
به نام آنکه جان را فکرت آموخت
ماهنامه علمی، پژوهشی و صنعتی
نساجی امروز
سال بیست و سوم، شماره دویست و هفدهم و دویست و هجدهم، 
فروردین و اردیبهشت 1400
 ISSN 1735-2177

فهرست عناوین مقاالت

آدرس دفتر مجله:
خ آزادی- خ اسکندری جنوبی - تقاطع 

کلهر - پالک 165 - طبقه اول
صندوق پستی: 13185-1639

تلفن: 66906820
www.NassajiEmrouz.com
info@nassajiemrouz.com

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول:
مهندس سید شجاع الدین امامی رئوف

 سردبیر: مهندس سعید جاللي قدیری
بیاني  مینا  گزارش:  و  خبر  سرویس   

)دبیر سرویس(، شبنم سادات امامي رئوف
 سرویس علمی و اطالع رساني:

محسن  مهندس  کاظمی-  شاهین  دکتر 
مهندس  توانایي-  محمدعلي  دکتر  شنبه- 

آزاده موحد )دبیر سرویس(
 سرویس بین الملل: تهمینه موالنا

 پذیرش آگهی و روابط عمومی: 
مهندس سید ضیاءالدین طباطبایی

 امور مشتركین: 
مهندس مهدیه درویش کوشالی

 همکاران تحریریه این شماره: 
ســید امیرحسین امامي- ســید ضیاء الدین 
رئوف- منیره السادات مطهري فرد- نرجس  امامي 

جمالی- اکرم باقری
 طراح  و گرافیست:

مهندس سارا نظام  االسالمي
 چاپخانه: نفیس نگار

 صحافي : آبنوس
طراحی، لیتوگرافی، چاپ و صحافی:

آتلیه نساجی امروز

 تلفن : 66906820

 وبسایت: 

 تلگرام: 

جهت دریافت اخبار 
نساجی و پوشاک به 

کانال تلگرام بپیوندید

 سرمقاله
هر ممکنی، ناممکن و هر ناممکنی، ممکن است/ مدیرمسئول.................................................................................................................................................................... ..2

 دیدگاه
از تولیـد فـرش تـا اوج کارآفرینـی/ رضا حمیدی............................................................................................................................................................................................... 3
صنعتگر  پیشگام/ اکبر الجوردیان............................................................................................................................................................................................................................. 5
گزارش یک انتصاب/ مینا بیانی................................................................................................................................................................................................................................... 6
موانـع پیـش روِی تولیـد........................................................................................................................................................................................................................................... 10
به روز بودن کارخانه ها؛ اولویت نخست/ سارا ناظم الهامی............................................................................................................................................................................. 12
حمایت از فقرا الزامی است/ محمدهاشم پسران................................................................................................................................................................................................ 15

گزارش 
اقتصاد ایران و تهدیدهای جهانی............................................................................................................................................................................................................................ 18
قوی سیاه......................................................................................................................................................................................................................................................................... 24

نساجی دیگران 
یک داسـتان هنـدی.................................................................................................................................................................................................................................................... 32

 جامعه متخصصین نساجی ایران
هدف کدام است، حمایت از تولید یا تولیدکننده؟/ علیرضا حائری............................................................................................................................................................ 34

 نساجی در وب
وب نگار نساجي امروز/ مینا بیاني....................................................................................................................................................................................................38
تغییرات/ مینا بیانی.............................................................................................................................................................................................................................54
59............................................................................................................................................................................................................................................... تاسیسات

 الیاف
عواملی که باعث چسبندگی باکتری ها به برخی از منسوجات می شوند/ مهسا  معیریان................................................................................................ 60

 اطالع رسانی 
مطالعه تطبیقی نقش سیمرغ در  منسوجات ساسانی، صفوي و قاجار/ محمد میرجلیلی و صدیقه شول.................................................................................. 64
تولید لباس برای شخص و نه بازار انبوه................................................................................................................................................................................................................ 68
افزایش رقابت پذیری با به کارگیری ربات های صنعتی................................................................................................................................................................................. 73
بررسی اثربخشی مواد اولیه مورد استفاده در ماسک های صورت در هنگام سرفه کردن................................................................................................................. 75
استفاده از بازیافت ملکولی توسط کمپانی ایستمن برای استفاده دوباره و دوباره از ضایعات............................................................................................................ 76
اخبار جهان...................................................................................................................................................................................................................................................................... 77

 تاریخ نساجی ایران
پژوهشی در دیرینه شناسی تولید پارچه  ایراِن باستان / اکبر شیرزاد........................................................................................................................................................... 88

 فرم اشتراک 



هر ممکنی، ناممکن و هر ناممکنی، ممکن است
1-بهار 1400 را با شایعات و اخبار سیاسی و اقتصادی کامالً متفاوت و بعضاً ضد و نقیض شروع کردیم. اخباری که بیش از 

هرچیز رنگ و بوی سیاسی و انتخاباتی به خود گرفته بود؛ از ابراز امیدواری ها به نتایج مذاکرات هسته ای و برجام گرفته تا کاهش 

قیمت دالر و طال و اخبار ضد و نقیض اقتصادی و انتخاباتی که هیچ دردی از اقتصاد بیمار کشور درمان نکرد و تأثیری در سفره 

مردم نداشت و شاید همه این هیاهوها و جنجال ها تنها به نوعی عقب انداختن موضوع به پس از اعالم نتایج انتخابات ریاست 

جمهوری بود و این یعنی معطل گذاشتن امورات مملکت به مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری.

فارغ از نتیجه این انتخابات و گرایش سیاسی حاکم بر کشور در چهار سال آینده، آنچه برای مردم کشور ضروری است توجه 

بیشتر مسئولین و حاکمان به منافع ملی و رفاه عمومی است؛ واقعیتی که در طول سالیان گذشته در تضاد منافع سیاسی و جناحی 

در بین حاکمان ، بارها و بارها قربانی شده بود.

 نگاهی به کلیپ های منتشر شده توسط نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری ) که البته بسیاری از نامداران ایشان توسط 

شورای نگهبان، حائز صالحیت تشخیص داده نشدند( و تحلیل ها و آمارهای منتشرشده توسط ایشان که خود در این مملکت، 

صاحب قدرت و منصب نیز بوده اند؛ چنین به ذهن متبادر می سازد که گویی بعضی ها اصرار دارند به هر قیمتی در مسند قدرت 

بمانند و به این مردم خدمت کنند. خدمتی که نتایج آن را در این سال ها بارها و بارها به طور ملموس دیده ایم و هر سال شرایط 

سخت تر و دشوارتر از سال قبل شده و امروز این دولتمردان، چنین سیاست ها را به چالش و نقد می کشانند که گویی شرایط 

امروز مملکت، ماحصل مدیریت دیگران بوده  است.

به هر حال فارغ از نتیجه انتخابات آتی، بسیار امیدواریم تا شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور در سال های آتی بهبود چشمگیری 

یابد و شاهد روزهای بهتری برای این مردم باشیم.

2-یکی دیگر از اخبار بهار1400، انتصاب مجدد سرکار خانم مهندس افسانه محرابی به سمت مدیرکلی دفتر صنایع نساجی، 

پوشاک و سلولزی وزارت صمت بود. ایشان که در اواخر اسفندماه با حکم معاون وزیر به سمت معاون شرکت شهرک های 

صنعتی و صنایع کوچک منصوب شده بودند، در میانه اردیبهشت ماه، بار دیگر این بار مجدداً با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت 

به سمت مدیرکلی دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارتخانه منصوب شدند. تغییراتی که در همان ابتدا با انتقاد تشکل ها 

و فعالین صنایع نساجی همراه بود و اعمال این تغییرات در ماه های پایانی دولت را به صالح این صنعت نمی دانستند و این انتقاد 

در آن روزها خریداری پیدا نکرد و گوش شنوایی برای آن یافت نشد تا پس از دو ماه بنا به دالیلی دیگر، تصمیم وزیر صمت بر 

انتصاب مجدد ایشان به سمت مدیرکلی دفتر نساجی افتاد و به نوعی بار دیگر بر همگان و به خصوص فعالین صنایع نساجی 

ثابت نمود که در این مملکت و در هر رده و جایگاه و سطحی که فکرش را بکنید هر ممکنی، ناممکن و هر ناممکنی، ممکن است 

و اخبار در دوره فعلی ماهیتی متفاوت با گذشته دارد؛ واقعیتی که بعدها در عدم احراز صالحیت های نامزدهای انتخابات ریاست 

جمهوری نیز با آن مواجه بودیم.

امیدواریم در آینده به خواسته و توقع تشکل ها و فعالین صنایع نساجی و پوشاک در اخذ نظر مشورتی از ایشان جهت تعیین 

مدیرکل صنعت مربوطه به عنوان نظر ذی نفعان اصلی این صنعت توجه بیشتری گردد.

مدیرمسئول

سرمقاله
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در  و  مشهد   1319 متولد  حمیدی  رضا  مهندس 
خانوادهای پرجمعیت و مذهبی است. به گفته خودش 
زندگی آنها به واسطه تالش های شبانه روزی پدر و 
قناعت مادر می گذشت. پدر رضا حمیدی هنرمند بود 
و در شهر مشهد که یکی از سوغات های اصلی اش 
گلدوزی شــده  جانمازی های  و  نماز  چادر  پارچه، 

است، کارگاه گلدوزی داشت. 
او در مصاحبه ای گفته است: پدرم برای گذران زندگی 
بسیار زحمت می کشید و من همیشه آرزو می کردم 
کاش می توانستم کار مستقلی داشته باشم تا بتوانم 
با درآمدی که به دست می آورم به پدرم کمک کنم.

به  و  کرد  شروع  را  کار  کودکی  از  حمیدی  رضا   
خصوص تابستان ها که مدرسه تعطیل بود سرکار 
پیش  که  فرصتی  هر  »در  گفته:  او  خود  می رفت. 
می آمد به مغازه پدرم می رفتم. او چندبار به من تذکر 
داده بود که پشت چرخ گلدوزی ننشینم. پدرم که 
متوجه عالقه من به کار شده بود، جلوی در مغازه 
بساطی برایم پهن می کرد و روزی بیست ریال به 

من حقوق می داد.«
 شکل گیری روحیه کار و داشتن استقالل شغلی و 
مالی که پدرش به او آموخت و در کنار آن ایجاد 
ذهنیت تولید محصوالتی که به هنر نزدیک باشد 
در نهایت رضا حمیدی را که از نوجوانی و جوانی 
به صورت جدی در بازار مشهد مشغول به کار شده 
بود به سمت راه اندازی مجموعه ای صنعتی آمیخته با 

هنر پیش برد. 
او بعد از حدود 20 سال کار در بازار و فضای کسب و 
کار مشهد و پسانداز در نهایت به فکر تاسیس کارخانه 
تولید فرش ماشینی در 37 ســالگی افتاد. تا پیش از 
انواع  آن شهر کاشان به عنوان قطب اصلی تولید 
فرش های ماشینی شهره بود و اتفاقا مشهد به دلیل 
جای گرفتن کارگاه »عموقلی« نگین تولید فرش 
رضا  اینکه  تا  می شــد  محسوب  کشور  دستباف 
حمیدی کارخانه فرش مشهد را در این شهر تاسیس 
و مشهد را در ســال های بعد به یکی از پنج قطب 
اصلی تولید فرش ماشینی و صادرات این محصول به 

بازارهای منطقه ای و جهانی تبدیل کرد. 
راه اندازی مجموعه فرش مشهد دو سال پیش از وقوع 

مروری بر زندگی حرفه ای مهندس رضا حمیدی، بنیانگذار گروه 
صنعتی مشهد )فرش مشهد، چرم مشهد، فرش نگین مشهد، 

شرکت نساجی الله مهرگان و...(

از تولیـد فـرش تـا 
اوج کارآفرینـی

دیدگاه
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انقالب و گسترش این مجموعه بعد از پایان جنگ 
تحمیلی و تاسیس کارخانه های صنعتی دیگر از سوی 
رضا حمیدی در نهایت به شکل گیری گروه صنعتی 
مشهد در دهه 70 منجر شد که هم اکنون بیش از 
مجموعه های  در  مستقیم  صورت  به  نفر   2600

صنعتی آن مشغول به کار هستند. 
شرکت فرش مشهد بزرگترین عضو گروه صنعتی 
فرش  تولیدکنندگان  بزرگترین  از  یکی  و  مشهد 
ماشینی در ایران است. این شرکت در سال 13۵6 
در مشهد راه اندازی شد و ظرفیت تولید ساالنه 240 
هزار متر مربع آغاز به کار کرد و با گذشــت حدود 42 
سال میزان تولید این مجموعه به 2 میلیون و 400 

هزار متر مربع رسیده است. 
ایران  از 30 شــهر  شرکت فرش مشهد در بیش 
در  شــرکت  این  فرش های  و  دارد  فروشگاه   2۵
صادرات  همچنین  می شود.  عرضه  فروشگاه   ۵6
ابتدای دهه 70  از  این شرکت  ماشینی  فرش های 
شروع شد و هم اکنون به بیش از 30 کشور صادرات 

صورت می گیرد.
 12سال بعد از راه اندازی کارخانه فرش مشهد و یک 
سال بعد از پایان جنگ تحمیلی رضا حمیدی که 
برای گسترش مجموعه  فرصتی  دنبال  به  سال ها 
ریسندگی  کارخانه  راه اندازی  بود؛  خود  صنعتی 
برای تامین بخشی از نیاز نخ اکریلیک مجموعه را 
در دستور کار قرار داد و در سال 1369 شــرکت 

ریسندگی مشهد را با ظرفیت تولید ساالنه 3800 تن 
اکریلیک تاسیس کرد. مجموعه ای که ساالنه  نخ 
صنعت  در  استفاده  )مورد  اکریلیک  نخ  تن   ۵200

فرش ماشینی(تولید می کند. 
عالوه بر این مهندس رضا حمیدی یک سال بعد 
از راه اندازی کارخانه ریسندگی در ابتدای دهه 70) 
سال 1371 (با هدف توسعه مجموعه صنعتی خود 
شرکت جدید »فرش نگین« را هم راه اندازی کرد. 
این شرکت هم اکنون به یکی از شرکت های بزرگ 
تولید فرش ماشینی کشور بدل شده است و بیشترین 
تولیدات آن شامل فرش های ۵00 شانه، 700 شانه 
، 1000 شانه و 1200 شانه در طرح های سنتی و 

مدرن می شــود. 
بعد از راه اندازی شرکت فرش نگین، رضا حمیدی 
اولیه  تامین مواد  برای کامل کردن چرخه تولید و 
در مجموعه صنعتی مشهد، باتوجه به نیاز شدید به 
واحد رنگرزی، شرکت رنگرزی مشهد را در ســال 
1372 افتتاح کرد. این کارخانه با ظرفیت آماده سازی 
ســاالنه 4۵00 تن الیاف اکریلیک آغاز به کار کرد 
و در حال حاضر ظرفیت تولید آن به ســاالنه 11 
هزار تن رنگرزی الیاف اکریلیک و 100 تن نخ پشم، 
مشهد  فرش  کنار  در  اما  است.  کرده  پیدا  افزایش 
مشهورترین برند گروه صنعتی مشهد، چرم آن است؛ 
برندی که بزرگترین تولیدکننده انواع پوشاک، کیف، 
کفش و... با چرم اســت و در سال 137۵ پا گرفته 

است. 
شرکتی با سابقه 24 ساله در صنعت چرم که تنها 
کارخانه ای در این حوزه است که زنجیره کامل تولید 
محصوالت چرمی شامل تولید پوست خام، سالومبور، 
چرم و پس از آن تبدیل چرم به انواع پوشاک، کیف، 
کفش و... و حتی عرضه مستقیم تولیدات خود در 
فروشگاه های زنجیرهای در سراسر کشور را انجام 

می دهد. 
عالوه بر اینها حمیدی، شرکت نساجی الله مهرگان 
را در سال 1377 راه اندازی کرد که دومین تولیدکننده 
مجموعه  آخرین  اســت.  ایران  در  سیلک  پتوی 
صنعتی که رضا حمیدی در گروه مشهد راه اندازی 
کرد؛ کارخانه تولید حوله یاس سپید با سرمایه گذاری 
480 میلیارد ریال در مرداد 1396 یعنی 3 سال پیش 

بود. 
در  حمیدی  رضا  مدیریت  به  مشهد  صنعتی  گروه 
کنار فعالیت در صنایع نساجی در سال 1387 وارد 
صنایع غذایی هم شد و شرکت گندم دشت مشهد 
را تأســیس و واحد تولید نان صنعتی و شیرینی و 
کیک را در سال 1391 افتتاح کرد. حمیدی در امور 
خیریه هم بســیار فعال است و یکی از اعضای فعال 
و اصلی بنیاد خیریه همدم )کودکان کم توان ذهنی( 
در مشهد محسوب میشود. نکته مهم در زندگی این 
کارآفرین خستگی ناپذیری است تا جایی که یک بار 
به صورت  آتش سوزی  براثر  مشهد  فرش  کارخانه 
کامل تخریب شد ولی او همه چیز را از ابتدا شروع 

کرد.
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صنعتگر  پیشگام

مروری بر زندگی اکبر الجوردیان، از بنیانگذاران گروه صنعتی بهشهر و دارنده نشان و لوح امین الضرب

دیدگاه

اکبر الجوردیان در سال 1302 در خانواده ای تاجرپیشه 
در کاشان به دنیا آمد. پدرش سید محمد الجوردیان 
و برادرش سید محمود )28 سال از او بزرگتر بود( از 
فعاالن اقتصادی و تجار مهم کاشان و حتی ایران 

بودند. 
می شد  محسـوب  ارزش  کارکردن  آنها  خانواده  در 
اکبر تنها 7  از زمانی که  و همین بود که پدرشان 
ســال داشت او را به تجارتخانه ا ش می برد و برخی از 
کارهای اجرایی را به او ســپرده بود. همچنین اکبر در 
دوران نوجوانی به همراه کارکنان پدرش به روستاهای 
مختلف می رفت و در خرید محصوالت کشاورزی به 
آنها کمک می کرد و کارهای حسابداری تجارتخانه 

پدرش را هم انجام می داد.
 الجوردیان 17 ساله بود که سید محمد الجوردیان 
)پدرش( 10 هزار تومان ســرمایه اولیه به او داد تا کار 
مستقلش را شروع کند. او در سال 1320 در دبیرستان 
شاهپور کاشان دیپلم گرفت. الجوردیان در ســال 
1318 از تهران برنج به کاشان می برد و می فروخت. 
او طی چهار سال )1320 تا 1324( سرمایه اولیه اش 

رساند.  تومان  هزار   600 به  تومان  هزار   10 از  را 
از  بعد  و  آمد  تهران  به  سال 1326  در  الجوردیان 
چند معامله مشــترک با برادرش شــرکت خانوادگی 
الجوردی و الجوردیان را تشــکیل دادند و در تمامی 

معامالت به طور مســاوی شریک شــدند. 
تا 1358 در کنار  از ســال 1327  اکبر الجوردیان 
سید محمــود الجوردی )برادرش( و برادرزاده هایش 
)احمد، قاســم و حبیب( جمعا سهامدار عمده شرکت 
با  و  بودند  الجوردیان  و  الجوردی  خانوادگی  گروه 
مشــارکت هم توانستند مجموعه صنایع نساجی، 
ساختمانی و مصرفی را تاسیس کنند و برای چند دهه 

از کارآفرینان پیشرو کشور باشند. 
تجارت  همچنین  الجوردیان  و  الجوردی  خانواده 
فعالی با اروپا، آمریکا و ژاپن داشتند و به نوبت مدیریت 
این دفاتر را بر عهده می گرفتند و در امریکا و ژاپن 

زندگی می کردند و تجربه به دست می آوردند. 
بهشهر  صنعتی  گروه  در  جدید  سازماندهی  از  بعد 
در سال 1349 که به علت توسعه گروه نیاز بود و 
چهار مرکز سوددهی مستقل ایجاد شد که هریک 

از اعضای خانواده مسئولیت بخشی از تاسیسات و 
الجوردیان  اکبر  گرفتند،  عهده  بر  را  کارخانه جات 
و  اراک  کاشان،  در  نساجی  کارخانجات  مسئولیت 
قزویــن و کارخانه پلی اکریل اصفهان را بر عهده 
گرفت و در توسعه کارخانه جات مخمل کاشان، راوند 
کاشان، ریسندگی اراک و پوشینه بافت قزوین نقش 
مهمی داشت. او در سال 1352 یکی از بنیانگذاران 
اصلی کارخانه پلی ا کریل )اصفهان( و اولین مدیرعامل 
این مجموعه صنعتی بسیار مهم بود. اکبر الجوردیان 
بعد از برادرش حاج سید محمود الجوردی و در کنار 
از  بعد  به  دهه 30  از  قاسم الجوردی  برادرزاده اش 
و  تهران  بازرگانی  اتاق  در  اقتصادی مطرح  فعاالن 
ایران بود و چندین دوره نیز به عنوان عضو هیئت 

نمایندگان اتاق تهران انتخاب شد.
اعضای  و  الجوردیان  اکبر  نام  انقالب  پیروزی  با 
خانواده الجوردی در فهرست 53 نفر، مشموالن بند 
»ب« قانون حفاظت و توسعه صنایع و مصادره اموال 
قرار گرفــت. البته اکبر الجوردیان برای پیگیری این 
موضوع با مهدی بازرگان نخست وزیر وقت هم دیدار 
کرد اما در نهایت نتوانســت جلوی مصادره اموال خود 
و خاندان الجوردی )گروه صنعتی بهشــهر(را بگیرد 
و تمام مجموعه های صنعتی که او همچون فرزندش 
آنها را به وجود آورده و توسعه داده بود، مصادره شد. 

او بعد از ترور برادرزاد ه اش احمد الجوردی در ســال 
1358 ایـران را ترک کرد و به آمریــکا رفت و دوباره 

فعالیت های صنعتی را از صفر شروع کرد. 
الجوردیان به عنوان یک کارآفرین ایرانی در توسعه 
واحد صنعتی اینتامیکس )تولیدکننده pvc و تاسیس 
آمریکا  در  کرکره(  پرده  )تولیدکننده  نووو  شرکت 

موفقیتهای بسیاری به دست آورد.
کتاب »110 سال پیدایش و گسترش گروه صنعتی 
در سال 1395  اکبر الجوردیان«  خاطرات  بهشهر: 
منتشر شده است که در آن جزئیات بیشتری از 110 
سال فعالیت اعضای خانوادهاش را روایت کرده است. 
کار  در  بوده  معتقد  همیشه  که  است  کارآفرینی  او 
اقتصادی باید مانند نهنگ بود و با مشکالت ستیز 

کرد: 
نهنگ است آنکه با دریا ستیزد

ز آب خرد ماهی خرد خیزد 
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و  نساجی  فعالین صنایع  بود که  ماه  اسفند  اواسط 
پوشاک با خبر تغییر مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک 
توسط  جدید  سرپرست  انتصاب  و  صمت  وزارت 
مهدی صادقی نیارکی- معاون امور صنایع- روبرو 
عکس العمل های  و  حواشی  که  تغییری  شدند. 
مختلفی از سوی تشکل های این صنعت به همراه 
هنگام  در  آن  زمزمه های  که  تصمیم  این  داشت، 
برپایی نمایشگاه نساجی تهران به صورت غیر رسمی 
شنیده می شد اواسط اسفندماه رنگ و بوی واقعیت 
به خود گرفت و مهندس افسانه محرابی جای خود را 
به مهندس مهدی ترحمی داد تا به عنوان سرپرست، 
سکان دار دفتر صنایع نساجی و پوشاک کشور باشد. 
ارتباط  همین  در  گذشته  سال  پایانی  روزهای  در 
و  نساجی  تشکل های  اعضای  از  تعدادی  با 
و  کم  از  تا  دادیم  انجام  گفت وگوهایی  پوشاک 
چنین  در  تشکل ها  نقش  و  جابجایی  این  کیف 
از  برخی  هرچند  شویم   مطلع  تصمیم گیری هایی 
پاسخگوی  صراحت  به  تشکلی  فعالین  و  عزیزان 
ما بودند،  و برخی ، موضوع را سیاسی تلقی کردند 
و تماس های متعدد تلفنی خبرنگار ما با آنها راه به 
جایی نبرد و به نظر می رسد برخی از فعالین  و دست 
اندرکاران صنعت همچنان ، عدم شفافیت و سکوت 

در  که  هرچند  میدهند  ترجیح  صنفی  منافع  بر  را 
اردیبهشت ماه خانم مهندس محرابی این بار با حکم 
وزیر صمت مجدداً به سمت مدیرکلی همان دفتر 
منصوب شد و احتماال چنانچه امروز -پس از انتصاب 
مجدد- مجدد با برخی از این عزیزان مصاحبه کنیم 
ممکن است تغییر رویه داده و لب به سخن بگشایند. 
در عین حال این مطلب در روزهای پایانی سال تهیه 
و صرفاً جهت اطالع رسانی رسالت مطبوعاتی منتشر 

و فاقد هرگونه جهت گیری و جانبداری است.
همچنین فارغ از اظهار نظرهای صورت گرفته اعمال 
تغییرات در سطح اداره کل صنایع نساجی ، پوشاک 
و سلولزی وزارت صمت در طول سال های گذشته 
، متأسفانه با وجود ارتباط نزدیک تشکل ها و فعالین 
این صنعت با دفتر اداره کل و نقش آنها در تصمیم 
سازی ها ، معمواًل به مشورت گرفته نشده اند و عزل 
و نصب ها صرفا یک پروسه اداری و سلیقه ای در 
وزارتخانه تلقی می شود که امیدواریم در آینده این 

موضوع بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

خأل بزرگ در صنعت نساجی
هیئت  رئیس  شهالیی نژاد-  محمدجعفر  مهندس 
مدیره انجمن صنایع نساجی ایران- در گفتگوی 

خود با نساجی امروز در خصوص نقش تشکل ها 
بیان داشت: اصواًل  در چنین تصمیم گیری هایی 
و  عزل  در  اختیاری  بخش خصوصی،  تشکل های 
نصب مدیران دولتی ندارند اما به عنوان یک صنعتگر 
و کارفرما معتقدم  باید عملکرد افراد در دوران تصدی 
یک پست و مقام طبق موازین شایسته ساالری مورد 

بررسی قرار گیرد. 
وی خاطرنشان کرد: طی سی سال فعالیت در صنعت 
نساجی، معتقدم خانم ها »گلنار نصراللهی« و »افسانه 
محرابی« به عنوان مدیران دولتی، تغییرات مهم و 
خانم  چون  کرده اند.  ایجاد  صنعت  این  در  اساسی 
محرابی از شاکله صنعت برآمده اند و سابقه فعالیت در 
صنایع نساجی را دارند یکی از بهترین انتخاب های 

وزیر صنعت محسوب می شدند . 
مهندس شهالیی تأکید کرد: همه می دانیم نساجی، 
صنعت وسیع و گسترده ای است اما چگونه وزارت 
بداند  تا  ندارد  اختیار  ارقام دقیقی در  و  آمار  صمت 
بزرگ ترین صنعت از نظر تاریخچه، تعداد پرسنل و 

ایجاد شغل ، نساجی است؟!
اوج  و  شرایط  بدترین  در  صنعتگر،  این  اعتقاد  به 
فعالیت  های  به  نساجی  کل  اداره  دفتر  تحریم ها، 
موثر خود ادامه داد و خانم محرابی با تکیه بر سابقه 

گزارش

انتصاب
گزارش یک

تهیه و تنظیم: مینا بیانی
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و  نمودند  مدیریت  درستی  به  را  آن  خود  صنعتی 
به  نساجی  بزرگی در صنعت  ایشان خأل  برکناری 

شمار می آید.
این مطلب که ممکن است تشکلی  با اعالم  وی 
پنجاه عضو و تشکل دیگر پانصد عضو داشته باشد 
اما باید فارغ از تعداد اعضا به میزان تأثیرگذاری آنان 
در صنعت توجه شود؛ گفت: انجمن صنایع نساجی 
ایران به عنوان بزرگ ترین تشکل کارفرمایی نساجی 
باید در مورد تغییر مدیرکل مورد مشورت متولیان 
از  قبلی  اما هیچ گونه اطالع  قرار می گرفت  دولتی 
تغییر مدیرکل دفتر نساجی وزارت صنعت نداشتیم 
بودند در  این کار  و فقط کسانی که دنبال تحقق 

جریان قرار داشتند.  
وزیر  معاون  اگر  داشت:  اذعان  شهالیی  مهندس 
خواستار اتخاذ تصمیمات همسو با منافع صنایع کشور 
است باید نظرات فعاالن بخش خصوصی را بشنود و 

در تصمیمات خود لحاظ نماید.
ایران ،  نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس 
 ... و  ازبک  هندی،  نخ  بی رویه  واردات  از  ممانعت 
خانم  تصدی  دوران  مهم  دستاوردهای  از  یکی  را 
منافع  جلوی  ایشان  گفت:  و  کرد  اعالم  محرابی 
آنهایی که ده ها کانتینر نخ وارد می کردند را گرفت 

و در جلوگیری از ایجاد شرایط وخیم برای واحدهای 
ریسندگی و رونق مجدد آنها نقش موثری ایفا کردند 
البته مخالف فعالیت تجار و واردکنندگان نیستم اما 
معتقدم واردکننده می تواند مواد اولیه دیگری مانند 

پنبه را به فروش برساند. 
به  و  می شود  آغاز  با صنعت  وزارت صمت  عنوان 
هیچ عنوان مخالف تجارت نیستم اما آقای صادقی 
نیارکی می توانست از انجمن های مرتبط با نساجی 
عمل  به  دعوت  تصمیم گیری  و  همفکری  جهت 
می آورد مگر این که تشکلی در زمینه عملکرد خانم 
محرابی، اطالعات نادرست به وی داده باشد البته 

این موضوع جای بحث و بررسی بیشتر دارد.

این جابجایی به نفع صنایع نساجی نیست
صنایع  انجمن  دبیر  بیدگلی-  سجادی  سیدجواد 
صنایع  دفتر  تغییرات  مورد  در  ایران-  نساجی 
نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت ابراز داشت: 
با توجه به پایان سال و اتمام دوران تصدی دولت 
دوازدهم، این جابجایی به نفع صنایع نساجی نیست 
و بهتر بود مسئوالن مربوطه، موضوع را با ذی نفعان 
و تشکل های ملی و استانی نساجی و پوشاک در 
میان می گذاشتند و نظرات آنها را در تصمیم گیری 
خود لحاظ می کردند تا صنعت عظیم نساجی کشور 

تحت الشعاع اثرات آن قرار نگیرد.
وی افزود: اگرچه سرپرست جایگزین ) آقای مهندس 
محرابی  خانم  توانمند  معاونان  از  یکی   ، ترحمی( 
محسوب می شوند اما ایشان طی چند سال مدیریت 
بر دفتر نساجی وزارت صمت، سابقه و رزومه خوبی 
در این وزارتخانه داشتند و تجارب ارزشمند فراوانی 
کسب کرده بودند از این نظر جدایی ایشان برای دفتر 

نساجی ضایعه بزرگی به نظر می رسد. 
سجادی اذعان داشت: رویکرد انجمن صنایع نساجی 
پایان  در  نساجی  متولیان صنعت  از  تجلیل  ایران، 
سال است و نامه تقدیر از تالش های خانم مهندس 
محرابی، هنگام تصدی ایشان تنظیم و ارسال شده 
بود و به طور کاماًل تصادفی همزمان با تغییر منصب 

نامبرده بود.
به اعتقاد وی؛ صنعت نساجی به عنوان یک صنعت 

گسترده و اشتغال زا نیازمند راه اندازی یک معاونت در 
بدنه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است.

رویکرد  اگر  کرد:  تصریح  نساجی  انجمن  دبیرکل 
دولت، اهمیت به نظرات تشکل هاست؛ باید عماًل 
این موضوع را اثبات نمایند و یکی از مواردی که 
می توانست این ادعا را به اثبات برساند؛ مشورت در 
مورد تغییر مدیرکل دفتر نساجی وزارت صمت بود.  

نامه ای بدون پاسخ
اتحادیه  مدیره  هیئت  رئیس  زکی پور-  مهرداد 
اظهار  ایران-  تولید و صادرات نساجی و پوشاک 
داشت: مذاکره و نظرخواهی در مورد تغییر مدیرکل 
دفتر نساجی و پوشاک وزارت صمت با تشکل های 
این صنعت انجام نشده، شاید زمزمه هایی مبنی بر 
این تغییر شنیده می شد اما به صورت رسمی هیچ 
مسائل  مورد  در  ضمناً  نگرفت؛  صورت  مشورتی 
تخصصی  انجمن های  از  هم  کالن تر  و  اساسی 

نظرخواهی نمی شود! 
وی افزود: چون از علت این تغییر اطالعی نداریم، 
پس نمی توان اظهارنظر مشخصی ارائه داد. زمانی که 
در قالب اتحادیه  تولید و صادرات نساجی و پوشاک 
شدیم،  موضوع  متوجه  غیرمستقیم  به طور  ایران 
نامه ای خطاب به آقای صادقی نیارکی- معاون امور 
صنایع - ارسال و اعالم کردیم این تغییر می تواند 
نساجی  صنایع  در  فعالیت ها  برخی  توقف  باعث 
کار  این  انجام  برای  لذا ضرورتی  شود؛  پوشاک  و 
وجود ندارد و بهتر است خانم مهندس محرابی در 
سمت خود باقی بمانند که در نهایت این نامه تأثیری 

نداشت. 

