیت محدود( 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي  فوق العاده مورخ 99/4/25،  ســرمایه شــرکت از 

100000000 ریال به 110000000 ریال افزایش یافت.

 شرکت واال پوشان مهرگان )سهامي خاص(
پیرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده مورخ 99/5/2، مجید لک به سمت 
رئیس هیئت مدیره ، امین اله لک به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، محمد مهدي فخري 
سمت مدیرعامل، کاوه جدید پور به سمت بازرس اصلي و راحله صد هزاري به سمت بازرس 
علی البدل انتخاب شــدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالي منتهي به 98/12/29 به 

تصویب رسید .

 شرکت فرش پدیده میرداماد تهران  )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه  هیئت  مدیره مورخ 98/6/21، سرمایه  شرکت از مبلغ 2میلیارد به مبلغ 

8250000000 ریال  افزایش یافت.

 شرکت صنایع زیباریس میبد )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه هیئت  مدیره مورخ 98/7/13 ، احمد امامي به  سمت رئیس  هیئت  
مدیره، کمال فاح  به سمت مدیرعامل و  غامعلي اسامي به سمت نائب رئیس   هیئت  

مدیره انتخاب شدند.

 شرکت فرش زرین نقش آذربایجان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 99/4/24،  محل شرکت به آذربایجان 

غربي، میاندوآب، شهرک صنعتي، کوچه امان تغییر یافت.
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 شرکت الیاف نمونه شرق گستر جویبار )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/3/13 ، رحمان حاجي هاشمي به سمت رئیس هیئت 
مدیره، نغمه سادات دربندي به سمت نایب رئیس هیئت  مدیره ، شاهرخ ترکمان به سمت 
مدیرعامل، امیرحسین ترکمان به عنوان بازرس اصلي و تیام حبیبي به عنوان بازرس علی البدل  

انتخاب شدند. روزنامه کار و کارگر جهت درج  آگهی های شرکت تعیین شد.

 شرکت تولیدي نخ و گوني بافي گل بافت امیر )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هیئت  مدیره مورخ 99/2/21 ، محب اله قلي پور به سمت  رئیس  هیئت 
مدیره ، الهه قلي پور  به سمت  نائب رئیس  هیئت  مدیره ، نیکو قلي پور به سمت مدیرعامل، 
موسسه حسابرسي افق مهر خاورمیانه  به سمت  بازرس اصلي و جواد دشتي به سمت بازرس  

علی البدل   انتخاب شدند.

 شرکت محیا باف یزد )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 99/4/30، صورت هاي مالي سال1398 
مورد تصویب قرار گرفت. شــکوه ظهیري پور به سمت بازرس اصلي و مرتضي دربیدي  به 

سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند .

 گروه صنعتي بازرگاني لیلیان بافت یزد )سهامي خاص(
پیرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 99/4/23، علیرضا باعرضه  به 
سمت مدیرعامل ، غامحسین باعرضه سمت نایب رئیس  هیئت  مدیره،  مجید باعرضه به 

سمت رئیس  هیئت  مدیره تعیین شدند.

 شرکت کیسه زرین شمال )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه  هیئت  مدیره مورخ 99/5/2، علي ضابطي به سمت رئیس هیئت  مدیره 
، حمید ضابطي  به سمت نائب رئیس هیئت  مدیره  و حسین ضابطي به سمت مدیرعامل 

انتخاب شدند.

 شرکت دیبا بافت اطلس )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 99/1/25، موسسه حسابرسي آزموده 
کاران به عنوان حسابرس و بازرس اصلي و لیرضا خلیل نیا بعنوان بازرس  علی البدل   انتخاب 

شدند.

 شرکت آهار و تکمیل امیر کبیر کاشان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 99/4/9، زهرا حسیني پور به سمت 
رئیس هیئت مدیره، محمد تقي شمس فرد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، طاهر قاضي 
زاده به ســمت مدیرعامل، علیرضا صائمي به عنوان بازرس اصلي و  محمد علي محسني 
ارجمند به سمت بازرس علی البدل  انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج  آگهی های 

شرکت تعیین شد.

 شرکت تعاوني تولیدي تریکو البسه ظفر مشهد 
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/4/30، محمد کریم محمدي به عنوان رئیس هیئت 
مدیــره و مدیرعامل، امیر محمدي به عنوان نایب رئیس، مســعود باقري به عنوان بازرس  
علی البدل و لیا نفري به عنوان بازرس اصلي انتخاب شدند صورت هاي مالي 98 به تصویب 

مجمع رسید .  روزنامه نسل فرداجهت درج  آگهی های شرکت تعیین شد.

 شرکت آریا الیه دلیجان )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 99/4/10، علي جالي به سمت مدیر عامل و رئیس 

هیئت مدیره و شیدا جالي به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، انتخاب شدند. 

  شرکت نیماریس )سهامي خاص(
پیرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 99/4/29،  لیا بهزادي به عنوان بازرس 
اصلي و حسین نجار به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.روزنامه رسالت به عنوان روزنامه 

کثیراالنتشار شرکت براي سال 99 انتخاب شد.

 شرکت تولیدي صادراتي نیما نساج )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 99/4/29، لیا بهزادي به عنوان 
بازرس اصلي و حسین نجار به عنوان بازرس  علی البدل   99 انتخاب شدند روزنامه رسالت به 

عنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت براي سال 99 انتخاب شد.

 شرکت صنایع فرش مرینوس بافت )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 99/4/29،  ترازنامه و حساب سود و زیان مالي 
سال1398 به تصویب رسید. روزنامه راه مردم جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. حسین 
متقي به سمت رئیس هیئت مدیره، حسن آقا کاشانیان  به سمت مدیرعامل ، علي داوري به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره،  اصغر رسمي به  عنوان بازرس اصلي و مهدي واعظي به 

عنوان بازرس علی البدل  انتخاب گردیدند.

 شرکت فرش اوژن کویر کاشان )سهامي خاص(
پیرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي  به طور  فوق العاده مورخ 99/1/25، موسسه حسابرسي 
تلفیق نگار به سمت بازرس اصلي و منصور محمدرضایي به سمت بازرس  علی البدل   انتخاب 
شــدند. روزنامه رسالت جهت نشــر  آگهی های شرکت انتخاب شد. سرمایه شرکت از مبلغ 

41700000000 به مبلغ 50700000000 ریال افزایش یافت.

 شرکت تولیدي ثابت الیي رباط )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي ســالیانه مورخ 99/3/24، نصرت زادشیر  به عنوان 
بازرس اصلي و مجتبي حســیني به عنوان بازرس علي البدل انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار 
جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهي به پایان سال 

1398 به تصویب رسید.

 شرکت کاسپین مد آپادانا )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده مورخ 99/2/2، موسسه حسابرسي 
آگاه اندیشان خردمند به سمت بازرس اصلي و حمید دهقاني نژاد به سمت بازرس  علی البدل   
انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالي منتهي به سال 1398 مورد تصویب 

قرار گرفت.

 شرکت آوازه نو پوشان پارسي )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 98/4/26، ترازنامه و حساب سود و زیان  سال 
مالي منتهي به 97/4/30/04 مورد تصویب قرار گرفت. سعید محمدي به سمت رئیس هیئت 
مدیره، حمید محمدي به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، جواد نجفي به سمت مدیرعامل، 
مؤسسه تدوین و همکاران  به عنوان بازرس اصلي و موسسه حسابرسي فراز مشاور دیلمي پور  

به عنوان بازرس  علی البدل   انتخاب گردیدند.

 شرکت نیکا نساج مهرگان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي  به طور  فوق العاده مورخ 99/4/21،  ترازنامه و 
حساب سود و زیان شــرکت منتهي به سال 1397 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. مجید 
پورآقاکوچک به عنوان بازرس اصلي و قدرت اله ابراهیمي بعنوان بازرس  علی البدل   انتخاب 
شد. روزنامه  نسل فردا جهت نشر  آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و 

زیان شرکت منتهي به سال 1398 مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
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 شرکت نساجي زرین پود صدیق  )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 99/3/3، محمد احمدي 
پیغمبري  سمت مدیرعامل، جواد داودي نسب به سمت رئیس هیئت مدیره، عبدالرضا مجردي 
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. موسسه حسابرسي معتمد پارسیان به عنوان 

بازرس اصلي و حسین فرج نژاد به عنوان بازرس  علی البدل   انتخاب شدند.

 شرکت تعاوني پوشاک خوش نخ جنوب 
پیرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي ســالیانه مورخ 99/4/2، صورتهاي مالي سال 1398  
تصویــب گردید. مجید حمادي  به عنوان بازرس اصلــي و کریم حمادي به عنوان بازرس  

علی البدل   انتخاب گردیدند.

 شرکت تعاوني پوشاک خوش نخ جنوب 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 99/4/2، اساسنامه جدید مشتمل بر 52 
ماده و 34 تبصره تصویب گردید. زهرا حمادي به ســمت رئیس هیئت مدیره ، فاطمه زهرا 
حمادي به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، مریم حمادي به سمت مدیرعامل، مجید حمادي 

به عنوان بازرس اصلي و کریم حمادي  به عنوان بازرس  علی البدل   انتخاب شدند.

 شرکت نساجي آفرین اردکان )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي مورخ 99/4/19، سید امیر حمزه موسوي به سمت 
رئیس   هیئت  مدیره،  محمد عارف تفضلي به سمت نایب رئیس هیئت  مدیره،  محمدعلي 
افخمي به سمت مدیرعامل موسسه حسابرسي وخدمات مدیریت رایمند امین به سمت بازرس 
اصلي و سعید عابدي به سمت بازرس  علی البدل   انتخاب شدند . صورت هاي مالي سال1398 

مورد تصویب قرارگرفت .

 شرکت تعاوني تولیدي پوشاک تن پوش سحر
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 99/2/28، افسانه رشنوي به عنوان بازرس اصلي 
و مرضیه شیرمهد به عنوان بازرس  علی البدل   انتخاب شدند. صورت هاي مالي سال 1398 

تصویب گردید.

 شرکت گلریس اصفهان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/4/25، سید محمد باقر ساله نوري به سمت رئیس 
هیئت مدیره ،سید محمد حسن ساله نوري  به سمت نایب رئیس و مدیر عامل تعیین شدند.

 شرکت گلپا بافت دهق )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/2/11، رجبعلي کانتري  به سمت  مدیرعامل، جمیله 
الهوتي به سمت رئیس هیئت مدیره ، عبدالعلي کانتري  به سمت  نائب رئیس هیئت مدیره، 
محمد جباري و محمد صادق اکرمي  به سمت  بازرس اصلي و  علی البدل   انتخاب شدند. 

روزنامه ابرار جهت درج  آگهی های شرکت تعیین گردید.

 شرکت فرش دیبا گل کاشان )سهامي خاص(
پیرو صورتجلســه مجمع عمومي عادي  به طور  فوق العاده مورخ 99/4/1،  محمد ضرغامي 
به سمت نائب رئیس و میثم مکاري نژاد به سمت رئیس  هیئت  مدیره ومدیرعامل انتخاب 

گردیدند .روزنامه نسل فرداجهت چاپ ودرج آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت مد آفرین کاسپین )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده مورخ 99/4/31، حسن رشنو 
به  سمت بازرس اصلي و کاوه جدید پور به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. ترازنامه و 

حساب سود و زیان سال مالي منتهي به 1398به تصویب رسید.

 شرکت نیکو فرش خاورمیانه )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 99/2/10،  شعبه شرکت در اهواز، کوي 
مدرس، خیابان ناصح، خیابان ایت اهلل بهبهاني تاسیس و ساسان دانشیان بعنوان مدیر شعبه 
تعیین شد. روزنامه توسعه جنوب جهت درج  آگهی های شرکت تعیین شد. ساسان دانشیان 
به سمت مدیرعامل، حمید رضا حمیدي به سمت رئیس هیئت مدیره ، شهناز کیاني به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره، بهنام ترابي و مهدي داودي  به عنوان بازرس اصلي و  علی البدل   

انتخاب شدند.

 شرکت کوک بافت فرتاک )بامسئولیت محدود(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 99/3/25،  سرمایه شرکت از مبلغ 

60000000000 ریال به 60000000 ریال کاهش یافت.

 شرکت هرمز نختاب )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 99/4/7،  موسسه حسابرسي بهنود حساب به 

عنوان بازرس اصلي و  کاظم محمدیان بعنوان بازرس  علی البدل  انتخاب شدند.

 شرکت تعاوني تولیدي چادردوزان نام آشنا 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 99/5/19 ، آتنا تهراني  به 
سمت بازرس اصلي و محمد علي باقري به سمت بازرس  علی البدل  انتخاب شدند.  روزنامه 

فضیلت جهت درج  آگهی های شرکت انتخاب شد.

 شرکت تعاوني تولید پوشاک زنانه معین زنجان 
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/4/23 ، عالیه بهرامي به سمت رئیس هیئت مدیره و 

مدیرعامل ، کبري بهرامي  به سمت  نائب رئیسهیئت مدیره  انتخاب شدند.

 شرکت بهار نخ ایالم )سهامي خاص(
پیرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده مورخ 99/5/6،  ساالر فیلي به سمت 
رئیس هیئت مدیره ، راحله اله مرادي به سمت نایب رئیس هیئت مدیره،  ساالر فیلي به سمت 
مدیرعامل، امین عسگري به سمت بازرس اصلي و ایوب دارابي به سمت بازرس  علی البدل  

انتخاب شدند. روزنامه اعتدال جهت نشر  آگهی های شرکت تعیین شد.

 شرکت نساجي آنا ریس )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 99/4/25 ، ندا مظاهري به ســمت مدیرعامل، علي 
مظاهري به سمت رئیس هیئت مدیره،  زینب مظاهري به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، 
مهسا مه گهر  به سمت بازرس اصلي و وجیهه نوري به سمت بازرس  علی البدل   انتخاب 

شدند.

 شرکت تعاونی تولیدي پوشاک جوان فردوس
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 96/4/28،  زهرا جوان به سمت رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل ، عباس جوان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، حسین جوان  به 
سمت بازرس اصلي و مریم جوان به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.محل شرکت به 
خراسان جنوبي،فردوس، کوچه حافظ ، کوچه وحدت ،  پاک 50 ، طبقه همکف تغییر یافت.

 شرکت تولیدي ظریف )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 99/4/8، ترازنامه و حساب سود و 
زیان شرکت براي سال مالي منتهي به98/12/29 بررسي و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 
رسول ابراهیمي به سمت بازرس اصلي و شهاب کاظمي به سمت بازرس علي البدل انتخاب 

شدند . روزنامه های ارمغان و ابرار جهت درج  آگهی های شرکت تعیین شدند. 
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 شرکت پاتن بافت لیان )بامسئولیت محدود(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 99/5/4،  محل شرکت به تهران ، ورد 

آورد، کوچه یاس، کوچه هشتم، پاک 32 ، طبقه همکف انتقال یافت.

 شرکت فرش نگین مشهد )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 99/4/24،  روزنامه  خراسان جهت 
درج  آگهی های شرکت تعیین شد. پوریا ترابي به عنوان بازرس  علی البدل  و موسسه آگاهان 
بهروش پارس به عنوان بازرس اصلي انتخاب شدند. صورت هاي مالي سال 1398 تصویب 

شد.

 شرکت ریسندگي کویر پارس نخ یزد )سهامي خاص(
پیرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 99/4/21،  احمد سعیدي به سمت رئیس 
هیئت مدیره،  مسعود سعیدي به سمت  نائب رئیس هیئت مدیره ، حسین سعیدي  به سمت 
مدیرعامل، موسسه حسابرسي کارآمد حساب ایرانیان به سمت بازرس اصلي و طیبه کبیري به 

سمت بازرس علی البدل  انتخاب شدند. 

 شرکت حریر خوزستان )سهامي عام(
برابر صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 98/10/2، محل شــرکت به  تهران، داوودیه، خیابان 

چهارم، خیابان دکتر محمد مصدق)نفت شمالي( ، پاک 6، طبقه همکف تغییر یافت .

 شرکت الیاف سازان آتیه نوین )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي  فوق العاده مورخ98/12/10 ، سرمایه شرکت از  مبلغ 

3000000 ریال به مبلغ 17400000000 ریال افزایش یافت.

 شرکت فرش ارمغان شیراز )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي مورخ 99/4/16،  ترازنامه و حســاب سود و زیان و 
عملکردســال 1398 تصویب شد. محمد مروج حسیني به سمت رئیس هیأت مدیره ، روزبه 
مروج حسیني به سمت مدیرعامل ، بتول غضنفري به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مسعود 
محبعلي به عنوان بازرس اصلي و سید محسن نیک بخت متین به سمت بازرس علي البدل 

انتخاب شدند. روزنامه کار و کارگر براي درج  آگهی های شرکت انتخاب شد.
 

 شرکت صنایع دوخت بافت صمیم )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 99/3/24،  محل شرکت به تهران، 
خیابان جمهوري اســامي، کوچه فرزاد، پاک 943 ، ساختمان سجاد، طبقه همکف  تغییر 

یافت.

 شرکت ریسندگي و بافندگي ماهوت شمال )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي  فوق العاده مورخ 99/4/21،  عبارت ذیل به موضوع  شرکت 
الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید» تولید نخ صد در صد پنبه، تولید نخ 
پنبه پلي استر، تولید نخ پنبه ویسکوز، تولید نخ ویسکوز، تولید نخ پلي استر ویسکوز در صورت 

ضرورت قانوني انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهاي الزم.«

 شرکت خوش ریس یزد )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 99/4/30، صورت هاي مالي منتهي  
به ســال 1398 مورد تصویب قرار گرفت . غامرضا نعیمي به سمت رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل ، فریبا اسدي  به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حمید رضا فرقاني به عنوان بازرس 
اصلي و محمدحسن شریف نژاد به عنوان بازرس  علی البدل   انتخاب گردیدند.  روزنامه پیمان 

یزد جهت درج آگهي شرکت انتخاب گردید.

 شرکت کارخانجات مقدم )سهامي عام(
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/3/24 ، محمدعلي مقدم بعنوان مدیرعامل و رئیس 

هیئت مدیره و محسن عزیزي به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.

 شرکت رنگین نخ تبریز )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 99/4/10، حامد قرباني و محمد 
مهرونــد به عنوان بازرس اصلي و  علی البدل   انتخاب شــدند. محل به  خیابان جمهوري 

اسامي، خیابان فلسطین، پاک 89 ، ساختمان البرز ، طبقه دوم ، واحد 8  تغییر یافت.
 

 شرکت تولیدي صنعتي موکت چاپي مصور )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/4/9، محمدرضا رجالي به سمت رئیس هیئت  مدیره 
،  مصطفي طباطبائي به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، سید محمد امیر شاه کرمي به سمت 

مدیرعامل انتخاب شدند.

 شرکت حوله یاس سپید مشهد )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/4/24،رضا حمیدي ازغدي  به سمت رئیس هیئت 
مدیره ، محمد حمیدي به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، پوریا ترابي به سمت مدیرعامل، 
موسسه حسابرسي آگاهان بهروش پارس بعنوان بازرس اصلي و جواد غزنوي دوزنده به عنوان 
بازرس  علی البدل  انتخاب شدند. روزنامه خراسان جهت درج  آگهی های شرکت تعیین گردید

 
 شرکت صنایع فرش مقاومت کاشان )سهامي خاص(

برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي مورخ 99/4/31 ، غامرضا سلوکي به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره سیداحمد پیمبرپور به سمت مدیرعامل ، محمد رمضانپور و اسداله اکوان به 

عنوان بازرس اصلي و  علی البدل   براي یکسال انتخاب شدند.

 شرکت راسپینا نسج آریا )سهامي خاص(
پیرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي ســالیانه مورخ 99/4/30،صورتهاي مالي منتهي به 
98/49/30 مورد تصویب قرار گرفت. محمدحسن شریف نژاد به عنوان بازرس اصلي و حمید 
رضا فرقاني به عنوان بازرس  علی البدل   انتخاب شدند.روزنامه کثیراالنتشار پیمان یزد جهت 

درج آگهي شرکت انتخاب گردید.

 شــرکت تعاوني تولید پوشاک گونش شــش هزار و ششصد و هفت 
شهرستان عجب شیر 

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/4/18، اکرم زارع  به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره،   شکوفه افکاري به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. آدرس شرکت به 
آذربایجان شرقي ، تبریز،  بلوار آزادي ، کوچه مهرگان اول ، برج سفید 2 ، طبقه ششم انتقال 

یافت.

 شرکت گل نقش مشهد )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/4/11، صدیقه سیدي به سمت رئیس   هیئت  مدیره، 
سیدحسین کاوه طباطبائي به سمت نایب رئیس هیئت مدیر، سیدحسین کاوه طباطبائي  به 

سمت مدیرعامل انتخاب شدند.

 شرکت صنایع الیاف ساویس اسپادانا )سهامي خاص(
پیرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 99/5/11، موسسه حسابرسي امجد تراز به سمت 
بازرس اصلي و مصطفي مااحمدي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه  نسل 
فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهي 

به سال 1398 مورد تصویب قرار گرفت.
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 شرکت شایگان ابریشمین شایا )با مسئولیت محدود(
بافندگي، رنگ، تکمیل و چاپ پارچه و تولید شال و روسري  زمینه فعالیت، 30000000 ریال 
سرمایه، محمدمهدي صالحي جم مدیرعامل و یزد، شاهدیه، خیابان جانبازان، کوچه 1شمشاد،  

طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت ابزار مبل جام برتر )با مسئولیت محدود(
خریــد و فروش تولید توزیع پخش کلیه ابزا رآالت مبل از قبیل اســفنج، کرک، پنبه، تولید 
انواع یراق آالت، پارچه مبلي، الیاف، انواع چسب، نرمه، ریسه خیاطي، انواع نخ زمینه فعالیت، 
500000000 ریال سرمایه، حمید آسیابي مدیرعامل و تهران، بزرگراه آیت اله سعیدي، شهرک 
ولي عصر شمالي، کوچه شهید محمد صالح نقدي، ، پاک 1058 ، طبقه چهارم مرکز اصلی 

شرکت است. 

 شرکت واال دوخت سپاهان )با مسئولیت محدود(
خرید، فروش، تولید، توزیع، تعمیر، نصب و راه اندازي ماشین آالت، قطعات و مواد اولیه مورد 
نیاز در صنعت نساجي و پوشاک، تولید و توزیع، صادرات انواع پوشاک، بافت و تکمیل پارچه 
و انواع منسوجات پنبه اي و الیاف مصنوعي زمینه فعالیت، 1000000 ریال سرمایه، حسین 
علي جعفري مدیرعامل و اصفهان،  خیابان شهداي بابوکان، کوچه سعادت مرکز اصلی شرکت 

است.

 شرکت ذوب ریسي کیا نخ کویر )سهامي خاص(
انجام کلیه فعالیت هاي اقتصادي و مشارکت در توسعه اقتصادي کشور در زمینه نساجي زمینه 
فعالیت، 20000000000 ریال سرمایه، مرتضي توانگر مدیرعامل و یزد، بلوار شهید سیدرضا 

پاک نژاد، خیابان غدیر، کوچه سیدالشهداء مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت تعاوني تولیدي پوشاک درنیکا دوخت آدینه
تولید انواع ماسک و البسه بیمارستاني زمینه فعالیت، 63،000،000 ریال سرمایه، فاطمه سعیدي 
زاده مدیرعامل و کرمان، شهرســتان فاریاب، بخش حور، دهستان حور، روستای جاوداني، ، 

خیابان بخشداري، خیابان امام، پاک 59 ، طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت فرا گرد بافان آرمان تهران )با مسئولیت محدود(
واردات و صادرات کاالهاي مجاز بازرگاني  خرید و فروش محصوالت صنایع نساجي از جمله 
پارچه و پوشــاک زمینه فعالیت، 500000000 ریال سرمایه، منصوره فرج زاده مدیرعامل و 
تهران، خلیج شــمالي، کوچه مهر، خیابان بهشتي، پاک 2، طبقه دوم، واحد 5 مرکز اصلی 

شرکت است.

 شرکت متین خاطره طالئي کاشان ) سهامی خاص( 
ایجاد واحدي تولیدي محصوالت نســاجي اعم از فرش ماشــیني، موکت، پوشاک، آهار 
و تکمیل محصوالت نســاجي، ریســندگي انواع نخ، آماده ســازي و چله کشي انواع نخ 
زمینه فعالیت، 10000000000 ریال سرمایه، حمیدرضا مبین مدیرعامل و آران و بیدگل،  
شهرک سلیمان صباحي، بلوار جهاد، بلوار کارگر، ، پاک 152 ، طبقه همکف مرکز اصلی 

شرکت است. 

 شرکت سهامي خاص تولیدي بازرگاني ابریشم تاب ریز  )سهامي خاص(
ایجاد واحد تولیدي محصوالت نساجي اعم از فرش ماشیني، فرش دستباف، صنایع دستي، 
موکت، پوشــاک، آهار و تکمیل محصوالت نساجي، ریســندگي تولید انواع نخ از جمله 
نخ اکرلیک، پلي اســتر، ویسکوز، پنبه و پلي پروپیلن زمینه فعالیت،20000000000 ریال 
سرمایه، ولي اله ابراهیمي مدیرعامل و آران و بیدگل، شهرک سلیمان صباحي، میدان علم 

و صنعت، بلوار دکترغامرضا اسامي بیدگلي مرکز اصلی شرکت است. 

 تاسیسات شرکت های نساجی

 شرکت فناوران ابریشم تارا گنبد کاووس) با مسئولیت محدود(
طراحي و ســاخت انواع دستگاه هاي صنعتي و انکوباتور ابریشم خانگي و صنعتي، نخ ریسي 
ابریشم، و صنایع فرآوري نخ و پیله ابریشم و بهره برداري و مشاوره به کارخانجات بافندگي و 
نخ ریسي زمینه فعالیت، 1000000 ریال سرمایه، سجاد سلیمانگلي مدیرعامل و گنبدکاووس، 

محله فرودگاه، کوچه یکم، بلوار بصیرت، مرکز اصلی شرکت است.
 

 شرکت الماس بافت دیباجي یزد ) با مسئولیت محدود(
تهیه، تولید، توزیع انواع نخ در صنعت نساجي )نخ هاي پلي استر، فیامنتي، اکرلیک(، الیاف 
پنبه، منســوجات نبافته، مواد اولیه کارخانه هاي تولیدي نخ، فرآورده هاي صنعت نساجي، 
رنگرزي. نصب، راه اندازي، پشتیباني و احداث تجهیزات و ماشین االت و خط تولید کارخانه 
جات تولید نخ و پارچه و تزیینات، بافندگي، نساجي، به کارگیري فناوري هاي نوین نانو و تولید 
نخ و پارچه زمینه فعالیت، 20000000000 ریال ســرمایه ، مجتبي کامران مدیرعامل و یزد،  

خیابان میثاق، کوچه  جمهوري ، پاک 23 ، طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت تعاوني تولید پوشاک اطلس پرناز لردگان 
تولید انواع پوشاک زنانه،  بچه گانه، مردانه و لباس فرم جهت ادارات و مدارس و دوخت انواع 
لباس هاي محلي زمینه فعالیت، 2،100،000 ریال سرمایه، زهرا حسني مدیرعامل و چهارمحال 
وبختیاري، لردگان،  خیابان ولیعصر، خیابان چشــمه برم، ، پاک 648 ، طبقه همکف مرکز 

اصلی شرکت است. 
 

