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 اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده آمریکا را می توان مهم ترین خبر ماه گذشته 
دانست که توانست معادالت بین المللی را تحت تأثیر خود قرار دهد. صرف نظر از جنجال ها و 
حواشی این انتخابات، به قدرت رسیدن دموکرات ها در یک رقابت بسیار نزدیک پس از چهار 
سال دوری از قدرت، شرایط متفاوتی را برای عرصه سیاست و اقتصاد بین الملل ایجاد نمود که این 
موضوع بر اقتصاد کشورمان که سال های سخت تحریم را سپری می کنیم، بی تأثیر نبود و شاهد 
کنترل بیشتری در افسارگسیختگی قیمت طال و ارز بودیم. ) هر چند تاریخ نشان داده که اصوالً هم 
در دوران دموکرات ها و هم در دوران جمهوری خواهان، تغییر خاص و چشمگیری در سیاست های 

آمریکا در قبال ایران به وجود نیامده است.( 
اگرچه این موضوع مقطعی و ناشی از هیجانات حاکم بر بازار طال و ارز به حساب می آید اما نباید 
فراموش کنیم که نرخ دالر و تورم ناشی از این افزایش طی سال های اخیر، قدرت خرید جامعه 
و رکود ناشی از شیوع بیماری کرونا و این روند تورمی و افزایش بی رویه قیمت ها از یک سو و 
مشکالت عدیده اقتصادی ناشی از فشار تحریم های بین المللی، کشور را در شرایط سختی قرار 

داده است که خروج از آن نیازمند انسجام و همدلی و ترجیح منافع ملی بر منافع حزبی است.
متأسفانه با نزدیک شدن به زمان انتخابات دوره جدید ریاست جمهوری در اوایل سال آتی و 
با تحرکات انتخاباتی جناح ها و فعالین سیاسی و تأثیرات نتایج انتخابات ریاست جمهوری بر 
احتمال بازگشت به برجام و کاهش فشارهای تحریم، شاهد افزایش تنش های سیاسی داخلی 
بین جناح های مختلف هستیم که بدون تردید زیان اصلی آن متوجه مردمی است که دغدغه اصلی 
آنها در حال حاضر رفاه و آرامش اقتصادی است. در شرایط فعلی که کشور فاقد نظام حزبی و 
احزاب قدرتمند یا بسترهای مشارکت های مردمی است، چنین رقابت های سیاسی و جناحی و 
کشمکش ها و گروکشی های حزبی جز آسیب رساندن به منافع ملی و رفاه عمومی،  دستاوردی 
برای ملت نخواهد داشت؛ لذا بسیار امیدواریم تا در ماه های باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری 
با خویشتن داری و توجه بیشتر جناح های سیاسی به منافع عمومی و ملی، شاهد آرامش بیشتری در 
جامعه باشیم و در سایه توجه و اولویت دادن به منافع ملی به رفاه و توسعه بیشتر اقتصادی برسیم

مدیرمسئول

سرمقاله

رفاه عمومی در سایه توجه به منافع ملی
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اشاره:
شرایط اقتصادی در جهان امروز بسیار بد و رقابت 
در  کشورهایی  است.  زیاد  کشورها  بین  تجاری 
این چالش موفق هستند که مازاد تجارت خارجی 
داشته باشند. برای رسیدن به این هدف الزم است 
محصوالتی که صادر می شود به اندازه کافی تولید 
شوند تا پس از رفع نیاز داخل، مازاد آن صادر شود. 
را  خود  محصوالت  با کیفیت ترین  کشورها  معموالً 
صادر می کنند. اگر محصول صادراتی کیفیت باالیی 
نخواهد  قادر  بین المللی  عرصه  در  باشد،  نداشته 
بود با سایر کشورها رقابت کنند. طبیعی است که 
باشد.  قابل رقابت  باید  نیز  قیمت کاالی صادراتی 
دارند،  باالیی  مازاد تجارت خارجی  کشورهایی که 
واردات است،  از  پولی صادرات بیش  ارزش  یعنی 
از رفاه مالی بیشتری برخوردار هستند. اما سوال این 
است که چگونه می توان یک کاالی با کیفیت را با 
قیمت مناسب تولید کرد؟ زمانی که راندمان یک واحد 
تولیدی باال باشد تا هزینه های متغیر و سربار کاهش 
یابد. افزایش تولید در کشور می تواند تورم را هم 
کاهش دهد. به عبارت صحیح تر یکی از دالیل تورم، 
کمبود محصول در بازار است. اصل عرضه و تقاضا 

قیمت را تعیین می کند.

از مشکالت بزرگ است،  در کشور ما که تورم یکی 
نباید به دنبال راه حل های واهی بگردیم بلکه باید افراد 
به سرمایه گذاری در کار تولید تشویق شوند و این مهم 
بارها از طرف کارشناسان اقتصادی و دلسوزان صنعت در 
مقاطع مختلف همواره تذکر داده شده است. این موضوع 
از وظایف دولت و قانون گذاران است. برای تحقق این 
و هم  فراهم شود  باید هم شرایط سرمایه گذاری  امر 
اینکه قوانین مناسب، سرمایه داران را به کار تولید تشویق 
کند. متاسفانه در ایران نه تنها هیچ قانونی برای تشویق 
سرمایه گذاری در تولید در نظر گرفته نشده است، بلکه 
قوانینی وضع شده است که انواع مالیات های سنگین را 
بر دوش واحد های تولیدی تحمیل کرده است، تا جایی 
که بسیاری از واحدهای تولیدی به خاطر این فشار مالی 

تعطیل شده اند.
در شرایط بد اقتصادی  جهان در چند سال گذشته، شاهد 
بودیم که حتی کشورهایی که وضعیت اقتصادی خوبی 
دارند، اگر یک بحران اقتصادی پیش آمده، دولت به 
حمایت صنعت برخاسته و مانع از تعطیلی آنها شده است. 
شاید واحدهای تولیدی در این کشورها در آن موقعیت 
نیاز چندانی هم به کمک دولت نداشته باشند. ولی در 
هر حال از انواع حمایت های دولت برخوردار شدند. عالوه 

بر این، کمک دولت ها به صنایع می بایست هدفمند و به 
اندازه باشد تا مشکالت را مرتفع نماید، در غیر این صورت 

اسراف سرمایه و کم ارزش خواهد بود.
در کشور ما عدم حمایت دولت و وضع قوانین نامناسب 
و کم کارشناسی شده باعث شده است تعداد زیادی از 
واحدهای صنعتی تعطیل شود. تعطیلی این کارخانجات را 
نباید صرفاً به عدم کارایی مدیران نسبت داد. بلکه شرایط 
بد اقتصادی آنها را به تعطیلی کشانده است. اگر بپذیریم 
که تولید بیشتر تورم و بیکاری را کاهش می دهد، پس 
باید سرمایه های سرگردان را به سمت تولید بیاوریم. یکی 

از بزرگترین منابع سرمایه در کشور، بازار است. 
در یک فاصله زمانی  به دلیل سودآوری کارخانجات 
از بازرگانان در احداث  نساجی تعداد قابل مالحظه ای 
واحد های نساجی سهیم شدند. بسیاری از این واحدها 
کامال موفق بودند، زیرا با بازار )فروش( آشنا بودند و آن 
را در دست و کنترل داشتند. متأسفانه به مجرد مشخص 
شدن اینکه کارخانجات نساجی سود آور هستند، انواع 
مالیات های  و  مختلف  عوارض  تحمیل  برای  قوانین 
سنگین به گردن آنها گذاشته شد، به طوری که واحدها 
یا تعطیل شدند و یا واگذار و سرمایه مجدداً به سمت 

بازرگانی و سپرده گذاری کشیده شد.
تنها راه کم کردن تورم و کاهش بیکاری، افزایش تولید در 

 به دنبال
 راه حل های
 واهی
نباشیم

دیدگاه

دکتر هوشمند بهزادان - رئیس هیئت مدیره شرکت نساجی شمیده             
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کشور هست. این به سرمایه گذاری نیاز دارد و سرمایه گذار 
هم باید سود بیشتری از سود سپرده بانکی برایش متصور 
باشد تا به کار تولید بپردازد. برای سرمایه گذاری بیشتر 
الزم است عوارض غیر منطقی قطع شود و بار سنگین 
مالیات کاهش یابد. هنگامی که یک پروژه جدید تعریف 
می شود، یک بررسی اقتصادی مبنی بر سود دهی پروژه 
از جانب تمام دست اندر کاران، یعنی سرمایه گذار، مرجع 
واگذاری مجوز فعالیت و سازمان ارایه دهنده تسهیالت 
انجام میشود. بنابراین اصل اول سرمایه گذاری، سود دهی 
آن فعالیت صنعتی )چه خصوصی و چه دولت( است. 
سود مورد انتظار در تولید باید 25 تا 50 درصد بیشتر از 
سود سپرده بانکی باشد. در اصل این افزایش سود، سود 
ریسک پذیری تولید است، که کارآفرین را تشویق می کند 
به جای سپرده گذاشتن، سرمایه خود را در تولید بکار برد. 
یکی دیگر از مشکالت صنعت که سرمایه گذار را فراری 
داده و یا واحدها را به تعطیلی کشانده، عدم وجود قوانین 
حمایتی از کارفرما است. کارفرما هیچ نوع قانون قوی در 
جهت اعمال مدیریت کارخانه ندارد و جلسات بی حاصل 
و طاقت فرسای کارگری در اداره های کار به قدری خسته 
کننده شده است که سرمایه گذار حتی از سود احتمالی 
تولید صرف نظر می کند و به سمت بازرگانی روی می آورد. 
در سایر کشورها اگر قوانین قوی حمایت از کارفرما وجود 
نمی داشت، این کشورها  هیچگاه به سمت صنعتی شدن 
پیش نمی رفتند. قوانین کاری باید به نحوی باشند که 
هم حقوق کارگرها حفظ شود و هم کارفرما قادر باشد 
در جهت افزایش تولید و توسعه واحد خود حرکت کند. 
قوانین کاری ایران به بازنگری دقیق و جدی نیاز دارد. اگر 
قوانین کاری درست نباشد، واحدهای صنعتی از استخدام 
نیرو سر باز می زنند و سعی می کنند با حداقل پرسنل به 
کار ادامه دهند. اگر قوانین، منطقی و حافظ منافع هر دو 
طرف کارگر و کارفرما باشد، جذب نیرو در کارخانه ها 

افزایش می یابد.
توسعه صنعتی به چندین راهکار نیاز دارد. یک بخش 
مربوط است به قوانین حمایتی. متاسفانه هیچ وقت شاهد 
نبوده ایم قوانین موثری برای کمک به صنعت وضع شود. 
بعضی تصمیمات که بدون مطالعه اتخاذ میشود ضررهای 
سختی به صنعت وارد می کند. به طور مثال می توان از 
ادغام وزرات صنعت و معدن با وزرات بازرگانی نام برد: 
تصمیمی که بدون مطالعه کافی و با سرعت اتخاذ گردید. 

بازرگانی در تقابل با صنعت است. سرمایه داری که در کار 
تجارت خارجی است، سعی می کند با روش های گوناگون 
به افزایش واردات دست بزند. طبیعی است که واردات به 
ضرر صنعت داخلی تمام میشود. با ادغام این دو مجموعه 
بزرگ سازمانی، این سوال مطرح می شود که مدیران 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( باید تالش خود 
را در جهت توسعه بازرگانی و تجارت بکار برند یا رونق 

صنعت و تولید داخلی!؟ 
به اعتقاد اینجانب، این دو وزارتخانه باید از هم جدا شود و 
در وزارت صنعت مهندسین و متخصصین، مدیریت را در 
دست گیرند. متاسفانه قوانینی که در سال های اخیر وضع 
شده بیشتر در ارتباط است با توسعه تجارت و بازرگانی. 
واقعا کدام قانون به نفع صنایع اتخاذ شده است؟ قوانینی 
که به ضرر صنعت وضع شده فراوان است. از جمله انواع 
عوارض که صنایع باید به موسسات مختلف پرداخت کند. 
مورد دیگر پرداخت مالیات عملکرد به انضمام مالیات بر 
ارزش فزوده است. ظاهرا باید مالیات بر ارزش افزوده 
از خریدار مطالبه شود، ولی در شرایط بد اقتصادی که 
تولیدات به سختی فروش میرود، در اغلب موارد تولید 

کننده باید خود این هزینه را بپردازد.
برای بسیاری از واحدهای تولیدی نساجی، واردات کاال، 
به ویژه قاچاق آن مشکالت زیادی فراهم میکند. طبیعی 
است که در صورت کمبود یک کاال، واردات می تواند از 
افزایش بی رویه قیمت جلوگیری کند؛ ولی قاچاق کاال 
استاندارد، واحدهای  و ورود کاالی بی کیفیت و غیر 
تولیدی را به خطر می اندازد. به نظر می آید مشکل قاچاق 
منسوجات و پوشاک غیر قابل حل باشد زیرا به قدری در 
ارتباط با آن گفته و نوشته شده است که همگی خسته 
شده اند و تصور بر این است که کشور واقعاً قادر نیست 
این معضل را بر طرف کند. اما کمی بعید به نظر می آید 
زیرا منسوجات و پوشاک قاچاق کاًل با کامیون و تریلی 
حمل می شود. اگر عزم الزم وجود داشته باشد، قطعًا 
می توان جلوی قاچاق کاال را گرفت. در جلسات، اغلب 
سوال می شود که دولت چه کمکی می تواند به صنایع 
بدهد تا بازدهی مناسب تری داشته باشند؟ جلوگیری از 
قاچاق جدا یکی از بزرگترین کمک ها و حمایت هایی 

است که می توان در حق صنعت روا داشت.
از آنجایی که کارخانجات داخل قادر نیستند تمام نیاز 
کشور را تامین کنند، واردات کاال اجتناب ناپذیر است. اما 

واردات باید طبق قوانین صحیح انجام شود. در موسسه 
استاندارد تقریبا در ارتباط با هر منسوجی استاندارد تدوین 
شده است. این استانداردها باید در ارتباط با ورود کاال 
اعمال شود. در کشور ما معمواًل قوانین خوب وجود دارد 

ولی متاسفانه در اجرای آن نظارت صورت نمی گیرد. 
سود و عوارض گمرکی واردات باید به صورتی اخذ شود 
که به فروش تولیدات داخل آسیب نرساند. متاسفانه به 
دالیل گسترده ای، مانند پایین بودن راندمان کارگری، 
و  وارداتی  اولیه  مواد  زیاد  هزینه  انرژی،  باالی  هزینه 
ضایعات باال در کارخانجات، هزینه تولید در ایران بسیار 
زیاد است. کارخانجات چاره ای ندارند که قیمت تمام شده 
را با در نظر گرفتن موارد باال محاسبه کنند. بنابراین سود و 
عوارض گمرکی باید به طریقی محاسبه شود تا به فروش 
کاالی تولید داخل زیان نرساند. جای بسی تعجب است، 
که با افزایش نرخ ارز، مواد اولیه وارداتی را باید هر روز 
گرانتر خریداری کنیم، ولی قیمت منسوجات و پوشاک 

قاچاق تغییر چندانی نکرده است! 
وجه دیگر مشکل صنایع به مدیریت واحدهای تولیدی 
برمی گردد. در کشورهای صنعتی و در صنایع گوناگون، 
تخصص مدیران برای سطوح مختلف مدیریتی تعریف 
شده است و مشخص است که مدیر عامل، مدیر کارخانه 

و مدیر تولید باید دارای چه تخصصی باشند. 
در صنایع ما این پست ها را انواع تخصص ها اشغال کرده 
است. معلوم است که اگر افراد غیر متخصص در مصدر 
کار باشند مشکل ایجاد خواهد شد. کتاب های مدیریت 
در کشورهای صنعتی بر مبنای سال ها تحقیق اساتید 
با بررسی واحدهای واحدهای  مدیریت نوشته شده و 
موفق و غیر موفق نظر می دهد که مدیران باید چه 
تخصصی داشته باشند. در کشورهای صنعتی این همه 
تنوع و مغایرت تخصص در مدیریت کارخانجات نساجی 

دیده نمی شود. 
متأسفانه تدریس این کتب در ایران نفعی ندارد، زیرا 
شرایط کاری، قوانین، خصوصیات )فرهنگی-اجتماعی( 
پرسنل با دیگر کشورها بسیار متفاوت است. باید در ایران 
بررسی  با  را  سازمان مدیریتی کارخانجات، تحقیقاتی 
واحدهای موفق و غیر موفق ترتیب دهد تا یک الگوی 

بومی و تخصصی برای مدیران ایران تدوین گردد. 
از  دیگر  یکی  کار،  شروع  در  کارگران  آموزش  نبود 
مشکالت توسعه نیافتگی است. بودن هنرستان ها برای 
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برای  تکنولوژی  انستیتو  و  متخصص  کارگر  آموزش 
آموزش تکنیسین یکی از واجبات برای توسعه صنعت 

است. 
شاید 50 سال پیش، در کارخانجات از مهندس به عنوان 
یک تکنیسین تحصیل کرده استفاده می شد. امروزه با 
پیشرفت تکنولوژی ماشین ها و کاربرد بیشتر الکترونیک 
و نرم افزار، به تکنیسین های آموزش دیده نیاز داریم تا 
در نگهداری و افزایش تولید موثر باشند. امروز مهندسین، 
بیشتر کارهای مدیریت و برنامه ریزی انجام می دهند و 
در آموزش آنها باید مسایل اقتصادی و مدیریتی گنجانده 

شود.
توسعه  در جهت  بزرگی  ترمز  کاری  قوانین  متاسفانه 
صنعت است و کارفرما در مقابل قوانین کاری کامال خلع 
سالح است. هیچ قانونی از او در ارتباط با کم کاری و 

نافرمانی کارگر حمایت نمی کند. 
از طرف دیگر، افزایش دستمزد سالیانه کارگران به میزان 
15 تا 20 درصد یکی دیگر از مشکالت صنعت است. 
کارفرما این افزایش دستمزد در ابتدای هر سال را، که 
بازار یک تا دو ماه غیر فعال است، از کجا باید تامین 
کند؟ در بهترین کشورهای صنعتی نیز اگر هر سال این 
افزایش دستمزد اعمال شود، قطعا واحدها را با مشکل 

مواجه خواهد کرد. 
تورم،  بودن  دلیل  به  کارگرها  زندگی  سطح  تصحیح 
مسئولیت کارخانجات نیست. این وظیفه دولت است که 
تورم را مهار کند تا نیازی به افزایش حقوق کارگرها  در 
این سطح نباشد. ناگفته نماند، همانطور که گفته شد دولت 
با حمایت صحیح از صنایع و سوق دادن سرمایه های 
سرگردان در امر تولید، می تواند تولید کارخانجات را رونق 

دهد و در نتیجه تورم را کاهش دهد. 
افزایش قیمت مواد اولیه، به دلیل باال رفتن نرخ ارز و خرید 
نقدی آن به اجبار یک مشکل اساسی ایجاد کرده است. 
کارخانجات مجبورند هفتگی به افزایش قیمت تن دهند، 
در حالی که نمی تواند این روش را در ارتباط با فروش کاال 
اعمال کند. زیرا تاجر یا بنکدار برای یک کاالی خاص 
بازار یابی میکند و در ارتباط با قیمت به توافق می رسد و 
سپس آن را به کارخانه سفارش می دهد. واحد تولیدی 
مجبور است قیمت را تا زمان تحویل، که ممکن است 
چند هفته طول بکشد حفظ کند. یعنی کارخانجات با یک 

فاز تاخیری در ارتباط با افزایش قیمت مواجه هستند. 

از طرف دیگر، با افزایش نرخ ارز، خوشبختانه صادرات 
معنی دار می شود و تولید کنندگان راغب می شوند بخشی 
از کاالی خود را صادر کنند تا هم یک درآمد ارزی برای 
تامین مواد اولیه و قطعات یدکی داشته باشند و هم اینکه 

درآمد حاصل از فروش کاال افزایش یابد. 
ولی روی دیگر سکه این است که وقتی در کشور کمبود 
انواع کاال است، منافع ملی ایجاب میکند که کاالیی صادر 
و سپس مشابه آن از کشور دیگر وارد شود. به اعتقاد 
اینجانب این رویه درست نیست. صادرات کاال زمانی 
منطقی است، که در داخل مازاد تولید وجود داشته باشد. 
برخی اعتقاد دارند، اگر می توان کاالیی را صادر و شبیه 
آن را با قیمت پایین تر وارد کرد باید این کار انجام شود. 
ولی آیا این قابل کنترل است؟ از دید تجارت شاید این 
نظریه درست باشد، ولی از نظر منافع ملی با دیدگاه توسعه 
صنعتی صحیح نیست. در ارتباط با این موضوع دولت باید 
شرایط توسعه و گسترش صنعت را مهیا کند تا تولیدات 
بیش از نیاز داخل باشد و نیازی به واردات نباشد. در این 
صورت مازاد نیاز داخلی می تواند صادر و برای کشور ارز 

آوری داشته باشد. 
وقتی ما از گسترش و توسعه صنعت صحبت می کنیم، 
باید امکانات آن نیز فراهم گردد. هر توسعه ای بدون در 
دست داشتن اطالعات و آمار صحیح و در اختیار قرار دادن 
آن به همگان امکان پذیر نیست. باید این ارقام به روشنی 
منتشر و اعالن شود. ما چه میزان اطالعات دقیقی در 
ارتباط با موارد زیر داریم: چه مواد اولیه ای در کشور تولید 
می شود و میزان و کیفیت آن چیست؟ گزارش سالیانه 
تغییر تولید آن کجاست؟ میزان ورود انواع کاال و ارزش 
آن چه مقدار است؟ صادرات انواع کاال چه میزانی است؟ 
در حال حاضر واحدهای تولیدی چه کاالیی و به چه 

میزانی تولید می کنند؟ 
هدف  اگر  بر می گردد.  دولت  کمک  به  دیگر  بخش 
گسترش و توسعه صنعت است باید قوانین دست و پاگیر 
اعطای تسهیالت کم شود و به اهلیت واحد وام گیرنده 

توجه بیشتری شود. 
آیا باید به واحدهایی کمک شود که تراز مالی مثبت دارند 
و فاقد زیان انباشته هستند؟ این واحدها کمتر به کمک 
نیاز دارند. اما در مقابل باید به واحدهایی تسهیالت داد 
که در خطر ورشکستگی و تعطیلی هستند. اگر نظارت 
کافی وجود داشته باشد، تسهیالت می تواند به درستی 

هزینه شود و خطری برای موسسه اعطاکننده تسهیالت 
وجود نداشته باشد. البته در هر تصمیمی عده ای سود جو، 
تخلف خواهند کرد، ولی به دلیل بودن چنین مواردی نباید 

از اجرای چنین طرح های منطقی دست کشید. 
متاسفانه بروز ویروس فراگیر کووید-19 )کرونا( مشکل 
جدیدی است که به مسایل انسان های قرن بیست و یک 
افزوده شده است. کارخانجات نساجی به علت کارگر بری 
زیاد و تجمع انسانی در محیط کار با خطر بزرگی مواجه 
هستند. مدیران با دغدغه زیاد به سالمت کارگرهای خود 

فکر می کنند. 
از شروع اپیدمی کرونا، جهت کاهش خطر سرایت، در 
اماکن عمومی، وسایل حمل و نقل زمینی یا هوایی، فاصله 
اجتماعی حفظ میشود و افراد توجه میکنند. متاسفانه برای 
بسیاری از کارخانجات، امکان فاصله گذاری اجتماعی 
بخاطر نوع فعالیت و نیاز به همکاری نزدیک وجود ندارد 
و یا امکان اجرای آن در سرویس پرسنل وجود ندارد. 
مشکل دیگر وادار کردن پرسنل به پوشیدن ماسک در 
شرایط سخت کاری است. ضد عفونی نگه داشتن محل 
مراجعه کارگران بخاطر تعداد زیاد آنها، کار دشواری است. 
بی احتیاطی آنها خارج از محیط کارخانه میتواند عواقب 

بدی داشته باشد. 
به عبارت دیگر عالوه بر مشکالت اقتصادی و اجتماعی 
که کووید-19 به همراه آورده است در واحدهای تولیدی 

باید مراقبت بیشتری انجام شود. 
این ویروس جان بسیاری از انسان ها را گرفته و حتی 
کسانی که از بیمارستان مرخص شده اند، ممکن است 
تا سالها گرفتار عوارض آن باشند. کووید-19 سبب شده 
است تعداد زیادی از کسب و کارها تعطیل و بسباری از 
آنها ورشکست شوند. این ویروس مشکالت زیادی به 
همراه آورده است و مستقیما به تجارت آسیب رسانده 

است.
در خانه ماندن افراد و تعطیلی فروشگاه ها، تجارت را از 
رونق انداخته است. خوشبختانه خبر تولید اولین واکسن 
کرونا توسط شرکت فایزر همگی را امیدوار و خوشحال 
کرد. امیدواریم عوارض جانبی واکسن به اندازه کافی 
بررسی شده باشد، تا خطر دیگری انسان ها را نگران نکند. 
البته داروی کرونا جهت معالجه بیماران مبتال از ضروریات 
است و شرکت های دارویی در این بخش نیز فعاالنه کار 

می کنند. 
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گفت وگو با دکتر علیمردان شیبانی- پیشکسوت صنعت نساجی و عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران

 گالیـه یـک
 پیشکسـوت
 صنعت نساجی
 نسبت به توزیع
 نا مناسب تولیدات
 پتروشیمی های
داخل کشور

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران افزود: مدیران پتروشیمی گناه  این  
نابسامانی را به گردن سایت بهین یاب می اندازند در حالی که این طور نیست زیرا 
صنعتگران ، مواد پتروشیمی را صرفاً برای استفاده در خطوط تولیدی نیاز دارند 
تا بتوانند در قالب محصول نهایی با ارزش افزوده ای  به مراتب بیشتر و باالتردر 
بازارهای داخلی و خارجی عرضه نمایند ولی جای تأسف است مدیران پتروشیمی با 
انگیزه ای که همچنان برای تولیدکنندگان نامعلوم و مبهم است؛ ضمن عرضه کم 
در بورس کاال تمایل به صادرات این مواد در قالب خام فروشی مواد اولیه  دارند؛ در 

حالی که رهبر معظم انقالب بارها، »خام فروشی را حرام« اعالم فرموده اند .
وی در پاسخ به این سوال که آیا صرفه اقتصادی صادرات مواد پتروشیمی به صورت 
خام  فروشی به اندازه ای باالست که پتروشیمی ها به جای عرضه آن به مصرف 
کنندگان واقعی و کارخانجات داخلی تمایل به خام فروشی آن در قالب صادرات 
دارند؛ گفت:  فرض کنیم صادرات یک کیلوگرم گرانول پلی پروپیلن، حدود  5/1 دالر 
ارز وارد کشور خواهد کرد  در صورتی که همین یک کیلوگرم در اختیار تولیدکننده 
داخلی قرار گیرد و به محصولی مانند فرش، موکت ، نخ، الیاف و پارچه  تبدیل و 

به صورت کاالی نهایی صادر شود، میزان ارزآوری آن  چندین برابر خواهد بود. 
دکتر شیبانی، لطمه دیگر صادرات مواد خام را دسترسی کشورهای رقیب به مواد 
اولیه  ارزان تر دانست که به این ترتیب توان و امکان رقابت عادالنه از تولیدکننده 

دکتر علیمردان شیبانی- پیشکسوت صنعت نساجی و عضو هیئت مدیره 
انجمن صنایع نساجی ایران- نسبت به نحوه قیمت گذاری و عرضه مواد 
اولیه مجتمع های پتروشیمی در بورس کاال انتقاد کرد و آن را قطره چکانی 

و با قیمت بسیارغیرعادالنه دانست.
ابراز داشت: واقعیت این است که طی 8-9 ماه اخیر، واحدهای  وی 
نساجی و مصرف کنندگان اصلی  مواد پلیمری با مشکالت بیشماری در 
زمینه تهیه و تأمین مواد اولیه پتروشیمی دست و پنجه نرم می کنند و تمام 
این مشکالت ناشی از عرضه بسیار اندک و  قطره چکانی مجتمع های 
پتروشیمی و افزایش  بی رویه  قیمت ها در بورس کاال  با ایجاد بعضا 

رقابت تا  حدود 60 درصد روی پاره ای از مواد است.
دکتر شیبانی گفت: انتظار این بود مجتمع های پتروشیمی به دلیل اطالع 
از تبعات تحریم ها در زمینه  مشکالت گشایش اعتبار و عدم دسترسی 
صنعتگران نسبت به واردات مواد اولیه از کشورهای خارج مثل عربستان 
، ترکیه ) که متاسفانه مواد پتروشیمی خوِد ما را  بعضاً به داخل کشور می 
فروشد( کره جنوبی و... الاقل مواد اولیه واحدهای نساجی را با قیمت 
مناسب  و حجم کافی را در اختیار صنعتگران قرار دهند اما صد افسوس 
که این انتظار هیچ گاه برآورده نشد  آن هم در کشوری سرشار از منابع 
خدادادی نفت و گاز و نفت و دیگر مواد مورد نیاز پتروشیمی  و مهم تر از 

همه نیروی کار وجوانان  قابل اعتماد و در دسترس... 

دیدگاه
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ایرانی سلب می  شود. قطعاً متولیان امر نسبت به این امور واقف هستند اما انجاِم 
آگاهانه یک کار نادرست ، اشتباه بسیاراشتباهی است. سوال اینجاست  اصرار بر 
انجام یک کار  غیر حرفه ای به نفع چه کسانی است؟! مسلماً پیگیری چنین روندی 
از عهده و توان و اختیار  بخش خصوصی خارج است و برعهده نهادهای  مسئول  
هیات حاکمه می باشد. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران به آزادی 
سقف رقابت در بورس کاال هم اشاره کرد و گفت: متأسفانه یکی از تصمیمات بسیار 
غلط، برداشتن سقف رقابت بود. کدام کشور را سراغ دارید که متولیان امر شرایطی را 

فراهم نمایند تا تولیدکننده داخلی ، رقیب همکار و هموطن خود شود؟ 
وی یادآور شد: در سال های گذشته و طبق قانون مصوب مجلس، قیمت مواد 
پلیمری فوب منهای 5 درصد خلیج فارس تعیین شده بود اما مسئوالن اعالم 
کردند تا 5 درصد مجاز به رقابت هستیم در واقع  مزیت منهای 5 درصد مفهوم 

خود را از دست داد. 
در ادامه  سقف رقابت به10 درصد رسید و امروزبعضاً )الاقل در مورد پلی استر، 

پی وی سی  و  پلی پروپیلن نساجی( شاهد رقابت 60 درصدی هستیم.
 دکتر شیبانی تصریح کرد: انجمن صنایع نساجی ایران تمام توان خود را برای 
ساماندهی این بی نظمی ها و نابسامانی ها حاکم بر این امر ، از طریق ارسال 
نامه، برگزاری جلسات مشترک ، مالقات های  پی در پی ، مصاحبه های مکرر و 
....انجام داده است کما این که نماینده  انجمن حدود سه سال  در  کار گروه تنظیم 
بازار پترو شیمی که با حضور نماینده وزارت صنعت، نماینده سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، نماینده بورس کاال نماینده پترو شیمی  همه  هفته 
تشکیل  می شد، شرکت داشت و هر هفته به بررسی و رصد بازار، کنترل  عرضه و 
تقاضا  پرداخته می شد ، کف عرضه مواد اولیه پلیمری طبق اصول کارشناسی و بسیار 
دقیق اعالم می گردید و واحد های  متخلف مشمول پرداخت جریمه می  شدند. اما 
در نهایت کم لطفی، به نماینده بزرگ ترین مصرف کننده مواد پلیمری یعنی انجمن 
صنایع نساجی ایران اجازه تداوم حضور در جلسات  کارگروه مذکور داده نشد. مگر 
می شود تصمیمات مهم در مورد تامین و فروش مواد اولیه یک صنعت، بدون حضور 

نماینده بزرگ ترین مصرف کننده آن صنعت  اتخاذ شود؟!  
وی در ادامه بیان داشت: فاجعه و درد دیگر این  که مبنای محاسبه قیمت مواد 
پتروشیمی  تولید داخل ، نرخ ارز است!   بارها و بارها اعالم کرده ایم واحدهای پترو 
شیمی مواد اولیه خود را از  منابع نفت، گاز، نفتا، نیروی کار و ... با پول رایج کشور 
تأمین می کنند اما چرا محاسبه و اعالم هفتگی نرخ این مواد در بورس کاال تابعی 
از افزایش یا کاهش نرخ ارز شده چرا  تاوان افزایش یا حتی کاهش  نرخ دالر را 
باید صنعتگران پایین دستی در مملکتی که واحد پولش ریال است  پس دهند و به 
دلیل چنین افزایش هفتگی قیمت مواد اولیه  قادر به عقد هیچگونه قرار داد بلند 

مدت داخلی یا صادراتی نباشند  
بخش دیگر این گفت وگو به تبعات شیوع کرونا بر صنایع نساجی اختصاص داشت 
که دکتر شیبانی عنوان کرد: ویروس کرونا، لطمات بسیاری بر همه دنیا وارد کرده 
اما اثرات برخی تصمیمات  مطالعه نشده و غیرمنطقی برای تولیدکنندگان  داخلی  
این لطمات را سنگین تر کرد . برای مثال در مرحله نخست شیوع کرونا درکشور 
، فروشگاه ها و نمایشگاه های عرضه فرش و موکت و کف پوش را تعطیل اعالم 
کردند در صورتی که طبق همان دستورالعمل کارخانه های تولیدی این کاالها باید به 
صورت  تمام  وقت به فعالیت ادامه می دادند  طبعاً در شرایطی که هیچ فروشی وجود 
نداشت! چگونه تولیدکننده می تواند بدون پشتوانه مالی حاصل از  فروش ، نقدینگی 
الزم را تامین کند؟ اجازه دهید صادقانه اعالم کنم  متاسفانه بیشتر  وعده های مبنی 
بر اختصاص وام و تسهیالت حمایتی و .... از واحدهای تولیدی هنگام بروز کرونا 
هیچگاه تا به امروز  به خود جامه عمل نپوشانده است.  عضو هیئت مدیره انجمن 
صنایع نساجی ایران تأکید کرد: قطعاً وظیفه کارفرمایان، حفظ سالمت و تندرستی 
نیروهای شاغل است و در این دوران نیز از هیچ تالشی فروگذار ننمودند اما مراقبت 
از کارگران تنها هنگام حضورشان در کارخانه برایمان میسر است و امکان رصد و 

تعقیب و مراقبت 24 ساعته آنها را در بیرون کارخانه به هیچ وجه  نداریم.

تهیه و تنظیم: مینا بیانی
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صنعت  فعلی  شرایط  درمورد  شما  دیدگاه 
نساجی چیست؟ 

مشکالت صنایع نساجی بسیار گسترده هستند از این 
بابت که مواد اولیه با ارز نسبتاً آزاد )دالر 27-28 هزار 
تومانی( باید تهیه شود و از طرفی با کاهش قدرت 
خرید مردم مواجهیم که با میانگین نرخ ارز 16-15 
هزار تومانی درگیر هستند. به هر حال نیمی از هزینه 
زندگی مردم با دالر 7-8 هزار تومانی و مابقی با دالر 
27-28 هزار تومانی تأمین می شود که طبعاً تفاوت 
آن بسیار محسوس و روشن دیده می َشود؛ در نتیجه 
مصرف کننده با قدرت خرید اندک ، نمی تواند با قیمت 
تمام شده منطقی، کاالی مورد نیاز خود را تحویل 
بگیرد لذا از ابتدای تولید یک محصول یعنی ورود مواد 
اولیه با گرانی مواجه است تا در پایان فرایند تولید کاال 
که شاهد عدم امکان فروش با قیمت تمام شده است. 
بنابراین صنایع نساجی تحت فشار قرار گرفته تا بتواند 
هزینه های خود را از فاصله بین قیمت فروش و قیمت 
مواد اولیه به دست آوردکه تقریباً کار بسیار مشکلی 

است. 

چه  در  را  تولیدکنندگان  معضل  بزرگترین 
مواردی می دانید؟

صنایع نساجی، شاخه های متعددی از ریسندگی تا 
با مشکالت  و هر بخش  برمی گیرد  در  را  پوشاک 
واحدهای  می کنند.  نرم  پنجه  و  دست  خود  خاص 
ریسندگی در بخش بازار تقریباً مشکلی ندارند اما برای 
تأمین مواد اولیه در تالش هستند تا خط تولید خود را 
در حداکثر میزان تولید حفظ کنند؛ البته این شرایط 
رقابتی که در حل شکل گیری است و اگر قرار باشد 
کارخانجات جدیدی که به تازگی راه اندازی شده اند به 
ظرفیت نهایی خود برسند، با توجه به کمبود ظرفیت 
بخش بافندگی به نظر می رسد با انباشتگی محصول 
واردات  ممنوعیت  علی رغم  و  شد  خواهند  روبرو 
نخ های ضخیم توسط وزارت صنعت، فکر می کنم 
در آینده نه چندان دور واحدهای ریسندگی با مشکل 
بازار مواجه شوند زیرا سال هاست در بخش بافندگی، 
سرمایه گذاری خاصی انجام نشده است و بافنده ها 
نمی توانند قیمت تمام شده خود را از بازار تقاضا کنند 

ی جامعــه
ش نومیــد

 افزایــ
س تاجــدار

در سایــه ویــرو

اشاره:

چندان  نه  آینده  در  می کند:»  پیش بینی  سرشارزاده  مهندس 

دور واحدهای ریسندگی با مشکل بازار مواجه خواهند شد زیرا 

انجام  خاصی  سرمایه گذاری  بافندگی،  بخش  در  سال هاست 

نشده است و بافنده ها نمی توانند قیمت تمام شده خود را از بازار 

تقاضا کنند و با رقابت سنگینی در این بخش مواجه هستند. از 

سوی دیگر برخی ماشین آالت در کارگاه های خانگی شهرستان ها 

اندک، حاضرند محصول  مستقر شده اند که در مقابل دستمزد 

تمام شده تحویل دهند و این امر فضای رقابتی سنگینی را برای 

کارخانه های بزرگ تر به وجود آورده است.«

وی با  اشاره به تبعات کرونا بر صنعت یادآور می شود:» هر روز در 

تمام رسانه ها، اخبار مربوط به تعداد جان باختگان و بیماران بدحال 

بیمارستان ها  در  آنان  ناراحت کننده  تصاویر  با  همراه  کرونایی 

بین  از  را  مردم  روحیه  تبلیغاتی  فضای  این  می َشود،  منعکس 

می برد و فضای یأس و نومیدی را در جامعه افزایش می دهد. در 

این فضا، دایره خرید برای خانواده ها تقریباً وجود ندارد.«

به باور این صنعتگر کهنه کار، ورود بایدن در صدر حکومت 

آمریکا، چندان در بخش های کوتاه مدت اقتصادی 

ما مشکلی ایجاد نخواهد کرد. اما نکته  چالش 

بایدن می تواند  این است که دولت  برانگیز 

مشکالت خود را با کشورهای دیگر مانند چین 

و اروپا حل کند به این ترتیب روابط ما در 

طوالنی مدت با شرکای تجاری امروز، 

بنابراین  شد  خواهد  سخت تر 

در  هم  مدت  دراز  آینده 

دولت بایدن چندان به 

نفع ما نخواهد بود.  

دیدگاه
تهیه و تنظیم: مینا بیانی
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و با رقابت سنگینی در این بخش مواجه هستند. از 
سوی دیگر برخی ماشین آالت در کارگاه های خانگی 
دستمزد  مقابل  در  که  شده اند  مستقر  شهرستان ها 
اندک، حاضرند محصول تمام شده تحویل دهند و 
این امر فضای رقابتی سنگینی را برای کارخانه های 
بزرگ تر به وجود آورده است. در نتیجه سرمایه گذاری 
در بخش بافندگی تقریباً با قیمتی که برای دستمزد 
می رسد؛  نظر  به  غیرممکن  می شود،  مطالبه  بافت 
همین امر باعث کاهش واردات ماشین آالت جدید 

بافندگی طی سال های اخیر شده است.  
در بخش رنگرزی و تکمیل نیز به دلیل سال های 
مطلوب 91 و 92، ظرفیت های قابل توجهی در بخش 
رنگرزی به وجود آمده است که اکنون همگی با کمبود 
پارچه مواجه شده اند. در بخش پوشاک هم به جز تعداد 
محدودی از برندهای مطرح، سایر بخش های پوشاک 
خطوط  برخوردارند،  پایینی  بسیار  کیفیت  از  کشور 
تولیدشان غیرصنعتی است، کارگاه های بسیار کوچکی 
هستند و امکانات اندکی در اختیار دارند، در نتیجه 
محصوالت باکیفیتی تولید نمی کنند و این امر باعث 
می َشود محصولی که با تالش و زحمت از بخش 
ریسندگی به واحد رنگرزی و تکمیل رسیده، در بعضی 

از کارگاه های سطح پایین با کیفیت بسیار نازل دوخته و 
به بازار عرضه شود و این امر باعث ایجاد فضای رقابتی 
برای واردات می گردد. تعداد محدود برندهای پوشاک 
که دارای دوخت های بسیار مطلوب هستند و سلیقه 
خوبی در طراحی و تولید اعمال می کنند، فروشگاه های 
بزرگ در سطح شهرهای مختلف راه اندازی کرده اند؛ 
ظرفیت چندانی را برای فروش در اختیار ندارند تا بتوانند 

تأثیر بزرگی در بخش توزیع داشته باشد. 

بر  تأثیراتی  چه  کرونا  شیوع  شما  اعتقاد  به 
روند فعالیت صنایع نساجی کشور ) و همچنین 
دنیا( گذاشته است؟ چه مدت به طول خواهید 
انجامید تا شرایط به حالت عادی گذشته )پیش 

از کرونا( بازگردد؟
صرف نظر از جنبه بیمار ی زایی کرونا که همه با آن 
نیازمند  پوشاک  و  منسوجات  خرید  هستند،  درگیر 
بیمار  که  در شرایطی  است،  باانگیزه  و  شاد  روحیه 
کرونایی در منزل قرنطینه است یا مرگ و میر ناشی 
از کرونا اتفاق افتاده باشد؛ کسی روحیه و تمایلی به 
تمام  ندارد. هر روز در  حضور در فروشگاه و خرید 
رسانه ها، اخبار مربوط به تعداد جان باختگان و بیماران 

بدحال کرونایی همراه با تصاویر ناراحت کننده آنان در 
بیمارستان ها منعکس می َشود، این فضای تبلیغاتی 
روحیه مردم را از بین می برد و فضای یأس و نومیدی 
را در جامعه افزایش می دهد. در این فضا، دایره خرید 
برای خانواده ها تقریباً وجود ندارد به عالوه مباحث 
مربوط به امکانات مالی که بر سبد هزینه های خانوار، 
فشارهای مضاعف وارد می کند در نتیجه کرونا بسیار 
بیشتر از ظرفیت خود، بر بازار نساجی و پوشاک اثرات 
نامطلوب وارد کرده است و طبعاً در این بازار فروش 

دچار اختالل جدی می شود.

 با توجه به تشدید تحریم ها و افزایش نرخ 
دالر وضعیت واردات مواد اولیه و ماشین آالت 

چگونه است؟
مواد اولیه علی رغم افزایش قیمت ها تا حدودی وارد 
حمایت  عدم  و  آمده  پایین  خرید  توان  اما  می شود 
سیستم بانکی از صنعت نساجی جهت واردات مواد 
اولیه باعث می شود تولیدکنندگان با ظرفیت کامل کار 
نکنند. از طرف دیگر به دلیل وجود بازار نه چندان 
توانمند، ظرفیت  واحدهای صنعتی برای دستیابی به 

حداکثر تولید تقریباً غیرممکن است. 
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به  گرانی،  و  قیمت  افزایش  که  است  این  واقعیت 
نقدینگی زیادی نیاز دارد، از یک سو تأمین نقدینگی 
هم توسط واحدهای غیرسودآور امکان پذیر نیست  از 
سوی دیگر سیستم بانکی توجهی به تأمین نقدینگی 
برای تولید از خود نشان نمی دهد در نتیجه صنایع 

نساجی با ظرفیت کامل خود کار نمی کند. 

در شرایط فعلی، صادرات امری امکان پذیر و 
مقرون به صرفه است؟

با توجه به تحت فشار قرار گرفتن قیمت تمام شده 
مشابه  از  ارزان تر  کاالها  این  نساجی،  محصوالت 
کشورهای همسایه است و به دلیل اختالف قیمت، 
صادرات دور از ذهن به نظر نمی رسد اما صادرات این 
گونه نیست که امروز اراده کنید و روز بعد، خریدار 
خارجی مایل به خرید باشد. صادرات به روابط مستمر 
میان صادرکننده و بازار مقصد نیاز دارد و پایه های 
صادرات از سال ها قبل باید ریخته شوند. سال های 
صادرکننده  کشور  یک  ایران  که  است  متمادی 
از مرزها  با خارج  ارتباطاتمان  محسوب نمی شود و 
چندان فعال نیست. از طرفی مرزها به دلیل کرونا 
بسته اند و تردد چندانی میان کشورها انجام نمی شود. 
کشورهایی که قصد صادرات به آنها را داریم نیز درگیر 
جدال با کرونا هستند و فضای شاداب و پرنشاط در 
باید  در مجموع  ندارد  برای خرید وجود  کشورشان 
عنوان کنم علی رغم امکان صادرات به دلیل قیمت 
تمام شده پایین و شرایط ارزی کشور، تقاضای زیادی 
برای خرید منسوجات و پوشاک توسط کشورهای 
مقصد وجود ندارد زیرا بازارهای آنان هم تحت تأثیر 

کرونا قرار گرفته اند. 

وضعیت قاچاق به خصوص قاچاق پوشاک را 
چگونه تحلیل می کنید؟ کرونا تأثیری در کاهش 

واردات دارد؟
یکی از مسائل مهم در قاچاق، تأمین ارز است. در 
شرایطی که دولت، منابع مالی در اختیار دارد به دالیل 
مختلف )مانند تأمین بودجه( تمایل دارد بخشی از ارز 
خود را به صورت آزاد در بازارهای جهانی بفروشد. 
ارز می شود،  تقاضای  باعث شکل گیری  عاملی که 

از سایر کشورها و واردات قاچاق است.  خرید کاال 
به عبارت دیگر ارز قاچاق توسط خوِد دولت تأمین 
می شود. با توجه به کمبودهای دولت در زمینه فروش 
نفت و ناتوانی در تأمین منابع مالی ارزاق عمومی، قادر 
نیست منابع خود را در اختیار قاچاق قرار دهد. طبعاً به 
دلیل کمبود ارز و تزریق ریال فراوان در بازار توسط 
دولت،  نرخ ارز افزایش پیدا کرده و گرانی کاال و عدم 
توان خرید در داخل، تقاضا برای خرید کاالی خارجی 

را نیز کاهش داده است. 
پس کسانی که دنبال بحث واردات پوشاک قاچاق 
که  مواجه می شوند  هزینه های سنگینی  با  هستند 
نمی توانند از بازار داخلی تأمین نمایند، تقاضای داخلی 
و قدرت خرید کاهش و قیمت ها بسیار افزایش یافته اند 
و تمام این عوامل دست در دست هم می دهند تا 

کاالی قاچاق کاهش پیدا کند.

اخیر  انتخابات  تأثیر  مورد  در  شما  دیدگاه 
چیست؟  کشور  سیاست  و  اقتصاد  بر  آمریکا 
بسیاری از کارشناسان احتمال بازگشت آمریکا 
به میز مذاکره و برجام توسط بایدن را دور از 

ذهن نمی دانند...
با توجه به سرکار آمدن دولت آقای بایدن، این فضای 
ذهنی برای دولتمردان و مردم وجود دارد که بار دیگر 
بودجه  پولدار خواهیم شد،  نفت خواهیم فروخت و 
ما ریالی است و باید به سیستم مالی کشور، ریال 
تزریق شود و پروژه های نیمه کاره و متوقف را دوباره 
راه اندازی نماییم پس دالرهای نفتی در اختیار کسانی 
قرار خواهد گرفت تا بتوانند کاالی مصرفی وارد کنند 
زیرا بازار کاالی صنعتی باید توسط نقدینگی داخل هر 
صنعت تأمین شود. طی سال  های اخیر بنیه صنعتگران 
ما ضعیف شده است و امکان سرمایه گذاری ندارند 
ولی اگر ارز فراوان شود و نفت را به قیمت خوبی 
امکان  شود،  وارد  کاال  باید  آن  ازای  در  بفروشیم 
واردات کاالی صنعتی به دلیل عدم توان نقدینگی 
در بخش صنعت و در سیستم بانکی وجود ندارد، طبعًا 
در صورت گشایش ارزی، به سمت توسعه کاالهای 
مصرفی حرکت خواهیم کرد و این به معنای افزایش 
قاچاق، افزایش واردات کاالهای تمام شده و رقابت 

بدتر با کاالهای داخلی. 
به اعتقاد من با توجه به مسائل سیاسی میان ایران 
و آمریکا، مذاکره به این زودی ها اتفاق نخواهد افتاد 
و فکر نمی کنم به فوریت بتوانیم مشکالت خود را با 
آمریکا حل کنیم و به نقطه ای برسیم تا با صادرات 
نفت، پولدار شویم و با تبدیل ارز به ریال، پول را به بازار 
داخلی تزریق کنیم. به همین دلیل فکر می کنم ورود 
بایدن در صدر حکومت آمریکا، چندان در بخش های 
کوتاه مدت اقتصادی ما مشکلی ایجاد نخواهد کرد. اما 
نکته  چالش برانگیز این است که دولت بایدن می تواند 
مشکالت خود را با کشورهای دیگر مانند چین و اروپا 
حل کند به این ترتیب روابط ما در طوالنی مدت با 
شرکای تجاری امروز، سخت تر خواهد شد بنابراین 
آینده دراز مدت هم در دولت بایدن چندان به نفع ما 

نخواهد بود.  

مطلب نهایی
شاید در این مصاحبه سیاه نمایی های بسیاری صورت 
بگیرد  شکل  ذهنیت  این  است  ممکن  و  گرفت 
اما  است  ورشکستگی  حال  در  نساجی  صنایع  که 
راهکارهایی برای رفع مشکالت این صنعت وجود 
دارد اگر وزارت صنعت و بخش های مالی و بانکی 
در بخش بافندگی - به عنوان گلوگاه صنعت نساجی- 
سرمایه گذاری انجام دهند؛ از طرف دیگر برندهای 
موفق و مطرح که فروشگاه های متعددی در تهران 
حمایت  مورد  باید  کرده اند  احداث  شهرستان ها  و 
قرارگیرند تا تعداد فروشگاه های خود را افزایش دهند. 
به این نکته هم باید توجه کرد که تولید بدون توزیع 
در بخش پوشاک، موفقیت آمیز نیست چنانچه در 
پوشاک  صنعت  در  بسیاری  واحدهای  حاضر  حال 
وجود دارند که در شرایط خوبی به سر نمی برند چون 
به بخش توزیع متصل نشده اند. تولیدکننده پوشاکی 
موفق است که در فروشگاه داری و توزیع مستقیم به 
مصرف کننده نهایی عملکرد صحیح داشته باشد یا به 
برندهای خارجی معتبر و مشهوری وصل شوند که 

توانسته اند بازار خوبی برای خود در ایران پیدا کنند. 

تهیه و تنظیم: مینا بیانی
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به عنوان مقدمه، شرایط امروز مجموعه تحت 
ریس  درین  نمایید،  تشریح  را  خود  مدیریت 
می برد؛  سر  به  شرایطی  چه  در  روزها  این 
همچنین ارزیابی شما از وضعیت فعلی صنایع 
نساجی و همچنین زمینه ای که در آن به فعالیت 

می پردازید؛ چیست؟
با توجه به تشدید تحریم ها، مجبور شدیم مواد اولیه خام 
مانند پنبه را به مراتب بیشتر از مقدار معمول سال های 
قبل خریداری و ذخیره کنیم که این امر قیمت تمام شده 
مواد اولیه تأثیر می گذارد. در سال های گذشته مواد اولیه 
مصرفی کارخانه را از دو ماه پیش تهیه می کردیم اما 
در حال حاضر حداقل باید برای 4 تا 5 ماه ذخیره سازی 
نزدیک  آینده  در  اولیه  مواد  کمبود  نگران  زیرا  کنیم 
هستیم. این موضوع خواب سرمایه را بر واحدهای بزرگ 
تولیدی تحمیل می کند؛ شاید واحدهای کوچک بتوانند 
)برای مثال( به سرعت 60 تن پنبه را تهیه کنند اما 
کارخانه هایی که هر ماه نیازمند حدود 800 تا هزار تن 
مواد اولیه هستند؛ نمی توانند این میزان را به آسانی در 

بازار تهیه کنند.
افزایش  نساجی ،  صنعت  دوش  بر  مالی  بار  دومین 
قیمت ها به دلیل تفاوت نرخ دالر است که بر حجم 
سرمایه گذاری ها اضافه کرده و زمانی  هم سپری نشده 
تا این موضوع را در سیستم خود تعدیل نماییم.  حدود 

75 درصد قیمت تمام شده هزینه واحدهای ریسندگی 
را مواد اولیه تشکیل می دهد که رقم بسیار بزرگی است 
و وقتی هزینه پنبه تا 40 درصد به قیمت تمام شده 
محصوالت ما افزوده می شود؛ می توان نتیجه گرفت در 

چه شرایط نامساعدی به فعالیت ادامه می دهیم.
مشکل بعدی که تمام دنیا با آن مواجهند، شیوع ویروس 
کروناست و باعث شده میزان مصرف کاالهای مختلف 
کاهش پیدا کند و محاسبات اصناف از نظر مصرف در 
فصول مختلف سال دستخوش تغییر گردد که طبعًا 
کاری  سیستم  است.  تأثیرگذار  نیز  ما  کاری  روند  در 
باید  کارخانه های ریسندگی به نحوی چیده شده که 
365 روز سال فعال باشند و این گونه نیست که یک 
هفته کار کنند و دو هفته فعالیت را متوقف نمایند یا 
بخشی از ماشین آالت را خاموش کنند و شرایط یک 
کارخانه ریسندگی زمانی ثابت و قابل اطمینان خواهد بود 
که تمام سال مشغول کار باشد اما اولین زیان هنگفتی 
که ابتدای سال جاری تمام واحدهای ریسندگی را به 
دلیل نبود تقاضا در بازار دچار مشکل کرد، تعطیلی کامل 
فروردین ماه بود. همچنین در سه ماه اول امسال با توجه 
به شیوع کرونا ، بسته شدن مرزها و عدم امکان تردد 
ماشین آالت حمل کاال، بسیاری از واحدهای ریسندگی 
با کمبود مواد اولیه روبرو شدند که این بار ارتباطی به 
تحریم ها نداشت. واحدهای کوچک بافندگی با 10 تن 

دیدگاه

ای کاش
حمایتی در کار بود

اشاره: 

زیان  اولین  می دارد:»  اذعان  کاردان پور  مهندس 

واحدهای  تمام  جاری  سال  ابتدای  که  هنگفتی 

ریسندگی را به دلیل نبود تقاضا در بازار دچار مشکل 

در  بود. همچنین  ماه  فروردین  کامل  تعطیلی  کرد، 

سه ماه اول امسال با توجه به شیوع کرونا ، بسته 

شدن مرزها و عدم امکان تردد ماشین آالت حمل 

کاال، بسیاری از واحدهای ریسندگی با کمبود مواد 

اولیه روبرو شدند که این بار ارتباطی به تحریم ها 

نداشت.«

وی ادامه می دهد:»ای کاش مدیران و سیاستگذاران 

واقعی  حمایت  به  و  شوند  خارج  شعار  و  وعده  از 

بداند  کارآفرین  یک  تا  بپردازند  تولیدکنندگان  از 

قرار  دولتی  مدیران  سوی  از  خوب  قضاوت  مورد 

نباید  شود.  دلگرم  کار  ادامه  به  نسبت  و  می گیرد 

که  باشد  نحوی  به  کشور  کالن  تصمیم گیری های 

تجار و واردکنندگان راحت تر موانع و مشکالت را به 

انحای مختلف دور بزنند اما تولیدکننده بماند و ده ها 

گرفتاری و مشکل... « این صنعتگر در مورد یکی از 

مشکالت مهم سال 99 گفت:به دلیل بسته شدن 

مرزها و نرسیدن مواد اولیه مجبور به توقف فعالیت 

بخشی از ماشین آالت خطوط تولید شدیم.

گفت وگو با مهندس محمد کاردان پور- مدیرعامل شرکت درین ریس و رئیس کمیته ریسندگی الیاف کوتاه انجمن صنایع نساجی ایران
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اما کارخانه  را بگذرانند  پنبه هم می توانند یک هفته 
ریسندگی به دلیل شرایط خاص چیدمان پنبه نیازمند 
دپوی قابل توجهی است که طبعاً نمی توانند به سرعت 
خود را با واحدهای بافندگی هماهنگ کنند به همین 
بازار  دلیل اغلب کارخانه ها علی رغم کاهش تقاضای 
با کمبود مواد اولیه روبرو شدند و بار مالی سنگینی به 
تولیدکننده تحمیل کردند. ابتدای سال ما نیز مجبور 
شدیم تعطیلی عمومی در کارخانه اعالم نماییم که یکی 
از مشکالت مهم ما در سال 99 است. به دلیل بسته 
شدن مرزها و نرسیدن مواد اولیه مجبور به توقف فعالیت 
بخشی از ماشین آالت خطوط تولید شدیم. همچنین در 
زمینه تحریم ها، مجبوریم مواد اولیه بیشتری بخریم و 
انبار کنیم. در مجموع باید گفت تمام موارد فوق را ما 
هم تجربه کرده ایم و هیچ صنعتی از این قاعده مستثنی 

نبوده و نیست. 

آیا به دلیل کرونا و تبعات نامطلوبی که اشاره 
تولیدی  واحد  توقف  یا  تعطیلی  کردید؛ شاهد 

بودیم؟
متأسفانه برخی واحدها طی چند ماه گذشته از ادامه تولید 
بازماندند اما این توقف را نمی توان به کرونا یا کمبود 
مواد اولیه ربط داد و شاید مشکالت انباشته سال های 
قبل، کار را به جایی رساند که چاره ای جز تعطیلی باقی 
نماند و در واقع این دو عامل تلنگری بودند تا ادامه حیات 
یک مجموعه تولیدی را متوقف نماید زیرا چنین مسائلی 
آن قدر عمده و جدی نیستند که عامل تعطیلی کارخانه 

شوند. 

در دوران کرونا با کاهش قاچاق نخ و پارچه 
روبرو هستیم یا قاچاقچیان همچنان به کار خود 

ادامه می دهند؟
قطعاً شاهد کاهش قاچاق به کشور هستیم اما جای 
تعجب است با سخت گیری های بیش از حد، کنترل 
ادامه  قاچاق  چگونه  گمرکات  فراوان  نظارت های  و 
رسمی،  مبادی  از  نمی تواند  کسی  دارم  یقین  دارد، 
واردات غیرقانونی انجام دهد اما در زمینه منسوجات 
انگیز که  تنها جای مخاطره  و به خصوص پوشاک، 
می تواند در ظاهر عاملی برای واردات رسمی )و در باطن 
محل واردات غیر رسمی باشد(، مناطق آزاد هستند. به 

اعتقاد من سیاست گذاری و شیوه عملکرد مناطق آزاد 
با سیاست های کالن مملکتی مانند حمایت از تولید 
داخل، سازگار نیست. به این مورد هم باید اشاره کنم 
اداری  بازرگانی، شاهد فساد  که در صدور کارت های 
حوزه  در  را  اداری  فساد  بخواهیم  اگر  یعنی  هستیم. 
واردات ریشه یابی کنیم، منشأ آن در کارت های بازرگانی 
است که به کرات در بخش های مختلف جامعه مشاهده 
می کنیم. برای مثال توسط یک نفر چندین میلیون یورو 
واردات یا صادرات صورت گرفته اما در واقع هویت وی 
نامشخص است. یکی از مشکالت واحدهای تولیدی 
واردات کاالهای خارجی با کارت های بازرگانی است که 
فروشنده به راحتی می تواند بدون صدور فاکتور کار خود 
را انجام دهد و همین امر باعث استقبال مصرف کنندگان 
داخلی از خرید چنین کاالهایی شده و منشأ فساد از این 

نقطه آغاز می شود. 

حمایت دولت و نهادهای مرتبط از صنایع و 
کارخانه ها آسیب دیده از کرونا چگونه است؟ 

اصوالً حمایتی وجود دارد؟
خیر، حداقل از مجموعه ما حمایتی در مقابل آسیب های 
کرونا صورت نگرفته و تا امروز نشنیده ام که به دلیل 
مشکالت ناشی از کرونا، معافیت مالیاتی یا بیمه ای برای 
صنعتگران و تولیدکنندگانی که اشتغالزایی مجموعه های 

خود را حفظ کردند، در نظر گرفته شود. 

خرید و نصب ماشین آالت خارجی با توجه به 
تحریم ها و افزایش چندبرابر نرخ دالر، چگونه 

انجام می شود؟ 
بسیار بسیار پیچیده و دشوار! خط تولید مجموعه ما 
ارتباط تجاری  به ریتر است و به دلیل قطع  متعلق 
این شرکت با ایران، قطعه مورد نیاز را از طریق کشور 
ثالث آن هم چندین برابر گران تر تهیه نماییم یا برای 
تکمیل یکی از خطوط تولید، تصمیم داشتیم از یک 
کمپانی معتبر اروپایی خرید کنیم ولی تحریم باعث 
هر  که  کنیم  خرید  اجبار  به  دیگری  کمپانی  از  شد 
چند تصمیم درستی نبود اما واقعاً چاره دیگری وجود 

نداشت. 
به اعتقاد شما با تغییر دولت آمریکا، احتمال 
بازگشت این کشور به برجام یا مذاکره با ایران 

وجود  دارد؟
مشخص است با تحریم های اخیر دولت ترامپ، فشار 
بسیار سنگین و هزینه های گزافی به اقتصاد و صنعت 
ایران وارد شد و جای هیچ شک و شبهه ای در این زمینه 
نیست؛ طبعاً اگر شرایطی فراهم شود تا مدیران و مقامات 
مسئول کشور فشارهای مضاعف بر مردم را کاهش 
دهند و شاهد عملیات های تجاری، صنعتی و اقتصادی 
با سایر کشورها باشیم، کاالهای باکیفیت داخلی فرصت 
عرض اندام پیدا خواهند کرد و هزینه های تحمیلی بر 
تفاوت  میان  این  در  و  پیدا خواهد کرد  تولید کاهش 
چندانی ندارد که بایدن رئیس جمهور باشد یا ترامپ در 
مقام خود باقی بماند. امروز برای اقتصاد کشور ما تسهیل 
فعالیت های تجاری، رفع مشکالت بانکی و مالی با دنیا 
بسیار مهم است نه انتخاب یک رئیس جمهور در کشور 
دیگر...البته ترامپ در مانع تراشی برای ایران به اصطالح 
سنگ تمام گذاشته و دیگر تحریمی نست که بر علیه ما 

وضع نکرده باشد! 

صحبت پایانی
اغلب صنعتگران امکان مهاجرت به خارج از کشور و 
زندگی در بهترین شرایط را دارند اما در ایران مانده اند و 
تصمیم دارند در کشور به تولید ادامه دهند پس مسئوالن 
کشور باید بدانند تولیدکننده در نهایت سودهای حاصل 
از فروش محصوالت را به اقتصاد کشور تزریق می کند 
به  را  آسانی می توانستند سرمایه خود  به  در حالی که 
از  و سودهای کالن  دهند  اختصاص   ... و  برج سازی 
این راه به دست آورند بدون این که مسائلی مانند حفظ 
نیروی انسانی، تهیه مواد اولیه، واردات ماشین آالت و 

دردسرهای تحریم را به جان بخرند. 
ای کاش مدیران و سیاستگذاران از وعده و شعار خارج 
شوند و به حمایت واقعی از تولیدکنندگان بپردازند تا یک 
مدیران  از سوی  خوب  قضاوت  مورد  بداند  کارآفرین 
دولتی قرار می گیرد و نسبت به ادامه کار دلگرم شود. 
باشد  به نحوی  نباید تصمیم گیری های کالن کشور 
که تجار و واردکنندگان راحت تر موانع و مشکالت را 
به انحای مختلف دور بزنند اما تولیدکننده بماند و ده ها 

گرفتاری و مشکل...  

تهیه و تنظیم: اکرم باقری توستانی
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صنعت  فعلی  شرایط  درمورد  شما  دیدگاه 
نساجی و پوشاک چیست؟ و مهم ترین معضلی 

که این صنعت با آن روبروست چیست؟ 
صنایع کشور معمواًل با دونوع   مشکل مواجه هستند، 

مشکالت عمومی و مشکالت خاص هر صنعت.
 مشکالت عمومی که ناشی از تاثیر کلی عوامل سیاسی 
و اقتصادی جامعه است و همه صنایع کشور  و تمام اقشار 

جامعه با آن مرتبط هستند. 
این دسته از مشکالت در جامعه امروز ما ناشی از موارد 

زیر است: 
1-ضعف مفرط مدیریت اجرایی و قانونگذ اری کشور 

2-تحریم های گسترده بین المللی 
3- شیوع ویروس کرونا و همه گیری بیماری کووید 19 

عوامل سه گانه باال تاثیر منفی بر فعالیت همه صنایع و 
فعالین اقتصادی کشور گذاشته است و صنایع مختلف به 
میزان نسبت وابستگی خود به عوامل فوق، تاثیر پذیری 

متفاوتی داشته اند.
بپردازیم به صنعت نساجی و پوشاک:

این صنعت در اواخر سال 96 و قبل از شروع بحران ارزی 
در شرایط ویژه ای قرار داشت. فعالیت های گسترده اتحادیه 
با  مبارزه  در  پوشاکی  تشکل های  از  برخی  مشارکت  و 
قاچاق فراگیر پوشاک، امید به تجدید حیات صنعت که با 
سیاست های نادرست دولت های نهم و دهم و یورش همه 

جانبه قاچاقچیان رو به افول و نابودی بود را زنده کرد.

شروع برخورد با برندهای محرز قاچاق پوشاک در سطح 
عرضه، افزایش ریسک و هزینه های قاچاق موجب شد که 
کسانی که سال ها بدون هیچ مانعی و بدون پرداخت حقوق 
ملت و دولت با تابلوهای رنگارنگ و در بهترین مراکز تجاری 
گشور جوالن می دادند و اجناس استوک و بی کیفیت خود 
را تحت نام بهترین برندهای پوشاک جهان با قیمت های 
گزاف می فروختند ، جانب احتیاط پیشه کنند و یا فعالیت 
گسترده خود را با امید بازگشت و با کمک یاران پیدا و 
نهان خود آغاز نمایند. در ادامه شرایط فوق ،افزایش نرخ ارز 
خارجی نیز به کاهش واردات پوشاک قاچاق کمک کرد و 
به دنبال آن محدودیت و ممنوعیت واردات کاالهای ساخته 
شده و به تبع آن مشکالت عرضه علنی پوشاک خارجی و 
تشدید فعالیت تولیدکنندگان داخلی بازار گسترده ای را برای 

تولید کنندگان داخلی ایجاد کرد.

