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یک سال پرتالطم با میهمان ناخوانده چینی

 همان طور که مخاطبین گرانقدر مجله مستحضرند، معموالً سرمقاله اسفندماه را به جمع بندی اتفاقات و رویدادهای 

مهم اقتصادی و صنعتی سال اختصاص می دهیم. احتماالً به خاطر دارید که در اسفند سال گذشته از این میهمان 

ناخوانده چینی ) ویروس منحوس کرونا( نوشتیم اما به واقع هیچ کدام فکر نمی کردیم چنین شرایط و اوضاع 

و احوالی در انتظارمان باشد. بدون تردید سالی که گذشت برای همه مردمان این کره خاکی سالی عجیب و 

غریب و متفاوت بود. سالی که با خاطرات تلخ و شیرین و اخبار خوب و بد، برد و باخت های زیاد، پیشرفت های 

شگفت انگیز و البته تجربه های متفاوت و جدید همراه بود. اگر شیوع ویروس کرونا و فراگیری آن در سراسر کره 

زمین را غافلگیری بزرگ قرن ندانیم، اما یکی از بزرگترین تلنگرهای قرن به جوامع انسانی بود. ابعاد ناشناخته این 

پاندمی و شیوع و گسترش غیرقابل باور آن که نیاز به شرح بیشتر آن در این مجال کوتاه نیست سب شد تا تیتر 

اول رسانه های مختلف خبری به ابعاد سیاسی، اجتماعی، علمی و ... این بیماری اختصاص یابد؛ به طوری که شاهد 

انقالب گسترده ای در صنایع مختلف مرتبط با این موضوع در دنیا بودیم.

تحقیقات گسترده علمی در حوزه پزشکی، دگرگونی های بسیار گسترده و باورنکردنی در حوزه آموزش مجازی، 

تأثیرات شگرف اجتماعی در حوزه پیشگیری، ظهور و پیشرفت شگرف در حوزه فناوری اطالعات، شکل گیری 

اقتصادهای نوظهور در حوزه های مرتبط با این بیماری، دستاوردهای بزرگ و شگفت انگیز و توجهات ویژه بشر 

به مسائل زیست محیطی، تأثیرات انکار ناپذیر این بیماری در حوزه های روان شناسی و خودشناسی و آسیب های 

اجتماعی و ده ها و ده ها رویداد مهم و قابل توجه در حوزه های مختلف و همه آن واقعیاتی که امروز برای همه ما 

ملموس و قابل تأمل است. میهمان ناخوانده ای که همگان بر این باور بودیم که چندماهی بیشتر پیش ما باقی 

نمی ماند اکنون بیشتر از یک سال است که در کنار ماست و اگرچه آسیب های بسیاری نیز به ما رساند و عزیزان 

بسیاری را از ما گرفت اما درس های بسیاری نیز در مسیر رشد و تکامل به ما آموخت.

در این روزهای پایانی سال، یاد و خاطره تمام عزیزانی که امروز در کنارمان نیستند را گرامی می داریم و سالمتی  

و تندرستی همگان را از خداوند متعال مسئلت داریم و امیدواریم سال پیش رو، سالی سرشار از موفقیت و بهروزی 

برای همه عزیزان باشد.

مدیرمسئول

سرمقاله
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اشاره:
ــا  ــه ب ــت ک ــی هس ــد وقت ــی چن ــارت خارج تج
ــره  ــت. گ ــده اس ــه ش ــده ای مواج ــکالت عدی مش
ــه  ــی را هــم بخشــنامه ها و دســتورالعمل هایی ب اصل
پــای تجــار و فعــاالن اقتصــادی زده اســت کــه بعضاً 
ــوده و مســیر ناهمــواری را  نه تنهــا ضــد و نقیــض ب
ــه  ــد، بلک ــرار می ده ــا ق ــارت آنه ــای تج ــش پ پی
آنهــا را بــه تاریکخانــه ای وارد می کنــد کــه راه خــود 
ــد از  ــا بای ــه تجــار ی ــد؛ اینجاســت ک را گــم می کنن
همیــن مســیری کــه آمده انــد برگردنــد و گوشــه ای 
بنشــینند تــا صبــح شــود و خورشــید طلــوع کنــد یــا 
اینکــه بایــد در همــان مســیر ظلمــت گام در راهــی 
ســهمناک بگذارنــد کــه ممکــن اســت تمــام آبــرو و 
ــه ای را کــه طــی ســال های متمــادی جــذب  اندوخت

ــد.  ــت بدهن ــد، از دس کرده ان
در ایــن میــان مســیر آنقــدر دشــوار و ســخت اســت 
ــی  ــه راحت ــح ب ــاب راه صحی ــخیص و انتخ ــه تش ک
ــش  ــت پی ــد وق ــن چن ــت. همی ــر نیس امکان پذی
بــود کــه رئیــس مجلــس شــورای اســالمی اعــالم 
ــه  ــالم ک ــام و س ــار خوش ن ــی تج ــه برخ ــرد ک ک
بدهــی بانکــی ندارنــد، بــه دلیــل روندهــای ناســالم 
در واردات و صــادرات، در ایــن شــرایط جنــگ 
ــرایطی  ــت در ش ــته اند؛ درس ــار نشس ــادی کن اقتص
کــه همزمــان، جنــگ تمام عیــاری نیــز میــان اتــاق 
بازرگانــی و بانــک مرکــزی بــاال گرفته و رئیــس اتاق 
رســماً از بانــک مرکــزی گالیــه کــرده؛ همــان فــردی 
کــه بارهــا ظــرف چنــد مــاه گذشــته هرجــا توانســت 
علیــه صادرکننــدگان ســخن گفــت؛ امــا حاضر نشــد 
بــه ســخنان آنهــا گــوش دهــد. محســن جالل پــور، 
رئیــس پیشــین اتــاق بازرگانــی ایــران کــه دو ســال 
ــود،  ــدار داده ب ــا هش ــن روزه ــه ای ــبت ب ــش نس پی
یکــی از دالیــل بــه وجــود آمــدن وضعیــت فعلــی در 
اقتصــاد ایــران را، اجبــار صادرکننــدگان بــه عرضــه 
ارز در قیمتــی پایین تــر از نــرخ بــازار اعــالم کــرده و 
معتقــد بــود کــه ایــن امر، باعــث عــدم بازگشــت ارز 
و افــت عرضــه شــده اســت. حــاال او بعــد از گذشــت 
ســال ها مجــدد از مســیر غلــط سیاســتگذاری دولــت 

ــد. ــاد می گوی در اقتص

دیدگاه

گفت وگو با محسن جالل پور - رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران و فعال اقتصادی

ــد و  شــما ســه ســال پیــش در مــورد خانه نشــینی تجــار ســرمقاله ای را منتشــر کردی
امــروز بــاز هــم همــان مســیر پیــش روی تجــار و فعــاالن اقتصــادی شناســنامه دار کشــور 
قــرار گرفتــه اســت. ســوال خیلــی ســاده اســت. چــرا هــر چنــد وقــت یک بــار در اقتصــاد 
ایــران، مســیر بــه نوعــی پیــش مــی رود کــه فعــاالن اقتصــادی ترجیــح دهنــد کار را کنــار 

بگذارنــد و گوشــه خانــه را بــرای گــذران روزهایشــان برگزیننــد؟
ســوال خیلــی مشــخص و واضــح اســت و جــواب آن نیــز معلــوم اســت و مــن پنــج ســال 
اســت کــه ایــن مطلــب را فریــاد می زنــم. اگــر دسترســی بــه فایل هــای اتــاق داشــته باشــید، 
ــده  ــه عه ــران را ب ــاق ای ــده مســوولیت ات ــه بن ــال 94 ک ــه از س ــرد ک ــوان کاوشــی ک می ت
داشــتم و بــه صــورت مســتقیم کار را هدایــت می کــردم و حتــی پیــش از آن نیــز در جلســات 
هیات رئیســه و هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران بارهــا نســبت بــه ایــن وضعیــت هشــدار داده 
ــه فعــاالن  ــن اســت کــه اصــواًل فضــای کســب وکار اســت کــه ب ــی ای ــودم. مســاله اصل ب
ــار و  ــوع تج ــه ن ــی چ ــند و حت ــته باش ــی داش ــه فعالیت ــه چ ــد ک ــدان می ده ــادی می اقتص

فعاالنــی بیشــتر در ایــن فضــا مانــور دهنــد.
 در واقــع، وقتــی دولــت محیطــی را فراهــم می کنــد کــه شــرایط منطقــی، مســاعد، ســامت 
و شــفاف بــرای کار و فعالیــت اقتصــادی نیســت، بــه افــرادی میــدان می دهــد کــه در عــدم 

خانه نشینی بزرگان
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شــفافیت، بلبشــوی بــازار و در فضــای نامطمئــن 
ــرداری  ــرده و بهره ب ــواری ک و نامشــخص موج س
 کننــد؛ پــس بــرای آنهــا خــط قرمــز، محدودیت و 
معذوریتــی وجــود نــدارد؛ امــا در مقابــل در چنیــن 
میدانــی، دو راه بیشــتر پیــش روی فعــاالن ســالم 
ــد  ــه کار اقتصــادی ســامت کرده ان و کســانی ک
و در شــفافیت، امــکان تنفــس و پیشــرفت دارنــد 
ــود  ــه خ ــت ک ــک راه آن اس ــد. ی ــی نمی مان باق
ــه فضــا  ــروه دوم ک ــا گ ــراه ب ــگ و هم را هماهن
بــرای آنهــا مســاعد اســت، کار کــرده و بــا یــک 
ــا اینکــه اگــر  اقتصــاد ناشــفاف عجیــن شــوند ی

ــوند. ــارج ش ــدان خ ــد، از می نمی توانن
ــد، بعــد از مدتــی  اگــر ایــن تجــار راه اول را برون
از  آثــاری  از خافــکاران می شــوند و  جزئــی 
ســامت آنهــا مشــاهده نمی شــود؛ چراکــه عمــًا 
ــیر،  ــه در آن مس ــد ک ــه ای ورود کرده ان ــه جرگ ب
هماهنــگ شــده و اگــر مســیر دوم را برونــد، 

الجــرم گوشه نشــین می شــوند.
ــازار،  ــه ب ــدارد؛ چراک ــود ن ــم وج ــومی ه راه س
ــازار  ــه ب ــواًل کلم ــت و اص ــت اس ــه رقاب عرص

ــت  ــراه اس ــت هم ــا رقاب ــادی ب ــت اقتص و فعالی
و کســانی در عرصــه می ماننــد کــه امــکان 

ــند. ــته باش ــدگاری داش مان
 اگــر ایــن امــکان در جریــان و مســیر کار بــرای 
کســانی کــه فعالیــت اقتصــادی می کننــد، وجــود 
ــالم،  ــک فضــای ناس ــان در ی ــه همزم داشــت ک
ناشــفاف، رانتــی و دارای منافــذ و سرچشــمه های 
ــد،  ــم کار کنن ــامت ه ــه س ــت ب ــاد و ران فس
نکتــه ای نیســت؛ امــا عمومــاً ایــن فضــا حاصــل 

نخواهــد شــد.
بــه  عنــوان مثــال وقتــی می بینیــد در یــک 
ــه  ــه ب ــه ن ــی حاصــل می شــود ک ــان، منافع جری
دانــش و بهــره وری اســت و نــه تــاش و ســرمایه 
ــکل گیری  ــاً ش ــه صرف ــت، بلک ــر اس در آن موث
ــات  ــه اطاع ــی ب ــات و دسترس ــری ارتباط یکس
ــود  ــتان خ ــب بده بس ــه در قال ــت ک ــرح اس مط
ــت  ــکان رقاب ــًا ام ــس عم ــد؛ پ را نشــان می ده
از تجــار صاحب نــام گرفتــه می شــود و اگــر 
خــود را همرنــگ آنهــا نکــرده و هم مســیر 
آنهــا نشــوید، از دایــره خــارج می شــوید؛ چراکــه 

ــد. ــروز ش ــره پی ــن دای ــوان در ای نمی ت
ــت  ــن حال ــازار ای ــادی و ب ــای اقتص ــس فض پ
را دارد و وقتــی کــه بســتر را بــرای عــده ای 
ــی در  ــوع امکانات ــه ن ــه هم ــد ک ــم می کنی فراه
ــرده  ــرج ک ــران خ ــب دیگ ــد و از جی ــار دارن اختی
و از منابــع بیت المــال بهره بــرداری می کننــد، 
قطعــاً شــرایط را بــه هــر طریقــی پیــش می برنــد 
ــا منفعــت آنهــا محفــوظ باشــد؛ ضمــن اینکــه  ت
آنهــا دســت در جیــب خــود ندارنــد و بــه صــورت 
مســتقیم و غیرمســتقیم، تغذیــه مالــی و اطاعاتی 
ــود  ــد خ ــا بای ــالم ی ــراد س ــس اف ــوند؛ پ می ش
ــا آنهــا هماهنــگ کننــد یــا عقــب بنشــینند؛  را ب
پــس آنهایــی کــه امــروز عقــب نشســته اند، 
ــود را  ــی خ ــای رقابت ــن فض ــا ای ــته اند ب نتوانس
هماهنــگ کننــد؛ چراکــه آنهــا تجــار ریشــه دار و 
باســابقه هســتند و اســم و شــهرت و خوشــنامی 
دارنــد کــه حاضــر بــه لکــه دار کــردن آن نیســتند.

ــا را  ــن فض ــه ای ــت ک ــوال اینجاس ــب س خ  
ــد؟ ــود می آورن ــه وج ــانی ب ــه کس چ
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ایــن فضــا بر اســاس سیاســتگذاری های نادرســت 
ــات  ــر جریان ــاعد اقتصــادی در اث ــرایط نامس و ش
نادرســتی کــه بــه اقتصــاد کشــور وارد می شــود، 
ــبه  ــد و یک ش ــاق می افت ــان اتف ــرور زم ــه م ب
نیســت. بلکــه ایــن جریانــی اســت کــه از ســال ها 
ــن  ــرور در ای ــه م ــًا ب ــده و عم ــروع ش ــل ش قب
ــی شــما  ــو آورده و یــک زمان مســیر، خــود را جل
ــه  ــد ک ــگاه کرده ای ــدد ن ــوع مج ــن موض ــه ای ب
عرصــه کامــًا تنــگ شــده و فعــاالن اقتصــادی 

در بن بســت هســتند.

این روند از چه زمانی آغاز شده است؟
ــته و  ــود داش ــاب وج ــل از انق ــا از قب ــن فض ای
ــا  ــه م ــت ک ــوان گف ــز، نمی ت ــاب نی ــد از انق بع
مبــدع ایــن جریــان بوده ایــم. ایــن فضــا از ســال 
52 و 53 کــه منابــع ســنگین نفتــی، درآمدهــای 
ــان داد و  ــور نش ــود را در کش ــی خ ــراوان نفت ف
ــور  ــوی همان ط ــت پهل ــر دول ــال آخ ــد س در چن
کــه مشــاهده شــد، ایــن جریــان باعــث شــد کــه 
ــارج  ــه خ ــادی از عرص ــاالن اقتص ــده ای از فع ع
شــوند و شــرایط، موقعیــت منفعت هــای آنچنانــی 

ــد. ــرای عــده ای رقــم زن را ب
ــد  ــدید ش ــت تش ــن وضعی ــان ای ــرور زم ــه م  ب
ــت،  ــرار داش ــگ ق ــور در جن ــه کش ــی ک ــا وقت ت
تصمیمــات سوسیالیســتی و کوپنیســتی کــه 
ــرایط  ــد، ش ــاذ ش ــگ اتخ ــت جن ــوی دول از س
ــیاری از  ــه بس ــرد ک ــویی ب ــمت و س ــه س را ب
تجــار نیــز در آن زمــان از مســیر خــارج شــدند و 
کشــور بــه ســمت اقتصــاد دولتــی پیــش رفــت، 
ریاســت جمهوری  زمــان  در  یک بــار  اگرچــه 
ــد؛  ــی ش ــل اجرای ــرح تعدی ــازندگی، ط ــت س دول
ــاره برگشــت  ــه مســیر دوب ــد ک ــری نپایی ــا دی ام
ــش  ــی و بخ ــاد رقابت ــمت اقتص ــه س ــور ب و کش
خصوصــی حرکــت کــرد، امــا آنقــدر آثــار اقتصــاد 
ــه تحمــل  ــود ک ــی تراوش شــده، ســنگین ب دولت
آن بــرای جامعــه ســخت شــد و در ســال 74 بــا 
ســرعت زیــاد، اقتصــاد بخــش خصوصــی متوقف 
ــه ســمت اقتصــاد  ــی ب ــردان کامل شــد و دوربرگ

دولتــی زده شــد؛ ضمــن اینکــه نرخ گــذاری، 
قیمــت ارز و تعهــد ارزی بازگشــت و کمــی بعــد 
در برنامــه ســوم توســعه، فضــا بــرای رقابــت بــاز 
شــد و شــرایط رقابتــی پیــش رفــت و کشــور بــه 
ــود را  ــازار خ ــه ب ــرد ک ــت ک ــویی حرک سمت وس
پیــدا کنــد و فضــای صــادرات مهیــا شــود؛ امــا بــا 
ورود بــه دولــت نهــم و دهــم، مجــدد فضــا بــرای 
ــترده  ــادی گس ــات اقتص ــاد و جریان ــت و فس ران
ــت  ــان دول ــت پای ــد و در نهای ــا ش ــی مهی دولت
دهــم کــه ســال های 91 و 92 بــود، بــه نقطــه ای 
رســیدیم کــه در جریــان تحریــم و تنگنــای 
اقتصــادی، دالر چهــار هزارتومانــی محقــق شــد 

ــید. ــد رس ــر و امی ــت تدبی ــه دول و کار ب
ــی  ــای رقابت ــم فض ــدوار بودی ــه امی ــی ک در حال
دوبــاره برگــردد، برجــام شــکل گرفــت و اتفاقاتــی 
کــه در آن معاهــده و قــرارداد بین المللــی مشــاهده 
شــد؛ بــه نحــوی کــه قــرار بــود فضایــی را بــرای 
رقابــت و ترویــج و توســعه بخــش خصوصــی بــه 
وجــود آوریــم؛ امــا نشــد و آنجــا بــود کــه صــدای 
ــی  ــاق بازرگان ــس ات ــوان رئی ــه عن ــن ب ــاد م فری
ایــران، بلنــد شــد؛ چراکــه جریــان بین المللــی بــه 
ــه جــای اینکــه نفعــی  نقطــه خوبــی رســیده و ب
ــر  ــی را دولتی ت ــه اقتصــاد برســد، اقتصــاد دولت ب
ــه بخــش  ــردم ک ــام ک ــن اع ــس م ــرد؛ پ می ک
ــی  ــر برجام ــد اگ ــحال تر می ش ــی خوش خصوص
در کار نبــود؛ ولــی اقتصــاد دولتــی بزرگ تــر 

نمی شــد.
آن فریادهــا از ســال 94 کــه آخریــن نقطــه امیــد 
در دوره هــای گذشــته را آغــاز کــرده بــود، تــا بــه 
ــای  ــه پیش بینی ه ــه دارد و هم ــز ادام ــروز نی ام
آن روزهــا، تمــام و کمــال در فضــای کشــور 
ــه  ــد ب ــال 99 بای ــروز در س ــد و ام ــق ش محق
ــه  ــد گفت ــه بای ــه آنچ ــد ک ــت و دی ــب برگش عق
ــنوا  ــوش ش ــا گ ــی ی ــده؛ ول ــه ش ــد، گفت می ش
بــرای آن وجــود نداشــت یــا عزمــی بــرای اجرای 

ــود. ــا نب راهکاره
مــن بــه عنــوان فعــال اقتصــادی، پشــت صحنــه 
سیاســت را نمی دانــم و قضــاوت نمی کنــم؛ ولــی 

اوضــاع امــروز و خانه نشــینی و دور کــردن تجــار 
از فضــای بــازار و کار را کامــًا قابــل پیش بینــی 

می دانســتم.
 

درســت همزمــان بــا شــرایط خــاص کشــور 
بــه لحــاظ درآمدهــای نفتــی و ارزی، جنــگ اتاق 
ــیده و  ــه اوج رس ــزی ب ــک مرک ــی و بان بازرگان
ــس کل  ــای رئی ــماً از موضع گیری ه ــاق رس ات
ــدام  ــت. ک ــرده اس ــه ک ــزی گالی ــک مرک بان
گــروه در ایــن میــدان، حــق بــه جانــب اســت؟

بانــک مرکــزی در تمــام ایــن ســال ها، عمــًا از 
رســالت اصلــی خــود فاصلــه گرفتــه اســت. اولین 
ــظ  ــه حف ــل از اینک ــزی قب ــک مرک ــالت بان رس
ارزش پــول و کنتــرل تــورم باشــد، اعتمادســازی 
بــرای مــردم و ایجــاد یــک فضــای اعتمــاد میــان 
مجموعــه حاکمیــت و مردم اســت؛ اگرچــه کنترل 
نــرخ تــورم نیــز از وظایــف بانــک مرکــزی اســت.  
واقعیــت آن اســت کــه بانــک مرکــزی بــه عنوان 
نماینــده مالــی حاکمیــت بــا مــردم اســت و آنچــه 
ــد،  ــت اول باش ــد اولوی ــتگاه بای ــن دس ــرای ای ب
ــب،  ــوان کــردن مطال ــت، عن اســتحکام در صحب
اجراســت؛  و  سیاســتگذاری  تصمیم گیــری، 
ــان  ــزی نش ــک مرک ــار بان ــه رفت ــوی ک ــه نح ب
ــن  ــر در بی ــرف اول و آخ ــرف او ح ــد ح می ده
مــردم اســت. ایــن درســت همــان چیــزی اســت 
کــه ســال ها بانــک مرکــزی از آن فاصلــه گرفتــه 
اســت و چنــد رئیــس بانــک مرکــزی هــر آنچــه 
ــر  ــی ه ــد؛ یعن ــل کرده ان ــد، برعکــس عم گفته ان
ــد  ــرای خری ــردم ب ــد، م ــد ارز نخری ــت گفته ان وق
ــد ارز  ــت گفته ان ــر وق ــد و ه ــوم آورده ان ارز هج
ذخیــره کنیــد، مــردم خریــد نداشــته اند؛ در مــورد 

ــت. ــور اس ــم همین ط ــت ه قیم
ــک  ــه بان ــت ک ــی اس ــن خطای ــن بزرگ تری ای
مرکــزی در طــول ایــن چنــد دهــه از خــود نشــان 
داده؛ در حالــی کــه ایــن بانــک، بایــد نمــاد اعتماد 
باشــد؛ امــا اکنــون تصمیماتــش سیاســی اســت و 
ــل  ــه دلی ــون ب ــدارد. اکن ــی ن ــه واقعیت گرای جنب
اینکــه بانــک مرکــزی بخشــی از ایــن حاکمیــت، 
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ــاً در  ــت اســت، طبیعت ــتگذاری و دول ــه سیاس بدن
مجموعــه سیاســتگذاری غلــط اقتصــادی دولــت 
ــی  ــاد آن دالر 4200تومان ــه نم ــرد ک ــرار می گی ق

اســت.
 ایــن تصمیــم غلــط از دل یــک جلســه در 
ــر  ــس از آن، ه ــد و پ ــرون آم ــن 97 بی فروردی
ــد،  ــاذ ش ــول آن اتخ ــه ح ــری ک ــم دیگ تصمی
ــن  ــه ای ــم ک ــی ه ــا زمان ــت و ت ــوده اس ــط ب غل
تصمیــم اصــاح نشــود، تمــام مــوارد غلــط پیــش 
خواهــد رفــت؛ بنابرایــن بانــک مرکــزی بخشــی 
ــوده  ــط ب ــات غل ــتگذاری و تصمیم ــن سیاس از ای
ارزی  پیمان ســپاری  کــه  اســت  این گونــه  و 
را مطــرح می کنــد و بخشــنامه های ناشــیانه 

می دهــد.
ــال  ــدای س ــاه ابت ــش  م ــه در ش ــور ک همان ط
ــه و آیین نامــه بیــرون آمــد کــه  97 آنقــدر مصوب
ــث  ــی در بح ــه اتفاق ــد چ ــه نش ــس متوج هیچ ک
ــا اینکــه از نیمــه دوم  ارزی و صــادرات رخ داده ت
ســال بــه بعــد، بــا همــکاری ای کــه میــان دولــت 
و بخــش خصوصــی شــکل گرفــت، کار اندکــی 
ــه  ــده ب ــش از آن، بن ــا پی ــا ت ــد؛ ام ــهیل ش تس
عنــوان صادرکننــده نمونــه ملــی، از تــرس اینکــه 
دســتورالعمل های  و  بخشــنامه ها  دلیــل  بــه 

متعــدد، انــگ قاچاقچــی ارز و کاهبــردار نخــورم، 
ــدادم؛  ــار نشســتم و ماه هــا صــادرات انجــام ن کن

بــه هــر حــال اگرچــه از آبــان تــا اســفند،
ــا  ــد، ام ــادر ش ــه ص ــنامه و مصوب ــدد بخش مج
اوضــاع بهتــر بــود و مــن بــه عنــوان صادرکننــده 
توانســتم پنــج مــاه صــادرات جزئی داشــته باشــم 
ــد ارزی  ــای تعه و در ســال 98، صــد درصــد ایف
کنــم؛ امــا متاســفانه در ســال 98، بخشــنامه ها و 
مصوباتــی صــادر شــد کــه کار را عطــف بماســبق 
کــرد و در نهایــت، بــاز هــم بازگشــت بــه عقــب 

رخ داد.
در نهایــت در ســال 99 اعــام شــد کســانی کــه 
صــادرات و ارز خــود را در ســال های 97 و 98 
ــرور  ــو م ــا از ن ــده آنه ــند، پرون ــده باش برنگردان
ــا ارز خــود  ــد داشــت ت ــت خواهن می شــود و مهل
را بیاورنــد، در حالــی کــه ایــن تصمیــم بــه معنای 
پشــت پــا زدن بــه همــه قوانینــی اســت کــه خود 
بانــک مرکــزی گذاشــته اســت و اگــر کســی کــه 
راهــی را پیــدا کــرده و بــا امکانــی کــه بــه وجــود 
ــاز هــم از او  ــد، ب ــه کشــور برگردان آمــده، ارز را ب
پذیرفتــه می شــود و جریمــه ای در کار نیســت؛ در 
حالــی کــه ایــن تبعیــض آشــکار بــوده و مشــوق 
و  می کننــد  بی قانونــی  کــه  اســت  کســانی 

ــند. ــده باش ــد برن ــون می توانن اکن
 بــه هــر حــال، تصمیــم غلــط ســال 97 و 
ارز 4200تومانــی مجموعــه صــادرات کشــور 
همــواره  مــن  و  اســت  کــرده  زمین گیــر  را 
ــه  ــدارم؛ چراک ــادی ن ــچ اعتم ــه هی ــم ک می گوی
ــتند  ــد هس ــواره بی تعه ــه هم ــانی ک ــی کس تمام
ــزی 250  ــک مرک ــس کل بان ــه رئی ــه گفت ــا ب ی
کارت بازرگانــی در اختیــار داشــته و هفــت میلیارد 
فضــا  از  برنگردانده انــد،  کشــور  بــه  ارز  دالر 
سوءاســتفاده کــرده و بنابرایــن بایــد بــه رئیس کل 
بانــک مرکــزی گفــت، فضایــی بــه وجــود آمــده 
ــته اند؛  ــتفاده داش ــکان سوءاس ــراد ام ــن اف ــه ای ک
در غیــر ایــن صــورت، اگــر بســتر مناســب 
ــا  ــی رود و ت ــش نم ــور پی نباشــد، موضــوع این ط
ــاش  ــه ایجــاد فســاد و ریخت و پ سرچشــمه و پای
نباشــد، امــکان بــه وجــود نمی آیــد؛ پــس 
ــش  ــی پی ــای کارشناس ــا مبن ــد ب ــات بای تصمیم
رود. وقتــی کــه پروســه غلــط اســت، همــه راهــی 
ــد  ــدا می کنن ــردن پی ــت ب ــرای دور زدن و منفع ب
ــن فضــای  ــه از ای ــده می شــوند ک و کســانی برن
غلــط و تصمیمــات بــدون فکــر، بهترین اســتفاده 

می برنــد. را 
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ــا کار درســتی  ــازار در دنی آیــا اصــوالً تنظیــم ب
ــرا در  ــت چ ــت اس ــر درس ــر؟ اگ ــا خی ــت ی اس

ــد؟  ــواب نمی ده ــدان ج ــران چن ای
مداخلــه کــردن در بــازار یــا اصطاحــی کــه مــا بــه 
آن تنظیــم بــازار می گوییــم اقدامــی اســت کــه در 

خیلــی از کشــورها انجــام می شــود؛ منتهــا مــوارد 
ــن  ــران ای ــا در ای ــت. مشــکل م آن محــدود اســ
اســت کــه حاکمیــت می خواهــد بــدون حــد و مــرز 
در هــر بــازاری کــه احســاس کــرد مداخلــه باعــث 
ــه  ــود؛ مداخل ــده می ش ــاه مصرف کنن ــش رف افزای
کنــد. در حالــی کــه مداخلــه کــردن در بازارهــا در 
دنیــا قاعــده ای دارد و بــر اســاس آن دولت هــا 
ــازاری  ــد در ب ــاً بای ــه قاعدت ــوند. مداخل وارد می ش
ــا  ــازار ی ــدرت ب ــه ای از ق ــه در آن درج ــد ک رخ ده
انحصــار وجــود داشــته باشــد. یــا بعضــی از کاالهــا 
ممکــن اســــت انحصــاری نباشــند ولــی کاالهای 
ضــروری محســوب می شــوند؛ در ایــن بازارهــا نیــز 
ــه  ــت ب ــن مداخال ــا ای ــد. ام ــه کنن ــا مداخل دولت ه
ایــن صــورت اســت کــه دامنــه و روش، مشــخص 
و محــدود اســت و عملکــرد بــازار را مختــل 
نمی کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه در ایــران بــه 
ــازار  ــک ب ــم در ی ــاس کردی ــه احس ــض اینک مح
ــازار می شــویم؛  ــادل وجــود دارد وارد آن ب ــدم تع ع

ــب  ــال ش ــازار پرتق ــد ب ــازار می توان ــن ب ــاال ای ح
عیــد باشــد، بــازار مــرغ باشــد، بــازار خــودرو باشــد 
یــا بــازار مســــکن. یعنی سیاســتگذار فکــر میکند 
بایــد در همــه ایــن بازارهــا مداخلــه کنــد. در ایــن 
زمینــه نــه اصــول اینکــه کجــا بایــد مداخله کــرد و 
نــه بعضــا روش صحیــح مداخلــه رعایــت می شــود.

در حــال حاضــر می بینیــم هرجــا کــه ســتاد تنظیم 
بــازار در ایــران ورود کــرده اســت، نتیجــه عکــس 
ــان  ــتاد خواه ــن س ــی ای ــه شــده اســت، یعن گرفت
کنتــرل و مدیریــت بــازار بــود، در صورتــی کــه در 
همــان بازار آشــفتگی ایجاد شــد. درســت اســــت؛ 
پــس بــه نکتــه قبلــی برگردیم؛ یعنــی در بعضــی از 
جاهــا احتیــاج بــه مداخلــه نبــوده اســت و اصــا در 
بعضــی از بازارهــا بایــد در کوتاه مــدت کمبــود پیش 
آیــد تــا از طریــق تحریـــک عرضــه در بلندمــدت و 
میان مــدت مســئله حــل شــود. بــازار پرتقــال شــب 
عیــد بــازاری نیســت کــه نیــاز بــه مداخلــه داشــته 
باشــد، خصوصیــت شــب عیــد ایــن اســــت کــه 

حضور بی حدومرز

گفت وگو با دکتر سید فرشاد فاطمی- اقتصاددان

اشاره:
ــازاری  ــر ب ــا در ه ــور دولت ه ــا حض آی
ــه  ــت ک ــوالی اس ــن س ــت؟ ای ــاز اس نی
ــخ  ــه آن پاس ــش رو ب ــه پی در مصاحب
ــی،  ــاد فاطم ــای فرش ــم. صحبته داده ای
کــه  می دهــد  نشــان  اقتصــاددان 
بازارهــای  در دنیــا، دولت هــا فقــط 
انحصــاری را در کنتــرل دارنــد و در 
ــه  ــگاه مداخل ــی هیچ ــای رقابت بازاره
اســت  حالــی  در  ایــن  نمی کننــد. 
ــچ  ــدون هی ــت ب ــران حاکمی ــه در ای ک
ــه  ــازاری مداخل ــر ب ــرزی در ه ــد و م ح
می کنــد. در حالــی کــه مداخلــه در بــازار 
ــدودی  ــخص و مح ــه و روش مش دامن
دارد و در دنیــا بــا رعایــت ایــن اصــول، 
نمی شــود.  مختــل  بــازار  عملکــرد 
ایــن  در گفت وگــوی پیــش رو بــه 
ــرا  ــه چ ــم ک ــخ داده ای ــها پاس پرسش
ــران  ــازار در ای ــم ب ــت های تنظی سیاس
ــت  ــت و حاکمی ــس داده اس ــه عک نتیج
ــازار  ــرده، آن ب ــازاری ورود ک ــر ب در ه
دچــار تنــش شــده اســت. همچنیــن بــا 
ــا  ــازار در دو ت ــای ب ــه تالطم ه ــه ب توج
ســه ســال اخیــر، نقــش سیاســت های 
موضــوع  بازارهــا  اختالــل  در  ارزی 
دیگــری اســت کــه دکتــر فاطمی بــه آن 

پرداختــه اســت.

دیدگاه
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ــوه کــم  ــود، می ــاد می شــ ــوه زی ــرای می تقاضــا ب
می شــود و در نهایــت قیمت هــا بــاال میــرود. اگــر 
2 الــی 3 ســال ایــن اتفــاق بیفتــد و دولــت مداخلــه 
نکنــد، بازیگــران بــازار یــاد می گیرنــد کــه در ایــن 
ــا مقــداری  زمــان بایــد چــه کار کننــد، البتــه نهایت
ــازار الزم  ــزه در ب ــاد انگی ــرای ایج ــم ب ــان ه نوس
اســت کــه عرضــه و تقاضــا را با هــم انطبــاق دهد. 
ــا  ــی از جاه ــه در بعض ــت ک ــن اس ــه دوم ای نکت
ــه  ــای اولی ــان دخالت ه ــادل، هم ــدم تع ــل ع دلی
ــی  ــرای کاالی ــا ب ــال م ــت. مث ــوده اس ــت ب دول
ــق  ــی تزری ــرغ دالر 4200 تومان ــوراک م ــل خ مث
کردیــم؛ منتهــا حواســمان نیســت کــه کاالی 
نهایــی، یــک کاالی قابــل مبادلــه اســت و خــود را 
ــرخ نهاده هــا لزومــا تنظیــم نمی کنــد. وقتــی  ــا ن ب
ــا  ــود، لزوم ــی وارد می شــ ــا ارز 4200 تومان ذرت ب
ــن  ــود و ممک ــرف نمی ش ــاده مص ــوان نه ــه عن ب
ــی  ــود. از طرف ــه جــای دیگــری وارد شــ اســت ب
ــی دارد و  ــت جهان ــه قیم ــت ک ــی اس ــرغ کاالی م
می توانــد از مرزهــا جابجــا شــود. بــه همیــن دلیــل 
چــون در ابتــدای کار دخالــت نابجــا صــورت گرفته، 
سیاســتگذار بــه دنبــال اثــر تصمیم اشــتباه خــود در 
بــازار، اشــتباه بعــدی را کــه همــان مداخلــه اســت 
ــئله در  ــا دو مس ــًا ب ــس عم ــد. پ ــام می ده انج
این بــاره روبــرو هســتیم. یکــی اینکــه سیاســتگذار 
و متولیــان صــورت مســئله را بــد متوجه می شــوند. 
در واقــع نبایــد مداخلــه ای در بازارهــا وجــود 
داشــــته باشــد و اگــر مشــکلی هــم ایجــاد شــد 
ــاال  ــود و احتم ــی خ ــه روال طبیع ــائل ب ــد مس بای
ــازار  ــا مداخلــه حداقلــی از طریــق ســــاز و کار ب ب
حــل شــود. دیگــر اینکــه اشــتباه در جــای دیگــری 
صــورت گرفتــه و سیاســتگذار می خواهد بــه جبران 
آن اشــتباه، در بــازار دیگــر مداخلــه کنــد. حتــی در 
ــرار  ــر ق ــروری. اگ ــی و ض ــای اساس ــورد کااله م
ــا  ــد ب ــت بای ــازار اســت، دول ــه در ایــن ب ــر مداخل ب

مکانیزم هــای بــازاری وارد شــود.

ــیوه  ــتفاده از ش ــم اس ــه ه ــرای مداخل ــس ب پ
ــت؟  ــم اس ــازار مه ــه ب ورود ب

بلــه؛ مثــال فــرض کنیــد بــه دلیــل نوســاناتی کــه 

ــرغ  ــت م ــد گوشــ ــا رخ می ده ــازار نهاده ه در ب
قــرار اســت نایــاب شــود یــا مثــال آرد کــم شــود، 
ــورهای  ــر کش ــا در اکث ــوارد دولت ه ــور م در این ط
دنیــا ذخایــر اســتراتژیک دارنــد، یعنــی زمانــی کــه 
آن کاال بــه وفــور وجــود دارد، آن را می خرنــد 
ــق  ــازار تزری ــه ب ــت ب ــود اس ــه کمب ــی ک و زمان
ــد از  ــن کار بای ــا ای ــران هــم قاعدت ــد. در ای می کنن
طریــق شــرکت بازرگانــی دولتــی کــه وابســته بــه 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت اســت انجام شــود. 
ــرد  ــت دیگــر صــورت می گی ــدر مداخال ــا آنق منته
ــه درســــتی  کــه اجــازه نمی دهــد ایــن وظیفــه ب
انجــام شــود. امــا اگــر دالر از 4200 تومــان بــه 25 
تــا 30 هــزار تومــان افزایش یافــت، دیگــر هرچقدر 
هــم کاال در انبــار موجــود باشــد، نمی تــوان جلــوی 
نوســــان قیمــت در بــازار را گرفــت. ایــن در حالــی 
اســت کــه دولــت ارز 4200 تومانــی را بــه برخــی 
از کاالهااختصــاص می دهــد و بــه زعــم خــود 
ــد.  ــری کن ــت جلوگی ــش قیم ــد از افزای می خواه
ــازار تابــع شــرایط اقتصــادی اســت.  حــال آنکــه ب
ــا ارز 4200  ــی ب ــال نهاده هــای دام ــوان مث ــه عن ب
تومانــی وارد می شــود، امــا قیمــت مرغ و گوشــــت 
دائمــا در بــازار افزایــش می یابــد. گویــا سیاســتگذار 
ــن  ــی ممک ــه ارز 4200 تومان ــت ک ــه نیس متوج
اســت در مراحــل انتقــال منحــرف شــود. ممکــن 
اســت رانــت بزرگــی ایجــاد کند. تصــور کنیــد دالر 
4200 تومانــی کجــا و دالر 25 هــزار تومــان کجــا؛ 
اینکــه مــا انتظــار داشــته باشــیم فعالیــن اقتصــادی 
بــه توصیــه اخاقــی مــا گــوش کننــد و کاالیــی 
ــن  ــا همی ــد را ب ــان وارد کرده ان ــا 4200 توم ــه ب ک
قیمــت بــه مــردم بفروشــند، تصوری اشــتباه اســت.  
ــدی  ــد خــود فرآین ــن فرآین ــر ای ــه نظــارت ب هزین

ــن اســت.  ــًا غیرممک ــر و عم هزینه ب
ــد از  ــال 97 و بع ــد از س ــر می رســ ــه نظ ب
تصویــب دالر 4200 تومانــی، بازارهــا دچــار 

ــت؟  ــت اس ــد؛ درس ــاد ش ــای زی تالطمه
ــاق  ــازار ارز اتف ــرازی در ب ــه نات ــا ک ــد هرکج ببینی
افتــاده اســت و دولــت نتوانســته کــــه آن ناتــرازی 
را بــا منابــع ارزی خــــود کنتــرل کنــد ایــن اتفاقات 
رخ داده اســــت. مثــال یک بار در ســــال 97 ،یک 

ــال 74  ــار در ســ ــک ب ــه 90 ،ی ــل ده ــار در اوای ب
ــه 50  ــار در ده ــک ب ــه 60 و ی ــار در ده ــک ب ،ی

قبــل از انقــاب. 
یعنــی بــه نظــر می رســد سیاســــتگذاران مــا فارغ 
ــد،  ــم و کــدام حــزب بوده ان از اینکــه در کــدام رژی
ــود درس  ــینیان خ ــان و پیش ــتباهات خودش از اش
ــرار  ــتباهات را تک ــان اش ــار هم ــد و هرب نمی گیرن

می کننــد. 
در  بــازار  بــه  دولت هــا  ورود  دنیــا  تمــام  در 
ــود دارد.  ــار وج ــه انحص ــت ک ــی اســ بخش های
ــت.  ــی اســ ــای طبیع ــب انحصاره ــم اغل آن ه
مثــال بــازار بــرق و بــازار آب چــون انحصــار 
طبیعــی هســتند دولت هــا معمــوال در آن مداخلــه 
ــا نباشــد  ــن بخش ه ــر نظــارت در ای ــد. اگ می کنن
انحصارگــران می تواننــد رفــاه مصرف کننــده را بــه 
شــدت کاهــش دهنــد. در عیــن حال ممکن اســت 
برخــی دیگــر از بازارهــا هــم انحصــاری شــناخته 
شــــوند. مثــل بــازار خــودرو کــه بــازاری بــا قدرت 
تمرکــز باال اســت بــا بازیگرانی که شــــدیدا قدرت 

ــد.  ــری دارنــ البی گ
ــاص  ــیوه های خ ــا ش ــز ب ــا نی ــن بازاره ورود در ای
انجــام می شــود. در ایــن مــورد بایــد تــاش شــود 
ــران  ــر در ای ــال حاض ــد. در ح ــعه یاب ــت توس رقاب
ــت  ــن اس ــد ای ــت می کن ــورای رقاب ــه ش کاری ک
ــازار انحصــاری اســت پــس  ــن ب ــد ای کــه می گوی
بــرای آن قیمــت بگذاریــم. در حالــی کــه ایــن بازار 
ــم  ــد انحصــاری نباشــد. چــرا تــاش نکنی می توان
ــاش  ــرا ت ــم؟ چ ــم کنی ــار را در آن ک ــه انحص ک
نکنیــم رقابــت را توســعه دهیــم؟ در مقیاســی کــه 
بــازار خــودرو در ایــران دارد و مصرفــی کــه وجــود 
دارد و ســــطح تولیــدی کــه الزم اســت تــا صنعت 
ــا  ــازار در کشــور ب خــودرو اقتصــادی شــود، ایــن ب

ــود.  ــی ش ــد رقابت ــی نمی توان ــده داخل تولیدکنن
تنهــا روش ایــن اســت کــه بــازار خــودرو بــه روی 
ــد  ــاز بتوان ــه خودروس ــا اینک ــود ی ــاز شــ واردات ب
محصولــی تولیــد کنــد کــه آن را صــادر کنــد. حاال 
ــزار  ــی ارز 25 ه ــد؛ وقت ــه کنی ــه توج ــن جنب از ای
تومــان می شــود همــه صنایــع غذایــی به ســــمت 
صــادرات میرونــد و مــا نگــران میشــویم کــه گوجه 
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ــا... در کشــور کــم شــود؛ چــون  ــن ی ــا ماهــی ت ی
ــا  ــا را ب ــن کااله ــده ایــ ــت صادرکنن ــن اس ممک
دالر 25 هــزار تومــان صــادر کنــد کــه نفعــش زیاد 
اســــت و اســتقبال از صادرات، آن کاال را در کشــور 
نایــاب کنــد. منتهــا ایــن اتفــاق چــرا بــرای خــودرو 
ــا  ــی ب ــا حت ــاز م ــی خودروس ــد، یعن ــش نمی آی پی
ــورت  ــه ص ــد ب ــم نمی توان ــت ارز ه ــر قیم 5 براب
ــد،  ــته باش ــادرات داش ــرای ص ــی ب ــم خودروی دائ
ــدارد.  ــود ن ــرای آن وج ــی ب چــون تقاضــای چندان
در واقــع صنعــت خــودروی مــا در تــراز بین المللــی 
کار نمی کنــد و بــه همیــن دلیــل، نمیتوانــد بــا دنیــا 
ــد  ــاز می گوی ــًا خودروس ــس عم ــد. پ ــت کن رقاب
ــی در داخــل  ــه تنهای ــن ب ــا م ــد ت ــا را ببندی مرزه
کشــور کار کنــم و بــه هــر قیمتــی کــه خواســــتم 

بفروشــم. 
ــت دارد  ــورای رقاب ــات ش ــه تصمیم ــکاالتی ک اش
ــن اســت کــه  ــف هســتم ای ــا آنهــا مخال و مــن ب
بــه مســئله اول کــه همــان افزایــش رقابت پذیــری 
اســت نمی پــردازد ولــی مســئله دوم را مــورد توجــه 
قــرار می دهــد؛ حــال آنکــه پرداختــن بــه مســــئله 
دوم صنعــت خــودروی ایــران را رقابتــی نمیکنــد. 

ــرایطی  ــا ش ــد ب ــر می کنی ــر فک ــال حاض در ح
کــه ســتاد تنظیــم بــازار پیــش مــی رود و دائمــا 
شکســت می خــورد، چــه راهــکاری بــرای 
ــود دارد؟  ــا وج ــش در بازاره ــه آرام ــیدن ب رس

ــاوت اســت.  ــازار متف ــوع ب ــه ن ــا بســته ب راهکاره
زمانــی بــازاری ماننــد نهاده هــای دامــی وجــود دارد 
ــا را  ــن نهاده ه ــا ای ــال میشــود. م ــه دچــار اخت ک
ــان  ــی خودم ــم یعن ــن وارد می کنی ــا قیمــت پایی ب
از طریــق تخصیــص ارز بــا یــک نــرخ متفــاوت در 
ــن راهــکار  ــم. بهتری آنجــا اختــال ایجــاد می کنی
ایــن اســــت کــه ایــن اختــال را حــذف کنیــم. 
ــرد.  ــم ک ــا تنظی ــوان آنج ــرازی در ارز را نمی ت نات
اگــر می خواهیــم کاری انجــام دهیــم بایــد در بــازار 

محصــول نهایــی مداخلــه کنیــم. 

ــه  ــود ک ــوان می ش ــرایط عن ــن ش ــا در ای ام
ــی رود... ــاال م ــا ب قیمت ه

قیمت هــا خــواه ناخــواه بــاال خواهنــد رفــت. 
ــت  ــم اوال قیم ــاالش کردی ــا ت ــه م ــی ک از زمان
ــا ارز  ــرغ ب ــد م ــرای تولی ــی را ب ــای دام نهاده ه
4200 ثابــت نگــه داریــم شــما ببینیــد قیمــت مرغ 
چقــدر نوســان داشــته اســت. ایــن یعنــی سیاســتی 
کــه مــا داشــتیم، کار نمی کنــد. وقتــی تنهــا ابــزار 
سیاســتگذاری چکــش اســت، همــه مشــکات را 

ــم! ــخ می بینی ــکل می ــه ش ب
*یعنــی تکــرار ایــن سیاســت اشــتباه بــود و ایــن 
ــی سیاســت گــذار  ــد حــذف شــود ول سیاســت بای
همچنــان اصــرار دارد کــه ایــن کار را انجــام دهــد
ایــن سیاســــت، سیاســتی اســــت که بــه صورت 
ــدارد. شــما  تاریخــی نشــان داده کــه اثربخشــی ن

بعضــی اوقــات می خواهیــد جلــوی نوســانات 
ــال ممکــن اســــت در  ــد. مث کوتاه مــدت را بگیری
عادی تریــن شــرایط هــم کــه دخالــت ارزی وجــود 
نداشــــته باشــد، شــیوع یــک بیماری گوشــت مرغ 
ــم در صــورت  ــا نمی گویی ــد. م ــم کن ــازار ک را در ب
ــد  ــی ای نبای ــت جبران ــچ سیاســ ــاق هی ــن اتف ای
وجــود داشــته باشــد. منتهــا سیاســت جبرانــی بایــد 
بــا منطــق بــازار مداخلــه کنــد. یعنــی بایــد ذخیــره 
ــدت  ــد و در آن م ــته باش ــود داش ــتراتژیک وج اس
ــازار مدیریــت شــــود. البتــه اگــر  ــا آن ذخیــره ب ب
آن بیمــاری از یــک حــدی شــدیدتر باشــد ذخایــر 
اســــتراتژیک هــم تــا یــک جایــی می توانــد بــازار 
را مدیریــت کنــد و بعــد از آن دیگــر قابــل کنتــرل 

نیســت. 
دوم آنکــه اگــر هدف گــذاری رفــاه مصرف کننده هــا 
اســت، بــه جــای اینکــه سیاســتگذار در کل زنجیره 
ــده  ــه مصرف کنن ــد ب ــد، بای ــاد کن ــال ایج اخت
کمــک کنــد؛ مثــال یــک یارانــه بــه مــردم بدهــد 
تــا خودشــان تصمیــم بگیرنــد کــه بــا قیمت هــای 
جدیــد بــا پولشــان مــرغ بخرنــد، یــا گوشــت، خرما 
و... در ایــن صــورت در نظــام بــازار اختــال ایجــاد 

نمی شــود. 
دقــت کنیــد بــه نظــر مــن یکــی از هدفمندتریــن 
ــان  ــه ن ــود، یاران ــت میش ــه پرداخ ــی ک یارانه های
ــان  ــرف نانش ــف، مص ــای ضعی ــت. خانواده ه اس
بیشــتر از بقیــه اســت. امــا حتــی معمــوال در آنجــا 
هــم ارزش آردی کــه بــه نانوایی هــا داده می شــــود 
بــا ارزشــی کــه واقعــاً ایــن کاال دارد، خیلــی متفاوت 
اســت. آرد را بــا قیمــت خیلــی پاییــن بــه نانوایــی 
می دهیــم، در حالــی کــه بــا ایــن کار بهــره وری را 
کاهــش می دهیــم. نتیجــه آنکــه بــا آرد ارزان نانــی 
تولیــد می شــــود کــه از هــر تعــداد معــدود، حداقل 
یــک عــدد قابــل اســتفاده نیســت. اینجاســت کــه 
ــل اســتفاده را ذخیــره  ــر قاب ــان غی نانوایی هــا آن ن
ــه  ــر ب ــت گران ت ــه قیم ــد آن را ب ــد و بع می کنن
کســی کــه گاوداری دارد می فروشــــند. وقتــی یک 
نهــاده ارزان اســت بهــره وری آن کاال الزم نیســت 
چنــدان بــاال باشــد. چــون بــا بهــره وری پاییــن هم 
می تــوان هزینــه نهایــی آن نهــاده را پوشــش داد.
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اشاره:
مدیرعامــل شــیمی فراینــد بــا تأکیــد بــر کیفیت 
محصــوالت مجموعــه خــود، کیفیــت را رمــز بقــا 
ــا  ــدی م ــدف بع ــت: ه ــت و گف ــازار دانس در ب
ــازار  ــور در ب ــن حض ــای نوی ــتفاده از ابزاره اس
ــازی  ــانه های مج ــر رس ــتری نظی ــذب مش و ج
و تبلیغــات غیــر حضــوری بــرای شــناخت 

محصــوالت می باشــد.
ــیاری از  ــاجی، بس ــال نس ــن فع ــه ای ــه گفت ب
شــرکت ها و بانک هــای خارجــی از هرگونــه 
ــه  ــر ب ــد و حاض ــرباز می زنن ــا س ــا م ــی ب تعامل
ــواد  ــل ورود م ــن دلی ــه همی ــتند ب ــکاری نیس هم
اولیــه بســیار کاهــش یافتــه و خرید ماشــین آالت 
و تجهیــزات بیشــتر تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه 
اســت امــا بــه هرحــال راهکار هــا شــناخته شــده 
ــل  ــرکت ها در داخ ــوده ش ــه الزم ب ــا ک و  هرج
ــا  ــته اند ب ــد؛ توانس ــی نیافته ان ــور جایگزین کش
ــام  ــه انج ــود را ب ــا واردات خ دور زدن تحریم ه

برســانند.

ــواد  ــد م ــه تولی ــص در زمین ــوان متخص به عن
اولیــه شــیمیایی و پلیمــری، وضعیــت ایــن بخش 
را از نظــر قیمــت و کیفیــت در صنعــت نســاجي 

ــد ؟ ــي مي کنی ــه ارزیاب ــران چگون ای
خوشبختانه در این حوزه نیز مانند بسیاری از صنایع 
دیگر شاهد رشد روز افزون در سال های اخیر بوده ایم. 
 در بسیاری موارد از مصرف محصوالت خارجی به 
حالی که  در  رسیده ایم؛  ایرانی  کاالهای  صادرات 
خام فروشی در بعضی صنایع مشکل اصلی کشور به 
شمار می آید ولی در صنعت نساجی این موضوع از بین 
رفته است و فعاالن این صنعت در خصوص قیمت  و 
کیفیت مواد اولیه شیمیایی با مشکل خاصی مواجه 
نیستند. چرخه حیات شرکت شیمی فرآیند  بیش از  
10 پیش  آغاز  و به مرور با تولید محصوالت خاص 
شامل اسپین فینیش ها،  مواد نرم کننده، آنتی استاتیک ها 
و توسعه سبد محصوالت خود در حوزه های گوناگون 
در سال ۹۸ به بلوغ خود رسید و امروز افتخار دارد با 
رعایت اصول و استاندارها و حفظ تنوع در محصوالت 

قابل رقابت با محصوالت خارجی مشابه  است.

 ازنظــر قیمــت، کیفیــت، ســهولت دسترســي و 
تهیــه مــواد اولیــه چگونــه اســت؟

سه مولفه ای که مورد اشاره شما قرار گرفت؛ دغدغه 
ارزیابی  جامع  پارامترهای  و  تولید کنندگان  اصلی 
یک محصول و تامین کننده خوب هستند. از نظر 
کیفیت در اکثر حوزه ها محصوالت ما قابل رقابت 
حتی  و  است  خارجی  تولید کنندگان  محصوالت  با 
در برخی حوزه ها پیشرو هم هستیم اما نقطه قوت 
تولیدکنندگان مواد شیمیایی ایرانی، قیمت و سهولت 
دسترسی است که مطمئنا به بهترین شکل خواسته 

مشتریان را تامین می کنند .
از  مراتب  به  ایرانی  کاالهای  قیمت  است  بدیهی 
محصوالت خارجی پائین تر است و از نظر سهولت 
خاِص  بسیار  شرایط  در  خصوص  به  دسترسی، 
 1۹ کووید  ویروس  شیوع  و  تحریم ها  همزمانی 
دسترسی به محصوالت خارجی را بسیار مشکل کرده 
و این امر سبب اقبال کارخانجات به بهره گیری از 

محصوالت تولید کنندگان ایرانی شده است. 

کیفیـت؛ 
رمـز بقا در 
بـازار 

گفت وگو با مهندس شهرام شاه بابایی- مدیرعامل شرکت شیمی فرآیند مهر آریا

دیدگاه
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و  مشــکالت  چــه  بــا  تولیــد  رونــد  در   
چالش هایــی مواجــه هســتید و چــه راهکارهایــی 
ــد؟ ــاذ می کنی ــا اتخ ــل آنه ــا ح ــه ی ــرای مقابل ب

ثبات  از بخش ها عدم  بسیاری  مانند  این حوزه  در 
حضور  و  مصوب  قوانین  اجرای  عدم  سیاست ها ، 
واحدهایی که به قوانین پایبند نیستند سبب افت و 
بازار و در سیستم  تأثیرگذار در  پارامترهای  خیز در 
تصمیم گیری مدیریتی می شود لذا تولیدکنندگان و 
سرمایه گذاران همواره دچار سردرگمی در آینده بازار 
پذیرش  با  را  فعالیت ها  ناچار کوچکترین  و  هستند 
از  امر  این  که  دهند  انجام  باید  بزرگ  ریسک های 

عهده بسیاری از فعاالن خارج است.
بدیهی است حداقل کمک سیاستگذاران برای فعاالن 
با  برخورد  و  قوانین  در  ثبات  اقتصادی  حوزه های 
واحدهای متخلف می باشد در این راستا حضور آنان که 
امور  دارند در  تولید دست در آتش  امر  مستقیم در 

ستادی و سیاستگذاری می تواند راهگشا باشد.