 شرکت بافندگي و تکمیل راوي رنگ )با مسئولیت محدود(
ریســندگي نخ، بافندگي، چاپ، رنگرزي و تکمیل انواع پارچه زمینه فعالیت، 1000000000 
ریال سرمایه، علیرضا مقدم یار مدیرعامل و تهران، خیابان جمهوري اسامي، خیابان فلسطین، 

پاک 87 ، ساختمان البرز، طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است. 
 

 شرکت جهان تجارت وندا )با مسئولیت محدود(
تهیه و توزیع  تولید  بسته بندي  طراحي و رنگرزي  خرید و فروش  واردات و صادرات انواع 
نخ  پارچه  ملزومات مصرفي و خرج کار و پوشاک زمینه فعالیت، 200000000 ریال سرمایه، 
بهروز احمدي نژاد  مدیرعامل و تهران، خیابان ولیعصر، خیابان جمهوري اسامي، پاک 864 

، ساختمان رویال، طبقه دوم، واحد شمالي مرکز اصلی شرکت است.
 

 شرکت تن ریس پوشش تدبیر )سهامي خاص(
خرید و فروش و فروش اینترنتي و واردات و صادرات و تهیه و توزیع و پخش و بســته بندي 
کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني اعم از انواع پوشاک زنانه ، مردانه ، بچگانه ، کیف ، کوله ، کفش ، 
کمربند ، شــال ، انواع البسه ، اکسسوري و ملزومات پوشیدني و خرازي انواع منسوجات اعم از 
بي بافت ، آســتري ، انواع الیي ، زیپ ، دکمه ، بند ، چرم مصنوعي و طبیعي ، انواع پارچه زمینه 
فعالیت، 1000000000 ریال ســرمایه، امیر فرمانیان مدیرعامل و تهران  شهرستان قدس ، 

کوچه بهشت، بلوار کلهر ، پاک 136 ، طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است.
 

 شرکت تولیدي ایمن پوشاک نمونه )با مسئولیت محدود(
خرید و فروش، عرضه و پخش، تولید و بسته بندي پوشاک مردانه، زنانه و بچه گانه، لباس 
فرم، لباس کار، روپوش و روپوش مدارس، پوشــش و لباس بیمارســتاني و پزشکي، کاه 
ایمني، نصب و تجهیز و را هاندازي خطوط تولید کارخانجات تولیدي پوشاک زمینه فعالیت، 
10000000 ریال سرمایه، علیرضا عبدایمان مدیرعامل و مازندران، شهرستان جویبار، بخش 
گیل خوران، دهستان چپکرود، شهرک صنعتي جویبار،  خیابان بوستان، بن بست الله غربي 

مرکز اصلی شرکت است. 
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اطالعرسانياسپین فینش در تولید الیاف مصنوعی

6-نقشاسپینفینیش
اگرچه اسپین فینیش تنها بخش کوچکی از کل سیستم تولید الیاف است، اما در 
فرایند، عملکرد و کیفیت محصول نهایی، نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. پوشش 
اسپین فینیش یک رابط واقعی بین لیف و هر سطح تماس دیگر است، بعنوان مثال 

درغلطک راهنما، مناطق حرارتی، سوزن بافندگی، و غیره.
 بمنظور درک نقش خاصی از اسپین فینیش، ابتدا الزم است که مکانیزم های 
پایه ای که در سه عمل اصلی این محصوالت وجود دارد، یعنی روانکاری سطح 
لیف، اثر آنتی استاتیک و چسبندگی لیف در یک مجموعه الیاف، در نظر گرفته شود.

6-1-روانکاری
رفتار اصطکاکی کلی لیف روانکاری شده با مایع روانکاری در شکل ذیل خالصه 
شده است.این شکل نشان می دهد که چگونه ضریب اصطکاک مربوط به یک 
پارامتری است که عملکرِد سرعت فرآیند، ویسکوزیته فینیش و فشار )منطقه 
تماس/نیرو( می باشد. این رفتار مشابه رفتاری است که درروانکاری فلز است که در 
آن دو ناحیه متمایز - ناحیه مرزی و ناحیه هیدرودینامیکی - با ناحیه نیمه مرزی 

متوسط وجود دارد.
در  می باشد.  اصطکاک  مرزی  مولفة  سهم  نشان دهندة  نقطه-خط چین  خط 
سرعت های پایین تماس کششی الیاف و در جایی که  فشارهای تماسی باال وجود 
دارد، روانکاری مرزی از فیلم نازِک روان کنندة مقاوم در برابر فشار حاصل می شود. 
در حالت مرزی، سطوح کش آمده با یک فیلم از روان کننده در مقیاس مولکولی جدا 

شده، و تماس های جامد بطور مداوم در فیلم محافظ نفوذ می کند ]9[.
اصطکاک هیدرودینامیکی که توسط خطوط خط چین نشان داده شده است، ناشی 

از تنش های برشی در داخل یک فیلم مایع ضخیم تر)حداقل چند الیه مولکولی 
ضخیم( بین دو سطح است.

)الف(روانکاریسطوحمرزی

عوامل مهمي كه بر روانكاري سطوح مرزي و اصطكاك اثر مي گذارند عبارتند از:
1( ماهیت شیمیایی روان کننده و سطح ُسر؛

2( مقاومت برشِی روان کننده؛
3( ساختار فیزیکی زیرالیه ها؛

4( فشار در منطقه تماس.
در مناطق مرزی و هم نیمه مرزی، بین نخ و سطوح تماس راهنما در سرعت های 
پایین و/یا فشار باالو مناطق با تماس وسیع، پدیدة لغزیدن-چسبیدن رخ می دهد. 
همانطور که سرعت افزایش می یابد لغزیدن-چسبیدن ناپدید می شود.در این 
نقطه، اصطکاک از نیمه مرزی به هیدرودینامیکی تغییر می کند.پدیده لغزش-

چسبندگی زمانی به وجود می آید که فشار در ناحیه تماس افزایش می یابد و 
یا فیلم روان کننده دارای مقاومت برشی کمی باشد،به دلیل اینکه روان کننده ها 
دارای قدرت پوشانندگی کمی می باشند اجازه می دهند که دو سطح با یکدیگر در 
حالت ساییدگی باشند به این ترتیب اصطکاک و بزرگی پدیده لغزندگی-چسبندگی 
افزایش پیدا می کند. اثر تنش اولیه و سرعت برای نایلون براق 66 با یک فیلم 
روان کننده بوتیل استئارات 1٪ در شکل 10 نشان داده شده است. بزرگی میزان 
لغزیدن-چسبیدن با افزایش سرعت کاهش می یابد.جالب است که هیچ لغزیدن-

چسبیدنی در سطح تنش ورودی پایین تر از 10 گرم وجود ندارد؛ در حالیکه در 
سطوح تنش اولیه 15 تا 50 گرم،لغزیدن-چسبیدن به طور پیوسته بزرک وحجیم 
می باشد ]14[.با این حال، ناپدید شدن پدیده لغزیدن-چسبیدن در سرعت های 
باالتر نشان دهنده انتقال از اصطکاک نیمه مرزی به اصطکاک هیدرودینامیکی 

است. بنابراین،لغزیدن-چسبیدن با شروع شکل گیری فیلم مستمر ناپدید می شود.
در مقابل، ناپدید شدن ناگهانی لغزیدن-چسبیدن در سرعت های پایین تر ممکن 
است به تغییرات دگرگونی شکل االستیِک الیاف وابسته باشد.حضور مداوم لغزیدن-

چسبیدن حتی با تنش باالی ورودِی 75 گرم در سرعت های پایین، احتمااًل به دلیل 
تغییر شکل پذیری قابل توجه در این بار یا نیرو است.بنابراین اندازه گیری خواص 
اصطکاکی در سرعت کم / فشار باال بمنظور درک هر سیستم فرایندی و تکمیلی 
لیف بسیار مهم است، هرچند که فرآیند بطور معمول در شرایط هیدرودینامیکی عمل 
می کند.پیشنهادات متعددی برای توضیح روند لغزیدن-چسبیدن ارائه شده است.

بوودن و تابور ]15[ بین ضریب اصطکاک استاتیکی که در طول دوره چسبیدن و 

امیر هاللی و شاهد سجادی - شرک کاوان شیمی سورن 

بخش دوم

شکل9-رفتاراصطکاکیکلیالیافروانکاریشدهبامایع]9[
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ضریب اصطکاک سینتیکی که در طی حرکت ایجاد می شود، تفاوت قائل می شوند؛ 
در حالی که دجونگ ]16[ رابطه بین زمان چسبیدن و نیرو اصطکاک استاتیکی را 

براساس فرضیه تغییر پیوستگِی Lavrente ارائه داده است.
)ب(روانکاریهیدرودینامیکی

برای حفظ  فینیش ها  اسپین  بیشتر فرمولهای  باال ذکر شد،  همانطور که در 
اصطکاک در منطقه هیدرودینامیکی منحنی فرضی )شکل 9( طراحی شده اند. 

متغیرهای مهم در زیر ذکر شده است:
- عملیات تکمیلی )ویسکوزیته و غلظت اسپین فینیش(؛

- الیاف )دنیر هر فیالمنت، توپوگرافی و شکل الیاف(؛
- فرآیند تولید )سرعت، تنش اعمال شده، زبری سطح تماس، مساحت سطح 

تماس، دما و رطوبت نسبی(.
در میان متغیرهای فوق الذکر، ناحیه تماس، ویسکوزیته و مقدار اسپین فینیش، 
متغیرهای عمده ای هستند که بر ویژگی های اصطکاکی الیاف مصنوعی اثر 
می گذارند ]17[.از آنجا که اصطکاک هیدرودینامیکی بوسیله برش درون فیلم مایع 
ایجاد می شود و بطور معمول نیاز به نیروی بیشتری برای برش فیلم های چسبناک 
دارد؛انتظار می رود که اسپین فینیش با ویسکوزیته باالتر، ضریب اصطکاک و تنش 

در حال اجرا بیشتری در نخ، در یک سیستم فرایندی مورد آزمون داشته باشد.
اثر ویسکوزیته و سرعت بر اصطکاک برای اسپین فینیش ناپکواستات مورد بررسی 
در منطقه سرعت کم، ضریب  قرار گرفته است )شکل 11(.دیده می شود که 
اصطکاک سه روان کننده با وجود تفاوت های ویسکوزیته ها نسبتًا کمتر است.در 
سرعت های باالتر، اصطکاک با ویسکوزیته افزایش می یابد.این نشان می دهد که 
در منطقة مرزی اصطکاک مستقل از ویسکوزیته است و در منطقه هیدرودینامیک 
به شدت وابسته به ویسکوزیته است.از آنجایی که در سرعت های پایین الیاف با فلز 

در تماس است، تنها استحکام فیلم بر اصطکاک تاثیر می گذارد؛ افزایش اصطکاک 
بعلت افزایش مقاومت برشی فیلم روان کننده با افزایش ویسکوزیته مشهود است.

6-2-عملآنتیاستاتیک
در یک سیستم سطِح راهنما-فینیش-الیاف )شکل 12( سه عامل که بر نیروی 
الکترو استاتیکی الیاِف تکمیل شده تاثیر می گذارد در طول تماس سطحی انتقال 
شار می کنند، نشت شار در فاصله شکاف و جریان شار در سطح است.نکته مهم 
این است که آیا حامل های واقعی شارژ الکترون یا یون هستند، و انتظار می رود 

نتایج یکسان باشد.
متغیرهای عمده موثر بر استاتیک در فرآیند تولید الیاف سطح تماس و نیرو، رطوبت 
نسبی، سرعت نخ، ماهیت فینیش لیف و درجه حرارت است. رشد شارژ روی سطح 
حرکت الیاف بطور مستقیم با تماس اصطکاکی با دیگر سطوح مرتبط است، و 
بیشتر متغیرهایی که بر روانکاری تاثیر می گذارند نیز بر میزان تولید الکتریسته 
ساکن تأثیر می گذارند. کنترل تولید شارژ از طریق فرمول فینیش دشوار است. 
اسپین فنیش می تواند به محض تولید، فقط در تخلیه شارژ کمک کند.از این رو، 
انتخاب قاطِع آنتی استاتیک در فرمول بندی اسپین فنیش برای از بین بردن شارژ، 

بسته به ماهیت لیف و روند تولید آن ضروری است.
ترکیبات بار دار به لحاظ آنتی استاتیک بودن، بهتر از ترکیبات غیریونی هستند.

اطالعات مربوط به آنتی-استاتیک ها و عملکرد آنها بعدا ارائه خواهد شد.با این حال، 
الزم به ذکر است که با افزایش مقدار فینیش و افزایش غلظت آنتی استاتیک، هم 

اصطکاک هیدرودینامیکی و هم فعالیت آنتی استاتیک افزایش می یابد.

Chemstrand F-meter, F/F 2.5 turns, 2.5 in 5 pulleys; yarn, bright nylon 66, 200/34
(Du Pont); finish, 1 % wof 01 n-butylstearate; temperature, 70°F; RH, 50% .

شکل10-اثرتنشاولیه)T(برپدیدهلغزش-چسبیدن.شرایطتست]14[:

Rothschild F-meter; yarn, bright nylon 66, 200/34 (Du Pont); finish, 1 % wof; 
chrome pin RMS 60, 0.5 in diameter; contact angle 360°; T = 10 g; temperature, 

70 ° F; RH, 50%

شکل11-تغییراصطکاکباسرعتدرمنطقهسرعتباال.شرایطتست]14[:

شکل12-برقرسانیاستاتیکی
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6-3-چسبندگی
سومین عملکرد اصلی یک اسپین فینیش، ایجاد انسجام بین رشته های یک دسته 
فیالمنت )تو( است. این تابع در الیاف پیوستة با تاب صفر و تولید الیاف استیپل 
بسیار مهم است.چسبندگی ایجاد شده از طریق مایع می تواند از طریق نیرویی که 
مایع را برش می دهد )در صفحه موازی به tow( اندازه گیری شود. سپس بردار 
نیرو برای برِش فیلم مایع در امتداد محور لیف، می تواند اصطکاک هیدرودینامیکی 
باشد. بنابراین متغیرهایي كه نیروي انسجامي لیف-لیف را تحت تأثیر قرار مي دهند، 
همانند آنچه كه بر اصطكاك هیدرودینامیك اثر مي گذارد، مشابه هستند.افزایش 
چسبندگی لیف با سیال فینیش نیز اصطکاک هیدرودینامیکی را افزایش می-

دهد.بنابراین مشکالت فرآیند مربوط به چسبندگی را می توان به راحتی از لحاظ 
اصطکاک هیدرودینامیکی، تفسیر کرد.

6-4-اجزاتشکیلدهندهاسپینفینیش
اسپین فینیش  همیشه حاوی تعداد زیادی از اجزای شیمیایی است.اجزای اصلی 
روان کننده، آنتی استاتیک و امولسیفایر ]2-7[ هستند.عالوه بر این،اسپین فینیش ها 
حاوی مقادیر کمی از آنتی اکسیدان ها، محصوالت ضد باکتری، ضد خوردگی، 
ضد عفونی کننده ها، ضد کف ها، افزایش دهندة چسبندگی الستیکی )برای سیم تایر( 
و غیره هستند. گزارش های بسیار خوبی از پیشرفت های اخیر در شیمِی اسپین 
 lee 6[ و[ Kleber و روان کننده های الیاف و سورفاکتانت ها توسط ]فینیش ]2-4

]7[ داده شده است.مواد شیمیایی مورد استفاده در هر دسته بندی عبارتند از:

1.روانکنندهها
)الف( روان کننده های طبیعی: روغن های معدنی و موم ها، روغن های گیاهی و 

موم ها ، روغن نارگیل، روغن اسپرم، روغن حیوانات و چربی ها.
اتوکسیله،  استرهای  استئارات(؛  )بوتیل  استرها  مصنوعی:  روان کننده های  )ب( 
اسیدهای چرب اتوکسیله ؛ الکلهای چرب  و اسید های چرب اتوکسیله، پلی اترها، 

واکسهای مصنوعی، سیلیکونها.

2.عواملآنتیاستاتیک
)الف( آنیونی: فسفات آلکایل اسید و نمکهای آنها )فلزات و آلکانوالمین(؛ مشتقات 
اتوکسیله شده از مواد فوق،اتوکسیالت فسفاته اسیدهای چرب و الکل، سولفات های 

آلی و سولفونات ها.
)ب( کاتیونی: آمونیوم کواترنری، پیریدیینیم، ایمیدیزولینیم؛ ترکیبات کینولینیم مانند 

کلرید،metho و ethosulphates؛ اکسید آلکیالمین.
)ج( آمفوتریک: آمیدها اسید چرب اتوکسیله شده؛ 

3.امولسیفایرها
)الف( آنیونی: صابون های اسید چرب )فلزات، نمک های آلکانوالمین(، روغن های 
گیاهی سولفاتی،سولفانات آلکین، نمک های  سوکسینات آلکیل سولفو،نمک آلکال 

فسفات اتوکسیله شده.

)ب( کاتیونی: آمین های چرب، آمین های چرب اتوکسیله شده، آمونیوم چهار 
ظرفیتی و ترکیبات چهار ظرفیتی اتوکسیله .

)ج( غیریونی: پلی گلیکل ها، پلی گلیکل اترها و استرها، استرهای اسید چرب 
گلیسریل، الکل های اتوکسیله شده، اسیدهای چرب، آمید های چرب، فنل های 

آلکیل.
)ه( آمفوتریک: اسیدهای آمینه و نمک های آنها.

آزمایشات انجام شده توسط اولسن ]13[ نشان داده است که محصوالت کاتیونی 
بطور کلی می تواند مقاومت برشی پلیمرها را بهبود بخشد.با این حال، اصطکاک 
دینامیکی شدیِد لیف به لیف که توسط کاتیون ها اعمال می شود منجر به تولید 
گرمای کافی برای از بین بردن فیلم روان کننده می شود، بطوریکه فنیش دیگر موثر 
نیست.از این رو توصیه می شود که کاتیون ها را با یک فینیش اصطکاکی کمتر 
ترکیب کنید تا قدرت برشی فیلم اسپین فینیش افزایش یابد.دافلر ]18[ متوجه شد 
که برخی از افزودنی های کوپلیمری در کاهش سایش از طریق افزایش مقاومت 
برشی پلیمر، بسیار موثر هستند.موثرترین و مناسب ترین روان کننده ها عبارتند از 
استرهای خاِص فسفات و غیریونی، که تنها نیمی از نیرو اصطکاکِی را از بهترین 

فینیش را برای فرآیند نخ ریسی معمول  در سیستم پنبه ای  را ارائه می دهد.
با این حال عالوه بر اصطکاک کم، محافظت ضد سایش و آنتی استاتیک نیز بویژه 
در فرآیندهای بسیار سریع مورد نیاز است.برای حفاظت آنتی استاتیک، پوشش ها 
بایدقطبی باشند؛ در حالیکه برای اصطکاک کم، محصوالت غیرقطبی مناسب 
هستند.برای برآورده ساختن این الزامات متناقض، فرمول بندی فینیش به طور کلی 

بر اساس تراز است.
در مطالعه دیگری در ارتباط با اسپین فینیش که برای تکسچره الیاف پلی استری 
انجام شده است، خواص استاتیکی برخی از فرموالسیون ها )جدول 2( که حاوی 
30-40٪ امولسیفایر غیریونی است نشان می دهد ترکیبات آمونیومی کواترنری 
)فرموالسیونC و F( ]19[ عملکرد بهتر و باالتر دارد؛ اگر چه آنها باید در غلظت-

های پایین برای کم کردن رسوبات مرحله حرارتی مورد استفاده قرار گیرند.از سوی 
دیگر، فسفات استر خنثی شده )فرمول H( در غلظت 10 تا 15 درصد باالتر از 
مقداری که در فرموالسیون C و F مورد استفاده قرار می گیرد، حفاظت استاتیک را 
به سطح معادل آن از ترکیبات آمونیوم کواترنری بهبود می بخشد.در تجزیه، فسفات 
استر خنثی شده یک پودر سفیدریز روی صفحات گرم کننده به جا می گذارد و در 
فرآیند تولید الیاف دخالتی ندارد. روان کننده انتخاب شده نیز بر تولید شار استاتیکی 
تاثیر می گذارد.بوتیل استئارات بیشترین میزان شار استاتیکی  و کمترین میزان 

اختالط استر را تولید می کند. 

7-تکنیکهایاستفادهاسپینفینیش
خواسته اصلی هر سیستم مصرف کننده اسپین فینیش به این صورت است که 
توانایی پوشش یکنواخت در امتداد طول و محیط تمام لیف و یا دست الیاف را 

داشته باشد 
تکنیک های کاربردی شرح داده شده در زیر برای رسیدن به این الزام مورد استفاده 

قرار گرفته اند:
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7-1-روشغلطکغوطهور
از روش غلتک غوطه ور که قدیمی ترین و گسترده ترین  یک طرح شماتیکی 
روش اعمال اسپین فنیش است است، در شکل 13 نشان داده شده است.غلطک 
که با سرعت ثابت چرخش دارد، به صورت جزئی در یک شاسی حاوی محلول 
اسپین فینیش فرو رفته است، که از یک مخزن اصلی تامین می شود. یک سیستم 
تنظیم سرریز برای سطح ثابت محلول اسپین فنیش با برگشت جریاِن محلول 
اضافی به یک مخزن واسطه، نیز وجود دارد. محلول اسپین فنیش یک فیلم بر 
روی سطح غلطک ایجاد می کند. ضخامت فیلم به سرعت غلتک، ویسکوزیته و 
غلظت محلول اسپین فنیش بستگی دارد.دسته الیاف و یا فیالمنت  غلطک را با 
تماس بسیار کم بصورت مماسی یا با یک زاویه بسیار کم بسته، لمس می کنند.

جهت حرکت الیاف و چرخش غلتک بایدیکسان باشد.اگر آنها در جهت مخالف 
حرکت کنند، از هم گسیختگی بیشتر است و اعمال فنیش مشکل تر -است.

اعمال روان کننده به ویسکوزیته روان کننده، خواص تر کنندگی آن و سرعت غلتک 
بستگی دارد که باید به صورت آزمایشی تعیین شود ]20[.

این سیستم برای فیالمنت با نمره دنیر باال و باقی محصوالتی که مقدار زیاد اسپین 
فنیش را روی لیف نیاز دارند بسیار مفید است به عنوان مثال برای تولید نخ فرش 

ماشینی و برای تولید الیاف استیپل در سیستم ذوب ریسی.
اشکال این سیستم یک درجه خاص از بی نظمی )± 10٪( درکاربرد است که 
دراکثرموارد ممکن است زیان آور نباشد. از آنجا که این شاسی حاوی محلول اسپین 
فنیش سر پوش ندارد ، بنابراین  بیشتر نسبت به رشد باکتری آسیب پذیر است.

گزارش های و تجربیات بیشتر این سیستم، مزایا و معایب آن و مقایسة آن با 
سیستم های اندازه گیری شده توسط Schubert ]20[، وایدیا ]5[ و Nevrekar و 

پاالن ]12[ ارائه شده است.

7-2-سیستماندازهگیریفینیش
از زماِن ابداع ریسندگی با سرعت باال؛سیستم اندازه گیری مقدار فنیش  بدلیل 
توانایی برای اعمال مقدار بسیار کم و دقیق و یکنواخت روان کننده، ایجادشده است. 
شکل 6-7 سیستم کاربردی اندازه گیری فنیش را نشان می دهد. در این سیستم، 
راهنمای نخ با فرموالسیون اسپین فنیش از طریق یک پمپ دنده ای عرضه شده 
است.اکثر راهنماهای روان کنندة نخ،از اکسید آلومینیوم سخت شده ساخته شده 
است. یک جریان بستة گران قیمت برای اسپین فنیش حساس به باکتری،استفاده 

شده است. عوامل موثر بر بهره برداری از این سیستم عبارتند از: 
)1( تغییر در rev/min درایو پمپ، )2( ویسکوزیته، و )3( فشار دیفرانسیلی در 
سراسر پمپ. این سیستم برای فرآیندهای ریسندگی با سرعت باال )هم پلی استر 
و هم نایلون(، برای نمره نخ های ظریف و برای فرآیندهای حساس پس از آن از 
جمله اصطکاک مرحله تکسچره، مناسب است.هیچ راهنمایی قبل از اعمال کننده 
اسپین فنیش الزم نیست و از این رو، کشیدگی کمتری نسبت به سیستم های که 
از راهنمای نخ استفاده می کنند، وجود دارد بعنوان مثال استفاده از روش غلتک 

جدول2-خواصاستاتیکبرخیازفرموالسیونهایاسپینفینیشریسندگی]19[

شکل13-سیستمغلتکیغوطهور
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غوطه ور .قوانین و دستورالعمل های اصلی برای کاربرد موفقیت آمیز این روش را 
دنبال می کند، شوبرت ]20[. کمبودهای این سیستم انعطاف پذیری را کاهش داده 

و تغییرات عمده ای به منظور تغییردر تعداد و نمره دنیر فیالمت ضروری است.

 
شکل14-سیستماندازهگیریپرداخت

7-3-سیستمروانکاریمجرایکوینچ)خنککننده(
بطور معمول، سیستم های روانکاری در پایین مجرای کوینچ نصب می شوند، اما 
مزایای متعددی در قرار دادن سیستم در ارتفاع متغیر در داخل مجرای کوینچ وجود 
دارد. شکل 15 )الف( شماتیکی از نمای مسیر فیالمنت بین رشته ساز و  بوبین 
برداشت است که تمام تاسیسات موجود برای تولید الیاف را نشان می دهد. سیستم 
اعمال اسپین فنیش در داخل و یا در زیر بخش پایین تر از منطقه خنک کنندة 
جریان عبوری هوا نصب شده است. شکل 15 )ب( به صورت تفصیلی نازل روغن 
را با عبور فیالمنت نشان می دهد.ترتیب نازل های روغن در ساختار اولیه مجرای 
کوینج نیاز به یک طراحی خاص برای اطمینان از سهولت شروع ریسندگی ، به 

طوری که برای ریسندگی مداوم مانعی وجود ندارد.
اگر راهنماهای نخ بالفاصله در زیر نازل ها روغن قرار داده شده و سنسور راهنمای 
نخ در انتهای پایین لوله خروجی قرار گیرد، فضای عبور فیالمنت می تواند بین 
انتهای پاییِن محفظه خنک کن و ماشین نخ پیچی قرار گیرد که این مهم باعث 
صرفه جویی قابل توجه در ارتفاع سازه می شود. Fourne ]21[ مزایای زیر را برای 

سیستم اعمال اسپین فنیش در داخل مجرای کوینچ ارائه می دهد:
- خنک سازی بهترفیالمنت یا الیاف در مسیر کوتاه شده بین رشته ساز و نخ پیچ؛

- غلطک های گادت حذف شده است که موجب کاهش هزینه و نخ پیچِی آسان 
و بدون ریسک پیچش به دور غلطک های گادت می  شود؛

- تغییر و/ یا کاهش نوسانات الیاف یا فیالمنت و جابجایی رزونانس، و به این ترتیب 
موجب یکنواختی بهتِرنمرة نخ می شود؛

- مولتی فیالمنت؛ پس از عبور نازل روغن  که منجر به کاهش زیاد تنش می شود 
از  استفاده  با  3500(؛   mm/min سرعت  در  پلی استر   dtex166 مثال  )بعنوان 
سیستم روغنکاری پیشین که تنش حدود 70 گرم را ایجاد می کند که می تواند با 

سیستم جدید  اعمال فینیش  در کوینچ به کمتر از 35 گرم کاهش یابد. با استفاده از 
تکنیک های مدرن محفظه کوینچ، این تنش 35 گرمی می تواند به 20 گرم تنش 
بر فیالمنت کاهش یابد که ظاهرًا برای شکل بوبین  با سرعت پیچش باال خوب 

می باشد؛
- اگر سیستم اعمال روغن فنیش در پایه فریم محفظه کوینچ قرار گیرد، زمان 
بیشتری برای  اعمال فینیش به سطح لیف در دسترس است. بطور کلی با توجه 
به طراحی بهینه، سیستم اعمال فینیش در مجرای کوینچ بهترین روش برای 

ریسندگی با سرعت باال است.