 از تغییر مدیرکل مطلع بودیم
مدیره  هیئت  رئیس  نایب  نامی-  مجید  مهندس 
اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران- 
با ذکر این مطلب که از تغییر مدیرکل دفتر نساجی 
وزارت صمت مطلع بودیم، اضافه کرد: اتحادیه تولید 
و صادرات نساجی و پوشاک ایران، مخالفت خود را 
در قالب ارسال نامه به معاون امور صنایع اعالم کرد 
زیرا دوره تصدی دولت دوازدهم رو به پایان است و 
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بسیاری از امور طی این سال ها در صنعت نساجی 
پیش رفته بود البته سرپرست فعلی در جریان تمام 

امور این صنعت قرار دارد.
وی تصریح کرد: ارسال نامه مذکور مربوط به زمانی 
است که زمزمه تغییر مدیرکل شنیده می شد هرچند 

در تصمیم گیری نهایی دولتمردان تأثیری نداشت. 
صاحبان  که  هنگامی   کرد:  اضافه  نامی  مهندس 
به  توجه  با  خصوصی  بخش  فعاالن  و  صنعت 
تجربیات پیشین خود، در مورد یک موضوع اعالم 
خطر می کنند؛ دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت 
موظف است پیش بینی های الزم را مدنظر قرار دهد 

که متأسفانه هیچ گاه این کار را انجام نداده است.

کدام گزارش عملکرد؟ کدام مطالبه؟
مهندس سیدمحمد مقدسی- رئیس هیئت مدیره 
جامعه متخصصین نساجی ایران- مخالفت خود را 
با تغییر مدیرکل دفتر نساجی وزارت صنعت اعالم 
کرد و گفت: این مخالفت به دلیل توانمندی یا عدم 
ما  اعتقاد  به  بلکه  نیست  محرابی  خانم  توانمندی 
مناسبی  زمان  ایران(،  نساجی  متخصصین  )جامعه 
برای تغییر ایشان نبود زیرا بیشتر از سه ماه به پایان 
فعالیت اجرایی دولت باقی نمانده و این مدت کوتاه با 

تغییر یک مسئول عالی رتبه نساجی در بخش دولت 
چندان منطقی نیست و تغییر ایشان نشأت گرفته 
از یکسری تصمیمات نادرست مدیریتی می باشد لذا 
موضوع، شبهه برانگیز به نظر می رسد همچنین باید 
توجه کنیم اگر فردی خارج از سیستم دفتر نساجی 
به عنوان سرپرست تعیین می شد، این احتمال به ذهن 
می رسید که شرایط به قدری وخیم بوده که با تغییر 
مدیرکل، در دو ماه باقیمانده می توان اقدامات موثری 
انجام داد ولی حضور معاون خانم محرابی آن هم با 

حکم سرپرست، معنایی ندارد
به گفته وی، جامعه متخصصین به عنوان تنها تشکل 
آن  به  نسبت  و تخصصی  فنی  رویکرد  با  نساجی 
برپایی  اطالعی نداشت  در حالی که طی روزهای 
نمایشگاه نساجی تهران، برخی تشکل ها می دانستند 
تحوالتی در راه است و در قالب نامه، مراتب اعتراض 
اما  می دانستند  هم  بعضی  کردند،  اعالم  را  خود 

واکنش خاصی نشان ندادند. 
مهندس مقدسی ادامه داد: آیا یک مدیر دولتی نباید 
پیش از اتمام فعالیت رسمی گزارش عملکرد چندساله 
خود را ارائه نماید آن هم فردی که مدیریت رأس 
هرم صنعت نساجی، پوشاک و سلولزی در دولت 
را برعهده دارد؟ کسی مطالبه ای در مورد عملکرد 

خانم محرابی ندارد؟ قطعاً ایشان طی چند سال اخیر 
اقدامات موثری در صنعت نساجی هم انجام داده اند 
اما نباید اعالم شود؟ نباید در مراسم معارفه و تودیع 
تشکل های  بررسی  و  بحث  مورد  ایشان  عملکرد 
تخصصی و کارفرمایی قرار گیرد یا دالیل نوسانات 
غیرمتعارف قیمت بسیاری از مواد اولیه نساجی از 
ایشان پرسیده شود؟ آیا نباید برنامه کاری نفر بعدی 

به اطالع فعاالن و صنعتگران برسد؟ 
رئیس هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی متذکر 
شد: باید این موارد را مطالبه کنیم در غیر این صورت 
هیچ مسئولی خود را موظف به پاسخگویی شفاف 
در مورد عملکرد خود نمی داند، در این راستا نقش 
رسانه ها بسیار مهم است و محافظه کاری پیرامون 

آن منطقی نیست. 

یک تغییر نابهنگام و غیر فنی!
مهندس علیرضا حائری- عضو هیئت مدیره جامعه 
متخصصین نساجی ایران- اظهار داشت:  به اعتقاد 
تغییر و تحول صورت گرفته در دفتر نساجی  من 
دالیل فنی و اقتصادی ندارد زیرا پایان سال و دوره 
چهارساله دولت، پیش روست و به نظر نمی رسد این 
تغییر در عملکرد نامطلوب مدیرکل طی چندسال اخیر 
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یا نیاز به خدمات ایشان در سمت دیگر ریشه داشته 
باشد ضمناً سه ماه باقیمانده اقدامات موثر و خاصی 
نمی توان انجام داد ضمن این که با تغییر دولت، وزرا 
و معاونان ارشد، حدود هشت ماه به طول می انجامد 
تا صنعت نساجی، متولی مشخص پیدا کند و در این 
ادامه می دهد که قدرت و  مدت سرپرستی به کار 
قادر  نمی داند  ندارد و حتی  را  اختیار یک مدیرکل 
به اخذ تصمیمات بنیادین یا تدوین برنامه  بلندمدت 
هست یا خیر لذا مسائل را به صورت روزمره حل 
و فصل می کند و به نوعی ثباتی در جایگاه شغلی 
منصوب  بعدی  مدیرکل  اگر  نیست.  متصور  خود 
شود، ایشان با افت درجه و مقام به رتبه قبلی خود 
بازمی گردد و یا به طور کلی از دفتر نساجی جدا خواهد 
شد که در هر دو صورت یک کارشناس متبحر و 

توانمند را از دست خواهیم داد.
تولید  درصد  که 40  وزارت صنعت  داد:  ادامه  وی 
ناخالص داخلی اقتصاد کشور را تشکیل می دهد، طی 
چهار ساله دوم دولت آقای روحانی، پنج وزیر عوض 
کرد که این بی ثباتی، آسیب ها و اختالالت بسیاری را 
به همراه آورده است. اگر هم قرار باشد دفتر نساجی 
8 تا 10 ماه بدون مدیرکل و به صورت موقتی به 
فعالیت ادامه دهد، صنعتگران و تولیدکنندگان دچار 

لطمات جبران ناپذیری خواهند شد.
 به گفته مهندس حائری، صنعت خودروسازی، فوالد 
یا پتروشیمی معمواًل اهداف یک ساله خود را اعالم 
می کند اما هیچ گاه به یاد نداریم در صنعت نساجی 
چنین برنامه ای توسط مدیرکل ارائه شود و اهداف 
یا فرش ماشینی،  پارچه  نخ،  تولید  کالن در حوزه 
صادرات، اشتغال زایی، تعیین بازار هدف و... منعکس 
گردد، شاید هم نگران قرار گرفتن در معرض افکار 
عمومی هستند که امیدوارم هدف گذاری یک ساله 
توسط مدیرکل بعدی عوض شود و برنامه یک ساله 

صنعت به اطالع فعاالن نساجی برسد. 
عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران 
در پاسخ به این سوال که مگر تحریم ها، بی ثباتی 
نرخ ارز، واردات بی رویه و غیرقانونی، نوسان قیمت 
مواد اولیه، تصویب قوانین خلق الساعه و ... امکان 
سلب  نساجی  صنعت  در  را  بلندمدت  برنامه ریزی 
نمی کند؛ گفت: حتی پیش از تحریم ها، تثبیت شرایط 
رویه ای  تومانی هم  استقرار دالر هزار  اقتصادی  و 
دولتی  مدیران  و  نداشت  وجود  برنامه ریزی  برای 
انعکاس برنامه کاری یک  ساله، خود را از  با عدم 
معرض ارزیابی رسانه ها دور نگه می دارند. گویی هر 
اندازه کمتر پاسخگو باشند، راحت تر هستند! ضمن 
این که مدیرکل دفتر نساجی ) یا هر مسئول دیگر 
دولتی(  این مقام را با آگاهی کامل نسبت به شرایط 
نامساعد اقتصادی، نوسان نرخ ارز، فشار تحریم ها، 
دشواری تأمین مواد اولیه و ... پذیرفته و قطعاً توانایی 
در خود سراغ  را  موانع و مشکالت  این  با  برخورد 
دارد در غیر این صورت صادقانه اعالم کند که امکان 
مواجهه با مشکالت اقتصادی را ندارد و جای خود را 

به فرد شایسته تر بدهد. 
وی، دیدگاه مسئوالن دولتی نسبت به نساجی را یک 
صنعت با اولویت دوم توصیف کرد و گفت: متأسفانه 
نساجی به یک صنعت محلی تبدیل شده و بین المللی 
است، هیچ کاالی  بسته  واردات  نیست. درب های 
مشابهی وارد نمی شود و امکان صادرات هم به دلیل 
تحریم نیست لذا تولیدات در بازار داخلی مورد مصرف 
قرار می گیرد و قدرت ارزآوری نساجی مورد غفلت 
قرار گرفته و عزمی هم برای استفاده از آن وجود 

ندارد. مهندس حائری یادآور شد: تغییر مدیرکل با 
جامعه متخصصین نساجی در میان گذاشته نشد البته 
زمزمه تغییر و تحول از دوستان و اطرافیان شنیده 
بودیم اما از منبع موثق و منبع قطعی، اطالع رسانی 

به جامعه صورت نگرفت. 
 

لزوم بهره گیری دولت  از نظرات بخش خصوصی 
به گفته مهندس علی فرهی- نایب رئیس هیئت 
مدیره انجمن صنایع نساجی ایران- بهتر بود تغییر 
مدیرکل دفتر نساجی در دولت بعدی انجام می گرفت 
البته به طور دقیق در جریان مسائل داخلی وزارتخانه 
نیستیم اما با توجه به اطالعات موجود، انجام این کار 

ضرورتی نداشت. 
وی اضافه کرد: انجمن نساجی از این موضوع مطلع 
نبود و حتی دیدگاه و نظر انجمن نیز پرسیده نشد. 
شده  شناخته  و  توانمند  فرد  ترحمی  آقای  اگرچه 
تشکل های  مستمر  ارتباط  دلیل  به  ولی  هستند 
صمت،  وزارت  نساجی  دفتر  مدیرکل  با  نساجی 
مشورت با تشکل ها الزم و ضروری به نظر می رسید 

که متأسفانه مورد توجه متولیان امر قرار نگرفت. 
مهندس فرهی یادآور شد: اگر اختیارات سرپرست در 
حد مدیرکل باشد، صنعت نساجی با مسأله خاصی 
مواجه نخواهد شد در غیر این صورت شاهد بروز 
مشکالت متعدد برای صنعتگران، تولیدکنندگان و 

تشکل های بخش خصوصی خواهیم بود.
نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس  نایب 
وزارت  به خصوص  و  دولت  از  ایران تصریح کرد: 
تشکل ها  با  را  خود  ارتباطات  داریم  انتظار  صمت، 
به عنوان نمایندگان بخش خصوصی افزایش دهند 
از  خود  تصمیم سازی های  و  تصمیم گیری ها  در  و 

دیدگاه های آنان بهره مند شوند. 
و  نساجی  تشکل های  میان  در  منافع  تضاد  وی، 
اگر  گفت:  و  دانست  مزیت  و  حسن  را  پوشاک 
به  لزوماً  باشد  یکسان  همدیگر  با  نظرات  تمام 
معنای نگرش یا تفکر صحیح نیست و اگر در هر 
مجموعه ای اختالف نظر وجود داشته باشد، باعث 
پیشرفت خواهد شد زیرا یکسان بودن نظرات به رشد 

و توسعه منتهی نمی شود. 
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اشاره:
عضو  شیبانی-  علیمردان  دکتر 
هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی 
ایران- با حضور در برنامه رادیویی 
بررسی  به  فرهنگ«  قلمرو  »در 
نساجی  صنایع  فعلی  وضعیت 
پرداخت.  آن  چالش های  و  کشور 
»مهندس  آقایان  برنامه  این  در 
رئیس هیئت مدیره  پرنیان-  صابر 
شهرک های  شرکت  مدیرعامل  و 
»دکتر  و  تهران«  استان  صنعتی 
و  نماینده مجلس  علی پور-  کمال 
تولید-«  جهش  کمیسیون  عضو 
تلفنی حضور  تماس  قالب  در  نیز 

داشتند.

دکتر شیبانی در ابتدای سخنان خود ابراز داشت: شاید 
تکرار بیش از حد برخی مسائل باعث شود گوش شنوایی 
برای آن وجود نداشته باشد زیرا تمام مسئوالن از وجود 
برنامه های مختلف  در  بارها  و  آگاه هستند  مشکالت 
رادیویی و تلویزیونی مورد اشاره قرار گرفته، لذا این سوال 
مطرح است که  آیا تکرار چنین مواردی، راه گشاست و 

دردی را درمان می کند یا خیر؟!
وی در پاسخ به این سوال که اهمیت تولید ملی در معادالت 
منطقه ای و جهانی تا چه میزان است و چقدر می توان به آن 
پرداخت؛ عنوان کرد: همواره نگران سرمایه گذاری های ملی 
و اشتغال جوانان بوده و هستیم و این آشفتگی همراه ماست 
و به قول شفیعی کدکنی »حسرت نبرم به خواب آن مرداب/ 
کارام درون دشت شب خفته ست/ دریایم و نیست باکم از 

طوفان/ دریا همه عمر، خوابش آشفته ست «
گفت:  ایران  نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  عضو 
بارها در مصاحبه های مختلف اعالم کرده ام که سالن های 
تولیدی به دلیل ایجاد اشتغال، تحرک و پویایی در جوانان، 
مکانی بسیار مقدس است و جا دارد با وضو وارد آن شد؛ اما 
درد اینجاست که پیامد بیکاری، بزهکاری و کشیده شدن 
جوانان کشور به راه های نادرست است و این را قطعاً همه 
ما و به خصوص هیئت حاکمه کشور بهتر از فعاالن بخش 

خصوصی می دانند.
این صنعتگر نساجی تصریح کرد: جای بهتر و مناسب تر 
بیکاری جوانان وجود  رفع  برای  از مجتمع های صنعتی 

موانـع پیـش روِی تولیـد

ندارد زیرا هزاران نفر در آن مشغول کار هستند اما اگر این 
مجتمع ها به دالیل مختلف از بین بروند، با فاجعه ای بزرگ 
روبرو خواهیم شد. دکتر شیبانی، شرکت های شهرک های 
صنعتی را »بازوان حمایتگر صنعت کشور« دانست و گفت: 
خوشبختانه مسئوالن عالی رتبه این مجموعه، خوش فکر و 
حامی تولید هستند اما متأسفانه بروکراسی های اداری را چه 
کسی باید برطرف کند؟ تولیدکننده بخش خصوصی؟ او 
که باید ساعت ها پشت درب اتاق مدیران جهت امضای 
یک نامه بایستد! آیا وجود این شرکت ها در سراسر کشور به 
روند تسهیل و تسریع صدور مجوزهای مختلف کمک کرده 
است یا برعکس به بروکراسی های اداری دامن می زنند؟!  

وی »قانون ذی نفع واحد« را به عنوان یکی از قوانین ضد 
تولید و مزاحم نام برد که طبق آن اگر یک مدیر چندین واحد 
تولیدی در اختیار داشت و تنها یکی از آنها در بازپرداخت 
دریافت  از  نیز  مابقی  می شد،  مشکل  دچار  تسهیالت 
تسهیالت و  خدمات بانکی محروم می شوند؛ دکتر شیبانی 
همچنین از اجرای نادرست قانون مالیات بر ارزش افزوده 

انتقاد نمود.

تالش برای رفع بروکراسی های اداری

و  هیئت مدیره  رئیس  پرنیان-  صابر  مهندس 
استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
تولید در  تلفنی موانع عمده  نیز در مصاحبه  تهران- 
»زیرساخت های  و  اداری«  »بروکراسی های  را  کشور 

ضعیف فیزیکی« )به خصوص در شهرک های صنعتی( 
مجوز  صدور  عادی  شرایط  در  گفت:  و  کرد  اعالم   ،
فعالیت واحدهای صنعتی جهت تولید الکل و این قبیل 
اما  می داد  اختصاص  خود  به  طوالنی  مدت  ملزومات 
اوایل شیوع کرونا که استان تهران به شدت با کمبود 
مورد  پزشکی  و  بهداشتی  لوازم  مواد ضدعفونی کننده، 
نیاز بیمارستان ها مواجه بود؛ در عرض سه روز مجوزهای 

مرتبط با سرعت و دقت صادر شدند.
وی اذعان داشت: بحران کرونا، کشور را در حالت یک 
جنگ تمام عیار قرار داد و باید بدانیم در شرایط جنگی 
نمی توان با قوانین، مقررات و دستورالعمل  های شرایط عادی 
به اداره کشور پرداخت. برای مثال تصور کنید دشمنان 
پشت خاکریزها کمین کرده اند ولی برای ارائه اسلحه به 
رزمندگان از آنان درخواست کتبی یا رسید طلب کرد!! امروز 
در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و در صف مقدم آن، 
تولیدکنندگان و صنعتگران ایستاده اند  لذا باید ساختارهای 
الزم را برای تسریع امور آنان مدنظر قرار دهیم، کما این که 
حدود 9۵ درصد مراجعات سال 99 به شرکت شهرک های 
صنعتی استان تهران به منظور توسعه واحدهای تولیدی، 
افزایش حجم محصوالت و درخواست مجوزهای جدید بود 
بنابراین در صورت رفع بروکراسی ها و موانع اداری ، بخش 

عمده  مشکالت تولید از بین می روند.
مهندس پرنیان در مورد استفاده از انرژی های خورشیدی 
در  برق  قطعی  به  مربوط  مشکالت  کاهش  جهت 

گزارش

علیمردان شیبانی 
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی

صابر پرنیان
مدیرعامل شهرک های صنعتی تهران

کمال علی پور
 نماینده مجلس 

تهیه و تنظیم: مینا بیانی
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شهرک های صنعتی نیز توضیحاتی ارائه داد و از متولیان 
وزارت برق بابت عدم قطع برق ویالهای شخصی و در 
مقابل قطع برق واحدهای صنعتی گالیه کرد.همچنین 
اعالم کرد که هیچ واحد تولیدی در تهران به دلیل قطع 

برق، متوقف نشده است.
در ادامه این برنامه، دکتر شیبانی در این مورد اذعان داشت: 
قطع برق در برخی صنایع مانند سرد شدن کوره ها و ... 
مصائب بسیاری به بار می آورد و در کنار مشکالت تأمین 
قطعات و لوازم یدکی، تولید و صنعت را فلج می کند. به گفته 
جناب مهندس پرنیان، شاید هیچ کارخانه ای در استان تهران 
به دلیل قطع برق، تعطیل نشده باشد اما یادمان نرود ایران، 
فقط در تهران خالصه نمی شود و هزاران واحد تولیدی در 
اقصی نقاط این کشور پهناور به فعالیت می پردازند که طبق 
اعالم مسئوالن برق، مجبورند یا سه روز در هفته کارخانه 
خود را تعطیل کنند و یا روزانه دو ساعت و نیم با قطع برق 
مواجه شوند و یا تمهید دیگری بیندیشند! سوال اینجاست 
در سالی که به عنوان پشتیبانی و مانع زدایی نام گرفته، تأمین 
برق صنعت واجب تر است یا به قول جناب پرنیان، ویالهای 
آن چنانی؟ نباید صنعت را دست کم گرفت زیرا به همراه خود 
اشتغال، ارزش افزوده، تحرک و پویایی جامعه را به همراه 
دارد در غیر این صورت نمی دانیم چه سرنوشتی در انتظار 

جوانان توانمند ایرانی خواهد بود!
وی با اعالم این مطلب که تنها مشکل واحدهای صنعتی به 
تأمین برق محدود نمی شود، گفت: متأسفانه در این کشور، 
کاهش قدرت خرید مردم لطمات جبران ناپذیری به صنعت 
وارد می کند، به دلیل مشکالت عدیده تحریم و ... امکان 
صادرات وجود ندارد، در داخل هم که با بنیه مالی ضعیف 
مردم روبرو هستیم؛ پس تکلیف محصوالت تولید شده 
چیست ؟! این در حالی است که اغلب کشورها مردم برای 
خرید محصوالت تولیدی، مورد تشویق قرار می گیرند تا به 
طور مستقیم تولید، صنعت و اشتغال مورد حمایت قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران ، در 
مورد راهکار موثر جهت سرعت بخشی به صدور مجوزهای 
قانونی و رفع موانع متعدد سر راه تولید گفت: در شهرک های 
مورد  مقیاس  کوچک  مولد  نیروگاه های  احداث  صنعتی 

حمایت قرار می گیرد. 
و  خرید  در  )تسهیل  تشویقی  دستورالعمل  تهیه  از  وی 
واگذاری زمین( به متقاضیان احداث واحد تولیدی جهت 
بهره گیری از انرژی های خورشیدی خبر داد و افزود: امیدوارم 

این دستورالعمل به زودی نهایی و ابالغ شود. 

به اعتقاد مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
تهران ، در تمام تصمیم گیری های حوزه تولید باید نظرات 
و دیدگاه های بخش خصوصی در اولویت متولیان دولتی 

قرار گیرد. 
علی رغم  گذشته  سال  کرد:  تصریح  پرنیان  مهندس 
تحریم ها و بحران کرونا، شاهد رشد شاخص های  تولید 
بودیم و تولیدکنندگان با چنگ و دندان به کار ادامه دادند 
و امیدوارم شاهد تحقق شعار سال یعنی پشتیبانی از تولید 

و مانع زدایی ها باشیم.
و  نویسندگان  داشت:  ابراز  وی  به  خطاب  شیبانی  دکتر 
گویندگان خوبی هستیم اما عمل گرایان خوبی نیستیم! لذا 
به عنوان عضو هیئت مدیره قدیمی ترین تشکل کشور از شما 
جهت حضور در یکی از جلسات هیئت مدیره انجمن صنایع 
نساجی ایران دعوت به عمل می آورم تا از نزدیک در جریان 

وضعیت واقعی واحدهای تولیدی قرار بگیرید.
وی، صنعت را به مثابه یک موجود زنده توصیف کرد و 
گفت: همان طور که موجود زنده به غذا نیاز دارد، صنعت 
هم نیازمند مواد اولیه است وگرنه از بین می رود. موجود زنده 
نیازمند سقفی روی سر است و صنعت نیز به ساختمان و 

تأسیسات اصولی نیاز دارد....

اقدامات مجلس برای رفع موانع تولید

عضو  و  مجلس  نماینده  علی پور-  کمال  دکتر 
رادیو  با  تلفنی  تماس  در  تولید-  کمیسیون جهش 
فرهنگ ضمن انتقاد نسبت به وضع تعدد قوانین در کشور 
گفت: در مجلس نهم، دهم و یازدهم، قوانین مطلوبی 
پیرامون رفع موانع تولید مصوب شده و نگاه ویژه به اجرای 
قوانین در حوزه تولید وجود دارد اما حلقه مفقوده را باید در 

مدیریت اجرایی جست وجو کرد.
وی با اشاره به فقدان پنجره واحد برای تولیدکنندگان ادامه 
داد: یک تولیدکننده نوپا برای دریافت مجوز سه تا چهار ماه 
درگیر دست اندازها و بروکراسی های مختلف سازمان های 
دولتی می شود و این موارد به مجلس ارتباطی ندارد زیرا 
مجلس قوانینی وضع کرده تا تولیدکنندگان به آسانی سراغ 
تولید بروند اما به دلیل بروکراسی حاکم در دستگاه های 
اجرایی، دریافت یک مجوزها چندین ماه به طول می انجامد.

دکتر علی پور تصریح کرد: برای مثال وقتی تولیدکننده ای در 
یکی از شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان درصدد 
دریافت مجوزهای مرتبط برمی آید و بعد از دو سال به وی 
مجوز می دهند؛ دستگاه اجرایی موظف به پاسخگویی است 

زیرا کارگروه اشتغال و رفع موانع تولید در تمام استان ها 
وجود دارد و این  وظیفه مجلس این نیست که در تک تک 

موضوعات مختلف از جمله رفع موانع تولید، ورود کند.
وی اذعان داشت: متأسفانه برخی مدیران اجرایی تصور 
می کنند سرمایه گذاران، پول های بادآورده در اختیار دارند 
پس باید گرهی در مسیر آنان ایجاد کنند! در صورتی که 
چنین نیست.دکتر شیبانی در این مورد خطاب به نماینده 
مجلس گفت: به گفته شما حلقه مفقوده را باید در سیستم 
اجرایی دنبال کرد اما مدیران اجرایی هم متعلق به ایران 
هستند! فکر نمی کنید اگر مجلس و سیستم اجرایی، مرتب 
به صدور قوانین و مقررات متعدد در راستای حمایت از تولید 

نپردازند؛ شاید وضعیت، اندکی بهتر شود؟!
عضو کمیسیون جهش تولید مجلس پاسخ داد: شکی نیست 
با انباشت قانون روبرو هستیم و به این منظور راهکارهای 
متأسفانه  اما  تدوین شده  اجرایی  مدیران  برای  مختلفی 

سیاست یک بام و دو هوا در این دستگاه ها حکمفرماست.
فرموده  به  توجه  با  مجلس  شد:  یادآور  علی پور  دکتر 
رهبر معظم انقالب جهت حمایت از تولید و مانع زدایی، 
نگاه ویژه ای به پنجره واحد دارد که براساس آن، ادارات 
مرتبط دولتی باید ظرف مدت یک هفته تا پانزده روز تمام 
استعالم های مربوط به اعطای مجوز تولید را پاسخ دهند. 
همچنین دلیل فعالیت و استقرار دولت الکترونیک این است 
که تولیدکنندگان در فضای مجازی قادر به دریافت مجوز 
فعالیت باشند و در ادارات مختلف سرگردان نشوند. البته 
پایان دولت نزدیک است و تصمیمی برای استیضاح دولت و 
وزرا در نظر نداریم تا چرخه تولید نایستد و به کار ادامه دهد. 
دکتر شیبانی در جمع بندی پایانی این مصاحبه رادیویی 
نیستند و  بانک های کشور، صنعت محور  اظهار داشت: 
مدیران بانکی باید بدانند واحدهای صنعتی نیازمند کمک  
و حمایت های آن هستند. مواد اولیه نیاز ابتدایی صنعتگران 
است یعنی در صورت عدم دسترسی به خوراک و مواد اولیه 

به تدریج همه ما ) تولیدکنندگان( از بین خواهند رفت.
وی در خاتمه گفت: ملت بزرگی هستیم و از مشکالت 
بزرگی جهیده ایم، مطمئن هستم از روزهای سخت امروز 
هم با داشتن چنین زنان و مردان غیور و جوانان توانمند 
عبور خواهیم کرد زیرا روزهای روشن و خوب در راه هستند 

و به قول موالنا: 
»گر در طلب منزل جانی، جانی

گر در طلب لقمه نانی، نانی
این نکته رمز اگر بدانی، دانی

هرچیز که در ُجستن آنی، آنی...«
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ضمن معرفی بیشتر خود، در زمینه فعالیت های شرکت سیان صنعت پارسیان توضیحاتی 
ارائه نمایید.

ورودی سال 1363 دانشگاه صنعتی اصفهان و دانش آموخته رشته شیمی نساجی هستم. در آن سال ها 
اصفهان، قطب صنایع نساجی ایران به شمار می آمد، بزرگ ترین کارخانه های این صنعت مانند باف ناز، 
سیمین ، قدس، وطن و ... به فعالیت می پرداختند و و طبق آمارهای رسمی، بخش عمده ای از اشتغال 

کشور به صنعت نساجی اختصاص داشت. 
پس از فارغ التحصیلی، صنایع نساجی اصفهان همچنان در دوران شکوه و اوج خود قرار داشت و متأسفانه 
به تدریج، شاهد ورشکستگی و تعطیلی یکی پس از دیگری کارخانه های بزرگ و مطرح کشور بودیم. 
فعالیت حرفه ای خود را با شرکت » اطلس چاپ« آغاز کردم و از همان ابتدا به صورت مستقیم در جریان 
روند تولید قرار گرفتم. حدود 12 سال در این مجموعه به فعالیت ادامه دادم. سپس به ارائه مشاوره به 

کارخانه های مختلف پرداختم و در ادامه وارد بخش بازرگانی نساجی شدم.
متأسفانه از آن جایی که »مشاوره صنعتی« در کشور ما کمتر مورد توجه و عنایت مدیران قرار می گیرد و 
اغلب اوقات پس از رفع مسائل، پرداخت حق و حقوق مشاور به فراموشی سپرده می شود لذا با این هدف 
وارد مقوله تجارت شدم تا هم به سهم خود در رفع مشکالت صنایع نساجی نقش موثری ایفا نمایم و 
هم از طریق مشاوره، درآمد داشته باشم. در واقع کارخانه ها نیازمند بهره گیری از مشاورانی هستند که در 

انتخاب مواد اولیه مناسب، شیوه تولید و ... به آنان یاری برسانند. 
پس از گذشت چند سال، به سطحی از موفقیت در کار رسیدم که بیشتر کارخانه های نساجی اصفهان 
مرا می شناختند و نماینده برخی شرکت های فعال در بخش مواد کمکی نساجی در استان اصفهان را 

برعهده داشتم. 
در این اثنا » شرکت سوبرانکو« یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان رزین در ایران پیشنهاد همکاری خود 
را در زمینه ارائه بیندر نساجی مطرح کرد و خوشبختانه توانستیم با تولید محصوالت باکیفیت و قیمت 
مناسب جایگزین شرکت های خارجی در بازار ایران شویم.اگرچه یک تولیدکننده دیگر بیندر، سال ها 
در ایران فعالیت می کرد ولی حجم تولیداتش نمی توانست بیندر مصرفی تمام کارخانجات نساجی را 
تأمین کند؛ لذا بخشی از بیندر مورد نیاز از خارج کشور تأمین می شد و از طرفی فقدان رقیبی با سطح 

نخست   اولویت 

گفت وگو با مهندس سارا ناظم الهامی- مدیرعامل شرکت سیان صنعت پارسیان )نماینده شرکت المبرتی ایتالیا در ایران(

اشاره:
ــطه  ــه واس ــاد دارد: »ب ــی اعتق ــم الهام ــدس ناظ مهن
تغییــرات بنیادیــن در کشــور ماننــد انقــالب، جنــگ و 
ــن  ــد؛ در عی ــه روز کن ... نســاجی نتوانســت خــود را ب
ــه  ــدند ک ــارت ش ــدان تج ــودجویانی وارد می ــال س ح
خــام فروشــی را ترویــج دادنــد و بــه صورت گســترده 
بــه واردات پارچــه و پوشــاک پرداختنــد لــذا انگیــزه و 
تمایلــی در برخــی تولیدکننــدگان بــرای ادامــه فعالیت 

ــد و در نهایــت ورشکســته شــدند.« باقــی نمان
ــای  ــه کارخانه ه ــواد اولی ــن م ــه تأمی ــه در زمین وی ک
نســاجی فعــال اســت و نمایندگــی چند شــرکت معتبر 
اروپایــی را برعهــده دارد در ایــن زمینــه توضیــح داد: » 
برخــی از دوســتان نســبت بــه انتخــاب مــن مبنــی بــر 
ــد  ــا شــرکت های اروپایــی انتقــاد می کردن همــکاری ب
و معتقــد بودنــد بهتــر اســت شــرکت های آســیایی را 
بــه دلیــل قیمــت ارزان محصوالتشــان بــرای نمایندگی 
انتخــاب کنــم امــا بــه روز بــودن کارخانه هــا در 
اولویــت نخســت حرفــه ای ام قــرار دارد و در رتبــه بعــد 

ــرد.«   ــرار می گی ــی ق ــد زای درآم
مدیرعامــل ســیان صنعــت پارســیان تصریــح کــرد: » 
ــد  ــان مجبورن ــه بازرگان ــز هم ــا نی ــه تحریم ه در زمین
بــه گونــه ای اقــدام نماینــد کــه افزایــش هزینه هــا را 
ــی  ــدی و چین ــرکت های هن ــا ش ــی ب ــر دارد و حت در ب
نیــز ایــن قاعــده مصــداق دارد، ابتــدا بایــد مبلغــی بــه 
واســطه بپردازنــد ســپس بــه دلیــل عــدم تخصیــص 
ــوند و  ــل ش ــی وارد عم ــق صراف ــد از طری ارز مجبورن
ــا  ــم ت ــرایط تحری ــل ش ــه دلی ــی ب ــنده خارج فروش
ــل  ــاده تحوی ــد، کاال را آم ــول نپردازن ــه پ ــی ک زمان
نخواهــد کــرد. بــرای مثــال کارخانه هــای چــاپ 
ــا  ــد ام ــی دارن ــاز مبرم ــده نی ــه غلظت دهن ــه ب پارچ
ــه فروشــنده یک مــاه طــول می کشــد،  ــول ب انتقــال پ
ضمــن این کــه معلــوم نیســت محصــوالت مدنظــر مــا 

ــر« ــا خی ــد ی ــان موجــود دارن ــان زم را در هم
وی ابــراز امیــدواری نمــود تــا روزی فــرا برســد کــه بــا 
رفــع موانــع و مشــکالت صنعتــی، اقتصادی،تجــاری و 
...  در جهــت تکامــل گام برداریــم، تولیدکننــدگان بــه 
ــه رفیــع صنعــت  ــه قل ــد و بتواننــد ب صــادرات بپردازن

نســاجی نزدیــک شــوند.