معضالت فعلی صنعت پوشاک در شرایط امروز:

اولیه صنعت  مواد  واردات  برای  ارز  تامین  محدودیت   -
نساجی ، نخ ، رنگ، ماشین آالت و قطعات یدکی

- کمبود نقدینگی ناشی ازافزایش هزینه های نهاده های 
تولید و عدم افزایش متناسب قیمت های فروش

- عدم همکاری سیستم بانکی کشور در تنظیم تسهیالت و 
اعتبارات متناسب با افزایش هزینه ها

- محدودیت های ناشی از شیوع پاندمی کووید 19
- توقف اجرای مفاد دستورالعمل ثبت نمایندگی برندهای 

توسط  شده  داده  تعهدات  به  رسیدگی  عدم  و  خارجی 
برندهای ثبت شده

- عدم نظارت و کنترل الزم بر مبادی ورودی کشور در 
جلوگیری از ورود پوشاک قاچاق

الزم به ذکراست که با گذشت زمان و تراز شدن حدودی 
با نرخ روز ارز،افزایش نرخ ارز در مورد کاهش  قیمت ها 
قاچاق، قدرت بازدارندگی خود را از دست داده و برندهای 
خارجی با توجه به عدم جدیت نهاد های مسول به تدریج و 

به شکل علنی در حال بازگشت به بازار هستند.
*تاثیرات تحریم بین المللی بر کل اقتصاد و تحریم صنعت 
نساجی به طور خاص و افزایش هزینه های تولید و فروش 

ناشی از این تحریم ها

بیماری کووید   19چه تأثیراتی بر روند فعالیت 
صنایع نساجی کشور ) و همچنین دنیا( گذاشته 
است؟و فکر می کنید چه مدت به طول خواهید 
انجامید تا شرایط به حالت عادی گذشته )پیش 

از کرونا( بازگردد؟
به هر حال یک بیماری رو به توسعه، مهاجم و بسیار خطرناک 
در دنیا به وجود آمده است و قطعاً بر مبادالت بین المللی، 
برگزاری نمایشگاه ها، رفت و آمد فعاالن اقتصادی، اجرای 
برنامه های توسعه ای و نوسازی جهت گسترش خطوط تولید 
و بازارهای فروش، کاهش تولید نرم افزارهای بازاریابی، تولید 
و فروش تأثیرات منفی گذاشته است. بیماری کووید19 نه 

گفت وگو با مهرداد زکی پور- رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران

اشاره:
حدود چهل سال است که شرایط اقتصادی کشور ما در زمینه واردات و صادرات هیچ گاه 

عادی نبوده است و همواره با محدودیت هایی از سوی بازار جهانی روبرو بوده ایم.
مهرداد زکی پور ضمن بیان مطلب فوق در مورد شیوع کرونا می گوید:»به جرئت می توان 
گفت که اگر این بیماری همه گیر پیش نمی آمد پوشاکی های ما شرایط بسیار بهتری 
را تجربه می کردند. صنعت پوشاک ایران به دلیل همزمانی با محدودیت های واردات 
رونق خوبی پیدا کرد، تولیدکنندگان حجم فعالیت های خود را افزایش دادند و حتی 
در زمینه های کیفی هم به درجات بهتری رسیدند اما به دلیل محدودیت های پاندمی 
و سوء مدیریت مدیران کشور، کاهش شدید نقدینگی، افزایش بیش از حد و غیرقابل 
تحمل نرخ ارز و عدم تأمین به موقع ارز ترجیهی)و در نتیجه افزایش  هزینه مواد اولیه( 
و عدم امکان افزایش همزمان قیمت و همچنین سیاست های ریاضتی بانک ها و بسته 
بودن مسیر تسهیالت بانکی صنایع ما در تأمین مواد اولیه دچار مشکالت اساسی 

شده اند.« 

شرایـط اقتصـادی کشـور هیچ گـاه عـادی نبـوده اسـت
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تنها برای صنایع نساجی بلکه برای تمام صنایع کشور و دنیا 
محدودیت های بسیاری به وجود آورده است. در شرایطی 
که تمام کشورها گرفتار یک مشکل مشابه و واحد می شوند، 
مدیریت با کیفیت  هر کشوری می تواند اثرات منفی آن 
گرفتاری یکسان را کاهش دهد و به حداقل برساند ، اما در 
ایران با وجود تالش های جانفرسای تعدادی معدودی از 
مسئولین و کادر پزشکی ودرمانی فداکار، در بسیاری از زمینه 
ها شاهدیم که به دلیل سو مدیریت گسترده، سیر و رشد 
شیوع این بیماری از روز نخست و مقدار ناچیز به وضعیت 
وحشتناک فعلی رسیده و حتی احتمال افزایش آن نیز وجود 
دارد این در حالی است که در بسیاری از کشورها به مرحله 

مهار، کنترل و از بین بردن شیب ابتال رسیده اند. 
اصواًل برخی از صنایع مانند مواد غذایی، مواد بهداشتی 
و ضدعفونی کننده در زمان شیوع بیماری های مسری و 
پاندمی، بازار پررونقی پیدا می کنند بنابراین تمام صنایع دچار 
رکود یا نگرانی از آینده نمی شوند و همان طور که اشاره شد 

شرایط برخی به مراتب بهتر از گذشته می شود.
ایران  ، بخشی از شاخه های  در مورد صنایع نساجی در 
این صنعت مانند پوشاک و فرش ماشینی قاعدتا بایستی 
به دلیل محدودیت های ناشی از شیوع ویروس با رکود 
نسبی مواجه شوند ولی به دلیل همزمانی با نوسانات نرخ 
ارز و نگرانی های بازار از شرایط بعدی و مراجعه گسترده 
تجار و مصرف کنندگان رونق نسبی در این بازارها حفظ 
کمبود  از  ناشی  نسبی  خال  و  واردات  محدودیت  شد  ، 
امر  این  به  نیز  پوشاک  مورد  در  ویژه  به  جنس خارجی 
کمک کرد. به جرئت می توان گفت که اگر این بیماری 
بسیار  شرایط  ما  پوشاکی های  نمی آمد  پیش  همه گیر 
بهتری را تجربه می کردند. صنعت پوشاک ایران به دلیل 
همزمانی با محدودیت های واردات رونق خوبی پیدا کرد، 
تولیدکنندگان حجم فعالیت های خود را افزایش دادند و حتی 
در زمینه های کیفی هم به درجات بهتری رسیدند اما به 
دلیل محدودیت های پاندمی و سوء مدیریت مدیران کشور، 
کاهش شدید نقدینگی، افزایش بیش از حد و غیرقابل 
تحمل نرخ ارز و عدم تأمین به موقع ارز ترجیهی)و در نتیجه 
افزایش  هزینه مواد اولیه( و عدم امکان افزایش همزمان 
قیمت و همچنین سیاست های ریاضتی بانک ها و بسته 
بودن مسیر تسهیالت بانکی صنایع ما در تأمین مواد اولیه 

دچار مشکالت اساسی شده اند.
شاید در بسیاری از کشورها برخالف ایران، رکود بسیار 
و  باثبات  اقتصاد  از  آنها  ،زیرا  شده  حاکم  هم  سنگینی 
زمانی که  و  هستند  بهره مند  مشخص  برنامه ریزی  با 

وجود  به  کرونا  ویروس  شیوع  از  ناشی  محدودیت های 
می آید، بسته شدن و محدودیت بازارها، که رکود و  کاهش 
مراجعات مصرف کنندگان به فروشگاه های خرده فروشی را  
به دنبال دارد، قاعدتاً تمام کشورها با معضلی به نام »کاهش 
تولید« مواجه می شوند که پیامدهایی مانند کاهش درآمد، 
محدودیت در توسعه و برنامه ریزی  برای آینده را در پی 
دارد و به تدریج در آستانه ورشکستگی، تعطیلی و خروج 

از بازارهای تولید و فروش قرار می گیرند
این سوال که چه زمانی شرایط به حالت عادی بازمی گردد، 
بستگی به برنامه ریزی کشورها، نحوه کنترل، چیدمان های 
جدید در فروش، تقویت فروش های آنالین و عدم نیاز به 
مراجعه حضوری مشتریان، تقویت شبکه های ارسال کاال 
و پست و سیاست های خاص هر کشور دارد. نکته مسلم 
این که تا تولید و توزیع عادالنه واکسن در سراسر جهان، 
نگرِش بازگشت سریع و کوتاه  مدت به شرایط گذشته، 

منطقی و صحیح نیست. 

با توجه به تشدید تحریم ها و افزایش نرخ دالر 
وضعیت واردات مواد اولیه و ماشین آالت چگونه 

است؟
حدود چهل سال است که شرایط اقتصادی کشور ما در 
زمینه واردات و صادرات هیچ گاه عادی نبوده است و همواره 
با محدودیت هایی از سوی بازار جهانی روبرو بوده ایم اما در 
شرایط فعلی، این محدودیت ها و ممنوعیت ها برای تجارت 
خارجی ایران به حد بسیار باالیی رسیده اند. زمانی که این 
اتفاقات رخ می دهند، تمام بازارها در زمینه های گوناگون، 
عکس العمل  مختلفی از خود نشان می دهند. برای مثال 
وقتی صنعت نساجی کشور با محدودیت واردات و بازرگانی 
خارجی مواجه می شود، تأثیراین امر بر واردات مواد اولیه و 

ماشین آالت متفاوت است.
به این معنا که در صورت قطع واردات مواد اولیه، در مهلت 
زمان کوتاهی انبارها از مواد اولیه خالی و ادامه کار صنعت 
متوقف می شود. به همین دلیل فعاالن اقتصادی در زمینه 
بازرگانی صنایع نساجی به سرعت به فکر یافتن راه های 
دور زدن تحریم ها، اجرای شیوه های جایگزینی و روش های 
نوین برای بی اثر کردن محدودیت ها در زمینه واردات مواد 
اولیه و قطعات یدکی - به عنوان خوراک روزانه خطوط 
تولید - می افتند. بنابراین واردات مواد اولیه هرگز قطع نشده، 
نمی شود و نخواهد شد. چه بسا در مقطعی از زمان، کاهش 
پیدا کند ویا بسیار بحرانی شود ولی هیچ گاه متوقف نمی شود. 
با توجه به افزایش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه گران می شود 

زیرا تقاضای خرید آن باال می رود  و ورود آن کاهش پیدا 
می کند؛ به عبارت بهتر مصرف کنندگان مواد اولیه خطوط 
تولید صنایع نساجی از دو جهت دچار مشکل می شوند. به 
دلیل ضریب افزایش نرخ دالر و کاهش  ارزش پول ملی، 
قیمت مواد اولیه وارداتی باال می رود و  با توجه به شرایط 
بحرانی، واردکنندگان  و حتی تأمین کنندگان داخلی مواد اولیه 
به سرعت از شرایط سوء استفاده می کنند و به بهانه سختی 
و محدودیت های ورود مواد اولیه، بیش از ضریب واقعی 
موجود، نرخ ها را باال می برند. برای مثال وقتی قیمت دالر از 
هزار تومان به سه هزار تومان می رسد، طبعاً قیمت نخ سه 
برابر می شود اما خریدارمجبور است به چهاربرابر قیمت نخ 
را از  فروشنده خریداری نماید. حاال شرایط فروش از قبیل 
نحوه پرداخت وزمان تحویل و ... که جای خود دارد. در 
نهایت باید اعالم نمایم که شرایط تهیه مواد اولیه بحرانی 
است و موجودی مواد اولیه کشور به خط قرمز نزدیک 
می شود. در بخش  واردات قطعات یدکی نیز همین شرایط 
حکمفرماست.  اما در زمینه ماشین آالت، باید بدانیم که 
معمواًل ماشین آالت در یک فرایند طوالنی تر با روند کندتر 
جایگزین ماشین های قبلی می شوند و در صنعت ما به مانند 
مواد اولیه و نیاز روزمره به ان نگاه نمی کنند  ،یعنی تأثیر 
اتفاقاتی که پیرامون نرخ ارز و ارزش پول ملی رخ می دهد 
و گرانی کاالی وارداتی را به دنبال دارد، در مورد واردات 
ماشین آالت همچون مواد اولیه و قطعات ،به روز  نیست. اما 
واقعیت این است که با محدودیت سرمایه گذاری و کاهش  
واردات ماشین آالت، توسعه خطوط تولید متوقف و نوسازی 
و بازسازی کند می شود ، لذا در یک روند طوالنی مدت، 
خطوط تولید دچار فرسودگی و خروج از چرخه فناوری های 
روز می شوند. به طور مشخص در صنعت فرش ماشینی، اگر 
واردات سال های 96 و 97 با اوایل98 ماشین آالت رامقایسه  
نمایید با افت بسیار محسوسی روبرو خواهید شد. زیرا قیمت 
ماشین آالت چندبرابر گران تر شده اند و دسترسی به ارز مورد 
نیاز برای واردات ماشین آالت بسیار سخت و دشوار بوده 

است. 
 به عنوان مثال یک ماشین بافندگی فرش ماشینی در پایان 
سال96، با نرخ ارز دولتی 3700 تومانی وارد می شد اما امروز 
باید با ارز حدود 30 هزار تومان وارد شود. قیمت ماشینی 
که پایه محاسباتی آن 3700 تومان بوده در حال حاضر 
تقریباً هشت برابر افزایش پیدا کرده است که این امر در 
محصول نهایی جوابگو نیست ونتیجتآ عدم دسترسی به ارز 
و نقدینگی، کاهش شدید واردات  ماشین آالت را به دنبال 

دارد.
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صادرات در شرایط فعلی امکان پذیر و مقرون 
به صرفه به نظر می رسد؟

شرط اول این است که اصواًل کشورهای موفق و سرآمد در 
عرصه صادرات، از مدیریت شایسته و ثبات قوانین و مقررات 
در زمینه فعالیت های اقتصادی و صنعتی بهره مند هستند. 
تفکرات ملی دارند و منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح 
می دهند، این ویژگی ها در کشور ما کمتر دیده می شود. 
می دانید کسانی که دستشان به سکوهای مدیریتی می رسد، 
به سرعت  تغییر می کنند و شرایط اقتصادی شخصی و 

موقعیتشان چگونه رقم می خورد... بگذریم...
شرط دوم، برنامه ریزی و چیدمان صحیح در ارتباط با اقتصاد 
جهانی است. کشورهای صادرات محور با تمام کشورها 
و بازارهای هدف خود روابط حسنه و خوبی دارند. به این 
ترتیب که هنگام ورود به بازار جدید، مورد استقبال قرار 
می گیرند و حداکثر محدودیتی که برایشان در نظر گرفته 
می شود، اعمال تعرفه  در مورد کاالهایی است که کشورهای 
میزبان جهت حمایت از تولیدات داخلی در نظر می گیرند، که 

این امر در تمام دنیا مرسوم و جاری است. 
هرگز کشوری موفق به تسخیر بازاری که در گرفتاری و 
درگیری با آن به سر می برد، نخواهد شد. فرض کنید کره 
جنوبی یا ژاپن می خواستند به بازار ایران صادرات انجام 
دهند. زمانی موفق بودند که روابط تجاری، مدیریتی و 
سیاسی آنها با کشور هدف، حسنه و عادی بود. اگرچه در 
جنگ اقتصادی با یکدیگر قرار داشتند اما طبق موازین 
. بسیار سخت است به کشوری صادرات  پذیرفته شده 
سیاسی  درگیری های  و  منازعه  محل  که  باشید  داشته 
شما باشد. در مجموع بستر سالم روابط سیاسی و فرهنگی 
یکی از شرایط موفقیت صادراتی است. شرط سوم این که 
تمام کشورهای موفق که در بازارهای صادراتی حرف های 
زیادی برای گفتن دارند، از کاهش ارزش پولی ملی خود که 
در بسیاری از موارد طبق برنامه ریزی بوده، برای صادرات 

استفاده کرده اند. 
این یک اصل است که با کاهش ارزش پول ملی، قدرت 
صادراتی آن کشور تقویت و توان وارداتی تضعیف می شود. 
پس در شرایط فعلی اگر سه شرط مذکور در کشور ما 
موجود باشد در صادرات بسیار موفق خواهیم بود. شرط 
اول و دوم وجود ندارد و زمینه استفاده از شرط سوم یعنی 
فراهم  را  صادرات  امکان  که  ملی  پول  ارزش  کاهش 
می کند، تحت تأثیر شرط اول و دوم قرار می گیرد. برای 
مثال 4-5 ماه گذشته با کاهش ارزش پول ملی از دالر 
13هزار و 400 تومان در دی ماه 98 به 32 هزارتومان در 

مهرماه99، یکی از بهترین دوران صادرات فرش ماشینی 
ایران به کشورهای همسایه  بود ، اما به دلیل عدم استقرار 
دو شرط اول و همچنین کاهش ارزش دالر در مقابل ریال 
و تا حدودی تقویت پول ملی، صادرات تقریباً متوقف شده 
است. در واقع صادرات ایران تحت تأثیر شرایط نامتعادل و 
بی ثبات سیاسی روز کشور ماست. امروزه بهترین بازارهایی 
که می توانیم با آنها ارتباطات تجاری داشته باشیم، عبارتند 
افغانستان، عراق، تمام کشورهای حوزه خلیج فارس  از 
تا عربستان سعودی و یمن، لبنان، سوریه، شاخ آفریقا و 
کشورهای CIS )کشورهای جدا شده از شوروی سابق(. 
این بازارها از نظر جغرافیایی در دسترس ما هستند، هزینه 
حمل و نقل و بُعد مسافت این کشورها برای صادرکنندگان 
ایرانی مقرون به صرفه است و به دلیل تشابهات فرهنگی 
امکان صادرات موفق و مستمر وجود دارد اما متأسفانه 
اغلب این کشورها دچار مسائل تنش زا با ایران هستند. 
عراق یک روز از کاالهای ایرانی استقبال می کند و روز 
همین  افغانستان  نمی دهند،در  نشان  خوش  روی  بعد 
روند حاکم است، درب های تجارت با امارات و عربستان 
کم کم به رویمان بسته می   شوند .لذادر حالی که صادرات 
در شرایط فعلی امکان پذیر و مقرون به صرفه است )کما 
این که صادرات فرش ماشینی طی چهار ماه گذشته صحت 
این موضوع را به خوبی نشان داد( ولی کاماًل بی ثبات و 

تحت نوسانات سیاسی روز است.

خصوص  به  قاچاق  وضعیت  از  شما  تحلیل 
آیا  چیست؟  فعلی  شرایط  در  پوشاک  قاچاق 

کرونا تاثیری در کاهش واردات داشته است؟
قاچاق یک پدیده ناگوار و ناپسند است که از زمان ریاست 
جمهوری آقای احمدی نژاد با برنامه ریزی باندهای قاچاق، 
به شدت سرعت گرفت و صنعت پوشاک ما رو به نابودی 
بازار  تولید ومحدودیت   با کاهش  ترتیب  این  به  رفت، 
دچار مشکل  نیز  این صنعت  واسط  مواد  تمام  پوشاک، 
می شوند. صنعت پوشاک به دلیل قاچاق دچار آسیب های 
بسیاری شد و به دنبال آن ریسندگی و بافندگی و رنگرزی 
با مشکالت فراوانی مواجه شدند. برای مبارزه با قاچاق 
تالش های گسترده ای به خصوص توسط اتحادیه تولید 
در  گرفت،  انجام  ایران  پوشاک  و  نساجی  صادرات  و 
و مسئوالن  بسیار محدودی عوامل  تعداد  با  هماهنگی 
این  قابل توجهی در  فعالیت های  دولتی میهن پرست،؛ 
راستا انجام گرفت و جلسات متعددی در زمان صدارت 
تدوین  به  نهایت  در  که  برگزار شد  نعمت زاده  مهندس 

دستورالعمل ثبت قانونی برندهای خارجی پوشاک در ایران 
منتهی گردید. با برندهای محرز و شناخته شده قاچاق که 
اسامی برندهای مطرح و معتبر دنیا را یدک می کشیدند، 
برخورد قانونی صورت گرفت. فروشگاه هایشان بسته شد ، 
از مال های تجاری خارج شدند  و تولیدکنندگان خوش نام 
ایرانی جایگزین آنها شدند. این امر با افزایش نرخ دالر 
همزمان بود و واردات قانونی و غیرقانونی پوشاک کاهش 
چشمگیری پیدا کرد اما این فعالیت ها به دلیل مشکالت 
فراوان همچون مقاومت باندهای قاچاق -که از نظر مالی 
و مدیریتی بسیار قدرتمند هستند- در نیمه راه متوقف 
ماند.شیوع ویروس کرونا و پاندمی کووید 19 یکی دیگر 
از عواملی بود که برنامه های مبارزه با قاچاق پوشاک را 
متوقف و گردهمایی ها، جلسات همفکری جهت ارتباط با 
دولت، مجلس، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز را محدود 
کرد اما به هر حال با تالش دسته جمعی و افزایش نرخ 
دالر، می توان گفت دو میلیارد و 700 میلیون دالرحجم 
پوشاک قاچاق که رقم پایه محاسباتی برای شروع مبارزه 
در سال 96 بود،شاید  به  حدود 50 درصد رسیده است. اما 
کماکان قاچاق پوشاک ادامه دارد و با تراز شدن هزینه ها 
و با بی برنامهگی و عدم وجود سازکارها و اراده الزم، بار 

دیگر احیا خواهد شد. 
و  مال ها  فروش،  مراکز  به  مراجعه  صورت  در  امروزه 
مارک های  شد  خواهید  متوجه  بزرگ  فروشگا ه های 
استان های  و  تهران  سراسر  آن  تابلوهای  که  خارجی 
بزرگ را به تسخیر خود درآورده بودند ، جای خود را به 
برندهای باکیفیت و مطرح ایرانی داده اند) گرچه نشانه 
هایی از بازگشت قاچاقچیان تحت عناوین ناشناخته دیده 
می شود(و این شرایط با تأمین نقدینگی و تهیه به موقع 
مواد اولیه و حمایت سیاسی، اقتصادی و مالی دولت و 
سیستم بانکی چندبرابر خواهد شد. تولیدکنندگان ایرانی 
به  که  کسانی  جایگزینی  شایستگی   که  داده اند  نشان 
اصطالح مفت و مجانی بازار پوشاک ایران را در اختیار 
می  دشوار  و  بسیار سخت  شرایط  در  و  دارند  داشتند، 
توانند  با کمترین نقدینگی و حمایت دولتی، به تولید 
ادامه  دهند اما ادامه کار منوط به رفع نیازهای نقدینگی، 
اعتباری سیستم  و  مالی  مسائل  رفع  کافی،  ارز  تأمین 
بانکی،کاهش فشارهای سازمان های  مالیاتی و تأمین 
اجتماعی و عزم ملی است که باید در بخش بزرگی از 

مسئوالن کشور ما به وجود آید. 

تهیه و تنظیم: مینا بیانی
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صنعتگران رقم زده است. 

شیوع کرونا چه تأثیری بر روند فعالیت صنایع 
نساجی کشور گذاشته است و فکر می کنید چه 
مدت به طول خواهید انجامید تا به شرایط پیش 

از کرونا بازگردد؟
شیوع کرونا و اثرات آن وضعیت اقتصادی کشور را 
به شدت تحت تأثیر قرار داده است حتی اقتصادهای 
توسعه یافته هم از اثرات مخرب کرونا از قبیل رکود 
اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری در 
امان نبوده اند. بدیهی است اقتصاد ایران که مدتهاست 
از مشکالت ساختاری رنج می برد از این بیماری رنج 
مضاعف می برد به واقع این بحران فقط بحرانی از 

بحرانها در کشور ماست.
به 3/5  نزدیک  نشان می دهد که  آمارهای رسمی 
میلیون از شاغلین رسمی کشور به طور مستقیم در 
قرار گرفته اند.  از شیوع کرونا  ناشی  آسیب  معرض 
بیش از 1/5 میلیون کارگاه تولیدی دچار توقف فعالیت 
شده اند. بیش از 4 میلیون شاغل غیررسمی در کشور 
در معرض توقف یا کاهش فعالیت، کاهش سطح 

درآمد و حتی اخراج از محل کار قرار گرفته اند.
بخش عمده واحدهای تولیدی نساجی هم از جمله 
صنایعی هستند که در این اوضاع آسیب دیده اند و 

شرایط فعلی صنعت نساجی را چگونه می بینید 
و مهمترین معضالت فعلی این صنعت چیست؟ 

صنعت نساجی کشور بخشی جدا از سایر بخش های 
این  که  است  این  واقعیت  نیست.  اقتصادی کشور 
روزها حال اقتصاد ایران خوب نیست و به تبع آن 
صنعت نساجی نیز روزگار خوشی را سپری نمی کند. 
با آن مواجه  این روزها  مشکالت و معضالتی که 
هستیم از همان قسم مشکالتی است که پیش از 
این نیز صنعتگران با آن مواجه بوده اند ولی باید توجه 
داشت که در حال حاضر کمبود نقدینگی و مشکالت 
مربوط به تأمین مواد اولیه و لوازم یدکی بخصوص از 
خارج از مرزهای کشور به مهمترین چالش  صنعت 
تبدیل شده است. با افزایش سرسام آور نرخ ارز و در پی 
آن افزایش بهای مواد اولیه حجم سرمایه در گردش 
مورد نیاز واحدها به شدت افزایش یافته و نظام بانکی 

نیز در این زمینه مساعدتی به عمل نمی آورد. 
از دیگر سو مشکالت مربوط به واردات مواد اولیه و 
لوازم یدکی تبدیل به یکی از مهمترین چالش های 
پیچیده  و  رویه های سخت  است.  شده  صنعتگران 
اداری واردات کاال در وزارت صمت، بانک مرکزی و 
گمرک از یک طرف و از طرف دیگر مشکالت مربوط 
به تحریم ها که مبادالت مالی و لجستیکی را سخت و 
در بعضی موارد غیر ممکن ساخته ایام سختی را برای 

عواقب فاجعه بار 
کاهـش نرخ 
سرمایه گذاری 
صنعتـی

اشاره:

مهندس مباشر با اعالم این مطلب که دستگاه 

کرونا  بحث  در  کشور  اقتصادی  دیپلماسی 

کشورهای  اکثر  و  کرد  عمل  ضعیف  شدت  به 

همسایه با مسدود کردن مرزهای زمینی و هوایی 

خود مبادالت کاالیی را غیرممکن ساختند؛ ادامه 

داد: »البته گشایش هایی حاصل شده است ولی 

پیش  در  درازی  راه  وارده،  خسارت  جبران  تا 

داریم. «

این صنعتگر تأکید می کند: »آمار دقیقی از میزان 

کاهش تولیدات صنایع نساجی به دلیل شیوع 

رکود  دلیل  به  ولی  نیست  دسترس  در  کرونا 

روند  و محدودیت های صادراتی  بازار  بر  حاکم 

فعالیت واحدهای تولیدی نساجی با اخالل روبرو 

شده است و این امر موجب کاهش حداقل 30 

درصدی تولید گردیده است.«

ضمن  یزد،  پردیس  موکت  شرکت  مدیرعامل 

اشاره به بلندتر و قطورتر شدن دیوار بی اعتمادی 

بین صادرکنندگان و بانک مرکزی اذعان داشت: 

»اخیراً اصالحاتی در بسته سیاستی بازگشت ارز 

حاصل از صادرات صورت ولی هنوز تا رسیدن به 

نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم و با شناختی که 

از سیاست ها و روش کار و اخالق و منش رئیس 

دوران  در  است  بعید  داریم  مرکزی  بانک  کل 

مدیریت ایشان بتوان انتظار همراهی و مساعدتی 

با صادرکنندگان بخش خصوصی کشور داشت.« 

متن کامل این گفت وگو از نظرتان می گذرد:

گفت وگو با مهندس محمدمهدی مباشر- مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت موکت پردیس یزد

دیدگاه
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شده اند  روبرو  محدودیت هایی  با  آنها  فعالیت  ادامه 
هرچند آمار دقیقی از میزان کاهش تولیدات صنایع 
نساجی در دسترس نیست ولی به دلیل رکود حاکم بر 
بازار و محدودیت های صادراتی روند فعالیت واحدهای 
تولیدی نساجی با اخالل روبرو شده است و این امر 
موجب کاهش حداقل 30 درصدی تولید گردیده است.
در این شرایط پیش بینی اینکه چه زمانی بازار به نقطه 
تعادل می رسد دشوار است ولی می توان گفت اخالل 
در روند فعالیت واحدها تا کشف واکسن و عبور از 
بحران ادامه دار خواهد بود هرچند بعید است به این 
زودی حتی با کشف واکسن، صنایع کشور به دوران 

پیش از کرونا برگردد.

نرخ  افزایش  و  به تشدید تحریم ها  با توجه 
دالر وضعیت سرمایه گذاری های جدیدو واردات 

ماشین آالت چگونه است؟
اخیر  سال  ده  طی  در  که  می گوید  ما  به  آمارها 
داشته  نزولی  نرخ  کشور  در  صنعتی  سرمایه گذاری 
است نسبت تشکیل سرمایه ثابت به تولید ناخالص 
داخلی که شاخص سرمایه گذاری نامیده می شود در 
طی سال های اخیر از 30 درصد به 19 درصد کاهش 
یافته و بنظر می رسد برای امسال باید شاهد نرخ نزولی 
باالتری باشیم. این نرخ سرمایه گذاری به حدی است 
که حتی قادر به جبران استهالک سرمایه گذاری های 

فعلی هم نیست.
عوامل مؤثر بر کاهش سرمایه گذاری جدید در صنعت 
نساجی عالوه بر تحریم بانکی و لجستیکی افزایش 
نا اطمینانی و افزایش ریسک سرمایه گذاری صنعتی 
و در کنار آن افزایش بازدهی فعالیت های سفته بازی 
از طرف  می باشد  ملک  و  و طال  ارز  بازار  قبیل  از 
دیگر بخش عمده تأمین مالی سرمایه گذاری ها به 
اتکای منابع بانکی می باشد و باتوجه به مشکالت و 
تنگناهای نظام بانکی و فریزشدن منابع بانک ها و نیز 
جهت گیری سوداگرانه بانک ها به سمت فعالیت های 
زود بازده نظام بانکی فاقد اراده و توان الزم در جهت 

حمایت از سرمایه گذاری های جدید می باشد.
نباید فراموش کنیم که کاهش نرخ سرمایه گذاری 
در صنعت نساجی موجب کاهش ظرفیت های این 

صنعت گردیده و میزان وابستگی کشور به کاالهای 
ساخته شده خارجی را افزایش داده و نیز موجبات از 

دست رفتن بازارهای صادراتی می گردد.
نگاه  از  که  است  خطری  زنگ  این  من  نظر  به 
دولتمردان جدی گرفته نشده است و در سال های آتی 

کشور را دچار آسیب های فراوان خواهد ساخت.  

وضعیت صادرات محصوالت نساجی در حال 
حاضر چگونه است؟تأثیر کرونا بر صادرات به چه 

میزان است؟
هرچند صادرات از پاندمی کرونا تأثیر پذیرفته ولی سوء 
سیاست های بانک مرکزی موجبات بروز مشکالت 
بیشتری در این مسیر گردیده است در بحث کرونا 
متأسفانه دستگاه دیپلماسی اقتصادی کشور به شدت 
ضعیف عمل کرد و اکثر کشورهای همسایه با مسدود 
کردن مرزهای زمینی و هوایی خود مبادالت کاالیی 
را غیرممکن ساختند که البته اخیراً گشایش ها حاصل 
شده است ولی تا جبران خسارت وارده راه درازی در 
پیش داریم. مشکالت مربوط به مبادالت مالی که 
پیش از این نیز به دلیل تحریم ها چالش برانگیز شده 

بود هم در دوران کرونا تشدید گردید.
را  اصلی  آسیب  بگذریم  کرونا  بحث  از  اگر  اما 
سیاست های بانک مرکزی به بخش صادرات کشور 
وارد کرد. از فروردین 97 تاکنون سکان سیاست های 
ارزی و صادراتی کشور به دست بانک مرکزی سپرده 
شده است و این بانک نیز بدون در نظر گرفتن شرایط 
اتاق های  و  نظرات تشکل ها  برخالف  نیز  و  کشور 
بازرگانی و صاحب نظران اقتصادی نسبت به صدور 
نموده  اقدام  متعدد  دستورالعمل های  و  بخشنامه ها 
مرکزی  بانک  تنبیهی  سیاست های  واقع  در  است. 
موجب شده که صادرکنندگان شناسنامه دار و اصیل 
کنج عزلت گزیده و گروهی  با استفاده از کارت های  
بازرگانی کاغذی میدان دار صادرات گردند. متأسفانه 
تالش های اتاق بازرگانی و تشکل های صنفی از جمله 
انجمن صنایع نساجی ایران نیز تاکنون نتوانسته است 
تأثیر چندانی بر تصمیمات بانک مرکزی بگذارد و دیوار 
بی اعتمادی بین صادرکنندگان و بانک مرکزی روز به 
روز بلندتر و قطورتر می گردد. هرچند اخیراً اصالحاتی 

صادرات  از  حاصل  ارز  بازگشت  سیاستی  بسته  در 
صورت ولی هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله 
زیادی داریم و با شناختی که از سیاست ها و روش کار 
و اخالق و منش رئیس کل بانک مرکزی داریم بعید 
است در دوران مدیریت ایشان بتوان انتظار همراهی 
و مساعدتی با صادرکنندگان بخش خصوصی کشور 

داشت.

راه برون رفت از بحرانی که اقتصاد و صنعت 
کشور با آن مواجه است را در چه می بینید؟

راهی جز تغییر نگاه حاکمیت و در اولویت قرار دادن 
اقتصاد نداریم. مادامی که اولویت حاکمیت اقتصاد 
نباشد وضع به همین شکل خواهد ماند. فراموش نکنیم 
وضعیت فعلی حاصل مجموعه ای از اشتباهات مکرر 
در عرصه سیاستگذاری در طی سالهای متمادی است 
که موجب شده است تنگنای بی سابقه ای گریبانگیر 
فضای کسب و کار کشور گردد. در این بین عدم توجه 
حاکمیت به نظرات و ظرفیتهای بخش خصوصی ابعاد 
تراژیک بخود گرفته است سیاستگذاران ما بخش 
خصوصی را بطور کامل کنار گذاشته اند و یا در حد 

زینت المجالس تنزل داده اند.
که  خصوصی  بخش  انتظارات  مهمترین  از  یکی 
با تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار به الزام 
قانونی تبدیل شده است مورد توجه قرار دادن نظرات 
بخش خصوصی است در ماده 2 این قانون آمده است: 
موضوعات  بررسی  مراحل  در  است  مکلف  »دولت 
مربوط به فضای کسب و کار و برای تدوین مقررات 
و آئین نامه ها نظر کتبی اتاق ها و تشکل ها را جویا و 
ضمن بررسی نظرات آنها برای حضور در جلسات 

تصمیم گیری از آنها دعوت به عمل آورد.«
 ماده 3 این قانون نیز بر نظرخواهی از فعاالن اقتصادی 
تأکید دارد. متأسفانه از ظرفیت این قانون استفاده بهینه 
صورت نگرفته و بخشهای مختلف اجرایی هرکدام 
به نوعی از اجرای آن سرباز زدند. اجرای این قانون 
می بایستی به مطالبه عمومی بخش خصوصی کشور 

تبدیل شود. 

تهیه و تنظیم: سیدضیاءالدین امامی رئوف
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ضمن تشریح فعالیت های شرکت تارا ریس ، 
وضعیت فعلی صنایع نساجی کشور را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
مجموعه تارا ریس در زمینه ریسندگی پنبه ای سیستم 
رینگ، اپن اند و به تازگی ایرجت مشغول فعالیت است 
و توان تولید نخ پنبه ای، ویسکوز، پلی استر - ویسکوز 
را دارد. خط ریسندگی شانه را نیز به زودی راه اندازی 
خواهیم کرد. اغلب مصرف کنندگان ما ، واحدهای 

بافندگی تخت و گردبافی هستند. 
متأسفانه به دلیل شیوع کرونا و کاهش خرید  مردم، 
در  عدیده  مشکالت  دچار  ما  مشتریان  از  بسیاری 
از  یکی  اما  شده اند  خود  محصوالت  فروش  زمینه 
دالیل حفظ فروش و مستمر تارا ریس، تورم و افت 
ارزش ریال است که باعث شده بسیاری از واحدهای 
بافندگی به اجبار به خرید مواد اولیه )نخ( روی آورند و 
در انبارهای خود نگه دارند اما به نظر می رسد با مشکل 
فروش محصوالت مواجهند، نتوانستند به نحو احسن 
کاالی خود را عرضه نمایند و حجم قابل توجهی از 

تولیداتشان در انبارها باقی مانده است. 
در مجموع کاهش ارزش پول ملی، افت محسوس 
توان اقتصادی مردم و معضل کرونا نه تنها به صنعت 
نساجی بلکه تمام صنایع را تحت تأثیر قرار داده است. 
همه ما با این واقعیات روبرو هستیم و کرونا، اولین 
و آخرین پاندمی جهانی نخواهد بود و نساجی کشور 
نیاز مبرم به بازنگری سیستم پخش و فروش دارد. 
خوشبختانه شرکت های حرفه ای و توانمندی در این 

زمینه به فعالیت می پردازند. 
به اعتقاد من باید از فروش آنالین نهایت استفاده 
به عمل آید و صرف نظر از مبحث پاندمی، مشتریان 
امروز خواهان دریافت خدمات به روز و جدید هستند 
که شرکت هایی مانند دیجی کاال چنین خدماتی را 
ارائه می دهند و در بخش صوتی و الکترونیک، فروش 
آنالین در سطح قابل توجهی انجام می شود اما در 
مورد پوشاک، با مشکل سایز یا تفاوت تصویر کاال 
نمونه واقعی محصول مواجهیم که شرکت های  با 
خارجی امکان عودت کاال تا 48 ساعت وجود را در 
نظر گرفته اند و در کشور ما نیز کم و بیش این روند 

وجود دارد اما باید بهبود پیدا کند. 

گفت وگو با  امید یراقی- رئیس هیئت مدیره شرکت تارا ریس قم

دیدگاه

اشاره: 

رئیس هیئت مدیره تارا ریس قم، ضمن انتقاد صریح از عملکرد رئیس کل بانک مرکزی، اعالم 

می کند:»سیاست های و نگرش دکتر همتی، دالرمحور است نه تولید محور و بیشتر مانند یک 

خزانه دار عمل می کند نه مدیر کل بانک مرکزی. وی می افزاید:»  آخرین باری که اعتبارات 

اسنادی به فروشندگان خارجی با تأخیر پرداخت شد متعلق به 25-30 سال پیش است و 

این اتفاق دیگر هرگز رخ نداد تا زمان مدیریت آقای همتی. متأسفانه برای اولین بار است که 

بی اعتباری مشتریان ایرانی نزد فروشندگان خارجی افزایش پیدا می کند و جای تأسف دارد.»

یراقی که سابقه ریاست اتاق بازرگانی ایران و آلمان را در پرونده کاری خود ثبت کرده؛ از 

مدیران بخش خصوصی می خواهد وابستگی خود به دولت و تسهیالت دولتی را کاهش دهند 

و می گوید»مهم ترین کمک دولت در بخش تأمین سرمایه در گردش، تسهیل ارائه وام جهت 

واردات ماشین آالت صنعتی است و به غیر از این نه کاری می تواند انجام دهد و نه انتظار 

دیگری از دولت داریم! وی ابراز خرسندی می کند که دیگر ترامپ در عرصه قدرت نیست 

چون با رفتن وی اگر شرایط بهتر نشود، قطعاً بدتر نخواهد شد. امید به آینده در کشورهای 

توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه بهبود پیدا کرده است. با توجه به این که آقای 

بایدن هنگام انعقاد برجام، معاون اول رئیس جمهور آمریکا بود ، این امیدواری وجود دارد که 

مذاکرات مفید و موثرتر پیرامون برجام توسط طرفین انجام شود.

 لزوم کاهش وابستگی به تسهیالت دولتی
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با این اوصاف می توان نتیجه گرفت وضعیت 
کارخانه های ریسندگی در دوران کرونا از سایر 

بخش های نساجی و پوشاک بهتر است؟
تولیدکنندگان حتی در صورت کاهش فروش، مجبور 
به تهیه مواد اولیه و نگهداری آن در انبارها بودند اما 
این امر به معنای مستثنی بودن واحدهای ریسندگی 
از تبعات نامطلوب کرونا نیست به هرحال ما نیز تمایل 
هیچ  و  کنند  خرید  ما  از  اجبار  به  مشتریان  نداریم 
زنجیره صنعتی به موفقیت نخواهد رسید مگر این که 
تمام اجزای آن زنجیره به درستی کار کنند. مشکالت 
کرونا  اوج  در  و  نیست  کم  ریسندگی  واحدهای 
دسترسی به مواد اولیه برایمان بسیار دشوارتر بود. در 
بخش فروش حجم مشکالت کمتر به نظر می رسید 
اما در زمینه تهیه مواد اولیه و واردات ماشین آالت با 

مشکالت بسیاری روبرو بودیم. 
تمام صنایع دچار مشکالت خاص و متفاوت هستند 
شاید کرونا در تولید و فروش محصوالت ما به مراتب 
و  نخ  بی رویه  واردات  تحریم ها،  تبعات  از  کم اثرتر 
دردسرهای واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین آالت 
باشد. بانک مرکزی عماًل هیچ نوع ارزی در اختیار 
صنعت قرار نمی دهد و از سوی دیگر بانک ها با معضل 
سرمایه در گردش روبرو هستند، ارزش ریال در مدت 
بسیار کوتاهی به یک سوم رسید و سرمایه در گردش 
واحدهای تولیدی نیز بسیار پایین آمد به این ترتیب 
پیدا  اولیه کاهش  مواد  تهیه  برای  قدرت خریدمان 
کرد. در کنار این وضعیت، به دلیل تحریم  بسیاری 
از فروشندگان اروپایی از همکاری و فروش قطعات 
و ماشین آالت به ایران خودداری می کنند. برای مثال 
از شرکت ریتر، خط جت تهیه کرده ایم اما تحریم های 
آمریکا و قطع ارتباطات تجاری این شرکت با ایران، 
امکان دریافت خدمات پس از فروش یا تهیه قطعات 

یدکی را از ما سلب کرده است. 
متأسفانه بسیاری از فروشندگان به دلیل هراس از 
آمریکا حاضر به معامله با کشور ثالث هم نیستند. 
جالب اینجاست شرکتی مانند ریتر ارتباطات عمده و 
خاصی در بخش نساجی با آمریکا ندارد اما به دلیل 
مسائل بانکی، با ایران قطع رابطه کرده اند و خدمات 
شرکت های اروپایی که عمده ارائه کننده ماشین آالت 

و قطعات نساجی به کشور ما هستند، کاماًل متوقف 
شده است. 

شرکت های  نماینده  به عنوان  که  بخشی  در 
شناخته  ایران  در  مزدان(  )مانند  خارجی 

می شوید، وضعیت چگونه است؟ 
بخش عمده ای از همکاری با مزدان به حداقل رسیده 
است هرچند این شرکت همکاری خود را کاماًل با 
ایران قطع نکرده ولی قدرت خرید مشتریان به شدت 
کاهش یافته و به طور کلی انجام امور بازرگانی برای 
اغلب فعاالن این حوزه به سختی در حال انجام است.

واردات  کاهش  شاهد  کرونا،  دوران  در  آیا 
منسوجات و پوشاک به کشور هستیم؟

با توجه به افزایش نرخ ارز، توجیه اقتصادی واردات 
بسیار کمتر شده مگر واردات کاالهایی مانند نخ از هند 
که با شیوع کرونا، فروش داخلی آنها به شدت دچار 
مشکل شد و برای ادامه حیات کارخانه، به فروش 
محصوالت خود با قیمت های نازل به سایر کشورها 
از جمله ایران روی آوردند و در این میان واردکنندگان 
بسیاری اقدام به واردات نخ های ارزان قیمت هندی 

کردند. 
متأسفانه در کشور ما ارزی که جهت تأمین مواد اولیه 
به ما اختصاص می دهند با ارزی که به واردات نخ 
تخصیص پیدا می کند، یکسان است و هیچ امتیاز 

رقابتی برای تولیدکننده وجود ندارد! 
حجم باالیی از مواد اولیه مصرفی کارخانه ها نساجی 
وارد  خارج  از  ویسکوز  مثال  برای  هستند  وارداتی 
وارداتی  مصرفی،  پنبه  از  عمده ای  بخش  می شود، 
است و تأمین هر یک از این موارد معضل بزرگی برای 
مدیران محسوب می َشود، متأسفانه به محض اعالم 
ممنوعیت واردات الیاف پلی استر، فروشندگان داخلی 
به سرعت قیمت محصوالت خود را بسیار باالتر از 
قیمت مشابه خارجی عرضه می کنند و در نهایت توان 
رقابت با سایر کشورها از صنعتگر ایرانی سلب می شود. 
بسیار  بازار  در  رقابت  از  تولیدکننده  یک  به عنوان 
استقبال می کنم اما موافق محدودیت واردات هستم و 
معتقدم همیشه باید ظرفیت سنجی تولید داخلی انجام 

شود و در صورت عدم تولید یک محصول در کشور، 
واردات آن انجام شود؛ به این ترتیب تولیدکنندگان 
داخلی تالش خود را برای افزایش کیفیت و موفقیت 

در بازار رقابتی افزایش می دهند.

انجام این گفت وگو به دلیل بازدید استاندار قم 
از مجموعه تارا ریس به تعویق افتاد. برای ما 
بگویید آیا چنین بازدیدهایی دستاوردی برای 
تولیدکننده دارد؟ آیا به حمایت یا رفع مشکالت 
تولید به خصوص در دوران کرونا منتهی می َشود 
یا صرفاً بازدید تشریفاتی و بدون خروجی مثبت 

است؟
به نظر من، مدیران بخش خصوصی باید وابستگی 
به دولت و تسهیالت دولتی را به حداقل برسانند . 
مهم ترین کمک دولت در بخش تأمین سرمایه در 
گردش، تسهیل ارائه وام جهت واردات ماشین آالت 
صنعتی است و به غیر از این نه کاری می تواند انجام 

دهد و نه انتظار دیگری از دولت داریم!
سیستم مالی و بانکی مملکت نتوانسته اند حمایت های 
کامل و همه جانبه از تولید به عمل آورند و بانک 
مرکزی هنوز مبالغ حاصل از واردات ماشین آالت را 
به تولیدکنندگان نپرداخته است. مصداق بارز این امر 
در مورد مجموعه ما جاری است به این صورت که 
ماشین آالت جدید حمل شده اما حدود 60 روز است 
که پول فروشنده پرداخت نشده است و مسئوالن 
اعالم کرده اند »شما در ردیف 227 قرار گرفته اید و 
ممکن است تا 6 ماه دیگر این کار انجام نشود.« این 
امر سلب اعتماد فروشندگان خارجی نسبت به تعامل 
تجاری با ایران را به همراه دارد و بانک مرکزی به 
هیچ عنوان پاسخگوی این مورد نیست و بزرگ ترین 
انتقاد من به شخص آقای همتی- رئیس کل بانک 
مرکزی- وارد است . متأسفانه سیاست های و نگرش 
نامبرده دالرمحور است نه تولید محور و بیشتر مانند 
یک خزانه دار عمل می کند نه مدیر کل بانک مرکزی. 

مگر زمان ریاست آقای سیف هم آشفتگی های 
ارزی و بی توجهی به تولید وجود نداشت؟ برخی 
بانک  استقالل  عدم  دلیل  به  را  شرایط  این 
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مرکزی می دانند...    
سوء مدیریت ها نوسان دارد، افزایش قیمت دالر از 3 
هزار تومان به 30 هزار تومان، حتی در دوران دولت 
قبل -که همواره با انتقادات بسیاری روبروست-  هم 
وجود نداشت! اگر بخواهیم بد را با بدتر مقایسه کنیم 
که طبعاً هیچ گاه شرایط ایده آل نبوده است. اشاره شما 
به عدم استقبال بانک مرکزی صحیح است اما چنین 
فاجعه مدیریتی که اسناد فروش خارجی متعلق به تارا 
ریس با گذشت 60 روز هنوز پرداخت نشده و بانک 
مرکزی آن را درست مدیریت نمی کند و کدام مسئول 
بانک مرکزی قبلی به این شکل سراغ دارید؟! آخرین 
باری که اعتبارات اسنادی به فروشندگان خارجی با 
تأخیر پرداخت شد متعلق به 25-30 سال پیش است 
و این اتفاق دیگر هرگز رخ نداد تا زمان مدیریت آقای 
همتی. متأسفانه برای اولین بار است که بی اعتباری 
مشتریان ایرانی نزد فروشندگان خارجی افزایش پیدا 

می کند و جای تأسف دارد.

و روی  آمریکا  انتخابات  یک سوال سیاسی! 
بر  چقدر  دموکرات،  جدید  دولت  آمدن  کار 
برجام  اجرای  و  تحریم ها  رفع  ایران،  اقتصاد 
موثر خواهد بود؟ زمزمه ارزانی کاالها، کاهش 
نرخ دالر و معجزه های اقتصادی یکی پس از 
دیگری! در اغلب رسانه ها و کانال های مجازی 
در حال چرخش است. دیدگاه شما در این مورد 

چیست؟
تحلیل گر سیاسی یا دانش آموخته رشته علوم سیاسی 
نیستم بلکه به عنوان یک فعال اقتصادی و صنعتی 
به فعالیت می پردازم اما امروزه اقتصاد و سیاست به 
همدیگر گره خورده اند. بسیار خوشحالیم که دیگر 
ترامپ در عرصه قدرت نیست چون با رفتن وی اگر 
شرایط بهتر نشود، قطعاً بدتر نخواهد شد. امید به آینده 
در کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال 
توسعه بهبود پیدا کرده است. با توجه به این که آقای 
بایدن هنگام انعقاد برجام، معاون اول رئیس جمهور 
آمریکا بود ، این امیدواری وجود دارد که مذاکرات مفید 

و موثرتر پیرامون برجام توسط طرفین انجام شود.
 نکته دوم و در واقع خبر خوب، احتمال کشف واکسن 

کرونا در بازارهای جهانی است که امیدوارم در سال 
آینده با کاهش مبتالیان و قربانیان کرونا روبرو شویم 
و به این ترتیب امید به آینده را کمی افزایش می دهد 
اما در شرایط فعلی، انتخاب آقای بایدن باعث رکود در 
بازار ما شده است چون مردم و فعاالن صنعتی منتظر 
کاهش قیمت ها هستند و رکود خاصی در جامعه به 

چشم می خورد.

شما عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران و آلمان 
را نیز در پرونده فعالیت های حرفه ای خود ثبت 
کرده اید. با توجه به انتخابات اخیر این اتاق، 
تعامالت  رشد  در  میزان  چه  تا  می کنید  فکر 

تهران و برلین موثر خواهد بود؟
دلیل حضورم در اتاق بازرگانی ایران و آلمان این بود 
که بالغ بر 25 سال یک هیئت مدیره به فعالیت ادامه 
می داد و راهی برای ورود جوانان تازه نفس و با انگیزه 
وجود نداشت با توجه به درخواست برخی شرکت های 
آلمانی، در انتخابات شرکت کردم و خوشبختانه به 
همراه چندتن از دوستان جوان، تحوالت نسبتاً خوبی 
در اتاق به وجود آوردیم. طبق شعار اتاق که معتقد 
بودیم همواره نیازمند تزریق تفکر و نیروهای جدید در 
هیئت رئیسه است، یک دوره حضور در هیئت رئیسه 
شوق  و  شور  هم  امسال  می دانستم.  کافی  را  اتاق 
بسیاری وجود داشت و تالش دارند تحوالت خوبی در 
اتاق ایران و آلمان به وجود آورند. بسیار خرسندم که 
شش سال پیش فضای بازتری برای حضور همگان - 
نه انحصاری و در اختیار یک گروه خاص- در اتاق به 
وجود آوردیم و انحصار 25 ساله را شکستیم، امیدوارم 

این موضوع تکرار نشود. 
در مورد اثرگذاری اتاق بازرگانی بر روابط دو کشور 
باید عنوان کنم چندان نمی تواند تأثیرگذار باشد. این 
بازرگانی در  اتاق  سیاست کلی مابین دولت هاست. 
واقع نماینده اقتصاد آلمان در ایران است و قدرت آن 
بستگی به تعداد شرکت های آلمانی دارد. متأسفانه طی 
سه سال اخیر با توجه به شرایط دشواری که آمریکا 
برای شرکت های آلمانی در تعامل با ایران به وجود 
آورد، حضور آلمانی ها در این اتاق به حداقل رسید و 

عماًل کاری از اتاق بازرگانی برنمی آمد. 

طبعاً در صورت کاهش فشار آمریکا بر شرکت های 
آلمانی جهت ورود به ایران، شاهد حضور موثر و پر 
رنگ فعاالن اقتصادی و صنعتی آلمان خواهیم بود 
و بنیه و توان اتاق بازرگانی نیز افزایش پیدا می کند 
اما در نظر داشته باشید که 95 درصد اقتصاد آلمان، 
خصوصی است و دولت تصمیم نمی گیرد شرکت ها 
به ایران بروند یا نروند بلکه شرکت ها و تشکل های 

بخش خصوصی در این زمینه تصمیم می گیرد. 
میانه  شرکت های  از  متشکل  کشور  این  اقتصاد 
خانوادگی است و شرکت های میانه خصوصی به عنوان 
 )Hidden champions( »قهرمانان پنهان صادرات«
شناخته می شوند. دلیل موفقیت آلمان بر مبنای همین 
اما  نمی کنند  جلوه گیری  چندان  که  شرکت هاست 
به صادرات موفق و مستمر ادامه می دهند. سیستم 
مالی آلمان وابسته به سیستم مالی جهان است و با 
بانک های آمریکایی، ارتباط مستقیم دارند؛ لذا به دلیل 
تحریم ایران و خطر مسدود شدن کلیه حساب های 
بین المللی، مراودات مالی و بانکی با ایران را متوقف 

کردند و به اصطالح دنبال دردسر نیستند. 
مالی  سیستم  فشار  و  تحریم ها  کاهش  در صورت 
جهان،  شرکت های آلمانی می توانند بار دیگر با ایران 
معامله داشته باشند، تراز تعداد شرکت های آلمانی در 
اتاق مشترک بازرگانی افزایش پیدا می کند و طرفین 
بدون نگرانی با همدیگر به تبادالت صنعتی، فنی و 

تجاری می پردازند. 

حرف ناگفته و پایانی...
از تیم نساجی امروز بسیار تشکر می کنم زیرا با تمام 
ادامه  فعالیت خود  به  امروز  شرایط سخت ، نساجی 
مشکالت  و  مسائل  مورد  در  همیشه  ما  می دهد. 
شما  دارم  اطمینان  ولی  می کنیم  خودمان صحبت 
هم به عنوان یک رسانه با مشکالت بسیاری روبرو 
هستید اما همچنان سنگر را حفظ کرده اید، همیشه با 
صنعتگران در ارتباط هستید و جویای حال ما بوده اید. 
ادامه دهید چون  را  آینده همین مسیر  امیدوارم در 

فعالیت شما باعث دلگرمی ماست.  

تهیه و تنظیم: سارا نظام االسالمی
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نساجی  صنعت  فعلی  شرایط  مورد  در  شما  دیدگاه 
چیست؟

نساجی، خصوصی  ترین صنعت کشور به شمار می آید و طی سالیان گذشته، 
فراز و نشیب های بسیاری را تجربه کرده است اما با توجه به شرایط اخیر، در 
حال حاضر وضعیت خوبی دارد و جزو صنایعی به شمار می آید که در ایران از 
نظر توجیه پذیری، بسیار سودآور است. اگرچه از مشکالتی که تولیدکنندگان 
تمام صنایع کشور با آن دست و پنجه نرم می کنند، مستثنی نیست. توجه 
داشته باشید که شرایط هر صنعتی متفاوت است؛ برخی به عنوان صنایع مادر 
اغلب دولتی یا خصولتی هستند و طبعاً مورد حمایت های خاص دولت قرار 
می گیرند ولی صنعت نساجی در زمره صنایعی قرار دارد که معمواًل تحت 
حمایت خاصی قرار نمی گیرند و به دلیل ماهیت ذاتی خود - به خصوص 
در مورد پارچه و پوشاک- بسیار قاچاق پذیر است اما با این اوصاف، فعاالن 
این صنعت به راه خود ادامه می دهند. البته نساجی و پوشاک را باید جداگانه 

مدنظر قرار دارد زیرا هر کدام دارای مسائل و مشکالت خاصی هستند. 
در مجموع باید عنوان کنم که تولید فرایندی نیست که در بخش تدوین 
قوانین و مقررات، ارائه تسهیالت بانکی و مشوق های صنعتی، مورد حمایت 
دولت قرار بگیرد و از سوی دیگر صنایع تحت حمایت همه جانبه دولت، 
صرفاً به صورت مصنوعی سرپا نگه داشته شده اند و نباید انتظار رشد و 
توسعه صنعتی را از آنها داشت. شاید اگر صنایع نساجی و پوشاک از چنین 
حمایت هایی بهره مند می شدند هیچ گاه ماشین آالت قدیمی و از رده خارج در 
خطوط تولید به فعالیت ادامه نمی دادند و کارخانه ها همگام با تکنولوژی های 
روز دنیا از دستگاه های مدرن بهره مند می شدند به همین دلیل صنعتگران 
مجبورند با اتکا به سرمایه های خود، ماشین آالت جدید تهیه نمایند تا با ارائه 

محصوالت طبق مد روز دنیا، از رقابت با سایر کشورها بازنمانند. 

دیدگاه

گفت وگو با  مهندس مجید نامی- مدیرعامل شرکت پرنگ مس و نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران

تنها توقع 
تولیدکنندگان از دولت: 

تأمین ارز 
برای واردات 
مواد اولیه

اشاره:
تمام  برای  مناسبی  بسیار  فرصت  ارز،  فعلی  به شرایط  توجه  »با  نامی،  مهندس  گفته  به 
کیفی  سطح  و  دهند  گسترش  را  خود  بازارهای  بتوانند  تا  آمده  وجود  به  تولیدکنندگان 
و  دولت  لذا  رفت  خواهد  از دست  فرصت طالیی سریع  این  ببرند.  باال  را  محصوالتشان 
تولیدکنندگان در کنار همدیگر باید از این فرصت نهایت استفاده را به عمل آورند و اگر به هدر 
برود، با توجه به تجربیات سال های قبل باز هم شاهد فرصت سوزی خواهیم بود و تولید داخلی 
ضرباتی مخرب تر از گذشته خواهد بود.«                                                                                                                                        

وی اذعان می دارد:»  متأسفانه شرایط هیچ گاه به نفع تولیدکننده نبوده و نیست و با دستورالعمل ها 
و قوانین متفاوت و متناقض، روند تولید کند پیش می رود و فرصت های ارزشمندی از بین 
می روند،  البته مدیران بخش خصوصی، تأمین کنندگان و تجار شیو ه های مختلف دور زدن 
تحریم ها را یاد گرفته اند ! اما تنها توقع تولیدکنندگان از دولت این است که ارز مورد نیاز واردات 
ماشین آالت و مواد اولیه صنعتی را در اختیارشان قرار دهند. این فعال صنایع نساجی و پوشاک 
در گفت وگوی خودد، گریزی به انتخابات آمریکا هم می زند و می گوید:» طبق اظهارات بایدن، 
وی از برجام و توافق هسته ای حمایت می کند اما بعید می دانم بالفاصله این کار انجام شود 
و احتماالً شرایط جدیدی برای بازگشت به برجام اعالم خواهد کرد. در نهایت با از سرگیری 
برجام، فروش نفت ایران تسهیل و بخشی از منابع مالی بلوکه شده آزاد می شود؛ همچنین 
منابع ارزی بیشتری برای کنترل نرخ ارز در اختیار کشور ما قرار می گیرد . البته در زمان اجرای 

برجام هر چند وضعیت نسبتاً بهتری وجود داشت اما ارتباطات بانکی به شدت محدود بود.«
وی گریزی به انتخابات آمریکا هم می زند و در این مورد می گوید:» طبق اظهارات بایدن، 
وی از برجام و توافق هسته ای حمایت می کند اما بعید می دانم بالفاصله این کار انجام شود 
و احتمااًل شرایط جدیدی برای بازگشت به برجام اعالم خواهد کرد. در نهایت با از سرگیری 
برجام، فروش نفت ایران تسهیل و بخشی از منابع مالی بلوکه شده آزاد می شود؛ همچنین 
منابع ارزی بیشتری برای کنترل نرخ ارز در اختیار کشور ما قرار می گیرد . البته در زمان اجرای 

برجام هر چند وضعیت نسبتاً بهتری وجود داشت اما ارتباطات بانکی به شدت محدود بود
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میزان  چه  تا  پوشاک  و  نساجی  مدیران 
تولید  بازسازی خطوط  و  نوسازی  دغدغه 
تشدید  و  ارز  نرخ  افزایش  به  توجه  با  را 

تحریم ها دارند؟ 
خوشبختانه اغلب مدیران واحدهای پوشاک تفکر نوسازی و 
بازسازی ماشین آالت را در ذهن دارند و در غیر این صورت 
نمی توانند در بازار رقابتی امروز دوام بیاورند. امروزه حضور 
رقبای خارجی در بازار نساجی ایران به دلیل ممنوعیت 
واردات، کمتر از گذشته شده اما از سوی دیگر شاهد رقابت 
تنگاتنگ و شدید داخلی هستیم و مشتریان هم به دنبال 
کاالی باکیفیت،  قیمت مناسب و قابل رقابت با محصوالت 
خارجی هستند لذا باید تولیداتی در اختیار مصرف کنندگان 
قرار گیرد که از نظر کیفی، طراحی و قیمت مورد استقبال 
آنان قرار گیرد. در این میان برخی مدیران همچنان به دنبال 
تولید کاالی بدون کیفیت هستند یا  توجهی به نوسازی و 
بازسازی خطوط تولید نشان نمی دهند و بر این باورند که به 
دلیل نبود رقبای بزرگ در بازار فعلی می توانند سهم خود را 
پیدا کنند ولی واقعیت این است که یک مدیر هوشمند به 
خوبی می داند این شرایط، ثابت باقی نخواهد ماند و امکان 
بازگشت رقبای قدرتمند  و ارائه محصوالت باکیفیت و 
قیمت منطقی به بازار ایران دور از ذهن نیست به این ترتیب 
کسانی که امروز درصدد پایه ریزی جهت تثبیت برند خود 
هستند، پیروزِ میدان رقابت خواهند بود و مسلماً آنهایی که 
از فرصت ارزشمند و طالیی امروز، بهره کافی نبرند در آینده 

نزدیک از صحنه رقابت محو می شود. 
در مورد واحدهای نساجی به دلیل گستردگی شاخه های 
فرش  فعاالن  مثال  برای  است.  مختلف  شرایط  فعال، 
قابل  خارجی  و  داخلی  بازار  دارای  کف پوش  و  ماشینی 
توجهی هستند، از نظر مسائل تکنولوژیکی در سطح باالیی 
قرار دارند، سطح رقابت بسیار شدید است و به دلیل ارتباط 
مستقیم با مصرف کنندگان نهایی بسیاری از موارد را درنظر 
می گیرند ولی در زمینه تولید پارچه نقاط ضعف بسیاری 
داریم. هنوز بسیاری از پارچه های مورد استفاده صنایع در 
کشور به اندازه کافی و با کیفیت و تنوع باال تولید نمی شود، 
و  باالست  بسیار  بخش  این  در  سرمایه گذاری  به  نیاز 
تولیدکنندگان پارچه باید درک بهتری از بازار پوشاک داشته 
باشند تا بتوانند محصوالتی که به عنوان مواد اولیه موردنیاز 

این صنعت به شمار می آیند را تولید کنند. 
در بخش پارچه های تریکو و گردباف وضعیت مطلوب است 
ولی در پارچه های تاری- پودی که مصارف مختلفی دارند، 

با کمبود تولید مواجهیم لذا بسیاری از صنعتگران ترجیح 
می دهند کاالهای متداول و روتین در قالب تولید انبوه را 
روانه بازار کنند و کمتر به دنبال ارائه محصوالت خاص با 
مصرف کمتر هستند. در صنعت پوشاک به دلیل تغییرات 
سریع مد و لزوم به روز بودن ، وضعیت به نحوی شده که 
برخالف گذشته تیراژ تولید از یک طرح و یک مدل معمواًل 
باال نیست اما این موضوع برای بسیاری از تولیدکنندگان 
مقرون به صرفه نیست. در این زمینه نیازمند برنامه ریزی 
نساجی  واحدهای  تا  هستیم  بیشتر  سرمایه گذاری  و 
محصوالت متنوع ، باکیفیت و قابل استفاده کارخانه های 
تولید پوشاک ارائه نمایند؛ در غیر این صورت مانند امروز 
تولیدکنندگان پوشاک مجبورند به شیوه های مختلف پارچه 

و اکسسوری را از خارج کشور وارد کنند.

حدود یک سالی است که دنیا با ویروس 
کرونا روبرو شده و تمام کشورها را درگیر 
خود کرده است. به نظر شما شیوع کرونا چه 
تأثیراتی بر روند تولید، بازار و فروش صنایع 

نساجی و پوشاک کشور گذاشته است؟ 
در ایران دو همزمانی نامبارک یعنی شیوع کرونا و افزایش 
شدید نرخ ارز و تحریم ها را تجربه کردیم که هر دو کوچک 
شدن بازار پوشاک کشور را به همراه داشت و در این میان 
بعضی از رسته های پوشاک مانند تولیدکنندگان لباس های 
مجلسی زنانه و مردانه با صدمات بیشتری مواجه شدند. 
از اسفند سال 98 به دلیل تعطیل شدن  مشکالتی که 
فروشگاه ها به وجود آمد،   زیان های هنگفتی را بر پیکر 
صنعت پوشاک وارد کرد که جبران آن بسیار دشوار است. 
البته شرایط امسال نسبت به اواخر سال گذشته کمی بهتر 
بشده زیرا رکود بازار پوشاک از آبان سال 98 شروع و در 
اسفندماه با شیوع کرونا به اوج خود رسید. امیدواریم در بهمن 

و اسفند امسال شاهد تکرار اتفاقات تلخ پارسال نباشیم. 
شرکت ها و برندها باید نهایت تالش خود را به عمل آورند 
تا به افزایش فروش های آنالین روی آورند و این سبک 
فروش را به عنوان یکی از شیوه های تجارت در آینده مدنظر 
قرار دهند. بعضی مدیران شرکت ها تصور می کنند برای 
فروش آنالین، وجود یک سایت یا کانال اینستاگرامی کافی 
است! در صورتی که فروش آنالین به مراتب گسترده تر، 
بتواند  تا  نیازمند برنامه ریزی های بیشتر است  جدی تر و 
جایگزین مناسبی برای فروش حضوری شود کما این که 
بسیاری از برندهای خارجی این تجربه را با موفقیت کسب 

کرده اند و در کشور ما نیز سایت های متعددی وجود دارند 
که به صورت حرفه ای در زمینه فروش آنالین مشغول 
فعالیت هستند اما باید ارتباطات میان تولیدکنندگان، برندها 
و سایت های فروش آنالین افزایش پیدا کند زیرا به تدریج 

فروش محصول در دنیا به سمت آنالین پیش می رود. 

اشاره  تحریم ها  و  ارز  نرخ  افزایش  به 
صنایع  بر  موضوع  این  تبعات  کردید. 
نساجی به خصوص در زمینه تهیه مواد اولیه 

و واردات ماشین آالت چیست؟
آن  تنها دردسر  و  نیست  تحریم ها که موضوع جدیدی 
دشواری های بیشتر و تهیه سخت تر و گران تر مواد اولیه 
و ماشین آالت است، به همین دلیل مدیران درگیری های 
آنها،  دغدغه  بزرگ ترین  و  دارند  حوزه  این  در  بسیاری 
چگونگی تأمین ارز مورد نیاز برای تأمین مواد اولیه و قطعات 
صنعتی است. متأسفانه شرایط هیچ گاه به نفع تولیدکننده 
و  متفاوت  قوانین  و  دستورالعمل ها  با  و  نیست  و  نبوده 
فرصت های  و  می رود  پیش  کند  تولید  روند  متناقض، 
ارزشمندی از بین می روند،  البته مدیران بخش خصوصی، 
تأمین کنندگان و تجار شیو ه های مختلف دور زدن تحریم ها 
را یاد گرفته اند ! اما تنها توقع تولیدکنندگان از دولت این است 
که ارز مورد نیاز واردات ماشین آالت و مواد اولیه صنعتی را 

در اختیارشان قرار دهند. 
 

پرسش بعدی، رنگ و بوی سیاسی دارد 
اما چون اقتصاد کشور ما آمیخته با مسائل 
سیاسی است، ناگزیر به طرح آن هستیم. 
فکر می کنید توجه به نتایج انتخابات اخیر 
امریکا، احتمال بازگشت به میز مذاکره و 

برجام توسط بایدن وجود دارد؟
این تعبیر که با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا، نرخ 
دالر کاهش بسیاری پیدا می کند، هیجانی و مقطعی است 
زیرا تعیین کننده نرخ ارز، مولفه های اقتصادی، دولت و بانک 
مرکزی است؛ اگر انتخاب یک رئیس جمهور در کشوری 
دیگر، نرخ ارز حتی در صرافی های دولتی و بانک ملی 
سقوط می کند، به این معناست که دولت ما با نرخ دالر 
بازی می کند و در غیر این صورت توجیه دیگری وجود ندارد 
زیرا هیچ اتفاقی در اقتصاد کشور ما رخ نداده است نه فروش 
نفت افزایش یافته و نه منابع ارزی آزاد شده است. دلیل 
کاهش نرخ ارز توسط صرافی های دولتی و بانک مرکزی 
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نشان دهنده عدم کنترل موثر سیستم بانکی بر نرخ دالر 
است و بزرگ ترین ضربه ای که در این میان نصیب تولید 
می شود، نوسانات نرخ ارز است زیرا افزایش و کاهش ارز 
برای یک سیستم اقتصادی سالم مفید نیست. یک کارخانه 
تولیدی نمی تواند خط تولید خود را متوقف کند و مجبور 
است،  اولیه  مواد  و  یدکی  قطعات  ماشین آالت،  تهیه  به 
کارخانه  ای که تا چند هفته پیش بر مبنای دالر 30 هزار 
تومانی و به دلیل تحریم ها مواد اولیه مورد نیاز را به مراتب 
بیشتر از نرخ جهانی تهیه کرده است، دالر 25 تومانی برایش 
حکم زیان هنگفت و غیرقابل جبران دارد و چه بسا سقوط 
نرخ دالر تداوم پیدا کند پس کاالی تولید شده با مواد اولیه 
مذکور را به چه قیمتی در بازار ارائه نماید؟ از سوی دیگر 
طی دو سال گذشته ارزش ریال حدود 10 برابر کمتر شده 
و نقدینگی یکی از دغدغه های بزرگ تولیدکنندگان است 
با این وضعیت، یک صنعتگر چگونه دوام می آورد؟ وام و 
تسهیالت بانکی کشور که بسیار گران است و بانک ها عامل 
اصلی عدم توفیق و حتی ورشکستگی تولیدکنندگان ایرانی 
هستند.  مشکل اصلی اقتصاد ایران ، سیستم بانکداری است 
و هر دولتی که به قدرت می رسد، در ابتدا شعار اصالح نظام 

بانکی را سر می دهند اما کاری از پیش نمی رود! 
در مورد ریاست جمهوری جدید آمریکا هم باید بگویم طبق 
اظهارات بایدن، وی از برجام و توافق هسته ای حمایت 
می کند اما بعید می دانم بالفاصله این کار انجام شود و 
اعالم  برجام  به  بازگشت  برای  جدیدی  شرایط  احتمااًل 
خواهد کرد. در نهایت با از سرگیری برجام، فروش نفت 
ایران تسهیل و بخشی از منابع مالی بلوکه شده آزاد می شود؛ 
همچنین منابع ارزی بیشتری برای کنترل نرخ ارز در اختیار 
کشور ما قرار می گیرد . البته در زمان اجرای برجام هر چند 
وضعیت نسبتاً بهتری وجود داشت اما ارتباطات بانکی به 
شدت محدود بود، در واقع همان دولت وقت آمریکا که 
برجام را امضاء کرده بود، حاضر به رفع تحریم های علیه 
ایران نشد و تبع آن بسیاری از شرکت ها و بانک های اروپایی 
و آمریکایی تمایلی به مراوده با ایران نداشتند. به محض 
سرکار آمدن ترامپ و اعالم مواضع ضد ایرانی، اروپایی ها 
به طور کامل پا پس کشیدند پس تا زمانی که توافق کامل 
و جامع با آمریکا حاصل نشود، اروپا ) به خصوص بانک های 

اروپایی( هیچ تعاملی با ایران نخواهند داشت

پیش از آن که شما را به عنوان عضو هیئت 
مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و 

پوشاک ایران بشناسیم، در قالب یکی از 
نمایندگان معتبر و خوش نام ماشین آالت 
نساجی و پوشاک می شناسیم. لطفاً کمی 
در مورد وضعیت فعلی تبادالت پرنگ مس 
با شرکت های خارجی که نمایندگی آنها را 

برعهده دارید، توضیحاتی ارائه نمایید.
عمده فعالیت ما در زمینه تهیه مواد اولیه )همچون الیاف( و 
ماشین آالت و قطعات است. در مورد الیاف باید به صراحت 
انجام می شود زیرا  عنوان کنم روند فعالیت به دشواری 
بخش مرتبط با اروپا به طور کامل قطع شده و در بخش 
مرتبط با چین هم به دلیل تحریم نساجی ایران توسط 
آمریکا دچار مشکالتی شده ایم و حتی بانک کونلون )که 
سال های متمادی در لیست سیاه آمریکا قرار دارد( تعامل 
با بانک های ایرانی در زمینه نساجی را متوقف کرده است 
لذا تمام تالش خود را به عمل آوردیم تا راه هایی برای دور 
زدن تحریم ها پیدا کنیم. واردات ماشین آالت، هر چند بسیار 
سخت  اما از طریق کشورهای واسطه  کار در حال انجام 
است. در مورد تهیه قطعات باید بگویم قطعات کوچک اما 
نیازمند تهیه بسیار فوری هستند و تأمین سریع آنها همکاری 

وزارت صنعت و بانک مرکزی را می طلبد. 
 بستن یک راه یا پاک کردن صورت مسأله دردی را درمان
 نمی کند. بارها به مسئوالن اعالم کرده ایم برای واردات
 قطعات باید امکان استفاده از ارز متقاضی فراهم شود تا
 شاهد ورود قانونی این قطعات به کشور باشیم اما بانک
 مرکزی مخالف است و انجام این کار را باعث افزایش
 درخواست ارز و شکل گیری بازار سیاه می داند. به هر حال
 شاهد افزایش نرخ ارز هستیم اما نیاز صنعتگران به قطعه از
 بین نمی رود و مجبورند از کف بازار ارز تهیه کنند و همان
 گونه که تحریم ها دور زده می شود، قطعات هم با دردسر
 وارد کشور می شود. نکته دیگر در بخش ماشین آالت این
 است که با باال رفتن نرخ ارز ، نقدینگی مورد نیاز برای
و کرده  پیدا  افزایش  به شدت   سرمایه گذاری های جدید 
 تأمین این نقدینگی خارج از توان شرکت های بسیاری است
 و اگر دولت تمایل به تداوم سرمایه گذاری در این بخش دارد
 باید به فکر ارائه تسهیالت ارزی با نرخ های پایین تر برای
 تولیدکنندگان باشد تا آنان قادر به سرمایه گذاری های جدید

.و نوسازی و بازسازی خطوط تولید شوند

کشور  داخل  قطعات  برخی  تولید  امکان 
با  هم  آن  واردات  به  نیاز  تا  ندارد  وجود 

دردسرها و مشکالتی که اشاره کردید به 
حداقل برسد؟

بسیاری از قطعات در داخل کشور تولید می شود ولی برخی 
قطعات مختص همان شرکت سازنده ماشین آالت هستند 
و باید از آنان خریداری شود. تولید بعضی از قطعات در 
کشور به دلیل کمبود دانش فنی امکان پذیر نیست یا اگر 
تولیدکننده ای به دنبال کسب دانش فنی و تولید قطعات 
خاص باشد؛ باید سرمایه گذاری کالنی انجام دهد که در 

حال حاضر مقرون به صرفه نیست.  
تولید برخی ماشین آالت صنعتی که پیچیدگی فنی خاصی 
ندارد در کشور شروع شده اما مانند تمام کشورهای دنیا این 
امکان وجود ندارد که تمام محصوالت مورد نیاز را خودمان 
تولید کنیم و سرمایه گذاری در بخش هایی ضروری به نظر 
می رسد که از نظر دانش فنی و تکنولوژیکی ما را به اهداف 
مورد نظر  سوق دهد در غیر این صورت وقت، انرژی و منابع 

مالی به هدر می رود. 

