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آیا نمایشگاه های مجازی می توانند جایگزین 
مناسبی برای صنعت نمایشگاهی باشند؟

نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، مواد اولیه و محصوالت نساجی تهران که قرار بود آذرماه برگزار شود، پس از 

مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر عدم برگزاری نمایشگاه ها، در نهایت پس از چند نوبت جابجایی تاریخ، 

در نوزدهم بهمن ماه همزمان با نمایشگاه بین المللی پوشاک تهران و نمایشگاه  بین المللی فرش و کف پوش برگزار 

شد.

اگرچه نمایشگاه های مذکور هم از نظر کّمی و هم از نظر کیفی اصالً قابل مقایسه با سال های گذشته نبود و 

نتوانست رضایت شرکت کنندگان و بازیدکنندگان را فراهم نماید اما به هر حال در سال 99 که تقریباً تمامی 

اجتماعات و مجامع تخصصی نساجی به دلیل کرونا تعطیل بود؛ همین اجتماع کوچک نیز از باب تجدید دیدارها و 

روحیه فعالین صنعت غنیمت بود هر چند که اصوالً بهتر بود همچون سایر کشورها که تقویم نمایشگاه های بزرگ 

و پراهمیت بین المللی خود را تغییر دادند و یا نمایشگاه های خود را به صورت مجازی برگزار نمودند؛ برپایی این 

نمایشگاه ها نیز به تعویق می افتاد تا خدای ناکرده سالمت بازدیدکنندگان و شرکت کنندگان را به مخاطره نیندازد.

 اگرچه حضور کم رونق شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان، نمایش سالیانه صنایع نساجی، فرش و پوشاک کشور را 

در مقایسه با سال های گذشته بسیار متفاوت و غیرقابل قیاس نمود اما نساجی امروز به رسم انجام وظیفه همچون 

سال های گذشته در این نمایشگاه حضور یافت که گزارش خبری کامل این نمایشگاه در شماره آتی مجله )اسفند 

ماه( منتشر خواهد شد؛ بسیار امیدواریم برای دوستانی که به هر دلیل امکان حضور و بازدید از این نمایشگاه ها را 

نداشتند؛ مفید و ثمربخش باشد.

البته ذکر این موضوع خالی از لطف نیست که اخیراً اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به تبعیت از 

تحوالت جهانی در صنعت نمایشگاهی و رویکرد های بین المللی در استفاده از فناوری اطالعات در این حوزه اقدام 

به برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی ایران و معرفی کاال و خدمات به صورت آنالین از تاریخ پنجم لغایت بیستم 

اسفندماه نموده است که پس از تجربه اولیه برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب به صورت مجازی، می تواند بستر 

جدیدی برای برگزاری نمایشگاه های این چنینی باشد؛ هرچند که صرفاً مرور زمان و کسب تجربه های موفق 

و ناموفق می تواند پاسخگوی این پرسش باشد که آیا نمایشگاه های مجازی می توانند جایگزین جدید صنایع 

نمایشگاهی در دنیای امروز باشند؟

مدیرمسئول

سرمقاله
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اشاره:
گالیــه صنعتگــران نســاجی از تأمین مــواد اولیه پتروشــیمی 
موضــوع چنــدان تــازه ای نیســت و بارهــا موضــوع 
ــاالن  ــران و فع ــا صنعتگ ــروز ب ــاجی ام ــای نس گفت وگوه
ــوی  ــش گفت وگ ــی پی ــت. مدت ــوده اس ــت ب ــن صنع ای
تلویزیونــی از شــبکه دوم ســیما پیرامــون مشــکالت تهیــه 
ــاف  ــه و الی ــش پنب ــاجی در بخ ــه نس ــواد اولی ــن م و تأمی
مصنوعــی پخــش شــد کــه مشــروح آن در ایــن شــماره 
مجلــه خواهیــد خوانــد. اگرچــه بــه نظــر می رســید 
ــیمی  ــل پتروش ــخ های مدیرعام ــه از پاس ــان برنام میهمان
تندگویــان قانــع نشــدند و همچنــان مشــکل پابرجاســت. 
ــروش و  ــی- مدیرف ــدس عبدالرزاق ــه مهن ــن زمین در ای
ــد  ــوان تولی ــد: » ت ــزد می گوی ــتر ی ــاف گس ــی الی بازاریاب
ــکل  ــم مش ــه؟! نمی دانی ــواد اولی ــدام م ــا ک ــی ب ــم ول داری
از چیســت و کجاســت؛ همیــن انــدازه می دانیــم کــه 
تقریبــاً هــر هفتــه بــه آقــای قاســمی شــهری- مدیرعامــل 
پتروشــیمی تندگویــان- نامــه می فرســتیم و بــا خواهــش و 
اصــرار خواهــان دریافــت چهــار حوالــه می شــویم ولــی در 
نهایــت فقــط نصــف یــک حوالــه دریافــت می کنیــم!«  وی 
ــه  ــوال ادام ــن من ــه همی ــرایط ب ــر ش ــد:» اگ ــه می ده ادام
پیــدا کنــد و مــواد اولیــه ای بــه دســتمان نرســد، بــه غیــر 
از شــرکت الیــاف گســتر مشــتریان صنایــع پاییــن دســتی 
مــا هــم بــا مشــکل جــدی روبــرو خواهنــد شــد.  روزانــه 
بــه 70 تــن مــواد پتروشــیمی فقــط بــرای یــک خــط تولید 
ــان  ــیمی تندگوی ــه پتروش ــم در حالی ک ــاز داری ــه نی کارخان
ــر در  ــا تأخی ــم ب ــم را آن ه ــن رق ــی از ای ــش کوچک بخ

ــد.«   ــرار می ده ــان ق اختیارم
بــه اعتقــاد ایــن فعــال نســاجی، کــه تمــام تولیدکننــدگان 
الیــاف و مصرف کننــدگان PET پتروشــیمی در شــرایط 
ــر  ــه س ــه ب ــواد اولی ــه م ــی ب ــر دسترس ــاعدی از نظ مس
ــت  ــای وزارت صم ــات و تالش ه ــی مکاتب ــد. حت نمی برن
، مدیــرکل دفتــر نســاجی و پوشــاک وزارت صمــت، 
ــکل های  ــف تش ــات مختل ــی، جلس ــای تلویزیون مصاحبه ه
نســاجی و...  بــه نتیجــه خاصــی نرســیده و مشــکلی حــل 
ــد  ــدواری می کن ــراز امی ــی اب ــت!  عبدالرزاق ــده اس نش
شــاهد بازگشــت ثبــات بــه بــازار تولیــد و مصــرف باشــیم 
ــا دغدغــه کمتــر بــه خریــد محصــوالت  تــا هــم مــردم ب
متنــوع بپردازنــد و هــم تولیدکننــده تکلیــف خــود را بداننــد.

دیدگاه

امیدوار به بازگشت ثبات 
در بازار تولید و مصرف

گفت وگو با مهندس احمد عبدالرزاقی- مدیر فروش و بازاریابی  شرکت الیاف گستر یزد

معرفی بیشتر شرکت الیاف گستر یزد...  
شــرکت الیــاف گســتر یــزد در ســال 1393بــا مشــارکت بانــک صنعــت و معــدن و ظریفــت 
تولیــد 50000 تــن در ســال در منطقــه ویــژه اقتصــادی یــزد بــا هــدف تولیــد انــواع الیــاف 
ــه ایــن مــواد  پلی اســتر جهــت اســتفاده در صنایــع داخلــی و کاهــش وابســتگی کشــور ب
اســتراتژیک ماشــین آالت خــود را نصــب و راه انــدازی کــرد و بــه تولیــد  آزمایشــی الیــاف 

ــازار و نیــاز مشــتریان پرداخــت.  ــا هــدف شــناخت ب پلی اســتر ب
بــرای جلــب اعتمــاد مشــتریان، تالش هــای گســترده ای انجــام گرفــت کیفیــت محصوالت 
را مرتــب ارتقــا دادیــم و ســال93 تمــام تــالش خــود را بــه عمــل آوردیــم تــا فاصله خــود را 
بــا رقیبــان بــه حداقــل برســانیم. در ســال 1394 اولیــن شــرکت ایرانــی بودیــم کــه موفــق 

بــه تولیــد الیــاف پلی اســتر بــا اســتحکام بــاال و شــرط رنــگ شــد. 
اگرچــه بــه فاصلــه یک ســال، ســایر رقیبــان نیــز ایــن کار را انجــام دادنــد. ایــن موفقیــت 
ــر  ــغ ب ــن، بال ــش از ای ــا پی ــه ت ــان مشــتریان شــد در حالی ک ــب نظــر و اطمین باعــث جل
ــا شــرط  ــاف پلی اســتر ب ــرا الی ــد زی ــاف خارجــی اســتفاده می کردن ــان از الی 70 درصــد آن
رنــگ در ایــران تولیــد نمی شــد و راهــی جــز واردات نداشــتند. وقتــی طبــق برنامه ریــزی 
ــیار  ــوک بس ــم، ش ــتریان جاانداختی ــن مش ــن محصــول را در ذه ــتفاده از ای مشــخص اس
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ــز  ــا نی ــان وارد شــد و آنه ــازار رقیب ــر ب ــی ب بزرگ
بــه تکاپــو افتادنــد تــا چنیــن الیافــی تولیــد کننــد. 
ســال1395 حدود 20 هزارتــن مــواد اولیــه از 
کــره جنوبــی ســفارش دادیــم امــا بــا اصرارهــای 
ــت  ــان جه ــیمی تندگوی ــران پتروش ــراوان مدی ف
ــدیم. آن  ــرو ش ــی روب ــه داخل ــواد اولی ــد م خری
ــای  ــرکت، ج ــن ش ــوالت ای ــازاد محص ــان م زم
خالــی در انبارهــا باقــی نگذاشــته بــود! بــه تدریــج 
توانســتیم فاصلــه خــود را بــا رقیبــان زیــاد کنیــم 
و تنــاژ روزانــه مــا در مقایســه بــا ســایرین بســیار 

بــاال بــود.   

اولیه،  مواد  تولیدکننده  شرکت  یک  در   
شیوه جلب مشتری و بازاریابی چگونه انجام 

می شود؟  
اعتقــاد زیــادی بــه »بازاریابــی دهــان بــه 
ــن  ــرا بهتری ــت نســاجی دارم زی ــان« در صنع ده
ــه  ــدای کار ب ــاً ابت ــت. طبع ــی اس ــوع بازاریاب ن

ــان و ...  ــزد، اصفه ــددی در ی ــای متع کارخانه ه
ــوگ  ــه کاتال ــس از ارائ ــم و پ ــه می کردی مراجع
ــاد  ــب اعتم ــعی در جل ــوالت، س ــه محص و نمون
صنعتگرانــی داشــتیم کــه از الیــاف وارداتــی 
اســتفاده می کردنــد و ریســک بســیار بــاالی 
خریــد الیــاف پلی اســتر آن هــم بــا شــرط رنــگ 
ــختی  ــه س ــی را ب ــه ایران ــک مجموع ــط ی توس
ــد و  ــف خداون ــا لط ــج ب ــه تدری ــد. ب می پذیرفتن
تــالش همــکاران، الیاف گســتر یــزد توانســت نام 
خــود را به عنــوان یــک برنــد معتبــر و خوش نــام 
ایرانــی نــزد فعــاالن نســاجی تثبیــت کنــد. ایــن 
ــا  ــداد مشــتریان م ــم کــه تع ــه کن ــه را اضاف نکت
ــدر  ــندگی آن ق ــم ریس ــای معظ ــی کارخانه ه یعن
نیســت کــه جــز هنــگام معرفــی محصــول جدیــد 
)ماننــد الیــاف رنگــی(، نیــاز بــه بازاریابــی مجــدد 

ــیم.    ــته باش داش

الیاف  که  می شود  شنیده  زمزمه  این  گاهی 

آن  بنیانگذار  فعالیت  پشتوانه  به  یزد  گستر 
سرمایه گذاری های  ساختمان سازی،  یعنی 
در  چندانی  فروش  اگر  می دهد.  انجام  کالن 
بخش الیاف نداشته باشد، باز هم منابع مالی 
مجموعه  یک  و صرفاً  می شود  تزریق  آن  به 
متمول است که دغدغه تولید، نساجی و الیاف 

را ندارد. پاسخ شما به این موضوع چیست؟
بخــش فعالیت هــای خــارج از تولیــد الیــاف 
صحــت نــدارد .چــون کــه افــرادی کــه در زمینــه 
ســاخت و ســاز و ســایر امــور درآمد زا بــاال فعالیت 
دارنــد هیچــگاه در عرصــه تولیــد ورود نمی کننــد 
البتــه ایشــان دارای بنیــه مالــی هســتند امــا تمــام 
همــت و دغدغــه خــود را در زمینــه تولیــد الیــاف 
متمرکــز نمــوده و بــا تمــام قــوا در ایــن زمینــه به 

ــد. ــه می دهن ــت ادام فعالی

فعاالن  بارها  و  بارها  می دانید  که  همان طور 
نساجی نسبت به عدم تهیه به موقع و کافی 
مواد اولیه پتروشیمی انتقادات فراوانی داشته 
و دارند و این اعتراضات را به عناوین مختلف 
اعم از ارسال نامه به مسئوالن، مصاحبه های 
گوش  به   ... و  مشترک  جلسات  تلویزیونی، 
مسئوالن رسانده اند... ارزیابی شما از وضعیت 
فعلی تهیه مواد اولیه پتروشیمی برای صنایع 

نساجی چگونه است؟
ــدگان  ــام تولیدکنن ــه تم ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــیمی در  ــدگان PET پتروش ــاف و مصرف کنن الی
ــواد  ــه م ــی ب ــر دسترس ــاعدی از نظ ــرایط مس ش
اولیــه بــه ســر نمی برنــد. حتــی مکاتبــات و 
تالش هــای وزارت صمــت ، مدیــرکل دفتــر 
نســاجی و پوشــاک وزارت صمــت، مصاحبه هــای 
تشــکل های  مختلــف  جلســات  تلویزیونــی، 
نســاجی و...  بــه نتیجــه خاصــی نرســیده و 

ــت!  ــده اس ــل نش ــکلی ح مش

مشکل، واقعاً خام فروشی پتروشیمی هاست؟ 
نمی تــوان بــا قطعیــت اعــالم کــرد مقصــر اصلی، 
ــنیده ها،  ــق ش ــون طب ــت چ ــی اس ــام فروش خ



 5 شماره 215  بهمن 99  

ــان اعــالم کــرده  مدیرعامــل پتروشــیمی تندگوی
ــس  ــده پ ــام نش ــی انج ــال صادرات ــا آذر امس ت
ــه  ــواد اولی ــه م ــت عرض ــه گرف ــوان نتیج می ت
ــه ســال های پیــش انــدک  پتروشــیمی نســبت ب
ــر  ــه ه ــه ای ک ــزان عرض ــل می ــد. حداق می باش
ــاز دارد حــدود  ــه آن نی ــه صنعــت نســاجی ب هفت
ــا 2500  ــی 2 ت ــا وقت ــت ام ــن اس ــا 6500 ت 6 ت
ــه آن  ــود؛ نتیج ــم می ش ــدار ک ــن مق ــن از ای ت
ــام آور  ــای سرس ــی، رقابت ه ــورم، گران ــاد ت ایج
60 درصــدی اســت کــه رقــم بســیار ســنگینی در 

ــد.   ــمار می آی ــه ش ــاجی ب ــد نس گری
ــه  ــواد اولی ــکان واردات م ــه ام ــد این ک ــه بع نکت
پتروشــیمی بــه دلیــل افزایــش نــرخ دالر وجــود 
نــدارد؛ از ســوی دیگــر ثبــت ســفارش در ســطح 
200-300 تــن کــه انجــام نمی شــود و بایــد 
ــام  ــن انج ــزار ت ــل دو ه ــفارش حداق ــِت س ثب
شــود کــه ایــن رقــم نیازمنــد ســرمایه در گــردش 
چندیــن میلیــارد تومانــی اســت؛ ضمنــاً صنعتگران 
ــواد  ــود م ــکل کمب ــد مش ــدوار بودن ــاجی امی نس
ــان هــر چــه  ــه از ســوی پتروشــیمی تندگوی اولی

ــر رفــع شــود.  زودت
ســال 99، اولیــن ســالی بــود کــه بیــش از پنــج 
مرتبــه توقــف پنــج تــا دوازده روزه خــط تولیــد را 
بــه دلیــل کمبــود مــواد اولیــه پتروشــیمی تجربــه 
ــرب  ــیار مخ ــدت بس ــه در طوالنی م ــم ک کردی
به عنــوان  حالــی   در  اســت.  آسیب رســان  و 
بزرگتریــن تولیدکننــده الیــاف پلی اســتر از لحــاظ 
تنــاژ شــناخته می شــویم کــه امســال یــک خــط 
تولیــد مــا بــه دلیــل کمبــود مــواد اولیــه روشــن 
ــت  ــف ظرفی ــا نص ــم ب ــر ه ــط دیگ ــد و خ نش
کار می کنــد. چندیــن مرتبــه بــه پتروشــیمی 
صنایــع  انجمــن  وزارت صنعــت،  تندگویــان، 
نســاجی و ...  مراتــب را در قالــب نامــه بــه 
ــه نتیجــه ای  ــا ب ــم ام مســئوالن منعکــس کردی

ــیدیم. نرس
ــن،  ــزار ت ــدازه دو ه ــه ان ــال ب ــان و آذر  امس آب
ــه پتروشــیمی پرداخــت  مبالغــی بابــت مــواد اولی
کرده ایــم ولــی پــس از گذشــت ســه مــاه، هنــوز 

ــم.  ــل نگرفته ای ــود را تحوی ــات خ سفارش
ــه  ــخ گرفت ــوی واردات ن ــن شــرایطی، جل در چنی
ــد  ــار دارن ــی، انتظ ــتریان داخل ــام مش ــده و تم ش
نیازهایشــان توســط تولیدکننــدگان داخلــی الیــاف 
برطــرف شــود؛ مــا هــم تــوان تولیــد داریــم ولــی 
ــکل از  ــم مش ــه؟! نمی دانی ــواد اولی ــدام م ــا ک ب
ــم  ــدازه می دانی ــن ان ــت؛ همی ــت و کجاس چیس
کــه تقریبــاً هــر هفتــه بــه آقــای قاســمی 
شــهری-مدیرعامل پتروشــیمی تندگویــان- نامــه 
ــان  ــرار خواه ــش و اص ــا خواه ــتیم و ب می فرس
دریافــت چهــار حوالــه می شــویم ولــی در نهایــت 
ــم!  ــت می کنی ــه دریاف ــک حوال ــف ی ــط نص فق
اگــر شــرایط بــه همیــن منــوال ادامــه پیــدا کنــد 
و مــواد اولیــه ای بــه دســتمان نرســد، بــه غیــر از 
شــرکت الیــاف گســتر مشــتریان صنایــع پاییــن 
دســتی مــا هــم بــا مشــکل جــدی روبــرو خواهند 
شــد.  روزانــه بــه 70 تــن مــواد پتروشــیمی فقــط 
بــرای یــک خــط تولیــد کارخانــه نیــاز داریــم در 
حالی کــه پتروشــیمی تندگویــان بخــش کوچکــی 
ــا تأخیــر در اختیارمــان  از ایــن رقــم را آن هــم ب

ــد.   ــرار می ده ق

بر  تندگویان  پتروشیمی  اولویت  یعنی 
واحدهای  نیاز  رفع  تا  است  استوار  صادرات 

پایین دستی مانند نساجی؟
ــم  ــی آن ه ــد ول ــام می دهن ــه انج ــادرات ک ص
ــیمی ها  ــال پتروش ــر ح ــه ه ــون ب ــتوری چ دس
ــران پتروشــیمی  ــد. مدی ــد ارز وارد کشــور کنن بای
ــف  ــقف ک ــه س ــتند ک ــی هس ــان مدع تندگوی
ــف  ــقف ک ــی س ــد ول ــت کرده ان ــه را رعای عرض
ــاس  ــر اس ــتی ب ــع پایین دس ــرای صنای ــه ب عرض
چــه معیــاری تعییــن می شــود؟ طبعــاً ایــن 
ــد بیشــتر را دارد  ــوان تولی ــع پتروشــیمی ت مجتم
ــرای مــا  ــان ســال ب ــا پای امــا اطمینــان داریــم ت
) تولیدکننــدگان الیــاف پلی اســتر( وضعیــت فرقــی 
نخواهــد کــرد و نیمــی از حواله هــای امســال بــه 

ــود! ــول می ش ــده موک ــال آین س

تا سال پیش شرایط این گونه نبود؟ اصالً چه 
پتروشیمی  اولیه  مواد  تأمین  وضعیت  زمانی 

تندگویان این چنین بغرنج و پیچیده شد؟
اصــاًل چنیــن شــرایطی حکمفرمــا نبــود. بــا 
اطمینــان می تــوان بگویــم از اواســط اردیبهشــت، 
ــخت  ــیار س ــیمی بس ــه پتروش ــواد اولی ــن م تأمی
شــد و در مضیقــه قــرار گرفتیــم تــا امــروز 
کــه همچنــان ادامــه دارد! ســال های پیــش 
ــت  ــالح روی دس ــه اصط ــه ب ــواد اولی ــدر م آن ق
ــی  ــه ال س ــود ک ــده ب ــان مان ــیمی تندگوی پتروش
هــای ســه ماهــه مدنظــر قــرار می دادنــد.
آزادی عمــل تولیدکننــدگان الیــاف بیشــتر بــود و 
ــدت دار  ــای م ــتریان چک ه ــتیم از مش می توانس
دریافــت کنیــم ولــی امــروز کــه بایــد ســه روزه با 
پتروشــیمی تســویه حســاب کنیــم و در صــورت 
عــدم پرداخــت پــول، مشــمول پرداخــت جرایــم 
ســنگین می شــویم، دریافــت چــک از مشــتریان 
بــه هیــچ وجــه منطقــی نیســت. متأســفانه 
امســال، حتــی بــرای یــک مــاه هــم نتوانســتیم 
بــه ســقف تولیــد ســال گذشــته برســیم زیــرا نــه 
تنهــا تولیداتمــان بیشــتر نشــده بلکه بارهــا کمبود 
مــواد اولیــه پتروشــیمی باعــث توقــف خــط تولیــد 

ــده اســت.  ــه ش کارخان
یــک  هفتــه  هــر  بهین یــاب  ســهمیه های 
داســتان جدیــد دارد! بــرای مثــال به عنــوان 
تولیدکننــده الیــاف پلی اســتر، 2350 تــن ســهیمه 
ــد  ــد نســاجی( داری ــه پتروشــیمی )گری ــواد اولی م
ولــی دو هفتــه بعــد بــدون هیــچ دلیل مشــخصی 
ســهمیه شــما 1500 تــن اعــالم می شــود! پــس 
از پیگیری هــای فــراوان، وضعیــت اندکــی بهتــر 
ــهیمه  ــش س ــا کاه ــد ب ــه بع ــا هفت ــود ام می ش
مــواد پتروشــیمی روبــرو خواهیــد بــود.. مســئوالن 
ــرح  ــا، از »ط ــات م ــه اعتراض ــخ ب ــم در پاس ه
افــق« ســخن می گوینــد... اصــواًل شــرایط قابــل 
ــدارد.  ــا ن ــا کرون درک نیســت و ارتباطــی هــم ب
پتروشــیمی تندگویــان طــی یــک مــاه بــه انــدازه 
مصــرف 8 تــا 10 روز ، مــواد اولیــه در اختیارمــان 
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قــرار می دهــد و نمی دانیــم تولیــد را بــدون مــواد 
اولیــه چگونــه و چطــور بایــد ادامــه داد؟ 

آیا توسط دالل های مواد پتروشیمی نمی توان 
بخشی از مواد اولیه را تأمین کرد؟

تنــاژ مــواد اولیــه ای کــه در اختیــار دالل هــا وجود 
ــچ  ــه هی ــه ب ــت ک ــن اس ــدازه ای پایی ــه ان دارد ب
ــزرگ  ــای ب ــاز کارخانه ه ــخگوی نی ــوان پاس عن
تولیــد الیــاف نیســت و بیشــتر مناســب واحدهــای 
کوچک تــر بــا ماشــین آالت کمتــر اســت. ضمــن 
ــورت  ــه ص ــا ب ــل کاری م ــام مراح ــه تم این ک
ــه  ــواد اولی ــت و م ــی اس ــن و قانون ــفاف، روش ش
ــم  ــداری می کنی ــورس خری ــق ب ــط از طری را فق

ــه دالل! ن
متأســفانه هــر ســالی کــه روال عــادی نــرخ دالر 
برهــم می خــورد، شــاهد التهــاب شــدید در بــازار 
هســتیم کمــا این کــه ســال 97 هــم دقیقــًا 

ــاد.  همیــن اتفــاق افت

مشکل  مهمترین  گفت وگو،  این  ابتدای  از 
مواد  کمبود  را  پلی استر  الیاف  تولیدکنندگان 
از  بسیاری  کردید.  اعالم  پتروشیمی  اولیه 
بین المللی  تحریم های  مشکل  صنعتگران، 

و  تولید  راه  سر  بر  بزرگ  مانع  یک  هم  را 
توسعه خطوط تولید می دانند. دیدگاه شما در 
این مورد چیست؟ تا چه میزان تحریم ها بر 
فعالیت الیاف گستر یزد اثرگذار بوده و هست؟

فکــر نمی کنــم مشــکالت مــا ارتبــاط مســتقیمی 
ــث  ــاید در بح ــد ش ــته باش ــا داش ــم ه ــا تحری ب
تأمیــن برخــی مــواد اولیــه، ماشــین آالت و قطعات 
یدکــی، نیازمنــد واردات باشــیم کــه تأمیــن آنهــا 
ــل  ــه تقب ــور ب ــه نظــر می رســد و مجب ســخت ب
هزینه هــای بیشــتر واردات از طریــق کشــورهای 
ثالــث باشــید کــه بــر افزایــش قیمــت تمــام شــده 
موثــر اســت امــا کمبــود مــواد اولیــه پتروشــیمی 
ارتبــاط چندانــی بــا تحریم هــا نــدارد چــون یــک 
ــوان  ــه هــر حــال می ت ــی اســت. ب مشــکل داخل
ــید و  ــاره ای اندیش ــا چ ــرای دور زدن تحریم ه ب
ــف وارد  ــر مختل ــا تدابی محصــوالت خارجــی را ب
کشــور کــرد ولــی تأمیــن بــه موقــع مــواد اولیــه 

ــب ســخت تر اســت.  ــه مرات ب
ــن  ــی م ــی، آرزوی قلب ــاعد فعل ــرایط نامس در ش
ــانات  ــتان نوس ــت و داس ــت دالر اس ــت قیم تثبی
نــرخ ارز بــه پایــان برســد. هــر اتفاقــی کــه قــرار 
ــت  ــم از بازگش ــی اع ــه بین الملل ــت در صحن اس

بــه برجــام، مذاکــره بــا دولــت جدیــد آمریــکا و ... 
رخ دهــد، امیــدوارم بــه ثابــت مانــدن نــرخ دالر) 
و البتــه هــر چــه پایین تــر بهتــر!( منتهــی شــود. 
وقتــی قیمــت دالر در ایــران کاهــش پیــدا 
ــود،  ــف می ش ــور متوق ــام ام ــی تم ــد، گوی می کن
ــد  ــرد، نمی فروش ــزی نمی خ ــی،  هیچ چی هیچ کس
و همــه منتظــر می ماننــد تــا شــرایط بهتــر شــود 
ــه  ــی را ب ــع جمع ــرخ دالر، مناف ــت ن ــی تثبی ول
ــا  ــود را )ب ــف خ ــی تکلی ــر کس ــراه دارد و ه هم
احتمــال نوســان 500 تــا هزارتومانــی( بــه خوبــی 
می دانــد ولــی امیــدوارم قیمــت دالر پاییــن بیایــد 

ــر رود.  ــد مــردم باالت ــا قــدرت خری ت

و مطلب پایانی؟
امیــدوارم شــاهد بازگشــت ثبــات بــه بــازار تولیــد 
ــه  ــا دغدغ ــردم ب ــم م ــا ه ــیم ت ــرف باش و مص
ــد  ــوع بپردازن ــوالت متن ــد محص ــه خری ــر ب کمت
ــا  ــد و ب ــده تکلیــف خــود را بدانن و هــم تولیدکنن
مشــکالت ناشــی از کمبــود مــواد اولیــه یــا 
ــد.   ــرم نکنن ــه ن ــت و پنج ــرخ ارز دس ــان ن نوس

تهیه و تنظیم: سیدضیاءالدین امامی رئوف
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دیدگاه

بیوگرافی و فعالیت در صنعت پوشاک کشور
متولد سال 1351 و دانش آموخته رشته حقوق هستم. به طور کاماًل اتفاقی و 
پس از اتمام خدمت سربازی، سال 1377 فعالیت خود را در صنعت پوشاک )با 
مدیریت نمایندگی کرج شرکت جامه گران ( آغاز کردم. تا اواخر سال 1379 
به همکاری با این مجموعه ادامه دادم. پس از چند سال، مدیران این مجموعه 
تصمیم به صادرات محصوالت خود گرفتند زیرا در آن سال ها بسیاری از 
تولیدکنندگان پوشاک به صادرات می پرداختند و بازار تولید و صادرات پر رونق 
به نظر می رسید اما در حال حاضر به دلیل نوسانات نرخ ارز، صادرات به حداقل 

ممکن رسیده است.
از آن جایی که تمایلی به تولید برندهای تقلبی و فروش محصوالت فیک 
نداشتم، ثبت یک برند را امری منطقی و صحیح می دانستم هرچند آن سال ها 
برندسازی در ایران امری متداول و مرسوم نبود. »برند سالیان« در سال 1380 
در اداره کل ثبت عالئم و مالکیت های معنوی  به ثبت رسید. طی چند سال 
نخست، فروشگاهی مانند سالیان که نام آن و مارک پوشاک آن یکی باشد 
خیلی مورد استقبال مردم نبود ولی به تدریج با استمرار کیفیت و تنوع و ارزش 

به مشتری، برند سالیان جایگاه خود را تا حدی تثبیت نمود.
هدف از معنای سالیان همانطور که در واژه آن نهفته است، همراهی مستمر 
با مشتریان، همکارانمان در سالیان و تولید کنندگان طی سال های متمادی 
است و در واقع هدف این است که »ماندگاری« را به ذهن مخاطب تداعی 

نماییم.
از اواخر سال 1386 »شرکت سالیان کیش« را به دلیل افتتاح فروشگاهی 
در جزیره کیش، به همراه برادرم در سازمان مناطق آزاد کیش ثبت و 

فعالیت های سالیان در قالب شخصیت حقوقی آغاز شد.
کالکشن،  طراحی  و  برنامه ریزی  سالیان،  مجموعه  هدف 
سفارش گذاری و تولید برون سپار، کنترل کیفیت و توزیع 
می باشد. تنوع محصوالت سالیان در هر کلکسیون فصلی 
بالغ بر 500 مدل است و در حال حاضر بالغ بر 40 واحد 
تولیدی به صورت مستقیم با سالیان مشغول به همکاری 
هستند. سبد محصوالت نیز عبارتند از پوشاک، کیف، 
کفش زنانه، مردانه و بچه گانه )2 سال تا 14 سال( و 
حداقل متراژ برای فروشگاه های سالیان 1000 متر 

می باشد . 

گفت وگو با سید محمود محمدی
مدیرعامل شرکت سالیان کیش

برند، لکوموتیو 
صنعت نساجی و 
پوشاک است

تهیه و تنظیم: مینا بیانی
اشاره:

»سالیان« نام شناخته شده و معتبری در صنعت پوشاک کشور محسوب 
می شود و در گفت وگو با مدیرعامل این مجموعه، به بررسی زوایای مختلف 
فعالیت های این مجموعه پرداختیم. به اعتقاد سیدمحمود محمدی، هدف 
سالیان از ایجاد فروشگاه های زنجیره ای، رسیدن به حداقل های تولید بود. 
تولید پوشاک به صورت برون سپاری در تمام کشورها سطح حداقلی را مطالبه 
می کند برای مثال در زمینه تولید پیراهن، باید توان تولید هزار متر پارچه از 
هر مدل رنگ را داشته باشید. متأسفانه این فضا در کشور ما فراهم نیست. 
وی در بخش دیگر مصاحبه ابراز داشت: » در سال9913 که با افزایش نرخ 
ارز عمالً قاچاق پوشاک متوقف شده بود، فرصتی طالیی برای تولیدکنندگان 
پوشاک به وجود آمد تا بتوانند از فضای موجود استفاده و موجبات رونق تولید 
فراهم شود ،  اما شیوع کرونا این فرصت را از بین برد و به بدترین سال برای 

صنعت پوشاک تبدیل شد.« 
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جهت  تولیدی  واحدهای  انتخاب  معیار 
برون سپاری چیست؟ 

در دفتر مرکزی، سه بخش » برنامه ریزی و طراحی«، 
مستقر  تولید«  »مدیریت  و  پوشاک«  » مهندسی 
هستند که واحدهای تولید پوشاک از طریق مدیریت 
تولید مورد ارزیابی کلی قرار گرفته و  پس از بازدید 
و ارزیابی، نظارت بر روند تولیدات و کنترل مباحث 
کنترل کیفی همکاری با تولیدکنندگان آغاز می شود. 
بطور کلی سعی شده است که از تولیدی های با تجربه، 
دارای امکانات، تجهیزات و ساختار مناسب بهره برده 
شود و تمام تالش براین است که همراه با رشد کّمی 
و کیفی مجموعه سالیان، تولید کنندگان نیز به صورت 

همگام رشد نمایند.

در سالیان چندنفر به صورت مستقیم مشغول 
کار هستند؟

و  مرکزی  دفتر  در  حاضر  حال  در  نفر  حدود 300 
یازده شعبه فعال در تهران )ایران مال، شمیران سنتر 
و لواسان(، کرج، اصفهان، مشهد، تبریز و مارندران 
مستقر هستند و به امید خداوند تا تیرماه 1400 ، سه 
شعبه در قم، شیراز و تهران )رویال پارک( راه اندازی 

خواهد شد. 

محصوالت سالیان برای دهک باالی جامعه 
درآمدی  اقشار  تمام  نیاز  و  سلیقه  یا  است 

جامعه را در برمی گیرد؟
اگر جامعه را به 10 دهک درآمدی تقسیم کنیم، سه 
دهک نخست، در شرایط عادی مشتری ما نیستند و 
می توان گفت سایر دهک های جامعه مشتریان سالیان 
هستند. در مجموع تالش خود را به عمل می آوریم تا 

بهترین ها را تولید و عرضه نماییم. 
مهمترین نکته در برند سالیان جلب و حفظ اعتماد 

مشتریان می باشد. 
نهایت تالش برای استفاده از بهترین مواد اولیه ممکن، 
الگوها و تن خوری  بهترین ملزومات و اکسسوری، 
مناسب  عرضه  و  دوخت ها  تکنیکی ترین  مناسب، 
اعتمادسازی  راستای  در  همه  مشتریان،  درخور  و 

مشتریان انجام می پذیرد.

سالیان فروشگاه آنالین هم دارد. برخی بر 
این باورند که امکان خرید پوشاک از طریق 
لمس  امکان  عدم  دلیل  به  مجازی  فضای 
محصول و مشاهده مدل، طرح و رنگ آن از 
نزدیک، چندان موفق نیست. دیدگاه شما در 

این مورد چیست؟
بله این موضوع تا حدی صحیح است اما در دو مورد 
فروشگاه آنالین بسیار موثر است، نخست هنگامی که 
مشتری از قبل کاال را مشاهده و لمس کرده و سابقه 
ذهنی خوبی نسبت به کیفیت محصول دارد و دوم در 
اوج همه گیری کرونا که فروشگاه های آنالین بیش از 

هر زمان دیگری مورد توجه مردم قرار گرفت. 
پیش از کرونا فروشگاه آنالین سالیان را یک فروشگاه 
تمام عیار تلقی نمی کردیم اما در دوران کرونا به ما 
ثابت شد که مردم از خرید در فضای مجازی استقبال 
می کنند و این موضوع لزوم دقت  نظر در ارائه محصول 
استاندارد، باکیفیت، متنوع و مطابق تصویر )در سایت( 

را دو چندان می کند.

به فرایند طراحی محصوالت سالیان اشاره 
نمایید. مبدأ طرح ، مدل، رنگ و ... چیست؟

اگر امروز فردی ادعای طراحی پوشاک از مرحله صفر 
را مطرح کند، ادعای نادرستی است.

 امروز امپراتوری مد در دنیا شکل گرفته است و مد 
ایجاد می شود و نسل جوان، پوشاکی بر تن می کنند 
که شاید برای نسل قبلی شگفت آور به نظر برسد؛ لذا 
از منبع مشخصی جهت طراحی بهره مند نمی شویم. 

بخشی از طراحی ها، ایده پردازی گروه طراحی سالیان 
است و در بعضی موارد کپی برداری انجام می گیرد اما 
ایده های خارجی را استانداردسازی و به نوعی سالیانیزه 
اندازه ها و  می کنیم! یعنی طرحی مطابق با جداول 

استانداردهای مشخص سالیان عرضه می کنیم. 
اما  می خریم  را  اورجینال  نمونه  مواقع،  از  بسیاری 
از  بهتر  مراتب  به  ما طراحی می کنیم،  کاالیی که 
نمونه اصلی ان است چون متناسب با نیاز و سلیقه 

مصرف کننده ایرانی طراحی شده است.

به تأثیرات شیوع کرونا بر روند فعالیت های 
این مجموعه اشاره نمایید.

قاچاق  عماًل  ارز  نرخ  افزایش  با  که  سال9913  در 
برای  طالیی  فرصتی  بود،  شده  متوقف  پوشاک 
از  بتوانند  تا  آمد  وجود  به  پوشاک  تولیدکنندگان 
فضای موجود استفاده و موجبات رونق تولید فراهم 
شود ،  اما شیوع کرونا این فرصت را از بین برد و به 
بدترین سال برای صنعت پوشاک تبدیل شد. امروز 
با مشکل محدودیت ساعت کاری فروشگاه ها روبرو 
هستیم. اوج فعالیت ما در ساعت 19 تا 21 است ولی 
به  مجبور  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  دلیل  به 
تعطیلی زودهنگام فروشگاه هستیم، محدودیت های 
تردد هم به این موضوع دامن زده به طوری که امسال 
فروشگاه های شمال کشور، مشکالت زیادی داشتند 
و متاسفانه هیچ حمایت، تسهیالت و پشتیبانی هم از 

سوی دولت صورت نگرفته است. 
مشکل اساسی این است که طبق دستورالعمل های 
ستاد مبارزه با کرونا واحدهای تولیدی می توانستند به 
فعالیت ادامه دهند اما برای فعالیت بخش فروش و 
وقتی  شد؛  گرفته  درنظر  زمانی  محدودیت  توزیع، 
نمی رسد چگونه  به فروش  تولیدکننده  محصوالت 
امکان ادامه فعالیت باقی می ماند؟ وقتی ساعت کاری 
بخش فروش به حداقل می رسد، چگونه می توان به 
تعهدات خود در برابر تامین کنندگان پاسخ داد ؟ طبیعی 
ست  با توقف فروش در مجموعه، انبارهای ما لبریز از 
محصوالت شده و برای تخلیه انبارها مجبور به حراج 
اجناس هستیم که آنهم طبق دستورالعمل های ستاد 
مبارزه با کرونا ممنوع می باشد.  متأسفانه به این موارد 
در هیچ یک از  دستورالعمل های ستاد مبارزه با کرونا 

توجه نشده است. 

نحوه تبلیغات و اطالع رسانی سالیان چگونه 
است؟

آن  قدیمی  مشتریان  سالیان  مبلغ  بهترین  کل  در 
هستند که در حال حاضر حدود 150 هزار مشترک 
در بانک اطالعاتی مشتریان سالیان داریم و مشتریان 
میزان خرید، مشترک ویژه سالیان می شوند  بر  بنا 
و در طول سال محصوالت مختلف را با تخفیفات 
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خاصی خریداری می کنند. هر سال دو حراج فصلی 
برگزار می شود و در  و دو فروش فوق العاده فصلی 

اینستاگرام هم حضور فعال و موثری داریم.

برنامه ای برای صادرات دارید؟
با توجه به تحریم ، مشکالت ارزی و دردسرهای انتقال 
ارز در حال حاضر صادرات در اولویت کاری ما نیست . 
هدف نخست ما رفع نیاز مصرف کنندگان داخلی و در 

گام های بعدی صادرات است. 

تحریم های بین المللی تا چه میزان در کسب 
و کار سالیان اثرگذار است؟

بسیار زیاد! مهم ترین تأثیر تحریم ها در ابعاد نرم افزاری 
است؛ برای مثال در سال های گذشته قصد داشتیم  
ERP  برای مجموعه تهیه کنیم که به دلیل تحریم ها 

در آن زمان میسر نشد و االن هم با نرخ باالی دالر 
اصاًل نمی توان در این مورد صحبتی کرد! زمانی که 
قیمت دالر پایین تر بود، تحریم ها اجازه این کار را به ما 
نداد. سایر کشورها به ایران ماشین آالت می فروشند اما 
از عرضه نرم افزار به دلیل تحریم خودداری می کنند. 

اجازه دهید از شما که برندسازی را اولویت 
قرار  خود  حرفه ای  فعالیت های  نخست 
چرا  که  کنیم  مطرح  را  سوال  این  داده اید؛، 
در  ندارند  چندانی  قدمت  ایران  در  برندها 
حالی که عمر برند در سایر کشورها به 200 
ارج،  مانند  برندهایی  سال هم می رسد؟ چرا 
محو  خاطره  یک  به   ... و  بافتکار  آزمایش، 

تبدیل شده اند و اثری از آنها باقی نماند؟
سیاسی  مباحث  به  امر  این  دالیل  از  یکی  طبعاً 
پس  خوشنام ،  شرکت های  از  بسیاری  بازمی گردد. 
از انقالب به دلیل مسائل سیاسی مصادره و بعدها 
باید در احکام حقوقی  تعطیل شدند. دلیل دیگر را 
مانند حقوق ارث و مرگ بنیانگذاران دانست. یکی از 
شرکت های معتبر پیش از انقالب را می شناسم که 
امروز تحت مدیریت یکی از بستگان دور اداره می َشود 
و هرگونه استفاده از این برند توسط وی، اعتراض 
سایر افراد خاندان را به همراه دارد. وقتی شرکت در 

قالب شخصیت حقوقی اداره نشود با مرگ بنیانگذار، 
به تدریج از هم می پاشد و فقط نام آن باقی می ماند.

به شخص  قائم  این مورد، بحث  اعتقاد من در  به 
)بنیان گذاران( بودن یک شرکت مطرح است. هویت و 
موجودیت اغلب مجموعه ها به بنیانگذاران خود وابسته 
می باشد و پس از یک تا دو نسل، ادامه حرکت آن 
متوقف می شود. لذا همیشه تأکید من بر اینست که 
و  باشد  به یک  شخص  وابسته  نباید  یک سازمان 
ساختارها، بخش ها، دپارتمان ها و چارت سازمانی  باید 
به نحوی تنظیم شود که تا سال های سال، ماندگار 
و پایدار باقی بماند. بسیاری از مدیران توجه چندانی 
به این موضوع مهم نشان نمی دهند و تا زمانی که 
در رأس قدرت هستند، سازمان با تمام قوا به پیش 
می رود اما در غیاب آنها سیستم مختل و حتی متوقف 

می شود. 

و  تفکر غالب مردم جامعه در دهه های 70 
باکیفیِت  و  متنوع  پوشاک  که  بود  این   ،  80
بی کیفیت  پوشاک  و  بازار، خارجی  در  موجود 
میزان  چه  تا  نگرش  این  است ؛  داخل  تولید 
کیفی  سطح  حاضر  حال  در  و  بود  درست 
مردم  که  رسیده  سطحی  به  ایرانی  پوشاک 
میان پوشاک خارجی و داخلی، تولید ایران را 

برای خرید ترجیح دهند؟
قطعاً تولیدکنندگان ایرانی به این سطح از توانمندی 
که  و 80  دهه های 70  غالب  نگرش  اما  رسیده اند 
اشاره کردید کاماًل درست است زیرا کیفیت پوشاک 
ایرانی چندان مطلوب نبود ضمن این که تولیدکننده 
توانمند و حرفه ای چندانی هم نداشتیم اما امروز سطح 
محصوالت از نظر مواد اولیه، الگو ها، دوخت، طرح و 
کیفیت کاماًل ارتقا پیدا کرده و مصرف کننده به خوبی 
متوجه این موضوع شده است. البته باید بسته بودن 
درب های کشور به روی پوشاک خارجی هم اشاره 
کنم که در واقع رقیبی برای تولیدکنندگان پوشاک 
پوشاک  به  اقبال خوبی نسبت  ندارد و مردم  وجود 

داخلی نشان می دهند.
اگرچه مخالف ممنوعیت واردات هستم ولی موافق 
بدون  واردات  نیستم. وقتی  واردات بی ضابطه هم 

ضابطه باشد ، همان اتفاقی رخ خواهد داد که 4-3 
سال پیش شاهد آن بودیم یعنی انبوه واردات پوشاک 
خارجی و به حاشیه کشیده شدن تولید پوشاک ایران 

و برندهای ایرانی. 
مشکلی که سال هاست بخش تولید و صنعت با آن 
دست به گریبان است اینست که متاسفانه  نرخ ارز 
تابعی از سیاست های حکومتی است و وقتی نرخ ارز 
را به صورت دستوری تنظیم می شود ولی دستمزدها 
هر ساله افزایش می یابد بدیهی است با این اقدام،چند 
سال یکبار تولیدکننده داخلی قادر به رقابت با تولید 
کنندگان خارجی نخواهد بود. اگر حقوق و دستمزد 
افزایش می یابد ، نرخ ارز نیز افزایش داشته باشد و 
در غیر اینصورت انتظار رونق تولید داخلی خیال باطل 

است. 
همیشه با قاچاق کاال روبرو بوده ایم اما جالب اینجاست 
که در گذشته محصوالت از خارج وارد کشور می شدند 
اما در سال جاری به دلیل نرخ ارز از داخل  به خارج، 
قاچاق ) عمدتاً سوخت و مواد غذایی ( صورت می گیرد 
. مبارزه با قاچاق کاال در کشور ما قدمت چندین ساله  
دارد اما همیشه با منطقی شدن نرخ ارز، قاچاق کاال 
مهار شده و می شود زیرا با دالر 27000 تومانی، صرفه 

اقتصادی قاچاق از بین می رود. 

قیمت واقعی ارز را چه میزانی می دانید؟
واقعیت این است زمانی که بسیاری از تولیدکنندگان 
بر مبنای دالر بیست تا سی هزار تومان هم قادر به 
رقابت با کاالهای خارجی نباشند، باید تدابیر اساسی 
برای مجموعه خود اتخاذ نمایند زیرا تولیدکننده ای 
که علی رغم افزایش نرخ ارز و ممنوعیت واردات، در 
شرایط فعلی همچنان قدرت رقابت ندارند، بهتر است 

به فکر شغل دیگری باشند . 
در حال حاضر بزرگ ترین مشکل ما تأمین مواد اولیه 
از سوی  انجام نمی شود و  از یک سو واردات  است، 
دیگر متأسفانه با مافیای نخ و پارچه روبرو هستیم. این 
مافیا بدون هیچ مشکل و دغدغه ای به تولید می پردازد 
و بدون هیچ نظارتی به قیمت دلخواه نخ و پارچه را 
با هر کیفیتی عرضه می کنند و هر زمان مایل باشند 
عرضه را متوقف می کنند ، هیچ کسی هم یارای مقابله 
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با آن را ندارد.
از نظر من برند، لکوموتیو صنعت نساجی و پوشاک 
است و اگر موتور آن خاموش شود، سایر بخش ها از 
حرکت بازمی مانند اما همان طور که اشاره کردم، در 
شرایط کنونی اختیار عمل دست مافیای نخ و پارچه 

است.
و  اولیه  مواد  موجود  برندهای  کلیه  حاضر  حال  در 
محصوالت خود را از تعداد معدودی از تولید کنندگان 
تهیه نموده و بدیهی است که با این شرایط امکان 
تهیه مواد اولیه و تولید محصول بصورت متنوع فراهم 
نیست و اگر به محصوالت عرضه شده در کلکسیون 
برندها در مراکز خرید مراجعه نمایید، متوجه خواهید 
شبیه  کاماًل  مختلف  برندهای  محصوالت  که  شد 
یکدیگر هستند و تنوع قابل توجهی وجود ندارد اما 
با  هم  خارجی  مشابه  های  شرکت  آیا  مثال  برای 
همین روش محصوالت خود را تولید می کنند ؟ آیا 
ایندیتکس در اسپانیا نمی تواند تمام محصوالت خود 
را در این کشور تولید کند؟ آیا قدرت و مکنت مالی 
کافی ندارد؟ چرا عمده محصوالت خود را در چین و 
بنگالدش تولید می کند ؟ چه منطقی در این تصمیم 
خصوص  این  در  داخلی  برندهای  چرا  دارد؟  وجود 
توسط  پوشاک  واردات  همیشه  و  دارند  محدودیت 
برندهای داخلی ممنوع می باشد  با توجه به شرایط 
فعلی امکان تولید کلیه مواد اولیه مورد نیاز در ایران 

وجود ندارد و این توجیه اقتصادی ندارد. تولید در دنیا 
به صورت تخصصی انجام می شود و تمام کشورها 

همه چیز را تولید نمی کنند .
متأسفانه وجود تفکر نادرست در صنعت پوشاک ایران، 
مانع رشد و توسعه آن شده است، بیست و دو سال 
این صنعت صرف  در  را  خود  توان  تمام  که  است 
کرده ایم تا به جایگاه امروز رسیده ایم اما با این سابقه، 
شرکت های مشابه خارجی در سطح جهانی فعالیت 

می کنند. 

تولیدکنندگان  معتقدند  نساجی  فعاالن 
پوشاک خواستار تهیه نخ یا پارچه ای هستند 
آن  تولید  امکان  اقتصادی،  نظر صرفه  از  که 
محصوالت  کیفیت  یا  ندارد ،  وجود  ایران  در 
بهانه ،  این  به  و  نیست  آنان  تأیید  مورد  ما 
اکسسوری  و  پارچه   ، نخ  واردات  خواستار 
مورد  این  در  شما  دیدگاه  هستند.  خارجی 

چیست؟
هدف ما از ایجاد فروشگاه های زنجیره ای، رسیدن 
به صورت  پوشاک  تولید  بود.  تولید  به حداقل های 
برون سپاری در تمام کشورها سطح حداقلی را مطالبه 
می کند برای مثال در زمینه تولید پیراهن، باید توان 
تولید هزار متر پارچه از هر مدل رنگ را داشته باشید. 

متأسفانه این فضا در کشور ما فراهم نیست، 

یکی دیگر از مشکالت ما نقدینگی است. برنامه ریزی 
و تولید کلکسیون های پوشاک یکسال قبل از عرضه 
کاال آغاز می شود و حداقل شش ماه تا یک سال 

زمان برای فروش آن محصول نیاز است. 
یکی دیگر از چالش های اصلی ما، نظام قیمت گذاری 
نادرست است که مختص پس از انقالب نیست و 
پیشینه طوالنی دارد.. طبق قانون، تعرفه خرده فروشی 
در صنعت پوشاک بیست درصد سود می باشد ولی 
چنین امری با شرایط فعلی عماًل محال است. الزم 
از  نیز به عنوان یکی دیگر  است به عدم شفافیت 

معضالت اشاره نمود.

می رود  پیش   سمتی  به  پوشاک  صنعت  آیا 
که تولیدکنندگان به لزوم رشد و توسعه پی 
محصوالت  عرضه  صورت  در  بدانند  و  ببرند 

بی کیفیت، محکوم به توقف هستند؟
تعاریف  باید در مورد  این سوال  به  از پاسخ   پیش 
به نتیجه گیری برسیم. توزیع پوشاک به سه بخش 
تقسیم می شود: *فروشندگان صنفی: بخش عمده ای 
از فعاالن صنفی به فروش محصوالت فیک عرضه 
محصوالت با نام تقلبی می پردازند. کمتر واحد صنفی 
به چشم می خورد که نام و عنوان مشخصی برای 
خود داشته باشد. یکی از مشکالت ما نهادینه شدن 
پذیرفته اند  مردم  یعنی  است؛  جامعه  در  دروغ گویی 
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پوشاک را با مارک خارجی تقلبی بخرند؛ به خوبی 
می دانند پوشاک مدنظرشان تقلبی است اما توجهی 
دیگر سیستم های  از سوی  ندارند،  موضوع  این  به 
نظارتی هم به فیک بودن آن اذعان دارند ولی عرضه 
چنین محصوالتی را مورد تأیید قرار می دهند! وقتی 
حساسیتی در مورد این دروغ بزرگ وجود ندارد، طبعاً از 
برندسازی حمایت نمی شود. اصناف در قوانین مالیاتی 
از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند ولی ما 
موظف به پرداخت این مالیات هستیم!  هدف از قوانین 
مالیاتی در دنیا فقط پول گرفتن نیست بلکه »اصالح 
روش ها« مدنظر قانون گذار می باشد. دولت در ایران 
فقط به فکر دریافت پول از تولیدکنندگان جهت رفع 
مشکل نقدینگی است. باید اقدامات تشویقی توسط 
دولت اجرا شود تا اصناف به پرداخت مالیات بر ارزش 
افزوده ترغیب شوند نه این که صنعتگر از ادامه تولید 

پشیمان شود و در مسیر فرار مالیاتی گام بردارد! 
که  داخلی  برندهای  تولیدکننده:  داخلی  *برندهای 
بعضا خود هم تولید کننده و توزیع کننده می باشند و 
برندهای داخلی که صرفا توزیع کننده هستند. تفاوت 
برندی مثل سالیان با سایر برندهای ایرانی این است 
آنان پیرامون مسائل  از مشغله  که بخش عمده ای 
واحد تولیدی خودشان شکل می گیرد در حالی که ما 
معتقدیم وظیفه ما پرداختن به آن بخشی از کار است 
به آن  پرداختن  برای  تولیدکننده فرصت کافی  که 
ندارد. یعنی به تدوین برنامه ، انتخاب مدل و کالکشن، 
بازاریابی، آنالیز بازار می پردازیم که نتیجه مستقیم آن 
برداشتن ریسک از روی دوش تولیدکننده می باشد. 
به این ترتیب که با مصرف کننده نهایی ارتباط مستقیم 
داریم،گزارش و تحلیل های بازار را جمع آوری و بر این 
پرفروش تر  نتیجه می گیریم کدام محصول  اساس 

است و بیشتر مورد استقبال مخاطب قرار می گیرد. 
با باز شدن درب ها به روی واردات، احتمال سفارش 
تولیدکنندگان  به  خارجی  برندهای  سوی  از  تولید 
پوشاک کشور وجود دارد )مشروط به قیمت و کیفیت 
منطقی و خوب( در غیر این صورت سفارشی انجام 
نمی شود زیرا تولید کنندگان داخلی یا کیفیت خوبی 
ندارند و یا قیمت تمام شده شان باالست. بار دیگر 
متذکر می شوم اگر تولیدکننده ای با دالر بیست و پنج 

هزار تومانی قادر به رقابت نباشد، بهتر است به فکر 
شغل دیگری باشد! متأسفانه بسیاری از تولیدکنندگان 
پوشاک ، اجناس خود را بر مبنای دالر قیمت گذاری 
می کنند ولی در دنیا چنین شیوه ای متداول نیست. باید 
بدانیم در صنعت پوشاک، »رقابت« می تواند قیمت را 
اصالح کند نه »نظارت« زیرا امکان نظارت نیست 
و اگر هم نظارتی اعمال شود، صرفاً تحمیل هزینه 

اضافی بر دوش فروشگاه هاست. 
 *برندهای خارجی: حدود 4-5 سال گذشته، پس 
از باز شدن بدون حساب و کتاب درهای کشور به 
سوی واردات ، شاهد قاچاق پوشاک خارجی به صورت 
لجام گسیخته  بودیم که ادامه حیات صنعت کشور را 
تهدید می کرد اما نرخ دالر باال رفت و عماًل صرفه 
اقتصادی قاچاق از بین رفت. به نظرم در زمینه مهار 
قاچاق از مجرای گمرک به نتیجه ای دست نخواهیم 
یافت. گمرک باید به نحوی واردات را تسهیل نماید 
که ورود کاالهای مختلف از جمله پوشاک به کشور 
پیشنهاد من   اما   ، باشد  امکان پذیر  قانونی  بصورت 
برای حمایت از برندهای داخلی، اخذ مالیات بر متراژ 
فروشگاه هایی با برند خارجی و تعرفه دو برابری برای 

واردات کاالهای با برندهای خارجی می باشد.