دیدگاه کارخانه ها؛ بودن  روز  به 
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کیفیت عالی، مشکالتی را هم برای تولیدکنندگان چه از 
لحاظ کّمی و چه از لحاظ قیمتی به وجود آورده بود که با 
حضور ما در عرصه نساجی خوشبختانه از استقبال خوبی 

برخوردار شدیم.
در ادامه تصمیم گرفتم نمایندگی یکی از شرکت های 
معتبر خارجی در زمینه نساجی را برعهده بگیرم البته 
این تصمیم صرفاً به دلیل تداوم فعالیت در حوزه تجارت 
نبود بلکه معتقدم باید از نظر مسائل فنی و تکنیکی به 
کارخانه های داخلی کمک کرد. سال 1393 که شاهد 
لغو تحریم های بین المللی علیه ایران بودیم، طی سفر به 
خارج از کشور با مجموعه المبرتی آشنا شدم و پس از 
انجام مذاکرات اولیه، این شرکت ایتالیایی تمایل خود به 

همکاری با اینجانب را ابراز نمود. 
پس از بازگشت به کشور، تمام محصوالت المبرتی را در 
آزمایشگاه شرکت خود- سیان صنعت پارسیان-، مورد 
ارزیابی و تحلیل قرار دادم تا به تهیه محصوالتی بپردازم 
که کارخانه های نساجی نیاز مبرمی به آنها دارند و در 
داخل کشور تولید نمی شوند. در گام بعدی با همراهی 
چندین نفر از دوستان، شرکتی راه اندازی کردیم اما پس از 
گذشت دو سال متوجه شدم امکان ادامه همکاری با آنان 
وجود ندارد بنابراین به »سیان صنعت پارسیان« بازگشتم 
و مدیران المبرتی راغب بودند که فعالیت خود در ایران را 
با این مجموعه ادامه دهند. در حال حاضر سیان صنعت 
پارسیان عالوه بر نمایندگی شرکت المبرتی، نمایندگی 
رنگ های راکتیو از شرکت Vipul organics از هند و 
رنگ های دیسپرس از شرکت رایتکس ایتالیا و در زمینه 
دستگاه ها و لوازم جانبی چاپ دارای نمایندگی شرکت 

فیمات ایتالیا می باشد. 

به عنوان  اروپایی  شرکت  یک  انتخاب  دلیل 
نمایندگی مواد نساجی چه بود؟

به روز رسانی مستمر کارخانجات، یکی از نیازهای اساسی 
صنایع کشور است. همه می دانیم اغلب تولیدکنندگان 
چین ، ترکیه و هند، توان پشتیبانی فنی و تخصصی 
باید  خریدار  به عنوان  و  ندارند  را  خود  محصوالت 
محصوالت به اصطالح روتین و معمولی را از آنها تهیه 
کنید اما بعضی شرکت ها به خصوص شرکت های اروپایی 
به دلیل تجارب طوالنی و پیشینه مطلوب، تحوالتی در 

خطوط تولید به عمل می آورند و مرتب در حال به روز 
رسانی هستند که این نکته برایم گزینه مهمی بود و باعث 
انتخاب شرکت المبرتی شد. برخی از دوستان نسبت به 
انتخاب من مبنی بر همکاری با شرکت های اروپایی انتقاد 
می کردند و معتقد بودند بهتر است شرکت های آسیایی 
را به دلیل قیمت ارزان محصوالتشان برای نمایندگی 
انتخاب کنم اما به روز بودن کارخانه ها در اولویت نخست 
حرفه ای ام قرار دارد و در رتبه بعد درآمد زایی قرار می گیرد.  

 
 به عنوان فعال صنعتی، شرایط صنعت نساجی 

را در شاخه کاری خود چگونه ارزیابی می کنید؟
به یاد دارم که در دوران کودکی، طرح، رنگ، بافت و 
استقبال گسترده  ایرانی مورد  پارچه های  حتی دوخت 
مردم قرار می گرفت و در زمینه پوشاک نیز جایگاه بسیار 
خوبی از نظر طرح و مد و سلیقه داشتیم اما امروز به 
نقطه ای رسیده ایم که صنعت نساجی در آستانه فراموشی 
قرار گرفته است و گویا از یک زمانی به بعد، کمر همت 
برای از بین رفتن کارخانه های نساجی بسته شد! حال 
نمی دانم تعطیلی کارخانه ها، سود و منافع مالی چه کسانی 
و گروه هایی را تأمین می کرد! در این شرایط مسلم است 
بسیاری از صنعتگران ترجیح دادند به جای تداوم تولید 
وارد عرصه تجارت شوند. دوران کارآموزی ام در شرکت 
پوشش رشت سپری کردم، کارخانه ای با 1۵00 کارگر 
که هنگام تغییر شیفت، ورودی و خروجی کارخانه چهره 
راهپیمایی جمعی به خود می گرفت! متأسفانه این شرکت 
بزرگ و منحصر به فرد نابود شد و دیگر هیچ اثری از 
آن باقی نمانده است؛ کم و بیش همانند سرنوشت دیگر 
شرکت های بزرگ مانند ایران پوپلین، نساجی مازندران، 
چیت تهران، قدس، و بافناز در اصفهان و ... که گویا 
واردات محصوالت نهایی و آماده، به تولید داخل ترجیح 

داده شد.
مانند  کشور  در  بنیادین  تغییرات  واسطه  به  معتقدم 
انقالب، جنگ و ... نساجی نتوانست خود را به روز کند؛ 
در عین حال سودجویانی وارد میدان تجارت شدند که 
به  گسترده  به صورت  و  دادند  ترویج  را  فروشی  خام 
واردات پارچه و پوشاک پرداختند لذا انگیزه و تمایلی در 
تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت باقی نماند و در نهایت 
ورشکسته شدند. حتی تولیدکنندگانی را می شناسم که 
تصمیم گرفتند برای ادامه کار در ترکیه کارخانه احداث 

کنند زیرا با هر معادله و محاسبه ای که انجام می دادند؛ 
قیمت تمام شده محصوالتشان باالتر از  ترکیه بود لذا 
ترجیح دادند در کشوری به تولید بپردازند که مورد حمایت 
دولت قرار گیرند نه در ایران و حمایت هایی که صورت 
نگرفت و عدم حمایت هایی که شاهد آن بودیم؛ دستان 
قاچاقچیان را برای واردات بی رویه آزاد گذاشت و مجال 

نفس کشیدن از تولیدکننده ایرانی را گرفت. 
پیش از خروج آمریکا از برجام، تصمیم داشتم به ایتالیا 
پارچه پنبه ای خام صادر کنم و در این راستا از کارخانه  های 
متعددی بازدید به عمل آوردم و حتی وارد مذاکره شدم 
ولی عماًل قیمت تمام شده محصوالت ایرانی بسیار باالتر 
از مشابه هند و پاکستان بود و پیگیری های فراوان ما 
برای صادرات به ایتالیا با قیمت متعارف به جایی نرسید 
چون مزیت تولید پنبه را هم از دست داده بودیم...بخش 
دیگر این که با نوسانات نرخ ارز و تشدید تحریم ها، فاجعه 

برای تولیدکنندگان تکمیل شد! 

در روند فعالیت ها و ارائه خدمات با چه مشکالت 
و چالش هایی مواجه هستید و چه راهکارهایی 

برای مقابله یا حل آنها اتخاذ می کنید؟
خوشبختانه در حال حاضر تولیدکنندگان معتبر و توانمندی 
در کشور وجود دارند و البته المبرتی خود را محدود به 
تولیدات روتین و متداول نکرده است به عبارت دیگر با 
اجرای سیاست آینده نگری، محصوالت خود را سازگار با 
محیط زیست تولید می کند یا به دنبال ارتقاء محصوالت 
خود با توجه به بحران جهانی کمبود آب در متدهای 

رنگرزی،کوتینگ، چاپ، چاپ دیجیتال و... می باشد.
به این نکته اشاره کنم متأسفانه یکی از معضالت تولید در 
کشور که برای برخی واردکنندگان نوعی مزیت به شمار 
می آید، سوء استفاده از کارت های پیله وری و کوله بری 
است؛  شاید این موضوع جنبه قانونی داشته باشد ولی 
صدمات جبران ناپذیری بر رقابت در تولید کشور وارد 
می کند و از طرفی با اصل شفاف سازی مالی نیز مغایرت 
دارد. واقعیت این است که پیله وران برای بازارچه های خود 
محصوالت مختلف وارد می کنند  اما برخی سودجویان، 
زدن  دور  با  و  می کنند  جمع آوری  را  آنان  کارت های 
راههای قانونی و مبادی رسمی ورود کاال از پرداخت 
برخی هزینه های رسمی اجتناب می کنند، به این ترتیب 
رقابت برای فعاالن معتبر و شناخته شده، دشوارتر می شود 
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و این رقابتی ناسالم و ناعادالنه را موجب می گردد. 
در زمینه تحریم ها نیز همه بازرگانان مجبورند به گونه ای 
اقدام نمایند که افزایش هزینه ها را در بر دارد و حتی با 
شرکت های هندی و چینی نیز این قاعده مصداق دارد، 
ابتدا باید مبلغی به واسطه بپردازند سپس به دلیل عدم 
تخصیص ارز مجبورند از طریق صرافی وارد عمل شوند 
و فروشنده خارجی به دلیل شرایط تحریم تا زمانی که 
پول نپردازند، کاال را آماده تحویل نخواهد کرد. برای مثال 
کارخانه های چاپ پارچه به غلظت دهنده نیاز مبرمی دارند 
اما انتقال پول به فروشنده یک ماه طول می کشد، ضمن 
این که معلوم نیست محصوالت مدنظر ما را در همان 
زمان موجود دارند یا خیر و یا نیاز به تولید آن می باشد، 
سپس آن را با توجه به تحریم ها باید به نحوی ارسال 
کنند که هزینه های زیادی به بازرگان تحمیل می کند، 
حدود یک ماه نیز حمل و نقل کاال به ایران زمان می برد، 
در گمرکات وارد مراحل متعدد و طوالنی ترخیص کاال 
می شویم، به این ترتیب برای واردات مواد اولیه مورد نیاز، 

3-4 ماه زمان سپری می شود! 
به این ترتیب شرکت های تأمین کننده مواد اولیه یا باید 
پیش بینی دقیق و درستی از آینده داشته باشند که با توجه 
به نوسانات شدید نرخ ارز این کار امکان پذیر نیست و یا 
3-4 ماه از سفارش مشتریان عقب بماند یا تولیدکننده، 
وقتی نیازمند تهیه یک ماده اولیه است مجبور می شود 
نیازهای خود را به روش های دیگری برطرف کند که 
گاهاً باعث افت کیفی مواد تأمینی خواهد شد و متأسفانه 
بعضاً تولیدکنندگان از مواد اولیه ای استفاده می کنند که 
هیچ مشخصه و کاتالوگی درباره آن وجود ندارد؛  چنین 
مصائبی به دلیل تحریم ها شکل گرفته و چاره ای جز 
تحمل آنها نیست... در حال حاضر با چنگ و دندان به 
کار ادامه می دهیم .  بارها پیش آمده که مبالغی جهت 
واردات مواد اولیه پرداخته ایم اما هنگام فروش با افت 
شدید یا افزایش غیرمترقبه نرخ دالر و یورو روبرو شده ایم 
و مجبور بوده ایم با قیمت جدید مواد را تأمین نماییم که 
این کار مستلزم پرداخت مبالغ بیشتر و تحمل رقابت های 
سخت و با حاشیه سود اندک است. باید در نظر داشت 
در صورت کاهش قیمت هم مسلماً باید کاال ارزان تر در 
اختیار تولیدکننده قرار بگیرد که در این صورت متحمل 

ضرر و زیان خواهیم شد. 
 به تمام موارد ذکر شده این نکته را هم اضافه نمایید 

که شیوع کرونا، محدودیت های بی شماری را برای ما 
به وجود آورد. در گذشته امکان مالقات با شرکت های 
تولیدکننده داخلی از یک سو و شرکت های تأمین کننده 
وجود داشت اما بروز کرونا، امکان این مالقات را از بین 
برده است. کارخانه ها در تهیه مواد اولیه دچار مشکل 
واقع  در  می شود  انجام  به سختی  واردات  و  می شوند 
بازار گاهاً قفل شده و تولیدکننده و تأمین کننده  قادر به 

پیش بینی آینده نیستند... 
درگذشته امکان تبادل اطالعات به صورت مستقیم و  
مستمر وجود داشت و بازدیدهای دوره ای متخصصین 
خارجی هم تولید ما را به روز می کرد ولی اکنون این 

وظیفه فقط برعهده نمایندگان آنهاست. 

تولیدات مجموعه المبرتی چه سهمي از بازار 
نساجی ایران را در بر مي گیرد؟

سال 1394 نمایندگی المبرتی را پس از یک سال تحقیق 
و آزمایش محصوالت برعهده گرفتیم، سال های ابتدایی 
بدون مشکل خاصی کار کردیم تا این که با اوج تحریم ها 
در سال 1396 روبرو شدیم و مدتی همکاری با المبرتی 
دچار وقفه شد. نمی توان گفت سهم بزرگی از بازار مواد 
نساجی را در اختیار داریم اما روز به روز دامنه محصوالت 
ارائه شده المبرتی در ایران گسترده تر می شود البته اگر 

تحریم  و کرونا اجازه دهند! 
با توجه به شرایط فعلی جامعه نمی توان برآورد دقیقی از 
سهم خود در بازار ارائه داد اما روند رو به رشد خود را طی 
می کنیم و خوشبختانه بسیاری از کارخانه های نساجی 
کشور با محصوالت المبرتی آشنا هستند و استقبال قابل 

توجهی از آن به عمل می آورند.
امروزه با بحران کمبود آب روبرو هستیم و آب سهم 
بزرگی در صنعت نساجی خصوصاً در چاپ، رنگرزی و 
تکمیل دارد و خوشبختانه المبرتی به این موضوع توجه 
براساس کم کردن  را  مواد خود  و  است  داشته  کافی 
مصرف آب تولید نموده و یا اصالح کرده است که به 
راحتی با محصوالتشان می توان نتایج خوبی گرفت. برای 
مثال با روش نوین رنگرزی پیگمنت المبرتی، اکنون 
می توان در میزان مصرف آب صرفه جویی نمود چرا که 
به شست وشوی پایانی نیاز ندارد و در ضمن ویژگی های 
خاصی در پارچه به وجود می آورد که بسیار مورد استقبال 

کارخانجات مطرح کشور قرار گرفته است.

به اعتقاد شما احیای برجام چه تأثیراتی بر 
صنایع نساجی کشور خواهد داشت؟

به احیای برجام بسیار امیدوارم زیرا با تحریم صنعت 
نساجی، عماًل امکان سرمایه گذاری خارجی از بین رفته 
است. با تحقق برجام، مسلماً قیمت دالر و یورو  منطقی 
خواهد شد، امکان تعامل مستقیم با شرکت های اروپایی 
وجود دارد، قیمت های واسطه ای حذف خواهند شد؛ این 
گزینه ها نقش مهمی در رفع مشکالت صنعت نساجی 
برای  ارز،  نرخ  کاهش  امیدوارم  البته  و  می کنند  ایفا 
تولیدکنندگان مخرب نباشد و به تفکر واردات کاالی تمام 
شده منتهی نشود... باید توجه کنیم با کاهش نرخ دالر و 
یورو ، قاچاق ) به ویژه قاچاق پوشاک(  به مزیت اقتصادی 
تبدیل می شود و دولت باید راهکار مناسبی در این زمینه 
اتخاذ نماید.  در عین حال نکته نگران کننده این است که 
عدم رقابت ، ما را به افت کیفیت محصوالت نهایی سوق 
دهد که این یک چالش بزرگ است. پس از لغو تحریم ها 
و عادی سازی روابط بین المللی، مسلماً ارتباطات نزدیک 
در نمایشگاه ها، بازدیدها و ... شکل خواهد گرفت و از 
همکاران المبرتی تقاضا خواهیم کرد تا محصوالت جدید 
و به روز خود را به طور مستقیم در اختیار صنعتگران ایرانی 
قرار دهند. زیرا در حال حاضر برقراری ارتباطات نزدیک 

آنان با صنعتگران ایرانی امکان پذیر نیست. 

نکته پایانی
امیدوارم هر چه زودتر واکسیناسیون عمومی بر علیه کرونا 
انجام شود تا با ایجاد ایمنی نسبی در جامعه، امکان از 

سرگیری فعالیت های پیش از کرونا به وجود آید.
از این که من را دعوت کردید و وقتی در اختیارم گذاشتید 
سپاسگزارم و امیدوارم توانسته باشم سهم کوچکی در 
بیان نظرات سایر همکاران داشته باشم. به لطف خداوند 
توانستیم در جریان تحریم  و علی رغم تمام مشکالت 
موجود، به سهم خود ، مواد اولیه کارخانجات نساجی را به 
گونه ای تامین نماییم که خللی در روند تولید ایجاد نشود. 
به امید فرا رسیدن روزی که با رفع موانع و مشکالت 
صنعتی، اقتصادی، تجاری و ...  در جهت تکامل گام 
برداریم، تولیدکنندگان به صادرات بپردازند و بتوانند به قله 

رفیع صنعت نساجی نزدیک شوند. 

تهیه و تنظیم: سید ضیاءالدین امامی رئوف
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در مقاله »پیامدهای اقتصادی کووید 19« که با چهار 
این  که  کردید  عنوان  نوشته اید،  دیگر  اقتصاددان 
پاندمی از نظر شیوع و اثرگذاری در جهان بی سابقه 
را  مولفه ها و شاخص هایی کرونا  با چه  بوده است. 
بی سابقه توصیف کرده اید؟ آیا در تاریخ نمونه مشابهی 
نداشته ایم که یک رخداد طبیعی چنین اثری بر اقتصاد 

جهانی داشته باشد؟
همه گیری کووید 19 واقعاً یک پدیده استثنایی است، هم 
به خاطر قدرت اشاعه بیماری، هم به دلیل تعامالت باال 
و ارتباطات گسترده و سریع مردم جهان با یکدیگر. توجه 
داشته باشید که دنیا هیچ وقت مانند امروز از نظر تجارت، 
جابه جایی مسافر و گردشگری و به طور کلی از نظر تماس 
متصل و مرتبط نبوده است. این شرایط برای شیوع باالی 
بیماری های مسری مانند کرونا بستر مناسبی ایجاد کرده 
 Basic( »است. کووید 19 »عدد سرایت پایه« یا »شماره آر
باالیی دارد. این عدد  Reproduction Number( نسبتاً 
نشان می دهد که اگر هیچ اقدام حفاظتی صورت نگیرد، 
گسترش و شیوع یک بیماری چگونه خواهد بود. این عدد 
برای کرونا معادل 3 برآورد می شود. یعنی اگر مردم هیچ اقدام 
حفاظتی انجام ندهند، هر فرد می تواند به طور متوسط سه 
نفر دیگر را آلوده کند. در این شرایط در عرض یک هفته 
تعداد مبتالیان حدود چهار برابر و در عرض دو هفته بیشتر 
از 1۵ برابر می شود. این نرخ به طور تصاعدی به سرعت 
افزایش پیدا می کند. از این نظر قدرت این بیماری در واگیری 

بسیار باالست. در گذشته بیماری های دیگری هم بودند که 
سرعت سرایت باالیی داشتند اما شرایط واگیری تا این اندازه 
زیاد نبوده که مثاًل فرد در فاصله یک متری مبتال باشد و از 
طریق هوا و تنفس به سرعت درگیر و مبتال شود. این بیماری 
از این نظر استثنایی است. ضمن این که شرایط امروز دنیا در 
مقایسه با گذشته از نظر سطح و سرعت ارتباطات و تعامل 
بسیار گسترده تر و درهم پیچیده تر است. فکر نمی کنم در تاریخ 
جهان چنین پدیده ای رخ داده باشد حتی طاعون و مرگ سیاه 
در اروپا یا در ایران در دوره ساسانیان که لطمات زیادی وارد 
کرد هم این چنین در جهان فراگیر نشد و بیشتر منطقه ای بود. 
حتی رویدادهای خسارت باری چون جنگ های جهانی اول و 
دوم هم به این شکل نبودند که در آن واحد همه دنیا را در 
بر بگیرند. جنگ از یک منطقه به منطقه دیگر گسترش پیدا 

می کرد. اما اشاعه این بیماری جهانی است.
البته یک تفاوت عمده بین جنگ و این بیماری وجود دارد 
که مربوط به از بین رفتن زیرساخت ها و سرمایه هاست. در 
زمان جنگ به واسطه تلفات انسانی و تخریب سرمایه های 
فیزیکی که در سطح گسترده صورت می گیرد، قسمت های 
مختلف اقتصاد فلج می شود و سرمایه ها منهدم می شود. کووید 
19 سرمایه اقتصادی را از بین نمی برد یعنی اماکن عمومی، 
سینماها، رستوران ها، هواپیماها یا قطارها نابود نمی شوند اما 
استفاده از آنها کم یا متوقف می شود و زمانی که بیماری 
مهار و کنترل شود، بازگشت اقتصاد هم شروع می شود، از 
این نظر در مقایسه با جنگ شرایط اقتصادی پس از کووید 

گفت وگو با پروفسور 
محمدهاشم پسران، 

اقتصاددان ایرانی و استاد 
دانشگاه کالیفرنیای جنوبی

حمایت از 
فقرا الزامی 

است

دیدگاه

اشاره:
ناشی  اقتصادی  تبعات  و  آثار 
احتماالً   19 کووید  همه گیری  از 
تصور  آنچه  از  طوالنی مدت تر 
بود. محمدهاشم  کرده ایم خواهد 
و  ایرانی  اقتصاددان  پسران، 
استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، 
این  کردن  توصیف  بی سابقه  با 
بیماری و اثرگذاری آن در اقتصاد، 
که  است  زمانی  اکنون  می گوید 
دولت باید برای گذار از این بیماری 
و  کند  هزینه  مردم  جان  حفظ  و 
نگرانی از کسری بودجه و تورم را 

برای دوران پساکرونا بگذارد.
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19 می تواند با سرعتی بیشتر به حال عادی برگردد اما 
آن طور که در ابتدا تصور می شد اقتصاد پس از کووید با 
مشکالت بسیاری مواجه خواهد بود. زیرا طوالنی شدن 
مدت زمان بیماری باعث می شود برخی از کسب وکارها 
به طور دائمی تعطیل شود، مثاًل یک رستوران اگرچه 
از نظر فیزیکی از بین نمی رود اما به خاطر تعطیلی 
درازمدت، دیگر بسته می شود. در بازارهای سهام هم 
کسب وکارهای مختلف به اندازه های متفاوت از این 
بیماری متاثر می شوند و می توان با کمک دولت مثل 
اعطای وام های کوتاه مدت، به تدریج به تسریع بازگشت 
اقتصاد کمک کرد چون ریشه این بحران، مالی نیست 
و سالمت مردم است. این نکته امیدوارکننده را هم در 
نظر بگیریم که نرخ مرگ و میر در این بیماری نسبت 
به امراض واگیردار دیگر باال نیست اما قدرت سرایت 
آن زیاد است و چون تعداد مبتالیان باالست میزان 
مرگ ومیر هم باال رفته. بنابراین نمی توان در برابر این 
همه گیری، منفعل بود. چون وضعیت وخیم تر و بدتر 
می شود. اثر اولیه این بیماری روی نیروی کار است 
یعنی افرادی مبتال می شوند و به دلیل بیماری قادر به 
کار کردن نیستند و اقتصاد از این نظر ضربه می بیند. اثر 
ثانویه هم این است که دولت به خاطر مقابله با بیماری 
مجبور است برخی کسب وکارها را تعطیل کند تا میزان 
تلفات افزایش نیابد. اثرات ثانویه این بیماری هم روی 

اقتصاد قابل توجه است.
  

در مقاله شما آمده است که بحران اقتصادی 
بود.  خواهد  طوالنی مدت   19 کووید  از  ناشی 
چگونه به این نتیجه دست یافتید که اثر این 

بیماری بر اقتصاد در درازمدت باقی می ماند؟
همان طور که گفته شد قدرت واگیری کووید 19 در 
سطح بسیار باالیی است و اگر در برابر این بیماری 
مقابله ای صورت نگیرد باید حداقل 70 تا 80 درصد 
مردم مبتال شوند تا مصونیت گله ای ایجاد شود. در 
نتیجه میزان مرگ ومیر هم بسیار باال می رود که از نظر 

اجتماعی و انسانی اصاًل قابل قبول نیست.
خبر خوب هفته گذشته این بود که شرکت فایزر و 
شرکت همکارشان در آلمان و همچنین شرکت مدرنا 
اعالم کردند واکسنی را آزمایش کردند که اگر فرد آن 
را در دو مرحله به فاصله سه هفته دریافت کند تقریبًا 
92 تا 9۵ درصد مصونیت پیدا می کند. در شرایط فعلی 

نمی توان مدت زمان مشخصی را برای دوام بیماری 
عنوان کرد چون اوالً نمی دانیم واکسن چه زمانی برای 
استفاده تایید نهایی می شود و دوم اینکه چه زمانی 
به دست همه مردم می رسد. این بیماری یک مساله 
جهانی است. نمی توان واکسن را فقط به مردم آمریکا 
یا اروپا رساند و مساله را حل کرد. چون مرض همچنان 
گسترش می یابد و حتی بخشی از واکسن زده ها را هم 
تهدید می کند. اقتصاد فعاًل همچنان با این بیماری 
درگیر خواهد بود و هر چه دوام آن طوالنی تر شود، 

احیای اقتصاد نیز بیشتر طول خواهد کشید.

چین چگونه توانست با این بیماری مقابله کند 
بهبود  را  خودش  وضعیت  اقتصادی  نظر  از  و 
و  آمریکا  که  کرده اید  ذکر  مقاله  در  ببخشد؟ 
بریتانیا بیشتر از این بیماری آسیب می بینند در 
حالی که چین شانس بیشتری برای بهبود عملکر 

اقتصادی دارد.
چون سیاست دولت و رفتار چینی ها برای مقابله با 
بیماری بسیار سریع و قاطعانه بود. چین در یک دوران 
نسبتاً کوتاه شهرهای مهم درگیر با بیماری را کاماًل جدا 
و قرنطینه کرد و اجازه نداد کسی غیر از افراد یک خانواده 
متشکل از والدین و فرزندان تحت سرپرستی آنها با هم 
رفت وآمد داشته باشند. آمارهای موجود در مورد میزان 
تماس در چین این مساله را تایید می کند. برای مثال 
قبل از اینکه مرض به شانگهای و پکن بیاید، متوسط 
تعداد کسانی که یک فرد روزانه با آنها تماس داشت 12 

تا 13 نفر بود. 
پس از قرنطینه کردن شهرهای درگیر کرونا، این عدد 
به ۵ /2 رسید. یعنی مردم فقط در خانه شان بودند و 
با اهل خانواده تماس داشتند. چین توانست ترکیبی از 
سیاست قاطع دولتی و رفتار مردم را ایجاد کند که در 
مهار بیماری نقشی اساسی داشت. یک رفتار مربوط 
به دولت است که چین آن را قاطعانه اجرا کرد به این 
صورت که فرد خاطی مجازات می شود و حتی به زندان 
می افتد، یک رفتار هم شخصی است و باید از سوی 

مردم انجام گیرد. 
این ترکیب رفتار در کشوری غیر از چین اتفاق نیفتاده 
است. کره جنوبی و نیوزیلند هم تا اندازه ای این کنترل را 
داشتند که البته شرایط جغرافیایی و خاص این دو کشور 

هم به آنها کمک کرده است.

اما آمریکا نشان داد که امکان اجرای سیاست قرنطینه 
کامل را ندارد. اروپایی ها هم نتوانستند در اجرای چنین 
سیاستی به موفقیت کامل برسند. ایتالیا و برخی دیگر از 
کشورهای اروپایی این کار را کردند، اما زودتر از موعد 
قرنطینه را برداشتند و چون هنوز مصونیت گله ای ایجاد 
نشده بود و واکسن هم نیامده بود، موج دوم شیوع 

بیماری آغاز شد. 
در ایران هم همین اتفاق افتاد. قبل از نوروز، بیماری در 
مسیر مهار و کنترل بود اما با رسیدن نوروز و تغییر رفتار 
مردم و باال رفتن تماس ها بیماری دوباره شیوع پیدا کرد. 
پس از آن دولت تعطیلی هایی را در نظر گرفت و مجدد 
شیوع بیماری تا حدی پایین آمد و مردم فکر کردند حالت 
عادی برقرار شده و دوباره همه شروع به فعالیت کردند 
و در نتیجه آمار تعداد مبتالیان اوج گرفت. من به مردم 
حق می دهم. آنها حق دارند کار کنند و زندگی کنند اما 
واقعیت این است که این بیماری تا زمان تولید واکسن 
و توزیع و تزریق آن در سطح جهانی همچنان ادامه 
خواهد داشت. من این مدت را طوالنی می بینم چون 
در مورد زمان تولید انبوه واکسن و اثرگذاری آن مطمئن 
نیستیم و واکسن موثر هم باید به دست همه مردم دنیا 
برسد تا نتیجه بخش باشد. ادامه این نااطمینانی با احتمال 
زیاد بیشتر سرمایه گذاری ها را به تعویق می اندازد. ضمن 
اینکه بازگشت سرمایه ها یا جایگزین کردن سرمایه های 
از دست رفته یک کار کوتاه مدت نیست. شومپیتر هم این 
نکته را می گوید که در یک بحران اقتصادی بسیار حاد، 
بعضی از قسمت های اقتصادی مانند آنچه در جنگ رخ 

می دهد از بین می رود.

در مقاله تاکید می کنید که هیچ کشوری نمی تواند 
از این بیماری فرار کند. به طور مشخص هم به 
چه  کشور  این  وضعیت  کردید.  اشاره  سوئد 

مولفه هایی را به ما نشان می دهد؟
اول به این نکته اشاره کنم که مقاله ما بر اساس آمار 
و داده هایی است که تا آخر سال 2019 منتشر شده 
است. تنها آمار مربوط به 2020 از گزارش بازبینی شده 
صندوق بین المللی پول است. این گزارش چشم انداز 
رشد اقتصادی کشورها را در نظر گرفته و پس از انتشار 
نسخه اولیه در ژانویه 2020 در ماه آوریل بازبینی شده 
است. مدل مورد استفاده ما برای بررسی این داده ها مدل 
جی وار )GVAR( است که من با همکاری دیگران آن 
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را طرح کرده و توسعه دادم. جی وار که مدل جهانی 
مرتبط است. در این مدل همه بازارها از جمله بازار پول، 
نفت، سهام و ... در دنیا با هم مرتبط است در نتیجه 
وقتی یک شوک فراگیر مانند کووید 19 رخ دهد همه 
این بازارها تحت تاثیر قرار می گیرد. همه کشورهای 
مهم دنیا که 9۵ درصد تولید دنیا را در اختیار دارند، از 
طریق کانال هایی چون تجارت، حمل ونقل، گردشگری 
و ... با هم در ارتباط هستند و در نتیجه شوک از یک 
بازار در یک کشور به یک بازار در کشور دیگر منتقل 
می شود. مثاًل ممکن است بیماری به طور مستقیم از 
چین به نیوزیلند سرایت نکند اما بر بازارهای آن اثر 
منفی می گذارد.  نتیجه اینکه برای مقابله با این شوک 
اقدام همه کشورها الزم و ضروری است. دلیل اینکه 
به طور مشخص از سوئد نام بردیم استراتژی متفاوت 
این کشور در مقابله با کووید 19 بود. سوئد برخالف 
سایر کشورهای اروپایی به سمت تعطیلی فراگیر نرفت 
و امر محافظت را به طور اخص به مردم واگذار کرد. 
یعنی دولت تعطیلی، فاصله گذاری اجتماعی یا اجبار به 
زدن ماسک را اجرا نکرد و این استدالل را داشت که 
مردم خودشان عاقل هستند و تصمیم می گیرند که چه 

رفتاری را در پیش بگیرند. 
رفتار سوئد از این منظر با دیگر کشورهای اروپایی 
متفاوت بود و حتی به »مدل سوئدی« مشهور شد. اما 
آیا این مساله باعث نشد که اقتصاد سوئد از تبعات کووید 
19 کاماًل مصون بماند. رشد اقتصاد سوئد هم تحت 
تاثیر قرار گرفت و افت کرد چون نزدیک به 60 تا 70 
درصد تجارت سوئد با کشورهای اروپایی به ویژه فنالند، 
نروژ و دانمارک است که آنها سیاست تعطیلی فراگیر را 
اجرا کردند و اقتصادشان با کندی رشد مواجه شد و در 
نتیجه این اقدامات، اقتصاد سوئد را هم پایین کشید. 
نتیجه اینکه هیچ کشوری نمی تواند از تبعات کووید 19 
در امان باشد و به تنهایی هم نمی تواند با آن مقابله کند. 
ممکن است بتواند تا حدی کمتر از بقیه لطمه ببیند اما 
در نهایت به خاطر ارتباطات گسترده موجود بین کشورها 

مصون از آثار منفی جهانی این بیماری نیست.