نکته پایانی این گفت وگو
با توجه به شرایط فعلی ارز، فرصت بسیار مناسبی برای 
تمام تولیدکنندگان به وجود آمده تا بتوانند بازارهای خود 
را گسترش دهند و سطح کیفی محصوالتشان را باال ببرند. 
این فرصت طالیی سریع از دست خواهد رفت لذا دولت و 
تولیدکنندگان در کنار همدیگر باید از این فرصت نهایت 
استفاده را به عمل آورند و اگر به هدر برود، با توجه به 
تجربیات سال های قبل باز هم شاهد فرصت سوزی خواهیم 
بود و تولید داخلی ضرباتی مخرب تر از گذشته خواهد بود. از 
آن جایی که هیچ گاه در کشور برنامه ریزی درستی برای تولید 
نداشته ایم و آسان ترین کار برای ما واردات بوده، به محض 
بهبود وضعیت ارزی و متمول شدن دولت، بار دیگر شاهد 

واردات انبوه و خروج ارز از کشور خواهیم بود. 
تدوین استراتژی صنعت پوشاک و نساجی که قباًل تهیه 
شده و به تصویب هم رسید اما اجرایی نشد و بنابر دالیل 
غیرمنطقی همچنان مسکوت نگه داشته شده و به جریان 
نیفتاده است. در هر صورت باید برنامه مدونی برای صنعت 
داشته باشیم تا بدانیم در آینده چه خواهیم کرد اما متأسفانه 
این اتفاق نیفتاده و الزم است به این موضوع توجه ویژه 
برنامه و  باید یک  تولید  از  برای حمایت   . باشیم  داشته 

راهکاری برای دولت، حاکمیت و صنعت مشخص باشد

تهیه و تنظیم: سارا نظام االسالمی
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صنعت  فعلی  شرایط  درمورد  شما  دیدگاه 
نساجی چیست؟ و مهم ترین معضلی که این 
با آن روبروست چیست؟ کمبود مواد  صنعت 
اولیه؟  مواد  قیمت  افزایش چندبرابری  اولیه؟ 

و .....
فکر می کنم بدترین معضلی که واحدهای نساجی 
و پوشاک با آن دست و پنجه نرم می کنند، مقوله 
فروش است. به این معنی که بالغ بر 9 ماه از فروش 
عادی و روتین گذشته خود محروم شده ایم، با توجه 
به شیوع کرونا، بازار مهم و سرنوشت ساز شب عید 
را عماًل از دست دادیم. در ماه های خرداد و تیر که 

 ، یز فرصـت سـو
تخصـص ماسـت!

اشاره:
مهنــدس شــهریاری بــا صراحــت اعــالم 
می کنــد:» فرصت هــای ارزشــمند را بــدون 
ــانی از  ــه آس ــری ب ــزی و تدبی ــچ برنامه ری هی
ــه  ــن گفت ــد ای ــم« وی در تأیی ــت می دهی دس
ــت  ــا فرص ــیوع کرون ــا ش ــد:» ب ــود می افزای خ
ــک و گان  ــادرات ماس ــرای ص ــی ب ــیار خوب بس
بــه دســت آوردیــم و امیــدوار بودیــم بــا تغییــر 
خطــوط تولیــد، ایــن فرصــت ارزشــمند را 
بــه دســت آوریــم امــا دولــت از تــرس کمبــود 
ماســک و گان در داخــل، بالفاصلــه جلــوی 
صــادرات را گرفــت. امــا پــس از اشــباع بــازار 
داخلــی و کاهــش قابل مالحظــه ماســک و گان، 
ــی  ــا در حــال تعطیل عمــالً بســیاری از کارگاه ه
هســتند منتهــا هیــچ شــخص، مســئول و 
نهــادی بــه ایــن فکــر نیســت کــه شــاید بتوان 
بــازار ماســک و گان کشــورهای همســایه -کــه 
در اختیــار چیــن اســت- را تصاحــب نماییــم.« 
وی معتقــد اســت:» ممکــن اســت عیــد امســال 
نیــز تحــت الشــعاع کرونــا قــرار بگیــرد و بــه 
جرئــت می توانــم بگویــم ایــن امــر یــک فاجعه 
بــزرگ خواهــد بــود و بســیاری از تولیدکننــدگان 
ــازار را  ــوند ب ــور می ش ــط مجب ــک و متوس کوچ
تــرک کننــد و عمــالً امــکان حضــور در بــازار را 
ندارنــد زیــرا بــه دلیــل فقــدان نقدینگــی، قــادر 

بــه تهیــه مــواد اولیــه نیســتند. 
نایــب رئیــس اتحادیــه تولیــد و صــادرات 
ــا  ــن روزه ــه ای ــران ک ــاک ای ــاجی و پوش نس
ــور  ــی حض ــدد تلویزیون ــای متع در مصاحبه ه
دارد و بــه تشــریح مســائل و چالش هــای 
ایــن صنعــت در رســانه ملــی می پــردازد، 
می گویــد:» نمی تــوان هیــچ امیــدی بــه دولــت 
ــر  ــت درگی ــم دول ــه می دانی ــون هم ــت چ بس
ــت و  ــد تحریم هاس ــم و کالن مانن ــائل مه مس
مانــدن در انتظــار دریافــت تســهیالت دولتــی یا 
سیســتم بانکــی یــک خوش بینــی کاذب اســت 
چــون هیــچ دورنمــای مشــخص، برنامه ریــزی 
ــکالت  ــع مش ــت رف ــری جه ــجم و تدبی منس

ــود.« ــده نمی ش ــا دی ــی از کرون ناش

دیدگاه

گفت وگو با مهندس بهرام شهریاری- مدیرعامل شرکت طرح بافت رایان و 
نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران

تصمیم گرفتیم با اتخاذ سیاست هایی از موجودی 
انبارها بکاهیم و به نقدینگی تبدیل کنیم متأسفانه 
نداشتیم،  اقدامی  چنین  انجام  برای  کافی  فرصت 
تصور می کردیم با فرا رسیدن فصل پائیز، شرایط 
اوج گیری کرونا و کاهش شدید  با  اما  بهتر شود 

فروش این فرصت نیز از دست رفت. 
در شرایط نامطمئن و مبهم امروز که دولت اعالم 
کرده تا ساعت 18 فروشگاه ها اجازه فعالیت دارند 
و احتمال تعطیلی دو سه هفته ای تهران و مراکز 
نمی توان  طبعاً  نیست،  ذهن  از  دور  نیز  استان ها 
انتظار شرایط عادی و مطلوبی را داشته باشیم. البته 
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و کاهش قاچاق، می توانستیم 2-3 سال طالیی را 
برای صنایع نساجی و پوشاک کشور متصور شویم 
که متأسفانه به نظر می رسد این فرصت طالیی را 

به زودی از دست خواهیم داد.

با توجه به تشدید تحریم ها و افزایش نرخ 
دالر وضعیت واردات مواد اولیه و ماشین آالت 

چگونه است؟
در مورد واردات مواد اولیه و ماشین آالت باید عنوان 
کنم تا پیش از تغییر مباحث ارزی و استراتژی بانک 
حساب های  طریق  از  ارز  تأمین  مورد  در  مرکزی 
صادرات،  مقابل  در  واردات  جهت  اشخاص  ارزی 
نکته ای که بارها مسئوالن بانک مرکزی به صراحت 
در جلسات متعدد اعالم می کنند، مخالفت با ورود 
ماشین آالت جدید است و بر این باورند که اگر امروز 
اختصاص  صنعتگران  به  ماشین آالت  واردات  ارز 
پیدا کند، فردا جهت واردات مواد اولیه مورد نیاز آن 
ماشین آالت از ما ارز مطالبه خواهند کرد؛ پس بهتر 
است با ورود ماشین آالت جدید موافقت نشود تا بعدها 
مشکالت ناشی از تخصیص ارز مواد اولیه گریبانگیر 
بانک مرکزی نشود! براین اساس مسئوالن بانک 
مرکزی، کاهش تقاضا برای ارز با هدف تثبیت نرخ 
ارز را در دستور کار خود قرار دادند اما در نهایت این 
اتفاق رخ نداد و ارز آزاد و نیمایی به 26-27 هزار 
تومان رسیده است. به همین دلیل تصور می کنم 
خوِد مسئوالن هم پذیرفته اند که چنین اقدامی عملی 
نیست و تدبیری نیست که بخواهند بر اساس آن 
نرخ ارز را ثابت نگه دارند لذا موافقت کردند که در 
مقابل صادرات و یا در قبال استفاده از حساب ارزی 
اشخاص، آنان بتوانند ماشین آالت و مواد اولیه وارد 

کنند. 
مسلماً تا چند سال آینده واردات ماشین آالت چندان 
به  سرمایه گذاری  و  بود  نخواهد  به صرفه  مقرون 
است  غیراقتصادی  کاماًل  ماشین آالت  خرید  روی 
اما اگر شرایط فروش به روال عادی خود بازگردد، 
ماشین آالت  مصرف  برای  اولیه  مواد  واردات  به 
اولیه  مواد  تأمین  البته  شد.  خواهیم  نیازمند  فعلی 
به دلیل کمبود ارز در کل سیستم اقتصادی کشور 

باز هم  و  روبرو خواهد شد  با مشکالت عدیده ای 
باال رفتن  به  افزایش تقاضا  انتظار داشت  می توان 

قیمت ارز در سطح بازار منتهی گردد. 
نکته مهم دیگر در زمینه افزایش نرخ ارز این است 
که برخالف مواد غذایی یا سایر اقالم ضروری در 
مورد پوشاک به هیچ عنوان نه دیده ایم و نه انتظار 
یا  پوشاک  قیمت  ارز،  نرخ  افزایش  با  که  داریم 
محصوالت نساجی افزایش پیدا کند زیرا پوشاک و 
منسوجات جزو مایحتاج اصلی مردم نیستند و معمواًل 
با سرعت بسیار بسیار کمتری خود را با قیمت ارز 
تطبیق می دهند در نتیجه نمی توان گفت الزاماً با باال 
رفتن نرخ ارز به صورت آنی می توان قیمت پوشاک 
توان  این که  افزایش دهیم؛ ضمن  را  و منسوجات 
اقتصادی مردم تاب و تحمل افزایش قیمت پوشاک 
را ندارد. اگر قیمت ارز به 50 هزار تومان هم برسد، 
هیچ یک از تولیدکنندگان پوشاک نمی توانند قیمت 
پلیور 170 هزارتومانی را یک باره  مثاًل یک قطعه 
در  اقدام  این  زیرا  دهند  افزایش  تومان  هزار   300
کاالهای  و  غذایی  مواد  برخالف  پوشاک  صنعت 
غیرممکن  مردم  اساسی،  نیازهای  کننده  برطرف 
ارز هر روز  نرخ  افزایش  با  بنابراین  و محال است 
ضعیف تر از روز قبل می شویم و توانی برای تهیه 
مواد اولیه باقی نمی ماند؛ به عبارت دیگر اگر تمام 
کاالهای خود را )که با احتساب دالر 20 هزارتومانی 
در نظر گرفته بودیم( بفروشیم؛ امروز که قیمت دالر 
به 27 هزار تومان رسیده نمی توانیم مواد اولیه مورد 
نیاز را تأمین کنیم این امر نشان می دهد تا چه میزان 
محصوالت نهایی صنایع نساجی و پوشاک در مقابل 

تغییرات نرخ ارز، آسیب پذیرند. 

صادرات در شرایط فعلی امکان پذیر و مقرون 
به صرفه به نظر می رسد؟

فرصت سوزی  ما  تخصص  که  است  این  واقعیت 
است! فرصت های ارزشمند را بدون هیچ برنامه ریزی 
و تدبیری به آسانی از دست می دهیم. با شیوع کرونا 
فرصت بسیار خوبی برای صادرات ماسک و گان به 
دست آوردیم و امیدوار بودیم با تغییر خطوط تولید، 
دولت  اما  آوریم  دست  به  را  ارزشمند  فرصت  این 

ممکن است این وضعیت نامطلوب هنوز از آخرین 
حلقه زنجیره تولید یعنی پوشاک به سایر بخش های 
منتقل  پارچه-  و  نخ  تولید  -مانند  نساجی  صنایع 
نشده باشد اما اطمینان دارم که آنها نیز از تبعات 
منفی کرونا بی تأثیر نخواهند بود و اگر در فصل پائیز 
هم شاهد عدم توفیق در فروش پوشاک باشیم و 
نتوانیم موجودی انبارهای خود را به نقدینگی تبدیل 
کنیم، قطعاً این رکود به بخش های باالی زنجیره 
نساجی خواهد رسید و فعاالن نساجی نیز کاهش 

شدید فروش را تجربه خواهند کرد.
این روزهای  اعتقاد من مهم ترین معضل  به  پس 
از  مملو  انبارهای  و  فروش  پوشاک،  صنعتگران 
به  آن  فروش  امکان  متأسفانه  که  است  محصول 
دلیل کرونا و مشکالت اقتصادی مردم امکان پذیر 

نیست. 

فعالیت  روند  بر  تأثیراتی  چه  کرونا  شیوع 
دنیا(  همچنین  و   ( کشور  نساجی  صنایع 
به  مدت  چه  می کنید  فکر  است؟و  گذاشته 
طول خواهید انجامید تا شرایط به حالت عادی 

گذشته )پیش از کرونا( بازگردد؟
این که تا چه میزان در آینده درگیر کرونا خواهیم بود، 
اما  باید کارشناسان حوزه سالمت نظر دهند  طبعاً 
برآورد من این است که ممکن است عید امسال نیز 
تحت الشعاع کرونا قرار بگیرد و به جرئت می توانم 
و  بود  خواهد  بزرگ  فاجعه  یک  امر  این  بگویم 
بسیاری از تولیدکنندگان کوچک و متوسط مجبور 
می شوند بازار را ترک کنند و عماًل امکان حضور در 
بازار را ندارند زیرا به دلیل فقدان نقدینگی، قادر به 

تهیه مواد اولیه نیستند. 
از طرف دیگر نمی توان هیچ امیدی به دولت بست 
و  مهم  مسائل  درگیر  دولت  می دانیم  همه  چون 
کالن مانند تحریم هاست و ماندن در انتظار دریافت 
تسهیالت دولتی یا سیستم بانکی یک خوش بینی 
مشخص،  دورنمای  هیچ  چون  است  کاذب 
برنامه ریزی منسجم و تدبیری جهت رفع مشکالت 

ناشی از کرونا دیده نمی شود. 
در صورت عدم شیوع کرونا به دلیل افزایش نرخ ارز 
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از ترس کمبود ماسک و گان در داخل، بالفاصله 
بازار  اشباع  از  پس  اما  گرفت.  را  صادرات  جلوی 
داخلی و کاهش قابل مالحظه تقاضا ماسک و گان، 
عماًل بسیاری از کارگاه ها در حال تعطیلی هستند 
منتها هیچ شخص، مسئول و نهادی به این فکر 
نیست که شاید بتوان بازار ماسک و گان کشورهای 
تصاحب  را  است-  چین  اختیار  در  -که  همسایه 
نماییم. پس در مورد صادرات پوشاک هم باید بگویم 
به دلیل فقدان استراتژی و برنامه ریزی صحیح، هیچ 
تفکر و ِخردی وجود ندارد که برنامه ریزی منسجم 
و کاربردی تدوین نماید. شاید برخی شرکت ها به 
صورت پراکنده و موردی صادرات داشته باشند اما 
فایده ای ندارد و نمی تواند تأثیرات الزم در بازارهای 

هدف را به صورت طوالنی مدت حفظ کند. 
به اعتقاد من علی رغم نرخ ارز فعلی و قیمت تمام 
بازارهای هدف،  در  ایرانی  پایین محصوالت  شده 
عدم  و  مشخص  زیرساخت ها  نبود  به  توجه  با 
حمایت های دولتی صحبت در مورد صادرات بی ثمر 
است و بعید می دانم از فرصت های آینده هم استفاده 

کافی را ببریم. 

خصوص  به  قاچاق  وضعیت  از  شما  تحلیل 
آیا  فعلی چیست؟  در شرایط  پوشاک  قاچاق 

کرونا تاثیری در کاهش واردات داشته است؟
هیچگاه  نباید فرض کنیم قاچاق با شیوع کرونا از 
بین رفته یا خواهد رفت. در حال حاضر قاچاق به 
و سیستم های حمل  ترددی  دلیل محدودیت های 
تعداد  است،  کرده  پیدا  کاهش  شدت  به  نقل  و 
حرکت  ایران  به  چین  سمت  از  که  کشتی هایی 
مختلف  کشورهای  از  که  پروازهایی  یا  می کنند 
راهی ایران می شوند، همگی متوقف شده اند و طبعًا 
اثرات بسیاری در کاهش قاچاق دارد اما پس از رفع 
بحران کرونا و ازسرگیری سیستم های حمل و نقل 
بار دیگر شاهد تداوم قاچاق خواهیم بود زیرا عمده 
استوک  نوع  از  می َشود  ما  وارد کشور  که  قاچاقی 
است و در دنیا حجم فزاینده ای از پوشاک استوک 
وجود دارد در صورت کوچک ترین بی احتیاطی و کم 
توجهی ممکن است این کاالهای استوک به طور 

سرسام آوری در قالب قاچاق به ایران سرازیر شوند. 
طبعاً سازمان های متولی مبارزه با قاچاق کاال باید 
تدابیری در این زمینه بیندیشند و هر چه سریع تر 
را  خارجی  پوشاک  برندهای  واردات  دستورالعمل 
در مجلس مصوب نماییم و باید آماده فرا رسیدن 
زمانی باشیم که قاچاق پوشاک افزایش پیدا کند یا 
درب های کشور به روی پوشاک غیرقانونی باز شوند. 

نکته نهایی
بسیار مایلم در مورد تحریم های نساجی و پوشاک که 
از آوریل 2020 )فروردین99( توسط آمریکا اجرایی 
شد؛ توضیحاتی ارائه دهم. همان طور که می دانید 
و  بوده  مواجه  آن  با  که  تحریم هایی  اغلب  هدف 
هستیم، کاهش دسترسی به ارز یا انجام خریدهای 
خارجی است. اما امسال بحث جدیدی تحت عنوان 
»تحریم های نساجی و پوشاک« شکل گرفت. طبق 
آمارهای بین المللی و اذعان کارشناسان داخلی، به 
هیچ عنوان نساجی و پوشاک ارزآوری خاصی برای 
ایران ندارد پس دلیل تحریم آن چیست؟این یک 
آن  پاسخ  متوجه  اگر  است که  بزرگ  بسیار  سوال 
نشوید و تجزیه و تحلیل درستی انجام ندهید، ممکن 

است به اشتباه بیفتید.
صنعت نساجی و پوشاک، صنایعی هستند که طبق 
را  اشتغال  میلیون  یک  حدود  جهانی،  برآورد های 
این  تحریم  با  آمریکا  است.  داده  درون خود جای 
زنجیره  کل  در  کارخانه ها  تعطیلی  باعث  صنعت، 
امکان دسترسی  نساجی و پوشاک می شود. وقتی 
نداشته  وجود  پارچه  و  نخ  آزادانه  واردات  پنبه،  به 
باشد، در سطح فروشگاه ها به دلیل نبود محصوالت 
کافی مجبور خواهیم شد،کاالی خارجی وارد کنیم. 
جالب اینجاست متأسفانه ید طوالنی پیرامون قاچاق 
همچنان  قاچاق  این  لذا  داریم  کشور  در  پوشاک 
سرازیر خواهد شد. نکته اینجاست که برای واردات 
نخ و پارچه باید مسیرهایی را طی کنیم که ابتدای آن 
از کارخانه های معتبر جهانی آغاز می شود و به دلیل 
تحریم نساجی و پوشاک حاضر به همکاری مستقیم 
با ایران نیستند در نتیجه با کمبود مواد اولیه روبرو 
خواهیم شد و در نهایت کارخانه های تولید پوشاک 

یکی پس از دیگری طعم تلخ توقف را می چشند و 
ازگردونه تولید خارج می شوند اما در این میان آمریکا 
به دنبال چیست؟ هدفش ایجاد نارضایتی در کف 
خیابان ها و کارخانه های تولیدی است. وقتی تولید 
متوقف شود، مجبور به تعدیل نیرو خواهید شد و 
این نیرو به خیل عظیم بیکاران افزوده می شود، با 
این شرایط نامساعد اقتصادی ، به سختی می توانید 
آنها را دوباره به چرخه تولید و کار بازگردانید پس 
پوشاک  و  نساجی  تحریم  در  آمریکا  اصلی  هدف 
بیکاری  و  در سطح جامعه  نارضایتی  ایجاد  ایران، 
است ولی ما برای مقابله با این موضوع چه چاره ای 
اندیشیده ایم؟! به معنای واقعی کلمه » هیچ«... در 
با این عمل  بدنه دولت هیچ تدبیری برای مقابله 

دشمن دیده نمی شود.  
نکته بعدی این که صنایع نساجی و پوشاک کشور ، 
کاماًل به صورت خصوصی اداره می شود و 99 درصد 
کل زنجیره تولید متعلق به مدیران بخش خصوصی 
است پس در این راستا پیشنهاداتی به دولتمردان 

اعالم می کنم:
1-دستان بخش خصوصی برای تهیه و تأمین مواد 
اولیه باز باشد. واقعیت این است که دشمن با سالح 
حمله  کشور  پوشاک  و  نساجی  به صنعت  تحریم 
کرده لذا دولتمردان به هر ترتیبی که شده مقابل 
خصوصی  بخش  صنعتگران  از  و  بایستند  دشمن 
اولیه را  بخواهند به هر طریقی که می توانند مواد 
تهیه کنند بدون این که دخالتی در این زمینه کنند. 
مدیران دولتی بدانند نمی توان نسخه صنعت نساجی 
این  زیرا  بپیچند  صنایع  سایر  مانند  را  پوشاک  و 
صنعت به طور مستقیم تحریم است. یک میلیون 
اشتغال صنعت نساجی و پوشاک در معرض خطر 
حمله  این  مقابل  در  دولتمردان  و  دارد  قرار  جدی 
متأسفانه  دهند.  نشان  از خود  باید حرکتی  دشمن 
هیچ کاری نکرده و نخواهند کرد و فقط دست و 

پای تولیدکننده را می بندند. 
2- معافیت تمام زنجیره صنایع نساجی و پوشاک از 
پرداخت مالیات تا زمان رفع تحریم های این صنعت. 
متأسفانه چنین تدبیری در مسئوالن وجود ندارد و 

فقط به شعار و حرف بسنده می کنند.
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در دشوارترین شرایط 
تولید به سر می بریـم

اشاره:
از وعده های دولت به خصوص در بحبوحه پاندمی کرونا گالیه مند است و می گوید:» به مسئوالن فاقد 
اختیار توصیه می َشود قول و وعده های واهی جهت کمک به واحدهای نساجی را متوقف کنند زیرا پس 
از هفته ها پیگیری مستمر،  13 کسب و کار مشمول دریافت تسهیالت کوتاه مدت شدند ولی بسیاری 
از کارخانه های نساجی شامل آن نشدند!  در حالی که تمام واحدهای تولیدی کشور درگیر عواقب و 

تبعات ویروس منحوس کرونا بودند.«
مهندس ثقفی که چهره شناخته شده ای در صنایع نساجی و فرش ماشینی کشور است؛ اذعان 
می دارد: »به دلیل افزایش نرخ دالر و هم چنین تشدید تحریم ها در یکی از دشوارترین مقاطع زمانی 
جهت تولید و فروش به سر می بریم که در صورت تداوم این روند، ادامه تولید صرفه اقتصادی 
نخواهند داشت زیرا امکان تهیه تأمین مواد اولیه و قطعات یدکی با افزایش قیمت دالر، بسیار 

دشوارتر از گذشته شده است.«
مدیر فنی و تولید گروه صنعتی فرسا یادآور می شود:»متأسفانه برخی سودجویان از طریق رانت 
اقدام به واردات نخ و پارچه می نمایند و به این ترتیب لطمات بسیار جدی بر پیکر صنعت نساجی 
َ شود اما مسئوالن ذی ربط این اقدام ناپسند را چنین توجیه می کنند که در صورت واردات،  وارد می  
محصوالت تولید داخل قادر به رقابت خواهند شد! زهی خیال باطل! مادامی که به تولیدات داخلی 

اهمیتی داده نشود هر روز شاهد بسته شدن یک کارخانه خواهیم بود.«

دیدگاه

شرایط فعلی صنعت نساجی را چگونه تحلیل 
می کنید؟ 

به اعتقاد من معضل بزرگ تولیدکنندگان تأمین مواد 
اولیه و پس از آن کمبود قطعات یدکی ماشین آالت 
صنعتی است. در حال حاضر بسیاری از کارخانجات 
ریسندگی مدرن که طی چند سال اخیر به زنجیره 
دارند  یدکی  قطعات  به  مبرم  نیاز  پیوسته اند؛  تولید 
مشکالت  کارخانجات،؛  برای  آن  تهیه  امکان  که 

عدیده ای را به وجود آورده است.
در خصوص ماشین های مدرن امروز برای هر قطعه 
زمان مفید جهت تعویض در نظر گرفته شده است؛ 
به طور مثال اگر هر سال را هشت هزار ساعت در 
نظر بگیریم، باید هر 24 هزار ساعت )حدود سه سال( 
قطعه را  تعویض کرد، در غیر این صورت دیگر آن 
کیفیت مطلوب را نخواهیم داد یا امکان رقابت با سایر 

کشورها را نخواهیم داشت.
Man، Ma�( معروف   M سه اگر  می َشود   گفته 
chine، Material( یا به تعبیر ایرانی آن مدیریت، 

ماشین آالت و مواد اولیه در یک مجموعه با یکدیگر 
در  بود  خواهد  پویا  مجموعه  آن  باشند؛  هماهنگ 
حالی که برای ثبت سفارش قطعات مصرفی و مواد 
اولیه، باید هفت خوان رستم )از تخصیص ارز تا اخذ 
را  تا کارخانجات  را بگذرانیم  و....(  مجوزهای الزم 
سرپا نگه داریم و متأسفانه اغلب اتفاق می افتد که 
کارخانجات بدون مواد اولیه و قطعات یدکی محکوم 

به توقف خطوط تولید خود می  َشوند.
معضل دیگر، بی ثباتی قیمت هاست به طوری که هر 
افزایش  به  رو  تولید داخلی  روز قیمت محصوالت 
است. سازندگان پیش فاکتورهایی ارائه می دهند که 
حداکثر دو روز اعتبار دارند و در واقع آنها نیز نان را به 

نرخ روز می خورند! 

فعالیت  روند  بر  تأثیراتی  چه  کرونا  شیوع 
صنایع نساجی کشور گذاشته است؟ چه مدت 
حالت  به  تا شرایط  انجامید  خواهید  طول  به 

عادی گذشته )پیش از کرونا( بازگردد؟
نساجی  کارخانه های  کلیه  کرونا،  ویروس  با شیوع 
کشور دچار سردرگمی عجیبی شدند، به طوری که 

گفت وگو با مهندس امیرمسعود ثقفی- مدیر فنی و تولید گروه صنعتی فرسا
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کارگران برای آمدن به سرکار مشکل داشتند واصواًل 
ابتدای شیوع کرونا،  نمی دانستند باید چه کنند! در 
صنعتی  گروه  واحدهای  کارگران  از  نفر  حدود 30 
فرسا به این بیماری مبتال شدند که وحشت عمومی 
کارگران و مدیران را به همراه داشت و این به معنای 

ریزش 10 درصدی پرسنل تا به امروز است.
نزولی  سیر  شاهد  نیز  مصرف  و  تولیدات  مورد  در 
ترددهای  کاهش  به  می توان  مثال  برای  هستیم. 
بزرگ  شرکت های  که  جایی  تا  کرد  اشاره  هوایی 
هواپیمایی مانند لوفت هانزا و ... اعالم ورشکستگی 
نمودند و با تعدیل نیرو روبرو شدند؛ به این ترتیب 
کاهش تردد با هواپیما، قطار، اتومبیل و ... غیرفعال 
شدن هتل ها و مسافرخانه ها را در پی داشت در نتیجه 
مصرف کاالی خواب مانند حوله، پتو، ملحفه و ... 
بسیار کم شد و با توجه به  شرایط کرونا، مردم رغبت 
کمتری نسبت به خرید پوشاک دارند در حالی که گفته 
می َشود بعد از خوراک، پوشاک تأمین کننده دومین 
نیاز اساسی انسان هاست؛ بسیاری از کارخانه ها که 
فاقد توان مالی کافی بودند، از زنجیره تولید خارج 
شدند، زیرا واحدهای تولیدی درجه دوم در این شرایط 

نامساعد قادر به فروش محصوالت خود نیستند. 
واحدهای  از  بسیاری  کشورها  سایر  و  ایران  در 
تولیدی با توجه به نامشخص بودن وضعیت کرونا، 
سیاست تعدیل نیرو را پیش گرفتند و این ویروس 

منحوس باعث شد بسیاری از افراد شغل خود را از 
دست بدهند، از سوی دیگر به دلیل کرونا، با کاهش 
تجمعات خانوادگی و برگزاری مراسم های مختلف، 
مردم رغبت و تمایلی به خرید منسوجات و پوشاک 

ندارند.
به اعتقاد من تا زمانی که این ویروس ریشه کن نشود، 
وضعیت به همین منوال ادامه پیدا می کند، هیچ ابتکار 
عملی صورت نمی گیرد و زمان مشخصی را نمی توان 
پیش بینی کرد که تا چه مدت باید با این ویروس به 

زندگی ادامه داد مگر با اعالم کشف واکسن.
در شرایطی همه گیری کرونا، مسئولین محترم وزارت 
تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعالم کردند از طریق 
سایت کارا به صنایعی که هیچ گونه تعدیل نیرویی 
َ َشود  انجام نداده باشند، تسهیالتی در نظر گرفته می 
بسیاری از شرکت ها علی رغم کاهش جدی فروش 
صرفاً به دلیل احساس مسئولیت نسبت به کارکنان، 
اشتغال آنان را حفظ کردند، پس از هفته ها پیگیری 
مستمر، 13 کسب و کار مشمول دریافت تسهیالت 
کوتاه مدت شدند ولی بسیاری از کارخانه های نساجی 
شامل آن نشدند! در حالی که تمام واحدهای تولیدی 
کشور درگیر عواقب و تبعات ویروس منحوس کرونا 
بودند لذا به مسئوالن فاقد اختیار توصیه می شود قول 
و وعده های واهی جهت کمک به واحدهای نساجی 

را متوقف کنند.

با توجه به تشدید تحریم ها و افزایش نرخ 
دالر وضعیت واردات مواد اولیه و ماشین آالت 

چگونه است؟
به دلیل افزایش نرخ دالر و هم چنین تشدید تحریم ها 
در یکی از دشوارترین مقاطع زمانی جهت تولید و 
این  تداوم  صورت  در  که  می بریم  سر  به  فروش 
داشت  نخواهند  اقتصادی  صرفه  تولید  ادامه  روند، 
زیرا امکان تهیه تأمین مواد اولیه و قطعات یدکی 
با افزایش قیمت دالر، بسیار دشوارتر از گذشته شده 
است. برای مثال به دلیل تحریم ها و معضل تهیه 
قطعات یدکی ماشین آالت باید 25-20 درصد بیشتر 
و  ماشین آالت  سازندگان  پیشنهادی  قیمت های  از 
قطعات را بپردازیم تا موفق به تهیه آنها از کشورهای 
ثالث شویم؛ در نتیجه هزینه های سربار تولید افزایش 

پیدا می کند.
به  کارخانه،  توسعه  طرح  بررسی  طی  تازگی  به 
ماشین آالت  واردات  برای  که  رسیدم  نتیجه  این 
سرمایه  بازگشت  تومانی ،  هزار   27 دالر  براساس 
10 ساله خواهد بود که هیچ گونه توجیه اقتصادی 
برای سرمایه گذار در پی نخواهد داشت پس ورود 
ماشین آالت با ارز نیمایی یا آزاد را باید به فراموشی 
بسپاریم. چنان چه بسته های حمایتی یا تسهیالتی از 
سوی دولت برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شود، 
توسعه  صورت  غیراین  در  کرد  کاری  بتوان  شاید 
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صنعت نساجی، محکوم به فراموشی است.
نکته دیگر این که قیمت مواد اولیه جهانی است برای 
مثال قیمت پنبه 1/5 دالر است که طبق ارز آزاد یا 
نیمایی و با احتساب حقوق و عوارض گمرکی، حمل 
و نقل و ... ، به قیمت 47 هزار تومان به درب کارخانه 
موردنیاز  ارز  که  است  حالی  در  این  تازه  می رسد! 
تخصیص »داده شود« در غیر این صورت با توقف 

چندماهه واحدهای تولیدی روبرو هستیم. 
تشدید تحریم ها منجر به کاهش صادرات نفتی و 
است.  شده  کشور  درآمدهای  کاهش  آن  تبع  به 
همان طور که می دانید پس از صنعت نفت ، صنایع 
نساجی دومین صنعت از لحاظ اشتغال زایی است که 
فاتحه صنعت  دولتمردان،  در صورت عدم حمایت 
نساجی را باید خواند و تبعات بیکاری صدها کارگر 
را در نظر گرفت. امیدوارم هر چه زودتر تحریم ها 
افزایش  و  تولید  رونق  شاهد  تا  شوند  برداشته 

اشتغالزایی باشیم. 

صادرات در شرایط فعلی امکان پذیر و مقرون 
به صرفه به نظر می رسد؟

اگر نگاهی به کشورهایی مانند آلمان، چین و ژاپن 
- بزرگ ترین صادرکنندگان  دنیا - بیندازیم، متوجه 
خواهیم شد آنان بدون دسترسی به نفت، گاز، منابع 
و معادن ارزشمندی که ایران از آنها بهره  مند است 
اگر  پس  یافته اند  دست  صنعتی  توسعه  و  رشد  به 
کیفیت  به  باید  باشیم  محور  صادرات  می خواهیم 
مطلوب تولیدات و ارائه آنها به سایر کشور متمرکز 
شویم؛ به عبارت بهتر »صادرات بدون کیفیت معنا 
ندارد.« در سایر کشورها، مشوق های صادراتی برای 
صادرکنندگان اختصاص داده می َشود تا تولیدکننده 
در  اما  باشد  داشته  صادرات  برای  انگیزه  و  رغبت 
ارز حاصل  کشور ما یک صادرکننده موظف است 
از صادرات را با نرخ های دستوری بانک مرکزی به 
فروش برسانند در مقابل با قیمت بسیار باال واردات 

انجام می َشود!
متأسفانه در ایران، هیچ گونه تعادلی میان صادرات و 
واردات وجود ندارد چنان چه مواد اولیه را به قیمت 
نماییم،  خریداری  جهانی  ارزهای  به  ریالی  تبدیل 

صادرات مقرون به صرفه نخواهد بود و در صورت 
تداوم سیر نزولی ارزش ریال ، خرید مواد اولیه برای 
کارخانه ها بسیار گران تمام می َشود پس باید بستر 
و زیرساخت  های صادرات برای تولیدکنندگان آماده 
باشد به عبارت بهتر ارزش پول ملی در مقابل سایر 
ارزها ثبات داشته باشد اما متأسفانه باید بگویم طی 
سه ماه گذشته شاهد سقوط ارزش پول ملی بوده ایم 
توسط  خصوص  این  در  تدبیری  هیچ  تاکنون  و 
دولتمردان اندیشیده نشده است؛ لذا صنعت نساجی  
این صورت  نرخ روز بخورد در غیر  به  را  نان  باید 

بقایش به لقایش بخشیده خواهد شد! 
به  قادر  که  کشوری  هر  امروزی  دنیای  رقابت  در 
درآمدزایی از طریق صادرات شود، به موفقیت خواهد 
رسید که در این زمینه، بسیار عقب افتاده ایم و جبران 
این عقب افتادگی بسیار سخت و دشوار است. جالب 
است بدانید برخی از کشورها که واردکننده کاالهای 
نام  درج  به  تمایلی  هستند ،  خود  میهن  به  ایرانی 
کشور عزیز ما - ایران- به روی محصوالت ندارند 
و  »نباید محموله شما هیچ مشخصه  و می گویند 

برچسبی مبنی بر ساخت ایران داشته باشد.« 

تحلیل شما از وضعیت قاچاق منسوجات ) نخ، 
پارچه، پوشاک و..(  در شرایط فعلی چیست؟ 
داشته  واردات  کاهش  در  تاثیری  کرونا  آیا 

است؟
واردات  میزان  می توان  پیشرفته،  کشورهای  در 
،صادرات و قاچاق کاال را تخمین زد اما در کشور ما 
برای مثال با وجود راه اندازی کارخانه های ریسندگی 
مدرن و جدید، وزارت صمت مجوز واردات نخ و ثبت 
سفارش را ارائه می دهد. در واقع واردات بدون رویه 
منجر به بسته شدن کارخانه ها خواهد شد. باید به 
کاالهایی مجوز واردات اعطا شود که امکان تولید 
آنها در داخل کشور فراهم نیست. متأسفانه برخی 
سودجویان از طریق رانت اقدام به واردات نخ و پارچه 
می نمایند و به این ترتیب لطمات بسیار جدی بر پیکر 
َ شود اما مسئوالن ذی ربط این  صنعت نساجی وارد می  
اقدام ناپسند را چنین توجیه می کنند که در صورت 
واردات، محصوالت تولید داخل قادر به رقابت خواهند 

شد! زهی خیال باطل! مادامی که به تولیدات داخلی 
اهمیتی داده نشود هر روز شاهد بسته شدن یک 

کارخانه خواهیم بود.
پیش از شیوع کرونا، قاچاق پارچه از مرزها به طور 
َ َشد اما در حال حاضر شاهد کاهش  انبوه انجام می 
قاچاق پارچه هستیم و شرایط کارخانه های بافندگی 
بهتر از قبل شده است. متأسفانه قاچاق پوشاک چینی 
همچنان ادامه دارد و در صورت عدم کنترل و مهار 
آن، مصرف کننده باید پوشاک نامرغوب و بی کیفیت 
در  نماید  خریداری  گزاف  قیمت های  با  را  چینی 
حالی که اجناس وارداتی فاقد کیفیت مطلوب هستند.

توصیه می کنم جهت حمایت از تولیدات داخلی، تمام 
مجوزهای واردات نخ، پارچه، پوشاک و منسوجات 
ابطال شوند تا شاهد رشد صنایع نساجی در داخل 
کشور باشیم در غیر این صورت شاهد توقف کامل 

خطوط تولید و سیل بیکاری عظیمی خواهیم بود. 

نکته پایانی
کشور ما نیازمند مشارکت و سرمایه گذاری خارجی 
ثبات  سوی  به  تحریم ها،  تدریجی  رفع  با  است. 
اقتصادی گام برخواهیم داشت. تورم، رشد و افزایش 
نرخ کاالها، قدرت خرید مردم را به شدت کم کرده 
است و در نتیجه مردم فقیرتر شده اند، در این راستا 
دولتمردان وظیفه دارند رفاه نسبی برای مردم فراهم 
کنند و بدانند اگر این رفاه مهیا نشود، بزهکاری های 
جامعه  در   ... و  جنایت  قتل،  امنی،  نا  اجتماعی، 
دوچندان خواهد شد. باید وضعیت اقتصادی و قدرت 
خرید مردم افزایش پیدا کند و در مجموع به رفاه 

نسبی دست یابیم. 
باید با دنیا آشتی کنیم و تعامل داشته باشیم تا کشور 
برای ورود سرمایه گذاران خارجی امن و مهیا شود. 
در پرتو امنیت و ثبات سیاسی واقتصادی می توان به 
رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی امیدوار بود. واقعیت 
این است که در دهکده جهانی امروز، بدون تعامل با 
سایر کشورها امکان پیشرفت میسر نخواهد شد و 

مردم به آرامش و رفاه نخواهند رسید. 

تهیه و تنظیم: سید امیرحسین امامی رئوف
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گفت وگو با مهندس مجتبی دستمالچیان-   مدیرعامل شرکت  آرمان مینای یزد و رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی پارچه و تکمیل یزد 

به اعتقاد شما صنایع نساجی کشور این روزها در چه 
شرایطی به سر می برد؟

ــه  ــه ب ــا توج ــور ب ــاجی کش ــع نس ــر صنای ــال حاض در ح
ــش  ــفارش، کاه ــت س ــکالت ثب ــرخ ارز، مش ــش ن افزای
شــدید واردات پارچــه و پوشــاک از چین ، در شــرایط نســبتًا 
خوبــی بــه ســر می بــرد منتهــا در تهیــه مــواد اولیــه ماننــد 
پنبــه یــا رنگ هــای نســاجی کــه عمدتــاً وارداتــی هســتند 
ــد داخــل را  ــه تولی ــواد اولی ــرو هســتیم،  م ــود روب ــا کمب ب
هــم بــه مراتــب گران تــر از مشــابه خارجــی تهیــه 
می کنیــم کــه ایــن موضــوع جــای ســوال دارد کــه چــرا 
مــواد اولیــه صنایــع پتروشــیمی چندبرابــر قیمــت خارجــی 

ــد؟! ــتمان می رس ــه دس ب
ــه اشــاره کنــم کــه در برخــی مواقــع  ــه ایــن نکت ــد ب بای
ــد دو  ــن رون ــا ای ــد ام ــدا کن ــش پی ــرخ دالر افزای ــد ن بای
ــه  ــت این ک ــی آورد نخس ــود م ــه وج ــزرگ ب ــکل ب مش
ــردش و  ــرمایه در گ ــن س ــرای تأمی ــرکت ها ب ــوان ش ت
ــود، دوم  ــر می ش ــه روز ضعیف ت ــه روز ب ــواد اولی ــد م خری
کاهــش قــدرت خریــد مــردم اســت کــه پــر شــدن انبــار 
تولیدکننــدگان از محصــوالت فــروش نرفتــه را بــه دنبــال 

دارد.  
مطلــب دیگــر این کــه واردات رســمی و غیــر 
ــه  ــا ن ــود دارد منته ــاکان وج رســمی کم

اشاره:
شرایط پس از کرونا را مبهم و غیرشفاف ارزیابی می کند و معتقد 
است:»، طی این یک سال سبک زندگی مردم تغییر کرده است و 
شاید بسیاری از رفتارها به شکل گذشته بازنگردد به همین دلیل در 
حالت خوش بینانه فکر می کنم شش ماه تا یک سال طول بکشد تا 

جریانات عادی شود.«
مهندس دستمالچیان لغو تحریم ها را فرصت بسیار خوب برای 
اقتصاد و صنعت ایران توصیف و ابراز امیدواری کرد: » در آینده 
افتخارآمیز  حضور  و  بین المللی  تحریم های  رفع  شاهد  نزدیک 
ایران در بازارهای جهانی باشیم. مدیران دولتی باید برنامه ریزی و 
تصمیم گیری درست داشته باشند و حمایت از تولید را بسیار بیشتر 

از گذشته جدی بگیرند .« 
وی در ادامه یادآور شد:»روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا که 
بر تعامالت بین المللی بی تأثیر نیست منتها اصل قضیه تصمیم 
دولتمردان ما در قبال این موضوع است. در صورت رفع تحریم ها 
ادامه  دنیا،  با  ایران  اقتصادی  و  تجاری  روابط  سرگیری  از  و 
سیاست های اشتباه و سوء مدیریت ها به صنعت و اقتصاد کشور 

لطمات جدی وارد خواهد شد.«
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی پارچه 
و تکمیل یزد از از دولتمرداندرخواست کرد در 

تصمیم  درست  تحریم ها،  لغو  صورت 
حمایت  داخلی  از صنایع  و  بگیرند 

و  دشوار  شرایط  و  نمایند 
نابسامان این روزهای ما را 

از یاد نبرند. 

ی دشوار تولید را از یاد نبرند
دولتمردان، روزها

دیدگاه
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ــت های  ــرا سیاس ــی زی ــترده قبل ــکل گس ــه ش ب
ــه  ــده را در تهی ــی تولیدکنن ــزی، حت ــک مرک بان
مــواد اولیــه دچــار مشــکل کــرده چــه برســد بــه 
ــا پوشــاک  ــه ی ــد پارچ ــه قاچاقچــی بخواه این ک

ــد! وارد کن

یک سال از شیوع کرونا در جهان می گذرد، 
تولیدات  در  را  آن  منفی  تبعات  است  ممکن 

صنعتی کشور ارزیابی نمایید؟
انــکار تأثیــرات منفــی کرونــا در رونــد اقتصــاد و 
ــوان منطقــی نیســت. شــاید  ــه هیچ عن صنعــت ب
شــیوع ایــن بیمــاری در تولیــد برخــی منســوجات 
بســیار اثرگــذار و در مــورد بعضــی هم اثــر کمتری 
ــی  ــه پیراهن ــال پارچ ــرای مث ــت؛ ب ــته اس داش
مردانــه بــه دلیــل تولیــد داخــل و واردات انــدک، 
ــدم  ــی فروشــگاه ها، ع ــا و تعطیل ــا شــیوع کرون ب
برگــزاری مجالــس، دورهمــی  و میهمانی هــا، 
ــا گذشــته  میــزان فــروش پوشــاک در مقایســه ب
ــع آن  ــه تب ــرده و ب ــدا ک ــش پی ــدت کاه ــه ش ب

ــر شــده اســت. ــز کمت ــروش پارچــه نی ف
تــورم نیــز در کمرنــگ شــدن ســهم پوشــاک در 
ــا  ــد ام ــا می کن ــی ایف ــش مهم ــوار نق ــبد خان س
ــوجات و  ــف واردات منس ــا توق ــم ب ــر می کن فک
پوشــاک، شــاهد آســیب چنــدان جــدی در برخــی 

ــتیم.  ــاک نیس ــاجی و پوش ــای نس از بخش ه
اگــر خــدای ناکــرده ویــروس کرونــا تــا شــب عید 
مانــدگار باشــد، عمــاًل تولیدکنندگان پوشــاک این 
ــاره از  ــود را دوب ــاز خ ــم و سرنوشت س ــازار مه ب
دســت خواهنــد داد کــه زیان هــای مالــی ناشــی 

ــر اســت.  ــه ســختی جبران پذی از آن ب
متأســفانه شــرایط پــس از کرونــا هنــوز مبهــم و 
ــبک  ــال س ــن یک س ــی ای ــت، ط ــفاف اس غیرش
زندگــی مــردم تغییــر کــرده اســت و شــاید 
بســیاری از رفتارهــا بــه شــکل گذشــته بازنگــردد 
ــر  ــه فک ــت خوش بینان ــل در حال ــن دلی ــه همی ب
ــا یک ســال طــول بکشــد  می کنــم شــش مــاه ت

ــات عــادی شــود. ــا جریان ت

در  جدید  دولت  آمدن  کار  روی  تأثیرات 
آمریکا بر اقتصاد ایران و احتمال بازگشت این 

کشور به برجام را چگونه می بینید؟
ــر  ــکا کــه ب ــد در آمری ــت جدی روی کار آمــدن دول
تعامــالت بین المللــی بی تأثیــر نیســت منتهــا 
ــال  ــا در قب ــردان م ــم دولتم ــه تصمی ــل قضی اص
ــا  ــع تحریم ه ــن موضــوع اســت. در صــورت رف ای
اقتصــادی  و  تجــاری  روابــط  ســرگیری  از  و 
ــتباه و  ــت های اش ــه سیاس ــا، ادام ــا دنی ــران ب ای
ســوء مدیریت ها بــه صنعــت و اقتصــاد کشــور 
ــرایط  ــا در ش ــد ام ــد ش ــدی وارد خواه ــات ج لطم
عــادی و منطبــق بــا سیاســت گذاری های درســت 
در حمایــت از تولیــد مدنظــر قــرار گیــرد، به رشــد و 
توســعه کشــور کمــک خواهــد کــرد. واقعیــت ایــن 
اســت کــه بیشــترین اثــر را از سیاســت های داخلــی 
ــو  ــال لغ ــر ح ــه ه ــا ب ــی. ام ــا خارج ــم ت می دان
ــرای اقتصــاد  ــی ب تحریم هــا، فرصــت بســیار خوب
ــدوارم  ــی آورد. امی ــود م ــه وج ــران ب ــت ای و صنع
در آینــده نزدیــک شــاهد رفــع تحریم هــای 
بین المللــی و حضــور افتخارآمیــز ایــران در بازارهای 
جهانــی باشــیم. مدیــران دولتــی بایــد برنامه ریــزی 
و تصمیم گیــری درســت داشــته باشــند و حمایــت 
از تولیــد را بســیار بیشــتر از گذشــته جــدی بگیرنــد 
ــوان و  ــا ت ــد ت ــق آن گام بردارن ــتای تحق و در راس
بنیــه واحدهــای تولیــدی بــه ســطحی برســد کــه 
دیگــر هیــچ تحریمــی نتوانــد خدشــه ای بــر پیکــر 

ــد.  آنهــا وارد کن

و  پارچه  انجمن صنایع نساجی  این روزها  
تکمیل یزد در چه شرایطی به سر می برد؟

ــاجی  ــد نس ــر ۱۹۴۶ واح ــغ ب ــزد بال ــتان ی در اس
کوچــک و بــزرگ بــه فعالیــت می پردازنــد و 
بیــش از ۹0 درصــد واحدهــا در بخــش بافندگــی 
رومبلــی  و  ژاکاردی  پــرده ای،  پارچه هــای 
راه انــدازی  صــدد  در  هســتند.  کار  مشــغول 
ــت  ــا کمــک معاون ــوآوری نســاجی« ب ــز ن »مرک
ــتیم.  ــوری هس ــت جمه ــاوری ریاس ــی فن علم

ــروع  ــاز ش ــاخت و س ــی و س ــای اجرای فعالیت ه
شــده و ۴0 درصــد پــروژه پیشــرفت داشــته اســت 
و امیدواریــم جایــگاه ارزشــمند و در خــور نســاجی 
یــزد را همچنــان بــه نحــو احســن حفــظ نماییــم. 

مطلب پایانی
اگــر بــار دیگــر بــه برجــام بازگردیــم و مشــکالت 
ناشــی از تحریم هــا برطــرف شــود، نبایــد ســراغ 
ــا  ــی را ب ــع داخل ــم و صنای ــه بروی واردات بی روی

دســتان خــود نابــود کنیــم. 
بایــد در مقابــل واردات محصــوالت و کاالهایــی 
کــه امــکان تولیــد آنهــا در داخــل کشــور وجــود 
ــی را  ــوالت داخل ــت محص ــتیم، کیفی دارد؛ بایس
ــرکت های  ــم و از ش ــش دهی ــه روز افزای روز ب
ــا  ــرد ت ــورت گی ــی ص ــت واقع ــدی حمای تولی
بتواننــد محصــوالت قابــل رقابــت ارائــه نماینــد. 
از مزیت هــای نســبی در دســترس بیشــتر از 
گذشــته بهره منــد شــویم تــا کل زنجیــره تولیــد 
بتواننــد بــه حیــات صنعتــی خــود ادامــه دهنــد. 
ــتر  ــای پلی اس ــه نخ ه ــواد اولی ــر م ــال حاض در ح
مجتمع هــای  طریــق  از  پروپیلــن  پلــی  یــا 
دارای  و  می شــوند  تهیــه  کشــور  پتروشــیمی 
مزیــت نســبی صددرصــدی در محصــوالت فــوق 
ــد  ــت تولی ــه نخس ــفانه حلق ــا متأس ــتیم ام هس
ــه وجــود  ــی ب ــازار، رقابت ــی پتروشــیمی ها در ب یعن
می آورنــد کــه مزیت هــای نســبی را از بیــن 
ــبی  ــت نس ــن مزی ــر ای ــه اگ ــرد! در حالی ک می ب
بــه زنجیره هــای پایین تــر انتقــال پیــدا کنــد، 
ــک  ــه ی ــتری درج ــوالت پلی اس ــم محص می توانی

ــم.  ــادر کنی ــد و ص تولی
ــردان  ــن از دولتم ــت م ــا درخواس ــان تنه در پای
ایــن اســت کــه در صــورت لغــو تحریم هــا، 
ــی  ــع داخل ــد و از صنای ــم بگیرن ــت تصمی درس
ــامان  ــوار و نابس ــرایط دش ــد و ش ــت نماین حمای

ــد.  ــاد نبرن ــا را از ی ــای م ــن روزه ای

تهیه و تنظیم: اکرم باقری توستانی
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روز دنیا راه اندازی شد. در ابتدا نخ ۱0/5 دوال تولید 
می شد اما با پیشرفت واحدهای تولید فرش ماشینی 
و افزایش تراکم ، ارائه نخ ۱2 و۱۴ دوال را در دستور 
کار قرار دادیم و در حال حاضر تولید نخ 2۱ سه ال 
و ۱8 سه الست که با توجه به برخی مسائل فنی 
امکان تولید نخ های ظریف تر با دستگاه های فعلی 
وجود ندارد. حدود ۱50 نفر در این مجموعه به فعالیت 
می پردازند و حجم تولید به دلیل نمره نخ، متغیر است 
زیرا تمرکز بر ارائه نخ ظریف تر، کاهش تولید را به 
همراه دارد اما میزان تولید روزانه نخ ۱8 سه ال بالغ 
بر ۱0 تن است. به جرئت می توان اعالم کرد تا 30 
مجموعه  تولیدات  ظرفیت  افزایش  به  قادر  درصد 
هستیم اما بیش از این میزان نیازمند سرمایه گذاری 
باال و نقدینگی کالن است. ضمن این که باال بردن 
سرعت تولید دستگاه های قدیمی مستلزم تهیه قطعات 
یدکی باکیفیت و به اصطالح فابریک می باشد. در 
ایران امکان تولید قطعات یدکی وجود دارد اما اگر عمر 
مفید قطعه یدکی خارجی دو ماه باشد، مشابه ایرانی 
آن یک ماه کار می کند و دقت آن هم کمتر از نمونه 

خارجی است.  

وضعیت  اکریلیک،  نخ  تولیدکننده  به عنوان 
این بخش را از نظر قیمت تمام شده و کیفیت 

چگونه ارزیابی می کنید؟
کیفیت محصول نهایی صد درصد به کیفیت مواد اولیه 
وابسته است؛ با افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات، 
مجبور شدیم از الیاف مرغوب آلمانی به استفاده از الیاف 
چینی روی آوریم که به همان نسبت تفاوت کیفی این 
دو سازنده، کیفیت محصول نهایی ما نیز متغیر خواهد 
بود و این امر در بخش قطعات و رنگ نیز مصداق دارد. 
از نظر قیمت تمام شده هم باید عنوان کنم افزایش 
نرخ ارز بر باال رفتن قیمت تمام کاالها و محصوالت 
و در مقابل کاهش قدرت خرید مشتریان و مردم موثر 
است از سوی دیگر به عنوان یک تولیدکننده نیازمند 
نقدینگی باال و سرمایه در گردش قابل توجه هستیم 
تا بتوانیم به تهیه مواد اولیه مورد نیاز بپردازیم. شاید 

ضمن معرفی بیشتر خود در مورد فعالیت های 
الوان زر ریس و تولیدات آن توضیحاتی  ارائه 

نمایید.
مقطع  آموخته  دانش  و   ۱3۶۴ سال  بهمن  متولد 
کارشناسی رشته مهندسی نساجی )گرایش تکنولوژی( 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان و کارشناسی ارشد 
مدیریت نساجی دانشگاه علوم و تحقیقات هستم. 
فعالیت خود را حین تحصیالت دانشگاهی از بخش 
کنترل کیفیت شرکت الوان زر ریس در آغاز کردم. 
البته پیش از آن در بخش کنترل، نگهداری و تعمیرات 
دستگاه ها از روی کاتالوگ ها و اطالعات سازندگان 
ماشین آالت به تدوین برنامه شرکت پرداختم. پس از 
اتمام این پروژه در بخش تضمین و کنترل کیفیت کار 
خود را ادامه دادم و امور مربوط به استاندارد ایزو را نیز 
انجام می دادم و در حال حاضر به عنوان مدیر کارخانه 
مشغول کار هستم.  پدرم از سال ۱3۶۴ »شرکت ریس 
ایران« را با هدف ریسندگی نخ های پتو آغاز کردند 
اما پس گذشت حدود چهار سال زمینه فعالیت خود 
را با توجه به رونق بازار فرش ماشینی و درخواست 
مشتریان مبنی بر ریسندگی نخ  فرش ماشینی تغییر 
خود  فعالیت  به  مجموعه  این  سال ۱383  تا  دادند 
ادامه داد. سال۱380 طرح توجیهی شرکت الوان زر 
ریس آماده شد و سال ۱38۱ الوان زر ریس و نیلگون 
الیاف را راه اندازی کردند و به واردات ماشین آالت و 
تجهیزات مورد نیاز پرداختند تا این که در سال ۱38۶ 
فعالیت رسمی مجموعه شروع شد. شرکت ریس ایران 
هم با توجه به فرسودگی ماشین آالت و قدیمی بودن 
تکنولوژی کار خود را تعطیل کرد و پرسنل آن در الوان 
زر ریس به کار ادامه دادند. الزم به ذکر است که پیش 
از انتخاب رشته و ورود به دانشگاه با پدرم مشورتی 
انجام دادم و پیشنهاد دادند با توجه به فعالیت خانوادگی 

در رشته نساجی به تحصیل ادامه دهم. 
الوان زر ریس دستگاه های خود را از سازندگان معتبر 
فرانسه، سوئیس، ایتالیا و آلمان خریداری کرد و پس 
از نصب و راه اندازی توسط تکنسین های خارجی، خط 
تولید به طور کاماًل مدرن و منطبق با تکنولوژی های 

دیدگاه

گفت وگو با مهندس فرزاد رحیمی-  مدیرکارخانه الوان زر ریس

همگی نیازمند تثبیت شرایط هستیم

اشاره:
مهندس رحیمی در انتقاد به عدم حمایت دولت 
از تولیدکنندگان می گوید:»به دلیل شیوع کرونا، 
کارخانه در فروردین ماه به طور کامل تعطیل بود 
و کارگران بیمه بیکاری دریافت کردند اما تأثیری 
اردیبهشت  به ما ندارد.  در هزینه های تحمیلی 
تولید را از سر گرفتیم و مدتی به طول انجامید تا 
کار در مسیر عادی قرار بگیرد و موفق به پرداخت 
بیمه نشدیم و هر ماه حدود 15 میلیون تومان 
نهاد  شدیم،  دیرکرد  جریمه  پرداخت  مشمول 
مسئول نه حاضر به تقسیط جرایم است تا دیگر 
مجبور به پرداخت جریمه  های بیشتر و سنگین تر 
نشویم و نه سرمایه کالنی در اختیار داریم که 
مسئوالن  آیا  نماییم.  پرداخت  یک جا  را  جرایم 
می دانند پرداخت 15 میلیون جریمه در 12 ماه 
تولیدکننده بخش  بر دوش  چه فشار سنگینی 
بزرگ  و  با صدها مشکل کوچک  که  خصوصی 
روبروست؛ تحمیل می کند؟« به تعبیر این مدیر 
فراز  و  نشیب  پر  دوران  در  برنامه ریزی  جوان، 
امروز بسیار دشوار است و همگی نیازمند تثبیت 
شرایط هستیم تا بتوانیم الاقل چشم اندازی برای 

آینده زندگی خود ترسیم نماییم.
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تا چند سال پیش توان خرید حجم عظیمی از مواد 
اولیه را داشتیم و تا سه ماه از تهیه آن بی نیاز بودیم 
اما امروز این امکان مالی به شدت کم شده و سرمایه 
در گردش ما به سختی پاسخگوی تأمین مواد اولیه 
خط تولید برای یک ماه است لذا مجبوریم به صورت 
کارمزدی فعالیت صنعتی را پیش ببریم. در کشور ما 
فقط »شرکت پلی اکریل اصفهان« به تولید اکریلیک 
بر خالف سال های گذشته،  می پردازد که هر چند 
مسیر رشد و رونق را طی می کند و دیگر از کاهش 
تولید و تعطیلی های مداوم آن خبری نیست و اما حجم 
تولیداتش پاسخگوی نیاز تمام واحدهای ریسندگی 

ایران نیست و ناچار به واردات هستیم. 

با چه مشکالتی  اولیه  مواد  واردات  زمینه  در 
مواجه هستید؟

تا سالیان متمادی یکی از شرکت های معتبر بالروس 
تأمین کننده الیاف اکریلیک ایران بود اما امروز به دلیل 
مسائل سیاسی داخلی، امکان ارسال الیاف به کشور ما 
را ندارد. به دلیل افزایش نرخ ارز و تحریم ها، واردات 
از آلمان و اسپانیا دیگر برایمان مقرون به صرفه نیست 
را  اکریلیک  الیاف  ترکیه و چین  از  به همین دلیل 
تأمین می کنیم که به مراتب آسان تر و ارزان تر است. 
خوشبختانه تاکنون خط تولید کارخانه به دلیل کمبود 
مواد اولیه متوقف نشده و با تالش و پشتکار مستمر 

چرخ کارخانه به گردش ادامه می دهد...
قیمت مواد اولیه، رنگ، قطعات تولید داخل یا خارج 
به صورت لحظه ای تغییر می کند و ظرف شش ماه 
گذشته بیش از سه برابر افزایش پیدا کرده اند؛ ضمن 
این که دسترسی به آنها هم به سهولت انجام نمی شود 
و باید بپذیریم تمام محصوالت افت کیفیت را تجربه 

می کنند.

معتقدند  ماشینی  فرش  فعاالن  از  برخی 
نصیب  بازار  در  موجود  سود  بیشترین  که 
کارخانه های ریسندگی می شود و هر زمان که 
بخواهند قیمت ها را کم و زیاد می کنند؛ تا چه 
میزان این موضوع صحت دارد و ارزیابی شما 

چیست؟
این تفکر را قبول ندارم زیرا نه تنها در صنف تولید 

و  نساجی  تمام بخش های  در  بلکه  ماشینی  فرش 
نهایی  زنجیره های  نصیب  سود  بیشترین  پوشاک، 
محصول و نزدیک به مصرف کنندگان می شود. شاید 
از نظر حجم، واحدهای ریسندگی سود زیادی ببرند اما 
به همان نسبت سرمایه شان در گردش است و متحمل 
زیان های هنگفت مالی می شوند. تعیین کننده قیمت 
بازار هم مواد اولیه، ارز و به طور کلی شرایط حکمفرما 
در بازار است یعنی همیشه اختالف سود نخ و الیاف 
میزان مشخصی بوده و تنها عامل افزایش قیمت، 

گرانی مواد اولیه و حامل های انرژی و است.  
امروزه شرایط به نحوی شده که انجمن صنایع نساجی 
ایران به عنوان مرجع قیمت گذاری محسوب می شود 
و اختالف قیمت ها به اندازه ای نیست که واحدهای 
ریسندگی در مورد تعیین قیمت به طور سلیقه ای عمل 

کنند. 

به مشکالت و چالش هایی که در روند تولید با 
آنها مواجه هستید، اشاره نمایید. آیا راهکاری هم 

برای رفع آنها مدنظر دارید؟
به دلیل شرایط جغرافیایی کارخانه الوان زر ریس ) مستقر 
در شهرک صنعتی اوره نطنز(، از نظر بهره مندی از 
نیروی متخصص نساج و سایر تخصص ها در مضیقه 
قرار داریم. نهادهای دولتی مانند بانک ها، دارایی، تأمین 
اجتماعی و... هم حمایت چندانی از تولیدکننده به عمل 
نمی آورند و با بخش های خصوصی به مراتب آسان تر 

و بهتر می توان کار کرد. 
به دلیل شیوع کرونا، کارخانه در فروردین ماه به طور 

کامل تعطیل بود و کارگران بیمه بیکاری دریافت کردند 
اما تأثیری در هزینه های تحمیلی به ما ندارد. اردیبهشت 
تولید را از سر گرفتیم و مدتی به طول انجامید تا کار در 
مسیر عادی قرار بگیرد و موفق به پرداخت بیمه نشدیم 
و هر ماه حدود ۱5 میلیون تومان مشمول پرداخت 
جریمه دیرکرد شدیم، نهاد مسئول نه حاضر به تقسیط 
جرایم است تا دیگر مجبور به پرداخت جریمه  های 
بیشتر و سنگین تر نشویم و نه سرمایه کالنی در اختیار 
داریم که جرایم را یک جا پرداخت نماییم. آیا مسئوالن 
می دانند پرداخت ۱5 میلیون جریمه در ۱2 ماه چه فشار 
سنگینی بر دوش تولیدکننده بخش خصوصی که با 
صدها مشکل کوچک و بزرگ روبروست؛ تحمیل 
می کند؟ متأسفانه فشار سازمان های دولتی در شرایط 
دشوار فعلی که با افزایش نرخ و ارز، تحریم و کرونا 
دست و پنجه نرم می کنیم؛ بسیار ناعادالنه است و در 
نهایت موجب دلسردی تولیدکننده می شود به همین 
ایران کسی حاضر به  امروز در  دلیل فکر نمی کنم 
راه اندازی واحد تولیدی آن هم در صنعت نساجی باشد. 
افتادن  به محض عقب  دارایی  اداره  از سوی دیگر 
یک قسط، عالوه براخذ دیرکرد، جریمه هم می گیرد 
و اصواًل به تنها چیزی که توجهی نمی کنند، شرایط 
فشار  تولیدکننده،   مالی  مشکالت  بازار،  نامطلوب 
هم  بانکی  سیستم  است!   ... و  تحریم ها  مضاعف 
موانع بسیاری سر راه تولید قرار می دهند در حالی که 
به اعتقاد من وظیفه بانک ها، نگهداری از پول است 
پس باید تجارت و درآمدزایی را کنار بگذارد اما در 
واقع با پول سپرده گذاران به فعالیت های کاسب مآبانه 
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می پردازند! علی رغم این شرایط، تصمیم داشتیم طی 
دو سال مشکالت خط تولید کارخانه را مرتفع نماییم 
اما جهش نرخ دالر و تشدید تحریم ها، به طور کلی 
برنامه ریزی ها  به  هم خوردن  و  اهداف  تغییر  باعث 
شده است. در زمینه رفع کمبود متخصص با دانشگاه 
مهندسی  دانشجویان  که  کرده ایم  برقرار  ارتباطاتی 
برق، مکانیک، حسابداری و... دوران کارآموزی خود 
را در الوان زر ریس بگذرانند تا از نزدیک با فعالیت در 
محیط صنعتی آشنا شوند و نیروهای توانمند و متعهد 
به استخدام مجموعه ما در می آیند؛ منتها همیشه باید 
مرجعی برای تربیت و معرفی نیروی متخصص وجود 
داشته باشد . برای مثال اگر بخواهم به عنوان متخصص 
نساجی به دنبال شغل مناسب باشم، شاید از طریق 
دوستان و همکاران بتوان شغلی پیدا کرد اما مرجع 
شناخته شده و گسترده ای وجود ندارد تا از آنها در مورد 

یافتن شغل کمک و راهنمایی بخواهم. 

محصوالت  صادرات  امکان  فعلی  شرایط  در 
الوان زر ریس وجود دارد؟ اصوالً برنامه ای برای 

صادرات دارید؟
نخ هستیم  یعنی  میانی  تولیدکننده محصول  چون 
صادرات،  حوزه  در  توجه  قابل  ارزآوری  علی رغم 
برنامه ای برای این اقدام نداریم زیرا به اندازه کافی 
و حتی بیشتر از میزان ظرفیت تولید، دارای مشتریان 
شناخته شده داخلی هستیم و محصوالتمان فراتر از 

بازار کاشان توزیع می شود.

قیمت  نظر  از  وارداتی  اکریلیک  نخ های  آیا 
به  برای شرکت شما  رقیب جدی   ، کیفیت  و 
شمار می آیند؟ اصوالً استقبال مشتریان نسبت 
به نخ های اکریلیک تولید ایران بیشتر است یا 

نخ های وارداتی؟
اغلب نخ های اکریلیک از چین و ترکیه وارد کشور 
می شوند. در مقطعی از زمان انجمن صنایع نساجی 
از  جلوگیری  و  بازار  کنترل  برای  کرد  ایران تالش 
واردات بی رویه نخ، لزوم افزایش تعرفه  واردات نخ را به 
مسئوالن مرتبط گوشزد نماید زیرا توانمندی واحدهای 
ریسندگی به مراتب بیشتر از بخش بافندگی است به 
شرطی که با واردات بی رویه نخ، فعالیت ریسندگان 

مختل نشود. مشتریان ایرانی تمایل بسیاری به استفاده 
از نخ های تولید کشور دارند و صرفاً در مورد نخ های 
ظریف تر )که کمتر تولید داخل دارند(، از محصوالت 

وارداتی استفاده می کنند. 

 تولیدات الوان زر ریس چه سهمي از بازار نخ 
اکریلیک ایران را در بر مي گیرد؟

شاید سهم بزرگی از بازار نخ اکریلیک را در اختیار نداشته 
باشیم اما قطعاً در زمینه بهره گیری از تکنولوژی های 
روز دنیا یکی از پیشتازان این بازار به شمار می آییم. 
طبق آمار در سال گذشته حدود 30 تا 50 هزارتن الیاف 
اکریلیک از گمرکات وارد کشور شده بود و در آن زمان 
حجم تولیدات ما سالیانه 3 هزار تن بود، طبعاً تمام 
الیاف های وارداتی به کارخانه های ریسندگی فرش 

ماشینی اختصاص پیدا نکرد.