 

شکلa(-15(سیستمروانکاریمجرایسردکردنسریع)b(پینروغندان]21[

7-4-روشاسپری
در تولید الیاف استیپل فینیش نهایی معموال پس از کریمپر با استفاده از روش اسپری 
اعمال می شود.دسته الیاف به شکل تو از بین نازل های اسپری کننده روغن فینیش 
رد شده و مقدار مشخصی از روغن به آن اعمال می شود . )شکل 16(.مقدار فینیش 
اعمال شده به غلظت و ویسکوزیتة فینیش توسط پمپ دوزاینگ ، دنیر یا کیلو تکس 
تو ، سرعت خط و تعداد نازل های اسپری بستگی دارد فینیش و فرو موجی که در 
این ناحیه به روی الیاف اعمال می شود ، امکان  فرآیند پذیری بیشتر الیاف ها را در 
کارخانه های نساجی را ممکن می سازد.یک گزارش عالی از میزان مصرف بیش از 

حد فینیش با برخی مطالعات موردی توسط Savage ]22[ ارائه داده شده است.
 

شکل16-سیستماسپری

ادامهدارد...
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واژه پایایی می تواند معانی زیادی برای افراد مختلف داشته باشد. این واژه در مورد 
محصوالت جاذب یک بار مصرف، دستمال های پاک کننده و بسیاری از منسوجات 
بی بافت پزشکی معمواًل دو معنا دارد، یکی به معنای استفاده از پیش ماده های زیستی 
برای پلیمرها، الیاف و فیلم ها و دیگری به معنای روش های دفع جایگزین برای 
زمین های دفن زباله که معمواًل در آن از مواد اولیه خام زیستی استفاده می شود. در 
سایه تصویب قانون ممنوعیت استفاده از پالستیک های یک بار مصرف در اتحادیه 
اروپا و وجود قوانین بالقوه در سایر مناطق، توجه به منابع مواد اولیه خام مورد استفاده 

در بی بافت ها و غیره به ویژه محصوالت بهداشتی زنانه ضروری به نظر می رسد.

مواد زیستی در برابر مواد بیولوژیکی
مواد زیستی

این واژه هم می تواند تعاریف مختلفی داشته باشد. در بسیاری موارد می تواند همان 
پلیمرهای متداولی باشد که مواد شیمیایی که به عنوان پیش ماده در آن به کار رفته، 
دارای منابع بیولوژیکی است و نه منابع نفتی، برای مثال  پلی اتیلن سبز تولید کمپانی 
براسکم یا پلی استرهای زیستی دارای پلی ال ها و یا اسیدهای مشتق شده از منابع 
بیولوژیکی نظیر پلی تری متیلن ترفتاالت از کمپانی دوپونت یا بطری های گیاهی 
کوکاکوال. این پلیمرها ضمن این که دارای ویژگی های مورد نیاز هستند تغییری نیز 

در پروفایل دورریختن محصوالت ایجاد نمی کنند.
بعضی از الیاف مصنوعی مشخص به طور مستقیم بر پایه مواد اولیه خام بیولوژیکی 
تولید می شوند. برای مثال الیاف ریون در شکل های مختلف خود جزو الیاف مصنوعی 
است که از چوب تهیه شده و در تولید آن از فرایندهای تولید الیاف ویسکوز یا 
پلیمرها  اخیر صورت گرفته در عرصه  پیشرفت های  استفاده می شود.  الیوسل 
امکان شکل گیری الیاف ملت اسپان را نیز فراهم کرده است. برای مثال می توان 
به پلی الکتیک اسید )PLA( و پلی هیدروکسی آلکانوت ها )PHAS( و اخیراً پلی تری 

هیدروکسی بوتیرات )PHBH( اشاره کرد. 

دور ریختن
یکی از مسایلی که امروزه در مباحث زیست محیطی بسیار مطرح است، سرنوشت 

نهایی محصوالت مصرف شده و مواد اولیه خام مورد نیاز می باشد.

محصوالت حل شونده در آب در مقابل محصوالت قابل تبدیل به کمپوست
از چندین سال پیش این پرسش مطرح بوده که فرایند مناسب برای پوشک های یک 
بار مصرف چیست، ؛ آیا این پوشک ها باید فالشبل باشند یعنی در آب حل شوند و یا 
باید به کمپوست تبدیل شوند. این پرسش را می توان در مورد محصوالت بهداشتی 
زنانه، محصوالت مربوط به بی اختیاری در بزرگساالن و دستمال های تمیز کننده نیز 

مطرح کرد. عالوه بر آن بسیاری از منسوجات پزشکی یک بار مصرف و سایر کاالها 
را می توان با در نظر گرفتن این نگرش تولید کرد. اجزای اصلی پوشک و محصوالت 
مشابه عبارت است از آستر جانبی، هسته جاذب، پوشش بیرونی و االستیک برای 
شکل دهی. بیشتر این اجزا کامپوزیت های لیفی هستند که یا فرایند کاردینگ روی 
آن ها انجام می شود، یا در حالت خشک شکل می گیرند و یا ذوب ریسی می شوند؛ 
هسته جاذب مهم ترین استثناست که با این که همچنان در بسیاری از موارد درصد 
بزرگی از این بخش از پالپ چوب تهیه می شود اما مقدار پلیمر سوپرجاذب مورد 
استفاده افزایش می یابد. در حال حاضر این قسمت از اسید اکریلیک تهیه می شود 
در حالی که یک سری از مواد اولیه از پروتئین ها، نشاسته و غیره تهیه می شوند. مهم 
ترین مساله این است که ظرفیت جذب پلیمر سوپر جاذب بسیار باالست طوری که 
حتی وجود مقدار کمی از آن در پوشک تمام آب موجود در آن را برداشت می کند و 
در نتیجه مدیریت کردن آن دشوار است. هیچ روش خوبی برای از بین بردن این 
ویژگی در پلیمر سوپر جاذب وجود ندارد. این باعث می شود محصوالتی که دارای 

محتوای پلیمر سوپر جاذب هستند، برای تبدیل شدن به کامپوست مناسب باشند.

تبدیل شدن به کامپوست
در مورد محصوالت بی بافت چه آن هایی که فالشبل هستند برای مثال دستمال های 
توالت حل شونده در آب و چه آن هایی که به طور مستقیم به کمپوست تبدیل 
می شوند، الزم است تا ماده اولیه خام مورد استفاده در آن ها از لحاظ بیولوژیکی قابل 
تجزیه در شرایط هوازی باشد، همان فرایند تصفیه با لجن فعال که برای بیشتر 
فاضالب های شهری به کار گرفته می  شود. پالستیک های متداول غیر قابل هضم 
هستند و چه وارد سیستم فاضالب شده و چه به دلیل روش های نادرست مدیریت 

پسماندها وارد اقیانوس ها شوند، مواد اولیه خام مورد نیاز در آن ها یکسان است.
کمپوست سازی در بسیاری از نقاط جهان که در آن ها فضای الزم برای دفن زباله 
اندک است و یا اصال وجود ندارد، بسیار رایج شده است. در نتیجه ماده اولیه خام مورد 
استفاده در محصوالت جاذب، دستمال های پاک کننده و غیره باید در مکان های ویژه 

عملیات کامپوست در شهرها قابل تبدیل به کمپوست باشد. 
برای جلوگیری از اعمال تغییرات مهم در فرایندهای تولیدی با سرعت باال بهتر 
است مواد اولیه خام مورد استفاده در محصوالت قابل تبدیل به کمپوست را در همان 
ماشین آالت موجود در محل مورد فرایند قرار داد و یا حداقل اصالحات اندکی در 

ماشین آالت ایجاد کرد.

مرجع:
David Jackson, “Raw materials for absorbent hygiene products”, 

WTIN, August 2019

مواد اولیه به کار رفته در محصوالت بهداشتی جاذب
تهیه و تنظیم:  آزاده موحد

اطالعرساني
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به نظر می رسد مبحث رایج در سرمایه گذاری های اخیر در صنایع نساجی آمریکا 
تاثیر اتوماسیون و کنترل فرایند در تبدیل آمریکا به یک مقصد تولیدی رقابت پذیر 

در جهان است.
 در بسیاری از بیانیه ها از چهار عامل اصلی محرک سرمایه گذاری در صنایع 
نساجی آمریکا یاد شده است: زنجیره عالی تامین پنبه، منابع انرژی نسبتًا ارزان و 
قابل اطمینان، نیروی کار دارای تحصیالت عالی که بتواند با اتوماسیون کنار بیاید 

و زیرساخت های خوب حمل و نقل شامل جاده ها و بنادر.
اتوماسیون و صنایع نساجی مشترکات زیادی دارند که مصرف کنندگان درک 

درستی از آن ها نداشته و ارزششان را نمی دانند.
 منسوجات نیز مانند اتوماسیون بخش بزرگی از زندگی روزمره انسان را تشکیل 

می دهند و تنها فعاالن این دو صنعت شناخت خوبی از آن ها دارند.
سیاستمداران و مصرف کنندگان می خواهند نیروی کار و اتوماسیون را رو در روی 
یکدیگر قرار دهند جوری که انگار هم زیستی آن ها یک بازی مجموع-صفر است 

و اتوماسیون جایگزین نیروی کار خواهد شد.
 احتماال یکی از نخستین اعتراضات در این رابطه مربوط به جنبش الدیسم )یک 
جنبش اجتماعی از صنعتگران نساجی بریتانیا در قرن نوزدهم( در بریتانیا می شود 

که به افزایش استفاده از تجهیزات خودکار اعتراض داشتند. 
در اوایل قرن نوزدهم یک شورش پنج ساله به وقوع پیوست که طی آن معترضان 
به تخریب ماشین آالت بافندگی پرداختند چون گمان می کردند کارگران ماهر 

نساجی جای خود را به این ماشین ها و کارگران ارزان و بی مهارت خواهند داد.
شکی نیست که ترس از اتوماسیون و نگرانی های ناشی از تاثیر آن بر نیروی 

کار انسانی مدت مدیدی است که وجود دارد؛ از زمان صنعتی شدن و پس از آن 
کامپیوتری شدن و استفاده از بیشتر اشکال فناوری در صنایع. 

البته هیچ چیز نمی تواند جایگزین حقیقت شود. جف برنشتاین، رییس انجمن 
اتوماسیون پیشرفته )A3( در شهر ان آربن میشیگان گفت: »هر دوره ای در 
انقالب صنعتی فرصت ها و مزایای خود را دارد؛ از بخار تا الکتریسیته و کامپیوتر و 
اکنون اتوماسیون. پیشرفت فناوری باعث افزایش بهره وری و رفاه در جامعه شده 
و استفاده از کاالها و خدمات نوآورانه را گسترش می دهد و در نتیجه جامعه را 
متحول می کند اما جامعه بیش از هر چیز توسط مشاغل جدید و رضایت بخش 
است که می تواند ایمنی و سالمت کارگران را بهبود بخشد و این فرصت را به 

آن ها دهد تا خالقیت ذاتی و مهارت خود در رفع مشکالت را به کار بگیرند.«
زندگی پیش از اختراع رایانه های شخصی و زندگی امروز را در نظر بگیرید. 

اینترنت و ایمیل به شدت شیوه ارتباطات را متحول کرده است.
 امروزه انتقال اطالعات با سرعتی باورنکردنی انجام می شود. اتوماسیون و روباتیک 

دارای اثرات مثبت یکسانی در فضاهای تولیدی هستند.
برنشتاین گفت: »ما در حال حاضر در فاز رشد و توسعه اتوماسیون هستیم. با به 
کارگیری فناوری های پیشرفته نظیر ربات ها در فعالیت های سطح پایین تر و در 
واقع اتوماسیون آن ها، صنایع و عناوین شغلی جدید نیز در بخش های اقتصادی 
پدید خواهد آمد و به مهارت های جدیدی نیاز خواهد شد. خبر خوب و بد این 
است که کارفرمایان نمی توانند به سرعت افرادی را برای مکان های شغلی خالی 

پیدا کنند
. بر اساس برآورد تولیدکنندگان، در دهه آینده به دلیل وجود شکاف مهارتی حدود 

اطالعرسانيکاربرد گسترده اتوماسیون در صنایع نساجی آمریکا

ترجمه:  شبنم سادات امامی رئوف
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دو میلیون جای خالی تنها در صنایع تولیدی وجود خواهد داشت.«
رشد صنعت رباتیک واقعی است. انجمن اتوماسیون پیشرفته گزارش می دهد: 
»بازار رباتیک آمریکای شمالی در نیمه اول سال 2017 بهترین وضعیت خود را 
داشته و رکوردهای جدیدی را در تمام چهار گروه آماری یعنی تعداد سفارشات، 
درآمد حاصل از سفارشات، تعداد محموله ها و درآمد حاصل از محموله ها بر جای 

گذاشته است. 
در این دوره 19331 ربات به ارزش تقریبی 1/031 میلیارد دالر در آمریکای 
شمالی به فروش رفت که بیشترین میزان ثبت شده برای ابتدای سال بوده است. 
این ارقام نشان از رشد 33 درصدی واحدها و 26 درصدی درآمد در مقایسه با 

سال 2016 دارد.«
انجمن همچنین ارتباط بین حمل و نقل ربات ها در آمریکای شمالی و مشاغل 
تولیدی فصلی را که توسط اداره آمار کار ایاالت متحده آمریکا تهیه شده است، 
پیگیری می کند. نمودار سه ماهه از سال 2010 تا سه ماه دوم سال 2017 روند 

جالبی را نشان می دهد.
افزایش محموله های  با  تعداد مشاغل  از کاهش  نتایج بصری حاکی  اگرچه   

ربات هاست اما موضوع چیز دیگریست.
 در سه ماهه اول سال 2010 حدود 11/5 میلیون شغل تولیدی وجود داشت و 

تعداد محموله های ربات در آمریکای شمالی 2750 عدد بود. 
در حال حاضر جدیدترین آماری که در دسترس است مربوط به سه ماهه دوم سال 
2017 می شود که در آن زمان حدود 12/35 میلیون شغل وجود داشت و تعداد 
محموله های ربات نیز 9000 واحد بود. شکل 1 نشان دهنده رابطه مثبت میان 

میزان اشتغال در واحدهای تولیدی و تعداد محموله های ربات است. 

هدفگذاریدرتولیدپوشاک:ورودسوباتها
اخیر  نوآوری  انجمن  در  آتالنتا  در  واقع  اتوماسیون  سافتور  انحصاری  کمپانی 

تکستایل ورلد فناوری نوظهور روباتیک خود را به نمایش گذاشته است. 
این فناوری همچنان در حال توسعه بوده و گفته می شود کمپانی چینی تیانویان 

گارمنتز، 21 خط سوبات )sewbot( به این کمپانی سفارش داده است.
 کمپانی تیانویان 20 میلیون دالر در یک کارخانه جدید در شهر لیتل راک مرکز 

ایالت آرکانزاس سرمایه گذاری کرده است. 
بر اساس گزارش های موجود کمپانی تیانویان حدود 10 میلیون لباس اسپرت و 

ورزشی در سال برای برندهای آدیداس، ریباک و آرمانی تولید می کند.
رییس کمپانی، تانگ ژینهونگ گفت: »مدت زمانی که از برش و دوخت پارچه تا 

تکمیل آن طول می کشد کمتر از 4 دقیقه است. 
با نصب خط تولید جدید در هر 21 ثانیه یک تی شرت تولید خواهد شد. ما در آینده 

800000 تی شرت در روز برای آدیداس تولید خواهیم کرد.«
تانگ گفت که با به کارگیری کامل اتوماسیون هزینه پرسنل برای تولید یک 

تی شرت به زحمت به 33 سنت خواهد رسید. 
او گفت: »حتی ارزان ترین بازار نیروی کار در سرتاسر جهان توانایی رقابت با ما را 

ندارد. من خیلی در این باره هیجان زده ام.«

رشدوتکاملهدژاکارد
در سال 1801 ژوزف ماری ژاکارد سیستم خودکار الگودهی را برای بافندگی تاری 

پودی طراحی کرد. 
این سیستم با خواندن یک سری کارت های چوبی که در مکان های مشخص 
دارای حفره بودند به ماشین بافندگی دستور می داد که کدام نخ های تار را باال ببرد 

و کدام ها را رها کند تا الگوی مورد نظر بر اساس کارت های چوبی حاصل شود.
 این شیوه دستورالعمل به فرم باینری یا دودویی که در ماشین بافندگی و کنترل 
الگو مورد استفاده قرار می گرفت را می توان یکی از اولین جنبه های اتوماسیون 

در تولید و همچنین اساس ورود اطالعات به رایانه از طریق کارت پانچ دانست.
مثال خوبی که در حال حاضر می توان از این سیر تکاملی زد در بخش تحقیق و 
توسعه کمپانی سوییسی اشتابلی نمایان است. هدهای قدیمی برای چندین سال 

دارای محدودیت در عملکرد خود بوده اند.
 دستورالعمل باال بردن یا پایین آوردن یک نخ تار برای چندین نخ یکی بود و در 
کنترل الگو محدودیت وجود داشت. کمپانی اشتابلی با به کار گیری فناوری های 
مکاترونیک یا الکترومکانیکی جدید امکان کنترل الگو را برای هر نخ تار به صورت 

جداگانه فراهم کرده و دست طراح را در طراحی باز گذاشته است.
 این فناوری دارای پیامدهایی در تولید پارچه های تزیینی می باشد اما در عین حال 
امکان بافت ساختارهای پیچیده تر نظیر کیسه های هوای خودرو را فراهم می کند.

به گفته لودویگ پیترویس، مدیر بخش نساجی کمپانی اشتابلی در آمریکای 
شمالی -شهر دانکن ایالت کارولینای جنوبی- پیدا کردن افرادی که مایل به انجام 
امور تکراری در شیفت ها و روزهای متوالی و پیاپی باشند، بسیار دشوار شده است. 
پیترویس گفت: »بدون کمک ربات ها در انجام مشاغل خطرناک و خسته کننده، 
شغل های بیشتری را در آمریکا از دست خواهیم داد. بهره گیری از ربات ها در این 

نوع مشاغل به دوام کمپانی ها در ایاالت متحده آمریکا کمک خواهد کرد.«
»ماشین ژاکارد اختراع شده توسط ژوزف ماری ژاکارد به شدت از سوی کارگران 
بافندگی ابریشم  مورد مقابله قرار گرفت چون آنها از صنعتی شدن و کاهش 
نیروی کار واهمه داشتند اما تا سال 1812 حدود 11000 ماشین ژاکارد تنها در 
فرانسه وجود داشت.«»ما همواره شاهد تغییر و تحول در فناوری، منابع انسانی و 
اتوماسیون بوده ایم که بخشی از روند پیشرفت است. اشتابلی از به چالش کشیدن 

خود در طراحی محصوالت پیشرفته تر و همواره جلوتر از بازار بودن نفع می برد. 
اشتابلی امروز می تواند اتوماسیون کامل را برای هر کارخانه نساجی که مایل باشد، 
پیاده کند.«در این مقاله تنها به بخش کوچکی از مبحث تاثیر اتوماسیون بر صنایع 

نساجی اشاره شده است. 
هیچ بخشی از صنایع نساجی نیست که اتوماسیون و کنترل فرایند در آن بی فایده 
بوده باشد از الیاف گرفته تا ریسندگی، کشبافی، بافندگی، رنگرزی، چاپ و تکمیل. 
حتی بسته بندی ابتدایی و حمل و نقل مواد اولیه نقش مهمی در این رابطه ایفا 
می کند. از نتایج اتوماسیون می توان به افزایش کیفیت و ثبات، کنترل هزینه ها، 

بهبود محیط های کاری و فرصت های شغلی اشاره کرد.
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صنایع نساجی و پوشاک هندوراس برای کمک به ایجاد تغییر در کشور و تبدیل 
آن به یکی از مهم ترین قطب های جهانی در بازار پررونق پوشاک ورزشی و نخ 

مصنوعی، مبلغ 1/5 میلیارد دالر جذب سرمایه کرده است.
به گفته رامفیز رودریگز، مدیر بین المللی تبلیغات و ارتباطات هندوراس 2020-

یک شراکت عمومی خصوصی به منظور تسریع توسعه اقتصادی-این بودجه صرف 
مدرنیزه کردن ماشین آالت دوخت و سایر تجهیزات، توسعه پارک های صنعتی، 
بهبود زیرساخت های جاده ای و بنادر، آموزش کارگران و ایجاد امکانات استفاده از 

انرژی های تجدیدپذیر با هدف کاهش هزینه های برق شده است. 
هدف تعیین شده برای بخش نساجی که یکی از ستون های استراتژیک شراکت 
هندوراس 2020 می باشد، افزایش صادرات ساالنه و رساندن آن به 7/4 میلیارد 
دالر و اضافه کردن 200000 شغل دیگر به 150000 شغل فعلی تا سال 2020 

است.
چند سرمایه گذار از هندوراس در ماه ژانویه مبلغ 73 میلیون دالر را برای افتتاح 
کارخانه تولید نخ مصنوعی تکسچره )Unitexa( جمع آوری کرده اند و قرار است از 

تابستان سال 2018 فعالیت این کارخانه آغاز شود. 
ظرفیت تولید کارخانه بیشتر از 25000 تن در سال نخ تکسچره کشیده شده 
)DTY( با ابعاد و بافتار مختلف است که در پارچه های مصنوعی ضد لک و 
انتقال دهنده رطوبت مخصوص لباس های ورزشی و سایر پارچه های با کارایی باال 

مورد استفاده قرار می گیرند. 
رودریگز می گوید با تولید نخ های با فناوری پیشرفته در داخل به جای وارد کردن 
آن،  هزینه و زمان سفارش منسوجات مصنوعی باز هم رقابتی تر می شود. به 

گفته  رودریگز غول نساجی هندوراس، یعنی کمپانی Elcatex و کمپانی های دیگر 
در حال افزایش تولید منسوجات مصنوعی در کشور هستند در حالی که چندین 
سرمایه گذار آمریکایی، چینی و اروپایی سرگرم بررسی فرصت های موجود در زمینه 
کارخانجات تولید منسوجات مصنوعی و همچنین مراکز توزیع برای خدمت رسانی 
به تجارت الکترونیک می باشند. در حال حاضر چند کارخانه در کشور فناوری های 

جدیدی را برای تولید الیاف مصنوعی بازیافتی به کار گرفته اند.
رودریگز می گوید هندوراس با داشتن بیش از سی سال تجربه در این صنعت، 
مهم ترین صادرکننده محصوالت نساجی در آمریکای مرکزی به شمار می رود. 
انجمن ماکیالدورا یا مونتاژ هندوراس )AHM( اظهار امیدواری کرد که صادرات 
نساجی و پوشاک از 4/1 میلیارد دالر در سال 2016 به 4/5 میلیارد دالر در سال 
جاری برسد. صنایع نساجی هندوراس با دارا بودن نزدیک به 260 کمپانی فعال در 
16 پارک صنعتی، یکی از مهم ترین بخش های صادراتی و اشتغال زاترین صنعت 

کشور می باشد.
آمار و اطالعات مربوط به هندوراس 2020 نشان می دهد که 83 درصد صادرات 
نساجی کشور به ایاالت متحده آمریکا است. به گزارش اداره بازرگانی ایاالت 
متحده آمریکا، هندوراس تامین کننده شماره یک تی شرت های پنبه ای و دومین 
تامین کننده بزرگ لباس های پشمی برای آمریکا می باشد. رودریگز می گوید که 
هدف هندوراس پیشی گرفتن از مکزیک و اندونزی برای تبدیل شدن به پنجمین 

تامین کننده بزرگ پوشاک ایاالت متحده است.
 Fruit of the از شرکت های نساجی چند ملیتی فعال در هندوراس می توان به
Loom اشاره کرد که در سال 1993 تاسیس شده و در حال حاضر دارای هشت 

اطالعرسانيسرمایه گذاری 1/5 میلیارد دالری هندوراس در فناوری های جدید 

ترجمه: سید ضیاء الدین امامی رئوف



 69 شماره 211    مهر 99  

واحد تولیدی در سطح کشور می باشد. کمپانی Hanes نیز دارای سیزده واحد 
تولیدی بوده و بیش از یک دهه از تاسیس آن در هندوراس می گذرد. 