اشاره کردید که به مردم حق می دهید که فعالیت 
اقتصادی داشته باشند. قاعدتاً مردم نمی توانند به 
تنهایی با این بیماری مقابله کنند و نیاز به حمایت 
حمایتی  اقدامات  از  هم  مقاله  در  دارند.  دولت 

دولت گفته اید. دولت و مردم چگونه باید به مقابله 
با این بیماری و تبعات اقتصادی اش بروند؟

دوباره باید به سرعت اشاعه این بیماری که بسیار باال و 
قدرتمند است، توجه کرد. به طور طبیعی اگر بخواهیم 
با این بیماری مقابله کنیم باید رفتار اقتصادی و رفتار 
اجتماعی مردم را تغییر بدهیم. اما می دانیم که بعضی 
افراد مجبور به مشارکت در نظام اقتصادی هستند و اگر 
هم بخواهند رفتارشان را برای مقابله با بیماری عوض 
کنند، توان آن را ندارند. مثاًل کسانی که در صنعت 
حمل ونقل فعالیت می کنند یا افرادی که در صنعت 
گردشگری مشغول به کارند؛ یا کافه ها و رستوران ها و 

صنایعی که کار تامین غذای دیگران را برعهده دارند. 
ما نمی توانیم آنها را برای درازمدت از کار و فعالیت منع 
کنیم و واکسنی هم نداریم که آنها را در برابر بیماری 
مصون نگه داریم. پس یا باید اجازه دهیم فعالیت های 
اقتصادی داشته باشند یا اینکه دولت از آنها حمایت کند 
تا بتوانند در فاصله گذاری اجتماعی و تعطیل اجباری 
مشارکت کنند. باید به این نکته توجه کرد که حمایت از 
افرادی که به خاطر کووید 19 قادر به فعالیت اقتصادی 
نیستند، فقط برعهده دولت نیست و مردم هم باید از آنها 
حمایت کنند. یادتان باشد همه مردم ایران یا همه مردم 
دنیا در شیوع این بیماری مشارکت دارند و همه در مقابل 
این مرض آسیب پذیر هستند. یک نفر به تنهایی نمی تواند 
مساله خود، خانواده و اطرافیانش را حل کند. واضح است 
که دولت نقش مهمی دارد چون دولت نماینده مردم 
است و از طریق این نمایندگی این مسوولیت بزرگ 
را دارد که از افراد حمایت کند. وقتی می گوییم مشاغل 
غیرضروری باید تعطیل شود مشخص است که دولت 
باید از آنها حمایت کند؛ همان طور که در انگلیس این 
اتفاق افتاد. در آمریکا هم این حمایت تا حدودی صورت 
گرفت. اروپا و حتی ایران هم تا حدودی این اقدام را 
انجام دادند. اما اصوالً دولت ها توان و قدرت اقتصادی 

کافی برای این کار را ندارند. 
مثاًل هند با توجه به جمعیت باال و گستردگی کشور 
قادر به این کار نیست. هنوز برای قضاوت زود است 
چون مساله بیماری تمام نشده اما احتماالً هند آسیب 
بیشتری در بحث سرمایه انسانی می بیند تا اروپا. در 
ایران هم متاسفانه وضعیت همین است. تاکید دارم که 
بگویم دولت و مردم باید با هم به گروه هایی که به 
خاطر این بیماری فقیر و مستضعف شدند، کمک کنند، 

و به خصوص شرایط اقتصادی مناسبی را برای مشارکت 
این طبقه در اقتصاد پس از کووید 19 فراهم کند.

برای ایران که دولت با کسری بودجه و اقتصاد با تورم 
باال و رکود مواجه است هم همین توصیه را دارید؟

از نظر من در این شرایط اصاًل مساله بودجه مطرح 
نیست؛ چون اگر حمایت های الزم صورت نگیرد عواقب 
منفی اقتصادی اش چه در بحث بودجه و چه در مساله 
رکود و تورم بسیار بیشتر خواهد بود، تلفات انسانی بیشتر 
می شود و تبعات اجتماعی و سیاسی اش بیشتر خواهد 
شد. در برخی زمان های کاماًل استثنایی مانند شرایط 
حاضر نباید فقط به مساله مالی نگاه کرد. دولت باید 
اکنون هزینه کند، درست است که احتماالً تورم در آینده 
بیشتر می شود اما این مساله باید در آینده جبران شود. 
دولت باید همزمان که برنامه هایش را برای گذار از این 
دوران ارائه می دهد برنامه هایی برای دوران پس از کرونا 
داشته باشد و آن را به طور شفاف به مردم توضیح دهد 
و بگوید در آن زمان برای مهار تورم یا کسری بودجه چه 
خواهد کرد. اما االن زمان هزینه کردن است. موقعیت 
خالف این گفته ها را در نظر بگیرید: شما در دوره ای 
کار و فعالیت زیاد دارد و پس از آن می توانید یک دوره 
راحت تر را سپری کنید و از پس انداز و سرمایه گذاری ای 
که قباًل کرده اید استفاده کنید. شرایط کنونی تقریبًا 
هزینه  حاضر  حال  در  است  بهتر  است،  آن  عکس 
بیشتری برای گذار داشته باشید و بعداً این هزینه ها را در 

شرایط عادی اقتصاد با کار بیشتر جبران کنید. 
غیر از این ممکن است تلفات و صدمات آن قدر زیاد 
باشد که اصاًل قابل جبران نباشد. این از نظر سیاست 
طور  به  باید  که  است  مساله  مهم ترین  اقتصادی 
مشخص به فکر دوران بعد از کووید 19 باشیم. در 
شرایط فعلی کاری جز حمایت از مستضعفان به خاطر 
کرونا نمی توان کرد. باید سالمت مردم را تامین کرد. 
این کار تنها بر عهده دولت نیست. همه مردم مسوول 
هستند و باید از اطرافیان خودشان حمایت کنند. شعر 

سعدی یادتان نرود:
»بنی آدم اعضای یک پیکرند       

 که در آفرینش ز یک گوهرند
 چو عضوی به درد آورد روزگار     

 »...دگر عضوها را نماند قرار
کووید 19 یک مساله فرعی نیست، مساله همگی ماست.
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اقتصاد ایـران و 
تهدیدهای جهانی

 نشست هم اندیشی برنامه های توسعه صادرات 
کشور با حضور وزیر صمت، قائم  مقام وزیر در 
توسعه  سازمان  کل  رئیس  بازرگانی،  امور 
تجارت ایران، تعدادی از رؤسای کمیسیون های 
تعدادی  روسای  اسالمی،  شورای  مجلس 
روسای  صادراتی،  اتحادیه های  و  انجمن ها 
اتاق های اصناف، بازرگانی و تعاون، نمایندگان 
صادرات،  حوزه  در  پیشرو  شرکت های  برخی 
و کشورهای  ایران  اتاق های مشترک  روسای 
مرکزی،  بانک  گمرک،  نمایندگان  هدف، 
توسعه  صندوق  و  صادرات  ضمانت  صندوق 
ملی و معاونان مرتبط در وزارتخانه های جهاد 

کشاورزی، امور خارجه برگزار شد.

ــارد دالری خدمــات بیمــه ای و  ــه 3/6 میلی ارائ
ــال 99 ــه در س ضمانت نام

ســید عبــداهلل ســجادی- مدیرعامــل صنــدوق 

ضمانــت صــادرات- بــا اشــاره بــه ارائــه 3.6 میلیــارد 

دالری خدمــات بیمــه ای و ضمانــت نامــه در ســال 
ــالمی و  ــورای اس ــس ش ــت مجل ــته، از موافق گذش
شــورای نگهبــان در راســتای حــذف 9درصــد ارزش 
ــرای  ــه ب ــت نام ــه و ضمان ــذ بیمه نام ــزوده اخ اف

ــر داد. ــدگان خب صادرکنن
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات ایــن ســازمان در راســتای 
تســهیل رونــد صــادرات و حمایــت از صادرکننــدگان 
گفــت: بــا تالش هــا و پیگیری هــای صنــدوق 
ضمانــت صــادرات، خوشــبختانه بــا موافقت شــورای 
ــد  ــالمی، 9 درص ــورای اس ــس ش ــان و مجل نگهب
ــه و  ــذ ضمانت نام ــرای اخ ــه ب ــزوده  ای ک ارزش اف
ــل  ــدگان تحمی ــه صادرکنن ــی ب ــه  نوع ــه ب بیمه نام
می شــد، حــذف و صادرکننــدگان از پرداخــت آن 
ــالغ آن در  ــد از اب ــم بع ــاف شــدند، کــه امیدواری مع

شــرایط بهتــری در خدمــت تجــار باشــیم.
ــه  ــادرات در ادام ــت ص ــدوق ضمان ــل صن مدیرعام
ــو  ــورهای عض ــا کش ــدوق ب ــن صن ــرات ای از مذاک
اتحادیــه اوراســیا خبــر داد و تصریــح کــرد: مذاکــرات 
خوبــی بــا کشــورهای عضــو اتحادیــه اوراســیا انجام 
شــده اســت و ان شــاءاهلل بــه زودی یــک تفاهم نامــه 
ــادرات و  ــت ص ــدوق ضمان ــن صن ــه بی ــج جانب پن
پنــج کشــور عضــو ایــن اتحادیــه را اعــالم خواهیــم 
داشــت. ســجادی بــا توضیــح اینکــه ایــن تفاهم نامه 
ــورهای  ــاری کش ــات تج ــت اطالع ــکان دریاف ام
ــار  ــد، اظه ــم می کن ــی را فراه ــدار کاالی ایران خری
کــرد: از طریــق آن امــکان اعتبارســنجی قدرتمنــد و 

محکمــی را بــرای صنــدوق ضمانــت صــادرات و در 
نهایــت ارائــه خدمــات مناســب بــه صادرکننــدگان را 

ــد. ــاد می کن ایج
وی بــا تاکیــد بــر حضــور پررنــگ صنــدوق ضمانت 
صــادرات در نمایشــگاه های بین المللــی، افــزود: 
ــات  ــارد دالر خدم ــه 3.6 میلی ــا ارائ ســال گذشــته ب
بیمــه ای و ضمانت نامــه رکــورد جدیــدی را در تاریــخ 

ایــن صنــدوق ثبــت شــد.

ــد  ــادرات بای ــوزه ص ــه ح ــنتی ب ــگاه س ن
ــد ــر کن تغیی

ــعه  ــیون توس ــس فراکس ــی- رئی ــر کریم ــی اکب عل

صــادرات مجلــس شــورای اســالمی- از وزارت 

صمــت خواســت تــا تیــم ویــژه و کارشناســی خــود 
را بــرای تدویــن و ارایــه سیاســت هــای پیشــنهادی 
ــد. ــی کن ــم توســعه معرف ــه هفت ــی در برنام صادرات

وی بــا بیــان ایــن مطلــب، افــزود: صــادرات موتــور 
ــق  ــال رون ــه دنب ــر ب توســعه اقتصــادی اســت و اگ
تولیــد هســتیم مســیر و راه آن از گــذرگاه صــادرات 

عبــور مــی کنــد.
ــرد  ــگاه و رویک ــتن ن ــزوم داش ــر ل ــد ب ــا تاکی وی ب
ــگاه  ــرد: ن ــح ک ــادرات، تصری ــوزه ص ــه ح ــد ب جدی
ســنتی بــه حــوزه صــادرات باید تغییــر کنــد، رویکرد 
درســت و صحیــح بــه صــادرات در شــرایط موجــود 

راهگشاســت.
رئیس کمیســیون توســعه صــادرات مجلس شــورای 
اســالمی صــادرات را عامــل قــدرت ملــی دانســت و 
ــردی و  ــگاه راهب ــادرات ن ــه ص ــد ب ــه داد: بای ادام
بلندمــدت داشــت و ایــن نــگاه کــه صــادرات از مازاد 

تولیــد بایــد انجــام شــود بایــد تغییــر کنــد.

گزارشی از برگزاری  نشست هم اندیشی برنامه های توسعه صادرات کشور

گزارش
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کریمــی بــا تاکیــد بــر ایــن نکته که ســهم کشــورمان 
از صــادرات دنیــا بایــد ارتقــا یابــد گفــت: ظرفیــت هــا، 
ــن  ــرای ای ــای الزم ب ــدی ه ــا و توانمن ــیل ه پتانس
افزایــش وجــود دارد، فقــط بایــد نــوع نگاهمــان تغییــر 

. بد یا
ــادرات  ــمت ص ــه س ــد ب ــه بای ــان اینک ــا بی وی ب
کاالهــای مختــص بازارهــای هــدف برویــم، تاکیــد 
کــرد: بــه عنــوان نمونــه کشــور چیــن ایــن رویکــرد 
ــی را  ــزوده باالی ــرار داده و ارزش اف را در دســتور کار ق

ــت. ــرده اس ــع آوری ک ــود جم ــرای خ ب
ــر  ــد ب ــا تاکی ــس کمیســیون توســعه صــادرات ب رئی
ــتر  ــی بیش ــای صادرات ــوق ه ــال مش ــه دنب ــه ب اینک
ــی  ــم مشــوق های صادرات هســتیم، گفــت: می خواهی
منبــع دائمــی مالــی بــه غیــر از منابــع دولتــی داشــته 
باشــند. کریمــی همچنیــن صــدور بخشــنامه هــای 
ــت و  ــادرات دانس ــکالت ص ــاعه را از مش ــق الس خل
افزود:ایــن بخشــنامه هــا فرصــت واکنــش بــه صــادر 
ــی  ــر اتفاق ــد در ه ــد و نبای ــی ده ــدگان را نم کنن

ــود. ــی ش صــادرات قربان

نقــش تســهیل گری وزارت امــور خارجــه در 
ــادرات  حوزه ص

ســید رســول مهاجــر -معــاون دیپلماســی اقتصــادی 

وزارت امــور خارجــه-  بــر آمادگــی وزارت امــور خارجه 

بــرای همــکاری بــا فعــاالن اقتصــادی، تاکیــد کــرد 
و گفــت: وزارت امورخارجــه نقــش خــود در تســهیل 
ــال مــی  ــژه ای دنب ــا اهتمــام وی گــری صــادرات را ب

کنــد.
وی افــزود: برگــزاری ایــن نشســت در ســالی کــه مقام 
معظــم رهبــری بــه ســال تولیــد، پشــتیبانی ها و مانــع 

ــل توجــه  ــد بســیار قاب زدایی هــا نامگــذاری کــرده ان
ــی در  اســت کــه انشــاهلل ایــن نشســت ثمــرات خوب

آینــده از خــود بــه یــادگار خواهــد گذاشــت.
ــوزه  ــه در ح ــور خارج ــه وزارت ام ــان اینک ــا بی وی ب
صــادرات نقــش تســهیل گر دارد، بیــان کــرد: هرچنــد 
ــر عهــده وزارت امــور خارجــه نهــاده  وظایفــی کــه ب
شــده اســت بیشــتر سیاســی و امنیتــی مــی باشــد امــا 
در چنــد ســال گذشــته ایــن وزارتخانــه نقــش خــود را 
در حــوزه هــای اقتصــادی پررنــگ تــر کــرده اســت.

ــه  ــور خارج ــادی وزارت ام ــی اقتص ــاون دیپلماس مع
ادامــه داد: در ایــن راســتا 28 دفتر اســتانی را در سراســر 
کشــور راه انــدازی کردیــم کــه ایــن دفاتــر بــر مبنــای 
دو محــور اقتصــادی و کنســولی امــورات را جلــو مــی 

. ند بر
مهاجــر اضافــه کــرد: همچنین یــک ســایت اقتصادی 
را در پورتــال وزارت امــور خارجــه راه انــدازی کردیــم 
ــرای  ــا را ب کــه اطالعــات اقتصــادی کشــورهای دنی
فعــاالن اقتصــادی بــه نمایــش گذاشــته و بــه زودی 
جهــش اطالعاتــی را در ایــن ســایت شــاهد خواهیــم 

بــود.
وی همچنیــن بیــان کــرد: در ایــن ســایت همچنیــن 
امــور  وزارت  اقتصــادی  کارشناســان  ایمیــل 
ــادی و  ــاالن اقتص ــری فع ــرای ارتباط گی ــه ب خارج
صادرکننــدگان بــا ســفارتخانه هــای کشــورهای 

ــت. ــده اس ــده ش ــف گنجان مختل
ــه  ــور خارج ــادی وزارت ام ــی اقتص ــاون دیپلماس مع
همچنیــن ادامــه داد: بــا تعاملــی که بــا اتــاق بازرگانی، 
صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران داشــتیم اطالعات 
شــرکتهای خصوصــی را جمــع آوری و در ایــن ســامانه 
ــن  ــم ای ــرایط تحری ــا در ش ــم ت ــوده ای ــذاری نم بارگ

کمــک اطالعاتــی بــرای توســعه صــادرات مثمرثمــر 
واقــع شــود.

ــت زیرســاخت  ــر ضــرورت تقوی ــد ب ــا تاکی مهاجــر ب
هــای تجــاری و صادراتــی کشــور بیــان کــرد: مرزهــا 
ــعه  ــا توس ــتا ب ــد هم راس ــتیک بای ــرایط لجس و ش
صــادرات تقویــت شــود و روابــط اقتصادی با همســایه 

هــا و دیگــر کشــورها توســعه یابــد.
وی همچنیــن بــر آمادگــی وزارت امــور خارجــه 
بــرای همــکاری بــا فعــاالن اقتصــادی بــرای توســعه 
ــم  ــه تحکی ــت: در زمین ــرد و گف ــد ک ــادرات تاکی ص
اســناد پایــه تجــاری، حــل مشــکالت تجــار، معرفــی 
بــه شــرکت های خارجــی، شــرکت های دانــش 
بنیــان و صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی اهتمــام 

ــم. ــژه ای داری وی
ــه  ــور خارج ــادی وزارت ام ــی اقتص ــاون دیپلماس مع
همچنیــن بیــان کــرد: اگــر در کشــوری رایــزن 
ــناس اقتصــادی وزارت  ــدارد کارش ــود ن ــی وج بازرگان
ــش  ــل و پوش ــکاری، تعام ــاده هم ــه آم ــور خارج ام
مناســب بــرای حمایــت از فعــاالن اقتصــادی، تجــار 
و بازرگانــان را دارنــد. مهاجــر همچنیــن ادامــه داد: در 
برخــی ســفرهای وزیر امــور خارجــه، تجــار و بازرگانان 
نیــز همراه ایشــان حضــور دارنــد تا بــا انجام مــراودات 
و رایزنی هــای الزم زمینــه را بــرای توســعه صــادرات 
ــه  ــد ب ــرد: بای ــان ک ــن بی ــد. وی همچنی فراهــم آورن
ــه  ــناد تعرف ــا و اس ــه ه ــق نام ــای تواف ــمت امض س
ــه از ایــن  ــم، کــه کشــور همســایه مــا ترکی ای بروی
موضوعــات دســتاوردهای خوبــی داشــته اســت. 
البتــه موافقــت نامــه اوراســیا ظرفیــت خوبــی بــرای 

ــت. ــوزه اس ــن ح ــورمان در ای کش
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لزوم توجه به بخش سرمایه گذاری و تجارت

کمیســیون  -رئیــس  ســاداتی نژاد  جــواد  ســید 

ــت«  ــط زیس ــی و محی ــع طبیع ــاورزی، آب، مناب کش

مجلــس -، بــا تاکیــد بــر ضــرورت توجــه بــه دو حوزه 

تجــارت و ســرمایه گذاری در بخــش کشــاورزی، 
بخشــی از مشــکالت را مربــوط بــه عــدم تمرکــز کل 
زنجیــره کشــاورزی در یــک وزارتخانــه عنــوان کــرد و 
گفــت: وزیــر صمــت در ایــن مــدت بــا جدیــت، اصرار 
ــن راســتا انجــام  ــری را در ای ــات موث ــت اقدام و حری

ــت. داده اس
ــادرات  ــوزه ص ــاالن ح ــی از فع ــن قدردان  وی ضم
کشــور و اشــاره بــه جایــگاه و نقــش آن هــا در ارز آوری، 
گفــت: مطالعــات و بررســی های انجــام شــده نشــان 
ــن ظرفیت هــای کشــور و  ــد یکــی از مهم تری می ده
یکــی از مزیت هــای نســبی ایــران، بخــش کشــاورزی 

اســت.
ــی  ــع طبیع ــاورزی، آب، مناب ــیون کش ــس کمیس رئی
ــوزه  ــه ح ــان اینک ــا بی ــس ب ــت مجل ــط زیس و محی
ــرمایه گذاری  ــارت و س ــش تج ــاورزی در دو بخ کش
اســت،  روبــرو  چالش هایــی  و  مشــکالت  بــا 
ــن  ــح کــرد: در طــی 40 ســال گذشــته باالتری تصری
کشــاورزی،  بخــش  در  دولت هــا  ســرمایه گذاری 
4درصــد بــوده اســت و هنــوز ســرمایه گذاری و تجارت 
کشــاورزی در کشــور بــه صــورت ســنتی اســت و الزم 

ــود. ــوزه ش ــن دو ح ــتری در ای ــه بیش ــت توج اس
نماینــده مــردم کاشــان و آران بیــدگل در خانــه ملــت 
نــگاه دســتگاه و متولــی تولیــد در بخــش کشــاورزی 
را در اغلــب مــوارد، محــدود بــه رفــع نیازهــای داخلــی 
ــات  ــد، اقدام ــزود: در بخــش تولی ــرد و اف ــف ک توصی
زیــادی بــرای کاشــت و تولیــد هدفمند برای صــادرات 
انجــام نشــده اســت؛ در حــوزه ارزش افــزوده و افزایش 
ــود در  ــای موج ــا از ظرفیت ه ــرد، تقریب ســطح عملک
ــالش کمیســیون  ــتفاده نشــده اســت و ت کشــور اس
ــود وضعیــت ســرمایه گذاری  ــاء و بهب کشــاورزی ارتق

و تجــارت در بخــش کشــاورزی اســت.
ــن  ــود از تدوی ــای خ ــه صحبت ه ــاداتی نژاد در ادام س
ــر داد و  ــن مشــکالت خب ــون در راســتای حــل ای قان
گفــت: ان شــاءاهلل هفتــه آینده ایــن موضوع در دســتور 
کار مجلــس قــرار خواهــد گرفــت تــا بتوانیــم تمرکز و 
نــگاه ویــژه ای در دو حــوزه تجــارت و ســرمایه گذاری 

در بخــش کشــاورزی انجــام دهیــم.
وی بــا بیــان اینکــه قانــون تمرکــز بــه خوبــی اجــرا 
ــوزه را  ــن ح ــکالت ای ــی از مش ــت، بخش ــده اس نش
ناشــی از عــدم تمرکــز کل زنجیــره در یــک وزارتخانه 
و پراکندگــی اختیــارات دانســت و اذعــان داشــت: وزیر 
صمــت در ایــن مــدت بــا توجــه بــه وعــده خــود در 
ــارات  ــدن اختی ــر برگردان ــی ب ــاد مبن ــان رأی اعتم زم
ایــن حــوزه بــه وزارت جهــاد کشــاورزی، بــا جدیــت، 
اصــرار و حریــت اقدامــات موثــری را انجــام داده 
اســت کــه جــای تقدیــر و تشــکر دارد و مــن شــهادت 
می دهــم اگــر تاخیــری در انجــام ایــن مهــم اســت، 

مربــوط بــه وزارت صمــت نیســت.
ــی  ــع طبیع ــاورزی، آب، مناب ــیون کش ــس کمیس رئی
و محیــط زیســت مجلــس در ادامــه بــا بیــان اینکــه 
ــالش بیشــتری  ــوزه ت ــن ح ــد در ای ــاد بای وزارت جه
ــن  ــه ای در ای ــراد حرف ــت اف ــد و از ظرفی ــته باش داش
ــوزه تجــارت و  ــز ح ــر تمرک ــد، ب ــه اســتفاده کن زمین
ســرمایه گذاری کشــاورزی در وزارت جهــاد کشــاورزی 

تاکیــد کــرد.
تمرکــز  قانــون  ســاداتی نژاد  توضیحــات  طبــق 
ــه  ــال 92 ب ــاورزی در س ــاد کش ــارات وزارت جه اختی
تصویــب رســید امــا بــا مصوبــه شــورای ســران لغــو 
شــد و برخــی از اختیــارات این حــوزه بــه وزارت صمت 
ــت در  ــالش وزارت صم ــم ت ــد و علی رغ ــل ش منتق
ــل  ــه دلی راســتای انجــام مســئولیت های مربوطــه، ب
نبــود فرماندهــی واحــد در ایــن حــوزه، نتیجــه مطلوب 
ــی  ــا پیگیری های ــد؛ ب ــل نش ــار حاص ــورد انتظ و م
انجــام شــده، از فروردیــن ســال جــاری، تقریبــا تمامی 
اختیــارات به ویــژه در خصــوص بــازار مــرغ بــه وزارت 
جهــاد کشــاورزی برگشــت و در حــال حاضــر وزارت 

ــن حــوزه پاسخگوســت. جهــاد کشــاورزی در ای
ــس  ــدگل در مجل ــان و آران بی ــردم کاش ــده م نماین
ادامــه افــزود: اتفاقــات اخیــری کــه در حــوزه 
ــه  ــاد ب ــاق افت ــاورزی در کشــور اتف محصــوالت کش
ــا ورود  ــه ب ــت ک ــد اس ــی واح ــدم فرمانده ــل ع دلی
ــرای  ــه وزارت صمــت تــالش ب آقــای رزم حســینی ب
ــر  ــدی ت ــورت ج ــه ص ــارات ب ــن اختی ــدن ای برگردان
ــن  ــه بی ــمت توافقنام ــه س ــی ب ــد و حت ــال ش دنب
وزرای صمــت و جهــاد کشــاورزی نیــز رفــت امــا بــه 
ســرانجام نرســید؛ موضــوع قانــون تمرکــز اختیــارات 

ــس  ــده در مجل ــه آین ــاورزی هفت ــاد کش وزارت جه
مطــرح خواهــد شــد کــه بــر اســاس آن ســه اتفــاق 
مهــم ســاختاری در زمینــه تنظیــم بــازار محصــوالت 
کشــاورزی، تجــارت داخلــی و خارجــی ایــن حــوزه و 
ســرمایه گذاری بــا مســئولیت وزارت جهــاد کشــاورزی 
ایجــاد خواهــد شــد. وی در پایــان صحبت هــای خــود، 
خواســتار توجــه بیشــتر وزارت امــور خارجــه بــه حــوزه 
ــت:  ــد و گف ــادی ش ــای اقتص ــادرات و فعالیت ه ص
ــه  ــور خارج ــرد در وزارت ام ــر رویک ــا و تغیی تالش ه
و حــوزه معاونــت اقتصــادی ایجــاد شــده اســت امــا 
الزم اســت عــالوه بــر تســریع در تغییــر رویکــرد، در 
کنــار نــگاه سیاســی و امنیتــی، بــه حــوزه اقتصــادی 
و ایجــاد بــازار بین المللــی بــرای محصــوالت صنعتــی 
ــم  ــود و امیدواری ــه ش ــز توج ــور نی ــاورزی کش و کش
بــه زودی شــاهد اتفاقــات بــزرگ و مثبتــی در حــوزه 

صــادرات و اقتصــاد کشــور باشــیم.

اکسپو؛ فرصت طالیی برای ارزآوری

ســادینا آبائــی -عضــو هیئــت مدیــره اتــاق مشــترک 

بازرگانــی ایــران و امــارات- بــر هــم افزایــی و تعامــل 

مســئوالن با ایــن اتاق در برگــزاری پاویــون جمهوری 
اســالمی ایــران در اکســپو 2021 تاکیــد کــرد  و گفت: 
ــا،  ــد ذهن ه ــعار »پیون ــا ش ــی ب ــپو 2020 دب : اکس
بــرای  منحصربه فــرد  بســتری  آینــده«  خلــق 
ایده هــا  و  راه حل هــا  به اشــتراک گذاری درس هــا، 
ــان  ــار جهانی ــر را در اختی ــی بهت ــرای ســاخت فردای ب
قــرار می دهــد.وی در ادامــه تصریــح کــرد: ایــن 
اکســپو یــک فرصــت طالیــی بــرای ایــران اســت که 
در مــدت شــش مــاه می توانــد ارز آوری بســیار زیــادی 

بــرای کشــور داشــته باشــد.
عضــو هیئــت مدیــره اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران 
و امــارات اضافــه کــرد: مســئوالن ذیربــط بــا تعامــل و 
هــم افزایــی مســئولیت یک مــاه از 6 مــاه برگــزاری و 
برپایــی پاویــون جمهــوری اســالمی ایــران در اکســپو 
را بــه اتــاق بازرگانــی و اتــاق مشــترک ایــران و امارات 

ــاص دهند. اختص
آبائــی ادامــه داد: ایــن رویــداد بــزرگ یکــی از 
اکســپوهایی اســت کــه در آن صنعــت ایــران و 
ــند. ــی بدرخش ــه خوب ــد ب ــزرگ می توانن ــای ب برنده

ــه  ــن نمایشــگاه را ب ــزاری ای ــارات برگ ــت: ام وی گف
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دلیــل شــیوع کرونــا یــک ســال بــه تعویــق انداخــت، 
امــا ســال 2021 ایــن رویــداد قطعــی برگــزار می شــود 
ــته  ــذار داش ــا و تاثیرگ ــد حضــوری پوی ــز بای ــا نی و م

. شیم با

ــع و  ــودن صنای ــی ب ــه بوم ــه ب ــزوم توج ل
ــد ــی در تولی ــت بین الملل ــی رقاب توانای

ــه،  ــیون برنام ــس کمیس ــا حاجی بابایی-رئی حمیدرض

بودجــه و محاســبات مجلــس - با اشــاره به تاثیــر نگاه 

دولت هــا در حوزه هــای مختلــف اقتصــادی، توجــه بــه 
بومــی بــودن صنایــع و توانایــی رقابت تولیدات کشــور 

در حــوزه تولیــد را ضــروری دانســت.
وی ضمــن تشــکر از برگــزاری ایــن جلســه، آن 
را فرصتــی بــرای دریافــت دیدگاه هــا و نظــرات 
بخش هــای مختلــف و طــرح مســائل گوناگــون 
دانســت و حــوزه تولیــد را اثرگــذار در بخــش صــادرات 
ــادی  ــف اقتص ــای مختل ــت: حوزه ه ــت و گف دانس
ــورم و  ــتغال، ت ــادرات و واردات، اش ــد ص ــور مانن کش
ــره خــورده اســت. ــط و گ ــد مرتب ــه تولی نقدینگــی ب

رئیــس کمیســیون برنامــه، بودجــه و محاســبات 
مجلــس ، بــا تاکیــد بــر اینکــه نکتــه اول در بخــش 
تولیــد، اعتقــادی اســت، تصریــح کــرد: همه در کشــور 
می دانیــم کــه چــه بایــد بکنیــم و شــرایط، مشــکالت 
و عوامــل تاثیرگــذار در صادرات را می شناســیم؛ ریشــه 

مســائل اعتقــادی اســت.
نماینــده مــردم همــدان در خانــه ملــت در ادامــه افزود: 
ــده  ــر کار آم ــر س ــه ب ــی ک ــر دولت ــی ه ــور کل به ط
اســت یــک نــگاه و اعتقــاد به حــوزه تولیــد، صــادرات، 
ــل  ــا در ری ــن نگاه ه ــه ای ــتغال دارد ک ــت و اش معیش

ــر دارد. ــور تاثی ــای کش گذاری ه

ــا و  ــات دولت ه ــه در اقدام ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــد،  ــردم باش ــت م ــتای رضای ــد در راس ــئوالن بای مس
ــرد  ــف ک ــدی توصی ــانات ارزی را ج ــای نوس بحث ه
ــادی و  ــائل اقتص ــیاری از مس ــه بس ــان اینک ــا بی و ب
ــورده  ــره خ ــت ارز گ ــه قیم ــاری ب ــای تج فعالیت ه
اســت گفــت: یکــی دیگــر از مســائل مهــم در حــوزه 
تولیــد، صــادرات و واردات، مــرز بین خصوصی ســازی، 
دولتــی و بخــش خصولتــی اســت و ایــن موضــوع در 

ــت. ــذار اس ــی اثرگ ــارت بین الملل تج
ــل و  ــود، ح ــای خ ــه صحبت ه ــی در ادام حاجی بابای
رفــع بخشــی از مشــکالت حــوزه تولیــد و صــادرات را 
از وظایــف مجلــس و دولــت عنــوان کــرد و بــا تاکیــد 
بــر هدایــت ســرمایه ها بــه بخــش تولیــد، توجــه بــه 
بومــی بــودن تولیــدات و صنایــع و توانایــی رقابــت در 

دنیــا را در بخــش تولیــد مهــم دانســت.