انجمن های  و  تشکل ها  نقش  می کنید  فکر 
تخصصی پوشاک در زمینه نظام قیمت گذاری 
تا چه میزان موثر باشد؟ به هر حال در جلسات 
مشترک تولیدکنندگان و برندها به همفکری با 

هم بپردازند.. 
اول باید تولیدکننده را از برند جدا کنیم.

منظورتان چیست؟
به عنوان یک برند در برخی موارد با تولیدکنندگان 
پوشاک تضاد منافع داریم زیرا  الزاماً برند، تولیدکننده 

نیست.

و تولیدکننده، برند هست؟
تولیدکننده ای هر فصل  نباشد...  خیر! ممکن است 
50-100 هزار قطعه پوشاک به ما تحویل می دهد 
ولی در عین حال برند نیست و در صورت بهره مندی 

از کیفیت و قیمت مناسب، تمام برندها می توانند به 
تولیدکنندگان  وی سفارش تولید بدهند. پس الزاماً 
نباید با برندها در یک جلسه مربوط به قیمت گذاری 
حضور پیدا کنند؛ زیرا ممکن است به عنوان یک برند 
به نمایندگی از پنجاه تولیدکننده مطالبی عنوان نمایم؛ 
ولی یک تولیدکننده صرفاً مسائل و مشکالت واحد 
خود را اعالم می کند. تعداد برندهای پوشاک در کشور 
اندک است و چه بسا یک برند به اندازه 40 واحد 
تولیدی به ارائه محصول پرداخته و ارتباط مستمر با 
مصرف کنندگان دارد که این نکته وجه تمایز بسیار 

مهمی است.
با  تولیدکننده  مستقیم  ارتباط  برقراری  امکان 
مصرف کنندگان به دلیل مشغله فراوان تولیدکننده 
امکان پذیر نیست و به همین دلیل پیشرفت آنها به 

کندی صورت می گیرد. 

جهت  تولیدکنندگان،  همین  از  بسیاری  اما 
مستقیم  عرضه  فروشگاه  مردم  با  ارتباط 

راه اندازی و خود را یک برند می دانند!
بله فروشگاه تأسیس می کنند و منکر این موضوع 
نیستم اما قطعاً پنجاه درصد زمان و انرژی آنان به 
تولید اختصاص پیدا می کند و بسیاری از اوقات زمان 
مناسبی برای پرداختن به اصول بازاریابی، برنامه ریزی، 
سرمایه گذاری و ... در اختیار ندارند. شاید بتوانند به 
صورت تک محصولی کار کنند اما وقتی وارد عرصه 
زمینه  می توانند در یک  برندسازی می شوند، صرفاً 
مشخص مانند تریکو، فاستونی، کت  و شلوار و ... 
به ارائه محصول بپردازند و تنوعی در محصوالتشان 

وجود ندارد.
بعضی از دوستان پیشنهاد تشکیل تعاونی را مطرح 
ابتدا  از  و  رسید  نخواهد  نتیجه ای  به  اما  می کنند 
مخالف راه اندازی شرکت تعاونی بودم چون امکان 
در هیچ کشوری  و  بین می برد  از  را  تصمیم گیری 

چنین موردی موفقیت آمیز نبوده است. 
متأسفانه امروز هر گروهی برای خود یک اتحادیه و 
انجمن راه اندازی کرده است و نمی توان به تصمیم 
واحدی دست پیدا کرد اما ابتدا باید در نقاط مشترک 
تنها  حاضر  حال  در  نظرم  به  که  رسید  توافق  به 
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نقطه اشتراک، برند است. برندهای پوشاک به عنوان 
لکوموتیو این صنعت باید دور یک میز جمع شوند. این 
اتفاق تاکنون رخ نداده و کسانی که منافعشان در عدم 
اجماع است، بابت این موضوع خرسند و خوشحال 

هستند! 

محصوالت  معتقدند  تولیدکنندگان  بعضی 
عرضه  مشتریان  سلیقه  و  نیاز  طبق  را  خود 
که  هستند  مدعی  هم  برخی  می کنند، 
دیکته  بازار  به  را  متنوع  و  جدید  محصوالت 
چه  و  می پذیرید  را  روش  کدام  می  نمایند... 

نظری در این زمینه دارید؟
سفارشات از سمت بازار در اختیار ما قرار می گیرد شاید 
بازار  به  بتواند محصوالت مختلف  یک تولیدکننده 
عرضه کند و به بازارسازی بپردازد اما تا چه زمانی قادر 
به انجام این کار است؟ چقدر توان این کار را دارند؟ آیا 
صنعت پوشاک کشور ما در سطحی قرار دارد که به 

خلق مد برای دنیا بپردازد؟ 

 رشته تحصیلی شما )حقوق(تا چه میزان در 
مدیریت یک برند موثر است؟

با  آشنایی  کارفرمایی،  و  کارگری  مسائل  زمینه  در 
حقوق مدیران و .. بسیار موثر است، در واقع از آن 
دست رشته هایی است که حتی اگر در آن مشغول کار 

نباشید در زندگی روزمره بسیار کاربردی است.

تاکنون حجم مسائل و مشکالت به اندازه ای 
یا  خسته  فعالیت،  ادامه  از  که  بوده  سنگین 

پشیمان شوید؟
بله، شاید بتوان گفت هر روز! بعضی ها دلیل ادامه 
کار را شیفتگی و برخی دیوانگی می دانند اما وقتی 
انسان بیست سال عمر خود را صرف انجام یک کار 
می کند؛ دیگر بیرون آمدن از آن کار برایش آسان 
نیست. اگر دوباره به بیست سال پیش باز می گشتم، 
قطعاً این شغل را انتخاب نمی کردم و کسی را هم 
کرد!  نخواهم  عرصه  این  در  فعالیت  به  تشویق 
بسیاری  قانونی  مشکالت  و  مسائل  ما  کشور  در 
وجود دارد اما باید ادامه داد و کنار کشیدن به این 

سادگی ها نیست! 

معتقدند  پوشاک  فعاالن صنعت  از  تعدادی 
بزرگ شدن و برند بودن در ایران دردسرهای 
بسیاری دارد و بهتر است چراغ خاموش به 
فعالیت ادامه داد تا به اصطالح جلوی چشم 

نباشیم. این موضوع را چقدر قبول دارید؟
تا چند سال پیش این موضوع را قبول داشتم اما امروز 
دیگر کسی نمی تواند چراغ خاموش کار کند؛  وقتی 
دستگاه کارتخوان در فروشگاه های شما قرار دارد یعنی 
عماًل نور باال حرکت می کنید! چراغ خاموش زمانی 
معنا داشت که در حجره بازار با یک تلفن میلیون ها 

تومان پول جابجا می شد.

یک سوال سیاسی که با اقتصاد و صنعت گره 
خورده است. فکر می کنید با توجه به روی کار 
آمدن دولت جدید در آمریکا، شاهد بازگشت 
این کشور به برجام  و لغو تحریم ها خواهیم 

بود؟ 
وجود  زمینه  این  در  بسیاری  گمانه زنی های  طبعاً 
دارد اما به نظرم مشکالت اساسی ما چنین مسائلی 
نیست. فرض کنیم تمام تحریم های بین المللی لغو 
شد ولی مشکالت قانونی، معضالت قیمت گذاری و 
... همچنان پابرجا هستند و هیچ ارتباطی با تحریم ها 
قوانین  که  است  این  ما  مشکالت  از  یکی  ندارند. 
مالیاتی کشورهای توسعه یافته مانند فرانسه و آلمان را 
در کشوری اجرا می کنیم که مردم هیچ الزامی برای 

پرداخت مالیات در خود حس نمی کنند! 

و حسن ختام
سپاس از زمانی که به ما اختصاص دادید و توانستم 
بخشی از تجربیات بیست ساله خود را به شما منتقل 
کنم. امیدوارم این قبیل گفت وگوها در جهت اصالح 
قوانین و آگاهی بخشی به قانونگذاران و دولتمردان 
موثر واقع شود و تسهیالتی برای صنعت ایجاد نمایند. 
همین قدر که قوانین اصالح شوند و نهادهای مختلف 
دولتی به اصطالح چوب الی چرخ ما نگذارند، برایمان 
کافی است و از عهده مدیریت اقتصادی، تولیدی و 

صنعتی واحدهای خود به خوبی برمی آییم. 
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ترک های 
تجـارت بر 

بدنه تولید
اشاره:

به  را  این  است.  کوچک شده  ایران  اقتصاد 
دقت می توان از بخش های مختلف صنعت و 
تجارت کشور درک کرد. بازی اقتصاد ایران با 
دنیا به لحاظ نحوه تعامالت خارجی کوچک و 
کوچک تر شده و آن گونه که آمارهای تجاری 
می گویند واردات در پنج  ماه نخست امسال، 

25 درصد کمتر شده است. 
اما این شاید در نگاه اول موضوع خوبی باشد 
که به کاهش ارزبری و خروج ارز کشور آن 
با  ایران  انجامیده است که  هم در شرایطی 
مضیقه های ارزی ناشی از کاهش فروش نفت 
و بلوکه شدن منابع ارزی خود در نقاط مختلف 
دنیا مواجه است؛ اما وقتی دقیق تر به ترکیب 
کاالهای وارداتی کشور نگاه کنیم، بالغ بر 80 
درصد واردات ایران را مواد اولیه، تجهیزات و 
کاالهای مورد مصرف در صنایع مختلف کشور 
تشکیل می دهد و کاهش واردات، خود زنگ 
خطری را برای کاهش تولید به صدا درمی آورد. 
اینجاست که دیگر نمی توان از کاهش واردات 
خشنود بود. حسین سالح ورزی، نایب رئیس 
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
لحاظ  به  تولید  روی  پیش  روزهای  از  ایران 

تامین مواد اولیه می گوید.

ــا کار  ــردن گرفتاری ه ــرف ک ــروز، برط ــای ام دنی
ــایه  ــران س ــا در ای ــت؛ ام ــواری نیس ــدان دش چن
ســنگین سیاســت داخلی و سیاســت خارجــی اجازه 
ــش اقتصــادی را  ــه دان ــر پای ــای ب ــرد رفتاره کارک
ــا  ــون در دنی ــال اکن ــه طــور مث ــد. ب ســلب کرده ان
ــردن آن  ــار ک ــورم و مه ــرخ ت ــش ن ــول کاه فرم
ــناخته  ــد ش ــج درص ــا پن ــن دو ت ــای بی در اندازه ه
شــده اســت و ایــن شــاخص و متغیــر مهــم، حــل 
ــازی  ــل لجب ــه دلی ــران ب ــا در ای ــت؛ ام ــده اس ش
بودجه هــای  نیــز  و  پولــی  سیاســت های  بــا 
ســخاوتمندانه مبتنــی بــر خــرج در وضعیــت 
درآمــدی ســخت، بــه کســری بودجــه و از همــان 

ــد.  ــن می زن ــر دام ــورم باالت ــه ت ــیر ب مس
ــروج  ــروز، ورود و خ ــای ام ــر در دنی ــوی دیگ از س
ســرمایه  بــازار  بــه  بین المللــی  ســرمایه های 
کشــورهای جهــان، امــری عادی اســت و کشــورها 
در دوره رکــود، بــه بازارهــای جهانــی مراجعــه و نیاز 
ــران  ــا در ای ــد؛ ام ــرف می کنن ــود را برط ارزی خ
ایــن راه مســدود شــده اســت. متاســفانه بــه دلیــل 
ــا،  ــز تشــدید تحریم ه ــد و نی سیاســت های ناکارآم
ــه  ــده را تجرب ــد کاهن ــران رون ســرمایه گذاری در ای
ــای گســترش یابنده،  ــز تحریم ه ــرده اســت و نی ک
دسترســی ایــران بــه منابــع ارزی شناخته شــده بــه 

گفت وگو با حسین سالح ورزی- نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

این روزها، روزهای خوشی برای اقتصاد ایران 
نیست. این را می توان از کوچک شدن تجارت 
خارجی به عنوان یک نشانه فهمید. ارزیابی شما 
چیست؟ به طور مثال کاهش واردات چگونه بر 
شرایط اقتصادی اثرات منفی به جای می گذارد؟

ــای  ــاره پیامده ــات در ب ــه وارد جزئی ــش از اینک پی
کاهــش واردات کاالهــای واســطه ای و نیــز کمبــود 
مــواد اولیــه بر تولیــد، تجــارت، بازارهــای کار و کاال 
شــویم و بــه صــورت جزئی تــر در بــاره آنهــا بحــث 
کنیــم، الزم اســت چنــد نکتــه را دربــاره وضعیــت 

اقتصــاد ایــران یــادآور شــویم. 
واقعیــت ایــن اســت کــه بــدون تحلیــل از شــرایط 
عمومــی جامعــه و نیــز درهم تنیدگی هــای اقتصــاد 
ــی و سیاســت خارجــی و  ــا سیاســت داخل ــران ب ای
ــز مهــار کــردن بحث هــا در چارچــوب اقتصــاد  نی
ــی  ــه مهم ــچ مقول ــاره هی ــوان در ب محــض، نمی ت
راهگشــایی کــرد. واقعیــت نخســت ایــن اســت که 
در وضعیــت امــروز ایــران، اقتصــاد سیاســی وجــه 
ــب و اصلــی در کلیــت اقتصــاد شــده اســت و  غال
ــت های ارزی،  ــاد کالن، سیاس ــت های اقتص سیاس
ــای  ــت های بازاره ــاری و سیاس ــت های تج سیاس
ســرمایه و پــول زیــر ضــرب اقتصــاد سیاســی قــرار 

گرفته انــد. 
اقتصاددانــان  نیــز  و  اقتصــادی  فعــاالن 

بــردن  بیــرون  راه حل هــای  سال هاســت 
فعلــی  نامســاعد  وضعیــت  از  را  اقتصــاد 
پیش بینــی و ارائــه کرده انــد و اصــواًل در 

دیدگاه
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ــقوط  ــا س ــام را ب ــت خ ــادرات نف ــد ص ــژه درآم وی
ــارت  ــر، تج ــوی دیگ ــت. از س ــرده اس ــه ک مواج
ــت  ــا اف ــده، ب ــازه سپری ش ــال ت ــران در دو س ای
محســوس مواجه شــده اســت کــه کاهــش واردات 
کاالهــای واســطه ای یکــی از پیامدهــای آن اســت.

کاالهای  ترکیب  و  شرایط  این  به  توجه  با 
افت  پیامدهای  درباره  حاال  کشور،  وارداتی 
چه  واسطه ای  کاالهای  واردات  2۵ درصدی 

ارزیابی ای دارید؟
اقتصــاد ایــران در ســال 1399 یکــی از پیچیده ترین 
ــپری  ــر را س ــخ معاص ــن دوران تاری و پررمز و رازتری
تحریم هــای  روزافــزون  گســترش  می کنــد. 
آمریکایــی و کشــورهایی کــه بــا ایــن کشــور اتحاد 
ــه از  ــد و کشــورهایی ک ــردی دارن تاریخــی و راهب
تــرس آمریــکا ایــران را تحریــم کرده انــد، شــرایط 
بســیار دشــواری را بــرای کســب وکار ایرانیــان 
پدیــدار کــرده اســت. عــالوه بــر ایــن سیاســت های 
اقتصــادی جزیــره ای در ایــران، بــرای گــذران روزها 
و بی تابــی برخــی از اعضــای کابینــه بــرای نشــان 
ــا  ــختی ها، آنه ــود س ــا وج ــه ب ــود و اینک دادن خ
موفــق هســتند و بــه ایــن ترتیــب انســجام دولــت 
را بــه هــم می ریزنــد و ســرانجام گســترش و 
مدیریــت نابهینــه ویــروس کرونــا، اقتصاد ایــران را 

ــرده اســت.  ــرو ب درگــرداب ف
وضعیــت،  ایــن  نمایان شــده  نشــانه های  از 
ناخالــص داخلــی و  رشــدهای منفــی تولیــد 
رشــدهای منفــی ســرمایه گذاری و نیــز کوچک تــر 
ــای  ــی اســت. آماره شــدن حجــم تجــارت خارج
نشــان  رســمی  منابــع  ســوی  از  ارائه شــده 
ــی  ــران توانایی هــای قبل ــد کــه اقتصــاد ای می دهن
بــرای اســتفاده از تجــارت خارجــی بــرای راه اندازی 
طرح هــای تازه تولیــدی و نیــز بدتــر از آن، صیانــت 

از بنگاه هــای داخلــی را نــدارد. 
کاهــش یــا بهتــر بگوییــم ســقوط صــادرات نفــت 
خــام و صــادرات غیــر از نفــت در نیمه اول امســال، 
نشــان دهنده کوچــک شــدن حجــم تجــارت ایــران 
اســت. از ســوی دیگــر، واردات ایــران نیــز رونــدی 

ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــرده اس ــه ک ــده را تجرب کاهن
ــی  ــای دام ــی و نهاده ه ــواد غذای ــه واردات م اینک
را نمی تــوان کاهــش داد، کمبــود درآمدهــای 
ارزی ســبب آن شــده اســت کــه مــواد واســطه ای، 
ــرده و راه ورود  ــازات ک ــد را مج ــای تولی بخش ه
آنهــا را تنگ تــر از هــر دوره دیگــری کــرده اســت.
ــره  ــدی ذخی ــه اینکــه واحدهــای تولی ــا توجــه ب ب
راهبــردی بــرای تولیــد دارنــد، هنــوز بــا باقی مانــده 
ــا  ــه مــرور و ب ــد؛ امــا ب ــر قبلــی فعالیــت دارن ذخای
کاهــش ذخایــر بایــد آنهــا را بــا واردات تــازه 
ــاده و  جایگزیــن کننــد. حــاال کــه ایــن اتفــاق افت
واردات مــواد اولیــه کاهــش یافتــه اســت، بایــد در 
ماه هــای آینــده شــاهد از نفــس افتــادن بخشــی از 
تولیــد باشــیم. ایــن میــزان می توانــد تــا 25 درصــد 
کاهــش یابــد و ایــن در بهتریــن و خوشــبینانه ترین 

حالــت اســت. 
از ســوی دیگــر در حالــی کــه واردکننــدگان 
ــک دالر از  ــرای واردات ی ــطه ای ب ــای واس کااله
ــر  ــد حداکث ــاه بای ــا در فروردین م ــوع کااله ــن ن ای
ــد،  ــه کنن ــا دالر تهی ــد ت ــان می دادن ــزار توم 13 ه
حــاال بایــد 28 هــزار تومــان بدهنــد و ایــن یعنــی 
ــی کــه  افزایشــی شــدن قیمــت تمام شــده تولیدات
ــای دو  ــا ارزه ــا ب ــای واســطه ای آنه واردات کااله
ــت  ــن وضعی ــه ای برابر شــده، انجــام می شــود. ادام
ــر  ــن فک ــه ای ــدگان را ب ــت تولیدکنن ــن اس ممک
بینــدازد کــه بنــگاه خــود را تعطیــل کننــد؛ چــون 
احتمــال اینکــه بــازار بــرای آنهــا کوچک تــر شــود 
ــی روی  ــد شــهروندان ایران ــدرت خری و کاهــش ق

ــود دارد. ــر باشــد وج ــا موث ــروش آنه ــزان ف می

اقتصادی  پیامدهای  در باره  آنچه  به  توجه  با 
کاهش واردات گفتید، پیش بینی شما از آینده 

درباره این مقوله چیست؟
ــان  ــزی نش ــک مرک ــران بان ــار مدی ــار و گفت رفت
ــن  ــه ای ــل کاهــش عرضــه ارز ب ــه دلی ــد ب می ده
نهــاد از مســیر توســعه صــادرات غیرنفتــی کــه بــه 
شــرایط بــدی گرفتــار شــده و نیــز کاهــش درآمــد 
ــه  ــد ب ــن نهــاد بتوان ــکان اینکــه ای نفــت خــام ام

ــدارد.  همــه نیازهــای ارزی جــواب دهــد، وجــود ن
ــتور  ــه دس ــرایطی ب ــن ش ــزی در چنی ــک مرک بان
ــه  ــد و ارزی را ک ــن می ده ــت ت ــت و حکوم دول
ــوری و  ــای ف ــه نیازه ــرار دارد، ب ــارش ق در اختی
ــور  ــروز و ظه ــا از ب ــد ت ــی اختصــاص می ده حیات
سیاســی،  تهدیدآمیــز  و  ناشــناس  پدیده هــای 

ــد.  ــری کن ــی جلوگی ــی و دفاع اجتماع
بــه ایــن ترتیــب در وضعیــت عــدم تعــادل عرضــه 
ــای ارزی  ــده درآمده ــد کاهن ــای ارز و رون و تقاض
ــفارش  ــت  س ــرای ثب ــا ب ــرکوب تقاض ــاهد س ش
ــطه ای  ــای واس ــه کااله ــر از جمل ــای دیگ کااله
خواهیــم بــود. پیش بینــی در اقتصــاد ایــران البتــه 
ــپهر  ــوالت در س ــاالی تح ــتاب ب ــل ش ــه دلی ب
سیاســت داخلــی و خارجــی و نیــز شــرایط شــکننده 
امــروز اقتصــاد ایــران، کار آســانی نیســت و نیازمنــد 
اطالعــات و تحلیل هــای سیاســی و اقتصــادی در 
ســطح مناســب، بــه ویــژه اطالعــات کافــی و الزم 

ــرات سیاســت خارجــی اســت.  از تغیی
ــی  ــت خارج ــای سیاس ــه بنیاده ــرض اینک ــا ف ب
ایــران بــر همیــن بناهــای استوارشــده باقــی بمانند، 
می تــوان پیش بینــی کــرد در کوتاه مــدت و تــا 
پایــان امســال، شــاهد کاهــش اســتفاده از ظرفیــت 
تولیــد واحدهــای تولیــدی باشــیم کــه بــرای ادامــه 
تولیــد بــه کاالهــای واســطه ای خارجــی وابســتگی 

بیشــتری دارنــد. 
مدیــران بنگاه هــای تولیــدی بــرای اینکــه در 
موقعیــت سیاســی و اجتماعــی بدتــری قــرار نگیرند 
و بــه چیــزی متهــم نشــوند، تعدیــل نیــروی کار را 
ــا  ــر ب ــد و از ســوی دیگ ــرور انجــام می دهن ــه م ب
ــدی  ــرای کاالی تولی ــه کشــش تقاضــا ب توجــه ب
آتــی  واردات  جایگزینــی  نرخ هــای  بــا  خــود 
ــش  ــروش را افزای کاالهــای واســطه ای، قیمــت ف
ــرار  ــود را برق ــی خ ــراز مال ــد ت ــا بتوانن ــد ت می دهن

ســازند. 
اگــر ایــن وضعیــت ادامــه یابــد، برخــی از واحدهای 
تولیــدی تــالش خواهنــد کــرد بــا توجه به شــرایط 
ــه  ــی ب ــابه خارج ــدات مش ــا تولی ــری ب رقابت پذی
صــادرات روی بیاورنــد تــا بتواننــد کاالی بیشــتری 
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در بازارهــای تــازه بفروشــند و بــا توجــه بــه قیمــت 
مناســب ارزهــای معتبــر، بخشــی از عــدم تعــادل 
بودجــه ای را از ایــن مســیر برطــرف کننــد؛ امــا اگــر 
شــرایط سیاســی داخلــی آنهــا را ناگزیــر کنــد کــه 
ــد و  ــن دهن ــی ت ــتوری دولت ــای دس ــه قیمت ه ب
ــر قیمــت فــروش منــع شــوند و نیــز  از افــزودن ب
ــازار  ــت از ب ــرای صیان ــه ب ــاورد ک ــت فشــار بی دول
داخــل و نیــز نبــود بــازار مناســب در صــادرات نیــز 
نــاکام بماننــد، راهــی جــز تعطیلــی بنــگاه با شــتاب 
بیشــتر و نیــز کاهش شــدیدتر نیــروی کار نخواهند 

داشــت. 
پیش بینــی بلندمدت تــر نیــز بــه دلیــل نبــود 
چشــم انداز روشــنی از سیاســت ها بــه ویــژه اینکــه 
ــا گرایش هــای ناشــناخته  از ســال آینــده دولتــی ب
ــی  ــت. در صورت ــن اس ــد ناممک ــرکار می آی ــر س ب
کاالی  از  نخواهنــد  تولیــدی  بنگاه هــای  کــه 
واســطه ای کــه در انبارهــا دارنــد، یکبــاره اســتفاده 
کننــد، ایــن احتمــال کــه عرضــه برخــی کاالهــا در 

ــز وجــود دارد. ــد نی بازارکاهــش یاب

پیامدهای غیراقتصادی رکود از مسیر کاهش 
تجارت و تولید کدام اند؟

ــه وضعیــت موجــود  ــا اینجــای کار و در پاســخ ب ت
ــایش  ــی، گش ــای آت ــر در ماه ه ــدیم اگ ــادآور ش ی
ــژه  ــه وی ــی ب ــارت خارج ــرایط تج ــازه ای در ش ت
کاهــش ســختگیری نســبت بــه واردات بــه دلیــل 
کاهــش درآمــد ارزی رخ ندهــد و واردات کاالهــای 
واســطه ای کــه به جریــان افتــادن تولیــد را تضمین 
ــد،  ــراه باش ــتری هم ــش بیش ــا کاه ــد، ب می کنن

ــد.  ــد ش ــر خواه ــود جدی ت ــترش رک گس
گســترش رکــود البتــه در هــر جامعــه ای بــا توجــه 
ــدرت  ــی، مناســبات ق ــت سیاســی داخل ــه وضعی ب
بــا شــهروندان و نیــز مناســبات جهانــی حکومــت 
ــه  ــه تجرب ــزی ک ــا چی ــود را دارد؛ ام ــای خ پیامده
جهانــی نشــان می دهــد ایــن اســت کــه در شــرایط 
ــی  ــای اجتماع ــه و گروه ه ــترده جامع ــود گس رک
شــهروندان  تالش هــای  و  شــده  درون گراتــر 
ــود و  ــواده خ ــته خان ــت از هس ــه صیان ــوف ب معط

ســپس بــرادران و خواهــران و پــدر و مــادر خواهــد 
شــد و همبســتگی ها رونــد کاهنــده را تجربــه 
می کنــد. صیانــت از شــغل و درآمدهایــی کــه 
ــد از ســوی شــهروندان  ــه هــر حــال وجــود دارن ب
احتمــال تغییــر رفتــار آنهــا را بــه دنبــال دارد. برخی 
ممکــن اســت بر شــدت خشمشــان افــزوده شــود و 
بــه ســوی پرخــاش و اعتــراض برونــد و پیامدهــای 
ــد.  ــم کنن ــی را فراه ــی و سیاس ــناس اجتماع ناش
ــراد  ــا گروهــی از اف در شــرایط رکــود گســترده؛ ام
ــوای  ــه دارد، ه ــود ادام ــد رک ــر بدانن ــژه اگ ــه وی ب
ــن  ــه ای ــل ب ــت و تمای ــد داش ــرت خواهن مهاج

موضــوع بیشــتر خواهــد شــد. 
گروه هایــی از جامعــه نیــز ممکــن اســت بــه 
ناامیــدی و بی تفاوتــی برســند کــه خطرناک تریــن 
ــود  ــه رک ــی شــهروندان ب ــرایط اســت. بی تفاوت ش
گســترده بــه فروپاشــی و ســقوط اخالقــی جامعــه 

ــود.  ــر می ش منج
از ســوی دیگــر شــاید شــهروندان در بدتریــن 
شــرایط رکــودی کــه نتواننــد حداقل هــای کاالیــی 
و آرامــش ذهنــی را داشــته باشــند، خواســتار 
دگرگونــی در دالیــل پدیــدار شــدن ایــن وضعیــت 
ــدها و  ــه س ــد ک ــال بخواهن ــور مث ــه ط ــند. ب باش
ــته  ــا برداش ــتن تحریم ه ــرای برداش ــع راه ب موان
ــه  ــبت ب ــت نس ــش دول ــخ و واکن ــا پاس ــود؛ ام ش
هرکــدام از واکنش هــا متفــاوت خواهــد بــود. حالت 
خوشــبینانه ایــن اســت کــه تحت شــرایط مناســب 
بــرای رفــع تحریــم و تصحیــح سیاســت های 

ــا  ــود ت ــته ش ــری برداش ــای موث ــادی گام ه اقتص
ــر نشــود.  ــود اقتصــادی، گســترده تر و ادامه دارت رک
برخــی از انعطاف هــا در سیاســت خارجــی در ایــن 
وضعیــت محتمــل اســت. شــاید حکومــت ترجیــح 
داد بــرای شکســت تحریــم و راه انــدازی چرخ هــای 
تولیــد و عبــور از تلــه رکــود، همکاری هــای تــازه ای 
را بــا کشــورهای دیگــر گســترش دهــد و بــه طــور 
ــد نتایــج  ــه بای ــرد، البت ــال از چیــن کمــک بگی مث

ایــن رفتــار ســنجیده شــود. 
احتمالــی  رفتارهــای  برابــر  در  البتــه  دولــت 
اســت  ممکــن  نیــز  اجتماعــی  پرخاشــگری 
واکنش هــای تــازه ای نشــان دهــد و راه هــای 
ــا  ــدد ی ــا را ببن ــترش اعتراض ه ــری از گس جلوگی
مســالمت آمیز  چارچوب هــای  در  دهــد  اجــازه 
ــی  ــه راه های ــت البت ــود. دول ــان ش ــا بی اعتراض ه
ــد  ــه خواه ــز توصی ــود را نی ــروج از رک ــرای خ ب
ــود در  ــترش رک ــا گس ــر ام ــوی دیگ ــرد. از س ک
بخــش تولیــد در گام نخســت بــه کاهــش تمایل و 
تقاضــای ســرمایه گذاری تولیــد منجــر خواهــد شــد 
و تقاضــا بــرای فعالیت هــای اقتصــادی زودبــازده و 
در بازارهایــی کــه ســرمایه بــا شــتاب بــه نقدینگــی 

می یابــد.  افزایــش  می رســند، 
در شــرایط نبــود چشــم انداز عبــور از رکــود، احتمال 
خــروج ســرمایه از کشــور نیــز وجــود دارد کــه البته 
بــا ســختگیری های دولــت و حکومــت بــه قاچــاق 
ارز و کاال منجــر خواهــد شــد. بایــد آرزو کــرد قبــل 
ــی و  ــای اخالق ــترده، بنیان ه ــود گس ــه رک از اینک
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ــی  ــد، راه های ــت کن ــی را سس ــه ایران ــادی جامع م
بــرای عبــور مســالمت آمیز از رکــود بیابیــم.

در پرسش های پیشین، توضیح مشروحی را 
درباره پیامدهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی 
کوچک شدن واردات کاالهای واسطه ای و مواد 
اولیه بر تولید، بازگو کردید. به نظر شما اقتصاد 
ایران در کلیت خود یا به عبارت دیگر در اقتصاد 
کالن و بازارهای مهم، چه پیامدهایی را به خود 

خواهد دید؟
ــی  ــه ای بخش ــر جامع ــدی در ه ــای تولی فعالیت ه
ــد و  ــاب می آی ــه حس ــادی ب ــای اقتص از فعالیت ه
البتــه مقولــه تولیــد داخلــی بــرای هــر ســرزمینی 
ــال  ــن ح ــا ای ــت. ب ــت اس ــرورت و اولوی ــک ض ی
ــا  ــرادف ب ــد را مت ــه تولی ــرد ک ــور ک ــوان تص می ت
ــم و بازارهــای دیگــر مثــل  ــازار کاال فــرض کنی ب
بــازار کار، بــازار ســرمایه و پــول را نیــز تکمیل کننده 

بــازار کاال در نظــر بگیریــم. 
ــدات  ــامل تولی ــران ش ــد در ای ــزوده تولی ارزش اف
صنعتــی، معدنــی و کشــاورزی در تولیــد ناخالــص 
ــواد  ــود م ــر کمب ــی اســت و اگ ــم باالی ــی رق داخل
اولیــه بــرای تولیــد ادامــه یابــد و ایــن بــازار بــا افت 
محســوس یــا ســقوط مواجــه شــود، ســایر بازارهــا 
ــود. در  ــارج می ش ــادل خ ــازار کار از تع ــژه ب ــه وی ب
یــک نقطــه فرضی، بــا کمبــود مــواد اولیــه وارداتی 
می تــوان تصــور کــرد بــازار اشــتغال زودتــر از هــر 
بــازار دیگــری بــا ســیل بنیان برانــداز روبــه رو خواهد 

شــد. در فقــدان کمبــود مــواد اولیــه و کاهش رشــد 
تولیــد و نیــز رشــدهای منفــی کــه چنــدان دور از 
انتظــار نیســت، تقاضــا بــرای اشــتغال تــازه رونــدی 
کاهنــده را تجربــه خواهــد کــرد و بــه ایــن ترتیــب 

ــد.  ــش می یاب ــکاری افزای ــرخ بی ن
از ســوی دیگــر در ایــن وضعیــت بنگاه هــای 
تولیــدی در اندازه هــای گوناگــون ناگزیــر بــه فکــر 
تعدیــل نیــروی کار می افتنــد و بــاز هــم بــازار کار 
را بــا تنــش بیشــتری مواجــه خواهنــد کــرد. در این 
وضعیــت بــازار ســرمایه بــه ویــژه بــازار ســهام نیــز 
ــرا شــرکت های  ــد؛ زی ــد ش ــارج خواه ــادل خ از تع
ــری  ــودآوری کمت ــورس، س ــود در ب ــدی موج تولی
دارنــد و نمی تواننــد ســود دهنــد و بــه ایــن 
ترتیــب، صــف فــروش بــرای ســهام آنهــا تشــکیل 
ــا از کار  ــز ب ــداری نی ــول و بانک ــازار پ ــود. ب می ش
ــت  ــد ممکــن اســت در دریاف ــادن بخــش تولی افت
طلــب خــود بــا توقــف مواجــه شــده و تــراز دارایــی 
و بدهی هایشــان بــه هــم بخــورد. بــه ایــن ترتیــب 
ــادل خــارج شــدن بازارهــای مهــم کار  ــل تع از ری
و کاال از پیامدهــای کمبــود مــواد اولیــه و کاهــش 

ــد اســت. ــزوده بخــش تولی ارزش اف

بیشترین آسیب ها به کدام بخش های تولید 
وارد شده است؟

ــه  ــت ک ــد گف ــوال بای ــن س ــه ای ــخ ب ــرای پاس ب
اگرچــه اطالعــات دقیقــی از میــزان آســیب پذیری 
ــرایط حاضــر  ــدی در ش ــف تولی ــای مختل بخش ه

و بــا توجــه بــه وضعیــت تــازه وجــود نــدارد؛ 
ــنیده  ــا ش ــار و گزارش ه ــه از اخب ــه ک ــا آن گون ام
می شــود، صنعــت دام و طیــور کــه یکــی از 
ــه  ــد، ب ــاب می آی ــه حس ــع ب ــترده ترین صنای گس
دلیــل کاهــش یــا کاســتی ها در واردات نهاده هــای 
دامــی بــا دشــواری روبــه رو شــده اســت؛ بــه 
نحــوی کــه افزایــش قیمــت گوشــت قرمــز، مــرغ 
و تخم مــرغ دردسرســاز شــده اســت. ایــن صنعــت 
کــه شــمار قابــل اعتنایــی بنــگاه کوچــک و بــزرگ 
ــی  ــای بزرگ ــا گرفتاری ه ــد ب ــت دارن در آن فعالی
مواجــه اســت. از ســوی دیگــر کمبــود واردات 
قطعــات خــودرو و کاهــش تولیــد انــواع خــودرو بــه 
ایــن صنعت نیــز آســیب جــدی زده اســت. آمارهای 
ارائه شــده از ســوی مدیــران تشــکل های اقتصــادی 
قطعه ســازان نشــان می دهــد 400 کارخانــه تعطیــل 
ــن کار  ــای پایی ــا ظرفیت ه ــز ب ــه نی و 300 کارخان
ــن کاهــش واردات ماشــین آالت  ــد. همچنی می کنن
معدنــی نیــز بــه تعطیلــی بخشــی از معــادن منجــر 
شــده اســت؛ امــا واقعیــت ایــن اســت کــه اقتصــاد 
ــرار  ــایی ق ــوار و طاقت فرس ــرایط دش ــران در ش ای
دارد کــه کاهــش واردات کاالهــای واســطه ای کــه 
در ایــن مصاحبــه در کانــون توجــه بــود، بخشــی از 
واقعیت هاســت و آثــار منفــی ایــن اتفــاق بــر تولیــد 
گوشــه ای از حقیقــت اقتصــاد ایــران اســت. دولــت و 
ســایر نهادهــای قــدرت بایــد هــر چــه زودتر دســت 
بــه کار شــوند تــا شــهروندان ایرانی از ایــن وضعیت 

رهــا شــده و در دره مــرگ اقتصــاد نیفتنــد.
منبع: تجارت فردا



 17 شماره 215  بهمن 99  

بیوگرافی و آغاز فعالیت در صنایع نساجی
متولد سال1357  در تهران هستم. پدرم در سال 1355 
قطعه  سازی ماشین آالت نساجی را آغاز کردند و من 
نیز سال 1375 فعالیت حرفه ای ام را کنار ایشان شروع 
کردم. در این مدت همراه با تحوالت تکنولوژیکی به 
نوسازی ماشین آالت و افزایش تنوع تولیدات مجموعه 
ماشین های  مختص  ما  قطعات  اغلب  پرداختیم، 
بر  بالغ  تاکنون  است.  اتوکنر  و  تابندگی  ریسندگی، 
بیست هزار قالب برای تولید قطعه ساخته ایم و ماهیانه 
20 تا 25 دست قالب اضافه می شود زیرا قطعات 
ماشین آالت جدید، مدام در حال تغییر و ارتقاء هستند.

مگر درحال حاضر واردات ماشین آالت جدید 
نساجی انجام می شود؟

خیر، چند سالی است که ماشین آالت جدید و قابل 
توجهی وارد نشده اما ماشین هایی که از سال 2014 
به بعد وارد ایران شده اند، نیازمند تأمین قطعات یدکی 
هستند و با توجه به تحریم ها، واردات این قطعات از 
اروپا دشوار است. از یک سو مواد اولیه برخی قطعات 
خاص به طور غیرمنطقی بسیار گران شده اند و از 
سوی دیگر تکنولوژی و مواد اولیه آنها در کشور وجود 
با برنامه ریزی  ایم  اما خوشبختانه ماتوانسته  ندارد 
صحیح، تکنولوژی و مواد اولیه خود را تامین نموده و 
هم چنان قطعاتی باکیفیت باال و قابل رقابت با نمونه 

های خارجی تولید نماییم.

ماسوره  ایران  به  مصرف  بازار  مدت  این  در 
کرده   اعتماد  معتبر،  قطعه ساز  یک  به عنوان 
است؟ یا به دلیل دشواری های واردات به تأمین 

قطعه از مجموعه شما روی آورده اند؟
خوشبختانه طی این سال ها به دلیل تنوع، تمرکز و 
تکیه بر ارتقای کیفیت قطعات، موفق به جلب اطمینان 
مشتریان شده ایم و در صورت بروز هر گونه مشکل 
در عملکرد قطعه، امکان عودت آن به ایران ماسوره 
را دارند. بارها اتفاق افتاده که مشتریان قطعه ای را 
خریداری می کنند اما پس از چندماه به دالیل فنی آن 
را برمی گردانند که پس از رفع مشکل، محصول را با 

کیفیت به مراتب بهتر تحویلشان داده ایم. 
مناسب  و  بسیار منطقی  ما  تولیدی  قیمت قطعات 
است و شاید یک سوم قیمت قطعات خارجی هستند 
اما کیفیت آنها چیزی کمتر از مشابه خارجی ندارد و 
در این سال ها به مشتریان ثابت شده که استفاده از 
قطعات باکیفیت ایرانی در ماشین آالت خطوط تولید 
مقرون به صرفه است. در مجموع مشتریان به ما 
اعتماد کردند و ما نیز با ساخت قطعات باکیفیت، پاسخ 
این اعتماد را به بهترین شکل داده ایم و کار را پیش 

برده ایم. 

یدکی  قطعات  زمینه  در  گفت  می توان  آیا 
ماشین آالت ریسندگی و تابندگی، بازار چین را 

محدود کرده اید؟

گفت وگو با محمدرضا قندهاری 

مدیرعامل شرکت ایران ماسوره

روزنه امید در 
سیاهی کرونا

دیدگاه

اشاره:
این گفت وگو با نسل دوم از یک خانواده نساج 
فعالیت  به  قطعه سازی  زمینه  در  که  است 
می پردازد. تولیدکننده ای که گالیه نمی کند نه 
به این معنی که از حمایت های خاص دولت 
بهره مند است چون »همیشه سعی کرده ام 
خوبی ها را ببینم و بدی ها را از ذهنم پاک 
کنم. این نکته را سرلوحه فعالیت های صنعتی 
و تولیدی خود هم قرار داده ام؛ به عبارت بهتر، 
توجهی به مشکالت کار نشان نمی دهم و بر 
یافتن راه حل و بهبود کار متمرکز می شوم. 
با فشارهای مالی، افزایش چندبرابری مالیات 
نسبت به سال گذشته، مشکالت بیمه، خرید 
مواد اولیه مدنظر و ده ها چالش دیگر دست و 
پنجه نرم می کنیم اما به اصطالح دست روی 
دست نمی گذاریم و آن قدر به دنبال یافتن 

راه حل می گردیم تا به نتیجه برسیم. «
قندهاری در بخش دیگر این گفت وگو ادامه 
می دهد:» فکر می کنم یک تولیدکننده باید 
در شرایط سخت، راه  های جدید پیدا کند نه 
این که در صورت بروز کوچک ترین مشکل، 
تسلیم شود. در حال حاضر هم باید دید از 
بطن کرونا چگونه می توان فرصت به وجود 
آورد. باید نیمه پر لیوان را دید و بر نقاط سیاه 

کرونا، چشم ندوخت!«
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چین که همچنان در بازار قطعات نساجی ایران حضور 
دارد و اگرچه تمام قطعات چینی از کیفیت چندان 
مطلوبی بهره مند نیستند اما با توجه به افزایش نرخ 
ارز، قیمت قطعات چینی باال رفته و توانسته ایم با آنها 
در زمینه قیمت تمام شده رقابت موفقی داشته باشیم. 
به این نکته باید اشاره کنم که تولید بعضی از قطعات 
با قیمت چین در کشور امکان پذیر نیست زیرا تولید 
قطعه در چین به صورت انبوه و با تیراژ بسیار باالست؛ 
ضمن این که گستره فروش آنها تمام بازارهای جهانی 
را در برمی گیرد ولی ما محدود به بازار ایران و صادرات 

بسیار محدود هستیم. 

توانمندی فنی و تکنولوژیکی صادرات قطعات 
به دلیل  یا صرفاً  ایران وجود دارد  نساجی در 
انجام  صادراتی  تحریم ها،  و  سیاسی  مسائل 
نمی شود؟ آیا بازارهای جهانی، ایران را به عنوان 

یک قطعه ساز قابل اعتنا می شناسد؟
متأسفانه خیر... هیچ گاه تجار و بازرگانانی نداشته ایم که 
در این حوزه به صورت جدی و حرفه ای فعالیت کنند 
)هرچند به دلیل تنوع بسیار باالی قطعات، امکان مانور 
اندک است(. به اعتقاد من اگر بازرگان یا سرمایه گذاری 
وارد این حوزه شود به سودآوری قابل توجهی دست 
خواهد یافت. بخشی از دلیل عدم صادرات نیز به دلیل 

تحریم هاست که امیدوارم برطرف شوند. 

 احتماالً به دلیل فعالیت پدر در این صنعت، از 

دوران کودکی با محیط کار و فعالیت صنعتی 
طور  به   70 دهه  اواسط  اما  نبودید  غریبه 
حرفه ای در صنعت نساجی مشغول کار شدید؛ 
آن زمان وضعیت صنعت نساجی چگونه بود؟ 
مسائل و مشکالت قطعه سازان در آن سال ها 
چه بود و چقدر با چالش های امروز متفاوت یا 

شبیه هستند؟
بله پیش از اتمام تحصیالت، نزد پدرم مشغول کار 
بودم، به عبارت بهتر هم کار می کردم هم به تحصیل 
می پرداختم و از سن کم در کارگاه قطعه سازی ایشان 
رفت و آمد داشتم. دهه 70، کارخانه ها با توان باال کار 
می کردند و فعالیت گسترده تر بود اما امروز محدودتر 
شده است. البته بسیاری از شرکت هایی که همواره به 
نوسازی و بازسازی خطوط تولید می پردازند؛ امروزه 
عملکرد به مراتب بهتری از دهه 70 دارند ولی حفظ 
کارآمد و  و  به مدیریت صحیح  این جایگاه، منوط 
حرکت در راستای تغییرات فنی و تکنولوژیکی است.  
طی مدتی که از فعالیتم در صنعت نساجی می گذرد؛ 
کارخانه های بسیاری ) اغلب دولتی یا تحت پوشش 
نهادهای دولتی( به دلیل سوءمدیریت متوقف شده اند 
و بسیاری از ماشین آالت ارزشمند آنها، وارد کوره های 
ذوب آهن شدند و از بین رفتند در حالی که این ماشین ها 
به عنوان سرمایه های ملی به شمار می آمدند و امکان 

اشتغال زایی و درآمدزایی توسط آنها وجود داشت... 

راه اندازی  شاهد  تاکنون   70 دهه  از  البته 

کارخانه های مدرن و پیشرفته هم هستیم...
بله خوشبختانه تفکر اکثر مدیران بخش خصوصی بر 
نوسازی ماشین های صنعتی متمرکز است، عملکرد 
بسیار قابل توجهی در صنعت نساجی دارند و خود را 
با بازار تطبیق داده اند به خصوص در بخش ریسندگی 
که طی چند سال گذشته ، شاهد نصب و راه اندازی 
ماشین آالت جدید و پیشرفته بودیم البته در قسمت 
بافندگی هم شاهد به روز رسانی خطوط تولید هستیم. 

می گذرد...  کرونا  شیوع  از  یک سال  حدود 
صنعت  بر  اپیدمی  این  تبعات  از  شما  تحلیل 
نساجی کشور چیست؟ تا چه میزان بر عملکرد 

شما به عنوان قطعه ساز اثرگذار بود؟
شاید بعضی بنکداران و مغازه داران به دلیل کرونا، با 
مشکالت بسیاری روبرو شدند اما مشاغل جدیدی پا 
به عرصه وجود گذاشته اند یا مردم آنها را بیشتر جدی 

گرفته اند مانند فروشگاه های اینترنتی. 
تولید و تجارت و فروش به دلیل کرونا متوقف نشده 
بلکه متفاوت شده است. شاید پیش از کرونا برای خرید 
یک محصول، به چندین پاساژ و مرکز خرید مراجعه 
می کردیم اما امروز از طریق فروشگاه های آنالین و 
فضای مجازی، کاالی مورد نظر را انتخاب و تهیه 
می کنیم. به اعتقاد من، دلیل افت خرید محصوالت 
مختلف، کاهش قدرت خرید مردم است زیرا متأسفانه 
درآمد بخشی از جامعه با توجه به تورم ، تحریم و 
نیستند  خرید  به  قادر  گذشته  مانند  و  شده  کم   ...
وگرنه مشتریانی که از تمول مالی بهره مند هستند از 
شیوه های دیگر مانند خرید اینترنتی استفاده می کنند. 
به هرحال شیوع کرونا بر صنعت نساجی بی  تأثیر نبوده 
اما این اثرگذاری به اندازه ای نیست که یک کارخانه 
معظم ریسندگی یا بافندگی را به طور کامل متوقف 
کند. شاید پنج درصد در روند تولیدات آنها وقفه ایجاد 

شده که رقم چندان باالیی نیست. 
فکر می کنم یک تولیدکننده باید در شرایط سخت، 
بروز  صورت  در  این که  نه  کند  پیدا  جدید  راه  های 

کوچک ترین مشکل، تسلیم شود. 
کرونا چگونه  بطن  از  دید  باید  هم  حاضر  حال  در 
می توان فرصت به وجود آورد. باید نیمه پر لیوان را 
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دید و بر نقاط سیاه کرونا، چشم ندوخت!
در واقع همیشه سعی کرده ام خوبی ها را ببینم و 
بدی ها را از ذهنم پاک کنم. این نکته را سرلوحه 
فعالیت های صنعتی و تولیدی خود هم قرار داده ام؛ 
به عبارت بهتر، توجهی به مشکالت کار نشان 
نمی دهم و بر یافتن راه حل و بهبود کار متمرکز 
می شوم. با فشارهای مالی، افزایش چندبرابری 
مالیات نسبت به سال گذشته، مشکالت بیمه، 
خرید مواد اولیه مدنظر و ده ها چالش دیگر دست 
و پنجه نرم می کنیم اما به اصطالح دست روی 
دست نمی گذاریم و آن قدر به دنبال یافتن راه حل 

می گردیم تا به نتیجه برسیم. 
معتقدم اگر دولت اجازه خروج ماشین آالت فرسوده 
و مستهلک و واردات دستگاه های مدرن و پیشرفته 
تزریق، پرس، CNC و ...  را به تولیدکنندگان قطعات 
نیاز  رفع  برای  بیشتری  توان  قطعاً  بدهد؛  صنعتی 
صادرات  و  داخلی  بافندگی  و  ریسندگی  واحدهای 

موفق و قابل رقابت پیدا خواهیم داشت.

تاکنون به تولید دستگاه فکر کرده اید؟
یا  مشکل  تکنیکی  و  فنی  نظر  از  بارها!  و  بارها 
محدودیتی وجود ندارد اما این امر مستلزم گردهم 
است.  کشور  قطعه سازان  از  مجموعه ای  آوردن 
چندسال پیش شرکتی در تبریز تصمیم گرفت به تولید 
ماشین آالت رینگ بپردازد و قطعات موردنیاز را در تیراژ 
باال به ما سفارش داد اما متأسفانه به دلیل مدیریت 

نادرست، کار متوقف ماند... هیچ سرمایه گذاری نیست 
که بر تولید قطعات نساجی در تیراژ باال متمرکز شود 
تا منابع مالی در بانک های کشور راکد بماند و صرفًا 

سود به آن تعلق گیرد. 

تاکنون حجم مسائل و مشکالت مختلف به 
اندازه ای سنگین بوده که باعث دلزدگی شما از 
ادامه فعالیت پدر و کار در صنعت نساجی شود؟

خیر از همان کودکی به شغل پدر عالقه مند بودم و با 
عشق کار می کردم. شاید در مقاطعی از زمان به دلیل 
حجم باالی کار یا برخی مسائل خسته شده  باشم اما 
مقطعی و کوتاه مدت بوده و هیچ گاه از تولید دلزده یا 

پشیمان نشده ام.  

این عشق و عالقه به نسل سوم هم منتقل 
خواهد شد؟

مهندسی  رشته  در  دخترانم  از  یکی  صددرصد... 
نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشغول تحصیل 
است و دختر دیگرم در رشته مدیریت دانشگاه تهران 
تحصیل می کند؛ هر دو به کار در صنعت نساجی و 
تصور  برخالف  دارند.  بسیاری  عالقه  قطعه سازی 
اتفاقًا  برخی، قطعه سازی یک کار مردانه نیست! و 
خانم ها در بعضی زمینه های طراحی قطعه دقت نظر 
نباید  الزاماً  این که  دارند. ضمن  بیشتری  و حوصله 
پای دستگاه کار کنند و مدیریت صحیح بر عملکرد 
پرسنل و یافتن راه حل های مناسب در مواقع بحرانی، 

مهم ترین رسالت یک مدیِر تولیدکننده است.

می توان  دولت  آمریکا  تغییر  با  می کنید  فکر 
شاهد احیای برجام و رفع تحریم ها بود؟

معتقدم تا زمانی که تحولی در ایدئولوژی های ما ایجاد 
دنیا،  در  مختلف  دولت های  آمدن  کار  روی  نشود ، 
تأثیری بر شرایط ما نخواهد داشت. تا وقتی مسئوالن 
به این نتیجه نرسند که برای پیشبرد اهداف کشور، 
دستیابی به رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی باید با 
دنیا متحد و همراه باشند، چیزی تغییر نخواهد کرد در 
حالی که روابط تجاری لزوماً به سلطه همه جانبه یک 

کشور منتهی نمی شود!  