به گفته رودریگز کمپانی کانادایی Gildan، تولید کننده پوشاک ورزشی که در سال 
1997 فعالیت خود را در این کشور آغاز کرده بود، هندوراس را به عنوان مکانی 
برای احداث کارخانجات مدرن خود که در زمینه تولید جوراب، لباس زیر، لباس 
ورزشی و چاپ اسکرین فعالیت می کنند، انتخاب کرده و قصد دارد برای افزایش 

ظرفیت تولید خود یک کارخانه نساجی جدید در هندوراس تاسیس کند.
مدیر بین المللی تبلیغات و ارتباطات هندوراس 2020 شرح می دهد که نزدیکی به 
آمریکا، هزینه های تولید رقابت پذیر، نیروی کار متخصص، آموزش مداوم کارگران، 
کیفیت محصول، انطباق پذیری کارخانجات تولیدی با سلیقه در حال تغییر مشتریان، 
مزایای تعرفه ای جذاب و فعالیت های مرتبط با پایایی اجتماعی و زیست محیطی 
از جمله عواملی هستند که شرکت های خارجی برای تاسیس واحدهای تولیدی در 

هندوراس به آن ها اشاره می کنند. 
امتیازاتی که صنایع نساجی هندوراس به دلیل توافقنامه تجاری آزاد آمریکای 
شمالی )CAFTA( از آن برخوردار می شود عبارت است از دسترسی آزاد به بازار 

ایاالت متحده آمریکا. 
اولویت دیگر در این کشور زیر ساخت است. در این رابطه سرمایه گذاری های 
و  آمریکای مرکزی  بندر آب های عمیق  پورتو کورتس-تنها  بندر  در  عظیمی 
نخستین بندر در آمریکای التین که دارای تاییدیه مگاپورت و CSI از دولت آمریکا 
می باشد و همچنین بزرگراه های ورودی و خروجی این بندر انجام شده است. بنا بر 
گزارش هندوراس 2020، ظرفیت محموله در بندر پورتو کورتس دو برابر شده و به 

بیش از 1/2 میلیون TEU )واحد شمارش کانتینر( رسیده است.
هندوراس همچنین به طور جدی در زمینه فناوری های جدید سرمایه گذاری کرده 
است تا از پایایی تولید اطمینان حاصل کند. رودریگز می گوید تمامی کارخانجات 
نساجی هندوراس آب و نمک مورد استفاده در فرایندهای رنگرزی را بازیابی 

می کنند. 
در کارخانه Elcatex از بزرگ ترین ژنراتور فتوولتائیک آمریکای التین با ظرفیت 
7/5 مگاوات استفاده می شود. عالوه بر آن سایر منابع انرژی تجدیدپذیر نظیر 

زیست توده یا بیومس نیز در این کارخانه مورد استفاده قرار می گیرد. در نزدیکی چند 
پارک صنعتی در سراسر کشور خانه هایی با قیمت مناسب در اختیار کارگران قرار 
داده شده است که این بخشی از شراکت عمومی خصوصی به شمار می رود. این 
خانه ها در یک محوطه شهرک مانند قرار دارند که دارای مدرسه، پارک، مهدکودک 

و امکانات تفریحی نیز هست.
شراکت  برنامه  یک   The Honduras Country Brand Program برنامه 
عمومی خصوصی است که در سال 2015 و با هدف تبلیغ برای هندوراس به 
عنوان یک مقصد گردشگری و سرمایه گذاری جذاب و ترویج خدمات و کاالهای 
هندوراسی در سرتاسر جهان و در عین حال نشان دادن استعداد و شیوه کار مردم 

محلی این کشور آغاز شده است.
هندوراس 2020 نیز یک شراکت عمومی خصوصی است که به منظور کمک 
به اشتغال زایی و ایجاد 600000 شغل دیگر و توسعه اقتصادی با سرمایه 13 
تجاری،  از جمله کشاورزی  بخش ها  تمامی  در  تا سال 2020  میلیارد دالری 
کاالهای واسطه، برون سپاری فرایندهای تجاری و برون سپاری فناوری اطالعات، 

منسوجات، گردشگری و مسکن ایجاد شده است.
عرصه صنایع  در  مطرح  از کشورهای  یکی  به  تبدیل  دارد  قصد  هندوراس 
این که پیشرفت های  به ویژه  آمریکا شود  قاره  نساجی در میان کشورهای 
چشمگیری نیز در زمینه مسایل زیست محیطی داشته است. این کشور در 
ماه می 2016 سرمایه گذاری چشمگیری را در زمینه فناوری های مدرن انجام 
داده است تا از پایایی تمامی فرایندهای تولیدی در صنایع نساجی اطمینان 

حاصل کند. 
برای مثال صد در صد کارخانجات تولیدی آب مورد استفاده در فرایند رنگرزی 
پارچه را مورد بازیابی قرار می دهند تا از اثرات مخرب زیست محیطی بکاهند. 
عالوه بر آن ساالنه بیش از 15 میلیون پوند نمک مورد استفاده در رنگرزی، مورد 
بازیابی قرار می گیرد. همچنین کارخانجات تولیدی استفاده از فناوری های جدید 

برای استفاده از الیاف بازیافتی را نیز آغاز کرده اند.

مرجع:
Madelaine Cornforth, “Honduran Invests US$ 1/5bn in new textile tech-
nologies”, WTIN 
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موسسه تحقیقات نساجی آلمان-STFI-در حال حاضر مشغول کار بر روی 
پروژه ای با هدف اداره صنایع نساجی بر اساس انقالب صنعتی چهارم می باشد. 
این پروژه که فیوچرتکس )futureTEX( نام دارد، همان شکل و مدل صنایع 
سنتی در انقالب صنعتی چهارم است. یکی از بخش های این پروژه »مدل سازی 

یک کارخانه نساجی در آینده« می باشد.
گسترده ای  چالش های  با  اروپا  در  پوشاک  و  نساجی  صنایع  حاضر  حال  در 
روبروست. یکی از این چالش ها کوچک شدن اندازه سفارشات تولیدی به دلیل 
خواهان  بیشتر  مشتریان  چون  است  سفارشات  روند شخصی شدن  افزایش 
محصوالت سفارشی و مخصوص به خودشان هستند. این بدان معناست که 
تولید باید انعطاف پذیر باشد تا بتواند از پس پویایی موجود در بازار بربیاید. عالوه 
بر آن به گفته موسسه تحقیقاتی، با توجه به استفاده از محصوالت نساجی در 
بسیاری از صنایع نظیر تجهیزات پزشکی، خودروسازی و معماری، میزان تقاضا 
برای این محصوالت افزایش یافته است. موسسه اشاره می کند که فرایندهای 
دارای محدودیت هایی هستند.  این چالش ها  با  مواجهه  برای  تولیدی سنتی 
در نتیجه یک کمپانی نساجی برای آماده سازی و تجهیز خود در آینده باید 
فرایندهای خود را از نو طراحی و مهندسی کند و همچنین از فناوری های به 
 )IIoT( کار رفته در زیرساخت هایش و مفاهیم مربوط به اینترنت اشیای صنعتی

و صنعت 4.0 یا همان انقالب صنعتی چهارم نیز غافل نباشد.
است.  مجدد  طراحی  فرایند  از  حمایت  در  شده  ثبت  روش  یک  مدل سازی 
و  مفاهیم  نظر  نقطه  از  حاضر  مدل سازی  »دیدگاه های  می گوید:  موسسه 
فناوری های جدید دارای محدودیت هایی هستند. بنابراین الزم است تا یک 

روش مدل سازی مناسب ایجاد شود که این بخشی از پروژه ی فیوچرتکس یا 
همان مدل سازی یک کارخانه نساجی در آینده می باشد.«

تحت  مشترک  تحقیقاتی  کار  یک  مشغول  پروژه  از  بخش  این  در  موسسه 
داشتن یک  اختیار  در  برای  مدل سازی  و روش های  عنوان »توسعه طرح ها 
فرایند کامل به منظور طراحی یک کارخانه نساجی در آینده« می باشد. موسسه 
می گوید: »هدف از این پروژه تحقیقاتی ایجاد یک رویکرد مدل سازی مفهومی 
برای طراحی فرایندهای تجاری با در نظر گرفتن فناوری ها و مفاهیم جدید 
نظیر اینترنت اشیا )IoT( یا همان معادل صنعتی »صنعت 4.0« به ویژه برای 
تولیدات انعطاف پذیر و در مقیاس کوچک است. در این رابطه یکپارچه سازی، 
تمرکز زدایی، جهت گیری خدمات، خودسازماندهی و خود مختاری و همچنین 
اهمیت  از  فناوری ها  اساس  و  پایه  عنوان  به  فیزیکی-سایبری  سیستم های 
بسط  متخصص  سیستم  یک  توسط  مدل سازی  رویکرد  برخوردارند.  زیادی 
ارائه راهکارهای مرجع خواهد  به  برای مواردی که ذکر شد  یافت و  خواهد 

پرداخت. این راهکارها در پروژه فیوچرتکس مورد بررسی قرار گرفته اند.
و  تولیدی  فرایندهای  تشریحی  مدل های  می توان  مدل سازی  رویکرد  با 
محصوالت را برای کارخانه نساجی آینده ایجاد کرد. به گفته موسسه، هسته 
موجود هوشمند یک  است.  موجود هوشمند  مدلسازی یک  رویکرد  مرکزی 
موجود مستقل و خودمختار است که از طریق سنسورها می بیند و با استفاده از 
محرک ها و بر اساس اهداف تعیین شده عمل می کند، به این موجود، هوش 
مصنوعی هم گفته می شود. موسسه اضافه می کند که هوش مصنوعی می تواند 
نمایانگر موضوعات مربوط به کسب و کار نیز باشد از ماژول های دستگاه گرفته 

مدل سازی یک کارخانه نساجی در آینده
ترجمه: سیدامیرحسین امامی رئوف
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تا کل شبکه های تولیدی. ساختار داخلی از اجزای مختلفی تشکیل شده است 
که این امکان را فراهم می کند تا هوش مصنوعی به عنوان یک واحد وابسته 
ولی در عین حال خودمختار در محیط کسب و کار عمل کند. هر کدام از آن ها 
عناصر الزم برای فراهم کردن هوش و انعطاف پذیری مورد نیاز محیط تولیدی 

در آینده می باشند.
در نتیجه با به کار گیری این نوع از مدل سازی می توان تولید و توسعه در محیط 
کارخانه را بهبود بخشید. البته موسسه می گوید که مدل سازی به خودی خود 
باعث بهبود تولید و توسعه نمی شود. مدلسازی ابزاری را فراهم می کند تا بتوان 
فرایندها را از نو طراحی کرد. می توان برای برقراری ارتباط بین راهکارهای 
مدرن رسیدگی به امور خاص یک فرایند مرجع ایجاد کرد )برای مثال من 
چگونه می توانم برای انعطاف پذیر شدن، فرایندهای توسعه خود را سازماندهی 
کنم؟(. متغیرهای مختلف در فرایندها را می توان مورد بحث و بررسی قرار 
مجدد،  مهندسی  و  طراحی  از  حمایت  برای  ابزاری  مدل سازی  بنابراین  داد. 
ارتباطات و ارزیابی مرحله گذار از تولیدات نساجی سنتی به تولیدات مشتری 

محور، دانش بنیان، انعطاف پذیر و مناسب برای آینده می باشد.
در کارخانجات سنتی تر، مدل سازی برای کمک به یکپارچه سازی فرایندها 
و مهم تر از آن درک یکپارچگی بین داده ها و فرایندها در کارخانجات آینده، 
حیاتی است. یکپارچگی در کارخانه های آینده و در موج چهارم صنعتی شدن، 
یک عنصر کلیدی محسوب می شود. موسسه می گوید: »یکپارچگی داده ها 
و فرایندها در کارخانه و همچنین شبکه های تولیدی برای کارخانه های آینده 
الزامی است. انعطاف پذیری نیازمند پویایی در رسیدگی به سفارشات تولیدی 
می باشد. چنانچه یک کمپانی دارای منابع داخلی نباشد، می تواند سفارش را 
برای یک کمپانی دیگر در شبکه تولید ارسال کند. بدون وجود یکپارچگی در 

داده ها و فرایند، انجام مذاکرات بین نهادها بسیار وقت گیر خواهد بود.«
مشتری محور بودن نیز نیازمند یکی شدن مشتری با توسعه و شاید مراحل 
تولیدی است. موسسه می گوید: »فناوری های تولیدی یکپارچه جدید نظیر چاپ 
دیجیتال نساجی در ترکیب با تولید مجازی محصول باعث می شود تا با ادغام 

مشتریان با فرایندها، در زمان و هزینه صرفه جویی شود.«

با  مواجهه  برای  کلیدی  عناصر  از  یکی  تنها  فرایندها  و  داده ها  یکپارچگی 
چالش های موجود در صنایع نساجی است. یکپارچگی باعث صرفه جویی در 
زمان و هزینه می شود که یکی از عوامل مهم رقابت پذیری در صنایع نساجی 

اروپا محسوب می شود.

STFI،موسسهتحقیقاتنساجیآلمان
موسسه STFI یک موسسه تحقیقاتی غیرانتفاعی واقع در ایالت ساکسونی 
آلمان است و فعالیت های تحقیقاتی مربوط به صنعت قدیمی نساجی در این 

ایالت را ادامه می دهد. 
و  تولیدی  فرایندهای  به  مربوط  تحقیقاتی  های  فعالیت  موسسه،  گفته  به 
محصول تمامی فناوری های کالسیک نساجی و همچنین راهکارهای فنی 
این  پوشش می دهد.  کاربردی  موارد  از  ای  برای طیف گسترده  را  نوآورانه 
المللی و همچنین موسسات تحقیقاتی  بین  و  با کمپانی های ملی  موسسه 

همکاری و از کمپانی های نساجی محلی پشتیبانی می کند.

فیوچرتکس
قالب  بودجه  پروژه فیوچرتکس توسط وزارت فدرال آموزش و تحقیق و در 
پروژه  این  در  می شود.  تامین   Twenty20 نوآوری  برای  مشارکت  برنامه 
شرکت ها، موسسات علمی و انجمن ها برای خلق یک صنعت نساجی آینده گرا 

در آلمان از ریشه های سنتی این صنعت، با هم همکاری می کنند.
در این مسیر بیشتر بر روی بخش منسوجات فنی دارای ارزش افزوده به عنوان 
تکیه گاه اصلی صنایع نساجی آلمان تمرکز می شود. این امر رقابت زیادی را 
در بخش تحقیق و توسعه طلب می کند و با نوآوری، باعث ایجاد وجه تمایز 

می شود.

مرجع:
Madelaine Cornforth, “Modeling the textile factory of the 
future”, WTIN     
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رویکرد همزاد دیجیتال1 در توسعه مجازی محصول در صنایعی نظیر خودروسازی و 
الکترونیک موفقیت آمیز بوده است. هر دو صنعت دارای روش هایی استاندارد و ثبت 
شده در زمینه مدل سازی اجزای محصول، موارد مورد نیاز برای کاربردهای نهایی و 
فرایندهای تولیدی هستند. در همین رابطه یک چارچوب ثابت شده در صنعت پوشاک 
وجود دارد که می توان از آن پیروی کرد. البته صنعت پوشاک بر خالف صنایع 
دیگر با مواد اولیه انعطاف پذیر و نه سخت و غیرقابل انعطاف سر و کار دارد. برای 
ایجاد فرایندهای متاورتیکال یا فراعمودی در برندهای پوشاک الزم است تا رویکرد 
همزاد دیجیتال در این بخش به کار گرفته شود تا امکان مدل سازی ظاهر و کارایی 
پارچه های انعطاف پذیر مورد استفاده در پوشاک و همچنین کاربرد نهایی پوشاک و 
فرایندهای تولیدی فراهم شود. با عملی شدن این پیش نیازها برندها قادر خواهند بود 
تا سرعت فرایندها را به طور اساسی افزایش دهند و بتوانند کل زنجیره تامین خود را 

مدیریت کنند و آن را به صورت یکپارچه درآورند.
به گفته مجمع جهانی اقتصاد امروزه اطالعات و داده ها حکم نفت را دارند و باید در 
کارخانجات نسل آینده به کار گرفته شوند. مجمع جهانی اقتصاد اخیرا به این نتیجه 
رسیده است که اطالعات یک فرق اساسی با نفت دارد و آن این است که نفت کاالیی 
با یک استفاده و کمیاب است در حالی که اطالعات می تواند چندین بار مورد استفاده 
قرار بگیرد و رشد آن نیز نمایی می باشد. در یک کارخانه تولید پوشاک داده ها از کجا 

می آیند و باید با آن ها چه کار کرد؟
کمپانی نساجی قوی سیاه-فعال در عرصه مشاوره برای دیجیتالی کردن صنعت 
پوشاک-برای توسعه همزاد دیجیتال در این صنعت تالش می کند. نگرش آن ها 
نسبت به شکل یک کارخانه در آینده بسیار واضح است و به عقیده آن ها کارخانه ای 
که از متدولوژی همزاد دیجیتال بهره می گیرد، تمامی تجهیزات تولیدی، اپراتورها و 
فرایندها را مدل سازی کرده و امکان شبیه سازی عملیات الزم برای سرهم بندی هر 
نوع محصول خاص را فراهم آورده است. به محض تاسیس چنین محیط مجازی، 
شرایط اجرا و پیاده سازی سیستم ها، فرایندها و ماشین آالت استفاده شده در محیط 
مجازی نیز فراهم می شود. اگرچه شبیه سازی کارخانه و فرایند بینهایت مفید است اما 

این تازه آغاز سفر دیجیتالی شدن است.

اسکادا
سامانه سرپرستی و گردآوری داده یا اسکادا از ابزار و ماشین آالت موجود در کف 
کارخانه آغاز می شود؛ در بسیاری از کارخانجات پوشاک سرتاسر جهان بیشتر به 
اپراتورهای انسانی تکیه می شود و ماشین آالت به سیستم های کنترل محوطه تولید 
و شرکت متصل نیستند که الزم است در این زمینه پیشرفت هایی صورت بگیرد و 

استاندارد سازی انجام شود. تولید کنندگان و سازندگان ماشین آالت کم کم دریافته اند 
که ارتباط آزاد این ماشین آالت و سیستم ها با سایر ماشین آالت به نفع کاربر نهایی 
است. سیستم های سرپرستی یا گردآوری داده برای بسیاری از فرایندهای پیوسته و 
صنایع تولید قطعات گسسته نظیر مواد غذایی و آشامیدنی، دارویی، نفت و گاز و غیره 
استاندارد است. زمانی که اسکادا، سیستم های مدیریت دستورالعمل، برنامه ریزی منابع 
سازمانی، سیستم اجرایی تولید و سایر سیستم ها با هم و در راستای اهداف مشترک 
کار کنند، رشته ای متشکل از برنامه ریزی، تولید، کیفیت، حمل و نقل و امور مالی به 
وجود می آید که بسیار هم قدرتمند است. مدیریت دستورالعمل، یک سیستم پیچیده 
در صنعت پوشاک است و چنانچه یک همزاد دیجیتال از محصول کامال مهندسی شده 
و سیستم کنترل در محوطه تولید کارخانه داشته باشیم، انجام امور ساده تر خواهد شد. 
با استفاده از همزاد دیجیتال محصول و پیاده سازی سیستم کنترل می توان محصول 
را بر اساس هر کدام از اجزای مورد نیاز و طراحی خاص آن تولید کرد. هر کدام از 
این اجزا را می توان بین ماشین آالت و ایستگاه های کاری مورد نیاز برای سر هم 
کردن یک لباس توزیع کرد. داده های خروجی حاصل از این فرایندها به بهینه سازی 
کیفیت محصول بر اساس استانداردها و مرزهای از پیش تعیین شده توسط برند کمک 

می کند.

سیستماجراییتولید
مرحله بعدی متصل کردن ماشین ها، سیستم سرپرستی و گردآوری داده و سیستم 
های بازرگانی به یک واسطه است که بتواند دریافت و توزیع جزییات را به منظور بهینه 
سازی گردش کار و فرایندهای تولیدی بر عهده بگیرد. سیستم های اجرایی تولید در 
صنایع مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است از جمله صنایع دارویی و خودروسازی و 
این امکان را فراهم می کند تا از طریق سازماندهی حجم باالیی از اطالعات و عمل 
کردن بر اساس آن در کف کارخانه و با استفاده از سیستم های بازرگانی، کارایی تولید 
بهینه شود. به کارگیری سیستم اجرایی تولید مزایا و جنبه های زیادی برای تولید کننده 
به همراه دارد. توانایی جمع آوری داده های پیشین، پیش بینی ظرفیت تولید در آینده، 
بررسی کارایی ماشین آالت و کارکنان در لحظه از جمله مزایای این سیستم هستند 
که باعث بهینه سازی روش عرضه محصول در بازار از نقطه نظر مشتریان و تامین 
کنندگان می شود. این حلقه تولید بین سیستم ها و ماشین آالت به طرز باورنکردنی 
منجر به بهبود مداوم کیفیت پوشاک، کارایی کارگران و سرعت ورود به بازار می گردد.

تجزیهوتحلیلپیشرفته
با توجه به مطالب باال، داده های حاصل از کف کارخانه و سیستم اجرایی تولید ایجاد 

اطالعرسانيچرا برندها باید به انقالب صنعتی چهارم توجه نشان دهند؟

ترجمه: اکرم باقری توستانی
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شده و در دسترس است. انقالب صنعتی چهارم نیز پیش روی ماست و فناوری الزم را 
برای استفاده بیشتر و بهتر از این داده ها در مقایسه با گذشته فراهم می کند. یادگیری 
ماشین و رایانش ابری/لبه ای مقیاس پذیر باعث می شوند تا سرعت کار با داده ها 

افزایش یافته و کارایی تولید تقریبا در همان لحظه بهتر شود.
به دلیل طبیعت از هم گسسته صنعت پوشاک، به اشتراک گذاشتن داده های درست 
با کمپانی های درست برای کسب نتایج درست بسیار مشکل است. در حال حاضر 
روشی برای توزیع اطالعات معنادار برای تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری در لحظه 
وجود دارد. فناوری بالک چین ذاتا به دلیل استفاده از رمزنگاری و تغییرناپذیری داده 
ها که در شبکه بالک چین منتشر شده، دارای ایمنی بیشتری است. با به کارگیری 
یک شبکه بالک چین مجاز تمامی اعضا امکان انتشار داده ها و دسترسی به سوابق 
ذخیره شده موجود را در یک سیستم غیرمتمرکز خواهند داشت که این موضوع عمال 
ریسک هکرها را به صفر می رساند. با ایجاد و انتشار مستقیم داده ها از سیستم های 
اسکادا و سیستم اجرایی تولید به اپلیکیشن های موجود در ابر یا همان شبکه، امکان 
تصمیم گیری توسط گوشی های تلفن همراه، تبلت ها و سایر اجزای متصل  وجود 

خواهد داشت. 

چهمیشداگرآیندهقابلپیشبینیبود؟
در گدشته تعویض روغن ماشین هر 3000 مایل )حدود 4828 کیلومتر( یک بار متداول 
بود چون این چیزی بود که تولیدکنندگان توصیه می کردند. امروزه این امکان وجود 
دارد تا موتور و روغن ماشین بررسی و به راننده هشدار داده شود که چه زمانی روغن 
خودرو باید تعویض شود پیش از آن که آسیبی به خودرو وارد آید. با پیش بینی زمان 
انجام اقدامات الزم برای نگهداری خودرو می توان به جای اعتماد به برنامه زمان بندی 
پیشینیان، برنامه ریزی کرد و آن اقدام را در زمان مناسب خود انجام داد. از کار افتادگی 

های برنامه ریزی نشده باعث افزایش مصرف منابع در کارخانجات می شود.
توانایی پیش بینی ناهنجاری ها در فرایندهای تولیدی و محصول به طرز چشمگیری 
باعث افزایش سرعت ورود به بازار و بهبود کیفیت آن محصول می شود. برای مثال 
بازبینی تاریخچه محصول و کار مجدد بر روی آن باعث از دست رفتن زمان و 
هزینه می شود. با استفاده از سیستم های در دسترس و همچنین الگوریتم تشخیص 
ناهنجاری که وقوع مشکالت ناخواسته را پیش بینی می کند، می توان از ابتدا اقدامات 
صحیح و الزم را انجام داد. با توجه به این که برای بررسی کیفیت محصول از سیستم 
های خطی و نرم افزارهای ابری استفاده می شود دیگر نیازی به انجام فرایندهای 
دستی که چندین روز یا هفته به طول می انجامد نیست و در نتیجه از هدر رفتن زمان 

جلوگیری خواهد شد. 

صنعتپوشاکچهنفعیازسیستمهایجدیدخواهدبرد؟
در صنعت پوشاک ناکارآمدی های زیادی به چشم می خورد. فعالیت تمامی بخش 
ها در راستای مدیریت زنجیره های تامین و بهبود کیفیت محصول است. این بخش 
ها با کمترین اطالعات هزینه سفارشات را برآورد می کنند. اکنون زمان دیجیتالی 
کردن فرا رسیده است. همان طور که پیش از این شرح داده شد در مدل متاورتیکال 
با استفاده از شبیه سازی سه بعدی و انیمیشن در همزاد دیجیتال محصول این امکان 
برای طراحان فراهم می شود تا رنگ، پارچه و همچنین کارایی لباس تکمیل شده را 

مدل سازی کنند و نیاز به تولید نمونه آزمایشی را به حداقل برسانند. نتیجه نهایی این 
کار برای آن برند چیست؟

یک طراح مد را تصور کنید، تصور کنید مواد اولیه، الگو، رنگ و عناصر ساختاری به 
یک طرح اضافه می شود و طراح با استفاده از نرم افزار و به صورت زنده و در همان 
لحظه امکان تولید آن طرح و چالش های موجود را بررسی و تجربه می کند. با استفاده 
از یک فرایند تولیدی که به طور مداوم قابلیت تولید و کارایی را ارزیابی می کند می 
توان همزاد دیجیتال محصول را به وجود آورد و به اطالعاتی پیرامون موضوعات زیر 

دست پیدا کرد:
- چه کسی می تواند این محصول را تولید کند؟

- تولید آن چقدر زمان می برد؟
- هزینه مورد نیاز برای تولید چقدر است؟

- سطح کیفی مورد انتظار چقدر است؟
- آیا با استفاده از روش های پایا تولید می شود یا خیر؟

متاورتیکال
این اطالعات می تواند تعیین کننده موفقیت خط تولید باشد. یک برند از نظر تئوری 
می تواند نتیجه یک سفارش را پیش بینی کند چون به جای عمل کردن بر اساس 
نتایج چند ماه قبل کارخانه می توان بر اساس طراحی صورت گرفته اقدامات الزم را 
انجام داد. این تنها یک مثال از این واقعیت است که چگونه دیجیتالی شدن، صنعت 

4.0 و فناوری های همزاد دیجیتال باعث تغییر الگو در صنعت پوشاک می شود.
کمپانی نساجی قوی سیاه و شرکای آن فعالیت های خود را به این موضوع اختصاص 
داده اند. در نهایت فایده اجرا و پیاده سازی کارخانه آینده، تغییر الگوی مورد نیاز در 

صنعت است که امکان تحقق رویکرد متاورتیکال را در تولید فراهم می کند.
به منظور انجام دادن اقدام موثر و مفید در برابر سرعت باالی فرایند طراحی و هم زمان 
توجه به هزینه محصول الزم است تا مدل توسعه محصول تغییر کند. برای مهندسی 
محصول می توان از نرم افزار همزاد دیجیتال مشابه با قابلیت تصویرسازی سه بعدی 
استفاده کرد و در نتیجه می توان مشخصات مربوط به تولید را با کارخانه به اشتراک 
گذاشت. در فرایند همزاد دیجیتال، مشخصات تولید با آن چه در روش متداول به آن 
فهرست مواد اولیه)BOMs( می گویند، متفاوت است. این مشخصات شامل جزییات 

مورد نیاز برای تولید به جای توسعه است.
البته صنعت پوشاک دارای ساختار یکپارچه عمودی نمی باشد در نتیجه چنین تبادل 
اطالعاتی در آن وجود ندارد. برندها یک زنجیره تامین جهانی را به اشتراک می گذارند 
و هر برند هم دارای نیازهای متفاوتی برای کارخانه خود است که بعضی از آن ها به 
تولید و بعضی به برند وابسته می باشد. مشکل اینجاست که یک زنجیره تامین گسسته 

باید با نیازهای متفاوت و متغیری از سوی مشتریان خود سر و کار داشته باشد.