تاثیــر مثبــت سیاســت های جدیــد تجــارت 
ــادرات خارجی در ص

محمــد الهوتــی -رئیــس کنفدراســیون صــادرات ایران 

ــت  ــد وزارت صم ــت های جدی ــه سیاس ــاره ب ــا اش -ب
در بخــش تجــارت بین المللــی و تاثیــر آن هــا در 
صــادرات، و همچنیــن نقش تولیــد در رونق صــادرات، 
پیشــنهاداتی در راســتای تســهیل تامیــن مــواد اولیــه 

تولیــد در کشــور ارائــه داد.
 وی بــا قدردانــی از وزارت صمــت و ســازمان توســعه 
تجــارت بــه تغییــرات اخیــر داخلــی در سیاســت های 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــی اش ــارت بین الملل ــوزه تج ح
ــی  ــارت خارج ــوزه تج ــت های ح ــا و سیاس برنامه ه
در دو بخــش برنامه هــای بلنــد مــدت و کوتــاه مــدت 
ــار آن  ــا در کن ــتند ام ــی هس ــی و بررس ــل ارزیاب قاب

الزم اســت بــه مشــکالت و مســائل روزمــره بخــش 
صــادرات اهمیــت و توجــه بیشــتر داده شــود چــرا کــه 
ــه  ــی، ب ــارت بین الملل ــره تج ــای روزم ــع چالش ه رف
حــل ســایر مشــکالت ایــن بخــش کمــک موثــری 
ــران  ــیون صــادرات ای ــس کنفدراس ــود. رئی ــد ب خواه
در ادامــه صحبت هــای خــود بــا اشــاره بــه برگشــت 
تجــارت بــر ریــل اصلــی آن، تصریــح کــرد: برگشــت 
تجــارت بــه متولــی اصلــی آن یعنــی وزارت صمــت، 
یکــی از مهم تریــن اتفاقــات اخیــر بــود و در کنــار آن، 
مشــخص شــدن وضعیــت صادرکننــدگان درخصوص 
ــه  ــود ک ــی ب ــدام مهم ــز اق ــت ارز نی ــرایط برگش ش

گرچــه بــا تاخیــر امــا ســرانجام عملیاتــی شــد.
الهوتــی بــا بیــان اینکــه بخــش خصوصــی بــه دلیل 
حضــور در میــدان، مشــکالت را بهتــر لمــس می کنــد 
ــارکت دادن  ــت در مش ــد وزارت صم ــرد جدی از رویک
بخــش خصوصــی قدردانــی کــرد و خواســتار بازنگری 
ابالغیــه مصوبــه 214 ســتاد  از  در بخش هایــی 

هماهنگــی اقتصــادی دولــت شــد.
ــی و  ــت مالیات ــال معافی ــن خواســتار اِعم وی همچنی
ایجــاد انگیــزه و مشــوق بــرای صادرکننــدگان شــد و 
بیــان داشــت: بــا توجــه بــه اهمیــت تولیــد در تجــارت 
ــه  ــواد اولی ــن و واردات م ــه تامی ــه ب ــی، توج بین الملل
ــه  ــود دارد ک ــیاری وج ــوارد بس ــت، م ــروری اس ض
بخشــی از مــواد اولیــه واحد هــای تولیــدی در لیســت 
ــود  ــت وج ــوی وزارت صم ــده از س ــالم ش ــالم اع اق
نــدارد کــه نتیجــه ایــن امــر توقــف و تاخیــر در تولیــد 
ــود  ــنهاد می ش ــن پیش ــت، بنابرای ــول اس آن محص
ــود. ــف ش ــی تعری ــروه کاالی ــف کاال، گ ــای ردی به ج

الهوتــی در پایــان صحبت هــای خــود در ایــن 
ــزوده،  ــد ارزش اف ــه عــوارض و تولی نشســت، در زمین
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ســهم بخــش صنعــت از عــوارض گمــرک را کــم و 

ــد در خواستار توجه بیشتر به این موضوع شد. ــی واح ــک متول ــود ی ــرورت وج ض
بخــش صــادرات

حســین ســالح ورزی - نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی 

ــر وزارت  ــت و موث ــج مثب ــر نتای ــد ب ــا تاکی ــران- ب ای

صمــت در توســعه تجــارت بین المللــی دسترســی بــه 
اطالعــات و آمــار مرتبــط بــا حــوزه صــادرات و تجارت 
برنامه ریزی هــای  و  پیش بینی هــا  تحقــق  در  را 

اقتصــادی ضــروری دانســت.
وی، ضمــن قدردانــی از عــزم و اقدامــات وزیــر 
صمــت در ســتاد اقتصــادی دولــت در توســعه حــوزه 
ــس  ــت مجل ــن حمای ــی و همچنی ــارت بین الملل تج
ــا و  ــی وعده ه ــا تمام ــت: تقریب ــدگان گف از صادرکنن
ــر وزارت صمــت در حــوزه صــادرات  برنامه هــای اخی
ــرار وزارت  ــا و اص ــر حمایت ه ــدند و اگ ــی ش عملیات
تجــارت  حــوزه  از  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
بین المللــی و نتایــج حاصــل از اقدامــات خــوب وزیــر 
ــود  ــاری نب ــت های تج ــف سیاس ــت در بازتعری صم
ــرو  ــدی روب ــکالت ج ــا مش ــدگان ب ــروز صادرکنن ام
بــود .نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران بــا اشــاره به 
رابطه مســتقیم بیــن قیمــت ارز و ارزش پول کشــورها 
بــا میــزان صــادرات کشــورها، تصریــح کرد: در جلســه 
هم اندیشــی امــروز، بــه خوبــی بــه چالش هــا و 
ــا  ــای آن ه ــاره و راه حل ه ــوزه اش ــن ح ــکالت ای مش
ــده، الزم  ــرح ش ــوارد مط ــار م ــا در کن ــد ام ــاره ش اش
ــز توجــه شــود. وی در  ــکات دیگــری نی ــه ن اســت ب
ادامــه بــا انتقــاد از ابــالغ برخــی مصوبــات متعــارض با 
ــای  ــط بخش ه ــارت توس ــعه تج ــت های توس سیاس
ــرای  ــد ب ــی واح ــک متول ــود ی ــی، وج ــف دولت مختل
توســعه تجارت خارجی را در جلوگیــری از موازی کاری 
و حــل مشــکالت موثر دانســت و گفــت: در صورتیکه 
اختیــارات حــوزه تجــارت را بــه دســتگاه های مختلــف 
بدهیــم، شــاهد ایجــاد و تشــدید مشــکالت در بخــش 

ــود. ــم ب ــی خواهی ــادرات بین الملل ص
ســالح ورزی در بخــش دیگــر صحبت هــای خــود،از 
آمادگــی اتــاق بازرگانــی ایــران بــا بخــش دولتــی در 
ــر داد  ــاق خب ــن ات ــت ای ــف فعالی ــای مختل حوزه ه
ــادرات  ــروه ص ــارات کارگ ــش اختی ــتار افزای و خواس
غیرنفتــی شــد و تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه وظایــف 

قانونــی تعریــف شــده اتــاق بازرگانــی و اتــاق تعــاون، 
ــدازی شــده  ــار و اطالعــات اقتصــادی راه ان مرکــز آم
اســت امــا بــه منظــور افزایــش اعتبــار پیش بینی  هــای 
ــرای  فضــای تجــاری، الزم اســت بســتر مناســبی ب
دسترســی بــه اطالعــات و آمــار مرتبــط و مــورد نیــاز 

ایجــاد شــود.

رمز ماندگاری و ثبات در بازار های صادراتی

ــران  ــاف ای ــاق اصن ــرکل ات ــی دبی ــر مجتبای محمدباق

ــم  ــش مه ــه نق ــاره ب ــن اش ــود ضم ــخنان خ در س
تامیــن مــواد اولیــه در جهــت تقویــت تولیــد، کاهــش 
ــر  ــت: اگ ــاق کاال گف ــری از قاچ واردات کاال و جلوگی
بخواهیــم تولید و توســعه پایدارصادرات داشــته باشــیم 
می بایســت مشــکل تامیــن مــواد اولیــه به طــور 
مســتمر و بــی ثباتــی نــرخ هــا رفــع شــود تــا بتوانیــم 

قیمــت هــا را مدیریــت کنیــم .
ــای  ــی ه ــه بررس ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش وی اظه
مشــترک ســه اتــاق اصناف،بازرگانــی و تعــاون کــه بر 
اســاس قانــون بهبــود محیــط کســب و کار صــورت 
گرفتــه و بــه طور فصلــی محیــط کســب وکار را مورد 
پایــش قــرار مــی دهــد، بــر مبنــای نظرســنجی های 
ــل  ــی مخ ــل اصل ــج عام ــی از پن ــده یک ــت آم بدس
ــی  ــی ثبات محیــط کســب و کار، مشــکل تامیــن و ب

نــرخ مــواد اولیــه اعــالم شــده اســت.
ــز  ــرد: رم ــد ک ــران تاکی ــاف ای ــاق اصن ــرکل ات بی
ــی ،اســتمرار  ــات در بازار هــای صادرات ــدگاری و ثب مان
ــت  ــات در قیم ــع کاال و ثب ــه موق ــل ب ــد، تحوی تولی

ــت. کاالهاس
ــران در  ــای ای ــد بنگاه ه ــرد: 98 درص ــح ک وی تصری
بخــش تولیــد، توزیــع و خدمــات بنگاه هــای کوچــک 
ــن  ــه بزرگتری ــتند ک ــا هس ــا SME ه ــط ی و متوس
مشــکل ایــن بنگاه هــا بــرای توســعه صــادرات 
وحضــور در بازارهــای صادراتــی، جمــع آوری اطالعات 

ــازار اســت. ــازار و نیــز تحقیقــات ب ب
مجتبایــی بــا اشــاره بــه هزینه هــای بــاالی تحقیقات 
بــازار و عــدم امــکان پرداخــت ایــن هزینــه هــا اظهــار 
ــای  ــه بنگاه ه ــده ک ــث ش ــاله باع ــن مس ــرد: ای ک
ــای  ــت هزینه ه ــکان پرداخ ــط ام ــک و متوس کوچ
ســنگین بــرای حضــور در نمایشــگاه های خارجــی و 
تحقیــق در بازارهــای بین المللــی را نداشــته باشــند و 

الزم اســت دولــت در ایــن زمینــه از طریــق پشــتیبانی 
و حمایــت هــای ســازمان توســعه تجــارت و بــا کمک 
ــادی  ــان اقتص ــز کارشناس ــی و نی ــای بازرگان رایزن ه
از  کشــور ها،  دیگــر  در  ایــران  ســفارتخانه های 
ــتیبانی  ــاون پش ــی و تع ــاف، بازرگان ــای اصن اتاق ه
کــرده و حمایــت الزم در زمینــه بــه روزرســانی 
ــورت  ــی ص ــن الملل ــی بی ــازار و بازاریاب ــات ب اطالع

ــرد. پذی
ــر  ــد ب ــن تاکی ــران ضم ــاف ای ــاق اصن ــرکل ات دبی
ضــرورت تغیــر برخــی از ســبک های فعالیــت بازرگانی 
بین المللــی اظهــار کــرد: یکــی از روش هــای موفــق 
در جهــت توســعه صــادرات و مانــدگاری در بازارهــای 
صادراتــی، ایجــاد مراکــز تجــاری، مراکــز نگهــداری و 
دپــو در بازارهــای هــدف بــه صــورت منطقه ای اســت. 
بــه عنــوان مثــال بــرای بازارهــای هــدف در جنــوب 
ــران  ــمال ای ــزی( در ش ــن و اندون ــیا )چی ــرقی آس ش
)روســیه( و همچنیــن چنــد کشــور عربــی، آفریقایــی 

و اروپایــی بسیارمناســب و تاثیرگــذار اســت .
وی افــزود: بدیهــی اســت ایجــاد ایــن مراکــز نیازمنــد 
نقــش فعالتــر و پشــتیبانی بانــک توســعه صــادرات و 
ــد  ــا بتوانن ــی باشــد ت ــت صــادرات م ــدوق ضمان صن
بویــژه درخصــوص اعتبارســنجی مشــتریان خارجــی 
و همچنیــن اعتبــار خریــد )Buyers Credit( بســیار 

تاثیرگــزار باشــند.
مجتبایــی گفــت: بــا توجــه به نــوع فعالیــت تخصصی 
در بــازار هــای بیــن المللــی و همچنیــن نیــاز هــای 
ــادرات  ــت ص ــرکت های مدیری ــور ،ش ــی کش صادرات
ــاط  ــوند و ارتب ــت ش ــاد و تقوی ــد ایج ــا EMC بای ی
ــرار  ــات را برق ــذ سفارش ــی و اخ ــداران خارج ــا خری ب
کننــد و ایــن سفارشــات را بــه بنــگاه هــای تولیــدی 
داخلــی بویــژه ینگاه هــای کوچــک و متوســط از جمله 
صنــوف تولیــدی جهــت تولیــد بــرای صــادرات انتقال 

دهنــد.
وی در پایــان بــا اشــاره بــه ظرفیــت بــاالی صادراتــی 
اصنــاف بــه خصــوص در حــوزه هــای کیــف و 
کفــش، مصنوعــات چرمــی، پوشــاک، طــال و جواهــر 
و ... افــزود: اتــاق اصنــاف ایــران برنامــه هایــی بــرای 
توســعه صــادرات محصــوالت صنفــی در نظــر دارد و 
بــا ارتباطــات موثــر نقشــی فعــال تــر از قبــل در حوزه 
ــا یکــی از  ــد داشــت و یقین ــای خارجــی خواه بازاره
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اقدامــات جــدی اتــاق اصنــاف ایــران تعامل بــا بخش 
ــه  ــر ب ــا منج ــود ت ــد ب ــی خواه ــی و بین الملل بازرگان
ــی شــود و  ــن الملل توســعه صــادرات محصــوالت بی

نــگاه فقــط بــه بــازار داخلــی نباشــد.

ایــران در پــی دســتیابی بــه صــادرات 
دالری میلیــارد   ۲۵۰ غیرنفتــی 

ــت،  ــر صنع ــام وزی ــم مق ــادق مفتح«-قائ »محمدص

ــی  ــت: یک ــی گف ــور بازرگان ــارت در ام ــدن و تج مع

ــادرات  ــعه ص ــور، توس ــاد کش ــای اقتص از ضرورت ه
ــه  ــت ک ــد اس ــادی مول ــتن اقتص ــی و داش غیرنفت
ــارد دالری را  ــی 250 میلی ــد صــادرات غیرنفت می توان

ــد. ــته باش ــال داش ــه دنب ب
وی اظهــار داشــت: از حجــم 25 هــزار میلیــارد دالری 
ــک درصــد ســهم  ــل ی ــد حداق ــی بای تجــارت جهان
ایــران باشــد کــه بــا توجــه بــه زمینــه صادراتــی بایــد 
250 میلیــارد دالر صــادرات غیــر نفتــی داشــته باشــیم 
امــا امــروز فاصلــه زیــادی تــا رســیدن بــه ایــن هــدف 
داریــم. وی افــزود: رســیدن بــه ایــن هــدف مســتلزم 
ــت و  ــوزه اس ــن ح ــت در ای ــزی و فعالی ــه ری برنام
مســئوالن وزارت صنعــت پیگیــری مشــکالت تولیــد 

ــد. ــرار داده ان ــع آن را در دســتور کار ق ــع موان و رف
مفتــح تصریــح کــرد: هماهنگی هــای بســیار خوبــی 
بــا ســایر ارگان هــا ماننــد بانــک مرکــزی انجــام شــده 
ــود  ــی خ ــر نفت ــادرات غی ــداف ص ــه اه ــا ب ــت ت اس
دســت یابیــم. وی بــا بیــان اینکــه توســعه صــادرات 
ــه اقتصــادی  ــد یکــی از ابزارهــای رســیدن ب می توان
ــات  ــادرات خدم ــرد: ص ــان ک ــد، خاطرنش ــوی باش ق
ــه  ــت ک ــی اس ــی از بخش های ــی یک ــی مهندس فن
ظرفیت هــای بســیار باالیــی در زمینه هــای مختلــف 

ماننــد نفــت، ســاختمان و نســاجی دارد.

نقش صادرات در تامین مواد اولیه تولید

علیرضــا رزم حســینی- وزیــر صنعــت، معــدن و 

ــش بخــش صــادرات در  ــر نق ــاره ب ــا اش ــارت- ب تج

تامیــن مــواد اولیــه تولیــد، و تاکیــد بــر لــزوم اســتفاده 
ــع  ــایی و رف ــی در شناس ــش خصوص ــت بخ از ظرفی
موانــع در حــوزه صــادرات گفــت: وزارت صمــت 
ــن  ــه تدوی ــدام ب ــق شــعار ســال، اق در راســتای تحق
بســته پیشــنهادی در ســه ســطح وزارتخانــه، دولــت و 

ــت. ــرده اس ــالمی ک ــورای اس ــس ش مجل
بــه وی ضمــن سپاســگزاری از صادرکننــدگان، 
بیشــترین فشــار در شــرایط تحریم و جنــگ اقتصادی 
را بــر حــوزه صــادرات دانســت و گفــت: از 40 میلیــارد 
دالر واردات مــواد اولیــه، 35 میلیــارد دالر آن حاصــل 
از بخــش صــادرات بــوده اســت و اگــر بخــش 
ــود،  ــدگان نب ــت صادرکنن ــالش و هم ــادرات و ت ص
بســیاری از کارخانجــات تولیــدی در کشــور قــادر بــه 
فعالیــت نبودنــد. وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا 
ــع و حــل مشــکالت حــوزه  اعــالم اینکــه رفــع موان
ــح  ــت، تصری ــت اس ــف وزارت صم ــادرات از وظای ص
کــرد: مصوبــات مختلفــی در راســتای حمایــت از ایــن 
حــوزه ابــالغ شــده اســت و مشــکالت زیــادی در ایــن 
ــه  ــز ب ــن جلســه نی ــده اســت؛ ای ــرف ش ــوزه برط ح
منظــور شناســایی موانــع و دریافــت اطالعــات و نکات 
موثــر در حــوزه صــادرات برگــزار شــده اســت و مــا در 
وزارت صمــت بــه صــورت جــدی پیگیــر رفــع موانــع 

ــی هســتیم. در بخــش تجــارت بین الملل
ــد  ــا تاکی رزم حســینی در ادامــه صحبت هــای خــود ب
بــر لــزوم مشــارکت بخــش خصوصــی در شناســایی و 
رفــع موانــع در حوزه هــای مختلــف اقتصــادی، گفــت: 
از ابتــدا و در چارچــوب اختیــارات قانونــی کــه داشــتیم، 

تــالش کردیــم تا بخــش خصوصــی در تصمیم گیری 
هــا مشــارکت داشــته باشــد و در روز اول فروردیــن و 
بالفاصلــه پــس از نام گــذاری و انتخــاب شــعار ســال، 
موضــوع مانع زدایــی و پشــتیبانی از تولیــد بــه صــورت 
جدی تــر در دســتور کار وزارت صمــت قــرار گرفــت و 
یکــی از اقدامــات مهمــی کــه در همیــن راســتا انجــام 
ــق  ــه تحق ــنهادی در زمین ــته پیش ــه بس ــت تهی گرف

شــعار ســال و در ســه ســطح بــود.
وی بــا توضیــح اینکــه وزارت صمــت در گام اول 
در چارچــوب اختیــارات خــود بخشــنامه هایی را در 
ــن و  ــد تدوی ــتیبانی از تولی ــی و پش ــه مانع زدای زمین
ــرده  ــالغ ک ــود اب ــه خ ــر مجموع ــای زی ــه بخش ه ب
اســت، افــزود: بســته دوم مربــوط بــه اقدامــات ســایر 
وزارتخانه هــا و ســازمان های مرتبــط بــا حــوزه 
ــن  ــه قوانی ــوط ب ــوم مرب ــته س ــت و بس ــد اس تولی
مزاحــم ایــن حــوزه اســت کــه بــه ریاســت محتــرم 
مجلــس شــورای اســالمی ارســال شــده و امیدواریــم 
بــا تعامــل و همــکاری خوبــی کــه بیــن بخش هــای 
مختلــف ایجــاد شــده اســت شــاهد افزایــش فعالیــت 

ــیم. ــدگان باش صادرکنن
ســکان دار وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در بخــش 
پایانــی صحبت هــای خــود بــا مهــم خوانــدن اقدامات 
ــر چــه  ــر اســتفاده ه ــت صــادرات، ب ــدوق ضمان صن
بیشــتر از ظرفیــت ایــن صنــدوق در توســعه تجــارت 
بین المللــی تاکیــد کرد و بــا اشــاره به برگزاری اکســپو 
دبــی در ســال جــاری، تاثیر حضــور صادرکننــدگان در 
ــادرات  ــوزه ص ــر ح ــی را ب ــگاه های بین الملل نمایش
مثبــت توصیــف کــرد و از صادرکننــدگان خواســت تــا 

از ایــن فرصــت بهــره کافــی را ببرنــد.

تهیه و تنظیم: شبنم السادات امامی رئوف
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کشور،  اقتصاد  کالن  متغیرهای  وضعیت   
است.  قبولی  غیرقابل  شرایط  در  و  نزولی 
شرایطی که منجر به سختی فضای کسب وکار 
خانوار شده  رفاه  ملموس  کاهش  و  بنگاه ها 
تاثیر  را تحت  زیادی  خانوارهای  معیشت  و 
جدی قرار داده است. سال 99 را در شرایطی 
به پایان می بریم که تورم باال، رکود و فقدان 
روابط تجاری مناسب باعث شده شهروندان 
ایرانی رفاه خود را از دست رفته ببینند. مهم تر 
اینکه به نظر نمی رسد شرایطی فراهم شده 
امیدی به بهبود آن در سال پیش  باشد که 
رو وجود داشته باشد. به نظر شما چشم انداز 
تصویری  چه  سال 1400  در  ایران  اقتصاد 
را  خودمان  باید  و  می کند  ترسیم  ما  برای 
برای مواجهه با چه شرایطی و زندگی در چه 

وضعیتی آماده کنیم؟
دو  در  اینکه  به  توجه  با  محمدمهدی بهکیش: 
سال گذشته و احتمااًل سال جاری، رشد اقتصادی و رشد 
سرمایه گذاری منفی و انباشت سرمایه رو به کاهش بوده 
است، در نهایت سال آینده هم اقتصاد ما رشد نخواهد 
داشت، مگر اینکه بتوانیم با انجام تغییر و تحوالتی جدی، 
انگیزه سرمایه گذاری ایجاد کنیم. با این حال در شرایط 
موجود که باعث شده ساختارهای اقتصاد متزلزل تر و 
رابطه دولت و اقتصاد وخیم تر شود، جذب سرمایه داخلی 
امکان پذیر نیست؛ از طرفی در سطح بین الملل هم دچار 

و  خرید  و  پول  نقل وانتقال  در  زیادی  محدودیت های 
فروش کاال هستیم که سرمایه گذاری خارجی را از دور 

خارج کرده است.
با تغییراتی که اخیراً در صحنه سیاسی آمریکا رخ داده 
احتمااًل بتوانیم بخشی از پول های بلوکه شده را که حاصل 
مبادالت گذشته است، آزاد کنیم و در اختیار بگیریم و آن 
را هم صرفاً برای تامین دارو و کاالهای اساسی استفاده 
کنیم که خودش روندی طوالنی دارد. تاکید من در این 
میزگرد این است که برای خروج از رکود باید بتوانیم به 
را  آن  و  ایجاد  سرمایه گذاری  انگیزه  ممکن،  طریق  هر 
تشویق کنیم. با توجه به اطالعاتی که از جامعه فعاالن 
بازرگانی به دست می آید می دانیم که  اتاق  اقتصادی و 
بخش خصوصی انگیزه و عالقه ای برای سرمایه گذاری 
ندارد و بسیار محتاط شده است. سرمایه گذار خارجی هم 
شرایط مناسبی برای سرمایه گذاری نمی بیند مگر اینکه 
محدودیت ها رفع شود و شریک ایرانی داشته باشد، ضمن 
اینکه این سرمایه گذاری ها غالباً در بخش های محدودی 
مانند نفت و گاز صورت می گیرد. واقعیت این است که در 
حال حاضر مشکل ما در درجه اول ایجاد اعتماد و انگیزه 
در سرمایه گذاران داخلی است، کسانی که دارایی یا اعتبار 
دارند و می توانند سرمایه گذاری کنند اما به دلیل احتیاط و 
شرایط کم ثبات دست به این کار نمی زنند. سرمایه گذاران 
داخلی دائماً در انتظار بهبود شرایط هستند، منتظر اینکه 
ترامپ برود، بایدن رئیس جمهور شود، مذاکرات شروع شود 
و به نتیجه برسد، اینکه نتیجه انتخابات ایران چه می شود و 

بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در میزگردی با حضور محمدمهدی بهکیش و فرهاد نیلی

قـــوی 
سیـــاه

گزارش

اشاره:
بخش عمده ای از فقر امروز در کشور 
در  مرسوم  فقر  مانند  تعبیری  به  ما 
کشورهای کم درآمد آفریقایی یا آسیای 
سیاه«  »قوی  نیست،  شرقی  جنوب 
و  بیکاران  فقر  نه  چون  چرا؟  است. 
)این  بازنشستگان  و  کارافتادگان  از 
قوی سفید فقر هم ملموس است( که 
فقر شاغالن است. افرادی که توانمند 
می کنند  کار  نیستند،  تنبل  هستند، 
کف  به  آنقدری  اما  کارند  جویای  یا 
نمی آورند که به خوبی روزگار بگذرانند. 
نیلی،  فرهاد  و  بهکیش  محمدمهدی 
با  که  میزگرد  این  در  اقتصاددان،  دو 
وضعیت  از  ترسیم چشم اندازی  هدف 
شده  برگزار  ایران  اقتصاد  پیش روی 
نخست  که  می کنند  عنوان  است، 
باید مشکالت تجارت حل شود چون 
میوه اش زودبازده و در دسترس عموم 
برای  مشترک  زبان  یافتن  دوم  است. 
مشخص  سوم  و  دنیاست  با  تعامل 
کردن تابع هدف سیاستگذار است که 
از دل آن »رفاه پایدار مردم« که هدف 
غایی اقتصاد است، بیرون نیامده است.
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چه دولتی سرکار می آید، دولت منتخب چه موضعی خواهد 
داشت، نظام سیاسی چه کنش و واکنشی خواهد داشت، 
آیا توافقی صورت می گیرد و اجرایی می شود یا خیر. و 
نتیجه اینکه ما فعاًل درگیر ابهام های زیادی هستیم که 
اجازه نمی دهد سرمایه گذاران در کشور ما بتوانند تصمیم 
بگیرند، نتیجه اینکه نه فقط سرمایه گذاری جدیدی صورت 
نمی گیرد که صنایع موجود هم رو به استهالک و فرسودگی 
می روند، همان طور که در دو سال گذشته این اتفاق افتاده 
است. کاهش بهره وری یا ازکارافتادن حلقه های پسینی و 
پیشینی تولید، باعث کاهش تولید کاال و خدمات، بیکاری، 
کاهش عرضه و افزایش قیمت کاال می شود. صادرات هم 

به تبع کاهش تولید، دچار نزول می شود.
در یک نگاه اولیه و سطحی، به نظر می رسد حداقل تا نیمه 
سال بعد وضعیت غیر از آنچه تاکنون پیش رفته نباشد و 
اگر قرار بر تغییر و تحول باشد، در نیمه دوم سال بعد، 
آن هم بسیار تدریجی و بطئی خواهد بود. واقعیت این 
است که همان طور که اقتصاددانان و کارشناسان پیش از 
این بارها گفته اند، بخش عمده ای از مشکالت اقتصاد ما 
درونی و مربوط به ساختار اقتصاد است، در نظر بگیرید 
حدود 80 درصد، و مابقی سهم تحریم و محدودیت های 
شدید خارجی است اما این سهم کم مثاًل 20درصدی، بر 
تمام آن سهم بزرگ تر یعنی مشکالت داخلی سایه انداخته 
است. در واقع تا تکلیف مشکالت خارجی حل نشود، کمتر 
می توان در حل مشکالت داخلی به نتیجه رسید. ما اگر 
می خواهیم تغییری در روند سرمایه گذاری در کشور، حتی 
بین الملل  روابط  باید  کنیم  ایجاد  داخلی،  سرمایه گذاری 
خودمان را تقویت کنیم و بهبود ببخشیم. روندی که اکنون 
در حال طی کردن آن هستیم قطعاً نتیجه ای جز گسترش 
فقر و کوچک تر شدن اقتصاد، بیکاری بیشتر و سنگین تر 
شدن بار دولت در پی ندارد. در نهایت تصویر نامطلوب و 
بدی را برایمان به نمایش می گذارد، مگر اینکه در این 
شرایط تصمیمی گرفته شود که روابط بین الملل ما را تغییر 

دهد.
به طور طبیعی برای بهبود شرایط باید توافقی صورت بگیرد 
که نقل وانتقال پول مشکلی نداشته باشد و ورود و خروج 
کاال به سهولت انجام گیرد؛ به ویژه باید با همسایگان تعامل 
مثبت تر و شفاف تر و سازنده تری داشته باشیم. در حال 
حاضر بخشی از مبادالت تجاری با کشورهای همسایه 
باید تالش شود  و  است  مبادی غیررسمی  از  منطقه  و 

که برای ایجاد رشد و جذب سرمایه، مبادالت رسمی ما 
افزایش یابد. انجام برخی مراودات غیررسمی چه از سوی 
نهادهای وابسته به دولت و چه بخش خصوصی نه تنها 
مشوق سرمایه گذاری و رشد نیست، بلکه موجب فزونی و 

گسترش فساد در اقتصاد می شود.
مانند  ایجاد شرایطی  اگر  که  پیشنهاد کردم  پیشتر  من 
شرایط نبود تحریم، فعاًل امکان پذیر نیست، حداقل می توان 
10 تا 20 کیلومتر از حاشیه مرز را آزاد کرد تا مردم بتوانند 
خودشان با کشورهای همسایه مبادله کاال داشته باشند و 
سخت گیری ارزی هم نداشته باشیم و در نهایت این وضع 
به تامین کاال و ارز به کشور کمک می کند. من این گزینه 
را به عنوان یک پیشنهاد و گزینه جایگزین مطرح کردم 
اما بعید می دانم که از سوی دولت و نهادهای تصمیم گیر 
با اقبال مواجه شود. به هر حال سیاستگذار یا باید بتواند 
فضای موجود را مساعد و تسهیل و باز کند یا اینکه حداقل 
افراد را آزاد بگذارد که بتوانند با تصمیم خود کار بکنند 
و شاید از طریق سرمایه گذاری هایی در همان مناطق و 
حواشی آزاد اتفاق بیفتد. در غیر این صورت سال آینده هم 

سال خوبی برای شهروندان ایران نخواهد بود.

چارچوب  از  شما  کلی  تصویر  نیلی  دکتر   
چشم انداز اقتصاد ایران چیست؟

دکتر  آقای  از  می کنم  تشکر  ابتدا  فرهادنیلی: 
بهکیش که بسیار خوب مدخل بحث را شکل دادند 
می خواهم  من  داشتند.  اشاره  مهمی  موضوعات  به  و 
چشم انداز پیش رو را محدود به سال 1400 نکنم و آن 
را کمی دورتر ببرم و بلندمدت تر صحبت کنم. از حدود 
دو سه سال گذشته عالئمی پدیدار بود مبنی بر اینکه 
تعادل بلندمدت اقتصاد کشور ما در حال تغییر است. هر 
اقتصادی یک تعادل مانا یا تعادل بلندمدت دارد که به 
نوعی منزلگاه و محل استقرار آن اقتصاد است. هر شوکی 
که به اقتصاد وارد می شود؛ هر تغییر رفتار یا سیاستی که 
اتفاق می افتد باید تحلیل کنیم که آیا تعادل بلندمدت 
اقتصاد را تغییر می دهد یا در راه رسیدن به آن تعادل 
فراز و فرود ایجاد می کند؛ گروه اول را به تغییرات ماندگار 
تعبیر می کنیم و گروه دوم را تغییرات گذرا می نامیم. به 
همین دلیل شوک های ماندگار را از شوک هایی که اثر 
گذرا دارند، تفکیک می کنیم. پاسخ خانوار و بنگاه هم به 
این شوک ها بر اساس برداشتی است که از ماندگاری 

آنها دارند.
به نظر می رسد حداقل عالئمی که از چند سال قبل در 
اقتصاد ایران پدیدار شد، نشانه ای از تغییر بلندمدت اقتصاد 
ایران آن هم رو به پایین است. یعنی همان طور که دکتر 
بهکیش اشاره کردند این تغییرات اقتضای وضعیت رفاهی 
بدتری را دارد. اجازه بدهید یک مثال ملموس و آشنا بزنم. 
در نظر بگیرید که شما تصمیم گرفته اید از تهران با خودرو 
خودتان برای یک سفر زیارتی به مشهد بروید. بعد از طی 
کردن 100 کیلومتر متوجه می شوید که خودرو شما توان 
پیمودن این مسیر را ندارد، یا همسفران توان همراهی این 
سفر را ندارند و نهایتاً شما تا دامغان و سمنان می روید و 
آرزوی رسیدن بر مشهد ناکام می ماند و مقصد سفر در 
نهایت تغییر می کند. به نظر می رسد که گرانیگاه اقتصاد 
و  کرده  تغییر  هم،  اقتصاد  بلندمدت  تعادل  همان  یا  ما 
اقتضایش مقصدی با درآمد سرانه کمتر، بیکاری بیشتر، فقر 
گسترده تر، دولت مداخله گرتر و در نهایت اقتصاد کوچک تر 

است.
می شود،  عوض  اقتصاد  تعادل  وقتی  اینکه  دوم  نکته 
دینامیک گذار یا به عبارت ساده تر مسیری که به تعادل 
که  مهمی  کار  نتیجه  در  می کند.  تغییر  هم  می رسیم 
سیاستگذار باید انجام دهد آن است که انتظارات را مدیریت 
کند. یعنی خانوارها و بنگاه ها را آماده کند که با توجه به 
تغییر نقطه تعادل، انتظارات خود را تعدیل کنند. اگر این 
تعدیل انتظارات اتفاق نیفتد، آثار اجتماعی، روانی و انسانی 
تغییر تعادل بلندمدت بسیار بیشتر خواهد بود. در نظر بگیرید 
که خودرو تا دامغان بیشتر توان حرکت ندارد اما همسفران 
مهم  کارهای  از  یکی  از سفر مشهد صحبت می کنند. 
سیاستمدار جلونگر، تعدیل انتظارات و پیش آگهی به آحاد 

اقتصادی است.
نکته سوم این است که وقتی از اقتصاد عکس می گیرید، در 
یک زمان مشخص می توانید تمام متغیرهای کالن اقتصاد 
را ببینید. مکمل این کار آن است که فیلم هم بگیرید تا 
پویایی ها را ببینید و شرایط اقتصاد را در دل زمان تحلیل 
کنید؛ چون بسیاری از پویایی های اقتصاد با تاخیر آثار خود 
را نشان می دهند و عالئمی که امروز مشاهده می کنیم 
نتیجه پویایی های گذشته است. یکسری دینامیسم ها در 
اقتصاد از گذشته فعال شده اند و در حال تخریب وضعیت 
اقتصادند. البته به تعداد اندکی از دینامیک های اقتصاد ایران 
هم می توان امید بست تا این کشتی را به سرمنزل مقصود 
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برسانند. یکی از دینامیسم های مخرب و مهم، ناترازی های 
زیست محیطی مانند منابع آب و خاک کشور، آلودگی هوا و از 
بین رفتن مراتع، تاالب ها و جنگل هاست که بسیار دیرپاست 
و عالئمش دیر و با تاخیر ظاهر می شود؛ بازگرداندش هم 
بسیار زمان بر و طوالنی مدت و معمواًل ناممکن است. این 
دینامیسم های مخرب برای سال های طوالنی، در غیبت 
سیاستگذاری، در حال رخ دادن بوده و کارهای الزم از 
منابع طبیعی  تعدیل قیمت گذاری آب و مدیریت  قبیل 
انجام نشده است. این دینامیسم در حال اثرگذاری منفی بر 
اقتصاد و کیفیت زندگی مردم در بلندمدت است. دینامیسم 
مخرب دیگر، فرسایش نهادهایی است که زیرساخت های 
اصلی نرم افزاری کشور هستند؛ این نهادها بر اثر برخی 
سیاست ها بهبود پیدا می کنند و در اثر برخی سیاست ها 
مستهلک می شوند و طی سال های گذشته، استهالک آنها 
غالب بر بهبود یافتن بوده است. منظور، تمام نهادهایی 
پاسخگو  را  سیاستگذاران  و  شفاف  را  اقتصاد  که  است 
می کنند؛ دولت را از تصدی گری به تنظیم گری هدایت 
می کنند؛ رقابت را در بازارها ارتقا می دهند؛ به بازارها انتظام 
می بخشند؛ تامین مالی را تسهیل می کنند؛ نهادهایی که به 
آحاد اقتصادی انگیزه ریسک پذیری برای سرمایه گذاری و 
کار اقتصادی می دهند. همه این نهادها با سرعت باال در 
حال مستهلک شدن و دچار فرسایش هستند. در نتیجه 
انحصار  افزایش  هرچه می گذرد شاهد کاهش رقابت و 
هستیم؛ سهم از بازارها متمرکزتر می شود؛ حضور دولت به 
عنوان تنظیم گر کمتر و به عنوان مداخله گر بیشتر می شود؛ 
شفافیت و پاسخگویی کمتر می شود، سیاست های اقتضایی 
و صالحدیدی بیشتر و قاعده مند کمتر می شود؛ نااطمینانی 
بیشتر، اندازه گیری و مدیریت ریسک ها سخت تر و افق 
تصمیمات کوتاه تر می شود. وقتی همه این دینامیک ها را 
در کنار هم می گذارید نتیجه آن رشد اقتصادی کمتر و فقر 
بیشتر است. اگر رفتار سیاستگذار را در چند سال گذشته 
پایش کنید متوجه می شوید که دستور کار او هرچه هست، 

پرداختن به این دینامیک ها نیست.
در نظر داشته باشید که آخر کار اقتصاد به سفره خانوار ختم 
می شود. یعنی ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند 
تا خانوار متوسط ایرانی بر سر سفره ای حاصل از دسترنج 
خودش بنشیند که تامین انرژی کودکان برای رشد آنها را 
تضمین کند؛ سرپناه مناسب و امن، و آموزش باکیفیت و 
بهداشت و درمان را تامین کند. اینجاست که مساله فقر 

اهمیت پیدا می کند. در ادامه در مورد فقر صحبت می کنم 
و اینکه چرا ایرانی های توانمندی داریم که نمی توانند درآمد 

ایجاد کنند.