مطلب نهایی
نساجی، یک صنعت بسیار گسترده است که در صورت 
سرمایه گذاری توأم با درایت و چشم انداز بلندمدت ، 
اشتغال زاست.  و  پربازده  سودآور،  پیشرفته،  صنعتی 
امیدوارم روزی در این صنعت به خودکفایی برسیم 
آخرین  از  اطالع  کسب  دنبال  به  کشورها  سایر  و 
دستاوردها و محصوالت جدید در نساجی ایران باشند 
و این بار آنها به عنوان دنباله رو تکنولوژی های مدرن 
دنیا محسوب شوند. مانند سال  های دور که پارچه و 
پوشاک ایران به قلب اروپا صادر می شد؛ تمام این 
موارد مستلزم بهره مندی از یک مدیر توانمند، خالق 

و حرفه ای است...  
تهیه و تنظیم: سیدامیرحسین امامی رئوف
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بیوگرافی و آغاز فعالیت در صنعت نساجی...
به  پیش  سال   30 حدود  از  پدرم  رفیعی:  بابک 
و کتان  جین  پوشاک  آنزیم  شویی  و  سنگ شویی 
می پرداختند و رنگرزی به شیوه مدرن امروزی متداول 
نبود، به عبارت بهتر رنگرزی پوشاک خام در مقایسه 
با رنگرزی پارچه، یک صنعت به مراتب جدیدتر است. 
از حدود پانزده سال پیش و به تدریج وارد این صنعت 
شده و تالش خود را جهت رشد و توسعه مجموعه به 

عمل آوردیم.
 در این راستا به بروز رسانی دانش و تکنولوژی نساجی و 
همچنین نوسازی خطوط تولید پرداختیم و ماشین آالت 
مدرن و به روز ایتالیایی، جایگزین ماشین های قدیمی 

شد. 
در آن سال ها به دلیل پایین بودن هزینه های زندگی 
سودآوری  میزان  در  مردم،  باالی  متناسب  درآمد  و 
واحدهای تولیدی و نوع بازار شرایط بهتری حکمفرما 
بود ولی در حال حاضر با توجه به نوسانات شدید نرخ 

حفـظ اعتبـار  بهشـوران، دیدگاه
اولویـت نخسـت ماسـت

گفت وگو با مهندس بابک رفیعی،  مهندس بهنام رفیعی و دکتر محمد شهبازی- سهامداران و مدیران شرکت بهشوران 

اشاره:
مدیران بهشوران با افتخار می  گویند»کیفیت 
اولیه  مواد  و  رنگ ها  از  استفاده  قربانی  را 
بی کیفیت و ارزان قیمت نمی کنیم زیرا حفظ 
اعتبار و آبروی بهشوران در بازار، اولویت 

نخست ماست.« 
تولیدکنندگان که نسل دوم فعال در  این 
صنایع نساجی و پوشاک به شمار می آیند، 
تالش خود را برای کسب اعتماد و سالمت 
محصوالت خود به عمل می آورند تا جایی 
خاطر  اطمینان  می دارند:»برای  عنوان  که 
رنگ های  کیفیت  به  نسبت  مشتریان 
از  رنگ  پژوهشگاه  همکاری  با  مصرفی 
تمام نمونه های موجود تست گرفتیم و با 
با  پژوهشگاه،  سوی  از  دریافتی  تاییدیه 
اطمینان اعالم می کنم که هیچ کدام سمی 

و سرطان زا نیستند.«
است  تولید  شیفته   ، نیز  شهبازی  دکتر 
کارخانه  سالن  وارد  »وقتی  می گوید:  و 
مستمر  کار  به  نزدیک  از  و  می شوید 
تبدیل  کارگران،  تکاپوی  ماشین آالت، 
هویت  بدون  و  بی رنگ  ساده،  پارچه  یک 
جذاب  و  متنوع  رنگارنگ،  پارچه های  به 
تجربه  فوق العاده ای  لذت  می نگرید، 

می کنید که ارزش واالیی دارد.«
به گفته وی که پزشک نیز هست، »از وقتی 
به مجموعه بهشوران پیوستم، تالش کردم 
محصوالتی متناسب با سیستم سالمتی و 
عرضه  نهایی  مصرف کنندگان  بهداشت 
از مواد  نماییم و در این راستا بهره گیری 
رنگرزی  و  نانو  فناوری  آنتی باکتریال، 
طبیعی را در نظر گرفتیم که در دنیا استفاده 
استقبال  مورد  ارگانیک  رنگزاهای  از 

تولیدکنندگان قرار می گیرد.« 

ارز، هرچند رقم درآمدها باالتر رفته ولی هزینه های 
تهیه مواد اولیه، پرداخت دستمزد نیروی کار، قیمت 
حامل های انرژی و ... بسیار باال رفته و شاهد کاهش 

سود هستیم.  
این نکته هم اشاره کنم که فعالیت ما به  به  البته 
رنگرزی پوشاک خام محدود نمی شود و انواع تکمیل 
پوشاک از شست وشوی ساده و آنزیم شویی گرفته تا 
هرگونه تکمیل خاص مانند تکمیل نانو، آنتی باکتریال 
و غیره را در برمی گیرد. ولی به دلیل اینکه رنگرزی 
پوشاک خام بسیار تخصصی تر از دیگر موارد تکمیل 

پوشاک است بیشتر در این زمینه متمرکز شدیم. 
بهنام رفیعی: به دلیل فعالیت پدرم در این صنعت، از 
همان دوران کودکی به کارخانه رفت و آمد داشتم و 
با شرایط کار و محیط کارخانه غریبه نبودم لذا رشته 
مهندسی نساجی را در دانشگاه انتخاب کردم و در 
مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول تحصیل 

تهیه و تنظیم: مینا بیانی
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تخصصی  و  فنی  علمی،  ارتقای سطح  در  تا  شدم 
مجموعه نقش موثری ایفا نمایم؛ هر چند دانشگاه 
مانند  اگر  ولی  آموخت  من  به  را  کار  پایه  و  اصول 
بسیاری از همدوره ای ها به صورت عملی با صنعت 
آشنایی نداشتم قطعاً سطح دانش و تخصصم پایین تر 
حین  و  سالگی  بیست  در سن  حدودا  بود.  امروز  از 
تحصیل در دانشگاه به کارخانه نیز می رفتم و به مرور 
با سبک کار و مشتریان مجموعه آشنا شدم و امکان 
طرح پرسش های فنی و تخصصی از اساتید دانشگاه 
فراهم بود و زمانی که متوجه فعالیتم در صنعت نساجی 
می شدند، با انگیزه و اشتیاق بیشتری به سواالتم پاسخ 
دانشجویان، رشته  از 80 درصد  بیش  زیرا  می دادند 
نساجی را بدون اطالعات کامل و به دالیل مختلف 
مانند پرستیژ اجتماعی و ... انتخاب می کردند و هیچ 

آینده شغلی برای خود متصور نبودند. 
در سال های بعد، در راستای گسترش بهشوران بر 
هزینه  اگرچه  شدیم  متمرکز  ماشین آالت  نوسازی 
ایران  اقتصاد  مبنای  بر  جدید  ماشین آالت  تهیه 
سرسام آور به نظر می رسید ولی آن قدر شیفته تولید 
بودیم که هزینه های سنگین خرید، نصب و راه اندازی 

ماشین آالت مدرن اروپایی را پذیرفتیم.
 البته امروز با قیمت های نجومی دالر و یورو حتی 
نمی توان به خرید دستگاه های اروپایی فکر کرد! در 
حال حاضر به جرئت می توان گفت از نظر کیفیت 
رنگرزی پوشاک خام، به عنوان پیشروترین مجموعه 
ارتقای  برای  تالش  و  می شویم  شناخته  کشور  در 
کیفیت همچنان ادامه دارد تا به ایده آل های ذهنی خود 

دست یابیم. 

برنامه ای برای رنگرزی پارچه مدنظر دارید یا 
صرفاً بر رنگرزی پوشاک خام متمرکز شده اید؟

رنگرزی  تکنولوژی  و  ماشین آالت  رفیعی:  بابک 
دارد  پارچه  رنگرزی  با  بسیاری  تفاوت  پوشاک 
همچنین مخاطبان این دو حوزه نیز متفاوت هستند. 
فعاًل برنامه ای برای رنگرزی پارچه نداریم و معتقدیم 
فرایند رنگرزی پوشاک خام به اندازه کافی، گسترده 
دنیا  روز  تکنولوژی  با  همگام  و  است  تخصصی  و 
حرکت می کند و حتی برندهای معتبر اروپایی در این 
زمینه کار می کنند و چندسالی است که در ایران نیز 

اختیار دارد، طیفی از رنگ ها را انتخاب می کند. تجربه 
از صنعتگران پوشاک کمتر  نشان می دهد بسیاری 
در محصوالت خود  متنوع  رنگ های  از  استفاده  به 
اقبال نشان می دهند مثاًل ممکن است در کالیته ما، 
400 رنگ موجود باشد ولی تولیدکننده برای عرضه 
تی شرت، صرفاً شش رنگ را انتخاب و تا زمانی که 
استقبال بازار را به همراه داشته باشد؛ تغییری در رنگ 
تی شرت ها اعمال نمی کند. تولید پوشاک طبق رنگ 
سال یکی از سفارشات متعدد و پر فروش بهشوران به 
شمار می آید هرچند در بعضی محصوالت، استفاده از 

رنگ سال توجیه چندانی ندارد.
مشتریان  به  را  خام دوزی  سیستم  این که  بعد  نکته 
پیشنهاد می دهیم به این معنا که بعضی فعاالن پوشاک 
به صورت سنتی، سراغ استفاده از پارچه های رنگی 
جهت تولید پوشاک می روند ولی مزایای خام دوزی 
پوشاک را به مشتریان توضیح می دهیم و ذهن آنان 

را به این سمت سوق می دهیم.

لطفاً این مزایا را به ما هم توضیح دهید!
بابک رفیعی: یک صنعتگر پوشاک وقتی پارچه رنگی 
خریداری می کند باید براساس همان رنگ و مقداِر 
پارچه به تولید بپردازد حتی اگر در بازار با استقبال مردم 
روبرو نشود اما مهم ترین مزیت خام دوزی پوشاک این 
است که پس از دوخت پارچه، امکان انتخاب رنگ های 
مختلف براساس سلیقه بازار، نیاز مردم و ... وجود دارد 
استقبال  مورد  رنگ های مصرفی  مثال  برای  اگر  و 
قرار نگرفت، می تواند بالفاصله طیف رنگ ها را تغییر 

می دهد. 
بهنام رفیعی: پارچه خام باید یک مرتبه مورد عملیات 
BMS  قرار گیرد  که هزینه های خاص خود را دارد. 
این عملیات در واقع پارچه را جهت رنگرزی آماده 
می کند چون ممکن است اثر غوزه  پنبه یا نشاسته 
پارچه باقی بماند که جذب رنگ ، کیفیت و شفافیت 
پارچه را تضعیف کند. به همین دلیل مجموع هزینه 
رنگرزی  سراغ  کسانی  ولی  می رود.  باال  رنگرزی 
پوشاک می آیند که معمواًل کاالی خود را با کیفیت 
باالتر و قیمت باال تر می فروشند. بعه عنوان مثال قیمت 
تی شرتی که با پارچه خام تولید و بعد تحت رنگرزی 
قرار گرفته، باالتر و گران تر از تی شرتی است که با 

فعالیت های چشمگیری پیرامون رنگرزی پوشاک خام 
انجام می گیرد. 

بهنام رفیعی: از نظر مسائل علمی و تخصصی امکان 
رنگرزی پارچه برایمان فراهم است اما بازار رنگرزی 
پوشاک خام به مراتب بکرتر و وسیع تر است و جای کار 
بسیاری دارد. پارچه رنگ  نشده، کاربردی ندارد مانند 
پوشاک خام و بدون رنگ که مشتریان جهت رنگرزی 
به ما ارجاع می دهند و در این بخش با کمک رنگ های 
متنوع ، پوشاک جان می گیرد و جذابیت های بصری و 
جلوه زیبایی پیدا می کند؛ همچنین ماندگاری و دوام 
پوشاک به طور مستقیم با کیفیت رنگرزی ارتباط دارد 
و نباید محصولی به دست مصرف کننده نهایی برسد 
که فاقد کیفیت باشد. به عنوان مثال نباید محصولی به 
دست مصرف کننده نهایی مي رسد پس از شست وشو 
رنگ پس بدهد یا زیر نور خورشید تغییر رنگ داشته 

باشد. 
در این جا اهمیت رنگرزی و توجه به کیفیت محصول 
نهایی توسط واحدهای رنگرزی به خوبی مشخص 
نیز  شیطنت هایی  زمینه  این  در  متأسفانه  می شود. 
این  به  می گیرد  صورت  همکاران  برخی  سوی  از 
صورت که لیبل رنگ های اروپایی را به بسته بندی 
رنگ های چینی می زنند و به نام اروپایی می فروشند! 
لذا در مجموعه بهشوران حساسیت فوق العاده ای در 
تأمین مواد اولیه مصرفی ) به خصوص رنگ( توسط 

کارشناسان فنی اعمال میگردد. 
چه بسا هزینه خرید مواد اولیه ما چندین برابر سایر 
همکاران است ولی هیچ گاه کیفیت را قربانی استفاده از 
رنگ ها و مواد اولیه بی کیفیت و ارزان قیمت نمی کنیم 
زیرا حفظ اعتبار و آبروی بهشوران در بازار، اولویت 

نخست ماست. 
رنگرزی  جهت  پوشاک  *تولیدکنندگان 
محصوالت به بهشوران مراجعه می کنند... آیا 
برای مثال پیشنهاد استفاده از رنگ های سال یا 
مد روز را شما به آنان ارائه می دهید یا صرفاً طبق 
سفارش رنگرزی پوشاک خام انجام می گیرد؟ 

بابک رفیعی: قطعاً به مشتریان پیشنهاداتی در مورد 
انتخاب رنگ منطبق با مد، فصل و ... ارائه می کنیم 
و برخی اوقات نیز رنگ ها را خوِد مشتریان پیشنهاد 
می کنند، اما معمواًل تولیدکننده به نسبت بازاری که در 
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پارچه رنگی تولید شده است. اما تی شرت رنگرزی شده 
به هیچ عنوان آبرفت و تغییر ابعاد ندارد، از استحکام و 
دوام باالیی برخوردار است زیرا دوخت آن به اصطالح 
با سوزن های سرساچمه ای انجام می شود که سر آنها 
بر خالف سوزن های رایج، تیز نیست بلکه ِگرد هستند 
و هنگام دوخت از البالی تار و پود پارچه عبور می کند 
پارچه  پارگی  باعث سوراخ شدن نخ و در نهایت   و 
نمی  شود؛ به همین دلیل اگر محصول نهایی هزاران 

مرتبه هم شسته شود ، درز کار سوراخ نخواهد شد.
مزیت دیگر خام دوزی، امکان ترکیب چند نوع پارچه از 
جنس های مختلف است مثاًل برخی از تولیدکنندگان 
سر شانه تی شرت را از یک نوع پارچه و تنه آن را از 
پارچه دیگر استفاده می کنند و همه را به صورت خام و 
سفید در کنار هم می دوزند و پس از رنگرزی، هر بخش 

دارای افکت خاصی است. 
همچنین شاهد تحقق فست فشن )مد سریع( خواهید 
بود یعنی از انتخاب رنگ برای لباس خام دوخته شده  
تا عرضه همان محصول به بازار نهایتاً یک هفته به 
طول می انجامد ولی انتخاب رنگ و تهیه پارچه رنگی، 
سپس برش و  دوخت و عرضه محصول  به بازار، حداقل 
یک ماه زمان می برد که این امر باعث میشود تولید 
کننده برای عرضه رنگ مورد نظر خود به بازار زمان را 

از دست داده و از رقبای خود عقب بماند.

از  پوشاک  تولیدکنندگان  باید  قاعدتاً  پس 
رنگرزی پارچه خام استقبال کنند...

بهنام رفیعی: متأسفانه اغلب تولیدکنندگان با این شیوه 
چندان آشنا نیستند. 

خام،  پوشاک  رنگرزی  حال  هر  به  رفیعی:  بابک 
به  اکثر صنعتگران  دارد.  را  خود  دردسرهای خاص 
سیستم معمول دوخت و رنگرزی پارچه عادت دارند و 
ایجاد تحول در روند کاری آنان به این صورت است که 
یا باید توسط سایر همکاران باتجربه در مورد رنگرزی 
پوشاک خام، تحت آموزش قرار گیرند که معمواًل کمتر 
شاهد انتقال اطالعات هستیم یا هزینه کسب تجربه و 
به اصطالح قلق گیری رنگرزی پوشاک خام را تقبل 
کنند که بسیاری از آنان زیر بار ریسک هزینه های 

جدید نمی روند. 
 با توجه به افزایش نرخ ارز و تحریم ها چگونه 

واردات رنگ های مورد نیاز را انجام می دهید؟
بهنام رفیعی: در گذشته پرفورما را دریافت و سپس 
هزینه را پرداخت می کردیم و یک ماه بعد سفارشات به 
دستمان می رسید اما در حال حاضر این مدت به حدود 
پنج ماه افزایش پیدا کرده است، به دلیل تحریم نیز 
تأمین محصول از طریق یک کشور واسط، مشروط به 
تقبل هزینه های بیشتر می باشد، همچنین پس از خرید، 
سفارشات در گمرک ایران بالتکلیف می مانند و طبق 
شنیده هایی که هنوز صحت و سقم آن بر ما مشخص 
مواد  و  رنگ  گمرکی  تعرفه  آینده  سال  از  نیست، 
اولیه چهار برابر افزایش پیداخواهد کرد ولی دوستاِن 
واردکننده از همین امسال، افزایش قیمت را اجرایی 
کرده اند! حال شما بگویید با قیمت باالی دالر، خواب 
سرمایه، افزایش تعرفه گمرک و ... مجالی برای ادامه 
حیات واحدهای صنعتی باقی می ماند؟ گویی در کشور 
ما هدف گذاری بر مبنای توقف تولید صورت می گیرد 
نه حمایت از آن! در حالی که صنعتگران ترکیه مشمول 
دریافت وام کم بهره می شوند ولی در ایران دریافت 
وام بانکی یعنی استقبال از ورشکستگی چون آن قدر 
به عناوین مختلف باید پول بپردازید که اصل تولید و 

فعالیت صنعتی فراموش می شود! 

آقای دکتر شهبازی، بفرمایید از چه زمانی و و 
چگونه با برادران رفیعی و مجموعه بهشوران 

هم داستان شدید... 
*دکتر محمد شهبازی: آقای بابک رفیعی از دوستان 
بسیار قدیمی بنده هستند و از دور با مجموعه پدر 
ایشان در ارتباط بودم. از سال 1397 با توجه به اجرای 
طرح توسعه بهشوران، تقدیر این گونه رقم خورد که من 
هم به دوستان بپیوندم و در زمینه دریافت استاندارد 
ایزو ، اصالح و توسعه زیرساخت های مجموعه متمرکز 
شوم و به لطف خداوند، بهشوران به طور سیستماتیک 
فعالیت های خود را ادامه می دهد. تا ده سال پیش، 
بهشوران بر مدار سنتی حرکت می کرد اما پس از انتقال 
آن به شهرک صنعتی عشق آباد و بعدتر آغاز شراکت، 
گام های رشد و توسعه با سرعت بیشتری در حال طی 
شدن است. صنعت پوشاک، از صنایع استراتژیک و 
اصلی کشور محسوب می شود اما تحت حمایت و 
مجموعه  یک  اگر  نمی گیرد.  قرار  واقعی  پشتیبانی 
تولیدی دارای توانمندی مالی و بنیه باالی اقتصادی 

باشد که سراپا خواهد ماند و در غیر این صورت در 
مقابل مشکالت فراوان، راهی جز توقف برایش باقی 
نمی ماند. در واقع دالیل اصلی ورشکستگی واحدهای 
تولید پوشاک را نباید در عملکرد نادرست مدیران بخش 
خصوصی یا آشفتگی بازار بلکه در عدم حمایت واقعی 

جست وجو کرد. 
صنعت پوشاک به واردات بسیار وابسته است و اگر 
مواد اولیه به درستی وارد نشود قطعا برای ارائه کیفیت 
خوب پوشاک در ایران به مشکل میخوریم از طرفی 
به محض رونق قاچاق، حتی بزرگترین تولیدکنندگان 
هم دچار مخاطره می شوند و فقط مجموعه های باقی 
انبوه  برابر  قابل توجهی در  مالی  توان  می مانند که 
مسائل و مشکالت دارند... اگر امروز بهشوران پس از 
گذشت سی سال همچنان پایدار و مقاوم باقی مانده، 
به دلیل حمایت یا کمک های دولتی نیست چون حتی 
یک ریال هم وام دولتی دریافت نکرده است و متکی 

به توان خود پیش می رود.
 به اعتقاد من صنعت پوشاک، قدرتمند و پیشتاز است 
به خصوص وقتی با افزایش نرخ دالر مواجه می شویم. 
زیرا قاچاق، صرفه اقتصادی خود را از دست می دهد و 

تولید داخلی، رونق از دست رفته خود را باز می یابد. 

رنگرزی، یک صنعت آالینده به شمار می آید، 
آیا تکنیک فنی برای کاهش این آالیندگی وجود 

دارد؟
بابک رفیعی: تصفیه خانه مرکزی در شهرک صنعتی 
و  طراحی  آالینده،  صنایع  استفاده  برای  عشق آباد 
خصوصی  بخش  مدیران  توسط  آن  هزینه های 
پرداخت شده است ولی هنوز کار در سطح مورد انتظار 
پیش نرفته است؛ البته هر واحد صنعتی می تواند یک 
تصفیه خانه برای خود راه اندازی کند اما هزینه بر است 
و همچنین تصفیه فاضالب توسط سیستم به مراتب با 

دقت بیشتر و تخصصی تر انجام می شود. 
گونه  به  بهشوران  مجموعه  ماشین آالت  در ضمن 
ای طراحی شده اند که از نظر تولید مواد آالینده در 
پایین ترین سطح قرار دارند و بهشوران از نظر دسترسی 

به این تکنولوژِی به روز پیشتاز است.
بهنام رفیعی: برای اطمینان خاطر مشتریان نسبت 
به کیفیت رنگ های مصرفی با همکاری پژوهشگاه 
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با  و  گرفتیم  موجود تست  نمونه های  تمام  از  رنگ 
تاییدیه دریافتی از سوی پژوهشگاه، با اطمینان اعالم 
می کنم که هیچ کدام سمی و سرطان زا نیستند. مضاف 
بر این بعضی از مشتریان به دلیل قیمِت ارزان بعضی 
از رنگها، به واحدهای رنگرزی اصرار می کنند که از 
چنین رنگ هایی استفاده کنند ولی چون این رنگها فاقد 
کیفیت، یا حتی سمی و سرطان زا هستند بهشوران به 

هیچ وجه زیر بار استفاده از این رنگ ها نمی رود.

مزیت فعالیت در شهرک صنعتی چیست؟
بابک رفیعی: هیچ! برق که به شدت نوسان دارد و با 
هر بار قطع برق آن هم بدون اطالع قبلی، ماشین آالت 

دچار اختالل جدی می شوند. 
بهنام رفیعی: ولتاژ برق سه فاز شهرک در برخی زمانها 
به جای 380 ولت، 340 ولت است، یعنی 40 ولت 
افت ولتاژ داریم که بر عملکرد دستگاه های گران قیمت 
و حساس ما اثر منفی می گذارد و بروز کوچک ترین 
مشکل در آنها، میلیون ها تومان هزینه در بر دارد؛ به 
عالوه مخارج سنگین رفت و برگشت، اقامت و اجرت 
تشخیص مشکل توسط تکنسین اروپایی... اما اداره 
برق به هیچ وجه پاسخگوی این عملکرد خود نیست.  
*محمد شهبازی: شاید تنها مزیت حضور در شهرک 
صنعتی، مجاورت صنایع مختلف در کنار همدیگر باشد 
که در مواقع بحرانی و بروز مشکل به کمک دیگران 
می شتابند و گرهی از کار سایر همسایگان باز می کنند. 

البته این مجاورت برآمده از مشارکت بخش 
آن  گسترده  و  بارز  نمونه  و  است  خصوصی 
همکاری مردم در اتفاقات مختلفی است که در 
کشور به وجود می آید. برای مثال هنگام سیل، 
زلزله و ... به کمک آسیب زدگان می شتابند، این 
لزوماً  و  مردم است  از جنس  و همدلی  اتحاد 

برآمده از حمایت های دولتی و ... نیست... 

بابک رفیعی: دقیقاً همین طور است مانند آپارتمان که 
برای یک همسایه مشکلی به وجود می آید و بقیه به 
وی کمک می کنند و خبری از حمایت بیرونی نیست..

تقریباً هر روز هنگام بارگذاری اخبار در سایت 

با  امروز،  نساجی  مجله  اطالع رسانی  کانال  و 
حجم باالیی از آئین نامه، مصوبه و قوانینی مواجه 
چندساعت  آنها  همگی  خواندن  که  می شویم 
طول می کشد! چه برسد به تولیدکنندگان که بنا 
به اقتضای کاری خود باید آنها را به یاد بسپارند 
و رعایت کنند... چه عاملی باعث می  شود با این 
حجم از مشکالت کوچک و بزرگ همچنان به 

کار ادامه دهید؟ 
بابک رفیعی:: فقط عشق به تولید باعث ادامه کار 

می شود.

عشق تا کجا ادامه پیدا می کند، هر صبری یک 
روز به سر نمی رسد؟!

بابک رفیعی: خلق یک محصول، بسیار لذت بخش 
است؛ ضمن این که خالقیت با هنر تلفیق می شود و 
آن چه به دست مخاطبان می رسد، ثمره این عشق و 
خالقیت است. ما هم به نوعی آلوده تولید شده ایم و 
شیفته آن هستیم. از منظر اقتصادی، اگر سرمایه  های 
مالی مجموعه را به ساختمان سازی یا خرید خودرو 
اختصاص می دادیم، صدها برابر سود بیشتر نصیبمان 
می کرد و دردسرهای بیمه، مالیات، اداره برق، تهیه مواد 

اولیه را تحمل نمی کردیم.
است.  کارآفرینی  تولید،  در  دیگر  انگیزشی  موضوع 
کارآفرینی، احساس بسیار خوب و ارزشمندی به انسان 

می دهد که قابل توصیف نیست. 
بهنام رفیعی: همه توان خود را به ارائه محصوالت 
قابل رقابت با نمونه های خارجی اختصاص داده ایم زیرا 
چند سالی است دیدگاه مردم نسبت به کیفیت پوشاک 
ایرانی بهتر شده در حالی که حدوداً تا ده سال قبل، 
این روند مشاهده نمی شد و اولویت مردم خرید پوشاک 
خارجی بود. همچنین بسیاری از جوانان به راه اندازی 
استارتاپ ها و کسب و کارهای کوچک روی آورده اند 
که بسیار مطلوب و قابل قبول است. البته در کنار عالقه 
به تولید، کسب منافع مالی هم وجود دارد اما  افراد 
بسیاری از طریق بهشوران، امرار معاش می کنند و نان 
حالل به خانه می برند که برایمان ارزش تولید را چند 

برابر افزایش می دهد.
 محمد شهبازی:  بعضی دوستانم از دوران جوانی به 
تجارت ، خرید فروش سکه، طال و ارز می پردازند و 
امروز سرمایه های هنگفتی در اختیار دارند اما هر اندازه 

سعی می کنم خود را در یک حجره دو متری بازار با 
درآمد میلیارد تومانی تصور کنم؛ موفق نمی شوم! وقتی 
وارد سالن کارخانه می شوید و از نزدیک به کار مستمر 
ماشین آالت، تکاپوی کارگران، تبدیل یک پارچه ساده، 
بی رنگ و بدون هویت به پارچه های رنگارنگ، متنوع 
و جذاب می نگرید، لذت فوق العاده ای تجربه می کنید 

که ارزش واالیی دارد. 

دارد«  خرابی  خانه  و  بَود  آتش  »عشق،  پس 
حداقل در مورد شما صدق می کند، هرچند بارها 
و بارها تولیدکنندگان مختلف در مصاحبه با ما 

خود را عاشق و دیوانه نامیده اند!
بابک رفیعی: بله فکر می کنم تمام تولیدکنندگان و 
صنعتگران چنین نگرشی نسبت به فعالیت های خود 

دارند. 
که  هایی  کننده  تولید  این که  بهنام رفیعی: ضمن 
االن مشغول هستند اکثرا سرمایه های کالنی به تولید 
اختصاص می دهند. اگرچه به نظر من از صفر تا صد 
صنعت پوشاک، سودآور است و برخالف تصور بعضی، 
بحران زده و زیان ده نیست. متأسفانه به دلیل ساختار 
نادرست مملکت ماست که دالل، سود بیشتری در 

قبال زحمت کمتر به دست می آورد.
 محمد شهبازی:  طبق اعالم کشورهای توسعه یافته، 
طرح های توسعه صنعتی وقتی ظرف 36 ماه به نقطه 
سر به سر می رسد، »بسیار عالی« و اگر ظرف 60 ماه 
به نقطه سر به سر برسد »متوسط« تلقی می شوند ولی 
برای مثال هر کدام از دستگاه ها و ماشین آالت نصب 
شده در بهشوران حداقل 6-7 میلیارد تومان ارزش دارد 
و مبالغ کالنی برای تهیه آنها سرمایه گذاری شده پس 
اگر فکر کنیم در صنعت پوشاک ظرف 36 ماه به نقطه 

سر به سر خواهیم رسید، کاماًل در اشتباهیم!

شیوع کرونا تا چه میزان در روند فعالیت های 
شما اثرگذار بود؟

بابک رفیعی:کرونا در سال گذشته، بازار شب عید را 
به طور کامل تعطیل کرد و در پایان سال با انبوهی 
از چک های برگشتی مواجه شدیم. این روند تا خرداد 
سال 99 هم ادامه داشت. البته برخی هم از مهلت 
بانک مرکزی مبنی بر عدم برخورد قانونی با چک های 
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بعضی  با  هم  هنوز  و  کردند  سوء استفاده  برگشتی، 
چک ها دچار مشکل هستیم. از نظر تیراژ کار، اسفند 
سال 98 با افت محسوس روبرو شدیم، فروردین 99 
کامال تعطیل و اردیبهشت و خرداد را با یک چهارم 
ظرفیت ادامه دادیم.  هرچند کرونا همچنان با تمام توان 
ادامه دارد! اما مردم به زندگی در کنار کرونا و رعایت 
همه جانبه پروتکل های بهداشتی عادت کرده اند و به 
تدریج خریدهای خود را از سر می گیرند؛ اگر همین 
روال ادامه پیدا کند، بازار بی رونق و کساِد شب عید 

تکرار نخواهد شد. 
بهنام رفیعی: هرچند سال گذشته، شرایط خوبی در 
بازار حکمفرما نبود اما به لطف خداوند شرایط بهتری 
نسبت به سایر همکاران داشتیم و تا پایان اسفندماه کار 
کردیم اگرچه تیراژ کار نسبت به سال گذشته کمتر بود. 
محمد شهبازی: کرونا بیش از 50 درصد تیراژ های 
تولید پوشاک را کاهش داد که رقم قابل توجهی است 
زیرا بعضی از هزینه ها مانند حقوق کارگران، پول آب، 
برق و ... ، ثابت هستند و بسیاری از واحدها در پرداخت 
آن دچار مشکالت عدیده شدند و تا مرز ورشکستگی 
پیش رفتند. به لطف خداوند بهشوران با توجه به تیراژ 
باالی کار، از خطر توقف رهایی پیدا کرد هرچند با 

چالش های فراوانی روبرو شد.
امسال هم زمزمه هایی مبنی بر تعطیلی دو هفته آخر 
هفته بهمن 99 در بازار به دلیل شیوع موج چهارم 
کرونا شنیده می شود که ممکن است تیراژ تولید را 
حتی تا 40 درصد کاهش  دهد؛ پس امیدواریم کرونا 
هر چه سریع تر ریشه کن شود و به نظر من و به فرض 
ریشه کنی کرونا، ظرف کمتر از 3 تا 6 ماه شاهد جهش 

فوق العاده ای در تولید خواهیم بود. 

بخشی از فعالیت های بهشوران به بهره گیری 
زمینه  این  در  دارد.  اختصاص  نانو  فناوری  از 

توضیحات بیشتری ارائه دهید. 
بهنام رفیعی نانو یک مبحث بسیار گسترده است و به 
طور خالصه اقداماتی که می توان با تکیه بر این فناوری 
نوین به روی پوشاک انجام داد؛ عبارت است از ضدآب، 
ضد لک، ضد آتش، افزایش تنفس پذیری پارچه، ضد 
الکتریسته ساکن، ضد اشعه UV و ... البته ضدلک و 
ضد آب کردن پوشاک بدون استفاده از فناوری نانو هم 

قابل اجراست ولی به دلیل ابعاد بسیار کوچک ذرات 
نانو، تأثیری در زیردست پوشاک به جا نمی گذارد ولی 
چالش چندین ساله ما در گسترش محصوالت نانو، 
هزینه باالی آن است که مانع استقبال تولیدکنندگان 

پوشاک می شود.   
 محمد شهبازی: از زمانی که به مجموعه بهشوران 
پیوستم، تالش کردم محصوالتی متناسب با سیستم 
نهایی عرضه  بهداشت مصرف کنندگان  سالمتی و 
نماییم و در این راستا بهره گیری از مواد آنتی باکتریال، 
فناوری نانو و رنگرزی طبیعی را در نظر گرفتیم که 
در دنیا استفاده از رنگزاهای ارگانیک مورد استقبال 
تولیدکنندگان قرار می گیرد اما متأسفانه در نمایشگاه 
تمایل  بازدیدکننده  گذشته حتی یک  نساجی سال 
خود را مبنی بر رنگرزی طبیعی مطرح نکرد و صرفًا 
اطالعات اولیه از ما گرفتند!  به عنوان یک صنعت 
واسط، تا زمانی که تولیدکننده سفارش کار به ما ندهد؛ 
نمی توانیم کاری انجام دهیم و پیشنهاد می کنم در این 
مصاحبه به مزیت های استفاده از رنگزای طبیعی اشاره 
کنید و به نوعی فرهنگ سازی این روند را برعهده 
بگیرید تا تولیدکنندگان در جریان امر قرار گیرند. این 
فرهنگ سازی وظیفه رسانه های تخصصی است که به 
انعکاس آخرین فناوری های در دسترس نساجی کشور 

بپردازند.
بهنام رفیعی: البته الزم به ذکر است که تهیه و تأمین 
مواد اولیه رنگزای طبیعی، هزینه نسبتاً باالیی به خود 

اختصاص می دهد اما مزیت های بسیاری دارد. 

یک  به عنوان  کرونا  شیوع  از  پیش  قطعاً 
تولیدکننده و صنعتگر از نمایشگاه های تخصصی 
بخش  می آورید،آیا  عمل  به  بازدید  خارجی 
رنگرزی پوشاک خام در ایران بسیار عقب تر از 

فناوری روز دنیاست یا اختالفی وجود ندارد؟ 
از  بهره گیری  نظر  از  بهشوران  رفیعی:  بابک 
عقب  خام،  پوشاک  رنگرزی  روز  تکنولوژی های 
نیست اما این بخش از صنعت نساجی در مقایسه 
با سایر کشورها بسیار عقب تر است کما این که در 
تولیدکنندگان  وقتی  خارجی،  نمایشگاه های  اکثر 
وجود  متوجه  پوشاک  رنگرزی  ماشین آالت  معتبر 
دستگاههای ایتالیایي تونلو )Tonello( در کارخانه ما 

می شدند، اعالم می کردند »شما به آخرین تکنولوژی 
دسترسی دارید و ما حرف دیگری برای گفتن نداریم!«

 
و حسن ختام این گفت وگو

بابک رفیعی: متأسفانه عدم حمایت از سوی مراجع 
بعد  نکته  می دهد،  آزار  را  پوشاک  صنعت   ذی ربط، 
است.  صنعت  این  در  برگشتی  چک های  معضل 
تولیدکنندگان در این زمینه بسیار مظلوم واقع شده اند 
زیرا فروشنده نهایی وقتی محصول را می فروشد به 
جای ارائه پول نقد، چک های مدت دار به تولیدکننده 
ارائه می دهد و این امر، مانع بزرگی در زمینه توسعه 

صنعت پوشاک ایران محسوب می شود. 
دالر،  نرخ  نوسانات  وقوع  از  پس  خوشبختانه  البته 
تولید، تکمیل و رنگرزی پارچه درشرایط بهتری به سر 
می برد، خرید و فروش به صورت نقدی انجام می شود 
و با 90 درصد مشتریان نقدی کار می کنیم و همکاری 
با 10 درصد مابقی به سبک و سیاق گذشته امکان پذیر 
نیست زیرا تمام خریدهای ما در قالب نقدی انجام 
می شود و هزینه های جاری نیز چند برابر افزایش یافته 
است. به اعتقاد من زمانی صنعت پوشاک نجات پیدا 

می کند که بازار از دردسرهای چک آسوده شود!
پوشاک  تکمیل  فرهنگ  گسترش  می کنم   فکر 
میان  خام  پوشاک  رنگرزی  علی الخصوص 
تولیدکنندگان ، هم کیفیت نهایی کار را دوچندان خواهد 
کرد و هم این بخش را به عرصه مناسبی برای رقابت 
سالم میان همکاران جهت ارائه محصوالت باکیفیت تر 

تبدیل می کند.
به سر می بریم که شاهد  بهنام رفیعی: در دورانی 
بروز تغییر و تحوالت مثبت در صنعت پوشاک کشور 
هستیم. به یاد دارم در روزهای نخست ورود به کارخانه 
پدرم و شروع کار، دوستان دیدگاه منفی نسبت به 
کیفیت منسوجات و پوشاک تولید داخل داشتند اما در 
حال حاضر نگرش آنها کاماًل تغییر کرده و بسیاری از 
آنها، برندهای قابل توجهی در زمینه تولید و عرضه 
پوشاک به وجود آورده اند. خوشبختانه شور و شعف 
چشمگیری در نسل جوان نسبت به صنعت پوشاک 
ایجاد شده که قابل توجه و ارزشمند است. از همین جا 
اعالم می کنیم که بهشوران تمام قد آماده ارائه خدمات 
با بهترین کیفیت در ایران به همه تولید کنندگان محترم 

پوشاک است.
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صنعت نساجی 
در پیچ و تاب 
تأمین مواد 
اولیه

برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما به 
بررسی شرایط تهیه و تأمین مواد اولیه صنایع 
نساجی، اختصاص داشت. میهمانان این برنامه 
مهندس افسانه محرابی- مدیرکل دفتر نساجی، 
دکتر   ، صنعت-  وزارت  سلولزی  و  پوشاک 
انجمن  مدیره  هیئت  علیمردان شیبانی- عضو 
جریبی-  هزار  ابراهیم  و  ایران  نساجی  صنایع 
مجری طرح پنبه کشور به صورت حضوری در 
علی جدی-  همچنین  داشتند.  استودیو حضور 
رئیس کارگروه نساجی و نایب رئیس کمیسیون 
قاسمی  سیدرضا   ، مجلس-  معادن  و  صنایع 
شهری - مدیرعامل شرکت پتروشیمی شهید 
تند گویان - و رضا محتشمی پور- معاون عملیات 
و نظارت شرکت بورس کاالی ایران- به صورت 

تلفنی پاسخگوی پرسش ها بودند.

ــی-  ــانه محراب ــدس افس ــه، مهن ــدای برنام در ابت
مدیــرکل دفتــر نســاجی، پوشــاک و ســلولزی 
ــی  ــش برخ ــه پخ ــاد ب ــن انتق ــت- ضم وزارت صنع
گزارش هــای خبــری از صــدا و ســیما پیرامــون 
ــا  ــت: ب ــاجی گف ــای نس ــاعد واحده ــت نامس وضعی
ــخص  ــه مش ــود ک ــه می ش ــی مصاحب مجموعه های
ــذرد و  ــا می گ ــی آنه ــال از تعطیل ــد س ــت چن نیس
ــنهاد  ــذا پیش ــد؛ ل ــه بوده ان ــکالتی مواج ــه مش ــا چ ب
ــا انجمن هــا  می کنــم صحــت و ســقم ایــن مــوارد ب
ــورد  ــاجی م ــی نس ــش خصوص ــکل های بخ و تش
بررســی قــرار گیــرد زیــرا صنعــت نســاجی طــی چنــد 
ســال اخیــر، علی رغــم تمــام مســائل و مشــکالت بــه 

گزارش

ــت. ــه اس ــی دســت یافت ــعه  خوب ــد و توس رش
ــت  ــا ظرفی ــندگی ب ــای ریس ــه وی، واحده ــه گفت ب
کامــل کار می کننــد و در بحــث تحویــل نــخ هــا بــه 
ــد،  ــاه بع ــک م ــد و ی ــول می گیرن ــدی پ صــورت نق

ــد. ــل می دهن ــفارش را تحوی س
ــته  ــال گذش ــرد: س ــد ک ــئول تأکی ــام مس ــن مق ای
ظرفیــت ریســندگی کارخانجــات 48 هــزار تــن بــود 
و ظرفیــت تولیــد پوشــاک نیــز حــدود 20-25 درصــد 
افزایــش یافتــه اســت کــه همگــی مشــغول فعالیــت 

هســتند.
ــه  ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــی در پاس ــدس محراب مهن
نیــاز واحدهــای نســاجی بــه پنبــه چــه میــزان اســت؛ 
گفــت: تــا ســال گذشــته بــه حــدود  120 هــزار تــن 
پنبــه نیــاز داشــتیم کــه با توجــه بــه افزایــش ظرفیت 
واحد هــای تولیــدی و بهره بــرداری از طرح هــای 
توســعه  در پایــان ســال گذشــته، 98 هــزار تــن واردات 
و 60 هــزار تــن نیــز پنبــه تولیــد داخــل مصــرف شــد 
ــرخ ارز؛ پنبــه وارداتــی  ــه افزایــش ن ــا توجــه ب کــه ب

ــدارد. ــه ن ــه تعرف ــازی ب ــر اســت و نی گران ت
مدیــرکل دفتــر نســاجی، پوشــاک و ســلولزی وزارت 
صنعــت، ضمــن بیــان ایــن نکتــه کــه قیمــت واردات 
پنبــه 10 هــزار تومــان گران تــر از پنبــه تولیــد داخــل 
اســت و افزایــش تعرفــه واقعــاً هیــچ توجیهــی نــدارد، 
افــزود: بــا توجــه بــه تحریــم، مشــکالت انتقــال پول 
ــذا  ــه دشــواری انجــام می شــود ل ــه ب و ...  واردات پنب
ــم تمــام  ــه وزارت جهــاد کشــاورزی اعــالم کرده ای ب
پنبه هــای تولیــد داخــل را خریــداری خواهیــم کــرد. 
بخــش دیگــر ســخنان مهنــدس محرابــی بــه مــواد 

ــت:  ــت. وی گف ــاص داش ــیمی اختص ــه پتروش اولی
ــواد  ــرای م ــراوان و کاذب ب ــای ف ــال 97 تقاضاه س
ــود  ــیمی وج ــای پتروش ــاجی در مجتمع ه ــه نس اولی
داشــت کــه پــس از ظرفیت ســنجی واحد هــای 
پلی اســتر )برحســب تعــداد ماشــین آالت نصــب شــده 

ــد. ــخص ش ــی مش ــاز واقع ــا( ، نی در کارخانه ه
مدیــرکل دفتــر نســاجی، پوشــاک و ســلولزی وزارت 
صنعــت اضافــه کــرد:  تولیــد مجتمع های پتروشــیمی 
بــه مراتــب بیشــتر از نیــاز صنایــع نســاجی اســت لــذا 
بــرای مجتمــع پتروشــیمی تندگویــان کــف عرضــه 
)هفتــه ای شــش هــزار تــن( را مشــخص کرده ایــم.

وی بــه »طــرح افــق« هــم اشــاره کــرد که براســاس 
آن تمــام خریــداران مــواد پتروشــیمی بایــد نســبت به 
ــوالت  ــت محص ــح قیم ــروش و درج صحی ــت ف ثب
تولیــدی خــود در ســامانه جامع تجــارت اقــدام نمایند.

وی بــا عنــوان ایــن مطلــب که عرضــه مناســب مواد 
اولیــه صنایــع نســاجی در بــورس توســط بــه خوبــی 
انجــام نمی شــد متذکــر شــد: طــی 9 ماهــه گذشــته 
پتروشــیمی تندگویــان 3200 تــن در هفته مــواد اولیه 
ــرده و  ــت( را عرضــه ک ــول پ ــع نســاجی )گران صنای
فقــط ســه هفتــه ایــن میــزان شــش هــزار و 500 تن 

در هفتــه بــوده اســت.
مهنــدس محرابــی یــادآور شــد: پتروشــیمی تندگویان 
ــا  ــد، ام ــه می کن ــورس عرض ــت را در ب ــول پ گران
طبــق قراردادهــای وجــود، زمــان تحویــل از یــک ماه 
تــا ســه مــاه اعــالم شــده کــه ایــن امــر بــر قیمت هــا 

اثرگــذار اســت. 
ــه  ــف عرض ــت: ک ــان داش ــئول اذع ــام مس ــن مق ای
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ــه ای 8590  ــیمی ها، هفت ــط پتروش ــن توس پلی پروپیل
ــی  ــیمی ها در برخ ــی پتروش ــه برخ ــت ک ــن اس ت
ــه ای  ــچ عرض ــخص، هی ــای مش ــا و گریده هفته ه
ندارنــد در صورتی کــه بایــد برنامــه هر صنعتــی کاماًل 
مشــخص باشــد تــا در صــورت کمبــود مــواد پلیمری 
داخلــی، صنعتگــران نســاجی بتواننــد نیــاز خــود را از 

طریــق واردات تأمیــن نماینــد. 

چالش های تهیه مواد اولیه پتروشیمی 

ــره  ــت مدی ــو هیئ ــیبانی- عض ــردان ش ــر علیم دکت
انجمــن صنایــع نســاجی ایــران- نیــز بیــان داشــت: 
ــه  ــن پنب ــزار ت ــدان دور، 270 ه ــه چن ــال های ن س
صــادر می کردیــم امــا متأســفانه امــروزه تولیــد پنبــه 
ــت و  ــن اس ــزار ت ــا 60 ه ــت 50 ت ــن  حال در بهتری
مســئوالن وزارت جهــاد کشــاورزی بایــد دالیــل ایــن 

عقــب ماندگــی را توضیــح دهنــد.
ــدازی  ــب و راه ان ــه نص ــه ب ــا توج ــه داد: ب وی ادام
ــه  ــاجی، ب ــای نس ــد در کارخانه ه ــین آالت جدی ماش
ــه  ــم ک ــاز داری ــه نی ــن پنب ــل 190-200 هزارت حداق
بــه گفتــه خانــم محرابــی، 60 هزارتــن پنبــه توســط 
واحدهــای داخلــی تأمیــن می شــود امــا بایــد حــدود 
130-120 هزارتــن پنبــه وارد شــود امــا کمتــر کســی 
از چالش هــا و مشــکالت واردات پنبــه باخبــر اســت...

ــد  ــای تولی ــت پنبه ه ــورد کیفی ــیبانی در م ــر ش دکت
ــای  ــرم پنبه ه ــن گ ــا آخری ــان داشــت: ت ــل اذع داخ
ــرف  ــاجی مص ــای نس ــط واحده ــل توس ــد داخ تولی
ــطح  ــه س ــل ب ــه داخ ــت پنب ــاید کیفی ــده اند، ش ش
ــر(  ــد مص ــورها )مانن ــایر کش ــوب س ــای مرغ پنبه ه
نرســد ولــی مشــکل اصلــی مــا کمبــود پنبــه اســت.

عضــو هیئــت مدیــره انجمــن صنایــع نســاجی ایــران 

در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا خواســته صنایــع 
نســاجی، کاهــش تعرفــه واردات پنبــه اســت؛ گفــت: 
ــع  ــه موق ــن ب درخواســت صنعتگــران نســاجی، تأمی
مــواد اولیــه مــورد نیــاز اســت بــا تالش هــای فــراوان 
ــران،  ــاجی ای ــع نس ــن صنای ــت و انجم وزارت صنع
تعرفــه واردات پنبــه از 20 درصــد بــه 5 درصــد رســید 
ولــی همچنــان چــوب هزینه هــای بی منطــق و 
ــه  ــه پنب ــه تعرف ــم در حالی ک ــاس را می خوری بی اس

در کشــورهای رقیــب ، صفــر درصــد اســت! 
دکتــر شــیبانی تصریح کــرد: متأســفانه تعرفــه واردات 
ــه  ــود ک ــاظ می ش ــی لح ــای ارز نیمای ــر مبن ــه ب پنب
بــار بســیار ســنگینی بــر دوش صنعتگــران محســوب 

می شــود. 
وی خطــاب بــه مجــری طــرح پنبــه کشــور گفــت: 
ــران  ــاجی ای ــع نس ــن صنای ــات انجم ــا در جلس باره
دل هــای  درد  نزدیــک  از  و  داشــته اید  حضــور 
صنعتگــران نســاجی را شــنیده اید، لــذا اقدامــات 
الزم جهــت تأمیــن مــواد اولیــه را اعــالم نماییــد تــا 
صنعتگــران بخــش خصوصــی نســاجی آن را انجــام 
دهنــد ولــی تخصیــص تعرفــه بــر کاالهایــی کــه در 
کشــور تولیــد نمی شــوند، راه چنــدان درســتی نیســت!

عضــو هیئــت مدیــره انجمــن صنایــع نســاجی ایــران 
ــد  ــود تولی ــکل کمب ــا مش ــه ب ــد: در پنب ــادآور ش ی
ــی  ــد ایران ــان توانمن ــت جوان ــا هم ــا ب ــم ام مواجهی
ــچ  ــا هی ــیمی ب ــه پتروش ــواد اولی ــد م ــه تولی در زمین
ــه پلیمــری  ــرو نیســتیم امــا مــواد اولی کمبــودی روب
ابتــدا بایــد بــه واحدهــای داخلــی عرضــه و مــازاد آن 
ــایر کشــورها صــادر  ــه س ــام فروشــی ب ــب خ در قال

شــود. 
ــیمی  ــئوالن پتروش ــان از مس ــیبانی در پای ــر ش دکت

پرســید: مبنــای قیمــت هفتگــی مــواد اولیــه 
پتروشــیمی کــه براســاس کاهــش یــا افزایــش نــرخ 
ــی  ــه قانون ــن چ ــت؟ ای ــود؛ چیس ــالم می ش ارز اع
اســت کــه محصــول تولیــد داخــل برمبنــای دالر و 

ــود؟! ــه ش ــورو عرض ی

حرکت رو به رشد پنبه شروع شده است

ابراهیــم هــزار جریبــی- مجری طــرح پنبه کشــور- 
کــه بــه نمایندگــی از وزارت جهــاد کشــاورزی در ایــن 
برنامــه حضــور داشــت؛ در مــورد عقب ماندگــی تولیــد 
ــن  ــت:  میانگی ــار داش ــه اظه ــش واردات پنب و افزای
واردات پنبــه در چنــد ســال اخیــر 60-65 هــزار تــن 
ــات  ــل تبع ــه دلی ــته ب ــال گذش ــتثنائاً س ــوده و اس ب

تحریــم 98 هــزار تــن واردات انجــام شــد. 
وی یــادآور شــد: از دالیــل افــت تولیــد پنبــه در ایــران 
می تــوان بــه وجــود دالرهــای ارزان در خدمــت 
واردکننــدگان پنبــه، توجــه صنعتگــران نســاجی بــه 
پنبه هــا وارداتــی و از بیــن رفتــن تعرفــه  واردات اشــاره 
ــار زمیــن  ــه ایــن ترتیــب ســیصدهزار هکت کــرد و ب
پنبــه بــه 70 هــزار هکتــار در اوایــل دهــه 90 رســید. 
هزارجریبــی خاطرنشــان کــرد: پنبــه در برنامــه 
ــن  ــه ای ــت و ب ــرار گرف ــی ق ــاد مقاومت ــتاد اقتص س
ترتیــب مانــع نــزول کشــت پنبــه در کشــور شــدیم و 
می تــوان گفــت بــه حــدود 40 درصــد خودکفایــی در 

ــیده ایم.  ــه رس ــد پنب تولی
ــت رو  ــه حرک ــب ک ــن مطل ــالم ای ــن اع وی ضم
بــه رشــد پنبــه شــروع شــده افــزود: تولیــد پنبــه بــه  
ــن  ــر ای ــال حاض ــید و در ح ــم رس ــن ه ــزار ت 40 ه
ــق  ــال جاری طب ــت و در س ــن اس ــزار ت ــم  70 ه رق
پیش بینی هــا ، 80 هزارتــن پنبــه تولیــد خواهــد 
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شــد؛ همچنیــن قــرار اســت در ســال آینــده ســطح 
ــار برســد. ــزار هکت ــه 120 ه ــه ب زیرکشــت پنب

هزارجریبــی از رونــق بــذر پنبــه در کشــور بــه دلیــل 
واردات بــذور اســتاندارد و مرغــوب خبــر داد و گفــت: 
یکــی از سیاســت های حمایــت از کشــت پنبــه 
ــه ای« اســت. در ســال های  ــی، »سیاســت تعرف داخل
ــی در  ــه  پاک کن ــه پنب ــر 150کارخان ــغ ب ــته بال گذش
ــه دلیــل حــذف تعرفــه  ــا ب کشــور وجــود داشــت ام
ــب آنهــا تعطیــل شــدند و در حــال  ــه اغل واردات پنب
حاضــر 70 کارخانــه بــا ظرفیــت پاییــن بــه فعالیــت 
ادامــه می دهنــد. مجــری طــرح پنبــه کشــور نســبت 
بــه نادیــده گرفتــن کارخانه هــای پنبه پاک کنــی 
و  پنبــه کار  میــان کشــاوزان  واســطه  به عنــوان 
واحدهــای ریســندگی انتقــاد کــرد و گفــت: متأســفانه 
ســه فــرآورده مهم پنبــه یعنــی »روغــن«، »کنجاله« 

ــد. ــرار می گیرن ــه ق ــورد توج ــر م ــر« کمت و»لینت
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــه زمانــی قــادر 
بــه رفــع نیــاز واحدهــای نســاجی بــه پنبــه هســتید؛ 
گفــت: طبــق برنامه ریزی هــای ســند چشــم انداز 
توســعه، قــرار اســت در ســال 1404 بــه خودکفایــی 
در تولیــد پنبــه برســیم. هزارجریبــی، »وضــع تعرفــه 
بــر پنبــه وارداتــی« و »مســاعدت واحدهــای نســاجی 
در تســریع رشــد کّمــی و کیفــی پنبــه  تولیــد داخــل« 
را بــه فعــاالن صنعت نســاجی پیشــنهاد کــرد و گفت: 
ایــن مــدل بــا موفقیــت در تولیــد ماکارونــی، چغنــدر 
قنــد و گوجــه فرنگــی در حــال اجراســت و اقداماتــی 

نیــز در حــوزه پنبــه انجــام داده ایــم. 