مرجع:
Edward Hollyday, “Why brands need to pay attention to industry 

4.0”, WTIN, Nov 2018

1.همزاد دیجیتال به معادل کامپیوتری یک شی فیزیکی اشاره می کند که 
می توان از آن برای مقاصد مختلف استفاده کرد.



74   شماره 211   مهر  99

صادرات محصوالت بی بافت از اتحادیه اروپا به سایر کشورهای جهان در حال افزایش 
است. میزان فروش منسوجات بی بافت از 28 کشور اتحادیه اروپا به کشورهای خارجی 
در سال 2018، 4/33 میلیارد یورو بوده که در مقایسه با 4/19 میلیارد یوروی سال قبل، 
رشد داشته است. ارزش صادرات این منسوجات از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از 1/81 
میلیارد یورو به 1/85 میلیارد یورو رسیده است. در همین سال واردات منسوجات بی بافت 
از کشورهای خارجی به اتحادیه اروپا 1/29 میلیارد یورو در مقایسه با 1/14 میلیارد یورو 

در سال 2017 بوده است.
کشورهای صادر کننده مهم در اتحادیه اروپا عبارتند از آلمان که در سال 2018، 1/22 
میلیارد یورو از صادرات داخل اروپا و 590 میلیون یورو از صادرات به خارج از اتحادیه اروپا 
را به خود اختصاص می داد. این ارقام برای ایتالیا به ترتیب 750 و 338 میلیون یورو و 

برای فرانسه به ترتیب 318 و 125 میلیون یورو بوده است.
بر اساس اعداد و ارقام گردآوری شده از انجمن منسوجات بی بافت و یک بار مصرف 
اروپا، مجموع تولید بی بافت ها در اروپا در سال 2018 حدود 1/3 درصد افزایش یافته و 
به 2760000 تن رسیده است. در طول دهه گذشته میانگین نرخ رشد ساالنه نزدیک به 
4 درصد بوده است. در کشورهای مختلف اروپایی، ترندهای متفاوتی به چشم می خورد 
و فرایندهای تولید برای تولید بی بافت ها نیز متفاوت است. رشد بی بافت های اسپان 
ملت نسبت به سال 2017 شاهد رشد 0/9 درصدی بوده در حالی که منسوجات تولید 
شده به روش درای لید 2/1 درصد رشد داشته اند. بیشترین میزان رشد در فناوری های 
درای لید)بر مبنای تن( در فرایندهای هیدروانتنگلمنت و ایجاد اتصال از طریق هوای داغ 

مشاهده شده که به ترتیب 7/6 درصد و 4/7 درصد بوده است.
بازار محصوالت بهداشتی همچنان بیشترین حجم مصرفی منسوجات بی بافت را به 
خود اختصاص می دهد و میزان رشد آن در سال های 2017 و 2018 به ترتیب 2/7 و 
1/7 درصد بوده است. مهم ترین عامل این رشد، توسعه بازار محصوالت مربوط به بی 

اختیاری بوده است.
در سال 2018 تحوالت مهمی که در رابطه با تناژ منسوجات بی بافت روی داده 
عبارت است از فروش دستمال های پاک کننده رولی)2/9+ درصد(، پوشش های کف 
)1/2- درصد(، مهندسی عمران )0/3- درصد(، منسوجات داخلی خودرو )0/5- درصد(، 

الکترونیک )2/8+ درصد( و صنایع غذایی و نوشیدنی )5/7+ درصد(. 

رویدادهایبرگزارشدهدراروپا
تداوم موفقیت در برگزاری نمایشگاه تجاری مهم Filtrex Europe که تمرکز آن بر 
فیلتراسیون و منسوجات بی بافت است، نقش موثری در مهم بودن و مهم ماندن بخش 
بی بافت ها در اروپا دارد. این نمایشگاه امسال در روزهای 14 و 15 ماه می در برلین و 
همزمان با دو نمایشگاه دیگر در آلمان یعنی نمایشگاه های تکتکستیل و تکس پروسس 
برگزار شده است. این دو نمایشگاه در تاریخ 14 تا 17 می و در شهر فرانکفورت برگزار 
شدند و تمرکز آن ها نیز بر روی منسوجات فنی و بی بافت ها بوده است. در مجموع 
هر سه نمایشگاه در سال جاری به دو صنعت مهم بیشتر پرداخته اند؛ خودروسازی و 

ساخت و ساز.

برگزاری نمایشگاه فیلترکس یوروپ در پایتخت آلمان تصادفی نیست. کاهش وزن 
خودرو در صنعت قدرتمند خودروسازی در آلمان از اهمیت زیادی برخوردار است چون 
باعث افزایش بهینه سازی مصرف سوخت در موتورهای احتراقی و افزایش طول عمر 
باتری در وسایل نقلیه الکتریکی می شود. این واقعیت که بی بافت ها تا 30 درصد 
سبک تر از مواد اولیه متداول در صنعت خودروسازی هستند باعث رشد عالقه به این 
منسوجات شده است. از بی بافت ها در صندلی خودرو، عایق بندی صوتی و حرارتی، 
سقف، قوس چرخ و موکت استفاده می شود. این استدالل در بخش ساخت و ساز 
هم صدق می کند چون در این بخش نیز بهینه سازی مصرف انرژی نقش مهمی در 
افزایش تقاضا برای بی بافت ها ایفا می کند. از منسوجات بی بافت معموال به عنوان 
جایگزینی برای مواد اولیه سنگین تر نظیر فوالد در قسمت های آکوستیک، زیرکف و 
سقف ها، بام، فالشینگ پنجره)ابزاری جهات کاور نمودن قرنیز پنجره که مانع از ریزش 
آب بر روی دیوارهای ساختمان می شود(، دیوارها و بسیاری موارد دیگر استفاده می 
شود. در نمایشگاه تکتکستیل نشان داده شده که چطور نوآوری های صورت گرفته در 
صنعت نساجی می تواند باعث بهبود معماری و استانداردهای زندگی شود. در نتیجه 
تولیدکنندگان کامپوزیت ها و منسوجات بی بافت نسبت به آینده خود خوش بین هستند. 

راهکارهایپایا
افزایش تقاضا برای راهکارهای دوستدار محیط زیست نیز باعث ایجاد انگیزه برای 
کسب و کارها می شود. در گزارشی که بودجه آن از سوی ایالت زاکسن-محل تجمع 
تولیدکنندگان منسوجات و بی بافت ها-و پروژه دولتی "فیوچرتکس" تامین شده به 
بررسی آینده منسوجات فنی و بی بافت ها پرداخته شده است. در این گزارش ترندهای 
موجود در صنایع بی بافت آلمان تجزیه و تحلیل شده است: دیجیتالی کردن تولید و 

فرایندهای تجاری در یک سو و پایایی و استفاده بهینه از منابع در سویی دیگر.
به نظر می رسد کمپانی های بی بافت نیز از این رویه تبعیت می کنند برای مثال 
کمپانی تروشلر واقع در شهر مونشن گالدباخ در غرب آلمان در حال اجرای پیاده سازی 
راهکارهای جدید برای پردازش مواد اولیه دوستدار محیط زیست است. این کمپانی با 
همکاری کمپانی آلمانی تولید کننده ماشین آالت فویت بر روی تولید دستمال های 
اسپان لیث و وت لید کامال زیست تجزیه پذیر و  قابل فالش تمرکز کرده است. یکی از 
مشتریان آن ها کمپانی Albaad-یکی از سه تولید کننده بزرگ محصوالت بهداشتی و 
دستمال های آرایشی در جهان-است. این کمپانی در حال حاضر و با وجود ماشین آالت 
تروشلر و فویت، برای رقابت با دستمال های متداول تهیه شده از پلی استر و ویسکوز 

تنها باید منسوجات بی بافت با استحکام کافی را از سلولز تولید کند.

تهدیدبرگزیت
احتمال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا)برگزیت( مانند هر بخش صنعتی دیگری بر بخش 
بی بافت ها نیز تاثیر می گذارد. در سال 2018 ارزش صادرات منسوجات بی بافت 
انگلستان به سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا 94 میلیون یورو و به سایر کشورهای 
خارج از اتحادیه 65 میلیون یورو بوده است. برگزیت بر فرض وقوع آن به طور حتم باعث 

اطالعرسانيرشد صادرات منسوجات بی بافت در اروپا
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ایجاد تحوالت اساسی در موقعیت صنعتی و تجاری اتحادیه اروپا خواهد شد و تهدیدی 
جدی برای صادرات منسوجات فنی از انگلستان خواهد بود.

یکی از کمپانی های تولیدکننده منسوجات بی بافت در بریتانیا قصد دارد با انجام نوآوری، 
رقابت پذیری خود را افزایش دهد. برای مثال در اوایل سال 2018 کمپانی انگلیسی 
Callaly، تولیدکننده محصوالت بهداشتی زنانه تامپون های جدیدی را با نام تامپ 
الینر تولید کرده که تامپون های پنبه ای ارگانیک هستند که دارای یک آستری نازک 
و لطیف می باشند. در واقع این کمپانی پس از یک سال همکاری با موسسه تحقیق 
و نوآوری محصوالت بی بافت واقع در انگلستان موفق به تولید بهترین ماده اولیه بی 
بافت برای محصول مذکور شده که دارای ویژگی های مشخصی نیز هست از جمله 
سازگاری با محیط زیست، تنفس پذیری، نفوذپذیری مایعات، شکل گیری مناسب و 

در نهایت راحتی.
در واقع این کمپانی سعی دارد بی توجه به احتمال وقوع برگزیت به بهترین نحو با هر آن 
چه که پیش خواهد آمد برخورد و حتی به چالش برگزیت به عنوان یک فرصت نگاه کند.

از سوی دیگر انگلستان بخش بسیار کوچکی از صنعت منسوجات فنی در جهان را 
تشکیل می دهد و ممکن است رقابت در بازار جهانی و در زنجیره تامین مواد اولیه تحت 
تاثیر تعرفه های جدید قرار گرفته و هزینه ها افزایش پیدا کند. تعرفه بر روی محصوالت 
وارداتی ممکن است به این معنا باشد که تولیدکنندگان داخل انگلستان جذابیت بیشتری 

برای مصرف کنندگان داخلی دارند.

بهدستآوردنبازارنیچه
در بریتاتیا یکی از فاکتورهای مهم برای خالق بودن در بخش بی بافت ها افزایش 
پایایی محصول می باشد، واقعیتی که کمپانی بلژیکی De Saedeleir واقع در شهر 
داندرموند که محصوالت بی بافت نیدل پانچ تولید می کند، به آن پرداخته است. مدیران 
این کمپانی متوجه افزایش تقاضای مصرف کنندگان و کسب و کارها برای محصوالت 
سبزتر و توسعه سیاست های زیست محیطی توسط دولت شده اند. این کارخانه که در 
فالندر)یکی از سه منطقه اصلی بلژیک( واقع شده با استفاده از مواد اولیه تجدیدپذیر-پلی 
الکتیک اسید یا به زبانی دیگر نشاسته به دست آمده از کارخانجات-در محصوالت خود 

این نوآوری را انجام داده است.
متخصص فروش کمپانی، ادگار ریکورت می گوید که مصرف کنندگان سرانجام به 
این نتیجه رسیده اند که بهای بیشتری را برای محصوالت بی بافت زیستی بپردازند. 
این کمپانی برای بررسی و آزمایش تعداد بیشتری از محصوالت نیچه در حال توسعه 
محصوالتی است که در آن ها از بی بافت های زیستی و زیست تجزیه پذیر برای کنترل 
علف های هرز، جلوگیری از رشد علف ها بدون استفاده از مواد شیمیایی و پوشش سبز 
روی پشت بام استفاده می شود. ریکورت ضمن خاطر نشان کردن ارزش این بازارها 
اظهار داشت که چالشی که در رابطه با این محصوالت وجود دارد مربوط به خواص 

مکانیکی بی بافت های زیستی می شود نظیر مقاومت در برابر پارگی آن ها.
این کارخانه بلژیکی دایما به دنبال یافتن کاربردهای جدید برای این منسوجات بوده و 
منسوجات بی بافتی را برای استفاده در ساختارهای سه بعدی، بسته بندی ها و کامپوزیت 

ها تولید می کند.

رقابتپذیریهزینهای
کمپانی های بی بافت که در کشورهای اروپای شرقی واقع شده اند، دارای قیمت های 

رقابت پذیرتری در بازارهای جهانی هستند چون امکان کاهش هزینه ها برای این 
کمپانی ها آسان تر است. برای مثال رشد بخش بی بافت ها در جمهوری چک که 
یکی از مراکز تولیدی مهم بی بافت در اروپا به شمار می رود، همچنان ادامه دارد. در 
سال 2018 درآمد کمپانی Juta-بزرگ ترین تولیدکننده منسوجات و بی بافت ها در 
جمهوری چک-به دلیل افزایش تقاضا برای محصوالت مربوط به ساخت و ساز به 335 
میلیون دالر افزایش یافته است. این کمپانی نیز مانند بسیاری از تولیدکنندگان داخل 
کشور با نرخ بیکاری تنها 3 درصد)در ماه مارس(، در تالش برای استخدام نیروی کار 
جدید و مواجهه با افزایش دستمزدها می باشد. به همین دلیل کمپانی ناچار به سرمایه 
گذاری بر روی اتوماسیون شده است و قصد دارد در سال جاری فرایند اتوماسیون را به 

طور کامل در بخشی از تولیدات خود را به کار بگیرد.
در پرجمعیت ترین کشور اروپایی یعنی روسیه، هزینه ها از این هم پایین تر است و 
ضعف اقتصادی در کشور)دولت تولید ناخالص داخلی در سال جاری را 1/3 درصد 
پیش بینی کرده است( نیز مانع از گسترش خط های تولید توسط تولیدکنندگان نشده 
است هرچند که این امر تا حد زیادی مرهون بودجه های دولتی می باشد. در سالی که 
گذشت صندوق توسعه صنعتی کشور دو خط اعتباری مهم را برای کاهش وابستگی 
تولیدکنندگان به واردات مواد اولیه مورد نیاز در صنعت بی بافت ها، در نظر گرفته است. 
خط اعتباری اول به راه اندازی دو کارگاه جدید برای تولید پارچه های بی بافت در آوریل 

2019 اختصاص داشته است.
در کارگاه اول محصوالتی برای استفاده در منازل، راهسازی، گاز و خودروسازی تولید می 
شود. کارگاه دوم به تولید مواد اولیه مورد استفاده در بی بافت ها با استفاده از فناوری ایرلید 
اختصاص دارد و محصوالت آن نیز در مبلمان، تشک و همچنین عایق های حرارتی 
و صوتی برای سقف و دیوارها به کار می رود. بخشی از فرایند تولیدی این کارگاه ها 
بازیافت بطری های پالستیکی و ضایعات نساجی و تبدیل آن به ژئوتکستایل ها و سایر 
مواد اولیه بی بافت است. در هر ماه 1500 تا 2000 تن ضایعات مورد فرایند قرار می 
گیرند و قرار است این مقدار به 30000 تن بطری و 2000 تن ضایعات نساجی افزایش 
پیدا کند. با سرمایه گذاری بیش از 6/4 میلیون دالر در این پروژه امکان دو برابر شدن 
حجم پارچه های بی بافت تولیدی و رسیدن آن به 60 میلیون متر مربع در سال فراهم 
شده است. قرار است با راه اندازی یک خط دیگر برای تولید الیاف مصنوعی مورد استفاده 
در بی بافت ها به کاهش واردات این مواد کمک شود. در حال حاضر 60 درصد مواد اولیه 

مورد نیاز تولیدکنندگان روسی از چین و کره جنوبی وارد می شود.
Geksa- خط اعتباری دوم که از صندوق توسعه بین المللی تامین شده به کارخانه

Lotos واقع در منطقه آستراخان در جنوب روسیه اختصاص یافته است. این کارخانه 
زیرمجموعه کارخانه Geksa-یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان مواد اولیه پلیمری 
نساجی و بی بافت در روسیه-می باشد و با استفاده از این خط اعتباری موفق به راه 
اندازی اولین خط تولید محصوالت ژئوسینتتیک-کیت های جراحی یک بار مصرف، 
لباس و ملحفه از مواد اولیه بی بافت چندالیه-در نوامبر 2018 شده است. پیش بینی می 
شود ظرفیت تولید کارخانه در طوالنی مدت به 200 تن ژئوتکستایل در ماه برسد. کل 

سرمایه این پروژه 11/7میلیون دالر می باشد.

مرجع:
Barbara Bierach, Diana Yordanova, Lena Smirnova, Martina Mareckova, Poorna 

Rodrigo, “European nonwovens sector sees exports rise”, WTIN 2019 
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محققان دانشگاه کالیفرنیا دستکش جدیدی را ابداع کرده اند که قادر است در لحظه، 
زبان اشاره را به کالم تبدیل کند.

 زبان اشاره سیستمی است که در آن از حرکات و عالیم بصری برای برقراری 
ارتباط استفاده می شود و توسط افراد ناشنوا مورد استفاده قرار می گیرد. تنها در 
انگلستان حدود 151000 نفر از زبان اشاره استفاده می کنند و این شامل افراد حرفه 

ای و مترجم ها نمی شود.
یکی از مشکالت زبان اشاره این است که همواره به یک مترجم زبان اشاره نیاز 
است که این فرد می تواند یک مترجم حرفه ای و یا عضوی از خانواده باشد که به 
این زبان آشناست. در دنیای ایده آل داشتن راهکاری که توسط آن افراد بیشتری 
بتوانند زبان اشاره را متوجه شوند، بسیار جذاب خواهد بود و همچنین به افراد ناشنوا 

کمک خواهد کرد تا وابستگی کمتری داشته باشند.
در حال حاضر زیست مهندسان یوسی ال ای )دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس( در 
حال کشف این ایده هستند. یک تیم از این مهندسان ابزاری را طراحی کرده که 
مانند دستکش بوده و قادر است از طریق یک اپلیکیشن گوشی هوشمند، زبان اشاره 

آمریکایی را در همان لحظه به صورت گفتار انگلیسی درآورد. 
آن ها امیدوارند تا با استفاده از این وسیله به افرادی که از زبان اشاره استفاده می 
کنند، کمک کنند تا به صورت مستقیم با افراد دیگر ارتباط برقرار نمایند بدون آن 
که نیاز به مترجم یا شخص سوم داشته باشند. آن ها همچنین امیدوارند با این روش 

افراد بیشتری زبان اشاره را یاد بگیرند.
سیستم طراحی شده شامل یک جفت دستکش با سنسورهای ظریف و کشسان 
است که در طول هرکدام از پنج انگشت امتداد می یابد. این سنسورها که از 

نخ های رسانای الکتریکی تشکیل شده اند، حرکات دست و جایگیری انگشتان را 
که نشانگر حروف، اعداد، کلمه ها و عبارات می باشد به سیگنال های الکتریکی 
تبدیل می کنند.   این سیگنال ها به یک تخته مدار که به اندازه یک سکه یک 
دالری است و بر روی مچ قرار می گیرد، فرستاده می شود. تخته مدار به صورت 
بی سیم سیگنال ها را به گوشی هوشمند ارسال می کند و سیگنال ها توسط یک 

اپلیکیشن و با سرعت یک کلمه در ثانیه به کلمات گفتاری ترجمه می شوند.  
محققان همچنین سنسورهایی را به صورت افرادی که مورد آزمایش قرار می 
گرفتند، چسباندند. آن ها سنسورها را بین دو ابرو و در یک طرف دهان آن ها 
قرار دادند تا بتوانند حاالت چهره که بخشی از زبان اشاره آمریکایی است را نیز 
دریافت کنند. این وسیله که توسط تیم تحقیقاتی یو سی ال ای تولید شده است، 
از پلیمرهای کشسان سبک، ارزان اما بادوام تهیه می شود. سنسورهای الکترونیک 

نیز بسیار انعطاف پذیر و ارزان قیمت می باشند.
اشاره  از زبان  ناشنوا که  با چهار فرد  این دستکش ها  آزمایش  برای  محققان 
آمریکایی استفاده می کردند، همکاری کردند. افرادی که دستکش ها را بر دست 
داشتند، هر حرکت دست را 15 مرتبه تکرار کردند. یک الگوریتم یادگیری ماشین 
سفارشی این حرکات را به حروف، اعداد و کلمات متناظر آن ها تبدیل می کند. 
این سیستم قابلیت تشخیص 600 عالمت را دارد که شامل تمامی حروف الفبا و 

اعداد از صفر تا نه می شود.
مدل تجاری که بر اساس این فناوری به وجود خواهد آمد نیازمند اضافه کردن لغات 

و حتی زمان ترجمه سریع تر می باشد.

اطالعرسانيتبدیل زبان اشاره به کالم توسط دستکش های جدید

ترجمه: سارا نظام االسالمی
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کمپانی Seevix Material Sciences اعالم کرده است که قصد دارد از فناوری 
ابریشم عنکبوت انحصاری خود برای تولید فیلترهای ایمن و یک بار مصرف استفاده و 

ویروس هایی نظیر کووید-19 را خنثی کند. 
کمپانی سیویکس در سال 2014 و با ایجاد تحول در علم مواد اولیه تاسیس شده است. 
سیویکس قصد دارد با زیست همانند سازی از خواص طبیعی و منحصر به فرد ابریشم 

عنکبوت، مواد اولیه و محصوالت با کارایی باال خلق کند. 
این کمپانی با تحقیق بر روی ژن ابریشم عنکبوت و کنترل فضای بسیار کوچک 
اطراف سلولی آن موفق به تولید ابریشم عنکبوت بشرساخت با نام SVX شده است 
 SVX که دارای استحکام و االستیسیته فوق العاده ای می باشد. ابریشم عنکبوت

همچنین بادوام، پایا و زیست تجزیه پذیر نیز هست.
تمرکز اولیه کمپانی سیویکس بر روی موارد کاربردی نظیر بخیه های جراحی، مهندسی 
بافت و وسایل پزشکی بوده است اما در حال حاضر قصد دارد تا از فناوری انحصاری 
خود در جهت مقابله با کووید-19 استفاده کند. کمپانی با توجه به نظریه محققان مبنی 
بر اهمیت استفاده از ماسک برای جلوگیری از شیوع ویروس به این نتیجه رسیده که 
احتماال استفاده از ماسک برای بازگشایی ایمن کسب و کارها، بازگرداندن سیستم های 

آموزشی به حالت اولیه و کارهایی از این قبیل الزم و ضروری می باشد.
بر همین اساس برآورد کمپانی این بوده که تقاضا برای منسوجات محافظ نه تنها 
برای کارکنان بخش درمانی و اورژانس بلکه برای کل جمعیت جامعه شاهد رشد 
چشمگیری خواهد بود. یکی از اثرات جالب توجه پاندمی کرونا آگاه کردن بیشتر مردم 
از اهمیت فناوری های پایا و محافظ سیاره زمین بوده است. اگرچه افراد بسیاری در این 
دوران متحمل آسیب های مالی و اقتصادی شده اند و به ناچار بودجه خود برای خرید 
محصوالت نساجی را کاهش داده اند اما انتظار می رود مصرف کنندگان بیشتر به دنبال 
لباس های تهیه شده از مواد اولیه بادوام تر و با کیفیت بیشتر باشند؛ لباس هایی که 
بیشتر عمر می کنند و در نتیجه تاثر منفی آن ها بر محیط زیست کمتر است. سیویکس 

از این که در خط مقدم ترندهای جدید قرار بگیرد، بسیار راضی و خوشحال است.
عملکرد فیلترهای جدید بر پایه یک توالی پپتیدی مشخص خواهد بود که به ذرات 
ویروس می چسبد و می تواند درون الیاف SVX قرار بگیرد و هزاران محل اتصال 
مخصوص ویروس فراهم کند و از این طریق ذرات ویروسی را بی حرکت کرده و مانع 
انتشار آن ها شود. پپتید متصل شونده می تواند به سرعت برروی ویروس های دیگر 

نیز عمل کند و باعث تغییر سویه ویروس شود.
الیاف SVX با توالی پپتیدی مشخص را می توان در منسوجات مورد استفاده در 
فیلترها به کار گرفت. با این الیاف می توان سطح خارجی منسوجات را پوشش دهی 
کرد و یا در تهیه پوشش داخلی محافظ منسوجات از آن استفاده کرد و به این ترتیب 
میکروب ها و ویروس ها را به دام انداخت و خنثی کرد. الیاف SVX دارای ترکیب 
منحصر به فردی از استحکام، انعطاف پذیری و وزن مخصوص پایین هستند و ساختار 
اسفنجی حاوی نانوحفره ها در آن ها امکان جذب عوامل اتصال عرضی و ضدعفونی 

کننده ها را که باعث نابودی ویروس و میکروب می شوند، فراهم می کند.
الیاف SVX همچنین دوستدار محیط زیست و اقتصادی هستند. کمپانی سیویکس 
این الیاف را طی یک فرایند یک مرحله ای برگرفته از طبیعت، پایا و مبتنی بر تخمیر 
تولید می کند، در این فرایند واحدهای ساختمانی پروتئین تحریک می شوند تا خودشان 
به نانوفیبریل ها متصل شوند. این الیاف به شیوه ای کنترل شده و بدون تولید ضایعات 

سمی تجزیه زیستی می گردند.
استحکام و االستیسیته الیاف فوق باعث می شود تا دارای کاربردهای متعددی در 
صنایع مختلف باشند. از این الیاف می توان در پوشش دهی یا تقویت مواد اولیه در 
فرایندهای صنعتی نظیر ریسندگی تر، الکتروریسی، اکستروژن و قالب گیری تزریقی 
استفاده کرد ضمن این که می توان آن را در پوشش های سطحی، منسوجات و مواد 
اولیه جامد نیز به کار گرفت. آزمایشات دقیق و سختگیرانه نشان داده است که زمانی 
که الیاف SVX حتی با درصدهای پایین به مواد اولیه کامپوزیتی اضافه می شوند، به 
طور محسوسی خواص مکانیکی مواد اولیه مختلف نظیر پلی یورتان، التکس و سایر 
پلیمرهای ترموپالستیک را بهبود می بخشند بدون آن که در االستیسیته آن ها خدشه 
ای وارد کنند. الیاف SVX را می توان به روش بافندگی تاری پودی در فیلترهای 

محافظ در برابر ویروس کرونا قرار داد. 
در کمال تعجب سیویکس با رشد شدیدی در میزان تقاضا روبرو شده است و در نتیجه 
قصد دارد ظرفیت تولید خود را هر چه سریع تر افزایش دهد. با این حال تقاضا از 
سوی افراد تنها محدود به تجهیزات حفاظتی شخصی)PPE( نمی شود. مشتریان در 
آمریکای شمالی، اروپا و آسیا به دنبال استفاده از منسوجات ضدمیکروبی در مواردی 
نظیر لباس های ورزشی، منسوجات داخل خودرو و هواپیما هستند. کمپانی سیویکس 
برای رفع این نیاز در حال همکاری با شرکت های بزرگی است که با کمک آن ها 

منسوجات بر پایه ابریشم عنکبوت را برای رفع نیازهای مشخص تولید کرد. 
 Asics Ventures اعالم کرده است که شرکت زیر مجموعه آن یعنی Asics کمپانی
در کمپانی سیویکس سرمایه گذاری کرده است. این کمپانی به طور مشترک با موسسه 
 SVX به تولید کاالهای ورزشی با استفاده از ابریشم عنکبوت Asics علوم ورزشی

خواهد پرداخت.
توسعه مواد اولیه پایا و با کارایی باال یکی از موارد مورد توجه و تمرکز کمپانی اسیکس 
است. این کمپانی بر اساس آزمایشات انجام شده توسط بخش تحقیق و توسعه خود 
بر روی ابریشم عنکبوت SVX از سال 2017 تا کنون به این نتیجه رسیده است که 
می توان از این ماده اولیه در تولید کاالهای ورزشی استفاده کرد و عملکرد و پایایی 

آن ها را بهبود بخشید.