صــادرات در شــرایط فعلــی امکان پذیــر و 
ــد؟ ــر می رس ــه نظ ــه ب ــه صرف ــرون ب مق

در شرایط فعلی صادرات هم مانند واردات مشکالت 
خاص خود را دارد که باز هم با شرایط تحریم ها و 
شیوع کرونا بسیار دور از ذهن است همچنین باید 
توجه کنیم بازارهای صادراتی در مناطق آسیای جنوب 
شرقی و آسیای غربی، عرصه رقابت بسیار شدیدی از 
سوی چین و هند هستند که ورود به این بازارها را 

بسیار دشوارساخته است.

ــر  ــی  از نظ ــیمیایی واردات ــه ش ــواد اولی ــا م آی
ــرای شــرکت  ــب جــدی ب ــت رقی قیمــت و کیفی

ــد؟  ــمار می آین ــه ش ــما ب ش
خوشبختانه ما توانسته ایم با کسب رضایت مشتریان 
سهم خوبی در بازار داشته باشیم و صاحبان صنایع 
متقاعد شده اند تا محصوالت ما را جایگزین واردات 
خارجی کنند و به مرور زمان شرایط تولید خود را با 
محصوالت ما تطبیق داده اند و به شرایط مورد قبولی 
هم رسیده اند . بدیهی است این امر هم آسودگی صنایع 
را در پی خواهد داشت و هم در شرایط کلی کشور 
باعث جلوگیری از خروج ارز و قطع وابستگی خواهد 

شد.  

تولیــدات شــیمی فراینــد چــه ســهمي از 
بــازار مــواد اولیــه شــیمیایی و پلیمــری را در بــر 

مي گیــرد؟
از  اعم  نساجی  صنایع  مختلف  بخش های  در  ما 
 CF ، BCF، POY، تولید کنندگان  ذوب ریسی 
و حتی  پتو   ، تولیدکنندگان فرش، موکت  FDYو 

صنایع غیر نساجی درصدهای مختلفی از بازار را به 
خود اختصاص داده و سهم قابل توجهی از بازار را 
در اختیار داریم و خوشبختانه این سهم همواره و به 
بوده است .  افزایش  به  رو  خصوص در سال جاری 
نکته مهم برای ما جلب رضایت مشتریان است که 
خوشبختانه به این هدف دست یافته ایم و همین امر 
منجر به رشد روز افزون سهم شیمی فرایند در بازار 

است.

 بــراي افزایــش تولیــد و موفقیــت چــه 
مي کنیــد؟  اتخــاذ  را  سیاســت هایي 

معتقدیم  ما  است.  کیفیت  بر  تأکید  موضوع  اولین 
کیفیت رمز بقا در بازار است لذا در حفظ کیفیت از 
هیچ اقدام و هزینه ای فروگذار نخواهیم کرد . هدف 
بعدی ما استفاده از ابزارهای نوین حضور در بازار و 
جذب مشتری نظیر رسانه های مجازی و تبلیغات غیر 

حضوری برای شناخت محصوالت می باشد.
شرکت  هزینه های  کنترل  دیگر  تاثیرگذار  پارامتر 
با هدف متعادل سازی قیمت و ایجاد پیشنهاد برتر 
برای مشتریان خواهد بود و مهم تر از همه تکیه بر 
نیروی انسانی و آموزش و ارتقا بهره وری و تقویت 

زیرساخت های شرکت.

ــش  ــا و افزای ــدید تحریم ه ــه تش ــه ب ــا توج ب
و  اولیــه  مــواد  واردات  وضعیــت  دالر  نــرخ 

ماشــین آالت چگونــه اســت؟
بدیهی است در این راه مشکالت متعدد وجود دارد . 
بسیاری از شرکت ها و بانک های خارجی از هرگونه 
همکاری  به  حاضر  و  می زنند  سرباز  ما  با  تعاملی 
نیستند به همین دلیل ورود مواد اولیه بسیار کاهش 
یافته و خرید ماشین آالت و تجهیزات بیشتر تحت 
تاثیر قرار گرفته است اما به هرحال راهکار ها شناخته 
شده و  هرجا که الزم بوده شرکت ها در داخل کشور 
جایگزینی نیافته اند؛ توانسته اند با دور زدن تحریم ها 

واردات خود را به انجام برسانند.

 شــیوع کرونــا چــه تأثیراتــی بــر رونــد فعالیت 
صنایــع نســاجی کشــور ) و همچنیــن دنیــا( 
گذاشــته اســت؟و فکــر می کنیــد چــه مــدت بــه 
طــول خواهیــد انجامیــد تــا شــرایط بــه حالــت 

ــا( بازگــردد؟ عــادی گذشــته )پیــش از کرون
کرونا تأثیرات زیادی در صنعت نساجی گذاشته است 
. بسیاری تولیدات با رکود مواجه شدند و بسیاری هم 
با افزایش تقاضا و تولید درگیر شدند . در مجموع 
ضمن تأسف از شیوع این بیماری که سبب از بین 
رفتن تعدادی از هموطنان، همکاران و متخصصین 
در صنعت نساجی شد اما این صنعت توانست شرایط 
کرونا را بپذیرد و با تغییر تولید به آنچه در این شرایط 
مورد نیاز بود رسالت انسانی اجتماعی خود را به انجام 

برساند.
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رئیس  الهوتی-  محمد  مراسم،  این  آغاز  در 
نمونه  صادرکنندگان  انتخاب  کارگروه  دبیرخانه 
انتخاب  فرآیند  درباره  توضیحاتی  تهران-  استان 

صادرکنندگان نمونه پایتخت ارائه کرد.
الهوتی با بیان اینکه امسال چهارمین سالی است 
که اتاق تهران فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه 
را برعهده دارد، ادامه داد: امسال نخستین سالی بود 
ملی  نمونه  صادرکنندگان  انتخاب  فرآیند  کل  که 
نیز به اتاق ایران واگذار شد. در واقع، پس از سه 
سال تجربه موفقیت آمیز انجام کل فرآیند انتخاب 
صادرکننده نمونه استان تهران توسط اتاق بازرگانی 
تهران، دولت به این نتیجه رسید که دست کم این 
کار را به بخش  خصوصی واگذار کند و امیدواریم 
این روند در سال های آینده نیز ادامه پیدا کند و در 
انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی و استانی به طور 

کامل به اتاق های بازرگانی واگذار شود.
در سال جاری، 55  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  او 
مشارکت  برای  از سوی صادرکنندگان  درخواست 
نمونه  صادرکنندگان  انتخاب  رویداد  در  رقابت  و 
استان تهران در سامانه ثبت شد، افزود: در نهایت 
37 پرونده تکمیل شد و در روند ارزیابی قرار گرفت 
و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و تجارت  14 
صادرکننده نمونه انتخاب شدند که در مراسم امروز 

فضای اقتصادی کشور، 
مـه آلـود اسـت

اشاره:
مراسم معرفی صادرکنندگان نمونه استان تهران و 
تقدیر از آنها با حضور مقامات دولتی و نمایندگان 
در  تهران  بازرگانی  اتاق  توسط  خصوصی  بخش 
محل هتل ارم تهران توسط اتاق بازرگانی تهران 

برگزار شد.

گزارشی از برگزاری مراسم معرفی صادرکنندگان نمونه استان تهران

گزارش

تهیه و تنظیم: مینا بیانی
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قرار  تشویق  و  تقدیر  مورد  و  شد  خواهند  معرفی 
خواهند گرفت.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات 
اتاق بازرگانی تهران در ادامه به برخی چالش های 
صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: تعدد بخشنامه ها 
موجب  اجرایی  دستگاه های  هماهنگی  عدم  و 
سردرگمی صادرکنندگان شده است. صادرکنندگان 
حضور  صادراتی  بازارهای  در  شرایطی  در  ایرانی 
فعالیت  عادی  شرایط  در  آنها  رقبای  که  می یابند 
می کنند. به بیان دیگر صادرکنندگان ایرانی به جای 
آنکه تمرکز خود را به تولید و اشتغال معطوف کنند، 
باید در اندیشه رفع موانع خودساخته در داخل باشند. 
این یک مساله جدی است که صادرات ما را تحت 

تاثیر قرار داده است.
عنوان  به  ایرانی  صادرکنندگان  گفت:  الهوتی 
جای  به  اقتصادی  جنگ  مقدم  خط  جهادگران 
با موانع خودساخته ای مواجه  حمایت و پشتیبانی، 

می شوند که هر روز در برابر آنها ایجاد می شود.
او با بیان اینکه در شرایط موجود، 22 میلیارد دالر 
ارز از محل صادرات به کشور بازگشته است، ادامه 
داد: معادل70 درصد ارز مورد نیاز واردات کشور از 
محل صادرات غیرنفتی تامین شده است. در واقع با 
توجه به فضای مه آلودی که بر اقتصاد کشور حاکم 
است، باز هم این صادرکنندگان بودند که خود را 
اما  وجود  این  با  دانستند.  ارز  بازگشت  به  متعهد 
نگاه خوشبینانه ای به آنها وجود ندارد و آنها با عدم 

اطمینان از سوی سیاستگذار مواجه بوده  و هستند.

حدود  افزود:  ایران  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
به  ارزی  تعهد  رفع  که  است  نیم  و  سال  دو 
اگرچه  است؛  شده  تبدیل  صادرکنندگان  دغدغه 
صادرکنندگان خود به جد معتقد هستند که آنچه از 
منابع کشور صادر  می شود، باید به کشور بازگردد. در 
مقابل فعاالن اقتصادی این انتظار را دارند که دولت 
نیز باید شرایط را درک کرده و تسهیل تجارت را 
سرلوحه امور خود قرار دهد. صادرکنندگان درحالی 
با  که  تامین  می کنند  را  کشور  مایحتاج  امروز 
گریبان  به  دست  دولتی  دستگاه های  بی اعتمادی 

هستند.
او در ادامه با اشاره به اینکه حدود 113 روز از صدور 
و ابالغ دستورالعمل ارزی دولت سپری شده است، 
مالیات  استرداد  از جمله  از مسایل  بسیاری  گفت: 
بر ارزش افزوده و معافیت مالیاتی اجرایی نشده و 
صادرکنندگان سال 13۹7 هنوز بالتکلیف هستند. 

این مسایل فضای کسب وکار را مه آلود  می کند.
او افزود: امروز مسئولیت صادرات با وزارت صمت 
است و انتظار این است که این وزارتخانه چابک تر از 
گذشته در مورد تجارت خارجی کشور تصمیم گیری 
 13 پیش نویس  تدوین  از  ماه  سه  حدود  اما  کند. 
تکمیل  و  اصالح  برای   2 ماده  کمیته  در  بندی 
ابالغیه 177 سپری شده اما این پیش نویس هنوز 
به تصویب نرسیده است. درخواست ما این است که 
وزارت صمت هر چه زودتر نهادهای ذیربط را برای 

تصویب این پیش نویس متقاعد کند.
الهوتی خطاب به سیاست گذاران کالن اقتصاد و 

واقعی  صادرکنندگان  به  اگر  گفت:  کشور  تجارت 
داخلی  نیاز های  تامین  آرزوی  شود،  داده  میدان 
در  شدن  بسته  نیز  و  غیرنفتی  صادرات  محل  از 
تحقق  نشده،  محقق  تاکنون  که  نفت  چاه های 
 می یابد. راه درست، اعتماد به صادرکنندگان است 
تا آنها در سایه این اعتماد به اقتصاد کشور و جامعه 

خدمت رسانی کنند.

بازگشــت 80 درصــد ارز صادراتــی تهــران به 
ر کشو

و  صنعت،معدن  سازمان   - رئیس  صادقی  یداله 
تجارت استان تهران - به بیان آماری از وضعیت 
تولید و صادرات استان تهران پرداخت و روندها در 

این دو حوزه را فزاینده و رو به جلو ارزیابی کرد.
با اشاره به فعالیت 17 هزار واحد صنعتی در  وی 
فشارهای  به رغم  که  کرد  تصریح  تهران،  استان 
طی  کرونا  ویروس  شیوع  و  تحریم ها  حداکثری 
سال جاری، سرمایه گذاری داخلی در استان تهران 
روندی افزایشی داشته به طوری که طی روزهای 
پروانه  دارای  امسال، طرح های صنعتی  فجر  دهه 
بهره برداری به ارزش حدود 6 هزار میلیارد تومان 

در این استان پیاده سازی شد.
 1700 همچنین  امسال  طی  صادقی،  گفته  به 
و  تهران صادر شد  استان  در  جدید  تاسیس  جواز 
درخواست ها در این زمینه فزاینده  بوده به طوری 
که در مقایسه با سال گذشته، در زمینه صدور جواز 
تاسیس، رشد 100 درصدی رقم خورده است. وی 
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در  بیکاری  روند  که  کرد  تصریح  حال  عین  در 
استان تهران طی امسال کاهشی بوده و در بخش 
عمده ای از شهرک های صنعتی در استان، تقاضای 
واحدهای تولیدی و صنعتی برای جذب نیروی کار 

بیش از عرضه بوده است.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران 
سپس به بیان وضعیت تجارت خارجی این استان 
پرداخت و با اشاره به اینکه در حال حاضر در استان 
تهران، 16 هزار و 700 کارت بازرگانی فعال است، 
تعداد صادرکنندگان فعال در استان تهران را 2۹۹1 
بازرگان عنوان کرد که به گفته وی، از این تعداد 
نفر  و 1105  صادرکننده  و  تولیدکننده  نفر   1۸۸6
نیز تاجر و بازرگان هستند که کاالهای تولیدی را 

صادرات می کنند.
صادقی سپس ارزش صادرات غیرنفتی استان تهران 
از ابتدای سال 13۹7 تا پایان مردادماه امسال را بر 
اساس آمارهای اعالمی سازمان توسعه تجارت، 21 
میلیارد و 13۹ میلیون یورو عنوان کرد و یادآور شد 
که بر اساس پیش بینی ها، این میزان تا پایان سال 
جاری به 27 میلیارد یورو خواهد رسید. به گفته وی، 
میزان صادرات ساالنه استان تهران رقمی معادل ۸ 

میلیارد یورو است.
ارزی  تعهد  رفع  میزان  به  ادامه  در  صادقی 
بیان  با  و  کرد  اشاره  تهران  استان  صادرکنندگان 
اینکه این میزان در حدود 1۹ میلیارد و 2۹5 میلیون 
یورو برآورد می شود، افزود: از این میزان 15 میلیارد 
و 3۸1 میلیون یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته و 

به این ترتیب، صادرکنندگان استان تهران نزدیک 
به  را  از صادرات خود  ارز حاصل  از  به ۸0 درصد 

داخل کشور بازگردانده اند.
به گفته وی، طی یازده ماه امسال، حدود 50 هزار 
پرونده تقاضای واردات مواد اولیه و ماشین آالت در 
استان تهران به ارزش 13 میلیارد و 670 میلیون 
برای  پرونده ها  این  و  شده  قطعی  و  بررسی  یورو 

تخصیص ارز به بانک مرکزی معرفی شده است.
به گفته صادقی، 6۸ درصد ثبت سفارش ها در استان 
واردات  درصد   2۸ اولیه،  مواد  به  مربوط  تهران 
کاالهای  به  مربوط  نیز  درصد   4 و  ماشین آالت 
وجود  آن  تولید  امکان  داخل  در  که  است  نهایی 

نداشته و واردات آن نیز بالمانع است.
پایان  در  تجارت  و  صنعت،معدن  سازمان  رئیس 
سخنانش، به موافقت رئیس سازمان محیط زیست 
واحدهای  بازسازی  و  نوسازی  با  صمت  وزیر  و 
صنعتی و تولیدی در شعاع 120 کیلومتری تهران 
اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد که این موضوع 
در هیات دولت نیز به تصویب رسیده و با اجرای 
صادرات  افزایش  و  تولیدات  ارتقای  فرصت  آن، 

واحدهای تولیدی فراهم شود.

خروج تجارت کشور از ریل
تجارت  توسعه  سازمان  -رئیس  زادبوم  حمید 
ایران- فسلفه اعمال تحریم ها علیه ایران را کاهش 
تعامل و ارتباط ایران با جهان عنوان کرد و گفت: 
فشارهای حداکثری در حالی طی چند سال گذشته 

به ایران تحمیل شد که در حال حاضر نزدیک به 
کاالهای  و  اولیه  مواد  را  ایران  واردات  درصد   ۹0
واسطه ای تشکیل می دهد و به این ترتیب، واردات 
در کشور به ارزش تبدیل شده و چراغ کارخانه های 

و واحدهای تولیدی را روشن نگهداشته  است.
و  تدارک  برای  تهران  اتاق  از  قدردانی  با  زادبوم 
مدیریت بهینه انتخاب صادرکنندگان نمونه استان 
به رغم تشدید  افزود:  اخیر،  تهران طی چهار سال 
ارزش  تاکنون،   13۹7 سال  از  تحریم  فشارهای 
صادرات غیرنفتی کشور طی سال گذشته به 41/3 

میلیارد دالر رسید.
وی سپس به بیان آمار دیگری اشاره کرد و افزود: 
میزان  امسال،  آذرماه  پایان  تا  سال ۹7  ابتدای  از 
یورو  میلیارد   63 حدود  کشور  غیرنفتی  صادرات 
ارز  یورو  میلیارد   40 میزان،  این  از  که  بوده است 
صادراتی به داخل کشور بازگشته است. به گفته وی، 
خشکبار، گیاهان دارویی، ماکارونی، پوشاک، مواد 
شوینده، محصوالت دارویی و مواد معدنی، بیشترین 

رشد صادرات را داشته است.
با  ادامه،  در  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
اشاره به ابتکار اتاق تهران در مدیریت و برگزاری 
طی  تهران  استان  نمونه  صادرکنندگان  همایش 
چهار دوره اخیر، تصریح کرد که اتاق تهران امروز 
عرصه  در  می تواند  که  یافته  دست  جایگاهی  به 

بین المللی نقش آفرینی کند.
انتخاب  فرآیند  واگذاری  به  اشاره  با  وی 
از  برخی  ایران،  اتاق  به  نمونه ملی  صادرکنندگان 
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حمایت ها از صادرکنندگان را یادآوری کرد و در این 
رابطه، پرداخت 4 درصد نرخ بهره مابه التفاوت ارزی 
از سوی بانک توسعه صادرات و بانک کشاورزی 
هوایی  حمل  هزینه  از  درصد   50 پرداخت  نیز  و 

کاالهای صادراتی را از آن جمله دانست.
زادبوم سپس با تاکید بر اینکه وضع هرگونه مقررات 
زائد، تجارت خارجی کشور را از ریل خارج می کند، 
در  ایران  خارجی  تجارت  حاضر  حال  در  افزود: 
مقایسه با تجارت بین الملل، از ریل خارج شده است.
و  وزارت صمت  این حال تصریح کرد که  با  وی 
به طور ویژه، سازمان توسعه تجارت، در مسیر رفع 
مشکالت صادرکنندگان و از جمله رفع تعهد ارزی 
تجار و بازرگانان، اقداماتی را در دستور کار قرار داده 

و در کمیته ارزی مصوباتی ابالغ شده است.
زادبوم سپس به شروع مذاکرات ایران با کشورهای 
اوراسیا در رابطه با موافقت نامه تجارت آزاد اشاره 
این  روند  که  مشکالتی  از  یکی  افزود:  و  کرد 
مذاکرات را کند کرده، مقررات و قوانین دست و پاگیر 
مذاکره کننده  تیم  و  است  تجارت  در حوزه  رائد  و 
تالش زیادی برای توجیه طرف های آن سوی میز 

صورت داده است.

ضرورت آسیب شناسی صادرات
مسعود خوانساری -رئیس اتاق تهران- با نمایش 
نمودارهایی روند تجاری کشور را به تصویر کشید 
و گفت: شایسته است در کنار معرفی صادرکنندگان 
نمونه، وضعیت تجاری کشور نیز مورد آسیب شناسی 

از  بخشی  بعد  سال  برای  حداقل  تا  گیرد  قرار 
مشکالت صادرکنندگان برطرف شود.

او در ادامه با اشاره به کاسته شدن از رشد منفی 
صادرات کاالها و خدمات و اثر منفی آن بر رشد 
اقتصادی کشور از نیمه سال 13۹7 ادامه داد: تراز 
تجاری کشور در سال های 13۹۹ و 13۹۸ منفی 

بوده است. 
مقداری  ماهانه  روند  اینکه  بیان  با  خوانساری 
از  حاکی   13۹۸ و   13۹۹ سال های  در  صادرات 
در  غیرنفتی  صادرات  روند  در  شدیدتر  نوسانات 
مقایسه با روند واردات است، ادامه داد: این نوسان 
و  متناقض  متعدد،  بخشنامه های  صدور  از  ناشی 
ناگزیر  بعضا غیرکارشناسی است و صادرکنندگان 
هستند صادرات خود را با وجود تغییر مکرر رویه ها 
سروسامان دهند. البته این تغییرات در مورد واردات 
روند  در  نوسان  بروز  اما  پیوسته  وقوع  به  کمتر 

صادرات به شکل عجیبی رخ داده است.
صادراتی  مقاصد  به  ادامه  در  تهران  اتاق  رئیس 
کشور اشاره کرد و گفت: بررسی اطالعات صادرات 
کشور از تمرکز باال در مقاصدی چون چین، عراق، 
امارات، ترکیه و افغانستان حکایت دارد. درحالی که 
اگر هدف، توسعه صادرات غیرنفتی است، به طور 
حتم باید به سایر بازارها نیز توجه شود. او در ادامه 
به رابطه نرخ ارز و صادرات پرداخت و گفت: به رغم 
ارزش  ارز در سال 13۹۹ دوبرابر شد و  نرخ   آنکه 
کرد،  پیدا  کاهش  100 درصد  میزان  به  ملی  پول 
بگیرد  بهره  موقعیت  این  از  نتوانست  اما صادرات 

نظر  به  شد.  کاهشی  نیز  بخش  این  در  روندها  و 
می رسد، تنگ نظری ها و تعدد متولیان حوزه تجارت 

از جمله عوامل کاهش صادرات بوده  است.
حوزه  چالش های  برخی  به  سپس  خوانساری   
و  برون گرایی  عدم  گفت:  و  کرد  اشاره  صادرات 
نداشتن جایگاهی معنادار در فضای تجارت بین الملل 
یکی از مهم ترین چالش های حوزه صادرات تلقی 
می شود. از این رو باید توجه داشت که نمی توان با 
دنیا در ارتباط نبود و در اقتصاد به صورت جزیره ای 
عمل کرد. بنابراین الزم است که این مسایل حل 
شود تا به اقصی نقاط جهان صادرات صورت گیرد.
تهران،  اتاق  رئیس  نگاه  از  بعدی صادرات  چالش 
به موضوع  و هماهنگ  یکپارچه  جامع،  نگاه  نبود 
تجارت بود. او توضیح داد که این مساله در دخالت 
دستگاه های مختلف در امر صادرات نمود یافته و 

باعث نابسامانی در این حوزه شده است.
او با بیان اینکه »ناسازگاری میان سیاست های ارزی، 
نرخ ارز و سیاست های تجاری از دیگر مشکالتی 
است که در برابر تجارت مانع ایجاد می کند« ادامه 
داد: تعدد مراجع و سازمان های درگیر، مداخله کننده 
و تصمیم گیر نیز برای تجارت مساله ساز بوده است. 
همچنین نبود نظام و چارچوب اصولی و فنی برای 
تنظیم مقررات تجاری را نیز باید به این مشکالت 
افزود. البته تا سال 13۹7 مشکالت صادرات کمتر 
این  ارزی  و مشکالت  تحریم ها  اعمال  با  اما  بود 
حوزه دچار مشکل شد؛ از طرفی، سیاستگذاران هم 
را  تنبیهی  رویکرد  تشویقی،  رویکردهای  جای  به 
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درپیش گرفتند و صادرات که می توانست با کاهش 
ارزش پول ملی دو برابر شود، روند نزولی در پیش 

گرفت.
داخل  بازار  نبود  دلیل  به  اکنون  افزود:  خوانساری 
دلیل  به  خارجی  بازارهای  به  دسترسی  عدم  و 
تحریم ها ظرفیت تولید کاهش یافته است. درحالی 
که اگر صادرات مورد تشویق قرار می گرفت، قطعا 
صادرکنندگان می توانستند در بسیاری از کشورها، 
بازاریابی کنند. حیف است که این پتانسیل در کشور 
باشد و صادرات ایران از سایر کشورها عقب تر باشد. 
اکنون که وزیرصنعت،معدن و تجارت، حوزه تجارت 
را برعهده گرفته، انتظار این است که به این مسایل 

رسیدگی شود.

انتقــاد اســتاندار تهــران از انحصــار در صنعت 
ــور خودرو کش

با  تهران-  -استاندار  محسنی بندپی  انوشیروان 
در  تعیین کننده ای  مولفه  صادرات  اینکه  به  اشاره 
اقتصاد ملی است، افزود: اگر همچنان به دور کشور 
از تعامل و داد و ستد با کشورهای  حلقه بسته و 
فعاالن  و  تولیدکنندگان  باشیم،  دور  به  جهان 
اقتصادی کشور به رشد و بروز نبوغ اقتصادی خود 

دست نخواهند یافت.
محسنی بندپی با تاکید بر اینکه کشور برای توسعه 
دنیای  به  باید  فناوری  و  سرمایه  و جذب  تجارت 
خودرو  تولید  وضعیت  به  باشد،  ارتباط  در  خارج 
و گفت:  کرد  اشاره  اخیر  دهه  در کشور طی چند 
کیفیت  در صنعت خودروسازی کشور شاهد عدم 

این  نبود رقابت در  نتیجه  محصوالت هستیم که 
عرصه و ممنوعیت واردات خودرو خارجی است.

وی سپس به کیفیت پایین تولیدات خودرویی در 
کشور اشاره دیگری کرد و افزود: بر اساس آماری 
که از سوی نیروی انتظامی اعالم شده، در ماه در 
تهران نزدیک به 1000 خودرو پراید به دلیل ضعف 
ایمنی و به طور مشخص قسمت سوئیچ این خودرو، 

به سرقت می رود.
محسنی بندپی با تاکید بر اینکه دیگر نمی توان با 
در  دهه گذشته،  انرژی یک  و مصرف  تکنولوژی 
کشور اقدام به تولید محصوالت کرد، افزود: امروز 
یکی از معیارهای دولت ها در عرصه جهانی، کمک 
به رشد نوآوری در صنایع و خدمات است،از این رو، 
سیاستگذاران در کشور وظایف مهمی در این زمینه 

باید برعهده گیرند.
برای  نهاد  این  تالش  به  سپس  تهران  استاندار 
برای  محیط زیست  حفاظت  سازمان  متقاعدسازی 
در شعاع  تولیدی  واحدهای  استقرار  قانون  اصالح 
120 کیلومتری تهران اشاره کرد و گفت: سرانجام 
حفاظت  سازمان  رئیس  موافقت  تا  شدیم  موفق 
محیط زیست و وزیر صمت برای اصالح این قانون 
را دریافت کنیم و این موضوع به زودی در هیات 
رسید  خواهد  تصویب  به  احتماال  و  مطرح  دولت 
نوسازی و  به  اقدام  و واحدهای صنعتی می توانند 

بازسازی خود کنند.

14 صادرکننده نمونه استان تهران در سال 99 :
در پایان مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان 

تهران در سال ۹۹، برترین های این حوزه معرفی و 
این دوره،  را دریافت کردند. در  لوح و نشان خود 
14 بنگاه صادراتی در استان تهران موفق به کسب 

عنوان صادرکننده نمونه سال در این استان شدند:
به  آرین،  بازرگانی  و  کشاورزی  توسعه  *شرکت 

مدیریت امیر تقدسی
مدیریت  به  شمس الهدائی،  بازرگانی  *شرکت 

محمدرضا شمس الهدا
ابراهیم  مدیریت  به  کاوه،  شیشه  بلور  *شرکت 

عسگریان
به  اوان،  رزین  و  رنگ   تولید  تعاونی  *شرکت 

مدیریت مهدی علیخان زاده
*شرکت تولیدی تک ماکارون، به مدیریت مهرداد 

نوری
*شرکت دمنده، به مدیریت احمد بستان چی

مدیریت  به  تهران،  پگاه  پاستوریزه  *شرکت شیر 
سیدجعفر میر

*گروه صنعتی بوتان، به مدیریت محمدرضا عابدی
*گروه صنعتی پاکشو، به مدیریت محمد عالمی

مدیریت  به  ایران،  ماشین سازی  و  لوله  *شرکت 
محمدرضا بابایی

*شرکت نانو فناوران دارویی الوند، به مدیریت نیما 
سپهری

*پاالیشگاه نفت پارس، به مدیریت حمیدرضا خلیلی
به  تهران شرق،  پروفیل  و  لوله  نورد  *شرکت 

مدیریت محمود صابری
محمدرضا  مدیریت  به  ویتانا،  صنعتی  *گروه 

فخرالدینی
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همزیستی 
با شرایط 
جدید!

گزارش

پوشاک  و 27،  سالن های 6  در  امسال  ایران تکس 
در سالن 5 ) ملل( و فرش ماشینی و کف پوش در 
سالن های۸،۹ و7 حضور داشتند که روز نخست آن 
با سال های گذشته بسیار خلوت بود و  در مقایسه 
دلیل  آن در کرونا خالصه  می شد. هرچند استفاده از 
ماسک الزامی بود اما بودند کسانی که به محض ورود 
به سالن و عبور  از گیت ضدعفونی، ماسک خود را 
برمی داشتند یا صرفاً روی دهان خود را می پوشاندند... 
نه چندان  و  آرام  نمایشگاه،  نخست  روز  اگرچه 
شلوغ سپری شد و استقبال چندان بازدیدکنندگان 
متخصص را در برنداشت اما روزهای بعدی نمایشگاه، 
جمعیت بیشتری راهی سالن ها شد، بازدیدکنندگانی 
مانند  و  نبودند  نساجی هم  فعال  یا  که متخصص 
دوره های گذشته به صورت خانوادگی راهی نمایشگاه 
شده بودند و حتی کرونا هم حریف آنان نبود! ازدحام 
جمعیت در بعضی غرفه ها به اندازه ای بود که گویا 
و  می ایستد  نمایشگاه  درب  پشت  کرونا،  ویروس 
رعایت  گاهی  ندارد!  سالن ها  از  بازدید  به  تمایلی 
پروتکل های بهداشتی کاماًل به فراموشی می شد و 

رعایت فاصله اجتماعی به حداقل می رسید. 
در میان تمام غرفه ها و بازدیدکنندگان، جای خالی 

یک نفر احساس می شد که گویی هر لحظه منتظر 
بودیم به غرفه ما سری بزند، احوالمان را بپرسد، عکس 
یادگاری با او بگیریم و امید به آینده را یادمان آورد. 
مهندس میرمحمدتقی دانایی هوشیار- مدیرعامل 
فقید نساجی حجاب شهرکرد- که برایمان یادآور 
تمام  و  تواضع  خوش رویی،  معرفت،  متانت،  ادب، 
صفات خوب دیگر بود و تا همیشه خواهد بود... یادش 

مانا، نامش پابرجا
در مراسم افتتاحیه ،مهدی صادقی نیارکی -معاون 
از  تجارت-  و  معدن  صنعت،  وزارت  صنایع  امور 
اشتغال 220 هزار نفری و فعالیت بیش از 5 هزار و 

۸00 واحد تولیدی این صنعت خبر داد.
به  از روند رو  با مرور وضعیت صنایع نساجی  وی 
رشد محصوالت منتخب در این صنعت خبر داد و 
گفت: تولید الیاف اکریلیک در مقایسه با سال گذشته 
با رشدی 40۸ درصدی به بیش از 3 هزار و ۸00 تن 
رسیده است البته ظرفیت های موجود در این صنعت 

بسیار فراتر از این میزان است.
 معاون امور صنایع وزارت صمت  در ادامه با اشاره 
به تکمیل زنجیره صنعت نساجی اشاره ای به رشد 
23 درصدی تولید نخ سیستم پنبه ای و ترکیبی الیاف 
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اشاره:
بین المللی  نمایشگاه  ششمین  و  »بیست 
خانگی،  منسوجات  اولیه،  مواد  آالت،  ماشین 
نساجی«،  محصوالت  و  گلدوزی  ماشین های 
»هشتمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران« 
فرش  بین المللی  نمایشگاه  »دوازدهمین  و 
ماشینی، کف پوش، موکت و صنایع وابسته«؛ 
مهدی  حضور  با  که   بودند  نمایشگاه هایی 
وزارت  صنایع  امور  معاون  نیارکی،-  صادقی 
صمت- ، حمید زادبوم -رئیس سازمان توسعه 
اکبری -رئیس کمیسیون  تجارت-، عزت اله 
مدیرکل  محرابی-  افسانه  مجلس-،  صنایع 
وزارت  سلولزی  و  پوشاک  نساجی،  دفتر 
صنعت- و   و حسن زمانی مدیرعامل شرکت 

سهامی نمایشگاه های بین المللی افتتاح شد.

تهیه و تنظیم: مینا بیانی - سیدضیاءالدین امامی رئوف
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مصنوعی در ۹ ماهه سال ۹۹ کرد و گفت: تولید این 
محصول صنعتی که از مواد اولیه مورد نیاز صنعت 
نساجی و پوشاک به شمار می رود بیش از 206 هزار 

تن رسیده است.
به گفته معاون امور صنایع وزارت صمت در مقایسه 
با سال 57 میزان ظرفیت تولید در فرش ماشینی از 5 
میلیون مترمربع به 134 میلیون مترمربع و در صنعت 
کفش نیز از 4 میلیون زوج به بیش از 230 میلیون 

زوج افزایش یافته است.
و  صنایع  کمیسیون  رییس   - اکبری  عزت اهلل   
با اشاره به اهمیت برگزاری  نیز   معادن مجلس- 
نمایشگاه های تخصصی و صنعتی  گفت : نمایشگاه، 
تعامل  افزایی و  برای هم  بهترین محل و فرصت 
و  متخصص  بازدید کنندگاِن  و  است  شرکت ها 
شرکت های ایرانی می توانند نیازهای خود را در زمینه 
قطعات و مواد اولیه از غرفه های حاضر در نمایشگاه 

تامین و بازاریابی کنند.
 وی افزود: شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها  
بهره مند  داخل  تولید  تقویت  در  باالیی  ظرفیت  از 
هستند و باید در نمایشگاه های مختلفی که در طول 
و  تولیدکنندگان  میان  تعامل  می شود  برگزار  سال 
دانش بنیان ها افزایش یابد و از این روند  حمایت های 

الزم صورت گیرد.

گفت وگو با تعدادی از غرفه داران سه گانه 
نساجی، پوشاک و کف پوش

 نگران شرایط تولید در سال آینده هستیم
صنعتی  گروه  مدیرعامل  اله وردی-  رضا  مهندس 
مورد  در  توضیحاتی  ارائه  ضمن   - رز  نگین 
فیلتر بگ،  مانند  این مجموعه  دستاوردهای جدید 
انعقاد  جوان،  نخبگان  همکاری  با  مصنوعی  برگ 
تفاهم نامه با دانشگاه های معتبر کشور مانند صنعتی 
امیرکبیر، صنعتی شریف و صنعتی اصفهان، حمایت 
مالی و معنوی از چندین پروژه مهم علمی و تحقیقاتی 
عنوان  فن آفرینی  جشنواره  همچنین  و  دانشگاهی 
داشت: باید روحیه، خودباوری، انگیزه باال و امید به 
آینده در میان فارغ التحصیالن جوان و محققینی که 

افزایش  برمی دارند  گام  توسعه  و  تحقیق  مسیر  در 
پیدا کند که این امر با حمایت شرکت های توانمند و 
پژوهش محور امکان پذیر است و خوشبختانه فرهنگ 
آن با راه اندازی پارک های علم و فناوری به تدریج 

نهادینه می شود.
وی اضافه کرد: توسعه محصول و بازار را در بخش های 
و  کردیم  تجربه  رز  نگین  صنعتی  گروه  مختلف 
علی رغم نگرانی های ابتدای سال، به لطف خداوند 
با تمام توان و سربلند به پیش آمدیم. محدودیت هایی 
که در کشور از نظر واردات به وجود آمد، باعث تسریع 
قابل  تولیدی  بنیه  که  شرکت هایی  توسعه  و  رشد 
توجهی دارند، شد. هر چند در بخش تأمین مواد اولیه 
به دلیل بر هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا 
پلی استر و پلی پروپیلن به شدت دچار مشکل هستیم. 
وزارت صمت نیز صرفاً به فشرده سازی بخش تقاضا 
مانع  این که  جای  به  پرداخت  تولیدی(  )واحدهای 
دالل  بازی شود! تکانه های شدید ارزی نیز مشکالت 

بسیاری به وجود آورد. 
کرونا،  شیوع  شد:  یادآور  رز  نگین  مدیرعامل 
دردسرهای متعددی به وجود آورد و هزینه  و ریسک 
عملیات در شرکت ها را به شدت باال برد، فشارهای 
تنش  بازار  شد،  وارد  مدیران  بر  بسیاری  عصبی 
بی سابقه ای را تجربه کرد اما با تنوع محصوالت این 
گردنه صعب العبور را تا امروز به سالمت پشت سر 
گذاشته ایم اما نگران سال آینده هستیم و در صورت 
استمرار وضعیت نامساعد فعلی، رکود شکل خواهد 

گرفت.
به اعتقاد مهندس اله وردی، دنیا به دوران پیش از 
کرونا بازنخواهد گشت زیرا کرونا تأثیر ماندگاری در 
رفتار و عملکرد مردم گذاشته است؛ برای مثال در 
گذشته آلودگی هوا منجر به تعطیلی چندروزه تهران 
شد اما آن زمان کمتر کسی از ماسک تنفسی استفاده 
با خطر  از شیوع کرونا که مردم  می کرد ولی پس 
از ماسک پی  استفاده  لزوم  به  مرگ مواجه شدند، 
بردند، تمام افراد فاصله اجتماعی را رعایت می کنند، 
دستان خود را مرتب ضدعفونی می نمایند در حالی که 
تا دو سال پیش، اگر کسی دو مرتبه دستان خود را 
می شست، به عنوان یک فرد وسواسی شناخته می شد! 

مانند دست  از حرکات  بسیاری   دارم  اطمینان  لذا 
دادن یا روبوسی تکرار نخواهد شد، مردم خریدهای 
اینترنتی را ترجیح می دهند ، شبکه فروش به شدت 
تغییر خواهد کرد و شاید سال ها به طول انجامد تا دنیا 

شکل و هویت تازه ای پیدا کند. 
وی سپس گفت: پس از تردیدهای فراوان سرانجام 
تصمیم گرفتیم برای نمایش توانمندی های مجموعه 
در نمایشگاه امسال حضور پیدا کنیم اما در کمال 
شگفتی متوجه شدیم تعداد مراجعه کنندگان نسبت به 
دوره گذشته، کمتر نشده و بسیاری از بازدیدکنندگان 
در تردید میان رفتن یا نرفتن به نمایشگاه، به این 
نتیجه رسیده اند خانه نشینی فایده ای ندارد و می توان 
با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی از نمایشگاه 
در  مردم  گذشته  سال  اسفند  آورد.  به عمل  بازدید 
شوک شیوع کرونا به سر می برند اما به تدریج ترس 
و وحشت اولیه از بین رفت و زندگی در کنار کرونا را 

آموختند. 

نمایشگاه منسوجات  ایران در  نماینده شایسته 
خانگی فرانکفورت

ایاز « تولیدکننده پارچه های  اُروم  »شرکت جهان 
رومبلی است و از نیمه دوم سال ۹7 فعالیت مجموعه 
آغاز شده، حجم تولیدات ماهیانه بالغ بر یک و نیم 

 اله وردی- مدیرعامل گروه صنعتی نگین رز
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میلیون متر مربع می باشد، تنوع محصوالت بیش از 
70 طرح را دربرمی گیرد و 750 نفر در این مجموعه 

مشغول کار هستند.
نوری- مدیرعامل- بیان داشت: تا پایان سال ۹7 ، 
تعداد نیروهای انسانی 150 نفر و تا پایان سال ۹۸ 
این تعداد به 500 نفر رسید، امسال هم علی رغم کرونا 
توانستیم این تعداد را به 700 نفر برسانیم و تا پایان 
سال موفق به جذب یک صد نفر می شویم. امیدوارم 
در سال آینده با تجهیز کارخانه به ماشین آالت جدید 
و پیشرفته، تعداد نیروهای شاغل به هزار و 200 نفر 

برسد.
وی با ذکر این مطلب که شیوع کرونا تأثیرات بسیاری 
دلیل  به  افزود:  گذاشت؛  مجموعه  کاری  روند  بر 
از تکنسین های  محدودیت های کرونایی، هیچ یک 
خارجی نتوانستند جهت راه اندازی دستگاه ها به ایران 
بیایند و 4-5 ماه در انتظار سفر آنان به ایران بودیم 
اما در نهایت متخصصین فنی کارخانه، مراحل نصب 
را انجام دادند که این امر حدود 7-۸ ماه، روند کاری 

اروم ایاز را به تعویق انداخت. 
نوری با ذکر این نکته که 10 واحد تولیدی کوچک 
هستند،  فعال  ایاز   اروم  زیرمجموعه های  به عنوان 
اولیه  مواد  داخلی سازی  به  اواخر سال ۹۸  از  افزود: 
پرداختیم تا مواد اولیه با کیفیت باال و قیمت مناسب 

در اختیارمان قرار گیرد؛ همچنین صادرات موفقی به 
ترکیه و عراق داشتیم زیرا با موانع و مشکالت ناشی 

از تحریم و انتقال پول مواجه نبودیم.
مدیرعامل اروم ایاز خاطرنشان کرد: در زمینه تولید 
به  موفق  که  هستیم  شرکتی  تنها  رومبلی  پارچه 
دریافت استاندارد های معتبر ملی و بین المللی شده ایم 
و سال گذشته به عنوان تنها نماینده ایران در نمایشگاه 
منسوجات خانگی فرانکفورت غرفه داشتیم. امسال 
نیز جهت رزرو غرفه اقدام کردیم اما به دلیل کرونا، 

برگزاری نمایشگاه به تعویق افتاد. 
دسترسی  تسهیل  هدف  با  وی،  گفته  به 
قیمت  و  باکیفیت  محصوالت  به  مصرف کنندگان 
مناسب اروم ایاز، در تمام استان های کشور نمایندگی 
فروش مستقر خواهیم کرد که در آنها قیمت فروش 
محصوالت یکسان هستند، تا امروز 10 نمایندگی و 

6-7 عاملیت فروش فعال شده اند. 
ابراز  تهران  نساجی  نمایشگاه  در  حضور  از  نوری 
رضایت نمود و استقبال بازدیدکنندگان از محصوالت 

اروم ایاز را مطلوب توصیف کرد.

تولیدکنندگان  اصلی  مشکل  اولیه،  مواد  تأمین 
نساجی 

نمایندگی  امسال  مهر  از  فرتاک«  ثمین  »شرکت 

خط   ، ) آلمان(  مایر  شرکت  گردبافی  ماشین های 
سانتکس  شرکت  گردبافی  پارچه های  تکمیل 
کاویتک  شرکت  لمینیت  ماشین های  و  ) سوئیس( 

)سوئیس( در ایران را برعهده گرفته است.
مقطع  فارغ التحصیل  مدیرعامل-  جعفر-  محمد 
نساجی)گرایش  مهندسی  رشته  ارشد  کارشناسی 
تکنولوژی( است که از سال ۸5 به مدت 13 سال 
در زمینه فروش و بازرگانی در شرکت ایران اشتریک 
به فعالیت پرداخته و پس از اتمام همکاری با این 
مجموعه، به عنوان مشاور خرید ماشین آالت گردبافی ، 
لوازم یدکی و خط تکمیل پارچه های گردبافی به کار 
ادامه داد و در نهایت شرکت ثمین فرتاک را تأسیس 

نمود. 
وی ابراز داشت: صنعت نساجی یکی از صنایع پربها 
و ارزشمندی برای کشور است به گونه ای که فرایند 
تولید این صنعت در هر بخشی از آن، با ایجاد شغل 
وسیعی در جامعه در نگاه کلی همراه است.  محصول 
این صنعت با توجه به واردات  ماشین آالت  به روز 
از یک طرف و داشتن دانش فنی حاصل از سابقه 
دیرینه ایران در این صنعت از طرف دیگر - البته در 
صورت ایجاد بستر مناسب ، قطعا توانایی صادرات 

برای تولیدکنندگان آن وجود خواهد داشت.  
مهندس جعفر، یکی از مشکالت تولید کنندگان را در 
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تأمین مواد اولیه دانست و گفت: اثرتسعیر نرخ ارز، 
تعداد اندک فروشندگان مواد اولیه )که بر کیفیت و 
از  کمیت مواد اولیه خریداری شده تاثیر می گذارد ( 
چالش هایی است که سردرگمی فروشنده و خریدار را 
به همراه دارد. همچنین بروکراسی های زمان بر جهت 
اخذ مجوزهای پروانه بهره برداری و کارت بازرگانی 
برای تولید کنندگانی که خواستار واردات رسمی هستند 
و نگرانی  بابت عدم حمایت از تولیدکنندگان در بخش 
مالیات، دارایی و ... از موانع پیشرفت تولیدکنندگان به 

ویژه گردبافان محسوب می شود.
مدیرعامل ثمین فرتاک در پاسخ به این سوال که 
گفت:  چیست،  تولیدکنندگان  معضل  بزرگترین 
شوک های  با  نخ  تأمین  برای  بافندگی  واحدهای 
حاصل از نوسانات قیمت نخ مواجه هستند؛ این در 
حالی است که معمواًل روند فروش پارچه به صورت 
قراردادی و مدت دار انجام می شود؛ همچنین بعضی 
فروشندگان نخ، بخشی از فروش خود را به صنف 
به صورت غیر  بافندگان  پوشاک صورت رسمی و 

رسمی )مستقیم و غیر مستقیم( انجام می دهند 
موجود،  از مشکالت  دیگر  یکی  کرد:  تصریح  وی 
قیمت الکرا برای بافت های الکرا دار است. متأسفانه 
بخش عمده ای از نیاز بافندگان به الکرای وارداتی 
است که قیمت آن صرف نظر از نوسانات شدید نرخ 
ارز، به حدود 2/5 برابر قیمت واقعی خود رسیده و 
تولیدکنندگان برای تولید این نوع از پارچه ها دچار 

آشفتگی شده اند.
مهندس جعفر در مورد تأثیرات شیوع کرونا بر صنعت 
نساجی عنوان داشت: از اوایل سال ۹۹ با گسترش 
مواجه  کننده ای  غافلگیر  با وضعیت  پاندمی کرونا، 
شدیم. میزان تقاضا در اغلب محصوالت نساجی افت 
داشت که بر ظرفیت تولید ماشین آالت و به دنبال آن 
تعدیل نیرو اثرات فراوانی داشت و به تدریج پس از 
درک مسأله دورکاری و امکان پذیر بودن آن در برخی 
از مشاغل، چرخه تولید به تدریج حرکت خود را از 

سر گرفت.
وی افزود: تولیدکنندگان در مورد بعضی از بافت ها، 
سفارش قابل قبولی دارند و به تولید ادامه می دهند 
زیرا زندگی بشر تداوم پیدا می کند اما تغییر روش آن 

ناگزیر است. امیدوارم رعایت پروتکل های بهداشتی و 
صبر و استقامتی که مردم ایران در طول تاریخ از خود 
نشان داده اند، تا توسعه واکسن تداوم یابد و این بخش 

از تاریخ هم با کمترین صدمات ممکن سپری شود.
مدیرعامل ثمین فرتاک یادآور شد: هم اکنون به دلیل 
وجود تقاضا در محصوالت نساجی، کارخانجات دنیا 
به تدوین برنامه های متعدد پرداخته اند و با ظرفیت 
خرید  سفارشات  مثال  برای  هستند  مشغول  کامل 
ماشین های گردبافی شرکت مایر )Mayer(، فراتر از 
ظرفیت تولید این مجموعه است. در ترکیه نیز تولید 
منسوجات به روال پیش از کرونا بازگشته به طوری که 
تولید  جهت  فراوانی  سفارش های  پوشاک،  فعاالن 
پوشاک صادراتی) مخصوصا  البسه خانگی( از سوی 
اسپانیا ، ایتالیا و آلمان دریافت کرده اند؛ این موضوع 
به  نیاز  اروپا در دورکاری است که  بیانگر موفقیت 

پوشاک خانگی را افزایش داده است.
وی اذعان داشت: با رفع تحریم ها، روابط عادی ایران 
با سایر کشورها نه فقط در بخش تأمین مواد اولیه ، 
لوازم یدکی و ماشین آالت تسهیل خواهد شد، بلکه 
فرصت ارزشمندی جهت صادرات محصوالت ایرانی 
را مهیا می سازد ؛ این موضوع به جهانی شدن قیمت 
محصوالت داخلی و ارز آوری بیشتر مملکت منتهی 

می شود. 
محصوالت  عرضه  کرد:  اضافه  جعفر  مهندس 
در کشورهای  بازارهای جهانی، می تواند  در  ایرانی 
اروپایی هم جایگاه قابل توجهی پیدا کند که ارتقاء 
کیفیت محصوالت نساجی و افزایش حق انتخاب 

مصرف کنندگان را به همراه دارد.
این فعال صنعت نساجی متذکر شد: متأسفانه با توجه 
به شرایط حاضر ، ارزش ریال در برابر یورو از ماه 
آوریل 2020 ، تا آگوست همان سال افت شدیدی 
داشته که بعد از آن هم با کمی نوسان با نرخ هر 
یورو حدود 30 هزار تومان ادامه پیدا کرد این امر در 
ابتدا قدرت خرید را کاهش داد، اما با توجه به کاهش 
واردات محصوالت نساجی )به دلیل تفاوت قیمت 
محصوالت وارداتی(، تقاضا برای محصوالت ایرانی 
به تدریج افزایش پیدا کرد و به تبع آن نیاز به نوسازی 
وبازسازی ماشین آالت خطوط تولید بیشتر شد. در 

که  است  یادآوری  به  الزم  هم  پوشاک  خصوص 
تنها در شهر تهران، روزانه 7 پرواز به ترکیه صورت 
می گرفت و اغلب پوشاک وارداتی به صورت مسافری 
خرید می شود اما امروزه به دلیل قیمت تمام شده 
باالی محصوالت ترکیه در مقایسه با مشابه ایرانی، 
محدودیت های  و  نیست  صرفه  به  مقرون  واردات 
کرونایی نیز تمام فرصت های مخرب بازار داخلی را 

از بین برده است.
شدن  کمرنگ  فرتاک،  ثمین  مدیرعامل  اعتقاد  به 
فشار  از  )متأثر  ماشین آالت  سازندگان  ارتباط 
تحریم ها( ، باعث هزینه بر شدن واردات مواد اولیه و 
ماشین آالت شده اما تولید کننده ملزم به رفع نیازهای 
جامعه و تهیه ماشین آالت است که جهت دستیابی به 
اهداف خود علی رغم تمام موانع و مشکالت واردات ، 
مسیر خود را پیدا می کنند اگرچه حصول این امر به 
فعالیت تولیدکنندگان ماشین آالت نساجی در کشور 

ارتباط مستقیم دارد. 
مهندس جعفر در پاسخ به این سوال که آیا صادرات 
در شرایط فعلی امکان پذیر و مقرون به صرفه به نظر 
می رسد؛ گفت: با توجه به ارتباطات ثمین فرتاک با 
واحدهای گردبافی، به نظر می رسد توانمندی تولید 
و ارائه محصوالت باکیفیت  ایرانی حتی به اروپا نیز 
امکان پذیر است کما این که پیش از ریاست جمهوری 
ایرانی  کاالی  صادرات  رونق  شاهد  ترامپ ،  آقای 
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دلیل مسدود شدن سوئیفت  به  اما  بودیم  صادرات 
بانک های ایرانی و مشکالت نقل و انتقال پول به 
کشورهای دیگر، صادرات غالباً به صورت غیر رسمی 

و یا قطره چکانی انجام می شود.
وی در ادامه این گفت وگو به ایران تکس نیز پرداخت 
و گفت: نمایشگاه نساجی امسال، بیشتر فرصتی بود 
همگامی  تولید کنندگان،  دغدغه های  شنیدن  برای 
حلی  راه  به  دستیابی  برای  و تالش  تولید کننده  با 
مناسب جهت رفع نیازهای آنان. پر واضح است که 
در شرایط مساعد و عادی، اغلب شرکت ها با تمام 
توان در نمایشگاه حضور می یابند اما در شرایط سخت 
کرونایی و با رعایت اصول بهداشتی، حضور در این 
نمایشگاه تخصصی، باعث دلگرمی تولید کنندگان شد. 
از نظر استقبال مراجعه کنندگان نیز، تدابیر الزم جهت 
حضور بازدیدکنندگان متخصص درنظر گرفته شده 
بود که این امر ازدحام و شلوغی نمایشگاه های قبلی 
را از بین برده بود بنابراین رضایت مراجعه کنندگان 
بود  شده  تامین  لحاظ  این  از  مشارکت کنندگان  و 
ولی در نگاه کلی، به خاطر تعداد اندک غرفه داران، 
در  حضور  از  خود  اهداف  تمام  به  بازدیدکنندگان 

نمایشگاه دست نیافتند.  
مهندس جعفر در پایان گفت: بهبود روابط بین الملی 
برای ایران با توجه به معادله های سیاسی که در طول 
تاریخ، اغلب خارج از کنترل ایران بوده، رنگ ویژه ای 

به شکل زندگی تجارت و تولید خواهد داد. نوسانات 
روند ارتباط ایران با دنیای خارج در زندگی تک تک 
افراد تاثیر داشته لذا امیدوارم به تدریج مسیری شکل 
بگیرد که مسئوالن ایران و آمریکا فارغ از  رئیس 
تعامالت  هم  دیگر  افراد  با  آمریکا،  جدید  جمهور 
سیاسی و اقتصادی به شکل مثبت و رضایت بخشی 
برای  اطمینانی  قابل  و  ایمن  بازار  تا  نمایند  برقرار 

فعاالن صنعتی، اقتصادی و تجاری شکل گیرد. 