گذشته  سال  میزگرد  در  بهکیش  دکتر   
این بحث را مطرح کردید که احتماالً دولت 
به واسطه کاهش شدید درآمدهایش دست 
بردارد.  اقتصاد  در  مداخله گری ها  برخی  از 
داد  نشان  خود  از  رفتاری  چنین  دولت  آیا 
شئونات  تمام  در  مسلط  عامل  همچنان  یا 

اقتصادی کشور بود؟
 بهکیش: با تشکر از سخنان دقیق و کامل دکتر 
نیلی، ابتدا یک نکته مهم را به کلیت بحث اضافه کنم. 
ببینید ممکن است ما به عنوان اقتصاددان مورد انتقاد قرار 
بگیریم که دائم در حال نقد و گفت وگو درباره مشکالت 
و نکات منفی هستیم. اما واقعیت این است که نگاه ما 
به کل اقتصاد است اما با یک هدف گذاری متفاوت. نگاه 
من به عنوان اقتصاددان این است که چگونه می توان 
در سال های پیش رو اشتغال بیشتری در جامعه ایجاد 
شود، سطح رفاه نسبی در جامعه افزایش یابد، درآمد مردم 
باالتر رود و کاالهای مورد نیاز جامعه با سهولت بیشتری 
تامین شود. من این نوع هدف ها را مهم تر و اصلی تر 
ارزیابی می کنم اما ممکن است نظام سیاسی و اقتصادی 
هدف های مهم تری ترسیم کرده و به دنبال آنهاست اما 
باید توجه داشته باشد که رفتن در پی آن اهداف باعث 
می شود که رفاه و درآمد کمتر شود، اشتغال کمتری ایجاد 
شود، سفره مردم کوچک تر شود، آموزش افت کند که 
اثرات بلندمدت تری هم خواهد داشت. سیاستگذار باید 
بداند که رفتن به دنبال اهدافی که دارد و به نظر می رسد 
چندان اقتصادی نیست، هزینه باالیی دارد. معتقدم باید 
هر تصمیم و سیاستی در کشور، هزینه-فایده روشن و 
مشخص داشته باشد که سیاستگذار بداند هر سیاستی 
که در پیش می گیرد چه هزینه ای برای جامعه در پی 
خواهد داشت. متاسفانه ما به عنوان کارشناس هیچ گاه 
شاهد ارائه مستنداتی نبوده ایم که نشان دهد در مجامع 
سیاستگذاری راه های رسیدن به یک هدف و هزینه های 
آن تحلیل و ارزیابی شده و بر اساس هزینه-فایده مسیر 
انتخاب شده است. وضعیت اقتصادی ما به ترتیبی در 
حال حرکت است که نیازهای اولیه را محدود و مردم 

را محروم کرده و در حال ایجاد آثار و تبعات منفی در 
دیگر حوزه های اجتماعی و روانی است. این نکته را الزم 
دانستم که عنوان کنم. ما به عنوان اقتصاددان موظف 
هستیم که در محدوده علم اقتصاد با توجه به عوامل 

زمینه ای و بسترساز صحبت کنیم و هشدار دهیم.
اما در مورد سوالی که مطرح شد باید عنوان کنم که دولت 
متاسفانه از تصدی گری هایش دست نکشید و اگر هم در 
حوزه ای دست از کار کشیده، آن حوزه در اختیار نهادهایی 
قرار گرفته است که نه می توان آنها را دولتی خواند و نه 
خصوصی. نهادهایی بینابینی که به تعبیر من حضور آنها 
بدتر از حضور نهاد دولتی است چون نهاد دولتی حداقل 
تحت نظارت نهادهای ناظر بر عملکرد دولت قرار می گیرد. 
این نهادهای بینابینی بازارهای انحصاری ایجاد می کنند 
که قیمت را به مصرف کننده تحمیل می کند. این رفتار 
باعث شده است که ساختارهای اقتصادی آسیب ببیند و 
معیوب شود. این برمی گردد به همان بحثی که آقای دکتر 
نیلی در مورد مستهلک شدن نهادهای شکل دهنده رقابت 
گفتند. بنابراین متاسفانه به نظر می رسد کمبود امکانات 
اقتصاد  برای  که  شد  سیاست هایی  اتخاذ  باعث  دولت 
کشور مشکالت بیشتری از قبل ایجاد می کند. نهادهای 
رقابتی در حال از بین رفتن هستند و حتی اگر رفتار و 
سیاست دولت تغییر کند، احیای این نهادها به این سادگی 
نخواهد بود. متاسفانه هر زمان که فکر می کنیم راهی 
است  حال شکل گیری  در  اقتصاد  ساختار  اصالح  برای 
مانند کاهش درآمدهای دولت که الجرم باید به کاهش 
مداخله گری اش در اقتصاد منجر می شد، یک تالی فاسدی 
شکل می گیرد که وضعیت را از آنچه بود هم بدتر می کند، 
مانند نشستن انحصار نهادهایی که نه دولتی هستند و نه 
خصوصی، بر جایی که قباًل در اختیار دولت بوده است. 
نهادهایی که پاسخگو نیستند، مالیات نمی دهند، یا اساسًا 
ارزیابی درستی از کار و فعالیت آنها صورت نمی گیرد. من 
نگران این هستم که در سال 1400 دولت چگونه می تواند 
سبد مصرف بزرگش را با درآمدهای کاهنده ای که دارد 
بپوشاند. در شرایطی که تورم درآمد مردم را به طور قابل 
توجهی کاهش داده است و توان تامین معیشت را از آنها 
گرفته، دولت تصمیم دارد با افزایش حقوق ها بخشی از آن 
را جبران کند اما نگرانی تامین آن نیز به طور جدی وجود 
دارد. روندی که باعث می شود بدهی دولت افزایش یابد 
که خود دوباره به افزایش پایه پولی و تورم منجر خواهد 
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شد. از نظر من راه بهبود اقتصاد در گام اول بهبود روابط 
بین المللی ماست و در گام دوم بهبود ساختارهای داخلی 
اقتصاد. امیدوارم سیاستگذار زمانی به این نتیجه برسد که 

بسیار دیر نشده باشد.

 با توجه به مسائلی که در مورد فقر و فقر 
چندبعدی مطرح کردید که احتماالً وضعیت 
بلندمدتی است، شاخصه ها و ریشه های آن را 

چگونه تبیین می کنید؟
نیلی: ابتدای امر تشکر می کنم از دکتر بهکیش که به 
نکته بسیار مهمی اشاره کردند. ممکن است بسیاری بر ما 
خرده بگیرند که در گفت وگوهایمان به نکات و جنبه های 
پایبندی  هیچ  ما  که  حالی  در  می کنیم.  اشاره  منفی 
خوب  یا  بد  اقتصادی  وضعیت  از  که  نداریم  پیشینی 
بگوییم. اصول علمی اقتصاد دست ما را در چگونگی 
تشریح وضع کنونی بسته است و نمی توانیم خارج از آن 

اظهارنظری بکنیم.
اما در مورد مساله فقر، ما وجوه بیم و امید را در کنار هم 
داریم و باید به هر دو وجه آن به خوبی توجه کنیم. از 
یک طرف بر اساس شاخص های فقر چندبعدی وضعیت 
خانوار ایرانی بد نیست. فقر چندبعدی این است که ببینیم آیا 
خانوار ایرانی به مسکن مناسب دسترسی دارد؟ دسترسی به 
آب آشامیدنی سالم، سوخت سالم و ایمن، مسکن مقاوم در 
برابر زلزله، مدرسه و تسهیالت اولیه بهداشتی برایش فراهم 
است یا خیر. به نظر می رسد در مقام قیاس با کشورهای 
نظر  از  ما  وضعیت  مرجع،  کشورهای  حتی  یا  منطقه 
شاخص های فقر چندبعدی، نه فقط بد نیست که خوب هم 
هست. در حوزه آموزش از نظر زیرساخت ها یعنی دسترسی 
به مدرسه، کتاب و سیالبس درسی، معلم و... با توجه به 
پراکندگی جمعیت و گستردگی جغرافیایی ایران، شاهد 
وضعیت خوبی هستیم. در حوزه سالمت، وضعیت از نظر 
دسترسی به خانه های بهداشت، دسترسی به پزشک، انجام 
زایمان زیر نظر پزشک، واکسیناسیون و زیرساخت هایی 
مانند آن هم خوب است. بنابراین ما کشوری داریم که 
به دلیل سرمایه گذاری های گسترده ای که دولت بعد از 
پایان جنگ به خصوص در برنامه های پنج ساله اول، دوم 
و سوم توسعه انجام داده، توانسته قشر بسیار وسیعی از 
جمعیت کشور را از نظر زیرساخت هایی که یک زندگی 
سالم، حداقلی ولی آبرومند را اقتضا می کند، پوشش دهد؛ 

درواقع ما در حوزه عمومی رفاه وضع بدی نداریم.
ویژگی حوزه عمومی رفاه چیست؟ اواًل نابرابری در آن 
کم است چون عمومی است. می دانیم که اقتضای کاالی 
عمومی، دسترسی همگانی است نه قیمتی؛ یعنی بازاری 
برای آن شکل نمی گیرد که قیمتی در آن معنادار باشد. دوم 
اینکه کم بهره مندترین افراد معمواًل از آن متنعم ترند. مثاًل 
فرض کنید اگر یک مدرسه در مناطق 1 تا 4 تهران اضافه 
شود، رفاه مردم چندان باال نمی رود اما اگر یک مدرسه در 
شهر خاش ساخته شود، رفاه مردم به طور قابل توجهی باال 
می رود. اصطالحاً اثر نهایی و حاشیه ای آن خیلی باالتر 
است. بنابراین در حوزه عمومی رفاه وضع ما به طور نسبی 
خوب است. اما در حوزه خصوصی رفاه که این توانمندی ها 
و قابلیت ها باید در آن به درآمد تبدیل شود، وضع چندان 
خوب نیست؛ یعنی فقر درآمدی رو به گسترش است. پس 
وضعیت فقر توانمندی، فقر قابلیتی، فقر زیرساختی و آنچه 
فقر چندبُعدی نام دارد، هنوز خوب است، در حالی که روند 
فقر درآمدی بسیار نگران کننده است. این تصویر به نظر 
من چند درس مهم برای ما دارد؛ اول اینکه واقعاً باید به 
آنهایی که این سرمایه گذاری ها و برنامه ریزی ها را در برنامه 
اول تا سوم توسعه انجام دادند، دست مریزاد گفت؛ کاری 
کردند کارستان و سرمایه گذاری های هدفمند، کارا و خوبی 
انجام دادند. تامین مالی داخلی و خارجی انجام دادند که 
امروز ما از وضعیت خوبی به لحاظ زیرساخت های زندگی 
بهره مند هستیم. درس دوم این است که دولت مدیر پروژه 
خوبی بوده؛ یعنی پروژه های سرمایه گذاری را خوب انجام 
داده اما سیاستگذار خوبی نبوده است. شاید بتوان این را 
غلبه مهندسان بر اقتصاددان ها در مدیریت دولتی دانست؛ 
دولتمردان ما معمواًل مهندسان و مدیر پروژه های خوبی 
بودند و زمانی که قرار بوده برای مثال مدرسه سازی کنند، 
جاده بسازند، آب آشامیدنی فراهم کنند و توسعه دسترسی 
به گاز انجام دهند؛ این پروژه ها را خوب تعریف کردند، 
تامین مالی کردند و انجام دادند و به پایان رساندند. اما 
وقتی در جایگاه سیاستگذاری قرار گرفتند تا بازارها را عمق 
ببخشند و نظم بازار ایجاد کنند که به اشتغال زایی منجر 
شود یا سیاستی اجرا کنند که توانمندی و مهارت تبدیل به 

درآمد شود، ناموفق ظاهر شدند.
نتیجه اینکه ما در ایران با پارادوکسی به نام فقر شاغالن 
روبه رو هستیم که یک قوی سیاه است. دقت کنید که 
فقر غالب در آفریقا یا آسیای جنوبی فقر شاغالن نیست 

و  فقر  همبستگی  یعنی  بیکارهاست؛  فقر  عمدتاً  بلکه 
بیکاری با هم در نقاط دیگر جهان خیلی زیاد و در ایران 
خیلی پایین است. به همین دلیل هم طبق مطالعه بانک 
جهانی، همبستگی فقر درآمدی و فقر چندبعدی در مناطق 
درصد  تنها 40  ایران  در  اما  باالست.  جهان  فقیرنشین 
فقرای ما در خانوارهایی هستند که سرپرست آنها بیکار، 
بازنشسته یا از کار افتاده است. اما حدود 60 درصد فقرای 
ما در خانوارهایی زندگی می کنند که سرپرستشان شاغل 
یا بیکاری جویای کار است. در این گروه اشتغال ناقص 
است و درآمدزا نیست. حتی اشتغال بخور و نمیر هم نیست. 
این یک پیامد بسیار مهم سیاستی دارد و یک دستور کار 
کوتاه مدت را برای دولت روشن می کند؛ اینکه ما شرط 
الزم را داریم که خیلی خوب است؛ اما نتوانسته ایم آن را 
به شرط کافی تبدیل کنیم. اگر در تبدیل قابلیت فقرا به 
درآمدزایی آنها بیش از این درنگ کنیم و زمان صرف کنیم 
همین شرط الزم موجود هم از بین می رود. در نتیجه فقر 
در حوزه خصوصی بر رفاه در حوزه عمومی غلبه می کند 
و اوضاع نگران کننده می شود. این واگرایی که اکنون قابل 
مشاهده است تدبیر بسیار دقیق و با فراستی را می طلبد که 

باید حل شود.
ما با ایرانیان بزرگسالی مواجه هستیم که به دلیل تحوالت 
جمعیتی و اجتماعی دو دهه گذشته، بار تکفل آنها پایین 
است؛ در خانوارهای کوچک تر زندگی می کنند؛ وضعشان 
و  هستند  سالم  عمدتاً  نیست؛  بد  تحصیالت  لحاظ  به 
می توانند کار کنند؛ سکونتگاهشان خانه های بدی نیست 
و از بسیاری از خانه های مسکونی در آفریقا، هندوستان، 
بنگالدش و سریالنکا و نقاط فقیرنشین دنیا بهتر است؛ 
اما متاسفانه درآمد کافی ندارند و زیرخط فقر مانده اند. چرا؟ 
چون با وجود اینکه مصرانه جویای کار و توانمند برای 
انجام کار هستند، برایشان شغلی وجود ندارد. اقتصاد ایران 

نتوانسته برای آنها کار فراهم کند.
تحلیل این مساله به صحبت نخست آقای دکتر بهکیش 
برمی گردد. اشتغال زایی بیش از رشد اقتصادی، به گسترش 
است.  نهایی  میوه  اقتصادی  رشد  است.  وابسته  تجارت 
میوه های پایین درخت اقتصاد، محصول تجارت است. اگر 
راه های تجاری در یک اقتصاد بسته شود، این محصول 
به بار نمی آید. اشتغال زایی از محل ارزش افزوده صورت 
نمی گیرد که جمع آن تولید ناخالص داخلی شود؛ بلکه 
اشتغال زایی از محل محصول ناخالص صورت می گیرد 
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که کاماًل وابسته به تجارت است. قطع شدن زنجیره های 
تجارت به معنای گسسته شدن بندهای اشتغال زایی است. 
وقتی که بازار توسعه پیدا نکند و شغل ایجاد نشود، به طور 
طبیعی فرد با هر مهارتی هم که داشته باشد به درآمد 
پایدار نمی رسد. در آن مواقع، دولت کوتاه بین می خواهد 
کند؛  حل  را  مشکل  این  حمایتی  کمک های  طریق  از 
صدمه  هم  چشم  به  اما  کند  درست  را  ابرو  می خواهد 
می زند. اما این تالش های دولت اول، نتیجه پایداری و 
ماندگاری دربر ندارد؛ دوم، چون به درستی تامین مالی 
نمی شود، نتیجه اش مالیات تورمی است. کف دست فرد 
پولی می گذارد ولی بیشتر از آن را با مالیات تورمی از جیب 
او برمی دارد. نتیجه این تحلیل این است که اقتصاد ایران به 
دلیل سرمایه گذاری های دهه های قبل، یک بنیه اجتماعی 
نسبتاً مناسب دارد که کشورهای فقیر یا کم درآمد فاقد آن 
هستند. یعنی افراد جویای کار و توانمندی دارد که به دلیل 
فراهم نشدن بستر ناتوان از یافتن شغل مناسب هستند؛ یا 
مشاغلی دارند که درآمد مکفی به آنها نمی دهد. این یک 
نمونه از قوی سیاه در اقتصاد است. به  نظر من این صورت 
مساله بسیار مهم است و نشان می دهد ما در بزنگاهی 
هستیم که اگر در دو تا سه سال آینده نسبت به آن بی توجه 
باشیم، فرصت بزرگی را برای اصالح و بهبود از دست 

می دهیم.

میوه ای  تجارت،  محصول  که  شد  اشاره   
مردم  برای  ملموس  و  زودبازده  دردسترس، 
است اما چرا تا این اندازه درگیر اقتضائات و 
کوتاه نگری شده و دست و پایش با ممنوعیت 
بسته  و دستور  قیمت گذاری  و  و محدودیت 

شده است؟
 بهکیش: همان طور که آقای دکتر نیلی اشاره کردند 
اشتغال ما بسیار به تجارت وابسته است در حالی که 
همواره از تجارت با سوءظن صحبت شده و این کلمه با 
نوعی بدنامی مواجه بوده است. با این حال همیشه بر سر 
در دست گرفتن افسار تجارت دعوا بوده تا منافع حاصل 
از آن را در اختیار بگیرند. اما ریشه این بدنامی و البته 
منافعی که برایش سر و دست می شکستند کجاست؟ 
به نظر من ریشه اش در ارز و نرخ گذاری آن است که در 

ادامه درباره اش توضیح خواهم داد.
من یک سال مانده به پیروزی انقالب دکترایم را تمام 

از  ایران آمدم. استخدام دانشگاه بودم و بعد  کردم و به 
برگشت مشغول به تدریس شدم، آخر سال ۵6 بود زمانی 
که حقوق شب عید و پاداشم را دریافت کردم، با قیمت ارز 
نزدیک به هفت تومان حدود سه هزار دالر خریداری کردم 
و به آمریکا رفتم تا کارهای مربوط به مدرک تحصیلی ام 
را انجام دهم. استاد راهنمای من در آمریکا با تعجب از من 
پرسید که چطور توانستی بعد از این مدت کوتاه به آمریکا 
برگردی؟ گفتم با حقوق و پاداش شب عید استادیاری ام. 
با کنایه از من پرسید که شما در خانه تان چاه نفت دارید؟ 
گفتم نه استاد، چاه نفت که در خانه نمی شود. گفت تو 
متوجه نیستی، دکترای اقتصاد را گرفتی اما متوجه نیستی 
که یک چاه نفت در خانه  داری. این ارزی که به این قیمت 
به تو داده اند که با یک ماه حقوق و پاداش بتوانی به آمریکا 
بیایی و برگردی، این یعنی یک لوله بزرگ نفت در خانه 
 داری و بدون اینکه متوجه اش باشی داری از آن استفاده 
می کنی. من که استاد تو هستم و در کشوری با سرانه 
درآمد حدود 10 برابر کشور شما زندگی می کنم اگر قصد 
چنین سفری داشته باشم باید حداقل پنج سال پس انداز 

کنم.
استادم  این حرف  به عمق  من  تا  کشید  مدت ها طول 
پی بردم. تمام سال هایی که ما سعی کردیم نرخ ارز را 
پایین تر از آنچه بازار دیکته می کند، نگه داریم، از یک 
رانت نهفته بزرگ بهره برده ایم. همه آنهایی که به ارز 
دسترسی داشتند و استفاده کردند، از جمله جامعه تجار که 
مدت ها با تخصیص دولت ارز می گرفتند، از یک مزیت 
بزرگ برخوردار بودند و به همین دلیل تجارت در کشور 
بدنام شده؛ در صورتی که بدنام واقعی نرخ گذاری ارز است. 
تاجری که برایش سیاست ارزی و تجاری تعیین کردند، 
نرخ ارز معین کردند و به او ارز تخصیص دادند، حتی اگر 
سود باالیی نصیبش شده، تقصیری ندارد اما سیاستگذار 
قطعاً مقصر است. چون عالوه بر نرخ ارز سرکوب شده، 
در بازار داخل هم رقابتی وجود ندارد و انحصار باعث شده 
قیمت بسیار باالتر از حد تعادل تعیین شود. نتیجه اینکه 
حوزه تجارت در عین بدنامی و سوءظنی که همواره به 
آن بوده، محل نزاع برای در اختیار گرفتن هر چه بیشتر 
و تسلط گسترده تر هم بوده چون منافع باالیی ناشی از 

نرخ گذاری ارز داشته است.
ما باید برگردیم و تجارت را در مسیر درست خودش راه 
بیندازیم. تجارت چه داخلی و چه خارجی مساله ای بسیار 

شده  تخریب  شدت  به  ما  خارجی  تجارت  است.  مهم 
ارتباط  یک  مجموعه ای  یا  کشور  هیچ  با  که  به طوری 
تجاری سازمان یافته نداریم؛ حتی با سازمان هایی که در 
آنها عضویت داریم، نتوانستیم نقطه تعادل و تفاهمی برای 
همکاری سیستماتیک ایجاد کنیم. ما در حالی تجارت را 
به رقبای منطقه ای مانند ترکیه باختیم که زیرساخت های 
بسیار بهتری از آنها داریم. من حتی در مورد بازارهایی که 
در حال حاضر در آنها حضور پررنگی داریم، مانند بازار 
عراق، هم احساس خطر جدی می کنم. بازار عراق بازار 
بلبشویی است و در آینده به راحتی نمی توانیم در آن فعالیت 
کنیم. عراق کشوری نیست که به صورت استراتژیک بتواند 
شریک تجاری ما باشد. متاسفانه با اتفاقات سیاسی بخش 
مهمی از بازار کشورهای جنوب خلیج فارس را هم از دست 
داده ایم. در شرق رقیب قدرتمند به نام چین را داریم که در 
پاکستان بندر گوادر را راه اندازی کرده و به نوعی رقیب ما و 
پایگاهی برای کنترل حرکت انرژی در خلیج فارس است. 
ما از دریچه هایی که حتی به صورت طبیعی در جغرافیای 
کشورمان در اختیار داشتیم، هم نتوانستیم به خوبی برای 
توسعه تجارت استفاده کنیم. ما در یکی از بهترین نقاط دنیا 
از نظر جغرافیایی قرار گرفته ایم. تعداد زیادی کشور همسایه 
داریم و خط ساحلی طوالنی در خلیج فارس و دسترسی 
به آب های آزاد داریم اما نتوانسته ایم استفاده درستی از آن 
داشته باشیم. این شرایط از نظر اقتصادی غیرقابل توجیه 
است. باید این نکته را بپذیریم که تجارت برای اقتصاد 
مفید است و برای اینکه درگیر رانت و فساد نباشد، باید 
نرخ گذاری ارز به شکل صحیح در بازار و با مکانیسم بازار 
صورت بگیرد. اگر به این مکانیسم تن نمی دهیم یعنی 
می خواهیم این فنر را به زور پایین نگه داریم. تا زمانی که 
این فنر باال بپرد، عده ای از این منافعش استفاده می کنند 
و وقتی باال پرید، تمام جامعه که بیشتر آن قشر متوسط و 
متوسط به پایین هستند، از این جهش به شدت متضرر 
می شوند؛ با این سیاست پول از بخش بزرگی از جامعه 

گرفته شده و به گروه معدودی داده می شود.
نمی دانم چگونه نظام حکمرانی اقتصادی می تواند به این 
نتیجه قطعی برسد که باید در سیاست هایش به طور اساسی 
تجدیدنظر کند اما نظرم این است که شاید یک بار الزم 
باشد یک گروه کارشناسی از دیسیپلین های مختلف یعنی 
اقتصاددان، جامعه شناس، روانشناس و... حضور داشته باشند 
و در یک موقعیت مستقل، مستندی از وضعیت و شرایط 
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کشور و راه حل های پیش رو تدوین کنند؛ گروهی که نه به 
سازمان برنامه، نه به بانک مرکزی یا دیگر نهادها مرتبط 
نباشند و افراد مستقلی باشند که بتوانند آزادانه و علمی این 
مستند را تدوین کنند و در اختیار دولت قرار دهند. در حال 
حاضر به نظر می رسد دولت حرف های کارشناسان را به هر 
دلیلی چندان جدی نمی گیرد. حداقل می توان این گزینه را 
امتحان کرد که یک گروه از افراد مستقل و متعهد به حرفه، 
چنین مستندی را تهیه کنند چون همان طور که آقای دکتر 
نیلی به درستی گفتند ما هنوز بستر قابل  قبولی داریم که 
اگر نجنبیم ممکن است به شرایط غیرقابل بازگشت برسیم. 
اگر نهادهای موجود کنونی از بین برود شاید چند دهه زمان 
ببرد تا دوباره بتوانیم آنها را بسازیم. ما تجربه اتحاد جماهیر 
که  تاکنون   1991 فروپاشی  از  که  دیده ایم  را  شوروی 
نزدیک به 30 سال گذشته است، هنوز نتوانسته اند نهادهای 
تخریب شده را بازسازی کنند. هنوز در روسیه »نهاد رقابت« 
نتوانسته شکل بگیرد و با اینکه روسیه به شدت تمایل دارد 
به اروپا نزدیک شود و می خواهد ساختارهایش را اصالح 
کند، با وجود رئیس جمهور قدرتمند و موقعیت بین المللی 
نسبتاً مناسب باز هم موفق به این کار نشده و نتوانسته 
یک اقتصاد رو به رشد متناسب با امکاناتش را شکل بدهد.

 مساله بحث پس از شرح وضعیت و توضیح 
دقیقی که در مورد فقر و همچنین تحریم و 
سیاستگذاری  حوزه  به  شد  مطرح  تجارت 
چه  تا  را  سیاستگذاری  مساله  شما  رسید. 
اندازه در ایجاد شرایط فعلی اثرگذار می دانید 

و چگونه می توان به راه برون رفت رسید؟
نیلی: ابتدا دو نکته کوتاه را بیان می کنم. نکته نخست 
در مورد بحث فقر است. اتفاق جالبی ظرف دو سه سال 
گذشته در اقتصاد ایران افتاده که اگر آن را با دید ایستا 
و مکانیکی نگاه کنیم، ممکن است برداشت غیرواقعی 
داشته باشیم. ظرف این دو سه سال ضریب جینی در 
کشور کاهش پیدا کرده در حالی  که نرخ فقر افزایش 
انتگرال  حاصل  که  جینی  ضریب  است.  کرده  پیدا 
منحنی لورنز است، ممکن است به دلیل افزایش سهم 
کم درآمدها، کاهش سهم پردرآمدها یا تغییر سهم طبقه 
میانی کاهش پیدا کند. کاهش ضریب جینی در کشور 
ما در دو سال اخیر به دلیل کاهش سهم طبقات میانه 
افزایش یافته است. فقیرتر شدن قشر متوسط باعث شده 

از سویی فقر افزایش پیدا کند. از سوی دیگر ضریب 
جینی کاهش یابد. این نکته مهمی است که ساختار فقر 
کشور را نشان می دهد و امیدوارم این تغییر حمل بر نشانه 
بهبود رفاه نشود چون از قضا در این مورد کاهش ضریب 
جینی نگران کننده است. نکته دوم با اشاره به بحث آقای 
اتحاد  به  دکتر بهکیش در فراز آخر صحبتشان راجع 
جماهیر شوروی و روسیه کنونی است. به نظرم خوب 
است که دو تجربه جالب در دستور کار مطالعه قرار گیرد؛ 
اول اتفاقی که در چین در سال 1976 افتاد و رویدادی 
که در اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 رخ داد. در 
باز هم  بیشتر شنیده ایم و خوب است که  مورد چین 
بشنویم. در چین جغرافیای سیاسی تغییر نکرد بلکه چین 
فقط تصمیم گرفت که بعد از مرگ مائو سیاست هایش 
را عوض کند در حالی  که در اتحاد جماهیر شوروی، 
جغرافیای سیاسی عوض شد که به نظرم درس آموزتر 
است. آلمان شرقی از دل بلوک شرق وارد آلمان غربی 
شد و در نهایت آلمان یکپارچه شکل گرفت که اکنون 
درآمد سرانه باالیی دارد. با اتحاد آلمان، به دلیل اینکه 
سیاستگذاری  کار  دستور  به  سیاستی  مهم  لنگر  یک 
اضافه شد، رفاه مردمی که در آلمان شرقی بودند به 
سرعت افزایش پیدا کرد. در جمهوری چک به  خاطر 
اینکه پذیرفت میراث سیاستگذاری دوران بلوک شرق را 
کنار بگذارد و به اتحادیه اروپا بپیوندد، یک لنگر سیاستی 
ایجاد شد که وضعیت اقتصادی این کشور را بسیار بهبود 
داد. لهستان را ببینید که هنوز با تردید در میانه ایستاده 
یا کشوری مانند آلبانی که هیچ تغییری نکرده است. در 
روسیه هنوز مافیا حاکم است. با تغییر جغرافیای سیاسی 
اتحاد جماهیر شوروی، از سال 1991 یک مسابقه با 
شرایط اولیه یکسان اما با تدابیر مختلف شروع شد. آلمان 
شرقی در این مسابقه بارش را بست، چک خودش را به 
ساحل دریا رساند و بعد لنگرهای سیاستی مناسب اتخاذ 
کرد. لهستان تردید کرد و در بعضی تصمیمات به بازار 
آزاد پیوست و در بعضی دیگر نه. بعضی ها هم مثل آلبانی 
همچنان در همان وضعیت گذشته ماندند. ما می توانیم 
به خوبی ببینیم که بعد از گذشت بیست و چند سال، 
چقدر نتایج متفاوتی از سیاستگذاری و تصمیم گیری در 
رفاه مردم حاصل شده است. این درس هایی است که به 
پیروی از بیت »خوش تر آن باشد که سر دلبران  / گفته 
آید در حدیث دیگران« ما هم باید از حدیث دیگران 

بیاموزیم. اگر نمی خواهیم وضعیت آن کشورها را داشته 
باشیم، باید در بزنگاه ها تصمیمات درست بگیریم.