انتقاد از تعرفه پنج درصدی واردات پنبه

ــب  ــاجی و نای ــروه نس ــس کارگ ــدی- رئی ــی ج عل
رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس- ابراز 
داشــت:  در کشــور مــا میــزان مصــرف پنبــه تقریبــًا 
ــی  ــن محصــول اســت ول ــد ای ــر حجــم تولی دو براب
ــده ای  ــف ش ــم و تعری ــی منظ ــه حمایت ــوز برنام هن
ــه  ــاورزان ب ــا کش ــدارد ت ــود ن ــاورزان وج ــرای کش ب
تولیــد و کشــت بیشــتر پنبــه ترغیــب شــوند؛ پــس 
بــرای رشــد تولیــد پنبــه، نیازمنــد برنامــه منســجم و 
کاربــردی هســتیم تــا کشــاورزان را تحــت حمایــت 

خــود قــرار دهــد. 

ــد  ــای تولی ــه پنبه ه ــرف ب ــازار مص ــل ب ــدی، می ج
داخــل را بــه دلیــل افزایــش نــرخ ارز دانســت و گفت: 
بــه ایــن ترتیــب انگیزه کشــاورز جهت کشــت بیشــتر 
پنبــه افزایــش یافتــه اســت پــس تنهــا دلیــل افزایش 
حجــم تولیــد پنبــه ناشــی از برنامه ریــزی راهبــردی 
وزارت جهــاد کشــاورزی نیســت و در ســال هایی کــه 
بــا جهــش نــرخ ارز روبــرو بوده ایــم و توجیــه واردات 
ــی  ــه داخل ــد پنب ــد، تولی ــش می یاب ــدت کاه ــه ش ب
بــرای مصــرف واحدهــای ریســندگی، بافندگــی و ... 

ــد. ــدا می کن ــش پی افزای
نایــب رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلس در 
مــورد کیفیــت پنبه هــای ایرانــی ابــراز داشــت: مــوارد 
ــت و  ــوع اس ــاجی متن ــع نس ــه در صنای ــرف پنب مص
نمی تــوان گفــت چــون کیفیــت پنبــه کشــور از نظــر 
یکنواختــی یــا طــول الیــاف بــا پنبــه برخــی کشــورها 
قابــل مقایســه نیســت پــس نمی تــوان از پنبــه داخلی 
اســتفاده کــرد زیــرا در طیــف گســترده ای از تولیــد نخ، 
پنبه هــای ایــران بــه آســانی قابــل مصــرف هســتند 
بــه طوری کــه از 120 هزارتــن تولیــد داخــل، حــدود 
80-90 هزارتــن قابــل بهره گیــری کارخانه هــای 
نســاجی هســتند. جــدی ضمــن انتقــاد از تعرفــه پنــج 
درصــدی واردات پنبــه یــادآور شــد: معمــواًل در اغلــب 
ــه  ــواد اولی ــر واردات م ــه ای ب ــا، تعرف ــورهای دنی کش
ــران،  ــه در ای ــد پنب ــکل تولی ــود و مش ــع نمی ش وض
دالیــل دیگــری دارد. مشــکل مــا در زمــان و میــزان 
ــل  ــم قاب ــه حج ــی ک ــن معن ــه ای ــت. ب واردات اس
ــی  ــه کار باق ــه روی دســت کشــاورز پنب توجهــی پنب
ــی واردات  ــم باالی ــال رق ــان ح ــی در هم ــده ول مان
پنبــه صــورت می گیــرد و بــازار داخلــی بــا آشــفتگی و 

ــود. ــه می ش ــالل مواج اخت

کف عرضه را ما تعیین نمی کنیم

ســیدرضا قاســمی شــهری - مدیرعامــل شــرکت 
پتروشــیمی شــهید تند گویان -گفــت: کــف عرضــه 
را مــا تعییــن نمی کنیــم بلکــه صنایــع پاییــن دســتی، 
ــن اســاس  ــد برای ــا اعــالم می نماین ــه م قیمــت را ب
طــی 9 مــاه ابتــدای ســال جاری، تمــام تعهــدات خــود 
را در مــورد عرضــه مــواد اولیــه انجــام دادیــم و طبــق 
آمــار 394 هــزار تــن تولیــد داشــتیم کــه بــا احتســاب 

فــروش َســلف و عرضــه عــادی هفتگــی، 418 هــزار 
تــن بــه بــورس عرضــه کردیــم یعنــی 106 درصــد از 
تولیــدات بــه بــازار داخلــی اختصــاص یافــت. در گرید 
نســاجی، 4 درصــد مــازاد بــر کــف عرضــه کــه بــرای 

مــا تعییــن کردنــد، کاال بــه بــورس تحویــل دادیــم.  
دکتــر شــیبانی گفــت: درد اینجاســت که آذر ســال98 
، قیمــت یــک کیلوگــرم پلی پروپیلــن 9800 تومــان 
ــان  ــزار و 256 توم ــه 31 ه ــال ب ــا آذر امس ــود ام ب
ــدام  ــت! ک ــش قیم ــر افزای ــی 400 براب ــید! یعن رس
صنایــع پاییــن دســتی ایــن چنیــن قیمت هــا را بــاال 
ــم  ــه ناچاری ــت ک ــوی اس ــه نح ــرایط ب ــرد؟! ش می ب
ــا 60  ــورس ت ــه دلیــل عرضــه قطــره  چکانــی در ب ب
درصــد بــا همــکاران خــود رقابــت کنیــم... وی متذکر 
شــد: مشــکالت ما بــه پتروشــیمی تندگویــان محدود 
ــا  ــم ب ــن ه ــه پلی پروپیل ــه تهی ــود و در زمین نمی ش
ــا در جلســات  ــم. باره ــیاری مواجهی ــای بس چالش ه
ــم  ــان پتروشــیمی اعــالم کرده ای ــا متولی مشــترک ب
هــر هفتــه حداقــل 8400 تــن پلی پروپیلــن بایــد در 
بــورس کاال عرضــه شــود تــا زمانی کــه ایــن میــزان 
ــتیم  ــکلی نداش ــن مش ــد، کوچک تری ــه می ش عرض
ــم  ــن ه ــزار ت ــه ه ــه س ــم ب ــن رق ــروز ای ــا ام ام
ــیمی  ــی پتروش ــهری، بی نظم ــمی ش ــد. قاس می رس
تندگویــان در عرضــه مــواد اولیــه  را رد کــرد و گفــت: 
ماه هایــی کــه بــا مشــکالت فنــی روبــرو بودیــم، کف 
عرضــه را رعایــت کرده ایم و مســتندات آن وجــود دارد 
و در صــورت عــدم اصــالح ســامانه بهین یــاب ایــن 

قبیــل مشــکالت همچنــان وجــود دارد... 
ــارت  ــات و نظ ــاون عملی ــمی پور- مع ــا محتش رض
شــرکت بــورس کاالی ایــران- گفت: حجــم کاالیــی 
کــه امســال پتروشــیمی تندگویــان در بــورس عرضــه 
ــذا  ــش داشــته اســت ل ــن درصــد افزای ــرده، چندی ک
ایــن نکتــه کــه مــواد اولیــه عرضــه نشــده ، صحیــح 
ــل  ــه دلی ــته ب ــاه گذش ــی یک م ــه ط ــت. البت نیس
ــتر از  ــان، بیش ــیمی تندگوی ــی پتروش ــکالت فن مش

کــف اعالمــی عرضــه نکــرده اســت. 
ــام  ــان تم ــیمی تندگوی ــه پتروش ــود ک ــد ب وی معتق
تولیــدات خــود را در بــورس کاال عرضــه کــرده اســت.

تهیه و تنظیم: اکرم باقری توستانی
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قواعد بازار پنبه و

قیمت های جهانی پنبه در مقایسه با ماه گذشته همچنان در حال طی کردن 
مسیر صعودی است. 

 cents/lb 82 به cents/lb 74 قراردادهای آتی نیویورک در ماه مارس از -
افزایش پیدا کرده است. قراردادهای آتی ماه دسامبر که نمایانگر انتظارات 
cents/ قیمتی پس از برداشت محصول در 2021/22 می باشد نیز از 72 به

lb 77 رسیده است.

- شاخص Cotlook A از 80 به cents/lb 86 رسیده است.
- در سطح بین المللی شاخص پنبه چین)CC Index 3128B( از 102 به 
افزایش یافته است. در داخل نیز ارزش آن از 14700 به   cents/lb 108

RMB/ton 15300 رسیده است. ارزش RMB )رنمینبی، یکای پول رسمی 

چین( در برابر دالر آمریکا از 6/55 به RMB/USD 47/6 رسیده است.
- قیمت های پنبه هند)کیفیت Shankar-6( از 71 به cents/lb 75 افزایش 
 INR/candy 43200 پیدا کرده است. در داخل نیز ارزش آن از 40700 به
INR/ رسیده است. ارزش روپیه هند در برابر دالر آمریکا نیز ثابت و حدود

USD 73 بوده است.

- در سطح بین المللی قیمت های پاکستان از 72 به cents/lb 80 رسیده 
است. در داخل، قیمت ها از 9500 به PKR/maund 10500 افزایش یافته 
PKR/ است. ارزش روپیه پاکستان در برابر دالر آمریکا نیز ثابت و حدود

USD 160 بوده است.

عرضه، تقاضا و دادوستد
جدیدترین گزارش دپارتمان کشاورزی ایاالت متحده آمریکا نشان دهنده 
کاهش تولید جهانی )1/0- میلیون عدل و رسیدن آن به 112/9 میلیون 
عدل( و افزایش اندک مصرف جهانی کارخانجات )100000+ عدل و رسیدن 
آن به 115/7 میلیون عدل( می باشد. یک سری از بازنگری های جزیی بر 
روی برآوردهای مربوط به 2019/20 منجر به کاهش اندک در موجودی 
اولیه پنبه در انبارها پس از برداشت در 2020/21 )143000- عدل و رسیدن 
آن به 99/3 میلیون عدل( شده است. نتیجه نهایی کاهش 1/2 میلیون عدلی 
در مقایسه با پیش بینی موجودی نهایی پنبه در انبار در 2020/21 )رسیدن 

به 96/3 میلیون عدل( می باشد. 
در سطح کشوری شاهد تغییرات گسترده ای در میزان تولید بوده ایم. بیشترین 
آن مربوط به ایاالت متحده آمریکا بوده که میزان برداشت محصول 1/0 
میلیون عدل کمتر از مقدار برآورد شده است. این دومین کاهش چشمگیر 
پیاپی نسبت به میزان پیش بینی شده می باشد)میزان کاهش در ماه گذشته 
1/2 میلیون عدل بوده است(. در حال حاضر پیش بینی برداشت 15/0 میلیون 
عدل نشان دهنده کاهش ساالنه 5 میلیون عدلی برای محصول در ایاالت 

متحده آمریکاست. 
بازنگری های قابل توجه دیگر برای تولید مربوط به یونان )150000+ عدل 

 چشم انداز قیمت 
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و رسیدن آن به 1/4 میلیون عدل(، استرالیا )100000+ عدل و رسیدن آن 
به 2/5 میلیون عدل(، ترکیه )100000+ عدل و رسیدن آن به 2/9 میلیون 
عدل(، مالی )115000- عدل و رسیدن آن به 0/3 میلیون عدل( و پاکستان 
)200000- عدل و رسیدن آن به 4/3 میلیون عدل( می باشد. پیش بینی فعلی 
از پاکستان حدود نیمی از میانگین محصول برداشت شده در سال های اخیر 
است)میزان تولید در سال زراعی گذشته پایین و میانگین آن از 2014/15 تا 
2018/19، 8/2 میلیون عدل بوده است(. در زمینه مصرف کارخانجات بیشترین 
تغییرات مربوط به چین )500000+ عدل و رسیدن آن به 38/5 میلیون عدل(، 
ایاالت متحده  ترکیه )200000+ عدل و رسیدن آن به 7/2 میلیون عدل(، 
آمریکا )100000- عدل و رسیدن آن به 2/4 میلیون عدل(، ویتنام )100000- 
عدل و رسیدن آن به 6/7 میلیون عدل( و اندونزی )200000- عدل و رسیدن 
آن به 2/7 میلیون عدل( بوده است. پیش بینی جهانی از میزان داد و ستد پنبه 

با افزایش 380000 عدل، 43/6 میلیون عدل می باشد. از نظر میزان واردات 
به 10/5  آن  رسیدن  و  عدل   +500000( چین  به  مربوط  تغییرات  بیشترین 
میلیون عدل(، پاکستان )200000+ عدل و رسیدن آن به 4/9 میلیون عدل(، 
مکزیک )100000+ عدل و رسیدن آن 0/8 میلیون عدل(، ترکیه )100000+ 
عدل و رسیدن آن به 4/5 میلیون عدل(، ویتنام )100000- عدل و رسیدن 
آن به 6/7 میلیون عدل( و اندونزی )200000- عدل و رسیدن آن به 2/6 
میلیون عدل( بوده است. از نظر صادرات بیشترین تغییرات مربوط به ایاالت 
متحده آمریکا)250000+ عدل و رسیدن آن به 15/3 میلیون عدل(، استرالیا 
)100000+ عدل و رسیدن آن به 1/5 میلیون عدل(، مکزیک )100000+ عدل 
و رسیدن آن به 0/3 میلیون عدل( و مالی )150000- عدل و رسیدن آن به 

0/6 میلیون عدل( بوده است.

چشم انداز قیمت
است  ممکن  آمریکا  متحده  ایاالت  کشاورزی  دپارتمان  اخیر  های  بازنگری 
فاصله بین قیمت ها و برآوردهای مربوط به موجودی نهایی را تا حدی کم 

کرده باشد اما بین آن ها همواره یک شکاف باقی خواهد ماند.
از ماه اوت پیش بینی دپارتمان کشاورزی برای موجودی نهایی 2020/21 از 
104/9 میلیون عدل به 96/3 میلیون عدل افت پیدا کرده است. با این وجود در 
جدیدترین گزارش این دپارتمان پیش بینی شده است که حجم موجودی نهایی 
به چهارمین باالترین مقدار خود که تا کنون به صورت رسمی اندازه گیری شده، 
می رسد. پیش بینی میزان مصرف حدود 5 میلیون عدل کمتر از دوران قبل 
از پاندمی است)120/2 میلیون عدل در سال 2018/19، 115/7 میلیون عدل 

در سال 2020/21(.

داده های مربوط به قیمت های اخیر

ترازنامه جهانی

ترازنامه چین

ترازنامه جهانی منهای چین
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حجم باالی موجودی و مصرف پایین نشان از افزایش ارزش نسبت انبار به 
اخیر است.  مصرف دارد و رقم فعلی)83/2%( چهارمین رکورد در دهه های 
در اوایل دهه 2000 نسبت های انبار به مصرف نزدیک به 50 درصد بیشتر 
شده بود. بین سال های 2004/05 تا 2006/07 زمانی که میانگین موجودی 
به استفاده، 53/2 درصد بود، میانگین NY Nearby، cents/lb 2/51 بوده 
است)معادل cents/lb 68/9 با توجه به ارزش فعلی دالر و فرض 2 درصد 
تورم سالیانه(. ارزش فعلی NY Nearby، cents/lb 82 و نسبت فعلی انبار به 

مصرف ، 83/2 درصد می باشد.
در آن زمان تغییرات مهمی در بازار رخ داد برای مثال افزایش تولید در برزیل. 
موجودی نهایی به صورت حجم پنبه در دسترس در پایان ماه ژوییه تعریف 
می شود. زمان برداشت در برزیل)نیمکره جنوبی( باعث می شود تقریبا تمامی 
دپارتمان  شوند.  گرفته  نظر  در  نهایی  موجودی  عنوان  به  آن  محصوالت 
کشاورزی آمریکا پس از افزایش قیمت در سال 2010/11، در تخمین های 
خود از موجودی هند تجدید نظر کرد و آن را افزایش داد. این امر به مدت 

چندین سال باعث تخمین بیش از اندازه از موجودی هند شد. 
پس از جبران افزایش 6 میلیون عدلی محصول در برزیل در طول پانزده سال 
گذشته و امکان کاهش موجودی هند به همان میزان، برآوردهای جهانی از 
موجودی باعش شد تا نسبت انبار به مصرف به 72/8 درصد برسد. این نسبت 
درصدبوده   70/0 از  کمتر  و 2018/19  های 2016/17  سال  بین  جهان  در 
است)بین 66/0 درصد و 69/1 درصد در این سه سال زراعی(. در این دوران 
 74/4 cents/lb از 72/9 تا NY Nearby میانگین های سال زراعی برای

بوده است.
نسبت انبار به مصرف پایین تر و قیمت های کمتر در سال های اخیر نشان 
می دهد که چگونه ممکن است قیمت ها فراتر از محدوده قابل توجیه توسط 
برآوردهای فعلی از عرضه و تقاضا افزایش پیدا کرده باشد. با این وجود احتماال 
انجام تجدید نظرهای بیشتر بر روی عرضه و تقاضا ضروری به نظر می رسد. 

عالوه بر آن ممکن است اصالح نزولی نیز در قیمت ها اتفاق بیفتد. 
با این حال افزایش اخیر در قیمت های پنبه می تواند بر تصمیم گیری های 
مربوط به کشاورزی در سال زراعی پیش رو)2021/22( تاثیرگذار باشد. بر اساس 
مطالعه ای که اخیرا توسط یک نشریه بازرگانی بر روی پرورش دهندگان پنبه 

تولید پنبه در جهان
در ایاالت متحده آمریکا انجام شده، سطح زیر کشت این کشور در سال مالی 
آینده می تواند تا حدود 5 درصد کاهش پیدا کند. شورای ملی پنبه در نشست 
ساالنه خود)14-12 فوریه( نتایج مطالعات بر روی اهداف پرورش دهندگان 
پنبه در آمریکا را منتشر خواهد کرد. دپارتمان کشاورزی آمریکا نیز در بزرگ 
ترین گردهمایی ساالنه خود)AOF( در روزهای 18 و 19 فوریه، برآوردهای 

اولیه از عرضه و تقاضای جهانی در سال 2021/22 را ارایه خواهد داد. 

میزان مصرف کارخانجات در جهان

صادرات پنبه در جهان

واردات پنبه در جهان

موجودی نهایی پنبه جهان
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با سپاس فراوان از آقای سعید حقیقی جهت ارسال فایل انگلیسی این مطلب
cottoninc منبع: سایت

تنظیم: شبنم السادات امامی رئوف
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نساجی  متخصصین  جامعه  مدیره  هیئت  عضو 
ایران گفت: مشکل صنعت نساجی واردات سالیانه 
حدود 100 هزار تنی پنبه و صرف هزینه بیش از 
یکصد میلیون دالری نیست، بلکه مشکل آنجاست 
که نتوانسته ایم از امکانات موجود در کشور به خوبی 

استفاده کرده و درآمدزایی و ارزآوری داشته باشیم.
به گزارش ایرنا، به تازگی مدیرکل صنایع نساجی و 
پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اعالم کرد: ریسندگی های کشور با ظرفیت کامل در 
حال کار کردن هستند و سال گذشته 47 الی 48 

هزار تن افزایش ظرفیت ریسندگی در پنبه داشتیم.
به  ریسندگی  واحدهای  افزود:  محرابی«  »افسانه 
خوبی فعالیت دارند و ظرفیت مصرف پوشاک کشور 

نیز 20 درصد افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه تا سال گذشته 120 هزار تن 
پنبه نیاز داشتیم، توضیح داد: با افزایش ظرفیتی که 
انجام شد، در پایان سال گذشته طرح های توسعه ای 
و ایجادی به بهره برداری رسید، 98 هزار تن پنبه 
وارد شد و حدود 60 هزار تن پنبه داخلی به شکل 

کامل مصرف شد.
سال های گذشته اقدام های خوب و مناسبی برای 
ظرفیت سازی و استفاده از توان داخلی در این حوزه 

انجام شده، اما عضو هیات مدیره انجمن متخصصان 
صنایع نساجی ایران معتقد است: مشکل صنعت 
نساجی این نیست که سالیانه بین 50 تا 100 هزار 
تن پنبه با ارزبری بیش از 100 میلیون دالری باید 
وارد کند، در حالی که فقط برای چادر مشکی سالیانه 
130 میلیون دالر ارزبری وجود دارد که قابل توجه 

است.
»علیرضا حائری« افزود: چنانچه در کشور به تولید 
پنبه پرداخته شود و بر ارتقای کیفیت این محصول 
اقدام به عمل آید، بهتر است و پیامد صادرات را هم 
متفاوت  اینکه اصل مطلب  دارد، ضمن  دنبال  به 

است.
بنگالدش و توفیق در صنعت پوشاک

حائری معتقد است: ایران و بنگالدش شرایط متفاوتی 
دارند و این کشور بدون دارا بودن زیرساخت های 
مناسب آب، برق، گاز، بنادر و غیره، سال گذشته 40 
میلیارد دالر ارزآوری از محل صادرات پوشاک داشت 
و مطابق برنامه ریزی انجام شده تا سال 2025 به 
ارزآوری 60 میلیارد دالری در این صنعت خواهد 

رسید.
یک  حدود  سالیانه  کشور  این  کرد:  تصریح  وی 
میلیون تن پنبه وارد می کند که ارزبری 1.5 تا 1.6 

میلیارد دالری دارد، اما توانسته با برقراری مناسبات 
کشورهای  همه  با  خوب  تجاری  و  اقتصادی 
جهان و با انجام سرمایه گذاری مشترک با آنها، به 
اشتغال زایی و ارزآوری بسیار خوبی در این صنعت 
برسد، به طوری که امروز 90 درصد صادرات آن را 
پوشاک تشکیل داده و به اندازه صادرات غیرنفتی 

کشورمان از پوشاک ارزآوری دارد.
امکان صادرات 5 میلیارد دالری صنعت نساجی

چنانچه  تصریح کرد:  نساجی  صنعت  فعال  این 
شکل  به  که  شود  داده  اجازه  نساجی  صنعت  به 
رقابت پذیر کار کرده و منابع ارزی مورد نیاز آن تامین 
شود که سالیانه با احتساب واردات ماشین آالت بین 
2 تا 2.2 میلیارد دالر ارز برای این صنعت مورد نیاز 
است و می تواند سالیانه بین چهار تا پنج میلیارد دالر 
صادرات داشته باشد؛ این در حالی است که پارسال 
پیش از شیوع کرونا صادرات صنعت نساجی به 700 
میلیون دالر رسیده بود که به نظر می رسد این روزها 

به نصف این میزان کاهش یافته باشد.
وی گفت: ایران از نظر تولید محصوالت پتروشیمی 
خودکفاست، اما نحوه عرضه و توزیع این محصوالت 
بگونه ای است که گرانول پلی پروپیلن و چیپس پلی 
استر به عنوان دو ماده اولیه مورد نیاز این صنعت، به 

عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران:

مهندس علیرضا حائری - عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران

واردات پنبه مشکل اساسی صنعت نساجی نیست
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خوبی به دست فعاالن آن نمی رسد.
حائری یادآور شد: براساس اعالم مدیرکل نساجی 
و پوشاک وزارت صنعت، 50 هزار تن به ظرفیت 
صنایع ریسندگی کشور اضافه شده که با در نظر 
داشتن تولید 230 هزارتن سال 98، حداقل 300 هزار 
تن نخ تولید می شود و این میزان بازار را بطور کامل 
اشباع خواهد کرد، هر چند واردات نخ نیز ممنوع 

نیست.
وی گفت: چنانچه بتوانیم به تولید 300 هزار تن 
هم  قدر  آن  کشور  داخل  در  که  یابیم  دست  نخ 
تقاضا و کشش ندارد، اما پرسش آنجاست که چرا 
کارخانه های تولیدی نخ را دو تا سه ماهه تحویل 
تولید  نخ  تن  هزار   300 که  حالی  در  می دهند؟ 
می تواند بین 1.2 تا 1.3 میلیارد متر مربع پارچه تولید 
کند، آنگاه نخ کیلویی 100 هزار تومان به باال چه 

مفهومی دارد؟
عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران 
که  واردات  ممنوعیت  بنابرسیاست  است:  معتقد 
واردات پوشاک نیز حدود دو سال است که ممنوع 
شده، این صنعت را از رقابت دور کرده و آن را به 

یک صنعت محلی تبدیل می کند.
وی افزود: امروز پوشاک یک صنعت داخلی شده 
و امکان صادرات ندارد، هرچند این سیاست به نفع 
تولیدکننده است، اما در مجموع به نفع صنعت نبوده 
و به ضرر جامعه و مردم است، زیرا باید جنس را 

گران تر بخرند.
بازارهای  در  پنبه  حائری گفت:امروز هر کیلوگرم 
جهانی بین 1.5 تا 1.6 دالر قیمت دارد و بر این 
اساس هر کیوگرم نخ در نهایت باید حداکثر 70 تا 
80 هزار تومان به دست تولید کننده برسد، اما اینکه 
جای  می رسد،  تومان  هزار  قیمت 120  به  چطور 

پرسش است.
تا  ساخت  توانمند  را  صنایع   باید  کرد:  تاکید  وی 
بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند، در حالی که 
در سال های گذشته راهی به جز تعرفه های 100 

درصدی برای حمایت از صنایع بلد نبودیم.

امروز مشکل صنعت نساجی  حائری تصریح کرد: 
این نیست که به واردات پنبه بپردازد، بلکه مشکل 
ما مکانیزاسیون، باال بودن قیمت تمام شده است، 
ضمن اینکه اصل واردات و خرید پنبه به خودی خود 
نکوهیده نیست، بلکه باید بتوانیم آن را به محصول 
با ارزش افزوده باال تبدیل ساخت که تحقق آن، 

موفقیت محسوب می شود.
پنبه ایرانی و مشکالت موجود

به گزارش ایرنا، کشورمان دارای مناطق عمده پنبه 
خیز است که شامل گرگان و گنبد، خراسان، دشت 

مغان و فارس و داراب است.
به گفته کارشناسان، از نظر مرغوبیت، پنبه تولیدی 
گرگان و گنبد بسیار ظریف بوده، با طول الیاف بلند و 
مرغوب است، اما مشکلی که وجود دارد در سال های 
گذشته سطح زیر کشت پنبه در این مناطق کاهش 
محصوالت  دیگر  کشت  به  کشاورزان  و  یافته 

جایگزین روی آورده اند.
پنبه تولیدی خراسان که منطقه ای خشک است، 
با طول الیاف کوتاه، ضخامت بیشتر و نامرغوب تر 
است، همچنین پنبه تولیدی دشت مغان نیز چنین 
پنبه  داراب  و  فارس  منطقه  اما  دارد،  ویژگی هایی 
نسبتا خوبی داشته و رتبه دوم مرغوبیت پنبه را پس 

از گرگان و گنبد در اختیار دارد.
90 درصد واردات از ازبکستان

نساجی  متخصصین  جامعه  مدیره  هیئت  عضو 
پنبه  از  نیمی  حدود  اکنون  خاطرنشان کرد:  ایران 
مورد نیاز کشور از محل واردات تامین می شود و 
کشور ازبکستان سهم 90 درصدی واردات ایران را 
به خود اختصاص داده و در عین حال تاجیکستان، 
ترکمنستان، هند و پاکستان، سایر کشورهای مبدأ 

واردات این محصول را تشکیل می دهند.
به گفته وی، هرچند پنبه ازبکستان مرغوبیت باالتری 
نسبت به پنبه ایرانی ندارد، اما این کشور محصول 

پنبه خود را در استانداردهای جهانی می فروشد.
جزو  بسته بندی  جهان،  در  امروز  افزود:  حائری 
محصول پنبه محسوب نمی شود، اما در کشورمان 

»عدل« )پنبه در بسته های بزرگی که عدل نام دارد، 
به کارخانه  نخ ریسی برده می شود(، گونی و مفتول 
دور آن را همراه با محصول حساب می کنند که سه 

درصد وزن آن را تشکیل می دهد.
وی تصریح کرد: کارخانه های پنبه پاک کنی کشور 
بسیار قدیمی شده و همواره سه تا چهار درصد وزن 
پنبه داخلی را ناخالصی ها تشکیل می دهد که کار 
ریسندگی را سخت کرده و تولید نخ را دشوار می کند، 
این در حالی است که پنبه ازبکستان ناخالصی نداشته 

و ظریف تر است. 
حائری به وجود »الیاف غریبه« در پنبه ایرانی اشاره 
کرد و افزود: بسته بندی عدل های پنبه با پارچه های 
پلی پروپیلن انجام می شود که در برخی موارد با پنبه 
قاطی شده و تبدیل به نخ می شود که به آن الیاف 
غریبه اطالق می شود، این الیاف رنگ نمی گیرند 
و در زمان تبدیل پارچه و رنگ رزی، خطوطی به 
درازای دو تا سه متر در پارچه رنگ نگرفته و باطل 
می شود. وی خاطرنشان کرد: در سال های گذشته و 
با انعقاد قرارداد دوجانبه تعرفه ترجیحی با ازبکستان، 
واردکنندگان به پنبه تولیدی این کشور با مشخصات 
ذکر شده روی آوردند و امروز ازبکستان 90 درصد 

واردات پنبه ایران را تامین می کند.
حائری یادآور شد: سالیانه بین 50 تا 100 هزار تن 
کمبود پنبه در کشور وجود دارد که باید از محل 
واردات تامین شود، تعرفه فعلی واردات این محصول 
پنج درصد است که تعرفه بسیار خوبی برای صنایع 
نساجی است، هرچند چون در فصل برداشت پنبه 

داخلی قرار داریم، به ضرر کشاورزان است.
ماهه   6 در  گذشته  های  سال  کرد:   اضافه  وی 
نخست سال که پنبه داخلی وجود نداشت، تعرفه ها 
را کاهش می دادند تا واردات انجام شود، اما در 6 
ماهه دوم سال به دلیل برداشت پنبه داخلی تعرفه ها 

به 10 درصد افزایش می یافت.
وی تاکید کرد: تعیین قیمت تضمینی و انجام خرید 
تضمینی از سوی دولت برای کشاورزان بسیار خوب 

است و به خودکفایی این محصول می انجامد.







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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محمود توالیی، رئیس اتاق کاشان معتقد است: با توجه به اینکه بخش عمده 
مواد اولیه صنعت فرش ماشینی منطقه کاشان وارداتی است، باید در این منطقه 
گمرک واردات ایجاد شود تا این صنایع امور گمرکی خود را به جای مرزهای 

غربی و یا بندرعباس، در خود شهرستان کاشان انجام دهند.
اتاق کاشان گفت: واحدهای تولیدی و صنایع منطقه کاشان به ویژه  رئیس 
شرکت های فرش ماشینی نیازمند گمرک واردات هستند، این منطقه در سه دهه 
گذشته صادرات را آغاز و یکی از شهرستان هایی است که حرف های زیادی برای 

گفتن در این خصوص دارد.
محمود توالیی در جمع صنعتگران منطقه و در مراسم افتتاح ساختمان جدید 
بانک توسعه صادرات کاشان با بیان اینکه ایجاد زیرساخت های صادراتی کاشان 
باید در راستای تسهیل امور صادراتی صورت پذیرد، افزود: ایجاد زیرساخت های 
صادراتی در کاشان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چراکه کاشان در حوزه 
صنعتی ظرفیت های بسیار باالیی دارد به نحوی که دومین تولیدکننده فرش 

ماشینی در جهان و نخستین تولیدکننده کشوری محسوب می شود.
او با بیان اینکه گمرک منطقه کاشان دارای مشکل حاد است، گفت: ساختار 
گمرک کاشان اصاًل مناسب نیست و در این زمینه مشکالت بسیار زیادی وجود 
دارد و زیرساخت های الزم در این زمینه وجود ندارد و امیدواریم حضور مسئوالن 
وزارت اقتصاد در این منطقه مشکل گمرک را حل کند. توالیی تصریح کرد: 
عمده مواد اولیه صنعت فرش ماشینی منطقه کاشان وارداتی است و امیدواریم 
عملیات اجرایی ایجاد زیرساخت های گمرک کاشان حداکثر تا اوایل سال آینده 
آغاز شود چراکه صنایع مختلف نیازمند گمرک است درحالی که امور واردات خود 
را عمدتاً در مرزهای غربی و یا بندرعباس انجام می دهیم درحالی که این موضوع 

خوب نیست و مشکالت متعدد برای تولیدکنندگان ایجاد می کند.
او با اشاره به تالش اتاق کاشان برای راه اندازی بانک ها، بیمه تخصصی و گمرک 
در این شهرستان اظهار داشت: یکی از این اقدامات پیگیری افتتاح شعبه کاشان 

بانک توسعه صادرات ایران است. به گفته توالیی، اگرچه در ابتدا بانک توسعه 
صادرات در قالب باجه در کاشان فعال شد اما در مدت کوتاهی عملکردی بهتر از 
بیشتر شعب این بانک در سراسر کشور داشت و پس از 2 سال به شعبه کاشان 
ارتقا یافت.  در ادامه معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: تجارت خارجی تأثیر بسزایی 
در توسعه دارد در حالی متأسفانه کشور ما از این موضوع بهره مندی کافی را ندارد.
عباس معمارنژاد با بیان اینکه تجارت دو بخش صادرات و واردات را دارد، افزود: 
دنیای رقابتی در تجارت خارجی وجود دارد و همه در تالش هستند که صادرات 
از واردات باالتر باشد اما آنچه اهمیت دارد باید صادرات نفتی را کنار بگذاریم و به 

صادرات غیرنفتی اهمیت بدهیم.
او با بیان اینکه امروز صادرات غیرنفتی به صادرات نفتی ما 80 درصد است، 
ابراز داشت: این موضوع بدین معنی است که اگر یک هزار دالر واردات داشته 
باشیم 800 دالر صادرات داریم و در صنعت چشم انداز نیز تأکید شده که در حوزه 

صادرات در منطقه رتبه نخست باشیم.
معاون وزیر اقتصاد و دارائی با بیان اینکه تنوع صادراتی ما در کشور باال نیست، 
گفت: ما باید تنوع صادراتی را در محصوالت و مقاصد صادراتی افزایش دهیم 
درحالی که حدود 700 ردیف صادراتی داریم و مقاصد صادراتی ما نیز محدود 

است و این نشأت گرفته از تحریم و عدم سازوکار در این زمینه است.

معمارنژاد ضمن اشاره به صادرات محصوالت با فناوری پایین توسط کشور 
تصریح کرد: این موضوع باعث نمی شود ارزش افزوده باالیی برای ما حاصل شود 
درحالی که این موضوع از اهمیت باالیی در حوزه صادراتی وجود دارد اما صادرات 

کشور با فناوری باال یک درصد از صادرات را شامل می شود.
او ضمن اشاره به عدم عملیات اجرایی احداث گمرک کاشان باوجود تخصیص 
زمین به این مناسبت تأکید کرد: این موضوع حتماً پیگیری می شود و مسئوالن 
سازمان گمرک جلسات الزم برگزار و در راستای ایجاد گمرک کاشان نیز تمام 

تالش خود را به کار می گیریم.

محمود توالیی در جمع صنعتگران کاشانی: 

صنایع کاشان نیازمند ایجاد گمرک واردات در این شهرستان هستند
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وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای به معاون اول رئیس جمهور 
خواستار تصمیم گیری هیات دولت در خصوص اختیارات و جایگاه قانونی 
ستاد تنظیم بازار شد و اعالم کرد: وظایف ستاد باید بار دیگر در جلسه هیات 

دولت مصوب شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اکسپورتنا، علیرضا رزم حسینی، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهور اعالم کرد: مهلت اجرای مصوبه اختیارات ستاد تنظیم بازار در 
پایان سال 1398 به پایان رسیده و بر این اساس وظایف این ستاد بار دیگر 

باید مورد تصویب هیات دولت قرار گیرد.
 متن کامل نامه:

 جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری
معاون اول محترم رئیس جمهور

با سالم
قیمتها  به منظور کنترل سطح عمومی  احتراما همانگونه که مستحضرید 
نامه شماره  بند پ تصویب  به موجب  تقاضا،  و  در عرضه   تعادل  ایجاد  و 
173496 / ت 50204 مورخ 19/11/1392 ستاد هدفمندی یارانه ها، ستاد 

تنظیم بازار با اختیارات مشخص تشکیل گردید.

ظالمانه  های  تحریم  از  ناشی  که  ارزی  محدودیتهای  بروز  به  عنایت  با 
آثار  از  برای جلوگیری  بوده و  ایران  آمریکا علیه جمهوری اسالمی  دولت 
تحریم های یادشده از طریق هماهنگی و مدیریت یکپارچه دستگاههای 
ذیربط در حوزه های تولید، تامین، صادرات و واردات با هدف تنظیم بازار، 
تعادل عرضه و تقاضا و کنترل سطح عممومی قیمتها و دسترسی مطلوب تر 
اقشار آسیب پذیر به کاالهای مورد نیاز، طی مصوبه شماره 70118 مورخ 
29/5/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی بر فعالیت ستاد مذکور تاکید 

و وظایفی نیز اضافه گردید.
هماهنگی  عالی  شورای  مصوبه 29/5/1397  اجرای  مهلت  اینکه  به  نظر 
اقتصادی تا پایان سال 1398 بوده و از طرفی به دلیل لغو مصوبه شماره 
موضوع  وزیران  محترم  هیات   26/6/1392 مورخ   49586 120033/ت 
تشکیل ستاد هدفمندی یارانه ها در اعتبار تصویب نامه مورخ 19/11/1392 
از سوی نهادهای نظارتی تشکیک ایجاد شده و همچنین به جهت تداوم 
تحریم های ظالمانه و لزوم نظارت بر قیمتها با استفاده از ظرفیت استانها، 
پیش نویس تصویب نامه پیوست جهت طرح در هیات محترم دولت تقدیم 

می شود.

نامه نگاری وزیر صمت با معاون اول رئیس جمهور در خصوص اختیارات ستاد تنظیم بازار

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ظرفیت های 
به  برخط  خدمات  ارائۀ  دغدغۀ  گفت:  تجارت  جامع  سامانه  در  موجود 
صادرکنندگان با همکاری و تعامل کامل سازمان توسعه تجارت ایران، مرکز 
توسعه تجارت الکترونیکی و دفتر مقررات صادرات و واردات رفع خواهد شد.
حمید زادبوم در جلسه مشترک با قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی و 

ارائۀ  مدیران مرکز توسعه تجارت الکترونیک اظهار داشت: با رفع دغدغۀ 
خدمات برخط به صادرکنندگان با همکاری و تعامل کامل سازمان توسعه 
تجارت ایران، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و دفتر مقررات صادرات و 

واردات، شاهد توسعۀ بیش از پیش صادرات غیرنفتی خواهیم بود.
به گزارش اکسپورتنا،  وی با اشاره به ضرورت فرماندهی واحد در تجارت 
خارجی کشور افزود: با صدور کارت بازرگانی از طریق سامانه تجارت، ضمن 
ایجاد شفافیت در فرآیند صدور و تمدید ، دغدغه های صادرکنندکان کاهش 
یافته انجام استعالمات صدور و تمدید و امور مرتبط با کارت بازرگانی به 

صورت برخط، دقت و سرعت بیشتری به فرآیند می بخشد.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: پس از تصویب 
هماهنگی  ستاد  نشست  هفتمین  و  هفتاد  کمیته  مصوبه  شدن  اجرایی  و 
اقتصادی دولت در حوزه ایفای تعهدات ارزی صادرکنندکان و  دستورالعمل 
تکمیلی آن، بخش بزرگی از مشکالت صادرکنندگان در این زمینه رفع شده 
و با انعطاف در نظرگرفته شده در روش های بازگشت ارز حاصل از صادرات، 

انتظار می رود روند آن سرعت بیشتری را تجربه کند.

سامانه جامع تجارت در خدمت صادرکنندگان
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در حالی حاضر مابقی نیاز کشور به چادر مشکی با تعرفه 30 درصد از خارج وارد 
می شود که قریب 100 تا 150 میلیون دالر است و نیاز به قاچاق وجود ندارد .

علیرضا حائری عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران  گفت: 
تنها تولید پارچه چادر مشکی در ایران در کارخانه حجاب شهر کرد در استان 
چهارمحال و بختیاری انجام می گیرد که 10 میلیون متر در سال ظرفیت دارد اما 
بر اساس آخرین خبر تولید آن تازه به 7.5 میلیون متر در سال رسیده این در حالی 
است که نیاز کشور به چادر مشکی در سال 70 میلیون متر است که در بهترین 

حالت 10درصد نیاز داخل را پاسخ میدهد. 
به گزارش قدس آنالین، وی افزود: اخیرا کارخانه نایب زرین خوانسار نیز که 
حدود 10الی 15 سال پیش به همین منظور راه اندازی اما متوقف شده بود، دوباره 
بازسازی شده و قرار است چادر مشکی تولید کند و تا تیر و مرداد سال آینده 
خط تولید آن به ظرفیت 5 میلیون متر راه اندازی خواهد شد. این کارخانه در فاز 
2 نیز به تولید 10 میلیون متر خواهد رسید. همچنین مقامات وزارت صمت خبر 
داده اند یک واحد دیگر هم در قزوین با دو خط تولید به ظرفیت 20 میلیون متر 
تا سال 1400 راه اندازی می شود. با این حساب تولید پارچه چادرمشکی به 30 
تا 35 میلیون متر می رسد که 50درصد نیاز کشور را پاسخگو است و بازهم باید 

35میلیون متر واردات داشته باشیم. 
حائری با اشاره به اینکه کیفیت پارچه تولیدی کارخانه حجاب شهرکرد مطلوب 
و مطابق استانداردهای جهانی مخصوص چادر مشکی است تصریح کرد: در 
این میان این صنعت مشکالت و چالش های زیادی را پشت سر گذاشت اما 
چالش های دیگری هنوز بر سر تولید این صنعت وجود دارد ازجمله نخ مخصوص 
این پارچه تا دو سه سال پیش از خارج وارد می شد اما اخیرا چند کارخانه تولید 
نخ های فیالمنت پلی استر جهت تولید نخ های DTY و ATY که نخ های ُپر 
تاب نیز گفته می شود احداث شده که نیاز این کارخانه را تامین می کند. در 

رنگ سازی و مواد افزودنی دیگر و همچنین ماشین آالت همچنان به کره جنوبی، 
  DIS PERS ژاپن و تایلند وابسته هستیم خصوصا ماده خاصی در رنگ به نام
که باعث می شود نخ های پلی استر بور نشوند، گرد وغبار نگیرند و ثبات نور و 

ثبات سایشی خوبی داشته باشند. 
این عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران در ادامه اظهار کرد: 
در حالی حاضر مابقی نیاز کشور به چادر مشکی با تعرفه 30 درصد از خارج وارد 
می شود که قریب 100 تا 150 میلیون دالر است و نیاز به قاچاق وجود ندارد 
البته ممکن است پول های کثیفی در پوشش قاچاق، پارچه چادر مشکی وارد 

کشور کنند. 
حائری در خصوص اینکه قیمت تمام شده چادر داخلی برای مصرف کننده هنوز 
گران تمام می شود گفت: قرار بود چادر مشکی در داخل تولید شود تا با قیمت 
مناسب در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد چرا که چادر مشکی در کشور صرفا 
یک کاالی اقتصادی و صنعتی نیست بلکه یک محصول فرهنگی است و برای 
بزرگترین مصرف کننده چادر مشکی خجالت آور است که از کشوری که در سال 

100 متر هم از این پارچه مصرف نمی کند میلیون ها متر چادر وارد کند. 
وی گفت: مدیران اقتصادی و صنعتی کشور ما در این 40 ساله همت نکردند 5 
خط تولید چادر مشکی 20میلیون متری وارد کنند در حالی که تا 100 میلیون 
متر چادرمشکی به راحتی در این کشور و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس 
مصرف دارد. برای کشورهایی چون کویت و امارات ترجیح این است که با لنج 
باربری و فاصله 45 دقیقه ای، پارچه چادرمشکی از ایران وارد کنند تا نصف 
کره زمین را دور بزنند و چادر از کره جنوبی و تایلند و اندونزی با کشتی های 

اقیانوس پیما وارد کنند. 
وی ادامه داد: اگر چادر تولیدی در ایران هم قیمت و باالتر از نمونه های خارجی 
تمام می شود به دلیل این است که تولیدکننده در بهترین حالت تمام مواد اولیه اش 
را چه در داخل یا خارج با قیمت جهانی تهیه می کند؛ چرا که کارخانه تولید نخ 
مواد اولیه اش را از کارخانجات پتروشیمی کشور با نرخ فوب خلیج فارس می خرد 
-اگر در بورس و در رقابت با سایر خریداران مواد پتروشیمی گرانتر از قیمت  
جهانی نخرند-. این در حالی است که نفت و گاز این مملکت ارزان و فراوان 
است اما کارخانجات پتروشیمی ترجیح می دهند همان ابتدای خط تولید تمامی 
سود و ارزش افزوده مواد پتروشیمی را انحصارا در اختیار خود بگیرند و بخشی از 
این سود را به دلیل اینکه از ماده اولیه نفت یا گاز رایگان استفاده می کنند به سایر 

حلقه های زنجیره تولید منتقل نکنند. 
 عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران  افزود: این در حالی است که 
پتروشیمی ها باید اجازه دهند 30درصد سود و ارزش افزوده برای تولیدکننده نخ و 

عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران: 

واردات،برای بزرگترین مصرف کننده چادر مشکی خجالت آور است
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20درصد دیگر به بافنده نخ و تولیدکننده پارچه برسد دولت باید از نظر فرهنگی 
از تولیدکننده این کاال حمایت کند اما در عمل می بینیم نه تنها در تامین خوراک 
اولیه پتروشیمی از این صنعت حمایت نمی کند بلکه با اعمال تعرفه 30درصدی 
برای واردات محصولی که در کشور وجود ندارد از جیب مصرف  کننده برای 

تولیدکننده داخلی چادر خرج می کند. 
حائری در ادامه تاکید کرد: وقتی تولید داخل کفاف نیاز داخلی را نمی دهد نباید 

تعرفه واردات تا این حد باال باشد نهایتا دولت می تواند با تعرفه 5درصد شروع 
کرده و با راه اندازی هرکارخانه تولید چادر مشکی 5درصد دیگر به صورت پلکانی 
به تعرفه بیافزاید. اما دولت از این درآمد کالن به راحتی نمی گذرد. کافی است 
150میلیون دالر واردات چادرمشکی در سال را ضرب در 30درصد تعرفه کنیم تا 

بدانیم تنها از این یک قلم چه سود سرشاری نصیب دولت می شود.

آخرین وضعیت  تشریح جزئیات  با  ایران  بازرگانی  اتاق  کار  و  معاون کسب 
اصالح بسته بازگشت ارز صادراتی سال 98 و 99 که در قالب ابالغیه 177 ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت صورت گرفته، گفت: تعیین تکلیف صادرات ریالی به 
عراق و افغانستان در سال 97 و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات سال 98 

و 99 در این اصالحیه انجام شده است.
علی مالیی، معاون کسب و کار اتاق بازرگانی ایران  با اشاره به اصالحات انجام 
شده در خصوص ابالغیه شماره 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: در 
جریان اعتراضات فعاالن اقتصادی به ابهام در برخی از بندهای ابالغیه 177 ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت، جلساتی در کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت 
ایران و با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف از جمله بانک مرکزی برگزار و 
این دستورالعمل مورد اصالح قرار گرفت که در قالب اصالحیه ای ظرف روزهای 

آینده ابالغ خواهد شد.
به گزارش اکسپورتنا، وی از ارسال این اصالحیه به وزیر صنعت، معدن و تجارت 
به عنوان متولی تجارت کشور، خبر داد و افزود: با توجه به نقطه نظرات وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و دیدگاه کلی وی نسبت به تجارت خارجی، عنوان شد 
که این بسته صرفا بر روی صادرات تمرکز کرده و واردات مواد اولیه مورد نیاز 
واحدهای تولیدی در آن تسهیل نشده است که بر این اساس مقرر گردید تا 

مجدد، بازبینی دیگری بر روی این اصالحیه صورت گیرد.
 مالیی گفت: در اصالحیه ای که با نظرات جمعی نمایندگان دستگاههای دولتی 
عضو کمیته اقدام و نمایندگان بخش خصوصی صورت گرفته، عالوه بر مباحث 
صادراتی و حل مشکالت و مسائل پیش روی صادرکنندگان، در مورد واردات و 
تسهیل ورود مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز اصالحاتی صورت گرفته 
و مجدد پیش نویس دستورالعمل برای تصمیم گیری در دولت، به وزیر صنعت، 

معدن و تجارت ارایه شده است.
 این مقام مسئول در اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بر این اساس قرار است در 
جلسه بعدی شورای هماهنگی اقتصادی دولت، بسته بازگشت ارز صادراتی مورد 
تصویب قرار گیرد که امیدواریم بتوانیم ظرف روزهای آینده، شاهد تصویب و 

ابالغ این بسته باشیم.

 مالیی در خصوص شاخصه های این بسته خاطرنشان کرد: مهمترین بحثی 
که در ابالغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دیده نشده بود، عدم تعیین 
تکلیف مواردی همچون صادرات ریالی به عراق و افغانستان در سال 97 بود 
که بر این اساس در این خصوص پیشنهاداتی ارایه شده است؛ ضمن اینکه در 
خصوص بالتکلیفی صادرکنندگانی که بعد از 30 دی 98 صادرات صورت داده اند 
نیز، در حوزه استرداد مالیات بر ارزش افزوده و معافیت های مالیاتی نیز تصمیماتی 

اتخاذ شده است.
 وی اظهار داشت: بر اساس ابالغیه شماره 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
پروانه های صادراتی تنها قابلیت واگذاری به واردکنندگانی داشت که توانایی 
واردات 1000 قلم کاالی تعیین شده از سوی وزارت صمت را دارند؛ در حالیکه 
اعتقاد اتاق بازرگانی این است که هر واحد تولیدی باید ابتدا مواد اولیه بنگاه 
تولیدی خود را تهییه کند و فارغ از اینکه این مواد اولیه در فهرست 1000 قلم 
کاالی تعیین شده از سوی وزارت صمت و 300 قلم کاالی تعیین شده از سوی 
وزارت جهاد قرار دارد، این تامین ارز را برای بنگاه تولیدی خود انجام دهد و مازاد 

آن را به دست سایر واردکنندگان بسپارد. 
مالیی ادامه داد: این مورد هم از جمله مواردی بود که در اصالحیه جدید لحاظ 
شده است که امیدواریم با تصویب آن در شورای هماهنگی اقتصادی دولت، این 
موضوع و مشکالت پیش روی تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان هم 

حل شود.
 معاون کسب و کار اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: نگرانی و دغدغه این روزهای 
صادرکنندگان این است که این بسته هر چه سریعتر ابالغ شود بلکه تا پایان 
سال عملیاتی گردد، در غیر این صورت مشکل صادرکنندگان به سال 1400 

منتقل خواهد شد.
 مالیی گفت: متاسفانه از زمان ابالغ مصوبه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت تا اجرایی شدن آن،حدود 40 روز به طول انجامید و اجرای آن نیز به شدت 
با کندی صورت گرفت، اما بعد از ابالغ هم برخی بانکهای عامل نسبت به اجرای 
این بسته اقدام نکردند و امیدواریم این بار عالوه بر اینکه بسته هر چه سریعتر 

ابالغ شود، دستگاهها نیز نهایت همکاری را در اجرای آن داشته باشند.

جزئیات آخرین وضعیت اصالح بسته بازگشت ارز صادراتی سال 98 و 99
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: با تاسیس مجتمع 
صنفی پوشاک، کیف و کفش این استان برای 100 هزار نفر اشتغال ایجاد 
می شود. حسن قاضی عسگر   افزود: تاکنون حدود 10 جلسه در خصوص 
تاسیس مجتمع صنفی پوشاک، کیف و کفش استان تشکیل شده و  استعالم 

الزم اخذ شده است تا هیات موسس آن انتخاب شود.

 به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: مقرر شد هیات موسس از انجمن نساجی، اتحادیه 
پوشاک، کیف، کفش و پارچه استان اصفهان تشکیل شود که کارها و امورات 
مربوط با ساماندهی بهتر پیش برود.  معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان با اشاره به جانمایی این مجتمع صنفی تصریح کرد: باالتر از شهر 
کمشچه در قسمت شرقی آزادراه شرق اصفهان محل احداث مراکز تولیدی 
است که مجوز دستگاه های مرتبط اخذ شده است.  وی اضافه کرد: در کنار این 
مجموعه نیروگاه خورشیدی قرار دارد که برق این منطقه از طریق نیروگاه تامین 

می شود تا این مجتمع صنفی به مجتمع سبز تبدیل شود.
 با تأسیس شهرک پوشاک، کیف و کفش اصفهان بسیاری از مشکالت این 
صنعت برطرف و موجب رونق این استان می شود. هدف از ایجاد این شهرک 
عالوه بر ساماندهی چرخه تولید تا توزیع، بهره گیری از ظرفیت های این صنعت 

و اشتغالزایی، برندسازی محصوالت و پرداختن به صنعت مد است.
 از مجموع 9 هزار و 200 واحد تولیدی در استان اصفهان، 2 هزار و 300 واحد 

در صنعت نساجی با 117 هزار نیروی کار فعالیت می کنند.

معاون استانداراصفهان: 

احداث مجتمع صنفی پوشاک اصفهان 100 هزار اشتغال ایجاد می کند

سمت  به  صادراتی  مشوقهای  گفت:  تجارت  توسعه  سازمان  کل  رئیس 
صادرکنندگان و تجهیز پایانه های صادراتی مرزی کشور هدایت می شود.

 حمید زادبوم گفت: مشوقهای صادراتی که در قانون بودجه امسال گنجانده 
شده بود، امسال محقق شده و بودجه این مشوقها در اختیار ما قرار گرفته است.