کمبود مواد اولیه و نوسان بیش از اندازه نرخ ارز
»شرکت دیبا الیاف آرین« به تولید الیاف پلی استر 
ویرجین و بازیافتی در دو تیپ سالید از ظرافت های 
1/5 دنیر تا 20 دنیر در رنگ های مختلف و همچنین 

الیاف هالو از ظرافت 7 تا 20 دنیر می پردازد
مهندس کریم حیدری- مدیر فروش-  ابراز داشت: 
صنعت نساجی به عنوان یکی از صنایع استراتژیک 
در کشور ما با توجه به توانمندی و دانش فنی فارغ 
التحصیالن مجرب دانشگاهی و بهره مندی از مواد 
اولیه، می تواند در شرایط بحرانی مانند تحریم  ها ، به 
عنوان یکی از بازوهای قدرتمند برای برون رفت از 

بحران و کمک به گشایش اقتصادی عمل کند.
وی افزود:کمبود مواد اولیه و نوسان بیش از اندازه 
نرخ ارز، مهم ترین مشکالت صنعت نساجی محسوب 
می شوند؛ همچنین باید به پدیده داللی در تهیه مواد 

اولیه و خوراک کارخانجات نیز اشاره کنم. هر اندازه 
تولید کننده واقعی به دشواری قادر به تهیه مواد اولیه 
در بازار )بورس و...( است اما دالل ها به راحتی مواد 
آزاد به فروش می رسانند.  بازار  اولیه می خرند و در 
سوال اینجاست چرا قوانین به جای تسهیل مسیر 

تولید، به صورت سد و ترمز عمل می کنند!؟ 
مدیر فروش دیبا الیاف، ضمن بیان این مطلب که 
دنیا  صنعت  روند  بر  بسیاری  تأثیرات  کرونا  شیوع 
گذاشته ادامه داد: نوع محصوالت تولیدی،  نحوه کار 
و فعالیت ها و همچنین نحوه انجام معامالت به شدت 
تغییر کرده است. از طرفی محدودیت های فراوانی 
بر فعالیت تولیدکنندگان جهت حضور در بازارهای 
خارجی به وجود آورده و از سوی دیگر موجب سوء 
استفاده برخی خریداران )بخصوص در خارج از کشور( 

شده است.
سالیان  برای  شرایط  این  تأثیرات  وی،  عقیده  به 
متمادی در کنار ما خواهد بود پس باید در کنار این 
بیماری به نوعی همزیستی برسیم و خودمان را برای 

شرایط جدید آماده کنیم .
ملی،   پول  ارزش  رفتن  دست  از  حیدری،  مهندس 
 ، واردکنندگان  ارز  تأمین  در  بانک ها  توانایی  عدم 
دانش  ماشین آالت ،  قیمت  اندازه  از  بیش  افزایش 
و  خرید   بازار  شدن  کوچک  اولیه،  مواد  و  فنی 
جدید  سرمایه گذاری  جهت  تولیدکنندگان  بی میلی 

حیدری)وسط( مدیر فروش دیبا الیاف آرین
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را از مهم ترین اثرات تشدید تحریم ها اعالم کرد و 
در ادامه ضمن اشاره به تداوم صادرات بیان داشت: 
علی رغم تمام چالش های فعلی، صادرات همچنان در 
حال انجام است. تولیدکننده می تواند با تدوین برنامه 
فروش  روند  در  پایداری  شرایط  کاربردی،  و  دقیق 
نوسانات  طرفی  از  اما  کند  ایجاد  خود  محصوالت 
شدید قیمت ارز و مشکالت ناشی از ریسک در انتقال 
ارز به کشور و قوانین سخت گیرانه گمرک جهت باز 
پس گیری ارز در سامانه های ارزی تا مقدار زیادی بر 
روند صادرات تاثیر گذاشته است  و در شرایط فعلی 
امواج طوفان  در  که  است  مانند کسی  صادر کننده 
گرفتار شده و این امواج داخلی و خارجی هر روز او 
را به سمتی هدایت می کنند. وی تصریح کرد: صادر 
کننده در این شرایط باید به گونه ای اجناس خود را 
به فروش برساند که هم رضایت مشتری را به همراه 
داشته باشد و هم با توجه به هزینه های اضافی ناشی 
از ریسک انتقال ارز و نوسانات آن، بتواند سود مکفی 
به دست آورد تا خللی در فعالیت های وی ایجاد نشود.
مدیر فروش دیبا الیاف در زمینه نمایشگاه ایران تکس 
گفت: نمایشگاه های ساالنه، وعده گاهی برای تجدید 
دیدار با دوستان و سایر صنعتگران است که در شرایط 
فعلی بیشترین هدف از حضور در آن تشریک مساعی 
با این عزیزان و دیدار آنها بوده است که از نظر کّمی 
و کیفی ، با احترام به تمام دست اندرکاران برگزاری 
نمایشگاه ، این رویداد بسیار ضعیف نسبت به سالهای 
گذشته برپا شد. وی در پایان اذعان داشت: امیدوارم 
فارغ التحصیالن  و  سرمایه گذاران  تولیدکنندگان، 
دانشگاه ها به عنوان سه رکن اصلی صنعت نساجی 
بتوانند با همفکری و استفاده از ظرفیت های یکدیگر 
و همچنین مطالعه ظرفیت های جدید این صنعت 
گام های موثری در تعالی اهداف ایران عزیز و عبور 
هرچه سریعتر از تمام بحران های اقتصادی، صنعتی 
و ... بردارند. به امید روزی که هیچ بیماری بر روی 

تخت بیمارستان ها نباشد. 

 لغو تحریم از ضروریات اقتصاد است ولی کافی 
نیست 

مدیرعامل  جواهری پور-  میثم  مهندس  گفته  به 

گروه صنعتی بازرگانی آراز- صنعت نساجی ایران 
این روزها به دلیل باالرفتن قیمت ارز، تحریم ها و 
سختی واردات مصداق »عدو شود سبب خیر اگر خدا 
خواهد« شده است و به تولیدکنندگان داخلی متکی 
گردیده است و همین امر، باعث شده در برخی حوزهها 
از رونق نسبی برخوردار باشد و در مقابل همان دالیلی 
که برای این رونق نسبی ذکر شد، به چالشی در این 

حوزه در تامین مواد اولیه نیز تبدیل شده است. 
در  تولید  پاسخگوی  ظرفیت  نبودن  افزود:  وی 
و  واردات  سختی  و  داخلی،  اولیه  مواد  کارخانجات 
گاهی عدم صدور مجوز واردات، به چنین موضوعاتی 
خالء  بحران،  و  سخت  شرایط  در  میزند.  دامن 
مدیریت علمی بر مبنای آمارها و دادههای صحیح در 
کشور بیشتر روشن میشود که امید است تجربه این 
دوران های سخت، باعث شود مدیران و صاحبان امور، 

در این موضوع بیشتر سرمایه گذاری کنند. 
مهندس جواهری پور ادامه داد: بیثباتی و ناپایداری 
باعث اصلی  ارزی که  اقتصاد و نوسانات تورمی و 
ظرفیت  کاهش  و  مواداولیه  در  کمبودها  برخی 
نتواند  تولیدکننده  موجب میشوند  و  هستند  تولید 
برنامهریزی مناسبی در خصوص تولید و یا توسعه 
معضالت  بزرگترین  جمله  از  باشد  داشته  تولیدات 

تولیدکنندگان قلمداد میشود.
بیان  نساجی  بر صنعت  کرونا  تبعات  مورد  در  وی 
داشت: این طور بگویم که اگر این بیماری نبود، بازار 
رونق  از  داخل  تولید  دلیل صرفه  به  ایران  نساجی 
بسیاری برخوردار می شد اما متأسفانه شیوع کرونا، 
باعث از دست دادن مشتریان در بازارهای مردمی 
از جمله شب عید و همچنین بازارهای فصل مدارس 
و دانشگاه ها گردید و آسیب بزرگی به صنعت وارد 
رعایت  و  مردم  کردن  عادت  با  تدریج  به  اما  آمد. 
پروتکل های بهداشتی برای بازارها، روند این آسیب 
این  با سرنگونی  انشاهلل  و  پیدا کرده است  کاهش 
ویروس با تزریق سریعتر واکسن به مردم، وضعیت 

به حال بهتری حتی قبل از کرونا برگردد. 
این فعال نساجی، واردات مواد اولیه و ماشین آالت را 
بسیار سخت توصیف کرد و گفت: نکته برخورنده این 
احساس است که قوانین، برای همه اجرا نمی شود 

به طوریکه در ورودی سازمان صمت، دالل هایی 
ایستادهاند که در ازای مطالبه پول، به راحتی وعده 

انجام کارهایی خالف قوانین میدهند.  
مهندس جواهری پور به موضوع صادرات هم پرداخت 
و گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز، صادرات مزیت 
نسبی پیدا می کند اما صادرات واقعی و نه فقط به 
صورت بازارچههای مرزی، نیاز به بستر خدماتی از 
جمله حمل و نقل بین المللی و همچنین پشتیبانی 
اعتباری بانکی تحت حمایت قوانین و مقررات تجارت 
بینالمللی و اتا ق های بازرگانی دارد که متأسفانه با 
وجود تحریم های فعلی، مسیر بسیار سختی به نظر 
میرسد. به جرئت میگویم تمامی صادرات ما بعد 
از تحریم ها، به صورت غیررسمی از طریق ترکیه و 
کشورهای همسایه و با تحمل هزینه و مشقت های 

بسیار بوده است.
مدیرعامل آراز اذعان داشت: در این نمایشگاه رسمًا 
فروش محصول مدیریت و پایش آنالین کارخانجات 
نساجی )نیت نت جوال( را آغاز نمودیم و همچنین دو 
محصول دیگر ساخت مهندسان شرکت را رونمایی 
کردیم که بسیار مورد استقبال واقع شد. اولی محصولی 
بود به نام »اندازهگیر خوراک نخ« که با نصب روی 
گره  طول  همچنین  و  نخ  ورودی  میزان  ماشین، 
بافت را نمایش میدهد که قابلیت بسیار باالیی به 

گروه صنعتی بازرگانی آراز



 23 شماره 216  اسفند99  

بافندگان در تنظیم بهتر و یکنواخت کردن خوراک 
به  دستگاه  این  مزیتهای  از جمله  نخها میدهد. 
نسبت دستگاه های مشابه خارجی آن، قابلیت اتصال 
و ارسال دادههای این محصول به سامانه مدیریت 
نیت نت جوال است. به این ترتیب عماًل دادهها و 
کارخانه  داده  پایگاه  در  مطلوب  پارچه  اطالعات 
ثبت و ضبط میماند و به مدیریت بهتر کارخانه و 
استانداردسازی پارچههای تولیدی میانجامد. دومین 
محصول رونماییشده، محصول »کنترل و بازبینی 
طاقه« پارچه تولیدی کارخانجات تولیدی است که 
باز هم یکی از مزیت های آن به نسبت محصوالت 
مشابه، ارسال دادهها و عیوب شناسایی شده به سامانه 
نیت نت و ثبت و ضبط آنها و امکان ردگیری عیوب 
هر طاقه برای مدیران در آن سامانه است. همچنین 
نمونههای به روزرسانی شده محصوالت دانش بنیان 
قبلی شرکت از جمله کنترلکننده لیزری سوزن جوال 

نیز به نمایش گذاشته شد و مورد استقبال واقع شد.
وی تصریح کرد: به دلیل شیوع بیماری کرونا، تعداد 
بازدیدکنندگان نسبت به سال های قبل کمتر بود اما 
خوشبختانه باز هم استقبال از غرفه ما فراتر از انتظار 
بود و پس از چند دوره عدم حضور در نمایشگاه های 
مهندسین  تالش های  توانستیم  دوباره  بینالمللی، 
شرکت جهت تولید محصوالت دانشبنیان و کاربردی 

در این صنعت را به نمایش بگذاریم و از دلگرمی ها و 
راهنمایی های فعاالن صنف بهرهمند گردیم.

مهندس جواهری پور ادامه داد: اجرای سیاست های 
حفظ و ثابت نگه داشتن قیمت ارز بدون توجه به 
تورم و قدرت برابری پول، توسط سیاستمداران در 
برهههای مختلف و در زمان هایی که دچار چنین 
تحریم های ظالمانهای نبودیم، بزرگ ترین آسیبی بود 
که به تولید و صنعت وارد شد. همان سیاستمداران 
در زمان تحریم به دلیل کمبود منابع ارزی حاصل از 
فروش نفت چون نمی توانستند قیمت ها را با مداخله 
پایین نگه دارند ناگزیر از تن دادن به شوک های قیمت 
ارز شدند و به این ترتیب هزینههای زیادی بر اقتصاد 
و بر مردم تحمیل گردید. اگر چه به دلیل افزایش 
قیمت ارز و سخت شدن واردات، فرصتی برای رونق 
نسبی تولید داخلی نیز مهیا گردید که این رونق گاهی 
از روی جهل، به پای نعمات تحریم! گذاشته میشود. 
در صورتی که علت جای دیگری است و آن مدیریت 
غیراقتصادی و عوام فریبانه است که کشور را دچار 

نفرین منابع نفتی نموده است. 
داخلی  صنعت  حال  که  مطلب  این  اعالم  با  وی 
حاکمیتی  سیاست های  که  میشود  خوب  وقتی 
دچار اصالحات اساسی گردند، افزود: برای اقتصاد، 

صنعتگران  و  مدیران  صنعت،  برای  و  اقتصاددانان 
تصمیم بگیرند نه دیگر اقشار. در چنین آرمان شهری 
برداشته  هم  تحریم ها  اگر  یافتنی(  دست  )البته 
با دسترسی به منابع درآمد نفتی، تصمیمات  شود، 
غیراقتصادی و بیثباتساز همچون کاهش شدید 
نرخ ارز گرفته نمیشود و عماًل اقتصاد و متغیرهای 
اقتصادی در داخل اقتصاد اصالح و تعدیل میشود. 
از نظر بنده برداشته شدن تحریم از ضروریات اقتصاد 
است ولی کافی نیست و آنچه کشور نیاز دارد، به 
و  کالن  مدیریت  در  علم  و  عقالنیت  کارگیری 

تصمیمات سرنوشتساز کشور است.
مهندس جواهری پور در پایان گفت: از همکاران مجله 
حمایتهای  و  تالش ها  بابت  امروز  نساجی  وزین 
همیشگیشان در انعکاس نظرات فعاالن این حوزه 

تشکر و قدردانی میکنم.

به  نسبت  بازار  تقاضای  قریب الوقوع  افزایش 
پوشاک و منسوجات

»شرکت کهن تاج کیمیا« از سال 13۹0 تاکنون در 
زمینه واردات مواد شیمیایی و رنگ نساجی به فعالیت 
و  فروش  مدیر  امینی-  مجید  مهندس  می پردازد. 
بازاریابی- ابراز داشت: واقعیت این است که کرونا 
بر بازار صنایع نساجی کشور اثرات زیادی گذاشت و 

امینی)سمت راست( مدیر فروش کهن تاج کیمیا
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بازار ، افت شدیدی را تجربه کرد ولی به دلیل تشدید 
تحریم ها و ... تحت الشعاع مسائل سیاسی قرار گرفت. 
واکسن،  اعالم ساخت  به محض  کرد:  اضافه  وی 
قیمت رنگ های نساجی در دنیا روند صعودی به خود 
گرفت که نشان دهنده افزایش قریب الوقوع تقاضای 
بازار نسبت به پوشاک و منسوجات است.  پیش از 
شیوع کرونا، یکی از رنگ ها را به قیمت 6/6 دالر 
می فروختیم اما در حال حاضر به دلیل رکود کم  سابقه 

در جهان، همان رنگ را 4 دالر می فروشیم.
نرخ  نوسانات  به  توجه  با  امینی،  مهندس  گفته  به 
انتظار  در  اقتصادی  و  تولیدی  فعاالن  تمام  دالر، 
تثبیت شرایط به سر می برند و نمی توانند مواد اولیه 
را برمبنای دالر 25 هزار تومانی بخرند زیرا ممکن 
است با افت ناگهانی دالر به 1۹ هزار تومان، متحمل 

خسارات سنگین مالی شوند. 
مدیر فروش کهن تاج یادآور شد: هر سال در نمایشگاه 
و  مشتریان  به  تا  می کنیم  شرکت  تهران  نساجی 

مخاطبان خود اعالم حضور نماییم. 

امید چندانی به فروش در شب عید نداریم
زمینه  در    » پاکو  ایران  پوشاک  تولید  » موسسه 
تولید انواع پوشاک از قبیل پیراهن، شلوار، کت شلوار، 

کاپشن و... فعال است.
رضا باقری - مدیر- گفت: ذات برگزاری نمایشگاه 
بسیار پسندیده و ارزشمند است و به اعتقاد من هر 
تخصصی  نمایشگاه های  در  باید  تولیدکننده ای 
حضور یابد زیرا با همکاران بیشتری آشنا می شوند، 
می گیرد،  صورت  مشتریان  با  دیدار  تجدید  زمینه 
با  را  خود  توانمندی های  و  محصوالت  می توانند 
سایرین مورد مقایسه قرار دهند و نکته بسیار مهم 
و  است  خاصی  ادبیات  دارای  نمایشگاه ها،  این که 
مذاکرات انجام شده طی برپایی نمایشگاه، در هنگام 
انعقاد قراردادها، خرید و فروش ها و معامالتی که در 
واحدهای تجاری و صنفی خود انجام می دهیم، بسیار 
متفاوت است. برای آشنایی با این ادبیات و کسب 
هزینه های  علی رغم  نمایشگاه  در  حضور  تجربه، 
مضاعفی یا زمان شیوع کرونا الزامی به نظر می رسد.

وی ادامه داد: کرونا لطمات بسیاری بر بازار پوشاک 

کشور وارد کرد اما نکته مغفول مسئوالن این است 
با  برابر  ماه دوم سال  پوشاک در شش  که فروش 
دو سوم فروش پوشاک یک واحد تولیدی و حجم 
فروش در ماه های بهمن و اسفند، برابر با دو سوم 
همان شش ماه دوم است که متأسفانه به دلیل کرونا، 
فروش قابل توجه دو ماه آخر سال را از دست دادیم و 

اثرات آن در طول سال نمایان بود.
به گفته باقری، طی 30 سال فعالیت در این صنعت، 
تاکنون این موضوع برایم بی سابقه بوده که در دی ماه 
امسال، هیچ وصولی نقدی نداشتیم؛ به عبارت بهتر 
ماه های مرداد و شهریور، حجم فروش به اندازه ای 
پایین بود که کفاف مخارج و هزینه های واحد تولیدی 
سایر  برای  اتفاق  این  دارم  اطمینان  و  نمی داد  را 

همکاران نیز رخ داده است.
مدیر ایران پاکو اذعان داشت: امید چندانی به فروش 
در شب عید نداریم و فکر می کنم رکود سال گذشته 
تکرار شود. هرچند مردم طی یک سال اخیر با زندگی 
در کنار کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی عادت 

کرده اند.
وی با انتقاد از تصویب دستورالعمل های خلق الساعه 
گفت:  صنعت،  و  تولید  با  مرتبط  مسئوالن  توسط 
این موضوع تصمیم گیری ها را برای مدیران بخش 
خصوصی بسیار دشوار کرده است به طوری که حتی 

نمی دانیم برای فردا چه برنامه  ای تدوین نماییم!
باقری یادآور شد: در طول عمر ایران پاکو، هیچ گاه 
متأسفانه  اما  نکرده ایم  اخراج  را  انسانی  نیروهای 
طی یک سال اخیر، هیچ جایگزینی برای کسانی که 
پایان  به  ما  با  را  مختلف همکاری خود  به دالیل 

می رسانند، تعیین نکرده ایم.

باید به کار و زندگی ادامه داد
تولیدی  شرکت  مدیرعامل  ضرابی-  محمود 
در  داشت:  بیان  مهیار-   نانو  پوشاک  صادراتی 
راستای طرح  های توسعه به عنوان فن آور توانستیم 
نانونقره، زینک اکساید و کیتوسان تولید کنیم که 
مجوز دو مورد را از ستاد فناوری نانو دریافت گرفته ایم 
نانو مهیار  تولید محصوالت  برای  مواد  از همان  و 

استفاده می شود. 

نخ است که  زمینه  در  بعدی  گام  ابراز داشت:  وی 
توانستیم با بهره گیری از نانو نقره، آن را آنتی باکتریال 
نماییم و در حال اتمام مراحل تولید محصولی هستیم 
تا از طریق فناوری نانو، بتوان مواد مغذی موردنیاز 
که  افرادی  بدن  وارد  را  و...  منزیوم  کلیسم،  مانند 
به خوردن قرص  قادر  دلیل مشکالت گوارشی  به 
نیستند، کنیم. طرح توسعه دیگر این مجموعه تولید ، 
عرضه  )جهت  پارچه  دوخت  و  رنگرزی  تکمیل، 
تی شرت، لباس زیر، لباس راحتی زنانه و مردانه، ست 
خانواده، لباس ورزشی مجهز به سیستم خنک کننده( 
برای مقاصد صادراتی مانند عمان است و تصمیم 
داریم 30 درصد از فعالیت های خود را در این کشور 
انجام دهیم و با تأسیس یک شرکت در عمان، موانع 

صادراتی را از پیش پای خود برداریم. 
به گفته ضرابی، صنعت پوشاک یکی از صنایعی بود 
که کرونا آسیب های بسیاری بر آن وارد کرد اما به 
لطف خداوند، نه تنها یک نفر از پرسنل تعدیل نشد 
بلکه چندین نفر به مجموعه ما افزوده شدند. به تازگی 
ماشین آالت به روز و مدرن جوراب بافی را خریداری، 

نصب و راه اندازی کرده ایم. 
می رسد  نظر  به  شد:  متذکر  نانومهیار  مدیرعامل 
ویروس کرونا 3-4 سالی در دنیا باقی می ماند و در این 
مدت باید به کار و زندگی ادامه داد لذا با هدف حمایت 

باقری - مدیر ایران پاکو
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از صنعت پوشاک به خصوص در دوران کرونا، تصمیم 
گرفتیم در نمایشگاه حضور موثری داشته باشیم که 
خوشبختانه بازخورد بسیار خوب بازدیدکنندگان را به 
همراه داشت و حتی منجر به انعقاد قرارداد همکاری 
گردید؛ ضمن این که مجالی برای مالقات با دوستان 

و همکاران نیز فراهم شد.

صادرات در شرایط فعلی؛ توجیه پذیر و منطقی
»شرکت تولیدی شهبانو« تولیدکننده پوشاک زنانه 
از جمله  مانتو، شومیز ، شلوار، تونیک و... است که 50 
نفر به صورت مستقیم و بیش از100نفر به صورت 
غیرمستقیم در این مجموعه به فعالیت می پردازند و 
در تالش است محصوالت خود را با بهترین کیفیت 
و متناسب با سلیقه اقشار موردنظر جامعه تولید نماید.

سبک  داد:  ادامه  مدیرعامل-  خضری-  سامان 
و  وپیشرفته  مدرن  طراحی های  از  ما  محصوالت 
مدل های ناب پیروی می کند و خاص بودن درتمام 
محصوالت قابل مشاهده است. وی معضل اصلی 
تولیدکنندگان پوشاک را کمبود مواد اولیه موردنیاز 
اولیه دانست که  ازحد قیمت مواد  افزایش بیش  و 
ذهن تمام تولیدکنندگان را به خودجلب کرده است. 
شدید  کمبود  و  بی رویه  واردات  به  باید  همچنین 

نقدینگی نیز اشاره کرد. 

خضری افزود: یکی از مشکالت تولیدکننده پوشاک، 
مشخص نبودن بازار هدف است. وقتی تولید کننده در 
زمینه فروش محصوالتش، آسوده خاطر و نباشد طبعًا 
حجم تولیدات را کاهش می دهد در نتیجه نمی تواند 
از نظر رنگ، طرح، مدل و تنوع، رضایت مشتریان را 
برآورده نماید؛ لذا با افت شدید فروش مواجه می شود 
که در نهایت تعدیل نیرو و توقف کامل تولید را به 
همراه دارد؛ کما این که مجموعه شهبانو، اسفندماه 
سال 13۹۸ با اشتغال زایی صدنفر به طور مستقیم 
راه اندازی شد اما در ابتدای امسال و گسترش کرونا، 
40نفر از پرسنل بیکارشدند و با خسارات زیادی مواجه 

شدیم.
کرونا  شیوع  شد:  یادآور  پوشاک  صنعت  فعال  این 
برای ما تجربه بسیار بسیار تلخی برجای گذاشت و 
تأثیر زیادی کرونا در بازارهای داخلی و خارجی به 
وجود اورد. عدم اطمینان نسبت به فروش محصوالت 
و  پوشاک  فروشگاه های  فراگیر  تعطیلی  دلیلی  به 
در سبد  پوشاک  نبودن  اولویت  در  و همچنن  بازار 
خانوار، باعث افزایش فشارهای اقتصادی بر دوش 
اعتقاد  به  البته  شد.  کشور  پوشاک  تولیدکنندگان 
من پس از مهار کرونا، شرایط به سرعت به حالت 
عادی خود بازمی گردد ، جشن خوشحالی مردم شروع 

می شود و تمام ترس ها پایان می یابد.

توجه  قابل  را  فعلی  شرایط  در  صادرات  خضری، 
توصیف کرد و گفت: در صورت افزایش حمایت های 
تولیدکنندگان،  خسارات  از  بخشی  جبران  و  دولت 

انگیزه جهت صادرات افزایش می یابد.  
وی هدف از حضور در نمایشگاه را زنده نگه داشتن 
اعتماد مردم نسبت به  این رویداد صنعتی و حفظ 
توانمندی تولیدکنندگان ایرانی اعالم کرد و گفت: 
واحد تولیدی شهبانو در نقطه صفر مرزی در استان 
آذربایجان غربی -شهرستان سردشت- قرار دارد و 
ازحد، همچنان در تالش  با وجود مشکالت بیش 
هستیم تا سطح اعتماد مشتریان شهبانو را افزایش 
دهیم.  برند نوپا و تازه تأسیس شهبانو برای اولین بار در 
نمایشگاه حضورداشت و علی رغم تمام محدودیت ها 
و  مشکالت تولیدکنندگان، فروشندگان  و مصرف 
برپایی  شاهد  کرونا،  بیماری  شرایط  در  کنندگان 

نمایشگاه خوبی بودیم. 

 تأمین منابع مالی،  مهم ترین دغدغه تولیدکنندگان 
است

»شرکت طراحان نقش و نگار البرز« در زمینه تولید 
و  رومیزی   ، )لوکس(  گلدوزی  پرده ای  پارچه های 

روتختی با پنجاه نفر پرسنل ثابت فعال می باشد.
باید  داشت:  بیان  مدیرعامل-  محمدی-  حسین 

خضری- مدیرعامل تولیدی شهبانو

ضرابی- مدیرعامل شرکت تولیدی صادراتی 
پوشاک نانو مهیار
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کنیم  ایجاد  تولید  بخش  در  بسیاری  ظرفیت های 
قیمت  با  البته  باشیم  داخلی  نیاز های  تا جوابگوی 
ابتدا  پایین آمده و مردم  باالی دالر، قدرت خرید 
نیازهای اساسی خانواده خود مانند  تأمین  به فکر 
پارچه های  و  هستند  پوشاک  و  مسکن  خوراک، 
پرده ای اولویت های نخست زندگی مردم نیست، لذا 
با سود اندک به کار ادامه می دهیم و متأسفانه امروز 
این  با  جهانی  بازارهای  بلکه  داخلی  بازار  تنها  نه 

مشکل روبرو هستند. 
دغدغه  مهم ترین  را  مالی  منابع  تأمین  وی، 
رقابت  در  عامل عقب  نگهدارنده  و  تولیدکنندگان 
با کشورهایی مانند چین و ترکیه برشمرد و گفت: 
یک تولیدکننده با سرمایه شخصی خود یک کارگاه 
متوجه  ساده  بررسی  یک  با  اما  می کند  راه اندازی 
می شود پس از چند سال دست و پنجه نرم کردن 
ایجاد اشتغال برای 50 نفر،  با مشکالت متعدد و 
عقب تر  فروخته،  که  ملکی  قیمت  از  درصد   20
است! همچنین قیمت کاالها و خدمات مختلف به 
اندازه ای گران شده که امکان توسعه فعالیت های 
تولیدی وجود ندارد، برای خرید دستگاه های جدید 
فرایند  و  بگذاریم  بانک  گروی  در  آپارتمان  باید 
اداری دریافت وام آن قدر طوالنی و پیچیده است 
که از دریافت وام پشیمان می شویم ولی در ترکیه، 
بهره  با  وام  ماشین آالت،  خرید  جهت  صنعتگران 
پایین دریافت می کنند. به گفته محمدی، مشکالت 
از  اداری  بروکراسی  و  بانک ها  توسط  مالی  تأمین 

بزرگترین معضل تولیدکنندگان به شمار می آیند 
به اعتقاد مدیرعامل طراحان نقش و نگار البرز، شیوع 
کرونا در تمام بازارها به خصوص منسوجات اثرگذار 
بود. در صورت برگزاری مراسم های مختلف اعم از 
میهمانی، جشن ازدواج و... مردم به خرید منسوجات 
مختلف از جمله پارچه های پرده ای روی می آورند 
اما با محدودیت های کرونایی و افزایش نرخ دالر، 
قدرت خرید مردم پایین آمده و عماًل مراسمی برپا 
امروز  به جرئت می توان گفت شرایط  و  نمی شود 
فقط 15 درصد بازار سال 13۹6 را تشکیل می دهد! 
نرخ دالر 7 تا 10 برابر شده اما قیمت محصوالت ما 
)پرده( حداکثر دو تا سه برابر گران تر شده است که 

آن هم به دلیل نبود تقاضای مناسب در بازار است. 
فکر نمی کنم زودتر از یک سال دیگر، شرایط بازار 
به حالت پیش از کرونا بازگردد هر چند ما در قعر 

جدول بازار قرار داریم! 
اما  هست  ما  کشور  در  پول  گفت:  محمدی 
سیستم توزیع پول در کشور ما دچار مشکل است. 
میلیارد  پتروشیمی چندصد  یا  بورسی  شرکت های 
این  که  می آورند  دست  به  سود  سال  در  تومان 
سودهای کالن نصیب برخی افراد خاص می شود. 

واردات  بخش  در  ما  مشکل  داشت:  اظهار  وی 
مرکزی  بانک  و  دولت  ماشین آالت  و  اولیه  مواد 
است که هر روز و هر ساعت یک بخشنامه جدید 
صادر می کند و مسأله خاصی در حواله ارز به چین 
و کشورهای دیگر نداریم. مشکل ما ایرادات گمرک 
از طریق صرافی  را  ارز  کنیم  ثابت  باید  که  است 
امور  انجام  برای  گذشته  سال  کرده ایم...  حواله 
اداری مربوط به واردات دو دستگاه، چهار ماه )یعنی 
120 روز( به بخش های مختلف وزارت صنعت سر 
می زدیم! بروکراسی اداری در ایران واقعاً سرسام آور 
و خسته کننده است به همین دلیل معتقدم مشکل ما 
تحریم های خارجی نیستند بلکه خودتحریمی هایی 

هستند که صنعت را از پای در می آورند. 
قلمداد  صرفه  به  مقرون  را  صادرات  محمدی، 
افزود: به  ایجاد شرایط مناسب و  به  کرد مشروط 
صنعت  در  انگشت شمار  معظم  شرکت  چند  جز 
نساجی، مقیاس اغلب شرکت ها متوسط و کوچک 
است لذا در صورت حمایت دولت جهت برگزاری 
در  ایرانی  کاالهای  تخصصی  نمایشگاه های 
کشورهای همسایه و دریافت هزینه های معقول از 
تولیدکنندگان جهت اجاره غرفه، واحدهای کوچک 
و متوسط به عرضه محصوالت خود بپردازند قطعًا 

صادرات موفق و سودآوری انجام خواهد شد. 
از  هدف  البرز،  نگار  و  نقش  طراحان  مدیرعامل 
حضور در نمایشگاه را آشنایی بیشتر با فعاالن بازار 
اعالم کرد و گفت: علی رغم صرف هزینه ای حدود 
در  اما   ... و  تومان جهت غرفه آرایی  میلیون   120
مجموع از این حضور خرسند هستیم و تک تک 
مشتریانی که از غرفه این شرکت بازدید کردند و از 

کیفیت محصوالت استقبال خوبی به عمل آوردند، 
با ما تماس گرفته اند و خواهان برگزاری جلسات 
مشترک برای همکاری هستند. لذا به هدف خود 
از حضور در نمایشگاه کاماًل دست یافته ایم و هر 
سال در آن شرکت خواهیم کرد زیرا حجم و کیفیت 

تولیداتمان به سطح قابل قبول رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: هرچند به دلیل کرونا، بسیاری 
نمایشگاه  در  بازدیدکنندگان  و  تولیدکنندگان  از 
امسال شرکت نکردند ولی فکر می کنم نسبت به 
سال های گذشته، پربارتر بود. برای مثال شرکتی در 
کشور برای اولین بار دستگاه استنتر تولید کرده بود 

که بسیار ارزشمند است.  

در دوران پیک تولید به سر می بریم
سالی  بیست  حدود  رنگ«  و  کلک  نقش  »شرکت 
است که در زمینه طراحی و چاپ تی شرت، لباس و 
برگردان )ترانسفر( با دستگاه های تمام اتوماتیک و 

چاپ بر روی انواع پارچه به فعالیت می پردازد. 
ارزیابی صنعت  مدیرعامل- ضمن  موالیی-  جواد 
پوشاک طی یک سال اخیر و تبعات شیوع کرونا بر آن 
گفت: به دلیل اختالل در روند کار واحدهای تولیدی 
تولیدکنندگان  از  نتوانستیم  فروش،  شدید  افت  و 
مطالبات خود را وصول نماییم؛ همچنین به دلیل 

موالیی- مدیرعامل نقش کلک و رنگ

محمدی- مدیرعامل طراحان نقش و نگار البرز
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تعطیلی مراکز ورزشی و سالن های پذیرایی، بخشی 
از کار ما که مرتبط با پوشاک ورزشی و مجلسی 
تریکو  در بخش چاپ  اما  است  متوقف شده  بود، 
وضعیت به مراتب بهتر بود و به اصطالح در دوران 
پیک تولید به سر می بریم  امیدوارم بار دیگر شرایط 
کشور به قرنطینه منتهی نشود تا مانند سال گذشته 

متحمل زیان های مالی گردیم.
وی هدف از حضور در نمایشگاه را جذب مشتریان 
بیشتر دانست و گفت: پس از نوروز، تولید جوهرهای 
آغاز  را  پالستیک  و  پیگمنت  رنگ های  آب ،  پایه 

عرضه خواهیم کرد.  

 نقش مخرب نوسانات نرخ ارز
مهندس رضا مشیری- مدیرعامل شرکت اطلس 
آلمان(  شیمی  رودولف  )نماینده  رزین  شیمی 
عنوان داشت:  متأسفانه کرونا باعث کاهش تعداد 
است  شده  نمایشگاه  غرفه داران  و  بازدیدکنندگان 
در  از حضور  نساجی  فعاالن صنعت  از  بسیاری  و 
نمایشگاه امسال خودداری کرده اند اما با این اوصاف 

اطلس شیمی رزین به فعالیت خود ادامه می دهد. 
وی ادامه داد: به دلیل فعالیت تخصصی در نساجی 
)تأمین  رنگ  و مواد اولیه(، شیوع کرونا بر عملکرد 
اما  نداشت  چندانی  مستقیم  تأثیر  شیمی،  اطلس 

نمی توان نقش مخرب نوسانات نرخ ارز و تشدید 
تحریم ها را نادیده گرفت.

جلب اعتماد مردم نسبت به خریدهای اینترنتی
در  تجربه  سال  پنج  دارای  پاتریس«  »شرکت 
زمینه تولید انواع جوراب های فانتزی با بهره گیری 
اگرچه  است  کشور  تولید  نخ های  مرغوب ترین  از 
آغاز فعالیت مدیران این مجموعه به سال 134۸ 

بازمی گردد.
از  پیش  داد:  ادامه  مدیرعامل-  احد زاده-  علیرضا 
شیوع کرونا در نظر داشتیم که فروش محصوالت را 
به صورت اینترنتی انجام دهیم و به نوعی می توان 
گفت کرونا، سّکوی پرش ما به شمار می آید زیرا 
خریدهای  به  نسبت  مردم  اعتماد  جلب  باعث 

اینترنتی شد. 
به  مربوط  اطالع رسانی های  هرچند  گفت:  وی 
برگزاری نمایشگاه اندک بود اما در مجموع برای 

ما رضایت بخش به نظر می رسد.

کاهش چشمگیر واردات پوشاک
»آرتی« تولیدکننده پوشاک )اسپرت و راحتی( زنانه 
و مردانه است و حدود یک سال و نیم است که در 
زمینه تولید مانتو، شلوار و پالتو نیز محصوالت خود 

را ارائه می دهد. آر تی دارای 14 شعبه مستقیم، 60 
عاملیت فروش در سطح کشور و دو شعبه عمده  
فروشی است و حجم تولید روزانه آن حدود 5 هزار 

ثوب می باشد.  
توضیحات  ارائه  ضمن  مدیرعامل-  جاهد-  رضا 
فوق، ادامه داد: بازار پوشاک در اسفند سال گذشته 
و فروردین امسال به طور کلی از بین رفت اما طی 
واردات  چشمگیر  کاهش  دلیل  به  اخیر  ماه  چند 
نسبتًا  شرایط  در  داخلی  تولیدکنندگان  پوشاک، 
بهتری به سر می برند و در صورت حمایت دولت 
به خصوص در بخش تأمین مواد اولیه ) نخ و پارچه( 
، بخش عمده ای از مشکالت صنعتگران برطرف 
برای   1400 سال  صورت،  این  غیر  در  می شود؛ 
تولیدکنندگان و صنعتگران، سال خوبی نخواهد بود 
زیرا بار دیگر قاچاق و واردات غیرقانونی پوشاک به 
از واحدهای  کشور رونق می گیرد و مجال رقابت 

تولیدی داخل را سلب می کند.    
وی تصریح کرد: نمایشگاه امسال نسبت به دوره 
بازدیدکننده  درصدی   30-40 افت  با  قبل،  سال 
دلیل شرایط خاص  به  البته  روبروست  غرفه دار  و 
کرونا این موضوع قابل پیش بینی بود اما به لطف 
خداوند توانستیم محصوالت و دستاوردهای خود را 

در معرض مشاهده مخاطبین قرار دهیم. 

غرفه اطلس شیمی رزین  احد زاده- مدیرعامل پاتریس

جاهد- مدیرعامل آرتی



اشاره:
جهان، بازار پوشاک را با برندهای ترکیه ای و ایتالیایی می شناسد. 
و هوای  دهه گذشته حال  دو  پوشاک طی  در صنعت  بازار  ترند 

مدیترانه ای داشته است.
 مرور گزارش های جهانی در باب اقتصاد پوشاک نیز نشان می دهد 
دو کشور ترکیه و ایتالیا دست باال را در تولید و صادرات پوشاک 
را  خود  موفق شده اند  بازیگران  از  کثیری  به رغم حجم  و  دارند 

سالطین بازار پوشاک لقب دهند.

به گزارش دنیای اقتصاد ، بررسی سیر توسعه زنجیره ارزش پوشاک در کشورهای برتر حاکی از آن 
است که توسعه این زنجیره در 6 مرحله »مونتاژ/ برش، دوخت و تکمیل«، »لجستیک داخلی و 
خارجی«، »طراحی یا توسعه محصول«، »برندینگ«، »ارتقای محصول: افزایش ارزش واحد با 
تولید محصوالت پیچیده تر«، »ارتقای فرآیند: بهبود بهره وری از طریق سرمایه گذاری های جدید در 

ماشین آالت و تجهیزات« صورت گرفته است.
مراحلی که صنعت پوشاک ایران نیز برای گام گذاشتن به مسیر توسعه باید طی کند. در عصر 
کنونی با پیوستن کشورهای در حال توسعه به بازارهای جهانی، شرکت ها در این کشورها با افزایش 
فشار رقابتی مواجه شده اند. این موضوع در صنایعی نظیر پوشاک، تلفن همراه، لوازم خانگی و... 

که متاثر از تحصوالت سریع سلیقه مصرف کنندگان و صنعت ُمد است، اهمیت چندانی می یابد.
از این رو بسیاری از تولیدکنندگان در این صنایع در راستای تولید محصوالتی باکیفیت، افزایش 
ارزش مضاعف و کسب مزیت رقابتی و بهبود فرآیند تولید و عملیات به هم پیوندی در زنجیره های 
ارزش جهانی روی آورده اند. تغییرات در سیاست تجاری و شرایط دسترسی به بازار سبب شده است 

که بازار پوشاک با پویایی جدیدی همراه شود.
زنجیره های تامین برای دستیابی به تقاضای جدید بازار برای »مد سریع« که توسط سرعت 
تحویل مرسوالت، کیفیت باالتر و موجودی های خرده فروشی پایین مشخص شده، مورد چالش 
قرار گرفته است. »موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی« در گزارشی با مرور تجربه ترکیه و 
ایتالیا و آسیب شناسی شرایط ایران در صنعت پوشاک به فرمول توسعه این صنعت پرداخته است.

 راز توسعه مدیترانه ای پیکربندی مجدد نسبت به سبک ها و مدل های جدید، باعث ایجاد چرخه های 
کوتاه تر تحویل، پیشرفت در مهارت های کارخانه و مدیریت زنجیره تامین از جمله در تولید پارچه، 
تهیه مواد و فرآیندهای نهایی شده است. برآیند این موضوعات، توسعه زنجیره ارزش پوشاک در 

6 گام به شرح زیر بوده است:
 1- مونتاژ/ برش، دوخت و تکمیل )CMT(: تمرکز تامین کننده صرفا بر تولید است.

 OEM -2: بنگاه طیف گسترده ای از عملکردهای ملموس و مرتبط با تولید مانند منابع ورودی، 
لجستیک ورودی و تولید را به عهده دارد. ممکن است بنگاه فعالیت های توزیع خارج از کشور را 

نیز انجام دهد.
 ODM -3: تامین کننده بخشی از فرآیندهای پیش از تولید مانند طراحی یا توسعه محصول را 
انجام می دهد. طراحی ممکن است با همکاری خریدار باشد یا خریدار ممکن است برند خود را به 

محصولی که توسط تامین کننده طراحی شده متصل کند.
 OBM -4: تامین کننده قابلیت های پس از تولید را به دست می آورد و قادر است محصوالت را با 

برند خود به طور کامل توسعه دهد.
 5- ارتقای محصول: افزایش ارزش واحد با تولید محصوالت پیچیده تر که مستلزم افزایش 

قابلیت های بنگاه است.
 6- ارتقای فرآیند: بهبود بهره وری از طریق سرمایه گذاری های جدید در ماشین آالت و تجهیزات 
و بهبود حوزه های مربوط به لجستیک و فناوری اطالعات که موجب افزایش سود بنگاه و کاهش 

زمان و هزینه و انعطاف پذیری فرآیند زنجیره تامین می شود.
 

 ایتالیا
ایتالیا سرآمد صنعت مد و پوشاک جهان، با ساختار صنعتی قوی و تکنولوژی های نوین است. 
زنجیره ارزش این کشور در ابتدا و قبل از سال 1۹40 به صورت OEM بود. در این دوره دولت 
با انجام سرمایه گذاری و تامین اعتبار برای تامین مواد اولیه با کیفیت به ارتقای کیفی محصوالت 

سالطین صنعت مد دنیا 
چگونه مسیر توسعه را طی کردند؟ 
اقتصاد پوشاک به سبک مدیترانه
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تولیدی پرداخت. از دیگر اقدامات حمایتی دولت در این دوره ارائه مشوق هایی برای 
جذب سرمایه خارجی و توسعه کسب وکارهای خرد بود.

در فاصله سال های 1۹40 تا 1۹60، دولت با تخصیص اعتبار برای توسعه شهرک های 
صنعتی تخصصی، آموزش و توانمندسازی نیروی کار و جذب سرمایه گذاری خارجی 
آمریکا جهت توسعه مد لباس برای ورود به بازار آمریکا جهت توسعه مد لباس برای 
ورود به بازار آمریکا به شکل گیری حلقه طراحی در زنجیره ارزش پوشاک کمک کرد.

در این مرحله گذار از حالت OEM به ODM به وقوع پیوست.سومین مرحله توسعه 
صنعت پوشاک در طول سال های 1۹61 تا 1۹۸۹ و با شکل گیری حلقه های تحقیق 
و توسعه، مد بازاریابی و فروش بود. از مهم ترین اقدامات حمایتی دولت در این دوره 
عبارت از سرمایه گذاری دولت جهت توسعه مد و برند پوشاک ایتالیایی و صادرات آن 
به جهان، تامین اعتبار جهت حضور در نمایشگاه های جهانی و توسعه ماشین آالت و 

نوسازی آن بوده است.
از سال 1۹۹0 به بعد با ارائه حمایت های دولتی در حوزه تامین اعتبار جهت مد، برندینگ 
و بازاریابی، حمایت از تشکیل بنگاه های بزرگ سرمایه گذاری برای توسعه R&D در 
شرکت های بزرگ و هلدینگ ها و راه اندازی صندوق حمایت از توسعه صنعت با رویکرد 
حمایت از صنایع نوآور و صادراتی، حلقه برند نیز به زنجیره ارزش پوشاک ایتالیا افزوده 

شد و صنعت پوشاک این کشور به OBM تغییر ماهیت داد.

ترکیه 
صنایع نساجی و پوشاک از جمله مهم ترین بخش های اقتصاد داخلی و تبادالت خارجی 
ترکیه است. با وجود سهم 7 درصدی این دو صنعت در تولید ناخالص داخلی، این 
صنایع به عنوان هسته اصلی اقتصاد در تولید، اشتغال، سرمایه گذاری و شاخص های 
کالن اقتصادی شناخته می شوند. صنعت پوشاک ترکیه با سهم 4/ 3 درصدی در کل 

دنیا هفتمین تامین کننده پوشاک دنیا و سومین تامین کننده پوشاک اروپا است.
با تامین 4 درصدی از پوشاک تریکوی دنیا، ترکیه رتبه پنجم در بین کشورهای 
صادرکننده تریکو را دارا است. درمورد پوشاک تاری-پودی با داشتن ۸/ 2 درصدی در 

جایگاه نهم بین سایر کشورهای صادرکننده قرار گرفته است.
 توسعه صنعت پوشاک ترکیه از مسیر توسعه صنعت نساجی و به واسطه برخورداری 
این کشور از مزیت نسبی در مواد اولیه طبیعی نظیر پنبه )جایگاه هشتم دنیا در تولید 

پنبه و جایگاه چهارم دنیا در مصرف پنبه( بوده است. در طول سال های 1۹60 تا 1۹7۹ 
دولت به موازات توسعه صنعت نساجی اقدام به تقویت و توسعه صنایع پشتیبان نظیر 

تولید ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز صنعت پوشاک کرد.
از این رو، زنجیره ارزش پوشاک این کشور به حالت OEM شکل گرفت. در فاصله 
سال های ۸۹-1۹۸0 با توسعه برند ملی در سطح بین الملل در سایه حمایت های دولتی 

و شکل گیری حلقه طراحی و برندینگ، تولید پوشاک به حالت ODM توسعه یافت.
دولت ترکیه با انعقاد قراردادهای تجاری و تعرفه ترجیحی با سایر کشورها در دوره 
2024-1۹۹2 اقدام به گسترش بازار برای محصوالت پوشاک تولیدی خود کرد و در 
این مرحله، حلقه بازاریابی و فروش صنعت پوشاک پا گرفت. از سال 2005 به بعد نیز با 
تغییر پرتفوی تولید از محصوالت با تکنولوژی پایین به سمت محصوالت با تکنولوژی 
باالتر، حلقه های تحقیق و توسعه و مد در این صنعت شکل گرفت و ساختار صنعت 

پوشاک به OBM تغییر کرد.
 

 آسیب شناسی زنجیره ارزش پوشاک ایران
زنجیره ارزش پوشاک ایران با الهام از الگوی زنجیره ارزش پوشاک کشورهای منتخب 
و مطالعات بین المللی نظیر OECD و بهره گیری از نظر خبرگان صنعت ترسیم شد. 

زنجیره ارزش پوشاک ایران متشکل از 7 بخش اصلی به قرار زیر است:
 بخش تامین: کلیه مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز صنعت پوشاک شامل انواع پارچه، 
انواع نخ بافت و دوخت، انواع ملزومات کاغذی، شیمیایی، خرج کار و... که از صنایع 

نساجی، پتروشیمی، فلزی، پالستیکی و... در این بخش قرار می گیرد.
از مهم ترین مشکالت بخش تامین پوشاک عدم تامین مواد اولیه باکیفیت مطابق با 
صنعت مد جهانی، ضعف در تامین مستمر مواد اولیه مورد نیاز، عدم انعطاف پذیری 
صنایع باالدستی در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت پوشاک مطابق با سلیقه مشتریان 
داخلی و خارجی رقابتی نبودن قیمت مواد اولیه با کیفیت مناسب است. ضعف این 

بخش تاثیر مستقیمی بر کیفیت و قیمت تمام شده محصول نهایی پوشاک دارد.
 مد و طراحی: تحقیقات بازار، تحقیقات اندامی، جریان مد و رنگ، تدارک و تامین، 
فشن شو و کلکسیون سازی از عمده اجزای این بخش هستند. با وجود اینکه صنعت 
پوشاک کشور در این بخش با پتانسیل مناسبی روبه رو است ولی با توجه به اعمال 
محدودیت های فرهنگی و اجتماعی در طراحی و ایجاد مد از پتانسیل های موجود 
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در این حوزه به خوبی استفاده نشده است. از این رو تمامی زیربخش های حلقه مد و 
طراحی ضعیف است.

 تحقیق و توسعه: این بخش متشکل از طراحی، مواد اولیه پیشرفته، بهینه سازی تولید 
و کاهش ضایعات، شیوه های نوین تولید، کاهش قیمت تمام شده، رصد تحوالت 
صنعت و توسعه نرم افزار )تولید، برنامه ریزی، اتوماسیون و...( است. حضور تعداد زیادی 
بنگاه های کوچک مقیاس در این صنعت همراه با عدم حمایت های دولت جهت ایجاد 
انگیزه و تشویق بنگاه ها به تحقیق و توسعه و همچنین پایین بودن میزان تحصیالت 
و مهارت نیروی کار شاغل در این بخش و عدم اتصال به زنجیره های ارزش جهانی و 
سرمایه گذاری خارجی در کشور، موجب شده است تا وضعیت حلقه تحقیق و توسعه در 

صنعت پوشاک به شدت ضعیف ارزیابی شود.
 برندینگ: این حلقه از مهم ترین اجزای زنجیره ارزش پوشاک و با ارزش افزوده باال 
است. زیربخش های حلقه برندینگ شامل نام گذاری و لوگو، خلق برند، ارزش برند، 
جایگاه یابی برند، توسعه برند و مشارکت با برندهای برتر هستند. متاسفانه در این حلقه 

نیز ضعف ها و کاستی های زیادی وجود دارد.
 بخش تولید: اجزای اصلی این بخش عبارت از مهندسی تولید )شامل برنامه ریزی 
تولید، تعیین ماشین آالت، آموزش، تعیین نیروی انسانی متخصص و چیدمان خط 
تولید(، الگوسازی )شامل نمونه سازی، سایزبندی، چیدمان الگو، نرم افزار و تجهیزات 
)شامل چاپ،  تکمیل  و  تجهیزات تخصصی(  )شامل  دوخت  و  برش  تخصصی(، 
گلدوزی، شست وشو، پرس و اتو، بسته بندی و برچسب زنی( است. میزان توانمندی 
در این حلقه متوسط به سمت ضعیف ارزیابی شده است و در حال حاضر و با توجه به 
تجربیات جهانی، این حلقه بهترین مسیر برای اتصال صنعت پوشاک کشور به زنجیره 

ارزش منطقه ای و جهانی است.
 بخش بازاریابی: بازاریابی دیداری، پیش بینی بازار، تبلیغات، کاتالوگ الکترونیکی، 
نمایش زنده و نمایشگاه های تخصصی اجزای اصلی این حلقه هستند. تقریبا میزان 

توانمندی در این حلقه از زنجیره ارزش پوشاک کشور ضعیف ارزیابی شده است.
فروشگاه های  فروشگاه های خاص،  فروش: خرده فروشی، عمده فروشی،  و  توزیع   
زنجیره ای، فروش آنالین، فروشگاه های اوتلت )تخفیف(، حراج های فصلی و فرانچایز 
مهم ترین زیربخش های این حلقه از زنجیره ارزش پوشاک را تشکیل می دهند. با 
وجود اینکه سرمایه گذاری های مناسبی در توسعه فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای در 

کشور صورت گرفته است ولی میزان توانمندی این بخش از زنجیره ضعیف به سمت 
متوسط است.

 خدمات پس از فروش: اجزای اصلی این حلقه شامل تعویض، استرداد، تعمیر و مدیریت 
ارتباط با مشتریان است. میزان توانمندی خدمات پس از فروش در زنجیره ارزش 
پوشاک کشور ضعیف ارزیابی شده است. با توجه به تحلیل زنجیره ارزش پوشاک کشور 
می توان با اطمینان حلقه مفقوده زنجیره ارزش را در تولید صنعتی و عرضه )توسعه بازار 
مدرن( عنوان کرد. با توجه به تعدد بنگاه های کوچک مقیاس در حلقه تولید، این صنعت 
به شدت نیازمند تقویت حلقه های ارزش آفرین یعنی مد و طراحی، تحقیق و توسعه و 

برندینگ است که در کشور به دلیل عدم توجه کافی مغفول مانده اند.
در بخش عرضه نیز فروش و بازاریابی در قالب تجارت سنتی )با محوریت بنکداران و 
بازار سنتی( بخش اعظمی از ارزش افزوده صنعت را نصیب دالالن کرده است. رویکرد 
فروش سنتی عالوه بر عدم امکان استفاده از روش های نوین بازاریابی و فروش و 
عدم کسب ارزش افزوده بیشتر، موجب عدم رسوخ توانایی طراحان و مد در تولید کشور، 
عدم دریافت اطالعات سلیقه و رفتار پوششی مصرف کنندگان و درنتیجه عدم استقبال 

افراد جامعه از تولیدات داخلی و اقبال به سوی واردات شده است.
 

عمده ترین چالش ها
با توجه به موارد مطروحه عمده ترین چالش های زنجیره ارزش پوشاک کشور عبارتند 
از: ناهمخوانی کیفیت، انعطاف پذیری و تنوع محصوالت تولیدی نساجی و صنایع 
تولیدکننده خرج کار با نیازمندی های صنعت پوشاک و مد جهانی؛ عرضه برندهای 
خارجی و باال بودن سهم واردات غیررسمی )قاچاق( در بازار داخل به واسطه توزیع 
انسجام  اجتماعی؛ ضعف  شبکه های  طریق  از  خارجی خصوصا  پوشاک  مویرگی 
سیاستی ناشی از دوگانگی نهاد سیاست گذار و قوانین باالسری در صنف )قانون 
اصناف( و صنعت )قانون تجارت(؛ محدودیت واردات مواد اولیه )خرج کار، پارچه و...( 
مورد نیاز برای صادرات پوشاک؛ ضعف در حلقه مد و طراحی شامل تحقیقات بازار، 
تحقیقات اندامی، جریان مد و رنگ، تدارک و تامین، کلکسیون سازی و فشن شو؛ 
ضعف در برندینگ، خدمات پس از فروش شامل استرداد، تعویض، تعمیر )CRM( و 
افزایش هزینه های توزیعی در شبکه توزیع خرده فروشی سنتی و فقدان فروشگاه های 
تخصصی، فروش آنالین، فروشگاه اوتلت؛ ضعف توان فناورانه در حوزه های مهندسی 

دوخت، فرآیند تولید و تجهیزات تولید.
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در خبرها و از قول معاون صنایع وزیر صمت آمده 
است که هدف گذاری سال جاری )سال 13۹۹(، احیا 
و بازگرداندن 1500 واحد راکد به چرخه تولید بوده 
که تاکنون 1200 واحد مجدداً فعالیت های تولیدی 

خود را آغاز نموده اند.
ایشان جمع واحدهای راکد و نیمه تعطیل صنعتی 

کشور را نیز نه هزار واحد ) ۹000 ( اعالم نمودند.
موضوع احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل ، چند 
سالی هست که به یکی از هدف های وزارت صمت 
تبدیل شده و ظاهراً قرار هم نیست که به سرانجام 

برسد.
همه ساله و در ابتدای سال ، موضوع احیای واحدهای 
راکد به عنوان یکی از اهداف سال وزارتخانه اعالم 
می شود و در پایان سال هم با اعالم موفقیت آمیز 
بودن این تالش ها ، آماری از تعداد واحدهایی که  
به چرخه تولید بازگشته اند به همراه تعداد کلی از 
در  شده  صرف  منابع  جمع  البته  و  آنها  شاغلین 
راستای تحقق این هدف ارائه و  برگ زرین دیگری 
به کارنامه وزارت صمت افزوده می گردد و سال بعد، 

روز از نو و روزی ازنو.
اما تا کنون هیچگاه آماری مشخص از مشخصات 
این تعداد واحدهایی که به چرخه تولید برگشته اند، 

ارائه نشده است .