به برنامه های آینده مجموعه نیز اشاره می کنید؟ 
آیا حجم تولید را افزایش می دهید یا محصوالت 

دیگری به خط تولید اضافه می نمایید؟
نوسازی  مورد  را  کارخانه  ماشین آالت  از  بسیاری 
 2-۱ تولیدی  جهش  به  و  دادیم  قرار  بازسازی  و 
تنی دست یافتیم. دستگاه رینگ را تعمیر و به خط 
بازگرداندیم، یک دستگاه دیگر هم در حال راه اندازی 

مجدد است تا میزان تولید حفظ شود. 
کشور،  داخل  در  قطعات  تعمیر  با  می کنیم  تالش 
هزینه های بیشتری برای مجموعه به وجود نیاوریم 
البته برخی قطعات مشخصات و تکنولوژی های خاص 
خود را دارند و باید از همان سازندگان ماشین آالت 
اروپایی تأمین شوند که کار ساده ای نیست و مجبور 
شدیم بعضی دستگاه ها را اوراق و قطعات آنها را به 

روی ماشین های در حال کار نصب کنیم. 

روند  بر  تبعاتی  چه  اقتصادی  تحریم های 
فعالیت های شرکت شما گذاشته است؟

تا خرید،  ارز  نرخ  افزایش  از  تبعات منفی تحریم ها 
نصب و راه اندازی ماشین آالت اروپایی را دربرمی گیرد. 
سطح تکنولوژی کشور به اندازه ای نیست که تمام 
تکنولوژی  ماشین آالت نساجی را تولید کند؛ ضمناً 
در  محدود  کشور  چند  مختص  دستگاه ها،  برخی 

دنیاست که به دلیل تحریم امکان دسترسی به آنها 
را نداریم و کسی هم حاضر به تعامل تجاری با ایران 
نیست. به یاد داشته باشیم ارتباطات بین المللی ایران 
حتی پیش از تحریم و برجام چندان گسترده نبود و 
برای تقویت تبادالت و تعامالت جهانی راه طوالنی 

در پیش داریم. 
تحریم ها آسیب بسیاری به صنعت نساجی در بخش 
وارد  صنعتی  دستگاه های  و  ماشین آالت  تأمین 
و  کارشناسان  تحریم،  از  پیش  مثال  به عنوان  کرد. 
تکنسین های اروپایی به ایران می آمدند و طی اقامت 
یک هفته ای در کشور ما به تمام کارخانه هایی که 
دستگاه فروخته بودند، مراجعه می کردند تا از نزدیک 
در جریان عملکرد دستگاه های خود قرار بگیرند؛  امروز 
دیگر کارشناسان هم به ایران نمی آیند و در زمینه 

تأمین قطعات هم خدماتی ارائه نمی دهند. 
تنها راه معامله با داللها جهت دور زدن تحریم هاست .

مشاهده  چگونه  را  نساجی  صنایع  آینده 
می کنید؟

متأسفانه اوضاع به نحوی پیش می رود که حتی برای 
زندگی روزمره هم آینده  روشن و مشخصی متصور 
نیستیم چه برسد به تولید و فعالیت صنعتی! برنامه ریزی 
در دوران پر نشیب و فراز امروز بسیار دشوار است و 
همگی نیازمند تثبیت شرایط هستیم تا بتوانیم الاقل 
چشم اندازی برای آینده زندگی خود ترسیم نماییم. 
مهم نیست قیمت دالر یا قدرت خرید چقدر است بلکه 
نکته مهم ثبات قیمت هاست و در صورت ایجاد ثبات، 
یکی دو سال به طول می انجامد با شرایط جدید عادت 

کنیم 

نکته پایانی
تولیدکنندگان از عهده یافتن شرکت های تأمین مواد 
اولیه و ماشین آالت برمی آیند و در تعامل با یکدیگر 
تا چرخ کارخانه ها بچرخند و  موفق عمل می کنند 
خواهان بازنگری در قوانین سختگیرانه و ضد تولید 
هستیم؛  قوانینی که براساس آن بتوان بدون نگرانی و 

دغدغه به فعالیت تولیدی و صنعتی ادامه دهیم.   

تهیه و تنظیم: سیدامیرحسین امامی رئوف
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در  مجموعه،  مدیران  بیوگرافی  ارائه  ضمن 
زمینه فعالیت ها و تولیدات آن توضیحاتی ارائه 

نمایید.
»شرکت کاوان شیمی سورن« توسط آقایان »امیر 
هاللی«- فارغ التحصیل رشته مهندسی نساجی  - و 
مدیریت  رشته  دانش آموخته  سجادی«-  »شاهد 
بازرگانی-  تأسیس شده است. این شرکت با توجه 
در  مدیران  فعالیت  سابقه  دهه  یک  از  بیش  به 
صنایع شیمیایی، پس از دریافت مجوزهای مرتبط 
موفق به راه اندازی کارخانه ایی به مساحت ۴800 
متر با هدف تولید بیش از 30 محصول شیمیایی 
واقع در شهرک صنعتی اشتهارد شد. محصوالت 
تولیدی این مجموعه مورد نیاز صنایع مختلف از 
جمله صنایع نساجی، اسپین فینیش های تخصصی 
در تولید الیاف مصنوعی، اسپین فینیش های مورد 
مصرف جهت تولید نخ های BCF و CF، افزودنی 
ریسندگی اسپان و افزودنی های منسوجات بی بافت، 
اولیه  مواد  کشاورزی،   سموم  امولسیفایرهای 

گفت وگو با  امیر هاللی  و شاهد سجادی- مدیران شرکت کاوان شیمی سورن

اشاره:
به  امیدوار  و  نفس  تازه  و  هستند  جوان  گروه  یک 
ماندگاری در صنایع کشور. بخشی از تولیدات شرکت 
کاوان شیمی سورن به مواد شیمیایی موردنیاز صنایع 
نساجی اختصاص دارد و به گفته مدیران آن،» در حال 
مذاکره با شرکت های خارجی جهت واردات تکنولوژی 
و تولید مشترک در ایران هستیم، این اقدام تقریباً در 
صنایع شیمیایی ایران، کم نظیر است و جهت اطمینان 
طرف خارجی نسبت به توجیه علمی پروژه، باید تأییدیه 
چندین نهاد معتبر همچون دانشگاه ها و مراکز پژوهشی 
را دریافت کنیم.«  به اعتقاد مدیران کاوان شیمی سورن» 
صنعتگران  از  زیادی  تعداد  اعتماد  تحریم،  دوران  در 
گرامی به توان تولیدکنند گان ایرانی می باشد و پاسخ 
این اعتماد را به مناسب ترین صورت، دریافت کردند. ما 
نیز کیفیت محصوالت خود را به سطح همتایان اروپایی 
رساندیم و به دنبال خرید فرموالسیون رفتیم«.آقایان 
برند   « می دارند:  اذعان  اطمینان  با  هاللی  و  سجادی 
بلکه متعلق به  »کاوان شیمی سورن« برای ما نیست 

میهن است و امیدواریم ماندگار بماند تا همیشه...«

جلب اعتماد صنعتگر ایرانـی به 
تولیدکنند گان در دوران تحریم 

دیدگاه

شوینده ها، افزودنی های شیمیایی ساختمان، نفت، 
گاز و پتروشیمی  و همچنین محصوالت تخصصی 
می باشد.  مختلف  صنایع  مصرف  مورد  سیلیکونی 
در  و  پرسنل جوان  از  بهره گیری  با  این مجموعه 
توانسته  کارآزموده  مشاوران  و  باتجربه  حال  عین 
سهم قابل توجهی از بازارهای هدف را در اختیار 
داشته  باشد. میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم 
آن بالغ بر ۱20 نفر در رده های اجرایی و عملیاتی 
ایجاد  قابلیت  تولید،  افزایش  با  که  است  مختلف 
تولید سالیانه،  داراست. حجم  نیز  را  اشتغال جدید 
بیش از 5 هزار تن است و تالش می کنیم طبق 
باشیم.  رقم  این  دوبرابری  افزایش  شاهد  برنامه 
بنابر اعتقادات زیربنایی مدیران مبنی بر حمایت از 
اغلب ماشین آالت »شرکت  تولیدکنندگان داخلی، 
و  ایرانی  شرکت های  از  سورن«  شیمی  کاوان 
دنیا  روز  استانداردهای  با  منطبق  و  باال  باکیفیت 
تهیه شده اند؛ این سیاست همچنین موجب تسهیل 
در پشتیبانی و نگهداری از تجهیزات شده که در 

به  موفق  و  موثر  گامی  تحریم ها،  کنونی  شرایط 
شمار می آید.

اولیه  مواد  تولید  وضعیت  حاضر  حال  در   
شیمیایی و پلیمری در صنعت نساجي کشور 

چگونه است؟
نساجی  تعاونی  مواد  تولیدکننده گان  تعداد  هاللی: 
در  مصرف  مورد  شیمیایی  مواد  کلی  طور  به  و 
بازرگانی  شرکت های  اما  است  اندک  بخش،  این 
تجاری  چرخه  به  اخیر  سال  چند  طی  متعددی 
پیوسته اند و محصوالت باکیفیت متنوع به بازار ارائه 

می کنند. 
دنبال  شرکت ها  برخی  که  روش هایی  از  یکی 
قیمت  از  کاستن  جهت  کیفیت  کاهش  می کنند، 
نهایی است که این روزها با نام » اقتصادی کردن 
کاوان  »شرکت  می شود!  شناخته  محصوالت« 
شیمی سورن« به هیچ وجه از این روش استفاده 
نمی کند و خط مشی مشخصی در تولید محصوالت 
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خود لحاظ می نماید تا بهترین کیفیت را با کمترین 
سود ممکن و در نتیجه افزایش گردش مالی ارائه 
دهد و به تبع آن به سودآوری در افزایش تولید و 
رضایت مصرف کنند گان عزیز که بزرگترین سرمایه 
ما هستند، دست یابد. محصولی که نمی توانیم با 
کیفیت باال و قیمت رقابتی وارد بازار نماییم را به 
واحد تحقیق و توسعه ارجاع داده که پس از آنالیز و 
آسیب شناسی محصول، آنرا با حفظ کیفیت و قیمت 
قرار  اختیار مشتریان  تولید و در  به صرفه  مقرون 

می دهیم. 
دسترسي  سهولت  کیفیت،  قیمت،  نظر  از   
ارزیابی  چگونه  را  شرایط  اولیه  مواد  تهیه  و 

می کنید؟
و  داخلی  بخش  دو  به  اولیه  مواد  تهیه  سجادی: 
خارجی تقسیم می شود. در تهیه مواد اولیه داخلی 
مستقیم  قراردادهای  انعقاد  با  است  این  بر  سعی 
و  پتروشیمی  مجتمع های  با  طوالنی مدت  و 
تامین کنند گان تراز اول، کیفیت محصوالت را حفظ 
نماییم. هرچند تغییرات و نوسانات قیمت مواد اولیه 
پتروشیمی، موجب بروز اختالل هایی در قیمت تمام 
قراردادهای  با طوالنی کردن  اما  ما می شود  شده 

مستقیم، آسیب ها را به حداقل می رسانیم. 
جنس  خارجی،  اولیه  مواد  تهیه  مورد  در 
مشکالت متفاوت و از نوعی دیگر است. از زمان 
)صرافی(  بانکی  عملیات  انجام  سفارش گذاری، 
به کشور، چالش های متعددی  اولیه  و حمل مواد 
پیش روی ما قرار دارند. در این میان بی ثباتی نرخ 
ارز بسیار آزاردهنده است به طوری که گاهی اوقات 
برنامه ریزی تأمین و تولید یک محصول را مختل 
می کند و نیاز به بازنگری در کلیت برنامه به وجود 

می آورد.
کیفیت مواد اولیه تولید داخل، به دلیل حجم باالی 
تولیدات مجتمع های پتروشیمی، قابل قبول است و 
حتی توان رقابت با مشابه خارجی را دارد مشروط 
بر این که در انتخاب تأمین کننده گان، دقت الزم را 
به عمل آوریم. در زمینه انتخاب مواد اولیه خارجی، 
به اصطالح دستمان باز است اما نکته ای که باعث 

تأمین کننده  به  ما  دسترسی  عدم  یا  دسترسی 
خارجی می شود، چگونگی واردات است. علی رغم 
تمام محدودیت های اقتصادی و سیاسی و امکان 
سوم  و  دوم  رده  کشورهای  از  اولیه  مواد  واردات 
صنعتی با قیمت پایین تر، مواد اولیه اروپایی را )ولو 

با هزینه های باال( تا امروز تأمین کرده  ایم. 

روند  در  موجود  چالش های  و  به مشکالت   
این که چه راهکارهایی  نمایید و  تولید اشاره 

برای مقابله یا حل آنها اتخاذ می کنید؟
سجادی: تولید در هر شرایطی با مشکالت کوچک 
قدرت  به  بستگی  آن  رفع  و  روبروست  بزرگی  و 
اجرایی تیم تولیدکننده دارد. اما برخی مشکالت از 
عهده تیم اجرایی خارج است و به شرایط محیطی 
بازمی گردد. همان طور که اشاره شد بی ثباتی نرخ 
ارز، موجب نوسان قیمت تمام شده می گردد و ساز 
اغلب  که  می برد  زیرسوال  را  برنامه ریزی  کار  و 
نزد  وعده  خلف  از  جلوگیری  برای  تولیدکنند گان 

مشتری، گاهاً زیان های مالی را تحمل می کنند. 
مشکالت دیگر تولیدکنند گان شامل مباحث بیمه، 
از  تسهیالتی  و  مالی  حمایت های  عدم  و  مالیات 
در  بسیاری  سخنان  حرف،  قالب  در  است.  تولید 
زمینه حمایت از تولید توسط مسئوالن بیان می شود 

اما هیچ یک به مرحله اجرا نمی رسند!
شیمی  کاوان  »شرکت  تیم  که  راهکاری  بهترین 
سورن« برای رفع مشکالت درنظر گرفته عبارتند 
از افزایش چرخه مالی و باال بردن تعداد مشتریان و 

ارائه بهترین خدمات به آنان می باشد. 
با  مستقیم  طور  به  مشکالت  از  بخشی  هاللی: 
دولتی  نهادهای  و  سازمان ها  مقررات  و  قوانین 
ارتباط دارد برای مثال مراحل مختلف تمدید یک 
مدرک  )به خصوص در زمینه بیمه و مالیات(، بخش 
عمده ای از انرژی و زمان شرکت را هدر می دهد. 
متأسفانه در این دوره رکود و تشدید تحریم ها برخی 
با بی مهری و عدم حمایت  از سازمان های دولتی 
از تولیدکنند گان برخورد می کنند، کما این که طی 
چند ماه اخیر برای یک تسویه حساب متداول به 

و  کردیم  مراجعه  مربوط  سازمان های  و  اداره جات 
بروکراسی  بعلت  را  ما  فعالیت های  اقدام،  همین 
اداری با وقفه ای حدود دو ماه و نیمه مواجه ساخت.

و  امکان پذیر  فعلی  شرایط  در  صادرات   
مقرون به صرفه به نظر می رسد؟

بدو  از  که  است  مباحثی  از  صادرات  سجادی: 
راه اندازی شرکت به آن نگاه ویژه داشتیم و حتی 
این بخش در  برای  نیز  انسانی متخصص  نیروی 
نظر گرفتیم. همگان تصور می کنند »نحوه ایجاد 
اما  است  صادرکنندگان  اصلی  چالش  مشتری« 
بخصوص  مشتریان  تمایل  عدم  امروزه  واقع  در 
کشورهای همسایه از جمله عراق، ترکیه، افغانستان 
و کشورهای CIS به خرید ارزی، بزرگ ترین مشکل 
صادرات است و مشتریان خارجی ترجیح می دهند 
به صورت ریالی محصوالت ما را خریداری کنند. 
از سوی دیگر کاال را به صورت ریالی فروخته ایم 
را  صادراتی  ارز  بازگشت  تعهد  امر  مسئوالن  اما 
گوشزد می کنند، به این ترتیب یا باید از امکانات 
و تسهیالت کارت بازرگانی صرفنظر کنیم یا درگیر 
بروکراسی های بانک مرکزی در مورد بازگشت ارز 

صادراتی شویم. 
هاللی: مشکل مهم دیگر، چگونگی انتقال ارز به 
انتقال  است.  بانکی  تحریم های  به  توجه  با  ایران 
و  دردسرها  صرافی ها  توسط  یا  رسمی  مبادی  از 
مشکالت خاص خود را دارد اما با توجه به اختالف 
نرخ ارز در کشور، صادرات توجیه پذیر است و طی 
تولید  زمینه  در  )که  ترکیه  به  ما  اخیر  چندسال 
صادرات  است(  فعال  بسیار  نساجی  محصوالت 
تحسین  ما  محصوالت  باالی  کیفیت  و  داشتیم 

مشتریان ترکیه ای را در پی داشت.  
همان طور که در ابتدا اشاره شد، تولیدات »شرکت 
کاوان شیمی سورن«در شاخه های مختلف است و 
اولیه  مواد  زمینه  در  موفقی  سال گذشته صادرات 
شوینده به عراق، امولسیفایرهای سموم کشاورزی 
به پاکستان داشتیم اما پس از شیوع کرونا، صادرات 

فعاًل متوقف شد.
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 آیا از نظر قیمت و کیفیت مواد اولیه شیمیایی 
و پلیمری وارداتی، رقیب جدی برای شرکت 
هستند و استقبال مشتریان نسبت به تولیدات 

ایران بیشتر است یا مشابه وارداتی؟
به  خارجی  کاالی  اسم  وقتی  متأسفانه  سجادی: 
محصول  با  می کند  تصور  مخاطب  می آید،  میان 
بسیار باکیفیت روبروست. به عنوان مثال در صنعت 
نساجی توانسته ایم روغن های اسپین فینیش اروپایی 
عرضه  و  تولید  صنعتی  بصورت  و  شبیه سازی  را 
امولسیفایرهای  توانسته ایم  همچنین  و  کنیم، 
را  دنیا  محصوالت کشاورزی شرکت های معروف 
شبیه سازی و قیمت آنها را بیش از 30 درصد کمتر 
صنعتگران  بعضی  کنیم.  تولید  خارجی  مشابه  از 
بدون هیچ گونه مشکلی، تولیدات داخلی را می خرند 
تفکر  همچنان  برخی  اما  می پردازند  تولید  به  و 
استفاده صرف از کاالی خارجی را دارند و تا وقتی 
تولیدکننده گان  باشد،  داشته  وجود  تفکری  چنین 
داخلی همچنان متضرر و سود های سرشار نصیب 

تولیدکنند گان خارجی می شود. 
هاللی: واردات محصول از خارج کشور به دو بخش 
کلی تقسیم می شود. واردات محصوالت باکیفیت 
اروپایی و محصوالت وارداتی از کشورهای رده دوم 
و سوم صنعتی که هر چند عنوان » خارجی« دارند 
ولی فاقد کیفیت مورد نظر بازار هستند به ویژه در 
مورد محصوالت چینی که برخی تجار، محصولی 
سفارش می دهند اما کاالیی که وارد می شود لزومًا 
کیفیت مطلوب و ایده آل مشتریان را ندارد و حتی 

زیر سطح استاندارد است. 
مواد تعاونی نساجی و اسپین فینیش های اروپایی 
برای  قیمت  نظر  از  اما  دارند  بسیار خوبی  کیفیت 
قیمت  مثاًل  است.  گران  بسیار  ایرانی  صنعتگران 
 ۱.5 از  بیش  فینیش  اسپین   محصول  ارزان ترین 
یورو است که با احتساب هزینه های حمل و نقل ، 
تولید  مشابه  از  باالتر  بسیار  قیمتی   ... و  گمرک 
داخلی تمام می شود. در این میان تولیدکننده ای که 
اروپایی رسانده،  به سطح  را  تولیدات خود  کیفیت 

مزیت بسیاری برای بازار ایجاد کرده است. 
زیادی  تعداد  اعتماد  تحریم،  دوران  در  مهم  نکته 
از صنعتگران گرامی به توان تولیدکنند گان ایرانی 
مناسب ترین  به  را  اعتماد  این  پاسخ  و  می باشد 
صورت، دریافت کردند. ما نیز کیفیت محصوالت 
به  و  رساندیم  اروپایی  همتایان  سطح  به  را  خود 

دنبال خرید فرموالسیون رفتیم. 
به این نکته هم باید اشاره کنم که تعدادی دستگاه 
وارد   CF و   BCF نخ های  تولید  زمینه  در  جدید 
کشور شد و باید با اسپین فینیش های اروپایی کار 
می کرد اما اعتماد صنعتگر ایرانی به تولیدکنند گان، 
منجر به ارائه اسپین فینش با بهترین کیفیت توسط 
و  رضایت  و  شد  سورن«  شیمی  کاوان  »شرکت 

خرسندی مشتری را به همراه داشت.

تولیدات کاوان شیمی سورن چه سهمي از 
بازار مواد اولیه نساجی را در بر مي گیرد؟

سجادی: بازار مواد شیمیایی، بسیار بزرگ و متنوع 
است. در تمام صنایع از جمله نساجی، کشاورزی، 
صورت  به  واحدها  از  بعضی   ... و  شوینده  مواد 
رسمی تولید نمی کنند لذا بانک اطالعاتی دقیقی از 
فعالیت های آنان وجود ندارد و گستردگی بازار مانع 
ارائه آمار دقیق می شود و در مورد میزان نیاز واحدها 

به مواد شیمیایی تناژ مشخصی در کشور وجود ندارد، 
لذا نمی توان سهم »شرکت کاوان شیمی سورن« را 
به صورت عدد و رقم بیان کرد. اما طبق تجربه و 
اطالعاتی که از بازار کسب کرده ایم، می توان گفت 
در بعضی از استان های ایران، باالی 50  درصد از 
مصرف کنند گان مواد شیمیایی در صنایع و مصارف 
خاص مشتریان ما هستند که به لطف خداوند تا 
آنان  نیازهای  پاسخگوی  شکل  بهترین  به  امروز 
بوده ایم زیرا در صنعت شیمیایی، ایستایی معنا ندارد 
ارتقای  برای  تالش  و  حرکت  حال  در  همیشه  و 
بیشتر کیفیت و کاهش قیمت تمام شده محصوالت 

خود هستیم.

 براي افزایش تولید و دستیابی به موفقیت 
بیشتر چه سیاست هایي را اتخاذ مي کنید؟

سجادی: چشم انداز تولید برای شرکت کاوان شیمی 
سورن، کاماًل به شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر 
بنابر سیاست های  دارد ولی در کل  جامعه بستگی 
داخلی مجموعه، افزایش تولید را به دو دسته اهداف 
کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم کرده ایم و همواره در 
حال تحقیق و توسعه و مهندسی معکوس برای تولید 
مختلف  در صنایع  مختلف هستیم.  در بخش های 
همچون نساجی، کشاورزی، شوینده، ساختمانی و ... 
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هر روز به تحقیقات خود ادامه می دهیم و به جرئت 
می توان گفت واحد تحقیق  و توسعه، یک بخش 

کاماًل مجزا، پیشرو و هدفمند است. 
هاللی: همان طور که می دانید بعضی از محصوالت 
در  ولی  دارند  بسیاری  مصرف  ایران  در  شیمیایی 
از تهیه نمونه های  کشور تولید نمی شوند لذا پس 
خارجی، به آنالیز آنها از لحاظ شیمیایی و اقتصادی 
به  نسبت  قلبی  ایمان  و  اعتماد  با  و  می پردازیم 
در  قطعاً  مجموعه،  این  متخصصین  توانمندی 
محصوالتی  چنین  تولید  ظرفیت  آینده  سال های 
افزایش پیدا می کند و به شما اطمینان می دهم که 
آینده  در سال  کاوان شیمی سورن  تولید  ظرفیت 

افزایش پیدا خواهد کرد.
این خبر را هم باید اعالم کنیم که در حال مذاکره 
با شرکت های خارجی جهت واردات تکنولوژی و 
تقریبًا  اقدام  این  هستیم،  ایران  در  مشترک  تولید 
ایران، کم نظیر است و جهت  در صنایع شیمیایی 
علمی  توجیه  به  نسبت  خارجی  طرف  اطمینان 
همچون  معتبر  نهاد  چندین  تأییدیه  باید  پروژه، 

دانشگاه ها و مراکز پژوهشی را دریافت کنیم.
اصواًل همکاران فعال در شرکت های شیمیایی، از 
کمپانی های خارجی نمایندگی می گیرند و نماینده 
محسوب  ایران  در  محصول  چند  یا  یک  فروش 
این است که  ما  می شوند. ولی سیاست مجموعه 
با شرکت های خارجی جهت ورود تکنولوژی های 

مدرن و جذب سرمایه گذار به مذاکره بپردازیم. 

مورد  میزان  چه  تا  تولیدکننده  به عنوان 
حمایت های دولت قرار گرفته اید؟

سجادی: شرکت »شرکت کاوان شیمی سورن« تا 
این لحظه هیچ گونه وامی دریافت نکرده است، هیچ 
سرمایه گذاری ندارد و هیچ پول خارج از سیستم در 
آن وجود ندارد. تمام دارایی های شرکت متعلق به 
سهامداران است و خداوند را شاکریم که یک ریال 

بدهی به سازمان های دولتی و خصوصی نداریم. 

 با توجه به تشدید تحریم ها و افزایش نرخ 

دالر وضعیت واردات مواد اولیه و ماشین آالت 
چگونه است؟

سجادی: به طور کلی تشدید تحریم ها دارای دو 
بُعد مثبت و منفی است. اگر بخواهیم در مورد جنبه 
در  بومی سازی  بگویم  باید  کنیم  صحبت  مثبت 
صنایع مختلف کشور افزایش پیدا کرده. با تالش، 
و  ایستادیم  خود  پاهای  روی  استقامت  و  پشتکار 
به نتایج خوبی هم دست یافتیم. در این دوران به 
خودباوری تولیدی و صنعتی رسیدیم اما بُعد منفی 
تنگ تر  تحریم ها  حلقه  اندازه  هر  که  است  این 
اثرگذار است. به هر  ارز  می شود به شدت بر نرخ 
ایران  بودن  به دالیل محیطی و صنعتی  بنا  حال 
مجبور به واردات بعضی از مواد اولیه هر چند با چند 

برابر قیمت نسبت به ماه و سال های قبل هستیم.
تحریم  به نوسان قیمت مواد اولیه دامن می زند و 
در نهایت توان صادراتی خود را از دست می دهیم 
زیرا قیمت تمام شده محصوالت ما به مراتب باالتر 
از سایر رقیبان بین المللی است و با توقف صادرات، 
آمار تولید کاهش پیدا می کند، به این ترتیب شاهد 

افزایش آمار بیکاری نیروهای شاغل می شویم.

فعالیت  روند  بر  تأثیراتی  چه  کرونا  شیوع   
صنایع نساجی کشور گذاشت؟ فکر می کنید 
چه مدت به طول خواهید انجامید تا شرایط به 

پیش از کرونا( بازگردد؟
هاللی: تمام ابعاد شیوع کرونا در ایران و دنیا، منفی 
نیست. به عنوان مثال شاهد افزایش تولید چندین 
برابری منسوجات بی بافت هستیم اما در زمینه تولید 
پارچه های مجلسی و رسمی و پوشاک با افت بسیار 
سرسام آوری مواجهیم. همچنین در بخش تکمیل ، 
متداول  تکمیلی  محصوالت  خرید  از  صنعتگران 
تکمیل های  جهت  شیمیایی  مواد  تهیه  سمت  به 
حرکت  پارچه  کردن  باکتریال  آنتی  مانند  جدیدتر 
دارای  خود،  بطن  در  موضوع  این  که  کرده اند 
تهدیدات و فرصت هایی است؛ به عبارت بهتر اگر 
شرکتی که با سرعت بتواند تکمیل های جدید مورد 
فرصت  به  را  کرونا  تهدید  دهد،  ارائه  را  بازار  نیاز 

نبود  صورت  در  اما  است  کرده  تبدیل  ارزشمند 
چاالکی الزم، سفارشات به شدت افت می کنند و به 

زیان های کالن مالی منتهی می شود. 
تولیدکنندگان،  صنعتگران،  تمام  کرونا،  دوران  در 
اما  شدند  فراوان  آسیب های  دچار   ... و  بازرگانان 
خوشبختانه در این مقطع زمانی، سیاست تعدیل نیرو 
در »شرکت کاوان شیمی سورن« اجرا نشد، زیرا در 
شاخه های مختلف به فعالیت می پردازیم. شاید صنعت 
نساجی، ضعیف شد اما صنعت شوینده، جان تازه ای 

گرفت و نیاز به محصوالت کشاورزی از بین نرفت.
بیشتری داشتند  آزاد  هنگامی که همکاران، زمان 
توسعه  و  تحقیق  واحد  مختلف  بخش های  بر 
کاری  شاخه  در  فروش  پرسنل  و  شدند  متمرکز 
خود به بررسی بازار برای آینده پرداختند؛ در واقع از 
مرخصی اجباری کرونا، نهایت استفاده را به عمل 
نداشتیم.  نیرو  تعدیل  مورد  یک  حتی  و  آوردیم 
باکتریاِل  آنتی  مواد  تولید  جهت  مطالعه  حال  در 
بی نیاز به واردات هستیم. کرونا،  فرهنگ خاصی 
ایجاد کرد و حتی در صورت کشف واکسن، بحث 
شست وشوی مداوم، استفاده از ماسک در جلسات 
و... تا سال های متمادی ماندگار می ماند لذا تولید 
پوشاک ضد ویروس یا آنتی باکتریال یک مزیت 

محسوب خواهد شد.

مطلب نهایی
سجادی: »شرکت کاوان شیمی سورن« سپاسگذار و 
قدردان تمام مشتریان و تأمین کننده گان خود است. 
بنده و آقای مهندس هاللی از تمام همکاران خود 
تشکر و قدردانی می کنیم که در واحدهای مختلف 
مجموعه به تالش شبانه روزی ادامه می دهند. آمادگی 
خود را برای همکاری و مشارکت با فعاالن صنایع 
شیمیایی، اساتید، محققان، پژوهشگران و دانشجویان 
گرامی اعالم می کنیم. برند »کاوان شیمی سورن« 
برای ما نیست بلکه متعلق به میهن است و امیدوارم 

ماندگار بماند تا همیشه...

تهیه و تنظیم: سیدضیاءالدین امامی رئوف
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صنعت  فعلی  شرایط  درمورد  شما  دیدگاه 
نساجی چیست؟ و مهم ترین معضلی که این 

صنعت با آن روبروست چیست؟ 
در حال حاضر یکی از مشکالت صنایع نساجی، کمبود 
مواد اولیه می باشد که متأسفانه قیمت آن رقابتی و 
افزایش می باشد و عرضه آن در  همچنان در حال 
بورس کاال، کار را مشکل تر کرده است و مهمترین 
عامل آن، عرضه کم و قیمت رقابتی است که باعث 
شده تولیدکنندگان به دلیل نداشتن مواد اولیه با 40-30 
درصد ظرفیت به فعالیت ادامه دهند. این امر باال رفتن 
هزینه تولید و دشواری تهیه نخ برای بافندگان را به 

همراه دارد.
همان طور که می دانید  تولید، یعنی کار بدون توقف 
و پیوسته؛ اما واحدهایی که زیر ظرفیت تولید دارند 
یا با کمبود مواد اولیه مواجه هستند، چگونه می توانند 
هزینه های تولید را جبران نمایند  و افزایش نرخ ارز نیز 

مزید بر علت شده است.
تولیدکنندگان نهایی که با بازار فروش محصول تمام 

شده روبرو هستند، هر روز نمی تواند افزایش نرخ جدید 
را بپردازند و به همین دلیل ما نیز نمی توانیم قیمت 
افزایش دهیم؛  به طور منطقی  را  محصوالت خود 
بازار و تولیدکننده  همین امر موجب اختالف میان 
شده است. به اعتقاد من کمبود مواد اولیه، بالتکلیفی 
واردات مواد اولیه در سامانه جامع تجارت )از جمله 
تأمین ارز(، مصوبات متغیر و متناقض، دشواری های 
خروج مواد اولیه از گمرکات و خواب طوالنی مواد 
در گمرکات از معضالت بزرگ تولید به شمار می آیند 
که به هیچ وجه مقرون به صرفه و اقتصادی نیستند 
و این زمان زیاد و بدون تاریخ، کلیه برنامه ریزی های 
بازرگانی یک واحد تولیدی را برهم می زند و به واقع 
برنامه ریزی برای تولید مستمر امکان پذیر نیست زیرا 
برای حذف زمان تهیه مواد اولیه، حداقل باید سه برابر 
رقم سرمایه گذاری برای خرید مواد در اختیار داشته 
باشید تا بتوانید مقداری از زمان تلف شده را جبران 
نمایید که این امر نیز منطقی نیست. در واقع یک 
تولیدکننده به جای این که تمام توان خود را به ارائه 

دنیا،  روز  مدهای  با  منطبق  باکیفیت،  محصوالت 
قیمت مناسب و همگام با تقاضای بازار اختصاص 
توسعه  طرح های  آتی  سال های  در  بتواند  تا  دهد 
فقط  کند،  اجرا  داخلی  نیازهای  رفع  برای  بیشتری 
به فکر برنامه ریزی های حاشیه ای مانند تهیه پول و 
ارز است. امروزه، گمرک به صورت سیستماتیک به 
فعالیت ادامه می دهد که البته اتفاق خوبی است اما در 
جایی که سیستم به درستی تعریف شده باشد و تمام 
فعاالن اقتصادی و صنعتی نسبت به آن اشراف کامل 
داشته باشند اما در ایران یا سیستم قطع است، یا هنوز 
پاسخی از سوی کارشناسان دریافت نکرده  ایم و به 

طور کلی بالتکلیفی حاکم است.

شیوع کرونا چه تأثیراتی بر روند فعالیت صنایع 
نساجی کشور )و همچین دنیا( گذاشته است؟و 
فکر می کنید چه مدت به طول خواهید انجامید تا 
شرایط به حالت عادی گذشته )پیش از کرونا( 

بازگردد؟

قوانیـن کشـور برخالف اصـول توسعـه هستنـد!

گفت وگو با مهدی جعفری-  مدیرعامل و عضو هیئت  مدیره شرکت نساجی الگانت سمنان

اشاره:
مدیرعامل شرکت الگانت معتقد است: » کمبود مواد اولیه، بالتکلیفی واردات 
ارز(، مصوبات متغیر و  )از جمله تأمین  اولیه در سامانه جامع تجارت  مواد 
متناقض، دشواری های خروج مواد اولیه از گمرکات و خواب طوالنی مواد در 
گمرکات از معضالت بزرگ تولید به شمار می آیند که به هیچ وجه مقرون به 
صرفه و اقتصادی نیستند.«  جعفری یادآور می شود:» نمی دانم چرا قوانین 
کشور ما برخالف اصول توسعه هستند! از جمله در زمینه خرید ماشین آالت 
که اصالً نمی توان بدون انتقال ارز کاری انجام داد. این در حالی است که 
بدون انتقال ارز تا سال گذشته آزاد بود ولی به دالیل نامعلوم، ممنوع اعالم 
شد. همچنین نمی توانید از صادرات خود و یا دیگران برای تهیه ارز خرید 
ماشین آالت استفاده کنید. فقط ارز نیمایی- بانکی که ارسال آن هم به بسیاری 
از مناطق از جمله اروپا اصالً امکان پذیر نیست زیرا شرکت های اروپایی حاضر 
نیستند با کشور یا حساب واسطه ای ماشین آالت خود را به صنعتگران ایرانی 
به فروش برسانند. وی اذعان می دارد:»حال در این شرایط که سرمایه گذار 
نمی تواند چنین معضالتی را حل کند، یک کالم باقی می ماند » ما )صنعتگران و 

تولیدکنندگان( با خودتحریمی دست و پنجه نرم می کنیم.« 

دیدگاه
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کرونا برای تمام اصناف و واحدهای تولیدی مشکالت 
عدیده ای به وجود آورده و این چالش ها روند صعودی 
خود را طی می کنند. متأسفانه عدم همکاری مردم و 
برخی پرسنل واحدهای تولیدی باعث شده گسترش 
تعداد بیماران شده و  صرف نظر از امکان انتقال به 
سایرین، درصدی از پرسنل یا به بیماری مبتال یا 
مشکوک به ابتال می َشوند که در هر دو صورت به 
می شود ؛  داده  منزل  در  استراحت  و  مرخصی  آنها 
همین امر افت تولید در خطوط تولیدی کارخانه ها را 
به همراه دارد و امکان مدیریت را بسیار ُکند می کند؛ 
کرونا،  پاندمی  از شروع  الگانت  تولیدی  واحد  البته 
به  آموزش های الزم  ارائه  جمله  از  تمهیدات الزم 
پرسنل را در اولویت فعالیت های خود قرار داده است. 
تمام پرسنل در بدو ورود به کارخانه مورد تب سنجی، 
تعیین سطح اکسیژن خون و ضدعفونی اجباری قرار 
می گیرند، روزانه چندین نوبت خط تولید و مسیرهای 
ماسک  می َشود،  ضدعفونی  کارگران  آمد  و  رفت 
اجباری برای خانواده های پرسنل الگانت )به صورت 
رایگان( در نظر گرفته می شود، تعداد مینی بوس های 
کارخانه افزایش پیدا کرد و ضدعفونی آنها به دقت به 
طور مستمر ادامه دارد اما متأسفانه زندگی کارگران 
فقط در کارخانه خالصه نمی شود و آنها در زندگی 
شخصی خود نیز باید بسیار مراقب باشند و گذشت 
زمان ثابت کرد وقتی خارج از کارخانه هستند به طور 
جدی مراقب سالمتی خود و خانواده شان نیستند. به 
نظر من تا زمانی که واکسن کرونا ارائه نشود فقط 
و فقط افزایش آگاهی و آموزش می تواند بخشی از 

وضعیت نامساعد فعلی را جبران نماید.

با توجه به تشدید تحریم ها و افزایش نرخ دالر 
وضعیت واردات مواد اولیه و ماشین آالت چگونه 

است؟
با توجه به افزایش سرسام آورم نرخ دالر، تصمیم گیری 
برای خرید ماشین آالت خارجی بسیار سخت است. 
همان طور که می دانید نرخ دالر با اختالف 2-3 هزار 
تومانی و حتی در بعضی شرایط به مراتب بیشتر نوسان 
دارد ) آن هم در یک روز!( که در هر زمان خرید مواد 
اولیه وارداتی اختالف زیادی خواهد داشت؛ در حالی که 
به قیمت تمام شده نمی توانید چنین نوسان سنگینی 

را اعمال نمایید؛ همچنین تحریم های علیه ایران در 
برخی کشورها به شدت اجرا می َشوند که در صورت 
دور زدن تحریم ها، هزینه های زیادتری باید بپردازیم؛ 

البته اگر بتوان تحریم ها را دور زد! 
در حال حاضر تهیه و واردات ماشین آالت بسیار سخت 
است و چون مجموعه ما در تکاپوی خرید ماشین آالت 
است، اِشراف کامل نسبت به این موضوع دارم اما به 
راستی نمی دانم چرا قوانین کشور ما برخالف توسعه 
هستند! از جمله در زمینه خرید ماشین آالت که اصاًل 
نمی توان بدون انتقال ارز کاری انجام داد. این در حالی 
است که بدون انتقال ارز تا سال گذشته آزاد بود ولی به 
دالیل نامعلوم، ممنوع اعالم شد. همچنین نمی توانید 
خرید  ارز  تهیه  برای  دیگران  یا  و  خود  صادرات  از 
ماشین آالت استفاده کنید. فقط ارز نیمایی- بانکی 
که ارسال آن هم به بسیاری از مناطق از جمله اروپا 
اصاًل امکان پذیر نیست زیرا شرکت های اروپایی حاضر 
نیستند با کشور یا حساب واسطه ای ماشین آالت خود را 

به صنعتگران ایرانی به فروش برسانند. 
حال در این شرایط که سرمایه گذار نمی تواند چنین 
معضالتی را حل کند، یک کالم باقی می ماند » ما 
)صنعتگران و تولیدکنندگان( با خودتحریمی دست و 

پنجه نرم می کنیم.« 

صادرات در شرایط فعلی امکان پذیر و مقرون 
به صرفه به نظر می رسد؟

افزایش نرخ ارز باعث رقابتی شدن قیمت ها شده است 
و اگر یک مجموعه تولیدی، کاالی باکیفیت ارائه نماید، 
می تواند بازارهای خارجی را )که در سال های گذشته 
اصاًل امکان رقابت در آنها را نداشت( تصاحب کند البته 
در این زمینه دو معضل بزرگ پیش روی تولیدکنندگان 
است. نخست حمل کاال به کشورهایی که تحریم 
ایران را با شدت دنبال می کنند، و همین طور افزایش 
نرخ حمل کاال که برای بعضی کاالها، به هیچ وجه 

مقرون به صرفه نیست. 
دومین معضل، انتقال پول صادرات به ایران است که از 
بسیاری کشورها امکان پذیر نیست. ای کاش متولیان 
بانکی  و تدوین کنندگان مصوبات دست و پاگیر، شماره 
حسابی ارائه نمایند یا راه حلی برای انتقال پول اعالم 
کنند و فقط به بیان »ارز را بازگردانید«، اکتفا نمی کردند! 

آیا واحدی را می َشناسید که نیاز نداشته باشد ارز حاصل 
از صادرات را بازگرداند و دوباره در چرخه تولید وارد 

نکند؟ 
به طور کلی با افزایش بی رویه نرخ ارز و به تبع آن 
گرانی  قیمت مواد اولیه، همیشه یک واحد تولیدی 
باید  ایران هم ساالنه  در  و  است  پول خود  نیازمند 
سرمایه  در گردش چندبرابر شود چون ابتدای سال، نرخ 
 A تومان است ولی در پایان سال شاهد A مواد اولیه
به توان 3 هستیم! پس با این اوصاف چگونه تولیدکننده 
می تواند ارز حاصل از صادرات را بازنگرداند؟ به نظر 
من اگر واحدی پول مازاد داشته باشد و نیاز به خارج 
کردن آن را حس کند به راحتی می تواند پول خود را از 
طریق صرافی ها به خارج کشور ارسال نماید بدون آن 

که تعهدات بازگشت ارز را به جان خود بخرد. 

خصوص  به  قاچاق  وضعیت  از  شما  تحلیل 
آیا  چیست؟  فعلی  شرایط  در  پوشاک  قاچاق 

کرونا تاثیری در کاهش واردات داشته است؟ 
فکر می کنم در مورد قاچاق، نتایج مثبتی نداشته باشیم 
تنها دلیل کاهش قاچاق، عدم توجیه پذیری قیمت 
محصوالت کشورهای رقیب در ایران است زیرا در 
فداکارانه،  قیمت های  با  تولیدکنندگان  حاضر  حال 
تولیدات خود را عرضه می کنند که تاجر همان محصول 
را از خارج کشور بخرد، باز هم کاالی ایرانِی باکیفیت، 
مناسب تر است. به اعتقاد من مقوله قاچاق از حالت 
قبلی خود خارج شده و می توان به نام »قاچاق قانونی« 
از آن یاد کرد به عبارت بهتر کاال از مجاری قانونی با 

دور زدن قانون، وارد کشور می َشود....! 

مطلب پایانی
ضمن تشکر از ماهنامه نساجی امروز، آرزوی سالمتی 
برای تمام دوستان و همکاران دارم و از وزارتخانه های 
مرتبط با تولید و صنعت تقاضا می کنم به جای تدوین 
تولیدکننده،  برای  متناقض  و  پاگیر  و  قوانین دست 
نگاهشان را معطوف به تجار و واردکنندگان کاالی 
بی کیفیت نمایند تا به امید خداوند بتوانیم با تولیدات 

بهتر و باکیفیت تر در خدمت مردم کشورمان باشیم. 

تهیه و تنظیم: اکرم باقری توستانی



 
وضعیت فعلی اجرای طرح برخورد با برند   های 
محرز قاچاق چگونه است؟ به نظر شما برخورد 
با قاچاق پوشاک در کدام سطح نتایج بهتری 

در پی دارد؟
 در مورد مبارزه با قاچاق پوشاک، مهم ترین قسمت برخورد 
در جایی است که تأثیرگذاری خودش را داشته باشد. در 
دارد؛  وجود  زیادی  تنوع  قاچاق  پوشاک  ورودی،  مبادی 
اعم از مناطق آزاد، کاالی مسافری، گذر مرزی، ته لنجی، 
ملوانی و کوله بری و دیگر طرق متعدد. متأسفانه از همۀ این 
رویه ها سوءاستفاده می شود. عالوه بر این، پوشاک کاالیی 
نیست که قاچاق در آن خیلی قابل تشخیص باشد، اما به 
طور مثال برخی کاالهای دیگر مانند گوشی تلفن همراه 
قابلیت رهگیری دارد و می توان آن را کنترل کرد ولی در 

پوشاک اصاًل این گونه نیست.
 

متأسفانه برخورد با قاچاق پوشاک در سطح 
اواخر شهریور 9۸ به حالت تعلیق  عرضه در 
درآمد و دیگر برخوردی در سطح عرضه صورت 

نگرفت
 بخش خصوصی از سال 95 بحث مبارزه با قاچاق پوشاک 
را پیگیری کرد و در نهایت منجر به این شد که در سال 
97، ما بتوانیم نهادهای مسئول اعم از ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، نهادهای نظارتی و وزارت صمت را قانع کنیم 
که برخورد با کاالی پوشاک حتماً باید در سطح عرضه 
صورت بگیرد. باالخره این کاالیی که دارد قاچاق می شود، 
باید یک جایی عرضه شود؛ بنابراین برخورد باید در سطح 

عرضه صورت بگیرد.
برخوردها از اواخر دی ماه 97 شروع شد و من ویژگی های 

این برخورد را در ادامه خدمتتان می گویم؛ اما متأسفانه 
برخورد با قاچاق پوشاک در سطح عرضه در اواخر شهریور 
98 به حالت تعلیق درآمد و دیگر برخوردی در سطح عرضه 
صورت نگرفت. ببینید یکی از مهمترین ویژگی های طرح 
برخورد با قاچاق پوشاک در سطح عرضه این بود که در 
طراحی برخورد شاید جز معدود دفعاتی بود که باالخره 
بخش خصوصی با دولت و دیگر نهادهایی که در حوزه 
مبارزه با قاچاق تصمیم گیر بودند همراه شد و طراحی این 
مسئله اتفاقاً با همراهی و همکاری بخش خصوصی شکل 

گرفت.
 

ویژگی مهم همکاری بین متولیان برخورد با 
قاچاق و بخش خصوصی چه بود و چه مزایایی 

را در پی داشت؟
 حسن قضیه این بود که باالخره افرادی که در دولت یا 
نهادهای نظارتی تصمیم گیرنده هستند، تا آن زمان آشنایی 
کافی با بخش پوشاک کشور و زنجیره تأمین و زنجیره 
ارزش آن نداشتند و همکاری مستقیم بخش خصوصی 
با این مراکز تصمیم گیری باعث شد که یک طرح واقعی 
منطبق بر واقعیات و شرایط روز صنعت پوشاک کشور 
تدوین شود، این یکی از نقاط قوت این طرح بود. مسئله 
بعدی این بود که در سال های گذشته هر زمانی که قاچاق 
پوشاک افزایش یافت است کسی به اعتراض ما توجه 

نمی کرد. 
میلیارد   5 به  پوشاک  قاچاق  حجم   95 و   94 سال  در 
دالر رسیده بود که این رقم کمر تولیدکنندگان ایرانی را 
می شکست. تقریباً 40 تا 50 درصد ظرفیت بازار پوشاک به 
دست قاچاقچی ها بود. همان موقع واردات رسمی پوشاک 
خارجی  پوشاک  درصد  یعنی 99  بود؛  دالر  میلیون   60

موجود در بازار، به صورت قاچاق وارد شده بود.
 می دانید که در سال 94 و 95 حجم قاچاق پوشاک به 
5 میلیارد دالر رسیده بود که این رقم کمر تولیدکنندگان 
ایرانی را می شکست. تقریباً 40 تا 50 درصد ظرفیت بازار 
پوشاک به دست قاچاقچی ها بود. این در حالی است که 
همان موقع واردات رسمی پوشاک 60 میلیون دالر بود 
که این رقم در مقابل واردات غیررسمی، باورکردنی نبود 
و باالی 98 یا 99 درصد پوشاک خارجی به صورت قاچاق 

وارد کشور می شد.
 

عرضه  با  مقابله  طرح  در  که  هست  خاطرم 

اشاره:
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران می گوید که متأسفانه ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
از وظایف ذاتی خود شانه خالی کرده و مبارزه با عرضه پوشاک قاچاق متوقف شده است.  با مرور فراز 
و فرودهای طرح جامع برخورد با عرضه کنندگان پوشاک قاچاق از سال 96 تا کنون، می توان گفت که 
کم کاری نهادهای ذی صالح در پیگیری و مداومت اجرای این طرح، آسیب جبران ناپذیری را به اعتماد 
تولیدکنندگان داخلی وارد کرده است؛ از طرف دیگر عدم برخورد با متخلفان و عرضه عیان آن در بازار 
و پاساژهای بزرگ موجب شده ریسک قاچاق پوشاک به میزان قابل توجهی کاهش یابد و در نتیجه، 
عرضه کنندگان پوشاک قاچاق بدون هیچ ترس و نگرانی از برخورد نهادهای نظارتی، تیشه به ریشه 
تولید داخلی می زنند.  طرح مبارزه با عرضه برندهای محرز پوشاک قاچاق در سالی به دست فراموش 
سپرده شده است که رهبر انقالب آن را سال »جهش تولید« نامگذاری کره اند. به گزارش خبرگزاری 
مهر، برای بررسی بیشتر پیامدهای عدم برخورد با عرضه پوشاک قاچاق با سعید قدیری، دبیر اتحادیه 

تولید و صادرات نساجی و پوشاک گفت و گویی انجام داده  که از نظرتان می گذرد:
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مبارزه با 
عرضه پوشاک 
قاچاق 
متوقف شد

دیدگاه



قاچاق در سطح عرضه، دستگاه های  پوشاک 
نظارتی سراغ مراکز خرید و پاساژهای بزرگ 

تهران رفته بودند؛ چرا پاساژهای بزرگ؟
 نهادهای نظارتی در گذشته می رفتند یک مغازه کوچک 
مثاًل 10، 12 متری را انتهای خیابان فرعی یک جایی مثاًل 
کنار شهر می بستند و ادعا می کردند که ما با قاچاق مبارزه 
کردیم. ویژگی دوم این طرح این بود که اتفاقاً این طرح 
از پیشانی مراکز عرضه بزرگ و مجتمع های تجاری مهم 
تهران شروع شد. این یک ویژگی خیلی مهمی بود یعنی 
ما دیگر با عرضه کنندگان کوچک کاری نداشتیم. آن موقع 
به مسئوالن هم گفتیم اگر می خواهید این کار مؤثر باشد، 
باید از بزرگان قاچاق پوشاک و گردن کلفت ها شروع کنید.

 زمانی که برخوردها صورت گرفت، یک هجمه شدیدی 
افراد  می داد  نشان  که  شد  آغاز  نظارتی  نهادهای  علیه 
در  از گردن کلفت ها هستند.  پوشاک  قاچاق  پرده  پشت 
آن زمان )سال 97(، بحث 3 میلیارد دالر قاچاق بود و 
این رقم درشتی بود یعنی کسانی که پشت این قضیه 
قرار داشتند، آدم های کمی نبودند. سروصدایی که علیه 
عرضه کنندگان پوشاک قاچاق ایجاد شد و موجی که خبر 
برخورد با برندهای محرز پوشاک قاچاق در بازار ایجاد کرد، 
تأثیرش از نفس آن برخوردها بیشتر شد. مثاًل شاید برخورد 
در روزهای اول با 10، 12 پاساژ شروع شد؛ ولی آن قدر 
خبرش مهم بود که یک فضای ناامنی را برای قاچاقچی ها 
ایجاد کرد. زمانی که برخوردها صورت گرفت، یک هجمه 
شدیدی علیه نهادهای نظارتی آغاز شد که نشان می داد 
افراد پشت پرده قاچاق پوشاک از گردن کلفت ها هستند. 
در آن زمان )سال 97(، بحث 3 میلیارد دالر قاچاق بود و 
این رقم درشتی بود یعنی کسانی که پشت این قضیه قرار 

داشتند، آدم های کمی نبودند.
 

چرا در مرحله اول برخورد به سراغ برندهای 
محرز قاچاق پوشاک رفتید؟

 این طرح بر اساس استقرار تدریجی طراحی شده بود. 
یعنی اینکه نهادهای نظارتی در برخورد با قاچاق قدم به قدم 
جلو می رفتند. مثاًل ابتدا با برندهای محرز پوشاک قاچاقی 
که محصوالت خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نکرده 
بودند، برخورد شد چرا که آن ها ذیل هیچ قاعده و قانونی 
نمی آمدند. در مرحله بعد وزارت صمت به سراغ شناسه دار 
کردن محصوالت وارداتی رفت و مراحل بعدی نیز شامل 
این بود که در سطح عمده فروشی برخورد صورت بگیرد. 

یک ویژگی مهمی که این طرح داشت و من هم اول 
اشاره کردم، از معدود دفعاتی بود که تمام حاکمیت اعم از 
مجلس، دولت، قوه قضائیه، نهادهای نظارتی، ستاد مبارزه 
با قاچاق و بخش خصوصی، یک اتاق فکر مشترک برای 
این موضوع داشتند. همه این موارد باعث شد که اجرای 
بخشی از طرح مقابله با برندهای متخلف و پوشاک قاچاق 

در مرحلۀ اول محسوس باشد.
 

محرز  برندهای  عرضه کنندگان  با  برخورد 
قاچاق تأثیر محسوسی بر روند تولید پوشاک 

گذاشته است؟
که  کاری  گفتند  از سخنرانی هایشان  یکی  در  رهبری   
می کنید یک طوری باشد که در سطح جامعه ملموس باشد. 
یعنی بیخودی عدد و رقم نیاورید بگویید ما عملکردمان این 
گونه بوده است؛ در حالی که همه ما می دانیم خیلی از ارقام 
اعالم شده توسط مسئوالن ممکن است فقط عددسازی و 
آمارسازی باشد؛ اما تأثیر این مبارزه محسوس بود، یعنی در 
پاساژهای بزرگ، برندهای متخلف جمع آوری شدند، همه 
این ها باعث شد که یک اتفاقی خوبی در بخش خصوصی 
ما رخ دهد و تولید ما افزایش یابد و بتوانیم درصد بیشتری 
از نیاز بازار را تأمین کنیم ولی این ها تازه نتایج مرحله اول 
طرح بود. متأسفانه به دالیل نامعلوم و چیزی که ما متوجه 
نمی شویم به چه علت، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از 
این وظیفه ذاتی خودش شانه خالی کرده است و مبارزه با 
عرضه پوشاک قاچاق دیگر انجام نمی شود؛ به طوری که 
برخوردها از مهر 98 متوقف شده است؛ در حال حاضر 
عزیزان ما در ستاد متأسفانه سعی می کنند با فرافکنی و 
فرار به جلو، یک طوری نافی این مسئولیت شوند. حال علت 

چیست؟ ما نمی دانیم.
 تأثیر این مبارزه محسوس بود، یعنی در پاساژهای بزرگ، 
برندهای متخلف جمع آوری شدند، همه این ها باعث شد 
که یک اتفاقی خوبی در بخش خصوصی ما رخ دهد و 
تولید ما افزایش یابد و بتوانیم درصد بیشتری از نیاز بازار 
را تأمین کنیم ولی این ها تازه نتایج مرحله اول طرح بود.  
تأثیر این مبارزه محسوس بود، یعنی در پاساژهای بزرگ، 
برندهای متخلف جمع آوری شدند، همه این ها باعث شد 
که یک اتفاقی خوبی در بخش خصوصی ما رخ دهد و 
تولید ما افزایش یابد و بتوانیم درصد بیشتری از نیاز بازار 
را تأمین کنیم ولی این ها تازه نتایج مرحله اول طرح بود. 
متأسفانه به دالیل نامعلوم و چیزی که ما متوجه نمی شویم 

به چه علت، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از این وظیفه 
با عرضه  مبارزه  ذاتی خودش شانه خالی کرده است و 

پوشاک قاچاق دیگر انجام نمی شود.
 

یکی از دالیل مطرح شده برای عدم برخورد 
سمت  از  قاچاق  پوشاک  کنندگان  عرضه  با 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، عدم همکاری 
شناسه  نصب  و  اخذ  مورد  در  تولیدکنندگان 

پوشاک بوده است.
 ببینید این اتهام جواب دارد؛ مسئوالن ستاد مدام می گویند 
بخش خصوصی همکاری نکرده است، پس ما هم دیگر 
از  یکی  نمی کنیم. همان طور که عرض کردم  اقدامی 
ویژگی های طرح این بود که بایستی مرحله به مرحله اجرا 
می شد. مرحله اول طرح این بود که برندهای محرز پوشاک 
قاچاق، یعنی آن هایی که در مدت اعالم شده توسط وزارت 
صمت در سامانه مرکز اصناف و امور بازرگانان ثبت نام 
نکردند، مورد برخورد قرار بگیرند و در مرحله دوم برندهای 
خارجی ها و وارداتی بر اساس کدهای شناسه ای که از مرکز 
اصناف و امور بازرگانان دریافت کردند و مدارک خود را دال 
بر فعالیت در ایران گرفته اند، پایش بشوند و این مسئله 
بررسی شود که آیا واقعاً وارداتی تا سال 97 توسط آن ها 

انجام شده است یا خیر.
 

ما  که  چیزی  و  نامعلوم  دالیل  به  متأسفانه 
متوجه نمی شویم به چه علت، ستاد مبارزه با 
ذاتی خودش  وظیفه  این  از  ارز  و  کاال  قاچاق 
شانه خالی کرده است و مبارزه با عرضه پوشاک 

قاچاق دیگر انجام نمی شود
کشور  به  پوشاک  قانونی  واردات  می دانید  که  همانطور 
البته  است.  بوده  ممنوع  تاکنون  اردیبهشت سال 97  از 
ما فرض می کنیم که بعضی از شرکت ها بر اساس ثبت 
عده ای  و  داشته اند  فرصت  ماه  پیشین، 6  سفارش های 
رفته اند یک تعداد سفارش ثبت کرده اند و گفتند طبق قانون 
این ثبت سفارش ها انجام شده است. حتی اگر این فرض را 
هم بپذیریم، قاعدتاً این پوشاک که توسط کسانی که جواز 
فعالیت گرفته اند، وارد کشور شده است؛ آن هایی که مجوز 
نگرفته اند که تکلیفشان مشخص است. اما این سوال جدی 
وجود دارد که آیا آن محصوالت وارداتی تاکنون به فروش 
نرسیده است؟ و تا چه زمانی قرار است کاالهای قاچاق به 

اسم »واردات قانونی سال 97«، به بازار عرضه شود؟
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تکالیف مرحله اول طرح برخورد با توزیع کنندگان 
پوشاک قاچاق برای تولیدکنندگان چه بود؟ آیا این 
استقبال  این طرح  از  و شما  دارد  موضوع صحت 

نکرده اید؟
 برندهایی که به صورت قانونی واردات پوشاک داشته اند 
و می بایست بر اساس قانون بخشی از محصوالت خود را 
توسط تولیدکنندگان ایرانی در داخل کشور تولید می کردند، 
نیاز به ساماندهی داشتند و در این مرحله الزم بود که 
این دسته از تولیدکنندگان که با برندهای رسمی قرارداد 
بسته اند، اقدام به اخذ شناسه کاال کنند و بعد از آن نیز 
برندهای  مانند  که  تولیدکنندگان  از  دیگری  گروه های 
خارجی در مجتمع های بزرگ تولیدی فروشگاه دارند، قرار 
بود اقدام به ثبت شناسه کاال کنند که فرآیند آن در دست 

اقدام است.
 

واحد  هزار  و 85  کارخانه ای  تولیدکننده  از 1300  بیش 
صنفی روبه رو هستیم که قطعاً نمی توانند در مدت کوتاهی 

تمام محصوالت خود را شناسه دار کنند
 البته تکلیف تولیدکنندگان در مرحله دوم با مرحله سوم 
برخورد با پوشاک قاچاق در سطح عمده فروشی ها مقارن 
شناسه  اخذ  فرآیند  بر  تأکید  نیز  مرحله  این  در  که  بود 
برای تولیدکنندگان اشتباه بود، چرا که در مورد برندهای 
وارداتی ملزم به اخذ شناسه ما تنها با 100 برند روبه رو 
بودیم اما در مورد شرکت های تولیدی داخل کشور با بیش 
از 1300 تولیدکننده کارخانه ای و 85 هزار واحد صنفی 
روبه رو هستیم که قطعاً نمی توانند در مدت کوتاهی تمام 
محصوالت خود را شناسه دار کنند. چرا که به علت تنوع 
زیاد محصوالت و همچنین عدم آموزش الزم برای تمامی 
تولیدکنندگان و فعاالن صنفی، امکان شناسه دار کردن 
نیست.  امکان پذیر  کوتاه مدت  در  پوشاک  کاالیی  گروه 
همچنین نباید این موضوع دستمایه ای برای فرار از تکالیف 

قانونی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز باشد.
 

برای  کاال  شناسه  بحث  طرح  شما  باور  به 
عدم  برای  بهانه  یک  پوشاک  تولیدکنندگان 

اجرای طرح برخورد با قاچاق است؟
 ببینید اگر ما می خواهیم این طرح را اجرا نکنیم و تکالیف 
خود را به دیگران ارجاع دهیم تا سال های سال نیز اتفاقی 
برای مبارزه با قاچاق نمی افتد. من از ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز خواهش می کنم که با فرار از واقعیت و عدم 

انجام مسئولیت های قانونی خود باعث از بین رفتن طرح 
عملیاتی مبارزه با عرضه پوشاک قاچاق نشوند؛ چرا که در 
نتیجه دیگر توان رقابتی تولیدکنندگان به کاالی قاچاق 

نمی رسد و صنعت ملی پوشاک به مرور از بین می رود.
 

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز مدعی شده 
که مرحله اول طرح برخورد با برندهای محرز 
قاچاق به صورت کامل انجام شده است؛ اگر 
این طور است پس چرا هنوز هم در فروشگاه ها 
و مجتمع های تجاری بزرگ تابلوهای برندهای 
قاچاق به راحتی نصب شده و در حال عرضه 

پوشاک قاچاق خود هستند؟
 ما بارها به عنوان بخش خصوصی برای ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز نامه نوشته ایم و مطالبات خود را به جناب 
آقای مؤیدی و همکارانشان رسانده ایم که چرا طرح برخورد 
اکنون  اما  است.  شده  متوقف  قاچاق  پوشاک  عرضه  با 
مشاهده می کنیم که ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز مدعی 
شده که مرحله اول طرح برخورد با برندهای محرز قاچاق 
به صورت کامل انجام شده است؛ اگر این طور است پس 
چرا هنوز هم در فروشگاه ها و مجتمع های تجاری بزرگ 
تابلوهای برندهای قاچاق به راحتی نصب شده و در حال 

عرضه پوشاک قاچاق خود هستند؟
 

چرا اجرای مرحله اول مبارزه با عرضه پوشاک 
قاچاق کامل نشد؟ در طی این مدت چه میزان 

از قاچاق پوشاک کاهش پیدا کرد؟
 بر اساس آمار جدید اعالم شده از سوی سخنگوی ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، میزان قاچاق پوشاک در سال 
1397، 1.8 میلیارد دالر گزارش شده که در مقایسه با سال 
1396، 700 میلیون دالر کاهش یافته است. ببینید این آمار 
1.8 میلیاردی قاچاق پوشاک که مطرح شده است دقیق 
نیست به طور کلی ما هیچ آمار درستی از میزان قاچاق 
نداریم و این معضل بخش های گوناگون کشور است. االن 
اگر دستگاهی ادعا کند که من با قاچاق پوشاک برخورد 
قاچاق پوشاک  از  کردم و حدس می زنم که 20 درصد 
کاسته شده است، مدرکی برای اثبات یا رد آن وجود ندارد. 
اگر ارائه این آمارها خیال دوستان را راحت می کند اصاًل 
از قول من بگویید که قاچاق پوشاک صفر شده است و 
تولیدکنندگان هم دیگر از هیچ دستگاهی مطالبه ای ندارند 
و وضعیت تولید پوشاک در سال جهش تولید به بهترین 

شکل ممکن افزایش پیدا کرده است؛ اما ما می دانیم که 
این ادعاها در مورد کاهش چشمگیر قاچاق پوشاک صحیح 
نبوده و کاهش قاچاق نیز مقطعی است؛ بدون پیگیری 
طرح مبارزه با عرضه پوشاک قاچاق به راحتی قاچاق این 

کاال افزایش می یابد.
ادعاها در مورد کاهش چشمگیر قاچاق پوشاک صحیح 
نبوده و کاهش قاچاق نیز مقطعی است؛ بدون پیگیری 
طرح مبارزه با عرضه پوشاک قاچاق به راحتی قاچاق این 

کاال افزایش می یابد 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز باید تکالیف قانونی خود را 
انجام دهد و اگر نمی خواهد با عرضه پوشاک قاچاق برخورد 
کند بهتر است این مسئله را به طور شفاف اعالم کرده 
تا تولیدکنندگان وضعیت بازار خود را در آینده پیش بینی 
کنند. زمانی که اجرای طرح متوقف شده است و بسیاری 
از برندهای خارجی هنوز هم در حال فعالیت هستند؛ این 
به  را  خود  سفارشات  یا  می کنند  قاچاق  کاال  یا  برندها 

تولیدکنندگان داخلی می دهد.
خب مسئله اینجاست که واردات از سال 97 ممنوع شده 
است و احتمال اینکه این برندهای خارجی هنوز هم از 
محصوالت وارداتی خود بازار را تأمین کنند وجود ندارد؛ 
اما اگر این برندهای خارجی در داخل تولید می شوند باید 
مشخص شود که چه کسانی سفارش تولید آن ها را انجام 
می دهد و چرا این دسته از تولیدکنندگان برندهای خارجی، 
شناسه کاال دریافت نکرده اند. اگر طرح به طور کامل اجرا 
می شد در مراحل بعدی می بایست با تولیدکنندگان متخلف 
نیز برخورد صورت می گرفت؛ یعنی همان کسانی که از 
برندهای خارجی فیک استفاده کرده و به عبارت دیگر 
تقلب می کنند و کسانی که کاالهای مشکوک به قاچاق را 
عرضه می کنند. ما نیز معتقدیم باید با تولیدکنندگان متخلف 

و متقلب برخورد شود.
 

توقف مبارزه با عرضه کنندگان پوشاک محرز 
قاچاق چه پیامدهایی را در پی خواهد داشت؟

 در نتیجه این تعلل ها تنها تولیدکنندگان مطرح کشور 
آسیب می بینند و به مرور میزان اشتغال صنایع پوشاک 
کاهش می یابد. به نظر بنده کسانی که امروز به مطالبه 
برخورد با پوشاک قاچاق پاسخی نمی دهند و دلیل قانع 
کننده ای برای عدم اجرای طرح مبارزه با پوشاک قاچاق 
ندارند خود متخلف هستند چرا که به قانون عمل نکرده اند 

و به جهش تولید ضربه اساسی وارد می کنند.
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قیمت  جاری  سال  اول  نیمه  در 
منسوجات لباسی افزایش چشمگیری 
داشته است. دلیل این افزایش قیمت 

را چگونه تحلیل می کنید؟
کاظمی: صنعت نساجی زنجیره ای از فرآیندها را دارد، 
یعنی ابتدا مواد پتروشیمی به الیاف تبدیل می شود، 
الیاف در کارخانه ریسندگی به نخ تبدیل می شود، نخ 
در کارخانه بافندگی به پارچه تبدیل می شود، پارچه 
در کارخانه رنگرزی چاپ، تکمیل و آماده می شود و 
بعد تازه مورد استفاده صنایع دوزندگی قرار می گیرد 
که با آن محصوالت مختلفی دوخته می شود. ما در 
صنایع نساجی عالوه بر منسوجات لباسی منسوجات 
غیرلباسی هم داریم از جمله منسوجات خانگی نظیر 
منسوجات  و  پرده  رومبلی،  حوله،  خواب،  کاالی 
صنعتی مانند نخ تایر، ژئوتکستایل و سایر منسوجاتی 

که کاربردهای فنی دیگری دارند.
 )PET( پِت  همان  یا  پلی استر  زنجیره  این  در 
نقش خیلی مهمی ایفا می کند. تا حدود 40 الی 50 
سال پیش پنبه مهمترین الیاف در صنعت نساجی 
و کاهش  دنیا  افزایش جمعیت  با  مرور  به  اما  بود 
سطح زیر کشت و در اولویت قرار گرفتن کشت های 
خوراکی، سهم الیاف مصنوعی و مخصوصاً پلی استر 

در زنجیره صنعت نساجی افزایش قابل مالحظه ای 
یافت، به گونه ای که هم اکنون پلی استر را می توان 

سلطان الیاف در صنعت نساجی محسوب نمود.
در حال حاضر مهمترین ماده اولیه صنایع نساجی 
پلی استر است و بعد از آن پنبه در جایگاه بعدی قرار 
دارد و در کنار آنها به مقدار خیلی کم بقیه الیاف 
طبیعی مثل پشم و ابریشم و سایر الیاف مصنوعی 
نظیر اکریلیک، نایلون و پلی پروپیلن نیز در صنایع 

نساجی مورد استفاده قرار می گیرند.
اولیه صنایع  از 60 درصد مواد  به طور کلی بیش 
نساجی از الیاف پلی استر و حدود 20 درصد هم از 
الیاف پنبه تشکیل شده است و 20 درصد باقیمانده 
دارند.  اختیار  الیاف طبیعی و مصنوعی در  را سایر 
مشخصاً قیمت الیاف پلی استر نسبت به الیاف پنبه 
لباس  پنبه ای درحال حاضر  لباس  لذا  کمتر است. 
اگر  یعنی شما  و گرانی محسوب می شود.  لوکس 
پیراهنی داشته باشید که 100% پنبه باشد نسبت به 
لباس 100% پلی استر قیمت باالتری دارد. به همین 
دلیل طبقات اجتماعی مرفه سراغ الیاف طبیعی نظیر 
پنبه، پشم و ابریشم می رود و طبقات متوسط و پایین 
جامعه از البسه مصنوعی که با پلی استر یا سایر مواد 

پلیمری تولید شده اند، استفاده می کند.
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دیدگاه

اشاره:
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران 
گفت: سهمیه سامانه بهین یاب پلی استر موردنیاز 
صنایع نساجی اصالح و به روزرسانی شده است 
و امکان فعالیت های سوداگرانه برای خرید پِت 

نساجی و قاچاق آن وجود ندارد.
 بررسی وضعیت صنایع پایین دستی پتروشیمی 
این  جدی  مشکالت  از  یکی  که  می دهد  نشان 

صنایع کمبود مواد اولیه مورد نیاز آنها است.
تولیدکنندگانی که در  از  آن دسته  بین  این  در   
اتیلن  پلی  از  پتروشیمی  پایین دستی  صنایع 
ترفتاالت )PET( به عنوان ماده اولیه خود برای 
تولید الیاف پارچه استفاده می کنند، در سال جاری 

از کمبود یا نرسیدن مواد اولیه گالیه داشته اند.
 در این بین اما مدیرعامل پتروشیمی تندگویان 
در مصاحبه ای با عنوان »کاتالیست پاالدیوم در 
در  می شود/  بومی سازی  تندگویان  پتروشیمی 
تولید گرید چادر مشکی به خودکفایی رسیدیم« 
عنوان کرده است که دلیل کمبود PET در صنایع 
پایین دستی پتروشیمی از جمله صنعت نساجی 
و صنعت بطری سازی، حضور دالالن در فرآیند 

خرید پِت از بورس کاال است.
 به گفته سیدرضا قاسمی شهری مدیرعامل شرکت 
پتروشیمی شهید تندگویان افزایش تقاضای پِت 
در سال جاری ناشی از افزایش خرید پِت توسط 
دالالن بوده است و دالالن پت تولیدی پتروشیمی 
شهید تندگویان را از بورس کاال می خرند و به 
کشورهای همسایه صادر می کنند. در نتیجه کلید 
حل این مشکل در اختیار وزارت صمت است و 
این وزارتخانه باید با شناسایی ظرفیت های کاذب 
در این صنایع دسترسی دالالن به خرید پِت را 
قطع کند. اما بررسی ها نشان می دهد که شاید 
ارائه یک ریشه مشترک برای مشکل کمبود مواد 
درست  بطری سازی  و  نساجی  صنایع  در  اولیه 
موضوع   دقیق تر  بررسی  برای  این  در  نباشد.  
خبرگزاری فارس، با شاهین کاظمی عضو هیئت 
گفتگو  به  ایران  نساجی  صنایع  انجمن  مدیره 
نشست تا چالش های موجود در صنایع نساجی 
و فعل و انفعاالت بازار را از دیدگاه تولیدکنندگان 

پایین دستی تحلیل و ارزیابی کند.