ایران، مشوقهای  توسعه تجارت  رئیس کل سازمان  اکسپورتنا،  به گزارش  
صادراتی برای صادرکنندگان و تجهیز پایانه های صادراتی مرزی کشور اعمال 
می شود. زادبودم گفت: بخشی از این مشوقهای صادراتی در قالب وام و اعتبارات 

ریالی به صادرکنندگانی است که به منابع مالی ریالی نیاز دارند و از طریق صندوق 
توسعه ملی یا بانک ها می توانند تسهیالت با نرخ بهره 14.5درصدی دریافت 
کنند. رئیس کل سازمان توسعه تجارت افزود: هم اکنون این تسهیالت از طریق 
بانک توسعه صادرات و چند بانک عامل دیگر در حال پرداخت به صادرکنندگان 
است. زادبوم گفت: زیرساخت های مرزی از قبیل پایانه های مرزی صادراتی 
و تیرپارک ها و پایگاه های صادراتی بیشترین مشکل را در روند ساده سازی و 

روان سازی صادرات کشور دارند و کاال در این مرزها رسوب می کند.
 وی افزود: برای حل این مشکل در قالب 56 طرحی که از استان ها رسیده 
و در حال ارزیابی است، برای کمک به بخش خصوصی فعال در این بخش، 
اقدام به ایجاد زیرساخت های صادراتی از قبیل سردخانه و … در مرزها از محل 

بودجه های دولتی مشوق صادراتی خواهیم کرد.
 رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: زیرساخت های صادراتی و لجستیک 
صادرات ما واقعاً ضعیف است و برای افزایش صادرات باید این زیرساخت ها 
درست شود. وی افزود: برخی از این زیرساخت ها مثل جاده ها و پایانه های مرزی 
و گمرک با همکاری وزارت راه و شهرسازی و گمرکات کل کشور و برخی دیگر 
از طریق توسعه لجستیک و خدمات بازرگانی در پایانه ها باید ایجاد شود که ما 

مشوق های صادراتی را در سال جاری به این سمت سوق داده ایم.

مشوقهای صادراتی به سمت ساخت پایانه های صادراتی مرزی هدایت می شود
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نمایشگاه  آینده یک  اعالم کرده که در هفته های  سازمان توسعه تجارت 
اختصاصی برای معرفی کاالهای ایرانی در عراق برگزار خواهد شد.

 در طول سال های گذشته عراق همواره به عنوان یکی از اصلی ترین مقاصد 
صادراتی کاالهای ایرانی مطرح بوده و این روند در سال جاری نیز ادامه پیدا 
کرده است. با وجود آنکه تحت تاثیر کرونا، تردد در مرزهای مشترک دو کشور 
برای چند ماه ممنوع یا محدود شد اما با از سرگیری تجارت، بار دیگر عراق به 
مقصدی مهم برای کاالهای ایرانی بدل شد.  به گزارش ایسنا، در آماری که از 
تجارت ایران در سال 99 تا اواسط پاییز منتشر شد، عراق برای دوره ای کوتاه 
توانست جایگاه چین را به عنوان اصلی ترین واردکننده بگیرد و در آمارهای فعلی 

نیز با فاصله ای کم نسبت به چین در رده دوم قرار دارد.

در سال های گذشته با بهبود نسبی شرایط سیاسی و امنیتی در عراق، دولت این 
کشور برای حمایت از تولید، واردات برخی محصوالت را ممنوع اعالم کرده که 
همین موضوع برای برخی کاالهای ایرانی مشکل ساز شده است اما با این وجود 
فعاالن اقتصادی معتقدند عراق ظرفیت باالیی دارد و می توان با جایگزین کردن 

محصوالت، نفوذ ایران در بازار این کشور را تمدید کرد.
در چنین شرایطی سازمان توسعه تجارت اعالم کرده که یک نمایشگاه تخصصی 
برای معرفی محصوالت ایرانی در عراق برگزار خواهد کرد. براساس برنامه های 
سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1399 در زمینه تسهیل و توسعه صادرات 
به کشورهای همسایه به ویژه کشور عراق از طریق برگزاری نمایشگاه های 
معرفی کاال و محصوالت ایرانی، این نمایشگاه از ششم تا نهم اسفندماه سال 
جاری توسط شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی و تحت نظارت دفتر عربی 

و آفریقایی سازمان توسعه تجارت برگزار خواهد شد.
ایران تالش کرده در این نمایشگاه تمام محصوالتی که در عراق با اقبال مواجه 
شده اند را عرضه و معرفی کند. طبق اعالم سازمان توسعه تجارت، لوازم و 
تجهیزات ساختمانی، کاشی و سرامیک، تجهیزات خانه و آشپزخانه، رنگ و ابزار، 
عمران و راهسازی، آب، برق، گاز، پتروشیمی، مواد شوینده و بهداشتی، دارو و 
تجهیزات پزشکی، مبلمان و دکوراسیون خانه و آشپزخانه، مواد غذایی و صنایع 
مرتبط، انواع ماشین آالت، پالستیک و صنایع وابسته، کیف و کفش و پوشاک، 
کشاورزی، دام و طیور، نساجی، آرایشی و بهداشتی، فرش و کف پوش بخشی از 

محصوالتی است که در این نمایشگاه عرضه خواهند شد.

کدام کاالهای ایرانی به عراق می روند؟

معاون امور صنایع وزارت صمت در افتتاح واحد صنعتی پویا بافت تولید کننده 
انواع پارچه گرد بافت و پاکت بسته بندی مواد غذایی از رشد 28درصدی اشتغال 

صنعتی در کشور در 10ماهه امسال خبر داد.

مهدی صادقی نیارکی در جریان سفر یک روزه به استان قم با اشاره به زیرساخت 
های صنعتی این استان از رشد 8درصدی پروانه های صنعتی در سال جاری 
خبر داد و گفت: درسال جاری پروژه های مهمی به بهر ه برداری رسید و در 10 
ماه اخیر تعداد واحدهای صنعتی به 5هزار و 800 مورد رسیده که برای بیش از 

109هزار نفر اشتغال صنعتی به همراه داشته است.
 به گزارش شاتا،  وی افزود: میزان سرمایه گذاری در کشور نیز از رشد مناسبی 
برخوردار بوده و با افزایش 300درصدی به 170هزار میلیارد تومان رسیده است.

 معاون امور صنایع وزارت صمت در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر توسعه 
ساخت داخل و مدیریت واردات گزارشی از میزهای تخصصی توسعه وتعمیق 

ساخت داخل و تحقق برنامه های داخلی سازی در صنایع راهبردی ارائه کرد.
 گفتنی است که معاون امور صنایع وزارت صمت در این سفر یک روزه از نزدیک 

در جریان پتانسیل ها و ظرفیت های صنعتی استان قم قرار گرفت.

معاون امور صنایع وزارت صمت در مراسم افتتاح واحدی تولیدی پارچه گردباف خبر داد: 

رشد 28 درصدی اشتغال صنعتی کشور در 10ماهه امسال
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معاون امورصنایع وزارت صمت در جریان بازدید از صنایع مهم استان آذربایجان 
غربی از نزدیک از روند تولید واحد صنعتی نساجی خوی با ظرفیت اشتغالزایی 
بیش از 800نفر بازدید کرد. مهدی صادقی نیارکی در جریان این بازدید که 
شهریاری استاندارآذربایجان غربی و مدیران کل معاونت امور صنایع حضور 

داشتند از نزدیک در جریان توانمندی های این واحد صنعتی قرار گرفت.
 به گزارش شاتا ،  این واحد تولیدی بزرگترین واحد صنعتی در حوزه نساجی 
در استان بوده که توانایی تولید انواع نخ و انواع پارچه و رنگرزی را دارد و برای 
تکمیل زنجیره محصوالت تولیدی جواز توسعه در زمینه تولید انواع پوشاک 

کسب کرده است.
 واحد صنعتی نساجی خوی با ظرفیت تولید 27میلیون متر مربع انواع پارچه کتان 

وجین و بیش از 14هزارتن انواع نخ پنبه پلی استر و ویسکوز ،اولین برنامه این 
سفر صنعتی بود. فرماندار خوی گفت: با بهره برداری از فاز توسعه کارخانه های 
نساجی این شهرستان برای 500 جوان جویای کار شغل در این شهرستان 

فرصت اشتغال ایجاد می شود.
 حسین عباسی فرماندار خوی با اشاره به  افتتاح فاز توسعه کارخانه های نساجی 
خوی گفت: اکنون در این واحد صنعتی حدود 500 نفر مشغول به کار هستند که 

با بهره برداری از واحد توسعه، به 2 برابر افزایش می یابد.
 او اظهار کرد: با بهره برداری از فاز توسعه کارخانجات نساجی خوی، ظرفیت 
تولید ساالنه آن به 27 میلیون متر مربع پارچه کتان و جین و 14 هزار تن انواع نخ 
پنبه پولیستر رسیده و مواد تولیدی آن، نیاز اولیه 50 واحد نساجی کشور را تامین 
می کند. عباسی بیان کرد: طرح توسعه کارخانجات نساجی شامل احداث و تجهیز 
بخش رنگرزی این کارخانجات است که روزانه 40 هزار مترمربع از پارچه های 

خام تولیدی را رنگرزی خواهد کرد.
 فرماندار خوی اظهار کرد: کارخانه نساجی این شهرستان ظرفیت بسیار خوبی به 
لحاظ تولید و رنگرزی داراست و برای پیشرفت بیشتر به همکاری بیش از بیش 

مسووالن این کارخانه و مدیران شهرستانی نیاز داریم.
 عباسی با اشاره به میزان سرمایه گذاری در فاز توسعه این کارخانجات، گفت: 
یک هزار و 800 میلیارد ریال از محل آورده شخصی سرمایه گذار برای توسعه 
کارخانه نساجی خوی سرمایه گذاری و فاز توسعه آن با 12 هزار مترمربع مساحت 

در حال احداث است.

با حضور مشاور رییس جمهور و دبیرشورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و جمعی از مسئوالن منطقه، واحد تولیدی 

پوشاک »دیانا تجارت ریسمان« با حجم سرمایه گذاری خارجی 3میلیون دالر در 
شهرک صنعتی ماکو افتتاح شد.

 این واحد تولیدی که روزی وارد کننده پوشاک بودند امروز به تولید کننده پوشاک 
تبدیل شده اند و با انتقال تجهیزات و تکنولوژی از کشور ترکیه به منطقه آزاد 

ماکو،  اقدام به تولید پیراهن و کت و شلوار کرده است.  
 به گزارش اقتصاد24 ، با توجه به بیماری کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی 
درحال حاضر 110 نفر در این واحد تولیدی مشغول به کار هستند که در صورت 

رفع این مشکل این تعداد به 2 برابر افزایش خواهد یافت.
 این واحد تماما با سرمایه گذاری خارجی انجام گرفته است و میزان سرمایه 

گذاری در این واحد تولیدی سه میلیون دالر است.
 همچنین با توجه به فعالیت جدید نیروی انسانی در این واحد روزانه 600 پیراهن 

تولید می شود، که قابلیت افزایش به 2 هزار عدد را دارد.

بازدید از زیرساخت های تولیدی یکی از واحدهای نساجی استان آذربایجان غربی

با حضور مشاور رییس جمهور؛ واحد تولیدی پوشاک دیانا تجارت ریسمان 
در منطقه آزاد ماکو به بهره برداری رسید
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مدیر کل دفتر تامین مالی و پشتیبانی تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: سیاست وزارتخانه سوق دادن صنایع مختلف به استفاده از ابزارهای نوین 
مالی است و در این راستا، با همکاری بانک مرکزی ، تامین مالی صنعت نساجی 

از طریق اوراق گام اجرایی می شود.
 نعمت اله شهبازی در نشست مشترک بهره گیری از ابزارگواهی اعتبار مولد 
)گام( در زنجیره های تولیدی صنعت نساجی، در محل انجمن صنایع نساجی 
ایران که با حضور هیات مدیره انجمن و مدیران تعدادی از واحدهای این صنعت 
و مدیران مرتبط وزارت صمت و بانک مرکزی برگزار شد گفت: واحدهای 
صنعتی فعال در زنجیره صنعت نساجی می توانند برای کمک به تامین بخشی از 

سرمایه در گردش مورد نیاز از گواهی اعتبارمولد گام استفاده نمایند.
به گزارش شاتا، وی افزود: شبکه بانکی بنا به رشد شدید هزینه های تولید در سال 
جاری توان و ظرفیت پاسخگویی به تمام نیاز واحدهای تولیدی به تسهیالت 
را ندارد و متنوع نمودن ابزارهای تامین مالی بخش تولید امری ضروری و مورد 

تاکید همه ی کارشناسان است .
شهبازی بیان کرد: اوراق گام فرصت مناسبی برای صنایعی مانند قطعه سازی ، 

نساجی و... است که می توانند از این ظرفیت استفاده نمایند.
مدیر کل دفتر تامین مالی و پشتیبانی تولید وزارت صمت توضیح داد: حدود 
3000 میلیارد تومان مصوبه انتشار اوراق گام برای تأمین سرمایه در گردش 
زنجیره قطعات خودرو اخذ شده و زنجیره های فرش ماشینی، نساجی، ساخت 

تجهیزات و ماشین االت صنعتی در حال طی مسیر هستند.
دراین نشست، معاون دفتر اعتبارات بانک مرکزی گفت: گواهی اعتبار مولد )گام(
که ازابزارهای مورد تایید بانک مرکزی و بازار سرمایه است به عنوان ابزارای دو 
گانه در بازار پول و بازار سرمایه امکان تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحد 

های تولیدی را خواهد داشت.
عمرانی افزود: به دلیل ضمانت کامل بانکهای عامل، ریسکی متوجه دارندگان 

اوراق نخواهد بود.
در پایان این نشست، با توجه به استقبال حاضرین برای استفاده از اوراق گام 
جهت تامین مالی بخشی از نیاز واحدهای نساجی، مقرر گردید به منظور عملیاتی 
نمودن و فرهنگ سازی بهره مندی از این اوراق در زنجیره صنعت نساجی، ابتدا 
تعدادی از واحدهای متقاضی از سوی انجمن صنایع نساجی ایران به منظور 
هماهنگی ها و اقدامات الزم تا حصول نتیجه به دفتر تامین منابع مالی وزارت 

صمت معرفی شوند .
بنا براین گزارش، مزیت اصلی اوراق گام احیای خرید اعتباری در زنجیره های 
تولید بوده که با توجه به اینکه کارمزد انتشار یک بار قابل پرداخت است در 
صورت مدیریت صحیح و شناسایی زنجیره ها امکان نقل و انتقال بدون کارمزد و 

در نتیجه کاهش هزینه های مالی بنگاه های تولیدی فراهم شده است

مدیر کل دفتر تامین مالی و پشتیبانی تولید وزارت صمت تأکید کرد : 

تامین مالی صنعت نساجی با استفاده از اوراق گام

داده های کمیته آمار ازبکستان نشان می دهد که صادرات محصوالت نساجی این 
کشور به 70 کشور جهان در سال 2020 نسبت به سال گذشته 295 میلیون دالر 

جهش داشته و به 1.9 میلیارد دالر رسیده است.
بخش بزرگی از کاالهای نساجی ازبکستان به روسیه، چین، قرقیزستان و ترکیه 

ارسال شده است.
 به گزارش خبرگزاری مهر،  ازبکستان به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان 
کتان جهان، در سال های اخیر گام های مهمی برداشته است تا به جای صادر 

کردن مواد خام، پارچه های با ارزش افزوده باال را به جهان صادر کند.

 دولت ازبکستان در حال برنامه ریزی برای فرآوری کل محصول کتان خام این 
کشور در سال 2025 است تا ارزش محصوالت نساجی خود را به 7 میلیارد دالر 

برساند.
 در اوایل این ماه کمیته آمار ازبکستان اعالم کرد که حجم کل تجارت خارجی 
این کشور در سال 2020 با سقوطی 13.1 درصدی نسبت به سال گذشته به 

36.3 میلیارد دالر رسیده است.

صادرات پارچه ازبکستان به 1.9 میلیارد دالر رسید
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رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در شرایط تحریم، دالر 4200 تومانی را 
نمی توان به صورت یک شبه و بدون برنامه ریزی دقیق حذف کرد؛ چراکه قیمت 
دالر حساس است، گفت: از ابتدای بهمن یک میلیارد و 800 میلیون دالر ارز از 

سوی صادرکنندگان در نیما عرضه شده است.
عبدالناصر همتی  با بیان اینکه سخت ترین شرایط را گذرانده ایم و از آن عبور 
کرده ایم، گفت: با توجه به مذاکراتی که از سوی ایران در حال انجام است، به 

نظر می رسد که شرایط، بهتر خواهد شد.
به گزارش اکسپورتنا،  وی با بیان اینکه علت نوسان ارز بیشتر روانی است، 
تصریح کرد: البته مسئوالن باید در اظهارنظرهایشان دقت کنند؛ این در حالی 
است که بانک مرکزی مدافع سرکوب نرخ ارز نیست؛ اما به هر حال انتظارات 

تعدیل شده و نرخ ارز به کمتر از بیست هزار تومان خواهد رسید.
وی در پاسخ به این سوال که دولت نقدینگی خود را چطور تأمین کرده و آیا این 
تأمین منابع، باعث افزایش قیمت ارز خواهد شد، افزود: بانک مرکزی طرفدار این 
نیست که قیمت ارز باال بماند تا دولت نقدینگی تأمین کند؛ بلکه بانک مرکزی 
تمام تالش خود را خواهد کرد تا نقدینگی مورد نیاز دولت را تأمین نماید؛ این 
در حالی است که سال قبل 15 میلیارد دالر برای ارز 4200 تومانی تخصیص 
داده شده که بانک مرکزی 7 میلیارد دالر آن را از ذخایر خود تأمین کرده است.

همتی گفت: نرخ ارز در بازار ربطی به تأمین ارز دولتی ندارد؛ ضمن اینکه امسال 
نیز بانک مرکزی بخشی از نیازهای دولت را از ذخایر خود تأمین کرد؛ این در 
شرایطی است که برخی معتقد بودند که بازار را باید با ارزپاشی تعدیل کرد؛ اما 
بانک مرکزی این کار را نکرد و محکم ایستاد و علیرغم بی سابقه ترین فشارهای 

تحریم، کاالهای مردم را با دالر 4200 تومانی تأمین کرد.
 همتی با بیان اینکه احساس کردم که مسئوالن کشور عمان در مذاکرات 
طوالنی و مفصل خود با ایران، عزم جدی برای همکاری با ایران دارند گفت: ما 
منابع ارزی خوبی در عمان داشتیم که از آن استفاده کردیم و امیدواریم این روابط 
بهبود یابد. وی گفت: از منابع بلوکه شده خود در عمان استفاده کردیم و در مقابل، 

از کره ای ها برای عدم آزادسازی منابع خود شکایت خواهیم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص خنثی سازی تحریم ها گفت: در حداکثر 
تحریم ها، کاالهای غیرنفتی، نفت و فرآورده های نفتی را صادر می کنیم و البته 
هنوز هم تحریم ها تمام نشده است؛ ضمن اینکه از ابتدای بهمن یک میلیارد و 
800 میلیون دالر ارز از سوی صادرکنندگان در نیما عرضه شده و تولید در کشور 

راه اندازی کرده است.
وی از طراحی بسته ای برای تأمین مالی زنجیره خودروسازی خبر داد و گفت: 
این امر تحقق خواهد یافت، چراکه خودروسازی ایران به سمت شرایط بهتری 
خواهد رفت؛ البته ما هم نظارت می کنیم که منابع هدفمند در خطوط تولیدی از 
جمله لوازم خانگی، قطعه سازی، کشاورزی و خودروسازی استفاده شود و از رشد 

اقتصادی مناسبی برخوردار شویم.
 همتی با بیان اینکه برخی سیاستهای تجاری و ارزی کشور، تمام ارزهای ایران 
را می بلعید، گفت: طی سالهای گذشته چندصد میلیارد دالر از ارزهای ایران از 
روش واردات کاالهای لوکس و غیرضروری یا دارای مشابه داخلی یا حتی از 
طریق واردات بدون انتقال ارز از کشور خارج شده است؛ اما باید به طور جدی 
این موضوع را در سیاستگذاری های خود در نظر بگیریم که منابع ارزی را بهینه 

مصرف کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه من همچنان مخالف ارز 4200 تومانی 
هستم، گفت: ارز 4200 تومانی زمانی به کاالهای اساسی داده شد که البته آن 
زمان نرخ دالر نیمایی 7 هزار تومان بود؛ اما به تدریج ارز نیمایی رشد کرد؛ اما 
در همان مقطع ما تأمین ارز 4200 تومانی را کمتر کردیم؛ اما وقتی که فاصله 
باال رفت، مجبور هستیم که ارز 4200 تومانی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر 

تزریق کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اگر بنای دالر 23 هزار تومان باشد، باید 
این نرخ باز هم کاهش یابد پس نوسان در قیمتها خواهیم داشت؛ گفت: ما مسائل 
روزمره مردم را به شرایط بازار آزاد نمی توانیم بسپاریم؛ ضمن اینکه اگر تحریم 

ادامه یابد باید روی خوراک روزانه مردم کنترل بیشتری داشته باشیم.
وی افزود: من مخالف برداشته شدن ارز 4200 تومانی نیستم؛ اما مسائل کشور 

مسائلی نیست که یک شب آزمون کنیم و فردا اعمال نمائیم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: از ابتدای سال تاکنون 1,200 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت بانکی پرداخت شده که 60 درصد آن سرمایه در گردش بوده که 720 
هزار میلیارد تومان منابع را شامل می شود که منجر به رشد اقتصادی بخش های 
مختلف هم شده است. در این رابطه دادستان کل کشور در بانک مرکزی حضور 
یافته که بر اساس آن جلسه، کمیته ای مشترک میان نظام بانکی و دادستانی به 
صورت منظم دو هفته یکبار تشکیل شده است تا مورد به مورد مسائل مطرح 
شود. همتی با بیان اینکه هر روز چندین نامه نظارتی و اعتراضی به بانک ها از 
سوی بانک مرکزی ارسال می شود گفت: مقاومت زیادی در برخی مناطق و 
شهرستانها برای تعطیلی شعب وجود دارد و نمایندگان مجلس و استاندار نامه 

می زنند که فالن شعبه تعطیل نشود.
همتی در خصوص نرخ سود سپرده نیز گفت: در شرایط اقتصاد تورمی، نرخ سود 
باید افزایش یابد و این دیدگاه گروهی از اقتصاددانان است اما گروه دیگری معتقد 
به کاهش سود هستند تا پی به ای بازار سرمایه نسبت به سود سپرده برتری یابد؛ 
البته ما قادر به باالبردن نرخ سود سپرده نیستیم و این اعتقاد من در شرایط کنونی 
است تا منجر به ناترازی بیشتر بانک ها نشود؛ ضمن اینکه تورم کنونی ناشی از 

سود بانکی نیست؛ بلکه ناشی از شوک ارز و انتظارات تورمی است.

ورود یک میلیارد و 800 میلیون دالر ارز صادراتی به سامانه نیما
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سهم باالی صنعت نساجی و پوشاک در ارزش تولیدات صنعتی موجب شد تا 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار سه »شامل آشامیدنی و غذایی، گوهر 
سنگ ها و لوازم خانگی« تدوین برنامه راهبردی برای این صنایع در دستور قرار 

دهد.
 توانمند کردن بخش تولید را می توان یکی از راهکارهای رسیدن به صادرات 
غیر نفتی دانست، مسیری که می تواند روند توسعه این بخش را شتاب دهد و 
عالوه بر حضور در بازارهای جهانی می تواند زمینه برندسازی را برای این دو 
صنعت فراهم کند. اما سوالی که در این میان مطرح می شود این است که 
برنامه های این چنینی تا چه میزان می تواند گره گشای مشکالت صنایع باشد و 

چالش های بنگاههای تولیدی را کاهش دهد؟
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اقتصادنیوز، در این خصوص علی 
لشگری عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران  با اشاره به سهم باالی 
صنعت نساجی و پوشاک در ارزش تولیدات صنعتی می گوید: این دو صنعت در 
کنار سه گروه دیگر از صنایع به عنوان صنایع راهبردی مد نظر قرار گرفته اند 
و تدوین برنامه راهبردی برای این صنایع در دستور کار وزارت صنعت، معدن و 

تجارت قرار گرفته است.
 براساس هدف گذاری صمت، برنامه ریزی راهبردی برای این صنایع متناسب با 
ظرفیت های موجود در سه بخش »توسعه بازار داخلی، خارجی وارتقاء توانمندی 
های نیروی شاغل در این صنایع با همکاری تشکل های تخصصی و صنایع 
پیشران« صورت خواهد گرفت؛ هدف گذاری که در راستای افزایش توانمندی 

این گروههای صنعتی پیش بینی شده است.
 در این خصوص و برای تحقق این هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین 
برنامه های توسعه ای را برای چهار گروه کاالیی مهم شامل آشامیدنی و غذایی، 
گوهر سنگ ها و لوازم خانگی را در دستور کار قرار دهد. در کنار برنامه توسعه ای 
این وزارتخانه سعی دارد تا با تجمیع این صنایع و ایجاد یک برند مشترک به 

توسعه صادرات دست پیدا کند.
  اما برای تدوین این برنامه راهبردی چه مواردی باید مدنظر قرار گیرد؟ فعاالن 
این بخش معتقدند که مراحل زنجیره ارزش در صنعت پوشاک و کفش اعم 
از تامین مواد اولیه،طراحی و مد، تحقیق وتوسعه ،تولید بازاریابی و فروش و 

همچنین خدمات پس از فروش باید در برنامه راهبردی در نظر گرفته شود.   
 در این خصوص عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران معتقد است؛ که در 
مرحله اول برنامه راهبردی باید زنجیره ارزش که مربوط به تامین مواد اولیه است 
مدنظر قرارگیرد، بزرگان این صنعت می توانند با جمع بندی تقاضا، مواد اولیه 
این زنجیره را به صورت تجمیعی تولید کنند و در اختیار سایر واحدهای صنعتی 
قراردهند تا به این طریق هزینه های تامین مواد اولیه کاهش پیدا کند و به این 

طریق تولید مقرون به صرفه شود.
 به اعتقاد لشکری، در مراحل بعدی زنجیره ارزش نیز می توان گروههای تولیدی 
در کنار یکدیگر ) فعاالن صنعت نساجی و پوشاک( از ظرفیت های موجود 
یکدیگر بهره مند شد تا در نهایت با تشکیل چند برند مشترک از مجموعه 
شرکتهای حوزه پوشاک و کفش شکل بگیرد، این رخ داد هرچند به رقابتی شدن 
این دو گروه منجر می شود، اما آنچه مسلم است در فروش نهایی این دو گروه 

می توانند سود ببرند. 
 عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران با اشاره به اینکه این دو صنعت به 
بازار و مواد اولیه نیاز دارد افزود: اگر دو صنعت نساجی و کفش در کنار یکدیگر 

باشند می توانند زمینه سرسیدن به بازار جهانی و برندسازی را فراهم کنند.
 به گفته لشگری، کشورهای نوظهور در 25 سال گذشته با سرمایه گذاری در دو 
صنعت پوشاک و کفش توانستند روند توسعه خود را شتاب دهند و در حال حاضر 
به عنوان کشورهای اصلی تولیدکننده پوشاک و کفش شناخته می شوند. ما نیز 
می توانیم به این روش روند توسعه خود را گسترش دهیم البته برای رسیدن به 

این هدف باید زنجیره تامین خود را فعال کنیم.
  عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران در ادامه با اشاره به اینکه توان 
تولید کفش ورزشی در کشور وجود دارد عنوان کرد: در تولید کفش ورزشی 
نیازمند پارچه هستیم در صورتی که بتوانیم با تولیدکنندگان نساجی در تامین 
پارچه مورد نیاز به تعامل برسیم می توانیم در این بخش به رشد قابل توجهی 
دست پیدا کنیم و در صورت تحقق این امر عالوه بر توکنندگان کفش فعاالن 
صنعت نساجی نیز متنفع خواهند شد و از سوی دیگر زمینه برندسازی در این 

خصوص نیز فراهم خواهد شد.
 به گفته لشگری، پروژه وزارت صنعت، معدن و تجارت تقویت زنجیره تامین 

است تا حلقه های زنجیره بتوانند به شبکه های فروش متصل شوند.

عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران مطرح کرد؛ فرمول برندینگ کفش در ایران
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رییس کل گمرک از ترخیص 4.5 میلیون تن کاالی اساسی از گمرکات کشور 
خبر داد.  مهدی میراشرفی در یک نشست خبری که به صورت آنالین برگزار 
شد، با اشاره به میزان کاالهای تخلیه شده، در حال تخلیه و در انتظار تخلیه 
اظهار کرد: برای 4.5 میلیون تن کاالهای اساسی قبض انبار صادر شده و این 

کاالها تخلیه شده اند. 
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از  ایبِنا، وی ادامه داد: هم اکنون 16 
فروند شناور نیز در اسکله ، در حال تخلیه 500 هزار تن کاال هستند و 14 فروند 
شناور نیز در لنگرگاه وجود دارند که 607 هزار تن کاال را به زودی تخلیه خواهد 
کرد. به گفته رئیس کل گمرک، در مجموع آمار کاالهای تخلیه شده و در حال 
تخلیه و همچنین شناورهای موجود در لنگرگاه برای تخلیه کاال 5 میلیون و 607 
هزار تن است. میراشرفی ادامه داد: سعی شده در ترخیص کاالهای اساسی به 
ویژه کاالهایی که مربوط به مقابله با کرونا می شوند در کمترین زمان ممکن 
تشریفات ترخیص انجام شود مثاًل تشریفات ترخیص واکسن »اسپوتنیک وی« 
ظرف کمتر از 10 دقیقه انجام شد. همچنین یک سری از اقالم مرتبط با کرونا 
ظرف کمتر از 48 ساعت تشریفاتی مانند تامین ارز، مجوزها و سایر مباحث انجام 

شده و ترخیص شدند.
رییس کل گمرک پیش بینی کرد: تا پایان سال جاری واردات به 36 میلیارد دالر 
و صادرات به 34 میلیارد دالر می رسد که جمعاً حدود 70 میلیارد دالر خواهد شد. 
البته این رقم زیبنده کشور نیست چراکه 24 هزار میلیارد دالر در دنیا صادرات 
وجود دارد با توجه به آنکه 7.5 درصد منابع دنیا را در اختیار داریم اگر یک درصد 
صادرات را به خود اختصاص دهیم باید 240میلیارد دالر صادرات داشته باشیم 

که نیاز به توسعه استراتژی صادرات دارد.
 معاون وزیر اقتصاد در مورد شرکت های خوشنام نیز گفت: در حال حاضر 230 
شرکت و سازمان خوشنام در امر تجارت از زمان اظهارنامه کاال تا مدت یکسال 
می توانند اظهارنامه خود را ارائه داده و حقوق عوارض خود را تا یک سال پرداخت 

کنند.
 وی ادامه داد: همچنین در مورد استرداد حقوق ورودی کاال، مواد اولیه که وارد 
می شود و در فرآیند تولید کاال قرار می گیرد. تضمین از آنها گرفته می شود تا در 

فرایند ساخت پس از صادرات مضامین آنها مسترد شود.
 رییس کل گمرک همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از صرفه جویی70 
میلیون یورویی معادل 2 هزار میلیارد تومان در واردات ایکس ری خبر داد. وی 
افزود: در ترانزیت، سرعت و دقت باید توامان با هم باشد که البته هرکدام از این 
مولفه ها متضاد هم هستند بنابراین اگر سرعت باال برود دقت کاهش می یابد و 
اگر دقت باال برود سرعت کاهش می یابد در نتیجه باید این دو مورد را با استفاده 

از تجهیزات الزم هماهنگ و رصد کنیم.
 میراشرفی تصریح کرد: یکی از کشورهایی هستیم که پیچیدگی در تجارت 
خارجی داریم و بیش از 30 سازمان در کنار تعدد قوانین و سایر مباحث به این 

پیچیدگی دامن زده است و کرونا را نیز باید به آن اضافه کرد. 
معاون وزیر اقتصاد افزود: یکی از برنامه ها اجرای نظارت های غیر ملموس و غیر 
مزاحم است که الزمه آن استفاده از دستگاه های ایکس ری است که در حال 
حاضر 14 دستگاه ایکس ری کامیونی داریم که حداقل باید به 50 دستگاه برسد 

که هر کدام چند ده میلیارد تومان هزینه دارد.
برای تجهیز 14 دستگاه  برنامه ریزی  داد: در حال حاضر  ادامه   میراشرفی 
ایک سری تا سال آینده هستیم و پنج دستگاه ایکس ری خودرویی نیز اضافه 
می شود. وی گفت: با توجه به قراردادهایی که با بخش خصوصی بسته شده 70 
میلیون یورو معادل 2 هزار میلیارد تومان صرفه جویی ارزی در واردات ایکس ری 
داریم که این ایکس ری ها با مشارکت بخش خصوصی منعقد شده و ساخت 
داخل است.  رییس کل گمرک درباره واردات موز گفت: در این بخش اگر ثبت 
سفارش معتبر و کد ساتنای بانکی وجود داشته باشد و اختصاص داده شده باشد 
کاال ترخیص می شود. وی ادامه داد: 100 کانتینر شامل 2 هزار تن موز هفته 
گذشته وجود داشت که منتظر کد ساتا بود و کار آن انجام و ترخیص شد اما 
به هر حال واردات میوه های گرمسیری مانند موز، نارگیل و آناناس با توجه به 

محدودیت ارزی محدود شده است.
 میراشرفی درباره رسوب 40 میلیون دالر کاال در گمرکات اظهارکرد: بر اساس 
مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، کاالهایی که تا 11 آبان ماه به مبادی 
ورودی کشور رسیده باشد احصا و آمار آن به وزارت صمت داده شد که در نهایت 
کاالهایی که استعداد تخصیص ارز و کد ساتای بانکی با ارز متقاضی داشته باشند 
وارد خواهد شد و بر اساس همین مصوبه حجم زیادی کاال با همین مصوبه 
ترخیص شد. عمده این کاالها ماشین آالت راهسازی خطوط تولید آرایشی 
و بهداشتی هستند که با توجه به اولویت ها برای ترخیص، هنوز توسط وزارت 

آخرین آمار ترخیص کاالهای اساسی از گمرکات کشور
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صمت، موردی به ما اعالم نشده است.
 معاون وزیر اقتصاد درباره وضعیت درآمدهای گمرک نیز گفت: 12 هزار میلیارد 
تومان رقم مصوب بودجه سال جاری است که تاکنون 11 هزار میلیارد تومان 

آن وصول شده و پیش بینی می کنیم 100 درصد آن محقق شود. همچنین 7 تا 
8 هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده وصول خواهد شد و در مجموع درآمد 

حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده به مرز 20 هزار میلیارد تومان می رسد.

بررسی و ارزیابی زنجیره ارزش پوشاک ایران حاکی از آن است که مهمترین 
مشکالت این زنجیره عبارتند از:ناهمخوانی کیفیت، انعطاف ناپذیری و تنوع کم 

محصوالت، باال بودن سهم واردات غیر رسمی )قاچاق( و...
صنعت پوشاک بواسطه ارتباط مستقیم آن با زندگی روزمره و نیازهای اساسی 

خانوار، پس از مواد غذایی و مسکن در درجه سوم اهمیت قرار دارد.
در کنار نقش استراتژیک این صنعت در تامین یکی از اقالم اساسی خانوار، 
ویژگی اشتغال زای آن توام با هزینه پایین ایجاد هر شغل در این صنعت موجب 
شده است تا به یکی از کانون های ایجاد اشتغال صنعتی، همواره مورد توجه 
سیاستگذاران باشد. اما در یک سال گذشته به واسطه سایه سنگین کرونا صنعت 
پوشاک به شدت با بحران رو به رو شده است تاجایی که شاهد تعطیلی صدها 
کارگاه تولید پوشاک ) به خصوص کارگاه های کوچک( و بیکاری جمعیت بسیار 
زیادی در حوزه پوشاک بوده ایم که البته هنوز آماآمار دقیقی از آن ها منتشر 

نشده است.
به گزارش اتاق تهران، در این بین کاهش تقاضا برای خرید پوشاک به خصوص 
در دو بازار مهم شب عید و شروع سال تحصیلی هم در اقتصاد صنعت پوشاک 
نقش بسیار مخربی داشته است. همچنین باید به این مورد حضور بیشتر افراد در 
خانه و کاهش نیاز به خرید پوشاک به عنوان کاالیی مصرفی را هم اضافه کرد.

البته در کنار این چالش ها صنعت پوشاک با مشکالت ریشه ای هم همیشه 
درگیر بوده است. بررسی و ارزیابی زنجیره ارزش پوشاک ایران حاکی از آن است 

که مهمترین مشکالت این زنجیره عبارتند از:
1- ناهمخوانی کیفیت، انعطاف ناپذیری و تنوع کم محصوالت، باال بودن سهم 

واردات غیر رسمی )قاچاق( در بازار داخل به واسطه توزیع مویرگی پوشاک 
خارجی خصوصا از طریق شبکه های اجتماعی؛  ضعف انسجام سیاستی ناشی از 
دوگانگی نهاد سیاستگذار و قوانین باالسری در صنف )قانون اصناف( و صنعت 
)قانون تجارت(؛ محدودیت واردات مواد اولیه )خرجکار، پارچه و...( مورد نیاز برای 
صادرات پوشاک؛ ضعف در حلقه مد و طراحی شامل تحقیقات بازار، تحقیقات 
اندامی، کلکسیون سازی وShow Fashion، ضعف در برندینگ، خدمات پس 
از فروش )شامل استرداد، تعویض، تعمیر( افزایش هزینههای توزیعی در شبکه 
توزیع خرده فروشی سنتی و فقدان فروشگاه های تخصصی، فروش آنالین، 
ضعف توان فناورانه در حوزه های مهندسی دوخت، فرآیند تولید و تجهیزات 

تولید.«
در این بین متاسفانه تمرکز باالی این صنعت بر بازار داخل بواسطه نقصان هایی 
در زنجیره ارزش آن، همراه با تحدید بازارهای داخلی از ناحیه قاچاق اجناس 
خارجی، موجب شده است تا این صنعت از توان رقابتی چندانی برخوردار نباشد.

بر همین اساس مرکز مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گزارشی و در راستای 
ارتقای توان رقابت پذیری این صنعت از منظر بهبود و تکمیل زنجیره ارزش، 

پیشنهادهایی ارائه داده است:
1- حمایت از توسعه فناوری های نوین در زنجیره ارزش پوشاک شامل دو 
بخش طراحی )بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها 
برای داخلی سازی نرم افزارهای تخصصی تامین، تدارک، طراحی و مد( و تولید 
) استفاده از مواد اولیه پیشرفته و ارگانیک در تولید، مکانیزاسیون فرآیند تولید با 

بکارگیری ERP ،چاپ سه بعدی و پرو مجازی(
2- ایجاد پنجره واحد طراحی و تولید پوشاک با مشارکت وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، انجمن ها و اتحادیه های تولید و 

صادرات پوشاک با هدف تسریع فرآیندهای مجوزدهی
3- پشتیبانی از ایجاد مدارس تخصصی طراحی و تاسیس خانه مد پوشاک

4- مجوزدهی به شرکت های تخصصی خدمات طراحی و مد و پرداخت بخشی 
از هزینه طراحی برای شرکت های تولید کننده داخلی 5- تشویق ادغام های 
عمودی میان تولید کنندگان محصوالت نساجی و پوشاک و در اولویت قراردادن 
این بنگاه ها جهت دریافت حمایت های دولتی. 6- حمایت از برگزاری جشنواره 
های ملی پوشاک بومی درهر فصل. 7- صدور جواز ورود موقت جهت تامین 

مواد اولیه مشروط به صادرات حداقل 52 درصدی تولیدات.«

پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت صنعت پوشاک؛ صنعت پوشاک حریف کرونا نشد
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صادرکنندگان کاالهای غیرنفتی، خدمات و تولیدکنندگان، مجریان طرح های 
کشور  بانک های  از  می توانند  نیمه تمام  طرح های  اولویت  با  خودگردان 
پنج  تا سقف  حداکثر  می توانند  بانک ها  که  کنند  دریافت  ارزی  تسهیالت 
میلیون دالر برای اشخاص حقیقی و 20 میلیون دالر برای شخص حقوقی 
اعم از خصوصی و دولتی مشروط به اینکه تسهیالت اعطایی از پنج درصد 

سرمایه بانک تجاوز نکند، بپردازند. 
بانک ها برای کمک به توسعه اقتصادی، گسترش صادرات و ایجاد اشتغال 
می توانند تا یک میلیارد دالر به صادرکنندگان و تولیدکنندگان واجد شرایط 
تسهیالت ارزی بپردازند که این تسهیالت یک ساله و چهارساله هستند و 
نوع اول برای خرید مواد اولیه و مصرفی و دیگری برای خرید ماشین آالت 
تولیدی، خدمات مربوطه یا تکمیل طرح های نیمه تمام و هزینه های مربوط 

به صدور خدمات پرداخته می شود.
 به گزارش خبرآنالین، در این راستا، بانک ها می توانند معادل 60 درصد از 

یک میلیارد دالر تسهیالت ارزی را برای تسهیالت یک ساله و 40 درصد 
باقی مانده را برای تسهیالت چهار ساله اختصاص بدهند و اعطای تسهیالت 

بیش از این مبلغ به تایید بانک مرکزی نیاز دارد.
همچنین، بانک ها می توانند حداکثر تا سقف پنج میلیون دالر برای اشخاص 
حقیقی و 20 میلیون دالر برای شخص حقوقی اعم از خصوصی و دولتی 
مشروط به اینکه تسهیالت اعطایی از پنج درصد سرمایه بانک تجاوز نکند، 

بپردازند.
اعتبار  قالب  به اشخاص حقوقی در  ارزی  براین، اعطای تسهیالت  عالوه 
بانک  اعالم  طبق  ندارد.  مانعی  دالر  میلیون   30 سقف  تا  حداکثر  خریدار 
مرکزی، محل تامین و اعطای تسهیالت ارزی سرمایه های ارزی مشتریان 
نزد بانک ها، ذخایر ارزی بانک ها، امکانات شعب خارج از کشور و کارگزاران 
بانک ها است و کسانی که واجد شرایط برای دریافت این وام هستند شامل 
صادرکنندگان کاالهای غیرنفتی، خدمات و تولیدکنندگان، مجریان طرح های 

خودگردان با اولویت طرح های نیمه تمام می شود.
از سوی دیگر، نرخ سود تسهیالت ارزی به تشخیص بانک عامل با توجه به 
نرخ ارز و وضعیت اعتباری متقاضی تعیین و نرخ سود تسهیالت صادراتی 

براساس مفاد آیین نامه تامین مالی صادرات محاسبه می شود.
تاریخ  از  ماه پس  تا شش  بدانند که  وام  این  دریافت  متقاضیان  همچنین 
گشایش اعتبار اسنادی برای خرید مواد اولیه و مصرفی و تا دو سال پس 
اجرای طرح ها  و  ماشین آالت  ورود  برای  اسنادی  اعتبار  تاریخ گشایش  از 
می توانند از تسهیالت ارزی بهره مند شوند و در صورت سپری شدن دوره 
استفاده قبل از استفاده کامل از تسهیالت، تمدید دوره یادشده به تشخیص 

بانک با توجه به مقررات جاری بالمانع است.

خارجی  کاالهای  محترم  عرضه کنندگان  و  واردکنندگان  کلیه  توجه  قابل 
پوشاک، کفش، کیف و کمربند 

به اطالع می رساند پیرو بند »ذ« مواد1 و2 و ماده 13قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، هرگونه عرضه پوشاک، کفش، کیف و کمربند وارداتی فاقد شناسه 
کاال یا دارای ویژگی های غیرمنطبق با شناسه کاالی نصب شده در سطح 
محسوب  قاچاق  گمرکی،  مثبته  اسناد  ارایه  در صورت  حتی  خرده فروشی 

می شود و می بایست از سطح عرضه جمع آوری گردد. 
شایان ذکر است مجازات ارتکاب قاچاق به موجب بند »ب«ماده 18قانون 

مذکورعالوه بر ضبط کاال، موجب جریمه نقدی یک تا سه برابر ارزش کاالی 
قاچاق می باشد.

الزم به ذکر است قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و دستورالعمل های مذکور 
سابقاً به طرق مقتضی اطالع رسانی شده و در فضای مجازی نیز در دسترس 
قانونی سپری شده است. پایان مهلت های  از  نیز  از دوسال   است و بیش 
وزارت  پیرونامه شماره 248118/60مورخ 15/10/1399  است  ضمنا الزم 
صنعت، معدن و تجارت، هرچه سریعترنسبت به ثبت اطالعات موجودی و 
خریدوفروش کاالهای برند خارجی خود در سامانه جامع تجارت اقدام نمایید.

چه کسانی می توانند تسهیالت ارزی بگیرند

 الزام شناسه دار بودن کاالهای پوشاک، کفش، کیف و کمربند خارجی
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طبق اعالم معاون فنی گمرک ایران طی پیگیری های صورت گرفته، امکان 
ترخیص آن دسته از کاالهای گروه چهار)واردات ممنوع( که دارای ثبت سفارش 
بانکی بوده و قبل و یا حتی بعد از تاریخ ممنوعیت تأمین ارز شده باشند، بدون قید 
زمانی فراهم شده است، در مورد ترخیص ثبت سفارش های بدون انتقال ارز نیز 

به زودی تصمیم گیری می شود.
 از  سال 1397 و با تغییر شرایط ارزی و محدودیت های اعمال شده، واردات 
کاالهای گروه چهار که عمدتاً مصرفی و غیرضرور هستند، ممنوع شد. اما قبل 
از ممنوعیت، بیش از 70 میلیون یورو از این کاالها وارد گمرک و بنادر شده بود 

که با توجه به محدودیت های ارزی، با واردات آن ها مخالفت و متوقف شد.
 به گزارش ایسنا، در حالی انتقاداتی نسبت به ترخیص این قبیل کاالها وجود 
داشت که مسئوالن گمرک اعالم کرده بودند تمام این اقالم قبل از ممنوعیت 
واردات به گمرک و بنادر آمده و صاحبان آن ها علیرغم حقوق مکتسبه ایجاد 

شده نتوانسته بودند در مهلت قانونی نسبت به ترخیص  اقدام کنند.
 به هر صورت، طی مذاکرات صورت گرفته از سال گذشته و در 29 بهمن 
سال 1398 تا 26 شهریورماه امسال، در دو دوره زمانی فرصتی برای ترخیص 
کاالهای گروه چهار طبق شرایطی تعیین شد که بخشی ترخیص و همچنان 
بخش دیگری باقی مانده بودند. در بین آنها اقالم با ثبت سفارش بانکی و بدون 
انتقال ارز وجود داشت، در عین حال که خارج این اقالم نیز بودند کاالهای با ثبت 

سفارش بانکی که در ترخیص با ابهاماتی مواجه بود.
 اما تازه ترین اعالم ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - از این حکایت دارد که 
در مورد ترخیص کاالهای گروه چهار با ثبت سفارش بانکی تصمیماتی اتخاذ 
شده و برای آن دسته که دارای ثبت سفارش بدون انتقال ارز نیز هستند در ادامه 

تصمیم گیری خواهد شد.
 وی اعالم کرد که با موافقت های صورت گرفته، امکان ادامه فرایند تجاری 
اعم از تمدید، ویرایش یا ترخیص برای آن دسته که دارای ثبت سفارش بانکی 
بوده و چه قبل یا بعد از تاریخ ممنوعیت تأمین ارز شده باشند، فراهم شده است.

 به گفته ارونقی، چنانچه بانک عامل به صورت کتبی و صراحتاً تأمین ارز را تأیید 
و در سامانه تأمین ارز بانک مرکزی رویت شود، امکان ادامه فرایند تجاری و 

ترخیص، به صورت بانکی مقرر خواهد بود.
 وی تأکید کرد که ثبت سفارشات اخذ شده از این محل مشمول قید زمانی برای 
ترخیص نیست و صاحبان کاال می توانند از روز شنبه )امروز( همزمان با 25 

بهمن ماه برای ترخیص کاالهای خود اقدام کنند. 
معاون فنی گمرک ایران در رابطه با اینکه وضعیت کاالهایی که ثبت سفارش 
آن ها بدون انتقال ارز بوده، چگونه خواهد شد؟ نیز توضیح داد که در این رابطه 
و براساس مصوبه هیأت وزیران و اصالحیه بعدی آن در 29 بهمن ماه سال 
گذشته، کاالهایی که دارای ثبت سفارش بوده و بارنامه یا قبض انبار آن ها قبل 
از اردیبهشت ماه سال گذشته صادر شده بود امکان ترخیص به صورت بدون 
انتقال ارز را داشتند که صاحب کاال می توانست با پرداخت حقوق ورودی و دو 

برابر سود بازرگانی تا 26 شهریورماه نسبت به آن اقدام کند.
 وی با بیان این که ادامه فرایند ترخیص کاالهای گروه چهار با ثبت سفارش 
بدون انتقال ارز از پایان مهلت تعیین شده دیگر امکان پذیر نبود یادآور شد که 
مذاکراتی در این رابطه صورت گرفته که در صورت موافقت هیأت وزیران و 

تمدید زمان، امکان ترخیص این کاالها نیز وجود خواهد داشت.

 گفتنی است؛ در مدت اخیر در مورد کاالهایی که قبل از ممنوعیت وارد گمرک و 
بنادر شده بودند حواشی وجود داشته و صاحبان کاال بارها خواستار تعیین تکلیف 
این کاالها شدند، این در حالی است که بعد از ورود کاال به دلیل تغییر شرایط، با 
وجود مجوزهای صادره و  حقوق مکتسبه ای که برای صاحب کاال ایجاد شده 

بود امکان ترخیص پیدا نکردند.
 در کنار گروه چهار اقالم گروه 27 نیز قرار دارند که اولویت ارزی غیر فعال داشته 
و امکان ترخیص ندارند، در  بین اقالم این گروه ها کاالهای فاسد شدنی نیز قرار 

دارد که در نتیجه عدم تعیین تکلیف درآستانه فساد قرار گرفته اند.

ترخیص کاالهای ممنوعه آزاد شد
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 تغییرات شرکت های نساجی

 شرکت بافت پوش خاورمیانه )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مــورخ 99/7/13، روزنامه 

کثیراالنتشار ابرار جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت البسه طب پادر) بامسئولیت محدود(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/8/15، محل شرکت به تهران  بلوار ابوذر،کوچه دوم 

شرقي، بلوار ابوذر، پالک 1021، طبقه اول، واحد شمالي تغییر یافت.

 شرکت بي بافت نشان البرز)سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده  مورخ 99/9/19، مرکز اصلي شرکت به تهران، 
بلوار شهید پاک نژاد، خیابان آسمان دوم شرقي، ساختمان بهمن ، طبقه پنجم ، واحد 11 انتقال 

یافت.

 شرکت مهتاب بافت حریر )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 99/9/4، مریم آذر سعید به 
سمت مدیرعامل، محسن طراوات به سمت رئیس هیئت مدیره و آمحمد حسین اخالصي به 

سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.
 

 شرکت صنایع فرش تهران )بامسئولیت محدود(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 99/6/25، سرمایه شرکت از مبلغ 

4000000000 ریال به مبلغ 50000000000 ریال افزایش یافت.

 شرکت تولیدي تجاري یکتا فالح سپاهان  )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 99/4/23، علیرضا فالحتیان نماینده قانوني شرکت 
پرشیان امید جي به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محسن فالحتیان  به سمت نایب 

رئیس هیئت مدیره تعیین شدند.

 شرکت صنایع فرش بافته هاي نفیس الیافان)سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 99/9/2، کاشان، خیابان شهداي 

نوش آباد، خیابان محراب، کوچه پنجم مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت صنایع فرش و موکت بابل)سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ســالیانه مورخ 99/8/10، موسسه حسابرسي 
آتیه اندیش نمودگر به سمت بازرس اصلي و محمد جواد احمدزاده به سمت بازرس علي البدل 
انتخاب شدند. روزنامه اطالعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب 

سود و زیان شرکت منتهي به سال 98/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.

 شرکت فرش ابریشم شمال )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 99/8/28، ترازنامه 
وحساب سود و زیان منتهي به سال مالي 1398 به تصویب رسید. فرید ضابطي به عنوان 
رئیس هیئت مدیره ، فرزانه ضابطي به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، عباسعلي ضابطي 
به عنوان مدیرعامل، موسسه پردازش حساب هونام به عنوان بازرس اصلي و نیما آریان پور 
به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شــدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شــرکت 

تعیین شد.

 شرکت تعاوني تولید پوشاک حامیان توسعه کهگیلویهتهیه و تنظیم : مینا بیانی
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/8/22، سیدمحمدمراد موحدي به سمت رئیس هیئت 
مدیره، زرین تاج رنگیان به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید یوسف افروغي به سمت 

مدیرعامل انتخاب شدند.

 شرکت صنایع مه بافت هامون )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 99/9/15 ، مهدي امیرحسیني به  سمت رئیس هیئت 
مدیره ، فرشته ابوالقاسم  فالح به سمت مدیرعامل، مونا امیرحسیني به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره، کاظم محمدیان به عنــوان بازرس اصلي و نادر اصالني به عنوان بازرس علي البدل 
انتخاب شــدند. ترازنامه و سود و زیان شرکت براي ســال مالي منتهي به 98/12/29 مورد 

تصویب قرار  گرفت.
 

 شرکت نقشین یزد )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده  مورخ 99/9/2،  مؤسســه 
حسابرسي وخدمات مدیریت هژیران  به سمت بازرس اصلي و  سید محمد سیفتي به سمت 
بازرس علي البدل انتخاب شــدند. روزنامه پیمان جهت نشــر آگهي هاي شرکت تعیین شد. 

صورت هاي مالي منتهي به سال 98 به تصویب رسید.

 شرکت کیسه بافي ثمین )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده  مورخ 99/6/15،  ترازنامه و 
حســاب سود و  زیان عملکرد سال 1397 و 1398 شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 
جواد راستگار به سمت رئیس هیئت مدیره، داود شاه جوان به  سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، 
علي قلمزن به  به سمت مدیرعامل، موسسه حسابرسي امین حسابرس افق  به عنوان  بازرس 

اصلي و غالمرضا کریمي به  سمت بازرس علي البدل انتخاب انتخاب شدند.

 شرکت نساجي پرین آریایي )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 97/8/15، ترازنامه و حساب 
سود و  زیان شرکت منتهي به سال هاي مالي 1395 و 1396 به تصویب رسید. روزنامه نسل 
فردا جهت درج آگهی های شــرکت تعیین شد.  ناصر چاوشي بعنوان بازرس اصلي و منصور 

محمدرضائي بعنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت ترمه بافت آذر )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 99/8/22، جمال صفائیان به 
سمت مدیرعامل، رسول صفائیان  به سمت رئیس هیئت مدیره، جالل صفائیان به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره، حسین اسکوئیان و حسن اسکوئیان به عنوان بازرس اصلي و علي البدل 

انتخاب شدند.
 

 شرکت فرش آتیه سبالن )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/9/15، علي اکبر دارسي به سمت رئیس هیئت مدیره ،  
علي دارسي به سمت مدیرعامل و سلمان اکرمي  به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب 

شدند.