رشته  پراکندگی  یا  و  استانی  پراکندگی  از  مثاًل 
صنعتی و یا از دالیل توقف این واحدها حرفی به 
میان نیامده است و یا اینکه هیچوقت اعالم نشده 
است که بازگشت این تعداد واحد به چرخه تولید ، 
چه اثری بر کاهش قیمت ها داشته و یا اینکه چقدر 
در افزایش رشد صنعت موثر بوده و یا چه مقدار بر 

کاهش بیکاری اثر داشته و آماری از این دست.
این  شدن  تعطیل  از  خبری  هیچوقت  همچنین 
واحدها و تعداد آنها و دالیل آن توسط وزارتخانه 
رسانه ای نمی شود و فقط خبر بازگشت آنها به چرخه 

تولید به عنوان یک دستاورد اعالم می گردد.
این  آمار دقیق  وزارت صمت  امسال ،  است  خوب 
محل  همراه  به  را  صنعتی  واحد  دویست  و  هزار 
استقرار ، نوع تولیدات ، میزان اشتغال ، منابع صرف 
شده برای احیای هر کدام ، علت توقف ، زمان توقف 
وزمان راه اندازی مجدد آنها را اعالم نماید تا بدین 
وسیله درک بهتری از بازگشت این واحدها به چرخه 
اقتصاد به دست آید و بتوان ارزیابی دقیق تری از 
میزان فعالیت و موفقیت این بخش از وزارت صمت 

انجام داد.
همچنین برای رفع شبهه ، آمار دقیق دیگری با همان 
مشخصات و اطالعات فوق الذکر از تعداد واحدهای 
راکد باقیمانده را نیز منتشر نماید تا مشخص شود تا 

چند سال دیگر  این روند ادامه خواهد یافت.
اینطور که از سخنان معاون وزیر صمت مشخص 
است ، در حال حاضر ، حداقل هفت هزار و هشتصد 
واحد راکد دیگر در کشور وجود دارد که نیاز به کمک 
بازگشت  با فرض  اندازی مجدد دارند و  راه  برای 
سالیانه یک هزار و دویست واحد از این تعداد به 
چرخه تولید و با فرض اینکه واحد دیگری تعطیل 
نشده و به این آمار افزوده نشود ، حداقل تا هفت سال 

آینده با چنین پدیده ای روبرو می باشیم .
 لذا پیشنهاد اینجانب ، تاسیس اداره کلی در وزارت 
صمت با نام اداره کل واحدهای راکد صنعتی و با 
هدف بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید در یک 
بازه زمانی مشخص و با ارائه آمار و اطالعات دقیق 
می باشد و تا بدین ترتیب از ارائه آمار و اطالعات 
مبهم و غیر قابل رصد جلوگیری بعمل آید و ضمنا 
این  به  ساماندهی  مسئولیت  مستقل  کلی  اداره 
وضعیت را بر عهده داشته و موظف به پاسخگویی 
چراغ  شدن  تعطیل  روند  غیر اینصورت ،  در  باشد. 
خاموش این واحدها و راه اندازی و برگشت مجدد 
آنها به چرخه تولید با تبلیغات فراوان  و اعالم این 
موضوع بدون آنکه اثرات مثبت و منفی آن بر صنعت 
و اقتصاد کشور مشخص شود ، بصورت مزمن در 
آمده و تا سالیان دراز گریبانگیر اقتصاد ما خواهد بود.

مهندس علیرضا حائری - عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران

 لزوم تاسیس اداره کل صنایع راکد
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احسان پیری رییس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران 
می گوید: بروز شوک هایی نظیر شیوع ویروس کرونا اثر منفی بر وضعیت تجارت 
کشور گذاشته است. این موضوع در کنار موانع داخلی کسب وکار و تحریم های 
یک جانبه آمریکا منجر به افت وضعیت تجاری کشور در سال جاری شده است.

وی با اشاره به آخرین آمار گمرک، طی پنج ماهه نخست سال ۹۹ اظهار کرد: 
صادرات ایران به کشورهای همسایه 21 میلیون تن بوده که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل، کاهش 13 میلیون تنی داشته است. کشورهای ترکمنستان، 
ارمنستان، آذربایجان، پاکستان، ترکیه و عراق در این بازه زمانی واردات خود را از 
ایران کاهش دادند و در مقابل کشورهای قطر، کویت، افغانستان و امارات نیز تا 

حدودی واردات از ایران را افزایش دادند.
پیری با بیان اینکه در بین کشورهایی که واردات خود از ایران را کاهش دادند، 
نقش عراق، ترکیه و ترکمنستان برجسته تر بوده است، افزود: چنانچه طی پنج 

ماه نخست سال جاری نسبت به بازه مشابه سال قبل، عراق 25 درصد، ترکیه 
۸۸ درصد و ترکمنستان ۹5 درصد واردات خود را به لحاظ وزنی کاهش دادند.

لحاظ  به  همسایه  کشورهای  به  ایران  صادرات  به  وی  تسنیم،  گزارش  به 
ارزش اشاره کرد و گفت: مجموع واردات کشورهای همسایه از ایران در پنج 
ماهه نخست امسال، 6 میلیارد دالر بوده که نسبت به 10 میلیارد دالر سال 
گذشته کاهش 40درصدی داشته است. واردات تمام کشورهای همسایه )حتی 
کشورهایی که به لحاظ وزنی افزایش واردات داشتند( در این بازه نزولی بوده 
است. رییس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران با اشاره به 
اینکه کاهش صادرات صرفا به کشورهایی که بیشترین حجم مبادالت تجاری با 
ایران را دارند، محدود نبوده است، عنوان کرد: کشورهایی نظیر ترکمنستان، قطر، 
کویت، ارمنستان و آذربایجان که کمتر از 200 میلیون دالر با ایران مبادله داشتند 
نیز مبادالت تجاری خود با ایران را کاهش دادند. بنابراین کشورهای دیگر نیز 

نتوانستند کمبود ایجاد شده توسط ترکیه و عراق را جبران کنند.
به گفته پیری، حجم صادرات ایران به کشورهای همسایه، هم لحاظ وزنی و 
هم از لحاظ ارزشی کاهش یافته است. صادرات ایران به کشورهای همسایه 
به لحاظ ارزشی از حدود ۹/۹ میلیارد دالر در پنج ماهه نخست ۹۸ به شش 
میلیارد دالر در پنج ماهه نخست ۹۹ رسید و از لحاظ وزنی هم از 34/7 میلیون 
تن در 5 ماهه نخست ۹۸ به 21 میلیون تن کاهش یافت. بنابراین در این بازه 
زمانی، شاهد کاهش بیش از 3۹درصدی صادرات براساس هر دو متغیر )وزنی و 
ارزشی( هستیم. براین اساس، می توان گفت طی نیمه نخست سال جاری ارتباط 
اقتصادی با همسایگان با افت قابل مالحظه ای )حدود 40درصدی( همراه بوده 

است.

رییس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران اعالم کرد: 

افت 4۰ درصدی ارتباط اقتصادی ایران با همسایگان

وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین برنامه از روز اول سفر خود به استان 

یزد، از مجموعه صنعتی و تولیدی یزدباف بازدید به عمل آورد.
از نزدیک در جریان مهمترین مسائل،  بازدید  این   علیرضا رزم حسینی در 

ظرفیت ها، مشکالت و روند تولید در این واحد صنعتی و تولیدی قرار گرفت.
 به گزارش شاتا، یزد باف در حوزه بافندگی، نساجی و پوشاک فعال است و بیش 
از یک هزار نفر اشتغال دارد. این مجموعه ساالنه 65 میلیون متر مربع پارچه 
تولید می کند. یزدباف همچنین 120 هزار قطعه در سال پوشاک تولید می کند که 

تا سال 1401 این رقم را به 2 میلیون قطعه پوشاک درسال می رساند.
این واحد تولیدی که در حال صادرات سالیانه 2 میلیون یورو محصوالت خود به 
آسیای میانه می باشد سابقه صادرات به اروپا به مدت 25 سال را دارد. در یزد 
باف 4 مجموعه تولیدی در حوزه تولید نخ، بافت پارچه، تکمیل و رنگ و تولید 

پوشاک فعالیت دارد.

بازدید وزیر صمت از مجموعه تولیدی و صنعتی یزد باف
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تهران  پوشاک  فروشندگان  و  تولیدکنندگان  اتحادیه  هیات مدیره  عضو 
ضمن ارائه توضیحاتی درباره جزئیات فروش فوق العاده پوشاک در آستانه شب 
عید، از افت 40 درصدی تقاضای پوشاک نسبت به سال های گذشته خبر داد و 

گفت که افزایش قیمت پوشاک تابعی از نرخ ارز است.
 طبق اعالم اتاق اصناف ایران امسال جشنواره فروش ویژه نوروزی جایگزین 
نمایشگاه های عرضه مستقیم می شود که در آن تمرکز با اتحادیه های پوشاک، 
کیف و کفش و قنادان و آجیل فروشان است، اما سایر اتحادیه ها نیز امکان 
مشارکت دارند. به گزارش جهان صنعت، در همین رابطه، مجید افتخاری با 
بیان اینکه کاالهای نوروزی در حال ورود به بازار هستند و تاکنون بخشی از 
آنها به بازار وارد شده، اظهار کرد: هر سال نمایشگاه فروش بهاره در آستانه نوروز 
برگزار می شد، اما در سال جاری به دلیل شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از 
تراکم جمعیت تصمیم گرفته شد این نمایشگاه برگزار نشود. به طور کلی اتحادیه 
هم رویکرد مثبتی نسبت به نمایشگاه بهاره نداشت. با روش جدید، یعنی فروش 
فوق العاده نوروزی، نه تنها تراکمی ایجاد نمی شود، بلکه سبب می شود تراکم بین 
واحدهای صنفی تقسیم شود. به گفته وی، در این طرح هر کسی که واحد توزیع 
و شرایط توزیع طبق قانون نظام صنفی کشور و اتحادیه و اماکن را دارد، می تواند 
به اتحادیه مراجعه کند تا مجوز فروش فوق العاده نوروزی را به صورت رایگان 
دریافت کند و بتواند 45 روز فروش فوق العاده داشته باشد. ذیل طرح فروش 

فوق العاده شرایطی وجود دارد که کاال باید با تخفیف در اختیار مردم قرار گیرد.
افتخاری در پاسخ به سوالی درباره میزان تخفیف در طرح فروش فوق العاده 
نوروزی نیز تصریح کرد: تعیین میزان تخفیف به عهده خود شخص و واحد 
صنفی است و احتماال در مورد کاالهای زمستانی و شب عید متفاوت است. 
اما به طور کلی شرایط کسب شرایط خوبی نیست و از این طرح استقبال خوبی 
کرده اند. شاید حتی با توجه به کاهش شدید تقاضا، کاالها خیلی پایین تر از نرخ 

واقعی عرضه شود.

عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با بیان اینکه با 
توجه به عدم امکان برگزاری نمایشگاه و لزوم تامین نیاز شب عید مردم بهترین 
راه جایگزینی فروش فوق العاده نوروزی بود، تصریح کرد: تغییرات قیمت پوشاک 
در آستانه نوروز نسبت به سال گذشته منطبق بر تغییرات نرخ ارز است، چرا که 
قیمت مواد اولیه مثل نخ، پنبه و پارچه متناسب با تغییرات نرخ ارز افزایش پیدا 
کرده است. البته به گفته وی حال و روز تولیدکنندگان پوشاک خوب نیست و 
حتی عده ای کاالهای خود را با سود پایین یا زیر قیمت به فروش می رسانند. 
این در حالی است که انتظار می رفت تقاضا شرایطی منطقی پیدا کند، اما در حال 

حاضر شرایط خوبی ندارد.
افتخاری همچنین با اشاره به شرایط سخت تولیدکنندگان در زمینه تامین و 
افزایش قیمت مواد اولیه به ایسنا گفت: آمار دقیقی از میزان کاهش تقاضا در 
آستانه نوروز نسبت به سال های گذشته در دسترس نیست، اما شواهد حاکی از 
این است که بازار شب عید حداقل 40 درصد نسبت به سال های قبل کوچک تر 
شده است. عالوه بر این واحدهای صنفی در سال جاری با محدودیت زمانی 
مواجه  اند و نهایتا تا ساعت ۸ مجاز به فعالیت هستند. همچنین واحدهای صنفی 
در مواردی پروتکل های بهداشتی اضافی دارند که برای مثال بر اساس آنها 
محدودیت ورود به فروشگاه ها اجرا می شود. تمام این مسائل باعث می شود بازار 

کوچک تر سال های قبل باشد و شرایط عادی نداشته باشد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره میزان افزایش قیمت پوشاک نسبت 
به سال گذشته گفت مواد اولیه کاالهای تولیدی برای شب عید بین برج 
6 تا ۸ تامین شده که قیمت ارز به 31 هزار تومان هم رسیده بود. بنابراین 
نمی توان تخمین دقیقی از میزان افزایش قیمت کاالها داشت، اما می توان 
گفت قیمت کاالهای شب عید به عنوان تابعی از نرخ ارز افزایش پیدا کرده، 
اما نه به آن میزان. به عبارت دقیق تر قیمت مواد اولیه تابع نرخ ارز است، چرا 
که بیشتر آنها وارداتی است و قیمت مواد تولید داخلی نیز بر اساس قیمت 

جهانی تعیین می شود.

بازار شب عید پوشاک 4۰ درصد کوچک شد
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مدیر عامل صندوق پنبه گفت:برآورد ها حاکی از آن است که امسال از مجموع 
وش تولید شده، ۹0 هزار تن پنبه قابل عرضه به صنایع نساجی استحصال شود.

محمد حسین کاویانی مدیر عامل صندوق پنبه، با اشاره به اینکه برداشت پنبه 
به پایان رسیده است، اظهار کرد: هم اکنون مقداری وش دست کشاورزان است که 

در اسرع وقت باید تحویل کارخانجات پنبه پاک کنی دهند.
وی افزود: بنابر آمار تا تاریخ 15 بهمن، 210 هزار تن وش وارد کارخانجات پنبه پاک 
کنی مجاز شد، درحالیکه سال قبل 152 هزار تن بود که با این وجود انتظار می رود 
که با تحویل مابقی وش در دست کشاورزان، این رقم به 220 تا 230 هزار تن برسد.

 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، کاویانی ادامه داد: برآورد ها حاکی از آن است 

که از 210 هزار تن وش، 74 هزار و ۸00 تن پنبه تصفیه شده قابل عرضه به صنایع 
نساجی بدست آمده است که با رسیدن وش به 230 هزار تن، ۹0 هزار تن پنبه تولید 
خواهد شد که با احتساب 5 هزار و 500 تن پنبه محلوج سال قبل، باالی ۹0 هزار 

تن پنبه قابل عرضه به صنایع نساجی است. 
این مقام مسئول با اشاره به اینکه 62 هزار و ۸00 تن پنبه به کارخانه های پنبه 
پاک کنی حمل شده است، بیان کرد: مابقی در ماه های آتی توسط صنایع نساجی 
خریداری و حمل می شود.  به گفته وی، سال گذشته در این تاریخ 3۸ هزار تن پنبه 
داخلی جذب صنایع نساجی شد و امسال به علت کاهش واردات به کمتر از 2۸ هزار 

تن، صنایع تا حدود زیادی پنبه تولید داخل را خریداری کردند.
 وی از افزایش 10 درصدی سطح زیر کشت پنبه در سال آینده خبر داد و گفت: 
با اعالم نرخ منطقی و متناسب با هزینه های تولید و سود آور بودن زراعت پنبه 

امیدواریم که ظرف چند سال آینده نیاز صنایع نساجی را در داخل تامین کنیم.
 مدیر عامل صندوق پنبه با بیان اینکه واردات پنبه امری اجتناب ناپذیر است، گفت: 
طی 2 سال اخیر صنایع نساجی ماشین آالت جدید وارد و راه اندازی کردند که با این 
وجود نیاز صنعت نساجی به 130 تا 150 هزار تن رسیده که با احتساب تولید ۹0 
هزار تنی، مابقی نیاز کشور باید از این طریق واردات تامین شود.  کاویانی در پایان 
مشکالت متعدد نظیر واردات بی رویه، قیمت گذاری نامناسب و قاچاق پوشاک را 
علت اصلی واردات پنبه دانست و گفت: با توجه به پتانسیل کشور این امکان وجود 

دارد که طی یک برنامه منسجم مجدد به خوداتکایی تولید طالی سفید برسیم.

تولید طالی سفید به 9۰ هزار تن رسید

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: میزان صادرات 
غیرنفتی مشمول رفع تعهدات ارزی تا پایان شهریورماه سال جاری 65.7 میلیارد 
یورو برآورد شده که با احتساب حداکثر زمان ایفای تعهدات ارزی، میزان تعهدات 

ارزی صادرکنندگان تا پایان دی  ماه سال جاری 5۹.۹ میلیارد یورو است.
 2311۸ را  ارزی  تعهدات  رفع  مشمول  صادرکنندگان  تعداد  زادبوم،   حمید   
صادرکننده اعالم کرد و اظهار داشت: این تعداد نسبت به مردادماه سال جاری با 

افزایش 50۹ صادرکننده از رشدی معادل 2.3درصد برخوردار بوده است.
 به گزارش شاتا، وی افزود: تعداد صادرکنندگان در شهریورماه بیشترین رشد را 
در شش ماهه اول سال جاری داشته و از رشد یک درصدی فروردین به رشد 
2.3درصدی رسیده است. مسئول کمیته اقدام ارزی،  میزان بازگشت ارز حاصل 
را 41.3 میلیارد یورو اعالم کرد  تا 30 دی ۹۹  از 21 فروردین ۹7  از صادرات 
که با افزایش 1.2 میلیارد یورو نسبت به ماه قبل نشان دهنده رشدی معادل 3.1 
درصد است.  زادبوم افزایش میزان ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را ناشی از 
اجرایی شدن مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دانست و اظهار امیدواری کرد 
با ابالغ دستورالعمل تکمیلی و اجرایی مصوبه مذکور، شرایط برای ایفای تعهدات 

صادرکنندگان، تسهیل شود.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تشریح کرد: 

رشد 3/1 درصدی بازگشت ارز حاصل از صادرات در دی ماه نسبت به آذر ماه سال جاری
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نشست بررسی مشکالت اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کاالی کشباف، 
جوارب، کاموا، پتو و حوله تهران روز گذشته با حضور جمعی از فعاالن این صنف 
و  تولیدکنندگان  اتحادیه  اتحادیه  بهبهانی نیا رییس  علی اصغر  برگزار شد. 
فروشندگان کاالی کشباف با اشاره به مشکالت این صنف گفت: این صنف در 
15 رسته فعالیت دارد که بخش زیادی از نیاز بازار و مشتریان به پوشاک را تامین 
می کند که از جزئی ترین مورد تا موارد کالن را تامین می کنند البته این 15 رسته 
شغل فعاالن زیادی دارند و طبعا مشکالت اقتصادی و اداری مختلفی نیز دارند. یکی 
از مشکالت نبود فضا برای تولید بود که توانستیم حدود 200 تولیدی را به شهرک 

صنعتی قرچک ارجاع دهیم هرچند این شهرک دارای مشکالت بسیاری است.
 به گزارش ایلنا، مجید دانسفهانی با اشاره به لزوم توجه به شهرک های صنعتی 
گفت: خوشبختانه با برنامه ریزی ای که انجام شده شهرک صنعتی قرچک آماده 
بهره برداری شده و خود من به عنوان اولین نفر کارگاه خود را به این شهرک منتقل 
کردم و هم اکنون در این شهرک جوراب و لباس زیر تولید می کنم. وی ادامه داد: 
امسال به رغم اینکه سال جهش تولید نامگذاری شد توقع داشتیم که حمایت 
بیشتری در بحث تولید از طرف دولت صورت بگیرد اما متاسفانه این کار انجام 
نشد. شهرک صنعتی همچنان دچار مشکالت عمده ای است به طور مثال ما هنوز 
به گاز شهری وصل نشدیم و در بخش تسهیالت بانکی نیز به ما اعالم می شود که 
چون شما شرکت نیستید نمی توانید از تسهیالت استفاده کنید و در حالی که ما یک 

تولیدی شناخته شده و برند هستیم اما ما را به عنوان شخص حقیقی می شناسند.
وی ادامه داد: در بحث بیمه نیز ما مشکالت زیادی داریم. حدود 15 کارگر داریم 
که به دلیل هزینه های زیاد همه  آنها را نمی توانیم بیمه کنیم البته تالش کردیم تا 
در ایام کرونا دچار تعدیل نیرو نشویم هر چند به دلیل مشکالت و به خصوص عدم 
تامین مواد اولیه مجبور شدیم دو شیفت کاری را به یک شیفت کاهش بدهیم و اگر 
از ما حمایت می شد وضعیت ما بسیار بهتر از قبل بود و حتی می توانیم تولید را تا 10 

برابر افزایش دهیم و کامال نیاز کشور را می توانیم تامین کنیم.

سیامک صابری تولیدکننده مانتو و لباس زنانه نیز گفت: قیمت دالر و جهش 
آن تاثیر مستقیمی روی بازار و تولید و فروش کاالهای ما داشته است و هر چند 
افزایش دالر باعث فشار اقتصادی در بخش های مختلف شد اما در بخش تولید 

کمک کرد که ما بتوانیم محصوالت خود را بیشتر به کشورهای خارجی بفروشیم.
وی ادامه داد: یکی از مشکالت ما نبود امکانات در شهرک های صنعتی است. روز 
اول به ما وعده ها و قول های زیادی دادند؛ از اختصاص وام با سود چهار درصد تا 
امکانات دیگر. جلوی پای ما فرش قرمز پهن کردند اما زمانی که ما سرمایه و تولید 
خود را به شهرک های صنعتی منتقل کردیم هیچ حمایتی از ما نشد و حتی امکانات 
اولیه مانند گاز، آب و برق نیز دچار مشکالت زیادی است. بانک ها نیز در اعطای 
وام بسیار سنگ اندازی می کنند. البته تالش کردیم با همه مشکالت نیروهای خود 
را تعدیل نکنیم و کارگران خود را حفظ کنیم. البته بگویم که ما رشد نکردیم بلکه 
فروش مان افزایش پیدا کرد. وی ادامه داد: در بخش ماشین آالت و تامین قطعات 
ما دچار مشکالت زیادی هستیم. هم اکنون در یکی از دستگاه های اصلی ما به 
دلیل نبود یک قطعه و تحریم، امکان تعمیر وجود ندارد و یک خط تولیدی ما را 
دچار مشکل کرده است و مجبوریم این قطعه را با واسطه و به صورت مسافری از 
کشورهای همسایه خریداری کنیم. مشکالت دیگری همچون کرونا و نبود فصل 
مناسب و گرم شدن ناگهانی هوا بر میزان فروش ما تاثیر مستقیمی گذاشته است. 
تسهیالتی که به ما داده می شود بسیار کم است در کارگاه من 12 کارگر کار می کنند 
که برای آنها 72 میلیون تومان با بازپرداخت دو ساله وام داده شده است اما این 
مبلغ فقط هزینه یک تن نخ که مصرف 10 روز کارگاه است. هر کسی که امروز با 

مشکالت کشور در بخش تولید کار می کند یا عاشق است یا دیوانه.

صادق حاجی پور حلوایی تولیدکننده پوشاک کشباف زنانه با اشاره به اینکه 
حدود 30 نفر در کارگاه کار می کنند، گفت: در بحث تولید و سرمایه هیچ کسی 
نمی تواند به سرمایه دستور بدهد به طور مثال بارها شاهد بودیم که دولت از مردم 

خواسته تا اتومبیل نخرند اما باز هم مردم خودرو خریدند.

در نشست بررسی مشکالت صنایع کشباف اعالم شد: 

هرکسی که امروز در بخش تولید کار می کند یا عاشق است یا دیوانه!
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به اعتقاد کارشناسان، 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.
 »امیر لطفی« فعال بازار پوشاک می گوید:  این روزها دو مشکل به طور هم زمان 
در بازار وجود دارد، از یک طرف جنس برای فروش بسیار کم شده و از سویی 

دیگر، مردم از توان خرید الزم برخوردار نیستند.
 وی بیان داشت: شیوع کرونا سبب شده تا بخشی از مردم همچون گذشته به بازار 
مراجعه نکنند، اما اکثر افرادی که برای خرید مراجعه می کنند با دیدن قیمت های 

باالی بازار، دست خالی به منازل شان بازمی گردند.
 لطفی افزود: از گرانی نخ و پارچه که بگذریم، حتی دکمه در بازار کمیاب شده 
است؛ دکمه ای که تا پارسال هر بسته آن 40 هزار تومان قیمت داشت، این روزها 

با 400 هزار تومان به سختی یافت می شود.
 وی ادامه داد: با این وضعیت حداکثر تا پایان امسال در این بازار فعالیت خواهم 

کرد و پس از آن شغل دیگری در پیش خواهم گرفت.
 تولیدکننده دیگری گفت: همه ایام سال را به امید دو ماه پایانی و ایام عید 

هستیم، اما امسال همچون پارسال شور و شوقی و رونقی در بازار نمی بینیم.
 وی اظهار داشت: عالوه بر آن، به طور مرتب نمایندگان امور مالیاتی، شهرداری، 

آب و برق و غیره به سراغ مان می آیند و مطالبات خود را درخواست می کنند.
 فروشنده دیگری بیان داشت: دست کم ۸0 درصد مشتریان فقط از قیمت ها سوال 

می کنند و چیزی نمی خرند.
 وی گفت: این روزها قدرت خرید مردم به شدت پایین آمده، اما از طرفی قیمت 
بسیاری  این فروشنده خاطرنشان کرد:  باالیی داشته است.  نیز رشد  پوشاک 
فروشندگان حاضر به انجام خریدهای جدید برای مغازه هایشان نیستند، زیرا باید 

التماس کنند تا مردم خرید کنند.
متخصصین   جامعه  مدیره  هیات  عضو  حائری«  »علیرضا  زمینه،  این  در   

نساجی ایران  افزود: با وجود تداوم شرایط کرونایی، این روزها وضعیت درآمدی 
تولیدکنندگان پوشاک بد نیست.

 وی بیان داشت: یکی از مشکالت، اما افزایش قیمت مواد اولیه تولید است، 
به طوری که هر کیلوگرم نخ پنبه ای این روزها حدود 120 هزار تومان قیمت دارد.

 
حائری یادآور شد:  در حالی که قیمت هر کیلوگرم پنبه  در بازار جهانی 1.5 دالر 
است و با احتساب دالر نیمایی باید حدود 45 هزار تومان قیمت داشته باشد، 
همچنین با قیمت 40 هزار تومانی هر کیلو پنبه ایرانی و هزینه های یک دالری 
ریسندگی، هر کیلو نخ پنبه ای باید بین 70 تا 75 هزار تومان قیمت داشته باشد.

 وی بیان داشت:  با نرخ های یاد شده پنبه و عملیات ریسندگی،  قیمت حدود 
120 هزار تومانی نخ پنبه ای عجیب است و این فاصله قیمتی ناشی از برخی 
سیاست های اشتباه وارداتی، کمبودها و سوء استفاده برخی است که عرضه نخ را 

به صورت قطره چکانی به بازار انجام می دهند.
 عضو هیات مدیره جامعه متخصصین  نساجی ایران  تصریح کرد: وضع عمومی 
تورم قیمت ها از یک سو و ممنوعیت های وارداتی از سوی دیگر، در این افزایش 
قیمت ها موثر بوده اند، به طوری که این روزها نخ به سختی به دست تولیدکنندگان 

می رسد.
 وی ادامه داد: در حالی که تولیدکنندگان پول خرید نخ را یک جا و نقدی پرداخت 
می کنند، اما بعد از چند ماه به دست شان می رسد که در فرآیند تولید اختالل 

ایجاد می کند.
 حائری، با اشاره به پایین آمدن قدرت خرید افراد که سبب می شود اجناس و 
لباس ها روی دست تولیدکنندگان بماند یا فروش شان با کاهش مواجه شود، 
اضافه کرد: با این قیمت ها، امکان صادرات نیز وجود ندارد و از طرفی با توجه به 

ممنوعیت های وارداتی پوشاک، تولیدات باید به مصرف داخل برسد.
 وی یادآور شد: سال گذشته نیز واردات نخ به صورت محدود انجام می شد و 

اجازه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای آن الزم بود.
 عضو هیات مدیره جامعه متخصصین  نساجی ایران به سخنان اخیر مدیرکل 
دفتر نساجی، پوشاک و سلولزی  وزارت صنعت اشاره کرد که از افزوده شدن 50 
هزار تنی به ظرفیت ریسندگی کشور خبر داده بود و تاکید داشت اکنون ظرفیت 
ریسندگی در کشور به حدود 300 هزار تن رسیده است و با این ظرفیت نباید 

شاهد افزایش قیمت ها باشیم.
 »مجید نامی«  نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران  
به وضعیت مناسب صنایع نساجی و پوشاک اشاره کرد و افزود: برندهای ایرانی 
به سرعت در حال رشد هستند، اما در عین حال یکی از چالش های اصلی این 

صنایع، تامین مواد اولیه است.

تناقض صنعت پوشاک؛ رونق تولید و کسادی بازار
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 وی به طور نمونه به افزایش قیمت همه انواع نخ در بازار اشاره کرد و گفت:  
دالیل اصلی این مساله، افزایش قیمت مواد اولیه همچون پنبه و الیاف اکریلیک، 

افزایش هزینه های حمل و نقل و افزایش نرخ ارز است.
 نامی یادآور شد:  سال گذشته در همین ایام، دالر بین 11 تا 12 هزار تومان 
قیمت داشت، در حالی که پس از آن تا 30 هزار تومان هم افزایش یافت، عالوه 
بر آن نرخ تورم واقعی بیش از 30 درصد است، دستمزدها افزایش یافته و سایر 

هزینه های تولیدکنندگان نیز رشد داشته است.
 وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت پوشاک متناسب با افزایش مواد اولیه و دیگر 
عوامل اتفاق افتاده است، در عین حال فروشندگان پوشاک مثل فروشندگان 
مواد اولیه نیستند که بخواهند هر روز قیمتی برای اجناس خود تعیین کنند، بلکه 

قیمت ها فصلی تعیین می شود.
 این مقام صنفی مدعی شد: این روزها رقابت بین شرکت های داخلی بیش از 

سال های گذشته شده و سطح کیفی محصوالت نیز در یکی دو سال گذشته 
بهبود یافته است، با این حال کاهش قدرت خرید مردم سبب شده تا رونقی 

آنچنانی در بازار شاهد نباشیم.
 وی تاکید کرد: در چنین شرایطی، چاره ای جز باال بردن قدرت خرید مردم وجود 
ندارد، انتظار می رود قیمت دالر واقعی شده و به صنایع کمک شود تا بهای تمام 
شده تولید را کاهش دهند.  نامی تصریح کرد:  وقتی نقشه راهی برای این صنعت 
نداشته باشیم، به هیچ کجا نخوهیم رسید.  آن طور که کارشناسان و فعاالن بازار 
اعالم می کنند: در مجموع، اکنون شرایط تولید خوب است اما تولیدکنندگان 
همچنان با چالش ها و نگرانی هایی مواجه هستند که از جمله، تامین مواد اولیه و 
ماشین آالت ناشی از تخصیص قطره چکانی ارز قابل اشاره است. مطابق آمارهای 
رسمی، از ابتدای امسال تا پایان مهرماه بیش از 40 میلیون دالر پوشاک به خارج 

از کشور صادر شد.

مدیر کارخانجات نساجی خوی گفت: با تکمیل طرح نوسازی خطوط تولید، 
بخش ریسندگی روزانه به 30 تن و بافندگی به بیش از 60 هزار متر رسید و 
با تکمیل طرح نوسازی و تجهیز خطوط به دست متخصصان ایرانی، تولید 

پارچه»جین«مورد نیاز کشور در کارخانجات نساجی خوی به 70 درصد رسید.
 شعبانلویی در بازدید فرماندار و فرمانده سپاه خوی از روند نوسازی، کارخانجات 
نساجی خوی اظهار داشت: با تکمیل طرح نوسازی خطوط تولید بخش ریسندگی 
روزانه به 30 تن و بافندگی به بیش از 60 هزار متر رسید و با تکمیل طرح 
نوسازی و تجهیز خطوط به دست متخصصان ایرانی، تولید پارچه جین مورد نیاز 

کشور در کارخانجات نساجی خوی به 70 درصد رسید.
 به گزارش خبرگزاری فارس ، وی با بیان اینکه این واحد نساجی بعد از اجرای 
طرح های نوسازی و توسعه ساالنه 10 هزار   و ۸00 تن انواع نخ و 21 میلیون 

600 هزار متر انواع پارچه تولید و به بازار مصرف عرضه می کند، افزود: به دنبال 
تحریم ها تمام بخش ها و خطوط این واحد به دست متخصصان جوان کشورمان 
نوسازی و تجهیز شد و تولیدات نخ و پارچه در این واحد 20 درصد افزایش یافته 

است.
 مدیرکارخانجات نساجی خوی تصریح کرد: بعد از نوسازی بیش از 15 هزار متر 
پارچه جین در این واحد تولید می شود که این رقم 70 درصد نیاز کشور را تامین 

می کند.
 شعبانلویی یادآور شد: با بهره برداری از واحد رنگرزی این کارخانجات روزانه 40 

هزار متر پارچه خام عادی و جین رنگرزی و به بازار عرضه می شود.
 وی مجموع سرمایه گذاری در بخش های نوسازی و توسعه کارخانجات نساجی 
خوی را 3 هزار میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: با بهره برداری از بخش رنگرزی 

این واحد برای 100 نفر شغل ایجاد شد.
 حسین عباسی فرماندار خوی نیز در بازدید از طرح های توسعه بیان کرد: این 
واحد ظرفیتی بسیار بزرگ در ایجاد اشتغال و تولید در آذربایجان غربی است و 
از تکمیل توسعه بخش ریسندگی این واحد تا پایان سال با بهره برداری از این 

بخش برای 500 نفر دیگر شغل ایجاد می شود.
از بزرگترین واحد های   خاطرنشان می شود کارخانجات نساجی خوی یکی 
تولیدی در نوع خود در کشور است که هم اکنون برای بیش از 1 هزار نفر 
به صورت مستقیم شغل ایجاد کرده است و این واحد بزرگ تولیدی به عنوان 
صنعت مادر هم اکنون نیاز ها و مواد اولیه بیش از 50 واحد دیگر نساجی در کشور 

را تامین می کند.

تولید 7۰ درصد پارچه »جین« کشور در خوی
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اسالمی،  شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  رییس  نایب  جدی، 
گفت: برخالف صنایع نفتی، پتروشیمی و معدنی، ۸0 تا ۹0 درصد صنایع نساجی 
در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و از این رو دولت، باید از صنعت نساجی، 

بیشتر حمایت کند ولی در واقعیت این اتفاق نمی افتد.
علی جدی،  در پاسخ به این پرسش که صنعت نساجی کشور با مشکالت عدیده 
ای روبرو است و این مشکالت، ریشه در چه عواملی دارد؟ اظهار داشت: یکی از 
بارزترین مشکالت صنعت نساجی کشور این است که این صنعت، متولی قوی 

ندارد تا بتواند با تصمیمات موثر و سازنده، مشکالت موجود را مرتفع کند.
به گزارش تحلیل بازار، وی افزود: وقتی که یک صنعت، ساختاری ضعیف 
داشته باشد مشکالت عدیده ای برای آن به وجود خواهد آمد؛ صنعت نساجی 
بعنوان یکی از قدیمی  ترین و معروف  ترین صنایع کشور از وجود توان باالی 

متخصصان داخلی برخوردار است ولی این صنعت، حدود 5 میلیارد دالر واردات 
غیر قانونی را به خود اختصاص داده است.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسالمی، بیان کرد: ترکیه، سالیانه 15 
میلیارد دالر صادرات منسوجات نساجی دارد و این میزان از صادرات ترکیه در 
صنعت نساجی، نزدیک به صادرات محصوالت پتروشیمی ایران است ولی ایران، 
هنوز نتوانسته است از ظرفیت صنعت نساجی به درستی استفاده کند و در زمره 
واردکنندگان این محصول قرار دارد که نیاز است با اصالح ساختار، مشکالت 

تولید کنندگان داخلی، صنعت نساجی برطرف شود.
جدی تصریح کرد: برخالف صنایع نفتی، پتروشیمی و معدنی، ۸0 تا ۹0 درصد 
صنایع نساجی در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و از این رو دولت، باید از 

صنعت نساجی، بیشتر حمایت کند ولی در واقعیت این اتفاق نمی افتد.
وی تاکید کرد: سرانه سرمایه گذاری برای ایجاد هر نفر شغل در صنعت نساجی، 
یک پنجم صنعت پتروشیمی است و این یک مزیت محسوب می شود و کشور 
با مشکل بیکاری روبرو است و توجه و حمایت از صنعت نساجی می تواند زمینه 

اشتغال برای افراد جامعه را مهیا کند.

جدی در ادامه، افزود: قرار گرفتن صنایع نساجی در زمره صنایع کوچک و 
متوسط، دارای نقاط قوت و ضعف است و نقطه قوت آن این است که این 
صنعت در سراسر کشور، توزیع و پراکندگی مناسبی دارد و نقطه ضعف آن این 
است که چون این صنایع کوچک هستند اگر با مشکلی روبرو شوند دسترسی به 

مسووالن ندارند و با تهدید جدی روبرو می شوند.

صنایع نساجی از حمایت دولت محروم است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( گفت: واحد بافندگی کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر 

سال آینده راه اندازی می شود.
محسن صالحی نیا در حاشیه بازدید از کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر، افزود: کار 
مناقصه و خرید ماشین آالت بافندگی این کارخانه آغاز شده که از اوایل سال 1400 

عملیات اجرایی این واحد شروع می شود.
به گزارش شاتا،  وی با بیان اینکه واحد ریسندگی کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر با 
ظرفیت ۹0 درصد خود روزانه 15 تن نخ تولید می کند، افزود: با راه اندازی واحد 
بافندگی و تولید پنبه در منطقه شاهد تکمیل زنجیره تولید این واحد نساجی خواهیم 

بود.

رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( گفت: ایدرو برای 
واحد بافندگی کارخانه بافت بلوچ، سرمایه گذاری ریالی و ارزی معادل 3 هزار میلیارد 
ریال را انجام خواهد داد و برای نوسازی و بهسازی واحد رنگرزی و چاپ پارچه هم 

سرمایه گذاری 1 میلیون یورویی مد نظر است.
صالحی نیا تصریح کرد : برای تکمیل زنجیره ارزش و تولید از پنبه تا پارچه در منطقه 
قرار است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در مرحله اول 700 تا یکهزار هکتار از 

اراضی منطقه به کشت پنبه اختصاص می یابد .
شایان ذکر است که طرح احیای کارخانجات گسترش صنایع بلوچ با عنایت و تاکید 
مقام معظم رهبری و همچنین براساس مصوبات اولین سفر هیات دولت به استان از 

طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در دستور کار قرار دارد .

رئیس هیات عامل ایدرو: 

واحد بافندگی کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر سال آینده راه  اندازی می  شود
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کارخانه های  احیای  در خصوص  کامل  آمادگی  بر  تأکید  با  گیالن  استاندار 
صنایع نساجی به ویژه پوشش در گیالن گفت: مجموعه کارخانه پوشش دارای 
مشکالت قضائی بوده و در سفر رئیس قوه قضائیه به گیالن این مطالبه مردم در 
خصوص احیای کارخانه پوشش به آیت اهلل رئیسی دستور فوری برای رسیدگی 

به وضعیت این کارخانه داده شده است.
ارسالن زارع  با اشاره به تأثیر کرونا در اقتصاد کشور بیان کرد: ویروس کرونا 
بر اقتصاد تمامی کشورهای جهان تأثیر منفی داشته است ولی در گیالن و در 
ایام اهلل دهه فجر ۸۹5 پروژه عمرانی، اقتصادی و عمرانی با میزان اعتبار چهار 
هزار و ۸11 میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری رسیده و به لحاظ اعتبار به نسبت 

سال گذشته با رشد ۹6 درصدی مواجه بودیم.
 به گزارش خبرگزاری فارس،  زارع با اذعان به اینکه بدون کمک و همراهی 
بخش خصوصی، اقتصاد کشور با توسعه مواجه نمی شود، تصریح کرد: از چهار 
هزار و ۸11 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده در دهه فجر دو هزار و 231 میلیارد 

تومان شامل 71 طرح صنعتی بااعتبار هزار و 550 میلیارد تومان و اشتغال هزار 
و 127 و 162 طرح کشاورزی با میزان اشتغال ۹22 نفر سهم بخش خصوصی 

بوده است.
 وی با تأکید بر لزوم توجه به اتمام پروژه های نیمه تمام در گیالن افزود: در گیالن 
پروژه های عمرانی بسیار زیادی وجود دارد ولی برنامه دولت در اتمام پروژه های 
اولویت دار  پروژه  های  اساس 61  همین  بر  و  بوده  درصدی  پیشرفت 70  با 
شناسایی شده است که تمامی این طرح ها دارای اعتبارات ملی و استانی هستند.

 وی از احیای 420 واحد تولیدی راکد در گیالن خبر داد و گفت: از سال ۹2 
تاکنون از 73۹ واحد راکد تولیدی در گیالن با اقدامات ستاد رفع موانع تولید و 
همراهی تمامی دستگاه ها و بانک ها تاکنون 420 واحد راکد تولیدی در استان 

احیا و کارگران به کارهای خود بازگشتند.
نماینده عالی دولت در گیالن با اشاره به وجود 117 واحد تولیدی تملک شده 
توسط بانک ها بیان کرد: یکی از عمده دالیل تعطیلی واحدهای تولیدی به 
روش های بسیار زیاد بانکی بوده است به این منظور و با پیگیری های صورت 
گرفته تعداد 117 واحد تملک شده توسط بانک ها به 6۹ واحد رسیده و بسیار 
امیدوارم بیش از 20 واحد دیگر به چرخه تولید بازگردد.  زارع با تأکید بر آمادگی 
کامل در خصوص احیای کارخانه های صنایع نساجی به ویژه پوشش در گیالن 
تصریح کرد: مجموعه کارخانه پوشش دارای مشکالت قضائی بوده و پرونده 
آنان برای رسیدگی در سالیان گذشته به تهران ارجاع داده شده و در سفر رئیس 
قوه قضائیه به گیالن این مطالبه مردم در خصوص احیای کارخانه پوشش به 
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی گفته و دستور فوری برای رسیدگی به وضعیت این 

کارخانه داده شده است.

بر اساس تحلیل های مبتنی بر آمار مراجع مهم بین المللی، انتظار می رود اقتصاد 
ایران در سال 1400 از رکود خارج شده و رشد 1.5 تا 3 درصدی را تجربه کند.

 داده های منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول حکایت از آن دارد که در 
سال 1400، اقتصاد ایران از رکود خارج شده و حداقل نرخ رشد 1.5 درصدی را 

تجربه خواهد کرد. 
 به گزارش اکسپورتنا، البته تحلیل روندهای اقتصاد ایران بر اساس آمارهای 
رسمی صندوق بین المللی پول که از سوی معاونت بررسی های اقتصادی اتاق 
تهران تحلیل شده حکایت از آن دارد که سقف نرخ رشد اقتصادی برای اقتصاد 

ایران در سال 1400 حدود 3 درصد خواهد بود.
 طی سال های گذشته، میانگین رشد اقتصادی)ده ساله( از سال ۸۹ تا ۹۹ منفی 
0.6 درصد بوده که البته در سه سال متوالی 13۹7 تا 13۹۹ رکود در اقتصاد 
ایران تجربه شده است.  میزان تولید ناخالص داخلی در سال ۹۸ معادل 61۸ 
هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۹۹ به 602 هزار میلیارد تومان رسیده است.

عزم جدی در خصوص احیای کارخانه پوشش وجود دارد

انتظار خروج از رکود در سال 14۰۰ با نرخ رشد 1.5 تا 3 درصدی برای اقتصاد ایران
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تا پیش از کرونا، ماه های پایانی سال زمانی برای رونق بسیاری از بازارها از جمله 
پوشاک، لوازم خانگی، لوازم الکترونیکی و به خصوص موبایل بود.

 به گزارش اقتصادآنالین،  ادامه دار شدن ساعات منع تردد و اعالم ۹ شهر قرمز 
در هفته جاری، می تواند همه چیز را در بازار شب عید تحت تاثیر قرار دهد. با 
وجود اینکه تا چندی پیش برخی اصناف اعالم کردند که در نمایشگاه های بهاره 
امسال می توان قدری از مشکالت نشات گرفته از کاهش فروش را جبران کرد، 
اما خبرها حاکی از لغو نمایشگاه های بهاره در سال جاری مانند سال گذشته است.
هر چند دولت هنوز برنامه ای جهت فروش های ایام شب عید برای اصناف اعالم 
نکرده، اما مقرر شده واحدهای صنفی فروش فوق العاده را تحت نظارت واحدهای 
بازرسی اصناف برگزار کنند. در این بین صنف پیراهن دوزان که اسفند ۹۸ نیز 
نتوانست نمایشگاه بهاره داشته باشد، بیش از گذشته تحت فشارهای اقتصادی 
قرار دارد. با استناد به صحبت های رییس اتحادیه پیراهن دوزان، فعاالن این 
صنف برای جبران کاهش درآمد و فروش خود، با حاشیه سود بسیار پایین اجناس 

را می فروشند تا بتوانند همچنان به کار خود ادامه دهند.
حسین آقا کوچکی در ادامه سخنان خود به بیشترین و کمترین تقاضا در بازار 
پوشاک اشاره کرد و گفت: »بیشترین تقاضا برای خرید پوشاک در بخش پوشاک 
بچگانه است و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم در بخش بزرگسال میزان 
تقاضا به شدت کاهش پیدا کرده است، قیمت ها هم بیشتر در فروشگاه ها به صورت 
توافقی شده است.« کوچکی در بخش دیگری از سخنان خود به فروشگاه هایی 
که قیمت کاال را درج نمی کنند نیز پرداخت و افزود: »این فروشگاه ها با توافق با 
مشتری قیمت نهایی را اعالم می کنند و راهکارهایی برای جذب مشتری دارند 
و نظارت هم در مجموع در حوزه پوشاک کم است و معموال فروشگاه هایی که 

شاکی دارند بازرس ها به آن فروشگاه ها مراجعه می کنند.«
او با بیان اینکه امسال هم شبیه سال گذشته است و با وجود ویروس کرونا 
نمی توان به رونق این بازار امید داشت، گفت: »با وجود فاصله گذاری ها و ماسک 

زدن اما برخی مسائل مانند پرو کردن لباس را متاسفانه نمی توانیم رعایت کنیم 
زیرا مردم خودشان این موضوع را نمی پذیرند.«

 کوچکی درخصوص قاچاق پوشاک نیز گفت: »قاچاق پوشاک هر زمان برای 
قاچاقچی سودده باشد انجام می دهد، اگر سودده نباشد اصال سراغش نمی رود 
و ممکن است در پاره ای موارد حوزه کارش را هم تغییر دهد این افراد به دلیل 
افزایش نرخ ارز کمتر به دنبال قاچاق این محصول هستند اما در بخش اجناس 
دست دوم و به اصطالح تاناکورایی همچنان این بازار فعال است و رونق هم دارد.
این در حالی است که این لباس های دست دوم اغلب کمک های بشردوستانه 
کشورهای دیگر به کشورهای جنگ زده است که با کشتی ها حمل می شود و سر 
از کنارک و چابهار در ایران درمی آورد.« او در ادامه صحبت های خود به راه های 
فروش این نوع اجناس نیز اشاره کرد و افزود: »برخی افراد این اجناس )لباس، 
کفش، کیف و...( را کانتینری با قیمت ناچیزی می خرند و وارد تهران می کنند و 
در خیابان آذربایجان و انقالب تهران و... مملو از این اجناس است و به راحتی هم 

می فروشند و عده ای هم این لباس ها را می خرند.«
کوچکی در مورد تعطیلی بنگاه ها در ایام کرونا نیز گفت: »با توجه به اینکه 
بسیاری از فروشگاه های این صنف جواز ندارند در صورتی هم که تعطیل شوند 

در آمارها نیستند و حمایتی هم از آنها نمی شود.«
 رییس اتحادیه پیراهن دوزان در پاسخ به این پرسش که چرا در بخش پوشاک 
هنوز نمی توانیم با کاالهای مشابه خارجی رقابت کنیم؟ افزود: »تجهیزات و 
ماشین آالت حوزه پوشاک ما در کشور یا فرسوده است  یا اینکه تولید کشور چین 
است و حتی چرخ های خیاطی ژاپنی هم که در برخی واحدهای صنفی وجود 
دارد برای قبل از انقالب است و برندهای خوب بسیار کم است پس نمی توان 
توقع رقابتی بودن داشت.« او میانگین قیمت فروش پیراهن مردانه با پارچه و 
دوخت مناسب را حدود 120 هزار تومان و پیراهن بچگانه هم کمی پایین تر و 

حدود ۸0 هزار تومان اعالم کرد.
نیز  کیش  بازرگانان  و  بازاریان  جامعه  مدیرعامل  نجفی،  سادات  رحمان 
در  خصوص برندهای خارجی پوشاک  گفت: »واردات پوشاک در کیش که از 
سوی وزارت صمت در قالب سهمیه مناطق آزاد عنوان شده به صورت ثبت 
سفارش انجام شده و وارد جزیره می شود و در بازارهای این منطقه به فروش 
می رسند البته بخش دیگری هم از تولیدات داخل است که در جزیره به فروش 

می رسند.«
او درخصوص تاثیر کرونا و محدودیت ها بر فروش نیز ادامه داد: »باتوجه به شیوع 
ویروس کرونا در کشور اماکن تفریحی تجاری مانند کیش که گردشگرپذیر نیز 
هستند تحت الشعاع این قضیه قرار گرفته و میزان مسافران کمتر از قبل  و میزان 

واردات کاال به دلیل تحریم ها هم بسیار محدود شده است.«

رکود در بازار پوشاک بزرگسال و رونق پوشاک بچه گانه
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در حکمی از سوی دکتر سید احمد معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، 

رئیس دانشکده مهندسی نساجی منصوب شد.
طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه ، دکتر مجید صفر جوهری عضو هیات 
دانشکده مهندسی نساجی به مدت دو سال به سمت ریاست این دانشکده 
منصوب شد. در حکم دکتر معتمدی رئیس دانشگاه آمده است ، امید است 
با برنامه ریزی گسترده ، تاکید بر ایجاد همدلی ، بکار گیری و مشارکت کلیه 
اعضای هیات علمی در جهت توسعه و بهبود کیفی  فعالیت های آموزشی ، 
پژوهشی و گسترش فعالیت های بین المللی در راستای برنامه راهبردی دانشگاه 

و تبدیل به دانشگاه نسل سوم گام های موثری بردارید.
همچنین از زحمات و تالش های دکتر هوشنگ نصرتی رئیس سابق دانشکده 

مهندسی نساجی تقدیر به عمل آمد.

نجفی تصریح کرد: »در اوایل شیوع ویروس کرونا حدود 3 ماه بازارها و پاساژها 
در کل جزیره تعطیل بودند و چرخه گردشگری و خرید ها کال متوقف شده بود، 
کم کم با تدابیری که اندیشیده شده و رعایت پروتکل ها مجددا بازارها باز شدند و 
با عنایت به اینکه این ویروس در کشور وجود دارد و باید با وجود آن به فعالیت ها 
ادامه داد به مدل موفق همزیستی با کرونا دست پیدا کردیم و با فاصله گذاری 
اجتماعی و سایر پروتکل های بهداشتی کمترین آمار درگیری کرونا را در کیش 

به ثبت رساندیم.«
این فعال حوزه بازرگانی درخصوص اینکه چه تعدادی از گردشگران برای خرید 
پوشاک به جزیره مراجعه می کنند نیز تصریح کرد: »آمار دقیقی در دست نیست 
و باید گفت شرایط نسبت به سه سال گذشته بسیار فرق کرده و به دلیل وجود 
تحریم ها و ابالغ برخی بخشنامه های دولتی که متاسفانه در مناطق آزاد هم اجرا 

شده است شکل متعارف تجارت شبیه قبل نیست.«
 او با بیان اینکه جزیره کیش تحت تاثیر قوانین ارزی در سرزمین اصلی است، 
افزود: »به دلیل تاثیرات نرخ ارز شرایط ایده آلی به لحاظ حاشیه سود برای فروش 
کاالها وجود ندارد. این در حالی است که مناطق آزاد نباید قوانین شان تحت الشعاع 
سرزمین اصلی قرار می گرفت اما به دلیل محدودیت های ارزی و تصمیمات بانک 

مرکزی این اتفاقات در حوزه واردات پوشاک هم رخ داده است.«
براساس گفته های او بیشترین واردات پوشاک از کشورهای امارات، ترکیه و 
چین و برخی برندهای محدود هم از کشورهای اروپایی است اما با کاهش 
ارزش پول ملی بخشی از سرمایه های تجار در این مدت از بین رفته یا کوچک تر 
شده است و از سوی دیگر حاشیه سود تجار نسبت به گذشته کمتر شده و 
قدرت خرید مردم هم افت کرده است. سادات نجفی ادامه داد: »نظارت روی 

کاالها در کیش به دو بخش تقسیم می شود؛ کاالهای داخلی که اغلب از سوی 
مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش بازرسی می شود و در این حوزه 
نظارت می شود اما درخصوص کاالهای وارداتی بیشتر عرضه و تقاضا مطرح 
است و اگر قیمت گذاری غیر متعارف اعالم شود بخش نظارت و بازرسی جامعه 

بازاریان کیش برای بررسی اقدام می کند.«
 نجفی گفت: »سعی شده بیشتر پرونده های شکایت در این بخش به نفع 
مصرف کننده حل و فصل شود و اگر موضوعی ادامه پیدا کند بخش بازرگانی 
سازمان ورود پیدا می کند و از طریق اهرم های حاکمیتی دنبال می شود.« او 
در مورد کاالهای داخلی منطقه افزود: »بخشی از کاالها تولید داخل است و 
بسیاری از تولیدات در داخل کیش انجام می شود و مواد اولیه وارد کیش می شود 
و کارخانجاتی که در این جزیره مستقر هستند اقدام به تولید کرده و برندسازی 
می کنند. در یک مقطعی برخی واحدهای پوشاک تعطیل و مجددا فعال شدند و 

این روند به صورت سینوسی همواره ادامه داشته.«
مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش افزود: »اینکه گفته می شود دیگر 
پوشاک با کیفیت در کیش نیست را من تایید نمی کنم زیرا براساس نیاز مشتری 
کاال وارد این جزیره می شود و اگر مردم به دنبال کاالی ارزان باشند کاالیی با 
قیمت پایین وارد می شود اما اگر به دنبال کاالی با کیفیت و گران باشند کاالهای 
مرغوب تر با قیمت باالتر وارد بازارها می شود. در شرایط فعلی در کل کشور 
برندهای خارجی و واردات از کشورهای اروپایی به دلیل تحریم ها متوقف شده 
است و با تحمیل شدن این قضیه وضعیت پوشاک خارجی در حال حاضر نه تنها 
در کیش بلکه در کل کشور تغییر کرده و واردات در مجموع محدود شده است.«

رئیس دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر منصوب شد
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رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با صدور بخشنامه ای اعالم کرد: با توجه 
به شرایط موجود اقتصادی و به منظور جلوگیری از بروز اختالل در روند تولید و 
اشتغال، مدت زمان تقسیط بدهی مالیاتی بنگاه های تولیدی غیردولتی، از سه 
سال به پنج سال افزایش می یابد. بر اساس این بخشنامه، حکم بندهای مصوبه 

مذکور که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، بدین شرح است:

1- با توجه به شرایط موجود اقتصادی، تا پایان سال 1400، به منظور جلوگیری 
از بروز اختالل در روند تولید و اشتغال و با هدف امکانپذیر نمودن وصول مطالبات 
مالیاتی از بنگاه های تولیدی غیردولتی، مدت زمان تقسیط مندرج در ماده )167( 
قانون مالیات های مستقیم، صرفا برای بنگاه هایی که برنامه احیای تولید و 
ساماندهی مالی آنها به تایید ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید رسیده است، به 

حداکثر 60 ماه افزایش می یابد.
2- به ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده می شود تا پایان سال 
1400 ، به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه های تولیدی که طرح احیای تولید 
و ساماندهی مالی آنها به تایید آن ستاد رسیده است، نسبت به تعویق یک ساله 
و فقط برای یک بار اجرائیه هایی که به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، 
تامین اجتماعی، شرکت های آب، برق، گاز، شبکه بانکی و شهرداری ها علیه 
بنگاه های مذکور صادر گردیده، در صورت تعیین تکلیف، استمهال و تقسیط 

بدهی ها توسط ستاد مذکور اقدام کند.
دستگاه های مزبور و بانک ها می توانند در صورت تصویب ستاد ملی تسهیل و 

رفع موانع تولید، نسبت به تعویق اجرائیه های مربوط اقدام کنند.