واقع  در  بزنگاه ها  در  تصمیم گیری    
جامع نگر  و  بهنگام  درست،  سیاستگذاری 
است و به نظر می رسد مشکل اصلی کشور 
ما با توجه به امکانات و ظرفیت های موجود، 

در سیاستگذاری بوده است. این طور نیست؟
وضعیت  از  برداشت  چند  می توان  نظرم  به  نیلی: 
سیاستگذاری در کشور داشت که همه آنها آموزنده است. 
سیاستگذاری در کشور ما با وضعیتی غامض، پیچیده و 
تودرتو روبه رو است. در حالی که اقتصاد ما بسیار پیچیده 
شده، سیاستگذاری ما بسیط و کم عمق است. عمق اقتصاد 
ما و درجه پیچیدگی اش بسیار زیاد شده چون درهم تنیدگی 
ابعاد امنیتی، فرهنگی و اجتماعی اش زیاد است. این ابعاد 
فی نفسه  وگرنه  شود  پیچیده  بسیار  اقتصاد  شده  باعث 
می توانست ساده تر از این باشد. بسیط شدن سیاستگذاری 
از رفتار سیاستگذار  البته جای نگرانی دارد. به نظر من 
اینکه سیاستگذار  اول  چند نکته می توان برداشت کرد؛ 
ما به شدت تحریم زده است در واقع تحریم به یک عذر 
نوع سوءحکمرانی  هر  و  تبدیل  پوشش  و یک  بهانه  و 
)misgovernance( زیر آن پنهان شده. آقای دکتر 
بهکیش در ابتدای صحبت به سهم 20درصدی تحریم 
اشاره داشتند  خارجی و 80درصدی سوءمدیریت داخلی 
اما  اعداد معنادار نیست  این  که من هم معتقدم اگرچه 
حتماً سهم تحریم در شکل گیری شرایط بد کنونی به 
۵0 درصد نمی رسد. سهم عمده با سوءحکمرانی است. در 
شرایط فعلی هر کسی ترجیح می دهد سبدش را در آن 20 
درصد تحریم بگذارد تا از پاسخگویی خالص شود یعنی از 
هر سیاستگذاری سوال کنید چرا فالن کار را انجام نداده 
عذر تحریم می آورد. به نظرم بسیار مهم است که بحث 
سوءحکمرانی باز و تحلیل شود چون پایدارتر و ماندگارتر 
از تحریم است. از این نکته می خواهم این نتیجه را بگیرم 
که معضل اقتصاد ما سیاست ها، سازوکارها و نهادهاست 
نه افراد. تغییر چهره ها تا زمانی که نهادها، سازوکارها و 
سیاست ها تغییر نکرده اند تاثیری ندارد و فقط زمان از ما 
می گیرد. در این چارچوب و با همین نهادها و سازوکارها 
و دستور کار سیاستی، هر سیاستگذار دیگری هم که بیاید 
نتیجه همین می شود. تنها تفاوت این است که در مورد یکی 
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بعد از سه ماه متوجه این نتیجه می شویم و در مورد دیگری 
بعد از دو یا شش سال. از اینجا می توان گریزی به انتخابات 
ریاست جمهوری زد که در انتخابات ریاست جمهوری هم 
افراد مهم نیستند بلکه این دستورکارها و سیاست ها و 

مانیفست هاست که دارای اهمیت است.
باز از اینجا نتیجه می گیرم که تغییر دولت ها هیچ مساله ای 
را حل نمی کند. مساله این است که دقت کنیم زیر پوست 
سیاستگذاری چه اتفاقی می افتد. در یک مثال روشن تر 
اولویت اول این است که جاده و مسیر کجاست و چگونه 
است، اولویت دوم اتومبیلی که با آن طی طریق صورت 
می گیرد مهم است و اولویت سوم این است که چه کسی 
وقتی  اما  است  مهم  راننده  می گیرد.  قرار  فرمان  پشت 

مطمئن شدیم جاده و نقشه و ماشین درست است.
حاال اگر به این نتیجه رسیده ایم که نهادها، سیاستگذاری و 
نقشه راه مهم است، کلیدواژه اصلی در این نقشه و نهادها 
چیست؟ به نظرم کلیدواژه اصلی جز »رفاه پایدار مردم« 
نیست. ما در اقتصاد دستور کار دیگری جز ایجاد رفاه پایدار 
مردم نداریم، بقیه اش کنجکاوی روشنفکری است. دستور 
کار ما در اقتصاد این است که چگونه سطح رفاه مردم را 
به شکلی پایدار بهبود دهیم. دستور کار بسیار ساده است 
اما سیاستگذار به شدت مشغول مسائل دیگر است. صبح 
تا شب در جلسه است تا مشکالتش را با سیاستگذاران 
دیگر حل کند. چرا؟ چون وزارت صمت برای بانک مرکزی 
مشکل درست می کند و بانک مرکزی جلسه می گذارد که 
مرکزی  بانک  برای  اقتصاد  وزارت  بعد  کند.  را حل  آن 
مشکل درست می کند و بانک مرکزی برای نهاد دیگری 
چالش ایجاد می کند و همه در این کالف سردرگم گرفتار 
همدیگر هستند. در نتیجه مردم این وسط رها شده اند. این 
مساله مهمی است که خانم آن کروگر در مقاله معروفش 
با تعبیر خطای غفلت و خطای ارتکاب از آن یاد می کند. 
ما یک خطای غفلت داریم یعنی از رفاه پایدار مردم به 
کل غافلیم و یک خطای ارتکاب داریم؛ مشغول کارهایی 
دکتر  آقای  نیست.  دولت  کار  دستور  اساساً  که  هستیم 
بهکیش هم مطرح کردند که دولت وارد عرصه هایی شده 

که جایش نبوده است.
نکته دیگر این است که در یک  دهه و نیم گذشته یک 
قاعده بازی غالب که شاید شروع آن از زمان دولت نهم بود 
شروع شد به نام »کی بود کی بود من نبودم« که متاسفانه 
برنده ای ندارد و جمع آن منفی است. در این بازی هر کس 

تقصیر را گردن دیگری می اندازد. سیاستگذار تصور می کند 
متهم کردن و انگشت اتهام به سمت دیگری گرفتن، او را 
از اشتباهات مبرا می کند در حالی که اواًل این مساله اصاًل 
در شأن سیاستگذار نیست اما به یک قاعده رفتاری تبدیل 
شده است. سیاستگذار فکر می کند در این ماجرا همیشه 
پیروز بیرون می آید. متاسفانه توسل جستن به روش های 
غیراخالقی هم تطهیر شده است. این بازی دقیقاً مصداق 
مقابل مسوولیت پذیری است.  نقطه  و  مسوولیت گریزی 
نمود آن را در حال حاضر می توان در رفتار مجلس با دولت 
دید؛ دعوایی که بدون تغییر نتایج، مصداق هایش هر روز 
سیاستگذار  ناامنی  احساس  دیگر  نکته  می شود.  عوض 
است. در این فضا وفاداری اصل و کارآمدی و کاردانی 
وفاداران خودش  حلقه  دنبال  هر کسی  ماجراست.  فرع 
می گردد و آنهایی را به دورش جمع می کند که پشتش را 
خالی نکنند و پوست خربزه زیر پایش نیندازند بنابراین حلقه 
وفاداران ناکارآمد شکل می گیرد که یک گرفتاری بزرگ 
اقتصاد ماست. بدتر اینکه این حلقه وفاداران صرفاً وفادار 
به فرد هستند نه به تشکیالت. بنابراین تا آن فرد برود، 
اینها هم اتوبوس شان می آید و با آن فرد می روند. به طور 
طبیعی در این سیستم کارآمدی و کاردانی قربانی وفاداری 
می شود چون معمواًل این وفاداری همیشگی و همه جایی، 
از یک فرد ضعیف و ناکارآمد برمی آید. آدم کارآمد مستقل 
است و زیر چتر دیگری نمی رود. وفادارها معمواًل قدشان 
کوتاه است، استقالل ندارند، جرات حرف زدن ندارند و فقط 
پیرو هستند. البته این شواهد داستان گونه که بیان می کنم 
بر اساس یک متدولوژی درنیامده اما اگر مقداری در جریان 
اخبار و رویدادها قرار بگیرید همین نتیجه ها به دست می آید 
که برای کشور بلیه ای است که باید از آن رها شود. در 
این سیستم افراد توانمند و کارآمد خنثی می شوند و باید 
تمام روز مشغول تیرهایی باشند که به سمت شان پرتاب 
می شود. این مشکل در فضای اقتصاد سیاسی کشور وجود 

دارد.

مباحث  و  گفت وگو  سیر  به  توجه  با   
رشد  تجارت،  فقر،  مورد  در  مطرح شده 
اقتصادی و سیاستگذاری نتیجه و جمع بندی 

شما از این بحث چیست؟
بهکیش: حاصل بحث به طور خالصه این است که با 
یک اجماع نسبی می توان گفت شرایط رو به بهتر بودن 

نمی رود. متغیرهای اقتصادی در وضعیت نامناسبی است 
که قطعاً روی متغیرهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... 
هم اثر می گذارد. همان طور که دکتر نیلی به خوبی گفتند، 
هدف اصلی اقتصاد و سخنان ما به عنوان اقتصاددان، 
افزایش رفاه مردم است اما در مورد سیاستگذار به نظر 
نسبی  رفاه  اگر  یا  است  متفاوت  هدف  تابع  می رسد 
جامعه هم در اهدافش وجود دارد، مسیر متفاوت و البته 
نادرستی را برگزیده است. تصور می کنم حاال بعد از چهل 
است سیاستگذار  البته الزم  و  و خرده ای سال، خوب 
مسیرش را به طور شفاف تبیین کند تا اقتصاددان هم 
باید برخورد و رفتار کند. هزینه ای  بفهمد که چگونه 
پرداخت می کنیم  اقتصاد  بستر  در  در حال حاضر  که 
مشخص نیست بابت به دست آوردن چه مزایایی است 
یا حداقل انتظار به دست آوردن چه مزایایی را داریم. این 
مسائل در اقتصاد قابل تبیین و الزم است. متاسفانه به 
نظر می آید هدف و مسیر سیاستگذار متفاوت است و به 
خاطر آن، بسیاری از سیاست ها و تصمیم هایش را هم 
توجیه می کند. در این بستر مداخله گری، قیمت گذاری، 
رابطه  نداشتن  خارجی،  تجارت  فقدان  رقابت،  کشتن 
و  سیستم ها  با  مناسب  رابطه  نداشتن  همسایگان،  با 
سازمان های پولی دنیا توجیه می شود که از دید اقتصادی 
قابل توجیه نیست. صحبت هایی که در این میزگرد شد 
به طرق دیگر و به شکل دیگر پیشتر هم گفته شده، 
شاید این بار صریح تر و شفاف تر و از زوایایی تازه تر اما 
به نظر من سیاستگذار هیچ گاه به این گفته ها توجهی 
نشان نداده است. علت این بی توجهی چیست؟ این علت 
باید یک جایی باز و دیده شود که چرا با وجود تکرار 
این صحبت ها، سیاستگذار اصاًل توجهی به آن ندارد. 
من به شخصه به این جمع بندی رسیده ام که تابع هدف 
سیاستگذار متفاوت است. به این دلیل است که ما راجع 
به ضرورت افزایش رفاه و کاهش فقر صحبت می کنیم 
در صورتی  که سیاستگذار صحبت های دیگری دارد که 
مانند یک خط موازی است و طبعاً این دو تا خط موازی 

هیچ گاه به هم نمی رسد.
نکته دوم این است که اگر بخواهیم به راه درست در اقتصاد 
برگردیم، بهتر است به اختیار برگردیم وگرنه واقعیت ما را 
مجبور می کند که برگردیم، باید یکسری کارهایی انجام 
شود که در این گفت وگو به آن اشاره شد و مهم ترین آن 
آزادی »تجارت« است یعنی قیمت گذاری باید به تدریج 
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از بین برود و مکانیسم بازار رقابتی حاکم شود. نکته سوم 
این است که دقت کنیم مملکت ما به طور طبیعی امکانات 
سرشاری دارد که امکان درآمدزایی را فراهم می کند اما 
ما این را خفه کرده ایم. ما از این امکان استفاده نکردیم و 
حتی به مردمی که در حواشی هم زندگی می کنند، اجازه 
نمی دهیم از این امکان طبیعی بسیار ارزشمند استفاده کنند 
و برای خودش و دیگر مردمان درآمد کسب و رفاه ایجاد 
کنند. این هم باید فهمیده شود که چرا با مردم خودمان 

اینچنین می کنیم.
نکته آخر این است که هزینه سیاستگذاری های نادرست 
را افراد ضعیف و آسیب پذیر می دهند؛ افرادی که بیکارند یا 
شغل شان را از دست داده اند، افرادی که سفره شان کوچک 
و کوچک تر شده و باالخره سیاستگذار باید در قبال آنها 
پاسخگو باشد. ما باید به طور جدی یک بار به رفتار خودمان 
و نحوه عمل خودمان برگردیم. همدیگر را متهم نکنیم، 
کارشناس و سیاستگذار را متهم نکنیم، سیاست ها را به 
درستی و به دقت ارزیابی کنیم و مهم تر از همه تابع های 

هدف را به طور دقیق و شفاف مشخص کنیم.
نیلی: در جمع بندی به چند نکته اشاره می کنم؛ نخست 
قبول  همه  را  این  می شود.  بدتر  دارد  شرایط  اینکه 
داریم. حاال به قول آقای دکتر بهکیش مدام می شود 
این را دقیق تر و به اتکای تجربه بیشتر بگوییم که چه 
بخش هایی دارد بدتر می شود، چه بخش هایی با سرعت 
بیشتری بدتر می شود و چه بخش هایی هنوز بد نشده 
و  امنیت  فرهنگ،  به سیاست،  راجع  اصاًل  است. من 
جامعه قضاوت نمی کنم بنابراین صرفاً در حوزه اقتصاد که 

دیسیپلین آن را بلدم، می گویم وضع دارد بدتر می شود.
نکته دوم اینکه این بدتر شدن اصاًل گریزناپذیر نیست. این 
رفتن رو به شرایط سخت و بد، سرنوشت محتوم ما نیست 
که آن را بپذیریم بلکه تاکید داریم که این شرایط کاماًل 
قابل بازگشت، قابل اصالح، قابل بهبود و قابل درست شدن 
است. به خاطر همین است که هزینه فرصت دیر تصمیم 
گرفتن و تصمیم نگرفتن برای ما بسیار باالست چون اصاًل 
سرنوشت محتوم ما این نیست که چنین باشیم. همان طور 
که دکتر بهکیش گفتند، حتی شرایط طبیعی و جغرافیایی 
ما هم اقتضای چنین وضعیتی را ندارد. جغرافیای ما، اقلیم 
ما، سرمایه انسانی ما، زیرساخت های ما، سرمایه اجتماعی 
ما و یک فهرست طوالنی تری از این عوامل، هیچ کدام 
اقتضای چنین شرایطی را نمی کند بنابراین آنچه به سمتش 

می رویم هرگز متناسب با اقتضائات و شرایط و زیرساخت ها 
و توانمندی های ما نیست. در این شرایط نمی شود روی 
حسن تدبیر قیمتی گذاشت. اینجاست که بُعد نرماتیو اقتصاد 

خیلی مهم می شود.
نکته سوم این است که تکرار گذشته مشکل را بدتر می کند 
یعنی اگر می خواهیم ببینیم چه کار کنیم، اول باید مشخص 
کارهایی که ظرف چند سال  نکنیم.  کار  کنیم که چه 
گذشته انجام شده، وضعیت را بدتر کرده است؛ مسیری 
که رفته ایم، بیراهه بوده. منظور من صرفاً در حوزه اقتصاد 
است اما تردیدی نیست که می توانم آثار سرریز تصمیمات 
دیگر را در اقتصاد ببینم یعنی ممکن است بگویید فالن 
تصمیم بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد خوب بود اما نتیجه 
کلی این طور نیست. اقتصاد در نهایت معیشت و رفاه مردم 
است. مردم از سیاستگذار عالمت می گیرند تا متناسب با آن 
حرکت کنند، بپیچند، وارد شوند یا نشوند، متوقف شوند یا 
به حرکت ادامه دهند. مردم خودشان رانندگی را به خوبی 
بلدند اما سیاستگذار باید عالئم را درست بچیند و عالمت 

اشتباه به مردم نشان ندهد.
اینکه تغییر از کجا باید ایجاد شود را به نکته مهم گفته های 
آقای دکتر بهکیش ارجاع می دهم که تابع هدف سیاستگذار 
باید به  طور صریح مشخص شود. من در گفت وگوی قبلی با 
»تجارت فردا« در مورد ملزومات رشد اقتصادی عنوان کردم 
که باید مشخص شود سیاستگذار ما پارادایم رفاه را می خواهد 
دنبال کند یا به دنبال پارادایم قدرت است. اگر سیاستگذار 
می گوید من پارادایم قدرت را دنبال می کنم به خاطر اینکه 
رفاه را تامین کنم، ما تاکید داریم که ظرف چند سال گذشته 
این نتیجه حاصل نشده چون عالئم و مشخصه های پارادایم 
رفاه کاماًل معلوم است. تعقیب رفاه پایدار مردم مشخصه های 
سلبی و ایجابی دارد و قابل  تشخیص است. عملکرد چند 
سال گذشته می گوید این دستور کار نبوده است. من به 
نیت سیاستگذار کاری ندارم و اصاًل کاری ندارم که چه 
اندازه افراد فاضل، حکیم یا دردمند در نظام سیاستگذاری 
حضور دارند. من عملکرد آنها را نگاه می کنم و می گویم 
عملکرد آنها تعقیب رفاه پایدار مردم نبوده است. سیاستگذار 
را متهم نمی کنم چون مطمئنم با محدودیت های بسیاری 
مواجه بوده و به او احترام می گذارم اما معتقدم به این شکل 
نمی توان جلو رفت. به نظرم در گفت وگوی امروز مشخص 
شد که در لنگر تجارت باید برای رفع موانع تجارت خارجی 
و داخلی تالش صورت گیرد و بقیه کار به مردم سپرده شود. 

مردم خودشان بلدند چگونه پول درآورند، شغل ایجاد کنند، 
کسب وکارشان را توسعه دهند، کجا بایستند و کجا حرکت 
کنند. مردم فقط باید بدانند که آینده چه چارچوبی دارد و به 
چه سمتی در حرکت است. به نظرم اگر رفع موانع تجارت را 
در دستور کار اصلی بگذاریم، در کوتاه مدت جواب می دهد. 
بعد در بلندمدت می شود راجع به نهادها، سازوکارها و قواعد 

صحبت کرد.
در آخر گریزی به صحبت آقای دکتر بهکیش در بخش 
اول این گفت وگو می زنم. ببینید نمی توانیم بگوییم ما دنبال 
تعامل با خارج هستیم، اما خارج از ما استقبال نمی کند. 
تعامل باب تفاعل است یعنی دوطرفه. تعامل نمی تواند 
یکطرفه باشد. مثل اینکه من بگویم زبان انگلیسی خوب 
بلد هستم اما طرف مقابل حرف من را نمی فهمد. خب 
حتماً انگلیسی را درست حرف نمی زنم که او نمی فهمد. 
زبان یک ارتباط دوطرفه است. اگر ما نمی توانیم تعامل 
اسمش  می دهیم،  انجام  آنچه  قطعاً  پس  کنیم،  برقرار 
تعامل نیست. تعامل یعنی اینکه سیگنال را می فرستید و 
طرف سیگنال را دریافت می کند و به شما برمی گرداند. 
اگر  است.  ارسال سیگنال  در  اشکال  نشدیم  موفق  اگر 
نتوانسته ایم الگوی موثقی از تعامل با همسایگان یا با دیگر 
کشورها ارائه دهیم، پس تعامل نکرده ایم. و اگر می گوییم 
در این عدم تعامل تقصیر طرف مقابل است، داریم اشتباه 
می کنیم چون طرف های مقابل همه در تعامل با یکدیگر 
هستند. یا ما سیگنال را درست نفرستاده ایم یا جوابی که 
او فرستاده را درست تفسیر نکرده ایم. تعامل قاعده دارد. 
نمی شود من با شما صحبت کنم و شما صحبت من را 
نشنوید، بعد بگویم من پیام خودم را فرستادم. پیام باید 
واصل شود. بنابراین آنچه اتفاق افتاده تعامل نیست. در 
داخل هم مساله تقریباً همین است. ما با فعاالن اقتصادی 
خودمان هم نتوانستیم درست تعامل برقرار کنیم. مساله 
فقط خارجی ها نیستند. فعاالن اقتصادی ما هم در تحلیل 
وضعیت سردرگم و سرگردان هستند. نمی دانند تکلیف 
ارز، رقابت، مالیات، تعرفه ها، ممنوعیت ها و محدودیت ها 
و قیمت ها چه می شود در نتیجه گیج شده اند و در گیجی، 
هیچ کس تصمیم درست نمی گیرد. من در نهایت اظهار 
تاسف می کنم که آنچه امروز می گوییم را 10 سال قبل هم 
می گفتیم و صرفاً مصداق هایمان تغییر کرده است. متاسفانه 

همچنان در بر همان پاشنه می چرخد.
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الویج نوســروانجی وادیا کسب وکار کشتی سازی 
با  قراردادی  انعقاد  را در سال 1736 و در پی  وادیا 
کمپانی هند شــرقی برای ساخت کشتی و لنگرگاه در 
بمبئی، بنیان گذاشت. تا سال 1840 این خاندان تبدیل 
به یکی از نیروهای پیشروی صنعت کشتی سازی هند 
شده بود و صدها کشتی برای بریتانیا ساخته و شبکه 

تجاری اش را در سراسر جهان گسترده بود. 
بازوی  به  تبدیل  نوزدهم  این خانواده در قرن  زنان 
کمک های خیریه خانواده شده بودند که تمرکزشان بر 
حمایت از معابد زرتشتیان هند بود و راه اندازی مدرسه 

و بیمارستان و حمایت از هنر.
 

ازدواج پرهیاهو 
دینا جناح سال 1919 در لندن متولد شد. درست 28 
سال قبل از اینکه به واسطه پدرش کشوری به نام 
پاکستان متولد شود. دینا در خانواده جناح به دنیا آمده 
بود، مســلمان بود و بعدها قرار بود شاهد باشد که 
چگونه استقالل پاکستان از هند رسما این دو پاره از 
سرزمین سابقا متحد را مقابل هم قرار داد. برای همین 
بود که وقتی دینا اعالم کرد که دلش میخواهد با 
نویل وادیا، از پارســیان هند ازدواج کند، جنجالی در 

خانه به پا شــد. پدرش گفته بود در هند، میلیونها 
پسر مســلمان وجود دارد و او از میان آنها هر که را 
که خواست می تواند انتخاب کند. دخترش هم اشاره 
کرده بود به مادر که قبل از ازدواج با پدرش مسلمان 
نبود و گفته بود: »میلیونها دختر مسلمان در هند وجود 
داشت، تو چرا با یکی از آنها ازدواج نکردی؟« مادر دینا 
و همسر محمدعلی جناح، راتانباهی پتیت بود که پس 
از ازدواج، خیلی ها از او به نام مریم جناح یاد می کردند. 
او هم از خاندانهای پارسی سرشناس هند بود. برادر او 
بعدها با یکی از دختران خاندان تاتا ازدواج کرد. نام 
تاتا هم از نامهای بسیار سرشناس در دنیای ثروت 
و تجارت هند است. پیوندهای خانوادگی این نام های 
بزرگ سبب شد که بعدها خاندان وادیا و خاندان تاتا 
عالوه بر روابط فامیلی، با هم روابط تجاری هم برقرار 
کنند. عاقبت دینا حرفش را به کرسی نشاند و با نویل 
ازدواج کرد. پدرش گفت که تو دیگر دختر من نیستی. 
رابطه ای که البته بعدها ترمیم شد. این را از نامه نگاریها 
و مالقاته ای بعدی پدر و دختر می توان فهمید. این 
ازدواج جنجالی البته چند سالی بیشتر دوام نیافت، دینا 
و نویل صاحب دو فرزند شدند: نسلی و دیانا و بعد از ۵ 

سال زندگی مشترک طالق گرفتند. 

 کسب و کار وادیا 
و  بود  لیورپول  در   1911 سال  زاده  وادیا،  نویل 
پارسی و زرتشتی  درس خوانده کمبریج. در خانواده 
رشد کرد اما بعد دینش را به مسیحیت تغییــر داد. 
پدرش نس وادیــا در اواخر قرن نوزدهم نقش مهمی 
مراکز  بزرگترین  از  یکی  به  بمبئی  تبدیل شهر  در 
تجارت منسوجات در دنیا داشت. آن زمان افزایش 
در  داخلی  دنبال جنگ  به  که  پنبه  قیمت  ناگهانی 
آمریکا و کاهش شــدید صادرات پنبه از این کشور 
حاصل شد، به قوم پارسی مشغول در کار منسوجات 
در بمبئی فرصتی تاریخی داد تا قدم جلو بگذارد و بازار 

را در دست بگیرد. 
دولت بریتانیا هم که قابلیت های موجود در این تجارت 
تازه را دیده بود راه را برای تبدیل بمبئی به یکی از 
مراکز مهم تولید منســوجات در دنیا باز کرد. این 
Dye�  بازوی پارچه ای گروه وادیا را با عنوان شرکت

ing Bombay میشناسند. شرکتی که در سال 1879 

تاسیس شد و در حال حاضر به خاطر تولیداتش از 
جمله سرویس خواب، حوله و دیگر منسوجات الزم 
برای مصرف خانگی شناخته میشود. نویل وادیا، فرزند 
نس، اما برای پیوستن به این امپراتوری پارچه ای راه 

یک داسـتان هنـدی
نگاهی به بیش از دو قرن زندگی و کسب وکار خاندان وادیا

نام خانوادگی وادیا، نام شناخته شده ای اســت. ایـن خانواده از خاندان های 
پارسی هند هســتند برآمده از منطقه سورات در ایالت گجرات و حاال اغلب 
آنها در بمبئی ســکونت دارند. ریشــه کسب و کار و آغــاز حضور این 
خاندان در دنیای تجارت به قرن 18 میالدی بازمی گردد. اما به جز نقش 
غیرقابل انکار این خانواده در تجارت و ثروت هند، مشهورترین چهره 
خاندان وادیا در دنیای معاصر، نه از بازرگانانش بــود و نه از ثروتمندانش. 
مهمترین چهره این خانواده دینا وادیا بود، مادر نسلی وادیا. چرا؟ چون تا 
پیش از ازدواج همه او را با نام دینا جناح میشناختند، دختر و تنها فرزند 

محمدعلی جناح، بنیانگذار پاکستان.
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دشواری پیش رو داشت. او در اوایل دهه 30 توسط 
پدرش در شرکت Dyeing به کار گمارده شد و از 
پایین ترین رده های ممکن کارش را آغاز کرد و پله پله 

خودش را باال کشاند. 
نشریه ایندیپندنت در گزارشی نوشته است که او هیچ 
دستمزدی دریافت نمی کرد و تنها پول توجیبی برای 
این  نتیجه همه  او داده می شد. در  به  امرار معاش 
تجربه ها، او توانست تبدیل به مدیر موفقی شود که 
در ســال 19۵2 جای پدرش را در شرکت گرفت و 

تبدیل به یکی از موفق ترین مدیران شرکت شد. 
این شرکت در حال حاضــر روزانه حدود 300 هزار 
متر انواع پارچه را تولید می کند و در سراسر هند 600 
شعبه دارد. به عالوه، محصوالتش را میتوان در ایاالت 
متحده، اتحادیه اروپا، استرالیا و نیوزیلند هم یافت. در 
حال حاضر شرکت Realty Bombay بازوی امالک 
و ساخت و ساز گروه وادیا محسوب میشود و تبدیل 
به یکی از بخش های مهم کار و تمرکز شرکت شده 
است. دو آسمانخراش ساخت این شرکت یعنی »آیلند 
سیتی سنتر« در شــهر دادار و »وادیا اینترنشنال سنتر« 
در وورلی در حال تبدیل شدن به مراکز شاخص ملکی 
در هند هستند؛ مجموعه هایی شامل آپارتمان های 
مسکونی، دفاتر کار، هتل ها و مراکز خدماتدهی و 

تجاری.

نُسلی)Nusli (، فرزند دینا 
اگر اصرار دینا به ازدواج یا نویل وادیا نبود، نُسلی به دنیا 
نمی آمد. او در حال حاضر نماینده خاندانش در فهرست 

ثروتمندان جهان است.
 نسلی سال 1944 زاده شد و اکنون ریاست گروه وادیا 
را بر عهده دارد. نسلی در طول زندگی حرفه ای اش 
دعواهای تجاری و حقوقی بسیاری را تجربه کرده 
اما یکی از معروف ترین و اولین مجادالت او با پدرش 
بود. بیزینس اینسایدر در مورد این ماجرا نوشته است» 
می خواســت  وادیا  گروه  وقت  رئیس  وادیا،  نویل 
شــرکت معروف Dyeing Bombay را بفروشد و 
خارج از هند سکنی گزیند. با این حال وادیای جوان 
که در آن زمان هنوز به کســب و کار ملحق نشده 
بود مخالفت کرد و حمایت باقی اعضای خانواده را هم 

به دست آورد. او به پدرش گفت: »من نمی خواهم 
در یکی از این کشورهای اروپایی شهروند درجه دوم 
باشم. می خواهم در هند زندگی کنم و یک روزی هم 

رئیس Dyeing Bombay خواهم شد.« 
توانست  شرکت  سهام  از  درصد  خرید 11  با  وادیا 
جلوی فروش شرکت توسط پدرش را بگیرد. البته 
این کار بدون کمک و حمایت از سوی مادرش دینا 
ممکن نمی شد. یکی از ماجراهای دیگر او دعوایش با 
دیروبهائی امبانی بود، یکی از صاحب نام ترین تاجران 
هندی که شرکت ریالینس را در سال 1966 بنیان 
گذاشت. احتمااًل پسرش موکش آمبانی را می شناسید، 
او اکنون یکی از ثروتمندترین مردان دنیا و یکی از 
سرشناسترین تاجران هندی است که همچون پدرش 

در حوزه نفت و پتروشیمی فعالیت دارد. 
زمانی که آمبانِی پدر هنوز ریاســت شرکت را در 
داشت  که  ارتباطاتی  به  توسل  با  داشت،  دســت 
توانست دولت هند را قانــع کند عوارض گمرکی 
مواد شیمیایی مورد استفاده شرکت Dyeing را باال 
ببرد. نبردی که در بازار منسوجات آغاز شد سبب شد 
که حتی سران کشور هم مجبور شوند جانب یکی از 

طرفین را بگیرند. 

رامنات گوئنات ســردبیر ایندین اکسپرس که در ابتدا 
می خواست واسطه آشتی شــود، عاقبت علیه آمبانی 
موضع گرفت. بعد از هیاهوهای بسیار در پیش چشم 
عموم مردم و درگیری های جدی، عاقبت این دعوا 
فرو نشست و البته در این میان Dyeing هم مجبور 

شد یکی از کارخانه هایش را تعطیل کند.
یکی از دعواهای حقوقی و مشــهور دیگر او با یکی 
از سرشناسان خاندان تاتا بود، دوست دوران کودکی 
خودش، راتان تاتا. گروه تاتا از طریق شــمار فراوان 
در  خود،  فرعی  و  زیرمجموعه  تابعه،  شرکت های 
حوزه های مختلف صنعتی فعالیت میکند. از شرکتهای 
تاتا  موتورز،  تاتا  به  می توان  گروه  این  شناخته شده 
اســتیل، خدمات مشــاوره تاتا، هتل های تاج، جگوار 

کارز، لندرور، تاتا پاور و تاتا دوو اشاره کرد. 
سال 2016  ، نســلی که تا آن زمان در شمار مدیران 
تاتا بود و ریاست تاتا موتورز را بر عهده داشــت، پس 
از کنار گذاشــته شدن از این سمت، اعالم دعوی 
حقوقی علیه شــرکت و شخص راتان تاتا کرد. این 
دعوا سه سال طول کشید، در این میان ثروت نسلی 
از ۵.3 میلیارد دالر به 7 میلیارد دالر رســید و عاقبت 
با توافق دو طرف، نسلی از شکایتش صرف نظر کرد.