 شرکت ریسندگي و بافندگي بهپود یزد )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 99/7/25، مسعود مجاهد به عنوان رئیس 
هیئت مدیره، حمید مجاهد به عنوان مدیرعامل، نازنین لطیفي به عنوان نایب رئیس هیئت 
مدیره، عصمت سامعي به سمت بازرس اصلي  و ماشاءاله سامعي به سمت بازرس علي البدل 
انتخاب شدند. روزنامه پیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. صورت هاي مالي 

منتهي به سال های 1397 و  1398 مورد تصویب قرار گرفت.
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 شرکت تعاوني تولیدي پوشاک بنیامین دماوندي
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده  مورخ 99/9/12،  تراز مالي شرکت 
مربوط به ســال 1398 در مجمع مورد تصویب قرار گرفت. آرزو دماوندي  به عنوان بازرس 

اصلي و زهرا حمیدیان به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت نور بافت )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 99/8/22،  موسسه 
حسابرسي  امجد تراز به سمت بازرس اصلي و زهرا موذني به سمت بازرس علي البدل انتخاب 
شدند.  روزنامه نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و 

زیان شرکت منتهي به سال 1398 مورد تصویب قرار گرفت.

 شرکت سورنا فرش ایرانیان )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده  مورخ 98/10/20، ترازنامه و حساب 
سود و زیان سال مالي 1397 به تصویب رسید. موسسه حسابرسي تلفیق نگار به عنوان بازرس 
اصلي و عباس قامتي به عنوان بازرس  علی البدل انتخاب شــدند. روزنامه  نسل فردا براي 

آگهی های شرکت تعیین شد.

 شرکت فرش سمند رخ )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده  98/12/15،  موسسه حسابرسي  
تلفیق نگار به عنوان بازرس اصلي و عباس قامتي به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند. 
روزنامه نســل فردا جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.  ترازنامه و حساب سود و زیان 

سالهاي مالي 1397 به تصویب رسید.

 شرکت بهرنگ ریس )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/3/31 ، سرمایه شرکت از مبلغ 300000000 ریال به 

مبلغ 1500000000 ریال افزایش یافت.

 شرکت ریسندگي بستان آباد )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده  مورخ 97/12/11،  محل شرکت به  آذربایجان 

شرقي، بستان آباد، بلوار آزادگان، بزرگراه ترانزیت منتقل شد. 

 شرکت صنایع فرش مهتاب پارسیان )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده  مورخ 99/8/20، شعبه شرکت در کاشان ،شهرک 
صنعتي امیر کبیر، فاز یک، خیابان میر عماد، الله یک به مدیریت محمد حســین دالوري 

تاسیس شد.

 شرکت امین نسج تهران )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده  مورخ99/7/27، علي حبشي 
به سمت رئیس هیات مدیره، شیرین محمدي به سمت نائب رئیس، امین حبشي به سمت 
مدیرعامل، یوســف آقایي  به سمت بازرس اصلي و زهرا دوایي به سمت بازرس علي البدل 

انتخاب شدند.

 شرکت فرش کسري یزد )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 99/7/15، مرتضي صفدري زاده بعنوان رئیس هیئت 
مدیــره، محمد صفدري زاده   بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره، حمید رضا رضائیان به عنوان 
مدیرعامل، مصطفي کوکب زاده به عنوان بازرس اصلي و عباس مومني بعنوان بازرس علي 
البدل انتخاب شدند. روزنامه پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. صورتهاي 

مالي شرکت منتهي به سال های 97 و 98 مورد تأیید و تصویب مجمع قرار گرفت. 

 شرکت تولیدي دیبا )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده  مورخ 99/8/5، » موضوع شرکت عبارت است 
از ایجاد کارخانجات ریسندگي و بافندگي ، رنگرزي ، چاپ و تکمیل پارچه هاي پنبه ای، پشمي 

، ابریشمي و سایر پارچه هاي مورد مصرف داخلي و خارجي .«

 شرکت سپاهان بافت اسپادانا )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده  مورخ 99/9/24، مرکز اصلي شرکت به اصفهان، 
شاهین شهر، شهرک صنعتي مورچه خورت، خیابان بوعلي سوم، خیابان بوعلي دوم، پالک 

436 ، طبقه همکف  انتقال یافت.

 شرکت کیان جامه ایرانیان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/9/15، سرمایه شرکت از مبلغ 6000000000 ریال 

به مبلغ 24000000000 ریال افزایش یافت.

 شرکت ریسندگي رشید بلداجي )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده  مورخ 99/2/15، جهانبخش 
قاسمي  به سمت مدیرعامل، فریبزر طاهري به سمت رئیس هیئت مدیره، قاسمعلي طاهري 
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، کیومرث طاهري دهنوئي و رضا قاسمي به سمت بازرس 

اصلي و علي البدل انتخاب شدند. روزنامه رسالت جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد.

 شرکت صنایع فرش کیمیا زرین کاشان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده  مورخ 99/9/27، نام شرکت به کیمیا زرین  کاشان 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد.

 شرکت صنایع نساجي و بازرگاني نگین سابین بیدگل
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 9/22/ 99 ، کریم سعدآبادي بعنوان رئیس هیئت مدیره، 
مرتضي رزاق زاده  بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره، علي رزاق زاده به عنوان مدیرعامل انتخاب 

شدند.

 شرکت ریس باف یزد )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/8/24، سیدمحمود امامي به سمت رئیس هیئت 
مدیره ، سیدعلي امامي به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و نصراله شریف به عنوان مدیرعامل 

انتخاب شدند. روزنامه پیمان یزدجهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت نساجي ایده بافت زرین)سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 99/7/30، محل شــرکت به قزوین ، آبیک ، شهرک 

صنعتي کاسپین ، بلوار ابتکار جنوبي تغییر یافت.

 شرکت صنایع طراحان دوخت یزد )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده  مورخ 99/6/20، سید جواد 
عبداللهي  به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، رضوان اخالصیان بسمت نایب رئیس 
هیئت مدیره،  نســرین سیف الدیني به  ســمت بازرس اصلي و مهدي گل وردي به سمت 

بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه پیمان یزد جهت نشر آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت فرش اوژن کویر کاشان  ) سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 99/8/4،  امیرحسین بانوئي به سمت مدیرعامل، الهه 
بانوئي به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و نعمت اله بانوئي به سمت رئیس هیئت مدیره 

انتخاب شدند.
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 شرکت ریسندگي بافندگي شاپرک فام )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده  مورخ 99/9/11، امیر رضازاده به 
سمت رئیس هیئت مدیره ، آرش رضا زاده به سمت مدیرعامل، فهیمه احمدي به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره، مریم باغاني و ناصر نادعلي  به سمت بازرس اصلي و علي البدل انتخاب 

شدند.

 شرکت پیشرو رادین خاورمیانه )با مسئولیت محدود(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 99/9/12، زمینه فعالیت شرکت عبارت 
اســت از » طراحي و تولید ماسک جراحي پزشکي .ماسک فیلتر دار بدون سوپاپ و ماسک 
فیلتر دار ســوپاپ دار در الیه هاي مختلف،  پوشاک از منسوج نابافته،  انواع پوشش ولباس 
جراحي یکبار مصرف بیمارستاني.گاز استریل و باند پانسمان. تولید پارچه هاي اسپان باند، ملت 

بلون،تولید انواع کش و کش قیطاني.«

 شرکت نقش بافت آرنیکا )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده  مورخ 99/9/24،  محمد حسن 
کریمي به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، شهره حامدي  به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره، مریم شــاکري  به عنوان بازرس اصلي و آسیه ابراهیمي به عنوان بازرس علي البدل 

انتخاب شدند .

 شرکت فرش پرنیان سیرنگ کاشان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/9/23 ، عباس قطبي به سمت رئیس هیئت مدیره و 

مدیرعامل، مجید قطبي به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. 
 

 شرکت نخ پرند یزد ) سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/9/26 ، محمد حسن افراز به سمت رئیس هیئت 
مدیره ، امین افراز به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و  ایمان افراز به سمت مدیرعامل 

انتخاب شدند.

 شرکت نساجي فن آوران آذربایجان مراغه  ) سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 98/3/26، محمدرضا تقوي  به عنوان بازرس 
اصلي و کمال احمدپور به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه عصرآزادي براي درج 

آگهی های شرکت تعیین شد.

شرکت گروه صنعتي بازرگاني لیلیان بافت یزد  ) سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 99/9/4،  مجید باعرضه 
به سمت رئیس هیئت مدیره ، علیرضا باعرضه به سمت مدیرعامل، غالمحسین باعرضه به 

سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.

 شرکت فرش برلیان کاشان  ) سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 99/8/25،  موارد ذیل به موضوع شرکت 
اضافه شد:» تجهیز و راه اندازي واحدهاي صنعتي و تولیدي صنایع نساجي اعم از ریسندگي 
انواع نخ )اکرولیک، پلي اســتر، پنبه، سایرالیاف(، رنگرزي ، تولید انواع فرش ماشیني )کات و 

لوپ(، تکمیل وآهارو کلیه صنایع مرتبط  کلیه امورتجاري و بازرگاني.«

 شرکت تولیدي لپان بافت  ) سهامي خاص(
پیرو صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/8/22 ، سیاوش آزرمي به سمت رئیس هیئت مدیره 
، محمود ترابیان به ســمت مدیرعامل و محمود فتوت احمدي  به سمت نائب رئیس هیئت 

مدیره انتخاب شدند.

 شرکت فرش اوژن کویر ) سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/9/10، سرمایه شرکت از  مبلغ 50700000000 ریال 

به مبلغ 60720000000 ریال افزایش یافت. 

 شرکت نساجي گلچهر کاشان ) سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده  مورخ 99/8/17، علیرضا 
قربانچیان به عنوان رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل ، رضا قربانچیان بعنوان نایب رئیس هیأت 
مدیره، موسسه حسابرسي امجد تراز رضا حجازي به سمت بازرسان اصلي و علي البدل انتخاب 

شدند. روزنامه کیمیاي وطن جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

 شرکت نگین پنبه امید جلین  ) سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده  مورخ 99/6/20، ترازنامه و حساب 

سود و زیان  شرکت منتهي به 98/12/29 مورد تائید قرارگرفت .

شرکت ظفر ریس کبیر  ) سهامي خاص(
پیرو صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/9/8، سعید کبیري بسمت رئیس هیئت مدیره ، محمد 
صدرا بخت آور به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا قاجار به ســمت مدیرعامل 

انتخاب شدند.

 شرکت صنایع نساجي گل باف بهادر  ) سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده  مورخ 99/10/4، مهرداد پناهیده 
به سمت رئیس هیئت مدیره، مریم ساکت به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمد پناهیده به 
سمت مدیرعامل، شدند. موسسه حسابرسي تلفیق نگار  به سمت بازرس اصلي و محمدمهدي 
ســیاري به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.  روزنامه آفرینش جهت نشر آگهی های 
شرکت  تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهي به سال 1398 مورد تصویب 

قرار گرفت.

 شرکت گلرنگ فرش بیدگل  ) سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/10/3، علي پامیلي به سمت رئیس هیئت مدیره، جواد 
پامیلي  به سمت نائب رییس هیئت مدیره و  محمد پامیلي به سمت مدیرعامل انتخاب شدند..

 شرکت پویا کیسه استرآباد شمال  ) سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده  مورخ 99/10/6، میثم اسالم  به 
سمت بازرس اصلي و سعید ملک حسیني به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. سرمایه 

شرکت از مبلغ10/040/000/000 ریال به مبلغ37/540/000/000 ریال افزایش یافت.

 شرکت تولیدي تریکو بافي دهکده صنعت شمال )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده  مورخ 99/9/15، الهیار کاظمي  
به ســمت رئیس هیئت مدیره،  فاطمه کاظمي به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره، سجاد 
کاظمي به ســمت مدیرعامل، آرش ابراهیم زاده به سمت بازرس اصلي و مهران رحیمي به 
سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه نسیم جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. 
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهي به سال 1397 و 1398مورد تصویب قرار گرفت.

 شرکت ریسندگي دیباي دلیجان )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده  مورخ 99/7/27، روزنامه 
کثیراالنتشــار  اطالعات جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد. سید مرتضي سیدکاظم 
رضوي مهر به عنوان بازرس اصلي و محمدحسین ستاوند به عنوان بازرس علي البدل انتخاب 

شدند.



 63 شماره 215  بهمن 99  

 شرکت نساجي نادیا فرش کاشان  ) سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/9/9 ، سرمایه شرکت از مبلغ 16210000000 ریال 

به مبلغ 86210000000 ریال افزایش یافت.

 شرکت تولیدي البسکو )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/9/29، محمد گالبگیر به  سمت مدیرعامل و نائب 
رییس هیئت مدیره و خلیل گالبگیر به ســمت رییس هیئت مدیره  انتخاب شدند. روزنامه 

خراسان رضوي جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد .

 شرکت صنایع نساجي نساج پور سپاهان )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 99/8/29، سرمایه شرکت از  مبلغ 

100000000 ریال به50000000000 ریال افزایش یافت

 شرکت تعاوني پوشاک سارینا کویرطبس
برابرصورتجلسه مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده  مورخ 95/8/22،  مریم آذرنیوشه به 
عنوان بازرس اصلي و زهرا رحیمي به عنوان بازرس  علی البدل انتخاب شدند. ترازنامه سال 

1394 مورد تصویب قرار گرفت.

 شرکت کارخانجات ایران مرینوس )سهامي عام(
طبق صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 99/6/31 ، بنیاد مستضعفان انقالب اسالمي ایران با 
نمایندگي  حمیدرضا حداد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت روین شیمي با نمایندگي 
شهال تلیکاني به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد دنیانور به سمت مدیرعامل انتخاب شدند.

 شرکت اطلس باف آراز )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 99/9/15، محل شرکت به تهران، بازار، 
کوچه بازارحمام چال، بازارامیر،پالک 299 ،ساختمان سه داالن ملک)داالن دوم(،طبقه اول، 

واحد 604 تغییر یافت 

 شرکت تعاوني ریسندگي نخ میامي 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده  مورخ 98/7/13،  سرمایه شرکت 
از مبلغ 23088000000 ریال به مبلغ 46176000000 ریال افزایش یافت.صورت هاي مالي 
عملکرد پایان سال 1397 تصویب شد. موسسه حسابرسي داوران حساب به نمایندگي شعبان 
حبیب پور به سمت بازرس اصلي و عفت طاهري به سمت بازرس علي البدل  انتخاب شدند.

 شرکت پویا ریس کاشان )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/9/9، محمدکاظم همداني به سمت رئیس هیئت مدیره 
، رضا همداني  به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و کیاوش صادقي  به سمت مدیرعامل، 
عزیزاله اخالقي فر  به عنوان بازرس اصلي و عزت اله اخالقي فر به عنوان بازرس علي البدل 

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

 شرکت الیاف پرسپولیس دلیجان  )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 99/8/24، ســرمایه شــرکت از مبلغ 

130/000/000/000 ریال به مبلغ 150/000/000/000  افزایش یافت.

 شرکت فرش به نقش فاخر )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 99/10/6، سید مصطفي حسني  بعنوان رئیس هیئت 
مدیره،  ســید محمد مهدي حسني بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و سید مرتضي حسني 

بعنوان انتخاب شدند. 

 شرکت کارخانجات نساجي نگین نقشین یزد )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده 99/10/1، احمدجمالي به سمت 
بازرس اصلي و سیدمحمد سیفتي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه پیمان 
یزدجهت نشر آگهي هاي شرکت تعیین شد و صورت هاي مالي منتهي به سال 98 به تصویب 

رسید.

 شرکت دیبا بافت اطلس )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 99/3/27، سرمایه شرکت از مبلغ 

1000000000 ریال به مبلغ15000000000 ریال افزایش یافت.

 شرکت نساجي تهران )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 99/4/29، موسسه حسابرسي آرمان 
آروین پارس به عنوان بازرس اصلي و داود شفیعي به عنوان بازرس علي البدل تعیین شدند. 
روزنامه ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. احمد نجفي اصل به سمت رئیس هیئت 
مدیره ، حسام الدین نجفي اصل به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد مسلمي به عنوان 

مدیرعامل انتخاب شدند.

 شرکت پارس تکسان دانا )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده  مورخ99/8/25، محمد حسین 
اله وردي  به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره ، غالمرضا اله وردي به سمت رئیس 
هیئت مدیره ،  محمد علي دعوتي و مجید علیشــاهي به عنوان بازرس اصلي و علي البدل 

انتخاب شدند.

 شرکت صنایع نساجي کیمیا کاشان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده  مورخ 98/12/25،  مرتضي لوایي  
بعنوان بازرس اصلي و مهدي اجدادي  به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شــدند. ترازنامه و 
حساب ســود و زیان سال مالي 1397 به تصویب رسید. روزنامه نسل فردا براي آگهی های 
شرکت تعیین شد .ترازنامه و حساب سود و زیان سال هاي مالي 1397 و 1398 به تصویب 

رسید.

 شرکت تهران قطعه )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 99/8/1، محل شرکت به تهران، میدان 
ونک ، خیابان شهید حجت االسالم عباس شیرازي ، کوچه بهار دوم ، پالک 1 ، طبقه دوم 

، واحد 4 تغییر یافت.

 شرکت پنجاه رنگ ابریشم مشهد )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/9/16 ، سرمایه شرکت مبلغ بیست میلیارد ریال منقسم 
به هزار ســهم با نام بیست میلیون ریالي است که تماما پرداخت شده است. علیرضا سالمي 
به ســمت بازرس اصلي و علي ایرانیان  به سمت بازرس  علی البدل انتخاب شدند.  روزنامه 

کثیراالنتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.

 شرکت به نسج سپاهان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده  مورخ 99/8/1، محمدعلي 
رجالي به سمت رئیس هیأت مدیره، شهناز رجالي به سمت نائب رئیس هیأت مدیره،  حسن 
شعربافیون به سمت مدیرعامل، موسسه حسابرسي امین تدبیربصیر به سمت بازرس اصلي و 
عباس موهبت به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت 
منتهي به سال1398 مورد تصویب قرار گرفت.   روزنامه اصفهان امروز جهت نشر آگهی های 

شرکت تعیین شد.
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 شرکت نساجی سپهر بافت سپاهان )سهامی خاص (
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/11/01 سیدحمید سید قلعه بعنوان رئیس 
هیات مدیره ، زهرا سادات سید قلعه بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و ریحانه سید قلعه بعنوان 

مدیرعامل تا تاریخ 1401/5/16 انتخاب شدند.

 شرکت نساجی هدیه پردیس کاشان )سهامی خاص (
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/11/04 عباس صدقی نژاد به سمت رئیس هیئت 
مدیره ، فاطمه ســلطان مرنجابیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و نرجس صدقی نژاد 
به ســمت مدیرعامل، جعفر اخباری به سمت بازرس اصلی و میثم وکیلی به سمت بازرس 
علی البدل،  انتخاب شــدند.  روزنامه نســل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 

ترازنامه و حساب سود و زیان سالی مالی 1398 شرکت به تصویب رسید. 

 شرکت تجارت پلیمر نساجی ایرانیان )سهامی خاص (
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/11/14 ، محل شرکت به 
بندرماهشــهر، محله ناحیه صنعتی، خیابان بانک صادرات ، خیابان پتروشیمی شیراز ، پاساژ 
سیتی سنتر ، طبقه ســوم ، واحد 48 تغییر یافت .اکبر مغیطی به سمت مدیرعامل، مجتبی 
مغیطی به سمت رییس هیئت مدیره، مصطفی مغیطی به سمت نائب رییس هیئت مدیره، سید 
امیر موسوی به سمت بازرس اصلی و فاطمه آدمی به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. 

 شرکت نساجی نگین سورن مشهد )سهامی خاص (
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/11/13 ، سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیون 

ریال به مبلغ بیست میلیارد ریال افزایش یافت.

 شرکت صنایع الیاف ساویس اسپادانا )سهامی خاص (
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/11/14 ،  نام شرکت به » صنایع 

نساجی ساویس اسپادانا « تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد. 

 شرکت نساجی پارس آهنگ ) با مسئولیت محدود( 
طبق صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 1399/11/12 ، محل شرکت به تهران، خیابان 
شهید قندی، خیابان سروش، خیابان شهید بهرام حاج حسنی، پالک 10 ، طبقه همکف انتقال 

یافت. 

 شرکت نساجی و پتو بهزاد لیان ) با مسئولیت محدود ( 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/11/20 ، حمیرا صمدیان مطلق به سمت 

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره انتخاب شدند.

 شرکت صنایع نساجی قروه )سهامی خاص (
برابر صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور فوق العاده مورخ 1399/08/28 ، موسســه 
حسابرسی آگاه تدبیر به  عنوان بازرس اصلی ، محمد رضا شکوهی به عنوان بازرس علی البدل 
انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1398/12/29 به تصویب 

رسید. روزنامه اطالعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 

 شرکت صنایع نساجی سپید ریس سفید شهر )سهامی خاص (
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1399/07/15 ، مهرداد 
پناهیده بسمت رئیس هیات مدیره ، مریم ساکت پور بسمت مدیرعامل ، محمد پناهیده بسمت 
نائب رئیس هیئت مدیره ،محبوبه اشــرفی به سمت بازرس اصلی و محمدمهدی سیاری به 
ســمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار سراج جهت نشر آگهی های 

شرکت تعیین شد.

 شرکت صنایع کرک یزد )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه مجمــع عمومي فوق العاده مورخ 99/10/4، ســرمایه شــرکت از مبلغ 

500000000000 ریال به مبلغ 1000000000000 ریال افزایش یافت.

 شرکت تعاوني تولیدي پوشاک ساالر پوش 
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 98/4/31،  صورتهاي مالي سال 95 و 
96 و 97 به تصویب رسید.  محمود ساالر به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ، زهرا 
درویش زاده به ســمت نائب رئیس هیأت مدیره،حمید ساالر  و غالمحسین درویش پور به 

عنوان  بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند .

 شرکت نخ ارمغان کاشان )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 99/5/28 ، سرمایه  شرکت از  مبلغ 25000000000 
ریال به مبلغ 52500000000 ریال افزایش یافت.محل شرکت به  آران و بیدگل، نوش آباد، ، 

شهرک صنعتي، خیابان توسعه اصلي ، پالک 343 طبقه همکف تغییر پیدا کرد. 

 شرکت تولیدي پارچه صنعتي غزال کویر یزد )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده  مورخ 99/6/21، مهدي میرمحمدي 
به سمت رئیس هیئت مدیره ، بي بي اقدس فاني به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، حسین 
اسمعیلي به سمت مدیرعامل، عزت پور رضائي به سمت بازرس اصلي و محمدحسین ابراهیم 
آبادي به ســمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه پیمان یزد جهت نشر آگهي هاي 

شرکت انتخاب شد.

 شرکت ثمین نساج یزد )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 99/9/12، محمدرضا طرازي به سمت رئیس هیئت 
مدیره و، محسن نیکزاد به به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، فریده اخوان به سمت مدیرعامل 

و حمیدرضا طرازي به سمت قائم مقام مدیرعامل  انتخاب شدند. 

 شرکت ریسندگي و بافندگي کاشان )سهامي عام(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده  مورخ 97/9/24، حسین دیگبري  
به ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و جواد دشتي زاده  به سمت نایب رئیس هیئت 

مدیره انتخاب شدند.

 شرکت ایران تک نخ )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده  مورخ93/7/20، جواد اسمعیل 
زاده به ســمت رئیس هیئت مدیره ، زهرا اسمعیل نژاد به سمت نایب رئیس و، محمد رضا 
اسمعیل زاده به سمت مدیرعامل،  موسسه حسابرسي اصالح گستران امین به سمت بازرس 
اصلي و سید عباس موسوي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه ابرار اقتصادي 
جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهي به سال مالي 
1392 به تصویب رسید. روزنامه ابرار اقتصادي جهت نشر آگهی های شرکت تعیین انتخاب 

شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهي به سال 1398 مورد تصویب قرار گرفت

 شرکت صنایع نساجی فیروز تاب )سهامی خاص ( 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/11/25 ، آدرس شرکت به قم ، شهرک صنعتی 

شکوهیه، ، خیابان پامچال ، پالک 803 ، قطعه s59 ، طبقه همکف تغییر یافت . 

 شرکت صنایع نساجی اورامان )سهامی خاص (
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/10/25 ، محل شرکت به استان کرمانشاه ،روانسر، 

شهرک صنعتی روانسر ، خیابان اصلی ،کوچه تعاونی تغییر یافت.
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 شرکت فاخته تجارت ایرانیان )با مسئولیت محدود(
تهیه، تامین و تولید و بســته بندي کلیه تجهیزات پزشکي و دندانپزشکي اعم از لباس ها 
و پوشــش هاي بیمارستاني، انواع روپوش هاي پزشکي و روپوش هاي دندانپزشکي زمینه 
فعالیت، 1،000،000 ریال ســرمایه، سجاد امیري مدیرعامل و تهران، جنت آباد جنوبي، 

ساختمان سهیل ، طبقه دوم، واحد 2شرقي مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت شیک پوشان هیرکاني )سهامي خاص(
احــداث مرکز تولیدي، خریــد و فروش ، تهیه و توزیع و پخش  پوشــاک مردانه، زنانه، 
بچه گانه، کت وشــلوار، مانتو، لباسهاي فصل، لباس زیر مردانه و زنانه، لباسهاي ورزشي، 
شــال و روسري، مقنعه، دســتکش ، هد بند و مچ بند زمینه فعالیت، 10،000،000 ریال 
سرمایه، قاسمعلي کاویاني مدیرعامل و  گرگان، بلوار ناهارخوران، خیابان عدالت، سروش 

جنگل مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت تعاوني بهین فیدار سوبا 
لحاف دوزي، گلدوزي و تولید انواع رو تختي زمینه فعالیت،10،500،000 ریال ســرمایه، 
سمیه جدیري مدیرعامل و آذربایجان غربي ، ارومیه ، خیابان دیگاله ، خیابان شهیدجبرئیل 

فتحي ، کوچه شماره  مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت دیبا پوشان شرق )سهامي خاص(
تولیــد و توزیع انواع پوشــاک زنانه، مردانه و بچه گانه  زمینه فعالیــت، 1000000 ریال 
ســرمایه، ناصر صاحبداري مدیرعامل و مشهد، خیابان  ثامن  کوچه کرامت پالک مرکز 

اصلی شرکت است.
  

 شرکت ماهان نوین کیان مهر آریا )سهامي خاص(
انجام  امور ریســندگي و بافندگي و نســاجي و تکمیل محصوالت نساجي اعم از احداث 
کارخانه هاي ریسندگي نخ و بافت پارچه، فرش و موکت و پتو و کلیه محصوالت نساجي 
چــاپ و رنگرزي انواع نخ و پارچــه اماده، تکمیل و آهار، بافــت و دوخت انواع لباس و 
پوشــاک اعم از لباس هاي رو و زیر، زیرپوش و جوراب و ســایر پوشاک، آهار و تکمیل 
محصوالت نســاجي، تهیه و تولید انواع پارچه ها، الیاف پلي اســتر، آکرلیک، پنبه و پلي 
پروپیلن، ارائه خدمات تابندگي نخ و چله پیچي، تهیه و خرید و فروش و صادرات و واردات 
کلیه محصوالت تولیدي، قطعات و ماشــین آالت و خطــوط تولید مرتبط زمینه فعالیت، 
10،000،000 ریال ســرمایه، ســعید رمضاني زاده مدیرعامل و یزد، بلوار منتظر قائم، بن 

بست 2، پالک 42 ، طبقه همکفمرکز اصلی شرکت است.

 شرکت بارمان بافت مرکزي )سهامي خاص(
تولیــد، توزیع، خرید و فروش انواع الیي پلي اســتر، تولید، توزیــع، خرید و فروش انواع 
الیه هاي بي بافت و ســوزني و سایر فرآورده هاي صنعت نساجي، تولید منسوج بي بافت، 
تشــکیل الیه در محیط خشک به روش کاردینگ، با اتصال مکانیکي سوزن زني زمینه 
فعالیت،  10،000،000 ریال ســرمایه، جواد شفیعي مدیرعامل و دلیجان، شهرک صنعتي 
دلیجان، محله ندارد، خیابان ســرو 3، خیابان سرو 5،  قطعه 1059 ، طبقه همکف مرکز 

اصلی شرکت است.

 شرکت کیا مخمل باران نائین )با مسئولیت محدود(
تهیه و تولید خرید و فروشتوزیع و بسته بندي انواع کاال هاي مرتبط با منسوجات و انواع 
پارچه ها زمینه فعالیت، 200،000،000 ریال ســرمایه، مجید نائیني مدیرعامل و نظرآباد، 
شهرک صنعتي سپهر، بلوار کارآفرینان، بلوار آذرغربي، ملک میراحمدي، طبقه همکفمرکز 

اصلی شرکت است.
 

 تاسیسات شرکت های نساجی

 شرکت آریا پوشش بارمان) با مسئولیت محدود(
تولید،توزیع، خرید و فروش و صادرات و واردات انواع پوشــاک، کت، پالتو، مانتو، پانچو، 
کاپشــن، کت، جلیقه، ژاکت، پلیور، سوي شرت و هودي زمینه فعالیت، 1،000،000،000 
ریال ســرمایه، علیرضا اعرابي مدیرعامل و همدان،  خیابان مدني، کوچه جعفري، پالک 

129، طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت تعاوني پوشاک گستر اطمینان خنج 
طراحي، دوخت، توزیع فروش و خرید انواع پوشاک زنانه و مردانه و بچه گانه، انواع پارچه 
و لوازم دوخت زمینه فعالیت، گلزار ابولي مدیرعامل، 10،500،000 ریال ســرمایه و خنج،  

خیابان امام خمیني، خیابان شهرداري مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت کیان طب روشا )با مسئولیت محدود(
تولیــد و پخــش پوشــاک مردانه زنانــه و بچگانه دخترانه و پســرانه زمینــه فعالیت، 
5،000،000،000 ریال ســرمایه، حســین هنز کاني مدیرعامل و تهران، مجیدیه، خیابان 
جانبازان غربي، کوچه شهید حمیدرضا دراني، پالک 327، طبقه چهارم مرکز اصلی شرکت 

است. 

 شرکت لباس پوشان صنعتي ناب )با مسئولیت محدود(
تولید و خرید و فروش پوشــاک پرســنلي و ایمني زمینه فعالیــت، 500،000،000 ریال 
ســرمایه، فاطمه عیوضي مدیرعامل و تهران، شهرآرا، خیابان شهید مهران آفرند، پالک  

20، طبقه اول مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت الیاف سازان گردیه )سهامي خاص(
خریــد و فروش و واردات و صادرات، تهیه و تولید و پخش کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني 
از قبیل پوشاک و تولید پارچه هاي فانتزي تار و پودي و حلقوي و گرد و انواع پارچه هاي 
کتن و راشــل، پارچه  هاي حلقوي تار و پودي و نخي زمینه فعالیت، 100،000،000 ریال 
سرمایه، محمدرضا تیموري مدیرعامل و تهران، خیابان خواجه نظام الملک، کوچه شهید 
امیر متقي، بن بست شهید شعبانعلي توکلي، پالک 4، طبقه سوم مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت الماس طب جي سهامي خاص
تولید، خرید و فروش، تامین، توزیع انواع محصوالت و ملزومات و لوازم مصرفي پزشکي، 
آزمایشگاهي، البسه زمینه فعالیت، 1،000،000 ریال سرمایه، شاهین جعفري مدیرعامل و 
اصفهان، فرح آباد، میدان ارتش، کوچه شهید علي مرادیان، ، پالک 3، طبقه پنجم، واحد 

26 مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت خرم دوخت ارم )با مسئولیت محدود(
تولید و عرضه البسه مردانه و زنانه بیمارستاني و ماسک، تولید کت و شلوار مردانه، مانتو 
و شلوار زنانه اداري و شخصي و سایر مصنوعات پارچه اي و البسه بیمارستاني و ماسک 
زمینه فعالیت، 100،000،000 ریال سرمایه، سیدرضا ابوالحسن خرمي مدیرعامل و شیراز، 
خیابان هدایت، خیابان ســیدجمال الدین اسدآبادي، مجتمع تجاري اداري امیریه ، طبقه 

پنجم، واحد 11 مرکز اصلي شرکت است.

 شرکت تعاوني زنان کار آفرین جنت 
تهیه و اجراي طرح و اداره واحد تولیدي در زمینه تولیدي انواع پوشاک بزرگسال و بچه گانه 
زمینه فعالیت، 10،500،000 ریال ســرمایه، فریــده معروفي مدیرعامل و داراب،  خیابان 

کمربندي، کوچه قاسم خسروي مرکز اصلی شرکت است.
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مقدمه
همیشه در اولین برخورد ها و تمامی اشکال و ارتباطات غیر کالمی، رنگ در پوشش 
افراد یکی از سریع ترین روش های انتقال پیام است که در میان انواع پیام ها، رنگ 
به شدت با تمام احساس آدمی در ارتباط است. بی شک اکثر ما به اهمیت رنگ در 
دنیای پر مشغله امروزه پی برده ایم. در دنیایی که همه ما از هر سو مورد بمباران تصویر 
و رنگ و تاثیرات آن بر روی ذهن قرار داریم. به هیچ وجه نمیشود منکر اثر گذاری 
ذهنی و روانی و بصری رنگها شد.  رنگها حتی در میزان قدرت تمرکز ما در محیط های 

مختلف تاثیر گذارند.
تحقیقات مختلفی در حوزه روانشناسی رنگ ها در طراحی لباس فرم صورت گرفته 
که این موضوع را ثابت کرده است که پوشیدن لباس مخصوص با توجه به رنگ های 
تعریف شده در  موسسات یا هر کسب کار دیگری ، می تواند به افزایش جلب توجه و 
دقت  و از همه مهم تر متمایز شدن و حتی رسیدن به راه های خالقیت درکار کمک 

کند و تاثیر گذار باشد.
در حقیقت هر لباسی که دارید، در برگیرنده خاطرات تلخ و شیرین شما خواهد بود، 
بنابراین استفاده از لباس هایی غیر از لباس فرم کاری، در حین کار می تواند حواس شما 

را پرت کند و همین موضوع عدم تمرکز را با خود به همراه خواهد داشت.

مبانی نظری
اهمیت رنگ لباس فرم 

شاید با خود این گونه فکر کنید، که پوشیدن لباس هایی یکدست و یک رنگ چگونه 
می تواند قوه خالقیت کارکنان یک اداره یا موسسه را برانگیزد، اما تحقیقات نشان داده 

که افرادی با لباس فرم های واحد دارای ذهنی روشن، باز و دقیق هستند.
این تحقیق به این صورت بوده است که تعدادی از دانش آموزان با به تن داشتن 
لباس های فرم رسمی و تعدادی از دانش آموزان دیگر بدون لباس فرم، در یک آزمون 

تحصیلی شرکت می کنند.
نتیجه این آزمون برای داشن آموزانی با لباس فرم های رسمی بسیار مثب بوده است. 
دانش آموزانی که با لباس های آزاد و اسپرت در این آزمون شرکت کرده بودند به 

صورت کامال سطحی به سواالت پاسخ داده بودند.
بنابراین برای افزایش خالقیت و دیگر جنبه های مثبت لباس فرم، باید به نکات بسیار 
ریزی دقت داشت . از جمله سن افراد و نحوه فعالیتی که قرار است در چه مکان و زمانی 
صورت گیرد. همچنین رنگ انتخابی و جنس پارچه وحتی نحوه طراحی المانهای  مورد 
استفاده،  ثاتیر بسزایی  در معرفی و جذب مخاطب خود در کسب و کارها خواهد داشت.

همچنین رنگ پیراهن و شلوار کارکنان، میتواند به تقویت بهبود کسب و کار کمک 
شایانی داشته باشد. یک دانشمند تحصیل کرده در زمینه علوم ژورنالیستی: این گونه 
بیان می کند که بارها نشان داده شده رنگی را که برای کسب و کار انتخاب میکنید 
یکی از موثرترین راه های جذب و نگهداری مشتری است. برای مثال در نظر بگیرید 
که فست فودها و رستوران ها  و خیلی از این دست شغل ها برای پوشش نشان تجاری 

و رنگ سازمانی خود، از رنگ قرمز درخشان و زرد استفاده می کنند. مانند مک دونالد، 
برگر کینگ و غیره...

حال در بیان  دلیل توجه به این دو رنگ باید به این نکته اشاره کرد که رنگ قرمز یک 
پیغام شیمیای به مغز غده فوق کلیوی می رسد و هورمون »اپی نفرین«  یا آدرنالین آزاد 
می کند. این هورمون، سیستم شیمیایی بدن را تغییر داده و باعث تنفس بیشتر و سریعتر 
می شود و فشار خون، ضربان قلب و ضربان نبض را افزایش می دهد و جریان آدرنالین 
را زیاد کرده و باعث ایجاد  واکنش های روانی می شود. همچنین برای جلب مشتری 
گزینه بسیار مناسبی باشد ، زیرا درکمتر از چند ثانیه نگاه افراد را به خود متوجه می کند 
همچنین این رنگ، اشتها برانگیر است و احساس هیجان را برانگیخته می کند این در 
حالی ست که رنگ زرد دلیلی برای توقف و افزاریش قدرت تمرکز و ایجاد احساس 
شادی در مشتری می شود، که همین موضوع به دلیل ایجاد یک تصور ذهنی مثبت 

افراد را ترغیب به خرید می کند.
اگر شما قدرت دیگری از تحریک رنگ ها را الزم دارید باید گفت که به آخرین باری 
در یک منطقه شلوغ خرده فروشی رانندگی کردید یا در یک فورت کورت در یک مرکز 

خرید راه رفتید کدام رنگ توجه شما را بیشتر به خود جلب کرده است؟
 قطعا رنگ قرمز درخشان و زرد خواهد بود. مزیت های رنگ ها نشان می دهد که یک 
واکنش احساسی عمیق وجود دارد در حالی که هیچ احساس منطقی در آن لحظه 
وجود ندارد. محقق برجسته موسسه بین المللی سالمتی دکتر آگالس فیلدس در یک 
مقاله ای در مجله سایکولوژی تودی این چینن بیان میکند که رنگ نقش بسیار مهمی 
را در انتخاب های ما در همه موارد بازی میکند. همچنین ایشان اشاره دارد که مردم 
دوست دارند خودشان زا یک انسان منطقی بدانند در صورتی که اکثر آنها با قدرت 
اسرارآمیز رنگها تحت تاثیر قرار گرفته اند روانشناسی رنگها هیچ وقت در کسب کارهای 
موفق نادیده گرفته نشده بلکه از این موضوع بیشترین استفاده را برای رسیدن به 

موفقیت های خود بهره برده اند و  همیشه توجه ویژه ای به آن داشته اند.
Ups یک  موسسه حمل و نقل است که از رنگ قهوه ای تیره  برای گرافیک میحطی 

بدنه کامیون ها و لباس فرم راننده هایشان استفاده کرده است. تحقیقات نشان داده که 
رنگ قهوه ای حسی از اعتماد و اعتبار را به همراه دارد و این دقیقا همان چیزی ست 
که این شرکت می خواهد تا مشتری ها و مخاطبینش تصور کنند. زیرا آنها ضامن حفظ 
بسته های  مشتریانشان هستند که به این شرکت سپرده اند. یا در مثالی دیگر شرکت 
تولید و طراحی نرم افزاری IBM از رنگ آبی خاصی  برای ارائه محصوالت، بسته 
بندی و لوگو و معرفی شرکت خود بکار برده است تا احساسی از صداقت  و پاکی را در 
ذهن مشتری ها القا کند و در دنیای بسیار رقابتی نرم افزار فروشی ها صداقت بعد از 

خود کاال بسیار مطلوب و کار گشا خواهد بود.
کارشناسان مارکتینگ بر این موضوع توافق دارند که برای رسیدن به بیشترین سود و 
منفعت، انتخاب رنگ مناسب با هویت کسب کار مورد نظر باید به گونه ای باشد که 
رنگ سازمانی به نحوه موثر و درست نشان داده شود طوری که مشتری در تمام نقاط 
تماس با آن شرکت رنگ سازمانی تعریف شده را به خوبی ببیند و حسش کند و با 

اهمیـت روانشناسـی رنـگ  در طراحـی لبـاس فـرم
پریسا یزدانی، دانش آموخته کارشناسی ارشد، ارتباط تصویری از دانشگاه علم و فرهنگ

پوشاك



 67 شماره 215  بهمن 99  

آن ارتباط موثری بر قرار سازد. پس در انتخاب رنگ سازمانی مهم ترین مسئله، ایجاد 
احساس خوب بیشتر توسط تعداد مشتریان بیشتر است.

در واقع بهتر است بیان داشت که استفاده از روانشناسی رنگ ها قطعا به تقویت تصویر 
ذهنی مخاطب و رساندن پیام هایی از قبیل تکنیکی بودن، حرفه ای بودن، صداقت 
و حس اعتماد و در یادها ماندن کمک شایانی میکند. شایان ذکر است که رنگی که 
برای لباس فرم کارکنان استفاده میشود میتواند نقش قابل توجهی در بهتر دیده شدن 
و رسیدن به موفقیت بازی کند. زیرا مشتریان اغلب ناخودآگاه پیامهایی از لباس فرم 
دریافت میکنند. زیرا توسط یک انسان واقعی پوشیده شده که میتواند نماد ملموسی از 
آن برند یا کسب کار باشد. در اینجا جا دارد به چند رنگ پر کاربرد در صنایع مختلف 

به لحاظ روانشناسی اشاره کرد.
-  سفید: نمادی از  پاکی ، خلوص، سبک بالی و عفاف و تمیزی است. ) به همین دلیل 

توسط پزشکان و پرستاران مورد استفاده قرار میگیرد(
-  مشکی: نمادی از قدرت، تسلط، مرموز، کالسیک است. ) کمک میکند برای ایجاد 
حس خبرگی و برتری و در صنعت بسته بندی لوازم لوکس مورد استفاده قرار میگیرد(

- سبز: نمادی از  طبیعت ، طراوات، تکسین دهنده، آرامش و حاصلخیزی و رویش 
است. ) مورد استفاده در بسته بندی مواد آرایشی و در حیطه کشاورزی و محیط زیست.(

- ارغوانی زرشکی: نمادی از وقار ، تجلمالت و شکوهمند بودن ،  برازنده و مرموز 
است. )برای محصوالتی با رویکرد تکنولوژی های جدید مناسب است و پیشنهادی 

اعالء برای خدمات و محصوالت خاص و آوانگارد می باشد.(
- نارنجی: نمادی از گرما، انرژی زا، جذاب ، دوستانه و با نشاط است. )برای فضای 

کارهای خالق و نوگرا در حوزه تجارت استفاده میشود.(
- قرمز: نمادی از هیجان، سرزندگی، محرک است.  غده هیپوفیز وقتی رنگ قرمز 
را میبیند، فعال میشود. )برای متمایز کردن کارکنان در چارت سازمانی و  در لباس 

کارکنان سازمان آتش نشانی بکار میرود.(
- آبی: نمادی از صداقت، تعلق، آرام و خنک،  ساکت، قابل اعتماد است. ) این رنگ 
از اعتقاد و اطمینان الهام میگیرد و به همین دلیل در اکثر کسب و کارها از آن استفاده 

میکنند.(
- زرد: نمادی از روشنگری، شادمانی، گرمابخش، با شکوه و جالل است. ) سمبل 
مناسبی جهت قدرت صنعتی برای محصوالت سنگین با دوام است که برای القای 

حس خوب استفاده میشود.(
- طالیی: نمادی از کیفیت، با پرستیژ، گرانقیمت و لوکس، کالسیک است. ) ایجاد 
یک حس برتری خاص و برای بسته بندی های لوکس و تبلیغات مورد استفاده قرار 

میگیرد.(
- نقره ای: نمادی از پرستیژ ، علم، آینده نگرا و نوین است.) اغلب انتخاب شرکت های 

فعال در حوزه، های تک )تکنولوژی های باال( است.(
نهایتا باید به این نکته اشاره داشت که بهترین و درست ترین رنگ برای معرفی لباس 
فرم کارکنان با توجه به هویت و اهداف فعالیتهای هر کسب و کاری باید برگزیده 
شود،  زیرا این کار باعث ایجاد رقابتی سازنده خواهد شد. یکی از دالیل توجه بسیار این 
پژوهش به اهمیت لباس فرم  این است که ، مدیران نمیخواهند لباس را بی دلیل به 
کارمندان بدهند بلکه میخواهند از این طریق به تقویت نتایج حاصل کمک کنند. زیرا 
اولین پیامی که لباس فرم پرسنل مخابره میکند این است که افراد آن برند آموزش 
دیده و حرفه ای هستند. هرچند مشخص نیست که دقیقا چه زمانی پرسنل با مشتری 

برخورد میکنند پس باید همیشه آماده و آراسته و مرتب باشند . چون اولین تصویری که 
مشتری از پرسنل میبیند به عنوان تصویر آن برند در ذهنش ثبت میکند.  این تصویر 
باید کامال خوب و حرفه ای باشد. در نتیجه برای انتخاب لباس فرم باید از لباس کژوال  
دوری کرد. چون مطالعات نشان می دهد که مردم تمایل بیشتری دارند از کارمندانی 
خدمات بگیرند که لباس فروم پوشیده اند به دلیل اینکه آنها را حرفه ای و شایسته تر 

و با معلومات بیشتر میدانند.
چند دلیل دیگر بر اثبات اهمیت لباس فرم

- ایجاد تصویر جذاب از کار
- ترفیع دادن درجه شرکت و برند

- تبلیغ رایگان
- حفاظت از نیروی کار ) استفاده از  پارچه های خاص فعایلت های متفاوت و به 

کاربردن رنگهای نئونی و شبرنگ در شرایط خاص کاری(
- تقویت امنیت )سریع مشخص شدن تمایز حضور شخص بیگانه در مجموعه(

- ممانعت از ورود آلودگی های خط تولید ) بخصوص در رستوران ها و مراکز درمانی 
بهداشتی(

- پرورش روحیه تیمی
- به صرفه بودن برای کارمندان در وقت و هزینه

- تقویت احساس نزدیکی مشتری تقویت غرور شرکت )زیرا کارکنان سفیران شرکت 
هستند.(

- تشخیص آسان تر پرسنل برای مشتری ) مراکز درمانی و رستوران ها و غیره...(
- آراستگی و همگونی یکسان و برابری پرسنل شرکت که خود باعث عزت و غرور 

بیشتر آن برند میشود
- ایجاد طرز برخورد بهتر و احساس نزدیکی پرسنل به هم

نتیجه گیری
در این پژوهش سعی بر آن شده که به یک سری عوامل  مهم که اهمیت بسزایی در 
رسیدن به موفقیت  در هر کسب وکاری دارد،  بپردازد. یکی از همین عوامل مهم تاثیر 
رنگ در طراحی و تولید لباس فرم کارکنان در هر کسب و کاری ست زیرا  رنگ ها 
دنیای بزرگ و پر راز و رمزی دارند که افراد اصوال از آنها غافلند و به جای توجه به 
ویژگی های هر رنگ،  و اهداف و چشم انداز های تعریف شده در هر شغلی انتخاب  ای 
گاها از روی اجبار و یا بدونه آگاهی و یا حتی  به تقلید کورکورانه از برندی دیگر استفاده 
می نمایند. این در حالیست که از این نکته مهم آگاه نیستند که انتخاب نا درست رنگ 

در دراز مدت  میتواند تاثیرات مخربی با خود به همراه داشته باشد.

منابع:
آیزمن،لئاتریس)1388( روانشناسی کاربردی رنگها، مترجم: روح اهلل زمزمه. انتشارات، بیهق کتاب

لوشر،ماکس )1393( روانشناسی رنگها، مترجم: ویدا ابی زاده. انتشارات، درسا

بهنام، امیرارسالن )1396( روانشناسی رنگها در کسب و کار، انتشارات چشم ساعی

مقاالت
صفی یاری، نوشین )1392( بررسی تطبیقی روانشناسی فرم و رنگ با اهداف آموزش و پرورش در طراحی 

لباس دانش آموزان، مجله چیدمان، سال دوم، شماره 2

www.unifirst.com
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منسوجات
ورزشی

تهیهوتنظیم:دکترفرنازنایبمراد
نانو کفپوش های اپوکسی

کفپوش اپوکسی نانو چیست ؟
در عصر نوینی که در حال حاضر پیش رو داریم تمامی محصوالت از جمله 
کفپوش ها نیز دائم در حال پیشرفت و بروز شدن برای آسایش و راحتی بیشتر برای 

کاربران خود هستند و این کاربرد پزیری زیبایی را هم شامل می شود .
مدیران شرکت های بزرگ همواره به دنبال بروزرسانی محصوالت خود به آخرین 
لول و سطح علمی و فناوری هستند از این رو کفپوش های اپوکسی نیز از این قضیه 
جدا نیستند و دائم در حال بروز رسانی مواد تشکیل دهنده آن و فناوری ایجاد آن 
هست. کفپوش های اپوکسی نانو یکی از جدید ترین محصوالت و عرضه های هم 

خانواده خود هست.
کفپوش های اپوکسی نانو به دلیل ساختار زرینی شکلی که دارند ، کاماًل یک دست 

و بدون هیچ گونه درز اجرا می شوند و در آن نهایت دقت به کار می رود .
این شاخصه این محصول را به یک محصول ضد باکتری و هر گونه آلودگی مانند 

موارد ذیل بدیل کرده است:
- قارچ

- کپک
- بر

- جرم
- و..

به طور کلی کفپوش های نانو آنتی باکتریال می باشند ، همچنین این محصول جز 
محصوالت آنتی استاتیک می باشد چرا که قابلیت انتقال جریان الکتریکی را دارا 
می باشد ، از مزایای این محصول می توان چسبندگی مثال زدنی آن بر روی فلزات 

را نام برد.

برخی از ویژگی های دیگر اپوکسی نانو:
- مقاوم در برابر عبور چرخ های خود رو

- عایق رطوبت و صدا

- ضد حریق و بازگشت پذیری به طبیعت
UV مقاوم در برابر اشعه -

- مقاوم در برابر مواد اسیدی و باز
- ضد ضربه و شکستگی

- امکان طراحی و خط کشی رو آن
- در مقایسه با دیگر کفپوش ها هزینه اجرا و پیاده سازی کمتری دارد

- مقاوم در برابر یخ زدگی و حرارت
- و...

از این محصول به دلیل قابلیت های زیادی که دارد و مقاومت باال در برابر موارد 
اشاره شده در باال همچون سرما، گرما، ضربه و... مورد استفاده موارد ذیل می باشید:

- کف پارکینگ ها
- کارخانه جات صنعتی

- پشت بام ها
- نمای ساختمان

- حمام
- سرویس های بهداشتی

- استخر ها
- آبنما ها

- و...
اپوکسی یا پلی پوکساید ، یک بسپار ترموست است که از واکنش رزین اپوکساید با 
سخت کننده پلی آمین یا پلی آمید حاصل می شود. این جمله را ندیده بگیرید چون 
نیازی به آن نخواهیم داشت و تنها جهت معرفی بیان شد. اما خوب است بدانید 
اپوکسی کاًل از دو ماده اصلی تشکیل شده یکی رزین اپوکسی و دوم فعال کننده یا 

سخت کننده آن. رزین معمواًل رنگ روشنی دارد و بدون بو است . 
هاردنر معمواًل تیره است و بوی کمی دارند. پس از اتصال این دو ماده با هم، یک 
ماده پالستیکی قوی و سخت را تشکیل می دهند. رنگ های اپوکسی آمینی بعلت 
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نداشتن حالل  و در نتیجه کاهش حجم بیشتر کاربرد چسب و کفپوش اپوکسی 
را داراست و اپوکسی پلی آمیدیکه بیشتر بعنوان رنگ اپوکسی مورد استفاده قرار 

می گیرد. 
کاًل اپوکسی ها را به خاطر چسبندگی، مقاومت شیمیایی و گرمایی ، خواص خوب 
یا حتی عالی مکانیکی ، و مقاومت الکتریکی بسیار خوب آنها می شناسیم. پس این 
ماده خاص ارزش شناسایی و بکارگیری دارد.اپوکسی خالص عایق برق است اما 

وقتی با نقره ترکیب شود رسانا می شود و سپس به صنعت برق می رود.
ساخار شیمیایی اپوکسی به گونه ای است که بحدی در برابر مواد شیمیایی ، ضربات 
مکانیکی و برق مقاوم است که معمواًل در محیط هایی که تماس مستقیم با اسید 
و باز و ضربه دارند بکار می رود. صیقلی بودن سطح آن مناسب سطوح بهداشتی 

مثل بیمارستانها و هتلهاست.

تاریخچه کفپوش اپوکسی در جهان:
در سال 1909 میالدی که دانشمندان علم شیمی بعد از سنتز و ترکیب مواد 
شیمیایی با همدیگر در دور ظرف آزمایش ماده لزج و چسبناکی جمع میشد و 
میچسبید که آن را ابتدا به عنوان یک ماده ی زائد و مزاحم می دانستند و تمیز 
می کردند و دور می ریختند ولی بعد از مدتی متوجه شدند که از این ماده می توانند 

استفاده مفیدی هم ببرند پس در سال 1909 میالدی این ماده ثبت شد. 
ولی بعد از سال ها تحقیق و مطالعه دانشمندی به نام پیر کاستان که در یک شرکت 
ساخت دندان های مصنوعی کار می کرد توانست این رزین را به مقاومت و سختی 
باالیی برساند ولی از آنجایی که این رزین به درد دندان های مصنوعی نمی خورد 
طبق قوانین آن شرکت دندانسازی باید اطالعات این دانشمند به بایگانی برده 

می شد و این تحقیقات مخدومه اعالم می شد و از آن استفاده ای نمی کرد.
ولی این دانشمند توانست از سال ها تالش و زحمت خودش چشم پوشی کند و 
آنرا به بایگانی بفرستد. با پا فشاری توانست شرکتی را به اسم سیبا ciba که یک 
شرکت سوئیسی بود و در ساخت رنگ فعالیت داشت قانع کند که بعنوان یک عایق 
از آن استفاده کنند و بسیار ماده مقاومی در مقابل خوردگی و ضربه و فشار و بسیار 
نفوذ نا پذیر است و در برابر اسید ها مقاوم . بعد از چند سال تحقیق و کار بر روی این 

رزین باالخره در سال 1948 و بعد از 10 سال کار این رزین به بازار آمد.

انواع کفپوش های اپوکسی:
- کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک
- کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال

- کفپوش اپوکسی پارکینگ
- کفپوش اپوکسی سه بعدی

مراحل اجرای کفپوش اپوکسی:
خالصه مراحل

- انجام زیرسازی الزم
زیر سازی بهتر است با بتن، سنگ یا موزائیک باشد. سپس برای ترمیم ترک ها و 
درزهای احتمالی باید با گروت اپوکسی آنها را پر نمود. ضمنآ می توان برای افزایش 

چسبندگی از ساب نیز استفاده کرد.