بر اساس آمارهای منتشر شده توسط گمرک، تجارت کاالیی ایران و عراق 

)بدون احتساب نفت خام( طی 10 ماهه نخست سال 13۹۹ حدود 6.5 میلیارد 
دالر بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال 13۹۸ با کاهش حدود 14 
درصدی مواجه شده است. از رقم تجارت 10 ماهه نخست سال 13۹۹ حدود 6.4 
میلیارد دالر مربوط به صادرات ایران به عراق )معادل ۹۸ درصد( و حدود 101 
میلیون دالر مربوط به واردات ایران از این کشور )معادل 2 درصد( بوده که هر دو 
این ارقام نسبت به ده ماهه سال قبل، کاهش داشته اند. تراز تجاری ایران با عراق 
طی مدت مورد بررسی حدود 1 میلیارد دالر تضعیف شده و به 6.3 میلیارد دالر 
رسیده است. این کاهش عمدتا به علت کاهش بیشتر در صادرات ایران به عراق 
)کاهش 1 میلیارد دالری( در مقایسه با کاهش واردات ایران از عراق )کاهش 14 

میلیون دالری( نسبت به ده ماهه نخست 13۹۸ بوده است.

میرهادی سیدی، مشاور امور بین الملل و توافق های تجاری سازمان توسعه 
از  اوراسیا  و  ایران  بین  آزاد  تجارت  توافقنامه  برای  مذاکرات  آغاز  تجارت: 
دستاوردهای توافقنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا است. در صورت نهایی 
شدن توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا، تعرفه گمرکی حدود ۸0 درصد از 

کاالها برای طرفین صفر می شود. 
پس از موافقت نامه تجارت ترجیحی امتیاز کاهش تعرفه گمرکی 502 قلم کاال 
از طرف اتحادیه اوراسیا به ایران واگذار شد و امتیاز کاهش تعرفه بیش از 3۸0 

قلم کاال نیز از سوی ایران به این اتحادیه داده شد.

افزایش زمان تقسیط بدهی مالیاتی برخی بنگاه های تولیدی غیر دولتی

تجارت کاالیی ایران و عراق طی 1۰ ماهه نخست 99

احتمال صفر شدن تعرفه ۸۰ درصد کاالهای مبادله ای بین ایران و اوراسیا
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اخیرا دیده بان شفافیت در مکاتبه ای با وزیر اقتصاد به ابهامات ارزش گذاری 
پارچه وارداتی و ترخیص با ارزش نازل پرداخته است.

 دیده بان شفافیت و عدالت در مکاتبه ای با وزیر اقتصاد، به موضوع ابهامات 
واردات پارچه از گمرکات تهران ورود کرده است. بر این اساس دو شرکت 
غیر تولیدی با اعضای هییت مدیره واحد، در طی سه سال گذشته در قالب 
250اظهارنامه گمرکی، تعداد قابل توجهی کانتینر پارچه را با ارزش نازل از 

گمرکات ترخیص کرده اند.
 به گزارش خبرگزاری تسنیم، در این مکاتبه خطاب به وزیر اقتصاد آمده 
است، هرچند از ابتدای دی ماه سال جاری بازرسی گمرک و یک نهاد نظارتی 
به موضوع ورود کرده اند، از ترخیص آخرین محموله پارچه به ارزش 700 

هزار دالر مذکور جلوگیری به عمل آمده است.
 در این نامه آمده است، در حالی که ارزش هر متر پارچه مذکور بین 4 تا 
5 دالر بوده است اما ارزش پارچه در اظهارنامه و سامانه حدود 2 دالر ثبت 
شده است. بر این اساس با توجه به کم نمایی در اظهار پارچه ناشی از نبود 
سوابق موثر و رکورهای قابل اتکا، به درآمدهای گمرکی خسارت جدی وارد 
شده است. از طرف دیگر واردات پارچه با این سازوکار، تولید داخلی را نیز با 

چالش رو به رو میکند. 
در انتهای این مکاتبه از وزیر اقتصاد خواسته شده بود با توجه به اهمیت 
موضوع و بررسی سوابق گذشته موضوع حسابرسی پس از ترخیص در دستور 
کار گمرک ایران قرار گیرد. بر همین اساس پیگیریهایی از قسمت حقوقی و 
بازبینی گمرک ایران صورت گرفته است که طبق اعالم و وعده مسئوالن به 

زودی جزئیات این حسابرسی اعالم خواهد شد.
 چندی قبل نیز با وجود انتقادهای انجمن صنایع نساجی ایران درخصوص 

عدم نظارت کافی بر واردات بی رویه پارچه های خارجی، معاون فنی گمرک 
جزئیات جدید از امکان ترخیص کاالهای گروه 27 باقی مانده در گمرکات 

کشور را اعالم کرد.
 درگزارش مذکور آمده بود، ارزش گذاری نازل گمرکی برای پارچه های مورد 
نظر به صورتی که ارزش هیچ کدام از سند پارچه های ترخیص شده از ... 
در سیستم  موجود  استناد سوابق  به  تعرفه 5۹0700۹0  ردیف  ذیل  عمدتا 
برای  ارز  تسعیر  نرخ  کلمه  درج  به  اکتفا  با  و  نگردیده  ارزشگذاری   TSC

کاالیی که از چین آمده، به ایران می رود و با نرخ لیر ترکیه آن هم به استناد 
پروفرمای چند سال پیش که خود پروفرما کلی محل اشکال می باشد به 
جای ارزش 3.5 الی 4.5 دالری با ارزش ناچیز 1.30 دالری ارزشگذاری و 
ترخیص می گردند و با آنکه به استناد ماهیت کاال، ردیف طبقه بندی صحیح 
چیز دیگری می باشد، توجهی نمی گردد و هیچ کدام از این پارچه های وارداتی 
به خاطر اظهار در ذیل ردیف تعرفه ناصحیح، مجوز استاندادر اخذ نمی نمایند.

لذا واردات بی رویه ضربه جبران ناپذیری به تولید داخلی این نوع پارچه ها وارد 
نموده و اکنون تعداد زیادی از تولیدکنندگان این نصف متأثر از این وضعیت 
به وجود آمده با وجود توان تولید داخلی حتی داشتن طرح های توسعه ای آماده 
اجرا به خاطر واردات بی رویه پارچه های مشابه خارجی و عمدتا غیر استاندارد 

دچار ریسک ورشکستگی و تعطیلی واحد تولیدی خود گردیده اند.
باتوجه به فرمایشات مقام معظم وظیفه همه مسئولین کشور است که جهت 
با عدم  از واردات بی رویه که در مواردی  تقویت تولید داخلی و جلوگیری 
پرداخت حقوق و عوارض صحیح موجب اخالل در نظام اقتصادی کشور 
می شوند، لذا خواهشمندیم دستور فرمایید با بررسی و دقت نظر در اعمال 
از واردات بی رویه پارچه های  نظرهای فنی و گمرکی در جهت جلوگیری 

مذکور اقدامات شایسته صورت پذیرد.

مکاتبه انتقادی با وزیر اقتصاد در خصوص ترخیص پارچه های خارجی با ارزش نازل
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سخنگوی گمرک: کارنامه تجارت خارجی کشورمان در دی ماه، 6 میلیارد و 732 
میلیون دالر بود که سهم صادرات، دو میلیارد و ۹51 میلیون دالر و سهم واردات سه 

میلیارد و 7۸1 میلیون دالر بوده است.
سید روح اله لطیفی ، سخنگوی گمرک اظهار داشت: کارنامه تجارت کشورمان 
در مجموع 10ماه سال جاری، 122میلیون و 7۹0 هزار تن کاال به ارزش 5۸میلیارد 
و 702 میلیون دالر بوده که سهم صادرات ۹4 میلیون و 541هزار تن به ارزش 2۸ 
میلیارد و 63میلیون دالر و سهم واردات 2۸ میلیون و 24۹هزار تن کاال به ارزش 

30میلیارد و 63۹ میلیون دالر بوده است.
  لطیفی در خصوص عملکرد تجارت خارجی کشور در دی ماه گفت: تجارت خارجی 
کشور در دی  ماه، رشد 55 میلیون دالری در واردات و کاهش 6۹3  میلیون دالری 

در صادرات را نسبت به آذر ماه تجربه کرده است.
 وی افزود: در اذرماه ماه عملکرد تجارت خارجی کشور 7 میلیارد و 370 میلیون 
دالر بود که سهم صادرات سه میلیارد و644 میلیون دالر و سهم واردات سه میلیارد 
و 726 میلیون دالر بوده است اما در دی ماه، تجارت خارجی به 6 میلیارد و732 
میلیون دالر رسید که نسبت به آذر ماه، 63۸ میلیون دالر کاهش تجارت را با 
۸.6درصد ، شاهدبودیم، که در این میان  صادرات با کاهش 1۹درصدی به دو 
میلیارد و ۹51میلیون دالر و واردات با رشد 1.5 درصدی به سه میلیارد و 7۸1 

میلیون دالر رسید.
 سخنگوی گمرک در خصوص مقاصد صادراتی کشور در دی ماه، توضیح داد: 
چین با دو میلیون و 152 هزار تن به ارزش ۸27 میلیون دالر ، عراق با یک میلیون 
و 501هزار تن به ارزش 467میلیون دالر، امارات با یک میلیون و 361 هزار تن 
به ارزش 440 میلیون دالر، ترکیه با 3۸2 هزار تن به ارزش 1۹5 میلیون دالر و 
افغانستان با 56۹ هزار تن به ارزش 1۸۸میلیون دالر، جمعا با پنج میلیون و ۹65 
هزار تن کاال و ارزش دو میلیارد و 117 میلیون دالر، پنج مقصد نخست صادراتی 
کشورمان بودند که 64 درصد کل وزن و 71.7درصد ارزش کاالهای صادراتی 

کشورمان در دی ماه را به خود اختصاص دادند.
 وی در خصوص کشورهای طرف معامله با کشورمان برای واردات کاال گفت:امارات 
با 634هزارتن کاال به ارزش یک میلیارد و 10۹میلیون دالر، چین با 327 هزار تن 
به ارزش ۹0۸ میلیون دالر، ترکیه با 4۸۹ هزار تن به ارزش 43۹ میلیون دالر، آلمان 
با 55 هزار تن به ارزش 146میلیون دالر و هند با 74هزار تن به ارزش 12۸میلیون 
دالر به ترتیب پنج کشور طرف معامله برای واردات کاال به کشورمان بودند که 
4۹درصد وزن و 72 درصد ارزش واردات در دی ماه به این پنج کشور اختصاص 

داشته است.
 لطیفی در خصوص واردات 25 گروه کاالهای اساسی به کشور گفت: از مجموع 
2۸میلیون  و 24۹ هزار تن کاالی واردشده به کشور، 1۹میلیون و 522 هزارتن 
کاالی اساسی بوده است که ذرت با هشت میلیون و 520هزارتن، گندم با دو 
میلیون و 5۹2هزار تن، انواع دانه های روغنی با یک میلیون و ۹۹0هزار تن،جو با 
یک میلیون و 470هزار تن، کنجاله سویا با یک میلیون و 365هزار تن، شکرخام با 
بیش از یک میلیون تن، روغن های خوراکی با ۸27هزار تن و برنج با 7۸۹هزارتن، 

در صدر واردات  25 گروه کاالهای اساسی در مدت 10 ماهه امسال قرار دارند. 
 لطیفی درپایان در خصوص میزان کاالهای عبوری از کشور گفت: در 10 ماهه 
سال جاری پنج میلیون و ۸53هزار تن کاال از مسیر کشورمان ترانزیت شده است 

که سهم  دی ماه 664هزارتن بوده است.

تجارت 6/7 میلیارد دالری کشور در دی ماه

با ابالغیه مالیاتی رئیس جمهور به 2 وزیر، مدت زمان تقسیط مندرج در ماده 167 
قانون مالیات های مستقیم صرفا برای بنگاه های تولیدی غیر دولتی که برنامه 
احیای تولید و ساماندهی مالی آن ها به تایید ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید 

رسیده است به حداکثر شصت )60( ماه افزایش یافت.
  بر اساس ابالغیه رئیس جمهور، مدت زمان تقسیط مندرج در ماده 167 قانون 
مالیات های مستقیم برای بنگاه های تولیدی غیردولتی به حداکثر شصت )60( ماه 
افزایش یافت.  به گزارش اکسپورتنا، حسن روحانی رئیس جمهور مصوبات اخیر ستاد 

هماهنگی اقتصادی سران قوا را به وزیر اقتصاد و وزیر صمت در خصوص مباحث 
مالیاتی ابالغ کرده است.  بر اساس ابالغیه مورخ 12/ 11/ 13۹۹ ریاست جمهوری 
به وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، مدت زمان تقسیط 
مندرج در ماده 167 قانون مالیات های مستقیم صرفا برای بنگاه های تولیدی غیر 
دولتی که برنامه احیای تولید و ساماندهی مالی آن ها به تایید ستاد ملی تسهیل و 

رفع موانع تولید رسیده است به حداکثر شصت )60( ماه افزایش می یابد.

مدت زمان تقسیط قانون مالیات های مستقیم به 6۰ ماه افزایش یافت
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رییس کل گمرک ایران اظهار داشت: در حال حال حاضر سامانه های گمرک 
و وزارت صمت به یکدیگر لینک هستند اما برای شناسه قبض انبار قرار بر 
این شد که تا پایان بهمن عملیاتی شود، البته بستر آن آماده شده و شناسه 

کاال هم در حدی که توافق شده صد در صد انجام می شود.
 مهدی میراشرفی درباره آخرین وضعیت اتصال دو سامانه انبارها و سامانه 
جامع تجارت اظهار داشت: در آخرین جلسات شورای اجرایی فناوری، یک 
اتصال دو سامانه  5 محور بین  ایجاد شد و برای  کارگروه تعامل پذیری 
ایلنا، وی  به گزارش  برسند.  اجرا  به  باید  تعریف شد که  گمرک و صمت 
افزود:  سه مورد از آن به صورت صد در صد انجام شد، دو مورد اول یعنی 
بحث شناسه یکتا قبض انبار و  دوم، شناسه کاال با کار فنی باید در قسمت 
تکنیکال گمرک و صمت رخ دهد. از یازدهم بهمن ماه مقدمات شناسه در دو 
فاز کاال در حد پروانه و بعد از آن طی زمان بندی مشخص در مرحله پته های 

گمرکی پیش رفت.
 رییس کل گمرک ایران با تاکید بر اینکه تقریبا اختالف بین گمرک و صمت 

در حال رفع است، ادامه داد: در حال حال حاضر سامانه های گمرک و وزارت 
صمت به یکدیگر لینک هستند اما برای شناسه قبض انبار قرار بر این شد که 
تا پایان بهمن عملیاتی شود، البته بستر آن آماده شده است. شناسه کاال هم 

در حدی که توافق شده صد در صد انجام می شود.
 وی در پاسخ به این سوال که با توجه به وضعیت الیحه بودجه احتمال 
دارد، گفت: چه در بحث  آینده وجود  برای سال  تغییر درآمدهای گمرکی 
تشریفات، چه در بخش ترخیص و حقوق و عوارض تابع موضوعی هستیم 
که به ما ابالغ می شود. موضوع مد نظر الیحه بودجه این بود که ارزش کاال 
به استناد تبصره ماده 14 قانون امور گمرکی صورت بگیرد که حال باید دید 
چه تصمیمی برای بودجه گرفته، حتما تا پایان امسال تکلیف این موضوع 
روشن و به گمرک ابالغ می شود که مبنای ارزش محاسبات کاالیی تبصره 

ماده 14 باشد یا 4 هزار و 200 تومان فعلی.
 میراشرفی ادامه داد: بین دو حالت تعیین تکلیف می شویم یا االن ارزش 
کاال بر مبنای دالر 4200 تومانی محاسبه شود که مبنای محاسبه حقوق 
و عوارض است یا اینکه به استناد تبصره ماده 14 به نرخ برابری که بانک 

مرکزی اعالم می کند.
 رییس کل گمرک ایران درباره کاالهای دپو شده در بنادر چه کاالی اساسی 
و چه کاالی غیر اساسی گفت: هر گاه سه میلیون و ۸00 تا 4 میلیون تن 
کاال موجود باشد نشان از آن دارد که شرایط عادی است. هرگاه که باالی 
4 میلیون تن کاال وجود داشته باشد، می توان گفت وضعیت در حال خروج 
از شرایط عادی است. میزان دپوی کاالی غیر اساسی به حداقل رسیده و 
فقط 40 میلیون دالر کاالیی است که تعیین و تکلیف نشده، بنابراین مراجع 

مربوطه هرچه سریع تر باید درباره آن تصمیم بگیرند.

اتصال کامل سامانه انبارها با جامع تجارت تا چند روز آینده

دارندگان  و  صوری  شرکت های  با  مقابله  از  مالیاتی  امور  سازمان  معاون 
برای  مشکوک  بانکی  تراکنش های  و  مصرف  یک بار  بازرگانی  کارت های 

جلوگیری از فرار مالیاتی خبر داد.
محمد مسیحی گفت: فرار مالیاتی حدود 40 هزار میلیارد تومان برآورد می شود 
که بخش عمده ای از آن مربوط به تراکنش های مشکوک بانکی شرکت های 

صوری یا کارت های بازرگانی یک بار مصرف است.
 به گزارش سایت نساجی  امروز به نقل از ایبِنا  او با بیان اینکه کوتاه کردن 
فرآیندهای مالیاتی نیز در کاهش فرار مالیاتی موثر بوده است، افزود: امسال میزان 

پرونده های مالیاتی در هیات های حل اختالف 25 درصد کاهش داشته است. 
همچنین در 10 ماهه امسال همه درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده محقق شده 

است.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی همچنین درباره دریافت مالیات از 
امالک لوکس و خودروهای لوکس افزود: در صورت نهایی شدن این موضوع در 
بودجه سال آینده زمینه را برای اجرای آن فراهم می کنیم. او گفت: سازمان امور 
مالیاتی با اتصال به بانک های اطالعاتی وزارت راه  و شهرسازی و نیروی انتظامی 

برای اجرای مصوبه اقدام خواهد کرد.

رصد شرکت های صوری برای جلوگیری از فرار مالیاتی
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ایستایی، دپو و رسوب کاال در چهار گلوگاه از سوی معاون گمرک ایران تشریح و 
16 دلیل برای آن بیان شد.

 دالیلی که نشان می دهد در هر گلوگاه به چه دالیلی ترخیص کاال یا گذر از آن 
مرحله اتفاق نمی افتد. در عین حال فرمولی نیز برای تسریع رسوب زدایی کاال در 
گمرکات ارائه شد. بر این اساس هشت اقدام فوری باید از سوی مقامات ذی ربط در 

اسرع وقت صورت پذیرد تا  ماندگاری کاال در گمرکات کاهش یابد.
در  کاال  رسوب  و  ایستایی  دپو،  آسیب شناسی  ضمن  ارونقی   مهردادجمال 
دروازه های تجارت خارجی، نسخه ای را نیز برای برون رفت از این شرایط ارائه کرد. 
ارونقی اعتقاد دارد فر آیند تجارت کشور باید اصالح شود و تا  زمانی که این اتفاق 

نیفتد هیچ کدام از اهداف میسر نخواهد شد.
به گزارش دنیای اقتصاد ، ارونقی به چهار مقطع اصلی زمانی برای ورود کاال به 
سرزمین اصلی اشاره  کرد و گفت: »قبل از اظهار کاال به گمرک«، »بعد از اظهار 
کاال به گمرک«، »بعد از صدور پروانه الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی 
کاال« و »پس از ترخیص کاال و تبعات به وجود آمده جهت رسوب اقالم بعدی« 
چهار مقطع زمانی است که خروج کاال از هر یک از مقاطع با چالش هایی مواجه 

است.
به گفته معاون گمرک، دلیل دپو، ایستایی و رسوب کاال قبل از اظهار کاال به 
گمرک ممکن است به 5 دلیل اتفاق بیفتد. اول اینکه کاالهای فاقد ثبت سفارش 
وزارت صمت امکان ورود به بنادر را دارند.  دومین دلیل نیز به عدم انتقال ارز 
به فروشنده کاال و عدم انتقال مالکیت به خریدار )عدم وصول اسناد به خریدار( 
برمی گردد. دلیل دیگری که ممکن است در این مقطع موجب رسوب، دپو یا 
ایستایی کاال شود انقضای تا ریخ اعتبار ثبت سفارش جهت اظهار کاال به گمرک 
است. در عین حال برخی از صاحبان کاال تمایلی جهت اظهار کاالهای وارده به 
گمرک را ندارند. همچنین برخی دیگر نیز ممکن است تمکن مالی کافی برای 
پرداخت حقوق ورودی را نداشته باشند. این عوامل موجب می شود کاال قبل از 

اظهار به گمرک در بنادر رسوب یا دپو شود.
ارونقی درخصوص دالیل ماندگاری کاال در گمرک بعد از اظهار کاال نیز گفت: 
بررسی هایی ما نشان می دهد بعد از اظهار کاال به گمرک نیز 6 دلیل برای حبس 

کاال وجود دارد. نخست آنکه کاالهای در صف تخصیص ارز و در صف تا مین ارز 
امکان ترخیص ندارند. دوم آنکه صدور و ارسال مجوزهای قانونی جهت ترخیص 
کاال طوالنی است. سوم آنکه صاحب کاال جهت پرداخت حقوق ورودی تمکن 
مالی کافی ندارد. چهارم آنکه رسیدگی به اظهارنامه ها توسط برخی از کارشناسان 
مجازی گمرکات اجرایی به طول می انجامد. پنجم آنکه فرآیند رسیدگی به ارزش 
اظهارنامه کاالهای وارداتی توسط گمرکات اجرایی طوالنی است و ششمین دلیل 

نیز به سایر عوامل مانند قطعی سامانه گمرک یا سایر سازمان ها برمی گردد.
به گفته او بعد از صدور پروانه الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی کاال 
سه دلیل ممکن است به ایستایی، دپو و رسوب کاال بینجامد؛ دپوی کاال در 
انبارهای صاحبان کاال داخل مناطق ویژه و آزاد یا اماکن گمرکی، عدم خروج کاال 
از انبارهای گمرکی به دلیل مقرون به صرفه بودن نگهداری در انبارهای بنادر و 
مشکالت موجود در تا مین ناوگان حمل از جمله حمل ریلی سه دلیل ایستایی کاال 

در این مقطع زمانی است.
نیز شاهد ماندگاری کاال در  از ترخیص کاال  افزود: حتی پس  معاون گمرک 
گمرکات هستیم که نشات گرفته از »پارامتریک نکردن کامنت های مرتبط با بانک 
در اظهارنامه های گمرکی« و »عدم تعیین تکلیف اقالم باقی مانده از ترخیص 

درصدی کاالهای گروه یک و دو« است.
در عین حال ارونقی در راستای رفع مشکالت مربوط به دپو، ایستایی و رسوب 
احتمالی کاالهای وارد شده به سرزمین اصلی اعم از بنادر، مناطق آزاد تجاری-

صنعتی و ویژه اقتصادی و اماکن گمرکی، 1۹ پیشنهاد ارائه کرد.
به گفته او، برای خروج از رسوب کاال، باید مصوبه ای تدوین و ابالغ شود مبنی 
بر اینکه تا ریخ ثبت سفارش وزارت صمت دارای شناسه رهگیری بانک مرکزی 
کاالهای وارده به قلمرو سیاسی کشور به منظور واردات قطعی، قبل از تا ریخ 
حمل کاالی مورد ثبت سفارش باشد. عالوه بر این نیاز است مهلت حداکثر هفت 
روز اداری برای افتتاح مجوز ثبت سفارش کاالهای وارداتی پس از ارائه درخواست 

سیستی واردکنندگان کاال به صورت تجاری تعیین شود.
ارونقی در بخش دیگری از سخنان خود از اختصاص شناسه رهگیری معتبر به 
اطالعات منشأ ارز توسط بانک مرکزی، بالفاصله)حداکثر ظرف 3 روز اداری( و 
درخصوص کاالهای سریع الفساد، سریع االشتعال یا موردنیاز فوری حداکثر ظرف 

24 ساعت به عنوان پیشنهاد دیگر برای رسوب زدایی کاال از گمرکات یاد کرد.
معاون گمرک ایران همچنین عنوان کرد: به منظور تحقق این هدف، پیشنهاد 
می شود اطالعات ثبت سفارش های وزارت صنعت، معدن و تجارت دارای شناسه 
رهگیری بانک مرکزی - با دو امضای مجاز الکترونیکی  از طریق سامانه به 

گمرک جهت اظهار کاال)به غیر از موارد استثنا( ارسال شود.
ترخیص کامل کاالهای اساسی و ضروری در صف تخصیص ارز بانک مرکزی 
به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی یا با صدور 
اعالمیه تا مین ارز بانک مرکزی به صورت اعتباری )آن دسته از کاالهایی که دارای 

فرمول گمرک برای رسوب زدایی
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مشکل مالکیت نیستند( پنجمین پیشنهاد در این راستا بود.
ارونقی همچنین به تعیین تکلیف کاالهای دپو شده در بنادر، مناطق ویژه و آزاد 
و گمرکات کشور اشاره کرد و گفت: چنانچه این دسته از کاالها که تا ریخ اعتبار 
ثبت سفارش آنها منقضی شده است با اولویت اقالم سرمایه ای و مواد اولیه مرتبط 
با خطوط تولید تعیین تکلیف شود شاهد کاهش کاالهای موجود در مبادی ورودی 

خواهیم بود.
»بازنگری شرایط اخذ حقوق ورودی در ابتدای پروسه اظهار کاال به گمرک و اجازه 
اخذ حقوق ورودی برخی کاالها در انتهای تشریفات گمرکی«، »اعمال مقررات 
متروکه برای کاالهایی که ظرف مهلت مقرر قانونی، صاحبان کاال برای انجام 
تشریفات گمرکی و ترخیص کاال مراجعه نکنند«، »ترخیص درصدی کاالهای 
گروه یک و 2 که در صف تخصیص ارز بانکی بوده و مشکل مالکیت ندارند« و 
»الزام کلیه دستگاه های صادرکننده مجوزهای قانونی به صدور مجوزهای مربوطه 
ظرف حداکثر 7 روز کاری و ارسال سیستمی به گمرک« نیز راهکارهای اجرایی 
دیگری است که از سوی ارونقی برای کاهش رسوب کاالها در دروازه های تجاری 

کشور مطرح شد.
معاون گمرک همچنین پیشنهاد داد: حقوق ورودی مربوط به اظهارنامه های 
وارداتی به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر یا تعهد ذی حسابی مسووالن مالی 
سازمان مربوطه یا ترخیص کاالها به صورت نسیه تودیع شود و از سوی دیگر 
اظهارنامه های اقالم ضروری در مسیر سبز و ترخیص فوری از گمرک با ارائه 

مجوزهای قانونی قرار گیرد.
براساس این گزارش، پیشنهاد سیزدهم به قرارگیری اظهارنامه های واحدهای 
تولیدی که کاالهای مرتبط با پروانه بهره برداری خود را وارد می کنند در مسیر سبز 
انتخاب مسیر اظهارنامه و بررسی سایر اظهارنامه های واحدهای تولیدی و همچنین 
واحدهای تولیدی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی توسط کارشناسان مجازی 
گمرک محل اظهار )محل وجود کاالی اظهاری( برمی گردد. پیشنهاد چهاردهم به 
ارتقای سامانه بررسی و تعیین ارزش گمرک و استفاده از این سامانه برای تعیین 
دامنه حداقلی و حداکثری برای ارزش کاالهای وارداتی و به روزرسانی رکوردهای 

موجود در سامانه ارزش به کمک مراجع ذی ربط و اتاق بازرگانی اشاره دارد.
اعمال فوری مقررات متروکه جهت کاالهایی که برای آنها سند ترخیص قطعی 
صادر شده و به رغم نبود هیچ مشکلی، ظرف یک ماه از تا ریخ صدور پروانه گمرکی، 
از انبارهای مربوطه خارج نشده اند، از دیگر پیشنهادهای ارونقی برای رسوب زدایی 

بود.
در  بانک  با  مرتبط  کامنت های  کردن  پارامتریک  بر  شانزدهم  پیشنهاد  در 
اظهارنامه های گمرکی از نظر اعالم بیش بود ارزش و کسر تخلیه؛ همچنین کنترل 
اطالعات ثبت سفارش، اظهار و اعالمیه تا مین ارز با قفل سیستمی در مراحل اظهار 

کاال به گمرک و صدور پروانه گمرکی تا کید شده است.
سایر پیشنهادها عبارتند از: »صدور حکم و اجازه خروج کاال در موارد استثنا و 
درخصوص کاالهای موردنیاز فوری اعم از دولتی یا غیردولتی با تعهد باالترین 
مقام وزارتخانه یا موسسه دولتی مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه مشروط بر اینکه 

مالکیت کاال برای گمرک احراز شده باشد«، »اجرای دقیق مصوبات و تصمیمات 
جلسات 177 و 17۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به تا یید ریاست جمهوری 
رسیده است« و »اجرای دقیق مصوبات ستاد تنظیم بازار که در کنار مصوبات ستاد 

هماهنگی اقتصادی دولت تصویب و ابالغ شده است«.
معاون امور فنی و گمرکی گمرک ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به اینکه این سازمان تا کنون با رعایت کلیه مقررات نسبت به ترخیص کاالهای 
اساسی و ضروری مورد نیاز کشور در حداقل زمان ممکن اقدام کرده است، گفت:  
درخصوص مشکالت باید در اسرع وقت اقداماتی صورت پذیرد. این اقدامات 
می تواند کاالهای ماندگار در بنادر، گمرکات و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را 

کاهش دهد.
به گفته او، با توجه به امکان ورود کاال به بنادر جنوبی کشور بدون ثبت سفارش، نیاز 
است تمهیدات الزم درخصوص عدم حمل کاال به کشور بدون مجوز ثبت سفارش 

اتخاذ و مصوبه مربوطه به مراجع ذیربط ابالغ و اجرایی شود.
او درخصوص کاالهای اساسی مشمول دریافت ارز ترجیحی که تا مین ارز آنها 
اتفاق نیفتاده نیز گفت: برای این کاالها نیاز است فرآیند تا مین ارز انجام شود تا  
اسناد مالکیت مبادله شده و صاحبان کاال بتوانند نسبت به تخلیه کاالهای اساسی 
خود در بنادر و گمرکات کشور جهت اظهار و انجام تشریفات گمرکی اقدام کنند. 
در عین حال در مورد کاالهای اساسی مشمول ارز ترجیحی که با اعتبار خریداران 
داخلی خریداری و به بنادر و گمرکات کشور رسیده اند، ضروری است بانک مرکزی 
نسبت به صدور اعالمیه تا مین ارز به صورت اعتباری اقدام کند تا  صاحبان کاال 
نسبت به ترخیص کاالهای خود از گمرکات اقدام کرده و اطمینان داشته باشند 
که در موعد مقرر پس از ترخیص قطعی کاال تا مین ارز ترجیحی صورت خواهد 

پذیرفت.
ارونقی به ترخیص درصدی کاالها نیز اشاره و اظهار کرد: درخصوص کاالهای 
مرتبط با تولید که به استناد مصوبه ستاد تنظیم بازار، به صورت درصدی تا  سقف 
۹0 درصد ترخیص شده است، نیاز است بانک مرکزی تمهیدات الزم را اتخاذ کند 
تا  نسبت به صدور کد رهگیری بانک این اقالم اقدام شود. او همچنین در مورد 
کاالهای ممنوعه نیز عنوان کرد: درخصوص قسمتی از کاالهای ممنوعه گروه 
4 کاالیی که صاحبان کاال با استفاده از مصوبات قبلی موفق به ترخیص این 
اقالم نشده اند، باید تدابیر الزم در راستای تمدید مهلت اعتبار مصوبه هیات وزیران 
صورت پذیرد. بدیهی است منظور از تمدید مصوبه، ایجاد شرایط جدیدی نبوده و 

شرایط قبلی به قوت خود برقرار است.
معاون امور فنی و گمرکی گمرک درخصوص کاالهای گروه 27 نیز گفت: درمورد 
کاالهای گروه 27 که به رغم حقوق مکتسبه صاحبان کاال، بانک مرکزی از صدور 
کد رهگیری به دلیل غیرفعال بودن اولویت ارزی این کاالها امتناع می کند، نیاز 
است کدرهگیری بانک صادر و در اسرع وقت ترخیص کاالها با رعایت مقررات 
مربوطه صورت پذیرد. همچنین تکلیف کاالهای متروکه موجود در بنادر و گمرکات 
کشور باید در اسرع وقت تعیین و خودروهای مانده در بنادر و گمرکات کشور نیز 

تکلیفشان مشخص شود.



52   شماره 216 اسفند  99

 تغییرات شرکت های نساجی

 شرکت نساجی الگانت سمنان )سهامی خاص (
برابر صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/11/18 ، سرمایه شرکت از مبلغ 

697.501.600.000 ریال به مبلغ327.491.200.000 ریال کاهش یافت.

 شرکت صنایع نساجی پودینه بافت )با مسئولیت محدود( 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/10/25 ، محمد جواد 
مرتاضی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شهریار مرتاضی بیابانی به سمت رئیس 

هیئت مدیره انتخاب شدند.

 شرکت توسعه فناوری های نوین نساجی دماوند )سهامی خاص (
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/11/25 ، شرکت 
گروه توسعه آتیه دماوند به نمایندگی مجتبی صمیمی به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت 
سفیران صنعت و تجارت مانا به نمایندگی مجید شهابی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، 
شرکت توسعه ابنیه دماوند به نمایندگی محمد صمیمی به سمت مدیرعامل، موسسه حسابرسی 
و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به ســمت بازرس اصلی و مهدیه خلوصی به سمت 
بازرس علی البدل انتخاب شــد.ترازنامه و حساب سود و زیان مالی 1396 شرکت منتهی به 

سال1396/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. 

 شرکت صنایع نساجی فیروز تاب )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره  مورخ 1399/11/25 ، آدرس قانونی شرکت از آدرس استان 
تهران ، شمیرانات، تجریش، خیابان شهید برادران احمدی ، بلوار صبا ، ساختمان کیمیا طبقه 
هفتم ، واحد 701 به قم، شــهرک صنعتی شکوهیه، محله شهرک صنعتی کوچه 4، خیابان 

پامچال، پاک 803، قطعه s59، طبقه همکف تغییر یافت . 

 شرکت نساجی کیان طالئی کاشان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره  مورخ 1399/11/05 ، حسین سیاری به سمت مدیرعامل و 
نایب رئیس هیئت مدیره ، فاطمه منصوری به سمت رئیس هیئت مدیره ، سجاد کمال آرانی و 
حمیدرضا نجاتی به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا برای 

درج آگهی های شرکت تعیین شد.

 شرکت نساجی دیبا ریس )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومی فوق   العاده مورخ 1399/11/12 ، ســرمایه شرکت از مبلغ 
400000000000 ریــال به مبلغ 800000000000 ریال افزایش یافت. ترازنامه و حســاب 
ســود و زیان سال مالی 1398 به تصویب رسید. امیر احدی به سمت مدیرعامل، محمدرضا 
حریری به سمت رئیس هیئت مدیره  ، علی رفیعی نصرآباد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
، موسســه حسابرسی رهیافت حساب تهران و مهرداد روح نوازفر  به عنوان بازرس اصلی و 

علی البدل انتخاب شدند . 

 شرکت نساجی کاشان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق   العاده مورخ 1399/10/17 ،ترازنامه 
وحساب سودوزیان و زیان انباشته دوره عملکرد سال مالی 1396 مورد تصویب قرار گرفت . 
موسسه حسابرسی مدبران امین به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس به عنوان 
بازرس علی البدل انتخاب شدند .روزنامه اطاعات برای درج آگهی مربوط به شرکت تعیین 

گردید. 

 شــرکت کارخانجات تولید و شستشــوی صنعتی نساجی بردیا جنوب تهیه و تنظیم : مینا بیانی
)سهامی خاص ( 

به موجب صورتجلســات مجمع عمومی عــادی به طور  فوق   العــاده و هیئت مدیره  مورخ 
1398/10/10 ، ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال 1397 به تصویب رسید. محمد 
یونســی به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره  ، آزیتا واحد اصل به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره ، سناء حمیداوی به سمت بازرس اصلی و زهرا راکی به سمت بازرس علی البدل 

انتخاب شدند.

 شرکت نساجی نوران بافت آذرآبادگان )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور  فوق   العاده مورخ 1399/09/29 ، موسســه 
حسابرسی تلفیق نگار به عنوان بازرس اصلی و مرتضی موالئی به عنوان بازرس علی البدل 

مالی انتخاب شدند. 

 شرکت نساجی رنگین نمای سپاهان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق   العاده مورخ 1399/10/25 ،ابراهیم 
رستمی به سمت بازرس اصلی و مهدی تجلی نژاد به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. 

سرمایه شرکت از مبلغ 15000000000ریال به 40000000000ریال افزایش یافت. 

 شرکت نساجی مرکزی پیشرو رهاورد دلیجان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق   العاده مورخ 1399/10/13 ، محمد 
اسمعیلی به سمت بازرس اصلی و طاهره محمدی به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. 

تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی1398 به تصویب رسید.

 شرکت نساجی پروان یزد )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق   العاده مورخ 1399/10/07 ، محمود رحیمی 
به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره  ، محســن رحیمی بافقی به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره ، علی پور فرخ به ســمت بازرس اصلی و وحید فرزین یزدی به ســمت بازرس 

علی البدل انتخاب شدند.  روزنامه پیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. 

 شرکت نساجی اطمینان نقش ایرانیان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق   العاده مورخ 1399/10/15 ، سیدعلی 
سجادی به سمت رئیس هیئت مدیره ، روح اله سرمدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره  ، 
سیدحسین سجادی به سمت مدیرعامل،  ابوالفضل استادیان به سمت بازرس اصلی و حسین 
بالی به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. ترازنامه و صورت های مالی شرکت منتهی 
به ســال های 1397 و 1398 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کیمیای وطن جهت نشــر 

آگهی های شرکت تعیین شد. 

 شرکت کارخانجات نساجی خوی )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/09/29 ، ترازنامه و حساب سود 
و زیان سال مالی منتهی به پایان مرداد ماه سال 1399 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی 
و توســعه مدیریت امین آزمون و اعظم دارابی به  ســمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل 

انتخاب شدند . 

 کارخانجات نساجی نگین نقشین یزد )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده مورخ1399/10/01،  احمدجمالی 
به سمت بازرس اصلی و سیدمحمدسیفتی به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه 
پیمان یزد جهت نشــر آگهی های شرکت  تعیین شد. صورت های مالی منتهی به سال98به 

تصویب رسید.



 53 اسفند99   شماره 216 

 شرکت نساجی الگانت سمنان )سهامي خاص(
برابــر صورتجلســه هیئت مدیــره  مــورخ 1399/10/10 ، ســرمایه شــرکت از مبلــغ 

157.501.600.000ریال به مبلغ 697.501.600.000 ریال افزایش یافت.

 شرکت نساجی شاد گل مشهد )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هیئت مدیره  مورخ 1399/10/01 ،سرمایه شرکت از مبلغ 4میلیارد و 998 
میلیون ریال به مبلغ 27 میلیارد و 489 میلیون ریال افزایش یافت. مســعود رزمی به عنوان 
رئیس هیئت مدیره  و مدیرعامل، سمیه شکوری به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره  ، محمدرضا 
مسیبی و مرتضی لوایی به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا 

برای آگهی های شرکت تعیین شد.

 شرکت صنایع نساجی هالل ایران )سهامي عام(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/04/08 ، ترازنامه و صورت 
حساب سود وزیان ، برای سال مالی 1398 مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی و 
خدمات مدیریت دایا رهیافت بعنوان بازرس اصلی و موسســه حسابرسی شراکت به عنوان 

بازرس علی البدل انتخاب شدند 

 شرکت ریسندگی الماس نخ سپاهان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق   العاده مورخ 1399/08/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق شد: »بافندگی، رنگرزی و تکمیل انواع پارچه، دوخت و 
تولید پوشاک، طراحی و ساخت قطعات و ماشین آالت صنایع نساجی، واردات ماشین آالت و 
قطعات ریسندگی و بافندگی، اخذ و اعطای نمایندگی و تاسیس شعبه در داخل و خارج صرفا 

جهت تحقق اهداف شرکت«ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

 شرکت نساجی نیکا نقش کاشان )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور  فوق   العاده مورخ 1399/09/27 ، امیرحسین 
خانی بیدگلی به سمت رئیس هیئت مدیره  ، فرشته افتادگان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره  
، میثم رحیم بیدگلی به سمت مدیرعامل، مرتضی لوائی به سمت  بازرس اصلی و امیرحسین 
عابدی به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه کیمیای وطن جهت نشر آگهی های 
شرکت تعیین شد. ترازنامه و صورت های مالی شرکت منتهی به سالهای 1397 و 1398 مورد 

تصویب قرار گرفت. 

 شرکت تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان نساجی استان یزد 
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ1399/04/28، مجتبی دستمالچیان به سمت 
رئیس هیئت مدیره  ، سید امیرحمزه موسوی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره  ، فاطمه حنا 
ساب به سمت مدیرعامل، محمود قانعان به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره ، نگار بنا فراشاه 
و مسعود خیاطیان به عنوان بازرس اصلی و علی البدل انتخاب شدند و صورت های مالی منتهی 

به سال98بتصویب رسید. 

 شرکت تعاونی تولید پوشاک شیک پوشان تیام 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق   العاده مورخ 1397/07/10 ، فعالیت شرکت به تولید 
پوشــاک مردانه و زنانه و تولید البسه مدارس ، بیمارستان ها ، شرکتها و دیگر ارگانها و نهاد 
ها- آموزش خیاطی- تعمییر انواع چرخ پس از اخذ مجوزهای الزم به موضوع شرکت اضافه 

و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح شد. 

 شرکت تعاونی ریسندگی نخ میامی شاهرود 
برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق   العاده مورخ 1398/07/13 ،  نام شرکت به »ریسندگی 

نخ میامی« تغییر یافت.

 گروه پوشاک پریای جهانگیر آریا )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور  فوق   العاده مورخ 1399/09/22 ،موسسه 
حسابرسی و خدمات مدیریت مستقل اندیشان پارس به سمت بازرس اصلی و مسعود منصوری 
فرد به سمت  بازرس علی البدل انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به 

سال مالی1398 منتهی به اسفند 98 مورد تصویب قرار گرفت. 

 شرکت تولیدی پنبه بافت پوشاک نساجان هیرکان ) با مسئولیت محدود( 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره  مورخ 1399/11/14 ، آرزو کردی به ســمت رئیس 

هیئت مدیره  و مها برشاهی به سمت مدیر عامل انتخاب شدند. 

 شرکت تعاونی تولیدی پوشاک کوثر قائمشهر 
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/04/02  ،سمانه جنتی زاده و اکرم 
شربتداران به عنوان بازرس اصلی و علی البدل انتخاب شدند. صورت های مالی از سال 88 لغایت 

98 شرکت شامل ترازنامه حساب عملکرد سود و زیان به تصویب رسید. 

 شرکت جوان پوشاک عصر )سهامي خاص(
پیرو صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور  فوق   العاده مورخ 1399/10/20 ، سجاد علوی 
به سمت رئیس هیئت مدیره  ، شهرزاد علوی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره  ، اکبر علوی 
به سمت مدیرعامل، عباس زارع کاریزی به سمت بازرس اصلی و حسین معماریان به سمت 

بازرس علی البدل انتخاب شدند.

 کارخانجات پاتیس پوشاک )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق   العاده مورخ 1399/10/21 ، سرمایه شرکت از مبلغ 

160000000000ریال به مبلغ 16000000000 ریال کاهش یافت. 

 شرکت تعاونی طراحان پوشاک نامی 
برابر صورتجلســه مجمع عمومی فوق   العاده مورخ 1399/08/17 ، محل شرکت به تهران - 
چهارراه امیراکرم ،  خیابان شــهید وارطان آراکلیان ، کوچه اتفاق ، پاک 1 ، ولیعصر ، طبقه 

دوم، واحد 6 تغییر یافت.

 شرکت تعاونی تولیدی پوشاک خوش دوخت امید ایرانیان 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق   العاده مورخ 1399/11/01 ، موضوع فعالیت شرکت 

اصاح و »تولید البسه پزشکی و بیمارستانی « به آن اضافه شد.

 شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان )سهامي عام(
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره  مورخ 1399/10/20 ، عباس گیاهی به سمت رئیس 
هیئت مدیره  ، جواد دشتی زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره  ، حسین دیگ بری به سمت 
مدیر عامل، موسسه حسابرسی مدبران امین به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس 
به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.  ترازنامه و حساب سود و زیان انباشته دوره عملکرد 
سال مالی 1396 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطاعات برای درج آگهی مربوط 

تعیین شد. 

 شرکت رنگرزی و تکمیل پارچه بهرنگان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور  فوق   العاده مورخ 1399/07/10 ، علیرضا 
عبدلی به ســمت رئیس هیات مدیره ، مرضیه کامان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره  ، 
محمدرضا عبدلی به سمت مدیرعامل، منیره بینا و مائده گل احمد به سمت بازرس اصلی و 
علی البدل انتخاب شدند. عملیات ســود و زیان و تراز مالی منتهی به پایان اسفند 1398 به 

تصویب رسید. روزنامه نسل فردا برای چاپ آگهی های شرکت تعیین گردید . 
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 شرکت ریسندگی و بافندگی گلفام البرز )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق   العاده مورخ 1399/11/27 ،سرمایه شرکت از مبلغ 

71/500/000/000 ریال به مبلغ 100/000/000/000 ریال افزایش یافت.

 شرکت ریسندگی و بافندگی زر ریس ابریشم کاشان )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره  مورخ 1399/11/23 ، سپهر صابر به سمت رئیس هیئت مدیره  ، 
مریم لیازیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره  ، عباس اعرابی به سمت مدیرعامل، ابوالفضل 
قائمی به سمت بازرس اصلی و احسان دانشمندی به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. 
روزنامه نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سالی 

مالی 1398 شرکت به تصویب رسید. 

 شرکت ریسندگی کتان شیروان )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق   العاده مورخ 1399/09/10 ، آدرس شعبه در شهر 
تهران به شرح ذیل تغییر یافت : استان تهران، کوی نصر ، خیابان هفتم ، پاک -3 ، طبقه 

اول.

 شرکت ریسندگی و بافندگی ماهوت شمال )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور  فوق   العاده مورخ 1399/10/13 ، نســرین 
حمایت کار به به ســمت مدیر عامل ،دانیال اسدآبادی به نمایندگی شرکت خدمات مدیریت 
ویهان آفرین به سمت رئیس هیات مدیره، علیرضا الدن مقدم به سمت نائب رئیس هیات 

مدیره انتخاب شدند 

 شرکت تهران پلی استر تاپس )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره  مورخ 1399/10/13 ،علیرضا رحیم منفرد به نمایندگی از شرکت 
ریسندگی و بافندگی مطهری به عنوان رئیس هیئت مدیره  ، سیدعباس سیدخاموشی به عنوان 

نایب رئیس هیئت مدیره  و حمیدرضا ناصری  به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند. 

 شرکت بافندگی مسطور )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق   العاده مورخ 1399/08/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
:1(طبق ماده 39 و40 الیحه اصاحی قانون تجارت نقل و انتقال سهام از امور داخلی شرکت 
می باشد نیاز به انتشــار آگهی ندارد.2(ماده اساسنامه به شرح ذیل اصاح گردید: بند2 ماده 
13:شرکت به وسیله هیئت مدیره  ای مرکب از 3 الی7 نفرعضو که به وسیله مجمع عمومی 
عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند؛ اداره خواهد شد مدیران کًا یا بعضاً قابل عزل 
هستند و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصاح گردید. حق امضاء: امضای اسناد و اوراق 
تعهد آور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را 
که حق امضاء دارند هیئت مدیره  تعیین خواهد نمود و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح 
اصاح شد.  نرجس عطارها به سمت رئیس هیئت مدیره  ، مهدی دهقان به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره  و مدیرعامل، مرضیه فاضلی به سمت بازرس اصلی و پیوند زحمتکش به سمت 

بازرس علی البدل انتخاب شدند. 

 شرکت بافندگی خورشید طالئی مشهد )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره  مورخ 1399/11/06 ،سید جواد حسینی به سمت رئیس 
هیات مدیره و مجتبی شکوری به سمت نائب رئیس هیات مدیره ومدیر عامل انتخاب شدند. 

 شرکت صنایع رنگرزی و تکمیل ایمن نقش پایا ) با مسئولیت محدود( 
برابر صورتجلســه مجمع عمومی فوق   العاده مورخ 1399/11/20، محل شرکت به ورامین 
چرمشهر، بلوار لرستان ، خیابان مهران7)چهارم( ، پاک 0 ، قطعه 55 ، طبقه همکف تغییر 

یافت.

 شرکت ریسندگی و بافندگی نیلگون یزد )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق   العاده مورخ 1399/10/17 ،  سرمایه شرکت از مبلغ 

یکصد میلیارد ریال به مبلغ 400 میلیارد ریال افزایش یافت.

 گروه بافندگی آسایش فرش ملکان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق   العاده مورخ 1399/10/18 ،تاروردی 
بگتاشی به سمت بازرس اصلی و حسینقلی ستاری به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند.  

سرمایه شرکت از مبلغ 1000000000 ریال به مبلغ 20000000000 ریال افزایش یافت.

 شرکت بافندگی عالی فرم )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق   العاده مورخ 1399/10/15 ،محمد علی 
پورسعیدی به سمت رئیس هیئت مدیره ، احمد اشکذری به سمت مدیر عامل، سید علی اصغر 
رضازاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، مجید توکلی به سمت بازرس اصلی و نیما جوادی 

به سمت بازرس علی البدل تعیین شدند .

 شرکت بافندگی پریان بافت علویجه )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق   العاده مورخ 1399/10/14 ، محسن 
نوری به سمت رئیس هیئت مدیره ، غامحسین صدیقیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره  
و مدیرعامل، محمد امین غامی و ســید جواد علوی به ســمت بازرس اصلی و علی البدل 

انتخاب شدند.

 شرکت ریسندگی و بافندگی سوف و ساتین )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق   العاده مورخ 1399/09/22 ، محل شــرکت به 
اصفهان،خیابان فردوسی، خیابان شهید موحدیان، پاک5 ، ساختمان 222 ، طبقه اول انتقال 

یافت.

 شرکت تعاونی تولیدی فرش ماشینی نگین بافت مازندران 
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق   العاده مورخ 1399/04/20 ، با توجه 
به انحال شرکت، سید حسین هاشمی فرد، حسین آقائی و سعید عسگری به عنوان هیأت 
تصفیه انتخاب شدند. مرکز تصفیه مازندران، قائم شهر، خیابان پیرتکیه، نبش نارنجستان 20 

طبقه فوقانی فرش موکت بهارستان است. 

 شرکت پلی اکریل ایران )سهامي عام(
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 99/10/23 ، مهدی علی دوستی به عنوان نماینده 
صندوق مشترک صنعت و معدن به سمت رئیس هیئت مدیره ، سیدرضا الجوردی به عنوان 
نماینده شرکت تعاونی تولید کنندگان فرش ماشینی شهرستان آران و بیدگل  به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره ، امیر رحیمی به عنوان نماینده صندوق ضمانت صادرات به سمت عضو 
هیئت مدیره  ، حسین عمادی به عنوان نماینده صندوق مشترک کوثر به سمت عضو هیئت مدیره 
، مهدی زرفشانی به  عنوان مدیرعامل انتخاب شدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان 
بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. 

روزنامه های دنیای اقتصاد و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد

 شرکت تولیدی الیاف پلی استر آریان بوشهر )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره  مورخ 1399/09/22 ، هیبت اله خسروی به سمت رئیس 
هیات مدیره ، یداله خسروی  به سمت نائب رئیس هیات مدیره  ، حشمت اله خسروی به سمت 
مدیر عامل، طیبه امام حسنی به عنوان بازرس اصلی و زهرا سنگری به عنوان بازرس علی البدل 
انتخاب گردیدند. صورت های مالی سال منتهی به 1398/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. 

روزنامه ابتکار برای سال مالی منتهی به1399/12/30 انتخاب شد.
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 شرکت فرش ماشینی اصفهان ترمه )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق   العاده مورخ 1399/11/11 ، مجتبی 
مقاره عابد به سمت رییس هیات مدیره، حسین مقاره عابد به سمت مدیرعامل و مجید مقاره 

عابد به سمت نایب ریس هیات مدیره انتخاب شدند.

 اتحادیه صنف فروشندگان فرش ماشینی وموکت تهران 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق   العاده مورخ 1399/10/14 ،محمد 
هادی کمالیان به سمت رئیس ، محمدرضا محسن شیرازی به سمت نایب رئیس اول ، امیر 
بهادر صفاری به سمت نایب رئیس دوم، اسماعیل غفاری خضری به سمت خزانه دار، حسین 
رضائی به سمت دبیر، سید محمد عقیلی به سمت عضو علی البدل ، سعید گیتی نژاد به سمت 
عضو علی البدل دوم، آزاد پیروی به سمت بازرس اصلی و رامتین گیتی نژاد به سمت بازرس 

علی البدل انتخاب شدند.

 شرکت فرش ماشینی اصفهان ترمه )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق   العاده مورخ 1399/09/15 ، سرمایه شرکت از مبلغ 40 

میلیارد ریال به مبلغ 64 میلیارد ریال افزایش یافت.

 شرکت الیاف ساوین دلیجان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق   العاده مورخ 1399/11/13 ، موسسه 
حسابرسی آبان ارقام پارس به سمت بازرس اصلی و رضا قاسمی به سمت بازرس علی البدل 

انتخاب شدند.

 شرکت الیاف پلی استر شایان دلیجان )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/11/06 ، اکرم ابراهیمی به سمت رئیس هیات 
مدیره ، وحید رحیمی به سمت نائب رئیس هیات مدیره ،ابوالفضل رحیمی به سمت مدیرعامل، 
امیریحیی عسگری به سمت بازرس اصلی و مریم احمدی به سمت بازرس علی البدل انتخاب 
شدند. تعداد اعضاء هیأت مدیره به 4 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصاح گردید.

 شرکت الیاف پلی استر ساینا دلیجان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور  فوق   العاده مورخ 1399/11/13 ، موسسه 
حسابرســی آبان ارقام پارس به ســمت بازرس اصلی و محمد اســمعیلی به سمت بازرس 

علی البدل انتخاب شدند.

 شرکت تولیدی روژین الیاف یزد )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور  فوق العاده مورخ1399/10/25 ،حسن خلیلی 
به سمت رئیس هیت مدیره ، مجتبی حمیدی به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره  

انتخاب شدند.

 شرکت تولیدی کرمان موکت )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه هیئت مدیره  مورخ 1399/10/21 ، رضا علی احمدی به ســمت رئیس 
هیئت مدیــره  و مدیرعامل ، محمد امین علی احمدی به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره   

انتخاب شدند. 

 شرکت الیاف مصنوعی اطلس مهر )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور  فوق   العاده مورخ 1399/10/06 ، موسسه 
حسابرسی رئوف اندیش امین و سامان سهرابی به سمت بازرس اصلی و علی البدل انتخاب 
شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به سال 1398 به تصویب رسید. روزنامه ابرار 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 

 شرکت الیاف ترمه اسپادانا )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هیئت مدیره  مورخ 1399/11/11 ، فاطمه هادلوند به سمت رئیس هیات 

مدیره ، محمد رجالی به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره انتخاب شدند.

 شرکت دیبا الیاف آرین )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور  فوق   العاده مورخ 1399/10/06، موسســه 
حسابرسی رئوف اندیش امین و سامان سهرابی به سمت  بازرس اصلی و علی البدل انتخاب 
شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی98 به تصویب رسید. روزنامه ابرار  جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید. 

 شرکت صنایع الیاف ساویس اسپادانا )سهامي 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 اصاح گردید. 

 شرکت الیاف سازان گردیه )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق   العاده مورخ 1399/10/22 ، محل شرکت به تهران،چهارراه 
ظهیراالسام ، کوچه شهید مسعود سلطانی ، کوچه شهید محمدرضا کاویانی ، پاک 15 ، 

طبقه دوم ، واحد 3 تغییر یافت.