قیمـت مـواد اولیـه نساجـی
رمزگشایـی دالیـل افزایـش 



 45 شماره213   آذر 99  

خوراک، پوشاک و مسکن به عنوان 3 نیاز اساسی 
زندگی محسوب می شوند. در شرایط اقتصادی فعلی 
اول بحث  بایستی  ما  پایین جامعه  و  میانی  طبقه 
پوشاک  به  سپس  و  داده  قرار  نظر  مد  را  خوراک 
بپردازد و با افزایش قیمت ها ناشی از تورم طبیعتًا 
هزینه کمتری را برای خرید پوشاک در اختیار دارد. 
در نتیجه قیمت پلی استر و سایر الیاف مصنوعی به 
عنوان مواد اولیه تولید البسه طبقات متوسط و پایین 

جامعه بسیار حائز اهمیت است.
وقتی که قیمت پلی استر افزایش پیدا می کند، قیمت 
لباسی که طبقه عامه جامعه استفاده می کنند افزایش 
می یابد. این افزایش قیمت هم در ابتدای زنجیره 
صنعت نساجی اتفاق می افتد و به صورت دومینویی 
کارخانه  ابتدا  در  یعنی  می شود.  منتقل  مردم  به 
نساجی چیپس پلی استر مورد نیاز خود را با رقابت 
بعد شرکت  و  پتروشیمی خرید می کند  از  گران تر 
تولیدکننده الیاف مجبور می شود قیمتش را باال ببرد، 
سپس قیمت نخ افزایش می یابد، بعد قیمت پارچه 
افزایش می یابد و در انتها قیمت لباس باال می رود 
پول  مجبورند  هستند،  مردم  که  مصرف کننده  و 
بیشتری بابت لباس بپردازند که در حقیقت این پول 
به بخش اول این زنجیره یعنی صنعت پتروشیمی 

منتقل شده است.
توسط  تولیدی  پلی استر  چیپس  قیمت  متاسفانه 
تقاضا و در  افزایش  به دلیل  تندگویان  پتروشیمی 
نتیجه رقابت در بورس کاال افزایش قابل مالحظه ای 
پاییز،  فصل  میانی  هفته های  تا  و  است  داشته 
قیمت  باالی  درصدی   60 تا   50 پیش رقابت های 

پایه برای خرید پلی استر از بورس کاال داشتیم.
این موضوع به چرخه صنایع نساجی آسیب می رساند 
ولی آسیب اصلی را در این فرآیند مردم طبقات پایین 
جامعه می بینند، زیرا در نهایت پول از جیب آن ها 
یا  گرانول  تولیدکننده  من  وقتی  می شود.  برداشته 
چیپس را گران میخرم، نخ را گران تر می دهم شاید 
مشتری های من کمتر شود ولی من که نمی خواهم 
ضرر کنم. این چرخه تا انتها ادامه دارد و در نهایت 

مصرف کننده مجبور است این پول را بپردازد.
در واقع در این فرآیند مصرف کننده کف جامعه به 
پتروشیمی پول می دهد، بدیهی است که قیمت پایه 

ای که در بورس کاال برای عرضه چیپس پلی استر 
گذاشته شده است با احتساب سود پتروشیمی و همه 
هزینه های جانبی آن تعیین شده است. در نتیجه این 
افزایش قیمت بیش از 50 درصدی که در قیمت 
پلی استر در بورس کاال اتفاق می افتد، افزون بر سود 
عادی پتروشیمی است. یعنی پولی از طبقه عمومی 
جامعه به پتروشیمی ها تزریق می  شود. از خرداد ماه تا 
آبان ماه امسال ما برای خرید پِت تقریباً همه هفته ها 
در رقابت بودیم که این موضوع یعنی افزایش قیمت 

منسوجات و البسه.  

 سوال اصلی اینجاست که چرا روی 
کاال  بورس  در  پلی استر  پایه  قیمت 

اینقدر رقابت می شود؟
کاظمی: در حال حاضر پتروشیمی شهید تندگویان 
تنها تولیدکننده چیپس پلی استر در ایران است. در 
برای  تندگویان  پتروشیمی  پیش  سال   25 حدود 
پلی استر  چیپس  و  نساجی  پلی استر  چیپس  تولید 
شناخته  پِت  اختصاری  نام  به  بازار  در  )که  بطری 
می شود( تاسیس شده است. مقدار پلی استری که 
این پتروشیمی برای صنعت نساجی تولید می کند 
حدود 300 هزار تن در سال است. حاال یک سوال: 
در وزارت صمت برای صنایع پایین دستی پلی استر 
نساجی چقدر پروانه بهره برداری صادر شده است؟ 
باالی یک میلیون و 200 هزار تن در سال. یعنی 4 
برابر میزان پلی استری که در حال حاضر پتروشیمی 
تندگویان در بورس کاال عرضه می کند و نه تولید، 
چون عدد تولیدش احتمااًل بیش از این مقدار است.

وقتی  که  است  بوده  این  صمت  وزارت  وظیفه 
ساخت  برای  اقتصادی  طرح  با  سرمایه گذاری 
پروانه  آن  به  می کند  مراجعه  نساجی  کارخانه 
نیاز  تامین  بابت  از  الزامی  ولی  بدهد،  بهره برداری 
این کارخانجات به مواد اولیه از سوی وزارت صمت 
وجود نداشته است و متناسب با این افزایش توان و 
ظرفیت داخلی، ظرفیت تامین مواد اولیه در داخل 

کشور ایجاد نشد.
در شهریور سال 97 که سقف رقابت در بورس کاال 
برداشته شد، به یکباره بحرانی در صنعت نساجی 
ایجاد شد. زیرا همه کارخانجات برای خرید چیپس 

پلی استر هجوم آوردند و قیمت به شدت باال رفت. 
در آن زمان اداره کل صنایع نساجی وزارت صنعت 
چاره اندیشی کرد و با همکاری انجمن صنایع نساجی 
ایران تصمیم گرفت که همه ظرفیت های کاذب در 

این بخش را شناسایی و حذف نماید.
این وجود داشت که کارشناسان  احتمال  مشخصاً 
ادارات صنایع استان ها که در هر استانی مسئولیت 
صدور پروانه های بهره برداری را برعهده داشتند شاید 
دانش و تخصص کافی در این قضیه نداشتند. در 
نتیجه در وزارت صمت کمیته ای تشکیل شد که 
یک نماینده از اداره کل صنایع نساجی وزارتخانه، 
یک نماینده از انجمن نساجی و یک نماینده از هر 
استان در آن عضو بودند و به اتفاق یکدیگر از صنایع 
تولیدکننده الیاف مصنوعی و نخ های فیالمنتی در 

هر استان بازدید به عمل آورند.
حوزه  در  که  کارخانجاتی  تمام  گروه  این  اعضای 
مصرف پلی استر نساجی پروانه بهره برداری داشتند 
را بازرسی حضوری کردند تا ظرفیت آنها را اصالح 
و به روزرسانی کنند. برای این کار چند مرحله را طی 
کردیم، پرسشنامه طراحی کردیم و به آنها دادیم، 
قبض برق و لیست بیمه تامین اجتماعی و همچنین 
چک  را  پرداختی  افزوده  ارزش  بر  مالیات  میزان 
کردیم و همه این عوامل را بررسی کردیم و در انتها 
ظرفیت یک میلیون و 200 هزار تنی این صنعت را 
با انتخاب یک محصول استاندارد و شاخص برای 
کلیه کارخانجات به 850 هزار تن تقلیل دادیم، یعنی 

400 هزار تن ظرفیت کاذب را از آن خارج کردیم.
در مرحله بعد گفتیم همه این واحدهای تولیدی لزومی 
ندارد که از مواد نو یا اصطالحاً ویرجین استفاده کنند، 
زیرا ما می توانیم در برخی از کارخانه های تولید الیاف 
استیپل، محصول را با پلی استر بازیافتی )پرک بطری 
پِت شسته شده( هم تولید کنیم. در نتیجه اولویت ما 
این شد که به کسانی که فقط می توانند با چیپس 
پلی استر نو کار کنند حتما مواد اولیه را به طور 100 
درصد ظرفیت نامی ارزیابی شده تخصیص دهیم و 
مابقی که می توانند هم مواد اولیه نو و هم بازیافتی 
 22 و  درصد   7.5 سهمیه  برایشان  کنند،  استفاده 

درصدی با تعاریف و ضوابط مشخص تعیین کنیم.
منسوجات  از  بسیاری  یا  موکت  تولید  برای  مثال 
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شود  استفاده  نو  اولیه  مواد  ندارد  لزومی  بی بافت 
بلکه می توان ترکیبی استفاده کرد یا صددرصد  و 
این  بهین یاب  سهمیه  لذا  کرد.  استفاده  بازیافتی 
سقف  تا  شد  باعث  این  و  کردیم  کم  را  واحدها 
مجموع سهمیه بهین یاب موردنیاز صنایع نساجی به 

حدود 450 هزار تن در سال برسد.
خالصه اینکه با اقداماتی که انجام شد فاصله بین 
عرضه چیپس پلی استر نساجی پتروشیمی تندگویان 
با تقاضای واحدهای تولیدی کاهش پیدا کرد و سال 
98 به این منوال و با کمترین تالطم و التهاب در 
بازار گذشت و رقابت چندانی در بورس کاال برای 
طبیعتًا  چون  نیفتاد.  اتفاق  نساجی  پلی استر  خرید 
همه واحدها همزمان ظرفیت هایشان  به طور کامل 
استفاده نمی کردند و خیلی از کارخانجات مثاًل یک 
دستگاه را خاموش کرده بودند. یا مشتری نداشتند 
یا هر اتفاق دیگری و خالصه همان عدد کمتر از 
300 هزار تن در سال چیپس پلی استر نساجی مورد 

مصرف قرار می گرفت.
 

افتاد که  اتفاقاتی  در سال جدید چه 
افزایش  سمت  به  ورق  شد  باعث 
در  پلی استر  چیپس  قیمت  رقابت 

بورس کاال برگردد؟
صنعت  جمله  از  و  کشور  صنایع  کل  کاظمی: 
نساجی در دو ماه اول سال درگیر تعطیلی نوروز و 
تمدید آن به خاطر موضوع کرونا بودند و به نوعی 
اکثر واحدهای نساجی تعطیل بودند. از اردیبهشت 
تدریجی  به صورت  نساجی  واحدهای صنعت  ماه 
شروع به خرید پلی استر نساجی کردند که در همین 
پیدا  قابل مالحظه ای  افزایش  نیز  ارز  زمان قیمت 
موردنیاز  مواد  واردات  امکان  دیگر  طرفی  از  کرد. 
صنایع نساجی هم به دلیل قرارگیری صنعت نساجی 
و  آمریکا  ظالمانه  تحریم های  فهرست  در  ایران 
همچنین سایر تحریم های بانکی و غیره دیگر وجود 
نداشت. در نتیجه واحدهای نساجی حتی آنهایی که 
توسط  را  نیاز خود  از  در سال های گذشته بخشی 
واردات تامین می کردند به سمت خرید مواد اولیه 
خود از داخل کشور حرکت کردند. در گذشته بدین 
صورت نبود که همه محصوالت زنجیره پلی استر 

در صنعت نساجی از داخل تامین شود و مثال مِن 
از این نخ پلی استر را وارد می کردم  تا قبل  بافنده 
ولی االن به دالیلی که ذکر شد به سراغ کارخانه 
پلی استر داخلی می روم و درخواست نخ می کنم، یا 
کارخانه دوزندگی که تا قبل از این پارچه پلی استر 
رنگرزی و تکمیل شده خود را از خارج وارد می کرد، 
االن برای تامین نیاز خود به سمت صنایع رنگرزی 
و تکمیل داخلی و ... سوق پیدا کرده است. کارخانه 
بافندگی و متعاقب آن ریسندگی هم افزایش تقاضا 
را به واحدهای باالدستی خود در حوزه ذوب ریسی 
الیاف و نخ فیالمنت منتقل کرده اند و در نهایت این 

چرخه به پتروشیمی  تندگویان ختم شده است.
در  تقاضا  واردات، همه  بسته شدن مسیر  با  یعنی 
کل زنجیره صنعت نساجی در داخل کشور تجمیع 
شدند. یعنی آن 450 هزار تنی که ما در سامانه بهین 
یاب مشخص کرده بودیم، االن تقاضا دارند تا عین 
آن ظرفیت را هر هفته از بورس کاال خرید کنند. 
قبال واردات وجود داشت ولی االن واردات نیست. 
بدیهی است در شرایطی که هم کمبود ارز هست و 
هم مسئله کرونا و هم تحریم ها، واردات کاهش پیدا 
کند. در نتیجه تقاضا برای خرید مواد اولیه داخلی از 
جمله چیپس پلی استر نساجی از بورس کاال افزایش 

می یابد.
به طور کلی ما در صنعت نساجی دو مدل نخ داریم: 
نخ فیالمنت )یا اصطالحاً یکسره( و نخ ریسیده شده 
)یا اصطالحاً اسپان( که از الیاف استیپل تولید می 
شود. در هفت ماه اول سال 98 ما 103 هزار تن 
انواع مختف نخ فیالمنت پلی استر در 8 ردیف تعرفه 
گمرکی و 32 هزار تن نخ های ریسیده پلی استر در 
5 ردیف تعرفه گمرکی وارد کردیم. یعنی مجموعا 
135 هزار تن نخ پلی استر موردنیاز صنایع نساجی از 
طریق واردات تامین شده است. در حالی که امسال 
در همین بازه زمانی میزان واردات انواع نخ فیالمنت 
پلی استر 19هزار تن و میزان واردات نخ ریسیده شده 
پلی استر 5 هزار تن شده است که مجموعا 24 هزار 
تن نخ پلی استر وارد شده است. یعنی میزان واردات 

ما از 135 هزار تن به 24 هزار تن رسیده است.
نخ محصولی نیست که از ایران قاچاق شود و اصواًل 
امکان قاچاق یا صادرات مجدد آن بسیار کم است، 

لذا می توان گفت کارخانه ای که نخ وارد کرده است 
می خواهد پارچه تولید کند و این نخ را در زنجیره 
صنعت نساجی به گردش بیاندازد، پس طبیعی است 
که این کاهش 111 هزار تنی نخ پلی استر را باید به 
نوعی صنایع ذوب ریسی و ریسندگی داخلی جبران 
نمایند که آنها نیز برای تامین نیاز مواد اولیه خود 
به سمت صنایع باالدستی یعنی پتروشیمی شهید 
بایستی  این  بر  عالوه  می کنند.  حرکت  تندگویان 
توجه داشت که در سال گذشته نزدیک به 39 هزار 
تن هم چیپس پلی استر نساجی وارد شده بود که 
امسال این رقم به کمتر از 10 هزار تن کاهش پیدا 
کرده است و مشخصاً فشار جبران این کمبود نیز 

متوجه شرکت های پتروشیمی می شود.
چیپس  تنی   5500 عرضه  کف  احتساب  با  حال 
در  تندگویان  پتروشیمی  توسط  نساجی  پلی استر 
بورس و در نظر گرفتن 52 هفته در طی یکسال، 
بود  مجموع عرضه 286 هزار تن در سال خواهد 
که بسیار کمتر از نیاز صنعت نساجی به این ماده 
اولیه می باشد و نتیجه این عرضه کم می شود رقابت 
زیاد و افزایش قیمت مواد اولیه و در نهایت افزایش 
هزینه ای  همه  نهایی.  منسوجات  و  البسه  قیمت 
هم که مردم بابت خرید البسه با قیمت باال انجام 
دومینو  به صورت  و  به دست  می دهند هم دست 
چرخیده و در نهایت به صنعت پتروشیمی می رسد 
که از منابع عظیم خدادادی کشور استفاده می نمایند.  

 
توسط  هم اکنون  که  موضوعی 
مطرح  تندگویان  شهید  پتروشیمی 
می شود این است که با توجه به نزولی 
کشور  اقتصادی  شاخص های  بودن 
به  رو  تقاضا  نساجی  صنعت  در  چرا 
این است  آنها  افزایش است؟ جواب 
که حضور دالل ها باعث افزایش رقابت 
شده است و آنها پلی استر را از بورس 

می خرند و قاچاق می کنند.
کاظمی: همان طور که توضیح دادم این افزایش 
تقاضا ناشی از حضور دالالن در بازار پلی استر نساجی 
با اصالح ظرفیتی که ما در سال 97  نیست، زیرا 
انجام دادیم عمال احتمال بروز داللی در این حوزه 
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را به صفر نزدیک کردیم، مگر اینکه کارخانه ای که 
آن زمان در حال تولید بود و االن به هر دلیلی تولید 
آن متوقف شده است و هنوز مجاز به خرید از بورس 

هست که این احتمال نیز بسیار کم است.
در صنایعی که مصرف کننده چیپس پلی استر نساجی 
)TG( هستند، تعداد کارخانجات کم و ظرفیت تولید 
آنها تقریباً باالست، بنابراین به راحتی می توان آنها 
را رصد کرد )تعداد کل کمتر از 100 کارخانه است(، 
چیپس  مصرف کننده  که  صنایعی  در  که  درحالی 
پلی استر بطری )BG( دقیقاً خالف این قضیه است، 
یعنی تعداد زیادی کارخانجات با ظرفیت پایین داریم. 
به همین دلیل فضای داللی در آنجا خیلی مساعدتر 
است و به دلیل پراکندگی آنها کنترل و نظارت تک 
تک این کارخانجات مشکالت و سختی بیشتری 

دارد.
پلی استر  چیپس  که  است  این  در  مهم  مساله 
نساجی قاچاق پذیر نیست. زیرا ظرفیت  کارخانه های 
قاچاقی  بخواهند  اگر  و  باالست  آن  مصرف کننده 
انجام دهند باید محموله هزارتنی از چیپس پلی استر 
نساجی را قاچاق کنند و به عنوان مثال کسی در 
پلی استر  چیپس  تن  ده  دالالن  از  مرزها  از  خارج 
نساجی نمی خرد. از طرف دیگر کشورهای اطراف ما 
در این حوزه از صنعت نساجی فعالیت چندانی ندارند. 
ما دو کشور نساجی در کنارمان داریم یکی ترکیه و 
دیگری پاکستان است که آنها اصال نیازی به چیپس 
پلی استر نساجی ما ندارند و عموم کارخانجات تولید 
الیاف و یا نخ فیالمنت پلی استر در آنها مجهز به 
تکنولوژی ذوب ریسی مستقیم هستند که در آنها 
به صورت مستقیم از PTA و MEG محصول 
نهایی تولید می شود و مصرف کننده چیپس نیستند.
اما تقریباً در همه کشورهای همسایه ایران از جمله 
می توان  ارمنستان  آذربایجان،  افغانستان،  عراق، 
تعداد زیادی واحد کوچک بطری سازی پیدا کرد که 
با ظرفیت خیلی کم در حال تولید هستند، لذا چیپس 
باالیی  قاچاق پذیری  قابلیت  بطری سازی  پلی استر 
دارد. تعداد واحدهای مصرف کننده آن در ایران زیاد 
است و ظرفیت های کوچک در آن زیاد دیده می شود 
که رصد و کنترل آنها با چالش های زیادی همراه 

است.

  
چیپس  برای  تقاضا  داخل  در  وقتی 
پلی استر نساجی وجود دارد طبیعتا باید 
در  تندگویان  پتروشیمی  عرضه  کف 
بورس کاال افزایش یابد؟ نظر شما در 

این باره چیست؟
درصد   65 تقریباً  دنیا  در  کلی  طور  به  کاظمی: 
پلی استر تولیدی در پتروشیمی ها در صنعت نساجی 
به صورت چیپس پلی استر نساجی استفاده می شود و 
35 درصد باقیمانده در صنایع بسته بندی به صورت 
بطری یا فیلم در می آید. پتروشیمی تندگویان هم در 
ابتدا با همین فلسفه طراحی شد و تقریباً 65 درصد 
تولیدات آن به تولید چیپس نساجی و الیاف و نخ 
بطری  تولید چیپس  به  آن  و 35 درصد  فیالمنت 
اختصاص پیدا کرد. ولی در سال های اخیر به دلیل 
تقاضایی که در چیپس بطری وجود داشت آرام آرام 
تغییراتی در درصد تولیدات این  مجتمع ایجاد شده 

است.
االن کف عرضه چیپس پلی استر نساجی و چیپس 
پلی استر بطری در بورس تقریبا با هم برابر هستند و 
از هر دو به میزان 5500 تن در هفته در بورس کاال 
عرضه می شود. این موضوع با فلسفه اولیه طراحی 
پتروشیمی تندگویان متفاوت است. هر از چندگاهی 
نیز در خبرها متوجه می شویم که این شرکت قصد 
پلی استر  چیپس  تولید  افزایش  در  سرمایه گذاری 
دلیل  به  نیز  موضوع  این  احتمااًل  که  دارد،  بطری 
حاشیه سود بیشتر و قیمت باالتر این محصول در 

قیاس با چیپس پلی استر نساجی است.
یک  عنوان  به  هم  تندگویان  پتروشیمی  طبیعتا 
بنگاه اقتصادی نگاه می کند ببیند چه چیزی برایش 
می صرفد و من به عنوان یک صنعت پایین دست 
نمی توانم پتروشیمی را مجبور کنم که چه تولیدی 
می گوید  تندگویان  شهید  پتروشیمی  باشد.  داشته 
االن کارگروه پتروشیمی در دفتر صنایع پایین دستی 
پتروشیمی کف عرضه چیپس پلی استر نساجی را 
5500 تن تعیین کرده است و من هم همین مقدار 
عرضه می کنم. شرکت تندگویان در چند وقت اخیر 
همیشه عدد عرضه اش را منطبق بر این عدد تنظیم 
کرده است و هر از چندگاهی هم که عدد عرضه آن 

کمی باالتر رفته است، مربوط به فروش هایی است 
که موعد تحویل آن در ماه های آتی بوده است. مثاًل 
در دو هفته اخیر هم عرضه باالتری داشته است که 
مربوط به فروش سلفی است که موعد تحویل آن در 
دی ماه است، یعنی االن پول را از تولیدکننده گرفته 
است و محصول را دی ماه تحویل می دهد. در نتیجه 
وقتی امکان واردات محصوالت وجود ندارد و همه 
تقاضای محصوالت نساجی در داخل متمرکز شده 
است و از طرفی پتروشیمی تندگویان نیز به بهانه 
اینکه دالل ها در بازار حضور دارند، چیپس پلی استر 
میزان  حداقل  مقدار  به  را  نساجی  موردنیاز صنایه 
تعیین شده عرضه نموده و تمایلی به افزایش عرضه 
ندارد، همین می شود که قیمت محصوالت صنایع 
نساجی تحت تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه به طور 
قابل مالحظه ای افزایش می یابد. بدیهی است که در 
این چرخه مصرف کننده عادی متضرر شده و صنایع 
پتروشیمی به عنوان بخش باالدستی با عرضه کمتر 
و سود بیشتر حاصل از رقابت بین مصرف کنندگان 
برنده بازار هستند و هیچ تمایلی به برهم خوردن این 

رویه ندارند.
پتروشیمی  شرکت های  برای  کردن  عرضه  کم 
در  است.  بیشتر  سود  و  رقابت  تشدید  معنای  به 
آن شرکت  باشد،  انحصاری  وقتی محصولی  واقع 
اندازه  به  کند  تولید  کاال  یک  می تواند  پتروشیمی 
دو کاال سود کند که االن دقیقا به همین صورت 
است. اگر داده ها را بررسی کنیم، می بینید ظرفیت 
منتشر  اسناد  کلیه  در  تندگویان  پتروشیمی  تولید 
شده عددی بیش از یک میلیون و 500 هزار تن 
در سال است که از این میزان عددی در محدوده 
887 هزار تن در سال اختصاص به چیپس پلی استر 
تن  هزار   11 هفته ای  عرضه  با  درحالیکه  دارد، 
مجموع چیپس پلی استر نساجی و بطری در بورس 
متوجه می شویم که میزان عرضه سالیانه این پلیمر 
در بورس توسط پتروشیمی در حدود 572 هزار تن 
در سال است و به عبارت دیگر هنوز اختالف قابل 
توجهی بین ظرفیت نامی و ظرفیت عرضه شده در 

بورس وجود دارد 
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گزارش

صنعت پوشاک 
و 

تجارت جهانی
اشاره:

تلویزیونی  برنامه  قسمت های  از  یکی 
بررسی  به  کاال  ایران  شبکه  چشم انداز 
وضعیت صنایع پوشاک اختصاص داشت که 
رئیس  هاکوپیان-  سومبات  آقایان  آن  طی 
هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران- ، 
مهندس هاشمیان- کارشناس صنعت نساجی 
اتحادیه  میز  دبیر  راضی-  محمد  پوشاک،  و 
اروپا در سازمان توسعه تجارت، دکتر مجید 
افتخاری- مدیرعامل گروه تولیدی عصر جدید 
و پویا رضاخانی- مدیر عامل شرکت پوشاک 
چالش ها،  درباره  کارن،  نوجوان  و  کودک 
وضعیت فعلی و صادرات صنعت پوشاک به 

طرح مسائل مختلف پرداختند.

 پرویزیان: به اعتقاد شما چه عاملی باعث شده 
بی رویه،  واردات  علی رغم  پوشاک  تولیدکنندگان 
قاچاق و رقابت با پوشاک ارزان قیمت خارجی بتوانند 
صادرات به بازارهای جهانی - ولو اندک- را حفظ 
کنند؟ می توان این گونه نتیجه گرفت که در تولید 

پوشاک دارای مزیت نسبی هستیم؟
پوشاک:  و  نساجی  *هاشمیان-کارشناس صنعت 
ما همیشه صادرات پوشاک را هرچند با رقم ناچیز، 
داشتیم و هیچ گاه قابل مقایسه با کشورهای دیگر 
نبوده است ولی برای حفظ و تقویت صادرات، نیازمند 
حمایت از تولیدکنندگان پوشاک )که در شرایط دشوار 

به تولید ادامه می دهند(؛ هستیم. 
و  کت  مانند  محصوالت  برخی  در  وی،  گفته  به 
شلوار که تولیدکنندگان در زمینه طراحی اختیار عمل 
بیشتری داشتند، موفق تر بوده ایم اما در تولید پوشاک 

زنانه و جین چندان موفق نبوده ایم.
هاشمیان، پیشنهاد تشکیل یک شرکت مادرتخصصی 
را مطرح کرد تا برندهای کوچک را زیر مجموعه خود 
قرار دهد و با بررسی کیفیت آنها، همگام سازی و ارتقا 
در کیفیت ایجاد کند و با تجمیع هزینه های تبلیغاتی، 
برندسازی موفقی را رقم بزند؛ به این ترتیب یک نشان 

معتبر ملی شکل خواهد گرفت 
این کارشناس صنعت نساجی و پوشاک افزود: اتاق 
بازرگانی اصفهان یک نشان استانی ایجاد کرده که 
دستاورد آن را قطعاً در آینده نزدیک در سطح این 
سرفصل  همچنین  کرد،  خواهید  مشاهده  استان 
دروس رشته دانشگاهی »برندینگ طراحی پوشاک« 
با حمایت مالی اتاق بازرگانی اصفهان در حال تدوین 

است تا پشتوانه علمی این زمینه هم عملیاتی شود. 
مهندس هاشمیان یادآور شد: استان اصفهان به عنوان 
پایلوت، تالش های دانشگاهی و عملیاتی را در زمینه 
سند  گذشته  یک سال  طی  و  کرده  شروع  پوشاک 
چشم انداز صنعت نساجی اصفهان طراحی شده است.

چه  تجارت  توسعه  سازمان  پرویزیان:   
جهت  پوشاک  تولیدکنندگان  برای  حمایت هایی 
حضور در نمایشگاه های معتبر خارجی و صادرات 

وجود دارد؟
اروپا در سازمان  اتحادیه  میز  دبیر  محمد راضی- 

مشروح برنامه تلویزیونی چشم انداز با موضوع چالش های تولید کنندگان پوشاک 

توسعه تجارت- : ضمن اعالم این مطلب که سازمان 
مذکور، برنامه اعزام هیئت های تجاری به کشورهای 
همسایه و  اروپایی را در برنامه دارد؛ افزود: همچنین 
گسترش مشارکت و بازدید تولیدکنندگان و فعاالن 
تجاری ایران در نمایشگاه های بین المللی را در دستور 

کار خود قرار داده است. 
وی افزود: نمایشگاه پوشاک امارات، به عنوان یکی 
از نمایشگاه های معتبر جهانی، مد نظر سازمان توسعه 
تجارت است و هزینه بلیت رفت و برگشت، بخشی از 
هزینه اقامت و هزینه اجاره غرفه های شرکت کنندگان 

ایرانی را متقبل می شود. 

 پرویزیان: آیا سازمان توسعه تجارت برنامه ای 
برای نشان سازی تجاری ملی درنظر گرفته است؟ 

راضی: سازمان توسعه تجارت، متولی برندسازی در 
کشور است و هر ماه به طور مرتب جلساتی برای 
برندسازی در حوزه کاالهای مختلف از جمله پوشاک 

برگزار می نماید.
انجمن  *سومبات هاکوپیان- رئیس هیئت مدیره 
صنایع پوشاک ایران در سخنان خود به تدوین سند 
چشم انداز صنعت پوشاک کشور در سال 1398 به 
دستور وزیر وقت صنعت با همکاری مدیران بخش 
خصوصی، مسئوالن شرکت شهرک های صنعتی و 
اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر اشاره کرد و گفت: 
در این سند  شکل گیری »نشان ملی« هم مورد توجه 
قرار گرفته ولی متأسفانه به هیچ وجه در زمینه اجرای 
آن گام موثری برداشته نشده است؛ لذا نگارش سند 
چشم انداز جدید به صورت استانی یا کشوری بیهوده 
است زیرا مشکل ما نداشتن سند نیست، بلکه مشکل 

در اجرای آن است. 
وی تأکید کرد: در سند مذکور حتی مکان ساخت 
شهرک پوشاک در روبروی فرودگاه امام خمینی )ره( 
نیز طراحی شده و این مکان به صورت ویدئوکنفرانس 
با حضور رئیس جمهور کلنگ زده شد اما هیچ گامی 
در این زمینه برداشته نشد و اراده اجرایی وجود ندارد. 
به گفته هاکوپیان، اجرای این سند در سال 89 با 5 
هزار میلیارد تومان بودجه طراحی شد اما در حال حاضر 
هزینه  اجرای آن 5 برابر این رقم است و اگر به درستی 
و زمان خود اجرا می شد، امروز یکی از صادرکنندگان 
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مطرح پوشاک به کشورهای همسایه بودیم؛ اگر امروز 
به دنبال توسعه صنعت پوشاک هستیم باید سراغ 

تدوین سندی مشابه آن سند برویم. 
وی اذعان داشت: وزارت صمت باید این طرح را اجرا 
می کرد که متاسفانه آن را انجام نداد در حالی که هزینه 
تدوین سند را سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
از  بیش  آن  طراحی  و  و  کرد  تقبل  ایران  صنعتی 

یک سال به طول انجامید. 
ایران،  پوشاک  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس 
وضعیت فعلی صنعت پوشاک کشور را مطلوب اعالم 
کرد و ادامه داد:  فقط در زمینه تهیه مواد اولیه مانند 
سایر صنایع کشور در مضیقه قرار دارد، نباید صنعت 
پوشاک را نادیده گرفت زیرا بسیاری از کشورهای 
پیشرفته، توسعه صنعتی خود را از این صنعت آغاز 
کرده اند. رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک 
ایران، پوشاک را لکوموتیو صنعت نساجی اعالم کرد 
پوشاک  تولید  از  باید  این صنعت  برای حرکت  که 

حمایت به عمل آورد.
هاکوپیان خاطرنشان کرد: در زمینه طراحی پوشاک 
زنانه، دست تولیدکننده را را نظر طراحی می بندیم اما 
در عین حال کاالی خارجی بدون  ضابطه وارد می شود 
و این عرصه رقابت نابرابر است که تولیدکننده را تحت 
فشار قرار می دهد. به اعتقاد وی، نمی توان برای بخش 
هنری طراحی پوشاک چارچوب خاصی تعریف کرد و 

باید نگاه تولیدمحور به این بخش داشت. 

محصوالت  کیفیت  به  میزان  چه  تا  پرویزیان:   
جهانی  بازارهای  در  ارائه  جهت  خود  مجموعه 

اطمینان دارید؟
دکتر مجید افتخاری- مدیرعامل گروه تولیدی عصر 
جدید: از ابتدای دهه 90 رشد بسیار موثر و خوبی در 

حوزه تولید داخل انجام شد و سازمان های ایرانی خود 
را با تولیدات و برندهای روز دنیا همگام کردند. دانش 
ماشین آالت  اغلب  و  نیست  پیچیده  پوشاک،  تولید 
تولیدی  واحدهای  در  دنیا  پوشاک  مطرح  برندهای 
کشور ما نیز مورد استفاده قرار می گیرد و تنها تفاوت 
موجود، سهولت دسترسی تولیدکننده خارجی به مواد 
اولیه بهتر و مرغوب تر نسبت به تولیدکنندگان ایرانی 

است. 
وی ادامه داد: تولیدکننده خارجی، سرمایه و نقدینگی 
مورد نیاز خود را با سود 2-3 درصدی از سیستم بانکی 
دریافت می کند اما متأسفانه این نقدینگی یا در اختیار 
تولیدکننده ایرانی قرار نمی گیرد و یا میزان سود آن 

بسیار باالست.
مدیرعامل پوشاک عصر جدید، کاهش ارزش پول 
ملی طی سه سال اخیر را یک فاجعه قلمداد کرد و 
گفت: به این ترتیب، سرمایه در گردش و نقدینگی 
تولیدکنندگان نیز افت شدید پیدا می کند و واردات 
کاال با دالر و یورو فشار مضاعفی بر فعاالن صنعتی و 

اقتصادی وارد می کند.

 پرویزیان: برای تبلیغ، معرفی و نمایش نشان 
تجاری خودتان در بازارهای جهانی چه کرده اید؟

دکتر افتخاری: فکر نمی کنم برندی از ایران در بازار 
بازار  در  دیگر  سوی  از  باشد  داشته  خارجی حضور 
داخلی، انتشار تبلیغات چندثانیه ای از تلویزیون، چندصد 
میلیون تومان هزینه دارد که اکثر تولیدکنندگان توان 
مالی پرداخت این مبالغ هنگفت را ندارند لذا به انجام 

تبلیغ در فضای مجازی متمرکز شده اند.
بنابر اعالم وی، همچنان پوشاک قاچاق در کشور 
وجود دارد هرچند به دلیل افزایش نرخ ارز، در مقایسه 
اما  است  شده  کمتر  رقم  این  گذشته  سال های  با 

سال هایی که تولیدکنندگان می توانستند به صادرات و 
رقابت در بازارهای جهانی بپردازند، درگیر جدال نابرابر 
با پوشاک قاچاق، دامپینگ های فراوان و روزمرگی 

بودند.   
صنعت  به  سپس  جدید  عصر  پوشاک  مدیرعامل 
پوشاک ترکیه اشاره کرد که طبق آمار سال 2018، 
حجم صادرات صنایع نساجی و پوشاک این کشور 
در سال 2018، حدود 18 میلیارد دالر بود که رقم 
قابل توجهی است. وی یادآور شد: پیشرفت نساجی 
با  توانست  که  شد  آغاز  زمانی  از  ترکیه  پوشاک  و 
مدیریت صحیح،  تقاضای جمهوری های تازه استقالل 
یافته شوروی سابق را نسبت به پوشاک باکیفیت و 
قیمت مناسب برطرف نماید و امروز به ششمین کشور 

صادرکننده پوشاک در دنیا تبدیل شده است. 

 پرویزیان: چرا نتوانستیم در بازارهای منطقه مانند 
شوروی سابق، موفق عمل کنیم اما ترکیه موفق شد؟

هاکوپیان: مسئوالن امر با تغییر یک شبه نرخ ارز، 
اجازه ندادند ارز جایگاه خود را پیدا کند، همچنین طبق 
سیاست های نادرست ارزی در دهه 70 ، شرکت های 
به  محکوم  دیگری  از  پس  یکی  صادراتی  فعال 

شکست در بازارهای روسیه و اروپا شدند.  

کیفیت  و  تولید  طراحی،  وضعیت  پرویزیان:   
محصوالت در مجموعه کارن چگونه است؟

*پویا رضاخانی، مدیر عامل شرکت پوشاک کودک و 
نوجوان کارن: حدود هفت سالی است که در زمینه 
تولید پوشاک کودک و نوجوان به فعالیت می پردازیم 
و تالش خود را برای بهره گیری از مرغوب ترین مواد 

اولیه تولید داخل به کار می گیریم. 

پویا رضاخانی محمد راضی مجید افتخاری  سومبات هاکوپیان 
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-با  کارن  شرکت  در  تولید  مراحل  گفت:  وی 
با  تا چاپ  از برش  اشتغال زایی برای 40-35 نفر- 
ماشین آالت مکانیزه انجام می شود و سعی می کنیم 
با کنترل کیفیت محصوالت، نیاز به برندهای خارجی 
پوشاک کودک و نوجوان روز به روز کاهش پیدا کند. 
این تولیدکننده ابراز داشت: تیم طراحی، متشکل از 
3-4 نفر از طراحان توانمند است و ترکیبی از ایده های 
و  سلیقه  براساس  را  خارجی  طرح های  و  خودمان 

خواست مصرف کننده داخلی به بازار ارائه می کنیم.
اولیه  رضاخانی اذعان داشت: با مشکل جدی مواد 
مواجهیم زیرا به دلیل شرایط نامطلوب فعلی هیچ 
مانند  اولیه  ارائه مواد  و  برای خرید، فروش  تمایلی 
که  شود  ایجاد  شرایطی  امیدوارم  ندارد.  وجود  نخ 
تولیدکننده با خیال آسوده و اتکا به سرمایه های خود 
)نه با توسل به وام و تسهیالت دولتی( به فعالیت ادامه 
دهد. اجازه دهند کار کنیم و اشتغال زایی بیشتری برای 

کشور فراهم نماییم. 
مدیر عامل پوشاک کارن به حضور در نمایشگاه بغداد 
اشاره کرد که تجربه بسیار خوبی بود اما متأسفانه 
برای این حضور هیچ گونه کمکی از سوی دولت و 
مسئوالن سازمان توسعه تجارت در زمینه تخصیص 
ارز، ارائه یارانه نمایشگاهی، پخش تبلیغات محیطی در 
سطح شهر بغداد و ... دریافت نکردیم و همراه سایر 
تولیدکنندگان به صورت مستقل در این رویداد حضور 

داشتیم. 
رضاخانی اضافه کرد: در این نمایشگاه، روابط بسیار 
خوبی ایجاد و زمینه فروش محصوالتمان به عراق 
فراهم شد اما در صورت حمایت دولت، این میزان 

فروش چندبرابر افزایش پیدا می کرد. 
در سازمان  اروپا  اتحادیه  میز  دبیر  راضی-  محمد 
سال  داد:  توضیح  زمینه  این  در  تجارت-  توسعه 
و  داشتیم  قرار  در مضیقه  بودجه ای  نظر  از  گذشته 
امکان حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان ایرانی در 

نمایشگاه های خارجی میسر نشد. 
به گفته وی در اروپا، نمایشگاه های بین المللی میالن، 
شریک  یافتن  برای  برلین  و  دوسلدورف  پاریس، 
تجاری و مبادله بسیار موثر و ارزشمند هستند اگرچه به 
دلیل شیوع کرونا، استقبال چندانی از حضور در فضای 
نمایشگاهی به عمل نیامد و تا حدود بسیاری، رونق 

گذشته خود را از دست داده اند. راضی به امکان حضور 
مجازی در برخی نمایشگاه های معتبر نیز اشاره کرد.

 پرویزیان: راهکار شما برای رفع مشکالت صنعت 
پوشاک چیست؟

و  کودک  پوشاک  طراحی  بخش  در  *هاکوپیان: 
زمینه  در  اما  ندارد  وجود  چندانی  مشکل  نوجوان، 
طراحی انواع پوشاک زنانه، محدودیت های بسیاری 

مشاهده می شود. 
وی با اعالم این نکته که در حوزه صادرات، سیاست 
منسجمی وجود ندارد؛ افزود: باید به روی مزیت های 
صادراتی صنایع سرمایه گذاری کرد اگر صنعت پوشاک 
دارای مزیت صادراتی است، باید مسائل و مشکالت 

آن به طور جداگانه مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
هاکوپیان از دولتمردان خواست تا به صنایع کوچک و 
متوسط توجه کنند اما متأسفانه تمام تمرکز دولت بر 
صنایع سنگین معطوف است. در تمام کشورها صنایع 
کوچک و متوسط ، نقش مهمی در اداره اقتصاد و 
اشتغال زایی یک جامعه ایفا می کنند و از این طریق 

غول های بزرگ و قدرتمند صنعتی شکل می گیرند. 

 پرویزیان: تا چه میزان علم و فناوری روز تولید در 
صنعت پوشاک کشور جاری است؟

*هاکوپیان: صنعت پوشاک از نظر مسائل تکنولوژیکی 
هیچ کمبودی ندارد اما به اعتقاد من، ماشین آالت در 
پیشرفت یک صنعت تعیین کننده نیستند و مدیران 
توسعه  در  تعیین کننده  عامل  انسانی  نیروهای  و 
تربیت  زمینه  در  باید  می شوند.  محسوب  صنعتی 
نیروهای متعهد و توانمند سرمایه گذاری کرد نه خرید 
ماشین آالت مدرن. کارخانه های متعددی را در قلب 
ایتالیا می شناسم که دستگاه هایشان متعلق به زمان 
جنگ جهانی دوم است اما محصول این کارخانه ها 

بسیار باکیفیت و ارزشمند هستند. 
 

بازار جهانی  در  تولیدکنندگان  پرویزیان: چقدر   
با علم تجارت، اقتصاد، صادرات و واردات آشنایی 
دارند و جهت حضور در بازارهای جهانی، رفتار علمی 
دارند؟ به طور کلی چنین آموزش هایی در سازمان 

توسعه تجارت ارائه می شود؟

صرفًا  صادرکنندگان  اکثر  متأسفانه  راضی:  محمد 
به رفع نیاز بازار نسبت به تولید یک محصول نگاه 
می کنند اما بحث فروش و بازاریابی، مقوله های بسیار 
مهمی هستند که شاید به دلیل کم تجربگی برخی 
صادرکنندگان مغفول مانده است و کمتر دنبال کسب 
علم صادرات و نحوه ورود به بازارهای جهانی هستند.
وی افزود: تصور کنیم کاالیی با بهترین کیفیت و 
مناسب ترین قیمت تولید می شود اما باید بدانیم فروش 
و بازاریابی آن کاال بسیار علمی و پیچیده است. اگر 
برند مشخص  و  شناسامه، هویت  دارای  کاال  یک 
به  شود.  بین المللی  بازارهای  وارد  نمی تواند  نباشد، 
اعتقاد من زمانی شاهد حضور موفق یک کاال در 
بازارهای صادراتی خواهیم بود که به مخاطبان و بازار 
هدف شناسانده شود. بازاریابی باید در کنار برندسازی 
گام بردارد اگرچه بسیاری از صادرکنندگان ما در این 
زمینه عملکرد ضعیفی دارند و حتی بعضی از آنان فاقد 
یک کاتالوگ به زبان انگلیسی برای معرفی کاالهای 
خود در بازارهای خارجی هستند و صرفاً محصولی 
تولید کرده اند و می خواهند صادر کنند بدون این که 
جوانب کار و مقدمات صادرات اصولی را بسنجند در 
این راستا سازمان توسعه تجارت دوره های با هدف 
برندسازی، بازارسازی، بازاریابی، صادرات و ...  طراحی 
در  تجار  و  تولیدکنندگان  نام  ثبت  امکان  کرده که 

دوره های آموزشی امکان پذیر است. 
دبیر میز اتحادیه اروپا در سازمان توسعه تجارت متذکر 
شد: شرکت هایی که نگاه حرفه ای به صادرات دارند، 
تمام مراحل کار مانند ثبت نام در نمایشگاه، اجاره غرفه، 
خرید بلیت رفت و برگشت، اقامت پرسنل اعزامی و ... 
را شخصاً انجام می دهند و نه تنها هیچ وابستگی به 
یارانه های دولتی ندارند بلکه از دولت می خواهند مانعی 

برای فعالیت های صادراتی آنان به وجود نیاورند.    

 پرویزیان: مطلب پایانی... 
استانداردهای  برخی  به  *مهندس هاشمیان: هنوز 
رایج و متداول تولید پوشاک در جهان مانند لیبلینگ 
دست پیدا نکرده ایم در حالی که تکنولوژی و اطالعات 
تولید لیبل را در اختیار داریم اما کسی خواهان انجام 
آن نیست؛ در واقع تولیدکنندگان آنقدر دغدغه دارند 

که به نوعی دچار روزمرگی شده اند.
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  مقاله

چند روز پیش خبرگزاری ها از تعطیلی یا نیمه تعطیل 
شدن 70 واحد نساجی به دلیل عدم ترخیص مواد 
اولیه آنها خبر دادند. این خبر در پیوند با فیلم های 
منتشرشده از تعطیلی یکی از بزرگ ترین واحدهای 
نساجی در استان گیالن و همزمانی آن با طرح های 
وزارت صمت جهت احیای صنایع کشور تا پایان 
خصوص  در  زیادی  سواالت  شده  سبب  امسال 
اقدامات عملی و نیز تسهیالت تخصیص داده شده 
برای احیای این واحدهای تولیدی مطرح شود.  در این 
راستا طبق اعالم وزارت صمت 819 واحد تولیدی از 
ابتدای سال جاری احیا شده و قرار است تا پایان سال 
این رقم به دو هزار واحد برسد. همچنین همزمان با 
انتشار خبر اعطای 50 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
به واحدهای تولیدی، سامانه ای 24 ساعته نیز برای 
دریافت و رسیدگی به مشکالت تولیدکنندگان از 

سوی این وزارتخانه راه اندازی شده است. 

صنعت  ویترین  بورس  در  فعال  شرکت های   
نساجی نیستند

در همین رابطه علیرضا حائری عضو هیات مدیره 
جامعه متخصصان نساجی ایران و عضو هیات مدیره 
خانه صنعت استان تهران در گفت و گو با »جهان 
صنعت« در رابطه با تعطیلی 70 واحد نساجی در 
سراسر کشور، توضیح می دهد: این آمار ارائه شده 
چندان موثق نیست، زیرا در گزارش ها تصریح شده 
که این 70 واحد به دلیل مشکالت ناشی از عدم 
تخصیص مواد اولیه تعطیل یا نیمه تعطیل شده اند. 
حال آنکه عمده مواد اولیه صنعت نساجی الیاف پنبه، 
پلی استر، اکریلیک و پلی پروپیلن است که هیچ کدام 
مشکل  و  نشده  دپو  کشور  گمرکات  در  آنها  از 
ترخیص نیز ندارند. ضمن اینکه ما در تولید الیاف 
پلی استر تقریبا خودکفا هستیم و چیپس پلی استر نیز 
توسط پتروشیمی ها به اندازه کافی تولید می شود. در 

مورد الیاف پنبه نیز حدود 50 تا 60 درصد آن در 
داخل تولید می شود و با توجه به اینکه اکنون فصل 
برداشت پنبه است، نیاز به واردات آن حداقل تا شب 
عید وجود ندارد. از سوی دیگر پتروشیمی ها 100 
درصد الیاف پلی پروپیلن را تولید می کنند که در این 
رابطه حتی مازاد نیاز نیز در کشور وجود دارد. تنها 
در این راستا، عرضه این مواد از سوی پتروشیمی ها 
به دست  تر  گران  قیمت  با  که  است  گونه ای  به 
چندان  آمار  این  بنابراین  می رسند.  مصرف کننده 
به  مربوط  تعطیلی ها  است  ممکن  و  نبوده  دقیق 
واحدهای تولیدکننده پوشاک باشد یا اینکه تعطیلی ها 
به دالیلی همچون کمبود نقدینگی و وضعیت بازار 
باشد نه اینکه صرفاً به جهت کمبود مواد اولیه و عدم 
ترخیص آنها این واحدهای تولیدی ناچار به تعطیلی 

شده باشند.
وی در ادامه می افزاید: الزم به یادآوری است که 

کارخانـه ها با شعـار زنـده نمی شونـد
تهیه و تنظیم: مهندس علیرضا حائری- عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران
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اکنون بیش از 7 هزار واحد نساجی در کشور وجود 
دارند که حتی اگر 70 واحد آنها نیز تعطیل شده 
باشند، این رقم تنها 1 درصد این واحدها را پوشش 
داده و چندان قابل توجه نیست. البته نه اینکه این 
تعطیلی ها مهم نباشند زیرا تعطیلی یک واحد نیز 
توجه  قابل  ارائه شده، چندان  اما عدد  دارد  اهمیت 
نیست. حائری همچنین در مورد جدیدترین آمار در 
خصوص صنایع نساجی و اینکه شرکت های نساجی 
فعال در بورس جزو زیان ده ترین شرکت ها در طول 
متاسفانه  کرد:  تاکید  نیز  بوده اند  گذشته  ماه های 
واحدهای نساجی زیادی در بورس وجود نداشته و 
تعداد آنها از انگشتان یک دست نیز فراتر نمی رود به 
طوری که از هر هزار واحد نساجی تقریبا یک واحد 
در بورس است. در نتیجه ارائه آمار زیان ده بودن این 
واحدها در بورس نیز چندان شاخص تعیین کننده ای 
نخواهد نبوده و به طور کلی ویترین صنعت نساجی 

محسوب نمی شوند.

 ابهام در کارایی طرح های اعالم شده گذشته
عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران در 
مورد اقدامات اخیر وزارت صمت و اثربخشی آن در 
احیای واحدهای صنعتی کشور می گوید: این شعارها 
در حدود چهار یا پنج سال گذشته دائم تکرار شده 
است. ابتدای هر سال شعاری مطرح می شود مبنی بر 
اینکه تا پایان سال قرار است این مقدار واحد صنعتی 
احیا شوند، غافل از اینکه هیچ گونه اطالعاتی از اینکه 
چرا این واحدها تعطیل شده، از کی تعطیل شده و 
دسته بندی صنعتی آنها چیست ارائه نمی شود. من 
سال گذشته نیز طی یادداشتی به این مساله پرداخته 
و خاطرنشان کرده بودم که چند سالی است موضوع 
بازگرداندن واحدهای راکد به چرخه تولید به یکی 
تکراری مسووالن صنعتی  شعارهای  و  اهداف  از 
کشور تبدیل شده و هر سال با اختصاص منابعی 
هنگفت نسبت به انجام این هدف اقدام می شود. 

بدون اینکه اطالعات کامل و جامعی از نتایج این 
اقدامات در اختیار افکار عمومی قرار داده شود و یا 
اینکه نهادی مستقل مثل سازمان بازرسی کل کشور 
بر نحوه اجرای آن و نحوه هزینه کرد این تسهیالت 
نظارت کند و یا اینکه از تعداد این واحدهای راکد 
کاسته شود. خاطرم می آید که در سال 1395 هم 
با همین استدالل و با تخصیص منابعی در جهت 
مشکل دار،  واحدهای  نیاز  مورد  نقدینگی  تامین 
صحبت از بازگشت 10 هزار واحد تولیدی راکد به 
چرخه تولید بود. اما هیچ گاه گزارشی از نحوه عمل، 
تعداد واحدهای راه اندازی شده و میزان موفقیت آن 

طرح به افکار عمومی ارائه نشد.
در این رابطه سواالت مهم این است که برنامه های 
قبلی با هدف گذاری بازگشت 10 هزار واحد تولیدی 
به چرخه تولید به کجا رسیده و اجرای آنها چه میزان 
در افزایش تولیدات صنعتی، ایجاد ارزش افزوده و 
رشد صادرات موثر بوده است؟ همچنین مشخص 
نیست که در حال حاضر دقیقا چند واحد تعطیل یا 
راکد در کشور وجود دارد و از چه زمانی این واحدها 

تعطیل یا دچار رکود شده اند؟
در این راستا حتی پراکندگی استانی این واحدها نیز 
محل سوال است یعنی یک خبر مبهم هر سال در 
مورد احیای مثال 2 هزار واحد صنعتی اعالم می شود 
و در آخر نیز گفته می شود با احیای 1998 واحد، 

این طرح 98 درصد موفق عمل کرده است. حال 
آنکه اصال گفته نمی شود برای جلوگیری از رکود 
واحدهای صنعتی در آینده چه برنامه ای وجود دارد و 
اینکه بازگشت این میزان واحد صنعتی چقدر در رشد 
اقتصادی کشور اثر داشته و چه میزان خلق ثروت و 

کاهش تورم و بیکاری کرده است.

 دلیل تعطیلی واحدهای تولیدی چیست
در  تهران  استان  صنعت  خانه  هیات مدیره  عضو 
ادامه خاطرنشان می کند: در خصوص نحوه اعطای 
تسهیالت نیز وضعیت به همین منوال است و هیچ 
گزارشی مبنی بر هزینه این وجوه و باال رفتن گردش 
نقدینگی این واحدها ارائه نمی شود. در نتیجه بدون 
ارائه چنین جزئیاتی نمی توان چندان به اثرگذار بودن 
و کارایی این طرح ها امیدوار بود. اکنون سوال این 
است که این دو هزار واحدی که قرار است تا پایان 
امسال احیاء شوند، کی و چگونه تعطیل شده اند که 

حاال قرار است آنها را احیا کنیم؟
در این رابطه دالیل، پراکندگی جغرافیایی و جزئیات 
رشته های صنعتی اهمیت داشته و در پایان نیز تاثیر 
میزان  افزایش  و  اقتصادی  رشد  در  آنها  بازگشت 
اشتغال باید قابل رصد و پیگیری باشد. در غیر این 
از  را  دردی  نمی تواند  تکراری  شعارهای  صورت 

مشکالت صنعتی و تولیدی کشور دوا کند.
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مقدمه:
نمایشگاه های مجازی روشی نوین را به شما ارائه 
بازارهای  در  را  خود  حضور  باشید  قادر  تا  نموده 
بین المللی و داخلی گسترش دهید. این نمایشگاه 
ابزاری مدرن و توسعه یافته جهت یاری  مجازی 
رساندن به فعاالن اقتصادی و مشتریان آنها را فراهم 
نموده است و بدون درنظرگرفتن بزرگی یا کوچکی 
هر نوع فعالیت اقتصادی، پایگاه جامع اینترنتی را 
به صورت شبانه روزی بعنوان نمایشگاه مجازی در 
اختیار صاحبان مشاغل و مشتریان آنها قرار می دهد.  
کلیه  رعایت  صورت  در  مجازی  نمایشگاه های 
نمایشگاهی  صنعت  شاخص های  و  استانداردها 
یک پایگاه تجاری کامل و گسترده می باشد که 
کلیه نیازهای کاری صاحبان صنعت و خدمات و 
مشتریان آنها را برآورده می کند. ضمناً دسترسی 
از  شما  محصوالت  به  اینترنت  کاربران  آسان 
ارتقاء سایت های  طریق سایتهای جستجو گر و 
معرفی شده در غرفه، مهم ترین عامل فروش در 

سایت نمایشگاه مجازی میباشد.
در مقایسه با نمایشگاه های سنتی و حضوری در 
یک نمایشگاه مجازی قابلیت های زیر به راحتی 

در دسترس می باشد: 
است  شده  فراهم  شما  برای  امکان  این   .1
کار  محل  از  شدن  خارج  بدون  باشید  قادر  تا 
اطالعات  و   ثبت  را  خود  شرکت  غرفه  خود، 
دید  معرض  در  را  آن  و  بارگزارینموده  را  الزم 

بازدیدکنندگان قرار دهید.
 2. شما برای مدت زمانی طوالنی حداقل 12 ماه 

دارای غرفه می باشید. 
 24 بصورت  شما  غرفه  به  دسترسی  امکان   .3  

ساعته از کل جهان توسط مشتریان 
محتوای  و  اطالعات  تغییر  امکان  وجود   .4
دسترسی  قابلیت  و  ساعته   24 بصورت  غرفه 

بازدیدکنندگان در کمترین زمان ممکن.
5. معرفی برند و محصوالت و خدمات شما حداقل 

به 2 زبان مختلف 
6. قابلیت نمایش تولیدات و خدمات و همچون 

تیزر تبلیغاتی شما در قالب ویدئو و به 2 زبان.
7. قابلیت مالحظه مشخصات بازدیدکنندگان غرفه 

در هر لحظه و وجود امکان برقراری تماس با آنها
8. وجود قابلیت برگزاری جلسات B2B و مذاکره 
توسط بازدیدکنندگان با استفاده از سیستم چت 2 

زبانه با شرکت 
9. وجود امکان ذخیره سازی کلیه جلسات مذاکره 

و B2B انجام شده. 
10. پرداخت هزینه بسیار نازل را در مقابل استفاده 

از تمامی چنین خدمات و امتیازات ارزنده.
مزیت های مشارکت در نمایشگاه مجازی:

بازاریابی )B2B )Business to Businessیکی 
دنیای  در  بازاریابی  های  روش  پرسودترین  از 
تجارت است. اگرچه این مبحث از نظر کاربران 
اما  است،  شده  شناخته  کمتر  عادی  مشتریان  و 
امروزه بخش عمده ای از معامالت تجاری دنیا در 
 B2C این نوع بازاریابی انجام می شود. در مدل
Business to Consumer(( مفهوم B2C که 

یکی از محبوب ترین و شناخته شده ترین مدل 

های فروش است، مشتری کسب و کار مستقیمًا 
خود مصرف کننده است. یعنی شرکت محصول 
خود را به طور مستقیم به دست مصرف کننده 
ها  فروشگاه  و  فروشان  خرده  طریق  از  نهایی 
می رساند و یا در جاهای مختلف خود نمایندگی 
 B2B از  تر  کوتاه   B2C معامالت  دارد.  فروش 

است.
همانطور  تجارت  به  تجارت  یا   B2B بازاریابی 
بین  تجاری  تعامالت  به  پیداست  نامش  از  که 
دو کسب و کار مختلف با یکدیگر اشاره دارد. در 
این حالت یک کسب و کار تجاری، محصوالت 
تجاری  کار  و  کسب  یک  به  را  خود  خدمات  یا 
دیگر می فروشد و یا در ازای آن کاال یا خدمات 
می گیرد. یکی از مهم ترین مزایای کسب و کار 
از  یکی  و  می باشد  مبادالت  باالی  حجم   B2B

 B2B مزیت های نمایشگاه های صنعتی مجازی
همین امر است. در فضا نمایشگاه مجازی حتی 
پیشنهادات  و  نظرات  از  گسترده  استفاده  امکان 
بهبود  راستای  در  بازدیدکنندگان  و  مشتریان 
کیفیت، تنوع محصوالت و مقدار تولید خود را دارا 
می باشید و این امکان برای شما فراهم می گردد 
که در زنجیره تأمین کاال با مشتریان خود شریک 
انجام  هدفمند  سرمایه گذاری  و  گردید  تجاری 
دهید که این مهم در نمایشگاه های غیرتخصصی 

و صنفی امکان پذیر نخواهد بود
مجازی  نمایشگاه  دیگر  قابلیت های  جمله  از 

تخصصی می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
امکان  سفارشات،  ثبت  امکان  عضویت،  امکان 

اهمیت حضور در نمایشگاه های مجازی با هدف معرفی نمایشگاه مجازی
دکتر محمد میرجلیلی 

عضو علی البدل هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران 

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی و پلیمر دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد
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پرداخت آنالین، امکان تعریف و ثبت غرفه توسط 
صورت  به  محصوالت  تعریف  امکان  متقاضیان، 
دست بندی شده، امکان ثبت محصوالت به همراه 
متن و تصویر، امکان ثبت اخبار و مقاالت مربوط به 
غرفه دارن، امکان نمایش لیست مشتریان، امکان 
ثبت نمایندگی های فروش، امکان مدیریت منوها 
و در اختیار داشتن پنل کاربری آسان و کاربردی، 
امکان  قیمت،  استعالم  درخواست  دریافت  امکان 
امکان  انتقادات،  و  پیشنهادات  نظرات،  مدیریت 
مربوطه،  های  سالن  در  محصوالت  گروه بندی 
امکان ثبت و مدیریت بنرهای تبلیغاتی، امکان ارسال 
ایمیل و پیامک به کاربران، امکان ارسال اطالعیه ها 
و بخشنامه ها به پرسنل و کاربران سایت، امکان 
گزارش گیری از بازدید کنندگان و لیست سفارشات، 
امکان تعریف سطوح و مجوزهای دسترسی، امکان 
تجاری  فرصت های  و  رایگان  آگهی های  ثبت 

براساس مجوزهای دسترسی.

برای  مجازی  نمایشگاه  از  استفاده  مزایا   
بازدیدکنندگان:

 بازدید از چندین  نمایشگاه مختلف تخصصی و 
بین المللی

 امکان جستجوی پیشرفته، ذخیره سازی، ایمیل و 
اشتراک گذاری کلیه اطالعات موجود در غرفه ها
 استفاده از وب سایت با حداقل 2 زبان زنده دنیا

 دسترسی به اطالعات کارت ویزیت الکترونیکی 
شرکت ها

 دسترسی به کاتالوگ معرفی محصوالت و خدمات 
شرکت ها

 امکان مشاهده تیزر تبلیغاتی شرکت ها به 2 زبان 
 امکان مشاهده فیلم معرفی محصوالت شرکت 

 امکان برقراری ارتباط مستقیم با شرکت ها
 دسترسی به وب سایت شرکت ها تنها با یک 

کلیک

 امکان چت هوشمند چند زبانه بازدیدکنندگان 
با مدیر غرفه  

 مزایا حضور در نمایشگاه مجازی برای غرفه 
داران:

 ایجاد سریع غرفه به صورت آنالین
 پوشش تجارت های منطقه ای و جهانی

 نمایش غرفه شما با حداقل 2 زبان زنده دنیا
کارت   ،)PDF( الکترونیک  کاتالوگ  نمایش   

ویزیت و تیزر تبلیغاتی
ذخیره  طریق  از  شما  اطالعات  ارسال  امکان   
سازی، ایمیل و به اشتراک گذاری در فضا مجازی 

توسط بازدیدکننده 
 تولید ویدئوی چند زبانه توسط پرسنل مجرب

 امکان بارگزاری فیلم محصوالت و فیلم معرفی 
شرکت )تیزر(

 قابلیت ایجاد کارت ویزیت پرسنل شرکت
 امکان چت هوشمند چند زبانه بازدیدکنندگان 

با شما
 دسترسی به مشخصات بازدیدکنندگان

غرفه  از  شده  انجام  بازدیدهای  دقیق  گزارش   
شما

 هزینه ای مناسب در مقابل خدمتی استثنائی
عکس  برای  نامحدود  فضای  تخصیص   

محصوالت 
 ایجاد غرفه اختصاصی برای غرفه های باالتر 

از کالس طالیی
 مشخص نمودن سایتهای الکترونیک فروشنده 

محصول
 دریافت سفارش online در قسمت کنترل پنل

و  شرکت  برای  عکس  گالری  ایجاد  امکان   
رویدادهای مهم شرکت شما

 امکان حضور در چندین گروه کاری
 امکان انتخاب غرفه در سایت نمایشگاه در چند 

کالس مختلف 

در  حضور  برای  موفق  بازاریابی  استراتژی   
نمایشگاه های مجازی توسط شرکت ها

به منظور افزایش بهره وری از منابع مالی، انسانی 
و علمی در زمان حضور در نمایشگاه های مجازی 

انجام اقدامات زیر ضروری می باشد:
- تحلیل موقعیت سازمان

- تعیین نقاط قوت و قابل بهبود سازمان
- تعیین تهدیدها و فرصت ها
- تحلیل استراتژی های رقبا

- تحلیل و بررسی روند برگزاری نمایشگاه و رقبا 
حاضر در نمایشگاه

- تحلیل و بررسی عملکرد سازمان در نمایشگاه های 
حضوری گذشته

 تعیین اهداف شرکت در نمایشگاه:
و  نمایشگاه  در  حضور  اهداف  تعیین  از  بعد 
و  روش ها  اهداف،  به  دستیابی  شاخص های 
تاکتیک های رسیدن به هر یک از اهداف، تعیین 

و برنامه ریزی می شود:
- افزایش فروش با انعقاد قراردادهای جدید

- معرفی محصوالت و خدمات جدید
- توسعه روابط با مشتریان فعلی

- بررسی و مطالعه بازار
و  بازدید کنندگان  از  اطالعاتی  بانک  تهیه   -
شرکت کنندگان مرتبط با فعالیت سازمان از طریق 

گزارش گیری در بخش پنل کاربران
- ورود به بازارهای جدید یا توسعه جغرافیایی

- جلب توجه رسانه های عمومی
-  بررسی عملکرد و استراتژی های رقبا

- ارتقای موقعیت و تثبیت تصویر ذهنی برند
- ایجاد فرصت های آموزشی برای بازدیدکنندگان

B2B برگزاری جلسات فروش و مذاکره -
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- تهیه بانک اطالعات قوی و محتوای تبلیغاتی 
مناسب برای ارائه در فضا مجازی 

 تعیین جامعه هدف:
اولین هدف شرکت در نمایشگاه مجازی، ایجاد 
ارائه  و  بازدیدکنندگان  در  مثبت  ذهنی  تصویر 
به  اصرار  ـبدون  شرکت  خدمات  و  محصوالت 

فروشـ می باشد.

 تعیین فعالیت های حین برگزاری نمایشگاه:
- تعیین شرح وظایف هر کدام از اعضا شرکت 
برای استخراج گزارشات مناسب از سایت نمایشگاه 

مجازی و بازدیدکنندگان از طریق پنل کاربران. 
- زمانبندی مفید برای صحبت با بازدیدکنندگان 

اختصاص دهید.
- برنامه ریزی بازدید از سایر غرفه ها در نمایشگاه 

مجازی و بررسی رقبا.
- سازماندهِی اطالعات جمع آوری شده.

- تهیه ی صورت جلسه از مالقات ها و بازدیدهای 
انجام شده.

- با رسانه های حاضر در نمایشگاه مجازی برای 
حضور در سایر بخش های نمایشگاه ارتباط برقرار 

کنید.

 ارزیابی عملکرد:
- تعیین کمی اهداف.

- تعیین شاخص های دستیابی به اهداف.
- اندازه گیری میزان دستیابی به اهداف.

- تعیین دالیل عدم تحقِق اهداف.
- تعیین اقدامات اصالحی.

نمایشگاه های  در  حضور  برای  برنامه ریزی   
مجازی از سوی شرکت ها

اینکه برای هر نمایشگاهی از پیش برنامه ریزی 

را  شما  تنها  نه  امر  این  است.  ضروری  کنید، 
برای  بلکه  می کند،  آماده  رویداد  این  برای 
ایجاد  ای  ذخیره شده  ارزشمند  زمان های  شما 
می کند. شناخت نمایشگاه های سنتی و مجازی، 
مجازی،  های  نمایشگاه  مزایای  با  آشنایی 
انتخاب نمایشگاه مناسب، تعیین موقعیت غرفه 
نمایشگاه مجازی و طرح آن همه چیز باید بطور 
یک  باید  همچنین  شود.  انجام  پیش  از  دقیق 
نماینده برای برقراری ارتباط با مجری نمایشگاه 
مجازی و بروزرسانی اطالعات تعیین کنید که 
داشته  حضور  نمایشگاه  در  آنالین  صورت  به 
از  چیز  همه  که  کنید  حاصل  اطمینان  و  باشد 
پیش برنامه ریزی شده است. برای برنامه ریزی 
و به حداکثر رساندن عملکرد خود در نمایشگاه 
مجازی، از یک چک لیست و برنامه زمان بندی، 

شامل فعالیت ها و بخش های زیر استفاده کنید:

 برنامه ها قبل از حضور در نمایشگاه مجازی
- استراتژی خود را تنظیم کنید. 

از  بخشی  عنوان  به  نمایشگاه  که  نقشی   -
استراتژی های کلی بازاریابی و فروش شما ایفا 
درون  هزینه  مقدار  سپس  بشناسید.  را  می کند 

سازمانی خود را بر این اساس تنظیم کنید. 
برای  جزئیات  با  همراه  بندی  بودجه  یک   -
بازگشت  پیش بینی  و  کنید  تهیه  نمایشگاه 

سرمایه گذاریتان را نیز انجام دهید.
- غرفه خود را قبل از اتمام مهلت ثبت نام رزرو 
نمائید، ثبت نام زود هنگام در اکثر نمایشگاه ها 

شامل تخفیف ویژه می شود.
- اهداف مشخصی برای نمایشگاه مانند تعداد 
دارید، سفارشاتی  معرفی  محصوالتی که قصد 

که دریافت می کنید و... در نظر بگیرید.
- فضاهای غرفه مجازی مورد نظر خود را ثبت 
نام و رزرو کرده و جزئیات کامل ملزومات خود 

را درخواست نمائید.
- برنامه هایی برای بازاریابی نمایشگاه مجازی 
تعیین کنید که از ترکیبی از روش های تبلیغاتی 
برای رسیدن به چشم انداز مورد نظر استفاده کند. 
برنامه شما باید به سه قسمت تقسیم شده باشد: 

1- بازاریابی قبل از رویداد، 
2- بازاریابی در هنگام رویداد و 

3- بازاریابی پس از رویداد.
- حضور خود را در نمایشگاه مجازی رسانه ای 
نمائید. به مشتری های خود اطالع دهید که در 
بازدید  لزوم  و  دارید  حضور  مجازی  نمایشگاه 
برای  می توانید  دهید،  توضیح  را  خود  غرفه  از 
توضیح  و  بفرستید  دعوتنامه  خود  مشتریان 
دهید که چرا باید از غرفه شما در این نمایشگاه 

مجازی بازدید کنند.
- نیازهای گرافیکی و طراحی غرفه نمایشگاه 
از  می توانید  شما  کنید،  تعیین  را  خود  مجازی 
مشاوران تبلیغاتی و طراحی شرکت های معتبر 
و توانا برای انجام دادن طراحی ها برای معرفی 
و محصوالتتان استفاده کنید یا با استفاده از نرم 
افزارهای طراحی مبتنی بر وب طرح جامعی را 

تهیه کنید و آنرا بررسی کنید.
برای  تبلیغاتی  هدیه  عنوان  به  بسته هایی   -
بازدید کنندگان  از  تهیه گزارش  از  بعد  پیگیری 
و مراجعین به غرفه مجازی شما، آماده کنید تا 
بالفاصله بعد از برنامه برای افرادی که پتانسیل 

خرید داشته اند، ارسال کنید.
- آموزش مدیر غرفه مجازی و سایر کارمندانی 
که در این راستا فعالیت می کنند، برای برخورداری 
از توانایی های الزم جهت بارگزاری اطالعات و 
گزارش گیری از پنل کاربری نمایشگاه مجازی را 

در برنامه های خود داشته باشید. 
زمانی  برنامه  در  که  قدم هایی  تمام  مجدداً   -

نمایشگاه ذکر شد را چک کنید.