مرجع:
Jessica Owen, “Seevix creates Covid-19 filters from spider silk”, 

WTIN,June 2020  

اطالعرسانيتهیه فیلترهای کووید-19 از ابریشم عنکبوت

ترجمه: آزاده موحد
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Paris Cli- )جامعه جهانی برای رسیدن به هدف توافقنامه آب و هوایی پاریس 
mate Agreement(، یعنی حفظ دمای کره زمین فقط ۵/۱ درجه باالتر از 
سطح های پیش صنعتی، باید انتشار کربن را تا سال ۲۰۵۰ به صفر برسانند. این 
مسئله بدین معناست که گرایش های کنونی افزایش انتشار کربن باید تا سال ۲۰۲۰ 

به اوج خودش برسد و سپس به سرعت کاهش پیدا کند.

سهمصنعتمددرانتشارکربن
بزرگ گازهای  انتشار کننده  به عنوان ششمین  بود،  اگر صنعت مد یک کشور 
گلخانه ای در جهان بعد از چین، ایاالت متحده، اتحادیه اروپا، هند و روسیه قرار 
می گرفت. در حقیقت سهم کربن منتشر شده توسط صنعت مد با ۳۷۲ میلیون خودرو 
 Pulse of the برای یک سال برابر است که این مسئله در سال ۲۰۱۷ توسط

Fashion Industry Report گزارش شده است.
تولید الیاف، نخ ریسی، بافندگی، رنگرزی و عملیات تکمیلی پارچه ها و همچنین 
تولید لباس به سطح باالیی از انرژی نیاز دارند. ماشین آالت برای شخم زنی و 
برداشت از سوخت های فسیلی استفاده می کنند، اما رایج ترین منبع قدرت برای 
ماشین آالت کارخانه، سیستم های کنترل خنک کنندگی و دما، روشنایی و تجهیزات 
اداری از طریق الکتریسیته فراهم می شود. نفت برای سوخت بویلرها جهت تولید 
بخار و همچنین برای مایع کردن گاز نفتی، زغال سنگ و گاز شهری مورد استفاده 

قرار می گیرد.
بعضی از حقایق در مورد سهم صنعت مد در انتشار کربن به شرح زیر است:

- سازمان Carbon Trust گزارش کرده است که سهم لباس از انتشار کربن 
تولید شده در سطح جهان در حدود ۳ درصد است.

- براساس ادعای سازمان جهان نساجی )Textile World(، ۱۳۲ میلیون تن 

زغال سنگ برای تولید ۶۰ میلیارد کیلوگرم منسوجات مورد استفاده قرار می گیرد.
- با توجه به روند حاضر تا سال ۲۰۳۰، میزان تولید کربن تا ۶۰ درصد افزایش پیدا 

می کند و تخمین زده می شود که به ۸/۲ میلیارد تن کربن دی اکسید برسد.
- استفاده از حمل و نقل بار توسط صنعت مد تا سال ۲۰۴۰ به سه برابر وضعیت 

فعلی خواهد رسید.
اگر صنعت مد، روش فعالیت های کنونی خود را تغییر ندهد، تا سال ۲۰۳۰ عامل 
انتشار بیش از ۵۰ درصد از گازهای گلخانه ای جهان خواهد شد و این موضوع در 
راستای اهداف توافقنامه آب و هوایی پاریس نیست. همچنین اعمال تغییراتی برای 
تولید و توزیع سیستم ها، تغییر رفتار و افزایش آگاهی بخشی های مصرف کننده نیز 
کلیدی هستند. حدود نصفی از کربن دی اکسید حاصل شده از طریق صنعت مد در 
مرحله مصرف، یعنی در طی پوشیدن، شستن، خشک کردن ماشینی، اتو زدن و تمیز 
کردن خشک لباس ها به وجود می آید که این موضوع عمدتا در آمریکای شمالی، 
اتحادیه اروپا و ژاپن به چشم می خورد. به غیر از این موارد، دوام پذیری لباس نیز باید 
در نظر گرفته شود. کاالی مدی که برای تولیدش از انرژی زیاد استفاده شده نسبت 
به وسیله ای که به سرعت به برنامه بازیافت منسوجات یا بدتر از آن به محل دفن 

زباله وارد می شود، بسیار کارآمد تر است.
کاهش انرژی به پایین آمدن هزینه ها نیز منجر می شود، بنابراین هرگونه پیشرفتی 
برای صنعت مد برد- برد خواهد بود. سازمان Pulse Report تخمین می زند 
که بهبود مدیریت انرژی در صنعت مد می تواند نرخی به ارزش بالقوه ۶۳ میلیارد 

یورویی را به دست آورد.
تولید کنندگان و صاحبان کارخانه ها می توانند با انجام فعالیت های زیر به کاهش 

انرژی کمک نمایند:
- تهیه کردن مواد خامی نظیر پنبه از طریق منابع تجدیدپذیر تأیید شده از جمله 

اطالعرسانينقش انرژی در صنعت مد

www.nasaji.com :منبع
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 Better Cotton( نوآوری بهتر پنبه ،)Fairtrade( ارگانیک، تجارت منصفانه
Initiative( و پشتیبانی از کارآیی انرژی برای کشاورزان و تولید کنندگان؛

- بهبود کارآیی استفاده از الکتریسیته در زمینه هایی مثل سیستم های روشنایی 
)المپ هایی با انرژی کارآمد(، موتورهای الکتریکی و سیستم های گرمایی؛

- بررسی مجدد انواع و سطوح سوخت های استفاده شده )زغال سنگ، نفت و زیست 
توده(، راه اندازی بویلرهایی با انرژی کارآمد، جمع آوری و بازیافت انرژی حرارتی از 

طریق بخار آب؛
- جمع آوری و بازیافت انرژی حرارتی تولید شده از طریق فرآیندهای تولید.

برندهای مد و خرده فروشان نیز با فعالیت های زیر به کاهش استفاده از انرژی کمک 
می کنند:

- جستجو و پشتیبانی از شرکای زنجیره های تأمین با تعهد به کارآیی انرژی؛
- در نظر گرفتن چرخه عمر کل محصول از جمله مصرف در مرحله طراحی محصول 

و دوام پذیری کاال؛
- اقدام عملیاتی برای افزایش کارآیی انرژی در حمل و نقل، بسته بندی و مراکز 

خرده فروشی؛
- فراهم کردن دستورالعمل هایی جهت مراقبت از کارآیی انرژی برای مصرف 

کنندگان؛
- سرمایه گذاری در طرح های کاهش کربن بدون استفاده از زنجیره های تأمین )به 
عنوان تنظیم کننده( جهت پشتیبانی از تولید کنندگان و شرکای زنجیره تأمین برای 

سرمایه گذاری در کارآیی انرژی بیشتر.
 

موادشیمیاییدرصنعتمد
در صنعت مد، نساجی و کفش برای تبدیل مواد خام به محصوالت نهایی از حدود 
۸ هزار ماده شیمیایی استفاده می گردد. این مواد شیمیایی نه تنها برای افرادیکه با 
آنها کار می کنند )به خصوص بدون استفاده از تجهیزات محافظتی(، مضر خواهد 
بود، بلکه بسیاری از آنها با وارد شدن به سیستم های آب شیرین سبب آلودگی منابع 
آب می گردند. برندها و تولید کنندگانی که به دنبال بهتر انجام دادن مد هستند، در 
مورد مقدار مواد شیمیایی استفاده شده در تولید، احتمال حرکت به سوی استفاده از 
منابع الیاف پایدار، و جایگزینی رنگ های طبیعی و روش های فرآوری ابزار نگرانی 

می کنند.
- طبق برآورد بانک جهانی، ۲۰ درصد از آلودگی آب ناشی از رنگ زنی منسوجات 

و عمل آوری آنهاست.
- برای تولید پنبه از ۴ درصد همه آفت کش های جهان و ۱۰ درصد حشره کش ها 

استفاده می شود.
- در آزمایش انجام گرفته بر روی بیش از ۱۰۰ لباس ۲۰ برند معروف مد که در سال 
۲۰۱۲ در ۲۹ کشور به فروش رفته بودند، مشخص گردید که همه برندها در بعضی 

از اقالم خودشان از مواد شیمیایی خطرناک استفاده کرده اند.

موارداستفادهازموادشیمیاییدرصنعتمد
تولید سنتی پنبه به استفاده زیادی از نیتروژن و کودهای شیمیایی فسفردار، و همچنین 
آفت کش ها و حشره کش ها جهت محافظت از محصوالت زراعی در برابر حشراتی 

مانند شپشه غوزه و خستر آردپوش نیاز دارد. هر چند که استفاده از آفت کش ها، 
حشره کش ها و علف کش ها در دهه های اخیر کاهش یافته است، اما مقیاس 

کاهش پراکنده به نظر می رسد.
از مواد شیمیایی بسیاری در رنگ زنی، فرآوری و پرداخت نهایی محصوالت استفاده 
می شود که بسیاری از آنها به شدت سمی هستند و باید استفاده از آنها قطع گردد. 
قبل از رنگ زنی، پارچه با استفاده از حالل های کلردار نظیر تری کلرواتان = 
 nonylthenol = و اتوکسیله های نونیل فنل )trichloroethane )TCE
ethoxylates )NPEها( )هر دو برای سالمتی انسان به شدت سمی هستند 
و اخیرا استفاده از آنها در کشورهای اتحادیه اروپا محدود یا ممنوع شده است( مورد 

شستشو قرار می گیرند.
حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد از همه رنگ های پارچه، رنگ های AZO هستند که در 
هنگام تماس پارچه با پوست از خود مواد شیمیایی منتشر می کنند. کلرو بنزن ها 
)Chlorobenzenes( که به طور گسترده در رنگزنی پلی استر مورد استفاده قرار 
می گیرند، به واسطه استنشاق یا تماس با پوست به صورت سمی عمل می کنند. از 
فتاالت ها )Phthalates( برای رنگزنی و صاف کردن چرم، الستیک و PVC در 
Perfluor- )تولید کفش و اکسسوری استفاده می شود. مواد شیمیایی پرفولئوردار 

inated(، فرمالدئیدها و پارافین های کلردار مثال در فرآیندهای پرداخت نهایی به 
منظور ارائه تأثیرات عایق آب یا مقاومت در برابر آتش، یا جهت ایجاد مراقبت آسان 

از پارچه به کار برده می شوند.
مطمئن شدن از تصفیه ایمن فاضالب ها جهت جلوگیری از ورود مواد شیمیایی 
مصنوعی به سیستم آب شیرین از اهمیت زیادی برخوردار است. در شهر تیروپور 
)Tirupur( ایالت تامیل نادوی کشور هند، صنعت رنگزنی منسوجات برای تمیز 
کردن اثرات خودش توسط دولت مورد توجه قرار گرفت و ۱۸ نیروگاه تصفیه فاضالب 
)CETPها( تأسیس گردید. با این حال رودخانه محلی چند سال بعد هنوز آلوده بود، 
چون بسیاری از صاحبان کارخانه ها به دلیل مسائل اقتصادی در برابر استفاده از آنها 
مقاومت می کردند. شیوه های خرید مسئوالنه که ارزش کافی برای تأمین اینگونه 
امکانات را فراهم می کند، بسیار با تالش های کاهش آلودگی شیمیایی ارتباط دارد.

روش های کاشت پنبه ارگانیک و پایدار در کاهش استفاده از مواد شیمیایی در سطح 
مزارع، نقشی مهم را ایفا می کنند. در فرآوری و تولید، طیف گسترده ای از جایگزین 

ها برای مواد شیمیایی سمی وجود دارد.
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اقداماتعملی
کسب و کارها با انجام اقدامات زیر می توانند تأثیرات مواد شیمیایی را کاهش دهند:

- جستجو کردن مواد، رنگ ها و پارچه هایی که استانداردهای تأیید شخص ثالث 
از جمله استاندارد جهانی منسوجات ارگانیک )GOTS(، استاندارد ۱۰۰ اکوتکس، 

bluesign یا اکولیبل اتحادیه اروپا را برآورده کنند؛
- همکاری با سایر شرکت ها در برنامه هایی نظیر عدم استفاده از مواد شیمیایی 

خطرناک که برای بخش های نساجی و کفش یک نقشه راه تدوین کرده است؛
- همکاری با عرضه کنندگان جهت جایگزینی تدریجی استفاده از مواد شیمیایی 

سمی با جایگزین های ایمن، و ایجاد ارتباط با شرکت های ارائه دهنده جایگزین ها؛
- بررسی کارخانه های تولیدی به خصوص سیستم تصفیه فاضالب کارخانه های 

رنگ زنی؛
- در نظر گرفتن استفاده از رنگ های طبیعی به جای رنگ های مصنوعی در مرحله 

طراحی محصول؛
- بهره گیری از پارچه هایی با منبع پایدار و جایگزین هایی برای مواد شیمیایی در 

مدل های قیمت گذاری و شیوه های خرید.
آلودگیصنعتمد

با توجه به فروش بیش از ۱۰۰ میلیارد تکه لباس و ۱۴ میلیارد جفت کفش در سال 
۲۰۱۶ که همگی به فرآیندهای طوالنی و اغلب پیچیده، و استفاده زیادی از انرژی 
نیاز داشته اند، هیچ شکی وجود ندارد که مد یک تجارت کثیف و آلوده کننده است. 
این صنعت در نظر دارد تا سال ۲۰۳۰، میزان استفاده از الیاف مصنوعی مبتنی بر نفت 
مانند پلی استر را دو برابر نماید، اما متأسفانه راه حل های فناورانه جهت بازیافت یا 
مقابله با میکرو پالستیک هایی که توسط آنها منتشر می شود، قابلیت اجرا شدن را 

ندارند. عالوه بر این موارد، بخش مد می تواند یکی از صنایع سمی نیز تلقی گردد.

وجودآالیندههایمددرسراسرزنجیرهتأمین
مواد شیمیایی موجود در آفت کش ها و حشره کش های استفاده شده در تولید پنبه 
در سطح مزارع، و همچنین بهره گیری از بیش از ۸ هزار ماده شیمیایی مختلف در 
فرآیندهای رنگرزی، تولید و پرداخت نهایی سبب وارد کردن مقادیر زیادی فاضالب 

به منابع آب شرب و اقیانوس ها می شود.
مثال تحقیقات انجام گرفته در ژوئن سال ۲۰۱۷ توسط بنیاد بازارهای در حال تغییر 

)Changing Markets Foundation( بر روی ۱۰ کارخانه تولید کننده 
ویسکوز در هند، اندونزی و چین به طور واضح نشان داد که تخلیه آب تصفیه نشده 
سبب آلودگی رودخانه ها و دریاچه های محلی، کشته شدن ماهی ها و میگوها، و 

توقف رشد محصوالت زراعی شده است.
میکرو الیاف ناشی از پارچه های مصنوعی که وارد اکوسیستم می شوند و منابع آبی را 
آلوده می کنند نیز به توجه زیادی نیاز دارند. میکرو پالستیک ها به سرعت در زیستگاه 
های زندگی آبزیان در سراسر جهان جمع می شوند و تحقیقات نشان می دهد که 
منبع اصلی این میکرو پالستیک ها از پساب آب آلوده شده توسط الیاف پالستیکی 
ناشی می شود که با شستشوی لباس های ساخته شده با پارچه های مصنوعی مانند 
پلی استر، آکریلیک و پلی پروپیلین به وجود می آیند. میکرو پالستیک ها به خصوص 
با دیگر آالینده ها مانند آفت کش ها و مواد شیمیایی تولیدی که به آنها می چسبند، 
خطرناک می شوند. میکرو پالستیک ها جدا از آسیب به زندگی آبزیان، می توانند به 

واسطه خوردن ماهی یا غذاهای دریایی به چرخه زندگی انسان نیز باز گردند.

بعضیازحقایقدرموردآلودگیصنعتمدبهشرحزیراست:
- رنگ آمیزی و فرآوری منسوجات، ۷۲ ماده شیمیایی سمی به منابع آب وارد می 
کند که ۳۰ مورد از آنها به طور دائم در آب باقی می مانند. بانک جهانی در گزارشی 
تخمین زده که ۲۰ درصد از آلودگی آب ناشی از رنگ زنی و عمل آوری منسوجات 

است )این رقم به دلیل نداشتن منابع مورد تأیید، چندان قابل استناد نیست(.
به  آن  طریق  از  و  فاضالب  به  الیاف  میکرو  های  پالستیک  شدن  منتشر   -
اکوسیستم های زمینی با حجم ورود حدود ۴ تا ۷ میلیون کیسه پالستیکی در هر 

سال برابر است.
- تنها یک تکه لباس ساخته شده از پارچه مصنوعی می تواند بیش از ۱۹۰۰ 
پالستیک ناشی از میکرو الیاف در طول هر شستشو را با توجه به ترکیب الیاف تولید 

نماید.
کارخانجات فرآوری منسوجات و کفش شاید گازهای گلخانه ای را به صورت هوایی 
از طریق فرآیندهای تولیدشان به وجود آورند. منبع اصلی آلودگی هوا احتماال به 
بویلرها، استفاده از بسته های ترمو و ژنراتورهای دیزلی مربوط شود که آالینده های 

گازی از جمله گوگرد دی اکسید، ذرات معلق و اکسید نیتروژن را آزاد می کنند.
شرکت ها با انجام اقدامات زیر در زنجیره تأمین خودشان می توانند آلودگی را کاهش 

دهند:
- در نظر گرفتن تأثیرات زیست محیطی در مرحله طراحی تولید از جمله انتخاب های 

بین الیاف مصنوعی و طبیعی؛
- همکاری با شرکای صنعتی جهت بهبود اثربخشی های فرآیند عمل آوری ضایعات، 

و فرآیندهای رنگ آمیزی و پرداخت نهایی جایگزین با مواد شیمیایی مضر کمتر؛
Higg )Higg Facili-استفاده از ابزارهایی مانند ماژول های زیست محیطی - 

ty Modules( جهت ارزیابی تأثیرات زیست محیطی تولید؛
کارخانجات  برای  طراحی  برتر  روش   ۱۰ توسط   NRDC/Clean اعمال   -

منسوجات جهت صرفه جویی در هزینه و کاهش آلودگی؛
- ترغیب نمودن مصرف کنندگان به کاهش اثرات خودشان از طریق شستشوی 

دقیق و خرید لباس هایی باکیفیت که الیاف کمتری را منتشر می کند.
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سیاست تجارت اخالقی وابسته به شرایط کار و حقوق افراد در زنجیره های تامین 
جهانی است. در واقع این نوع سیاست عمومًا استانداردهایی را بیان می کند که 
یک شرکت انتظار دارد تا کارکنان، تامین کنندگان و پیمانکارانش از آن پیروی کنند. 
موضوعات تحت پوشش سیاست تجارت اخالقی به طور معمول شامل کار کودکان، 
بهداشت و ایمنی، تبعیض و دستمزد مکفی برای اداره زندگی است. شرکت ها می توانند 
 Ethical( از دستورالعمل هایی مانند دستورالعمل مبتنی بر الیحه تجارت اخالقی
Trading Initiative Base Code( به عنوان راهنمایی برای مضامین در 
 Fair( برگیرنده سیاست تجارت اخالقی استفاده کنند. معیارهای تجارت منصفانه
Trade( در چنین سیاست هایی هویدا می شوند و مشخص می کنند که چگونه 
تجارت با استانداردهایی برای شیوه های خرید، فواصل زمانی بین ثبت سفارش و 

دریافت آن، و شیوه های پرداخت هدایت می شود.

حالتکلیسیاستها
ساختار یک تجارت بدون توجه به بزرگی یا کوچکی آن به وسیله سیاست ها و 
و  ها  ارزش  به  و  کنند،  می  مشخص  را  جهت  آنها  گیرد.  می  شکل  فرآیندها 
استانداردهای یک شرکت دید کلی می دهند. در ضمن آنها چهارچوبی را فراهم می 
کنند که تضمین کننده عملکرد شفاف کارکنان و تامین کنندگان درباره وظایفی است 
که برعهده دارند. به کمک این چهارچوب می توان نحوه ارزیابی موفقیت یا شکست 
را نیز تعیین کرد. یک شرکت برای اینکه بتواند یک مسئله را در یک سیاست پوشش 
دهد، باید به صورت شفاف بیان کند که چه چیزی را به عنوان بخشی از تجارت خود 
خواهد پذیرفت و چه چیزی را قبول نخواهد کرد، از چه مقیاس هایی برای اجرای 
این کار استفاده می کند و انتظار دارد تا کارکنان، پیمانکاران خارجی و تامین کنندگان 
چه کاری در این زمینه انجام دهند. به طور کلی سیاست های خوب، مفهوم پیشرفت 

مداوم را در بر می گیرند، و مرتبًا بازبینی شده و به روز می شوند.

سیاستتجارتاخالقی
تجارت اخالقی اصطالحی است که اکنون توسط مشاغل مختلف به طور معمول 
مورد استفاده قرار می گیرد. به بیانی گسترده، تجارت اخالقی به شرایط کار و 
حقوق افراد در زنجیره های تامین جهانی اشاره دارد. الیحه تجارت اخالقی، این 

نوع سیاست را به صورت زیر می کند:
»تجارت اخالقی به معنای ایجاد اطمینان درباره این مسئله است که محصوالت 
و خدمات سازمان شما با حقوق کارگران ساخته نمی شوند. اکنون بسیاری از 
شرکت ها متوجه شده اند که تجارت اخالقی صرفًا یک عمل ضروری تجاری 

است.«
داشتن یک سیاست تجاری مستند برای تجارت مهم است، زیرا

- تمام شرکت ها وظیفه دارند که حقوق بشر را رعایت کنند و در جاهایی که 
شرایط نامساعد حاکم است، استانداردهای کار را برای کارگران ارتقا دهند؛

- امروزه انتظار می رود که شرکت ها به طور فزاینده ای قوانین حقوق بشر را به 
کار ببندند و نتیجه اقدامات خود را به صورت علنی گزارش کنند. سیاست تجارت 
اخالقی می تواند به یک شرکت کمک کند تا حقوق قانونی و مطالبات سایر 

ذینفعان را برآورده کند؛
- وقتی کارگران شرایط کاری خوبی دارند و مسائلی سبب اختالل در روند تولید 
می شوند )مانند اعتصابات، سوانح و تعویض کارکنان(، یک نیروی کار قوی تر، 
ماهرتر و با انگیزه تر می تواند خدمات و کاالهای با کیفیت تر، سودمند تر و 

کارآمدتر ارائه دهد.

چهمسائلیبایددرسیاستتجارتاخالقیدرنظرگرفتهشود؟
شاخص شفافیت مد = Fashion Transparency Index )برندها و خرده 
فروشان پوشاک و مد جهانی را با توجه به اطالعاتی که درباره تامین کنندگان، 

اطالعرسانيموارد در نظر گرفته در سیاست تجارت اخالقی

www.nasaji.com :منبع
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سیاست ها و رویه های زنجیره تامین خود، و تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی 
سازمان شان فاش می کنند، بررسی و رتبه بندی می نماید(، سیاست های شرکت ها 
را مورد بررسی قرار می دهد تا ببیند که آیا سیاست شرکت ها موارد زیر را تحت 

پوشش قرار می دهد یا خیر:
- مبارزه با رشوه، فساد و ارائه اطالعات نادرست

- کار کودکان
- مشارکت در اجتماعات

- تنوع و شمول
- تعطیالت، مرخصی در هنگام بیماری و وقت استراحت

- شرایط زندگی / خوابگاهی
- تبعیض

- حقوق و مزایای مکفی برای ادامه زندگی )به عنوان مثال پاداش، بیمه، تامین 
اجتماعی و حقوق بازنشستگی(

- برابری حقوق
- کار اجباری یا کفالتی

- کار خارجیان و مهاجران
- آزادی تجمعات، حق سازماندهی و مذاکرات دسته جمعی

- شکایت و افشاگری
- اذیت و سوء استفاده

- سالمت و امنیت
- حقوق زایمان یا مرخصی والدین

- دوره اخطار، اخراج و اقدامات انضباطی
- استخدام و شرایط اشتغال

- پیمانکاران فرعی و برون سپاری
- ساعات کاری

هرسیاستتجارتاخالقی،حداقلباید۹بندازدستورالعملهای
ETIراپوششدهد:

1. اشتغال آزادانه انتخاب شود.
2. آزادی اجتماع و حق مذاکرات دسته جمعی رعایت گردد.

3. شرایط کار بی خطر و بهداشتی باشد.
4. نباید از کودکان کار استفاده شود.

5. دستمزد مکفی به کارکنان پرداخت گردد.
6. ساعات کاری نباید بیش از حد باشد.

7. هیچ گونه تبعیضی اعمال نگردد.

8. شرایط اشتغال معین فراهم شود.
9. هیچ گونه برخورد خشن یا غیر انسانی مجاز نیست.