- اجرای الیه پرایمر
پرایمر اپوکسی از رزین اپوکسی و هاردنر تشکیل شده است . این پرایمر می تواند 
تمامی حفره های سطح بتن را پر نموده و باعث افزایش چسبندگی الیه های دیگر 
شود. برای انجام این الیه از غلطک یا تی می توان استفاده نمود. در مورد مقدار 

موردنیاز هم باید بگوییم هر 200 گرم آن می تواند در یک مترمربع استفاده شود.

- اجرای الیه دوم یا الیه میانی
در مرحله بعد الزم است تا الیه های میانی اپوکسی نیز اجرا شود . همانطور که در باال 
نیز اشاره کردیم ترکیبات این الیه از رنگ اپوکسی و ذرات سیلیس دانه بندی شده 
می  باشد . دلیل اجرای این الیه هم افزایش مقاومت مکانیکی و فشار بر روی 
کفپوش اپوکسی می باشد . بنا بر نیاز و با توجه به سطح زیر کار این بخش در 
یک مرحله یا چند مرحله انجام می شود. در انتها سطح صاف و بدون ترک و حفره 

می باشد.

- اجرای الیه نهایی
بطور متوسط برای اجرای یک سالن 1000 متر مربعی نیاز به 4 نفر نیرو و 4 روز 

کار می باشد.
برای یک سطح متر مربعی با ضخامت یک میلیمتر حدودآ شما نیاز به یک لیتر 

رنگ اپوکسی و مواد مورد نیاز دارید.
بعد از اجرا نیز باید تا حداکثر 3 روز از رفت و آمد بر روی کفپوش خودداری شود تا 

اتفاقی نیفتد و یا اشیا تیز بر روی کف کشیده نشود که کفپوش خراب گردد.
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نکاتی در خصوص اجرای کفپوش اپوکسی
برای اجرای کفپوش اپوکسی یک سطح متخلخل و دارای منفذ باید زمین را ساب 
زد و آنرا بسیار تمیز و عاری از گرد و خاک کرد. حتی برای داشتن انواع کفپوش های 
سه بعدی این کفسازی الزم است. مهم است که قبل از استفاده از رنگ اپوکسی ، 
همه ترک ها و تراشه ها تعمیر شوند و همچنین قبل از اعمال پوشش باید سطح 
عاری از چربی و روغن باشد . معمواًل برای داشتن بهترین سطح سند بالست انجام 
می شود و حتمآ دقت کنید که بعد از سند بالست گرد و غبار ناشی از آن را تمیز 
کنید . هنگام کار بهتر است دما بین 15 تا 35 درجه باشد و هوای خیلی سرد و یا 
گرمی در محیط نداشته باشیم . برای تهیه موارد ، هر دو ماده را به نسبتی که اعالم 
شده مخلوط کرده و با هم زن بصورت آهسته ترکیب می کنیم . سپس با پیستوله یا 

قلم مو به سطح زده می شود.
دقت کنید که در هر بار مواد را به میزان مصرف تهیه کنید و سپس دوباره اقدام به 
تهیه کنید . هر الیه که تمام شد 6 ساعت باید زمان بدهید تا خشک شود سپس 
الیه بعدی . زمانی که مواد را مخلوط کردید زمان کمی دارید که بتوانید آنرا مصرف 
کنید سپس ابتدا اقدامات اولیه را انجام دهید . سپس بعد از خشک شدن باید با 
استفاده از یک پین غلطکی اپوکسی را در الیه نازک حد اقل 2 میلیمتری بر روی 

سراسر سطح اجرا نمود و پس از خشک شدن پوشش دوم را اجرا کنید.

موارد مصرف کف پوش اپوکسی
معموآل مورد مصرف کفپوش اپوکسی سالن های صنعتی از جمله انبارها و خط های 
آنتی  بخاطر  همچنین  سوله هاست .  همچنین  و  پارکینگ ها  کف سازی  تولید ، 
باکتریال بودن این کفپوش می توان آن را در سالن های بیمارستان و داروسازی 
و فضاهای درمانی و بهداشتی استفاده کرد . یکی دیگر از جاهایی که این روزها از 
این نوع کفپوش استفاده می کنند برای فضاهای آموزشی و ورزشی مثل سالن های 
بدن سازی و سالن های ورزشی و مهد کودک ها است. البته به دلیل تنوع رنگی 
این کفپوش می توان از آن در خانه ها و محوطه سازی و کفسازی البی ها و تاالر و 
رستوران نیز استفاده کرد. این کفپوش برای مکان هایی که دما باالتر از 70 درجه 
می رسد به هیچ وجه مناسب نیست چرا که پوسته پوسته شده و یا تبله می کند و 

آسیب جدی خواهد دید.
کفپوش اپوکسی مناسب برای کف سازی پارکینگ ها؛ کف سازی سوله ها ؛ کف سازی 
داروسازی ها ؛  بیمارستان ها ؛ کف سازی  انبارها؛ کف سازی کارخانه ها ؛ کف سازی 
کف سازی فروشگاه های لوکس و زنجیره ای ؛ کف سازی قنادی و شیرینی پزی؛ 
کف سازی آشیانه هواپیما ، کف سازی سالن تولید محصوالت آرایشی ؛ کف سازی 
البی و داخل منازل ؛ کف سازی محوطه و زیبا سازی و سایر کفسازی های صنعتی 

و بهداشتی لوکس می باشد.

هزینه اجرای کفپوش اپوکسی
هزینه اجرا به موارد بسیاری بستگی دارد . یکی از مهم ترین این موارد کف فعلی 
است . هرچه کفسازی و تعمیر کف فعلی بیشتر کار داشته باشد هزینه شما باالتر 
خواهد رفت. به خود اپوکسی که برسیم، اپوکسی یک جنس وارداتی است و قیمت 

آن دقیقآ بستگی به قیمت دالر دارد. پس نمی توان در هر زمان قیمت ثابتی 
برای آن تعیین کرد . اگر هم هزینه باالیی برای این نوع کفپوش مصرف شود ، 
چون هزینه نگهداری آن پایین است و سال ها دوام می آورد می توان به دید یک 

سرمایه گذاری بلند مدت به آن فکر کرد.
از آنجا که این کفپوش ها مناسب سطوحی است که رفت و آمد ماشین آالت سنگین 
را دارد و یا در مجاورت مستقیم موارد شیمیایی و یا سردخانه های صنعتی است بهتر 

است در چنین مکان هایی از مواد درجه یک آن استفاده نمود. 
در خصوص کارخانجاتی که نیاز به تعویض کفپوش دارند از آنجا که سرعت اجرای 
کفپوش اپوکسی باالست خط تولید مدت زمان کمتری تعطیل خواهد شد که 

احتماآل همین امر تفاوت قیمت این کفپوش و سایر گزینه ها را جبران می کند.

مزایای کف پوش اپوکسی:
- ایجاد الیه محافظ قوی

- مقاومت بسیار باال در برابر دما و وزن
- مقاومت در برابر اسید و باز و موارد شیمیایی 

- تنوع در رنگ و طرح ) هرگونه عکس و عالمت روی آن قابل اجراست، مثل 
مسیرها و عالیم رانندگی و هشدار دهنده در کف کارخانجات(
- عدم جذب گرد و غبار بنا براین سرعت باال در تمیز کردن

- آنتی باکتریال بودن
- زیبایی و درخشندگی

- شست و شوی آسان در منزل
- عایق رطوبت و حرارت

 معایب کفوش اپوکسی:
- قیمت باال

- شکنندگی در دماهای بسیار باال
- حساس بودن به نور خورشید/ مناسب فضاهای باز نیست

- پوسته پوسته شدن در دماهای باالتر از 70 درجه
- خش پذیری در برابر چرخ های فلزی ماشین آالت صنعتی

کفپوش اپوکسی سه بعدی چیست؟
از کفپوش های اپوکسی بیشتر برای تزئین کف منازل و اماکن استفاده می شود. 
کفپوش اپوکسی سه بعدی فقط یک تصویر ساده نیست. یک شی هنری در مقیاس 
بزرگ است که اساسًا ساختار قدیمی کفپوش های اپوکسی را تغییر می دهد و یک 

قدم فراتر از آنها می باشد.
کفپوش های اپوکسی سه بعدی مانند دیگر انواع کفپوش ها کاماًل مقاوم هستند و در 

برابر راه رفتن ، گرما ، سرما و رطوبت مقاوم می باشند.
امروزه از کفپوش های اپوکسی در ساختمان های اداری و مراکز تجاری بزرگ 

استفاده می شود.
کفپوش های اپوکسی سه بعدی با محیط زیست کاماًل سازگار هستند و هیچ خطری 
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برای طبیعت انسان و دیگر جانوران ندارند. در هنگام اجرای کفپوش اپوکسی سه 
بعدی هیچ گاز یا بخار سمی ای منتشر نمی شود تا خطری ایجاد کند.

کفپوش سه بعدی طول عمر باالیی دارد و پس از اجرا می تواند تا چندین سال نیاز 
شما را برآورده کند. در صورتی که توسط متخصصین مجرب این کار انجام شود ، 
به شما قول می دهیم حداقل تا 10 سال با دوام بماند. دوام کفپوش های سه بعدی 
در حدی باال می باشد که درصورت استفاده از مبلمان یا وسایل سنگین ، هیچگونه 

آسیبی ایجاد نمی کند.
برای مراقبت از این نوع کفپوش ها نیاز نیست که حتما فرد متخصصی استخدام 
شود. هرکس به راحتی می تواند با رعایت اصول ساده از این کفپوش ها استفاده و 

مراقبت کند.
تا چندسال پیش استفاده از کفپوش های اپوکسی سه بعدی فقط در مراکز تجاری و 
ساختمان ها بزرگ مانند هتل ها بود. اما امروزه به جرات می توان گفت که در منازل 

و دیگر ملک های مسکونی استفاده دارد.

کاربرد های کفپوش اپوکسی سه بعدی
- ساختمان های عمومی و اداری
- پله ها، راهرو ها، زمین های بازی

- نمایشگاه خودرو، گاراژ، پارکینگ
- مراکز خرید، مغازه ها، بوتیک ها، دفاتر

- هتل ها
- باشگاه ها، کافه ها و رستوران ها

- آزمایشگاه ها، درمانگاه ها، بیمارستان ها، مراکز پزشکی
- مدارس، مهد کودک و موسسات

- خانه های روستایی، ویال، آپارتمان، خانه های خصوصی
- نمایشگاه ها، تئاتر ها، گالری ها، موزه ها

- استخر و ...

مراحل نصب کفپوش های سه بعدی:
1. در ابتدا زمین مورد نظر باید از لحاظ رطوبت و انتشار بخار تست شود .رطوبت 
زیر کار می تواند باعث شکستگی، چسبندگی مصالح، رشد قارچ، پیچ خوردن 
کاشی ها و ایجاد حباب زیر کفپوش سه بعدی شود. بنا بر این باید حتمآ میزان 

رطوبت سطح اندازه گیری و تنظیم شود.
2. سطح بستر را کامآل آماده کنید . از ابزارهای سنگ زنی الماس یا ابزار های 
سنگ زنی برای آماده کردن سطح زیر کار استفاده می شود . تمام سطح باید 
صاف و یکدست بدون هیچ گونه ترک یا شکستگی باشد. از اینکه تمام منطقه 

مورد نظر را به خوبی و کامآل بررسی می کنید ، اطمینان حاصل فرمایید.
3. کف باید به خوبی تمیز شده و اسکراب اتوماتیک بر روی سطح انجام شود 
تا حتی کوچکترین ذره ای از گرد و غبار نیز بر روی سطح باقی نمانده باشد.کف 

باید کاماًل خشک و بدون رطوبت و تمیز باشد.
4.اندازه گیری رطوبت محیط یک مرحله بسیار مهم می باشد. رطوبت محیط 

نباید از 4 درصد بیشتر باشد ، در غیر اینصورت بعد از یک الی دو هفته کل سطح 
کفپوش از زمین جدا می شود.

5. در این مرحله صفحه پرایمر اپوکسی خودتنظیم ، نصب و اجرا می شود.
6. نقاشی سه بعدی کف بر روی سطح مورد نظر ترسیم و یا نصب می شود . اگر 
طرح از قبل آماده و مشخص است ، اطمینان حاصل کنید که در هیچ قسمت از 
طرح پیچیدگی یا تا شدگی دیده نمی شود و طرح کاماًل صاف و یکدست است.
7. نصب دو الیه اپوکسی روشن یا در بیشتر مواقع ، پلی یورتان بر روی طرح 
مورد نظر که هم اکنون بر روی سطح زمین نصب شده است، در این مرحله 
اتفاق می افتد. با نصب این الیه ها بر روی طرح ، یک الیه شفاف از پوشش 
اپوکسی بر روی طرح مورد نظر به دست می آید . با نصب این الیه ها بر روی 
طرح، هم عمق مورد نظر طرح به دست می آید و همچنین این الیه ها به عنوان 
محافظ عمل کرده و از ایجاد خرابی و شکستگی بر روی کفپوش جلوگیری 
می کنند . نصب این الیه ها به دقت بیشتری احتیاج دارد و حتی ذره کوچکی از 

گرد و غبار هم بر روی سطح نباید باشد.
8. در صورت لزوم در مرحله آخر ، یک الیه سیلر حفاظتی با پوشش باال روی 
طرح اجرا می شود. خشک شدن کامل سطح بستگی به الک اپوکسی دارد و از 

12 ساعت به باال برای خشک شدن کامل سطح باید منتظر ماند.
- در تمام ماحل اجرا باید این نکته را در نظر داشت که حتی کوچکترین حبابی 
بر روی سطح کار ایجاد نشود و آلودگی در زیر سطح قرارنگیرد. به همین دلیل 

تمام مراحل کار باید یک فرد متخصص انجام شود.
آن  بهره برداری  نوع  به  توجه  با  مختلفی  مکان های  در  اپوکسی  کفپوش  از 
استفاده می شود: بیمارستان ها، سالن های ورزشی والیبال و ...، کف استخرها، 
آزمایشگاه ها،-کف پارکینگ ها، کف کارخانجات صنعتی ، غذایی ، دارویی، کف 
اتاق های پست برق، کف هتل ها، کلین روم، کف سوله ها و انبارها، مقاوم به 
اسید، مقاوم به خوردگی، آنتی استاتیک، آنتی باکتریال، آنتی داست )خاک گیر 

(، فلکسیبل، عایق برق و ...
به منظور  کفپوش  نوع  این  میلیمتری :   1 ضخامت  با  گردگیر  کفپوش   -1

جلوگیری از ایجاد گرد و غبار بتن مورد استفاده قرار می یرد.
2- کفپوش یکپارچه با ضخامت 3 میلیمتری : این کفپوش مقاومت باالیی دارد 

و در صنایع خودروسازی ، داروسازی و … مورد استفاده قرار می گیرد.
3- کفپوش پلی یورتان به ضخامت 3 میلیمتری معوج : این روکش مانع لغزش 

افراد و ماشین آالت در محیط های خیس و چرب می شود.
4- کفپوش نیمه زبر : این کفپوش ضخامتی بیش از 4 میلیمتر داردو از مقاومت 

باالیی برخوردار است .
5- کفپوش ضد اسید: این کفپوش ها مقاومت باالی در برابر مواد شیمیایی دارند.
6- کفپوش ورزشی : در ساخت آن از اپوکسی انعطاف پذیر استفاده می شود.

انبارهای  در  یا ضد جرقه  آنتی استاتیک  کفپوش  استاتیک:  انتی  کفپوش   -7
مهمات، سالن های مخابرات ، اطاق های عمل و سایر اماکن حساس استفاده 

می شود.
هر قدر که ضخامت اجرایی باالتر باشد بهتر و گرا ن تر می باشد.
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مقدمه 
از زمان پیدایش نوع جدید ویروس کرونا )COVID-19(، تعداد افراد آلوده به طور 
 ، )WHO( تصاعدی در حال افزایش است. براساس آمار سازمان بهداشت جهانی
6663304 مورد COVID-19 تا 6 ژوئن سال 2020 گزارش شده است. اطالعات 
محدودی در مورد مشخصات بالینی COVID-19 وجود دارد. برخی از عالئم و 
پارامترهای اصلی برای بررسی وجود COVID-19 در بیمار گزارش شده است. از 
زمان ابتال به اولین عفونت در اوایل دسامبر 2019 ، مطالعات گسترده ای در مورد 
منشا ، عالئم ، روند عفونت ، انتقال عفونت از فرد به فرد ، تهیه احتمالی واکسن و 
اقدامات احتیاطی صورت گرفته است. برخی از محققان ادعا کردند استفاده از 
ماسک صورت N95 ، که یکی از بهترین ماسک های تنفسی شناخته شده در 
این مورد می باشد، در صورتی که فقط به صورت یکبار مصرف استفاده شود سبب 

غیرفعال کردن ویروس کرونا می گردد.
 COVID-19 از زمان بروز بیماری همه گیر )PPE( تجهیزات حفاظت شخصی
از جمله  باالتر  نهادهای  و  مقامات  است.  تبدیل شده  حیاتی  موضوع  به یک 
WHO نگران کمبود ماسک های تنفسی هستند و حتی اگر ماسک پزشکی در 

بازار موجود نباشد، استفاده عمومی از ماسک پارچه ای را پیشنهاد می کنند. چین 
تولید کننده عمده ماسک های صورت با تقریباً 50 درصد سهم در مصرف جهانی 
ماسک های صورت است . با این حال، شیوع گسترده COVID-19 بر تولید و 
عرضه ماسک های تنفسی در سراسر جهان تأثیر منفی گذاشته و کشورهایی که 
توانایی تولید ماسک صورت را دارند نیز از کمبود ماسک تنفسی رنج می برند. 

این کشورها شامل کشورهای پیشرفته مانند اتحادیه اروپا، ایاالت متحده ژاپن 
و انگلیس می باشند که در تولید ماسک تنفسی N95 ، یکی از بهترین فیلترهایی 
که تاکنون برای این ویروس شناخته شده، به صورت یکبار مصرف فعالیت دارند. 

گزارش شده است که COVID-19 می تواند به مدت یک هفته در سطح خارجی 
ماسک به صورت زنده باقی بماند. این امر منجر به انجام اقداماتی در جهت از بین 
بردن ویروس های قرار گرفته بر روی سطح و استفاده مجدد از ماسک شده است. 
مطالعات فعلی برای استرلیزه نمودن ماسک های تنفسی N95 با استفاده از نور 

UV انجام شده است. 

به طور کلی، فیلتر N95 از الیاف ملت بلون )MB( تولید می شود ولی در حال حاضر 
با ورود تکنولوژی نانو و تولید نانوذرات از این فن آوری در جهت باال بردن عملکرد 
ماسک های N95 استفاده شده است. در ماسک های N95 رطوبت مطلق قابل 
توجهی در داخل سطح ماسک گزارش شده است که این مقدار در ماسک های 
تکمیل شده با ذرات نانو نسبتاً کمتر شده و سبب راحتی در پوشش گردیده است. 

در مقایسه ای که بین ماسک های جراحی و N95 انجام شده است مشخص 
گردیده که نفوذ پذیری هوا و نفوذ بخار آب به میزان قابل توجهی در ماسک های 
N95 نسبت به ماسک های جراحی کمتر است. همچنین بررسی ها نشان داده 

است که ماسک های N95 می توانند ٪97 از اجسام خارجی را فیلتر کنند، در حالی 
که ماسک های جراحی می توانند تا ٪95 کارایی داشته باشند. ماسک های جراحی 
تکمیل شده با ذرات نانو می توانند عملکردهای محافظتی دیگری در جلوگیری 
از انتشار مویرگی و فعالیت های ضد باکتری ایجاد کنند. مطالعه انجام شده جهت 

ارزیابی قابلیت استفاده مجدد فیلترهای تهیه شده از نانو الیاف و منسوجات ملت بلون 
مترجم : دکتر مژده قهرمانی هنرور*

اطالع رساني



 73 شماره 215  بهمن 99  

بررسی و مقایشه بازدهی فیلتراسیون ماسک N95 و ماسک های جراحی در برابر 
ویروس های منتشر شده از طریق هوا می باشد. 

مقایسه فیلترهای تهیه شده از روش ملت بلون و فن آوری نانو : 
بر طبق بررسی های انجام شده مشخص گردیده که ماسک های تنفسیN95 بازده 
فیلتراسیون باالیی در برابر ذرات با ابعاد بسیار کوچک ندارند اما بسیار کارآمدتر از 
ماسک های جراحی در برابر عوامل ایجادکننده عفونت در محدوده 10-80 نانومتر 
هستند. یک نظرسنجی در مورد خطرات موجود در ایجاد سردرد به دلیل استفاده از 
دستگاه تنفس N95 وجود دارد. آنها گزارش دادند که سطح رطوبت باالتر، مقاومت 
در برابر نفس و تجمع گرما در داخل ماسک ها منجر به سردرد می شود. بنابراین، 
پیشنهاد شده است که استفاده کوتاه مدت از ماسک می تواند به طور قابل توجهی 
از شدت سردردها بکاهد. همچنین یک نظرسنجی در مورد سطح محافظت از 
ماسک های جراحی در مقابل ماسک های N95 برای جلوگیری از آنفلوانزا در بین 
کارکنان مراقبت های بهداشتی انجام شده و گزارش شده است که ماسک های 

N95 در محافظت در برابر آنفلوانزا بهتر از ماسک های جراحی نیستند.

نانوالیاف دارای کاربردهای گسترده ای در بخش های بهداشت و درمان ، مهندسی 
محیط زیست و ذخیره انرژی هستند. در حال حاضر، در برخی از کشورها از جمله 
کره ، ژاپن ، ایاالت متحده آمریکا و کشورهای اروپایی ، نانو الیاف به صورت صنعتی 
تولید می شوند. الیاف نانو به دلیل ویژگی های متمایز آنها از جمله سطح انرژی باالتر 
که می تواند خواص مطلوبی مانند مورفولوژی یکنواخت، سازگاری در خصوصیات 
ساختاری ایجاد کند می تواند بهترین جایگزین برای الیاف میکرو و فیلم های نازک 
باشد و با تکنیک های ساده می توان سطوح را توسط نانوالیاف پوشش داد. بنابراین، 
به تدریج صنعت تولید نانو الیاف برای تولید انواع فیلترها از جمله ماسک های تنفسی 

در جهان مورد استفاده قرار گرفته است. یک مطالعه مقایسه ای بر روی ویژگی های 
عملکرد ماسک فیلتر هوا مبتنی بر فن آوری ملت بلون )N95( و نیز ماسک تهیه 
شده از نانوالیاف برای ارزیابی قابلیت استفاده مجدد پس از تمیز کردن )از طریق 
روش های پاششی و غوطه وری( با استفاده از اتانول 75٪ انجام شده است ) مقایسه 
از طریق تعیین نفوذپذیری هوا، سطح ، خواص مورفولوژیکی تخلخل و عملکرد 

فیلتراسیون انجام شده( )شکل 1(.

 نتایج :
نتایج مطالعه فیزیکی و شیمیایی انجام شده بر روی طیف FTIR فیلترهای ملت 
 FTIR در شکل 2 نشان داده شده است. طیف )NF( و نانوالیاف )MB( بلون

شکل 1. نمودار شماتیک در روش های پاششی و غوطه وری فیلترهای ماسک تنفسی با استفاده از اتانول 7۵٪ برای ارزیابی قابلیت استفاده مجدد

شکل 2. طیف های FTIR-ATR فیلتر MB و فیلتر NF )هر دو حالت ؛ نانوالیاف و 
اسپان باند(. طیف های FTIR فیلتر MB حاصل از الیاف پلی پروپیلن و استفاده از 

 NF در فیلتر PVDF و PET ترکیب
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فیلترها پلیمرهای بکار رفته در آنها را تایید می نماید : 

ارزیابی عملکرد فیلترها پس از پاکسازی توسط اتانول:
برای ارزیابی قابلیت استفاده مجدد فیلترهای ماسک صورت MB و F ، از دو نوع 
روش متداول پاکسازی شامل پاشش اتانول 75٪ تا 10 بار تکرار )هر بار پاشش با 
فشاری معادل 3 برابر فشار سمپاشی( و غوطه وری در  اتانول 75٪ استفاده شده 
است. تمام پارامترهای ممکن جهت مقایسه عملکرد فیلترهای MB و NF قبل و 

بعد از تمیز کردن با اتانول، ثابت در نظر گرفته شده اند.

ارزیابی نفوذپذیری هوا :
ابتدا نفوذ پذیری هوا )میزان جریان هوا( در هر دو فیلتر اندازه گیری شده است : 

)a3 شکل(
همانطور که مشاهده می شود نفوذ پذیری هوا )در واحد cfm( در فیلتر ملت بلون 
MB ∼ 27.2 cfm به عنوان مقدار متوسط قبل از پاکسازی توسط اتانول ثبت شده 

است. بعد از پاکسازی توسط اتانول، در هر دو روش پاکسازی، تفاوت معنی داری در 
نفوذپذیری هوا مشاهده نشده است.

در مورد فیلتر NF، نفوذپذیری هوا قبل از تمیز کردن حدود cfm 17.0 گزارش 
شده است که پس از پاکسازی توسط اتانول این مقدار تا حدودی کاهش می یابد. 
از آنجا که فیلتر NF تهیه شده از پلیمر PVDF در این کار بر روی الیه نگهدارنده 
اسپان باند از جنس )PET( قرار گرفته است، ممکن است یکی از احتماالت این 
است که وقتی فیلتر NF با اتانول تصفیه می شود، PET به دی اتیلن یا مونو 

اتیلن تجزیه شده باشد. با اینکه تجزیه PET 100٪ فقط در شرایط فوق بحرانی 
امکان پذیر است ولی به طور جزیی امکان تجزیه در شرایط غیر بحرانی وجود دارد. 
بنابراین، تجزیه جزیی PET ممکن است سبب تغییراتی در مرفولوژی سطح الیه 

فیلتر NF ایجاد نماید و از این طریق اندازه منافذ را کاهش دهد. 
بنابراین، می توان نتیجه گرفت با پاکسازی توسط اتانول، توسط هر دو روش 
 MB پاششی و غوطه وری، تأثیر قابل توجهی در نفوذ پذیری هوا بر روی فیلتر

ندارد ولی در مورد فیلتر NF نفوذپذیری هوا تا حدودی کاهش می یابد.

ارزیابی افت فشار:
پارامتر افت فشار جهت تجزیه و تحلیل مشکالت تنفسی در هنگام استفاده از 
ماسک ها مورد بررسی قرار می گیرد و قطعاً هر چه میزان این پارامتر باشد تنفس 
به سختی انجام شده و سبب کاهش راحتی پوشش می گردد. پارامتر افت فشار به 

میزان تخلخل و مورفولوژی سطح فیلتر بستگی دارد. 
همانطور که در شکل b3 مشاهده می شود افت فشار برای ماسک MB کمتر 
از فیلتر NF است. در مورد فیلتر MB ، هنگام پاکسازی با اتانول افت فشار قابل 
توجهی مشاهده نشده است در حالیکه افت فشار در فیلتر NF هنگام پاکسازی با 
اتانول افزایش یافته است که البته این میزان تغییرات در محدوده استفاده ایمن 

می باشد. 
از آنجا که PET در اتانول پایدار نیست، تجزیه جزئی پلیمری ممکن است باعث 
شود فیلتر NF در برابر هوا به میزان بیشتری مقاومت کند و به طور همزمان باعث 
ایجاد کمی نا یکنواخت سطحی نیز می شود. با این حال، در این مرحله از تحقیقات، 
 PET هیچ چیز قطعی نیست و در مورد مکانیسم احتمالی افزایش فشار در مورد

تحت پاکسازی با اتانول نیاز به بررسی های بیشتری می باشد.

ارزیابی انتقال رطوبت :
تنفس راحت در زمان استفاده از ماسک، به سرعت انتقال رطوبت از طریق فیلتر نیز 
بستگی دارد. نتایج آزمون تنفس برای ارزیابی )میزان انتقال بخار آب( WVTR در 

شکل b4 نشان داده شده است : 
همانطور که مشاهده می شود میزان WVTR فیلتر NF از فیلتر MB باالتر 
می باشد که این نتیجه ممکن است دو دلیل داشته باشد. از طرفی ساختار اسفنجی 
مانند فیلتر MB که در برابر رطوبت مقاومت می کند، سبب می شود زمان عبور 
از فیلتر طوالنی تر شود. در حالیکه فیلتر NF دارای ساختار ظریف تر، مورفولوژی 
یکنواخت تر و منافذ یکنواخت با ابعاد کمتر می باشد که اجازه می دهد بخار آب با 

بازدهی بیشتری از فیلتر عبور نماید. 
 NaCl از ذرات ASTM در آزمایش افت فشار و بازدهی فیلتراسیون طبق استاندارد
استفاده شده است، اما در مورد WVTR ، هیچ نمکی در آب وجود ندارد و از آنجا 
که اندازه ذرات NaCl از قطر منافذ فیلترهای NF بزرگتر است، افت فشار در مورد 
فیلتر NF باالتر ثبت شده است. با این حال، اندازه ذرات بخار آب کمتری بوده و به 

راحتی می تواند از طریق هر دو فیلتر عبور کند.  شکل a( .3( نفوذ پذیری هوا و )b( افت فشار برای فیلترهای ماسک صورت
 MB و NF قبل و بعد از پاشش و غوطه وری با استفاده از اتانول ٪7۵.
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بازدهی فیلتراسیون :
بازدهی فیلتراسیون یکی از مهمترین نگرانی ها در مورد معیارهای عملکرد ماسک 
تنفسی است. بنابراین، آزمون کارایی فیلتراسیون برای بررسی اعتبار استفاده مجدد 
از ماسک ها پس از پاکسازی توسط اتانول مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج 

حاصله در شکل 5 نشان داده شده است :
بازدهی فیلتراسیون در فیلتر MB پس از یک مرحله پاشش اتانول و نیز 10 بار 

 .)a4 پاشش، به ترتیب به 84 و 62 درصد کاهش یافته است )شکل
مشابه روش پاشش، بازده فیلتراسیون فیلتر MB پس از 5 دقیقه به 65 و پس از 24 

 .)b4 ساعت فرو بردن در اتانول به 82 درصد کاهش یافته است )شکل

بنابراین، کاهش قابل توجه بازدهی فیلتراسیون در فیلتر MB پس از پاکسازی 
توسط اتانول می تواند به یک نتیجه گیری واضح منجر شود که فیلتر MB ) که 
اغلب در ماسک های تنفسی با کیفیت باال مانند N95 استفاده می شود( تنها برای 
یکبار استفاده مناسب می باشد و استفاده مجدد از آن مناسب نمی باشد. همانطور 
که در شکل a4 مشاهده می شود این الیه پس از پاکسازی توسط اتانول، شاهد از 
بین رفتن بار سطحی ساکن فیلتر MB هستیم. از بین رفتن بار ساکن فیلتر ) که به 
طور مستقیم با کارایی فیلتر MB در ارتباط است( یکی از دالیل احتمالی کاهش 
بازدهی فیلتراسیون پس از پاکسازی توسط اتانول می باشد. همچنین با توجه به 
اینکه در فیلتر NF هیچ بار ثابتی در سطح خود ندارد و عمال بازدهی فیلتراسیون 

.NF و MB میزان انتقال بخار آب فیلترهای )NF )b و MB مشاهده بار ثابت در سطوح فیلترهای ماسک صورت )a( .4 شکل

شکل ۵. کارایی فیلتراسیون ماسک صورت MB و NF با توجه به )a( تعداد دفعات در روش پاکسازی پاششی و )b( زمان غوطه وری
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تنها ناشی از ابعاد الیاف تشکیل دهنده و ابعاد منافذ شکل گرفته بر روی سطح الیه 
می باشد می توان گفت بازدهی این نوع فیلتر قبل و بعد از پاکسازی توسط اتانول 
ثابت بوده و در محدوده 98٪ می باشد )شکل 5(. همچنین در بررسی نتایج آزمون 
بازدهی فیلتراسیون، فیلتر NF به دلیل ساختار یکنواخت منافذ، بازدهی ثابتی را 
نشان می دهد در حالی که در فیلتر MB بازدهی فیلتراسیون در اثر پاکسازی با 

اتانول کاهش می یابد.
نتیجه گیری از ویژگی های عملکرد، افت فشار و نفوذ پذیری هوا در مورد فیلتر 
MB بهتر از NF بوده است. با این حال نتایج راحتی تنفس دقیقا برعکس گزارش 

شده است. بنابراین، افت فشار نشانگر راحتی یا ناراحتی تنفسی نیست. در مورد 
اندازه گیری افت فشار، از ذرات NaCl استفاده می شود که اندازه ذرات بیشتری 
نسبت به هوا دارند، بنابراین افت فشار نمی تواند مبنایی برای نمایش راحتی تنفس 
باشد. نتایج WVTR همچنین تأیید کرد که عملکرد تنفس هر دو نوع فیلتر برای 

استفاده عملی مناسب می باشد.
عالوه بر این، مشاهده شده است که زمان خشک شدن فیلترهای MB )حدود 3 
ساعت( نسبت به فیلترهای NF  ) حدود10 دقیقه ( طوالنی تر می باشد. با توجه به 
شیوع همه گیر ویروس کرونا، در حال حاضر زمان خشک شدن فیلترها نیز عامل 
مهمی برای بررسی خواهد بود زیرا برخی مطالعات گزارش داده اند که ماسک 
N95  مبتنی بر فیلتر MB به دلیل محیط مرطوبی که در اطراف آن ایجاد می شود 

و زمان خشک شدن الیه نیز طوالنی می باشد، محیط مطلوبی را برای ویروس ها 
و باکتری ها ایجاد می نماید. 

عالوه بر نفوذ هوا و افت فشار، فیلترهای ماسک باید از ویژگی های راحتی تنفس 
برای استفاده کنندگان برخوردار باشند. بنابراین، انتقال هوا ، رطوبت و دی اکسید 
کربن )CO2( با استفاده از دوربین حرارتی مادون قرمز ارزیابی شد. به وضوح 

مشاهده شده است که فیلتر NF راحتی تنفسی باالیی را با رفتار حرارتی مناسب 
 .)6 a به نمایش می گذارد )شکل MB نسبت به فیلتر

فیلتر NF دارای مرفولوژی یکنواخت با قطر تقریبی منافذ 50−100 نانومتر است 
که بزرگتر از اندازه ذرات هوا )∽4 نانومتر( است بوده و کوچکتر از ابعاد ذرات معلق 
در هوا و نیز باکتری ها و ویروس ها )به عنوان مثال اندازه ذرات ویروس کرونا در 
 NF محدوده 80−160 نانومتر است( می باشد. توزیع یکنواخت قطر منافذ فیلتر
می تواند یکی از دالیل احتمالی راحتی تنفس و همچنین کارایی باالتر و پایدار 
فیلتراسیون باشد. در مورد فیلتر MB، توزیع قطر به دلیل مورفولوژی غیر یکنواخت 
گسترده تر بوده که می تواند دلیل احتمالی برای کاهش انتقال حرارت و CO2 و 
مواد خارجی باشد. شکل b 6 مکانیسم انتشار CO2 هر دو نوع فیلتر را نشان می 
دهد. می توان مشاهده کرد که فیلتر MB در مقایسه با فیلتر NF انتشار ضعیفی 
را نشان می دهد. این پدیده می تواند به دلیل ساختار اسفنج مانند، ضخامت باالتر 
و قطر غیر یکنواخت منافذ فیلتر MB باشد. فیلتر NF به طور کلی نازک تر و 

یکنواخت تر است و به مولکول های CO2 اجازه عبور سریعتر را می دهد.
ارزیابی تغییرات مرفولوژی سطح هر دو نوع فیلتر قبل و بعد از پاکسازی با اتانول 

75٪ ) در هر دو روش پاشش و غوطه وری( مورد بررسی قرار گرفته است :
ابتدا از طریق تجزیه و تحلیل SEM، تأیید شده است که تغییر معنی داری در 
مورفولوژی فیلتر NF بعد از پاکسازی با اتانول مشاهده نشده است )شکل a7( . فیلتر 
NF دارای مورفولوژی یکنواخت و بدون تشکیل بید در طی فرآیند الکتروریسی 

بوده است و قطر نانوالیاف برای همه نمونه ها یکنواخت می باشد. همچنین 
مشاهده شده است که هیچ تغییر مورفولوژیکی در نانوالیاف حتی پس از 24 ساعت 

غوطه وری در اتانول و یا 10 بار پاشش وجود ندارد. 
در مورد فیلتر MB، مورفولوژی غیر یکنواخت با طیف گسترده ای از قطرها به 
وضوح در شکل a7 مشاهده می شود. در تصاویر حاصله از SEM ، قطر الیاف 
MB در ابعاد کمتر از میکرومتر تا ابعاد باالتر قابل مشاهده است و هیچ آرایش 

یافتگی مشخصی از الیاف در الیه مشاهده نمی شود. با این حال، نتایج حاصله از 
تصاویر SEM تایید می نماید که در فیلتر MB نیز پس از پاکسازی با اتانول، از نظر 

  .)a7 مورفولوژیکی تغییر معناداری مشاهده نمی شود. )شکل
تغییر سطح هر دو فیلتر پس از پاکسازی با اتانول مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته 
است. همانطور که انتظار می رفت در فیلتر MB نسبت به فیلتر NF سطح بسیار 
کمتری قابل مشاهده می باشد )به طور متوسط g/m2 0.588( ، و همراه با افزایش 
زمان پاکسازی این مقدار افزایش می یابد )شکل b7( و پس از 24 ساعت غوطه 

وری تقریبا تا 3 برابر افزایش یافته است. ژ
پدیده مشابهی در ارتباط با فیلتر NF نیز مشاهده شده است. در فیلتر NF از ابتدا 
سطح بیشتری )به طور متوسط g/m2  12.529 ( قابل مشاهده می باشد که مقدار آن 

پس از پاکسازی با اتانول به مراتب افزایش می یابد.  
در مورد فیلتر MB، دلیل افزایش سطح پس از پاکسازی با اتانول ممکن است جمع 
شدن الیاف پس از واکنش با اتانول باشد )البته مقدار آن به حدی کم است که در 
تصاویر SEM به وضوح قابل مشاهده نمی باشد(. در مورد فیلتر NF، تجزیه پلیمر 
در الیه اسپان باند می تواند دلیلی برای روند افزایش سطح باشد. این دالیل برای 

شکل 6. ارزیابی راحتی تنفس توسط دوربین حرارتی مادون قرمز: 
.CO2 انتقال )b( انتقال هوا و رطوبت و )a(
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اثبات شدن نیاز به بررسی بیشتری دارد که در اینجا به آن پرداخته نشده است.
 c7 تخلخل هر دو نوع فیلتر قبل و بعد از پاکسازی با اتانول بررسی شده و در شکل
قابل مشاهده می باشد.  فیلتر MB نسبت به فیلتر NF تخلخل باالتری را نشان 

می دهد )همانطور که از نظر بصری مانند یک اسفنج به نظر می رسد(. 
همچنین مشاهده شده است که تخلخل هر دو نوع فیلتر با افزایش زمان پاکسازی 

روند افزایشی را نشان می دهد. تخلخل این فیلترها همچنین در نتایج حاصل از 
نفوذپذیری هوا و افت فشار قابل پیش بینی می باشد. 

میزان آب دوست بودن یا آبگریز بودن سطح فیلتر نیز نقش مهمی در ایجاد 
محیطهای مطلوب یا نامساعد برای انواع مختلف باکتریها و ویروسها دارد. خاصیت 
نگهداری رطوبت نیز به طبیعت آب دوستی بستر بستگی دارد. بنابراین، زاویه تماس 

شکل a( .7( تصاویر SEM ، )b( سطح و )c( تخلخل فیلترهای ماسک صورت MB و NF قبل و بعد از پاشش و غوطه وری با اتانول. تصاویر SEM با بزرگنمایی 1000 برای فیلتر 
MB و 10000 برای فیلتر NF گرفته شده است. طول مقیاس برای فیلتر MB 10 میکرومتر و برای فیلترNF 1  میکرومتر

شکل a( .8( تصاویر قطرات آب در سطوح تماس گرفته شده و )b( زاویه تماس محاسبه شده فیلترهای ماسک صورت MB و NF قبل و بعد از پاشش و غوطه وری در اتانول
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آب هر دو فیلتر قبل و بعد از پاکسازی با اتانول تعیین شده است )شکل 8( :
همانطور که مشاهده می شود زاویه تماس آب در هر دو نوع فیلتر باالتر از 90 درجه 
ثبت شده است که نشان می دهد هر دو فیلتر ماهیت آبگریزی دارند. به طور خاص، 
سطح NF دارای زاویه تماس آب بسیار بزرگتر از 150 درجه است که می تواند به 

عنوان یک سطح فوق آبگریز در نظر گرفته شود. 
در پاکسازی با اتانول، زاویه تماس آب با فیلتر MB افزایش جزئی را نشان می 
دهد و این پدیده ممکن است به دلیل کاهش بار استاتیکی سطحی باشد. زاویه 
تماس آب برای فیلتر NF به دلیل تخریب احتمالی پیوندهای استر در PET که 
در اندازه گیری تخلخل شرح داده شد، پس از پاکسازی با اتانول تا حدودی کاهش 
یافته است. نکته مهم، در هر دو روش پاکسازی، این است که هر دو فیلتر هنوز در 

محدوده آبگریزی )< 90 درجه( هستند. 
بنابراین، می توان گفت خصوصیات مکانیکی و شیمیایی هر دو نوع فیلتر پس از 

پاکسازی با اتانول به طور قابل توجهی تغییر نکرده است. 
ماسک های تنفسی باید از خیس شدن در رطوبت و یا قطرات بزاق جلوگیری کرده 

تا از رشد و انتقال پاتوژن و باکتری در داخل محیط تنفسی ممانعت به عمل آید.

ارزیابی اثر ضد باکتریایی پس از پاکسازی با  اتانول:
از آنجایی که اتانول به عنوان یک آنتی بیوتیک در میکروارگانیسم ها عمل می کند، 
اثرات ضد باکتریایی فرآیند پاکسازی توسط اتانول بر روی فیلترها مورد ارزیابی قرار 
گرفته است. سلولهای باکتریایی پخش شده بر روی سطح فیلتر با اتانول 75٪ و به 

مدت 12 ساعت در محیط مایع کشت شده اند. 
نتایج نشان داده است هنگامی که فیلترها با فرآیند پاشش یا غوطه وری در اتانول 
تحت فرایند پاکسازی قرار می گیرند، تراکم نوری هر دو فیلتر کشت شده به طور 

چشمگیری کاهش می یابد )شکل 9(.
به طور خاص، فرایند پاشش در دور اول )3 بار فشار دادن( یا غوطه وری به مدت 
5 دقیقه جهت سرکوب کامل رشد باکتری در هر دو نوع فیلتر کافی بود. بنابراین 
، نتیجه گیری شد که پاکسازی ساده اتانول برای اثر ضد باکتریایی بر روی هر دو 

نوع فیلتر MB و NF کافی می باشد.

ارزیابی قابلیت سازگاری فیلتر:
سلول های کراتینوسیت انسانی HaCaT و سلول های اندوتلیال HUVEC برای 
بررسی شرایط قرار گرفتن پوست صورت و سیستم تنفسی در معرض الیه های 
فیلتر ماسک انتخاب شده اند. نتایج نشان داده است که هر دو نوع فیلتر تحت هیچ  

.)a10 نداشته اند )شکل HaCaT شرایطی سمیت سلولی نسبت به سلول های
قدرت زنده ماندن سلول های HUVEC با غلظت بیش از m / w( ٪1.5( در فیلتر 
ISO 10993-  به طور قابل توجهی کاهش یافته است. مطابق با استاندارد ، MB

5، زنده ماندن سلول باالتر از 80٪ نشاندهنده عدم سمیت، زنده ماندن در ٪60-80 
حالت ضعیف ، 60-40٪ متوسط و 40−0٪ سمیت قوی را گزارش می نماید. 

در فیلتر NF برای هر دو نوع سلول انسانی سمیت سلولی گزارش نشده است. این 
نتایج همچنین از طریق تجزیه و تحلیل میکروسکوپی فلورسانس زنده / مرده تأیید 

شکل 9. بازدهی استرلیزه کردن فیلترهای ماسک صورت MB و NF حاوی باکتری قبل و بعد از پاشش و
غوطه وری نمونه ها در محیط آزمایشگاهی در دمای 37 درجه سانتیگراد به مدت 12 ساعت 



 79 شماره 215  بهمن 99  

 .)b10 شده است )شکل
بنابراین نتیجه گیری شده است که هر دو فیلتر برای مواجهه با پوست بی ضرر 
هستند در حالی که فیلتر MB  ممکن است برای سلول های عروقی در طی زمان 

استفاده طوالنی مدت در حد بسیار کمی سمی باشد. 

نتیجه گیری: 
با توجه به شیوع بیماری همه گیر COVID-19 و به خصوص به دلیل کمبود 
ماسک صورت در سراسر جهان بسیار مطلوب است که راهی برای استفاده مجدد 
از ماسک های تنفسی با حداقل احتمال خطر پیدا شود. در این راستا پارامترهای مهم 
و قابل بررسی در عملکرد فیلترهای تنفسی که به عنوان ماسک استفاده می شود، 

جهت استفاده مجدد مورد بررسی قرار گرفته اند.
در این مقاله، یک ارزیابی مقایسه ای در مورد قابلیت استفاده مجدد دو نوع فیلتر 
ماسک صورت با استفاده از روش پاکسازی با اتانول از طریق پاشش و غوطه وری 
انجام شده است. فیلتر MB قبل و بعد از پاکسازی توسط اتانول، نفوذ پذیری هوای 
بهتری را نشان می دهد )دو برابر فیلتر NF( و این امر می تواند به دلیل تخلخل 
باالتر فیلتر MB باشد که تا 96 ∽ ثبت شده است. در فیلتر NF تخلخل کمتری 
80٪( و قبل و بعد از پاکسازی با اتانول می تواند مستقیماً با افت فشار  وجود داشته )

 .)Pa 183 همراه باشد )باالتر از
به دلیل نفوذ پذیری خوب هوا، افت فشار و خصوصیات مورفولوژیکی صرف نظر 

از پاکسازی با اتانول ، هر دو نوع فیلتر دارای معیارهای اساسی استفاده از ماسک 
صورت هستند. با این حال، با توجه به پارامتر بازدهی فیلتراسیون، در حالی که فیلتر 
MB به دلیل کاهش فیلتراسیون بعد از پاکسازی با اتانول، اغلب برای یکبار استفاده 

موثر بمی باشد )∽64 (، فیلتر NF به دلیل بازدهی ثابت فیلتراسیون )99 ∽ ٪97( 
ممکن است برای چندین بار استفاده معتبر باشد. 

به طور کل با توجه به نیاز شدید ماسک تنفسی بهترین گزینه برای تهیه الیه های 
فیلتراسیون جهت استفاده در ماسک، الیه های ملت بلون و نیز الیه های تهیه 
شده از الیاف نانو می باشد که در بار اول استفاده بهترین عملکرد در هر دو ماسک 
مشاهده شده است و در ارتباط با استفاده مجدد از ماسک ها نیاز به پاکسازی با 
اتانول می باشد که هر یک از پارامترهای موثر در عملکرد ماسک ها به طور مفصل 
مورد بررسی قرار گرفته و اغلب تا یک محدوده خاص برای هر دو ماسک استفاده 
از اتانول قابل قبول بوده و از یک محدوده ای به بعد ماسک حاوی نانوالیاف جهت 

استفاده مکرر ترجیح داده شده است.

* مدیریت واحد تحقیق و توسعه شرکت صنعتی الیی ساز

منبع: 
Reusability Comparison of Melt-Blown vs Nanofiber Face Mask Filters for Use 
in the Coronavirus Pandemic
ACS Appl. Nano Mater. 2020, 3, 7231−7241

شکل 10. سازگاری سلولی فیلترهای ماسک صورت MB و NF قبل و بعد از پاشش و غوطه وری: )a( زنده بودن نسبی سلول های HaCaT و 
HUVEC توسط روش CCK-8 و )b( تصاویر سلول های فلورسنت زنده / مرده با کشت 72 ساعت. طول هر مقیاس 100 میکرومتر است. 

از محیط خالی و DMSO ٪۵ به ترتیب به عنوان شاهد منفی )NC( و شاهد مثبت استفاده شده است.
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مقدمه :
شیوع بیماری های عفونی تنفسی در دهه های اخیر تهدیدی جدی برای سالمت 
جامعه می باشد و منجر به مشکالت زیادی در بحث تعامالت اجتماعی می گردد. 
مسیرهای انتقال این نوع بیماری ها متفاوت است ولی اغلب در این نوع بیماری ها 
انتقال از طریق صحبت کردن، عطسه، سرفه و به کمک  قطره تنفسی یا مسیر 
هوایی صورت می گیرد و همین امر موجب ایجاد قوانینی جهت فاصله گذاری های 
اجتماعی می گردد تا از شیوع بیشتر این نوع بیماری جلوگیری نماید در نتیجه 
بیشترین تاثیر را در ایجاد اختالل در روابط اجتماعی دارد ، در حالی که توسط ماسک 
صورت تا حدودی قابل پیشگیری می باشد. انواع مختلف ماسک ها، سطوح مختلفی 
از ایمنی و محافظت را ایجاد می نماید. شیوع بیماری COVID-19 منجر به کمبود 
جهانی ماسک صورت و الیه های مصرفی بکار رفته در آنها شده و دولت ها را 
جهت تامین این نیازها به چالش کشده است. در حال حاضر، تحقیقات گسترده ای 
در زمینه بهبود کیفیت و عملکرد ماسک های صورت مانند فعالیت ضد میکروبی و 
خواص ابر آبگریزی در حال انجام است. جهت ارتقا کیفیت ماسکها نیاز به شناخت 
کامل نحوه عملکرد آنها در مقابله با انواع ویروس ها می باشد و در این مقاله سعی 

شده به این مهم پرداخته شود. 

ماسک جراحی 3 الیه :
 ماسک جراحی 3 الیه معمواًل در بیماری همه گیر COVID-19 استفاده می شود. 
این ماسک جراحی از 3 الیه مختلف پارچه بی بافت )Nonwoven ( تشکیل شده 

است که هر الیه عملکرد خاصی دارد. نحوه عملکرد این الیه ها در شکل 1 نشان 
داده شده است .

همانطور که در شکل 1 مشاهده می شود بیرونی ترین الیه )به رنگ آبی( ضد آب 
است و به دفع مایعات مانند قطرات مخاط دهان کمک می کند. قطعه میانی 
فیلتر است که از نفوذ ذرات یا عوامل بیماری زا از هر دو جهت جلوگیری می کند. 
داخلی ترین الیه از مواد جاذب ساخته شده است تا قطرات مخاطی-بزاقی را از 
کاربر به دام بیندازد. این الیه همچنین رطوبت هوای بازدم را جذب می کند، بنابراین 

راحتی را تا حدودی برای کاربر بهبود می بخشد.
در کنار هم ، این 3 الیه با محدود کردن نفوذ ذرات و عوامل بیماری زا در هر دو 
جهت، به طور موثر از کاربر و افرادی که اطراف کاربر قرار گرفته اند محافظت 

می کند.

نحوه تولید الیه های ماسک :
همانطور که از نام آن مشخص است در الیه های بی بافت از بافت نخ های تابیده 
شده جهت تولید الیه استفاده نمی شود و در واقع الیه های بی بافت متشکل از 
رشته های در هم آمیخته ای هستند که این توده الیاف با استفاده از حرارت ، مواد 
شیمیایی یا مکانیکی به یکدیگر پیوند داده شده و تشکیل یک الیه یا منسوج را 
می دهد. نمد یکی از متداول ترین نمونه های پارچه نبافته است. اگرچه منسوجات 
نبافته از نظر مکانیکی ضعیف تر از منسوجات بافته شده هستند، اما تولید آنها ارزان 

و سریع است. بنابراین، این الیه ها برای تولید ماسک جراحی ایده آل می باشد. 

نحوه عملکرد ماسک های تنفسی در مقابله با ویروس ها
مترجم : دکتر مژده قهرمانی هنرور*

اطالع رساني

شکل 1- نحوه عملکرد هر الیه جداگانه از یک ماسک جراحی 3 الیه
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از روش های متداول در تهیه الیه های بی بافت جهت تولید ماسک جراحی : اسپان 
باند، ملت بلون و ترموباند می باشد. در ادامه به طور مختصر هر سه روش تولید مورد 

بررسی قرار می گیرد :

 : Thermobond فرایند
در این فرایند الیاف پس از طی مراحل حالجی و عبور از دستگاه کاردینگ به 
صورت وب الیاف وارد پروسه باندینگ حرارتی توسط دو غلطک داغ می شوند. در 
شکل 2 دیاگرام نحوه تغذیه وب الیاف و تشکیل الیه های بی بافت ترموباند نشان 

داده شده است : 

 : spunbond فرایند
در این فرایند مطابق با شکل 3 ، به جای استفاده از الیاف و عبور آنها از مراحل 
حالجی و کاردینگ، گرانول مستقیما به دستگاه تغذیه شده و پس از عبور از 
اکسترودر به سمت اسپینرت پمپاژ شده و در نهایت با خروج فیالمنت ها  از روزنه ها، 
بر روی صفحه جمع کننده وب الیاف شکل می گیرد و سپس فرایند باندینگ یا 

ایجاد پیوند توسط غلتک ها انجام می شود. 

 : Melt-blown فرایند
در این فرایند مطابق با شکل 4، نحوه تولید تا حدودی مشابه با اسپان باند می باشد 
و تفاوت آن در مرحله خروج فیالمنت ها از روزنه های اسپینرت است که با ایجاد 
جریان هوای داغ در محفظه، الیاف با ظرافت باالتر و پراکندگی بیشتر تولید و بر 

روی صفحه جمع کننده به صورت وب الیاف قرار می گیرند. عملیات نهایی مشابه 
روش های قبلی شامل باندینگ یا ایجاد پیوند توسط غلتک های داغ می باشد. 