برخی اقدامات انجام شده جامعه 
متخصصین نساجی ایران 

در آبان 99

1- تفاهم نامه همکاری جامعه متخصصین نساجی 

ایران با شرکت الوان ثابت

2- تفاهم نامه همکاری جامعه متخصصین نساجی 

ایران با چرم مشهد
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در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد با حضور معاون فنی گمرک، دبیرکل انجمن صنایع 
نساجی ایران، یکی از تولیدکنندگان نساجی،وضعیت حقوق و عوارض گمرکی 

واردات پارچه رومبلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  عضو  و  دبیرکل  بیگدلی-  سجادی  سیدجواد 
نساجی ایران- در پاسخ به این سوال که چگونه 90 درصد پارچه های رومبلی 
کشور از طریق قاچاق وارد می شوند؛ گفت: واردات پارچه رومبلی ممنوع است اما 
قاچاق از طریق مبادی رسمی و به دلیل عدم وحدت رویه گمرکات انجام می شود. 
وی ادامه داد: واردات پارچه انجام می شود اما نقص موجود، عدم وحدت رویه در 
اظهارنظر آزمایشگاه های سازمان ملی استاندارد ایران و آزمایشگاه های همکار مستقر 
در گمرکات اجرایی است. مثاًل در گمرکات شهریار و غرب استان تهران، برای یک 
نوع پارچه با یک نوع ماهیت چند نوع اظهارنظر کارشناسی انجام می شود. به عبارت 
بهتر یک آزمایشگاه اظهارنظر کارشناسی می دهد در صورتی که آزمایشگاه دیگر، این 

اظهارنظر را نقض می کند.
سجادی اذعان داشت: بر این اساس، تعرفه ای مشخص می شود تا کاالیی که 
با کد تعرفه گروه کاالیی مشخص وارد کشور می شود، در گروه کاالیی 27 قرار 
دارد که واردات آن مجاز نیست به عبارت بهتر، این کاال در سایر ردیف تعرفه ها 
طبقه بندی و اظهار می شود و پیرو آن ارزش گذاری های غیر واقعی »خالف اظهاری« 
و »کم اظهاری« صورت می گیرد یعنی پارچه ای به ارزش 3/5 دالر،  بین یک دالر 
و 30 سنت تا 1/5 دالر ارزش گذاری می شود. با این روند در مرحله اول دولت -  
به عنوان عنوان بیت المال - به دلیل پرداخت کمتر عوارض زیان می بیند و در مرحله 
دوم تولیدکننده داخلی که به امید اشتغال زایی در کشور به فعالیت می پردازد، متضرر  

و در نهایت زمینه ورشکستگی و بیکاری کارگران فراهم می شود.
وی، تعداد واحدهای فعال تولید پارچه رومبلی در کشور طبق آخرین پایش انجام 
شده توسط انجمن صنایع نساجی ایران را بالغ بر 106 واحد اعالم کرد و افزود: اغلب 
این واحدها در استان یزد مستقر هستند و بالغ بر 10 هزار نفر به صورت مستقیم در 

این بخش به فعالیت ادامه می دهند.
دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران یادآور شد: در اظهارنامه های مالیاتی، نرخ ارز 
برمبنای 4200 تومان در نظرگرفته می شود و همواره برای انجمن جای سوال و 
ابهام است که چرا نرخ ارز ذکر شده در اظهارنامه های وارداتی،4200 تومان درج 
می شود؟! ولی نرخ ارز کاالهای وارداتی که با آن کاال خریداری می شود بر مبنای 

سنا یا نرخ آزاد است. امیدوارم این ابهام برای اعضای انجمن صنایع نساجی ایران و 
فعاالن این صنعت توسط آقای ارونقی برطرف شود. 

به گفته وی، عالوه بر بداظهاری ها، کم اظهاری ها و خالف اظهاری ها یکی از 
جذابیت های واردات کاالی آماده، پرداخت عوارض با قیمت ارزان است. براساس ارز 
4200 تومان، ارزش افزوده 9 درصد و براساس نرخ 4200 تومان، حقوق و عوارض 
گمرکی اخذ می شود و زمانی که قطعات این پازل را کنار همدیگر قرار می دهیم، 

متوجه خواهیم شد که دولت در واقع به واردات، سوبسید می دهد! 
سجادی خاطرنشان کرد: توان رقابت در صنعت نساجی بسیار تحت الشعاع حقوق و 
عوارض گمرکی قرار دارد در اغلب کشورها نرخ حقوق و عوارض گمرکی مواد اولیه 
پایه، صفر اما در کشور ما 5 است و باید این رقم به صفر برسد تا مجال رقابت را از 
دست ندهیم. وی در پاسخ به این سوال که چنددرصد از تولیدات نساجی به مواد 
اولیه وابسته است، گفت: مواد اولیه پایه صنعت نساجی پنبه، اکریلیک، پشم، ویسکوز 
است که باید حقوق و عوارض گمرکی تمام آنها صفر شود البته تولید داخل این مواد 
بعضاً انجام می شود اما پاسخگوی نیاز تمام واحدهای فعال نیست لذا باید از طریق 

واردات این نیاز برطرف گردد. 
سجادی در پایان گفت:اگر دولت، گمرک و مجلس برای صنعت نساجی به عنوان 
دومین نیاز بشر یعنی پوشاک ، حقوق ورودی مواد اولیه )همچون پنبه( به عنوان یک 

کاالی استراتژیک را صفر کند به این ترتیب قدرت رقابت پیدا خواهیم کرد. 
در ادامه این برنامه رادیویی، حسن همتی- رئیس هیئت مدیره کارخانه جهان 
اروم اُیاز - ابراز داشت: بخش عمده ای از مشکالت ما به حوزه گمرکات کشور 
مرتبط هستند و از خالف اظهاری یا کم اظهاری نشأت می گیرد. واردکنندگان، 
پارچه )که در گروه کاالیی 27 قرار دارد( را در آزمایشگاه با تغییر ماهیت کاال از 
گمرکات عبور می دهند. به گفته همتی، متأسفانه برخی از آزمایشگاه های همکار 
سازمان استاندارد با واردکنندگان همکاری می کنند اما پس از ارسال نامه های متعدد 
به گمرک توسط انجمن صنایع نساجی ایران و سایر واحدهای تولیدی، در نهایت 
گمرک سه بخشنامه در مورد تعیین ماهیت کاال اعالم کرد اما در واقع مشکل به 
صورت اساسی رفع نشده است و صرفاً کاری انجام داده اند تا هنگام مراجعه نهادهای 

امنیتی و نظارتی، توجیه منطقی برای کار خود داشته باشند 
وی به  بازدید مدیرکل گمرک- آقای میراشرفی- و سایر مسئوالن از مجموعه 
تولیدی تحت مدیریت خود اشاره کرد و گفت: در این بازدید مشکالت خود را با 
متولیان امر در میان گذاشتیم و متذکر شدیم این کارخانه برای 700 نیروی جوان 
در منطقه محروم شهرستان قرچک اشتغال زایی کرده که در صورت عدم حمایت و 

همراهی دولتمردان، این جوانان بیکار خواهند شد.
به گفته رئیس هیئت مدیره اروم ایاز، تخلفات یا اشتباهات در برداشت فقط برای 
چند شرکت خاص در گمرک شهریار انجام می شود؛ برای مثال ارزشی که در سامانه 
برای آن کاال تعریف شده 3/5 تا 4 دالر است ، عوارض گمرکی 32 درصدش 

در یک مصاحبه رادیویی اعالم شد: 

حقوق و عوارض گمرکی مواد اولیه نساجی باید صفر شود
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در سایر گمرکات مانند بوشهر، بندرعباس و ... با این قیمت اخذ می شود اما برای 
شرکت های خاص در این گمرکات از قیمت 1/30 تا 1/5 دالر عوارض گمرکی، 

اظهار و اخذ می شود؛ در واقع هم حق بیت المال ضایع می شود، 
همتی ابراز داشت: یک واردکننده برای عوارض گمرکی برای هر متر پارچه بابت 32 
درصد، 4 درصد ارزش سود بازرگانی و 9 درصد ارزش افزوده رقم 2100 تا 2500 
تومان واریز می کند و مِن تولیدکننده، بابت هر متر پارچه 9 درصد فقط مالیات ارزش 
افزوده یعنی رقمی بین 6 تا 10 هزار تومان باید واریز کنم که عماًل این رقابت سالم 
نیست و توجیه ادامه فعالیت برای تولیدکننده از بین می رود. به اعتقاد وی، اجرا یا 
عدم اجرای بخشنامه های گمرکاتی فقط براساس سالیق مدیران  صورت می گیرد. 
 مهرداد جمالی ارونقی- معاون فنی گمرک- بیان داشت: طبق ماده 8 قانون 
مقررات صادرات و واردات، تمام کاالها پیش از واردات باید ثبت سفارش را از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کند و سپس مراحل تشریفاتی و گمرکی 

انجام می شود.
وی، یکی از موارد مربوط به گمرک را کنترل و مطابقت کاالی اظهاری با اسناد و 
مدارک مربوطه و مجوزی که برای آن کاال صادر شده اما در مورد برخی کاال ها، 
گمرک اطالعاتی ندارد و باید مراجع ذیربط و ذیصالح تخصصی)آزمایشگاه های 
استاندارد( به اظهارنظر بپردازند و طبق اظهارنظر آزمایشگاه ها، ممکن است ردیف 

تعرفه ها فرق کند یا تشتت آراء میان نظرات آزمایشگاه ها به وجود آید
این مقام مسئول یادآور شد: گمرکات فاقد هرگونه آزمایشگاه هستند و اگر قطعه 
پارچه ای در اختیار من به عنوان باالترین مقام گمرک فنی قرار دهید به دلیل مباحث 
فنی و تخصصی در مورد نوع بافت، اجزای پارچه و الیاف تشکیل دهنده قادر به 
اظهار نظر نیستم و انجام این مهم بر عهده آزمایشگاه است و طبق نظر آزمایشگاه 
استاندارد، گمرک کاالی ارزیابی شده را با اسناد و مدارک مطابقت می دهد و مأخذ 

کاال را مشخص می کند.
ارونقی متذکر شد: چندین بار گمرک در زمینه ابراز صحیح ردیف تعرفه و جلوگیری 
از تضییع حقوق حّقه دولت به دلیل اظهار اشتباه ردیف تعرفه پیشقدم بوده و مراتب 
را به اطالع مسئوالن وزارت صنعت رسانده است و پیشنهاد »یکسان سازی مأخذ 
ردیف تعرفه ها« را مطرح کردیم تا وقتی واردکننده، یک کاال را به ردیف کاالی 
دیگری منتقل می کند، حقوق ورودی را براساس همان مأخذ یکسان پرداخت کند.

معاون فنی گمرک ضمن اشاره به یکسان سازی ارزش مربوط به کاالها یادآور 
شد: واردات کاالهای گروه 27، ممنوع نیستند در واقع به عنوان اقالمی محسوب 
می شوند که از نظر اولویت ارزی، غیرفعال شده اند و بانک مرکزی نسبت به صدور 
کد ساتنا برای آنها  اقدام نمی کند، لذا شرایط ترخیص این کاالها، ویژه است طبق 
ماده 11 بخشنامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص ترخیص 
این کاالها، اگر کاال پیش از ممنوعیت به گمرکات رسیده باشد و از شرایط ماده 11 
استفاده کند و کد سانتا توسط بانک مرکزی صادر شود، واردکنندگان می توانند کاال 
را با بررسی ارزش و تعرفه صحیح به گمرکات اظهار و نسبت به ادامه تشریفات 

گمرکی اقدام کنند. 

وی تصریح کرد: برخی کاالهای ممنوع شده متعلق به گروه 4 هستند که اصواًل 
ثبت سفارش برای آنها صورت نمی گیرد و قاعدتاً نباید وارد گمرکات شوند.

ارونقی به دریافت نامه انجمن صنایع نساجی و طرح برخی تخلفات همچون استفاده 
برخی شرکت ها از رانت نیز اشاره کرد و گفت: این  موارد مربوط به »شرکت سافرا 
تجارت« است. با اعالم تفاوت تعرفه و تغییر مأخذ، صاحب کاال می تواند قسمتی از 
کاالی خود را در گمرک نگه دارد و مابقی را ترخیص کند. درباره شرکت نامبرده نیز 
مطالبه نامه کسر دریافتی زده و مابه التفاوت را وصول کردند. 18 کانتینر از شرکت 
مزبور بابت مابه التفاوت احتمالی بیش از چهار ماه در گمرک مانده تا تکلیف بحث 

طبقه بندی کاال و ارزش گذاری آن مشخص شود. 
این مقام مسئول در پاسخ به ابهام صنعتگران نساجی پیرامون نرخ ارز ذکر شده در 
اظهارنامه های وارداتی که توسط دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران مطرح شد؛ 
گفت: آن چه گمرک مبنای محاسبه حقوق ورودی قرار داده، 4200 تومان است 
زیرا در گذشته محاسبه حقوق ورودی تمام کاالها با نرخ 4200 تومان انجام می شد، 
متعاقب دو نرخی شدن ارز و به جز 5 قلم کاالهای اساسی که ارز ترجیحی فقط به 
آنها تعلق می گیرد، مابقی کاالها در صف نیما قرار گرفتند؛ بالفاصله گمرک اعالم 
کرد مبنای حقوق ورودی نیز باید به دو صورت محاسبه شود؛ برای کاالهای اساسی 
که سوبسیدی از سوی دولت درنظر گرفته شده تا مبنای محاسبه حقوق ورودی 
همان 4200 تومان باشد ولی برای سایر کاالها) که گروه 21 تا 27 را تشکیل 
می دهند(؛ باید مبنای محاسبه نرخ ارز، سنای آن زمان و نرخ ارز نیمای فعلی قرار 
گیرد که امروز این امر انجام نمی شود و با توجه به تنش های اقتصادی، تحریم ها 
و گرانی کاالهای مختلف در بازار، دولت پس از بررسی های فراوان اعالم کرد باید 
نرخ ارز بر مبنای نرخ نیمایی در نظرگرفته شود. مجلس در قالب ماده واحده به 
بررسی این موضوع می پردازد تا سال آینده در قانون امور گمرکی، نرخ ارز برمبنای 
نرخ نیمایی اعالم شود که این امر تنش خاصی بر قیمت کاالها در بازار خواهد 
گذاشت که باید مدنظر قرار گیرد. ارونقی خاطرنشان کرد: معافیت واردات مواد اولیه 
را پیشنهاد دادیم تا بر این اساس حقوق ورودی مواد اولیه و کاالهای اساسی بنابر 
تشخیص وزارت صنعت متغیر باشد و مبنای محاسبه علی  رغم این که نرخ نیمایی 

است، مأخذ حقوق ورودی آنها را نصف کنیم. 
تقی تقی پور- مدیر کل دفتر ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد-  نیز گفت: 
فهرست آزمایشگاه های همکار که از سوی سازمان ملی استاندارد تایید صالحیت 
می شوند، در اختیار گمرکات اجرایی قرار می گیرند و گمرکات می توانند برای تعیین 
تعرفه از خدمات آزمایشگاه استفاده کنند و هر سوالی که گمرک بخواهد انجام دهد، 
حق قانونی گمرک است تا کشف و هویدا کند این کاال در چه ردیف تعرفه ای باید 

قرار گیرد. 
 مدیر کل ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد افزود: به آزمایشگاه های همکار 
اعالم کرده ایم به دلیل اینکه مسئولیت تعیین ماهیت و اینکه این کاالی وارداتی 
مشمول چه ردیف تعرفه ای می شود با گمرک است، کاماًل به سواالت این سازمان 

پاسخ دهند و در نهایت، هیچ آزمایشگاهی حق اعالم کاربرد ندارد.
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افزایش تعداد مناطق آزاد، بدون رفع معضالت و ایرادات مناطق فعلی، به هیچ عنوان 
مورد تایید بخش خصوصی نیست و کسب و کار های مرتبط با پوشاک، کفش و 

نساجی را به خطر می اندازد.
 دبیرخانه مشترک تشکل های صنعتی و صنفی پوشاک، نقطه نظرات تشکل ها را در 
رابطه با طرح اصالح قانون مناطق آزاد، در نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت 

ارائه کرد.
 به گزارش خبرگزاری صداو سیما، در متن نامه آمده است: از نظر بخش خصوصی، 
افزایش تعداد مناطق آزاد با توجه به عملکرد قبلی این مناطق و بدون رفع عملی 
معضالت و ایرادات مناطق فعلی، به هیچ عنوان مورد تایید بخش خصوصی نبوده و 
بخش بزرگی از کسب و کار های مرتبط با پوشاک، کفش و نساجی را مورد مخاطره 
قرار خواهد داد؛ لذا به عنوان نهاد متولی حاکمیتی بخش صنعت و تولید کشور، در 
برابر رویه های غلط ناشی از عملکرد های ناصحیح این مناطق که واردات انواع 
کاالی نهایی را به بدترین شیوه آن به کشور توسعه داده اند ایستادگی نموده و مانع 
از گسترش تفکرات ناصحیح و وارونه ای گردید که رسالت مناطق آزاد را از تولید و 

صادرات به واردات و قاچاق تغییر دادند.
در قسمتی از نامه نوشته شده است: مسلما حرکت در مسیر اجرای صحیح قوانین 
کارآمد، می تواند در همین شرایط تحریم حداکثری، موجبات رشد و بالندگی صنایع 
و بنگاه های اقتصادی کشور را در پی داشته باشد، اما جلوتر از دشمنان خارجی، 
برخی سوء تدبیر های داخلی، پای بر گلوی بخش تولید می فشارد و هر گونه فرصت 
حداقلی را به تهدیدی بزرگ تبدیل می نماید این درحالیست که هدف ارکان نظام 
و کارآفرینان خدوم کشور تبدیل تهدید ها به فرصت هاست و در وضعیتی که 
اقتصاد کشور در حال گذر از یک اقتصاد تک محصولی است و سالهاست که زیر 
ساخت های توسعه ای الزم جهت تعالی اقتصاد غیر نفتی بر اثر رفتار های سلیقه ای 
و قوانین ناصحیح منجمله مناطق آزاد، فرصت تجهیز و ارتقاء توان را نداشته اند، 
دمیدن در خاکستر رویه های غلط، مجددا آتش خانمانسوز واردات بی رویه و قاچاق 
را در کشور شعله ور خواهد کرد و اینبار، اما شدت از میان رفتن اشتغال جوانان ایرانی 

گسترده تر از قبل خواهد بود.
مسلما گذشته چراغ راه آینده است و آزموده را آزمودن در توسعه مجدد مناطق آزاد 

خطایی است راهبردی که جوانه های تولیدات داخلی را خواهد خشکاند.
در متن توضیحات این تشکل آمده است:: تغییر تفکر از امید به دست های خالی 
بیگانگان به تدبیر در بکارگیری امید های آینده این مرز و بوم و اتکا به دست های 
توانمند کارآفرینان، راهبردی است که کشور را از تنگنا های کنونی خارج خواهد کرد 
و رشد و توسعه ایران عزیز را در پی خواهد داشت؛ لذا در جهت رفع مشکالت و 
اصالح رویه های قبلی در اداره مناطق آزاد ضمن استقبال از طرح اصالح قانون این 
مناطق توسط مجلس محترم، به پیوست برخی نظرات تشکل های بخش خصوصی 
صنایع نساجی و پوشاک در رابطه با اهداف و وسعت مناطق، هدفمندی معافیت های 

مربوط به این مناطق و تبیین زیرساخت های نظارتی را به استحضار می رساند.

سازمان توسعه تجارت ایران تالش خواهد کرد که از طریق برقراری و ایجاد اتاق 
تهاتر واردکننده و صادرکننده را به یکدیگر متصل کند.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان این مطلب گفت: : قرار است 
پس از اتاق تهاتر داخلی برای تجار، اتاق تهاتر بین کشوری هم راه اندازی شود و در 
این راستا با برخی کشورها برای انجام تهاتر مذاکرات اولیه صورت گرفته است و در 

حال حاضر دستورالعملی برای آن در دست تهیه است.
به گزارش فارس ، حمید زادبوم ادامه داد: در اتاق تهاتر کشوری بدون اینکه پولی 
بین دو کشور رد و بدل شود، در مقابل صادرات به طرف مقابل، کاال به کشور وارد 

می شود تا این دو یکدیگر را پوشش دهند.
زادبوم افزود: استفاده از ارز متقاضی صرفا برای کاالهایی است که در گمرکات تا 
تاریخ 10 آبان وارد شده و مربوط به مواد اولیه کارخانه ها می شود. چون استدالل 

این بود که این افراد کاالهای شان را آوردند و نیازی به فشار آوردن به بازار داخلی 
ارز ندارند. وی بیان کرد: در حال حاضر با بخشنامه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
یا خود صادرکننده ها واردات انجام می دهند یا کوتاژ های صادراتی شان را در اختیار 
واردکنندگان قرار می دهند و از طریق سامانه جامع تجارت این کار انجام می شود 
و احتیاج به کار دیگری نیست. چون خیلی از صادرکننده ها و واردکننده ها خودشان 
یکدیگر را در فضای تجاری پیدا می کنند. رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران 
اعالم کرد: اگر کسانی هستند که ارز دارند و واردکننده را پیدا نکردند و واردکنندگانی 
هستند که ارزی را برای واردات پیدا نمی کنند، سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت 
می توانند با ایجاد یک اتاق تهاتر به آنها کمک کنند؛ یعنی فهرستی از صادرکنندگانی 
که ارز دارند و فهرستی از واردکنندگانی که به ارز نیاز دارند و ارز صادرکنندگان را پیدا 

نمی کنند از طریق این اتاق تهاتر به آنها کمک شود.

مخاطره انداختن کسب وکارها با افزایش تعداد مناطق آزاد

برقراری ارتباط وارد کننده و صادرکننده با ایجاد اتاق های تهاتر
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نخست وزیر ازبکستان در سفر به استان »ترکستان« قزاقستان با همتای قزاق خود 
دیدار و کارخانه مشترک نساجی دو کشور را افتتاح کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس، »عبداهلل عارف اف« نخست وزیر ازبکستان در سفر 
به استان »ترکستان« قزاقستان با »عسکر مامین« نخست وزیر این کشور دیدار 
 Turkistan« و در مراسم افتتاح کارخانه مشترک نساجی ازبکستان و قزاقستان

Textile« در این استان شرکت کردند.

 این کارخانه با تولید 13 هزار فرآورده نساجی در زمینی به مساحت 2 هکتار در 
منطقه صنعتی » Turkistan« واقع شده است. این کارخانه امکان اشتغال بیش از 

هزار نفر را فراهم کرده است.
 در این دیدار، دو طرف بر گسترش همکاری های دوجانبه در زمینه های اقتصادی و 
بازرگانی، سرمایه گذاری، کشاورزی، آب و انرژی، حمل و نقلی- لجستیکی، گمرکی 

و همچنین تعاونی صنعتی و همکاری های متقابل بین مناطق تاکید کردند.
 همچنین بر اجرای برنامه اقدامات عملی مبنی بر گسترش و توسعه بیش از پیش 
همکاری های متقابل بین دو کشور برای سال های 2020 و 2022 میالدی، ایجاد 
مرکز بین المللی همکاری های اقتصادی و بازرگانی در مرز، ایجاد گذرگاه های مرزی 

مدرن و دیگر موضوعات تأکید شد.   
 مبادالت بازرگانی دو کشور در سال 2019 میالدی با 21.2 درصد افزایش به 
4 میلیارد و 500 میلیون دالر رسیده است. طرفین برنامه ریزی می کنند مبادالت 

بازرگانی دو کشور را به سطح 10 میلیارد دالر برسانند.   
مامین و عارف اف همچنین از تاسیسات اجتماعی، ورزشی، حمل و نقلی و زیربناهای 
ورزشگاه  کنفرانس،  ساختمان  المللی،  بین  فرودگاه  مانند  ترکستان  گردشگری 
»ترکستان آرنا«، کاخ دانش آموزان، هتل Rixos Turkestan و همچنین روند 
ساخت و ساز مجتمع چند منظوره گردشگری »کاروانسرای« و مسجد برای 5000 

نفر نفر بازدید کردند.     

افتتاح کارخانه نساجی مشترک ازبکستان و قزاقستان

مدیر عامل صندوق پنبه گفت: اگر از لحاظ کمیت و کیفیت شرایط خوبی برای 
کشاورزان ایجاد شود، طی چند سال آینده به خوداتکایی می رسیم.

محمد حسین کاویانی مدیر عامل صندوق پنبه ، با اشاره به اینکه برداشت پنبه از 
دهه اول شهریور در استان گلستان آغاز شده است، اظهار کرد: بنابر آمار تاکنون 65 
تا 70 درصد وش پنبه در گلستان برداشت شده است و پیش بینی می شود که تا 15 

آذر برداشت پنبه در گلستان به پایان برسد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، او با اشاره به اینکه پنبه تولیدی استان گلستان به 

لحاظ کیفی قابل رقابت با پنبه های خارجی است، افزود: برآورد ها حاکی از آن است 
که از ابتدای سال، 20 هزار تن پنبه وارد کشور شده است.

 کاویانی قیمت هر کیلو وش پنبه بر مبنای کیفیت را 11 تا 16 هزار و 500 تومان 
اعالم کرد و گفت: قیمت هر کیلو پنبه تصفیه شده 36 تا 42 هزار تومان است.

 این مقام مسئول نیاز سالیانه صنعت نساجی را 120 تا 140 هزار تن اعالم کرد و 
گفت: امسال برآورد ها حاکی از آن است که 70 هزار تن پنبه تصفیه شده تولید شود 

که با این وجود مابقی نیاز کشور از طریق واردات باید تامین شود.
 مدیر عامل صندوق پنبه ادامه داد: اگر در 6 ماه سال آینده پنبه به میزان کافی 
وارد نشود، صنعت نساجی با مشکالت متعددی در تولید مواجه می شود، از این رو 

امیدواریم شرایطی ایجاد شود که به میزان کافی پنبه وارد شود.
 به گفته او، با وجود قیمت مناسب وش پنبه انتظار می رود که سال آینده سطح قابل 
توجهی اراضی به کشت پنبه اختصاص یابد چرا که امسال از لحاظ عملکرد در هکتار 

و وضعیت اقتصادی، شرایط خوبی برای کشاورزان بوده است.
 کاویانی در پایان با بیان اینکه خودکفایی پنبه دست یافتنی است، تصریح کرد: اگر 
از لحاظ کمیت و کیفیت شرایط خوبی برای کشاورزان ایجاد شود، ظرف چند سال 

آینده به خودکفایی خواهیم رسید.

خودکفایی پنبه شدنی است؛ قیمت هر کیلو وش پنبه 16 هزار و 500 تومان
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ماسک سه الیه به عنوان یکی از پرمصرف ترین کاالهای جهان متشکل از 
پارچه،کش و سیم فلزی و نخ است که به غیر از پارچه سایر مواد آن به وفور 
در کشور تولید می شود هر چند در ماه های ابتدایی شیوع کرونا به دلیل افزایش 
چند صد درصدی تقاضا حتی بازار کش هم دچار نوسان شد و قیمت آن تا 300 

درصد افزایش پیدا کرد.
این امر سبب شد که سوء استفاده و تقلب نیز در بازار صورت بگیرد؛ از احتکار و 

کم فروشی تا تولید کاالی بی کیفیت.
به گزارش دنیای اقتصاد، دو مجموعه خصوصی در ایران تولید کننده اصلی پارچه 
ملت بلون، اس ام اس و اسپان باند هستند که از اسفند ماه تولیدات خود را 
تحت نظر وزارت بهداشت به صورت سهمیه بندی به واحدهایی که دارای مجوز 
از وزارت صمت و بهداشت هستند می فروشند. همین امر باعث به وجود آمدن 
بازار سیاه و رانت هم شده و تولیدات این مجموعه ها گاه با چند برابر قیمت در 
بازار موازی عرضه می شوند.در ماه های اخیر واحدهای دیگری نیز به مجموعه 
تولید کنندگان پارچه های بیمارستانی اضافه شدند که دارای کیفیت های متفاوتی 

هستند اما محصول خود را اغلب به قیمت آزاد در بازار عرضه می کنند.
 افزایش تولید و به حداقل رسیدن سود تولید ماسک باعث شده قیمت این کاالها 
نیز کاهش پیدا کند؛ به طور مثال ملت بلون که دو ماه پیش قیمت آن کیلویی 
450 تومان بود اکنون به 300 تومان رسیده، قیمت پارچه اسپان عرض 160 
از متری 4500 به 3700 تومان و کش از کیلویی 130 هزار تومان به 80 هزار 

تومان رسیده است.
 این درحالی است که این کاهش قیمت ها باز هم نتوانسته جلوی ماسک های 
قاچاق را بگیرد و همچنان ماسک های چینی ارزان تر از ماسک های ایرانی تمام 
می شود. در حوزه تولید لباس های ایزوله و گان نیز وضعیت به همین منوال است 

و کمتر تولید کننده ای سراغ آنها می رود.
به گفته تولیدکنندگان این حوزه قیمت تمام شده گان با طول 160 سانتی متر 
حداقل 10 هزار تومان است در حالی که اکنون با قیمت 10 هزار و 400 تومان 

تومان در بازار به فروش می رسد بنابراین سود 4 درصدی فقط برای تولیدکنندگان 
بزرگ که تولید روزانه آنها بیش از 200 هزار عدد در روز است صرفه اقتصادی 

دارد. 
لباس ایزوله نیز توسط چند کارخانه دولتی تولید می شود و عمال بخش خصوصی 
نقشی در تولید آن ندارد. بازار شیلد هم رونق خودش را از دست داده و مردم کمتر 
به دنبال تهیه آن هستند. افرادی که در فضای عمومی مشغول هستند و وسواس 
بیشتری دارند یا دارای بیماری زمینه ای هستند ترجیح می دهند از عینک های 
پزشکی استفاده کنند تا از شیلد که وزن سنگین تری دارد و در زمستان طلق 
آن بخار می کند. این رکود بازار و تعطیلی واحدهای تولیدی کوچک سبب 
نشده که قیمت دولتی پارچه های بیمارستانی کاهش پیدا کند و همچنان روال 

سهمیه بندی و صف ادامه دارد.
 پارچه ملت بلون همچنان به صورت سهمیه ای کیلویی 100 تومان است و اسپان 

عرض 5/ 17 سانتی متری 290 تومان به فروش می رسد.
 نکته جالب اینجاست که حتی با این قیمت ها باز هم توان رقابت با ماسک چینی 
فله ای که به صورت قاچاق وارد کشور می شود وجود ندارد. ماسکی که قیمت تمام 
شده آن در تهران دانه ای 600 تومان است و به صورت کانتینری بین فعاالن این 

حوزه معامله می شود.
 مواد اولیه ماسک های پارچه ای نیز پارچه های نانو 65 میکرون تا 90 میکرون 
است که بر خالف کشورهای اروپایی در ایران نتوانسته مخاطب جذب کند. 
به نظر می رسد مهم ترین علت آن عدم نظارت و در نتیجه نبود اعتماد به 

تولید کنندگان این سری از ماسک ها است.
با توجه به اینکه پارچه ملت بلون که اصلی ترین فیلتر مقابله با ویروس کرونا 
محسوب می شود در این نوع ماسک ها وجود ندارد پس باید در تولید آن از 
بهترین کیفیت پارچه های نانو استفاده کرد که تشخیص آن برای مصرف کننده 
میسر نیست و در واقع این قبیل ماسک ها فقط ظاهر زیبایی دارند و پیشگیری 
خاصی نسبت به ورود ویروس نمی کنند ضمن آنکه پارچه های نانو قیمت باالیی 
دارند به طوری که یک ماسک پارچه ای نانو 70 میکرون برای تولید کننده حداقل 
4 هزار تومان تمام می شود و هزینه های چاپ لوگو و طراحی و سایر ملزومات 

اضافی نیز به آن افزوده خواهد شد.
از زمان شیوع ویروس کرونا تا به امروز چند بار به صورت مقطعی و چند روزه 
اجازه صادرات داده شد و برخی افراد توانستند در عرض همان یک هفته، 10 روز 
کاالی خود را صادر کنند اما دوباره مرزها با این استدالل که بازار داخلی دچار 
کمبود شده بسته شد.اما اکنون که تولید داخلی به اندازه ای رسیده که بازار عمال 
اشباع شده و واحدهای کوچک به دلیل نبود مشتری تعطیل کرده اند باز کردن 

مرزها شاید بتواند رونق را دوباره به این حوزه بازگرداند.

بازار پرنوسان تامین مواد اولیه ماسک
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مدیرعامل شهرک های صنعتی استان تهران اعالم کرد: واحدهای تولیدی در 
داخل و خارج شهرک های صنعتی شامل تشدید محدودیت های ستاد ملی کرونا از 

اول آذر نمی شوند.

صابر پرنیان از مدیران واحدهای تولیدی خواست که هرگونه مشکل احتمالی در 
تردد را سریعا به شرکت شهرک های صنعتی و سازمان صمت استان تهران گزارش 

دهند.
به گزارش ایسنا، مدیر عامل شهرک های صنعتی استان تهران با تاکید بر اینکه 
تولید با تمام توان ادامه خواهد یافت، بیان کرد: واحدهای تولیدی با دقت نظر کافی 
و تنظیم شیوه نامه های بهداشتی در جهت سالمت کارگران و کارکنان واحدهای 
تولیدی، حمایت های الزم را در تداوم فعالیت این واحدها معمول داشته و مانع 
هرگونه تعطیلی شوند.با توجه به ادامه اوج گیری آمار مبتالیان و فوتی ها از دیروز، اول 
آذر همه مشاغل به جز مشاغل سطح یک تعطیل هستند و قوانین منع رفت و آمد نیز 
اجرا شده است. البته اصناف گروه یک، به جز داروخانه ها و فعالیت های امدادی نیز 
مشمول مقررات منع رفت و آمد از ساعت 9 شب تا چهار صبح هستند و باید تا ساعت 

هشت فعالیت داشته باشند تا جریمه نشوند.

کوچکی نژاد با اشاره به اینکه کارخانه نساجی پوشش به دلیل بدهی صاحب 
کارخانه با 4 هزار کارگر به بانک صنعت و معدن واگذار شد، گفت: شرکت سرمایه 
گذاری آتیه دماوند تعداد کارگران را به هزار نفر کاهش داد و کارخانه را تضعیف کرد.
 جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اسالمی  گفت: کارخانه نساجی پوشش به دلیل بدهی صاحب 
کارخانه با 4 هزار کارگر به بانک صنعت و معدن واگذار شد اما شرکت سرمایه 
گذاری آتیه دماوند تعداد کارگران را به هزار نفر کاهش داد و کارخانه را تضعیف کرد.

به گزارش خبرگزاری شبستان، وی افزود: شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند و 
خریدار هر دو در تعطیلی این کارخانه مقصرند.

 کوچکی نژاد گفت: مدیران این کارخانه، همه غیر بومی هستند در حالی که باید از 
مدیران بومی برای مدیریت کارخانه استفاده شود.

وی افزود: کارخانه نساجی پوشش را با 3 میلیارد و 800 میلیون تومان فروختند و 
قرار بود پول آن 30 ماهه پرداخت شود در حالی که خریدار فقط 500 میلیون تومان 

پرداخت کرد و 250 میلیون تومان نیز در رهن گذاشت.
کوچکی نژاد گفت: خریدار کارخانه نساجی پوشش فقط یک ماه حقوق کارگران این 

کارخانه را پرداخت کرد.
وی افزود: شرکت آتیه دماوند در سال 94 ــ 93 نتوانست حقوق کارگران این 
کارخانه را بپردازد و به این دلیل دستگاه های کارخانه را به قیمت 4 میلیارد تومان 

فروخت و حقوق کارگران را پرداخت کرد.
کوچکی نژاد با بیان اینکه شرکتی که کارخانه نساجی پوشش را خرید در جنوب 
کشور در زمینه بیمه ای فعالیت کرده است و اهلیت نداشت گفت: خریدار می 
گوید 800 تن از وسایل کارخانه پوشش را با دستور شرکت سرمایه گذاری آتیه 
دماوند فروخته است. وی افزود: اکنون شرکت های خاور و فومنات نیز در اختیار 
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند هستند که حقوق کارگران آنها از تسهیالت بانکی 

پرداخت می شود و تولید این شرکت ها پاسخگوی حقوق کارکنانش نیست.
کوچکی نژاد گفت: شرکت آتیه برای نگهداری کارخانه ها رغبتی ندارد.

وی افزود: از یک ماه پیش در حال پیگیری راه اندازی یکی از سالن های کارخانه 
پوشش هستیم که در آن ماشین آالت نو وجود دارد.

کوچکی نژاد گفت: مدیران شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند، کارخانه پوشش را 
در بحران واگذار کرد و بخشی از زمین این کارخانه را خود این شرکت شخم زده و 

بیش از 4 میلیارد تومان آهن آالت آن را فروخته است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران: 

واحدهای تولیدی مشمول تشدید محدودیت های کرونایی نمی شوند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس : 

کارخانه نساجی پوشش به دلیل بدهی صاحب کارخانه با ۴ هزار کارگر واگذار شد



66   شماره213    آذر  99

معاون امور صنایع وزارت صنعت،  معدن و تجارت از اقدام فوری برای ترخیص 
مواد اولیه اقالم واسطه ای و اجزای قطعات تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی 

خبر داد.
مهدی صادقی نیارکی در نشست مشترک با نمایندگانی از انجمن صنایع لوازم 

خانگی، گفت: با اقدام فوری وزارت صنعت و بانک مرکزی برای ترخیص مواد اولیه، 
ماشین آالت و اجزای قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی از گمرکات کشور پس از 
مصوبه اخیر ستاد اقتصادی دولت، ردیف های تعرفه مربوط به مواد اولیه، کاالهای 
واسطه ای، ماشین آالت و تجهیزات از سوی وزارت صنعت به گمرک اعالم و روند 

ترخیص کاالهای معطل مانده در گمرک تسهیل شد.
به گزارش جهان صنعت، وی تصریح کرد: تامین و تخصیص موثر ارز برای ترخیص 
مواد اولیه و ضروری واحدهای تولیدی در اولویت قرار گرفته که با اجرای این 
سیاست روند تولید در بخش های مختلف صنعتی با دغدغه کمتری ادامه خواهد 
داشت.معاون امور صنایع وزارت صنعت از ساماندهی وضعیت عرضه و تقاضا برای 
ورق های فوالدی که مهم ترین دغدغه تولیدکنندگان لوازم خانگی بود، خبر داد و 
گفت: با بررسی وضعیت متقاضیان دریافت ورق های فوالدی و شناسایی واحدهای 
فعال دارای مجوز، اصالح عرضه و تقاضای این محصوالت با رویکرد شفاف سازی 

و تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گرفت.

معاون وزیر صمت: مواد اولیه اقالم واسطه ای واحدهای تولیدی ترخیص می شود

عضو کمیسیون صنایع مجلس، از معضل قاچاق پوشاک و خروج ارز حاصل از 
آن انتقاد کرد و اظهار داشت: 70 درصد ارز، وارد بازار فرعی مثل صرافی و... شده و 
30 درصد وارد بازار اصلی برای واردات شده است. این ها باعث می شود که قاچاق 

خصوصا در عرصه پوشاک، بیشتر شود.
سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع مجلس، پیرامون قاچاق در صنعت 
پوشاک و تاثثیری که در خروج ارز از کشور دارد، به بازارنیوز گفت: یکی از مشکالت 
ما این است که نظام تولید و توزیع ما تکلیفشان مشخص نیست. یکی از راهکار های 
جلوگیری از قاچاق، راه اندازی سامانه تجارت است که باید راه اندازی شود که بتواند 

از تولید تا توزیع را رصد کند.  
 به گزارش بازارنیوز، وی افزود: نکته دوم ثبت سفارش هاست. ثبت سفارش ها برا 
واردات در حوزه پوشاک باید متناسب با تولید داخل باشد که این نکته هم رعایت 

نمی شود. این هم از مشکالتی است که باید برای آن فکر کرد.
 حسینی کیا از عدم بازدارندگی قوانین در حوزه قاچاق انتقاد کرد و اظهار داشت: 
قوانین ما بازدارنده نیستند. قوانین باید طوری تنظیم شده باشند  که با قاچاقچی، به 

شدت برخورد شود.
 حسینی کیا با ابراز تاسف از ضعف نظارت دولت در حوزه قاچاق پوشاک، اظهار 
داشت: سیستم دولتی نظارتی ندارد. یک نفر ارز برای یک کاال دریافت می کند، ولی 

به جای آن کاالی دیگر وارد می کند. این هم از مشکالت ماست.
عضو کمیسیون صنایع مجلس، یکی از مشکالت دیگر این صنعت را عدم مشخص 
بودن سیاست دولت عنوان کرد و اظهار داشت: سیاست دولت در حوزه پوشاک 
مشخص نیست. در تمام ادوار گذشته نگاه بر این بوده که 70 درصد ارز را دولت 
در بازار اصلی هزینه کند، 30 درصد را در بازار فرعی؛ اما در این دولت برعکس این 
ماجرا رخ داده است. 70 درصد ارز، وارد بازار فرعی مثل صرافی و... شده و 30 درصد 
وارد بازار اصلی برای واردات شده است. این ها باعث می شود که قاچاق خصوصا در 

عرصه پوشاک، بیشتر شود.
حسینی کیا مشکل برندینگ کاال های ایرانی را از دیگر عوامل استقبال کم به آن ها و 
اشتیاق برای قاچاق پوشاک دانست و اظهار داشت: در بحث پوشاک، بحث برندینگ 
مطرح است که در آن زمینه خوب کار نکردیم و نتوانستیم برای مطرح کردن 

برند های ایرانی، خوب تبلیغات کنیم.
 عضو کمیسیون صنایع مجلس در پایان تاکید کرد که همه این موارد دست به دست 

هم داده و معضلی را برای در صنعت پوشاک کشور ایجاد کرده است.

حسینی کیا: ضرورت مبارزه با قاچاق در صنعت پوشاک



 67 شماره213   آذر 99  

نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: پوشاکی که 
وارد کشور شده رقم بسیار باالیی از قاچاق را به خود اختصاص داده است در حالیکه 
در کشورهای مبدا به خاطر کرونا نمی توانند محصوالت شان را بفروشند و حتی به 
دلیل مسائل محیط زیستی نمی توانند آنها را بسوزاند، حاضر هستند به رایگان هم در 
اختیار خریداران بگذارند، لذا با قیمت های بسیار پایین آنها را می فروشند و تجار آنها 

را به کشورهای خودشان می برند.
علی جدی در مورد میزان واردات پارچه چادر به کشور اظهار داشت: ساالنه نزدیک 
به 90 میلیون متر مربع مصرف پارچه ی چادر مشکی در کشور است که تقریبا از این 
مقدار، حدود 10 میلیون متر مربع تولید داخلی است و باقی  از کشورهای چین، کره، 

تایلند، ژاپن و کشورهایی که در حوزه ی آسیا هستند وارد می شود.
 به گزارش ایلنا، وی افزود: تولید چادر جزو اولویت های وزارت صمت است، از همین 
روی االن چندین مجموعه فاز تولید چادر مشکی را شروع کردند. برای مثال یک 
مجموعه  در  شهر قزوین کار خود را شروع کرده و در شهرکرد هم فاز دوم را شروع 
کردند. پروژه های تولید نزدیک 40-50 میلیون متر مربع در حد نصب و راه اندازی 
هستند.  جدی تصریح کرد: وزارت صمت هم این موضوع را جزو اولویت های خود 
گذاشته و ما هم در کمیسیون صنایع مجلس بر آن تاکید کردیم، ستاد اجرایی فرمان 
امام هم در این حوزه ورود کرده، یعنی در مشارکت با بخش خصوصی ورود کرده تا 

بتوانند با هم این موضوع را حل کنند.
 نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس گفت: با این پروژه ها حداقل تا هفتاد درصد 
مصرف داخلی را می شود تامین کرد، اما نگاه تولیدکنندگان به صادرات این محصول 
نیز است، می توانند مصرف کسانی که از بعضی از کشورهای مسلمان برای زیارت 
داخل کشور می آیند مثل عراق، سوریه، افغانستان را به راحتی تامین کنند. این توسعه 

ممکن است بیشتر هم بشود.
 جدی افزود: تا جایی که من اطالع دارم واردات ارزی چادر چیزی بین 200 تا 250 

میلیون دالر است.

 وی در مورد مشکالت صنعت نساجی توضیح داد: ماشین آالت صنعت نساجی به 
استثنا پوشاک در خط تولید مشکل دارند و تقریبا حدود یک سال است که ماشین 

آالت نو وارد نکرده اند و باید حمایت باید جدی صورت بگیرد.
 وی افزود: نزدیک به 17 درصد اشتغال کشور در صنعت چرم، پوشاک وکفش و 
به طور کلی صنعت نساجی است. به خاطر  کرونا این مشاغل آسیب جدی دیدند. 
در جلسه با وزیر صمت هم اشاره کردم که باید حمایت ویژه تری از تولیدکنندگان 
داشته باشند، تولید کنندگان به خصوص در حوزه پوشاک ممکن است زمین گیر شوند 

و حمایت بیش تری نیاز است.
 جدی در پاسخ به سوالی در مورد سرمایه گذاری ترکیه ای ها در صنعت نساجی 
ایران اظهار داشت:اگر سرمایه گذاری اینها در مناطق آزاد باشد و با مشارکت بخش 
خصوصی در این منطقه تولید کنند مانعی ندارد اما اگر فقط کاالهایشان را برای 
مصرف بیاورند قطعاً باعث آسیب به تولیدکنندگان داخلی می شود. با وضعیت ارزی 

که داریم، واردات کاالی مصرفی چندان توجیهی هم ندارد.
 وی افزود: صنعت نساجی نیاز به حمایت ویژه از سمت دولت دارد چرا که آسیب 
شدیدی دیده است. کاالهای تولیدی دیگر کشور به دلیل کرونا روی دستشان مانده 
و متاسفانه عده ای با قیمت بسیار نازلی این کاالها را به کشور قاچاق می کنند که 

این موضوع ممکن است به تولیدکنندگان ما آسیب جدی بزند.
 عضو کمیسیون صنایع مجلس در مورد قاچاق پوشاک خاطرنشان کرد: پوشاکی که 
وارد کشور شده رقم بسیار باالیی از قاچاق را به خود اختصاص داده است در حالیکه 
در کشورهای مبدا به خاطر کرونا نمی توانند محصوالت شان را بفروشند و حتی به 
دلیل مسائل محیط زیستی نمی توانند آنها را بسوزاند، حاضر هستند به رایگان هم در 
اختیار خریداران بگذارند، لذا با قیمت های بسیار پایین آنها را می فروشند و تجار آنها 
را به کشورهای خودشان می برند. تولیدکنندگان داخلی ما نمی توانند با اینها رقابت 
کنند و ممکن است آسیب ببیند. باید توجه داشت که صنعت نساجی در کشور رتبه 

سوم قاچاق را دارد.

200تا 250 میلیون دالر هزینه واردات پارچه چادر مشکی

انسجام  با  گفت:  و پوشاک  تولید و صادرات نساجی  اتحادیه  نایب رئیس 
بی نظیری که در ارکان دولت وجود داشت با بسیاری از برندهای قاچاق برخورد 

کردیم.
»بهرام شهریاری« در گفتگو با 18:30 از طرح نیمه کاره سال 97 گفت و 
از  بازار شروع شد  از  و  مشارکت بخش خصوصی  با  که  این طرح  در  افزود: 
کسانیکه برند ها و »نشان«های خارجی داشتند و در فروش آن فعالیت می کردند 
دعوت شد تا در این طرح شرکت کنند. چنین طرحی در کشور سابقه نداشت. 
کسانیکه که تامین کاال ها برای فروش را از طریق قاچاق انجام می دادند. دعوت 

از آن ها فاز اول اجرا بود.
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک افزود: بدلیل اینکه این 
آن  االن شاهد  و  است؛  برگشته  نیز  مقدماتی  مراحل  به  نشده  پیگیری  طرح 

هستیم که در برخی برند ها در مراکز فروش و تجاری حتی مجوز هم ندارد.
شهریاری افزود: با انسجام بی نظیری که در ارکان دولت وجود داشت با بسیاری 
از برند های قاچاق برخورد کردیم. او گفت: فاز نخست این طرح تمام نشده فاز 

دوم را شروع کردیم.

آسیب شناسی برخورد با قاچاق پوشاک
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معاون فنی گمرک ایران در مکاتبه ای با معاون وزیر صنعت، خواستار رسیدگی و 
اعالم نظر درباره امکان ترخیص و خروج از گروه چهار »ملت بلون« به عنوان مواد 

اولیه الیه میانی تولید ماسک شد.
 اواخر مهرماه، مدیرکل تعرفه گمرک در مکاتبه ای با مدیر کل دفتر نساجی، پوشاک 
و سلولزی وزارت صمت، خواستار اعالم نظر این وزارتخانه درباره منسوج ملت بلون 
برای تولید الیه میانی ماسک یکبار مصرف شده بود، چراکه این کاال در گروه چهار 

کاالیی قرار گرفته و امکان ورود به کشور و ترخیص از گمرک را نداشت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در همین راستا دو روز قبل، معاون فنی گمرک ایران 
نیز در مکاتبه ای با معاون وزیر صنعت با اشاره به تعرفه کاالی مذکور و لزوم استفاده 
گسترده از ماسک در شرایط شیوع کووید  19 گفته بود، با توجه به پیگیری مکرر 
صاحبان کاالی رسوب شده و لزوم تولید ماسک های استاندارد به لحاظ اینکه متولی 
امر تولید و صدور مجوز ورود کاال آن وزارتخانه است دستور فرمایید درباره امکان 

ورود این کاال به کشور اعالم نظر صورت گیرد.

درخواست گمرک از وزارت صمت: 

الیه میانی ماسک از گروه چهار خارج شود

عضو اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: وضعیت حاصل از شیوع کرونا مردم را در 
کشورهای هدف در موقعیت بدی قرار داده است. از طرفی هم ما تحریم هستیم و 
داد و ستد ما با کشورهای هدف دچار مشکالت عدیده مثل انتقال ارز و حمل و نقل 

است. در نتیجه وضعیت صادرات فرش در وضعیت فعلی بسیار بد است.
رضی میری در مورد استفاده از تهاتر کاال برای صادرات فرش اظهار داشت: 
صادرات فرش و کاالی مشابه مثل کاالهای سنتی، مثل کاالهای صنعتی که 
شامل ارقام باالیی دارند. نیستند. یعنی ممکن است محموله یک صادرکننده 
فرش 10 هزار یا 20 هزار دالر ارزش داشته باشد. صادرات فرش در مجموع 
می تواند ارقام باالیی درآمدزایی کند اما شخص به شخص این رقم باال نیست. 
در نتیجه این شیوه با تهاتر سازگار نیست. چون واردکننده نیاز به ارقام باالیی 
نمی تواند  تهاتر  بنابراین  تامین کند.  را  آن  نمی تواند  دارد و صادرکننده فرش 
شکل بگیرد که این موضوع مشکالت زیادی را برای صادرکنندگان فرش ایجاد 

ارز تصریح کرد:  تاثیرات نوسانات نرخ  ایلنا، وی در مورد  می کند. به گزارش 
افزایش و کاهش نرخ دالر نه تنها برای فرش بلکه برای همه صادرکنندگان 
مصیبت عظمی است. هر صادرکننده ای هر نوع صادراتی را که بخواهد انجام 
دهد، وقتی می بیند ظرف مدت چند روز چنین نوسانی می تواند بر بازار حاکم 
شود، تا مرز ورشکستگی متضرر شود. این بدترین شرایط برای یک صادرکننده 

است که نداند وضعیت آینده اش چگونه است.
 میری در ادامه افزود: باال بودن نرخ ارز بدون ثبات برای صادرکننده هیچگونه 
تاثیر مثبتی ندارد، اگر یک صادرکننده و به طور خاص صادرکننده فرش بداند 
نرخ ارز یک سال 15 هزار تومان است، می تواند برنامه ریزی کند. اگر نرخ ارز از 
15 هزار تومان به 20 هزار تومان برسد، اگر تورم داخلی را افزایش ندهد برای 
صادر کننده بهتر است اما اگر با باال رفتن نرخ ارز، نرخ تورم هم باال برود فرقی 
افزایش قیمت تمام شده  ارز را  افزایش نرخ  برای صادرکننده نمی کند. یعنی 

جبران می کند.
 این کارشناس فرش در مورد وضعیت تولیدکنندگان و صدرکنندگان فرش خاطر 
نشان کرد: وضعیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش بسیار بد است. فرش 
کاالی مصرفی ضروری مثل لباس و خوراک نیست بلکه یک کاالی لوکس 
است. در شرایط نرمال بازارهای هدف فرش می تواند جایگاهی داشته باشد اما 
االن وضعیت حاصل از شیوع کرونا مردم را در کشورهای هدف در موقعیت بدی 
قرار داده است. از طرفی هم ما تحریم هستیم و داد و ستد ما با کشورهای هدف 
دچار مشکالت عدیده مثل انتقال ارز و حمل و نقل است. در نتیجه وضعیت 

صادرات فرش در وضعیت فعلی بسیار بد است.

صادرات فرش با سیستم تهاتری سازگار نیست



 69 شماره213   آذر 99  

راه اندازی »مدرسه عالی مهارتی چرم و کفش« در تبریز با استفاده از نیروهای 
زبده در قطب چرم و کفش کشور، ضمن افزایش توان رقابتی این محصول با 
مشابه خارجی و ایجاد اشتغال و افزایش بهره وری و ارزآوری، گامی نو در مسیر 

جهش تولید است.
دانشگاه آزاد اسالمی تبریز پس از مدت ها تحقیق و بررسی بر آن شد تا در 
سال جهش تولید و عمل به منویات رهبر معظم انقالب و برای رفع موانع 
تولید در سال جاری، با اخذ مجوز راه اندازی مدرسه عالی مهارتی چرم و کفش 
از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی به شعار پیوند دانشگاه و صنعت جامه 
عمل پوشانده و در کنار فعاالن اقتصادی و بازوان توانمند در عرصه تولید قرار 
گیرد و با آموزش مهارت های نوین و موردنیاز صنعت چرم و کفش به تربیت 

نیروی کار ماهر بپردازد.
به گزارش دنیای اقتصاد، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی تبریز از تاسیس مدرسه 
عالی مهارتی چرم و کفش این دانشگاه در سال جهش تولید خبر داد و با اشاره 
به اینکه دانشگاه آزاد اسالمی دانشگاه حل مساله ملی است، اظهار کرد: این 
دانشگاه در سالی که گذشت در زمینه سرای نوآوری کفش و چرم و تاسیس 
مرکز تحقیقات چرم و کفش و طرح پایش کفش و چرم فعالیت های متعددی 
انجام داده است که امسال به منظور منویات رهبر معظم انقالب، رونق تولید 

کفش که یک مساله استانی و ملی است، پیشتاز خواهیم بود.
عزیز جوان پور با تاکید بر اینکه باید رویکردی در پیش گرفته شود تا صنعت، 
لزوم حضور و تاثیرگذاری دانشگاه در حل مشکالت و ارائه راه حل ها را لمس 
کند، افزود: دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی، بحث چرم و کفش را 
که پیشینه ای دراز در آذربایجان شرقی دارد، در دستور کار واحدهای دانشگاه آزاد 

اسالمی آذربایجان شرقی قرار داده است.
 جوان پور خاطرنشان کرد: بعد از ایجاد نخستین مرکز علمی، مهارتی و عمومی 
روباتیک و بهره برداری موفق از آن، دومین مدرسه علمی و مهارتی چرم و 
کفش در واحد تبریز برای تسریع در عملیاتی کردن طرح ها به زودی راه اندازی 
می شود. رئیس دانشگاه آزاد اسالمی تبریز با اشاره به برنامه های پژوهش محور 

دانشگاه آزاد اسالمی درخصوص نوآوری در حوزه چرم و کفش گفت: بیش از 
700 زمینه تحقیقاتی در مورد چالش های صنعت چرم و کفش در قالب برنامه 
پایش احصا شده که دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی، پایان نامه ها و رساله های 

پژوهشی خود را در این زمینه انجام دهند.
به رشته های مدرسه عالی مهارتی چرم و کفش گفت:  اشاره  با   جوان پور 
مهارت  های مربوط به صنعت چرم و کفش همچون ساخت و دوخت چرم، 
طراحی و قالب سازی انواع کفش های زنانه، مردانه، پوتین، چکمه، ورزشی، 
و  بازاریابی  و  فروش  و  مدیریتی  مهارت های  آموزش  ماکاسین،  و  صندل 
حسابداری بهای تمام شده محصول از جمله رشته های آموزشی این مدرسه 

مهارتی است. 
وی با بیان اینکه دوره های آموزشی این مدرسه فقط کوتاه مدت و میان مدت 
مهارتی خواهد بود، افزود: این دوره ها با استفاده از آخرین متد آموزشی روز 
دنیا و بهترین دستگاه ها و با بهره مندی از حضور استادان برجسته و مجرب 
کشور برگزار می شود و محدودیتی برای برگزاری دوره ها در واحدهای تولیدی 
و صنعتی وجود ندارد. جوان پور خاطرنشان کرد: سرفصل  های استاندارد آموزشی 
تعیین شده برای دوره ها مطابق آخرین استانداردهای بین المللی و با تاکید بر 
برند ملی و بومی چرم و کفش اصیل تبریز است.وی افزود: این مدرسه به همت 
دانشگاه آزاد اسالمی و همیاری اهالی صنعت چرم و کفش بنا نهاده شده است 
که دوره های کارورزی، کاربنیان و کارآفرینی به صورت پیشرفته برگزار می کند 
و در پایان هر دوره گواهی معتبر آموزشی مهارتی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز 

ارائه خواهد شد.

 رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز با تاکید بر اینکه برای ثبت نام در این 
مدرسه مهارتی محدودیت سنی و تحصیالتی وجود ندارد، اظهار امیدواری کرد: 
با برنامه ریزی  های انجام شده در سال جاری، پذیرای حداقل یک هزار و 200 

نفر از داوطلبان باشیم.

تاسیس مدرسه چرم و کفش
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و  وزارت صنعت، معدن  و سلولزی  پوشاک  دفتر صنایع نساجی،  مدیرکل 
تجارت گفت: صادرات صنعت پوشاک طی پنج ماهه سال جاری نسبت به مدت 

مشابه در سال گذشته 20 تا 25 درصد رشد داشته است.
»افسانه محرابی« در بخش گفتگوی ویژه برنامه روی خط بازار رادیو اقتصاد افزود: 
صنعت نساجی و پوشاک یک صنعت با اهمیت باال در ایران و جهان است. وی 
اظهارداشت: این صنعت در بحث اشتغال افزایی، ایجاد ارزش افزوده باال، توسعه 
صادرات، خلق ثروت، پویایی اقتصادی، ارز آوری و بسیاری موارد دیگر نقش آفرین 
است. مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

گفت: این صنعت در شرایط تحریمی می تواند کمک بزرگی برای کشور باشد.
 وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه تحریم صنعت نساجی از 20 فروردین امسال از 
سوی دشمنان کلید خورد، افزود: اقدامات زیادی از جمله تامین مواد اولیه در جهت 

اینکه تحریم صنعت مزبور را دچار مشکل نکند در کشور انجام شده است.
 محرابی اظهارداشت: خوشبختانه با توجه به تالش های صورت گرفته همه شاهد 
روند رو به رشد در زمینه تولید پارچه و دیگر ملزومات مورد نیاز برای تولید پوشاک 
در کشور هستند. وی ادامه داد: مضاف بر اینکه وزارت صمت در زمینه واردات مواد 
اولیه صنایع نساجی و پوشاک هرگونه همکاری و مساعدتی که الزم بوده تاکنون 
انجام داده است.  مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفت: کشور طی دو سال گذشته در زمینه تولید و صادرات پوشاک 

جهش خوبی داشته است.
 وی ضمن اشاره به تشکیل شورایعالی برندهای پوشاک در کشور افزود: برند سازی 

در تمامی کاالهای ایرانی به خصوص پوشاک یک ضرورت است.
 محرابی بیان داشت: توسعه برندسازی در حوزه پوشاک باید بیش از گذشته در کشور 
مورد توجه باشد.  وی در ادامه یادآورشد: صنعت ایران پوشاک طی چند سال اخیر در 
بحث برندینگ، مدلینگ، طراحی، مارکتینگ، مهندسی فروش و غیره نیز پیشرفت 

های خوبی را تجربه کرده است.

پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی: به سبب اوج گیری مجدد شیوع بیماری 
کووید 19 و اعمال محدودیت های شدید و تعطیل الزامی برخی کسب و کارها 
در شهرهای دارای وضعیت نارنجی و قرمز )بنا به اعالم وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی( ، مشاغل و کسب وکارها و فعالیت های شدیدا آسیب دیده از 
کرونا )بنا به تشخیص کارگروه اقتصادی مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا( 

که در شهرهای مذکور قرار می گیرند، از حمایت های دولت بهره مند می شوند.
براساس این مصوبه، موارد مقرر در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات 
بر ارزش افزوده برای مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی که آخرین مهلت 

آن از تاریخ یکم آذرماه 1399 لغایت یکم بهمن ماه 1399 باشد، و نیز احکام 
اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 29 قانون ارزش افزوده برای 
مدت مذکور، به مدت یک و نیم ماه تمدید می شود. با توجه به تمدید یکماهه 
مهلت تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم وچهارم سال 1399 
و سررسید پرداخت مالیات آن برای کلیه مودیان مالیاتی براساس این مصوبه، 
بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع 
عوارض مصوب22/10/1381 به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا پایان 

سال 1399 تمدید می شود.
صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده 186 قانون 
مالیات های مستقیم تا پایان سال 1399 نیز براساس این مصوبه، نیاز به اخذ 

گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت.
کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم 

)وصول مالیات( تا 10 بهمن ماه 1399 برای اشخاص حقیقی متوقف می شود.
آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی موضوع ماده 
110 قانون مالیاتهای مستقیم که در بازه زمانی یکم آذرماه 1399 لغایت یکم 
بهمن ماه 1399 باشد نیز با توجه به این مصوبه، تا تاریخ 15 بهمن ماه 1399 

تمدید می شود.

محرابی : رشد 25 درصدی صادرات پوشاک در پنج ماه

بسته حمایتی جدید سازمان مالیاتی در حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا
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نتیجه تحقیق محققان منجر به تولید روکش های آنتی باکتریال شده و یک شرکت 
هواپیمایی نیز از این روکش های نانویی بهره برده است.

چندین سال است که ستاد توسعه فناوری نانو در تحقیقاتی به نتیجه رسیده و 
محصول تولیدی گواهینامه نانومقیاس ارائه می دهد. این محصوالت بعد از آزمایشات 

و تحقیقاتی مورد تأیید قرار می گیرند و گواهینامه دریافت می کنند.
این محصوالت در حوزه های کاالهای خانگی، دارو، بهداشت و سالمت، عمران 

و ساختمان، تجهیزات و خدمات و کاالهای صنعتی، انرژی و نفت، حمل و نقل، 
نساجی و پوشاک، آب، کشاورزی و بسته بندی، اپتیک و الکترونیک، مواد اولیه و 

... هستند.
یکی از این محصوالت در حوزه حمل و نقل در بخش هوایی »روکش های صندلی 
هواپیمای آنتی باکتریال حاوی نانوذرات« است. این محصول دارای گواهینامه 
نانومقیاس بوده و در بازار موجود است؛ همچنین یکی از شرکتهای هواپیمایی از این 

روکش های صندلی استفاده می کند.
با توجه به اینکه امروزه برای محافظت بیشتر از صندلی وسایل نقلیه از یک روکش 
بر روی آن استفاده می شود و این روکش از منسوجات با دوامی است که بتواند عمل 
محافظت و سهولت در استفاده را به خوبی انجام دهد و در هواپیما هم مورد استفاده 

قرار می گیرد.
صندلی وسایل نقلیه از جمله هواپیما به دلیل تماس مداوم با بدن افراد مختلف و 
همچنین تعریق این افراد محل مناسبی برای رشد باکتری ها و میکرو ارگانیسم ها 

است. این روکش ها با فناوری نانو و خاصیت آنتی باکتریالی تولید شده است. 

با خاصیت آنتی باکتریال؛ روکشهای نانویی صندلی هواپیما تولید شد

نایب رییس هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران از صادرات 
35 میلیون دالری پوشاک از ابتدای امسال تا پایان مردادماه خبر داد و گفت: هرچند 
آمارهای جدید هنوز جمع بندی و نهایی نشده، اما بررسی ها حاکی از رشد 30 

درصدی صادرات پوشاک تا پایان آبان ماه است.
مجید نامی افزود: به طور قطع تا پایان سال رشد خوبی در صادرات پوشاک در مقایسه 

با سال گذشته خواهیم داشت.
به گزارش ایرنا، وی بیان داشت: این رشد در حالی حاصل شده که صادرکنندگان 
با وضعیت نابسامانی در نقل و انتقال پول مواجه بوده و هستند، همچنین بخشی 

از صادرات در هیچ کجا ثبت نمی شود. نایب رییس هیئت مدیره اتحادیه تولید و 
صادرات نساجی و پوشاک ایران به حضور تاجرانی از کشورهای همسایه از جمله 
عراق، افغانستان و آسیای میانه در کشور اشاره کرد که به صورت ریالی به خرید 
پوشاک پرداخته و به صورت قانونی یا غیرقانونی به کشورهای خود منتقل می کنند؛ 

این هم نوعی از صادرات است که نفعش به تولیدکننده داخلی نمی رسد.
 وی اظهار داشت: بخش دیگری از صادرات که حجم زیادی را نیز به خود اختصاص 

داده، به صورت غیررسمی انجام می شود.
 نامی ادامه داد: این صادرات، به نوعی قاچاق معکوس است و نظایر آن را در دارو، 

سوخت، مواد غذایی و غیره نیز شاهدیم و آماری برای آن ثبت نمی شود.
 وی با تاکید بر اینکه باید راه های خروج پوشاک از این طریق از کشور بسته شود، 
خاطرنشان کرد: قاچاق پوشاک به خارج کشور حتی از مناطق آزاد و بازارچه های 
مرزی انجام می شود، در این زمینه باید کنترل ها بیشتر شده تا منافع تولید کنندگان 

داخلی هر چه بیشتر حفظ شود.
 نایب رییس هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران یادآور 
شد: در سال های گذشته، سالیانه بین 50 تا 60 میلیون دالر صادرات پوشاک به سایر 
کشورها انجام می شد و امسال پیش بینی می شود دست کم افزایش 30 درصدی 

صادرات را شاهد باشیم.

نایب رییس هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران اعالم کرد: 

افزایش 30 درصدی صادرات پوشاک ایران
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 تغییرات شرکت های نساجی

 شرکت گلسان بافت ) سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ ۹۹/۴/3۱، ترازنامه و حساب 

سود و زیان شرکت منتهي به سال مالي ۹8/۱2/2۹ به تصویب رسید.

 شرکت تکین پوش ) سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹7/۶/2۴، مریم پناهي به سمت نایب رئیس هیئت مدیره،  

پیمان سپه رام به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند.

 شرکت غزال تدارکات نساجي تهران ) سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۹۹/5/۱۱،  شرکت مذکور  منحل اعالم و 
کیومرث حق نژاد به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد. نشاني محل تصفیه تهران، میدان فاطمي،  

ساختمان فاطمي، طبقه هشتم، واحد 8۴ کدپستي است.

 شرکت تولیدي صنعتي پارس نخ ) سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ۹۹/۴/۱۴، ترازنامه و صورت حساب 
عملکرد و  سود و زیان سال مالي ۱3۹8 به تصویب رسید. موسسه آرمان آروین پارس به سمت 
بازرس اصلي و نفیسه استاد به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه اطالعات جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین  شد.

 شرکت نانو نخ و گرانول سیرجان ) سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ ۹۹/۴/30، صورت هاي مالي سال ۱3۹8 
مورد تائید قرار گرفت. موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام به عنوان بازرس اصلي و 
علي تقي زاده  به عنوان بازرس علی البدل  براي انتخاب شدند. روزنامه اقتصاد کرمان جهت نشر 

آگهی های شرکت تعیین شد.

 شرکت رنگدانه سیرجان ) سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي ســالیانه مورخ ۹۹/۴/30، حساب هاي سال 
مالي۱3۹8 مورد تائید قرار گرفت. موسســه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام به عنوان 
بازرس اصلي و  ســید محسن حســیني به عنوان بازرس علی البدل  انتخاب شدند. روزنامه 

اطالعات جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد.

 شرکت نگین ابریشم تابان ) سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ ۹۹/3/۱0، ترازنامه سود و زیان سالهاي 
۹5 الی ۹8 به تصویب مجمع رسید. جواد قرباني به سمت رئیس هیئت مدیره، محسن بزمي 
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، سیدرضا بزرگي به سمت مدیرعامل، حسین ملکي و حسین 
عباسي منش به سمت بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت چاپ 

آگهی های شرکت تعیین شد.

 شرکت زرین پود دهق ) سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۹۹/۴/23، سرمایه شرکت از مبلغ 
۱200000 ریال به ۱۹002000000 ریال افزایش یافت. ســیف اهلل هیئتي به سمت رئیس 
هیئت  مدیره ، فاطمه خسروي به سمت نایب رئیس هیئت  مدیره ، مرتضي هیئتي به سمت 
مدیرعامل، علي سفیدگر و بهمن خسروي دهقي به سمت بازرس اصلي و علي البدل انتخاب 

شدند. روزنامه کیمیاي وطن جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

 شرکت فرش شاپرک دلیجان ) سهامي خاص(تهیه و تنظیم : مینا بیانی
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ ۹۹/۴/۱۴،  ترازنامه و حساب سود و زیان 
شرکت در سال مالي منتهي به ۹8/۱2/2۹به تصویب رسید. محمد انصاري به سمت بازرس 
اصلي و محمد پارسا محمدي به سمت بازرس علي ا لبدل انتخاب شدند. روزنامه کار وکارگر 

جهت درج آگهي هاي سالیانه شرکت تعیین شد.