در ضمن سیاست های مرتبط با تجارت اخالقی می توانند معیارهای تجارت منصفانه و 
شیوه های خرید را تحت پوشش قرار دهند )که به عنوان الگوهای خرید هم شناخته می 
شوند(، یعنی در واقع آنها نحوه اداره تجارت را هدایت می کنند. این معیارها می توانند 
شامل تعیین بودجه، تعهد به خرید از گروه های متعهد به معیارهای تجارت منصفانه، 
و شناخت و حمایت از مهارت های سنتی باشند. در حالتیکه سیاست تجارت اخالقی با 
شیوه های )الگوهای( خرید مرتبط باشد، ممکن است بتواند زمینه هایی مثل فاصله زمانی 
بین ثبت سفارش و تحویل آن را پوشش دهد.  در نظر گرفتن این موضوع باعث می 
شود تا تامین کننده بتواند تقاضاها را در ساعات کاری معقول و بدون نیاز به اضافه کاری 
تامین کند، میزان حقوقی پرداختی به کارگران را به اندازه ای تعیین نماید که بتوان با آن 
نیازهای زندگی را تامین کرد و شرایط پرداخت حقوق به کارگران را شفاف و قابل پیگیری 
کند. در ضمن این سیاست ها نحوه برنامه ریزی شرکت برای اجرای ضوابط و ارزیابی 
رفتار کارکنان بر طبق آنها را می تواند مشخص کند. سیاست تجارت اخالقی باید به کلیه 
کارکنان و تامین کنندگان ابالغ شود. طراحی سیاست فقط آغاز یک فرآیند است. صرفًا 
داشتن یک سیاست تجاری اخالقی به معنای پیروی از معیارهای آن به صورت خودکار 

نیست. نحوه اجرا، مدیریت و نظارت بر طبق استانداردهای اعالم شده نیز مهم است.
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تجارت بین المللی منسوجات از قرن هجدهم به بعد در زمینه ویژگی های خاص و 
تحوالت صنعت نساجی جهان به خوبی درک گردیده است:

۱- عدم اهمیت نسبی هزینه های حمل و نقل )که همچنان یک روند کاهشی دارد( 
بدان معنی است که نیازی نیست تا منسوجات در مناطق نزدیک به منابع استفاده از 
الیاف و یا بازارهای نهایی عرضه الیاف تولید شوند. در نتیجه تولید منسوجات به یک 
صنعت بی قید و بند تبدیل شده است که به راحتی می تواند هم جذب و دفع شود، 
بنابراین تجارت بین المللی الیاف نساجی، رشد بی حد و حصری را تجربه کرده است. 
عالوه بر این، همیشه گرایش خاصی در بازار به سمت کشوری وجود داشته است که 
در آن زمان بر بازار تجارت جهانی در زمینه نوع خاصی از منسوجات مسلط بوده است. 
از نمونه بارز آن می توان به تسلط انگلستان بر تجارت جهانی پارچه های نخی در بخش 

عمده قرن نوزدهم اشاره کرد.
۲- تمام کشورها از مدت ها قبل بازار محلی برای منسوجات داشته اند. تحمیل موانع 
تجاری )تعرفه ای یا سهمیه ای( می تواند تقاضا برای محصوالت تولیدی صنایع نساجی 
داخلی را تضمین کند. در این صورت مطلقًا نیازی به رقابت با تولید کنندگان خارجی 

نیست.
۳- از زمانیکه انقالب صنعتی )مکانیزه شدن( تولید منسوجات آغاز شد، نیاز به سرمایه 
فیزیکی یا نیروی انسانی کاهش پیدا کرد. همین امر همراه با وجود بازار داخلی که از 
قبل وجود داشته است، شرایط را برای روند مکانیزاسیون صنایع کشورها فراهم کرد. 
موانع تجاری معمواًل در شروع صنعتی شدن صنایع مدرن نساجی در کشورها، نقش 
مهمی ایفا کرده اند. یک کشور با پیشرفت روند صنعتی شدن، سرمایه های فیزیکی 
و انسانی خود را در کنار هم جمع می کند؛ هر چند که مزیت نسبی به دور شدن از 
منسوجات دارد. سپس فشار برای دریافت کمک های دولتی و یا هر گونه حمایت 
دیگری به وجود می آید. به همین دلیل است که بسیاری از کشورهای با درآمد باال در 
نهایت به یک صنعت نساجی غیر رقابتی، با دستمزد پایین، محافظت شده و کوچک 
رسیده اند. حمایت از این صنایع رو به انقباض به طور فزاینده ای شکل سهمیه ای به 
خود گرفته است، بنابراین اغلب آنها به توافقات تجاری با کشورهای کم درآمد و صادر 
کننده منسوجات ملحق می شوند. طرح های تجارت آزاد اواخر قرن بیستم غالبًا در 
مناطقی که وابسته به صنعت نساجی بوده اند )به عنوان مثال در کارولینای شمالی و 

جنوبی(، با موانع سیاسی روبرو گردیده اند.
۴- وجود برخی از الگوهای کلی در حداقل ۲۰۰ سال مکانیزاسیون مداوم و پیشرفت 
فنی در کلیه شاخه های صنعت نساجی کاماًل مشهود است. روش های نوین افزایش 
بهره وری ابتدا در ریسیدن نخ، سپس در بافندگی پنبه و بعدًا سایر الیاف، در ادامه در 
تولید لباس های بی کیفیت و بعدا در تولید لباس های با کیفیت مورد استفاده قرار 
گرفته اند. مکانیزه شدن فرآیند ریسندگی به خصوص در پنبه در ابتدا باعث آسیب 

رساندن به دست کارگران دستگاه های نخ ریسی می شد، اما همین مکانیزه شدن به 
کمک بافندگانی در انگلیس، هند و جاهای دیگر آمد که با دستگاه های بافندگی دستی 
کار می کردند. با این وجود زمانی که بافت پارچه به صورت مکانیزه درآمد، مشکل 
بدنامی بافندگان ماشین های بافندگی دستی بار دیگر در انگلستان، هند و جاهای دیگر 
مطرح شد. دشواری مکانیزه کردن تولید پارچه های با کیفیت، باعث آرامش خاطر 

موقتی کارگران ماهر شد.
۵- میزان کشش متفاوت الیاف متنوع نقش مهمی در تکامل تجارت منسوجات داشته 
است. نقش دستگاه پنبه پاک کنی در اواخر قرن هجدهم و در زمان ورود گوسفندان به 
استرالیا در طی قرن نوزدهم در توسعه صنایع تولیدی، بسیار قابل توجه و مهم قلمداد 
شده است. قرن بیستم و به ویژه نیمه دوم آن شاهد ورود الیاف مصنوعی به بازار و 
پیشرفت روز افزون آنها بوده است. این الیاف مصنوعی نه تنها صنعت نساجی مدرن را 
به وجود آوردند، بلکه استفاده از آنها به خصوص به صورت ترکیب یا مخلوط با الیاف 

سنتی مانند پنبه، پشم و ابریشم بسیار متداول شد.

تولیدپارچههایپنبهای
تحول تولید پنبه در طول انقالب صنعتی بریتانیا منجر به رشد انفجاری صنعت نساجی 
و صادرات آن شد. بریتانیا به سرعت به صادر کننده عمده نخ پنبه ای و به زودی به 
صادر کننده اصلی پارچه پنبه ای تبدیل گردید. بین سال های ۱۸۱۵ تا ۱۸۲۴ و ۱۹۰۵ 
تا ۱۹۱۳، صادرات ساالنه پارچه های پنبه ای بریتانیایی از حدود ۲۶۰ میلیون یارد به 
۶.۳ میلیارد یارد رسید. سهم بریتانیا در صادرات محصوالت منسوج پنبه ای به صورت 
وزنی از ۷۰٪ در سال های ۱۸۲۹ تا ۱۸۳۱ به ۸۲٪ در سال های ۱۸۸۲ تا ۱۸۸۴ 
افزایش پیدا کرد. اما این روند نشان دهنده یک طغیان بود. با وجود افزایش مستمر 
حجم خالص صادرات، درصد تجارت بین المللی بریتانیا در سال های ۱۹۱۰تا ۱۹۱۳ 
به ۵۸٪ کاهش پیدا کرد. از آنجاییکه این صادرات سهمی ۷۵ تا ۸۰ درصدی از تولید 
صنعتی بریتانیا داشتند، لذا این روند باعث شد تا صنعت نساجی بریتانیا در برابر رقابت و 

حمایت خارجی آسیب پذیر شود.
کشورهایی مانند ایاالت متحده، آلمان، فرانسه، ایتالیا، برزیل و سایر کشورها حتی قبل 
از سال ۱۸۵۰، تعرفه هایی را به منظور توسعه صنعت نساجی پنبه داخلی وضع کرده 
بودند. این صنایع جدید در تولید محصوالتی با کیفیت پایین، موفقیت های اولیه ای 
داشتند، اما با گذشت زمان توانستند کاالهای با کیفیتی تولید کنند. در نتیجه صادرات 
بریتانیا به این کشورها متوقف شد و یا بسیار کاهش پیدا کرد. توسعه مداوم صادرات 
بریتانیا به رشد مداوم بازارهای کم درآمد مانند هند و چین بستگی داشت. در واقع تا 
سال ۱۹۱۳، بیش از ۴۵٪ پارچه های پنبه ای تمام آن سال ها به هندوستان تحت 
مستمره بریتانیا صادر شده بود. اما بعدها مزیت نسبی، حداقل در منسوجات نخی با 

اطالعرسانيتاریخچه صنعت نساجی بعد از قرن هجدهم

www.nasaji.com :منبع
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کیفیت پایین شروع به تغییر به نفع هندوستان، چین و ژاپن کرد. این کشورها نه تنها 
می توانستند در صورت عدم وجود موانع تجاری سهم بازارهای داخلی خود را به دست 

آورند، بلکه می توانستند در بازارهای ثالث هم با بریتانیا رقابت کنند.
این تحوالت پس از جنگ جهانی اول هم همچنان ادامه پیدا کرد. به دلیل زیان چین 
و هند، صادرات محصوالت پنبه ای بریتانیا به یک سهم کوچک از حجم در حال 
کاهش صادرات جهانی تبدیل شد. بریتانیا در سال های ۱۹۵۳ تا ۱۹۵۵ تنها ۵٪ پارچه 
های پنبه ای سراسر جهان را تولید می کرد که این میزان تنها ۱۲٪ حجم صادرات 
این کشور را تشکیل می داد. ژاپن به کارآمدترین تولید کننده منسوجات نخی در جهان 
تولید شده بود و با وجود مواجه با موانع تجاری سختی که حتی از موانع پیش روی 
بریتانیا هم پیچیده تر بود )به خصوص در هندوستان(، تا اواسط دهه ۱۹۳۰ به بزرگترین 

صادر کننده پارچه های نخی در سراسر جهان بدل گردید.
از آن زمان تا کنون مزیت نسبی آسیا در زمینه تولید منسوجات نخی به شدت استحکام 
پیدا کرده است. اما با گذشت زمان هرچه ژاپن ثروتمندتر شد، مزیت نسبی دوباره با 
کیفیت پایین همراه گردید و به سمت کشورهای دیگر آسیایی مانند هند، هنگ کنگ، 
کره و در این اواخر به طور قابل مالحظه ای به سوی چین متمایل شده است. با این 
وجود، روند ادامه دار حمایت از صنایع داخلی در کشورهای دیگر مانع از این شد که این 

کشورها بتوانند از این مزیت بالقوه صادراتی خود به نحو احسن استفاده کنند.

تولیدپارچههایپشمی
پیشرفت های فنی قرن نوزدهم در صنعت تولید پشم )از جمله پارچه های پشمی( به 
طور کلی از صنعت تولید منسوجات نخی جا ماند. به همین دلیل صنعت پشم رشد 
انفجاری کمتری را تجربه کرد. بنابراین اندکی قبل از آغاز جنگ جهانی اول، صنایع 
اصلی بریتانیا در زمینه تولید منسوجات پشمی و پنبه ای به ترتیب ۲۶۰۰۰۰ و تقریبًا 
۶۰۰۰۰۰ کارگر استخدام کردند. صنعت پشم بر خالف صنعت پنبه عمدتًا بر محور 
اروپا و ایاالت متحده استوار بود. در ضمن صادرات پشم تحت سلطه بریتانیا، فرانسه 
و آلمان قرار داشت. در دوره های زمانی بین سال های ۱۸۸۰ تا ۱۸۸۴ و ۱۹۰۹ تا 
۱۹۱۳، ارزش صادرات محصوالت پشمی بریتانیا تقریبًا یک سوم افزایش پیدا کرد، 
در حالیکه ارزش صادرات محصوالت پشمی آلمان اندکی بیش از ۱۰٪ بیشتر شد و 
ارزش صادرات محصوالت پشمی فرانسه حدود ۴۰٪ کاهش پیدا کرد. بنابراین بریتانیا 
با صادراتی دو برابر صادرات آلمان و سه برابر صادرات فرانسه، پیروز این میدان شد. 
جایگاه چهارم به اتریش و مجارستان رسید که سهم صادرات آنها از تجارت جهانی 

پشم تنها ۱۰٪ سهم بریتانیا از این بازار بود. 
پس از جنگ جهانی اول، صادرات پارچه های پشمی و پنبه ای بریتانیا، فرانسه و آلمان 
به سرعت کاهش پیدا کرد، اما در عوض وابستگی صنعت نساجی به صادرات هم در 
این کشورها کمتر شد. در این دوره و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، موفقیت در 
زمینه صادرات پشم از آن ایتالیا بود. این برتری به طور قابل توجهی به صادرات پارچه 
های مختلط و سبک به جنوب آسیا اختصاص داشت. ایتالیا در سال ۱۹۹۰ به راحتی 
به صادر کننده برتر پارچه های پشمی بافته شده در جهان تبدیل شد. صادرات ایتالیا از 
نظر وزنی دو و نیم برابر میزان صادرات کشور دوم در این رده بندی، یعنی آلمان بود. 
صادرات بریتانیا به سختی به یک پنجم صادرات ایتالیا می رسید. صادرات خاور دور 
هم همچنان بسیار ناچیز بود. در ضمن حجم صادرات ژاپن به حدود یک دهم حجم 

صادرات ایتالیا می رسید.
تولیدپارچههایلیننوابریشمی

پیش از مکانیزه شدن صنعت نساجی، تولید پارچه های لینن و ابریشمی بخش 
اعظم فعالیت های اقتصادی را به خود اختصاص داده بودند. عالوه بر این، کاالهای 
ابریشمی جز بسیار مهمی از تجارت بین المللی محسوب می شدند. اگر چه تحول 
فنی در زمینه تولید منسوجات، گامی مثبت در این صنعت به حساب می آمد، اما در 
نهایت مکانیزاسیون بر روند فرآوری پارچه های ابریشمی و لیننی تاثیر گذاشت. در 
واقع اثر طوالنی مدت مکانیزاسیون صنعت نساجی دلیل کاهش عمده این فعالیت 
ها بود. در نیمه دوم قرن بیستم، بخش هایی از صنعت تولید پارچه های لیننی و 
ابریشمی که در زمینه تولید پارچه های با کیفیت پایین و متوسط فعالیت می کردند، 

اساسًا منقرض شدند. آنچه باقی ماند، تولید محصوالت تخصصی و با کیفیت بود.
این دو بخش صنعت نساجی به دالیل روند مکانیزاسیون کندتر و ناقص تر، و 
همچنین به علت پروسه انعطاف ناپذیر تهیه نخ لینن )الیاف کتان فرآوری شده( و 
نخ ابریشم، کاماًل ضعیف گردیدند. در قرن نوزدهم، نسبت قیمت لینن به پنبه مشابه 
نسبت قیمت آنها در قرن هجدهم بود، اما روند تولید پنبه بسیار سریع تر انجام می 
گرفت. در بسیاری از موارد، استفاده از پارچه نخی به دلیل روند ارزانتر تولید آن در 

اولویت بود.
مخصوصًا ابریشم از توسعه الیاف جدید، آسیب فراوانی دید. پیدایش پارچه های 
حریرنمای براق ابتدًا به واسطه تولید ریون )ابریشم مصنوعی( و بعدها در زمان جنگ 
جهانی دوم به دلیل ساخت نایلون ادامه پیدا کرد. امروزه جوراب های زنانه ابریشم 
واقعی بسیار نادر هستند و فقط مشاغلی خرد که در زمینه محصوالت تخصصی 
ابریشمی و گران قیمت فعالیت می کنند، باقی مانده اند. در سال ۱۹۹۰، الیاف لینن 

۲٪ و الیاف ابریشم تنها ۰.۲٪ وزن تولید الیاف را در جهان تشکیل می دادند.

الیافساختهدستبشر)مصنوعی(
رشد چشمگیر تولید الیاف ساخته دست بشر، تحول اساسی را در صنعت نساجی قرن 
بیستم شکل داد. تا سال ۱۹۹۰، حدود ۴۵٪ از وزن الیاف تولیدی در جهان شامل 
الیاف مصنوعی بود. اگر این الیاف مصنوعی وجود نداشتند، الیاف طبیعی بسیار گرانتر 

می شدند و تولید کلی الیاف هم به میزان قابل توجهی کمتر می گردید. 
بنابراین اگر صنعت نساجی به معنای فرآوری الیاف و تبدیل آنها به لباس، جوراب 
و مواد صنعتی )مثل الستیک ماشین( تعریف گردید، پس بدون شک الیاف ساخته 
دست بشر باعث افزایش تقاضا برای این صنعت می شوند. اما به هر حال تاثیر الیاف 
مصنوعی بر روی شاخه های مختلف این صنعت، با طرح سواالت مفهومی بسیار 
پیچیده ای همراه است. زمانیکه الیاف مصنوعی ساخته شدند تا شبیه الیاف طبیعی 
باشند و یا به گونه ای فرآوری شدند که بتوانند جای الیاف طبیعی را بگیرند، معمواًل 
به خاطر صنعت »پشم« یا »پنبه« اعتبار پیدا کردند. اما هیچ کس جوراب های 

نایلونی را جز صنعت »ابریشم« به حساب نمی آورد.
احتمااًل الیاف ساخته دست بشر با از بین بردن مزیت جزئی موجود در ورای منابع 
الیاف طبیعی، صنعت نساجی را بی قید و بندتر کرده باشند. مزیت نسبی در فرآوری 
که گاهًا با حمایت های قابل توجهی از طرف دولت ها کامل می شود، موقعیت 

امروزی صنعت نساجی جهان را دیکته می کند.
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منسوجات
ورزشی

تهیهوتنظیم:دکترفرنازنایبمراد

نانو حسگرها و کاربرد آنها

حسگر چیست؟
حسگر یک وسیله الکتریکی است که تغییرات فیزیکی یا شیمیایی را اندازه گیری می کند 
و آنها را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می نماید. حسگرها درواقع ابزار ارتباط ربات با 
دنیای خارج وکسب اطالعات محیطی و نیز داخلی می باشند. و یا به طور کلی ابزارهایی 
هستند که تحت شرایط خاص ازخود واکنش های پیش بینی شده و مورد انتظار نشان 

می دهند. شاید بتوان دماسنج را جزء اولین حسگرهایی دانست که بشرساخت . 

ساختار کلی یک حسگر:
در طراحی یک حسگر دانشمندان علوم مختلف مانند بیوشیمی، بیولوژی، الکترونیک، 
شاخه های مختلف شیمی و فیزیک حضوردارند. قسمت اصلی یک حسگرشیمیایی یا 
زیستی عنصرحسگر آن می باشد. عنصرحسگر در تماس با یک آشکارساز است. این 
عنصرمسئول شناسایی و پیوند شدن با گونه مورد نظر در یک نمونه پیچیده است. 
سپس آشکارساز سیگنال های شیمیایی را که در نتیجه پیوند شدن عنصرحسگر با گونه 
موردنظر تولید شده است را به یک سیگنال خروجی قابل اندازه گیری تبدیل می کند. 
حسگرهای زیستی بر اجزای بیولوژیکی نظیرآنتی بادی ها تکیه دارند. آنزیم ها ، گیرنده ها 

یا کل سلول ها می توانند به عنوان عنصر حسگرمورد استفاده قرار گیرند. 

خصوصیات حسگرها: 
یک حسگرایده آل باید خصوصیات زیر را داشته باشد :

۱( سیگنال خروجی باید متناسب با نوع و میزان گونه هدف باشد.
۲( بسیار اختصاصی نسبت به گونه مورد نظر عمل کند.
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۳( قدرت تفکیک و گزینش پذیری باالیی داشته باشد.
۴( تکرارپذیری و صحت باالیی داشته باشد.

۵( سرعت پاسخ دهی باالیی داشته باشد ) درحد میلی ثانیه (.
۶( عدم پاسخ دهی به عوامل مزاحم محیطی مانند دما ، قدرت یونی محیط و ...

نانوحسگرها:
با پیشرفت علم در دنیا و پیدایش تجهیزات الکترونیکی و تحوالت عظیمی که در چند دهه 
اخیر و درخالل قرن بیستم به وقوع پیوست نیاز به ساخت حسگرهای دقیق تر،کوچکتر 
و دارای قابلیت های بیشتر احساس شد. امروزه از حسگرهایی با حساسیت باال استفاده 
می شود به طوری که در برابر مقادیر ناچیزی از گاز، گرما و یا تشعشع حساس اند. باال 
بردن درجه حساسیت، بهره و دقت این حسگرها به کشف مواد و ابزارهای جدید نیاز 
دارد. نانو حسگرها، حسگرهایی در ابعاد نانومتری هستند که به خاطرکوچکی و نانومتری 
بودن ابعادشان از دقت و واکنش پذیری بسیار باالیی برخوردارند به طوری که حتی 

نسبت به حضور چند اتم از یک گاز هم عکس العمل نشان می دهند. 

انواع نانو حسگرها:
نانوحسگرها براساس نوع ساختارشان به سه دسته  نقاط کوانتومی ، نانولوله های کربنی و 

نانوابزارها تقسیم بندی می شوند: 

۱( استفاده از نقاط کوانتومی درتولید نانو حسگرها:

نقاط کوانتومی به عنوان بلورهای نیمه هادی کوچک تعریف می شوند. با کنترل 
ابعاد نقاط کوانتومی، میدان الکترومغناطیسی نور را دررنگها و طول موجهای مختلف، 
منتشرمی کند. به عنوان مثال، نقاط کوانتومی از جنس آرسنیدکادمیوم با ابعاد ۳ نانومتر 
نور سبز منتشر می کند؛ درحالی که ذراتی به بزرگی ۵/۵ نانومتر از همان ماده نور 
قرمز منتشرمی کند. به دلیل قابلیت تولید نور در طول موجهای خاص نقاط کوانتومی ، 
این بلورهای ریز در ادوات نوری به کارمی روند. دراین عرصه از نقاط کوانتومی در 

ساخت آشکارسازهای مادون قرمز، دیودهای انتشار دهنده ی نورمی توان استفاده نمود. 
آشکارسازهای مادون قرمز از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند. مشکل اصلی این 
آشکارسازها مسئله خنک سازی آنهاست. برای خنک سازی این آشکارسازها از اکسیژن 
مایع وخنک سازی الکترونیکی استفاده می شود. این آشکارسازها برای عملکرد صحیح 
باید در دماهای بسیار پائین، نزدیک به ۸۰ درجه کلوین کارکنند، بنابراین قابل استفاده 
در دمای اتاق نیستند، درصورتی که از آشکارسازهای ساخته شده با استفاده از نقاط 

کوانتومی می توان به راحتی در دمای اتاق استفاده کرد. 

۲( استفاده از نانولوله ها درتولید نانوحسگرها:

و  مکانیکی  داشتن خواص  به علت  دیواره  و چند  دیواره  کربنی تک  نانو لوله های 
الکترونیکی منحصر به فردشان کاربردهای متنوعی پیدا کردند که از جمله می توان به 
استفاده از آنها به عنوان حسگرهایی با دقت بسیار باال برای تشخیص مواد در غلظتهای 

بسیار پائین و با سرعت باال اشاره کرد. 
به طورکلی کاربرد نانو لوله ها در حسگرها را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف ( نانولوله های کربنی به عنوان حسگرهای شیمیایی:

این حسگرها می توانند دردمای اتاق غلظت های بسیارکوچکی از مولکول های گازی 
با حساسیت بسیار باال را آشکارسازی کنند. حسگرهای شیمیایی شامل مجموعه ای 
از نانولوله های تک دیواره هستند و می توانند مواد شیمیایی مانند دی اکسید نیتروژن 
)NO ۲( و آمونیاک ) NH 3( را آشکار کنند. هدایت الکتریکی یک نانولوله نیمه هادی 
تک دیواره که در مجاورت ppm ۲۰۰ از NO ۲ قرارداده می شود، می تواند در 
مدت چند ثانیه تا سه برابر افزایش یابد و به ازای اضافه کردن فقط NH  %۲ 3 هدایت 
دو برابر خواهد شد. حسگرهای تهیه شده از نانولوله های تک دیواره دارای حساسیت 
باالیی بوده و در دمای اتاق هم زمان واکنش سریعی دارند. این خصوصیات نتایج مهمی 

درکاربردهای تشخیصی دارند. 

ب( نانولوله های کربنی به عنوان حسگرهای مکانیکی:
هنگامی که یک نانولوله توسط جسمی به سمت باال یا پائین حرکت می کند، هدایت 
الکتریکی آن تغییر می یابد. این تغییر در هدایت الکتریکی، با تغییر شکل مکانیکی نانولوله 
کامال متناسب است. این اندازه گیری به وضوح امکان استفاده از نانولوله ها را به عنوان 
حسگرهای مکانیکی نشان می دهد. یا می توان با استفاده از مواد واسط مانند پلیمرها در 
فاصله میان نانولوله های کربنی و سیستم، نانولوله های کربنی را برای ساخت بیوحسگرها 
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توسعه داد. شبیه سازی های دینامیکی نشان می دهد که برخی پلیمرها مانند پلی اتیلن 
می توانند به صورت شیمیایی با نانولوله کربنی پیوند یابند. همچنین مولکول بنزن نیز 
می تواند به وسیله پیوندهای واندروالس روی نانولوله کربنی جذب شود. این تحقیقات 
کاربردهای بسیار متنوع و وسیع نانولوله ها ی کربنی را نشان می دهد. تحقیق دراین زمینه 
هنوز درحال توسعه وپیشرفت است و مطمئنا در آینده ای نه چندان دور شاهد به کارگیری 

آنها در ابزارها و صنایع مختلف خواهیم بود. 

۳( استفاده از نانو ابزارها درتولید نانوحسگرها:
با استفاده از این حسگرها شناسایی مقادیر بسیار کم آلودگی شیمیایی یا ویروس و 
باکتری در سامانه کشاورزی و غذایی ممکن است. تحقیقات در زمینه ی نانوابزارها جزء 

پژوهش های علمی به روز دنیاست.

نانو حسگرها و کنترل آلودگی هوا:
با کنترل آلودگی محیط زیست، پایش  ارتباط  نیازهای مهم و اساسی در  از  یکی 
مستمرآلودگی هواست. با استفاده از نانوحسگرها پیشرفت مؤثری در زمینه ی کنترل 
آلودگی هوا صورت گرفته است. یکی از این راهکارها اختراع غبارهای هوشمند می باشد. 
رایانه های  نانو  به صورت  پیشرفته  از حسگرهای  غبارهای هوشمند مجموعه ای 
بسیارسبک هستند که به راحتی ساعت ها درهوا معلق باقی می مانند. این ذرات بسیار 
ریز از سیلیکون ساخته می شوند و می توانند ازطریق بی سیم موجود درخود اطالعات 
موجود در خود را به یک پایگاه مرکزی منتقل کنند. سرعت این انتقال حدود یک 
کیلوبایت در ثانیه است. هم چنین حسگرهایی از جنس نانولوله های تک الیه ساخته 
شده اند که می توانند مولکول های گازهای سمی را جذب کنند و همچنین آنها قادر به 
شناسایی تعداد معدودی از گازهای مهلک موجود در محیط هستند. محققان معتقدند 
این نانوحسگرها برای شناسایی گازهای بیوشیمیایی جنگی و آالینده های هوا کاربرد 
خواهند داشت. یک نانوحسگر وسیله ای است بسیار ریز که قادر به شناسایی و ارائه پاسخ 

به محرک های فیزیکی در مقیاس یک نانومتر باشد.