الیه نهایی تولید شده توسط این روش به دلیل دارا بودن الیاف با ظرافت باالتر و 
پراکندگی، سایز منافذ شکل گرفته بر روی الیه بسیار کوچکتر از دو روش قبلی 
می باشد و این امر سبب قابلیت فیلتراسیون بیشتر ذرات با ابعاد بسیار کوچکتر 
) که نقش  به عنوان الیه میانی در ماسک  به همین دلیل معموال  می شود و 

فیلتراسیون ذرات یا عوامل بیماری زا را بر عهده دارد( مورد استفاده قرار می گیرد.
جهت درک بهتر تفاوت الیاف تولید شده در این روش با سایر روش ها، در شکل 
5 ظرافت الیاف تولید شده در روش ملت بلون با الیاف تولید شده در روش اسپان 

باند مقایسه گردیده است :
ماده اولیه بکار رفته برای هر سه روش بیان شده اغلب الیاف و یا گرانول پلی پروپیلن 
می باشد. به دلیل استفاده از روش گرمایی جهت تهیه الیه نهایی از پلیمرهای 
ترموپالست )گرما نرم( مانند پلی پروپیلن، پلی استر، پلی اتیلن، پلی آمید و پلی اورتان 
می توان در این فرایندها استفاده نمود که از بین این مواد، پلی پروپیلن به دلیل 
مصارف پزشکی و بهداشتی متداول ترین است. عالوه بر آن این پلیمر نسبتاً ارزان 
است و دارای گرانروی ذوب کم برای پردازش آسان است. بنابراین، پلی پروپیلن 
متداول ترین ماده ای است که برای تهیه ماسک جراحی 3 الیه استفاده می شود 
در حالی که از مواد دیگری مانند پلی استایرن، پلی کربنات، پلی اتیلن و پلی استر نیز 

می توان در ماسک استفاده کرد.

شکل 2- نحوه تولید الیه های بی بافت ترموباند

شکل 3- نحوه تولید الیه های بی بافت اسپان اند

شکل 4- نحوه تولید الیه های بی بافت ملت بلون

شکل 5- تفاوت ظرافت الیاف تولید شده در روش اسپان باند و ملت بلون
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جریان هوای داخل ماسک :
 برای درک جریان هوا از طریق ماسک، مکانیک سیاالت الزم است. شکل 6 نحوه 

جریان هوا از یک کانال باریک را نشان می دهد.  

طبق معادله برنولی : 

در این معادله : P فشار ، ρ چگالی سیال ، v سرعت ، g ثابت گرانش و h ارتفاع است. 
به شرط آنکه جریان هوا دارای شرایط زیر باشد:

)1( جریان ثابت
)2( جریان غیر قابل فشردگی

)3( جریان بدون اصطکاک
)4( در امتداد یک جریان ساده هوا 

از آنجا که کانال در شکل 6 در راستای افق قرار دارد :

 
 با ترکیب معادالت )1( و )2( :

 

با توجه به قانون بقای جرم، مقدار جرم ورودی به کانال برابر با مقدار جرم خارج 
شده از کانال است :

 

که در این معادله A سطح مقطع ورودی و خروجی کانال و v سرعت است.
بنابراین ، هنگامی که هوا مطابق شکل 6 از طریق کانال وارد می شود :

 

هنگامی که معادله )5(< 1 است، هنگامی که هوا از کانال در شکل 5 جریان 
می یابد، تغییر فشار با توجه به معادله )3( : 

 

جریان هوا از کانال در شکل 7 نشان می دهد که هوا هر زمان که کاربر نفس بکشد، 
به ماسک نفوذ می کند. 

هوای محیط اطراف به منافذ کوچک و بی شمار ماسک وارد می شود. از معادالت 
)3( و )5( مشخص است که هرچه اختالف سطح در مناطقی که هوا عبور می کند 
بیشتر باشد یا منافذ ماسک کوچکتر باشد ، افت فشار بیشتر خواهد بود. به عبارت 

دیگر، نفس کشیدن از طریق ماسک برای استفاده کننده

 دشوارتر است.
 

شکل 7 - نحوه ارزیابی BFE و VFE بر روی ماسک های تنفسی 

معیارهای عملکرد ماسک های تجاری :
ماسک های صورت با فیلتراسیون فیزیکی، محافظت در برابر ذرات معلق در هوا، 
عوامل بیماری زا، ترشحات و مایعات بدن را در اختیار کاربر قرار می دهند. طبق 
استاندارد F2100 انجمن آزمایش و مواد آمریکایی )ASTM( که الزامات عملکرد 
مواد مورد استفاده در ماسک های صورت پزشکی را مشخص می کند، پنج ویژگی 

شکل 6- نحوه جریان هوا از یک کانال باریک
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یا عملکرد جهت بررسی کیفی ماسک ها باید مورد توجه و اندازه گیری قرار بگیرد : 
راندمان فیلتراسیون ذرات )PFE( ، بازده فیلتراسیون باکتریایی )BFE( ، مقاومت در 

برابر مایعات ، افت فشار و قابلیت اشتعال 
از آنجا که ماسک های تنفسی بخشی جدایی ناپذیر از کیت تجهیزات محافظت 
شخصی )PPE( برای محافظت در مقابل بیماری های عفونی و ویروسی می باشد، 
بررسی پارمترهای بیان شده مطابق با استاندارد، اطمینان کاربر نهایی را نسبت به 
ایمنی مورد تقاضا باال برده و کمک می کند تا آگاهانه ترین انتخاب ماسک را برای 

برنامه مورد نظر انجام دهد.

: )PFE( راندمان فیلتراسیون ذرات
پراکنده  به ذرات  را نسبت  فیلتراسیون ماسک های صورت  آزمون کارایی  این 
 PFE موجود در هوا با سرعت جریان ثابت اندازه گیری می کند. برای آزمایش
و کمی سازی کارایی فیلتراسیون الیه های استفاده شده در ماسک های صورت، 
مطابق با استاندارد ASTM F2299 از ذرات التکس پلی استایرن 0/1 میکرومتر 
در جریان هوا با سرعت 0,5-25 سانتی متر بر ثانیه، استفاده می شود. از پراکندگی 
نور برای تعیین کمیت تعداد ذرات قبل از فیلتراسیون )Mu( و همچنین مقدار آن در 
بعد از فیلتراسیون )Md( استفاده می شود. بازده فیلتراسیون )E( ، که اغلب به صورت 

درصد بیان می شود ، می تواند مطابق با معادله )7( محاسبه شود:
 

درصد نفوذ )P( ، یا نشت ذرات از طریق ماسک، می تواند مطابق با معادله )8( به 
صورت کمی تعیین شود :

 

بنابراین هرچه مقدار E باالتر باشد ) یا P کوچکتر باشد( نشان دهنده توانایی بهتر 
 F2299 ماسک در فیلتر کردن ذرات زیر میکرون است. بنابراین مطابق با استاندارد
امکان مقایسه مقدار PFE الیه های مختلف مورد استفاده برای تولید ماسک های 

تنفسی فراهم می شود. 

: )BFE( راندمان فیلتراسیون باکتری ها
 این آزمون ، عملکرد ماسک را در فیلتر کردن باکتری  ها ) با بکارگیری باکتری های 
آئروسل استافیلوکوکوس اورئوس( مطابق با استاندارد ASTM F2101 به صورت 
کمی مشخص می نماید. باکتری های آئروسل استافیلوکوکوس اورئوس به دلیل 
ارتباط بالینی آن به عنوان یکی از مهمترین دالیل ابتال به عفونتهای بیمارستانی 
در بیمارستان یا مراکز بهداشتی درمانی انتخاب شده است. برای انجام آزمایش، 
یک سوسپانسیون مایع در هوا از باکتری های آئروسل استافیلوکوکوس اورئوس 

L/( 1 ft3/min با سرعت جریان ثابت )میانگین اندازه ذرات 0/3 ± 3 میکرومتر(
min28.3( مطابق با شکل 7 به نمونه فیلتر هدف تغذیه می شود و سپس از یک 

نمونه شش مرحله ای آندرسن عبور داده می شود. هر مرحله یا ردیف حاوی یک 
صفحه آگار است که به عنوان واسطه ای رشد هر باکتری را پس از عبور از مواد 
فیلتر به صورت کلنی های قابل مشاهده روی صفحات مشخص می کند. یک 
کنترل نیز در شرایط یکسان در غیاب نمونه فیلتر انجام می شود. درصد BFE را 

می توان با معادله )9(  محاسبه کرد:

در این معادله C و F به ترتیب تعداد کلنی های باکتری را در قبل و بعد از 
حضور فیلتر نشان می دهند. با استفاده از استاندارد ASTM F2101 می توان 
 BFE 95٪ را بدست آورد. برای ماسک های جراحی حداقل BFE 99,9٪ حداکثر
مورد نیاز است. الزم به ذکر است که به غیر از مشخصات ASTM ، برخی از 
 Greene را با استفاده از روش اصالح شده BFE تولیدکنندگان ماسک رتبه بندی
و Vesley کمی می کنند ، که این روش کارایی ماسک را در جلوگیری از عبور 
 ASTM باکتری در صورت استفاده از صورت انسان آزمایش می کند. این روش با
F2101 قابل مقایسه نیست و توسط ASTM برای مقایسه توصیه نمی شود. 

روش ASTM F2101 دارای مزایای بی شماری است از جمله اینکه یک روش 
آزمایش تکرارپذیر با توانایی کنترل دقیق اندازه ذرات آئروسل باکتری بوده و یک 
مجموعه استاندارد از استانداردها را برای مقایسه بین بسیاری از مواد فیلتری مختلف 
در زمان های مختلف ارزیابی، فراهم می کند. با این حال، این روش همانند 
 BFE برای ASTM F2101 استاندارد ، PFE برای ASTM F2299 استاندارد

مناسب ، طراحی و خصوصیات محافظت از صورت ماسک را ارزیابی نمی کند.

 : )VFE( راندمان تصفیه ویروسی
 )VFE( پارامتر دیگری است که توسط تولیدکنندگان ماسک برای بازاریابی و برای 
برخی از ماسکهای تنفسی مخصوص N95 مورد استفاده قرار می گیرد. اگرچه در 
حال حاضر توسط ASTM به عنوان یک روش آزمون استاندارد شناخته نشده 
است و بنابراین الزامی برای ارزیابی ماسک نیست. آزمون VFE از همان روش و 
تنظیمات توصیه شده توسط ASTM F2101 برای BFE استفاده می کند )شکل 
7(. باکتریوفاژ ΦX174 ، که فقط باکتری های E. coli را آلوده می کند، به عنوان 
ویروس چالشی مورد استفاده قرار می گیرد. این ویروس ها در قطرات آب قرار گرفته 
و قطرات حاوی ویروس با ابعاد  3/ 0 ±  3 میکرومتر را تشکیل می دهد. همانطور 
که در باال برای BFE توضیح داده شده است مقدار VFE در مقایسه با حالت بدن 

فیلتر محاسبه می گردد.

مقاومت در برابر مایعات : 
مقاومت در برابر مایعات در حقیقت توانایی ماسک را در زمان پاشش قطرات 
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محیطی جهت عدم انتقال از الیه های بیرونی آن به الیه های داخلی ارزیابی 
می کند. طبق استاندارد ASTM F1862 ، 2 میلی لیتر خون مصنوعی ، حاوی یک 
رنگ قرمز برای تشخیص بینایی و یک مایع غلیظ مطابق با غلظت خون، در برابر 
نمونه کامل ماسک پزشکی با سرعت های مختلف قرار می گیرد. این سرعت ها 
با فرض فشارهای مختلف 80 میلی متر جیوه )سطح 1 ، فشار خون وریدی( ، 120 
میلی متر جیوه )سطح 2 ، فشار شریانی( و 160 میلی متر جیوه )سطح 3 ، فشارهای 
باال در حین ضربه یا در شرایط جراحی با فشار باال اتفاق می افتد( مطابقت دارند. 
تعیین مقاومت در برابر مایعات براساس تشخیص بصری نفوذ خون مصنوعی به 
الیه داخلی ماسک صورت می گیرد. برای شبیه سازی شرایط استفاده واقعی، یعنی 
تنفس، که باعث ایجاد رطوبت باال می شود )بنابراین در مقاومت در برابر مایعات 
تأثیر می گذارد(، نمونه های آزمایش نیز در رطوبت نسبی باال %)5 ± 85( در دمای 

)5 ± 21( درجه سانتیگراد مورد آزمایش قرار می گیرند.

: )DP( اختالف فشار
این پارامتر، توانایی ماسک را برای محدود کردن جریان هوا اندازه گیری می کند 
و نشانه ای از قابلیت تنفس ماسک می باشد. به طور معمول جهت اندازه گیری 
این پارامتر، از یک فشار سنج با سرعت جریان هوای ثابت استفاده می شود و 
اختالف فشار هوا در دو طرف ماسک اندازه گیری شده و اختالف فشار بدست 
آمده با توجه به استاندارد MIL-M-36954 بر سطح نمونه تقسیم می شود. 
به این ترتیب زمانی که اختالف فشار کمتری )یعنی اختالف فشار کمتری در 
هر دو طرف( گزارش شود، نشان دهنده تنفس پذیری بهتر ماسک و احساس 
راحتی بیشتر کاربر می باشد. مطابق با استاندارد ASTM برای ماسک های با 
محافظت متوسط و باال، مقدار DP >5 و برای ماسک های با محافظت کمتر 
این مقدار باید DP >4 باشد. قابل توجه است که در طراحی ماسک ها باید بین 
مقدار DP و مقاومت در برابر مایعات یک مقدار بهینه تعیین و در زمان تولید 
الیه های بی بافت مورد توجه قرار گیرد. به طور کلی، افزایش مقاومت در برابر 
نفوذ خون مصنوعی همچنین منجر به افت فشار بیشتر در الیه های ماسک 

می شود و بنابراین قابلیت تنفس را کاهش می دهد.

اشتعال پذیری :
بیمارستان ها عموماً دارای منابع اشتعال متعددی مانند گرما، اکسیژن و منابع سوخت 
هستند. از آنجا که الیاف طبیعی و مصنوعی بکار رفته در ماسک قابل اشتعال 
هستند، به دلیل سرعت و شدت پخش شدن شعله، این می تواند خطرات احتمالی 
را برای استفاده کننده ایجاد کند. اشتعال پذیری ماسک مطابق با استاندارد 16 
CFR Part 1610 ارزیابی می شود ، به طور معمول آزمایشات را بر روی 10-5 

نمونه آزمایش انجام می  دهند. 
به طور خالصه، نمونه ماسک ابتدا به ابعاد تعریف شده 50 × 150 میلی متر بریده 
می شود ، سپس بر روی یک نگهدارنده دستگاه سوار شده و فیکس می شود. پس 
از آن، نمونه فیکس شده قبل از انتقال به محفظه آزمایش، در کوره خشک کن 
در )3 ± 105( درجه سانتیگراد به مدت 30 دقیقه قرار می گیرد. سپس نمونه به 
محفظه آزمایش انتقال یافته و شعله پایدار بوتان با طول ثابت )16 میلی متر( دقیقًا 
به مدت 1,0 ثانیه بر روی نمونه قرار می گیرد. زمان سوختگی، یعنی زمان الزم 
برای حرکت شعله در فاصله تعیین شده بر روی نمونه ماسک، ثبت می شود. 
مطابق با استاندارد ASTM F2100 برای تعیین جنس الیاف مورد استفاده در تهیه 
ماسک های پزشکی، ماسک ها باید الزامات قابلیت اشتعال کالس 1 را، با متوسط 

زمان سوختن 3/5≤، دارا باشند. 
عالوه بر آزمایشات استاندارد بیان شده، ماسک های پزشکی باید مطابق با استاندارد 
ISO 10993-5 و 10 که به ترتیب روش های سمیت سلولی و حساسیت پوستی را 

مشخص می کنند، مورد آزمایش قرار می گیرند تا اطمینان حاصل شود که الیه های 
ماسک برای استفاده کننده مضر نیستند. خالصه ای از انواع ماسک ها، معیارهای 

عملکرد آنها و کاربردهای استفاده در جدول 1 ارائه شده است .

* مدیریت واحد تحقیق و توسعه شرکت الیی ساز

منابع :

Face Masks in the New COVID-19 Normal: Materials, Testing, and Perspectives, 
Review Article, AAAS, Research, Volume 2020, Article ID 7286735, 40 pages

جدول 1- مقایسه انواع ماسک تجاری ، عملکرد و موارد استفاده
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تعداد اندکی از کمپانی های فعال در عرصه رنگرزی و تکمیل پالسما را جایگزین 
مواد شیمیایی و رنگزاهای آالینده و خطرناک کرده اند. در زیر به بررسی ترندهای 
بازار در زمنیه فناوری های پالسما از دیدگاه کمپانی Diener Electronic پرداخته 

می شود.
پالسما حالت چهارم ماده پس از جامد، مایع و گاز است و معموال در هنگام رعد و 
برق یا ظهور شفق قطبی به وجود می آید اما استفاده از فناوری های بر پایه پالسما 
در زندگی روزمره مدام در حال بیشتر شدن است: تلویزیون های پالسما، المپ 
های فلورسنت و حتی فندک های قابل شارژ که در آن ها از پالسما برای روشن 
کردن سیگار استفاده می شود. تولیدکنندگان صنعت نساجی نیز  می توانند با بهره 
گیری از این حالت ماده و بدون استفاده از مواد شیمیایی خطرناک ویژگی های 

خاصی را در پارچه ایجاد کنند.
تولیدکنندگان برای انجام این کار از گاز پالسمای یونیزه شده استفاده می کنند. 
در مقیاس اتمی این گاز دارای انرژی کافی برای آزادسازی الکترون از اتم های 
خود و ایجاد اقیانوسی از الکترون های آزاد است. قرارگیری منسوج در معرض گاز 
پالسمای یونیزه شده باعث ایجاد یک سری واکنش های شیمیایی در سطح آن 
و در نتیجه ایجاد خصوصیاتی می شود که پیش از این با استفاده از تکمیل های 
شیمیایی انجام می شد. از آن جایی که ماده مورد نظیر به داخل منسوج نفوذ نمی 

کند باعث آسیب رساندن به منسوج و ایجاد تغییر در آن نمی شود. 
تکمیل های پالسمایی انواع مختلفی دارد نظیر کندکنندگی شعله، دفع آب، تر 

شوندگی، ضد خراش، ضد خوردگی، پوشش های نچسب، متالیزاسیون و غیره. این 
موضوع نشان دهنده پتانسیل باالی فناوری پالسما برای انجام تکمیل های موثر 

و دوست دار محیط زیست است.
این تکمیل های پالسمایی که جایگزینی زیست سازگار و خشک برای رنگزاها 
و تکمیل های شیمیایی محسوب می شوند، دارای مزایای دیگری هم هستند. 
کمپانی دینر الکترونیک یکی از کمپانی هایی است که به بررسی و ارایه قابلیت 
های فناوری پالسما پرداخته و آن را در زمینه های مختلفی نظیر پالسما ژنراتورها، 
دستگاه پالسمای فشار پایین )تولید پالسما در محفظه های خالی( و پالسمای 
اتمسفری)خروج پالسما از یک نازل و توسط هوای فشرده بدون نیاز به محفظه( 

عرضه می کند.
این کمپانی در سال 1993 توسط کریستوف دینر در شهر ناگلد )آلمان( تاسیس 
شده است. مدیر فروش کمپانی، آرکادی کونافکو می گوید دینر از زمان تاسیس 
کمپانی بیش از 10000 سیستم را در سرتاسر جهان برای انجام آماده سازی 
سطحی و همچنین ایجاد پوشش های محافظ برای مشتریان خود در صنایع 
مختلف نصب کرده است از جمله بخش پزشکی )لنزهای تماسی، ایمپلنت ها، 
تجهیزات پزشکی، کاتتر(، بخش خودروسازی )ایمنی برقی، مدیریت موتور، تولید 
وسایل نقلیه الکتریکی(، محصوالت لوکس)ساعت، جواهرات، دکوراسیون(، صنایع 

عام)بسته بندی مواد غذایی، صنایع سبک( و در نهایت منسوجات.
کمپانی دینر راهکارهای زیادی را برای صنایع نساجی ارایه می دهد از پوشش 

اطالع رساني

بررسی پیشرفت های صورت گرفته در فرایند پوشش دهی با پالسما 
ترجمه: آزاده موحد
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منسوجات ورزشی، لباس زیر، کفش و لباس شنا گرفته تا استفاده از پالسما در 
شستشوی منسوجات.

کونافکو می گوید: »تکمیل پالسمای دینر از طریق گاز یونیزه شده حاصل از تخلیه 
الکتریکی باعث ایجاد تغییر در خواص کارکردی منسوجات می شود. برای انجام 
این تکمیل به هیچ عملیات قبلی و بعدی نیاز نیست اما باز هم بستگی به محصول 

و کاربرد آن دارد.
گازهای مورد استفاده در فرایند پالسمای استاندارد-هوای فشرده، اکسیژن، آرگون 
و غیره-هیچ تاثیر منفی بر محیط زیست ندارند و هیچ پسابی هم در این فرایند 
تولید نمی شود. در صورت انجام فرایند پالسما بر روی محصوالت سمی باید از 
پالسمای فشار پایین استفاده کرد. در این حالت حجم مواد شیمیایی مورد استفاده 
بسیار پایین خواهد بود و احتماال با استفاده از یک فیلتر کربن نیز می توان مانع از 

آزادسازی ضایعات سمی حاصل شد.«
مصرف انرژی در این فرایند به سایز سیستم و تجهیزات مورد استفاده بستگی دارد 
ولی معموال چندان باال نیست. با توجه به مزایای زیاد فناوری پالسما و سهولت 
اجرای آن، عجیب است که این فناوری آن طور که باید و شاید در بخش تکمیل 
منسوجات به کار گرفته نمی شود، از طرفی به نظر می رسد خرید و نصب سیستم 

های پالسمایی در صنایع موازی و موسسات آکادمیک بسیار رایج باشد.

سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه
کمپانی دینر الکترونیک که مرکز آن در شهر ابهاوزن)آلمان( واقع شده و دارای 
پنج شعبه در نقاط مختلف جهان از جمله شانگهای است، دارای مشتریان زیادی 
در آسیا و اروپا و در بخش های مختلف پزشکی، نساجی، خودروسازی و لوازم 
الکترونیکی مصرفی می باشد. فناوری های پالسمای این کمپانی توسط دبیرستان 
ها و دانشگاه های جهان مورد تحقیق و برسی قرار می گیرند که نشان دهنده 

کاربردهای این فناوری در بازار آینده است.
اگرچه به نظر می رسد از تمام پتانسیل این فناوری برای پوشش دهی استفاده 

شده اما به کارگیری آن در صنعت همچنان کند است که نشان می دهد موانعی 
بر سر راه رشد آن قرار دارد. کونافکو علت آن را هزینه باالی فعالیت های مربوط 
به تحقیق و توسعه می داند. این هزینه ها برای موارد کاربردی دارای فناوری 
های سطح پایین بیش از حد باالست. وضعیت مالی تولیدکننده ای که قصد 
استفاده از فناوری پالسما را دارد نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. در حال حاضر 
تکمیل پالسما برای منسوجات تنها برای منسوجات گران قیمت نظیر منسوجات 
فنی، منسوجات کارکردی، منسوجات ورزشی مخصوص فضاهای باز، منسوجات 

پزشکی و منسوجات هوشمند توجیه اقتصادی دارد. 
کونافکو می گوید: »پالسما یک فناوری نسبتا گران است و این بدان معناست که 
نیاز به سرمایه گذاری های مشخصی از سوی مشتریان بالقوه دارد. کمپانی هایی 
که از این فناوری استفاده می کنند باید اطمینان حاصل کنند که بخش تحقیق و 
توسعه آن ها واکنش سریعی به تغییرات بازار مانند توسعه محصوالت و فناوری 

های جدید نشان می دهد.«
با استفاده از فناوری پالسما انگیزه الزم برای توسعه محصوالت کامال جدید با 

خصوصیات مختلف ایجاد خواهد شد.

کونافکو عقیده دارد بررسی خواص ضدمیکروبی پوشش های پالسمایی، افزایش 
مقاومت سایشی در پوشش های آب گریز پالسمایی و استفاده از پوشش های 

فلزی نظیر مس و نقره از بخش های تحقیقاتی مهم و کلیدی هستند.
بخش های کلیدی کمپانی دینر برای آینده عبارت است از فعالیت در جهت تولید 
خودکار، ایجاد ارتباط بین تجهیزات تولیدی و صنعت 4,0. احتمال دارد به زودی 
از سیستم های پوشش دهی پالسما که در شبکه اجزای متصل به کار گرفته می 
شود رونمایی شود. بررسی مواد شیمیایی جدید برای ایجاد خواص کارکردی در 
سطح پارچه به ویژه بهبود کیفیت رنگرزی و چاپ از دیگر فعالیت های این کمپانی 
در آینده خواهد بود. بنابراین با وجود هزینه باالی تحقیق و توسعه پیشرفت فناوری 

همچنان ادامه دارد.

مرجع:
Otis Robinson, “Diener Electronic examines developments in plasma 

coating”, WTIN, January 2020
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تهیه و تنظیم: 
مهندس اکبر شیرزاده

بخش دوم

چندین قرن حکومت و سلطنت ساسانیان یکی از 
درخشان ترین ادوار تاریخ هنر ایران محسوب می شود. 
و  داشت  شهرت  دنیا  تمام  در  ساسانی  پارچه های 
نساجی ایران در این دوره سرآمد تمام کشورها به 
شمار می آمد. این پارچه ها که اغلب ابریشمی هستند 
در بافت یا تزئین آن از نخ  و الیاف طال و نقره استفاده 
شده است وطرح های آن عصر بیشتر شامل نقوش 
انسانی، حیوانی و موجودات افسانه ای و اسطوره ای 
است. قطعات بسیاری از پارچه های دوران ساسانیان 
هم اکنون در موزه های داخلی آمریکا و اروپا نگهداری 
می شود که داللت بر رونق و شکوفایی این صنعت 

بوده است.

تصویر شماره یک- پارچه زربفت 

به  مزین  زربافت  پارچه  قطعه  یک  شماره  تصویر 
آیه ای از قرآن مزین است در حالی که به صورت قاب 
تنظیم شده و بافت بسیار نفیسی دارد. در اطراف گل 
و بوته های بسیار زیبا  به روی پارچه  که تارهای آن 
از ابریشم رنگی است، قرینه  شده و بسیار دقیق و 

بی عیب بافته شده است. 

به  ژاکارد  دستگاه  وسیله  به  امروز  پارچه  نوع  این 
قبل  سال  هزار  چندین  ولی  می َشود  بافته  راحتی 
توسط کارگران ماهر انجام می شد به این صورت که 
در باالی ماشین قرار می گرفتند و دسته های نخ تار 
را به موقع و تحت فرمان نقش خوان ) شعربافت( از 
دست های خود که در نقشه پیش بینی شده بود باال 
می بردند و با هماهنگی سایر کارگرها، برای رو قرار 
گرفتن نخ های تار و رد شدن نخ پود از زیر آنها عمل 
می کردند. این عمل تعداد نخ های پود در بافت پارچه 
به صورت  نقشه  تکرار می شد. در تصویر شماره2، 

گسترده تر به نمایش در آمده است.

تصویر شماره 2- پارچه زربفت

بنابر گفته اکثر مستشرقین و نویسندگان، پس از یک 
رکود ممتد در هنر و صنایع ایران در دوره ساسانی 
و صنعت  ایرانی  لباس  قدیمی  مدل های  احیای  با 
بافندگی و عالقه خاص مردم به سنن قدیمی و به 

پژوهشی در دیرینه شناسی  

تولید پارهچ  اریان باستان
وجود آمدن حس خالقیت هنری، صنایع آن چنان 
ترقی کرد که با دوره های قبل قابل قیاس نبود. با 
این که تاکنون درباره طرز بافندگی و موادی که در 
آن به کار می رفت به طور دقیق بحثی نشده اما به 
طور کلی می توان گفت در زمان ساسانیان، صنعت 
پارچه بافی همدوش صنایع دیگر ترقی فراوان کرد و 
در نتیجه این پیشرفت عظیم، مقدار زیادی پارچه هایی 
را که گل های زیبا و صورت حیوانات عجیب در آنها 
بافته شده و چه از راه تجارت در قرون وسطی و چه 
در زمان جنگ های صلیبی به اروپا برده اند و آنها را 
پوشش اشیای متبرک کلیساها قرار داده اند؛ تا امروز 

باقی است.

 تصویر شماره 3- پارچه زربفت با نقش سیمرغ و اژدها

تصویر شماره 3، پارچه زری با نقش سیمرغ و اژدها، 
نوع دیگری از نمایش بافت پارچه های زربفت شکل دار 
را نشان می دهد که برای بافت آن از دو دسته تار و دو 
نوع دهنه استفاده می شد. یک دسته تار به وسیله لنگه 
ورد برای زمینه بافت و دسته دوم به وسیله گوشواره در 
باالی دستگاه بافندگی به وسیله کارگران ماهر مدنظر 
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قرار می گرفت. آنان نخ های تار را در دستان خود نگه 
می داشتند و به موقع طی فرمان برای حرکت و وارد 
شدن پود در وسط تارها، دستان خود را باال و پایین 

می بردند و عمل بافت را انجام می دادند.
در اجرای این طرح ها دقت عمل بسیار قابل توجه است 
چون معمواًل بین 5 تا 15 کارگر در باالی ماشین، 
عمل حرکت نخ های تار را با توجه به گفته نقشه خوان 
انجام می دادند و باید گوش به زنگ می ماندند تا به 

موقع، دست چپ یا راست خود را حرکت دهند.
در آن زمان، زمستان ها یک نوع جامه برتن می کردند 
که از ابریشم و پشم بافته شده بود و در آستر آنها 
ابریشم تابیده جا می دادند و به عنوان »آجیده  دوزی« 
شناخته می شد. تصویر شماره4، نمونه هایی از آجیده 
با نقش های نوری و به صورت ضربدری و  دوزی 

قرینه شده را نشان می دهد. 

تصویر شماره 4-آجیده  دوزی

معمواًل پارچه های زری بافی، مخمل، ترمه، تافته با تور 
یا حریر نقده دوزی یا آجیده دوزی شده، آستردار بود. 
در کتاب مروری بر صنایع دستی ایران، عمر مفید 
پارچه های نقده دوزی و آجیده دوزی را حدود 100 
سال و عمر مخمل را بین 50 تا 70 سال دانسته اند. 
در خراسان جنوبی، نقده دوزی و آجیده دوزی رواج 
داشت و هم اکنون زنان سالخورده در این کار مهارت 

کامل و کافی را دارند.

ابریشم را از هندوستان از راه دریا می آورند. راه های 
آن  پاسبان  مردم سغد  که  مرکزی  آسیای  خشکی 
بودند. ایران را با چین در روابط دائمی نگهداشته و 
به وسیله ایران، امپراتوری روم نیز با چین مربوط بود 
و از آنجا مستقیماً ابریشم می آورند. در مقابل، مردم 
را که  ایران  وسمه  دیگر مخصوصاً  چین کاالهای 
برای رنگ کردن ابرو بود، می پسندیدند و به قیمت 
گزاف آن را می خریدند. تولید ابریشم که کاشف آن 
چینی ها بودند به مدت 200 سال مخفی ماند و تمام 
دروازه های خود را کنترل می کردند که کسی تخت 
کرم ابریشم را از چین خارج نکنند و تمام افرادی که 
خارج می شدند مورد تفتیش قرار می گرفتند تا مطمئن 

شوند تخ ابریشم از چین خارج نمی گردد.
اولین بار یک شاهزاده ایرانی مبادرت به سوراخ کردن 
عصا،  سوراخ  داخل  در  و  شده  خود  عصای  وسط 
به شمال  از چین  و  داد  قرار  ابریشم  مقداری تخم 
ایران - مرکز درخت های توت- آورد. وی به تهیه 
و تولید کرم ابریشم و در نتیجه خود ابریشم نمود. 
این عمل چنان زیبا و پرقدرت انجام شد که ایرانیان، 
تولید ابریشم را به انحصار خود درآوردند و چنان پارچه 
ابریشمی را با نقش و نگار و گل و بوته و همچنین 
رنگ های متناوب و متفاوت به دنیا عرضه نمودند که 
شاهزادگان و مردم متمول چین خریدار آنها شدند و 

افتخار می کردند لباس ایرانی بر تن دارند.

تصویر شماره 5-پارچه ابریشمی

تصویر شماره 5، پارچه ابریشمی زری بافی را نشان 
می دهد که با نقش گل و بوته در اصفهان )قرن 10 
و 11( بافته شده و هم اکنون در موزه ملی ایران قرار 
دارد. متأسفانه تاکنون تحقیقات کامل در مورد محل 

کار بافندگان، نام متخصصین و ذکر معانی لغات و 
اصطالحات بافندگان آن زمان انجام نشده است اما 
دالیل بسیاری وجود دارد که بافندگان و متخصصین، 
بافتن پارچه های فاخر مانند دیبا و زری مورد استفاده 
پادشاهان و حکام وقت بوده در زمان ساسانیان را بسط 

و گسترش دادند. 
ابریشم بافی و از جمله بافت زربفت، از سده چهارم 
میالدی در ایران سابقه داشته است. طبق نظر بهشتی 
پور، دیبای شوشتر پوشاک بزرگان عالم بود و خریدار 
بسیار داشت و نیز در شوشتر و بالد دیگر خوزستان، 
قسمی پارچه از پر مرغ ماهی خوار و قو درست می 
کردند که پربهاترین منسوجات و در لطافت و ظرافت 
بی مانند بود. برخالف نظر پوپ که نوشته است، ما 
نمی دانیم اولین کارگاه های بافندگی ابریشم از چه 
تاریخ و در کجای ایران تاسیس شده اند، بهشتی پور 
می نویسد: »کارخانه های نساجی در مرو، ری، اهواز 
کرکی،  شال های  مانند  منسوجات  انواع  شوشتر،  و 
پشمی، حریر و دیبا را می بافتند. زراعت و صنعت پنبه 
نیز ترقی کرده و در جمیع ایاالت مخصوصا نواحی 

خراسان، معمول بود.« 
او در جای دیگری می نویسد: »مردم در زمستان از 
جامه های ابریشم و پشم استفاده می کردند و دالیل 
بافتن پارچه  بسیاری است که بافندگی، مخصوصاً 
های فاخر، مانند دیبا و زری که مسلما مورد استفاده 
شاهان وقت بوده، در زمان ساسانی ترقی کرده است. 
همچنین، پارچه های بسیار لطیف از پشم، کرک و 
ابریشم در ایران ساسانی بافته می شد که مشهور آفاق 
بود. در مغرب نیز، پارچه های ابریشمی ایران بسیار 
مورد توجه بودند. چنان که ژوستینین، امپراتور روم 
به زحمت توانست برای کارگران حق انحصاری بافتن 
آنها را به دست آورد. همین امر باعث شد، بسیاری از 
کارگران سوریه به ایران بازگشتند. پس از آن ژوستن، 
اجازه  ساسانی  پادشاهان  از  توانست  دیگر،  امپراتور 
بگیرد که مردم سرزمین سغد تنها برای رومیان پارچه 

ببافند.«
برجسته آن«ذکر  آثار  و  ایرانی   در کتاب»هنرهای 
شده است که تقریبا همه نمونه پارچه های این دوره 
در خارج از ایران هستند. کریستی معتقد است، بیش 



از 60 نمونه از کاالهای نساجی آن زمان در دست 
است که اغلب آنها در موزه های اروپا و هندوستان 
نگهداری می شوند. یک مورخ دیگر می نویسد: این 
نمونه ها در موزه های بزرگ جهان چون: آرمیتاژ، 

برلن، آلبرت و ویکتوریا در لندن موجودند.
روی  پارچه  نقشه  قسم  تقریبا 25  اینها،  بر  عالوه 
حجاری های طاق بستان نمایش داده شده که برای 
متخصصین راهنمای مهمی است و به تشخیص و 
تقسیم بندی منسوجات زمان ساسانی کمک می کند. 
گیرشمن در این مورد می نویسد: »»از ابتدای سال 
رواج  متبرک مقدس  اشیای  تجارت  هزار میالدی، 
مالکیت  می خواست  هرعبادتگاهی  یافت.  عجیبی 
و  باشد  داشته  را  مسیحی  پارسیان  استخوان های 
برای آنکه این استخوان ها را از شرق بیاورند، آنها 
را در پربهاترین بافته ها می پیچیدند. به این ترتیب، 
این پارچه های کهنسال که در صندوق های متبرک 

محفوظ مانده بودند، به دوران ما رسیدند.
پارچه های زمان ساسانی در تمام دنیا معروف و ایران 
در صنعت نساجی از تمام کشورهای جهان پیش بود. 
در آن زمان، پارچه های ابریشمی و سایر قماش ایران 
داشت،  زیادی  دنیا خریداران  دیگر  نقاط  و  اروپا  در 
ولی حتی یک بافته که بتوان آن را به دوره ساسانی 
منتسب دانست، هنوز در ایران پیدا نشده است. آگاهی 
ما درباره بافته های ساسانی به بازنمایی های آنها در 
نقوش برجسته طاق بستان و نقاشی های دیواری در 

چند نقطه آسیای میانه محدود است. 
که  اند  داده  نسبت  ساسانی  دوره  به  را  بافته  چند 
چون هسته ای کوچک و سخت نقش و نگارهایی 
به راستی ساسانی دارند و با اسلوب ساسانی خالص 
بافته شده اند، می توان اعتبار آنها را پذیرفت. شناسایی 
بافته های ساسانی را، تقلیدهای فراوانی که نه تنها 
بافندگان آن روزگار، بلکه بافندگان چند سده بعد از 

آنها کردند، دشوار می سازد.
 مجموعه کوچکی از بافته ها که تعلق آنها به دوره 
ساسانی قطعی است، آنهایی هستند که در گورهای 
آسیای میانه و مصر و در خزائن کلیساهای اروپا حفظ 
ابریشم هستند تصویر  بافته ها  اند. بیشتر این  شده 
لباس هایی که در حجاری ها یا روی ظروف سیمین 

دیده می شود، معمواًل کار مطالعه پارچه های ساسانی 
را آسان می کند. امیل مال می گوید: »حتی در چین 
که سرزمین ابریشم نامیده می شد، گاه از اسلوب پارچه 

بافی ایرانی تقلید می کردند.«
طبق نظر پوپ، گران بهاترین اسباب تجمل در دوره 
ساسانی ابریشم بوده است؛ زیرا دست کم تا زمان 
سلطنت ژوستینین)565- 527 م(، ایران ماده اولیه 
پارچه هایی را که می بافته، خود نداشته است و آن را 
از چین به صورت ابریشم خام دریافت می کرد که 
هنوز قابل بافتن و رنگ کردن نبوده یا به صورت 
پارچه ای بوده که می شکافته است تا دوباره از نخ آن 

استفاده کند. 
نقل کرده اند که وقتی نساجان انطاکیه را به شوشتر 
صناعت  میالدی   260 سال  در  اول  شاپور  بردند، 
ابریشم را در ایران تاسیس کرد. اما از طرف دیگر، 
اگر محرز باشد که تا قرن سوم پیش از میالد چین 
ابریشم و صنایع  از  نگذاشته است کسی در خارج، 
مربوط به آن اطالعی به دست آورد. می توان نتیجه 
گرفت که از آن پس، مهاجرینی کم کم ابریشم رشته 
و پارچه های ابریشمی و بعد صنعت رشتن و بافتن آن 
را به آسیای غربی برده اند. ولی بر ما معلوم نیست که 
چه وقت و در کجا این مهاجرین به ایران رسیده اند و 
اطالعاتی هم که از آزمایش پارچه ها به دست آمده، 

بسیار اندک است. 
مقارن نیمه قرن ششم میالدی بود که پرورش نوغان و 
تهیه ابریشم در ایران معمول شد. مسعودی می نویسد: 
»شاپور دوم بعد از شکست رومیان عده ای از بافندگان 
را در شوشتر، شوش و شهرهای ناحیه اهواز جای داد 
و در این زمان، تولید دیبای شوشتر و انواع حریر در این 
شهر معمول شد. تافته را در شوش و پرده را در خاک 
نصیبین می بافتند.« همچنین، شاپور دوم بافندگانی را 
از »آمیده«، در شمال بین النهرین، به شوش و دیگر 
شهرهای خوزستان کوچ داد و آنها گونه های تازه ای از 
پارچه های ابریشمی و زری رواج دادند. این داستان را 
گویا، گزارشی در»کارنامه شهیدان«درباره پوسی نامی 
که گویند رییس کارگاهی وابسته به کاخ شاپور در 
شوش و بعدها در »کرخادی« لیدان بوده است، تایید 
می کند. این گونه پارچه ها به اندازه ای مطلوب بوده که 

قرن ها پس از انقراض ساسانیان، در دست مردم و  
بازار بوده است. در جنگ های صلیبی چنان قیمتی 
داشت که اشیای متبرک کلیسا را در آن پیچیده یا 
به عنوان کفن با خود به گور برده اند و برخی از خزانه 

کلیساها به موزه ها منتقل شدند.

پارچه زربافت
در لغت نامه دهخدا از زری چنین تعریف کرده اند: 
» زری، یک صفت نسبی منسوب به زر است یعنی 
ساخته شده از زر، در لغتنامه دهخدا معنی »زری« 
نسبی  صفت  یک  »زری  است:  شده  بیان  چنین 
منسوب به زر است، یعنی ساخته شده از زر، زرین، 
طالیی، زری عبارت است از پارچه های زربفت. پارچه 
ای که پودهای آن از طال است و زرباف و زری بافی 
عمل بافتن زری و زربفت بافی است )دهخدا، 1377: 
ذیل واژه(. »زری« یا »زربفت« به پارچه ای اطالق 
می-شود که در بافت آن الیاف فلز طال یا نقره به کار 
رفته باشد. این الیاف را در اصطالح گالبتون می گویند. 
گالبتون نخ ابریشم بسیار ظریف است که بر دور آن 

رشته نازکی از فلز طال یا نقره پیچیده شده باشد.
در  به عنوان »زری بافی  درمقاله ای  نیز  روح فر  زهره 
ایران« پارچه های زری و زربفت را چنین تعریف کرده 
است :» به طور کلی به پارچه ای که در بافت آن، 
الیاف فلز طال و نقره  به کار رفته است، زری یا زربفت 
می گویند.« نه تنها در تعاریف بلکه در بسیاری از دیگر 
منابع، پارچه زری، پارچه ای شناخته شده است که در 
آن زر و سیم به کار رفته است اما می توان گفت که هر 
پارچه ای که در ان الیاف زر به کار رفته باسد، مسلمًا 
زری است؟ و یا هر پارچه ای که در آن طال و نقره به 

کار رفته باشد، زری نیست؟
در گذشته بیشتر بافته های ارزشمند چون زری، مخمل 
و ... به مصرف دربار می رسید و اغلب بافندگان هم 
در خدمت دربار بودند. برای آن که بر جنبه تجمل 
و نفاست پارچه های بیفزایند از الیاف طال و نقره نیز 
استفاده می کردند و سعی داشتند که لباس درباریان 
الیافی از طال و نقره داشته باشد، حتی میزان زر به کار 
رفته در لباس درباریان گویای  مقام و جایگاه آنان 
بود. این پارچه از هر جنسی که بود و به هر شیوه ای 
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که بافته می شد، الیاف طالیی داشت و به درستی 
است که  پارچه ای  زری،  پارچه  که  نمی توان گفت 
الیاف طال و نقره دارد زیرا این تعریف می تواند تمام 
بافته هایی را در برگیرد که گذشتگان برای آن که در 
خور مقام شاهی و درباری باشند از الیاف زر در تار و 
پود آنها استفاده می کردند با پارچه های دیگر که در انها 

زر به کار رفته است
بختیاری«  تا  خراسان  از  »سفرنامه  در  دالمانی 
بافته های  درباره  قدیمی  مورخان  اگر   « می نویسد: 
طالیی، مطالبی نوشته اند منظور انها قالی و قالیچه 
بوده که مفوت طال جهت تزئین به کار می بردند.« 
برای عده ای هنوز هم در تعریف پارچه زری، ابهاماتی 
وجود دارد و بسیاری از پارچه هایی که زری نیست هم 
به نام زری می خوانند. به راستی زری چیست و چند 
درصد از یک پارچه زری را الیاف گالبتون تشکیل 

می دهد؟
ابریشم  از  آن  تار  یا  چله  که  است  پارچه ای  زری، 
خالص ، پودهایش ابریشم رنگی و یکی از نخ های 
پود، گالبتون )طال( است که می تواند زرین یا سیمین 
باشد. مطمئناً فقط نخ طال، تعیین کننده درصد نفیس 
یودن این پارچه های گرانبها نبوده و عوامل دیگری 
همچون لطافت و ظرافت، طرح و نوع نقشه بافت نیز 

تعیین کننده است.
فرهنگی  میراث  در  زری بافی  فن  استادان  از  یکی 
استان اصفهان می گوید:» مثاًل در یک قطعه پارچه 
زری، صد گرم گالبتون به کار می رود و هر مثقال 
گالبتون، هزار تومان باشد، قیمت گالبتون به کار 
رفته در این پارچه، صد هزار تومان و اگر هر مثقال 
دو هزار تومان باشد، ارزش گالبتون مصرفی دویست 
هزار تومان خواهد بود؛ در حالی که همین پارچه زری 
اگر خوب بافته شود حدود یک میلیون تومان ارزش 
دارد و اگر نقش آن تکراری نباشد و دیگر بافته نشود، 
نمی توان برایش قیمتی تعیین کرد. « چون ارزش این 
یافته ها تنها به الیاف گالبتون بستگی ندارد پس در 
تعاریف نیز نباید ارزش را به الیاف گالبتون معطوف 
کرد. به گفته همین هنرمند، در گذشته زری هایی 
می بافتیم که اصاًل در آنها گالبتون به کار نرفته ولی 
باز هم آن را پارچه زری می دانستند و با قیمت های 

باال فروخته می شد.
استاد دیگری می گوید» اگر گالبتون نداشته باشیم 
یا اگر کسی پارچه نرم تری سفارش دهد، به ندرت 
به جای گالبتون از نخ ابریشم رنگی دیگری استفاده 
می کنم. رنگ ها در دست بافنده است و می تواند از هر 
رنگی استفاده کند. پارچه زری با گالبتون و بدون آن 
هم بافته می شود.« با چین اوصافی پرسش اینجاست 
که اگر پارچه زری، منسوجی بافته شده از زر است چرا 
بافته هایی که فاقد الیاف زر هستند، به نام پارچه زری 

در بازار خرید و فروش می شوند؟
باید این نکته یادآوری شود که پارچه های مختلفی 
با ابریشم بافته می شوند و مسلماً روش بافت آنها نیز 
متفاوت است اما نمی توان آنها را با هم به یک نام 
شناخت. البته پارچه ابریشمی که به روش زری بافته 
می شود، زری است حتی اگر فاقد زر باشد؛ پس در این 
تعریف، تمایز پارچه های ابریشمی با یکدیگر در تفاوت 

شیوه های بافت است.
فنی  ویژگی های  تمام  که  بافته ای  نیست  درست 
زری مانند بافت، نوع الیاف، زیبایی، ظرافت و ... که 
جزومشخصات زری است؛ در گروه پارچه های دیگر 

بدانیم. 
پارچه زری ویژگی های خاص خود را دارد و دارای 
ظرافت بسیاری است؛ پس می توان گفت هر پارچه 
ابریشمین که به روش زری و با دستگاه زری بافی 

بافته شود، یک پارچه زری است.
مورد  این  در  صاحب نظر  و  ماهر  اساتید  از  یکی 
می گوید:» زری، نامی  است که بر روی این پارچه 
هم  و  ظریف  هم  زیباست،  هم  چن  گذاشته اند. 
تمام  و  گرفته  صورت  آن  خلق  برای  زیادی  دقت 
ریزه کاری های به دقت رعایت شده است. هر پارچه 
ابریشمی که به این شیوه و شرایط بافته شود و به 
رویش نقش و نگار ایجاد شود، زری است چه گالبتون 
داشته باشد و چه فاقد گالبتون. یکی از پودهایی که در 

این پارچه به کار می رود، گالبتون است.« 
و  اغلب محققین، مورخان  و  متأسفانه مستشرقین 
نویسندگان با عرضه تعاریف نادرست از پارچه زری، 
ارزش این بافته را تنها الیاف طال و نقره نسبت داده اند 
و به کلی از اهمیت اصلی این منسوج غافل مانده اند.

از آن جایی که در بافت این پارچه، بیشتر از الیاف زر 
استفاده می شود، می توان گفت که زر آن قدر با این 

بافته عجین شده که جدایی این دو غیرممکن است.

تصویر شماره 6-نوعی پارچه زری 

با زمینه  پارچه زری  نوع  در تصویر شماره6، یک 
سبز و گالبتون دیده می شود. ابتکار جدیدی طرح 
زیبای خاص  با  بافتی  چنین  بتوان  تا  شده  ریزی 
و برجسته به وجود آید. در طراحی این نوع زری 
تقسیم بندی  در  ابتکار  و  قرینه سازی  از  استفاده  با 
خ های تار از محور وسط این طرح نخ های مشابه را 
در موقع نخ کشی از وردها و گوشواره های به شکلی 
انجام می دهند که نخ های مشابه در طرفین در یک 
دسته گوشواره قرار گیرند یعنی نخ تار نوک پرنده 
سمت چپ و نوک پرنده سمت راست در یک جا 
روی طرح اثر می گذارد و بقیه نقاط بدن پرنده در 
طرفین در یک نقطه مشابه هستند و روی تارهای 
مشابه دیگر گوشواره قرار می گیرند؛ این نوع عمل 
نفر  یک  که  می نامند  حرکت  در  صرفه جویی  را 
کارگر ماهر گوشواره کش با حرکت یک دست خود، 
ترهای تکراری را یک جا به باال هدایت می کند با 
در  ولی  می شود  برابر  دو  بافت  عمل سرعت  این 
الزم  زیادی  بسیار  دقت  وردها،  از  نخ کشی  موقع 
است که باید ابتدا روی کاغذ شطرنجی آنها را پیاده 
نمود و تارهای مشابه را تعیین کرد. این نوع طرح 
دست  در  و  طراحی  ساسانیان  زمان  در  شکل دار 
باعث تعجب  قرار گرفت که  هنرمندان زری بافت 
و تحسین جهانیان قرار گرفت و چون هنرمندان 
کشورهای دیگر نسبت به آن بی اطالع بودند، بر 
این نوع طراحی ها نقش افسانه زدند و گفتند:» این 
عمل کار بشر نیست بلکه اشخاص ماوراء الطبیعه 

انجام داده اند.!« 
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How Does Antibacterial Fabric Work?
The photos and graph below are taken from our blog titled 
“Antimicrobial Socks: What They Are and Why You Need 
Them“.
Two sock fabric samples, one treated with Ultra-Fresh 
antimicrobial and another without an antimicrobial treatment, 
were tested using the ISO 20743.
The same amounts of bacteria (Staphylococcus aureus) were 
added to each sample and then incubated at 37C/98F (body 
temperature) for 24 hours.
Afterwards, both samples were assessed to determine how 
many bacteria were remaining.
As seen in the below photos, heavy amounts of bacteria were 
recovered from the untreated sock fabric. In contrast, hardly 
any bacteria were recovered from the antimicrobial sock 
fabric.

The graph below demonstrates how antibacterial fabric, used 
to make socks, performs over time and after washing. The 
same number of bacteria were added to an antimicrobial 
sock, the same sock after 25 home launderings, and also an 
untreated sock.
The samples were incubated for 24 hours at 98F/37C (body 
temperature). Afterwards, the number of bacteria remaining 
were determined.

Antimicrobial socks: how they work
Do antibacterial socks work? Yes, they do and here is how!
The bacteria on the untreated sock fabric grew exponentially 
(from about 50,000 to over 400,000!).
However, the Ultra-Fresh treated antimicrobial socks, had 
99.9% fewer bacteria as compared to the untreated sock after 
the same time period – even after 25 washes!
Therefore, the conclusion is very simple: fewer bacteria = less 
unwanted, embarrassing odor.

• Where is an Antimicrobial Fabric Used?
Antimicrobial fabrics are used across a wide range of end-use 
applications. We have listed a few examples below.
Housewares: towels, bedding, upholstery, carpets, curtains, 
pillows
Commercial: window coverings, military fabrics, uniforms, 
tenting, carpets.
Apparel: caps, jackets, work wear, sportswear, fleeces, 
intimates
Building Products: architectural fabrics, awnings, canopies
Healthcare: scrubs, masks, drapery, window coverings, 
bedding, filters, lab coats
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Antimicrobial fabric treatments can be applied during normal 
textile finishing processes, meaning no special equipment or 
processing steps are required.
When applying by coating, padding, exhaustion or foaming, 
the antimicrobial additive can typically be used in combination 
with other common auxiliaries such as softeners, moisture 
management systems, fluorocarbons or resins.
Antimicrobial treatment for fabric can be used in textile 
coatings by adding directly to the liquid prior to application.
Certain antimicrobial additives for fabrics can also be included 
during the extrusion process of synthetic fibers such as 
polyester, polyamide or polypropylene.
Ultra-Fresh and Silpure antimicrobial additives are applicable 
to a wide range of substrates, including cotton, viscose, 
polyester, nylon, acrylic, polyolefin, rayon, wool and their 
blends.
By offering a broad selection of actives and formulations, you 
can be confident we will always have the right product for you, 
regardless of your end use.
Our range of antifungal and antibacterial additives for fabrics 
ensure premium protection and performance.
• Active Ingredients Used for Antimicrobial Fabric Treatment
Antimicrobial additives for textiles are selected based on the 
fiber type, processing conditions and what type of protection 
is needed such as antibacterial and/or antifungal activity.  
Other requirements, such as wash durability and individual 
country regulations must also be considered.

• Antibacterial Fabric:
The most common antibacterial additives used to treat 
fabric for end uses such as apparel and home textiles 
are zinc pyrithione, silver, silane quaternary ammonia 
compounds (more commonly known as silane quats) and 
polyhexamethylene biguanide (PHMB).
These additives have strong antibacterial activity at low 
concentrations and most also have excellent wash durability.  

High concentrations are typically required if antifungal 
properties are also required.
• Antifungal Fabric:
Fabrics destined for industrial or outdoor end-uses often 
require antimicrobial treatment for mold.  Isothiazolinone and 
thiabendazole, have robust antifungal profiles but are not as 
effective against bacterial attack.

• Antimicrobial Fabric:
Need a fabric that has strong antibacterial and antifungal 
properties?
All technologies have their pros and cons regarding their 
degree of antimicrobial effectiveness, along with where and 
how they can be incorporated during the manufacturing 
process. No single active ingredient or product formulation 
will work across all situations.
Synergistic combinations of different actives can lower overall 
anti-microbial use levels, provide economical savings and 
most importantly, deliver superior antimicrobial performance.  
Therefore, it is important to work with an experienced 
antimicrobial supplier who has a variety of options and 
formulations.

Difference Between Antimicrobial Fabric versus 
Untreated Fabric
The photos below are an example of the benefits of 
antimicrobial fabrics. Under the right conditions, mold and 
mildew can flourish by using the fabric as a food source. 
Anti microbial fabrics provide antibacterial and antifungal 
protection, keeping textiles clean and safe from attack.
Both fabric samples were tested using the AATCC Method 
30, Part III using Aspergillus niger as specified by the method.  
The untreated sample supported heavy amounts of the black 
mold after seven days of incubation.  The anti-microbial fabric 
is free of fungal growth, maintaining esthetic appeal and 
tensile strength.
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