 شرکت صنعت ابریشم بافت کاشان ) سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹۹/5/۱۴، سرمایه شرکت از مبلغ 2350۶0000000 ریال 

به مبلغ3580۶0000000 ریال  افزایش یافت.

شرکت ورت باف ایران ) سهامي خاص(
طبق صورتجلســه هیئت مدیره مورخ ۹۹/5/۴، فریبا معجل به سمت رئیس هیئت مدیره، 
علیرضا معجل به سمت مدیرعامل و مریم سادات حسیني به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 

انتخاب شدند.

 شرکت تعاوني تولیدي پوشاک رسپینا مینودشت
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ ۹۹/5/20، صورت هاي 
مالي سال های ۹۶ تا۹8 مورد تصویب قرار گرفت. محمد صادق ممشلي به سمت رئیس هیئت 
مدیره ، مهدي ممشلي به سمت نائب رئیس هیئت مدیره  ، مریم ممشلي به سمت مدیرعامل،  
فاطمه سرایلو به عنوان بازرس اصلي و صغري ممشلي به عنوان بازرس علي البدل انتخاب 

شدند.

 شرکت بازرگاني بافت دوخت اندیشه مهر ) سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده  مورخ ۹۹/5/۱۱، محمد قصوري 
به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، سوسن حاجي باقر به سمت نایب رئیس هیئت  
مدیره، میالد فیلي به سمت بازرس اصلي و عباس شریفي به سمت بازرس علی البدل  انتخاب 

شدند.

 شرکت رنگین نخ سامان )با مسئولیت محدود(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۹۹/5/۱5، سرمایه شرکت از مبلغ 

۱000000000000 ریال به مبلغ۱۶00000000000 ریال افزایش یافت

شرکت فرش گردونه مهر ) سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ ۹۹/۴/۱، محمد سعیدالذاکرین 
به عنوان مدیرعامل ، بتول حاجي آقا میري به عنوان رئیس هیئت مدیره ، میثم سعیدالذاکرین 
به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، عباسعلي قنبرزاده به سمت بازرس اصلي و امید فتحي به 
ســمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. تراز نامه و حساب سود زیان شرکت منتهي به سال 

مالي۱3۹8 به تصویب رسید. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

 شرکت پارس کرپ ) سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــي فوق العاده مورخ۹۹/۴/22، ســرمایه شــرکت از 

مبلغ۱30000000000 ریال به مبلغ ۱۹0000000000 ریال افزایش یافت.

 شرکت ریسندگي اکریل بافت مازندران) سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ ۹۹/۴/28، هاني حمیدي به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، خیران گل بابائي به عنوان بازرس اصلي و ســکینه 
رمضاني به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه کار و کارگر جهت درج آگهي هاي 

شرکت تعیین شد.
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 شرکت تولیدي طراحان پوشش نساج مزدک ) سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۹۹/3/225 ، شرکت مذکور در تاریخ فوق 
منحل اعالم و علیرضا محمودي به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد. محل مدیر تصفیه نیاوران، 

جمال آباد نورافشار ، پالک 7  است.

 شرکت تعاوني تولید پوشاک خوش دوخت پردنجان
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۹۹/۴/23،  سرمایه شرکت از مبلغ 

۶/300/000 ریال به مبلغ 2۱0/000/000 ریال افزایش یافت.

 شرکت تعاوني تولیدي پوشاک گل پوش آزادشهر
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹۹/۴/23 ،راضیه صباغي  به عنوان بازرس اصلي و فاطمه 
شــاعري به عنوان بازرس علي البدل، رقیه رحمتي پور به سمت رئیس هیئت مدیره،  خاور 
افکاري به سمت نائب رئیس هیئت مدیره،  عباس خمر به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. 

صورت هاي مالي سال های۹2 تا۹7 مورد تصویب مجمع قرار گرفت

 شرکت نساجي شاهو فرش کاشان ) سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هیئت مدیره مورخ ۹۹/5/۱۶ ، فاطمه جوکار به عنوان نائب رییس هیئت 
مدیــره، محمد امیر دهقاني به عنوان  رییس هیئت مدیــره و محمدرضا جعفري به عنوان 

مدیرعامل براي بقیه انتخاب شدند.

 شرکت کاوان شیمي سورن )با مسئولیت محدود(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۹۹/5/۶، شعبه شرکت در تهران، میدان 
توحید، خیابان بهبودي، کوچه امیر، پالک ۱8 ، طبقه اول تاسیس و  سیدمحمد شاهد سجادي 

به عنوان مدیر شعبه تعیین شد.

 شرکت کویرجین سمنان ) سهامي خاص(
طبق صورتجلســه هیئت مدیره مورخ ۹۹/۴/۴، حسن کاردان به سمت رئیس هیئت مدیره، 
مهدي کاردان به سمت مدیرعامل ، هادي کاردان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، موسسه 
حسابرسي و خدمات مدیریت حسابرسان نو اندیش به سمت بازرس اصلي و شهال جعفري به 
ســمت بازرس علي البدل  انتخاب شدند. ترازنامه و صورت سود و زیان  عملکرد سال ۱3۹8 

به تصویب رسید. 

 شرکت تعاوني فرنیا بافت سپهر جاجرم
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹۹/۴/۹،  علي صالحي به سمت رئیس و  مدیرعامل ، 
موسي صالحي به  سمت نائب رئیس، محمد صالحي  به سمت بازرس اصلي و مرضیه محبي  

به سمت بازرس علی البدل  انتخاب شدند.

 شرکت رنگرزي و ریسندگي زمرد مشهد ) سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ ۹۹/۴/۱۶،  صورتهاي مالي منتهي 
اسفند۹8 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسي مهرگان تراز و همکاران به عنوان  
بازرس اصلي و علیرضا الدن مقدم به عنوان  بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه خراسان 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

 شرکت درساي کویر ) سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده  مورخ ۹7/۱2/۶، فاطمه حسین 
آبادي  به سمت بازرس اصلي و مهدي عسکري زاده به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. 
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهي به سال مالي ۱3۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. 

روزنامه نداي یزد جهت درج آگهي هاي قانوني شرکت تعیین شد.

 شرکت صنایع نساجي همدانیان  ) سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ســالیانه مورخ۹۹/۴/۱8، صورت هاي مالي 
شــرکت براي دوره مالي منتهي اســفند ماه ۱3۹8 به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسي 
وخدمات مدیریت کاربرد تحقیق به عنوان بازرس اصلي و موسســه حسابرســي آزمون 
پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل  نتخاب شدند روزنامه نسل فردا جهت نشر 

آگهی های شرکت انتخاب شد.

 شرکت تریکو بافي چیگلیان ) سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده  مورخ ۹۹/5/28، مهدي چگل 
به سمت رئیس هیئت مدیره، حسین چگل به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مریم چگل به 
سمت مدیرعامل، لیال پیر علي نیا به سمت بازرس اصلي و جواد کرمي به سمت بازرس علی البدل  
تعیین شدند. روزنامه ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و 

زیان سال مالي ۱3۹8 به تصویب رسید.

 شرکت منسوجات نرمینه بافت ) سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ ۹۹/5/۱۱، شادي شریفیان 
به سمت رئیس هیئت مدیره، آیال رسولي  به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، جعفر رسولي به 
سمت مدیرعامل، ایرج عباسي و سونیا عسگري به عنوان بازرس اصلي و علی البدل انتخاب 
شدند. سرمایه شرکت از مبلغ 2000000000 ریال به مبلغ2020000000 ریال افزایش یافت.

 شرکت سیمین الیاف یزد ) سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ ۹۹/۴/۱2، محمدحسین فضایلي به عنوان 
رئیس هیئت مدیره، محمدرضا توانا به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، محمدسراج به  سمت 
مدیرعامل، سید محمدمهدي مدرسي به عنوان بازرس اصلي و علي اکبر توحیدي به عنوان 
بازرس علی البدل  انتخاب شدند. روزنامه پیمان یزد جهت درج آگهي هاي شرکت انتخاب شد.  

صورت هاي مالي منتهي به سال مالي ۱3۹8 مورد تصویب قرار گرفت.

 شرکت تار و پود کاشان سینا ) سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۹۹/5/2۶، محل شرکت به کاشان، 
شهرک صنعتي فتح المبین، خیابان الله بیست و هفتم، بلوار سرو، پالک80۶ ، طبقه همکف 

تغییر یافت.

 شرکت خوش دوخت هاني ) سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۹۹/۴/۱0، موارد ذیل به موضوع شرکت 
الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شــد»تولید انواع کاالهاي خواب، شال، روسري،  
تولیــد انواع لباس زیر زنانه، مردانه، تولیــد انواع حوله در کلیه موارد فوق در صورت ضرورت 
پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح.« عبداله پاپ به سمت رئیس هیئت مدیره، علي زارعي 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، رحیم پاپ به سمت مدیرعامل زهرا ویس کرمیان به عنوان  
بازرس اصلی و مژگان بهرامي به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه کلید جهت 

نشر آگهی های شرکت تعیین شد.

 شرکت صنعتي صبا بافت ) سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ ۹۹/5/۱، احمد قرائتي 
به ســمت رئیس هیئت مدیره، ناصر دانش کاشــاني به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، 
محمودقرائتي به ســمت مدیرعامل، محمدکفاش به سمت بازرس اصلي و محمد قاضي 
سمت بازرس علی البدل انتخاب شــدند. روزنامه راه مردم جهت نشر آگهی های شرکت 
تعیین شــد. ترازنامه و حساب سود و زیان شــرکت منتهي به سال ۹۶ و ۹7 و ۹8 مورد 

تصویب قرار گرفت.
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 شرکت فرش قصر ایرانیان ) سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هیئت مدیره مورخ ۹۹/۴/5، محمد تقي رحماني به سمت رئیس هیئت 
مدیره، عباس رحماني به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، مسعود رحماني  به سمت مدیرعامل 

انتخاب شدند.

 شرکت تولیدي پتوي نگار یزد ) سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ســالیانه مورخ ۹۹/3/27، موسسه حسابرسي 
ایســاتیس محاسب کویر به عنوان بازرس اصلي و سیدمصطفي جسماني به عنوان بازرس 
علي البدل انتخاب شــدند. روزنامه پیمان یزد جهت نشــر آگهی های شرکت انتخاب شد. 

صورت هاي مالي منتهي به سال ۹8 به تصویب رسید.

 شرکت فرش نگین میرداماد تهران ) سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹۹/5/۱۴، سرمایه شرکت از مبلغ 5000000000 ریال به 

مبلغ 25000000000 ریال افزایش یافت.

 شرکت صنایع فرش نوبهار کاشان ) سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹7/۴/25، رمضانعلی بیدگلي به سمت مدیرعامل، فاطمه 
همت تبار به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد بیدگلي به سمت رئیس هیئت مدیره، 
موسســه حسابرسي تلفیق نگار به سمت بازرس اصلي و  محمد عبدالهي به سمت بازرس 
علی البدل انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا براي درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و 

حساب سود و زیان سال مالي ۱3۹۶ به تصویب رسید.

 شرکت دهق بافت اصفهان ) سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹7/۹/5، سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ 

دو میلیارد و پانصد میلیون ریال افزایش یافت.

شرکت شاپرک پوشان نفیس )بامسئولیت محدود(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۹۹/5/22، ســرمایه شــرکت از 
مبلغ220/000/000 ریال به مبلغ 200/000/000 ریال کاهش یافت. تینا حجتي به ســمت 
مدیرعامل، محبوبه ابراهیمي به سمت رئیس هیئت مدیره و احسان هنرمند نسب به سمت 

نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.
 

 شرکت ریسندگي مشهد ) سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ ۹۹/۴/23، روزنامه خراسان جهت درج 
آگهي هاي شرکت تعیین شد. رضا حمیدي به سمت رئیس هیئت مدیره، حسن رفائي به سمت 
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، موسسه آگاهان بهروش پارس به عنوان بازرس اصلي 
و فرامرز یغمائي به سمت  بازرس علی البدل  انتخاب شدند.  ترازنامه و حساب سود و زیان سال 

مالي منتهي به پایان اسفند ماه سال ۱3۹8 مورد تصویب قرار گرفت.

 شرکت جوراب خمسه ) سهامي خاص(
طبق صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده  مورخ ۹۹/5/2۱،  محمدحسن 
عباسي به سمت رئیس هیئت  مدیره و مدیرعامل، احسان عباسي به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره، رســول نظري به ســمت بازرس اصلي و کاظم احمدي به سمت بازرس 

علی البدل انتخاب شدند.

 شرکت ریسندگي بهار ریس اصفهان ) سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۹8/۱2/2۶، سرمایه شرکت از مبلغ 

275000000000 ریال به 550000000000 ریال افزایش یافت.

 شرکت رنگرزي مشهد ) سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ ۹۹/۴/23، رضا حمیدي سمت رئیس 
هیئت مدیره، محمد حمیدي به سمت مدیرعامل، حسن رفائي به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره، موسسه حسابرسي آگاهان بهروش به عنوان بازرس اصلي و فرامرز یغمائي به سمت  
بازرس علی البدل  انتخاب شدند. صورت هاي مالي منتهي به پایان اسفند ماه سال ۱3۹8 مورد 

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

 شرکت آرا فرش مشهد ) سهامي خاص(
پیرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ ۹۹/۴/2۶، صورت هاي مالي به تصویب 
رسید .  مهدي حمیدي به سمت رئیس هیئت مدیره ، غالمعلي مرتضائي به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره ، محمدابراهیم واحدیان  به ســمت مدیرعامل، ناصرکراچیان به عنوان بازرس 
اصلي و سیداحمد لنگري به عنوان بازرس علی البدل براي مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه 

خراسان براي درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت نساجي تولیدي و صنعتي مشهد تترون ) سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ســالیانه مورخ۹۹/5/20،  تراز مالي به تصویب 
رســید. جواد کمالي به عنوان بازرس اصلي و محمدرضا لساني به عنوان بازرس علی البدل  
بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت به مدت یکسال 

انتخاب شد.

 شرکت صنایع قائم تکمیل کاشان ) سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده  مورخ ۹۹/5/2۱،  محمدرضا  احساني 
به ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ، حسینعلي زراعتي  به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره، حســین کاوه به سمت بازرس اصلي و علي کاوه به سمت بازرس علی البدل انتخاب 
شدند. روزنامه نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.  ترازنامه و حساب سود و 

زیان سالي مالي ۱3۹8 شرکت به تصویب رسید.

 شرکت صنایع یلداي کویر) سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ســالیانه مورخ ۹۹/۴/28، موسسه حسابرسي 
تلفیق نگار به سمت بازرس اصلي و محمد قانع به سمت بازرس علی البدل   انتخاب شدند. 
صورت هاي مالي ، ترازنامه و حســاب ســود و زیان این شرکت منتهي به سال ۱3۹8 مورد 

تصویب قرار گرفت.

 شرکت بهارجین اصفهان ) سهامي خاص(
طبق صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۹8/۱2/27، ســرمایه شــرکت از مبلغ 

250000000000 ریال به 500000000000 ریال افزایش یافت.

 شرکت تولیدي الیاف بن جهان ) سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۹۹/5/5، ســرمایه شرکت از مبلغ 
3000000000 ریال به مبلغ ۱2000000000 ریال افزایش یافت. مینا دیاني به سمت بازرس 
اصلي و عباس موهبت به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان 

شرکت منتهي به سال۱3۹7 مورد تصویب قرار گرفت.

 شرکت تولیدي ایران نو بافت ) سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي مورخ ۹۹/۴/3۱ ، حمید طالع دســتجردي به سمت  
بازرس اصلي و مهدي کریمي به ســمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا 
جهت نشرآگهي ها و دعوت نامه هاي شرکت تعیین شد. صورت هاي مالي منتهي به ۹8/۱2/2۹ 

به تصویب رسید.
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 شرکت فرش نگارین خاتون کاشان )سهامي خاص(
احداث کارخانجات ریســندگي، بافندگي، رنگرزي و تکمیل صنایع نساجي تولید انواع فرش 
ماشیني و نخ، موکت، پشتي و پارچه  تابندگي و چله پیچي انواع نخ زمینه فعالیت، ۱0000000 
ریال ســرمایه، وحید حسن زاده مدیرعامل و کاشان، شهرک صنعتي راوند، کوچه تقي زاده،، 

کوچه شرکت فرش فخر راوند مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت تولیدي و خیاطي سرزمین آینده بندر) با مسئولیت محدود(
تولید،توزیع، پخش و طراحي ودوخت انواع البسه و پوشاک کار، کارگاهي، فرم، مدارس فرم 
بیمارســتاني، فرم هاي اداري، فرم هاي نظامي زمینه فعالیت، ۱000000 ریال سرمایه، ساره 
دهقاني مدیرعامل و خوزســتان، بندرماهشهر، فاز ۱، خیابان آیت اهلل خامنه اي، کوچه پارک 

شقایق مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت آرکا نماد تبریز )با مسئولیت محدود(
راه اندازي فروشگاه اینترنتي غیرهرمي و غیرشبکه اي تولید پوشاک و البسه زنانه، مردانه، لباس 
مدارس، لباس فرم ادارات و سازما ن هاي خصوصي و دولتي زمینه فعالیت، ۱/000/000 ریال 
سرمایه، رضا گل میرزائي مدیرعامل و تبریز، خیابان ۱2 متري اسالمي، بن بست علیزاده، پالک 

35 ، طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است.
 

 شرکت بافت پوشاک نخستین ) با مسئولیت محدود(
راه اندازي و بکارگیري کلیه خطوط صنعت نساجي اعم از تولید خدمات ریسندگي و بافندگي 
شستشــو و رنگرزي گلزن و تکمیل دوخت و دوز گلدوزي زمینــه فعالیت، 200/000/000 
ریال سرمایه، پارسا کرماني مدیرعامل و شهرک صنعتي قرچک، خیابان پیشرفت مرکز اصلی 

شرکت است. 

 شرکت تعاوني تولیدي حمایتي ناشنوایان شهرستان خوي
تامین و اداره واحد تولیدي در زمینه تولید پوشاک زمینه فعالیت، ۱0/500/000 ریال سرمایه، 
ســجاد نوروزي مدیرعامل و آذربایجان غربي، خوي، خیابان انقالب، خیابان شهیدصمدزاده، 

پالک ۱۶۹ ، طبقه اول مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت تکین نخ آریا زنجان )سهامي خاص(
تولید نخ ترویرا، پلي اســتر از نخ نیمه آرایش یافته توســط دستگاه تکسچرایزینگ، نخ هاي 
مخصوص بافندگي ها، پارچه ها، گردبافي و خیاطي و نخ هاي کشسان جهت باندهاي کشي 
و جوراب بافي ها و پارچه هاي کشســان زمینه فعالیت، ۱/000/000 ریال سرمایه، غالمرضا 
احمدي مدیرعامل و زنجان، شهرک صنعتي اشراق، خیابان شهریور ، پالک ۱۹8 مرکز اصلی 

شرکت است.

 شرکت سپاهان رز ایرسا ) با مسئولیت محدود(
تولید انواع پوشاک مجلسي زمینه فعالیت، ۱،000،000 ریال سرمایه، هنگامه نعمتي مدیرعامل 
و شاهین شهر ، خیابان عطار، بلوار طالقاني، بلوار شهیدشریفي، پالک ۱7 ، مجتمع ارغوان، طبقه 

دوم، واحد ۴ مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت تجارت الکترونیک دروازه ابریشم )با مسئولیت محدود(
تهیه، تولید، دوخت و دوز، پخش و خرید و فروش و صادرات و واردات انواع پوشــاک مردانه 
و زنانه و بچه گانه اعم از کت و شلوار، پیراهن، مانتو، شال و روسري، کیف و کفش، شلوار، 
تي شــرت، نصب تجهیز و راه اندازي خطوط تولید کارخانجات تولیدي پوشاک اتوماتیک و 
صنعتي، صادرات و واردات انواع پوشــاک زمینه فعالیت، 500،000،000  ریال سرمایه، دنیا 
زاهدي مدیرعامل و تهران، امانیه، خیابان ولیعصر، بن بست شادي، پالک 38 ، طبقه همکف 

مرکز اصلی شرکت است.

 تاسیسات شرکت های نساجی

 شرکت طراحان پوشاک کارن صنعت )سهامي خاص(
خرید و فروش و تولید و طراحي انواع البسه زمینه فعالیت، ۱000000000 ریال سرمایه، علیرضا 
شخم کاري مدیرعامل و کهریزک، تورقوزآباد، خیابان امام خمیني، بن بست پارس میالد مرکز 

اصلی شرکت است. 

 شرکت ادیم نقش پارس) با مسئولیت محدود(
تهیه و تولید، توزیع، خرید و فروش و صادرات واردات صنایع چرمي و الیاف طبیعي و مصنوعي 
زمینه فعالیت، ۱/000/000 ریال سرمایه، شاداله فرجي مدیرعامل و شهر قدس، کوچه بهار، 

بن بست بهار دوم، پالک ۱۴، طبقه همکف، واحد ۱ مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت تعاوني لوتوس درخشان شرق 
تولید انواع پوشــاک زنانه،مردانه و بچه گانه  تولید، توزیع و فروش انواع لباس از قبیل مانتو، 
شــلوار، بلوز، لباس مجلسي، لباس زیر، فرم مدارس، فرم اداري زمینه فعالیت، مریم حدادان 
مدیرعامل و خراسان رضوي، شهرستان مه والت، دهستان مه والت شمالي، روستا دوغ آباد، 

خیابان امام خمیني، بن بست امام خمیني  مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت سهامي خاص نوین یکتا وسام )سهامي خاص(
مشاوره، طراحي، تولید، توسعه، توزیع، اجرا، فروش منسوجات و لباس مردانه و زنانه و بچه گانه 
زمینه فعالیت،  ۱0000000 ریال ســرمایه، حسن حسینقلي مدیرعامل و تهران، بهجت آباد، 

خیابان بیستم، خیابان الرستان، پالک  ۶7، طبقه اول، واحد ۴ مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت معجزه طب قرن )سهامي خاص(
ارائه کلیه خدمات تولید و بازرگاني البسه و پوشاک یکبار مصرف پزشکي و بیمارستاني زمینه 
فعالیت، ۱0000000 ریال ســرمایه، امیر هوشنگ گرامي مدیرعامل و تهران، شهرک پرواز، 
خیابان پروانه جنوبي، خیابان بیست و نهم، پالک 23 ، طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است.

 
 شرکت تولیدي مهسان رز یزد )سهامي خاص(

تولید، توزیع، پخش، صادرات انواع تشک و کاالي خواب و انواع فنر و الیه وهمچنین پتو و 
ملحفه و روتختي و انواع مبلمان و سرویس خواب و تختخواب زمینه فعالیت، 500000000 

ریال سرمایه و محمدرضا شباني نژاد مدیرعامل است.

شرکت گروه همیار اشراق سهرورد )با مسئولیت محدود(
تولید انواع پوشــاک زنانه، مردانه و بچه گانه زمینه فعالیت، 5،000،000 ریال سرمایه، هادي 
ملکي مدیرعامل و زنجان، شهرستان خدابنده، سهرورد، کوچه شهیدابوالفضل موسوي، خیابان 

طالقاني مرکز اصلی شرکت است.
 

 شرکت ساتر رواق رایکا )با مسئولیت محدود(
خرید و فروش، بسته بندي و توزیع پارچه هاي پلیمري و صنعتي و پزشکي و منسوجات بدون 
بافت زمینه  فعالیت، 500،000،000 ریال ســرمایه، کیومرث باقري مدیرعامل و تهران، بلوار 
فردوس، خیابان شهید همایون وفا آذر جنوبي، کوچه شهید غالمرضا معاني، پالک  33، طبقه 

اول مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت پرنا تجارت پارسیان )با مسئولیت محدود(
خریــد، فروش، تهیه، تولید، توزیع، واردات و صادرات  انواع پارچه و پوشــاک زمینه فعالیت، 
500،000،000 ریال سرمایه، محمد صنیعي مدیرعامل و تهران، خیابان آفریقا، خیابان بیست و 

سوم، پالک ۱۹، ساختمان یاس، طبقه اول، واحد 20۱ مرکز اصلی شرکت است. 
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مقدمه 
سفر و جابجایی خواه به دلیل تفریح و تغییر روحیه ، خواه تحصیل علم و کار، امری 
اجتناب ناپذیر برای بشر است. در دنیای کنونی بدلیل سرعت در حمل و نقل، زمان 
رسیدن به مقصد کوتاه شده اما در عین حال باعث سختی هایی نیز گردیده است. 
خستگی ناشی از نشستن در فضای کوچک و بی تحرکی برای مدت طوالنی، 
جهت طی مسافت، از مشکالت سفر است که هر چه مقصد دورتر باشد، به همان 

نسبت افزایش می یابد. 
از موارد دیگرمشکل ساز در سفر حمل وسایل مورد نیاز می باشد، مخصوصا که بعداز 
رسیدن به مقصد جایی برای رفع خستگی وگذاشتن وسایل وجود نداشته باشد. به 
دلیل بسیاری ازمسایل از جمله حمل و نقل، هزینه و ... افراد، بیشتر سعی بر این 
دارند تا در سفرها  عالوه بر در اختیار داشتن تمامی لوازم مورد نیاز، تا حد امکان 
وسایل کمتری را با خود حمل کنند. از آنجایی که که همیشه یکی از دغدغه های 
بشر مد و پوشاک بوده است؛ چگونگی ملبس شدن در سفر، فارغ از مدت زمان آن 

نیز از این قائده مستثنی نمی باشد. 
ایجاد راهکاری برای طراحی و تولید لباس هایی با قابلیت سهولت در حمل و نقل، 
راحتی بیشتر در مواقع الزم و درعین حال امکان تغییر مدل به لوازم مورد نیاز، به 
همراه داشتن وسایل متعدد را برطرف می کند. دوام پارچه استفاده شده در لباس و 
مقاومت در برابر چروک شدن، سبکی و ضد لک بودن،  بسیار حائز اهمیت می باشد.
فناوری نانو می تواند منسوجات را متنوع و کارآمد تر کند. از خواص جدیدی که از 
منسوجات با استفاده از فناوری نانو به دست آمده است، می توان به ضدباکتری، 
ضدبو، لکه گریزی و مقاومت باال در برابر آتش اشاره کرد؛ که می تواند از فاکتورهای 
بسیار مهم برای یک لباس در سفر باشد. شرایط آب و هوایی منطقه نیز از موارد 
بسیار ضروری است که در انتخاب مدل و نوع پارچه تاثیر مستقیم دارد، لذا استفاده 
از پارچه های مختلف و بهره گیری از ویژگی های خاص هر کدامشان و همچنین 

استفاده از پارچه های پیشرفته و هوشمند در قسمت ها و الیه های مختلف لباس 
می تواند کمک زیادی به چند منظوره بودن لباس نماید و مواجهه با شرایط متنوع 

آب و هوایی را آسان کند.
لباس چند منظوره با طراحی خالقانه و هوشمندانه می تواند نیاز پوششی ما را در 

جاهای مختلف برآورده نماید و به سبب نوع طراحی کاربردی تر باشد. 

روش تحقیق پژوهش
روش پژوهش از نظر هدف کاربردی می باشد و با توجه به بررسی های انجام شده 
طراحی لباس کاربردی برای دانشجویان به جهت داشتن سفر راحت و سبک مهم 

و ضروری به نظر می رسد.
آنچه که در سفر مورد نیاز است، در ابتدا لباسی است که بتواند راحتی الزم را تامین 
نموده، کثیف و چروک نشود و درمقابل سرما، گرما و بارندگی توانایی محافظت 
داشته باشد. با توجه به اینکه یک دانشجوی غیر بومی که قصد اسکان موقت در 
مقصد را دارد معمواًل، تمام لوازم مورد نیاز خود را نمی تواند در شهر مقصد تامین 
نماید و مجبور به حمل بخشی از وسایل مورد نیاز خود است، داشتن لباسی که 
عالوه بر پوشش، امکان جاسازی لوازم ضروری را نیز داشته باشد کمک بزرگی 

خواهد نمود.

مفهوم لباس چند منظوره و نقش و اهمیت این نوع پوشش 
در لباس های چند منظوره خالقیت بیشترین و مهمترین بخش در طراحی است. 
خالقیت در طراحی و ایجاد لباس با شناخت کامل و توانایی بهره گیری از آن در 
طراحی و خلق لباس ایجاد می شود. داشتن ایده و ایجاد خالقیت یکی از مهم ترین 
ابزار بخش هنری است که سبب طراحی یک مد و لباس جدید می گردد. ایده و 
خالقیت در ذهن تمامی انسان ها وجود دارد و تنها کافی است بر روی مسئله مورد 

مطالعه ویژگی های پوشاک چند منظوره برای سفرهای کوتاه دانشجویی 
تهمینه یحیی زاده کارشناس ارشد طراحی پارچه و لباس

چکیده
امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی، پیچیده تر شدن مناسبات زندگی و سرعت روزافزون پیشرفت علم؛ فراگیری دانش الزمه پیشرفت و همگامی با دنیای 
اکنون است. با توجه به این که سفر و دوری از شهر و خانه برای تحصیل از مسائل اجتناب ناپذیر برخی از دانشجویان می باشد، این پژوهش با هدف طراحی 

لباسی کاربردی و چند منظوره، مناسب برای دانشجویان دختر راه دور ، جهت راحتی در طول سفر ارائه گردیده است.
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی، تحلیلی است که با بررسی منابع مکتوب در زمینه لباس های چند منظوره و هوشمند به خصوصیات 

این لباس ها پرداخته شده است. 
از آنجائی که دانشجویان غیر بومی برای حضور در کالس ها مجبور به مسافرت می باشند و گاه این سفر ها ممکن است یک یا چند روز در هفته به طول انجامد؛ 
لذا سبکتر و کم حجم تر شدن وسایل همراه، آسایش و راحتی در شهر مقصد را فراهم می آورد. بر این اساس لباسی با قابلیت تبدیل به لوازم مورد نیاز مثل ساک 

و یا کیسه خواب و همینطور امکاناتی برای راحتی در هنگام سفر و نشستن طوالنی در طی مسیرطراحی و ارائه شده است. 

پوشاك
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نظر تمرکز داشته باشند. طراحان لباس بیش از دیگر افراد باید بر روی ایده پردازی 
تمرکز داشته و با فکر قوی و بهتر بتوانند به این عمل بپردازند. )مدنی،1386( 

 پیوند طرح کاربردی با مد همیشه روندی دشوار بوده است. این کار بیش از اندازه 
تحت تأثیر ایده های عجیب و غریب دنیای مد قرار می گیرد که ممکن است اصالت 
پوشش لباس را نیز به کلی از بین ببرد، اما این ها تا حدود زیادی ضروری است. این 
تفاوت و حتی ایده های گوناگون که با شئون پوشاک جامعه عوض می شوند مورد 
نیاز جامعه هستند، زیرا اگر هیچ تغییری در پوشاک انسان به وجود نمی آمد چه بسا 

زندگی خسته کننده می شد. )عابدینی،13،1391(
لباس چند منظوره نمایانگر تکامل فنی در صنعت منسوجات می باشدکه در آن 
پوشاک از مرزهای متعارف عبور کرده و در حوزه های پزشکی و بیوتکنولوژی و 
نانو ادغام می شود . در تعریف این لباس که برای نیازهای خاص کاربر طراحی شده 
تا در شرایط ویژه به کار بیاید. لباس های چند منظوره ، از پدیده های نسبتًا جدید 
وهیجان انگیز می باشند که دائمًا در معرض تحول و پیدایش فنآوری های نوین در 

این عرصه است.
پوشاک مد چند منظوره امکان استفاده های مختلف را در سناریوهای متفاوت از 
جمله سازگاری برای موقعیت های متنوع اجتماعی یا شرایط آب و هوایی یا فقط 
لباس هایی که دارای ویژگی های مختلفی در بدن هستند فراهم می کند. لباس های 
چند منظوره باید به گونه ای طراحی شوند که کمترین اثر نامطلوب بر روی حرکت 

.)2011,Gupta( را دارا بوده و بیشترین راحتی را برای کاربر مهیا نماید
استفاده از لباس های چند منظوره نه تنها از تعداد لباس های انباشته شده در کمدها 
کم می کند بلکه می تواند کاربرد بیشتری با توجه به طراحی آن داشته باشد و تا 
حدی افراد تنوع طلب را نیز راضی نماید. طراحی اینگونه لباس ها عالوه بر دانستن 

تکنیک های طراحی و دوخت به هوشمندی و خالقیت بیشتری هم احتیاج دارد.

بررسی چند لباس چند منظوره مناسب برای سفر 
»آنجال لونا« طراح مدگرا پایان نامه خود را به عنوان یک فرصت برای پناهجویان 
بنا نهاده تا با عبور از مرزها بتوان آن را توسعه داد. این لباس بر اساس مشکالت 
روزمره پناهندگان و پناهجویان که با آن رو به رو هستند مانند غرق شدن، نداشتن 

سرپناه و مواجه با خطر طراحی شده است، که شامل جلیقه نجات، کیسه خواب، 
چادر مسافرتی، کیسه حمل نوزاد، ژاکت قابل استتار و یک کوله پشتی است که 

همگی در یک لباس گنجانده شده اند. ) شکل 1(
بحران در برخی کشورها و افزایش آمار مهاجران بسیاری را به این فکر واداشته 
تا بتوانند هرکاری، هر چندکوچک برای تامین نیازهای بی شمار و ابتدایی این 
افراد انجام دهند دانشجویان کالج سلطنتی انگلیس نیز، لباسی چند منظوره را برای 
مهاجران طراحی کردند که در صورت لزوم می تواند به چادری مسافرتی امن 

برایشان تبدیل شود، تا هرجا بخواهند بتوانند شب اطراق کنند.
 Rag & Bone جورجیا دانت، که در ، Burberry کارایی دارد : طراح مد شرکت
در نیویورک نیز کار می کرد، اغلب به مسافرت می پرداخت، اما همیشه بسته بندی را 
به چالش می کشید. او می گوید: »با تغییر وضعیت آب و هوا ، هیچ وقت نمی دانستم 
چه کنم. »من فکر می کردم « اگر این سرد باشد و اگر گرم باشد ، به این کت احتیاج 
دارم ، اما اگر باران ببارد چه می شود؟ »بنابراین تصمیم گرفتم فقط لباس هایی را 
می خواهم، که بتواند کارهای بیشتری انجام دهد. یک تکه که می تواند پنج کارایی 

مختلف داشته باشد، بنابراین فقط باید یک کت را بسته بندی کنید. ) شکل 2(

شکل 1- لباس چند منظوره برای مهاجران

Lululemon x Roksanda -شکل2- لباس چند منظوره با 5 کارایی شرکت بری بری
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پوشاک چند منظوره ای که با نام  Marfa Stance متولد شد - پوشاک چند 
منظوره با مارک لوکس جدید Dant که، برای ساده تر کردن کمد لباس و پایداری 

در ذهن طراحی شده است. ) شکل3(
Virgil Abloh مدیر خالق Louis Vuitton، به طراحی لباس های چند 
منظوره پرداخت وچنین لباس هایی را اینگونه تعریف می کند » تبدیل لوازم جانبی به 
یک پوشاک و در واقع در حال شکل دادن به شکل عملکردی آن است.« وی در 
مجموعه پیش از پاییز 2019 ، مفهوم »کمپرسومورفیس« را معرفی کرد ، جیب هایی 
که امکان فشرده سازی لباس را برای اهداف سفر فراهم می آورد. کپسولی از 14 

پوشاک چند منظوره که برای سفر طراحی شده است. این پیراهن ها شامل یک 
پیراهن خالی شده است که می تواند به یک بالش تبدیل شود ، یک پارکا که به 
دو ژاکت تقسیم می شود و از همه فوق العاده تر، یک کت با جیب پشتی که با 
قطب های چادر داخلی ساخته می شود و تبدیل به چادر، سپس جیب به درب چادر 

تبدیل می شود. )شکل4(

روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
در این مطالعه از دانشجویان دختر غیر بومی در تهران برای نظر سنجی و پاسخگویی 

Marfa Stance شکل3– کت چند منظوره-طراحLouis Vuitton 2054 شکل4 – تبدیل لوازم جانبی به یک لباس –طرحی از شرکت

نمودار)1(- فراوانی اولویت انتخاب در لباس چند منظوره 
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به پرسشنامه  کمک گرفته شده است. هدف از طرح پرسشنامه صرفًا برای دریافت 
الویت های انتخاب لباس، در دانشجویان راه دور است. جامعه آماری این پژوهش، 
86 نفر از دانشجویان دختر غیر بومی دانشگاه علم و فرهنگ تهران می باشند و 
نمونه آماری، طبق فرمول کوکران تعداد 70 نفر از دانشجویان دختر راه دور، که از 
شهرهای دور و نزدیک برای اقامت یک یا چندروزه جهت حضور در دانشگاه به 
تهران مسافرت میکنند مورد بررسی قرار گرفتند و به بررسی نیازها و مشکالت آنها 

در زمینه پوشاک پرداخته شد.
همچنین از طریق پر کردن پرسشنامه توسط دانشجویان، سعی شد تا نیازها و 
عالقمندی این دسته از دانشجویان را مورد بررسی قرارداده و بعد از تکمیل اطالعات 
و تحقیقات علمی روی آنها، طرح های مناسبی ارائه گردد. ) پاسخ های استنتاج شده 
از پرسشنامه ها صرفًا برای جهت دادن به نوع طراحی و یافتن اولویت های این گروه 

در انتخاب پوشاک بوده است. ) نمودار 1(

طرح پیشنهادی برای لباس چند منظوره 
 با توجه به اولویت های منتج از پاسخنامه ها آنچه در طراحی، بیشترین اهمیت را 
دارد، دوام، چند کاربردی بودن، محافظت در برابر شرایط نامساعد آب و هوایی، 
ضدچروک، ضد لک، ضد آب بودن لباس چند منظوره است ودر طراحی سعی گردید 

موارد مورد تاکید، در طرح پیشنهادی لحاظ گردد. 
برای طراحی اولیه لباس از نرم افزار شبیه سازی سه بعدی کلوتری دی استفاده شده 

و پس از بررسی و اطمینان از امکان اجرایی شدن طرح، به مرحله دوخت رسید. 

اجرا و دوخت لباس طراحی شده
در طراحی این لباس چند منظوره ویژگی های زیر لحاظ گردیده است:

1 –الیه رویی لباس از پارچه بارانی کتان که دارای خواص ضد آب و لک می باشد 
و چروک پذیری بسیار کمی دارد. الیه داخلی و آستر هم از جنس کتان کش و 

طرحدار است تا عالوه بر زیبایی راحتی بیشتری هم داشته باشد. )شکل 5 و 6(
2- کاله از دوالیه ساخته شده و در بین دو الیه کیسه هوا قرار دارد. زیپی در 

قسمت باالی کاله گذاشته شده و امکان تبدیل شدن کاله به بالشت را فراهم 
می کند. عالوه بر این در صورتی که لزومی به استفاده از آن نباشد می توان کاله را 
که به واسطه زیپ به یقه متصل شده جدا نمود. همچنین از یک زیپ مخفی در 

الیه داخلی کاله برای ورود و خروج کیسه هوا استفاده شده است. )شکل 7 و 8(

شکل 7 – کیسه هوای داخل کاله          

شکل 8- تبدیل کاله به بالشت

3- یقه لباس دوالیه است و داخل آن کیسه هوا گذاشته شده و همچنین لوله هوا 
و دریچه ای برای ورود و خروج هوا در نظر گرفته شده است. در الیه زیرین یقه از 
زیپ مخفی برای دسترسی به کیسه هوا، جهت خارج نمودن کیسه هوا هوا در یقه 
واقع الزم استفاده شده است.این کیسه هوا امکان راحتی سر و گردن در صورت 

خواب در ماشین را فراهم می کند.) شکل 9 (
4- در قسمت کمر و الیه داخلی نیز تکه ای برای کیسه هوا که قابل دسترسی 
و با قابلیت تنظیم میزان هوای داخل کیسه گذاشته شده و کیسه هوا در صورت 
لزوم میتوان از آن خارج نمود. این کیسه هوا امکان راحتی در کمر در نشستن های 

طوالنی را فراهم می نماید. )شکل10(
5- برای تبدیل شدن لباس به کیسه خواب تکه پارچه ای که در قسمت لبه پایین 
لباس به الیه اصلی متصل شده و بعد از تا شدن در قسمت باسن با زیپ با الیه 
اصلی متصل می گردد . کافی است این زیپ باز شود و اندازه لباس به حد قد کامل 
تبدیل گردد. در قسمت جلو و پایین این تکه زیپهایی برای بسته شدن و محفوظ 

شدن لباس دوخته شده است. )شکل11(
6- در پشت لباس و در الیه رویی کیسه ای از جنس اصلی دوخته شده و می توان 
کیف مخصوص همین لباس را در داخل آن قرار داد. برای کم کردن فشار ناشی از 

شکل 6 – پشت لباس                            شکل 5- جلوی لباس
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شکل 9- تبدیل یقه ی لباس به محافظ بادی برای گردن

شکل 10 - الیه داخلی و کیسه هوای تعبیه شده در قسمت کمر

وزن کیف از بندهایی در داخل کیسه استفاده شده که مانند بند کوله پشتی می توان 
از آن استفاده نمود؛ با اینکار وزن کیف به شانه ها و بدن منتقل می گردد. )شکل 12(
7- برای دوخت کیف همراه لباس، از همان پارچه های الیه اصلی و آستر استفاده 
شده که عالوه بر سبکی، فضای الزم برای گذاشتن لوازم ضروری را داشته باشد و 

براحتی در کیسه پشت لباس جای بگیرد. )شکل 13(
8- چند جیب در الیه داخلی و خارجی لباس برای گذاشتن وسایل در نظر گرفته 

شده است.
9- برای تبدیل شدن لباس به کیف از زیپ که زیر نوار پشت لباس گذاشته شده 

استفاده میگردد .)شکل 14(
10- بعد از تبدیل شدن لباس به ساک، امکان دسترسی آسان به کیف همرا  و 

کیسه پشت لباس وجود خواهد داشت. )شکل 15(

نتیجه گیری
تغییر نگرش انسان نسبت به پوشش سبب گردیده تا پژوهشگران برای لباس، که 
از ابتدا تا پایان زندگی  که همواره با انسان است، نقشه ها و تکنیک های بهتری 
داشته و به تمام اجزای لباس نگاه ویژه داشته باشند. تا چندی پیش لباس چند 
منظوره، فقط برای تغییر یک مدل به مدل دیگر بود؛ اما حال که به آن مینگریم، نه 
تنها شامل این ویژگی است بلکه پا فراتر گذاشته و درصدد رفع نیازها و مشکالت 
جسمی و حرکتی، ارتقاء کیفی در ورزش، محافظت از بیماران و سربازان در برابر 

بیماری و آسیب ها و همینطور مولد انرژی است.
لباس های چند منظوره می تواند دربرگیرنده تمامی لباس هایی باشد که ورای عملکرد 
عادی شان، به طور مشخص برای عملکرد و اجرایی از پیش تعیین شده برای کاربر 
طراحی شده اند. با پیشرفت هایی که روز به روز حاصل می آید، امید است که بتوان 
ازامکانات بهتر و مؤثرتری در اینگونه لباس ها استفاده نمود و دانشجویان و مسافران 

با آرامش و راحتی بیشتری به مقصد و کار خود برسند .
مشاغل زیادی وجود دارند که لباس های خاص می تواند به آسایش و راحتی صاحبان 
آنها کمک نماید و تا کنون مورد پژوهش و کند و کاو قرار نگرفته اند. بنابراین بستر 
بزرگی برای تحقیقات و رسیدن به دستاوردهای کاربردی وجود دارد. آگاهی و 
شناخت افراد جامعه، در خصوص لباس های چند منظوره، افزایش دانش چگونگی 
استفاده از این علوم و تکنیک ها در تولیدی های لباس و پوشاک و همچنین تعامل 
دانشجویان و پژوهشگران این رشته با واحدهای تولیدی می تواند به پیشرفت این 
فناوری و ترغیب تولید آن کمک نماید. همچنین برای طراحی بهتر محصوالت مد 

چند منظوره، باید به طراحی فراگیر و جهانی توجه نمود. 
امید است پژوهش حاضر مسیر تازه ای، برای پژوهش و توجه بیشتر طراحان و 

تولیدکنندگان و دست اندرکاران، در عرصه لباس چندمنظوره باشد.

منابع در دفتر مجله موجود است.

شکل 11- تبدیل لباس به کیسه خواب

شکل13– کیف همراه لباسشکل 12- بند مربوط به کیسه پشت و کیف

شکل 14 – مراحل تبدیل لباس به ساک

شکل 15- لباس تبدیل شده به ساک و کیف داخل کیسه پشت
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مقدمه:
بحران COVID�19 بخش پوشاک را به ویژه در آسیا و اقیانوس آرام به شدت تحت 
تأثیر قرار داده است. از سپتامبر سال 2020، حدود نیمی از کارگران پوشاک در این 
منطقه به دلیل تعطیل شدن کارخانه های تولید پوشاک جویای کار و نیازمند شده اند. 
تقریبًا نیمی از کل مشاغل زنجیره ای وابسته به صنعت پوشاک در منطقه وابسته به 
تقاضای مصرف کنندگان داخلی یا خارجی به دلیل اقدامات سختگیرانه، رو به تعطیلی 

بوده و کاهش فروش خرده فروشی نیز کاماًل مشهود می باشد.
در نیمه اول سال 2020 تجارت جهانی پوشاک در واقع سقوط کرد. در برخی موارد، 
واردات از تولید کنندگان پوشاک آسیایی توسط سایر کشورهای مصرف تا 70 درصد 
کاهش یافت. لغو سفارشات خریداران در شروع بحران معمول بود. تولیدکنندگان 
پوشاک نیز تا 60 درصد از اختالالت مرتبط با واردات مواد اولیه خود را تجربه کردند. 
با بسته شدن موقت یا دائم هزاران کارخانه تأمین کننده کاال، اخراج کارگران به طور 
گسترده ای قابل مشاهده است. حتی کارخانه هایی که از آن زمان به بعد مجدد 
راه اندازی شد، ظرفیت تولید و نیروی کار آنها کاهش یافته است. در طی دو تا چهار 
هفته کاری کارخانجات، فقط سه نفر از پنج نفر کارگران کارخانه به کار مجدد 
فراخوانده می شوند. در میان کارگرانی هم که در سه ماهه دوم سال 2020 مشغول 
به کار بوده اند، کاهش درآمد و تأخیر در پرداخت دستمزد نیز رایج بوده است. در این 
میان، زنان اکثریت کارگران بخش پوشاک منطقه را تشکیل می دهند و به طور 
نامتناسبی تحت تأثیر بحران قرار گرفته اند. نابرابری در میزان کار، تفکیک شغلی، 
توزیع کار و حقوق پرداخت نشده جزو مشکالت اصلی زنان شاغل در این حوزه 

می باشد. اگرچه بسیاری از کارخانه ها گام هایی در جهت به حداقل رساندن خطرات 
ناشی از سرایت ویروس COVID�19 برداشته اند ولی در برخی موارد اقدامات ایمنی 

و بهداشت شغلی به طور نامنسجم اجرا شده است.
بخش پوشاک در برخی از کشورها همچنان با سطح پایین معامالت گروهی و 

محدودیت های قابل توجهی در آزادی فعالیت های گروهی همراه است.
دولت های منطقه با حمایت از کارگران و بنگاه های اقتصادی در ابعاد مختلف در 
راستای حل این بحران اقدام نموده اند، اما باید دید آیا این حمایت کافی است یا 
خیر. فراخوان جهانی اقدام به كوششی در سطح صنعت برای حمایت از كارخانه ها و 
كارگران در طول بحران است كه نیاز به پیگیری و اقدام متعهدانه در میان ذینفعان 
زنجیره تأمین لباس دارد. توصیه ها و استانداردهای ILO می تواند با گسترش بحران، 
دولت ها و شرکای اجتماعی را راهنمایی بیشتری کرده و به صنعت در ساختن آینده 

ای مقاوم و پایدارتر پس از COVID�19 کمک کند.
هدف از این مطالعه، ارزیابی تأثیرات بحران COVID�19 بر کارگران و کارخانه 
 COVID�19 های زنجیره تأمین پوشاک در آسیا و اقیانوس آرام می باشد. بحران
همچنان صنعت پوشاک و هزاران کارخانه و میلیون ها کارگر در مراکز تولید آسیا را 

تحت تأثیر قرار داده است.
منطقه آسیا و اقیانوس آرام به طور ویژه ای در برابر تأثیرات نامطلوب بحران در صنعت 
پوشاک آسیب پذیر است ، زیرا 60 درصد از کل صادرات پوشاک جهان را تشکیل 

تاثیر ویروس کرونا )COVID-19( بر روی روند کاری کارخانجات نساجی کشورهای آسیایی  اطالع رساني

مترجم : دکتر مژده قهرمانی هنرور*

شکل 1 : میزان باالی ارزش افزوده و صادرات بخش پوشاک
کشورهای آسیایی و منطقه اقیانوس آرام

شکل 2 : میلیون ها کارگر در بخش پوشاک مشغول به کار هستند 
که سهم عمده آنها را زنان تشکیل می دهند
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می دهد - واقعیتی که باعث شده است برچسب »کارخانه تولید پوشاک جهان « 
)ILO 2017(  بر روی آن زده شود. در برخی از کشورهای منطقه، بخش پوشاک 

بیش از نیمی از تولید ارزش افزوده و کاالهای صادراتی را تشکیل می دهد.
 

ارقام کلیدی اشتغال 
بخش پوشاک در آسیا و منطقه اقیانوس آرام منبع مهم درآمد و اشتغال ، از جمله 
اشتغال رسمی و غیررسمی است. در سال 2019 ، در این منطقه حدود 65 میلیون 
کارگر بخش پوشاک یا 75 درصد کل کارگران بخش پوشاک در سراسر جهان 

استخدام شده است.
به طور کلی ، بخش پوشاک در این منطقه 3.4 درصد از کل جذب نیروی کار را 
به خود اختصاص داده است. )در مقایسه با سهم اشتغال فقط 1.6 درصد در خارج از 
منطقه( ، و یا 21.1 درصد از سهم اشتغال تولیدی را بخش پوشاک این منطقه به 
خود اختصاص داده و در کل باالترین سهم اشتغال را در جنوب آسیا دارد )4.3 درصد( 
و بعد از آن آسیای جنوب شرقی و اقیانوس آرام )3.7 درصد( و آسیای شرقی )2.6 
درصد(. اکثر کارگران بخش پوشاک زن هستند )35 میلیون نفر( و بخش پوشاک 
5.2 درصد از کل زنان شاغل در منطقه یا 27/9 درصد کل زنان شاغل در بخش 
تولید را به خود اختصاص داده است. تقریبًا از هر پنج زن در کامبوج یک نفر در 

استخدام بخش پوشاک می باشد )شکل 2(. 
در پاکستان و سریالنکا ، تقریبًا از هر هفت زن یک نفر و در بنگالدش و میانمار 
از هر 9 زن یک نفر دراین بخش شاغل هستند. در سایر کشورهای منطقه، سهم 

اشتغال زنان در این بخش بیشتر از سهم کل اشتغال زنان می باشد. 

بررسی »اثرات بحران کرونا » :
آسیا و اقیانوس آرام اولین منطقه ای بود که تأثیر بحران COVID�19 را احساس 
کرد. مدت کوتاهی پس از ثبت اولین ابتال در چین ، ویروس جدید در منطقه به تایلند 
، جمهوری کره و ژاپن گسترش یافت، قبل از اینکه موارد مشابه در سایر مناطق 
جهان شناسایی شود. این تحوالت دولتهای منطقه و جهان را بر آن داشت تا اقدامات 
بی سابقه ای در ارتباط با دستورالعمل های مرتبط با محل کار و تعطیلی مغازه ها و 

همچنین مسافرت را ارائه دهند.
این محدودیت ها به منظور جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس صورت گرفته است 
و سبب  اختالل در زنجیره تامین شده است )ILO ، 2020a ، 2020b(. تأثیرات 
زیاد این بحران بر زنجیره های تأمین پوشاک بسیار دور از ذهن و پیچیده است. 
تولید پوشاک نه تنها به بازارهای مصرف داخلی خدمات می دهد، بلکه تعداد زیادی 
از کارگران و تولیدکنندگان در زنجیره های تأمین جهانی قرار دارند که برای مارک 
های مد بین المللی مستقر در اروپا ، ژاپن ، آمریکای شمالی و جاهای دیگر لباس 
تولید می کنند. به همین ترتیب، بسیاری از این مشاغل به تقاضای مداوم جهانی 
در زمینه پوشاک و فضای خرده فروشی پایدار نه فقط در بازارهای داخلی ، بلکه در 
خارج از کشور نیز بستگی دارد. عالوه بر این، کارگران و تولیدکنندگان در این صنعت 
وابسته به جریان قابل اعتماد ورود مواد اولیه به بخش تولید هستند که اغلب از تأمین 
کنندگان خارجی تأمین می شوند. در ادامه سه کانال اصلی که COVID�19 بر 
روی زنجیره تأمین پوشاک و کارخانه ها و کارگران آن تأثیر گذاشته است ، ارائه شده 

است و تخمین هایی را برای منطقه آسیا و اقیانوس آرام ارائه می دهد. در بخشهای 
زیر شواهد تجربی موجود در مورد تأثیر واقعی بحران COVID�19 در ده کشور 
عمده تولیدکننده پوشاک در منطقه بحث شده است: بنگالدش، کامبوج، چین، هند، 
اندونزی، میانمار، پاکستان، فیلیپین، سریالنکا و ویتنام. بخش دوم بر روی تأثیر این 
بحران در صادرات و سفارشات خریدار متمرکز است. بخش سوم تأثیر آن در بازار 
کار - تعطیلی کارخانه ها، شغل، دستمزد ، جنسیت ، ایمنی و بهداشت و همچنین 
فعالیت انجمن ها را نشان می دهد. بخش چهارم خالصه سیاست ها و ابتکاراتی 
است که دولت ها و شرکای اجتماعی در منطقه برای کاهش تأثیرات نامطلوب 
بحران اتخاذ کرده اند. با توجه به درخواستهای اخیر برای بازنگری جمعی و بازطراحی 
صنعت پوشاک جهانی پس از همه گیری ، این خالصه با پیشنهادی برای حرکت 

به جلو خاتمه می یابد.

: COVID-19 کانالهای اصلی تاثیر پذیر از بحران
در حالی که همه گیری جهانی تقریبًا همه وجوه زندگی اقتصادی و اجتماعی در 
منطقه را دگرگون کرده است ، تأثیر بحران COVID�19 بر روی زنجیره های 

تأمین پوشاک تا حد زیادی از طریق سه کانال اصلی مشهود می باشد :

تعطیلی کارخانه ها :
نخست ، دولت ها دستور بسته شدن اجباری محل های کار غیر ضروری را داده اند 
که در بیشتر موارد شامل کارخانه های تولید پوشاک بوده است. در 9 سپتامبر 2020 ، 
با داده های موجود ، 5 کشور از 33 کشور مناطق تولیدی به جز کارگاه های ضروری 
هنوز بسته اجباری شده اند. بیش از 31 میلیون کارگر پوشاک )48 درصد از کارگران 
پوشاک منطقه( در این کشورها زندگی می کردند )شکل 3(. این عدد کمتر از ماه 
آوریل است که 20 کشور از این بیکاری برخوردار بودند ، جایی که تقریبًا 56 میلیون 

کارگر )86 درصد( ساکن هستند.

کاهش تقاضای مصرف کننده :
کانال دوم که از طریق آن بحران COVID�19 بر زنجیره های تامین پوشاک تأثیر 
گذاشته است، کاهش شدید تقاضای جهانی مصرف کننده است. این کاهش ناگهانی 
عمدتًا به دلیل از دست دادن قدرت خرید، افزایش عدم اطمینان که مصرف را به تاخیر 
می اندازد و اقداماتی نظیر تعطیلی فروشگاه های پوشاک یا انواع مختلف محدودیت 
های سفر، می باشد. اعتماد جهانی مشتری در ماه مارس و آوریل 2020 با سریعترین 
 .)ILO ، 2020a( سرعت در تاریخ اخیر فرو ریخت و از آن زمان بهبود نیافته است
علیرغم تسهیل در برخی از کشورها ، اقدامات سختگیرانه مرتبط با COVID�19 در 
بسیاری از کشورها همچنان برقرار است که سبب شده سختگیری متوسط در سطح 
جهانی در سطوح باالیی قرار گرفته باشد. رابطه مستقیمی بین اقدامات سختگیرانه و 
تقاضای مصرف کننده وجود دارد: در کشورهایی که شدیدترین اقدامات سختگیرانه 
را دارند، رشد فروش خرده فروشی ساالنه بیش از 25 درصد کمتر از کشورهایی 
است که شدت سختگیری کمی دارند. این اختالف برای کشورهای دارای سطح 

.)ILO ، 2020a( سختگیری متوسط 10 درصد است
در 16 کشور از منطقه که امکان بررسی آماری برای آنها موجود است و 87 درصد 
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نیروی کار منطقه را تشکیل می دهند ، تخمین زده می شود که 60 میلیون کارگر در 
زنجیره های تأمین پوشاک شاغل هستند )به عنوان مشاغلی که به تقاضای داخلی 
و خارجی مصرف کننده پوشاک بستگی دارد( این محدوده شامل مشاغل موجود در 
بخش پوشاک و نیز مشاغل تامین بخش پوشاک می باشد مانند بخش کشاورزی 
)پنبه ، جوت یا ابریشم( ، بخش مواد شیمیایی )رنگها یا سایر مواد شیمیایی مرتبط با 
بحث پوشاک( یا بخشهای خدماتی مختلف مانند )طراحی ، بازاریابی(. زمانیکه تقاضا 
برای پوشاک دچار مشکل می شود، کارگران در کل زنجیره های تأمین لباس نیز 

تحت تأثیر قرار می گیرند. 
از 9 سپتامبر 2020 ، 49 درصد از مشاغل موجود در زنجیره های تأمین پوشاک 
)29 میلیون نفر( به تقاضای پوشاک از مصرف کنندگان ساکن در کشورهایی که 
سختگیرانه ترین اقدامات را در آنها انجام داده اند ، وابسته به فروش خرده فروشی 
می باشد که به شدت درآمدشان سقوط کرده است )شکل 4(. این سهم نسبت 
به حداکثر خود در ابتدای آوریل کمتر است، اما در هفته های اخیر ثابت مانده 
است. کارگران در این مشاغل احتمااًل از ازدست دادن شغل ، از دست دادن ساعت 
کار یا از دست دادن درآمد رنج می برند. 31 میلیون شغل دیگر )51 درصد( به 
تقاضای مصرف کننده هایی بستگی دارد که در کشورهایی با سطح متوسط اقدامات 
سختگیرانه مستقر هستند. این مشاغل با توجه به کاهش فروش خرده فروشی در 
این بخش خاص از کشورها ، البته به میزان کمتری ، احتمااًل عواقب نامطلوبی را 
تجربه کرده اند. فقط 240،000 شغل )0.4٪( به فروش پوشاک به مصرف کننده 
های مستقر در کشورهایی که محدودیت های اعمال شده در آنها کمتراست بستگی 

دارد ، جایی که تأثیر آن بر تقاضای مصرف کننده محدود است.

گلوگاه های زنجیره تامین :
زنجیره های تأمین پوشاک نیز تحت تأثیر بسته شدن محل کار در خارج از کشور 
قرار دارند که منجر به کانال سوم تأثیر می شود - گلوگاه های زنجیره تامین. تعطیلی 
محل کار در بسیاری از موارد باعث ایجاد اختالل در زنجیره تامین شده و از ورود 
به موقع ورودی های وارداتی به تولید پوشاک جلوگیری می کند. کاهش موجودی 
های ورودی می تواند موانع جدی برای حفظ تولید پوشاک و کارگران پوشاک برای 
کسب درآمد باشد - صرف نظر از اینکه بیماری همه گیر در کشوری که کارخانه در 

آن واقع شده است تحت کنترل است. 
بخش پوشاک در کشورهایی که وابستگی زیادی به واردات دارند و یا حتی تأمین 
کننده های آنها محدود به یک یا تعداد معدودی از کشورها می باشد، همچنین در 

شکل 3 : میلیون ها کارگر پوشاک در کشورهایی زندگی می کنند که 
دچار بحران تعطیلی واحدهای تولیدی هستند

شکل 4 : تقریبًا نیمی از مشاغل موجود در زنجیره های تأمین پوشاک به تقاضای مصرف کننده هایی بستگی دارد که در کشورهایی با اقدامات سختگیرانه زندگی می کنند
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برابر اختالالت مرتبط با عرضه های وارداتی آسیب پذیرتر هستند. در این راستا ، 
بخش پوشاک در جنوب شرقی آسیا و اقیانوس آرام بیشتر در معرض اختالل در 
عرضه نهاد های وارداتی است ، زیرا کشورهای این منطقه - مانند کامبوج یا ویتنام 
- سهم زیادی از ورودی های خود را از یک منبع تامین کننده متمرکز وارد می کنند 
) شکل 5(. در بسیاری از موارد کشورهای این منطقه فرعی به عنوان منبع تأمین 
ورودی به چین بسیار اعتماد می کنند  و این امر در صورت مواجهه با تعطیلی ناگهانی 
کار در کشور ، در پاسخ به موج دوم بحران ویروس، آنها را در مقابل کمبود مواد 
ورودی آسیب پذیر می کند. بخش پوشاک در شرق آسیا و جنوب آسیا ، که عمدتا 
توسط چین و هند هدایت می شود، به طور متوسط کمتر در معرض این خطرات 

است زیرا بیشتر ورودی های خود را در داخل کشور تأمین می کنند.
از 9 سپتامبر ، تخمین زده می شود که 30 درصد از واردات مواد اولیه تولید پوشاک از 
کشورهایی تأمین می شود که در این مناطق جغرافیایی به جز بخش های ضروری 

مابقی مشاغل تعطیل شده اند ، که نشان می دهد تأمین برخی از این مواد اولیه ها 
با مشکل مواجه شده است )شکل 6(. 

این رقم کمتر از 60 درصد مشاهده شده در ابتدای آوریل است اما نشان می دهد 
که مشکالت  واردات مواد اولیه همچنان کانال مهمی از اختالل است ، به ویژه در 

جنوب شرقی آسیا و اقیانوس آرام )47 درصد( و جنوب آسیا )41 درصد(.

*  مدیر بخش تحقیق و توسعه شرکت الیی ساز

منابع :
James Lowell Jackson. Jason Judd )Cornell University( . and Christian Viegelahn 
)Regional Economic and Analysis Unit )RESA(. ILO Regional Office for Asia and 
the Pacific(. International Labour organization. 2020 

شکل 5 : بخش پوشاک در جنوب شرقی آسیا و اقیانوس آرام بیشتر در معرض اختالل در تأمین مواد اولیه وارداتی است 

شکل 6 : اختالالت تامین مواد اولیه وارداتی در بخش پوشاک در شرق، جنوب شرقی آسیا و اقیانوس آرام همچنان زیاد است 
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Graphene Flag� که بخشی از برنامه تحقیقاتی WearGRAPHپروژه دو ساله 
ship اتحادیه اروپاست، منجر به ساخت یک منبع نیروی بر پایه گرافین برای 

اجزای الکترونیکی پوشیدنی شده است. یکی از بزرگ ترین موانع موجود بر سر 
راه استفاده از اجزای الکترونیکی پوشیدنی وجود باتری های جاگیر و بزرگ در 
کنار آن هاست. این باتری های نه تنها راحتی و استفاده از این ابزار را محدود می 
کنند بلکه از نظر طول عمر باتری، ایمنی و ضایعات نیز چالش برانگیز هستند. 
اندریاس روپرت، مدیر عامل کمپانی Interactive Wear تولیدکننده سیستم های 
الکترونیکی برای استفاده در منسوجات و سیستم های پوشیدنی می گوید: »استفاده 
از باتری ها برای مشتریان ما به دلیل محدودیت استفاده در مسافرت های هوایی 
و همچنین از نظر پایایی مشکل ساز است. ساخت سیستم های بدون باتری ایده 

جالبی برای بسیاری از افراد خواهد بود.«
خوشبختانه کمپانی اینتراکتیوویر در یک پروژه مشارکتی با دانشگاه فنی درسدن 
قصد انجام این کار را دارد. این پروژه که در سال 2018 آغاز شده، ویرگراف نام 
دارد و بخشی از برنامه تحقیقاتی گرافین فلگ شیپ اتحادیه اروپاست و هدف از 
آن ساخت یک منبع نیروی بر پایه گرافین، بدون باتری و سیم و دارای خاصیت 
انعطاف پذیری برای استفاده در اجزای الکترونیکی پوشیدنی می باشد. طراحی 
جدید مشکالت مربوط به روش های قدیمی برای تامین نیرو در اجزای الکترونیکی 

پوشیدنی نظیر شارژ کردن باتری و مسایل مربوط به ایمنی را نخواهد داشت.
البته نکته جالب توجه در این پروژه استفاده از گرافین که به آن »ماده اولیه شگفت 
انگیز« می گویند، به عنوان منبع نیرو است. پیش بینی می شود این ماده اولیه 
نقش مهمی در آینده اجزای الکترونیکی پوشیدنی ایفا کند. در نتیجه تصمیم گیری 
برای کمپانی اینتراکتیوویر برای همکاری در چنین پروژه ای با دانشگاه درسدن 

چندان سخت نبود.

شبکه پشتیبان
گرافین فلگ شیپ که بزرگ ترین برنامه تحقیقاتی اتحادیه اروپا تا به امروز می 
باشد، در سال 2013 کلید خورده و از آن زمان تا کنون زمینه همکاری با شرکت 
های جدید خالق، استفاده از گرافین در محصوالت و انجام تحقیقات در زمینه 
فناوری های پیشرفته با سطح آمادگی باال را فراهم کرده است. این امر از طریق 
همکاری نزدیک با دانشگاه ها، شرکت های کوچک و متوسط و کمپانی های 
بزرگ در سرتاسر اروپا محقق شده است. کنسرسیوم گرافین فلگ شیپ دارای 
حدود 150 سازمان در 21 کشور عضو اتحادیه اروپا و کشورهای وابسته می باشد.

جری کینارت، رییس گرافین فلگ شیپ می گوید که چشم انداز آن ها برای سال 
2020 ورود به »هسته 3« یا همان فاز بعدی پروژه است که از اول آوریل 2020 
آغاز شده و تا سه سال ادامه دارد. این فاز نشان دهنده پیشرفتی واضح به سمت 
فناوری های با سطح آمادگی باال می باشد. مهم ترین عامل محرک گرافین فلگ 
شیپ از همان ابتدا توسعه پایدار بوده است. بنابراین بیشتر فعالیت های صورت 
گرفته حول مباحث مربوط به بهره وری انرژی، جایگزین کردن مواد اولیه کمیاب با 
مواد اولیه متداول و سازگاری فعالیت های کنسرسیوم با محیط زیست می چرخد.