 شرکت پنبه پاک کنی الیاف طالئی ارژنگی ) با مسئولیت محدود( 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق   العاده مورخ 1399/10/15 ، نام شرکت به « خوشه 

زرین ارژنگی « تغییر یافت. 

 شرکت نیلگون الیاف نطنز )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور  فوق   العاده مورخ 1399/08/29 ، موسســه 
حسابرسی معین به سمت بازرس اصلی و ابراهیم کاظمی به سمت بازرس علی البدل انتخاب 
شدند. روزنامه نصف جهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد . ترازنامه و حساب سود و 

زیان شرکت منتهی به سال 1397و 1398 مورد تصویب قرار گرفت . 

 شرکت دیانا الیاف خاورمیانه )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق   العاده مورخ 1399/10/13 ، محل شرکت به تهران، 

پامنار ، کوچه بازار عودالجان ، کوچه حاجیها ، پاک 29 ، طبقه دوم تغییر یافت .

 شرکت تولیدی موکت زمین آذین یزد )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق   العاده مورخ1399/11/25محل به یزد، بلوار یزدباف، بن 

بست صدا وسیما، پاک0، طبقه همکف تغییر یافت.

 شرکت پاالز موکت شرکت )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور  فوق   العاده مورخ 1399/06/31 ، موسسه 
حسابرسی و خدمات مدیریت نهان نیک نگر به عنوان بازرس اصلی و حسن رفیعی به سمت 
بازرس علی البدل انتخاب گردیدند روزنامه اطاعات جهت درج آگهی های شرکت  تعیین شد. 

ترازنامه وصورت حساب سود وزیان سال مالی 1398 مورد تصویب قرار گرفت . 

 شرکت تولیدی تهران پتو )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هیئت مدیره  مورخ 1399/11/04 ،  رضا فرقانی به سمت رئیس هیئت مدیره 
، محمود فرقانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، حسن فرقانی به سمت عضو مدیر عامل، 
ساالر اباذری به سمت بازرس اصلی و محمد حسین فرقانی به سمت بازرس علی البدل انتخاب 
شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان مالی به سال 98/12/29 مورد تصویب مجمع قرار گرفت
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 شرکت اطلس سینایزد )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/11/03 ماده 2 اساسنامه به شرح 
ذیل اصاح می گردد: )الحاق به موضوع فعالیت ( اقدام به فعالیت در زمینه بافندگی انواع پارچه، 
خرید مواد اولیه و واردات آن از خارج از کشور- فروش محصوالت تولیدی در داخل و خارج 
کشور،  مشارکت با شرکت ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی- انجام فعالیت های ورزشی 

در امور جوانان،  انعقاد هرگونه قرارداد- اخذ وام و اعتبارات بانکی «.

 شرکت نساجی نوران بافت آذرآبادگان )سهامی خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/09/29، موسسه حسابرسی تلفیق 

نگار به عنوان بازرس اصلی و مرتضی موالئی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. 

 شرکت صنایع نساجی ستاره روشن آسیا )سهامی خاص( 
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/03/18 ، ترازنامه و حساب 
ســود و زیان و صورت های مالی منتهی به پایان سال مالی 1397 مورد تصویب قرارگرفت. 
محمدحسین الیقی به سمت رییس هیأت مدیره و مدیرعامل ، کیامهر الیقی بسمت نایب 
رییس هیأت مدیره،  فرزین صبوری آزاد به سمت بازرس اصلی و فرهاد ایپکلو به سمت بازرس 
علی البدل انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.  تعداد اعضاء 
هیأت مدیره از 2 نفر به 3 نفر تصویب گردید و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت به شرح فوق 
اصاح گردید.  ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت های مالی منتهی به پایان سال مالی 
1398 مورد تصویب قرارگرفت.  روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. سرمایه 

شرکت از مبلغ 27/000/000/000 ریال به مبلغ 35/000/000/000 ریال افزایش یافت.

 شرکت نساجی دنا نخ سپاهان )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/12/04 ، رضا معینی 
فرد به ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و طوبی سلطانی سده به سمت نایب رئیس 

هیئت مدیره و انتخاب شدند. 

 شرکت صنایع نساجی نساج پور سپاهان )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/02 ، سعید نساج پور به سمت مدیرعامل 

و رئیس هیئت مدیره، مسعود نساج پور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.

 شرکت نساجی دیبا ریسان آران )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق  العاده مورخ 1399/11/23 ، رضا شبان 

به سمت بازرس اصلی و عباس بهادری به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. 

 شرکت نساجی کیان طالئی کاشان )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/11/05 ، حسین سیاری به سمت مدیرعامل و 
نایب رئیس هیئت مدیره، فاطمه منصوری به سمت رئیس هیئت مدیره، سجاد کمال آرانی و 
حمیدرضا نجاتی به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا برای 

درج آگهی های شرکت  تعیین شد.

 شرکت چرخ خیاطی ظریف مدرس )سهامی خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/10/01 ، زهرا 
وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره ، مینا قناد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ،آقای 
علی اصغر قناد به ســمت مدیرعامل، محمدرضا اردی به سمت بازرس اصلی و امیر حسین 
اکبری به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند.  سرمایه شرکت از مبلغ 2000000 ریال به 
مبلغ 1000000000 ریال افزایش یافته است. سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد ریال منقسم به 

ده هزار سهم یکصد هزارریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است . 

 

 شرکت صنایع پارس موکت )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور  فوق   العاده مورخ 1399/11/04 ، علیرضا 
آهنچی به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره  ، دینا نطاق به سمت رئیس هیئت مدیره 
، موسسه حسابرســی و توسعه مدیریت امین آزمون به سمت بازرس اصلی و محمد هادی 
حاجی حسینی به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت نشر آگهی های 
شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب ســود و زیان شرکت مربوط به سال مالی 1398 مورد 

تصویب قرار گرفت. 
 

 شرکت منسوجات بی بافت نیکو تأمین )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق   العاده مورخ 1399/11/07 ،  موضوع اختیارات 
هیئت مدیره  در اساســنامه به این شرح  تغییر یافت » عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا 
فسخ و اقاله ان در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آالت و 
حق االمتیازها و مناقصه و مزایده و اختیار اخذ وام و تسهیات بانکی و اخذ و صدور ضمانت 
نامه بانکی و یا تعهد نامه ای به حســاب شرکت در برابر اشخاص ثالث و انعقاد قراردادهای 
مربوطه و ترهین اموال منقول و غیرمنقول و قبول رهن اشخاص ثالث که جزء موضوع شرکت 
باشد.« ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 

مورد تصویب قرار گرفت. 
شرکت تولیدی و صنعتی گلریس با نمایندگی محمد نیکوخصال به سمت رئیس هیئت مدیره  
، گروه صنعتی نیکو ابهر با نمایندگی سید صالح قاضی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره  ، 
شرکت مهندســی و بازرگانی نیکونسج با نمایندگی طیبه حاجی زاده به سمت مدیر عامل، 
موسسه حسابرسی آبتین آرمان نامداربه سمت بازرس اصلی و شهرام نجفی به سمت بازرس 

علی البدل یکسال انتخاب شدند. 

 شرکت جوراب بافی کرمان پیروز )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره  مورخ 1398/11/01 ، علی اکبر احمدی به سمت رئیس 
هیئت مدیره  به نمایندگی موسسه درمانی خیریه جواداالئمه ، محمد حسین محمدی به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره  و مدیر عامل، مژگان حسینی به سمت بازرس اصلی ، محمدرضا قربی 
به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. محل شرکت به کرمان، خیابان جهاد، کوچه جهاد 29، 
پاک 0، طبقه اول تغییر یافت. روزنامه حدیث کرمان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 

ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. 

 شرکت جوراب آرین )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره  مورخ 1399/11/02، محل شرکت به تهران، خیابان ولی عصر، 

خیابان هجدهم، پاک 4، طبقه پنجم، واحد 2 تغییر یافت. 

 شرکت نساجی کاشان )سهامی خاص(
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/10/20 ، حسین دیگ بری به سمت رئیس 
هیئت مدیره ، جواد دشتی زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عباس آقاگیاهی به سمت 
مدیر عامل، موسســه حسابرسی مدبران امین به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی 
پارس به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود و زیان و زیان انباشته 
دوره  عملکرد سال مالی 1396 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطاعات برای درج آگهی 

مربوط به شرکت تعیین شد. 

 شرکت نواندیشان صنعت پوشاک ایرانیان )سهامی خاص( 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/11/19 ،شرکت مذکور در تاریخ 
فوق منحل اعام و محمدحسین واحدی به سمت مدیر تصفیه تعیین شد . محل تصفیه و 
به آدرس تهران،خیابان ایرانشهر،  خیابان شهید سید عباس موسوی، پاک ،595طبقه دوم،  

واحد غربی است.  
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 شرکت تعاوني تولید پوشاک گل تن باران 
طراحي و تولید انواع پوشاک مردانه زنانه و بچه گانه، مجلسي و محلي، کت و شلوار، طراحي و 
دوخت انواع لباس فرم مدارس و نهادهاي دولتي و غیر دولتي، طراحي و تولید البسه نظامي و 
انواع لباس کار زمینه فعالیت، زیور باراني مدیرعامل، 700000 ریال سرمایه و شهرکرد،  خیابان 

ملت،  مابین کوچه 67 و 65 ، فرعي پنجم  زمینه فعالیت شرکت است.

 شرکت فرش امیرکبیر )سهامي خاص(
تجهیز و راه اندازي واحد هاي صنعتي و تولیدي صنایع نســاجي اعم از ریسندگي انواع نخ  
اکرولیک، پلي اســتر، پنبه، سایرالیاف همچنین رنگرزي ، تولید انواع فرش ماشیني، تکمیل 
و آهار زمینه فعالیت، 10،000،000 ریال سرمایه، مرتضي اربابي مدیرعامل و آران و بیدگل، 

شهرک سلیمان صباحي، بلوار تجارت، بلوار امید مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت آریا فرش داتیس )سهامي خاص(
تجهیز و راه اندازي واحد هاي صنعتي و تولیدي صنایع نســاجي اعم از ریسندگي انواع نخ 
اکرولیک، پلي استر، پنبه، سایرالیاف همچنین رنگرزي ، تولید انواع فرش ماشیني ،تکمیل و 
آهار زمینه فعالیت، 10،000،000 ریال سرمایه، ابوالفضل صحرائي مدیرعامل و آران و بیدگل، 

شهرک سلیمان صباحي، بلوار تجارت، ، بلوار امید مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت خاص ریسندگی و بافندگی کیان بافت ناب کاشان )سهامي خاص(
احداث کارخانجات ریســندگی ، بافندگی ، رنگرزی و تکمیل صنایع نســاجی، تولید انواع 
پارچه و پوشاک،  ریسندگی انواع نخ پلی استر، پنبه، اکریلیک و ویسکوز ، خرید و فروش، 
صادرات و واردات انواع نخ، الیاف ، پارچه، پوشــاک ، مواد اولیه ، ماشــین آالت و قطعات 
یدکی زمینه فعالیت، 100,000,000 ریال سرمایه، امیر مسعود چودار مدیرعامل و کاشان 
، شهرک صنعتی امیرکبیر ، خیابان کمال الملک ، خیابان شکوفه 1 ، پاک 175 ، طبقه 

همکف مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت )پارس نساجی سام با مسئولیت محدود( 
خرید و فروش و تولید و توزیع و واردات و صادرات کلیه کاالی نساجی و تامین کننده انواع 
ماشین آالت و قطعات و مواد اولیه و شمیایی نساجی ، احداث و راه اندازی کارخانجات نساجی ، 
ارائه کلیه خدمات طراحی و دوخت پارچه و کلیه خدمات مرتبط با پوشاک ، خرید ، فروش ، 
تولید ، توزیع ، واردات و صادرات پوشاک زمینه فعالیت، 50,000,000 ریال سرمایه، حسین پور 
رمضانی مدیرعامل و تهران، میدان فاطمی ، خیابان پروین اعتصامی ، خیابان آونگ ، پاک 61 

، طبقه اول ، واحد 3 مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت مهرگان مد صنعت کیش )سهامی خاص (
صادرات و واردات، خرید و فروش و تولید و بسته بندی و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی 
اعم از انواع ماســک پارچه ای، کتانی و یکبار مصرف بافته نشــده، و انواع دستکش یکبار 
مصرف نخی و روکش کفش یکبار مصرف، انواع کاور بیمارستانی و نساجی انواع نخ و مواد 
اولیه، دســتگاه ها و ماشین آالت مرتبط با صنعت نساجی زمینه فعالیت،100.000.000 ریال 
سرمایه، سیدمهرگان طاهری مدیرعامل و جزیره کیش، شهرک صنعتی فاز3، خیابان نو آوران، 

قطعه121 مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت یاقوت آریایی کاشان )سهامی خاص( 
تجهیز و راه اندازی واحدهای صنعتی و تولیدی صنایع نســاجی اعم ازریســندگی انواع نخ 
)اکرولیک،  پلی استر،  پنبه و سایر الیاف( ، رنگرزی ، تکمیل و آهار فرش ماشینی،چله پیچی 
، نخ تابی ، تولید و فروش فرش ماشینی ، تولید موکت و پشتی زمینه فعالیت،100,000,000 
ریال سرمایه، سیدپیمان محمدیه مدیرعامل و کاشان ، شهرک صنعتی راوند ، خیابان شماره 

12 شمالی ، بلوار قطب راوندی ، پاک 0 ، طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است.

 تاسیسات شرکت های نساجی

 شرکت ایده پردازان راد فیدار )سهامي خاص(
خرید و فروش وتولید و صادرات و واردات لباس، پوشاک زمینه فعالیت، 500،000،000 ریال 
سرمایه، نسیم پاپلي مدیرعامل و تهران، زعفرانیه، خیابان شهید نعمت اله کافي آبادي، خیابان 
شهید جواد وشاق، پاک 8، ساختمان زیبا، بلوک جنوبي، طبقه همکف، واحد 25  مرکز اصلی 

شرکت است.

 شرکت تعاوني جامه سپید دوخت تاک 
تولید و توزیع انواع پوشاک زنانه، مردانه و بچه گانه زمینه فعالیت،14/000/000 ریال سرمایه، 
سینا رحماني مدیرعامل و تاکستان، خیابان ولي عصر، خیابان ساري مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت واحد شیمیایي طرهان پالست )سهامي خاص(
تولید و ساخت محصوالت و منســوجات پلیمري از فرآورد ه هاي پتروشیمي زمینه فعالیت، 
1،000،000 ریال ســرمایه، آمنه آزادبخت مدیرعامل و کوهدشت، خیابان مخابرات، کوچه 
شــهید اســماعي لهادیان، کوچه موزه مردم شناسي، پاک 13 ، طبقه همکف مرکز اصلی 

شرکت است.

 شرکت نگین بافت نفیس کاشان)سهامي خاص(
تاســیس کارخانجات تولیدي محصوالت نساجي اعم از ریســندگي وتولید انواع نخ ،انواع 
فرش ماشــیني،گلیم و موکت،پارچه بافي ،آهار و تکمیل محصوالت نساجي زمینه فعالیت، 
1،000،000،000 ریال ســرمایه، ســلمان صمدي نژاد مدیرعامل و آران و بیدگل ،  شهرک 

سلیمان صباحي ، بلوار کارگر مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت پایا هم نفس مهر) با مسئولیت محدود(
تولید، ساخت، توزیع، تعمیرات و نگهداري، خرید و فروش ماسک و انواع البسه و انواع پارچه 
بدون بافت و یکبار مصرف و غیریکبار مصرف زمینه فعالیت، 2،000،000،000 ریال سرمایه، 
ســعید حمیدي پور مدیرعامل و قزوین، خیابان سعدي شمالي ،کوچه نگین  ،  پاک 342 ، 

طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت آریا دوخت تک گرگان )سهامي خاص(
طراحي، دوخت و فروش انواع البسه اعم از کت و شلوار و سایر پوشاک تولید، پخش، خرید، 
فــروش، واردات و صادرات کلیه ي کاالهاي مجــاز بازرگاني علي الخصوص انواع پارچه و 
پوشاک زمینه فعالیت، 1،600،000 ریال سرمایه، عبدالمطلب مرادي مدیرعامل و گرگان،خیابان 

ایرانمهر شمالي ، کوچه آفتاب، کوچه شاهزاده قاسم  مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت پیشرو صنعت پوشاک فردا )با مسئولیت محدود(
تهیه و تولید ، طراحي و دوخت ، توزیع و فروش انواع البسه و پوشاک و کیف و کفش مردانه 
، زنانه و بچه گانه  زمینه فعالیت، 1،000،000،000 ریال ســرمایه، محمد نازي به ســمت 
مدیرعامل، تهران ، خیابان امام خمیني خیابان هاشمي ، کوچه شهید منصورفروتني ، پاک 

1148 ، طبقه اول مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت نساجی گنجینه نقش همایون )سهامی خاص(  
تاسیس کارخانجات تولیدی محصوالت نساجی اعم از ریسندگی و تولید انواع نخ ، انواع فرش 
ماشینی، گلیم ، موکت، گبه ، جاجیم، پارچه بافی ، نخ تابی ، چله تابی، آهار و تکمیل محصوالت 
نساجی زمینه  فعالیت،  ابراهیم اسماعیلیان مدیرعامل، 1,000,000,000 ریال سرمایه و آران 
و بیدگل، شهرک سلیمان صباحی ، بلوار جهاد ، بلوار کارگر ، پاک 162 ، طبقه همکف مرکز 

اصلی شرکت است.
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مقدمه 
همراه با پیشرفت جوامع و افزایش جمعیت در کان شهرها و افزایش حجم 
ترافیک، اثرات منفی بسیاری مانند آلودگی هوا، صدا و آب به مراتب بیشتر 
از گذشته آزار دهنده و گاها معضل بزرگ این نوع شهرها شده است. به طور 
خاص، آلودگی هوا به سامتی انسان آسیب می رساند و باعث می شود بسیاری 
امر عاقه محققان  این  ببرند.  بیماری های تنفسی رنج  یا  آلرژی  از  از مردم 
به فیلتر کردن آالینده های هوا را افزایش داده است. جهت حل این مشکل 
تحقیقات و اقدامات فراوانی انجام شده که مهمترین آنها تاش در جهت فیلتر 
نمودن آالینده های معلق در هوا می باشد. در بین الیه های فیلتر بکار رفته، 
منسوج تهیه شده از تکنولوژی ملت بلون، بیشترین توجه را - به دلیل بازدهی 
باال در تصفیه آالینده ها و نیز افت فشار بسیار پایین- به خود جلب نموده است.
از منسوجات ملت بلون تهیه شده از مواد پلیمری به طور گسترده در زمینه 
تترا  )پلی  رفته  بکار  پلیمر  موثرترین  و  شود  می  استفاده  هوا  فیلتراسیون 
فلورواتیلن( )PTFE( می باشد. با این حال، PTFE هزینه باالیی دارد و با توجه 
به مشکات تولید اغلب از پلیمر جایگزین که همان پلی پروپیلن )PP( می 
باشد به عنوان ماده اصلی در تولید محصوالت فیلتراسیون هوا استفاده می شود. 
اثر الکترونی می توان از روش افزودن مواد تقویت کننده دی  برای تقویت 
الکتریک ثابت به فیلترها استفاده کرد، در نتیجه شارژ بیشتری را ذخیره کرده 
و سبب می شود ولتاژ سطح باالتری بدست آید. مواد تقویت کننده عبارتند از 
لیتیوم نیوبات ، دی اکسید سیلیسیم ، پاکت گرافیت در مقیاس نانو و تیتانات 
باریم. دی اکسید تیتانیوم )TiO2( یکی از موادی است که معمواًل به دلیل باال 
 TiO2 بودن ثابت دی الکتریک در رنگ ها و مواد آرایشی استفاده می شود. از
همچنین در نیمه هادی ها و سلول های خورشیدی نیز استفاده می شود. تیاگی 

و همکارانش دریافتند که TiO2 ظرفیت ذخیره سازی شارژ عالی و پتانسیل 
زیادی به عنوان یک ابرخازن دارد.

Viraneva و همکارانش با توجه به تحقیقات قبلی انجام شده TiO2 را در تولید 

فیلمهای کامپوزیت به پلی پروپیلن )PP( اضافه کردند و مشخص شد که با افزایش 
نسبت TiO2، پتانسیل سطح در زمان کوتاهتری کاهش می یابد که این ممکن 
است به این واقعیت نسبت داده شود که نسبت TiO2 باالتر تأثیر مثبتی بر رسانایی 
دارد. یافته های مشابه در این مطالعه توسط Zha و همکارانش مشخص نموده 
است که نسبت TiO2 بیش از 5 درصد وزنی منجر به بهبود قابل توجهی در هدایت 
می شود. از آنجا که یکی از ویژگی های فوتوکاتالیز تصفیه هوا است، در مطالعات 
قبلی انجام شده در مورد مواد فیلتر هوا، اغلب TiO2 مورد بررسی قرار گرفته است. 
به عنوان مثال لی و همکارانش در تحقیقات خود بیان نموده اند که تجزیه بنزن و 

تولوئن با استفاده از این ویژگی خاص TiO2 تقویت می شود. 
از آنجا که اکثر مطالعات بر روی ویژگی تصفیه فوتوکاتالیز TiO2 در کاربرد 
فیلتراسیون هوا انجام شده است، این مطالعه به بررسی بر روی تاثیر استفاده 
از ذرات TiO2 در تولید الیه های ملت بلون ) تهیه شده از الیاف PP ( جهت 
استفاده در فیلتراسیون هوا پرداخته است. در این مطالعه پس از فرایند تولید، 
مورفولوژی سطح، پتانسیل سطح و فیلتراسیون الکتریسیته ساکن منسوجات 

ملت بلون با حضور TiO2 مورد بررسی قرار گرفته است.

روش تهیه و تولید نمونه ها :
مواد مورد استفاده :

 Metocene MF650Y, Polymirae.( کره ای  شرکت  از   PP گرانول 
شده  تهیه  دقیقه   10 در  گرم   1800 ذوب  جریان  سرعت  با   )Co., Ltd

افزایش قابلیت تصفیه فیلترهای هوای ملت بلون از طریق افزودن دی اکسید تیتانیوم
مترجم : دکتر مژده قهرمانی هنرور*

اطالعرساني
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است. پودر TiO2 با خلوص 98٪ و قطر ذرات 0/23 میکرومتر )دامنه قطر 
ذرات بین 0/1 تا 0/6 میکرومتر گزارش شده است( از یک شرکت تایوانی 
).R-103, E Chang Trading Co., Ltd( تهیه شده است. NaCl  با خلوص 
 ),.Shimakyu’s Pure Chemicals Co., Ltd( ژاپنی  شرکت  از   ٪99,8

تهیه شده است.

روش تهیه منسوجات ملت بلون :
ابتدا پودر PP و TiO2 )1 ، 2 ، 3 یا 4 درصد وزنی( به صورت گرانول ترکیبی 

 Tianjin( تهیه شده و سپس از دستگاه ملت بلون ساخت چین PP / TiO2

Shengruiyuan Machinery Technology( و نیز دستگاه شارژ الکتریکی 

) روش کرونا( تهیه شده از کشور تایوان برای تولید منسوج استفاده می شود. 
در جدول 1 ویژگی های مختلف منسوجات ملت بلون تهیه شده از روش فوق 
مشخص شده است. همچنین شکل 1 نشان می دهد که مقدار TiO2 بکار رفته 
ارتباطی به قطر الیاف تولید شده ندارد ولی به جهت مطالعه اثر مقدار TiO2 بر 
روی بازدهی نهایی فیلتراسیون، سعی شده ت که تنظیمات دستگاه ها بر اساس 

تولید الیاف با قطر یکنواخت صورت گیرد.
آزمون های انجام شده :

ولتاژ سطح : 
از یک دستگاه استاتیک )مدل US .TAKK Industries Inc  5740( برای 
اندازه گیری ولتاژ سطح با فاصله 10 سانتیمتر استفاده شده است و نتایج آزمون 

در ادامه گزارش شده است.

مقاومت سطح: 
OHM-STAT RT-1000 , stat-(  برای اندازه گیری مقاومت سطح از دستگاه

ic solutions Inc.US ( با ولتاژ 100 استفاده شده است. 

راندمان فیلتراسیون و افت فشار :
EL- فشار  الکتریکی کم  از دستگاه  ذرات  ابعاد  و  پراکندگی  بررسی  )جهت 

PITM، دکاتی ، فناند( با جریان گاز 854 لیتر در دقیقه و غلظت ذرات 200 

میلی گرم در متر مکعب )NaCl( استفاده شده است. 
بازده  از فرآیند فیلتراسیون برای محاسبه  همچنین غلظت ذرات قبل و بعد 

فیلتراسیون بدست آمده است. 
عاوه بر این، برای اندازه گیری اختاف فشار در فرایند فیلتراسیون، با استفاده 
Models PVM 610, Airflow Mea- )از معادله زیر، از یک میکرومانومتر 

جدول 1- خواص ذاتی نمونه های تهیه شده با پارامترهای مختلف

شکل 1. تصاویر SEM از منسوجات ملت بلون با افزودن TiO2 به میزان 
)a( یک درصد وزنی ، )b(  دو درصد وزنی ، )c( سه درصد وزنی و )d( چهار درصد وزنی  



60   شماره 216 اسفند  99

surements Ltd.,UK( استفاده شده است:

 
)1(

در معادله )1(:

FE: بازدهی فیلتراسیون، C0: تراکم ذرات قبل از فیلتراسیون، Ci: تراکم ذرات 
بعد از فیلتراسیون        

در شکل 2 نحوه اندازه گیری بازدهی فیلتراسیون و افت فشار توسط دستگاه 
نشان داده شده است.

 
 : )DSC( کالریمتری اسکن دیفرانسیل

یک روش تحلیل حرارتی است که در آن تفاوت در مقدار گرمای مورد نیاز برای 
افزایش دمای نمونه و مرجع به عنوان تابعی از دما اندازه گیری می شود. 

  DSC( برای اندازه گیری آنتالپی آشکار تبلور ، از یک کالری متر اسکن اصلی
Q200, TA Instruments., USA( استفاده شده است. 

میزان گرمایش و سرمایش 10 درجه سانتیگراد در دقیقه بوده و تبلور با استفاده 
از معادله زیر محاسبه می شود:

 
)2(

در معادله )2(: 
 PP آنتالپی تبلور زمانیکه ∆Hm

Xc میزان تبلور، Hm∆ آنتالپی آشکار تبلور 0

دارای تبلور ٪100 است

بحث و نتایج: 
ولتاژ سطح: 

هدف از افزودن TiO2 تقویت پتانسیل سطح منسوجات ملت بلون می باشد. 
شکل 3 نشان می دهد که منسوجات زمانی که شدت میدان الکتریکی 1,5 
)شکل a3( و 2,0 کیلو ولت بر سانتی متر ) شکل b3( باشد دارای ولتاژ سطح 
پایینی هستند زیرا شدت میدان الکتریکی قادر به تأمین انرژی کافی نمی باشد. 
هنگامی که شدت میدان الکتریکی 2/5 کیلو ولت بر سانتی متر باشد، افزایش 

 .)c3 قابل توجهی در ولتاژ سطح وجود دارد )شکل
همانطور که در شکل c3 مشاهده می شود، افزایش نسبت TiO2 ولتاژ سطح 
را بهبود می بخشد به ویژه با افزودن 3 درصد وزنی TiO2 حداکثر ولتاژ سطح 

شکل 2- شماتیک اندازه گیری بازدهی فیلتراسیون و افت فشار 

جدول 2 : خصوصیات حرارتی  و تبلور نمونه ها با تغییر در 
مقدار وزنی TiO2 ) 1 و 2 و 3 و 4 درصد وزنی(



 61 اسفند99   شماره 216 

ایجاد می شود. با افزایش بیشتر مقدار TiO2 )4 درصد وزنی( به دلیل پدیده 
تجمع ذرات TiO2 و کاهش انرژی سطحی، بر ولتاژ سطح تأثیر منفی می 

گذارد.
جدول 2 نشان می دهد که تبلور با افزایش TiO2 از 1 به 3 درصد وزنی افزایش 
می یابد، اما تبلور با 4 درصد وزنی TiO2 کاهش یافته و مقدار آن مشابه با 
حالت 2 درصد وزنی TiO2 می شود. کاهش تبلور ممکن است به دلیل تجمع 
نانو ذرات TiO2 ) به دلیل انرژی سطحی باالی ذرات و تمایل به ایجاد تجمع 
ذرات که سبب خارج شدن ابعاد ذرات از فرمت نانو می گردد ( باشد. عاوه بر 
این، ولتاژ سطح نیز به تبلور بستگی دارد. تعامل بین منطق بلوری و آمورف 
منجر به ایجاد تله هایی برای ذخیره بار شود. تبلور پایین تر، مناطق مناسب 
جهت ذخیره بار را کاهش می دهد که در نهایت منجر به کاهش ولتاژ سطح 

می گردد. 
در شکل c3، منسوجات ملت بلون تهیه شده از 1 تا 4 درصد وزنی TiO2 از 
نظر روند و مقدار، ولتاژهای سطح قابل مقایسه ای را نشان می دهند. بارهای 
الکتریکی TiO2 عمدتاً بر روی ذرات آن ذخیره می شود و در نتیجه به دلیل 

تجمع ذرات در 4 درصد وزنی و خارج شدن آنها از حالت نانو و کاهش سطح 
ذرات، سطح مورد نظر جهت ذخیره بار تامین نشده و سبب کاهش ولتاژ سطح 

در این درصد وزنی می گردد. 
تغییر در تبلور آنتالپی آشکار تبلور را تغییر می دهد که متعاقباً دمای Tc و Tm را 
تغییر می دهد. پایداری بارهای الکترواستاتیک در منسوجات ملت بلون مربوط 

به پتانسیل سطح است که می تواند از طریق معادله زیر محاسبه شود:

kv 2/5 )c( 2/0 و )b( ،1/5 )a( و شدت میدان الکتریکی )1 ، 2، 3 و 4 درصد وزنی( TiO2 شکل 3 : ولتاژ سطحی منسوجات ملت بلون با افزودن مقادیر وزنی

 TiO2 جدول 3- مقاومت سطحی الیه های ملت بلون با نسبت های وزنی مختلف از
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)3(

در معادله 3:
V: ولتاژ سطحی است که با گذشت زمان تغییر می کند     

V0: ولتاژ اولیه سطح می باشد

همانطور که در شکل 4 مشاهده می شود ولتاژ اولیه سطح در 1/5 و 2/0 کیلو 
ولت بر سانتی متر نسبتاً پایین  تر به نظر می رسد و به نوبه خود ولتاژ سطحی 
باالتری را نسبت به ولتاژ اولیه 2/5 کیلو ولت بر سانتی متر ایجاد می نماید و 
به طور خاص، در 3 درصد وزنی TiO2 پتانسیل سطح بهینه ای را برای الیه 
ها فراهم می کند. TiO2 ماده ای با ثابت دی الکتریک باال و رسانایی کم است 
و بنابراین می تواند ذخیره و پایداری بار را به طور مستمر تقویت نماید. در عین 
حال، تبلور پلیمر را تسهیل داده و منطقه تماس بین مناطق کریستالی و آمورف 
را که به شکل تله برای ذخیره بار است، افزایش می دهد. از این رو ، پتانسیل 

سطح می تواند به طور قابل توجهی بهبود یابد.

شکل 4 : پتانسیل سطح منسوجات ملت بلون با نسبت وزنی TiO2 )1، 2، 3 و 4 درصد وزنی( و شدت میدان الکتریکی )b( ،1/5 )a( 2/0 و )c( 2/5 کیلوولت /سانتی متر.

شکل 5 : بازدهی فیلتراسیون منسوجات ملت بلون با نسبت وزنی های مختلف
،2/0 )b( ،1/5 )a( و شدت میدان الکتریکی )3،2،1 و 4 درصد وزنی ( TiO2 

 kV/cm 2/5 )and )c. بازدهی فیلتراسیون منسوجات ملت بلون تهیه شده از الیاف 
پلی پروپیلن خالص غیر الکتریک معادل 72.67% - 1.42%. می باشد
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مقاومت سطح:
با توجه به مطالعه Viraneva و همکارانش، پایداری بار الکترواستاتیک که 
وابسته به ذخیره بار ذرات، فضای مناسب ذخیره بار در پلیمرها و میزان رسانایی 
می باشد در این منسوجات پایدار گزارش شده است. رابطه بین نسبت TiO2 و 

مقاومت سطح در جدول 3 نشان داده شده است. 
افزایش TiO2 بر مقاومت سطح الیه ها تأثیر منفی می گذارد و سبب کاهش 
آن می گردد. مقاومت سطح کمتر معادل رسانایی الکتریکی بیشتر سطح بوده و 
 TiO2 بارهای الکتریکی را به طور مستمر پراکنده می نماید. در 4 درصد وزنی
، مقاومت سطحی الیه ها در مدت زمان کوتاهی کاهش یافته ولی مجدد 
افزایش می یابد و در نهایت رفتاری مشابه با الیه های شامل 1 درصد وزنی 

 .) c3 خواهد داشت )مطابق شکل TiO2

بازدهی فیلتراسیون:
ولتاژ سطح الیه های ملت بلون پس از دو روز نگهداری تثبیت شده  و سپس 
نمونه ها از نظر بازدهی فیلتراسیون مورد مطالعه قرار گرفته اند. همانطور که 
در شکل 5 مشاهده می شود با افزایش مقدار TiO2 و نیز افزایش شدت میدان 

الکتریکی راندمان فیلتراسیون افزایش می یابد. به طور خاص، شدت میدان 
الکتریکی 2,5 کیلو ولت بر سانتی متر ، به جای 1,5 یا 2,0 کیلو ولت بر سانتی 
متر، به حفظ ولتاژ سطح نسبتاً باالتر کمک می کند و در نتیجه بازده فیلتراسیون 
باالتر خواهد بود. در ضمن عاوه بر فیلتراسیون مکانیکی، با کمک نیروهای 
الکترواستاتیکی جذب ذرات صورت می گیرد. همانطور که در شکل 6 مشاهده 
می شود پارچه های ملت بلون تهیه شده از الیاف PP خالص غیر الکتریک 
هنگام فیلتر کردن ذرات در اندازه های 0,4-2,5 میکرومتر عملکرد خوبی را 
نشان نمی دهند. فیلتراسیون مکانیکی با استفاده از تأثیر اینرسی، رهگیری، 
انتشار براونی و ته نشینی ناشی از جاذبه تحقق می یابد. در مورد ذرات در 
اندازه های بیش از 2/5 میکرومتر، می توان آنها را به سادگی با فیلتراسیون 
مکانیکی فیلتر کرد. با این حال، برای ذراتی که کوچکتر از 2/5 میکرومتر، به 
ویژه کوچکتر از 100 نانومتر، هستند استفاده از فیلتراسیون مکانیکی رضایت 
بخش نخواهد بود. طبق تحقیقات انجام شده مشخص گردیده که استفاده 
از الکتریسیته ساکن برای جذب ذرات کوچکتر از 2/5 میکرومتر بسیار موثر 
می باشد. ذرات در مجاورت میدان های الکتریکی ناشی از الیاف باردار قطبی 
می شوند. ذرات قطبی شده سپس توسط الیاف باردار جذب شده و بدین ترتیب 

شکل 6 : راندمان فیلتراسیون ذرات در اندازه های مختلف برای  منسوجات ملت بلون
 با نسبت های 1 ، 2 ، 3 و 4 درصد وزنی TiO2و شدت میدان الکتریکی )b( ، 1.5 )a( 2.0 و )c( 2.5 کیلوولت /سانتی متر
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بازده فیلتراسیون جذب الکتریسیته ساکن بدست می آیند. هرچه ولتاژ سطح 
بیشتر باشد، عملکرد جذب ذرات نیز بهتر می باشد. 

در میدان الکتریکی با شدت 2/5 کیلو ولت بر سانتی متر، الیه های ملت بلون 
بدون در نظر گرفتن افزودن ذرات TiO2 ، راندمان فیلتراسیون خوبی را برای 
ذرات 0/03-2/5 میکرومتر نشان می دهند )شکل 6(. به طور خاص، با افزودن 
3 درصد وزنی TiO2 بازدهی فیلتراسیون برای ذرات با ابعاد بین 0/03 تا 2/5 

میکرومتر باالتر از 92 درصد می گردد.

افت فشار :
ارزیابی مهم دیگر در اندازه گیری فیلتراسیون عملکرد افت فشار است. شکل 7 
نشان می دهد که افت قابل توجه فشار در همه نمونه ها وجود ندارد زیرا آنها 
باید به عنوان یک ساختار ثابت باقی می مانند. در نتیجه می توان تأثیر ولتاژ 
سطح را بر راندمان فیلتراسیون به طور دقیق اندازه گیری کرد. از این رو ، وزن 
پایه ، ضخامت، قطر الیاف و نفوذپذیری هوا در نمونه ها در جدول 1 یکسان 
است. برای مقایسه کارایی فیلتراسیون بین فیلترهای مختلف معمواًل از فاکتور 

کیفیت استفاده می شود و معادله به شرح زیر است:

)4(

در معادله 4:
 Qf عامل کیفیت است، E اثر فیلتراسیون است و ∆P کاهش ولتاژ است.

ضریب کیفیت با نسبت بیشتر TiO2 یا شدت میدان الکتریکی باالتر بهبود می 
یابد )شکل 8(. 

افت فشار مربوط به ساختار نمونه ها است و پارامترهای مورد بررسی تغییری 
در ساختار ایجاد نمی نماید. ژانگ و همکارانش دریافتند که ضریب کیفیت الیه 

های ملت بلون تهیه شده معادل Pa-1 0/033 می باشد. در مقایسه، منسوجات 
ملت بلون الکتریکی تهیه شده پیشنهادی در این مقاله از نظر بازده فیلتراسیون 
عملکرد بهتری نسبت به پارچه های موجود در بازار دارند. به طور خاص، وقتی 
3 درصد وزنی از TiO2 استفاده می شود و شدت میدان الکتریکی 2/5 کیلو 

ولت بر سانتی متر است، این فاکتور به مقدار  Pa-1 0/083  می رسد.
 

جمع بندی :
در این مطالعه پیشنهاد شده است که از یک ماده معدنی TiO2 با هزینه کم و 
دی الکتریک با ثبات باال برای بهبود کارایی فیلتراسیون منسوجات ملت بلون 
استفاده شود. نتایج نشان می دهد که نسبت بیشتر TiO2 تأثیر مثبت بر ولتاژ 
سطح و بازده فیلتراسیون فیلترها دارد. عاوه بر این ، TiO2 همچنین سرعت 
آمده  بدست  نتایج  فیلتراسیون کاهش می دهد.  تقویت  برای  را  پلیمر  تبلور 
نشان داده است که پارامتر کیفیت فیلتراسیون منسوجات پیشنهادی که همان 
ملت بلون تقویت شده با ذرات TiO2 می باشد برابر با Pa-1 0/083 است که 
  Pa-1( به طور قابل توجهی باالتر از کیفیت منسوجات ملت بلون معمول در بازار
0/033( می باشد. بنابراین این الیه ها گزینه مناسبی برای تهیه فیلتراسیون و 

نیز تهیه ماسک می باشد.

* مدیریت واحد تحقیق و توسعه شرکت صنعتی الیی ساز

منبع :
Filtration E_ciency of Electret Air Filters Reinforced by Titanium Dioxide, 
Appl. Sci. 2020, 10, 2686; doi:10.3390/app10082686

شکل 7 : افت فشار منسوجات ملت بلون با نسبت وزنی TiO2 )1 ، 2 ، 3 و 4 درصد 
وزنی( و شدت میدان الکتریکی )b( ، 1.5 )a( 2.0 و )c( 2.5 کیلوولت بر سانتی متر. 

)افت فشار پارچه های ذوب PP خالص غیر الکتریکی Pa 5/0 40 است.(

شکل 8 : ضریب کیفیت منسوجات ملت بلونبا نسبت وزنی TiO2 )1 ، 2 ، 3 و 4 درصد 
وزنی( و شدت میدان الکتریکی )b( ، 1.5 )a( 2.0 ، و )kV / cm 2.5 )c . ضریب 

کیفیت الیه های ملت بلون تهیه شده از PP خالص غیر الکتریک 0/032 است.
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مقدمه :
ویروس کرونا )COVID-19( باعث ایجاد اختاالت عمده ای در تمام جوانب 
زندگی روزمره در سراسر جهان شده است. این بیماری از طریق قطرات آئروسل 
منتقل می شود. با این حال ، هنوز روش موثری برای مقابله و نابودی کامل این 
ویروس پیدا نشده است. رویکردهای پیشگیرانه فعلی شامل استفاده از ماسک 
های محافظ شخصی ، مانند ماسک های تنفسی N95 است. عاوه بر این 
بیماری، آلودگی ذرات ریز )PM( به دلیل تهدید جدی برای سامت جامعه 
و زندگی روزمره و اکوسیستم ها، توجه جهانی را به خود جلب کرده است. 
فیلترهای الکترواستاتیکی به دلیل مقرون به صرفه بودن، فیلتراسیون با بازدهی 
باال و افت فشار کم در فیلتراسیون ذرات کمتر از یک میکرون و محافظت در 
برابر ویروس کاربرد زیادی دارند. منسوج نبافته ملت بلون به دلیل قطر الیاف 
بسیار پایین، اندازه منافذ کوچک، تخلخل باال و ساختار شبکه متخلخل سه 
بعدی و برهم کنش الکترواستاتیکی اغلب در تولید دستگاه های تنفسی مورد 
استفاده قرار می گیرند و البته در حال حاضر به دلیل چالش امروزی که همان 
مقابله با انتشار ویروس کرونا می باشد با باردار کردن این منسوج و ایجاد یک 
با بازدهی  الیاف، می توان فیلتری  میدان الکترواستاتیکی خارجی در حاشیه 
نانومتر بدون  اندازه حدود 100  با   COVID-19 با ویروس باال برای مقابله 
افت فشار باال ) تنفس پذیری مناسب ( تولید نمود. بنابراین ، این منسوج به 
طور گسترده ای در ماسک های صورت جراحی دستگاه تنفس تصفیه کننده 
فیلترهای هوا در کابین خودرو  و  ؛   )HVAC( تهویه مطبوع  فیلترهای  هوا؛ 
ملت  الکترواستاتیکی  فیلترهای  ترین عملکرد  توجه  قابل  استفاده می شود. 
بلون، میزان و مدت زمان بارگذاری منسوج می باشد که می تواند قدرت جذب 
الکترواستاتیکی را تعیین کند. تا به امروز، به طور عمده دو روش برای بهبود 
عملکرد الکترواستاتیکی بیان شده است. یک روش، ترکیب مواد افزودنی با یک 

پلیمر در طی فرآیند دمش ذوب است که می تواند ساختار بلوری مواد را بهینه 
کرده و تله های بیشتری را برای ذخیره بار فراهم کند. رویکرد دیگر بهبود 
فناوری شارژ و بهینه سازی پارامترهای شارژ است. فیلترهای الکترواستاتیکی را 
می توان با استفاده از روشهای مختلف تولید کرد. در میان روش های موجود، 
معمواًل از روش شارژ کرونا برای تولید فیلتر استفاده می شود زیرا برای شارژ 
انواع الیاف مناسب است. کرونا یک روش تخلیه الکتریکی پایدار و غیر مختل 
بین الکترودهای نامتقارن است که می تواند در صورت وجود اختاف پتانسیل 

باال مورد استفاده قرار گیرد. 
در روش های شارژ الکتریکی، عوامل اصلی فرآیند شناخته شده است که شامل 
ولتاژ، زمان شارژ، فاصله شارژ، درجه حرارت و رطوبت شارژ اعمالی می باشد. 
چندین محقق تأثیر این عوامل را روی ولتاژ سطح بررسی کردند. این مطالعات 
بیشتر بر روی رابطه بین میزان فیلتراسیون و عوامل فرآیند متمرکز بوده است 
و ثبات پاالیش و فیلتراسیون به ندرت مورد بررسی قرار گرفت. اخیرا مشخص 
گردیده است که می توان با استفاده از عملیات حرارتی با پارامترهای مناسب 

دمای شارژ و زمان شارژ، ثبات شارژ را افزایش داد.
شارژ مواد الکتریکي پس از مدت زمان خاصي از بین می رود و عدم پایداري 
ذخیره بار، شرایط عملکرد تصفیه فیلترهاي الکتریکي را تا حد زیادي با مانع 
مواجه مي سازد. برای بهبود پایداری بار، چندین محقق تاش کردند مواد را 
در شرایط حرارتی شارژ کنند. لین و همکاران کشف کردند که ولتاژ سطح 
نبافته پلی پروپیلن با دمای شارژ افزایش می یابد و باالترین ولتاژ سطح در 
50 درجه سانتیگراد بدست می آید. کیلیچ و همکاران مذاب پلیمر را در 130 
درجه سانتیگراد شارژ کرد و دریافت که شارژ حرارتی، منجر به افزایش عملکرد 
فیلتراسیون می شود زیرا شرایط حرارتی پلیمر را نرم می کند و تحرک مولکول 
های دو قطبی را افزایش می دهد و همچنین می تواند ثبات ذخیره بار را بهبود 

طراحی منسوجات ملت بلون با بازدهی باال جهت تولید ماسک و فیلتراسیون صنعتی 
مترجم : دکتر مژده قهرمانی هنرور*

اطالعرساني
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بخشد. تبتي و همکاران قبل از شارژ ، مواد را در دمای 75 درجه سانتیگراد گرم 
کردند و نتایج نشان داد که پایداری ولتاژ سطح مواد به دلیل کاهش میزان 
رطوبت نمونه گرم شده بهبود یافته و با افزایش هدایت الکتریکی، تخلیه شارژ 
بار کاهش می یابد. با این حال، مطالعات مربوط به شارژ مواد فقط در یک دما 
دارای چندین نقص است و دمای مناسب شارژ نیاز به بحث بیشتر دارد. عاوه 
بر این، نظرات مختلفی در مورد استفاده از مکانیسمی جهت بهبود عملکرد 

فیلتراسیون وجود دارد و این باید بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد.
در این مطالعه، منسوجات نبافته ملت بلون تهیه شده از پروپیلن انتخاب شده و 
روش های شارژ حرارتی و نیز فرایند آنیلینگ قبل از شارژ،  برای بهبود عملکرد  
فیلتراسیون آنها مورد بررسی قرار گرفته است. ساختار وب، اثر فیلتراسیون و 
افت فشار، کاهش اثر فیلتراسیون، کاهش ولتاژ سطح و کاهش شارژ محرک 

حرارتی )TSD( برای ارزیابی عملکرد فیلتراسیون اندازه گیری شده است.

روش انجام آزمایش :
پلیمر پلی پروپیلن )PP( با شاخص جریان مذاب 38 گرم در 10 دقیقه از شرکت 

پتروشیمی شانگهای SECCO )شانگهای ، چین( تهیه شده است.
تهیه منسوجات ملت بلون :

دمش  دستگاه  از  استفاده  با  مترمربع  در  گرم  تراکم 40  با  نبافته  منسوجات 
مذاب در مقیاس آزمایشگاهی تولید شده است. قطر روزنه ها 0/25 میلی متر 
و زاویه صفحه هوا 60  گزارش شده است. روش عملکرد دستگاه جهت تهیه 
منسوجات ملت بلون در شکل 1 ارائه شده است و پارامترهای اصلی فرآیند 

دمش مذاب در جدول 1 ذکر شده است.
دستگاه شارژ کرونا متشکل از یک منبع تغذیه ولتاژ باال، یک الکترود سوزنی 

و یک الکترود جمع کننده می باشد. همانطور که قبا اشاره شد سه پارامتر بر 
روی خصوصیات شارژ اثر گذار هستند که شامل مقدار ولتاژ به کار رفته، فاصله 
شارژ و زمان شارژ می باشد. در این مطالعه ، تمام منسوجات ملت بلون با ولتاژ 
120 کیلوولت شارژ شده اند. زمان شارژ و فاصله به ترتیب 40 ثانیه و 10 سانتی 
متر بوده است. در طول فرایند شارژ کرونا از روش محرک حرارتی استفاده شده 

است. جزییات فرایند در ادامه شرح داده شده است :

فرایند آنیلینگ قبل از شارژ :
الیه های ملت بلون در دماهای 70، 100 و 140 درجه سانتیگراد به مدت دو 
ساعت در آون قرار گرفته و سپس در دمای پایین سرد شده اند. پس از فرایند 

آنیلینگ این الیه ها در دمای اتاق ) 25 درجه سانتیگراد( شارژ شده اند. 

شارژ حرارتی :
الیه های ملت بلون با استفاده از دستگاه گرمایشی در دمای 25 ، 70 ، 100 
و 140 درجه سانتیگراد شارژ شده اند و دما با تنظیم ولتاژ گرمایش کنترل شده 

است.

شارژ دوره ای :
در طی فرآیند شارژ دوره ای، ابتدا نمونه ها در دمای اتاق شارژ می شوند سپس 
نمونه ها در دمای 140 درجه سانتیگراد به مدت 10 دقیقه گرم می شوند و 
مجدد نمونه ها شارژ می شوند، این فرایند یک سیکل )دوره( را تشکیل می 
دهد. پس از یک دوره، مجدد الیه تحت فرآیند عملیات حرارتی و شارژ  قرار 
می گیرد و این فرآیند سیکل دوم نامیده می شود. تعداد سیکل های نمونه های 

مختلف 0 ، 1 ، 2 و 3 گزارش شده است.

روش تعیین خصوصیات منسوجات ملت بلون :
مورفولوژی سطح منسوجات ملت بلون با استفاده از میکروسکوپ الکترونی 

روبشی )SEM ؛ DXS-10ACKT، شانگهای ، چین( بررسی شده است. 
قطر و توزیع الیاف با استفاده از نرم افزار Nano Measurer 1.2.5 با اندازه 
گیری 200 لیف از تصویر SEM محاسبه شده و ساختار منافذ منسوجات ملت 
 CFP-1100AI ، Porous( بلون با استفاده از یک فشار سنج جریان مویرگی
Materials Inc. ، Ithaca ، NY ، USA( بر اساس آزمون نقطه حباب اندازه 

گیری شده است. 
در حین اندازه گیری، ابتدا منافذ نمونه با مایع مرطوب پر شده، سپس مایع 

)PP( شکل 1 : شماتیک روش تهیه منسوجات ملت بلون تهیه شده از الیاف پلی پروپیلن

جدول 1 : پارامترهای فرآیند تولید ملت بلون
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توسط گاز تحت فشار تخلیه گردید. پس از خروج تمام حجم مایع از منافذ، 
گاز از طریق همان نمونه خشک عبور داده شده است و فشارهای دیفرانسیل 
و میزان جریان گاز از طریق نمونه های مرطوب و خشک اندازه گیری شده 
است. اندازه منافذ )حداکثر، حداقل قطر منافذ و میانگین قطر منافذ( و توزیع 
آنها توسط نرم افزار Quantachrome Instruments محاسبه گردیده است. 
 YG026MB( خصوصیات مکانیکی الیه ها نیز از طریق دستگاه تست کشش
، ونژو Fangyuan Instrument Co. ، Ltd. ، ونژو ، چین( مورد آزمایش قرار 
گرفته است. طول ، عرض و ضخامت نمونه های آزمایش شده به ترتیب 200 
، 50 و 0/40 میلی متر گزارش شده است.  سرعت تست مکانیکی 100 میلی 
 H / GDWJS-50L( متر در دقیقه بوده و فرایند آنیلینگ در محفظه حرارتی
Shanghai Husheng Instruments Co. Ltd ،. ، شانگهای ، چین( برای 

نمونه ها در دماهای مختلف به مدت 24 ساعت انجام شده است.
عملکرد فیلتراسیون منسوجات ملت بلون با استفاده از دستگاه فیلتر خودکار 
 )TSI8130، TSI Instruments Co.، Ltd.، Shoreview، MN، USA(
آزمایش شده و از محلول آبی NaCl با غلظت 2٪ برای تولید ذرات توسط مولد 
آئروسل استفاده گردیده است. قطر متوسط جرم آئروسل 0/26 میکرومتر و 
محیط شمارش 0/075 میکرومتر بوده است. برای اندازه گیری باالترین غلظت 
ذرات آئروسل )Cu( و نیز کمترین غلظت  )Cd( به ترتیب از یک فوتومتر ذره 

ای الکترون-لیزر استفاده شده است. تکراری پذیری آزمایش ها جهت اطمینان 
از صحت آزمایش، 5 بار ذکر شده است.

اثر فیلتراسیون η به شرح زیر محاسبه گردیده است :
 

 )1(

آزمون در دمای محیط  C 2±25 و رطوبت نسبی ٪ 5±45 و سرعت هوا 14,1 
سانتی متر بر ثانیه انجام شده است. پتانسیل الکترواستاتیکی سطح با استفاده 
 Trek 542-A، TREK Inc.، Lockport، NY،( از ولت متر غیر تماسی
USA( با سه بار تکرارپذیری از نقاط مختلف در سطح اندازه گیری شده است. 

خصوصیات الکترواستاتیکی از طریق تکنیک های TSD بررسی شده است. 
در این روش از اندازه گیری های مدار باز TSD در سیستمی متشکل از یک 
آون کنترل کننده دما با سرعت گرمایش خطی 3 درجه سانتیگراد در دقیقه، 
یک الکترومتر )Keithley Model 6514 ، Beaverton ، OR ، USA( و 
یک رایانه پردازش داده استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل درجه تبلور 
و ساختار بلوری از پراش اشعه ایکس با زاویه باز )XRD( با استفاده از دستگاه 
ژاپن( در حالت مداوم   ، توکیو   ،  D / max-2550 PC( ایکس  اشعه  پراش 

استفاده شده است. 