 انواع نانوحسگرها
الف- مواد نانوساختاری: مانند سیلیکوِن متخلخل، نانوحسگرهای ساخته  شده از این مواد 

به منظور شناسایِی واکنش های شیمیایی و زیستی به کار گرفته می شوند. 
ب- نانوذرات: مانند مواد کروِی نانومقیاس که به عنوان گیرنده های نوری ـ زیستی،  
نوریـ  شیمیایی و حسگرهای تصویرِی فضایی کاربرد دارند. مانند ذرات نانوسیلیکون 

که به عنوان حسگرهای زیستی استفاده می شوند.

شکل نانو درختی که از نانوسیم های کربید سیلیکون ساخته شده است.

کاربردهای نانوحسگرها
بیوپزشکی،تجهیزات  قبیل  از  مختلف  علوم  در  متعددی  کاربردهای  نانوحسگرها 

ورزشی،سالن ها، محیط زیست، ارتباطات و تولید مواد هوشمند یافته اند.
الف- غبارهای هوشمند: یکی از نیازهای مهم و اساسی در ارتباط با کنترل آلودگی 
محیط زیست، پایِش مستمر آلودگی هوا است. با استفاده از نانوحسگرها پیشرفت 
مؤثری در زمینه کنترل آلودگی هوا صورت گرفت. با اختراع اولین نمونه های غبار 
هوشمند، تولید این گونه حسگرها به مرحله کاربرد عملی نزدیک شد. هدف اصلی 
از ساخت غبارهای هوشمند، تولید مجموعه ای از حسگرهای پیشرفته به صورت 
نانورایانه های بسیار سبک است. این نانوحسگرها به راحتی ساعت ها در هوا معلق باقی 

می  مانند. 
این ذرات بسیار ریز از سیلیکون ساخته می شوند و می توانند از طریق بی سیِم موجود 
در خود، اطالعات جمع  آوری  شده را به یک پایگاه مرکزی ارسال کنند. سرعت انتقال 

اطالعات در نمونه های اولیه حدود یک کیلوبایت در ثانیه است. 
ب- نانوحسگرهای گازی: نشت گازهای مهلک یکی از خطرات روزمره  زندگی 
صنعتی است. متأسفانه هشداردهنده های موجود در صنعت اغلب بسیار دیر موفق 
به شناسایی این گونه گازهای نشتی می شوند. این نوع حسگرها از نانولوله های 
تک الیه به ضخامت حدود یک نانومتر ساخته شده اند و می توانند مولکول های 
گازهای سمی را جذب کنند. آن ها همچنین قادر به شناسایی تعداد معدودی از 
مولکول های گازهای مهلک در محیط هستند. این گونه حسگرهای گازی برای 
شناسایی گازهای آمونیاک و دی  اکسید نیتروژن که از جمله گازهای سمی به شمار 

می روند،  با موفقیت آزمایش شده اند.

 

 نانوحسگر گازی: این تصویر، سازوکاِر اندازه گیری گاز CO2 را نشان می دهد.
 

نمونه آزمایشی این حسگرها قادر به شناسایی آنی مولکول های آمونیاک و دی اکسید 
نیتروژن در غلظت 20 پی پی ام )یعنی 20 قسمت در یک میلیون قسمت( شده است. 
محققان مدعی اند که این حسگرها برای شناسایِی به هنگام گازهای بیوشیمیایی جنگی، 

آالینده های هوا و حتی مولکول های آلِی موجود در فضا کاربرد خواهند داشت.

ادامه مطلب در مورد حسگرها در تجهیزات ورزشی
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تهیهوتنظیم:
مهندساکبرشیرزاده

بخش بیست و هفتم

تصویر شماره یک. خسرو اول انوشیروان

و  تاج مرصع  با  را  انوشیروان  تصویر شماره یک، 
جواهرات درشت و ملبس به لباس پشمی، گردنبند 
جواهرنشان ، یقه های گالبتون، بازوبند پادشاهی و 

شال کمر بسیار زیبا نشان می دهد.

که  روحانیون  و  ممتاز  طبقات  قباد،  مرگ  از  پس 
بودند،  شده  هراسناک  سخت  مزدکی  نهضت  از 
برخالف گذشته خسرو اول را تقویت کردند و شاه با 
کمک آنها موفق شد امالک را بار دیگر به صاحبان 
آنها بازگرداند. وضع زنان و فرزندان آن را روشن 
کند و به جاده ها، پل ها و قنواتی که در جریان این 
جنبش، وضع آشفته ای پیدا کرده بود، سر و سامان 
تمام  حساب  به  قوانینی  موجب  به  دولت  بخشد. 
اراضی رسیدگی کرد و قرار شد که مالیات بر طبق 

روش جدیدی تعیین گردد.
خسرو در سازمان ارتش نیز تغییراتی داد و به جای 
یک فرمانده، چهار فرمانده نظامی برای چهار بخش 
شاهنشاهی تعیین نمود. وی برای تکمیل نیروی 
روستاییان  طبقه  از  سربازگیری  به  خود  جنگی 
دشمنان،  حمالت  از  جلوگیری  برای  و  پرداخت 
قبایل مطیع سلحشور را در سرحدات متمرکز نمود 
حمالت  از  جلوگیری  برای  قوی  استحکامات  و 

احتمالی بدویان به وجود آورد.
حکومت  با  دائمی  صلح  پیمان  این که  با  خسرو 
سوریه  به   540 سال  در  بود،  کرده  امضا  بیزانس 

پژوهشی در سیر تکامل

لباس اریانیان رد ادوار مختلف
حمله و انطاکیه را تسخیر کرد، شهر را سوزاند و 
سکنه آن را در شهری نزدیک تیسفون جای داد. 
از  دید  قوی  را  خود  کاماًل  آن که  از  پس  خسرو 
پرداخت خارج به هیاطله سرباز زد و بیست سال بعد 
هیاطله را به سختی شکست داد و سرزمین آنها را 
بین ایران و ترکان تقسیم کرد. موفقیت های نظامی 
نگران  را  بیزانس  حکومت  خسرو،  عهد  در  ایران 
قوی  حریف  این  با  مقابله  برای  روم  دولت  نمود. 
و توانا از ترکان غربی و سایر اقوام آسیای مرکزی، 
حبشیاتن و اعراب استمداد نمود ولی تالش های به 

نتیجه نرسید. 
بر اثر ناامنی ارمنستان و سایر اختالفاتی که بین 
فرمان  به  النهرین  بین  ایران و روم وجود داشت، 
خسرو مورد تهاجم و غارت قوای ایران واقع شد. 
هنگامی  که مذاکرات برای انعقاد صلح ادامه داشت، 
حکومت،  قرن  نیم  قریب  از  پس  سالخورده  شاه 

درگذشت.
مسعودی می نویسد:» انوشیروان به معنای شاه نو 
هم  مجوس  دین  بر  را  مملکت  مردم  وی  است. 
سخن کرد و تأمل، اختالف و مباحثه درباره ادیان را 
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ممنوع داشت.« دوران سلطنت و فرمانروایی خسرو، 
یکی از درخشان ترین ادوار حکومت ساسانیان است. 
تدبیر، کاردانی و حسن تشخیص این پادشاه سبب 
گردید که بسیاری از مشکالت سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی ایران کم و بیش از بین رود و حکومتی 
مقتدر و متمرکز به وجود آید. فعالیت این پادشاه 
اعراب،  و  مورخین  از  برخی  توصیف  برخالف 
مبتنی بر تأمین منافع رعایا و طبقه سوم نبود بلکه 

او می کوشید نظام اجتماعی سابق را تجدید کند. 
حکایاتی از این قبیل که کسری، زنجیری در بیرون 
بارگاه شاهی آویخته تا مظلومان دست بر آن زنند 
با  فراخوانند؛  داوری  به  را  شاه  زنگ،  با صدای  و 
نیست!  باورکردنی  انوشیروان،  سجایای  به  توجه 
خدمات  پاس  به  وقت  حاکم  طبقه  نیست  بعید 
ارزشمندی که خسرو با طرد مزدکیان به آنها کرده 
بود؛ داستان ها و حکایاتی به نفع خسرو جعل کرده 

باشند. 
کریستن سن در مورد خسرو اول چنین می نویسد: 
»اصالحات خسرو در امور مالیه، بدون شک، بیشتر 
به نفع خزانه دولت بوده تا به نفع رعیت. طبقه عامه، 
مثل قرون گذشته، با نادانی و تحمل مصائب می 
زیست. فیلسوفان رومی، که به ایران پناه آوردند، 
در  اشخاص  این  مقام  چون  شدند  آزرده  به زودی 
به  بی طرفانه  بتوانند  که  نبود  پایه ای  به  حکمت 
انتظار  نظر کنند.  بیگانه  قوم  و رسوم یک  عادات 
انوشیروان،  چون  پادشاهی  کشور  در  که  داشتند 
چیزهای دیگر ببینند ... طبعاً از بعضی رسوم ایرانیان 
مثل قواعد ازدواج و معامله با اموات، رنجیده خاطر 
شده اند. اما تنها این علت نبود که زندگی در ایران 
را برای آنها ناگوار کرد، بلکه بیشتر از اصول طبقاتی 
ایران و فاصله ای که درمیان طبقات موجود بود و 
به  قدرت  صاحبان  شدند.  منزجر  عامه  تنگدستی 
انصاف  از  دور  اعمال  و  زیردستان ستم می کردند 
و انسانیت مرتکب می شدند. نجبا و اشراف که از 
بحرانی سخت بیرون آمده و گروهی از آنان هالک 
تازه  جانی  شاهنشاه،  حمایت  پرتو  در  بودند،  شده 
گرفته و مطیع و آرام گشتند، فقط تا حدی از فکر 
تندخوی تجددپرور خسرو نگرانی داشتند. نجبای 
درجه دوم در امالک خود روزگار می گذاشتند و امور 
اداری محلی را به عهده داشتند و ظاهراً آسوده و 

متنعم تر از دیگران بودند.«
می توان گفت که مصائب عمومی و بدبختی های 
اجتماعی در عهد انوشیروان کمتر از ادوار سلف بود. 
جالل و جبروت سلطفت انوشیروان طلب می نمود 
که با پارچه هایی متناسب در دربار سلطنتی حاضر 
به  لباس  طراحان  و  کارگران  هنرمندان،  و  شود 
خوبی از عهده این تقاضا برآمدند به طوری که دیده 
شده اکثریت قریب به اتفاق خاورشناسان و تاریخ 
نویسان در مورد ترقی خارق العاده صنعت نساجی در 
زمان ساسانیان و در ضمن واردات ابریشم از چین 
و صادرات آن همراه محصوالت ایرانی به خارج از 

کشور هم آوازند.
قسمت اعظم آثار هنری کوچکتری که ساسانیان 
به جای گذاشته  اند عبارتند از پارچه ها و یک سلسله   تصویر شماره 2. بارگاه خسرو اول انوشیروان
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آنها  وسط  در  که  نقره  عالی  بشقاب های  و  کاسه 
نقوش برجسته مشاهده می شود.

یکی از مهم تریت دسته ظروفی که کشف شده و 
صندوقی  درون  دارد؛  اهمیت  تاریخ نگاری  نظر  از 
در مازندران به دست آمد. در اوایل سال1950 به 
مناسبت سفر شاه ایران به آمریکا در انجمن آسیایی 
نیویورک به معرض نمایش درآمد. این دسته عبارت 
از شش ظرف است که از گنجینه اصلی که الاقل 
9 پارچه بوده به دست آمده و در عین حال دو قطعه 
پارچه ابریشمی در آن گنجینه است که مانند ظروف 
پرندگان  و  حیوانات  شکار  از  صحنه هایی  با  نقره 

زینت داده شده اند.
در این ظروف، صورت دو پادشاه ساسانی ) بهرام 
چهارم و قباد اول( نقش بسته که زمان آنها را از 

388 تا 532 میالدی می توان تخمین زد.
مولفین کتاب میراث ایران درباره پیشرفت صنایع 
پارچه بافی در زمان ساسانیان چنین ادامه می دهند:» 
تقاضای  کاالهای تجملی در بیزانس بسیار عظیم 
بود. ادویه و عطر در تمام خانه های ثروتمندان برای 
مصرف غذا و آرایش به کار می رفت و در کلیساها 
گیاهان معطر سوختی طالب  و سایر  عنبر  و  عود 

بسیار داشت.
و  دربار  گرانبهای  خزائن  برای  قیمتی  سنگ های 
کلسیا الزم بود اما مهمترین و باارزش ترین کاالی 
ابریشم  کرم  پرورش  بود.  ابریشم  زمین،  خاور 
در دست  تاریخ  اول  روزهای  از  پیله  از  استفاده  و 
چینی ها بود و به این مناسبت تمام نیازهای ابریشم 
تأمین  چین  از  می بایست  بیزانس  امپراتوری  خام 
بود.  شگفت انگیز  ابریشم  مصرف  میزان  می شد. 
طبقه حاکمه عمدتاً لباس های ابریشمی می پوشیدند 
تنها  نه  بیزانسی  اشراف  از  یکی  آمده  تاریخ  در  و 
لباس خود را محنصراً از ابریشم تهیه می کرد بلکه 

هرگز یک لباس را دو بار نمی پوشید!
امانوس می نویسد: »در قرن چهارم میالدی حتی 
ابریشمی  لباس  هم  اجتماعی  طبقات  پایین ترین 
می پوشیدند و اهمیت ابریشم برای مصارف مذهبی 
می رفت  انتظار  که  همان طور  بود.  ضرب المثل 
در  تقریباً  این کاال که  از  استفاده  ایرانیان حداکثر 

انحصار ایشان بود به عمل می آورند و نه تنها بهای 
ابریشم را بسیار باال نگه داشته بودند بلکه تجارت 

را محور اصلی مقاصد دیگر خود قرار داده بودند. 
و  ابریشمی  پارچه های  طریق  از  قوی  احتمال  به 
غیر ابریشمی بود که برخی از طرح های تزئیناتی 
ایران در این زمان به امپراتوری بیزانس راه یافت 
برای مثال طرح پر طاووس مربوط به قرن ششم 
دیگر  مناطق  سایر  و  قبرس  جزیره  در  میالدی 
ایرانی  از طرح های متداول  مشاهده شد که یکی 
بوده است اگرچه اولین برخورد با این طرح در یکی 
از سرستون های ساسانی در طاق بستان است ولی  
اصواًل طرح مزبور از پارچه بافی بود نه حجاری و 
بی شک اولین بار بافندگان آن را ابداع کرده بودند. در 
سایر حجاری های همزمان ایرانی نیز تأثیر بسیاری 
از بافندگی مالحظه می شوند و موارد عدیده ای از 
روم  دنیای  در  ایرانی  نقشه های  و  طرح ها  ظهور 
می توان شمرد. به این ترتیب صورت های روبر و 
پشت به پشت به بیننده و همچنین درخت مقدسی 
که غالباً بین آنها دیده می شوند اصواًل یک طرح 
ساسانی است. نقشه معروف ظروف یونانی که شاخ 
و برگ بزرگ از آنها برخاسته و به قرینه از هر دو 
سو باال می رود نیز از آن ایران است. پارچه معروف 
موزاک را نیز باید اشاره کرد که هر چند عموماً آن 
را کار بیزانس می دانند ولی از طرح اصیل ایرانی به 

دقت متابعت کرده است.
می گویند که کنستانتین پنجم آن را از اسقف موزاک 
هدیه گرفته است. لباس ها اصواًل شکل رومی دارند 
که  نوارهایی  و  حیوانات  سوارها،  موقعیت  ولی 
اهتزار هستند کاماًل  پشت زین وبرگ اسب ها در 
ساسانی است. یک طرح عمده دیگر یعنی مردی 
که در وسط ایستاده است و یا حیوان درنده از هر 
طرف در نبرد است هر چند از زمان های قدیم از 
بین النهرین سرچشمه گرفته ولی در زمان ساسانیان 
توسعه یافته بود که می توان آن را یکی از طرح های 
ساسانی وارد شده در بیزانس دانست. پارچه  معروف 
به کفن سنت ویکتور ، نمونه ای از پارچه رومی با 
طرح های شرقی است و نیز  اهمیت نقش ساسانیان 
در الهام دادن به بافندگان و تولید پارچه از اختالفی 

که در تعیین قطعی محل اصلی بسیاری از قطعات 
بسیار قدیمی موجود است؛  نمایان می شود.

مقدار زیادی از قطعات پارچه ها بسته به جانب راوی 
و تعصب مولفین و کارشناسان مختلف به ایران یا 
مراکز عدیده امپراتوری بیزانس ارسال شده است 
در حالی که محل اصلی آنها هنوز نامشخص است. 
قطعه معروف حاشیه که بین موزه برلین و نورنبرگ 
تقسیم شده با پارچه کلیسای سنت اورسوال در شهر 
کلن دو نمونه مهم هستند. این دو پارچه که روزی 
به  بود حال مربوط  ایران  به  به طور قطع مربوط 
سوریه  یا  بیزانس  امپراتوری  مرکزی  قسمت های 
عتیقه  پارچه  قطعات  از  بسیاری  می شوند.  قلمداد 
که به میراث رسیده، طرح های دیگری از حیوانات 
دارد که توسط محققین مختلف متعلق به ایران یا 
روم شناخته شده است. حتی اظهار نظر شده که 
گریفون   ( دائره  در  بالدار  گریفون  معروف  طرح 
حیوان خیالی است که قسمت خلفی آن مانند شیر 
و قسمت قدامی مانند عقاب است( که به طور یقین 
نیز  بیزانس  امپراتوری  در  و  است  ساسانی  طرح 
تقلید شده و در پارچه ها به کار رفته است، از ایران 
در  انگیزی که  ابریشمی دل  پارچه  نیست؛ گرچه 
موزه ویکتوریا آلبرت لندن ضبط و بی شک ساخت 
ایران است، این طرح را در بر دارد و در حجاری های 
طاق بستان نیز لباسی که برای خسرو حجاری شده 
هنری  نفوذ  هرچند  می باشد؛  طرح  همین  دارای 
ایران در امپراتوری روم بیشتر از همه جا در مورد 
پارچه واضح و مشخص است. با این که نویسندگان 
که  دارند  قبول  موارد  اکثر  در  ایران  میراث  کتاب 
صنعت ریسندگی و بافندگی در دوره ساسانی سرآمد 
سایر کشورها بوده ولی در نوشته های فوق دیدیم 
که در برخی پارچه ها و مصنوعات دیگری که سایر 
نویسندگان آنها را منتسب به ایران می دانسته اند، 

ایشان آنها را به کشورهای دیگر نسبت داده اند.
به طور کلی آنچه تا امروز اکثریت تاریخ نویسان و 
حتی نویسندگان میراث ایران پذیرفته اند این است 
از  بیشتر  روم  امپراتوری  در  ایران  نفوذ هنری  که 
است.  مشخص  و  واضح  پارچه  مورد  در  جا  همه 
در این مورد آقای صفوی در کتاب »مصنوعات و 
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محصوالت ایران« می نویسد: »در عصر ساسانیان، 
ابریشم  و  کرک  پشم،  از  لطیف  بسیار  پارچه های 
در ایران بافته می شد که مشهور آفاق بود. زراعت 
ایاالت  نیز ترقی کرده و در جمیع  پنبه  و صنعت 
مخصوصاً نواحی خراسان معمول بود. کارخانه های 
انواع  شوشتر  و  اهواز  و  ری  مرو،  در  نساجی 
منسوجات مانند شال های کرکسی، پشمی، حریر 

و دیبا می بافتند.
بسیار  خریداران  و  بود  عالم  بزرگان  پوشاک  دیبا، 
داست. در شوشتر و بالد دیگر خوزستان قسمتی از 
پارچه از پر مرغ ماهیخوار و قو درست می َشد که 
پربهاترین منسوجات در لطافت و ظرافت بود. انواع 
چیت ها و پارچه های گلدار یا منسوجات که روی 
آنها صورت آدمی و حیوانات را طرح می کردند از 
موسیو  تصریح  به  چنانچه  اروپا می رفت  به  ایران 
قدیم  کلیساهای  بعضی  در  هنوز  فرانسوی،  هوار 
از  بعضی  لفافه  که  می شود  یافت  پارچه ها  آن  از 
اشیای مقدس بوده و تاکنون باقی مانده اند. زری و 
مخمل اطلس با متن های گلدار و منقش یا ساده در 

کارخانه های ایران بافته می شد.«

خصائل خسرو انوشیروان:
منابع و روایات شرق و غرب درباره شخصیت خسرو 
یکسان نیست. مورخان شرقی او را پادشاهی نمونه 
منابع  در حالی که  انصاف معرفی می کنند  و  عدل 
بیدادگر می شمرند.  او را شهریاری طماع و  غربی 
الملک، طی حکایت مفصلی، می نویسد که  نظام 
والی آذربایجان که از حیث مال و منال بی نظیر 
بود، به پیرزنی ستم کرد. او پس از تحمل مشکالت 
بسیار خود را به خسرو رسانید و از او استمداد کرد. 
شکایت  محرمانه  غالمان  از  یکی  به وسیله  شاه 
پیرزن را مورد رسیدگی قرار داد و چون به صحت 
گفتار او پی برد، دستور داد پوست والی آذربایجان را 
بکنند و گوشت او را به سگان دهند و پوست را پر 
از کاه کنند و بر در سرا بیاویزند و هفت روز منادی 
کنند که هرکه بعد از این ستم کند با او همان کنند 
آیا سزای  این کردند. جای سؤال است که  با  که 

ستم به یک پیِر زن چنین برخورد شدید است؟

ادوارد براون در مورد نسبت عدلی که به انوشیروان 
می دهند چنین می نویسد: اقدامات شدیدی که بر 
ضد زنادقه به عمل آورد، موافقت و ستایش موبدان 
مجوس را جلب نمود و تواریخ ملی نیز به دست 
همین موبدان تنظیم شد. نام یزدگرد از آن جهت 
لکه دار و معروف به بزه گر شده است که نسبت به 
سایر ادیان به دیده گذشت و اغماض می نگریست 
شهرتی  و  نداشت  اعتنایی  زردشتی  موبدان  به  و 
که به بزهکاری پیدا کرد، نه از آن رو بوده است 
زندگانی خود شرارت خاصی مرتکب شده  که در 
باشد. فعالیت زنادقه خیر و صالح و رفاه کشور را 
به  انوشیروان نسبت  تهدید می کرد و بدین سبب 
آنان روشی سخت اتخاذ نمود ولی با این وصف به 
هیچ وجه متعصب نبود و بالعکس نسبت به ادیان و 

مذاهب فلسفی خارجی عالقه بسیار داشت. 
مورخان  دیگر  و  ثعالبی  و  مسعودی  همچنین 
سخن ها  او  دادخواهی  وصف  در  ایران  ادبای  و 
در  او  عملی  روش  با  آنان  سخن  ولی  گفته اند 
انطباق  قابل  وجه  هیچ  به  فرمانروایی  و  حکومت 
تقاضاهای  و  افاکر  گفتار،  به  انوشیروان  نیست. 
عمومی و نظریات مردان مطلع و کارشناس احترام 
هیچ  از  خود  موقعیت  حفظ  برای  و.  نمی گذاشت 
ژم  و  کاوس  چنانکه   نداشت؛  ابا  نامشروعی  عمل 

و سایر برادران و پسرانش را جملگی هالک کرد.
خسرو  پروکوبیوس،  جمله  از  غربی  مورخان 
نمی شمارد  عادل  پادشاهی  تنها  نه  را  انوشیروان 
بلکه وی را مردی حریص، جاه طلب و عوام فریب 
کتمان  در  خسرو  می نویسد:»  و  می کند  معرفی 
حقیقت و منتسب ساختن جرائم و گناهان خویش 
به کسانی که دچار ظلم و آزار خود او شده بودند، از 
تمام مردم ماهرتر و زبردست تر بود، به عالوه برای 
انجام هر کاری با کمال سهولت، قسم یاد می کرد و 
بعد به همان آسانی عهد و پیمان خود را می شکست 
و کاری را که تعهد کرده بود به زودی به فراموشی 
می سپرد. حرص پول در او به قدری بود که برای 
به دست آوردن آن از مبادرت به هر عمل زشت و 

ناشایستی دریغ نمی کرد. 
بهترین نمونه اخالق و روحیه عجیب او را می توان 

در واقعه شهر سورا  به دست آورد. پس از اینکه 
شهر مزبور را با خدعه و فریب متصرف شد و اهالی 
را به هالکت رساند یکی از سربازان ایرانی را دید 
که دست زنی را که ظاهراً متشخص بود گرفته و به 
شدت می کشد و زن نیز کودک خردسال خود را با 
دست دیگر می کشد. چون خسرو این طفل را دید، 
ناله ای مصنوعی سر داد، از ته دل شروع به گریستن 
کرد و از خدا خواست که مسبب این مصائب را کیفر 
دهد، مقصود وی آناستاسیوس- امپراتور روم- بود!

نولدکه، در حق او چنین قضاوت می کند: به کلی 
خسرو )انوشیروان( از بزرگترین و بهترین پادشاهان 
و  بود  پروا  بی  ستم  و  ظلم  در  ولی  است،  ایران 
مانند حتی بهترین افراد ایران، که عادتاً توجهی به 
به حقیقت  از دیگران  نیز بیش  او  ندارند،  حقیقت 
عنایتی نداشت. اقدام او در قلع و قمع و سرکوبی 
رومیان  با  او  پیروزمندانه  جنگ های  و  مزدکیان 
)اهالی بیزانس( و قوانینی که از روی عقل و خرد 
وضع کرد و توجهی که نسبت به دفاع ملی داشت، 
رونق و پیشرفتی که در عهد سلطنت او )531 تا 
578 میالدی( نصیب کشور شاهنشاهی ایران شد، 
این همه سبب شهرت نیکو و نام بلند وی در مشرق 
و  اعلی  مثل  هنوز  را  او  که  آنجا  تا  گردید؛  زمین 

کمال مطلوب پادشاهی دانند. 
علت  به  که  یونان،  هفتگانه  حکمای  از  پذیرایی 
از وطن  امپراتور  و عدم تحمل ژوستینین  تعصب 
خود تبعید شدند و ماده مخصوصی که به نفع آنان 
پس از پایان جنگ فاتحانه خود با اهالی بیزانس در 
پیمان صلح گنجاند )به موجب آن ماده آزادی آنها 
تضمین، و مقرر گردید پس از بازگشت به میهن 
آنها نشود  افکار و عقاید  خود هیچ کس متعرض 
و  نکنند(  مداخله  و  دارند  روا  آنها تحمل  درباره  و 
مدرسه  تأسیس  و  دانشمندان  از  وی  سرپرستی 
بزرگ در جندی شاپور و ترجمه های متعددی که 
از یونانی و سانسکریت به زبان پهلوی به فرمان 
وی تهیه شده، نمونه ای از عشق و عالقه او به علم 
بود. این همه سبب شد که حتی در مغرب زمین نیز 
معتقد شدند که یکی از شاگردان افالطون بر اورنگ 

شهنشاهی ایران تکیه زده است. 