کاربرد گرافین
پروژه ویرگراف به اهدافی که از ابتدا برای آن تعیین شده بود، دست یافته است 
برای مثال بهره گیری از سطح باالی انعطاف پذیری و قابلیت اتصال گرافین در 

منسوجات و برداشت و ذخیره انرژی برای تولید ابزار پوشیدنی غیروابسته.
ویژگی های منحصر به فرد گرافین این امکان را برای دانشمندان فراهم کرده 
است تا سیستمی را طراحی کنند که نیروی آن از طریق سلول های خورشیدی و 
ابرخازن ها تامین می شود و دیگر نیازی به باتری های یون لیتیوم و شارژ کردن 

استفاده از گرافین به عنوان منبع نیرو برای فناوری های پوشیدنی بی سیم و بدون باتری

اطالع رساني

ترجمه: آزاده موحد
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مداوم آن ها نیست. البته مطابق معمول در این پروژه نیز چالش هایی وجود دارد که 
ابتدا باید آن ها را از سر راه برداشت. زنجیره ارزش در این پروژه از ماده اولیه گرافین 
گرفته تا اجزای بر پایه گرافین و سیستم های بر پایه گرافین، بسیار طوالنی است. 
یکی از این چالش ها فضای بزرگ موجود بین شرکت های فعال درابتدا و انتهای 
زنجیره ارزش بود. این به آن معنی است که بر فرض یکپارچگی ابرخازن هایی که 

برای مثال در یک آزمایشگاه دانشگاهی ساخته می شوند، با سیستم دشوار است.
روپرت در مورد چالش های ساخت می گوید: »در ابتدا و برای شروع ساخت 
سیستم زمانی را از دست دادیم اما در پایان موفق به ساخت اجزای الکترونیکی برای 
سیستم شدیم. شیوه ما همواره به این صورت است که ابتدا یک طراحی مدوالر 
انجام می دهیم و سپس اجزای شکل دهی شده را به آن اضافه می کنیم، در نتیجه 

اجزای الکترونیک را با ابرخازن های متداول طراحی کردیم.«
ابزار ساخته شده از طریق یک آنتن ان اف سی1 بر پایه گرافین به یک گوشی 
هوشمند وصل می شود. با استفاده از ان اف سی این امکان وجود دارد که در عین 
حال که از روی یک سمت ابزار الکترونیکی داده ها خوانده می شود، از سمت دیگر 

آن ابزار برای شارژ ابرخازن استفاده شود.
فناوری ویرگراف را می توان در موارد کاربردی متعددی به کار گرفت از جمله 
فشن، ورزش، سالمت، پزشکی و اینترنت اشیا. برای مثال تیم تحقیقاتی این مقاله 
E�COO� نآن را در پیراهن های خنک کننده دیجیتال به کار گرفته است. پیراه
LINE Powercool SX3 به طور موفقیت آمیزی به سیستم کنترل آب و هوایی 

مجهز شده است. این پیراهن دارای سنسور فشار اتمسفر، رطوبت و دما می باشد؛ 
سنسورهای خود شارژ شونده سیستم نیز داده ها را به گوشی هوشمند ارسال می 
کنند. در نهایت سیستمی با خاصیت خنک کنندگی موثرتر و بدون نیاز به سیم یا 
شارژر خواهیم داشت. روپرت می گوید: »این یک سیستم کامال بر پایه منسوج 
است که بر مبنای یک اثر فیزیکی عمل می کند. برای ارتقای اثر خنک کنندگی 

نیازی یه هیچ ابزار الکترونیکی نیست.
تصور ما بر این بود که استفاده از فناوری ویرگراف در این سیستم بدون باتری یک 
ایده بسیار عالی خواهد بود. تغییرات دمایی بسیار اندک است...برای داشتن یک 
پایگاه داده ای خوب الزم است تا حسگرهای دمایی هر یک دقیقه یک بار خوانده 
شوند. این بدان معناست که مصرف انرژی سیستم حسگر بسیار پایین است. در 
نتیجه امکان کار با ابرخازن ها که به طور حتم دارای مصرف انرژی کمتری هستند 

برای ما فراهم می شود.«

سایر پروژه ها
کمپانی اینتراکتیوویر در کنار پروژه ویرگراف بر روی حسگر حرکتی نیز کار می کند 
که بر خالف موارد کاربردی گرافین دارای مصرف انرژی بیشتری است. یکی از 
پروژه های اخیر این کمپانی حسگر توانبخشی زانو بوده که در این زمینه با کمپانی 
آلمانی OPED-تولیدکننده تجهیزات پزشکی-همکاری داشته است. این محصول 
در واقع قسمتی از یک نرم افزار می باشد که قادر است یک بازنمایی بصری از 
حرکات اندام تحتانی که توسط حسگر حرکتی اندازه گیری می شود، فراهم کند. 
با این کار نتایج قابل اعتمادی از فرایند مداوا و درمان در مرحله نقاهت حاصل می 

شود.
ارزیابی حسگر حرکتی بر عهده دانشگاه فنی مونیخ بوده که در این ارزیابی سیستم 
اینتراکتیوویر را با سیستم استاندارد نوری طال مقایسه کرده است. روپرت می گوید: 
»در این مقایسه ثابت شد که سیستم ما به خوبی سیستم طال بوده است. چنانچه 
طراحی و چگونگی به کارگیری سیستم درست باشد می توان تنها با یک حسگر 

اطالعات زیادی به دست آورد.«
کمپانی همچنین در حال کار بر روی چندین پروژه تحقیقاتی با بودجه ملی نیز 
هست برای مثال اخیرا وارد فاز آخر مطالعات مربوط به توسعه یک حسگر فشار بر 
پایه منسوج برای اهداف از پیش تعیین شده شامل کاربردهای صنعتی، ورزشی و 

غیره شده است. 
کمپانی در همکاری دیگری با دانشگاه فنی مونیخ از مواد اولیه به کار رفته در 
حسگر فشار فوق برای تولید یک حسگر کشسان استفاده کرده است. روپرت می 
گوید: »هدف از توسعه این حسگر استفاده از آن در تنفس و دم و بازدم بوده است. 
دانشجویان باید از طریق این حسگر سرفه های ناشی از بیماری کرونا را به ویژه 

در هنگام خواب که شخص متوجه سرفه های خود نمی شود، شناسایی کنند.«

سالمت در صنعت
از زمان بروز پاندمی کووید-19 به بعد، بررسی وضعیت سالمت افراد به ویژه از 
راه دور بسیار شایع شده که این امر فرصت های زیادی را برای صنعت اجزای 
الکترونیک پوشیدنی به همراه داشته است. روپرت می گوید پیش از این هم 
مشتریانی در این رابطه داشته اند اما از پاندمی به بعد تقاضا افزایش پیدا کرده است. 
او می گوید: »مشتریان ما برای محافظت از افراد در برابر حرکات یا ارتعاشات بد 
کنترل پاسچر انجام می دهند. یکی از مشتریان ما یک استارتاپ انگلیسی است که 
سیستم های مهندسی و اجزای الکترونیک مورد نیاز خود را از ما تامین می کند. 
آن ها به دنبال کشف ارتعاشاتی در محیط های کاری صنعتی هستند که منجر به 
سندروم ارتعاش دست-بازو در افراد می شود)شرایطی که در اثر کار با ابزار دارای 

ارتعاش، حس انگشتان و بازوها دچار تغییراتی می شود(.
کمپانی اینتراکتیوویر قصد دارد تا با همکاری شرکای خود سرمایه گذاری بیشتری 
در زمینه صنعتی سازی انجام دهد. این به معنای فرصت های بیشتر برای عرضه 
سیستم های بدون باتری و در نتیجه ابرخازن های بر پایه گرافین است که به گفته 
روپرت برای محیط های کاری با دماهای پایین مفید می باشد به ویژه این که 
باتری های یون لیتیوم با کاهش دما ضعیف می شوند. بنابراین ابرخازن ها از نظر 
غیرسمی بودن و عملکرد خوب در دمای پایین راه حل خوبی به شمار می روند 
هرچند که انتظار می رود احداث زیرساخت های تولیدی برای چنین سیستم هایی 
دو تا سه سال به طول بینجامد. وجود مشتریانی که تمایل به تولید انبوه سیستم 

های فاقد باتری دارند می تواند در این زمینه کمک کننده باشد.

مرجع:
Fiona Haran, “Wireless and battery�free wearables powered by 

graghene”, WTIN, July 2020
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آالینده ترین بخش های  از  به عنوان یکی  تکمیل همواره  و  رنگرزی  بخش 
 DyeCoo زنجیره تامین نساجی شناخته شده است و بنابراین تاسیس کمپانی
و ظهور فناوری نوآورانه رنگرزی با دی اکسید کربن در یک دهه پیش مورد 

استقبال زیادی از سوی صنایع نساجی قرار گرفت.
به گفته رییس بخش توسعه تجاری دایکو، فمکه زیجسترا فناوری های تحول 
آفرین کلید ایجاد تغییر در فرایندهای صنعتی هستند و به کارگیری آن ها برای 

کاهش ردپای زیست محیطی صنایع نساجی الزم و ضروری است.
فرایندهای  با  رابطه  نگرانی های فعاالن محیط زیست در  از مهم ترین  یکی 
میلیارد   28 ساالنه  فرایندهاست.  این  در  آب  زیاد  مصرف  نساجی،  تکمیلی 
کیلوگرم منسوج مورد رنگرزی قرار می گیرد و برآورد می شود مقدار آب مورد نیاز 

برای رنگرزی یک کیلوگرم پلی استر، 40 تا 45 لیتر باشد.
دایکو با توجه به این که این اعداد و ارقام ثابت نیستند و می توانند تغییر کنند، 
اولین نسل از ماشین های رنگرزی با دی اکسید کربن خود را در سال 2010 
عرضه کرد. این روش تحولی در فرایندهای رنگرزی ایجاد کرد چون برای 
رنگرزی پلی استر دیگر نیازی به آب، مواد شیمیایی و فرایند خشک کردن نبود.
این فناوری نیز مانند هر فناوری جدید دیگری در ابتدا دارای مسایل و مشکالتی 
بود که باید برطرف می شد. برای مثال در صنعت خودروسازی زمانی که اولین 
خودروی برقی ساخته شد، به دلیل مشکالت مربوط به باتری ها شعاع حرکتی 
خودرو کم بود اما با گذاشت زمان و کار کردن بر روی این نقص، شعاع حرکتی 

در خودروهای برقی جدید بسیار بیشتر شده است.
در مورد ماشین های رنگرزی دایکو نیز مشکالت این چنینی وجود داشته است. 

برای مثال بعضی از اجزای ماشین چون نخستین باری بود که طراحی شده 
بودند از استحکام و قدرت کافی برخوردار نبودند. در واقع تولید نسل چهارم این 
ماشین ها بدین معناست که اجزای الکترونیکی آن نظیر پمپ و موتور بهبود 

یافته اند و مشکالت اولیه آن ها برطرف شده است. 

پیشرفت های فنی
سیر تکاملی فناوری رنگرزی بدون آب دایکو حاصل فعالیت های متمرکز بخش 
تحقیق و توسعه در طول یک دهه گذشته بوده است. رونمایی از نسل چهارم 
فناوری رنگرزی با دی اکسید کربن که در ایتمای 2019 بارسلون نیز به نمایش 
گذاشته شد، نقطه اوج این فعالیت ها بود که توجه بازدیدکنندگان زیادی را نیز 

به خود جلب کرد.
دوران  کووید-19  ویروس  شیوع  با  و  گذشته  سال  زمستان  در  حال  این  با 
امیدبخش پس از برگزاری ایتما که اغلب تولیدکنندگان تجهیزات اصلی از آن 
لذت می بردند، به ناگاه پایان یافت. زنجیره های تامین درهم شکستند و تقاضا 
برای مد و لباس به یکباره سقوط کرد. برندها و خرده فروشان نیز سفارشات 
خود را لغو کردند که باعث توقف ناگهانی صنعت مد و پوشاک شد و پیامدهایی 
را برای تولیدکنندگان نساجی و تولیدکنندگان تجهیزات اصلی به همراه داشت. 
زیجسترا می گوید: »آگاهی افراد جامعه نسبت به مسایل زیست محیطی بیشتر 
شده است. فناوری های پایدار طرفداران خود را پیدا کرده اند اما به کارگیری 
آن ها در بخش های مختلف نیازمند سرمایه زیاد و روش های جدیدی است 
که چندان رایج نیستند. ما به عنوان یک کمپانی تالش خود را در این زمینه 

افزایش تقاضا برای فناوری های تحول آفرین در رنگرزی

اطالع رساني

ترجمه: آزاده موحد
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خواهیم کرد و در حال حاضر آمادگی باال بردن مقیاس تولید را نیز داریم.«
او اطمینان دارد که مبحث پایایی علی رغم وجود بحران های مالی همچنان 
اهمیت خود را در نظر صاحبان کسب و کارها و تصمیم گیرندگان این صنعت 

حفظ خواهد کرد.
بحران کووید-19 اهمیت رعایت پایایی را بیشتر نمایان کرده است. بسیاری از 
برندها علی رغم این واقعیت که فروششان محدود می شود، مبحث پایایی را در 
اولویت قرار داده اند. این موضوع نشان دهنده اهمیت استراتژیک اصالح زنجیره 
تامین نساجی می باشد. آگاهی مصرف کنندگان در حال افزایش بوده و عادات 
خرید نیز تغییر کرده است. شرکت ها قصد دارند پس از احیای بازار بر روی این 

قضیه سرمایه گذاری کنند. 
در حال حاضر زمان خوبی برای سرمایه گذاری شرکت ها نیست چون فروش 
برای  دایکو همچنان تالش  مورد کمپانی  در  است.  نقدینگی کم  و  محدود 
سبزتر کردن زنجیره تامین نساجی با وجود دشواری های آن اولویت شماره 

یک می باشد.
یکی دیگر از موانع موجود عدم اطمینان از تمایل مصرف کنندگان به پرداخت 
هزینه بیشتر برای محصوالت سبز است که در دوران پیش از کرونا هم مطرح 

بود. 
محصوالت پایدار دارای طول عمر بیشتری هستند و چنانچه مصرف کنندگان 
از این موضوع آگاهی داشته باشند ممکن است حاضر به پرداخت هزینه اضافی 
بازار  در  باید  که  آن طور  هنوز  این محصوالت  اما  بشوند  آن محصول  برای 
روند  و  آنها می شود  قیمت  ماندن  باال  باعث  نمی خورند که همین  به چشم 

اصالحات را با محدودیت روبرو می کند.

توسعه بازار
پرسودترین بازار برای کمپانی دایکو، آسیاست. این قاره که کشورهای در حال 
توسعه زیادی در آن وجود دارند، به دلیل عدم توجه به مسولیت های زیست 
محیطی خود مورد انتقاد قرار گرفته است. دایکو قصد دارد تا حضور خود را در 
منطقه گسترش دهد و بنابراین امیدوار است تا از این طریق بتواند وضعیت را 
بهتر کند و زنجیره تامینی زیست سازگار و پررونق برای صنعت نساجی ایجاد 

نماید.
کشورهای آسیایی مجموعا تامین کننده بخش اعظم پلی استر)رایج ترین الیاف 
مصرفی( جهان هستند. بنابراین بسیاری از کارخانجات رنگرزی پلی استر نیز در 
آسیا واقع شده است. تایوان، تایلند و اکنون نیز ویتنام از مهم ترین کشورهای 
تولیدکننده پلی استر می باشند. در نتیجه از نظر جغرافیایی نیز حضور دایکو در 

آن جا منطقی به نظر می رسد. 
فعاالن صنعتی حاضر در آسیا تمایل زیادی برای داشتن یک زنجیره تامین سبز 
دارند. آن ها مایلند تا هرچه زودتر فناوری های زیست سازگار را در کارخانجات 

تولیدی خود به کار بگیرند و در عملکرد خود مسئولیت پذیر باشند.
از سوی دیگر اروپا نیز همواره در عرصه نوآوری های تازه پیشرو بوده و بسیاری 
از شرکت های فناوری در این قاره واقع شده اند. آیا این امر روزی باعث بازگشت 

تولید به اروپا خواهد شد؟ در این صورت وابستگی به تولیدکنندگان آسیایی هم 
کمتر می شود. پاندمی کووید-19 نقص های سیستماتیک موجود در زنجیره 
تامین نساجی را آشکار کرده است: تولید محلی برای مصرف محلی مجددًا در 

حال ظهور است.

دالیل خوش بینی
علی رغم آشفتگی های بازار در شش ماه گذشته، کمپانی دایکو این تابستان دو 
ماشین رنگرزی با دی اکسید کربن نسل چهارم خود را در تایوان نصب کرده 

است. 
»اشتیاق  می گوید:  دایکو  کمپانی  در  فناوری  ارشد  مدیر  سوایرز،  ارنست 
بین المللی در رابطه با پایایی تصادفی نیست. ما بیش از هفت سال است که در 
حال همکاری با شرکت های تایوانی می باشیم و شاهد هستیم که تقاضا برای 
روش های رنگرزی فاقد آب و مواد شیمیایی پلی استر مدام در حال افزایش 
است. در حال حاضر 12 ماشین رنگرزی دایکو در کارخانجات مشتری ما در 

تایلند، ویتنام و تایوان در حال کار است.

شرایط پیش آمده در اثر شیوع ویروس کووید-19 آسیب زیادی به بسیاری از 
تولیدکنندگان در صنعت مد و پوشاک وارد کرده است. دولت هلند نقش مهمی 
ارسال  و  تولید  ادامه  منظور  به  دایکو  کمپانی  برای  ایجاد شرایط مساعد  در 

ماشین آالت در این شرایط بحرانی داشته است.«
در حال حاضر دایکو تنها تامین کننده ماشین آالت رنگرزی با دی اکسید کربن 
است و در نتیجه با فناوری های سبز جایگزین رقابت می کند. زیجسترا می گوید 
حتی اگر 10 درصد بخش رنگرزی سنتی به رنگرزی با دی اکسید کربن تبدیل 

شود ما می توانیم ادعا کنیم که در این مسیر موفق بوده ایم. 

مرجع:
Joe Link, “Growing demand for disruptive dyeing technolo�

gy”, WTIN, July 2020
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فناوری گرفتن اشیا نقش مهمی در یک زنجیره تولید یکپارچه و خودکار دارد. 
وظیفه این فناوری ایجاد ارتباط بین ایستگاه های کاری از لحاظ سخت افزاری 

و تضمین حرکت منسوجات از یک ایستگاه به ایستگاه دیگر است. 
البته اختراع ابزاری که توانایی گرفتن آن مانند انسان باشد بسیار دشوار است 
اما همچنان تقاضا برای گیرنده ها یا گریپرهای خودکاری که قابلیت آن ها در 
گرفتن حتی بهتر از انسان باشد، وجود دارد. با وجود این گریپرها زمان چرخه 

بهبود یافته و سرعت تولید و کیفیت محصول بیشتر می شود.
کمپانی فورمهند اتومیشن که در اوایل سال 2017 تاسیس شده است، یک 
کمپانی مهندسی می باشد که به ایجاد فناوری انعطاف پذیر گرفتن اجسام برای 
صنایع نساجی می پردازد. این کمپانی که در یکی از شهرهای شمالی آلمان-

براونشوایگ است. کمپانی  براونشوایگ-واقع شده، اسپین آف دانشگاه فنی 
فورمهند به تولید گریپرهایی با قابلیت انطباق پذیری باال برای تولید و حمل و 

نقل می پردازد. 
فورمهند تخصص خود را از صنایع خودروسازی به صنایع نساجی و پوشاک 
نیز وارد کرده است. از گریپرهای فورمهند در فرایندهای تولیدی RTM )قالب 
گیری انتقالی رزین( برای پالستیک های تقویت شده با الیاف استفاده می شود. 

فناوری
گریپرهای فورمهند از یک کوسن پر شده با گرانول تشکیل می شود که قابلیت 
انجام عملیات گرفتن  برای  این کوسن ها  دارد.  را  اشکال مختلف  با  انطباق 
گرفتن  برای  زیادی  مزایای  ترکیب  این  می شوند.  تخلیه  هوا  جریان  توسط 

اشیای نرم و متخلخل نظیر پارچه های نساجی، برش های چرمی یا الیه های 
نازک کاغذ چاپ دارد. 

از سوی دیگر فرایند گرفتن در این گریپرها یک فرایند مداوم است که این 
باعث کمک به انتقال اشیای نرم می شود. با این روش شکل اشیا حفظ شده و از 
خم شدن آن ها نیز جلوگیری می شود. از سوی دیگر وجود جریان هوا در داخل 
کوسن یک نیروی گیرندگی بسیار مالیمی را بر روی اشیا با هر سطحی که 
دارند، وارد می کند. اشیا با وجود جریان هوا کامال به گریپرها متصل می شوند. 
طراحی مدوالر گریپرهای فورمهند و فناوری مقیاس پذیر آن، امکان ساخت 
گریپرها را در شکل ها و اندازه های مختلف فراهم می کند و طیف گسترده ای از 
اجزا و قطعات را پوشش می دهد. گرفتن اشیای نرم، متخلخل و انعطاف پذیر، 
سطح و زیردست نرم گریپرها و انطباق پذیری باال از دیگر مزایای گریپرهای 

فورمهند است.
فناوری ساکشن کمپانی نیز این امکان را فراهم می کند تامنسوج در همان 
موقعیتی که پیش از شروع حرکت قرار داشت، باقی بماند. برای مثال اگر پیش 
از حرکت تا خورده بود، پس از حرکت نیز به همان حالت باقی می ماند و شکل 
آن عوض نمی شود. این موضوع در مورد تمامی الیه های پارچه صدق می کند.
یکی از چالش هایی که این کمپانی و سایر کمپانی های فعال در این عرصه 
با آن روبرو هستند حصول اطمینان از این است که تنها الیه باالیی از دسته 
پارچه های نازک گرفته شود. چگونه گریپرهای ساکشنی می توانند مکش الزم 
باز است  را برای گرفتن الیه باالیی به پارچه اعمال کنند؟ این یک سوال 
اما فورمهند ایده های مختلفی را در پاسخ به آن دارد. کریستین لشته، یکی 

انعطاف پذیری بیشتر در کارخانجات نساجی با فناوری جدید گریپرها
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بگیرید که  نظر  در  را  از محققان کمپانی می گوید: »جاروبرقی خانگی خود 
می توانید جریان هوای آن را افزایش یا کاهش دهید. عملکرد ما نیز به همین 
شکل است. من کاماًل اطمینان دارم که با این روش می توانیم نیروی گرفتن را 
تغییر دهیم و اطمینان حاصل کنیم که تنها یک الیه از پارچه گرفته می شود. 
با توجه به جریان هوا و فشار داخلی سیستم می توان تعیین کرد که چند الیه 

توسط گریپر گرفته می شود.«

انعطاف پذیری
تیم فورمهند قصد دارد با استفاده از این فناوری انعطاف پذیری را در زنجیره 
میکروکارخانه  انعطاف پذیری، یک  از شکل های  بیاورد. یکی  به وجود  تولید 

انعطاف پذیر است. 
لشته می گوید: »با تغییر خواسته های مشتری الزم است تا رول های نخ تعویض 
شود. برای مثال اگر رول نخ آبی بر روی ماشین بود باید آن را با قرمز عوض 
کرد اما قطر نخ قرمز با نخ آبی فرق می کند. برای انجام این کار به سیستمی 
نیاز است که رول های نخ کم و بیش مشابه را با هم تعویض کند اما مقدار نخ 

همیشه ثابت نیست و در نتیجه باز هم قطر متفاوت خواهد شد.
این مساله در مورد نیروی کار انسانی مشکلی به وجود نمی آورد اما در مورد 
انعطاف پذیری  به  دستیابی  راه  سر  بر  مانعی  این  و  نیست  اینچنین  ربات ها 

باالست. انعطاف پذیری در سیستم و کل فرایند الزامیست.«
اندازه های  با  مختلف  پارچه های  مورد  در  فناوری  این  که  می کند  اضافه  او 
متفاوت از انعطاف پذیری برخوردار است. تا زمانی که جریان هوا کافی باشد 

تمام محصوالت قابل گرفتن هستند. 
از آن جایی که تولید سفارشی در حال افزایش است این موضوع از اهمیت 
زیادی برخوردار می باشد. از آن جایی که گریپر تمام قسمت های رول نخ را 
پوشش نمی دهد باید مشکل مربوط به فضاهای خالی باقیمانده را رفع کرد. 
اندازه کافی  مادامی که گریپر برای گرفتن بزرگ ترین سایز یک پیراهن به 

بزرگ باشد، نباید مشکلی وجود داشته باشد. 

تجربه های به دست آمده از صنعت خودروسازی
فناوری فورمهند که در ابتدا در صنعت خودروسازی به کار گرفته شده بود، 
برای استفاده در سایر محیط های تولیدی نیز آماده سازی شده است. بعضی 
از کارخانجات نساجی ممکن است محیطی گرم و مرطوب داشته باشند اما 
به طور حتم شرایط محیطی آن ها سخت تر از کارخانجات پر از روغن خودرو 
سازی نیست. فرایندهای تولیدی در صنایع نساجی ساده تر از خودروسازی 
است اما سفارشی بودن محصوالت آن در صنعت خودروسازی که به تولید انبوه 
می پردازد، به چشم نمی خورد. لشته می گوید: »در صنعت مد بازار بزرگی برای 
دیجیتالیزاسیون در مفهوم سفارشی دوزی وجود دارد به این معنا که با داشتن 
لباسی که تنها سایز شما باشد می توانید استایل خودتان را خلق کنید. این همان 
باید سرمایه گذاری های  نتیجه  در  و  است  بازار مشتری محور  واقعی  مفهوم 

زیادی بر روی آن انجام شود. 

بازگشت تولیدات به اروپا
ایاالت متحده  بازگرداننده تولید و خدمات به  از عوامل  سفارشی سازی یکی 
آمریکا و کشورهای نزدیک تر است. بازگشت تولیدات به اروپا و بازار مبتنی بر 
مصرف کننده نقش مهمی در برآورده کردن خواسته های مشتریان و کاهش 

زمان سفارش تا تحویل کاال دارد. 
ایده  باید گفت که  اروپایی  تولید در کشورهای  با  لشته می گوید: »در رابطه 
میکروکارخانه های نزدیک به محل زندگی مشتریان محرک بزرگی در صنایع 

نساجی به شمار می رود.«
باعث  ایفا می کنند چون  نقش مهمی  اروپا  به  تولید  بازگرداندن  در  گریپرها 
کاهش تعداد کارگران کارخانه و در نتیجه کاهش هزینه تولید می شوند. درست 
تشکیالت-از  یک  در  انعطاف پذیری  ایجاد  باعث  دیجیتالیزاسیون  که  است 
فرایند طراحی تا آخر- می شود اما نباید اهمیت انعطاف پذیری در بخش سخت 

افزار را هم نادیده گرفت. 
لشته می گوید: »ربات ها به خودی خود تا حد زیادی انعطاف پذیر هستند و از 
دهه 70 به بعد نیز قابلیت انجام کارهایی که نیاز به انعطاف پذیری دارد را نیز 
داشته اند اما نکته مهم اتصال ربات با اشیاست که باید از انعطاف پذیری الزم 

برخوردار باشد.
دیجیتالیزاسیون باعث ایجاد انعطاف پذیری در عملیات، فرایند و برنامه ریزی 
می شود اما الزم است تا این انعطاف پذیری در مورد سخت افزار نیز وجود داشته 
موجود  افزار  سخت  در  انعطاف پذیری  ایجاد  باعث  می توانند  گریپرها  باشد. 

شوند.«

مرجع:
Andy Rhodes, Madelaine Cornforth, “Adding flexibility to the 

factory floor with gripping technology, WTIN
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مواد کندکننده شعله از لحاظ ایجاد ایمنی از اهمیت زیادی برخوردارند اما تاثیرات 
آن ها بر روی محیط زیست در بعضی موارد مشکل ساز می شود. این امر منجر 
به محدودیت های قانونی فوری شده که پیامدهای آن در سراسر اروپا گسترش 

یافته است.
واکنش کمپانی های به این محدودیت ها تحقیق و توسعه جایگزین هایی برای 
مواد شیمیایی سنتی مورد استفاده در تکمیل های ضد شعله بوده و مشکل آن ها 
در این راه حفظ عملکرد کندکنندگی شعله ضمن از بین بردن اثرات منفی آن است.
بخش های مختلف صنایع نساجی نظیر منسوجات خانگی و صنعت خودروسازی 
وابستگی زیادی به مواد کندکننده شعله دارند. محصوالت نساجی که برای این 
بازارها تولید می شود اغلب دارای استاندارد باالیی هستند اما دانشمندان عقیده دارند 

که ارزیابی کافی از خطرات آن ها برای سالمتی انسان انجام نمی شود.

تاثیر مواد ضد آتش بر سالمت
به گفته دپارتمان سالمت ایلینویز مطالعات حیوانی بر روی دی فنیل اترهای پلی 
برمه)PBDEs( نشان می دهد که قرارگیری در معرض این ماده در زمان حاملگی 
و پس از تولد می تواند منجر به بروز مشکالتی در رشد مغزی شود از جمله 
مشکالت مربوط به یادگیری و حافظه در بچه موش ها. مطالعات حیوانی همچنین 
نشان داده است که این ماده می تواند باعث تغییرات هورمونی و احتماال ابتال به 

سرطان شود. 
در مطالعات حیوانی دیگر مشخص شده است که تریس)1و3 دی کلرو-2-پروپیل( 
)TDCP( منجر به بروز تومور در کبد، کلیه، بیضه و غدد فوق کلیوی می شود. 

تحقیقات انجام شده بر روی موش ها هم نشان داده که این ماده باعث ایجاد تومور 
در کلیه، کبد و شکم می شود. بعضی از دانشمندان از این می ترسند که استرهای 

فسفاتی کندکننده شعله در انسان هم باعث بروز سرطان شود.

بهبود عملکرد
کمپانی آمریکایی Dynamic Modifiers در پاسخ به این نگرانی ها ترکیب 
برای  به طور خاص  را معرفی کرده که   PAL VersaCHAR غیرهالوژنی

مصارف صنعتی و تجاری طراحی شده است.
ماده جدید که برای بیشتر مواد اولیه قابل استفاده می باشد به صورت یک فیلم، 
ورقه یا پارچه پوشش دهی شده انعطاف پذیر تولید می شود و قابلیت قالب گیری، 
روقالب گیری و شکل داده شدن را دارد و به عنوان یک ترکیب پلیمری می توان 

آن را از بین غلتک های کالندر عبور داد.
در حال حاضر ماده اولیه جدید آزمایشات سختگیرانه زیادی را برای ورود به بازار 
پشت سر گذاشته است. یکی از چالشی ترین آزمایش ها قرارگیری در معرض شعله 
950 درجه ای بوده است. اد گرگور مسوول بازاریابی PAL VersaCHAR از 
طرف کمپانی داینامیک مودیفایرز می گوید که سطح ماده جدید پس از تماس 
مداوم با منبع حرارتی نیم سوز می شود. این سطح از ضد شعله بودن به این 
معناست که محصول در شرایط زندگی واقعی می تواند باعث نجات جان انسان ها 
شود. گرگور عقیده دارد که PAL VersaCHAR می تواند در جلوگیری از وقوع 

تراژدی هایی نظیر فاجعه برج گرنفل لندن مفید و موثر باشد.

انقالبی در تکمیل ضدآتش
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ایجاد محبوبیت
گام بعدی کمپانی داینامیک مودیفایرز گسترش دسترسی محصول جدید در بازار 
است. گرگور می گوید که این محصول به زودی در اروپا هم تست خواهد شد. 
استاندارد جدیدی در اروپا وجود دارد به نام EN 13501-1 که گرگور اطمینان دارد 
که محصول جدید با آن مطابقت خواهد داشت. آن ها امیدوارند که باالترین سطح 

استاندارد برای مواد اولیه پلیمری را نیز پشت سر بگذارند. 
 PAL The Clean یافته اولیه PAL VersaCHAR نمونه تکامل  ماده 
Plastic که حاوی مواد اولیه هالوژنی بود، می باشد. گرگور تاکید می کند که 
ماده جدید کامال غیرسمی و فاقد هالوژن هاست. یکی دیگر از تفاوت های این دو 
ماده این است که اولی تمایل به ذوب شدن داشته در حالی که دومی تنها سطح 

آن نیم سوز می شود.
ویدیویی از یک پارچه غیرمقاوم در برابر شعله که تکمیل ضد آتش بر روی انجام 
شده بود توسط کمپانی منتشر شده است. در این ویدیو می توان دید که اگر شما 
یک الیه نازک از PAL VersaCHAR داشته باشید می توانید انگشت خود 
را روی یک طرف قرار دهید در حالی که در طرف دیگر  شعله ای با حرارت 950 
درجه قرار دارد. در نهایت تنها سطح منسوج نیم سوز می شود. در پارچه ای با 
ضخامت 2 تا 5 سانتی متر تنها دو تا سه دقیقه طول می کشد تا حرارتی اندک در 
پارچه پخش شود. واضح است که اگر ضخامت پارچه بیشتر باشد، زمان گسترش 

حرارت هم طوالنی تر خواهد شد.
گرگور عقیده دارد که ماده جدید تنها ماده اولیه در نوع خود می باشد. مواد اولیه 
دیگری نیز وجود دارند که حاوی مقادیر زیادی هیدروکسید منیزیم هستند که 
فرایند سوختن آن ها آهسته است اما زمانی که آن ها در حال سوختن هستند 
ماده جدید تقریبا تنها نیم سوز می شود. کمپانی ادعا می کند که این یک ترکیب 

منحصر به فرد در بازار است.

زیست سازگاری
گرگور معتقد است کمپانی داینامیک مودیفایرز موفق شده تا تعادل خوبی بین 
پایایی و عملکرد در محصول جدید خود ایجاد کند. یک ترموپالستیک پلی اولفین 
یا TPO غیرسمی و پایا است و قابلیت استفاده یا فرایندپذیری مجدد را دارد. هیچ 
عنصر سمی در PAL VersaCHAR وجود ندارد و تمامی اجزای تشکیل دهنده 

جزو مواد اولیه ایمن هستند که با بسیاری از استانداردهای مربوطه مطابقت دارند.
این محصول تا به امروز بیشتر در آمریکا طرفدار داشته است اما گرگور اطمینان 
دارد که استفاده از آن به زودی در سایر کشورها نیز گسترش خواهد یافت. از آن 
جایی که محصول فوق همچنان جدید بوده و در ضمن قوانین در آمریکا نیز به 
شدت اروپا نیست، استقبال از آن در حد انتظار کمپانی نبوده است. در حال حاضر 
جایگزین کردن پلی وینیل کلراید در دستور جلسه های رسمی در آمریکا چندان 
مورد توجه قرار نمی گیرد و به احتمال زیاد در یک یا دو سال آینده هم به همین 

صورت باقی خواهد ماند.
عالوه بر آن PAL VersaCHAR در بسیاری از بازارها کاربرد دارد اما کمپانی 
بیشتر بر استفاده از این محصول در صنعت نساجی تمایل نشان می دهد و بر روی 

آن تمرکز کرده است. در حال حاضر نیز در حال مذاکره با سه کمپانی نساجی می 
باشد.

به طور حتم بازار منسوجات خانگی و بخش ساخت و ساز جزو اولویت های اول 
داینامیک مودیفایرز است چون استفاده از محصول جدید به جلوگیری از گسترش 
آتش در ساختمان کمک می کند. از آن جایی که قیمت این محصول از پلی وینیل 
کلراید بیشتر است انتظار می رود در ابتدا بیشتر در بخش های تجاری مورد استفاده 

قرار بگیرد.
البته بخش دیگری هم هست که باید کشف شود و آن بازار در حال رشد منسوجات 
محافظ می باشد. به کارگیری محصول جدید در لباس های محافظ مورد استفاده 
توسط نظامیان و پرسنل آتش نشانی می تواند باعث ایجاد تحول در این لباس ها 
شود. گرگور عقیده دارد که استفاده از این محصول در صنعت هوافضا هم مفید 

است. 
به نظر می رسد PAL VersaCHAR تامین کننده تمامی نیازهای موجود در 
رابطه با محصوالت کندکننده شعله باشد. این محصول هم پایاست و هم از نظر 
کارایی در سطح باالیی از استاندارد قرار دارد بنابراین می تواند جایگزین منطقی و 
خوبی برای محصوالت سنتی کندکننده شعله باشد. با این وجود تغییر عقیده تصمیم 
گیرنده ها به ویژه آن هایی که در صنایع قدیمی تر فعالیت می کنند کار چندان ساده 
ای نیست اما وجود قوانین موجود در رابطه با محافظت از محیط زیست و حفظ 
سالمت انسان به گسترش استفاده از این ماده ضد آتش کمک می کند. در حال 
حاضر PAL VersaCHAR یکی از معدود جایگزین ها برای مواد شیمیایی 

کندکننده شعله می باشد.

مرجع:
 Joe Link. “Revolutionizing Fire Retardancy”. WTIN.

 2020 January
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گرافین ماده اولیه خیره کننده ای است که به باور نویسنده این مقاله می تواند 
نمایانگر فاز آینده تکامل نانویی باشد.

گرافین یک الیه اتمی از کربن است. گرافیت نیز چندالیه از گرافین است که 
بر روی هم قرار گرفته اند. بهترین روش تهیه گرافین از نظر تجاری جداسازی 
الیه های گرافیت با استفاده از فرایندهای مختلف است. گرافین حاصل از این 
روش نانوپلیت نام دارد. تعریف سازمان بین المللی استاندارد یا ایزو از گرافین 
یک الیه تکی از اتم های کربن می باشد که در آن هر اتم در یک ساختار کندو 
مانند به سه اتم کربن مجاور خود متصل است و گرافینی که از سه تا ده الیه 

تشکیل شده باشد گرافین کم الیه نام دارد.
از  نووسلوف  کاستیا  پروفسور سر  و  جیم  آندره  پروفسور سر  در سال 2004 
دانشگاه منچستر موفق به ایزوله و جدا کردن یک الیه تک اتمی شدند و 
برای این کار جایزه نوبل دریافت کردند. این نخستین باری بود که گرافین از 

گرافیت استخراج شد.
رویکرد این دو نفر برای رسیدن به کشف جدیدشان یک رویکرد ابتدایی بود و 
برای اجرایی کردن آن هم از یک نوار چسب استفاده کردند. روش کار آن ها 
به این صورت بود که یک تکه کوچک از نوار چسب را چندین بار به گرافیت 
فلیک یا پوسته ای چسباندند و پوسته های کوچک تر را جدا کردند تا زمانی 
که پوسته هایی با ضخامت یک اتم که همان گرافین است حاصل و با این 

کارفرصت های موجود آشکار شد.

جذابیت های گرافین
گرافین یک ماده اولیه جالب توجه می باشد چون 200 بار محکم تر از فوالد 
است، رسانایی الکتریکی و حرارتی آن از مس بیشتر است، انعطاف پذیر است، 
از  باالتر  به تحمل دماهای  قادر  پایدار است و در ضمن  ترنسپرنت و بسیار 
c°4000 می باشد. همه این ها بدین معناست که پتانسیل کاربردی این ماده 

بی حد و مرز است.
الیاف گرافین جدا از خواص مکانیکی خود قادر به منعکس کردن نورها با منابع 
مختلف و جذب اشعه مادون قرمز دور برای کمک به حفظ دما می باشند. 
در ضمن منسوجات بر پایه گرافین دارای مقاومت برشی، پایداری حرارتی و 

خصوصیات ضدمیکروبی، آنتی استاتیک و ضد اشعه فرابنفش هستند.

کاربردهای گرافین
گرافین یک ملکول همه کاره است که همان طور که در باال به آن اشاره شد 

دارای خواص منحصر به فرد و ایده آلی می باشد.
سبکی و استحکام بی نظیر گرافین برای استفاده در هواپیماها و فضاپیماها 
باعث شده تا برای استفاده در صنعت حمل و نقل بسیار مناسب باشد. این 
ویژگی گرافین برای استفاده در باتری ها هم یک مزیت محسوب می شود 
ضمن این که خواص رسانایی آن می تواند باعث کاهش زمان شارژ باتری 

شود.

آینده درخشان گرافین درصنعت الیاف 

اطالع رساني
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تواند  می  چندالیه  گرافین  که  اند  کرده  ثابت  براون  دانشگاه  محققان  اخیرا 
دوبرابر در برابر نیش پشه مقاوم باشد. این ماده اولیه بسیار ظریف و در عین 
حال محکم به عنوان مانعی در برابر نیش پشه عمل می کند. در عین حال 
تجربه نشان داده است که گرافین سیگنال های شیمیایی را که پشه ها از آن 
برای حس کردن خون بهره می گیرند، مسدود می کند و از تمایل آن ها برای 
نیش زدن می کاهد. یافته ها نشان می دهد که لباس هایی که دارای الیی 
گرافینی باشند ممکن است بتوانند به عنوان مانعی در برابر نیش پشه عمل 

کنند.
محققان دانشگاه منچستر با مهندسی پوست های گرافین، نخ های بر پایه 
گرافین تولید کرده اند که می توان آن را به روش بافندگی کشبافی درون 
پوشاک به کار گرفت و از آن به عنوان یک سنسور انعطاف پذیر برای ارسال 
داده های دمایی یا فشاری از طریق بلوتوث یا RFID)سامانه بازشناسی با 

امواج رادیویی( به دستگاه مورد نظر استفاده کرد. 
دکتر نازمول کریم از موسسه ملی گرافین در دانشگاه منچستر در مورد نحوه 
تیم  توسط  نساجی  های  نخ  دهی  پوشش  برای  گرافین  اکسید  از  استفاده 
تحقیقاتی خود توضیح می دهد. او می گوید: »گرافین خالص که به روش 
الیه برداری مکانیکی به دست آمده باشد، مقیاس پذیر نیست در نتیجه ما 
الیه برداری را در فاز مایع انجام دادیم تا اکسید گرافین احیا شده تولید کنیم. 
با استفاده از یک ماشین رنگرزی بسیار ساده موفق به تولید نخ های رسانای 
الکتریکی شدیم. این نخ ها را می توان به روش کشبافی در پوشاک به کار 

گرفت.«
نخ پوشش دهی شده دارای حساسیت دمایی عالی می باشد و حتی در برابر 
تغییرات دمایی اندک نیز واکنش نشان می دهد. با استفاده از 10 توپ فوالدی 
این نخ در معرض تحریکات مکانیکی قرار داده شد و از پودر شستشو نیز برای 
شبیه سازی عملیات شستشو استفاده شد و مشاهده شد که نخ پس از ده بار 

شستشو همچنان خاصیت رسانایی خود را حفظ کرده است.
دکتر کریم می گوید:«تمرکز ما بیشتر بر روی استفاده از ماشین آالت، فرایندها 
و سیستم های موجود است. تولید مقیاس پذیر می تواند باعث کاهش هزینه 
های پوشاک کارکردی با کارایی باال که دارای ویژگی های ضدمیکروبی، آنتی 

استاتیک و کندکننده شعله نیز باشد، شود.«
یکی دیگر از کاربردهای احتمالی گرافین در بازیافت پالستیک است. امروزه 
ها  اولیه می شود. پالستیک  ماده  کیفیت  افت  باعث  ها  بازیافت پالستیک 
با اضافه کردن گرافین به  اما  بازیافت هستند  بار قابل  به طور میانگین سه 
پالستیک بازیافتی می توان استحکام آن را بهبود بخشید و امکان بازیافت آن 

به دفعات بیشتر را فراهم کرد.
بیوپزشکی)درمان  از  است  توجه  جالب  و  متنوع  بسیار  گرافین  کاربردهای 
تا صنایع دفاعی)کشف مواد منفجره(، زیرساخت ها)افزایش  سرطان( گرفته 
عمر مفید جاده ها(، ورزش)الستیک دوچرخه مسابقه ای(، ابزار)سنسورهای 
تلفن  دور)فناوری  راه  از  ارتباط  حرارتی(،  های  حرارت)فیلم  مدیریت  هوا(، 

همراه(، تصفیه پساب ها)خالص سازی( و بسیاری کاربردهای دیگر.

چالش ها
چالش اصلی در رابطه با استفاده از گرافین، تولید آن در مقیاس زیاد است. 
در حال حاضر الیاف گرافین به روش ذوب شدن و ترریسی در مقیاس انبوه 
تولید می شوند. چالش بزرگ دوم حفظ کیفیت در مقادیر زیاد از گرافین است. 
خطاهای موجود در شبکه تک الیه ای کربن در گرافین معموال مشکل ساز 
هستند چون از آن جایی که ساختار دوبعدی باعث حساسیت زیاد ماده اولیه به 
عیب ها و نواقص می شود، هرگونه نقصی می تواند تاثیر منفی بر ویژگی های 

گرافین داشته باشد.
از آن جایی که گرافین از نقطه نظر کاربردی یک ماده اولیه جدید به شمار 
می رود، باید مورد آزمایش و تایید قرار بگیرد. در این رابطه هیچ گونه پیشینه 
تاریخی وجود ندارد و همه چیز باید از اول ایجاد شود. به همین ترتیب از آن 
جایی که نانوتکنولوژی حوزه ای است که به سرعت در حال رشد می باشد 
پس اطالعات بیشتری در مورد خطرات بالقوه بعضی از نانومواد برای سالمت و 
ایمنی به زودی منشتر خواهد شد. خطرات بالقوه این مواد برای سالمتی به نوع 
نانومواد و سطح قرارگیری در معرض آن بستگی دارد. خطر بعضی از نانوذرات 
می تواند از ذراتی با ابعاد بزرگ تر از ماده مشابه بیشتر باشد. بنابراین ممکن 
است محدودیت های مواجهه شغلی برای یک ماده سطح کافی از محافظت در 

برابر نانوذرات همان ماده را فراهم نکند.

آینده
گرافین در آینده مزایای بی شماری را برای صنعت الیاف به ارمغان خواهد آورد. 
این ماده در ابتدا می تواند به عنوان یک ماده افزودنی در کامپوزیت ها عمل 
کند و با پیشرفت فناوری های نوآورانه و انقالبی می توان نخ های محکم و 
انعطاف پذیر گرافینی را با روش بافندگی درون مواد اولیه به کار گرفت و از 

جهات بسیاری مواد اولیه فعلی را پشت سر گذاشت.
محققان در سرتاسر جهان به تحقیقات خود در باره گرافین ادامه می دهند تا 
همچنان به کشف خصوصیات مختلف و کاربردهای احتمالی این ماده اولیه 
بپردازند. تصور می شود هزینه و احتماال قوانین و مقرات تنها مانع بر سر راه 
توسعه این فناوری باشد. فناوری نانو می تواند ویژگی های الیاف را تغییر دهد 
و این واقعیتی است که باید از نظر ایمنی و سالمت مورد توجه قرار بگیرد. بهتر 
است که با احتیاط پیش رفت چون در این صورت موانع نمی تواند باعث عقب 
راندن توسعه فناوری جدید شود. نخستین نانوماده تجاری که در یک ایروسل 
به کار گرفته شده بود باعث مرگ حدود 80 نفر در نخستین روز عرضه آن در 

بازار شد. 

مرجع:
 Chris Plotz. “Graphene offers significant promise
 for fiber applications of the future”. International

  2019 Fiber Journal. December
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تهیه و تنظیم: 
مهندس اکبر شیرزاده

بخش بیست و نهم

عربستان  خاک  در  اسالمی  نهضت  که  ایامی  در 
ایران،  سرزمین  در  می پیمود،  را  کمال  و  رشد  راه 
ظلم و بیدادگری به حداکثر رسیده بود. خسروپرویز 
بار  زیر  را  مردم  کمر  بود،  حریص  سلطانی  که 
مالیات های سنگین خرد کرد. اگر هرمز چهارم به 
بزرگان سختگیری می نمود و رعیت را می نواخت؛ 
خسروپرویز هم رعایا را می آزرد و هم به بزرگان را 
رنجیده خاطر می کرد. این پادشاه صمیمی ترین یاران 

خود را به دیار نیستی فرستاد.
ثعالبی می گوید: » خسرو را گفتند که فالن حکمران 
را به درگاه خواندیم و تعطل ورزید، پادشاه بالفاصله 
امر کرد که اگر آمدن او پیش ما به تمام بدن دشوار 
است، ما به جزئی از تن او اکتفا می کنیم،تا کار بر 
ما  درگاه  به  را  او  فقط سر  آسان تر شود.بگویید:  او 
حدودی  اغنیا  و  فقرا  به  نسبت  او  ظلم  بفرستند !« 
نداشت. وی در دوران سلطنت 38 ساله خود گنج ها و 

اموال بسیاری فراهم کرد. 
پرویز  خسرو  اخالقی  صفات  درباره  کریستن سن 
به  میل  خسرو  صفات  »برجسته ترین  می نویسد: 
ایام  سال  و هشت  سی  در  بود.  تجمل  و  خواسته 

سلطنت خود گنج ها آکند و تجمالت فراهم آورد. 
در سال هجدهم سلطنت مالی که خسرو به گنج 
جدید خود در تیسفون نقل کرد، قریب 468 میلیون 
مثقال زر بود. اگر هر درهم در دوره ساسانی را یک 
مثقال بگیریم، تقریبا معادل 375 ملیون فرانک طال 
می شود. از این گذشته مقدار کثیری جواهر و جامه 
گرانبها داشت، که بیشتر از عجایب روزگار بود. بنابر 
تخمینی که خسرو بعد از سقوطش از مال و گنج خود 
کرده است. دارایی او خیلی بیش از میزانی بود که فوقًا 

مذکور افتاد.
بعد از سیزده سال سلطنت، در گنج او 800 میلیون 
مثقال نقود جمع شده بود. و چون پادشاهی او به سی 
سال رسید با وجود جنگ های طوالنی و پرخرجی که 
کرد، میزان نقود او به 1600 میلیون مثقال بالغ گردید، 
که تقریبا معادل 1300 میلیون فرانک طال است. و 
این عالوه بر غنایم جنگ بود. افزایش ثروت او در 
سال های اخیر به سبب وصول بقایای مالیاتی بود که 
بدون اندک ترحم و رعایتی از مردم می گرفتند. از این 
گذشته مبالغی کثیر به عنوان  غرامت  اموالی که از 
خزانه  او سرقت شده یا به طرق مختلف تلف گشته 

اوج عظمت سلسله ساسانی و

ری خسرو رپوزی دوران زمامدا
بود، از مردمان گرفت.«

خسرو دوم در حرم خویش سه هزار همسر داشت؛ 
غیر از زنانی که خدمتکار یا مطرب او بودند. سه هزار 
خادم مرد، 8500 مرکب، 76 فیل و 12 هزار قاطر 
برای حمل اموال داشت. وی تنها از لحاظ اقتصادی 
کشور را فقیر نکرد بلکه در اثر جنگ های فراوان، عده 
کثیری از جوانان و طبقه فعال کشور که در خدمت 
نظام بودند از بین رفتند. در سال های آخر سلطنت، 
وی با قهر طبیعت مواجه شد. طغیان عظیم دجله نه 
تنها قسمتی از اراضی حاصلخیز را به باتالق تبدیل 
کرد بلکه قسمتی از کاخ شاهی را نیز از بین برد. وی 
در سال های آخر سلطنت با طغیان نجبا و فرماندهان 
قسمت های مختلف مواجه و عاقبت به دست یکی از 

پسران خود، کشته شد. 
بزرگ ترین  دوم،  خسرو  سلطنت  طوالنی  دوره  در 
تجمالت برای تأمین جاه طلبی های این پادشاه بر 
مردم وارد آمد.  طبری گوید:» این پادشاه بیش از هر 
کس به جواهرات و ظروف و اوانی گرانبها و امثال آن 
مایل بود. باری عجایب بارگاه خسروپرویز ورد زبان 
مورخان ایرانی و عرب است . بلعمی و ثعالبی دوازده 
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چیز شگفت از خسرو حکایت کرده اند من جمله :قصر 
تیسفون . درفش کاویان . زن او شیرین . رامشگران و 
مغنیان دربار سرکش و باربذ )یا پهلبذ(. ریدک خوش 

آرزو. شبدیز. فیل سفید. «
ثعالبی گوید:» از عجایب و نفایس دستگاه پرویز یکی 
شطرنجی بود که مهره هایش را از یاقوت و زمرد 
ساخته بودند دیگر نردی از بسد و فیروزه دیگر قطعه  
چون  که  افشار(  )مشت  مثقال  وزن 200  به  زری 
موم نرم بود و می توانستند آن را به اشکال مختلف 
درآورند . دیگر دستاری که شاه دست را با آن پاک 
میکرد، چون چرکین می شد آن را در آتش می افکندند 
نمی سازند.  را  آن  ولی  پاک می کرد  را  آتش چرک 
خسرو تاجی داشت که 60 من زر خالص در آن به 
کار برده بودند و مرواریدهای آن تاج هر یک مقدار 
گنجشک بود یاقوت های رمانی آن »در شب چون 
چراغ روشنائی می داد و آن را در شبان تار به جای 
چراغ به کار می بردند«. زمردهایش »دیده افعی را 
کور می کرد« زنجیری به طول 70 ذرع از سقف ایوان 
آویخته بود و تاج را به قسمی به آن بسته بودند که 
بر سر پادشاه قرار می گرفت و از وزن خود آسیبی به 

او نمی رسانید .«
ثعالبی تخت طاقدیس را چنین توصیف می کند:» این 
سریری بود از عاج و ساج که صفائح و نرده های آن 
از سیم و زر بود 180 ذراع طول و 130 ذراع عرض 
آبنوس  و  سیاه  چوب  با  آنرا  های  پله  روی  داشت 
زرکوب فرش کرده بودند. آسمانه  این تخت از زر 
و الجورد بود و صور فلکی و کواکب و بروج سماوی 
و هفت کشور و صور پادشاهان و هیئت های آنان را 
در مجالس بزم و ایام رزم و هنگام شکار بر آن نقش 
کرده بودند در آن آلتی بود برای تعیین ساعات روز، 
چهار قالی از دیبای بافته مرصع به مروارید و یاقوت 
در آن تخت گسترده بودند که هر یک تناسب با یکی 

از فصول سال داشت .«
مشیرالدوله می نویسد:» خسرو پرویز بعد از انوشیروان 
عالی،  قصور  از  است.  ساسانی  شاه  معروف  ترین 
حسرمسرا و تجمالت دربار او حکایت ها مانده است 
و  گفته اند  داستان ها  اسالمی،  دوره  او شعرای  از  و 
سروده اند. خزانه، گنج ها و تجمالت او را احدی از 

شاهان سابق ساسانی نداشت. عده زنان این شاه را 
مورخین سه هزار تن نوشته اند. عالوه بر اینها چندهزار 
او  نواختن جزو حرمسرای  برای سرودن و  کنیزک 
دربار  مخارج  فهمید  می تواند  ترتیب  این  به  بودند. 
ایران در آن زمان چه بود و اگر در نظر بگیریم که 
خسرو پرویز در مجلس محاکمه، در مقام مدافعه از 
خود می گفته که موجودی خزانه ایران را چهار برابر 
کرده و مخارج جنگ های 25 ساله او را با بیزانس 
جمع کنیم به آسانی می توان دریافت چه تحمیالتی 

در زمان او به مردم ایران شده است.«
با مرگ خسرو پرویز، بار دیگر فئودالیسم در سراسر 
ایران سایه افکند. در طی چهار سال که بین مرگ 
آخرین شاه ساسانی  یزدگرد سوم  خسرو و جلوس 
سلطنت  تخت  بر  پادشاه  دوازده  داشت،  فاصله 
جلوس کردند که جملگی آلت دست قدرتمندان و 
فئودال های بزرگ بودند و به قول دکتر گیرشمن » 
شاهزادگان فقط ملعبه ای در دسِت دسته ها بودند. تاج 
بر سر می گذاشتند تا چند ماه بعد کشته شوند. چون 
مرد کم آمد زنان را بر تخت نشاندند. چنانکه دو دختر 

خسرو، پوران و آزرمیدخت به سلطنت رسیدند.«
از  که  شاهزاده ای  میالدی،   633 سال  در  عاقبت 
ترس جان به استخر پناه برده بودرا پیداک ردند و 
تاج شاهی بر سر او نهادند. این شاهزاده نگون بخت 

یزدگرد سوم بود و با این که در زمان سلطنت این 
پادشاه ظاهراً همه ایران زیر فرمان پادشاه واحدی در 
آمد ولی در حقیقت، سرداران لشکر و سپاهیانی که در 
نتیجه سیاست نظامی انوشیروان هر یک بر خطه ای 
از ایران فرمانروایی دشتند، حاضر نبودند از حکومت 
مرکزی اطاعت کنند. آنها منطقه نفوذ خود را چون تیو 
و قطاعی که از پدر به آنها رسیده، تصور می کردند ولی 
این ملوک الطوایفی جدید در مقابل اعراب بادیه نشین 
که جز نعصب مذهنبی و فکر غارتگری، سرمایه ای 
نداشتندتاب مقاومت نیاوردند و به فرمان عمر ابن 

خطاب حمله نظامی اعراب آغاز گردید.
در این دوره خرید و فروش و تولید پارچه های حریر 
زربفت و حریر  پارچه های  بوته ای،  و  نقش دار ، گل 
کلیه  و  بود  باال  سطح  در  بسیار  دربار  مخصوص 
هنرمندان و طراحان لباس به فکر ارتقای تولیدات 
خود بودند و برای کسب مشتری رقابت می کردند. 
نفوذ صنایع ساسانی تنها در صنایع کشورهای همسایه 
دیده نمی شد بلکه به نواجی بسیار دور دست نیز رفته 
بود. چنان که در صنایع مصر آن زمان که معروف به 
صنایع قبطی است مخصوصاً در پارچه های قبطی آثار 
بارزی از صنایع ساسانیان دیده می َود. در صنایع اروپای 
غربی و مرکزی نیز نفوذ صنایع ساسانی آشکار است 
و بسیاری از کارشناسان معتقدند صنعت گوتیک که از 
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قرن دوازدهم تا شانزدهم میالدی در فرانسه منتهای 
ترقی را داشته است، تحت نفوذ صنایع ساسانی بوده 
و مخصوصاً در اماکن مذهبی قرن دوازدهم فرانسه، 

نفوذ آشکاری از صنایع ساسانی دیده می َشود.
در شرق نیز نفوذ تمدن و صنایع ساسانس تا اقصای 
شرق رفته است، چنان چه نه تنها در ترکستان شرقی 
نقاشی های یافته اند که آثار تمدن ساسانی در آن بارز 
است بلکه در آثار بودایی تورفان و آثار مانوی آنجا نفوذ 
صنایع ساسانی دیده می شود. در نزدیکی ختن، بتی 
یافته اند که تاجی مانند ساسانیان بر سر دارد. ریش 
سیاه بر صورت، جامه سبز و شلوار مخصوص ایرانیان 
بر تن و چکمه سواران ساسانی بر پا دارد. چنان که 
دو بت بزرگ  بودایی بامیان، جامه و شلوار پرچینی 
پوشیده اند که عیناً در مجسمه شاپور اول هم دیده 

می شود. 
در آخرین حد بامیان یعنی در کنار دشت پامیر و در 
میان سلسله کوه های هندوکش، نقاشی هایی بر روی 
دیوار یافته اند که آثار صنایع ساسانی در آن آشکار 
است. هر چند که اساس نقاسی با اسلوب بودایی است 
اما جامه هایی که در بر است مشابه جامه پادشاهان 
ساسانی است که شمشیر و بیرقی همراه دارند و تاجی 
مانند آنان بر سر گذاشته اند که این تاج شباهت تام با 
تاج شاپور اول دارند که در حجاری ها و سکه ها دیده 

می شود. برخی از این نقاشی ها از قرن ششم میالدی 
است یعنی از زمانی که خسر اول در حدود سال 506 

این ناحیه را جزو سرزمین خود نمود.
به هر حال صنعت دوره ساسانی در ایران به اندازه ای 
برومند بوده که قرن ها در دوره اسالمی باقی مانده 
بدین معنی که نقش ها و تصاویر آن زمان را صنعتگران 
در بافندگی، فلزکاری، گچ بری، کاشی سازی، نقاسی، 

تذهیب و .. به کار می بردند. 
 زنده یاد علی سامی در کتاب »تمدن ساسانی« که 
بخش مهم از مجموعه دروس ایشان در دانشکده 
ادبیات دانشگاه شیراز است به تفضیل درباره هنر و 
صنایع این دوره بحث کرده است که در اینجا قسمت 
مختصری از آن را که مربوط به ریسندگی و بافندگی 
و پوشاک دوره ساسانیان است، نقل می کنیم. وی در 
پایان مقدمه کتاب خود چنین می نویسد: »نمایاندن 
فرهنگ کهن و ریشه دار ساساني از لحاظ محدود 
بودن مدارک و منابع همان دشواري نمایانیدن تمدن 
هخامنشي را دارد، خاصه آن که پژوهندگاني که این 
راه را پوییده اند نیز محدود بوده اند و پژوهندگان بیگانه 
نیز با همه تالش و کوشش گاهي به روح حقیقي این 
فرهنگ و تمدن پي نبرده و پایین تر از آن چه بوده و 
سزاوار است قضاوت کرده اند و هنوز نتوانسته اند تابلو 
حقیقي دورنماي این فرهنگ کهنسال مشرق زمیني 

را با نمایاندن همه جزئیات و دقایق ترسیم کنند.
هر قدر زمان بیشتر بگذرد و دامنه اکتشافات مبسوط  تر 
شود و تحقیقات جلوتر رود، ارزش و تابندگي تمدن 
ایران در زمان ساساني بهتر نمودار خواهد شد. اثرات 
این هنر و دانش پانزده قرن است که چون آفتابي 
درخشان بر تارک قسمت مهمي از قاره عظیم آسیا 
تا کرانه هاي مدیترانه و دریاي هند تابان و نافذ است.

ارزش و اهمیت این امپراتوري نهتنها در این دوره 
تاریخ نویسان  بلکه  اسـت،  شـده  مشهود  زمانه  و 
و محققان اسـالمي و محققان قـدیم نیـز کـم و 
بـیش بـا احترام و ستایش، یادي از آن کرده اند که 
در جاي خـود ، هرجـا مناسبت پیـدا کرده در بین 
مطالب کتاب، ذکر شده است و در اینجا به نقل گفته 

سه مورخ اکتفا مي شود:
کلیه  »مردمان  نوشته شده:  1-در خالصۀالعجائب 
ممالک به برتري ایرانیان برخویشتن معترف بودنـد. 
قـانون مملکتداري، آیـین بدیع در جنگ،هنرمندي 
در استعمال رنگها و آماده کردن خورش ها و آمیختن 
داروها، شیوه پوشش، نظام واداره والیات، مواظبت 
در نهادن هر چیزي به جاي خویش، انشاءِ رسائل و 
مقاالت، تیزهوشي، پاکي وپاکیزگي، درستي و راستي، 
احترام و تکریم شاهان، این همـه در میان ایشان به 
نهایـت کمـال و مایه اعجاب و تحسین دیگران بود، 
تواریخ آنان براي هر کس که پس از ایشان بخواهد 

جهانداري کند،دستور و پیشواي خوبي خواهد بود.«
 2-.ابوالفدا مي نویسد:»شاهان ایران در نزد جهانیان 
بزرگترین شاهان گیتـي شمرده مـي شـوند. ایشان 
آیین  در  و  بود  بلند  فکر و هوش  و  بسیار،  را خرد 
شاهي هیچ یـک از شـاهان جهـان بـه پاي ایشان 

نمي رسد.« 
3-تئوفیالکت مورخ اهل بیـزانس در قرن هفـتم 
میالدي در جلد چهارم کتاب خود راجع به خسروپرویز 
گفته است: انساني جاودان در میان خدایان و خداوندي 
آدمیان، صاحب شهرت عظیم،  درمیان  توانا  بسیار 
شهریاري که با خورشید طالع مي شود و دیدگان شب، 

عطا کرده اوست.«
تاریخ نویسان دوره 425 ساله  گفته  به  به هر حال 
ساسانیان بعد از دوره هخامنشی یکی از درخشان ترین 
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دوره های تاریخی ایران است. زنده یاد سامی در کتاب 
تمدن ساسانی می نویسد» بافتن پارچه های پشمی 
و ابریشمی و صدور کاالو فرآورده های حوزه پهناور 
ساسانی به سایر کشورهای شرق و غرب پس از بسط 
و امور کشاورزی از اهم کارهای تجاری و اقتصادی 
در دوره ساسانی بوده است به ویژه آن که ایران عالوه 
بر مصنوعات تولیدی قابل مالحظه خود، واسطه و 
رساننده مصنوع و کاالهای شرق و غرب آسیا نیز بوده 
و از این لحاظ موقعیت خاص و ممتازی داشته است.

ایران  از  روم  امپراتوری  ممالک  ابریشم  مصرف 
تأمین می شد. امیانوس می نویسد که در قرن چهارم 
میالدی، پست ترین مردم لباس ابریشمی می پوشیدند 
و تمام ابریشم های مصرفی روم از ایران وارد می شد 
زیرا ابریشم چین و هند در انحصار ایران بوده است. 
فرآورده های عمده و کاالهای صادره از آن دوره اعم 
از آنهایی که در خود حوزه شاهنشاهی موجود بود و 
ساخته می شد یا آنهایی که در سایر نقاط تهیه و از راه 
ایران توسط تجار ایرانی به سایر کشورها رفته غیر از 
طال، نقره، مس، بلور، مرجان، وسمه، پوست، پر مرغ، 
ایران، زری،  قالی های  و  ابریشمی  پارچه های  انواع 
دیبای شوشتری و منسوجات شام  عمده  صادرات 

را تشکیل می داد.« 
گزارش های تاریخی از فراگیری بافته های ساسانی 
در سرزمین های مسیحی خبر می دهد. سیدونیوس 
)Sidonius( اسقف کلرمن )Clermont(  می نویسد: 
»منسوجات ساسانی در سده 5 م. در سراسر مغرب 
)درخواست  می شد.  ستایش  گل  سرزمین  تا  زمین 
برای پارچه های ایرانی )یا پارچه هایی متأثر از شیوه 
از  پس  سده های  در  ساسانی(  آرایه بندی  و  بافت 
آنجا  از  یافت.  ادامه  فرمانروایی ساسانیان همچنان 
یا  رخدادها  دستخوش  کمتر  کلیساها  اموال  که 
دست به دست شدن ها بود، امروزه نمونه های گوناگون 
مانده  برجای  پارچه ها  این  از  کمتر آسیب دیده ای  و 
است. برای نمونه می توان به ابریشمی زربفت با نقش 
خروس )سده های 6ـ7 م(؛  و نمونه ای دیگر با نقش 
پرنده )سده های 7ـ8 م( در واتیکان )گیرشمن، 1370: 
230(؛ بافته ای با نقش شیرهای رو در رو در کلیسای 
نوتردام دوالکوتور )همان: 313(؛ بافتۀ ایران شرقی 

)سده های 8ـ9 م( در واتیکان ، کفن سنت کلمب 
)سده های 8ـ9 م( در کلیسای سانس و ... اشاره کرد. 
اکرمن بر این باور است که گرچه نمی توان تمامی 
کارگاه های  تولیدات  از  را  دست  در  تکه پارچه های 
ساسانی دانست، بی تردید همگی به شیوۀ ساسانی و 
با گرته برداری از آرایه های فراگیر آن بافته شده است .
علت وجود این قطعات پارچه در کلیساهای اروپایی 
که بعد به موزه ها منتقل گرید این است که چون 
در آن ایام اغلب اشیاء در پارچه پیچیده و فرستاده 
می َشدند به همراه همان اشیاء در معابد و کلیساها 
نگهداری می گردیدند. به عالوه پارچه های بافت و 
طرح ایران به قدری در اروپا شهرت داشت که اغلب 
برای روپوش قبور سالطین و بزرگان از پارچه ها و 
آن  از  مقداری  استفاده می شد که  ایرانی  قالی های 

پارچه ها، زینت بخش موزه هاست.«
نگاره های  برخی  برجای مانده،  آثار  نمونه  کنار  در 
بیزانسی نیز گستردگی پارچه های ساسانی را نشان 
می دهد. یکی از ناشناخته ترین آنها، نگارۀ الکسیوس 
آپوکاوکوس ؛ در نسخۀ دست نویس کتاب بقراط در 
بخش نسخ خطی یونانی، کتابخانۀ ملی فرانسه است.
مسیحی  صومعه های  از  یکی  در  را  کتاب  این 
نگارۀ  کرده اند.  رونویسی  م(  14ـ15  )سده های 
در  است.  پرداخته شده  آپوکاوکوس در صفحۀ 23 
سدۀ 18، همین نگاره را در صفحات نخستین کتاب 
دوباره اجرا کرده اند نگاره دوم در وضعیت بهتری است 
و ریزپردازی های تن پوش آپوکاوکوس را به روشنی 
با نقره و زر، قاب بندی های  نشان می دهد. نگارگر 
گرد را بر سراسر جامه نشانده است. به نظر می رسد 
کناره دوزی های  با  زربفت  لباسی  آپوکاوکوس، 

زردوخت در بر داشته است.
 قاب بندی های تکرارشونده که دربرگیرنده بازنمایِی 
شهریاران، قهرمانان، جانوران نمادین، درخت زندگی 
و ... بود، نقشی پسندیده در کشورهای گوناگون شد. 
گنجینۀ شاهی  در  ابریشمین  پارچه ای  نمونه  برای 
با همین قاب بندی ها دیده  )نارای ژاپن(  شوسوئین 
از  بسیاری  تن  بر  را  ساسانی  پارچه های  می شود 
دیوارنگاره های  در  بازنمایی شده  شخصیت های 
نیز می بینیم.  سرزمین های   ... پنجیکنت، ورخشا و 

برخی  دادند.  ادامه  را  آرایه  این  بافت  نیز  مسیحی 
برخی  اجباری  کوچ  دارند  باور  پژوهشگران 
به  ساسانی  فرمانروایی  از  پس  ارمنی  بافندگان 
شیوه های  گسترش  در  همجوار  سرزمین های 
نبوده  بی تأثیر  ساسانی  نقش مایه های  و  بافندگی 
است. تکه پارچه ای با نقش سواران رو در رو، از سده 
8 م. در موزه لیون، یا بافته ای با نقش شکار شیر 
در قاب بندی های گرد در موزه واتیکان ادامه شیوه 

ساسانی را در بافندگی بیزانسی نشان می دهد .
اهلیت و شایستگی شرط سلطنت است. به گزارش 
کتاب دینکرت، »هرگاه تنگي و خواری در همه جا 
پدیدار آید و پادشاه آن شایستگي نباشد که به نیروي 
خویش بر آن پیروزي یابد و با خود اندیشه تیمار مردم 
ندارد و چاره درد را نتواند یافت، چون توانایي ندارد که 
بر درد چیره شود و درمان آن را نیز ندارد پس بي گمان 
خود به داد، فرمانروایي نتواند کرد. از این رو بر دیگران 

بایسته است که به پاس داد با او درآویزند«. 
یکی از شرایط احراز مقام سلطنت غیر از فره ایزدی، 
برخورداری از سالمت عقل و خرد و داشتن بدن و 
اندامی سالم بود. به همین مناسبت اغلب پادشاهان 
ساسانی نه تنها رقبا و مدعیان، بلکه فرزندانی را که 
در مظان تهمت یا مورد سوء ظن قرار می گرفتند را 
یا می کشتند یا به صورت انسانی ناقص العضو در 
می اورند تا روزی مدعی تاج و تخت نشود، چنان که 
قباد پس از آن که برای دومین بار بر تخت سلطنت 
نشست، جاماسب را که در غیاب او به مقام سلطنت 
برگزیده شده بود، کور کرد، انوشیروان عادل پس از 
رسیدن به پادشاهی دو برادر خود را کشت و فرزند 
خود را کور کرد و شیرویه تمام برادران خود را به دیار 

نیستی فرستاد.
در دوران ساسانیان، تشریفات درباری بیش از پیش 
رعایت می شد. هر کسی که به حضور شاه می رفت، 
باقی  حال  همان  در  و  بیفتد  خاک  به  بود  ناگزیر 
بماند تا از طرف شاه اجازه برخاستن داده شود. هر 
وقت پادشاهی به زمامداری  می رسید؛ نفوذ و قدرت 
فزونی  استان های مختلف  فرمانروایان  و  فئودال ها 

می  گرفت.
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اناهلل و اناالیه راجعون

تحریریه ماهنامه نساجی امروز

خانواده محترم عالالدینی

درگذشت سرکار خانم زهرا عالالدینی 
از مدیران متعهد و توانمند گروه صنعتی 
گلبافت را تسلیت عرض نموده، غفران 
و رحمت الهی  برای آن عزیز از دست 
عّزت  با  عمر  طول  و  سالمتی  و  رفته 
برای شما عزیزان را از درگاه پروردگار 

متعال خواهانیم.

    

اناهلل و اناالیه راجعون

تحریریه ماهنامه نساجی امروز

خانواده محترم مظاهری 

مهندس  آقای  جناب  درگذشت 
نامداران صنایع  از  فیروزمهر مظاهری 
را  کشور  فرهیخته  اساتید  و  نساجی 
شما  برای  می نماییم،   عرض  تسلیت 
آن  برای  و  شکیبایی  و  صبر  عزیزان 
مسألت  الهی  رحمت  و  غفران  مرحوم 

داریم. 
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اناهلل و اناالیه راجعون

تحریریه ماهنامه نساجی امروز

خانواده محترم جوادزاده

آقای مصطفی جواد زاده   فقدان جناب 
مدیرعامل محترم شرکت گلرنگ، ما را 
نیز اندوهگین ساخت. غفران و رحمت 
و  رفته  دست  از  عزیز  آن  برای  الهی 
سالمتی و طول عمر برای شما عزیزان 

از پیشگاه پروردگار متعال خواهانیم.

    

اناهلل و اناالیه راجعون

تحریریه ماهنامه نساجی امروز

خانواده محترم کبیری

حاج  درگذشت  اندوهبار  خبر 
و  مدیران  از   - کبیری  حیدرعلی 
پیشکسوتان صنایع نساجی ایران- 
باعث تأسف و تأثر فراوان شد. امید 
از  اندکی  مهربان،  خداوند  یاد  که 
بار این غم سترگ را بکاهد و روح 

ایشان در پناه حق آرامش گیرد.

 

    

اناهلل و اناالیه راجعون

تحریریه ماهنامه نساجی امروز

خانواده محترم قاسمی

درگذشت جناب آقای حاج علی 
قاسمی- مدیریت محترم شرکت 
را  دلیجان  طالیی  ستاره  فرش 
تسلیت عرض می کنیم و امیدواریم 
در پناه رحمت واسعه الهی، روح 

ایشان قرین آرامش باشد. 

    

اناهلل و اناالیه راجعون

تحریریه ماهنامه نساجی امروز

خانواده محترم رجبی فام

نادر  دکتر  آقای  جناب  درگذشت 
رجبی فام از بزرگان و فعاالن صنایع 
عرض  تسلیت  را  ایران  نساجی 
برای  یکتا،  خداوند  درگاه  از  نموده، 
برای  بازماندگان صبر و شکیبایی و 
الهی  آمرزش  و  رحمت  مرحوم  آن 

خواستاریم.
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