 شکل 2 : خصوصیات منسوج ملت بلون: )a( تصویر SEM ، )b( توزیع قطر الیاف، )c( توزیع اندازه منافذ و )d( مقاومت کششی
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نتایج :
خصوصیات الیه ملت بلون :

تصویر تهیه شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی )SEM( از الیه ملت 
بلون تهیه شده از الیاف PP در شکل )a2( نشان داده شده است. این تصاویر 

نشان می دهد که یک ساختار سه بعدی میکرو متخلخل )با تخلخل  ٪90( 
توسط الیافی که به طور تصادفی آرایش یافته اند شکل گرفته است. الیاف 
دارای قطر متوسط 0/25 ± 2/11 میکرومتر هستند )شکل b2( و متوسط ابعاد 
منافذ 8/8 ± 11/2 میکرومتر می باشد )شکل 2c(. از یک طرف، ساختار میکرو 

شکل 3 : ساختار منافذ نمونه های ملت بلون آنیل شده : )a( توزیع منافذ ، و )b( اندازه منافذ و متوسط تخلخل 

شکل 4 : عملکردهای فیلتراسیون نمونه های ملت بلون آنیل شده : )a( فیلتراسیون و افت فشار ، )b( فاکتور کیفیت ، 
)c( فیلتراسیون و تحلیل رفتن دما پس از درمان پیری ، و )d( فیلتراسیون و فروپاشی سطح پس از دو ماه ها
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متخلخل سه بعدی می تواند به عنوان یک کانال موثر برای عبور مولکول های 
هوا عمل کند و منافذ کوچک داخل این ساختار می تواند فرایند فیلتراسیون 
مکانیکی ذرات را بر اساس ابعاد بزرگتر ذرات تسهیل کند. از طرف دیگر، ذرات 
ریز نیز می توانند پس از شارژ توسط اثرات جذب الکترواستاتیکی جذب الیه 

شده و از عبور آنها جلوگیری شوند.
بنابراین نتایج حاصله نشان می دهد که منسوجات تهیه شده از روش ملت بلون 
کاندید مناسبی برای تهیه فیلتر هوا با راندمان باال و مقاومت کم در برابر هوا ) 

افت فشار پایین( می باشند. 
خواص مکانیکی منسوج از جمله ازدیاد طول و استحکام کششی، پارامترهای 
قابل توجهی می باشند که می تواند کاربردهای عملی الیه را تعیین نماید. 
همانطور که در شکل d2 نشان داده شده است، استحکام کششی در راستای 
 )CD( باالتر بوده و ازدیاد طول در راستای عرض دستگاه )MD( طولی ماشین
مقدار باالتری را نشان داده است که ممکن است به دلیل آرایش یافتگی بیشتر 
الیاف در امتداد جهت خروجی دستگاه با وجود تصادفی بودن توزیع الیاف باشد.
در اندازه گیری ها، مقاومت پارگی )CD( N12 گزارش شده است که برای 
اکثر کاربردهای فیلتراسیون هوا به اندازه کافی باال و مناسب می باشد این در 

حالیست که اغلب منسوجات ملت بلون به تنهایی به عنوان فیلتر استفاده نمی 
شوند و اغلب این الیه )به عنوان الیه اصلی فیلتر( با الیه های دیگر از جمله 
اسپان باند ) جهت تامین استحکام مناسب( جهت مصارف فیلتراسیون به کار 

می روند.
بازدهی فیلتراسیون الیه هایی که قبل از شارژ فرایند آنیلینگ را طی می کنند :
ساختار منافذ نقش مهمی را در نحوه عبور مولکول های هوا از الیه ایفا کرده 
و بنابراین مقاومت هوا را تحت تأثیر قرار می دهد. شکل a3 نشان می دهد که 
توزیع منافذ با افزایش دمای پخت، رفتاری مشابهی ) به استثنای قله ای که در 
آن سایز منافذ متغیر است( را نشان می دهد. عاوه بر این، متوسط اندازه منافذ 
و تخلخل پس از آنیلینگ افزایش می یابد )شکل b3(. این نتیجه نشان می 

دهد که مقاومت هوا نیز پس از فرایند آنیلینگ کاهش می یابد. 
این پدیده را می توان منبسط شدن منافذ در اثر عملیات حرارتی نام برد که 

منجر به ساختار کرکی منسوج ملت بلون می گردد. 
عملکرد فیلتراسیون نمونه های آنیل شده در شکل 4 نشان داده شده است. اثر 
فیلتراسیون نمونه غیر آنیل شده 95/62٪ گزارش شده است در حالی که در 
نمونه های آنیل شده با دمای 70 ، 100 و 140 درجه سانتیگراد این مقدار به 

شکل 5 : خواص الکتریکي نمونه هاي ملت بلون آنیل شده: )a( کاهش ولتاژ سطحي پس از دو ماه ، )b( طیف تخلیه تحریک حرارتي 
)TSD( ، )c( الگوي تابش اشعه X )XRD( و )d( شماتیک شارژ انباشته شده در سطح بلور
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 .)a4ترتیب به 98/20 ، 99/10 و 99/31٪  رسیده است )شکل
بنابراین بازدهی فیلتراسیون با افزایش دمای آنیلینگ افزایش می یابد. در همین 
حال، افت فشار روند کاهشی جزئی را نشان داده است که می تواند به دلیل 
بزرگ بودن منافذ و تخلخل زیاد ناشی از ساختار انبساطی باشد که به مولکول 

های هوا اجازه عبور راحت تر از روزنه های کانال را می دهد. 
ضریب کیفیت )QF( که به عنوان شاخص کلی در بیان عملکرد فیلتر بیان می 

شود از طریق رابطه )2( قابل محاسبه می باشد :

)2(
 

در این رابطه η بازدهی فیلتراسیون و P∆ بیان کننده میزان افت فشار می باشد.
همانطور که در شکل b4 مشاهده می شود رفتار ضریب کیفیت )QF( نسبت 
به درجه حرارت، مشابه بازدهی فیلتراسیون می باشد. این رفتار مشابه نشان می 
دهد که از طریق فرایند آنیلینگ همه جانبه کیفیت فیلتراسیون را افزایش می 
دهد و درجه باالی آنیلینگ مقدار باالتر )QF( را به دنبال دارد. همراه با افزایش 
درجه آنیلینگ، بازدهی فیلتراسیون افزایش می یابد و در ضمن مقدار افت فشار 
کاهش می یابد و در نتیجه این امر منجر به بهبود کیفیت فیلتراسیون می گردد.
پایداری راندمان فیلتراسیون یک ویژگی بسیار مهم در فیلتراسیون محسوب می 
شود، خصوصاً به دلیل اینکه میرایی بار منجر به کاهش بازدهی فیلتراسیون می 
شود. بنابراین، آزمایش مربوط به تاثیر گذشت زمان بر روی بازدهی فیلتراسیون 
از گذشت  آنیل شده پس  نمونه غیر  فیلتراسیون  بازدهی  انجام شد. کاهش 
زمان 2/30 درصد بود ، در حالی که نمونه های در دما 70 ، 100 و 140 درجه 
سانتیگراد به ترتیب 1/74 ، 1/05 و 0/45 درصد بود )شکل c4(. این نتیجه 
حاکی از آن است که با انجام عملیات بازپخت قبل از شارژ، پایداری مقاومت 
در برابر گذشت زمان مواد الکتریکی بهبود می یابد. شکل d4 نشان می دهد 
که بازدهی فیلتراسیون در مقایسه با گذشت زمان روند کاهشی را نشان می 
دهد. پس از دو ماه، بازدهی فیلتراسیون تقریباً به یک مقدار ثابت رسیده و 
کاهش کارایی نمونه غیر آنیل و نمونه های آنیل شده در 70 ، 100 و 140 

جدول 2 : ساختار کریستالی نمونه ها در شرایط آنیلینگ با سه درجه حرارت مختلف

شکل 6 : عملکردهای فیلتراسیون نمونه های ملت بلون شارژ شده در حرارت باال )a( بازده فیلتراسیون و افت فشار ، )b( فاکتور کیفیت 
)QF( ، )c( تحلیل رفتن بازده فیلتراسیون پس از گذشت زمان و )d( افت کارایی فیلتراسیون پس از دو ماه.
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درجه سانتیگراد به ترتیب 2/10 ،2/09 ، 0/96 و 0/73 درصد بوده است. این 
یافته نشان می دهدکه فرایند آنیلینگ می تواند پایداری بازده فیلتراسیون در 
طوالنی مدت را نیز بهبود بخشد، به ویژه در نمونه هایی که در دمای باال آنیل 
می شوند. عاوه بر این، نمودارها نشان می دهد که میرایی ولتاژ سطح غیر 
خطی بوده زیرا شیب کاهش در ماه اول بیشتر بوده و در ماه دوم به آرامی 

کاهش می یابد.
جهت آشکار نمودن مکانیسم میرایی بازدهی فیلتراسیون، آزمایش مشابهی بر 
روی ولتاژ سطح انجام شده است.  همانطور که در شکل a5 نشان داده شده، 
ولتاژ سطح روند کاهشی مشابه بازدهی فیلتراسیون را نشان می دهد و در نتیجه 
دلیل اصلی کاهش بازدهی فیلتراسیون مشخص می شود. میرایی ولتاژ سطح 
پس از دو ماه 367 ، 287 ، 240 و 233 ولت گزارش شده است. چنین مقادیری 

نشان می دهد که روش آنیلینگ می تواند ثبات ذخیره بار را بهبود بخشد. 
یافته های دیگر نشان می دهد که منحنی کاهشی ولتاژ سطح را می توان به 
دو مرحله تقسیم کرد. در مرحله اول، منحنی کامًا شیب دار بوده و سبب شیب 
نزولی کاهش می یابد. این پدیده را می توان با توجه به نفوذ بارها در سطح 
منسوج در نقاط کم عمق و عمیق توجیه کرد. با توجه به اینکه بارهای قرار 
گرفته بر روی سطح به راحتی جا به جا خواهند شد، ولتاژ در ابتدا به سرعت 
کاهش می یابد و سپس روش کاهش شیب به دلیل وجود بارهای قرار گرفته 

در نقاط عمیق تر نسبت به سطح به دلیل ساختار متخلخل الیه می باشد.
جهت بررسی بیشتر مکانیسم پایداری ذخیره ولتاژ سطح، خصوصیات الکتریکی 
نمونه ها از طریق اندازه گیری TSD بررسی شد. شکل b5 نشان می دهد که 
شکل قله ها مشابه است، در حالی که شدت اوج و دمای مربوطه با یکدیگر 
متفاوت است. دو قله با دو ارتفاع متفاوت برای همه نمونه ها ظاهر شده است 
که تایید می کند دو نوع بار در مواد وجود دارد. قله با ارتفاع کم را می توان به 
آزاد شدن بارهای قرار گرفته بر روی نقاط کم عمق سطح نسبت داد، در حالی 

که قله اصلی به دلیل آزاد شدن بار در نقاط عمیق می باشد. 
قله های کم عمق  و اصلی نمونه غیر آنیل شده به ترتیب در دمای 125 و 
133 درجه سانتیگراد ظاهر شدند. قله های کم عمق نمونه های آنیل شده به 
ترتیب در دمای 70، 100 و 140 درجه سانتیگراد تقریباً در دمای 140، 148 
و 150 درجه سانتیگراد مشاهده می شود، در حالی که قله های اصلی مربوطه 
به ترتیب در 147، 155 و 158 درجه سانتیگراد ظاهر شدند. تغییر قابل توجه 
دمای قله به دمای باال نشان داد که عمق نفوذ بار در نمونه های آنیل شده 
بیشتر بوده و در نتیجه برای آزاد شدن بارهای مربوطه نیاز به تحریک حرارتی 
بیشتر می باشد و بنابراین ثبات ذخیره شارژ در دماهای باالتر بهبود یافته است. 
این پدیده را می توان با این واقعیت توضیح داد که ساختار کریستال در طی 
فرایند بازپخت تغییر کرده و نفوذ بهتر برای بارها ایجاد شده است. ساختارهای 
پارامترهای کریستالی محاسبه شده است  بلوری مورد بررسی قرار گرفته و 

)شکل c5 و جدول 2(.  
درجه  سانتیگراد، 14/00  درجه  در13/90  ترتیب  به   )110( کریستالی  شبکه 
سانتیگراد، 14/05 درجه سانتیگراد و 14/10 درجه سانتیگراد برای نمونه غیر 

آنیل شده و نمونه های آنیل شده در سه درجه حرارتی متفاوت ظاهر می شود. 
چنین ظاهری نشان می داد که مواد عمدتا به بلورهای α متبلور می شوند. 
تبلور پس از آنیل شدن نمونه در دمای 140 درجه سانتیگراد، از 40/91 به 
58/35 درصد افزایش یافته است. بنابراین ثابت می شود که فرایند آنیلینگ 
می تواند ساختارهای بلوری را تغییر دهد. مطالعات قبلی اظهار داشته است که 
مناطق قرارگیری بار به طور عمده وابسته به آرایش یافتگی ساختار و میزان 
مناطق بلوری و آمورف در پلیمر PP می باشد. با توجه به رسانایی الکتریکی 
متفاوت بین مناطق کریستالی و آمورف، حرکت حامل های بار محدود شده و 
این حامل ها بر روی سطح سابق رسوب کرده اند )شکلd 5(. عاوه بر این ، 
نقاط کم عمقی که بار بر روی آن قرار گرفته ) تله های کم عمق( در مرزها و 
پیرامون مناطق بلوری می باشد در حالی که تله های عمیق در قسمت های 
مرکزی قرار دارند. نسبت تله های عمیق به تله های کم عمق با کاهش اندازه 
مناطق بلوری افزایش می یابد. در نتیجه، از طریق فرایند آنیلینگ می توان 
یک ساختار کریستالی بهینه ایجاد نمود که در آن تله های عمیق ایجاد شده و 

بنابراین عملکرد الکترواستاتیکی فیلتر را بهبود بخشید.

عملکرد فیلتراسیون نمونه های شارژ شده در دماهای باال:
منسوجات ملت بلون تهیه شده از الیاف PP در دماهای باال شارژ می شوند. 
نتایج نشان داده است که کارایی فیلتراسیون و QF با افزایش دمای شارژ بهبود 
می یابد )شکل 6a ، b(. نمونه شارژ شده در دمای 140 درجه سانتیگراد به بازده 
فیلتراسیون 99,41٪ دست یافته و بدین ترتیب از نمونه شارژ شده در دمای 25 
درجه سانتیگراد )62,95٪( پیشی گرفته است. این پدیده را می توان به عملکرد 
برتر الکتریکی نمونه هایی که در دمای باال شارژ می شوند و همچنین به دلیل 
افزایش تعداد ذرات جذب شده توسط مکانیسم جذب الکترواستاتیک نسبت داد.
همانطور که در شکل c6 نشان داده شده است، بازده فیلتراسیون نمونه های 
شارژ شده در دمای 25 ، 70 ، 100 و 140 درجه سانتیگراد پس از گذشت 
زمان به ترتیب 2/30 ، 1/10 ، 0/72 و 0/48 درصد کاهش یافته است. این 
کاهش ها نشان می دهد که ثبات مقاومت در برابر گذشت زمان بهبود یافته 
است که ممکن است به دلیل حرکت بارهای قرار گرفته بر روی سطح ماده 
به تله های عمیق تر در دمای باال باشد. این شارژها در شرایط گذشت زمان 
نسبتاً پایدار بوده اند. عاوه بر این، ثبات راندمان فیلتراسیون پس از گذشت 
زمان اندازه گیری شده است. بازده فیلتراسیون چهار نمونه شارژ شده پس از دو 
ماه به ترتیب با 2/10 ، 1/41 ، 0/70 و 0/60 درصد کاهش یافته است )شکل 
d6(. این یافته نشان داده است که فناوری شارژ حرارتی به طور قابل توجهی 

خاصیت میرایی طوالنی مدت کارایی فیلتراسیون را افزایش می دهد.
همانطور که در شکل a7 مشاهده می شود روند کاهش ولتاژ سطح مشابه روند 
کاهشی بازدهی فیلتراسیون می باشد، این بدان معنا است که فناوری شارژ 
حرارتی می تواند پایداری عملکردهای الکتریکی را بهبود بخشد. خصوصیات 
الکترواستاتیکی با استفاده از روش TSD در نمودار b7 بیشتر مورد تجزیه و 
تحلیل قرار گرفته است. قله های فرعی و اصلی نمونه ها در دمای 25 ، 70 ، 
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 TSD طیف )b( ، کاهش ولتاژ سطح پس از دو ماه )a( :شکل 7 : خواص الکترواستاتیکی نمونه های ملت بلون با شارژ حرارتی
و )c( شماتیک بارهای انباشته شده در طی فرآیند شارژ حرارتی

100 و 140 درجه سانتیگراد به ترتیب در 125 و 133 ، 142 و 151 ، 144 و 
152 و 146 و 155 درجه سانتیگراد ظاهر شده اند. 

هر دو قله فعلی به دمای باال تغییر مکان داده و بنابراین یک تغییر آشکار در 
پایداری بار را نشان می دهد. این تغییر را می توان به پدیده به دام انداختن 
مجدد بارها نسبت داد، که در آن بارهای به دام افتاده تحت رانش قرار می 
گیرند و در دمای باال یک فرآیند دام انداختن عمیق دوم انجام می شود و 
میانگین عمق بار به طرز چشمگیری عمیق تر می شود. شکل c7 مدل توزیع 
بار و رانش را در یک فرآیند حرارتی نشان می دهد. تخلیه بار به دلیل اختاف 
پتانسیل زیاد بین منبع ولتاژ باال و الکترود گیرنده رخ داده است. این پدیده منجر 
به تجزیه مولکول خنثی و حرکت یونها به سمت الکترود با پتانسیل پایین شده 
است. در این مطالعه، میدان الکتریکی مولکولهای خنثی را برای تولید یونهای 
H + ، NO + و NO2 آماده کرده است. یونها به سمت روی سطح رسوب 

می کنند و الکترون ها را به تله ها منتقل می کنند. در عین حال، چندین بار از 
طریق فعال سازی حرارتی و رانش در مکان های خود از تله ها آزاد شده اند  و 
مجدد پس از طی یک مسیر آزاد در مکان های عمیق تر نفوذ کرده و در نمونه 
 .)c7 ها به طور ثابت قرار گرفته اند و پایداری ذخیره بار بهبود یافته است )شکل

نتیجه گیری
COVID-19 یک بیماری استثنایی مسری است که مردم به اقدامات احتیاطی 

نیاز  از خود  برای محافظت   N95 تنفس  از دستگاه  استفاده  از جمله  زیادی 
برای   PP الیاف از  بلون تهیه شده  این مطالعه، یک منسوج ملوت  دارد. در 
دستگاه های تنفس N95 با فیلتراسیون باال و پایداری بازدهی فیلتراسیون 
عالی طراحی شده است. روش شارژ حرارتی، روش آنیلینگ قبل از شارژ ، در 
طی فرایند شارژ به کار گرفته شده است. کمیت و عمق تله های شارژ به دلیل 
ساختار بلوری بهینه شده و با تحریک حرارتی فیلتراسیون بسیار بهبود یافته 
است. در این راستا فیلتری با بازدهی فیلتراسیون باال 99,65٪ ، افت فشار کم 
Pa 120 و ثبات رضایت بخشی تولید شده است که این مقدار به مراتب باالتر 

از استاندارد فعلی ماسک های تنفسی می باشد. 

* مدیریت واحد تحقیق و توسعه شرکت صنعتی الیی ساز

مرجع :
Polymers 2020, 12, 2341; doi:10.3390/polym12102341
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همه گیری کرونادرجهان نه فقط رویدادهای مهم نساجی و پوشاک بلکه تمامی 
رویدادها ونمایشگاه ها را دستخوش تغییرنموده است. اکنون باید منتظرنشست 
ودید که اگرمحدودیت های اجتماعی ازسوی دولت ها لغوشوند، آنگاه به لحاظ 

ایمنی سالمت، برگزارکنندگان نمایشگاه ها چه تدابیری را اتخاذ خواهند نمود. 
گونه  دراین  سالمت  ایمنی  شرایط  است؛  حاضرحایزاهمیت  درحال  آنچه 

گردهمایی هاست. 
صنعت نمایشگاهی جزونخستین حوزه های آسیب دیده ازکرونا محسوب می 
شود. درواقع، تمامی نمایشگاه ها و رویدادهای نساجی و پوشاک یا لغو شده اند 

ویا به زمان نامشخصی درآینده به تعویق افتاده اند. 
وقتی »معیارزمانی« برای برنامه ریزی وجودندارد واضح است که سازماندهی 
مجدد یک رویداد آسان نخواهدبود. شایعاتی مطرح گردیده مبنی براینکه طی 
ویروس کرونا شیوع وسیع پیدامی کند و این احتمال  زمستان 2021 مجدداً 

موجب تشویش برگزارکنندگان شده است.
برای رسیدن به راهکارهای مناسب، باید بپذیریم که انتخاب مسیرهای جدید 
منقضی  شغلی  قدیمی  مسیرهای  وعماًل  بوده  ارتباطات ضروری  و  بازاریابی 
شده اند. برگزاری نمایشگاه ها باید انعطاف پذیر بوده و بی شک راهکارهای نوین 
تعامل وتبادل اطالعات طی دوران بازیابی شرایط، خودبه خود نمایان خواهندشد. 
اما این باورگریزناپذیراست؛ » تاثیرکرونا برای همیشه نحوه ی کاررا تغییرخواهد 

داد«.

دورنمایی ازشرایط جاری صنعت نمایشگاهی
الف- برنامه ریزی مبتنی براقتضائات: درحالی که برنامه ریزی های اقتضایی 
برای برگزارکنندگان در صدرفهرست »بایدها » قراردارد، سرعت وعمق تاثیرهمه 
گیری کرونا بیشترمردم راغافلگیرکرده و پیچیدگی های مالی دربرخی موارد فاجعه 
باربه نظرمی رسد.  از 2021 به بعد، تمامی رویدادهای عمده با نگاهی جدی به 
سناریوی ناکامی برنامه ریزی خواهندشد. براین اساس؛ قراردادها محکم تربسته 
می شوند، شرایط لغو رویداد ونمایشگاه به دقت تبیین می شوند. محل های 
برگزاری و تامین کنندگان تالش خواهند کرد که تاحدممکن ازخسارت جلوگیری 
نموده و همزمان نمایندگان ومدیران نمایشگاه تالش می کنند تا ازهزینه کردن 
برای نمایشگاه هایی با امکان لغو زیاد، پرهیزنمایند. یعنی »همانقدربرلغواجباری 

تمرکزمی شود که برموفقیت تمرکزمی شود«. 
دراموربیمه  ازبرگزارکنندگان  بسیاری  تاریخ  تااین  بیمه:  های  هزینه  ب- 
ای مضایقه می کرده اند لیکن امروزبیمه گذاران نیزبیماری های واگیردار را 
 SARS ازبرنامه ی بیمه گذاری خود خارج کرده اند که عالوه بر کرونا باید به
و آنفلوآنزای مرغی هم اشاره کرد. چه بسا صنعت بیمه، بیش ازمواردی همچون 
سیل و تروریسم، ازکرونا لطمه خورده است. پس افزایش حساسیت درخصوص 
بیماری های واگیردار کاماًل عادی می باشدوعماًل بیمه نامه هایی با پوشش بیمه 

ای دربرابرویروس کرونا بسیارنادرخواهندبود. 
برای  ازتکنولوژی  رویدادها  کرونا،  گیری  ازهمه  تاقبل  تکنولوژی:  نقش  ج- 

اطالعرساني

تغییرشکل نمایشگاه ها و رویدادهای بین المللی پس ازهمه گیری کرونا 
مترجم: تهمینه موالنا
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های  شبکه  همزمان  بردند،  می  بهره  نمایشگاه  ترویج  و  دیجیتال  بازاریابی 
ارتباط جمعی به افراد امکان دنبال کردن رویداد را ازفاصله ی دورمی دادند. 
اما امروزبرگزارکنندگان خواهان ارائه ی زنده برای مخاطبین درمنازل می باشند. 
شاید ازاین پس، رویدادها به طورکامل مجازی باشند. واقعیت اینکه جلسات 
کاری راحت تر امکان ارائه ی زنده را دارند ولی بازتولید نمایشگاه هابه شکل 
دیجیتال اصاًل آسان نیست. اذعان می کنیم که کرونا مزیت تعامالت آن الین 

را نشان داد وارزش افزوده و پتانسیل های زیاد این روش را به عموم شناساند.
درصنعت  نحوی  به  که  متعددی  کوچک  مشاغل  تر:  بلندمدت  تاثیرات  د- 
نمایشگاهی مشارکت دارند، بعضی دربرابرتعطیلی مقاومت می کرده وبعضی 
دیگربه تعطیلی کشانیده شده اند. پیش بینی شرایط و نحوه واکنش ها به برداشته 
شدن تهدید کرونا نامشخص است وچه بسا به دلیل نیازبه درآمدزایی، بخشی 
بعدازدوران  شوند.  مشغول  دیگری  های  درحوزه  انسانی  متخصص  ازنیروی 
طوالنی قرنطینه بی شک عطش زیاد برای کاروجودارد و آن دسته ازمشاغل 
مرتبط که به هرقیمت پایداری کرده اند جای گروه هایی که ازدایره ی فعالیت 

خارج شده اند راخواهندگرفت. 

COviD-19 پدیدارشدن چالش های
ظرف ماه های گذشته دنیا تحولی غیرمترقبه را تجربه می کند وباید دراین 
درنظرداشتن  با  تصمیمات  شوند.  اتخاذ  سریعی  دشوارولی  تصمیمات  صنعت 
دوالویت گرفته می شوند؛ اول حفظ سالمت وایمنی کارکنان وشرکت کنندگان، 
دوم انجام تعهدات مالی وبه حداقل رسانیدن ضررهای ناشی ازتوقف برنامه ها. 

تاکیدمی کنیم که رویدادها ونمایشگاه های تخصصی نساجی و پوشاک، افراد 
به هم  اعتماد  قابل  به روشی مستقیم و  را  آنها  آورده و  را گردهم  حرفه ای 
متصل می نماید و مزیت های ملموس آن ها انکارناپذیرند. پس چون نمایشگاه 
تخصصی واجدارزشمند ویژه است، توجه به روش های تقابل با این اختالل 

حیاتی شمرده می شود، دراین راستا پیمایش موقعیت، انطباق سریع، و برنامه 
ریزی درست حایزاهمیت است. اینجا گزینه های برگزارکنندگان نمایشگاه را 

بررسی می کنیم.
پنج گزینه ی درخصوص رویدادها و نمایشگاه ها

برای  البته  و  برنامه  لغو  یعنی  اختالل  با  مواجهه  موارد  درعمده ی   : لغو   -1
برگزارکننده نیزتنها راه است چون هم امکان تضمین سالمت شرکت کنندگان 
را ندارد وهم درصورت برگزاری مشکالت لجستیک به دلیل محدودیت های 
سفرپیش خواهدآمد. دراین حالت الزم است تا تالش ها برارتباطات و کاهش 
اثرات منفی ابطال نمایشگاه برای اسپانسرها وشرکت کنندگان متمرکزگردد. 
دشواری  موضوع  وغیره  بیمه  مطالبات  پرداختی،  مبالغ  استرداد  به  رسیدگی 

خواهدبود. 
2- تعویق : برگزارکنندگان متعددی هم وجود دارند که نمایشگاه را برای یک یا 
دوفصل بعدی به تعویق انداخته اند. به تعویق انداختن نمایشگاه قطعاً تصمیمی 
یک طرفه نمی باشد چراکه میزبانی یک برنامه درتاریخ جدید، نیازمند تایید 
مدیران محل برگزاری، تامین کنندگان، و اسپانسرها هم هست. همچنین واکنش 
شرکت کنندگان نیزقابل بررسی خواهدبود. درنهایت گزینه ی به تعویق انداختن 
برای از نمایشگاه های نساجی و پوشاکی که اطالعات کاماًل به روز و حساس 
نسبت به زمان را برای متخصصین فراهم می آورد به هیچ عنوان گزینه ی 

مناسبی به شمارنمی رود. 
3- جابه جایی مکانی : گزینه ی سوم ، حفظ زمان رویداد اما تغییرمکانی به نقطه 
ای جدید می باشد. ازآنجایی که ماه ها برای هررویدادها برنامه ریزی می شود، 
اکنون برگزارکنندگان باید آماده ی عملیاتی با محدوده زمانی کم باشند. دراین 
حالت گزینه ها به لحاظ محل برگزاری، ترتیبات سفر وغیره مشروط هستند. 
ضمناً درصورت انصراف ازمحل برگزاری مالحظات مالی هم مطرح می شوند. 
چنانچه برگزارکنندگان خواهان تغییرمحل برگزاری باشند، باید جزییات به موقع 
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ابالغ شوند، و مثاًل برنامه ی تبلیغاتی جدیدی لحاظ گردد. 
هرسه گزینه ی باال، هنوزدرقالب رویدادهای سنتی قابل اجرا و پیگیری هستند. 
منظورازشیوه ی سنتی یعنی؛ همان جلسات چهره به چهره دریک محل واحد. 
لیکن با ظهور و توسعه ی تکنولوژی های نوین درعرصه ی ارتباطات، فرصت 
های مغتنمی برای صنعت کسب و کار به وجودآمده است که امکان مالقات و 
تعامل از راه دور را آسان ساخته است. امروز«رویدادهای مجازی و هیبرید« به 

عنوان دو گزینه نوین شناخته می شوند. 
4- رویداد مجازی : درمدتی که ازآغازهمه گیری کرونا می گذرد، شمارچشمگیری 
کنفرانس به شکل مجازی طراحی واجراشده اند پس درصورت انطباق پذیری، 
این قالب مالقات ها شاید بهترین گزینه در دوران چالش کرونا محسوب شود 
چراکه اجازه می دهند تا شرکت کنندگان صرفنظراز محدودیت های سفر، امکان 

تبادل اطالعات راداشته باشند. 
5- رویداد هیبرید : رویدادهای هیبرید درواقع ترکیبی ازمولفه های رویداد زنده 
و رویداد مجازی را دارا می باشند. دراین مدل، ممکن است تعدادی ازمخاطبین 
حضورفیزیکی داشته باشند حال آنکه عده ای دیگر از راه دوردررویداد مشارکت 
کنند. ازمزیت های رویدادهیبرید؛ جذب اسپانسراست لیکن تدارکات این نوع رویداد 

هم ازجنبه ی فیزیکی وهم دیجیتال، اندکی پیچیده ترازرویداد مجازی است. 
نکته ی قابل توجه اینکه؛ رویداد چه حضوری وچه مجازی، هم ازجنبه های 
مثبت وهم منفی برخوردارند و چالش اصلی برگزارکنندگان این است که به 

فراخورنیازش یکی ازآنها را انتخاب نماید.

مزایای رویداد های مجازی و هیبرید
رویدادهای تخصصی، چندین کارکرد کلیدی دارند: بازده مالی برای برگزارکننده، 
به اشتراک گذاری جدیدترین اطالعات و شبکه سازی. طبق تجربه، مالقات 
های مستقیم به نظرمطلوب ترین راه برای رسیدن به این اهداف بوده اند، اما تا 
امروزمقاومت زیادی برابربه کارگیری مدل های نوین وبهره برداری ازپتانسیل 
های بکرارتباط گیری وجود داشته که بی تردیدمحصول عدم آگاهی ازگزینه 

های جانشین بوده است.
با شکوفایی تکنولوژی این نتیجه مشخص شد که رویدادهای مجازی و هیبرید 
قادرند تاهم آسیب های لغو برنامه را تاحدی جبران کنند وهم مزایای ارزشمندی 

مهیا نمایند:
توانند به شدت مزیت مالی  یا هیبرید می  : رویدادهای مجازی  1-سودمالی 

داشته باشند، چراکه نیاز قسمتی یا تمام اجاره بهای فضای نمایشگاهی، بیمه، و 
خدماتی مانند کارکنان و کترینگ رفع می گردد. بنابراین، ازهزینه ها و مخارج 
عملیاتی برگزارکننده کاسته شده و درنتیجه پتانسیل بازگشت سرمایه گذاری یا 

ROi باال می رود.

 2-شرکت کنندگان بیشتر: مالقات های حضوری به دلیل فواصل جغرافیایی ، 
سفرهای مختلف را می طلبد که با شرایط قرنطینه سازگارنیست. پس رویدادهای 
آن الین کارکرد مهم تری پیداکرده اند و مخاطبان آن روزبه روزبیشترمی شوند.
3-قابلیت اندازه گیری: تکنولوژی استفاده شده برای فراهم ساختن رویدادهای 
آن الین ، امکانی را میسر می کند که اجازه می دهد تا برگزارکنندگان ارزیابی 
نتیجه را درکوتاه ترین زمان انجام دهند. چنین اطالعاتی به منظوراعمال تغییرات 

مورد نیازالزم است. 
4-سهولت انتقال: جایگزینی رویدادهای مجازی آسان ترازچیزی است که به 
نظرمی رسد. این رویدادها متکی به مدیوم ها وقالب هایی اند که با آنها آشنا 

هستیم. 

انواع رویدادهای آن الین
با تکنولوژی موجود هرنوع ارائه ای، ازجلسات علمی تا کارگاه آموزشی ونمایشگاه، 
می تواند به صورت مجازی اجراشود. البته جزییات با توجه برقالب رویداد متغییر 
هستند. اصواًل 5 نوع رویدادآن الین را درنظرمی گیریم که تفاوت آنها به لحاظ 

موقعیت مکانی و سطح تعامالت است:
1( پخش متمرکزازیک مکان واحد وهیچ تعامل با مخاطبین. 

2( پخش متمرکزازیک مکان واحد با تعامل کامل با مخاطبین.
3( پخش متمرکزازیک مکان واحد با تعامل محدود با مخاطبین یعنی تعداد 

اندکی ازحاضرین می توانند تعامل داشته باشند.
4( پخش غیرمتمرکزیا ازمکان های مختلف بدون هیچ تعامل با مخاطبین. 

5( پخش غیرمتمرکزیا ازمکان های مختلف با تعامل با چندین مخاطب.
هریک ازقالب های ذکرشده درباال، استراتژی متفاوتی را می طلبند تا تعاملی 
بهینه تضمین شود. و به هرحال الزامات عملی و تکنیکی وجوددارند که برای تمام 

انواع رویدادهای مجازی باید اجرا شوند. این الزامات به قرار زیرهستند:
*تکنولوژی ویژه ومحل اجرا

*پهنای باندی جهت تحویل بدون اشکال رویداد به مخاطب 
* مدل تعامل معین، چنانچه قراربرجلسات پرسش وپاسخ باشد

*ابزارالزم جهت تسهیل شبکه سازی 
*برنامه ریزی برای بازاریابی ودرآمدزایی رویداد

*ارزیابی استاندارد تعامل و مشارکت با مخاطب درحین رویداد
*جمع آوری بازخورد مخاطبین ازرویداد 

به خاطرداشته باشید که صرفنظراز نوع رویداد، اساساً کلیه ی برنامه ریزی ها باید 
درراستای تقویت تعامل و حمایت اززیرساخت های مجازی باشد. 

congrex.com و www.pmlive.com :منابع
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در همان سه ماهه نخست سال 2020 همه گیری ویروس کرونا منجر به سقوط 
3 درصدی ارزش تجارت جهانی گردید. به این ترتیب بدیهی است که کرونا را 
بزرگترین رکود اقتصادی دنیا پس از جنگ دوم جهانی تلقی کنیم، رکودی که 

برتمامی حوزه ها ازمالی تا هتل داری وغیره تاثیرکم سابقه ای برجای گذارده است. 
با وجود عدم شفافیت در خصوص شرایط اپیدمیولوژی و اقتصادی؛ پس ارزیابی مدت 

زمان و میزان وخامت همه گیری به نظرناممکن می رسد. 
در هرحال پیش بینی های اخیر حاکی از این است که؛ حجم تجارت بین 13 تا 
32 درصد تا پایان سال 2020 کاهش پیدا می کند )WTO(، رشد سراسری تا 
منفی 3 درصد )IMF( محتمل است و البته سناریوهای دیگری همانند بازگشت 
به میانگین نرخ رشد 3 درصد، بعد از 2022 تا سقوط نرخ رشد تا 17 درصد تا سال 
2024، نیز مطرح  هستند. صنایعی که عملیاتشان جهانی تر  است یا بر واردات مواد 
اولیه از چین متکی هستند در اثر همه گیری کرونا، اختالل مشخص تری در زنجیره 
تامین پدید آمده است. این موضوع به خصوص درحوزه ابزار دقیق، ماشین آالت، 
خودروسازی وتجهیزات ارتباطی نمایان بوده است. هرچند صنعت مد را غیرضروری 
فرض کنیم، این صنعت نیز با مخاطرات قابل توجهی روبه روشده است. به این معنا 
که مصرف کنندگان در قرنطینه می مانند و احتیاجی به محصوالت تازه ندارند، در 
نتیجه بسیاری از کشورهای در حال توسعه که نقش تامین کنندگان کاالهای مذکور 

را دارند دچار چالش های جدی می شوند که در این جا به آنها می پردازیم.  

تدارکات و زنجیره تامین صنعت نساجی در کشورهای در حال توسعه 
در سال 2001 چین به سازمان تجارت جهانی پیوست. در آغاز سال 2005 موافقتنامه 
سازمان تجارت جهانی برای نساجی و پوشاک )که محدودیت های مربوط به آن که 
طی یک دوره ده ساله به خاتمه می رسید( منقضی گردید و همین سبب شد تا چین 
به یکه تاز زنجیره ارزش نساجی و پوشاک بدل گردد. براساس گزارش کنفرانس 
توسعه و تجارت سازمان ملل UNCTAD ، مربوط به سال 2005، هر دوی این 
رخدادها سبب ساز انتقال مراکز تولید پوشاک به چین و سایرکشورهای شرق آسیا 

شدند چرا که هزینه های نیروی کار در این منطقه بسیار اندک بود. 
تولید  به  اقدام  چین  وکارخانه های  باالرفت  تدریجاً  چین  در  دستمزدها  سپس 
محصوالتی با کیفیت تر نمودند و این موضوع کشورهایی مثل بنگالدش و پاکستان 
و ویتنام را برآن داشت تا با دستمزدهای پایین شروع به جلب شرکت هاجهت انتقال 

پایگاه های تولیدشان-به جای چین- به این مناطق کنند. 
در مقیاس جهانی، چین تامین کننده مهم کاالهای مد باقی مانده )در جدول 1 هم 

مشخص شده( لیکن مصرف کننده مهم این صنعت هم شده است.
صادرکنندگان عمده کاالهای مد که صادرات در این بخش، سهم قابل توجهی از 
درآمد صادراتی را نشان می دهد در جدول 2 نشان داده شده اند. آن کشور آسیایی که 
بیشتر تحت تاثیر شیوع بیماری قرارگرفته بنگالدش می باشد که حدود ۸5 درصد از 

صادراتش حاصل کاالهای مد و پوشاک است. 
اصواًل به این صنعت ماهیتی جهانی داده شده و شرکت ها وخرده فروشان الزم است 

تا کاالها و مواد اولیه را میان شماری از کشورها حرکت دهند.عالوه بر چین، ایاالت 
متحده امریکا به عنوان یک بازار خرده فروشی شاخص و برخی کشورهای اروپایی 
مانند بلژیک، آلمان، فرانسه و انگلستان هم در این تجارت برجسته عمل می کنند. 
به لحاظ دیدگاه لجستیک، حوزه منسوجات و پوشاک صنایعی حساس- به زمان 
محسوب می شوند. بی نظمی در به مقصد رسیدن کاالها می تواند منجر به کاهش 
یا به صفر رسیدن سود صاحبان کاالها گردد. افزون بر این، مجموعه های لباس به 
سرعت درحال تغییر هستند و ذاتاً چرخه  عمرکوتاهی دارند، جالب اینکه کاالهای مد 
از منظرکوتاه بودن چرخه عمر، شبیه کاالهای » فاسدشدنی« می باشند و هرکدام 
فصل خاص خود را برای ارائه دارند. در این معنا، لجستیک منسوجات از جنبه 
موجودی، زمان و نحوه تحویل دارای اهمیت زیادی است. شیوه  ترابری کاالها 
معمواًل تلفیقی از زمین، هوا و دریا است. با چنین زمینه  لجستیک، بهره گیری از مدل 
چندگانه، کلید تضمین سر وقت رسیدن خواهد بود. ناگفته نماند که پیشرفت های 
تجارت الکترونیک کمک چشم گیری به فرآیند ترابری کاالها کرده و مواردی مانند 
زمان سریع، ظرفیت کنترل مرجوعی کاال، انتقال در حجم باال، امکان تعیین موقعیت 

لحظه به لحظه کاالها برای تولید کننده و سفارش دهنده را تسهیل نموده است. 

مالحظات نوظهور مرتبط با Covid-19 ازدیدگاه کشورهای درحال توسعه 
 اختالل در زنجیره تامین: دیدگاه کاهش تقاضا

همه گیری کرونا اول منجربه توقف تولید در چین شد و بعد با تعطیلی فروشگاه ها 
در اقصی نقاط جهان ادامه یافت. در حال حاضردر اروپا و امریکا که دو مقصد اصلی 
خرده فروشی دنیا محسوب می شوند، هنوز هم سفارشات لغو می گردند و این روند لغو 
سفارش، نگرانی بسیاری ازکشورهای تامین کننده را تشدید نموده است. خوشبختانه 
شبکه منطقه آسیایی منسوجات پایدار STAR 1، که انجمن های تولیدی از کشورهای 
بنگالدش، کامبوج، چین، میانمار، پاکستان و ویتنام را دربرمی گیرد، سریعاً وارد عمل 
شده وخواستار پایبندی برندها وخرده فروشان پوشاک به قراردادهایشان گردیده با 
این هدف که ازکارگران و مشاغل کوچک در زنجیره  تامین در این منطقه آسیایی 

حمایت شود.

اختالل در زنجیره  تولید: محدودشدن چشم اندازتولید
بدیهی است که گسترش وضعیت شیوع در کشورهای کلیدی تامین کننده، برحضور 
نیروی کار و اساساً روند تولید ولجستیک کاالها تاثیر به سزایی داشته است. یکی 
از مسائلی که به شدت مورد توجه قرارگرفته؛ انتقال پایگاه های تولید به آن دسته از 
کشورهای تامین کننده است که قادر به فعالیت سریع تر، در قیاس با منطقه  آسیایی، 

باشند یا اینکه درموقعیت مکانی نزدیک تربه خرده فروشان مستقرباشند. 
مسئولین در کشورهای توسعه یافته اقدامات بی سابقه ای را پی گرفته اند تا معضالت 
اقتصادشان رادر دوران همه گیری بیماری، سبک ترکنند. این درحالی است که در 
بیشترکشورهای در حال توسعه، از حمایت های مشابه خبری نیست. پس صندوق 
بین المللی پول، بانک جهانی، و احتمااًل سایرکشورها؛ بسته های کمکی را با هدف 

اطالعرساني

کشورهای درحال توسعه وچالش پیرامون نساجی و پوشاک دردوران کرونا
مترجم: تهمینه موالنا
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حمایت از اقتصادها و به خصوص بازار های نوظهور فراهم می سازند.

تاثیرپیوستگی ترابری
تغییرات قابل مشاهده ناشی از همه گیری کرونا در شبکه حمل و نقل دریایی قابل 
توجه است هستند؛ کاهش توالی خدمات و تغییراتی درمسیرها از آسیا به اروپای 
شمالی که از محورهای کلیدی تجارت کاال های مد و پوشاک از جمله این تغییرات 
است. همچنین خط ترابری کشورهای تامین کننده چه بین قاره ای وچه درون 
منطقه ای متاثر از این شرایط شده وتداوم این معضل می تواند بهبود اقتصادی را 
بسیار دشوار تر از حد تصورگرداند. بدون شک با ابهامات موجود از اوضاع آینده، صنعت 
مد با مخاطره زیادی دست و پنجه نرم می کند. با شرایط نامشخص موجود باید 
اذعان کرد که تطبیق پذیری هر کشور فعال در زنجیره ارزش صنعت مد و پوشاک، 
در گرو رویکردهای متفاوتی است. چشم اندازها به خصوص برای کشورهایی که با 
هزینه کم تامین کاالرا انجام می دهند نیز ناخوشایند به نظرمی رسد. این کشورها 
عمدتاً برای درآمدشان وابسته به صادرات نساجی و پوشاک می باشند که اکنون 

با محدودیت مالی و سیستم های ضعیف بهداشتی مواجه هستند. حرف آخراینکه؛ 
برنامه ریزی برای ضعیف ترین لینک های زنجیره ارزش در اولویت است. به یاد داشته 
باشیم که قبل از همه گیری کرونا نیزصنعت مد وپوشاک با چالش نوینی در راستای 
» پایداری« و حمایت ازمحیط زیست، در قالب تغییر الگوهای تولید، الگوهای مصرف، 
مد سریع و بازیافت و غیره مواجه شده بود دراینصورت آیا بحران کنونی به تحول در 
تغییرات ساختاری برای زنجیره تامین شتاب می بخشد؟ این شرایط می تواند منجر 
به تعمیم مدل هایی مانند » بدون فصل«2 یا »زنجیره  کوتاه تر تولید« شود. اگر 
چنین موضوعی محقق گردد پس مدل های کسب وکار »به موقع بودن«3 و »تولید 

براساس سفارش«4 از این پس معنایی نخواهند داشت.   
 unctad.org :منبع

جدول 1- 2۰ کشور برترصادرکننده کاالهای مد )سهم در صادرات جهانی(  

جدول 2- 2۰ کشورصادرکننده کاالهای مد )سهم درصادرات کل کشور( 

1- SUSTAINABLE TEXTILE of ASIAN 
REGION
2-seasonless
3-just in time
4-made-to-order
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فناوری  موسسه   )CSAIL( مصنوعی  هوش  و  کامپیوتر  علوم  کتابخانه  تیم 
ماساچوست)MIT( به نگرشی تازه برای خودکارسازی فرایند کشبافی دست پیدا 

کرده است.
در ماشین آالت کشبافی مدرن امکان اجرای بیشتر الگوها بر روی بیشتر انواع لباس 
ها وجود دارد اما اغلب طرح هایی که کمی منحصر به فرد تر هستند را نمی توان 

با استفاده از ماشین آالت کشبافی بر روی لباس ها پیاده کرد. 
ابزار تولید الگوهای کشباف امروزی پیچیده هستند و غالبا تنها تکنسین های 
متخصص می توانند از آن ها استفاده کنند. برنامه نویسی برای طراحی های جدید 
یک فرایند پیچیده و خسته کننده است چون باید مسیر سوزن ها را برای هزاران 
جهت تعریف کرد که همه به نوع ساختار کشبافی شده بستگی دارد. این کار برای 

یک طراح مد چندان خوشایند و ایده آل نیست. 

گوید:  می  ماساچوست  فناوری  موسسه  در  دکترا  دانشجوی  کاسپار،  الکساندر 
»متخصصان کشبافی تنها افرادی هستند که قادر به برنامه نویسی موثر و کارآمد 
برای الگوهای بافندگی می باشند. هدف ما این است که با کم کردن فاصله بین 
متخصصان و افراد غیرمتخصص امکان ایجاد طرح های بافندگی مختلف را برای 

طراحان مد فراهم کنیم.«

اینورسنیت
موسسه فناوری ماساچوست در سال 201۹ اعالم کرد که محققان در کتابخانه 
علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی با استفاده از فناوری های هوش مصنوعی)AI( و 
یادگیری ماشین)ML( به نگرشی جدید برای خودکارسازی فرایند کشبافی دست 

یافته اند.
با استفاده از سیستمی به نام InverseKnit می توان عکس الگوهای کشباف را 
به دستورالعمل تبدیل و آن را به ماشین ارسال کرد تا طرحی مشابه آن تولید کند. 
به گفته تیم تحقیقاتی طراحان لباس های اسپرت و کژوآل با استفاده از این ابزار 
می توانند بدون دانستن زبان ماشین و حتی مسایلی نظیر کارایی و ضایعات ماشین، 

لباس های سفارشی تولید کنند.

مزایا
به گفته کاسپار ابزار جدید در ابتدا به نفع سیستم های تولید انبوه که قادرند سریع تر 
امتیازات سفارشی سازی را از آن خود کنند، است. با استفاده از این ابزار امکان ایجاد 
ویژگی های سفارشی برای مصرف کنندگان وجو دارد برای مثال تزیین لباس، 
طرح های فانتزی، اصالح سایز و عملکرد از جمله مواردی است که می توان در 

طول فرایند تولید کشباف به لباس اضافه کرد.
در نهایت سیستم هایی نظیر اینورسنیت برای تولیدکنندگان کوچک در صنعت 
نیز مزایایی خواهند داشت. برای مثال کمپانی انگلیسی Kniterate ماشین آالت 

خودکارسازی فرایند کشبافی با استفاده از هوش مصنوعی
اطالعرساني

ترجمه: آزاده موحد



 79 اسفند99   شماره 216 

کشبافی اقتصادی و فشرده را با هدف گسترش فناوری های اتوماسیون عرضه 
کرده است.

در ماشین آالت حلقوی پودی می توان با تولید پارچه از پایین به باال و حذف نیاز 
به برش پارچه میزان ضایعات تولید شده را کاهش داد. این موضوع شباهت های 

بین فناوری های کشباف و تولید افزودنی را برجسته می کند.
کاسپار اشاره می کند که قابلیت های تولید افزودنی که مثال آن در ماشین بافندگی 
حلقوی پودی زده شد، امکان تولید بدون ضایعات را برای صنایع فراهم می کند 
اما کمبود نرم افزار و در نتیجه کمبود سفارشی سازی پتانسیل عظیم ماشین آالت 

بافندگی حلقوی پودی را محدود کرده است. 
مشکل اینجاست که ماشین آالت با پتانسیل باال وجود دارند اما هنوز نرم افزار 

مناسب برای طراحان در دسترس نیست.
پروژه اینورسنیت تیم CSAIL در همین رابطه است.

داده
جیم مک کان، استادیار موسسه رباتیک دانشگاه کارنگی ملون می گوید: »تیم 
تحقیقاتی در پروژه اینورسنیت برای نخستین بار مجموعه بزرگی از داده های 
مربوط به نمونه های کشباف را جمع آوری کرده است که این امکان را فراهم 
می کند تا از تکنیک های مدرن بینایی کامپیوتر برای تجزیه و تحلیل الگوهای 

کشبافی استفاده شود.«
متاسفانه این فناوری نیازمند داده های بسیار است. مک کان اضافه می کند که 

روشهای پیشرفته فعلی بینایی کامپیوتر نیازمند داده ها و نمونه های بیشتر است تا 
اثربخشی آن بیشتر شود. ابزاری که در آن از فناوری های اسکن کردن استفاده می 
شود تنها با یک عکس قادر به جمع آوری تمام اطالعات مربوط به الگویی که باید 
آن را تکرار کند، نیست چون یک شکل سه بعدی بوده و برای تکرار آن به تمام 

تکه های پازل نیاز است. 
بنابراین هرچه داده های بیشتری در اختیار داشته باشیم بهتر است. در حال حاضر 
تیم تحقیقاتی مشغول کار بر روی تولید و به دست آوردن داده های بیشتر به منظور 

تکمیل و یکپارچه کردن طرح کلی پروژه اولیه می باشد. 

آینده
تیم تحقیقاتی CSAIL در سال 201۹ قادر به خلق دوباره الگوهای کشباف با دقت 
تا ۹4 درصد بود اما هدف آن ها رسیدن به دقت صد در صد نیست بلکه توانایی 

اسکن کردن ساختارهای لوله ای سه بعدی پیچیده تر است. 
نزدیک شدن به الگوی اولیه خوب است اما نکته مهم تر امکان سفارشی سازی از 

طریق دستورالعمل های قابل خواندن ماشین می باشد. 

مرجع:
Otis Robinson, “Automating the knitting process with AI”, 
WTIN, February 2021
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در تایوان جنبشی برای به کارگیری اتوماسیون در بخش نساجی کشور به راه 
از سوی  از سه عامل مهم است: سیاست دولت، درخواست  افتاده که ناشی 
 Asia Kingdom برندها و کمبود نیروی کار. این ادعا از سوی کمپانی بزرگ
Machinery-تولیدکننده ماشین آالت رنگرزی پارچه برای برندهای بزرگ-

مطرح شده است.
مدیرعامل کمپانی، استیو لین در این رابطه می گوید در وهله اول سیاست های 
دولت به شدت بر تولید هوشمند و اتوماسیون تاکید دارد و دولت با هماهنگی 
موسسه تحقیقات نساجی تایوان)TTRI( سمینارها و پروژه های زیادی را برای 
توسعه فناوری اتوماسیون بر پایه صنعت 4.0 برگزار کرده و انجام داده است. عامل 
دوم درخواست برندها برای فرایندهای پیشرفته تر است که باعث کاهش اثرات 

منفی زیست محیطی می شود. 
در آخر کمبود نیروی کار به دلیل پاندمی کووید-1۹ باعث کاهش بهره وری شده و 
هم زمان نیز فشار از سوی مشتریان باعث شده تا بسیاری از کسب و کارها ماشین 

آالت اتوماتیک را به عنوان جایگزینی برای کارگران کف کارخانه در نظر بگیرند.
عالوه بر آن توسعه فناوری های اتوماسیون از سوی تولیدکنندگان مطرح تجهیزات 
اصلی)OEMs( نظیر آسیا کینگدم حاکی از آن است که سرعت صنایع تایوانی 

برای وفق دادن خود با عوامل تاثیرگذار در بازار بسیار باالست.
انجمن توسعه تجارت خارجی تایوان )TAITRA( در گزارشی نشان داده که 
چگونه بهره گیری شرکت های تایوانی از ماشین آالت اتوماتیک به انعطاف پذیری 
آن در مواجهه با پاندمی اخیر کمک کرده است. بنابراین با توجه به پیشرفت های 
قابل مالحظه در زمینه اتوماسیون بخش نساجی تایوان می توان نتیجه گرفت که 

کشورهای آسیای شرقی از نقش های اصلی نوظهور در عرصه صنعت 4.0 می 
باشند.

استفاده از اتوماسیون به عنوان یک راهکار
اتوماسیون در وهله اول و به دلیل طبیعت خود به عنوان راهکاری برای رفع 
مشکالت طوالنی مدت صنعت در بازار نساجی تایوان مورد استفاده قرار می گیرد.
کمپانی پایلونگ-تامین کننده ماشین آالت حلقوی تخت باف و گردباف برای 
صنایع نساجی-فناوری بافندگی حلقوی هوشمند را که در آن از اتوماسیون بهره 
گرفته می شود و همچنین نظارت هوشمند را به عنوان راهکاری برای مشکالت 
موجود در صنایع نساجی مطرح کرده است. میسون چاو، دستیار مدیر دپارتمان 
بازاریابی در کمپانی پایلونگ می گوید که در بیشتر ماشین آالت بافندگی حلقوی 
از فناوری های هوشمند نظیر سیستم های مدیریت داده ای برای گرداندن ماشین 
آالت استفاده می شود اما پایلونگ به کنترل فرایندهای اتوماتیک در آن ها نیز 
عالقمند است. با این کار این صنعت در جهان و نه فقط در تایوان قادر است با 

معضل کاهش نیروی انسانی، استخدام و آموزش مقابله کند.
در تایوان به طور خاص استفاده از اتوماسیون ارتباط نزدیکی با موقعیت آن در بازار 
جهانی و روش های باال بردن سطح رقابت پذیری دارد. چی لونگ چانگ، مدیر 
عامل کمپانی Acme Machinery Industry که یکی دیگر از تولیدکنندگان 
تجهیزات اصلی برای بخش رنگرزی در تایوان است، می گوید که تایوان در 
مقایسه با سایر کشورهای بزرگ تولیدکننده پارچه به نیروی کار و تولید ارزان 
دسترسی ندارد و در نتیجه بسیاری از شرکت های نساجی برای کاهش هزینه های 

اطالعرساني

بهره گیری از اتوماسیون در صنایع نساجی تایوان در جهت رفع مشکالت زیست محیطی
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تولید، زمین و دستمزد کارگر به خارج از کشور منتقل شده اند. چانگ عقیده دارد که 
صنایع تایوان برای بقای خود در این شرایط می توانند به اتوماسیون سازی بپردازند. 
کمپانی همچنین عقیده دارد که کلید باال بردن رقابت پذیری تایوان به کارگیری 
 Acme اتوماسیون برای کاهش نگرانی های زیست محیطی است. اخیرا کمپانی
سرعت  باال،  فشار  دارای  که   AM-ICD رنگرزی   ماشین  از   Machinery

رنگرزی یکنواخت و تسمه نقاله هوشمند می باشد، رونمایی کرده است. این ماشین 
کامال به صورت اتوماتیک کنترل می شود که باعث کاهش خطاهای اپراتور، ثبت 
داده های ارزشمند در فرایند و بهبود کنترل بر روی مواد شیمیایی مورد استفاده می 
شود. در ماشین آالت رنگرزی سنتی به آب زیادی برای چرخاندن پارچه نیاز بود 
اما با استفاده از فناوری هایی نظیر AM-ICD از یک تسمه نقاله برای این کار 
استفاده می شود. کمپانی امیدوار است که با تمرکز بخش تحقیق و توسعه خود بر 
روی اتوماسیون و محیط زیست به رفع مشکالت این صنعت در رابطه با مصرف 

آب و انرژی کمک کند.
چانگ می گوید: »صنعت نساجی نه تنها یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان 
آب و انرژی می باشد بلکه یکی از آالینده ترین صنایع نیز به شمار می رود. با به 
کارگیری نسل جدید ماشین آالت رنگرزی می توان مصرف آب، انرژی، میزان 

پساب های تولید شده و انتشارات دی اکسید کربن را کاهش داد.«
بنابراین کارخانجات رنگرزی با به کارگیری اتوماسیون در زنجیره تامین تولیدات 
نساجی در واقع با یک تیر دو نشان می زنند: آن ها با این کار نه تنها هزینه های 
تولید را کاهش می دهند بلکه به حل معضالت زیست محیطی نیز کمک می کنند. 
کمپانی آسیا کینگدم همچنین استفاده از فناوری های پیشرفته در حیطه صنعت 
4.0 را کشف کرده است. این کمپانی اخیرا فناوری جدیدی را برای شستشوی 
پارچه عرضه کرده است که در آن از هوش مصنوعی برای مشاهده، ارتقا، بهینه 

سازی و جمع آوری داده های فرایند استفاده می شود.
لین می گوید آن ها کل فرایند شستشوی پارچه را دیجیتالی و آن را به فرایندی 
کامال خودکار که توسط هوش مصنوعی کنترل می شود، تبدیل کرده اند. در این 

فرایند مصرف آب به طور میانگین تا 30 درصد کاهش می یابد.
باف  تخت  آالت  ماشین  تولیدکننده   Kauo Heng کمپانی  دیگر  جایی  در 
کامپیوتری، ماشین جدیدی را به نام KH-212SP و با هدف افزایش تولید و 
اصالح الگوهای مصرف انرژی موجود در ماشین های متداول عرضه کرده است. 
در این ماشین از یک سیستم انتخاب سوزن جدید و منحصر به فرد استفاده شده 
است: این سیستم به کوتاه شدن فرایند بافندگی حلقوی کمک می کند ضمن این 

که با مصرف برق کمتر از میزان مصرف انرژی می کاهد.
آن چه که در جریان مطالعه بر روی تولیدکنندگان تجهیزات اصلی در تایوان بسیار 
آشکار بود افزایش تمرکز بر روی صنعت 4.0 در جهت رفع آسیب های زیست 

محیطی است.

نوآوری
بررسی های انجام شده بر روی شرکت های فوق این باور را که اتوماسیون یک راه 
حل جادویی برای رفع مشکالت فوق است، تایید می کند. آلبرت هو، مدیر فروش 

کمپانی کائوهنگ عقیده دارد که  اتوماسیون نه تنها از مزایای زیست محیطی 
برخوردار است بلکه تا حد زیادی باعث افزایش بهره وری کشور، تامین داده های 

بسیار مفید برای مدیریت بهتر و کنترل هزینه ها می شود.
هو می گوید: »اهمیت به کارگیری اتوماسیون در صنایع نساجی تایوان روز به 
روز بیشتر می شود. صنعت نساجی تایوان برای رقابت با کشورهای همسایه مانند 
چین و برآورده کردن نیازهای جدید مشتریان باید همچنان به نوآوری در عرصه 

اتوماسیون ادامه دهد.«
در نتیجه پیش بینی لین از آینده صنایع نساجی تایوان تولید سریع و در مقیاس کم 
و با سرعت تولید باالست. اولویت قرار دادن فروش آنالین توسط برندها در کنار 

به کارگیری فناوری های جدید و نوآورانه می تواند از دالیل این موضوع باشد. 
لین همچنین پیش بینی می کند که کارخانجات نساجی تایوان در آینده دیجیتالیزه 
شوند. در این کارخانجات کارگران بسیار کمی در کف کارخانه مشغول به کار 
هستند و به جای آن در نقاط مختلف کارخانه سنسورها و ماشین آالت اتوماتیک در 
حال کار قابل مشاهده خواهد بود. نیروی انسانی متخصص نیز به جای سر و کار 
داشتن با مسایل قدیمی و معمولی بیشتر تمرکز خود را بر روی رفع مسایل جدید 

و خالقانه خواهد گذاشت.
 این کارخانجات دوستدار محیط زیست هستند و به تولید در مقیاس کوچک می 
پردازند. چانگ با این نظریه موافق است و عقیده دارد که آینده صنایع نساجی تایوان 
بر پایه تولید محصوالت متنوع با حجم کم و کیفیت باال می باشد. نتیجه گیری 
او این است که تا زمانی که تقاضا در بازار وجود داشته باشد مزایا و کاربردهای 

اتوماسیون از این هم بیشتر خواهد بود.

مرجع:

Otis Rabinson, “Taiwanese industry wields automation to 
tackle environmental issues”, WTIN, October 2020 
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حدود چهار دهه است که نرخ رشد نخ های فیالمنتی در مقایسه با بازار جهانی 
الیاف سریع تر بوده است. ماندگارترین نرخ رشد آن ها که برای مدت زمان 
طوالنی تری بدون تغییر باقی ماند، 5/6 درصد بود هرچند که نرخ رشد در 
طول سه سال اخیر در آهسته ترین حالت خود قرار داشته است. این آهستگی 
به ناآرامی های اقتصادی، خالی کردن انبارها و کاهش مصرف در سطوح خرده 

فروشی مربوط می شود.
ذخیره فیالمنت ها از سال های 1۹۸0 تا کنون به طرز قابل توجهی افزایش 
یافته و از 6 میلیون تن به 4۸ میلیون تن رسیده است. در این میان الیاف پلی 
استر مورد استفاده در منسوجات، الیاف صنعتی و الیاف مورد استفاده در فرش و 

موکت با سهم بیش از ۸0 درصد الیاف غالب بوده است. 
پلی آمید با افزایش اخیر حجم آن در مقام دوم قرار دارد و سهم آن نیز 10 
درصد می باشد. وضعیت پلی پروپیلن نیز در طوالنی مدت تغییر چندانی نکرده 
است. در طول هفت سال گذشته حجم تولید اسپاندکس که دارای خاصیت 
کشسانی منحصر به فردی می باشد بدون آن که باعث ایجاد ناراحتی شود، دو 

برابر شده و به حدود یک میلیون تن رسیده است. 
در حال حاضر سهم تقریبی الیاف سلولزی نیز کمتر از یک درصد می باشد 

که انتظار می رود در آینده افزایش پیدا کند، در سال 1۹۸0 این رقم حدود 1۹ 
درصد بوده است.

حجم تولید نخ های اسپان از سال 2012 به بعد تقریبا ثابت و حدود 3۹ میلیون 
تن در سال بوده است. از سال 2013 به بعد و در سال های اخیر این نخ ها 

توان رقابت با رشد چشمگیر فیالمنت ها را نداشته اند. 
مقرون به صرفه بودن، خواص بهبود یافته، سرمایه گذاری های عظیم در مواد 
اولیه، امنیت در تامین الیاف و در نهایت افزایش کاذب قیمت پنبه در سال های 

2011-2010 از عوامل تاثیرگذار در رونق فیالمنت ها هستند. 
البته رشد هر دو نوع از نخ یعنی اسپان و فیالمنتی برای سومین سال پیاپی 
زیر 2 درصد بوده که باعث شده تا میانگین نرخ رشد ساالنه در قرن دیگر 3/5 

درصد نباشد. در شکل 2 نیروهای بازار حال حاضر نشان داده شده است. 
بیشتر صنایع مطرح موفق شدند در دوران بدون سهمیه فعالیت های مربوط 
به ریسندگی خود را افزایش دهند برای مثال چین در این دوره حجم تولید 
خود را تقریبا دو برابر کرد و سهم خود از بازار را 10 درصد افزایش داد و به 

62 درصد رساند. 
علی رغم این که بنا بر گزارش فدراسیون بین المللی تولیدکنندگان نساجی در 

اطالعرساني
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این دوران حدود ۸0 میلیون اسپیندل نصب شده بود، ریسندگی ثانویه نیز به 
آرامی باعث افزایش تولید نخ اسپان شده است. در عین حال در سال گذشته 
ذخیره فیالمنت بیشتر از سه برابر شد و به 35 میلیون تن رسید که تقریبا معادل 

کل میزان تولید جهانی در سال 2012 می باشد. 
هند که دارای دومین صنعت الیاف بشرساخت و پنبه در جهان است، در هر دو 
بخش شاهد پویایی بوده است حتی با وجود این که سهم نخ های پنبه ای از 
64 درصد در سال 2005 به 50 درصد در سال جاری افت پیدا کرد. در سال 
های اخیر حجم نخ های پنبه ای تقریبا معادل نخ های فیالمنتی یعنی حدود 

4 میلیون تن بوده است.
در پاکستان بر خالف هند تجارت نخ های فیالمنتی ناچیز بوده و نخ های پنبه 
ای است که بازار را می گرداند. حدود 30 درصد از پنبه مورد استفاده در کسب 
و کارهای فیالمنتی در پاکستان از خارج از کشور تامین می شود چون وضعیت 
کشت پنبه پس از آن برداشت فاجعه آمیز در فصل 16-2015 هنوز به حالت 
اولیه خود برنگشته است. این سومین بار در طول یک قرن است که محصول 

پنبه در پاکستان به کمترین مقدار خود می رسد.

در ایاالت متحده آمریکا تولید نخ های اسپان و فیالمنتی شاهد افت بوده است 
با این تفاوت که بخش فیالمنت پس از بحران مالی خود را بازیابی کرد و حجم 
تولیدات داخلی آن به آرامی رو به افزایش گذاشت. ریسندگی نخ پنبه ای پس 
از بحران مالی به گونه ای بود که حجم تولید آن در مقایسه با سال 2005 
تقریبا به نصف رسید. در هر صورت وجود این محصول برای آمریکا ضروری 
است چون این کشور همچنان با فاصله زیادی برزگ ترین صادرکننده پنبه در 

جهان می باشد.
در ویتنام نیز شاهد تغییر و تحوالت محسوسی بوده ایم البته مسلم است که 
مبنای مقایسه در این کشور از رقم پایین تری شروع می شود. ویتنام با وارد 
کردن حدود 1/6 میلیون تن پنبه در فصل جاری به سومین وارد کننده بزرگ 
پنبه در جهان تبدیل شده است، عالوه بر آن افزایش تدریجی ظرفیت تولید 
الیاف بشرساخت باعث شده تا ویتنام به سومین تولیدکننده بزرگ نخ های پلی 
استر صنعتی در جهان تبدیل شود. این توسعه پویا ناشی از الحاق ویتنام به 
سازمان تجارت جهانی در ژانویه 2007 و همچنین شرایط فعلی نظیر افزایش 
هزینه های نیروی کار در چین و جنگ تجاری بین چین و آمریکا می باشد. 
پیش بینی می شود این روند رو به رشد با توجه به توافق جامع شراکت ترنس 
پسیفسک با ده کشور منطقه آسیا-اقیانوسیه و توافق تجاری آزاد با اتحادیه اروپا 

که باعث افزایش صادرات در آینده می شود، ادامه داشته باشد.
پنج کشوری که در این متن به آن ها اشاره شد، تامین کننده ۸0 درصد نخ 
آسیایی همچنان کم رنگ شدن  جهان هستند. محرک رشد در کشورهای 
تدریجی زنجیره نساجی در آمریکا می باشد. در شکل 3 ده تامین کننده برتر 

نخ در حهان در سال 201۸ نشان داده شده است.

مرجع:
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ment yarns”, International Fiber Journal, December 2019 
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برای بسیاری از شرکت ها نگهداری و تعمیرات پیشگویانه اغلب حکم دروازه ورود 
به موج چهارم انقالب صنعتی را دارد. این روش برای شروع تحول دیجیتال، روشی 
آسان به شمار می رود چون نسبتا ارزان بوده و می توان آن را با استفاده از فناوری 
های موجود نیز به کار گرفت ضمن این که بازگشت سرمایه آن نیز سریع و آسان 
است. کمپانی ABB یک کمپانی جهانی مطرح در زمینه صنعت 4.0 بوده که ارایه 
دهنده سیستم های محرک کارایی و صرفه جویی می باشد. این کمپانی همچنین 
برای حمایت از اپراتورها در عرصه بسیار رقابتی انرژی، راهکارهای مفیدی ارایه 

می دهد. 

نگهداری و تعمیرات پیشگویانه
در استراتژی نگهداری و تعمیرات پیشگویانه، وضعیت تجهیزات و کارایی آن ها در 
لحظه بررسی می شود. این سیستم نقاط ضعف اجزای ماشین در آینده را پیش بینی 
می کند و در نتیجه می توان عضو معیوب را بر اساس استراتژی نگهداری دیجیتال 
و پیش از از کار افتادن آن تعویض کرد. با این کار زمان از کار افتادگی قطعات و 

تجهیزات به حداقل و مدت زمان استفاده مفید از آن ها به حداکثر می رسد. 
کمپانی ABB این استراتژی را در بخش ها و صنایع مختلفی از جمله نیرو، آب، 
نفت و گاز، صنایع فرایندی، دریایی و روبوتیک بررسی کرده است. این استراتژی 
را در هر بخش یا صنعتی که عملیاتی توسط یک ماشین انجام می شود از جمله 
صنایع نساجی، می توان به کار گرفت. در اصل کمپانی ABB می تواند این روش 

را در تمامی بخش های صنعتی مورد استفاده قرار دهد.
چالش موجود این است که آیا می توان با به کارگیری استراتژی نگهداری و 
تعمیرات پیشگویانه بر بزرگ ترین چالش های صنعتی فایق آمد یا خیر. پاسخ این 
پرسش معموال به استراتژی موجود در آن بخش، عمر دستگاه و زمان باقی مانده 

از عمر مفید آن و البته استراتژی تعمیرات و نگهداری آن کمپانی بستگی دارد. 
هر روز بر تعداد اپراتورهایی که چالش احداث زیرساخت ها و سرمایه گذاری برای 
آینده را می پذیرند، بیشتر می شود. این زیرساخت ها شامل بررسی چگونگی به 
حداکثر رساندن کارایی فرایندهای کارخانه ای می شود که قرار است تا بیست 
سال آینده فعالیت کند. در نتیجه اپراتورها مدام به دنبال به کارگیری بهترین 
فلسفه تعمیرات و نگهداری و تغییر رویکرد از نگهداری مبتنی بر زمان به نگهداری 
پیشگویانه مبتنی بر موقعیت هستند. با پیشرفت سریع فناوری حتی این امکان 
برای کارخانجات فراهم می شود تا بتوانند عملیاتی پیشگویانه، تجویزی و یا حتی 

مستقل داشته باشند.

محرک های تاثیرگذار
فناوری های دیجیتال عامل ایجاد نوآوری هستند و نگهداری و تعمیرات پیشگویانه 
نیز به دلیل پتانسیل کشف نشده آن به عنوان »بزرگ ترین عامل محرک تحول 
دیجیتال« نامگذاری شده است. با وجود آن که مطالعات نشان می دهد که بیشتر 
اشکاالت دستگاه یا مشکالت مربوط به نگهداری آن معموال در نتیجه به کارگیری 
سیستم نگهداری و تعمیرات مبتنی بر زمان است اما بیشتر اپراتورها همچنان از این 

سیستم استفاده می کنند.
نگهداری و تعمیرات پیشگویانه این امکان را برای اپراتور فراهم می کند تا وضعیت 
دستگاه ها را در لحظه بررسی و در نتیجه مشکالت احتمالی را پیش از وقوع به 
دقت پیش بینی و از توقف و از کار افتادگی بی مورد ماشین جلوگیری کند. با این 
کار در هزینه نگهداری و تعمیرات نیز بین 15 تا 30 درصد صرفه جویی می شود. 
عالوه بر آن اپراتورها می توانند با تجسم بهتر دستگاه ها و کارایی آن ها، تصمیمات 
آگاهانه ای در مورد نحوه افزایش کارایی و به کارگیری برنامه های مدیریت انرژی 

اطالعرساني

پتانسیل کشف نشده نگهداری و تعمیرات پیشگویانه
ترجمه: اکرم باقری توستانی
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بگیرند تا از این طریق میزان مصرف انرژی و سطح آالیندگی را کاهش دهند بدون 
آن که تغییری در راندمان تولید ایجاد کرده باشند. این یکی دیگر از عوامل محرک 
در به کارگیری استراتژی نگهداری و تعمیرات پیشگویانه است. همچنین یک 
استراتژی نگهداری و تعمیرات دیجیتال می تواند در زمان بازنشستگی نیروهای 
کار به ادامه روند آرام فعالیت کارخانه و تضمین انتقال دانش از دوره ای به دوره 
دیگر و در نتیجه بهره گیری از رویکرد آینده آزمایی در کارخانجات در طوالنی 

مدت کمک کند.

گام بعدی
معموال در رابطه با بررسی و کنترل ماشین آالت به بیشتر از یک رویکرد برای 
کسب بهترین راهکار نیاز است. امروزه ترکیبی از تجزیه و تحلیل برگرفته از داده 
ها و رویکرد مبتنی بر مدل روز به روز محبوب تر می شود. استفاده از یک رویکرد 
ریاضی ساده که در آن از داده ها و آمار بهره گرفته می شود، برای هشدارهای 
اولیه مناسب است اما قطعا نمی تواند برای تشریح رفتار یک جزء مشخص یا علت 
بروز عیب مناسب باشد. یادگیری ژرف ماشین با بهره گیری از مدل های مبتنی 
بر فیزیک که متکی بر دانش سیستم ها و محصوالت مشخصی هستند که از 
یک کارخانه به کارخانه دیگر تغییر می کند، امکان بهبود مداوم شبکه و تشخیص 

رفتارهای غیرعادی را فراهم می کند.
در حالت ایده آل ترکیبی از سیستم های هوشمند بهترین رویکرد برای رسیدن به 
بهترین راهکار بررسی و نظارت بر ماشین است. با این روش نه تنها رفتار غیرعادی 

شناسایی و اعالم می شود بلکه توصیه های عملی نیز ارایه می گردد. 

مدیریت دارایی
تجزیه و تحلیل پیشرفته با بهره گیری از داده ها به متخصصان بینشی در زمینه 
نگهداری و تعمیرات پیشگویانه و مدیریت دارایی می دهد که تاثیر مثبتی بر روی 
کسب و کار آن ها می گذارد، مدیریت ریسک را بهبود می بخشد و از مشکالت 
طوالنی مدت جلوگیری می کند. به زبان ساده تر بینش بهتر و سریع تر باعث 
رقابت پذیری بیشتر می شود. مدیریت دارایی این امکان را برای تولیدکنندگان 
فراهم می کند تا بیشترین بهره را از ماشین آالت خود بگیرند و راندمان اجرایی 
را افزایش دهند. در نتیجه بخش مهمی از بهینه سازی دیجیتال به شمار می رود. 

زمان درست
امروز زمان مناسبی برای سرمایه گذاری بر روی فناوری هایی نظیر نگهداری و 
تعمیرات پیشگویانه، بررسی ماشین آالت و مدیریت دارایی است. بازار نگهداری و 

تعمیرات امروز بیش از هر زمان دیگری در دسترس می باشد.
اپراتورهای صنعتی همواره از این امر آگاه بوده اند که فضای زیادی برای پیشرفت 
وجود دارد اما الزم است تا با تمرکز هرچه بیشتر بر روی کاهش هزینه ها، ریسک، 
افزایش قابلیت اطمینان و افزایش پایایی و کارایی برای رقابت پذیری بیشتر آن را 

به یکی از اجزای کلیدی استراتژی های اجرایی تبدیل کنند. 
این جا همان جایی است که فناوری ABB به کار می آید. این فناوری با استفاده از 

یادگیری ماشین روش های نوآورانه ای را برای نگهداری و تعمیرات پیشگویانه از 
طریق سنسورها، داده ها و تجزیه و تحلیل پیشرفته ارایه می دهد و به طور مداوم 
وضعیت ماشین ها را بررسی می کند و تشخیص می دهد چه زمانی به تعمیر یا 
 ABB کمپانی )APM(تعویض قطعه نیاز دارند. نرم افزار مدیریت عملکرد دارایی
به شرکت ها کمک می کند تا با دقت بیشتری ایراد تجهیزات را پیش بینی کرده 

و از بروز آن جلوگیری کنند و یا آن را کاهش دهند.
البته نگهداری و تعمیرات پیشگویانه نیازمند یک رویکرد جامع و کامل است. این 
استراتژی تنها به رفع یک مشکل و یا ارایه یک راهکار به صورت جداگانه مربوط 
نمی شود. اپراتورها باید کل کارخانه را مورد بررسی قرار دهند. این امر نیازمند 
ادغام کامل با یک سیستم کلی می باشد و بررسی تمام فرایندها، اجزا و افراد و 
ارتباط بین سایر سیستم های حیاتی کارخانه و فناوری اطالعات برای مثال فرایند 
مدیریت فعالیت های تولیدی)MOM( را شامل می شود. به کارگیری راهکاری 
که دربرگیرنده سیستم مدیریت دارایی و داده های مربوط به عملکرد دارایی و یک 
راهکار همه جانبه برای مدیریت نیروی کار باشد به شرکت ها کمک می کند تا به 

رویکردی فعال برای نگهداری و تعمیرات دست پیدا کنند.
درک این مساله که استراتژی دیجیتال یک سازمان چیست و آن سازمان در کدام 
نقطه از مسیر دیجیتال سازی خود قرار دارد، از اهمت زیادی برخوردار است. آیا 
سازمان در زمینه نگهداری و تعمیرات واکنش پذیر است یا فعال؟ آیا استراتژی 
آن ها پیشگیرانه، پیشگویانه و یا تجویزی است؟ اطمینان پذیری آن ها تا چه حد 
است؟ گام بعدی آن ها در مسیر رسیدن به یک کالس جهانی در مبحث مدیریت 
عملکرد دارایی چیست؟ کمپانی ABB به مشتریان خود کمک می کند تا از داده 
های موجود بیشترین بهره را بگیرند. مدیریت عملکرد دارایی یکی از فعالیت های 
کلیدی این کمپانی است که از طریق آن به مشتریان کمک می کند تا روش های 
معمول نگهداری و تعمیرات خود را تغییر دهند و آن را به روش های پیشگیرانه 
تبدیل کنند. با این رویکرد فرایندهای بررسی و نگهداری و تعمیرات دستخوش 

تغییر و تحول بزرگی خواهد شد.

مرجع:
Madelaine Thomas, “The untapped potential of predictive maintenance”, WTIN, 
October 2020
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در این مقاله لوک سینکلر مدیر بازاریابی کمپانی Detego از پیشرفت های صورت 
گرفته در فناوری RFID یا همان سامانه بازشناسی با امواج رادیویی و پتانسیل آن 

در تاثیرگذاری بر زنجیره تامین نساجی صحبت می کند.
رشد و پیشرفت فناوری هیچ گاه متوقف نمی شود بنابراین کسب و کارهای مختلف 
برای آن که بتوانند سهم خود را از بازار حفظ کنند باید همواره در حال نوآوری و 

ابداع روش های جدید باشند.
بعضی از صنایع ناگزیر ضربه بزرگ تری از انقالب دیجیتال خورده اند؛ خرده 
فروشی در صنعت فشن از جمله یادآوری های بی رحمانه ای است از آن چه همگام 
نشدن با توسعه فناوری بر سر شرکت های می آورد. تعداد خرده فروشان در خیابان 
های اصلی و مهم شهرها در حال کم شدن است و بسیاری از تحلیلگران تجارت 

الکترونیک را عامل این روند کاهشی می دانند.
البته این پایان خط برای خرده فروشان در صنعت فشن نیست. آن ها می توانند با 
به کارگیری فناوری های جدید هم درآمد خود و هم تعداد افرادی را که برای خرید 

وارد فروشگاه می شوند را افزایش دهند.
کمپانی دیتگو واقع در لندن متخصص در زمینه سامانه بازشناسی با امواج رادیویی)آر 
اف آی دی( بوده و هشت سال سابقه فعالیت در این زمینه را دارد. قدرتمندترین 
کسب و کارهایی که از این فناوری استفاده می کنند مربوط به بازار خرده فروشی 
فشن می باشند. تجارت های خشت و مالت)شرکت هایی که به اصطالح از 
خشت و گل تشکیل شده اند یعنی وجود خارجی دارند( در صنعت فشن و خرده 
فروشی به شدت نیازمند تغییر و تحول و همگام شدن با انقالب دیجیتال هستند. 
هشت سال پیش بسیاری از صنایع تحت تحوالت دیجیتالی شدن قرار گرفتند و یا 
حداقل قدم هایی را به سمت آن برداشتند اما صنعت مد در این زمینه بسیار عقب 

است.
سینکلر می گوید: »ما خیلی سریع متوجه فاصله ایجاد شده در بازار و نیاز به ایجاد 
تحول در کسب و کارها شدیم. برندهای فشن و خرده فروشان سنتی برای این 

که بتوانند با تجارت های آنالین نظیر آمازون رقابت کنند باید فعالیت های خود 
را با جریان موجود  هماهنگ می کردند. در حال حاضر بسیاری از خرده فروشان 
ادعا می کنند که پس از رشد تجارت الکترونیک سهم آن ها از بازار کاهش پیدا 
کرده است. هدف ما این است که با استفاده از پتانسیل آر اف آی دی این روند را 

کند کنیم.«

افزایش محبوبیت
سامانه بازشناسی با امواج رادیویی فناوری جدیدی نیست اما به طور حتم در طول 
این سال ها پیشرفت هایی داشته و ارتقا یافته است. تغییرات ایجاد شده در این 
فناوری به نحوی بوده که باعث بهبود عملکرد شرکت ها و سازمان های مختلف 
شود و روز به روز نیز رواج بیشتری یافته است. والمارت نخستین فروشگاهی بود 
که این فناوری را به کار گرفت و به یک مثال مثبت از کاربرد فناوری آر اف آی 
دی تبدیل شد، پس از آن بسیاری از خرده فروشان نیز در پی کسب منافع مشابه به 

سرعت اقدام به استفاده از این فناوری در فعالیت های خود کردند.
سینکلر در مورد عملکرد این فناوری می گوید که آر اف آی دی یک هویت 
دیجیتال به محصول می دهد. این بدان معناست که شما می توانید به جای دانستن 
این که پنج عدد تی شرت سایز مدیوم دارید، این پنج تی شرت به طور جداگانه 
شناسایی کنید. آر اف آی دی همچنین این امکان را برای خرده فروشان فراهم می 
کند تا از مکان و موقعیت هر تی شرت آگاه شوند، در واقع با به کارگیری تگ آر اف 
آی دی بر روی هر محصول این امکان برای برند فشن یا خرده فروش فراهم می 

شود تا بتواند محصول خود را در کل زنجیره تامین پیگری کند.
یکی دیگر از بخش هایی که تحت تاثیر فناوری آر اف آی دی قرار گرفته بخش 
انبارگردانی است. در این بخش امکان بروز خطای انسانی بسیار باالست چون 
تشخیص دادن کاالهای مختلف از یکدیگر همیشه هم ساده نیست. پس از پنج 

ساعت اسکن کردن دستی محصوالت سطح تمرکز خواه ناخواه پایین می آید. 

پتانسیل کشف نشده سامانه بازشناسی با امواج رادیویی
ترجمه: آزاده موحد

اطالعرساني
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دیجیتالی کردن فرایندهای سنتی باعث افزایش دقت و کارایی آن ها می شود. 
برای مثال دقت در موجودی توسط سیستم بارکد 60 درصد و توسط سیستم آر اف 
آی دی ۹۹ درصد است. دقت باالتر به معنای مدیریت بهتر موجودی می باشد. با 

مدیریت بهتر صرفه جویی محسوسی در هزینه ها خواهیم داشت.
یکی دیگر از شاخص های کلیدی عملکرد)KPI( برای کمپانی دیتگو دسترسی 
محصول در فروشگاه است. این شاخص تضمین کننده در دسترس بودن همیشگی 
محصول برای مشتریان در زمان مناسب می باشد. با استفاده از فناوری آر اف آی 
دی خرده فروشان می توانند بین آن چه در فروشگاه موجود است و آن چه در 
انبار است تمایز قایل شوند. زمانی که کاالیی در فروشگاه به فروش می رسد به 
فروشگاه هشدار داده می شود که یک کاال از قفسه های فروشگاه کم شده و باید 

جایگزین شود. 
کمپانی دیتگو شهرت و اعتبار زیادی را در این عرصه از آن خود کرده است و در 
حال حاضر بسیاری از برندهای بزرگ از جمله لیوایس و آدیداس مشتری این 

شرکت هستند.
سینکلر می گوید: »کمپانی لیوایس که یکی از مشتریان ماست مطالعه ای را بر 
روی علت نیامدن مشتریان به فروشگاه های خود انجام داده است. در این مطالعه 
از مشتریان در مورد علت خرید نکردن آن ها سوال شده است. یک سوم آن ها 
نبود سایز مناسب خود در فروشگاه را دلیل خرید نکردن خود عنوان کرده اند. اساسا 
کاری که ما انجام می دهیم که به دلیل آگاهی دقیق ما از وضعیت انبار است، 
اطمینان از پر بودن قفسه های فروشگاه بر اساس استاندارد درست بوده که این 
کار را از طریق نرم افزار خود انجام می دهیم. این نرم افزار با راهنمایی فروشگاه ها 
از طریق فرایندهای مربوطه به آن ها اطمینان می دهد که ۹۹ درصد محصوالت 
در  قفسه های فروشگاه در دسترس مشتریان است. با این روش ما شاهد افزایش 

درآمد فروشگاه از 5درصد به 15 درصد بوده ایم.«

چندوجهی بودن
بدون شک استفاده بهینه از داشته ها الزم است اما به تنهایی کافی نیست. خرده 
فروشان از کاهش تعداد مشتریانی که به فروشگاه می روند و خرید می کنند و در 
پی آن کاهش فروش رنج می برند اما سینکلر عقیده دارد که فناوری آر اف آی دی 

راه حل این مشکل است.
کمپانی آدیداس سال گذشته در فروشگاه خود واقع در خیابان آکسفورد لندن 
اتاق پرو هوشمند را نصب کرده است. نمونه اولیه این اتاق از یک سال پیش در 
نمایشگاه ها به نمایش گذاشته شده بود. هدف از طراحی این اتاق ها بهبود چشمگیر 

تجربه مشتریان در فروشگاه ها می باشد.
سینکلر می گوید: »اتاق پرو هوشمند در واقع یک آینه هوشمند است. آدیداس تا 
کنون شش عدد از این آینه ها را در فروشگاه خیابان آکسفورد خود نصب کرده 
است. زمانی که مشتری لباس را به اتاق پرو می آورد لباس به دلیل برچسب های 
آر اف آی دی متصل به آن به طور خودکار شناسایی می شود. پس از آن لباس 
بر روی آینه نمایش داده می شود و تصاویر و اطالعات بیشتر از آن و محصوالت 
مربوط به آن در اختیار مشتری قرار می گیرد، در واقع در یک فروشگاه واقعی تجربه 

یک خرید آنالین برای مشتری فراهم می شود.«
مشتریان همچنین از طریق آینه های هوشمند می توانند بدون خارج شدن از 
اتاق پرو درخواست سایزهای دیگری از لباس را بکنند. هدف این آینه ها افزایش 

رضایتمندی مشتری است که کلید افزایش فروش می باشد.
اتاق های پرو هوشمند حتی اگر باعث تضمین افزایش فروش نشوند، داده های 
مفیدی را در اختیار خرده فروشان قرار می دهند. سینکلر اضافه می کند: »با استفاده 
از آینه های هوشمند فروشندگان درک بهتری از آن چه در اتاق پرو اتفاق می افتد 
برای مثال اولویت های مشتری یا زمان صرف شده در اتاق پرو پیدا می کنند. 
عالوه بر آن محصوالتی که به دفعات پوشیده می شوند اما به فروش نمی رسند 

نیز در این اتاق ها مشخص می شود.«
هزینه سرمایه گذاری بر روی چنین فناوری هایی باالست اما تحلیلگران عقیده 
دارند که بازگشت این هزینه ها با توجه به پیشرفت هایی که از طریق این فناوری ها 
در طول دهه گذشته حاصل شده، تضمینی است. به عقیده سینکلر اکنون زمان 
شکوفایی این فناوری است اما شرکت ها باید واقع بین باشند. دیتگو مشتریان خود 
را تشویق می کند تا در ابتدا از یک فناوری بیسیک شروع و سپس با افزایش آگاهی 

و اعتماد خود، آپشن های دیگری را به آن اضافه کنند.

اجرا و پیاده سازی
نکته مثبت این فناوری این است که نصب آن زمان زیادی نمی برد. تنها ظرف چند 
روز می توان فناوری مورد نظر را نصب و آن را اجرا کرد اما در مورد شرکت هایی 
که قصد به کارگیری مدل سفارشی از سامانه بازشناسی با امواج رادیویی را دارند 

ممکن است این زمان طوالنی تر شود. 
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سینکلر می گوید: »ما قابلیت این را داریم که تا حد ممکن انعطاف پذیر باشیم. 
دیتگو برای مشتریان خاص و در موارد کاربردی ویژه سفارشی سازی نیز انجام 
می دهد که به اندازه شرکت سفارش دهنده و نیازهای آن بستگی دارد. کمپانی هایی 
که ما با آن ها کار می کنیم نظیر آدیداس و لیوایز دارای نیازهای متفاوتی هستند که 
به دلیل اندازه و مقیاس کمپانی ها با نیازهای برای مثال یک خرده فروش فرق می 
کند و ما باید این مسایل را به طور کامل مد نظر قرار دهیم. ما در شرایط کنونی در 
عین حال که سفارشی سازی انجام می دهیم به طور هم زمان نیز در تالش برای 

استاندارد کردن پلتفورم خود نیز هستیم.«
عالوه بر آن فناوری آر اف آی دی در قسمت های دیگری از زنجیره تامین نساجی 
به جز خرده فروشی نیز کاربرد دارد. تولیدکنندگان لباس هم می توانند با توجه به 
نیازهای خود از این فناوری استفاده کنند. هرچند که تاثیر فناوری بازشناسی با امواج 
رادیویی در خط تولید به اندازه سایر فناوری های صنعت 4.0 یا همان موج چهارم 
انقالب صنعتی نیست اما نقش مهمی در ساده و کارآمد کردن عملیات کلیدی در 

آن کسب و کار ایفا می کند.

مدیریت چالش ها
خرده فروشان اغلب سطح توقع باالیی دارند و تولیدکنندگان را به دلیل سفارش 
نادرست یا ناقص مجبور به پرداخت جریمه می کنند. تولیدکنندگان می توانند با به 
کارگیری فناوری آر اف آی دی ثابت کنند که کاالیی که از کارخانه آن ها خارج 

شده صد در صد سالم بوده است.

سینکلر می گوید: »هرچه زودتر بتوانید برچسب آر اف آی دی را به کاال وصل 
کنید بهتر است. بسیاری از تولیدکنندگان از همان ابتدا این کار را انجام می دهند 
تا بتوانند هر کاال را پیش از آن که از کارخانه به مراکز توزیع ارسال شود، بخوانند. 
با این کار مشخص می شود که تولیدکننده کاالی صحیح و بدون نقصی را برای 
خرده فروش ارسال کرده است. در مراکز توزیع نیز فرایند مشابهی انجام می گردد 
تا اطمینان حاصل شود که کاال به مقصد درست فرستاده می شود. خوبی این روش 
این است که کاالی بسته بندی شده بدون آن که نیاز به باز کردن جعبه باشد، به 
طور کامل مورد بررسی قرار می گیرد. در قدیم این عملیات جزو عملیات بسیار 
زمان بر بوده که با استفاده از فناوری جدید ضمن کاهش زمان، کارایی و دقت هم 

بیشتر می شود.«
با این وجود هنوز هم چالش هایی بر سر راه کمپانی دیتگو و فناوری آر اف آی دی 
وجود دارد که برای مثال می توان به جرایم اینترنتی اشاره کرد. دیجیتالیزاسیون 
امتیازات زیادی را با خود به همراه می آورد اما مساله حمله های اینترنتی همچنان 
نقطه ضعف آن محسوب می شود و مشتریان دیتگو نیز بالطبع در این مورد نگرانی 
هایی دارند. به همین دلیل امنیت سایبری بخش بزرگی از فرایند فروش کمپانی را 

به خود اختصاص می دهد.

مرجع:
Joe Link, “Unwrapping FRID Potential”, WTIN, March 2020
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تهیهوتنظیم:
مهندساکبرشیرزاده

بخش سوم

اکتشافات  دامنه  و  بگذرد  بیشتری  زمان  قدر  هر 
در  ایران  تمدن  تابندگی  و  ارزش  گردد،  مبسوط تر 
زمان ساسانیان بهتر نمایان می شود. اثرات این هنرها 
پانزده قرن است که چون آفتابی درخشان بر تارک 
بخش مهمی از قاره پهناور آسیا تا کرانه های مدیترانه 

و دریای هند تابان و نافذ است.
اهمیت  و  ارزشش  زمانه،  و  دوره  این  در  تنها  نه 
تاریخ نویسان و  بلکه  این حکومت مشهود گردیده 
محققین اسالمی نیز کم وبیش با احترام و ستایش 
از آن یاد کرده اند. در خالصه  العجائب نوشته شده 
» مردمان کلیه ممالک به برتری ایرانیان بر خویشتن 
معترف بودنـد . قـانون مملکت داري، آیین بدیع در 
جنـگ، هنرمندي دراستعمال رنگ ها و آماده کردن 
نظام  پوشش،  شیوه  داروها،  آمیختن  و  خورش ها 
اداره والیات، مواظبت در نهادن هر چیزي به جاي 
خویش، انشاء رسائل و مقاالت، تیزهوشي، پاکي و 
پاکیزگي، درستي و راستي، احترام و تکریم شاهان، 
این همـه در میان ایـشان به نهایت کمال و مایه 
اعجاب و تحسین دیگران بود، تواریخ آنان براي هر 
ایـشان بخواهـد جهانداري کند،  از  کس که پس 

دستور و پیشواي خوبي خواهد بود.«
به هر حال به گفته تاریخ نویسان دوره چهارصد و 
بیست و پنج ساله ساسانیان، بعد از دوره هخامنشی 

یکی از درخشان  ترین دوره های تاریخی ایران است. 
علی سامی در کتابی تحت عنوان »پارچه های زمان 
و  پشمی  پارچه های  »بافتن  می نویسد  ساسانی« 
ابریشمی و صدور کاالها و فرآورده های حوزه پهناور 
ساسانی به سایر کشورهای شرق و غرب پس از بسط 
و امور کشاورزی از اهم کارهای تجاری و اقتصادی 
در دوره ساسانی بوده است به ویژه آن که ایران عالوه 
بر مصنوعات تولیدی قابل مالحظه خود، واسطه و 
رساننده مصنوع و کاالهای شرق و غرب آسیا نیز 
بوده و از این لحاظ موقعیت خاص و ممتازی داشته 

است.«
ایران  از  روم  امپراتوری  ممالک  ابریشم  مصرف 
تأمین می شد. امیانوس می نویسد » در قرن چهارم 
میالدی حتی پست ترین مردم روم، لباس ابریشمی 
می پوشیدند و تمام ابریشم های مصرفی روم از ایران 
صادر می شد زیرا ابریشم، چین و هند در انحصار ایران 
بوده است. فرآورده های عمده و کاالهای صادره آن 
دوره اعم از این که در خود حوزه شاهنشاهی موجود 
بوده و ساخته می شد یا آنهایی که در سایر نقاط تهیه 
و از راه ایران توسط تجار ایرانی به سایر کشورها 
رفته غیر از طال ، نقره ، مس ، بلور ، مرجان ، وسمه ، 
پوست ، پر مرغ ، جواهرات سوریه، انواع پارچه های 
ابریشمی، قالی های کار ایران و بابل، زری دوزی ، 

پژوهشی در دیرینه شناسی  

تولید پارهچ  اریان باستان

دیبای شوشتر و منسوجات شام و مصر، رقم عمده ای 
از صادرات را تشکیل می داد.«

تصویر شماره یک- نقره خالص و خام 

تصویر شماره یک، یکی از فرآورده هایی که تولید 
هنرمندان  که  کرد  دقت  باید  می شد.  صادر  و 
فکر  به  همیشه  ابریشمی  پارچه های  دست اندرکار 
ابتکارات جدید و نوآوری در هنر خود بودند و مرتب 
ایده های جدیدی را با استفاده از سفارشات دریافت 
شده از تجار و خریداران خارجی به ظهور می گذاشتند 
و گوش به زنگ درخواست های متفاوت و رنگ های 
اسقف  سیدنیوف،  نوشته  برحسب  بودند.  مختلف 
کلرمن، منسوجات بافت ایران در قرن پنجم میالدی 
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به تمام مغرب زمین تا ُگل می رفت با آن که مشکل 
است پارچه  ای از آن زمان باقی مانده باشد اما بیش 
از 60 قطعه نمونه پارچه های ساسانی در موزه های 
دنیا موجود است که معرف ترقی  این صنعت در 
راهنمای خوبی  فن،  برای متخصصین  و  دوره  آن 
می باشد. علت وجود این قطعات پارچه در کلیساهای 
اروپایی که بعدها از آن جا به موزه ها منتقل شده این 
است که چون در آن ایام، اغلب اشیا در پارچه پیچیده 
و فرستاده می شد به همراه اشیاء در معابد و کلیساها 
نگهداری گردیده است و به عالوه پارچه های بافت و 
طرح ایران به قدری در  اروپا شهرت داشته که اغلب 
پارچه ها  از  بزرگان  و  قبور سالطین  روپوش  برای 
و قالی های ایرانی استفاده می شد و مقداری از آن 

پارچه ها، باقی مانده و زینت بخش موزه هاست. 
در موزه ارمیتاژ، قطعه پارچه قالبدوزی موجود است 
که از عالی ترین پارچه زمان ساسانی می باشد و روی 
این پارچه خروس بزرگی با رنگ های مختلفی درون 
دایره ای نقش گردیده است. قطعه پارچه دیگری نیز 
در برلین وجود دارد که قباًل در یکی از کلیساهای 
و  کار می رفته  به  اشیاء مقدس  بستن  برای  برلین 
روی آن دوایری منقوش است که سر گراز درون 

آن مشخص است.

تصویر شماره2- نمونه ای از قالب دوزی

گالبتون و گالبتون سازی
از  عبارتند  اولیه  مواد  گالبتون:  نخ  ساخت  مراحل 
طالی 24 عیار، نقره صد درصد و ابریشم طبیعی به 
قطر 0/05 میلی متر که بنابر موارد مصرف گالبتون 

به صورت یک ال یا دوال استفاده می شود.
مرحله اول-عیار کردن و ذوب نقره: نقره خالص و 

خام بسیار نرم و در مقابل کشیدگی کمی ضعیف 
است به همین دلیل به ازای هر هزار گرم نقره، 2/5 
ذوب شده  نقره  و  افزوده  آن  به  خالص  گرم مس 
را  نقره ای  مکعب  این  سپس  می شود.  قالب گیری 
آهنگری می کنند تا به شکل مفتول گردی با طول 

تقریبی25 و قطر 2/5 درآید.
مرحله دوم- آماده کردن طال: طالی 24 عیار به 
صورت شمش تهیه می شود و با چکش و سندان 
به دفعات ضربه می خورد تا به شکل ورق نازکی با 

ضخامت 0/04 در آید.
در  استوانه ای:  شمش  کردن  تمیز  سوم-  مرحله 
مراحل ذوب و آهنگری نقره، مقداری مواد ناخالص 
از چسبیدن طال  روی آن رسوب می کند که مانع 

می شود. 
این اضافات به کمک یک سوهان از روی شمش 
ایجاد  موجب  نقره  کاری  سوهان  می شود.  زدوده 
شیارهایی روی سطح آن می شود که چسبیدن طال 

را تسهیل می کند.
مرحله چهارم- چسباندن طال روی نقره: این مرحله 
است.  گالبتون سازی  حساس  مرحله  دو  از  یکی 
می توان گفت در مرحله چسباندن طال روی نقره، 
استادکار دقت و توجه زیادی به خرج می دهد تا نتیجه 
کار مطلوب شود. چگونگی کار به این شکل است که 
ورقه های طال با طولی کمتر از محیط استوانه نقره ای 
دور نقره سوهان خورده، پیچیده می شود به طوری که 

لبه های آنها با هم همپوشانی داشته باشند. 
تمام  به طوری که  می پیچند  پنبه ای  نخ  آنها  روی 
سطح نقره توسط طال پوشانده شود و طال محکم 
روی نقره قرار گیرد. سپس آن را درون زغال چوب 

افروخته قرار می هند. 
زمانی که نخ های روی طال و نقره سوخت و خاکستر 
شد، آن را از بین آتش برمی دارند و سنگ یشم را به 
آرامی رویش حرکت می دهند تا طال کاماًل روی نقره 
بچسبد.زمانی که یشم کشی به پایان رسید، محصول 

آماده است.
به  مرحله شمش  این  در  آهنگری:  پنجم-  مرحله 
دفعات حرارت می بیند و به همان صورت گرم چکش 
می خورد و آهنگری می شود تا به طولش اضافه و 

از قطرش کاسته شود. در این مرحله طول نقره 2 
میلی متر و قطر آن یک سانتی متر است. 

باریک  و  یا کشش  کشی  حدیده  مرحله ششم- 
این  در  طال:  روکش  با  نقره ای  سیم های  کردن 
از قطر مفتول کاسته و به طول  آن اضافه  مرحله 

می َشود.
علت  دو  به  آهنگری  مرحله  با  مرحله  این  تفاوت 
است.1- آهنگری به صورت گرم و حدیده کشی به 
صورت سرد انجام می شود. 2- آهنگری با ضربه زدن 
و حدیده کشی با تحت فشار قرار دادن و کشیدن، 
عمل باریک کردن را انجام می دهد. ) در مراحل اولیه 
به شکل  مرحله  چند  از  پس  مفتول  حدیده کشی( 

تصویر شماره 1۸ در می آید.
مرحله هفتم- باریک کشی: مراحل اولیه ضخیم کشی 
تا قطر یک میلی متر انجام شده و بعد از آن مرحله 
باریک کشی انجام می شود. در این مرحله نیز همان 
عمل حدیده کشی ادامه می یابد با این تفاوت که قطر 
مفتول بسیار کمتر است و بدون فشار زیاد، می توان 

این کار را انجام داد.
عملیات حدیده کشی تا زمانی ادامه پیدا می کند که 
قطر طال و نقره به 0/0۸  میلی متر و طول مفتول 

هزار گرمی نقره به 20 هزار متر برسد.
مرحله هشتم- کوبیدن و نواری کردن سیم نقره ای 
با روکش طال  : سیم 0/0۸ میلی متر را باید قبل از 
کوبیدن باز هم حرارت داد تا حالت نرمی پیدا کند. 
مراحل حرارت دادن اساسی ترین مرحله کار به شمار 

می آید. 
در این مرحله سیم به دور یک لوله مسی پیچیده 
می شود و درون لوله با زغال افروخته پر می شود تا به 
صورت غیرمستقیم حرارت ببیند و نرم شود. پس از 
نرم شدن آن را از بین دو غلتک عبور می دهند تا به 
صورت نواری باریک در آید. این نوار نقره ای کوبیده 
شده به همین صورت قابل دوخت روی پارچه یا تور 

است. 
مرحله نهم- پیچیدن نوار نقره روی نخ ابریشم: در 
این مرحله به کمک دستگاهی ویژه، این نوار باریک 

را روی ابریشم می پیچند تا نخ گالبتون تهیه شود.
زری بافی و پارچه های زربفت و مصرف گالبتون در 



آنها در تاریخ اوج فراوان داشته و در موزه ای جهان 
در تجلی و مایه مباهات است. تمام اروپائیان ابهت 
و ارزش مخصوصی را برای این نوع کاال در نظر 
کوشا  بسیار  فوق  پارچه های  نگهداری  در  و  دارند 
هستند ولی با توجه به افول زری بافی  و گالبتون 
دوزی، بی توجهی مسئوالن مربوط به این دستاورد 
مهم، عدم پشتیبانی از هنرمندان و تولیدکنندگان ، 
عدم سرمایه گذاری مناسب و به موقع با باز گذاشتن 
و  خارجی  تولیدات  روی  به  مملکت  دروازه های 
و  خارجی  تقلبی  گالبتون  نخ های  ورود  همچنین 
از کشورهایی مانند چین،  ارزان قیمت و بی کیفیت 
پاکستان و ... امروزه تهیه نخ های گالبتون رو به زوال 
گذاشته و حتی از اندک توجهی که به رشته هایی 
مانند زری بافی یا انواع رو دوزی های با نخ های طال و 

نقره مبذول شده نیز محروم مانده است.
یکی از هنرمندان و اساتید معروف با همان شیوه 
سنتی به تهیه و تولید نخ های گالبتون می پردازد. 
که  است  هنرمندانی  جمع  از  بازمانده  تنها  که  او 
روزگاری با مهارت و چیرگی بسیار، نخ های زرین 
تولید می کرد تا هنرمندان زری باف و زری دوز بتوانند 
آثار ارزشمندی خلق کنند؛ امروزه از نابودی این هنر 

رو به زوال بیمناک است.
بی تردید اگر هنرمندانی چون او نبودند و ماده اولیه 
این تولیدات ) زربفت سنتی و رو دوزی( را فراهم 
برجسته  پارچه های  بافتن  شاهد  هرگز  نمی اورند 
ایران نبودیم.  و گرانبهایی در تاریخ نساجی سنتی 
وی به عنوان آخرین پرچمدار تولید این هنر که تمام 
عمر خود را صرف یادگیری، آموزش و تولید نخ های 
گالبتون کرده، هنوز هم با همان روش سنتی که در 
خانواده خود به صورت موروثی آموخته، کار می کند. 
او حتی اقدام به طراحی و ساخت برای از ابزارهای 
تهیه نخ های گالبتون با شیوه سنتی کرده که نشان از 
عالقه مندی و مهارت وی و همچنین تجربه سالیان 
دارد. برای مثال ایشان مبادرت به ساخت دستگاهی 
ابریشمی  نخ  روی  را  طال  یا  نقره  نخ  که  کرده 
می پیچاند . امروزه تنها کارگاه گالبتون  سازی سنتی 
کشور در محل موزه گنجینه هنرهای تزئینی اصفهان 
دایر است و گالبتون به صورت بسیار محدود توسط 

استاد هنرمند تولید می شود.

رو دوزی های سنتی در ایران
سوزن دوزی هنر آراستن پارچه های ساده با استفاده 
با سوزن و قالب دوزی است.  رنگارنگ  از نخ های 
سوزن دوزی های ایرانی انواع گوناگون دارد. اگرچه در 
این مورد بحث های جسته و گریخته ای انجام شده 
و نوشته های تحقیقاتی موجود درباره سوزن دوزی از 
سطوری پراکنده در برخی از کتابخانه ها و کتاب ها 
تجاوز نمی کند. در این پژوهش ابتدا کلیاتی درباره 
برخی  و  بیرجند  سنتی  شده  انجام  دوزی های  رو 
شهرهای خراسان عرضه و سپس از شهرهای دیگر 

نمونه ای گفته خواهد شد.
تاریخچه رودوزی در ایران: رودوزی پارچه در قرن 
چهارم میالدی از بیزانس به اروپا راه یافت. حدود قرن 
دوازدهم تا چهاردهم میالدی جهت تزئین منسوجات 
مصرفی در کلیساها به کار رفت و در همین زمان به 
اوج اعتالی خود رسید به طوری که دیرها و صومعه ها 
مراکز اصلی تهیه قطعات پارچه های رو دوزی شده 

بود. کارگاه های بسیاری نیز در کشورهای مختلف 
اروپایی برپا گردید. نخ هایی که در این دوره به کار 
می رفت، اغلب خشن و بی رنگ بودند و هیچ تنوعی 

نداشتند. 
هنگامی که  و  میالدی  سیزدهم  قرن  آغاز  در 
جنگجویان صلیبی باز می گشتند، نمونه های زیبا از 
رودوزی های مشریق زمین را همراه خود بردند که به 
تبع آن تقاضا برای گلدوزی های ظریف و رنگارنگ 
افزایش یافت و شیوه تازه ای به نام آپلیکه یا گلدوزی 

پدید آمد. 
اواخر قرن چهاردهم میالدی، مروارید دوزی و  در 
پولک  دوزی ابداع شدند و همراه با رنسانس، سوزن 
فلزی که احتمااًل از ابداعات هندی بود، برای نخستین 
بار در بازار عرض شد و امکانات فنی این هنر را به 

میزان قابل مالحظه ای افزایش داد.
سابقه رو دوزی در ایران:

کاوش های شوش،  در  و  بقایای تخت جمشید  در 
برجسته  صورت  به  را  سربازان  و  درباریان  لباس 
نمایانده اند. بر همین اساس بسیاری از کارشناسان 
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بر  آنها  تزئینی  را نشانه  لباس ها  برجستگی نقوش 
شیوه گلدوزی دانسته اند.

با  سنگی  مجسمه  زیادی  تعداد  این  بر  افزون   
نیز به دست آمده که  لباس های فاخر تزئین شده 

همگی گواه کاربرد رو دوزی در عهد باستان است.
قدیمی ترین اثر گلدوزی به شیوه ایرانی که اینک در 
دست است از دوره سلجوقیان باقی مانده است. در 
این اثر تأثیر طراحی و فن اجرای چینی به خوبی 

مشهود است. 
هنر  نفوذ  تأثیر  ایران،  بر  مغوالن  سلطه  دوره  در 
چینی بر گلدوزی های ایران گشترش بیشتری یافت 
و پس از تیمور گورکانی با به کار گرفتن عده ای از 
سوزن دوزی ها در دربار خویش در سمرقند موجب 

تداوم این روند شده است.
پیشرفت رو دوزی در عصر صفویه به قدری سریع 
و همه جانبه بود که نه تنها نفوذ هنر چینی را قطع 
کرد بلکه رقیب جدی برای تولیدات چینی به حساب 

می آمد. 
کرمانی  زنان  دوره  همین  در  مارکوپلو  نوشته  به 

گلدوزی های بسیار ظریف می دوختند که شاید همان 
پته دوزی فعلی باشد. ملیله دوزی در قرن شانزدهم 
و هفدهم میالدی در تمام نقاط ایران رواج داشت 
و در قرن نوزدهم عده زیادی از مردم به گلدوزی 
پرده دوزی  و  رومیزی  لباس،  بر  قالب دوزی  و 

می پرداختند.
طبق شواهد به دست آمده در بیرجند از قرن هفدهم 
میالدی، ملیله دوزی و گلدوزی رایج بوده و آثاری از 

آن زمان به جا مانده است.
انواع سوزن دوزی: سوزن دوزی را می توان به پنج 

گروه تقسیم نمود:
زمینه  کاری،  پر  به سبب  که  1-سوزن دوزی هایی 
اصلی آن مشخص نیست و نخ های رنگی دوخت 
شده زمینه تازه و پر از نقش و نگار پدید آورده است 

مانند قالب دوزی
2-آثاری که سوزن دوزی قسمتی از زمینه را پر کرده 
مانند  است.  تزئین  بدون  اصلی  زمینه  از  و بخشی 

ابریشم دوزی، خامه دوزی، قیطان دوزی
تزئین  را  پارچه  فلزی  نخ  با  که  3-رودوزی هایی 

دوزی،  ده یک  دوزی،  گالبتون  مانند  می کنند 
نقده دوزی، سرمه دوزی، ملیله دوزی

بیرون  و  کردن  باجابجا  که  4-سوزن دوزی هایی 
مانند  می شود  انجا  پارچه  پودهای  و  تار  آوردن 

چشمه دوزی، پرده دوزی
نقشی  آنها  تزئینی  در  نخ  که  5-سوزن دوزی هایی 
ندارد و از چیزهای دیگر برای تزئین استفاده می کنند 
دوزی،  مروارید  دوزی،  یراق  پولک دوزی،  مانند 
پیله  و  زنجیره دوزی  سنگ دوزی،  منجوق دوزی، 

دوزی
تعریف مفاهیم

ملیله دوزی: ملیله  رشته های تاب داده و پیچیده از زر 
و سیم و تار یا پود از نقره و طال باشد که میانش مانند 
لوله خالی است. اگر تار نقره ای یا طالیی باشد که در 
آن سوراخ سوزن برود، گالبتون و اگر پهن باشد نقده 

و اگر میان خالی باشد ملیله گویند.
 براساس شواهد قدمت این دوخت به 2500 تا سه 
هزار سال پیش می رسد. زری دوزی و دوختن نقوش 
زمان  در  شلوار  بر  زری دوزی  یا  موازی  خطوط  و 
هخامنشیان معمول بوده است اما آن چه دقیقاً گویای 
استفاده از ملیله دوزی در تزئین لباس و پارچه است، 
تکه های پارچه ای است که از شرق ایران کنونی به 
و  ملیله دوزی  تکه  چند  آثار  این  است.  آمده  دست 
قالب دوزی است که به نظر می رسد مربوط به دوره 

اشکانیان باشد. 
در این مورد، نمونه نقش یک درخت ملیله دوز شده 
دیده می شود. این هنر زیبا و ظریف با گذشت زمان، 
دوران تکامل خود را طی کرده و برخی از هنرمندان 

بعدها با مروارید هم ملیله دوزی کردند. 
ملیله دوزی در قرن شانزدهم و هفدهم میالدی در 
امر  این  از  بیرجند هم  که  داشت  رواج  ایران  تمام 

مستثنی نبود. 
و  می شناسند  خوبی   به  را  هنر  این  سالخوردگان، 
آن را از اجداد خود آموخته اند که مواد اولیه ملیله، 
پارچه های مخمل یا ترمه، نخ، سوزن و منجوق است. 
نقوش مورد استفاده در ملیله دوزی عبارت است از گل 
ترنجی، بته جغه، گل و بوته سروی، اشکال هندسی 

و ...
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پــــــــــــــالك 165 طبقـــــــــــه اول
تلفن دفتر مجله: 021-66906820
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