34   شماره 217 و 218    فروردین و اردیبهشت  1400

 تفاوت ظریفی بین حمایت از تولید با حمایت انحصاری 
از تولیدکننده وجود دارد و چنان چه به جای حمایت از 
بپردازیم، بهشت  تولیدکننده  از  به حمایت  تولید فقط 
موقتی برای برخی تولیدکنندگان داخلی و البته محدود 
واردکنندگان مجاز فراهم کرده ایم که تاوان آن را صنایع 

و مردم پرداخت خواهند کرد. 
شکی نیست که تولید منشاء همه آثار مثبت در اقتصاد، 
معیشت و حتی زندگی اجتماعی هر ملت و تمدن بوده 
و حمایت از آن در اولویت است. بر اثر تولید و حمایت 
از آن است که رفاه اجتماعی، رشد اقتصادی و ثروت 
ملی حاصل شده و ارتقاء می یابد، در کنار آن کاهش 
قیمت ها رخ می دهد، بیکاری نیز ریشه کن می شود و با 
ریشه کنی بیکاری، بسیاری از معضالت اجتماعی نیز 

فروکش می کند.
برای همین است که در سال های اخیر همواره شعار سال 
و هدف گذاری آن بر پایه رونق تولید، جهش تولید و 
حمایت از تولید و تالش برای مانع زدایی از روند تولید 

بنا نهاده شده است.
اما فرق است بین حمایت از تولید و حمایت صرف از 
تولیدکننده و این دو شعار با همدیگر هم پوشانی کامل 
نداشته و تفاوت های ظریفی دارند که باید به آن دقت 

کرد تا از مسیر اصلی منحرف نشویم.
همان طور که پیشتر نیز آمد بر اثر حمایت از تولید، اهداف 
کالنی از قبیل رشد اقتصادی، تولید ثروت، اشتغال زایی، 
کاهش تورم  و باالخره افزایش صادرات و ارزآوری و 
در یک کالم، رفاه عمومی محقق خواهد شد، اما در 
اثر حمایت انحصاری و صرف از تولیدکننده، همان طور 
که در برخی فعالیت های تولیدی نیز مشاهده می شود 
صادرات،  افزایش  تورم،  نرخ  کاهش  قبیل  از  اهدافی 

عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران:

مهندس علیرضا حائری - عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران

هدف کدام است، حمایت از 
تولید یا تولیدکننده؟

ارزآوری و رقابت پذیری در سطح بین المللی اتفاق نخواهد 
افتاد، بلکه برعکس در مواقعی بر اثر انحصار ایجاد شده 
نرخ  افزایش  شاهد  تولیدکنندگان،  از  حمایت  بهانه  به 
تولیدات داخلی نیز هستیم که در این صورت خسارت آن را 

مصرف کننده و آحاد جامعه پرداخت می کنند.
متاسفانه دولتمردان ما در برخی رشته های تولیدی، هدف 
حمایت از تولید را با حمایت از تولیدکننده اشتباه گرفته و از 
مسیر اصلی منحرف شده و فقط به حمایت از تولیدکنندگان 
آن هم با شیوه های غیراصولی پرداختند که تبعات منفی آن 

بر تورم داخلی کامال مشهود است.
ممنوعیت واردات برخی از کاالهای مورد نیاز جامعه که 
در داخل کشور با کمبود کیفی و کّمی آن کاال روبه رو 
هستیم یا واردات انحصاری آن توسط چند تولیدکننده و 
نه همه افرادی که مجاز به امر تجارت هستند، از نمونه 
سیاست های حمایت از تولیدکنندگان است که منافع آن 
فقط به جیب برخی تولیدکننده ها سرازیر می شود و آحاد 
مردم نه تنها از آن نفعی نمی برند بلکه تاوان حمایت غیر 
اصولی دولت از تولیدکنندگان را نیز از جیب خود پرداخت 

می کنند.
در  که  داده اند  نشان  نیز  داخلی  تولیدکنندگان  از  برخی 
شرایط انحصاری و غیر رقابتی و ممنوعیت واردات، کمتر 
به فکر مصرف کنندگان هستند و تا آن جایی که می توانند 
از شرایط پیش آمده به نفع منافع خود بهره برداری می کنند.

یکی از آخرین نمونه های این سیاست، وضعیت نخ در بازار 
داخل است که از نظر اتخاذ چنین روشی با افزایش شدید 
قیمت و البته با زمان های طوالنی تحویل مواجه شده و 
نرخ های آن در بازار داخل به مراتب گرانتر از مشابه وارداتی 
آن شده است. به طور طبیعی این فشار قیمتی به حلقه های 
بعدی زنجیره تولید یعنی بافندگان و سپس تولیدکنندگان 

پوشاک وارد شده و در نهایت به مصرف کنندگان داخلی 
تحمیل می شود.

بدیهی است که با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، 
چنین تولیداتی قادر به جذب در بازار داخلی نشده و با 
توجه به اینکه از مشابه خارجی نیز گرانتر است، قابلیت 
زده  بازار پس  در  نهایت  در  و  نداشته  نیز  را  صادرات 
می شوند و ضرر آن در درازمدت به چشم همگان اعم از 

مصرف کننده و تولیدکننده خواهد رفت.
بدیهی است در چنین حالتی، شرایط مناسبی برای رونق 
مجدد قاچاق نیز مهیا خواهد شد که موضوع بحث این 

یادداشت نیست.
با اتخاذ چنین سیاستی، صنعت ریسندگی کشور یا هر 
صنعت دیگری که این گونه مورد حمایت دولتی قرار 
رقبای  با  رقابت  قدرت  قیمتی  نظر  از  کم کم  بگیرد، 
منطقه ای خود را از دست داده و با توجه به بازار انحصاری 
داخلی، تبدیل به یک صنعت محلی و درون گرا شده و 
قدرت صادرات و ارزآوری خود را نیز به تدریج از دست 
خواهد داد. اتفاقی که پیشتر برای پوشاک و خودروسازی 
ما نیز رخ داده است و این دو رشته صنعتی نیز به لحاظ 
دولت  سیاست های  که  گلخانه ای  و  انحصاری  بازار 
برایشان فراهم کرده است، تبدیل به صنایعی محلی و 
غیر رقابتی شده اند که فقط برخی تولیدکنندگان داخلی از 

این وضعیت سود می برند.
بر این اساس باید گفت که فرق ظریفی بین حمایت 
از تولید با حمایت انحصاری از تولیدکننده وجود دارد 
و چنانچه به جای حمایت از تولید، فقط به حمایت از 
توانمندسازی  از طریق  نه  بپردازیم آن هم  تولیدکننده 
آن برای ورود به رقابت های بین المللی از طریق ارتقای 
کیفی محصوالت تولیدی و کاهش قیمت تمام شده آن 
و بلکه صرفا از طریق محدودیت و انحصار در واردات، 
کمکی به رشد و اعتالی آن رشته صنعتی و همچنین 
کاهش تورم و ارتقای معیشت مردم نکرده ایم، بلکه این 
قبیل صنایع را نیز از رقابت های جهانی حذف کرده و 
بهشت  فقط  و  کرده ایم  مختل  نیز  را  کشور  ارزآوری 
موقتی برای برخی تولیدکنندگان داخلی و البته محدود 
واردکنندگان مجاز فراهم کرده ایم که تاوان آن را صنعت 

و مردم پرداخت خواهند کرد.
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وزیر صمت در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از ابالغ بسته موانع پیش روی تولید 
توسط این وزارتخانه در هفته آینده خبر داد.

علیرضا رزم حسینی  در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با بیان این مطلب، افزود: 
ابالغ بسته موانع تولید، کار جسورانه و شجاعانه ای است و می خواهیم در همین دو 
ماه باقیمانده از کار دولت، گام های مثبتی برای حمایت از تولید و صنعت برداشته 
شود. وی با تأکید بر اینکه باید از ظرفیت های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استفاده 
بهینه گردد، تاکید کرد: بخش خصوصی باید مطالبه گر باشد و با مطالبه گری در 

راستای رفع موانع تولید و شناسایی گلوگاه ها گام بردارد.
 وزیر صمت با بیان اینکه از ظرفیت ستادها، شوراها و اسناد باالدستی برای حمایت 
از بخش تولید باید استفاده شود، گفت: ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ظرفیت بسیار 
مناسبی است که بسیاری از کارها را با تعامل و هماهنگی با این ستاد جلو برده ایم.

 رزم حسینی همچنین بیان کرد: رئیس جمهور نیز به شدت از برنامه های وزارت 
صمت در راستای حمایت از تولید، پشتیبانی می کند و در ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت در خصوص مصوبات پیشنهادی این وزارتخانه بیشترین هماهنگی و حمایت 
را داشته است.  وی از بخش خصوصی و دستگاههای مرتبط با حوزه تولید خواست 
که قوانین مزاحم را به صورت مداوم و مستمر احصا و به مجلس و دولت ارائه دهند .

 وزیر صمت در این خصوص یادآوری کرد: تاکنون دو بسته در خصوص قوانین 
مخل و مزاحم تولید به مجلس ارائه داده ایم که یکی در روز رای اعتماد و دیگری نیز 

در هفته گذشته با جمع بندی نظرات بخش خصوصی بوده است.
رزم حسینی احصاء قوانین مخل و مزاحم تولید را یک ریل گذاری مناسب برای تولید 
دانست و بیان کرد: وزارتخانه ها و دستگاه های عضو ستاد تسهیل، قوانین مرتبط با 
خود را احصا و مشوق های الزم را برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان بررسی و 

ابالغ نمایند.
 وی با اشاره به ابالغ مصوبات صادراتی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بیان کرد: 
آثار این مصوبات در صادرات بسیار مشهود است، ورود ماشین آالت تجهیزات، اجزا 

و قطعات تولید به خوبی و به صورت روان انجام می شود.
 وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: از 38 میلیارد دالر واردات 
سال گذشته 13 میلیارد دالر کاالهای اساسی و دارو و 2۵ میلیارد دالر آن مربوط به 

همین قطعات، تجهیزات، اجزا و مواد اولیه مورد نیاز خط تولید بوده است.
 وی در بخش دیگری ازسخنان خود، تصریح کرد: اگر ارز تک نرخی شود شرکت 
های نامدار ایرانی هرکدام سرمایه گذاری خارجی خود را جذب می کنند و شرایط 

خوبی در کشور به وجود می آید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سفر به استان اصفهان و شهرستان اردستان 

شرکت تولیدی فاستونی اردستان را مورد افتتاح و راه اندازی مجدد قرار داد.
 واحد تولیدی فاستونی اردستان پس از 6 سال تعطیلی و عدم فعالیت، امروز )31 
اردیبهشت ماه( با حضور علیرضا رزم حسینی مجددا راه اندازی و مورد بهره برداری 
قرار گرفت.  به گزارش شاتا، شرکت فاستونی اردستان در زمینی به مساحت 
تقریبی 30 هزار متر مربع و با زیربنای هفت هزار متر مربع در ناحیه صنعتی 
زواره قرار دارد. میزان سرمایه گذاری ثابت این طرح در حدود 600 هزار میلیون 
ریال ارزیابی شده است و محصول تولیدی آن پارچه فاستونی است که در صنایع 

پوشاک کاربرد دارد.
 این واحد تولیدی که به مدت 6 سال به دلیل مشکالت مختلف غیر فعال بود، 
مجددا به چرخه تولید بازگشت که 80 فرصت شغلی مستقیم را در منطقه ایجاد 

کرد.

وزیر صمت : 

ابالغ بسته موانع پیش روی تولید توسط وزارت صمت ظرف هفته آینده

افتتاح و راه اندازی مجدد شرکت فاستونی اردستان پس از ۶ سال
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رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: در حال حاضر 2 میلیون بافنده فرش در کشور 
فعال بوده و معیشت حدود یک دهم جمعیت کشور به این هنرصنعت وابسته است.

 فرحناز رافع  افزود: در راستای بهبود وضعیت اقتصادی این قشر که جمعیت بسیار 
زیادی را نیز شامل می شود، اقدامات اساسی برای بهترشدن وضعیت بخش فرش 

در کشور انجام شده و در حال رایزنی در راستای رفع مشکالت هستیم.

به گزارش ایرنا، وی اضافه کرد: یکی از مهم ترین اقدامات در راستای توجه به فعاالن 
حوزه فرش در کشور، موضوع بیمه این افراد است و دولت مکلف شده همه این افراد 
را بیمه کند. رئیس مرکز ملی فرش ایران ادامه داد: حذف الزام دریافت ساالنه کارت 
ملی مهارت برای تداوم بیمه قالی بافان نیز از جمله اقداماتی است که صورت گرفته 

و بسیار نیز مورد توجه فعاالن این بخش قرار گرفته است.
رافع برنامه ریزی برای تحریک تقاضا را از دیگر اقدامات مرکز ملی فرش ایران 
عنوان و اظهار کرد: از جمله اقدامات در این راستا، اجرای طرح خرید اقساطی است 
که در برخی استان ها به صورت پایلوت اجرایی می شود. وی بیان کرد: ایجاد و توسعه 
مجتمع های قالی بافی و استفاده از ظرفیت بنگاه های اقتصادی بزرگ برای حمایت از 

کارگاه های کوچک فرش از دیگر اقدامات در این حوزه به شمار می رود.
وی تاکید کرد: ما به دنبال صادرات فرش دستباف ایرانی هستیم و در کنار آن، 
حمایت از طرح های فرش ایرانی، اقامه دعوا در مجامع بین المللی در راستای 
حفظ حقوق نقشه ها و بافندگان فرش ایرانی را در دستور کار داریم که پیگیری 
برای دریافت گواهی اصالت، تولید شناسنامه های فرش و عالمت جمعی در همین 

راستاست. وی ادامه داد: ایران سومین سهم تجارت فرش دنیا را دارد.

ایران، سومین سهم تجارت فرش

همزمان با الزامی شدن ثبت اطالعات چک های جدید در سامانه صیاد در راستای 
اجرای قانون جدید چک، رییس کل بانک مرکزی از اتصال خودپردازها به این 
سامانه در آینده نزدیک خبر داد. مرحله تازه ای از قانون جدید چک که شامل الزامی 
شدن ثبت اطالعات چک های جدید در سامانه صیاد می شد از ابتدای امسال اجرایی 
شده و در حال حاضر بر اساس اظهارات مسووالن بانک مرکزی، روزانه 30 هزار 
فقره چک در این سامانه ثبت می شود. به گزارش فارس،  با اجرایی شدن این 
مرحله از قانون جدید چک، الزم است تا صادرکنندگان چک، اطالعات چک خود 
را در سامانه صیاد ثبت کنند و گیرندگان چک هم با مراجعه به این سامانه، نسبت 

به تایید اطالعات اقدام کنند. با انجام این کار فرآیند صدور چک در بانک مرکزی 
متمرکز می شود و شعب بانک صرفا به عنوان مجری فرآیند صدور چک نقش آفرینی 
می کنند. تاکنون بر دسترسی مردم به سامانه صیاد و ثبت یا تایید اطالعات چک 
مسیرهای مختلفی در نظر گرفته شده که به دو صورت حضوری یا غیرحضوری 
تقسیم می شود. در روش حضوری مشتری برای ثبت یا تایید اطالعات چک باید 
به شعب بانک مراجعه کند و با کمک متصدی امور بانکی این کار را انجام دهد اما 
در روش غیرحضوری نیازی به مراجعه به شعب بانک نیست و مشتریان می توانند 
با استفاده از اینترنت بانک و برنامه های آنالین پرداخت نسبت به ثبت و تایید چک 
اقدام کنند. تسهیل استفاده مردم از سامانه صیاد چه از مسیر اتصال خودپردازها به 
سامانه صیاد باشد و چه از مسیر اطالع رسانی پیامکی صدور چک، موضوعی است 
که توسط مسووالن بانک مرکزی و اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس دنبال 
می شود و احتماال در آینده محقق خواهد شد. در این میان نکته حائزاهمیت، تسهیل 
استفاده مردم از سامانه صیاد در آینده نزدیک است تا در همین ماه های اولیه اجرای 
مرحله جدید از قانون جدید چک، مشکلی برای مشتریان پیش نیاید و آنها بتوانند با 
اطمینان و به آسانی از خدمات سامانه صیاد استفاده کنند. در این زمینه الزم است 
بانک مرکزی در کنار شبکه بانکی زیرساخت های الزم بر تسهیل استفاده مردم از 
سامانه صیاد را فراهم و هر چه سریع تر نسبت به اجرایی کردن سازوکارهای مطرح 

شده اقدام کند.

خودپردازها به سامانه صیاد متصل می شوند
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با وجود تنظیم دومین اعالم جرم گمرک غرب در خصوص قاچاق برند معروف 
پوشاک، وضعیت اعالم جرم این پرونده در گمرک تهران اطالعی در دست نیست.

 گمرک غرب تهران اخیرا دومین اعالم جرم خود در خصوص قاچاق پوشاک 
را تقدیم مراجع قضایی نموده است. چندی قبل  و در اواخر سال گذشته نیز این 
گمرک اولین اعالم جرم خود را در خصوص تعدادی از اظهارنامه های واردکننده 

ارائه کرده بود. 
نتایج  بود،  آمده  گمرک  این  نخست  مکاتبه  در  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
بررسی های واصله از سازمان بازرسی کل کشور معاونت بازرسی امور اقتصادی 
و دارایی و اقدامات انجام شده توسط دفاتر ستادی گمرک جمهوری اسالمی 
ایران دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد دفتر بازرسی و حسابرسی و دفتر ترانزیت در 
راستای اجرای ماده 143 قانون امور گمرکی حسابرسی پس از ترخیص و بررسی 
های کارشناسی وسیع به عمل آمده در این گمرک در خصوص اسناد اظهارنامه 

واردات قطعی و ترانزیت داخلی شرکت ...مشخص کرد که متهمین در سال 139۵ 
مقادیر متنابهی کاالهای پوشاک کیف کفش رگال رخت اویز قفسه فروشگاهی 
کمربند و کیسه خرید را با برند...در حجم بسیار باال  از طریق گمرکات مرزی به این 
گمرک ترانزیت داخلی و در ادامه با تنظیم  اظهار نامه وارداتی و بدون داشتن مجوز 
ثبت سفارش به عبارت دیگر مازاد بر میزان 4 فقره ثبت سفارش وزارت صنعت 

معدن و تجارت، از این گمرک ترخیص و وارد کشور نموده اند.
اما اخیرا دومین اعالم جرم گمرک مذکور صادر شده است، بر این اساس پیرو 
گزارش وقوع قاچاق شماره 1۵46277/99 مورخ 12/12/99 و پس از بررسی های 
تکمیلی صورت گرفته در خصوص سایر اظهارنامه های وارداتی شرکت .... مشخص 
گردید عالوه بر موارد اعالمی در گزارش اولیه قاچاق کاالهای ذیل الذکر نیز با 
بهای کل 772/396/387/884/2 )دو تریلیون و هشتصد و هشتاد و چهار میلیارد و 
سیصد و هشتاد و هفت میلیون و سیصد و نود و شش هزار و هفتصد و هفتاد و دو( 
ریال و از محل تعداد 42 فقره اظهارنامه وارداتی سال 13۵9 به شماره کوتاژ های...

بدون داشتن مجوز ثبت سفارش وارد کشور گردیده است.
بر این اساس بهای کل کاالهای فاقد مجوز ثبت سفارش )موضوع گزارش اولیه و 
گزارش پیش رو( به میزان 476/174/920/410/6 )شش تریلیون و چهارصد و ده 
میلیارد و نهصد و بیست میلیون و یکصد و هفتاد و چهار هزار و چهارصد و هفتاد 
و شش( ریال اعالم می گردد. اعالم جرم در خصوص، میزان 323627 کیلوگرم 
انواع پوشاک،  میزان 2۵۵23 کیلوگرم رگال رخت آویز ،  تعداد 9۵243 جفت کفش  
انجام شده است. گفتنی است، با وجود تنظیم دومین اعالم جرم گمرک غرب در 
خصوص قاچاق برند معروف پوشاک، وضعیت اعالم جرم این پرونده در گمرک 

تهران اطالعی در دست نیست.

دومین اعالم جرم گمرک غرب در خصوص قاچاق برند معروف پوشاک

معاون فنی گمرک در مورد تعدد بخشنامه های صادراتی از قائم مقام وزیر صمت 
در امور بازرگانی انتقاد کرد.

 مهرداد جمال ارونقی در نامه ای به محمد صادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در 
امور بازرگانی از تعدد بخشنامه های صادراتی انتقاد کرد.

که  »همانگونه  کرد:  اعالم  گمرک  فنی  معاون  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
استحضار دارید اراده قانونگذار با تصویب و ابالغ مواد 4 و ۵ قانون مقررات صادرات 
و واردات و مواد 2 و3 آیین نامه اجرایی همان قانون بر این واقع شده تا ضوابط و 
مقررات مرتبط با امر تجارت، به ویژه در ارتباط با صادرات کاال در پایان هر سال 
مشخص شده و حداقل برای یکساِل بعد، از یک ثبات نسبی برخوردار باشد تا 
صادرکنندگان توان و امکان برنامه ریزی و توسعه صادرات خود بر اساس قوانین و 
مقررات با ثبات را داشته باشند. لیکن متأسفانه طی سال های اخیر این امر بسیار 

کمرنگ شده است، به گونه ای که به عنوان مثال از ابتدای سال جاری تاکنون در 
طول کمتر از 2 ماه 11 فقره بخشنامه درخصوص ایجاد محدودیت در صادرات 
کاالها از سوی آن وزارتخانه ابالغ شده است که این خود موجبات بی اطمینانی 
صادرکنندگان و بی اعتمادی بازارهای بین المللی نسبت به صادرات از مبدأ ایران را 
فراهم کرده است؛ بنابراین به نظر می رسد الزم است اقدامات قانونی الزم برای 
ایجاد ثبات نسبی در شرایط و مقررات مرتبط با امر صادرات معمول شود. از این رو 
با امعان نظر به تبصره ذیل ماده 4 مقررات صادرات و واردات و با توجه به اختیارات 
آن وزارتخانه در این خصوص، خواهشمند است دستور فرمایید تمهیدات الزم در 
این خصوص اندیشیده شده تا ان شاءاهلل شاهد تغییر شرایط جاری به سوی ثبات و 

پایداری در بخشنامه ها و دستورالعمل ها باشیم.«

انتقاد از تعدد بخشنامه های وزارت صمت درباره صادرات



 41 شماره 217 و 218   فروردین و اردیبهشت 1400  

شیرازی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران در دومین 
جلسه از سلسله جلسات کارگروه پشتیبانی ها و مانع زدایی ها از تولید که در اتحادیه 
پوشاک تهران برگزار شد، اظهار کرد: یکی از خواسته های جدی اتحادیه پوشاک 
این است که دولت، مجلس و وزارتخانه های مرتبط، اجازه ورود پوشاک را ندهند. 
واردات پوشاک نباید تحت هیچ عنوان و نامی به صورت مجاز و غیرمجاز آزاد 
باشد. باید واردات پوشاک کامال ممنوع باشد و این ممنوعیت حداقل سه سال ادامه 

داشته باشد تا تولیدکنندگان ما بتوانند مشکالت گذشته خود را حل کنند و فرصت 
جبران آسیب هایی که دیده اند را نیز داشته باشند و توان رقابتی پیدا کنند، در غیر 
این صورت می توان گفت کسانی که خواستار واردات پوشاک هستند، هدفی جز از 
بین بردن صنعت تولید پوشاک در کشور ندارند. این درحالی است که تحلیلگران 
معتقدند ممنوعیت مطلق واردات، مانع خالقیت و فضای رقابتی برای تولیدکنندگان 
خواهد شد که در نهایت، تولید داخلی را نحیف خواهد کرد. شیرازی همچنین با 
اشاره به اینکه مشکل مواد اولیه در تولید پوشاک وجود دارد، افزود: تولیدکنندگان 
پوشاک به اتفاق اعتقاد دارند که دولت باید واردات پارچه و مواد اولیه و خام را از 
انحصار خارج کند. از نظر ما ورود هرگونه پارچه از تخت تا گردبافت باید کامال آزاد 
باشد تا هر کسی که نیاز دارد بتواند ثبت سفارش کرده و پارچه خود را وارد کند 
چراکه رگ حیاتی تولید، مواد اولیه است. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان 
پوشاک تهران ادامه داد: اگر امروز چرخ تولید بگردد، همه ما اعم از تولیدکننده، 
کارفرما، کارگر، دولت و ملت منتفع خواهیم شد و در نهایت سبب خودکفایی در 
تمامی بخش ها خواهد شد. اگر دولت در بحث بیمه و مالیات معافیت هایی را در 
نظر بگیرد، قطعا در قیمت تمام شده کاال تاثیر زیادی دارد و می توانیم نه تنها در بازار 

داخلی، بلکه در بازار خارجی نیز با رقابتی برابر، سهم جدی داشته باشیم.

درخواست ممنوعیت واردات پوشاک

ازن ژنراتور پالسما توسط عضو هیئت  علمی گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
خرم آباد ساخته شد.

افشین رومی سازنده دستگاه ازن ژنراتور پالسما اظهار کرد :  این دستگاه یکی 
از انواع ازن سازهای خانگی است که با قیمتی مناسب و به دلیل بدون ضرربودن 
به هنگام وجود انسان در محیط هم زمان با شیوع ویروس کرونا در کشور و جهان 

مورد توجه مردم قرارگرفته است.

 به گزارش خبرگزاری آنا ، وی افزود: دستگاه ضدعفونی پالسما )ازن ژنراتور پالسما( 
با اکسیژن فعال یا همان ازن کار می کند و بدون مصرف ماده اولیه، هوای اطراف 
خود را مصرف کرده سپس با استفاده از تکنولوژی تخلیه الکتریکی در ُمد کرونا یا 
همان پالسمای سرد، انرژی الزم برای شکستن پیوند مولکولی اکسیژن موجود در 

هوا را تأمین می کند.
 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد مطرح کرد: دستگاه ازن 
ژنراتور پالسما در یک فرآیند طبیعی، اتم اکسیژن را فعال و در محیط رها می کند 
و اکسیژن فعال به سرعت آلودگی های اطراف خود را جذب و ساختار مولکولی اش 
تجزیه می شود، به همین دلیل اتم های اکسیژن باهم پیوند می خورند و مجدداً به 
اکسیژن تبدیل می شوند.  این پژوهشگر مزیت های دستگاه ازن ژنراتور پالسما را 
عملکرد سریع، ایمنی، استفاده آسان، قابلیت جابه جایی، حذف معرف های شیمیایی 
و بو، کمک به رفع بیماری های تنفسی و آلرژی، نگهداری راحت و آسان  افزایش 

راندمان گندزدایی و مصرف انرژی پایین عنوان کرد. 
رومی، حوزه های کاربردی این دستگاه را صنایع پزشکی، صنایع غذایی، صنایع 
کشاورزی، صنایع نساجی، صنعت بسته بندی، پالستیک، الستیک و پلیمر، تصفیه 

آب، تصفیه هوا و گاز صنعت، استرلیزاسیون و بسیاری دیگر از صنایع برشمرد.

دستگاه »ازن ژنراتور پالسما« ساخته شد
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رییس کمیسیون آمار جامعه صنعت کفش ایران با بیان اینکه عراق به تنهایی 
و  ارز  قیمت   نوسانات  اما  دارد، گفت:  را  ایران  سهم ۵6 درصدی صادرات 
افزایش قیمت تمام شده داخلی باعث شده در بازار374 میلیون دالری عراق، 
سهم ایران از 2۵ درصد در سال 2013 به حدود 1۵/7 درصد در سال 2020 
کاهش پیدا کند، اما سهم کشور چین در بازار عراق در همین دوره از 2۵ 

درصد به ۵1 درصد افزایش پیدا کرد.
علی لشکری از صادرات 10۵ میلیون دالری انواع کفش در سال گذشته خبر 
داد و گفت که صادرات کفش در سال گذشته نسبت به سال 1398 حدود 
36/6 درصد به لحاظ ارزشی و 29 درصد به لحاظ وزنی افزایش داشته است. 
همچنین به گفته وی در این دوره متوسط قیمت صادرات کفش ۵/7 درصد 
کاهش پیدا کرده است. به عبارت دیگر با افزایش صادرات وزنی توانستیم با 
قیمت های پایین تر صادرات بیشتری نسبت به سال های قبل به دست آوریم.

به گزارش ایسنا، لشکری با بیان اینکه 90 درصد صادرات ایران به کشور 
سهم  تنهایی  به  عراق  کرد:  تصریح  است،  آذربایجان  و  افغانستان  عراق، 
۵6 درصدی صادرات ایران را دارد. 26 درصد صادرات کفش نیز به کشور 

افغانستان و مابقی به کشور آذربایجان صادر می شود.
عضو هیات رییسه جامعه صنعت کفش ایران با بیان این که بیشترین صادرات 
در بین انواع کفش مربوط به کفش های با رویه چرم مصنوعی و زیره پلیمر 
به  را  صادرات  کل  وزن  درصد   66 و  صادرات  ارزش  درصد   49 که  بوده 
خود اختصاص داده، اظهار کرد: اما سهم کفش هایی به رویه چرمی از کل 
صادرات به لحاظ وزنی 8 درصد و به لحاظ ریالی 12/۵ درصد بوده است. این 
در حالی است که در دنیا فقط 24 درصد صادرات کفش با رویه پالستیکی 
است و بیشترین سهم از صادرات کفش های دنیا در سال 2019، یعنی 36/7 
درصد مربوط به کفش هایی با رویه چرمی بوده است. همچنین ۵0 درصد 
واردات کفش در روسیه در سال گذشته، کفش های با رویه چرمی و زیره 

پلیمری که ارزش افزوده باالتری دارد. بنابراین سهم پایین این نوع کفش در 
صادرات ایران نشان دهنده فاصله زیاد ایران با همسایه ها و کشورهایی است 

که قابلیت صادرات به آنها را داریم.
 وی افزود: سهم ایران از واردات بیش از سه میلیارد دالری کفش در روسیه 
بسیار ناچیز است. چراکه بیش از ۵0 درصد کفش های وارداتی به روسیه با 

رویه چرمی است که صادرات آنها از ایران ناچیز است.
همچنین به گفته عضو هیات رییسه جامعه صنعت کفش ایران در سال های 
اخیر شاهد رشد صادرات کفش هایی با رویه پارچه ای بودیم، به طوری که 
سهم این کفش ها از صادرات دنیا از 24 درصد در سال 2016 به 28/۵ درصد 
در سال 2019 رسیده است. سهم کفش هایی با رویه پالستیکی نیز از حدود 
27 درصد در سال 2016 به 24 درصد در سال 2019 کاهش پیدا کرده است. 

این در حالی است که سهم کفش ها با رویه چرمی تقریبا ثابت بوده است.
در ایران اما سهم کفش های پارچه ای از کل صادرات از 14/۵ درصد در سال 
1396 به 16 درصد در سال 1398 و مجددا 14 درصد در سال 1399 رسیده 
است. این مساله نشان می دهد ایران باید بیشتر همراه بازارهای جهانی شود.
لشکری همچنین نوسانات نرخ ارز را مهمترین چالش صادرات عنوان کرد 
و گفت: در سال 1399 نسبت به سال 1398 شاهد رشد 61 درصدی نرخ 
ارز بودیم. نرخ ارز نیمایی که مبنای قیمت گذاری در بورس کاال است نیز 
6۵ درصد رشد داشته است. یکی از عمده ترین چالش های تولیدکنندگان این 
است که قیمت های تمام شده در مقایسه با نرخ های صادراتی رشد بیشتری 
داشته است. برای مثال در سال 1399 نسبت به سال قبل از آن برخی مواد 
اولیه ای که در بورس کاال عرضه می شد رشد بیش از 100 تا 280 درصدی 

داشته است.
به گفته وی افزایش قیمت مواد اولیه در حالی رخ داده که صادرات تنها 
36 درصد افزایش داشته و کاالی صادراتی به لحاظ قیمتی نیز ۵/7 درصد 
کاهش داشته است. بنابراین نوسان نرخ ارز، افزایش قیمت تمام شده داخلی 
نسبت به قیمت صادراتی و افزایش نرخ مواد اولیه در بورس کاال از مهمترین 

عوامل افت صادرات کفش ایران در مقایسه با خیلی از کشورهای دنیاست.
رییس کمیسیون آمار و مطالعات راهبردی جامعه صنعت کفش ایران با بیان 
اینکه نوسانات قیمت ها و افزایش قیمت تمام شده داخلی باعث شده در بازار 
374 میلیون دالری عراق، سهم ایران از 2۵ درصد در سال 2013 به حدود 
1۵/7 درصد در سال 2020 کاهش پیدا کند، گفت: این در حالی است که 
سهم کشور چین در بازار عراق در همین دوره از 2۵ درصد به ۵1 درصد 
افزایش پیدا کرد. در صورت تداوم این وضعیت همچنان صادرات ایران با 

مشکل مواجه خواهد بود.

رییس کمیسیون آمار جامعه صنعت کفش ایران : 

کفش های ایرانی پای عراقی ها؛ اگر چین بگذارد!
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رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به نامگذاری سال جاری از 
سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها گفت: 
تدوین بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در راستای حمایت از تولید صادراتی و 

پشتیبانی از صادرکنندگان و رفع موانع پیش رو انجام شده است.
حمید زادبوم اظهار داشت: در حال حاضر بزرگترین مانع فرا روی صادرکنندگان، 
باال بودن هزینه های حضور در بازارهای هدف بوده و الزم است تمهیداتی 

اندیشیده شود تا با کاهش هزینه های حضور صادرکنندگان در بازارهای هدف، 
زمینه رقابت پذیری و تسریع در توسعه بیش از پیش صادرات غیرنفتی فراهم آید.
 به گزارش اکسپورتنا، وی افزود: بر اساس قانون بودجه سال 1400 مبلغ 1000 
میلیارد تومان به عنوان بودجه مشوق های صادراتی در نظر گرفته شده است که 
در صورت تخصیص و ابالغ این بودجه، بخش اعظمی از برنامه های ترویجی و 

حمایتی سازمان توسعه تجارت ایران اجرایی خواهد شد.
به  توجه  با  غیرنفتی  از صادرات  حمایت  بسته  تدوین  در  داد:  ادامه  زادبوم   
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در مورد درونزایی و برونگرایی اقتصاد و 
همچنین شعار سال، تالش شده تا دغدغه های حمایتی مد نظر صادرکنندگان 

مد نظر قرار گیرد.  
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تجربه پرداخت 
مشوق های صادراتی سال 99 و تاکید بر پرداخت مشوق های صادراتی در دو 
حوزه فرهنگ سازی برای صادر ات و حمایت از زیرساخت های صادراتی گفت: 
پیش نویس بسته حمایت از صادرات غیرنفتی با استفاده از نظرات صادرکنندگان  
تهیه و جهت تصویب و ابالغ به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال 

خواهد شد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران: 

1000 میلیارد تومان مشوق صادراتی برای صادرکنندگان در راه است

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابالغ دستورالعمل صدور 
گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه خبر داد و گفت: به منظور بهره برداری بهینه از 
ظرفیتهای خالی واحدهای تولیدی موجود در کشور و افزایِش بهره وری سرمایه، 
دستورالعمل صدور گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه توسط وزیر صنعت، معدن 

و تجارت ابالغ شد.

 سعید زرندی گفت: پس از تدوین پیش نویس اولیه ، با همفکری و هم اندیشی 
با صاحبنظران، انجمن ها و تشکل های بخش خصوصی این دستورالعمل نهایی 
شد. به گزارش شاتا، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: 
این دستورالعمل بمنظور ایجاد وحدت رویه در صدور گواهی فعالیت تولید بدون 
کارخانه برای اشخاص حقوقی با تأکید بر الکترونیکی بودن فرآیندها، به کارگیری 

شناسه کسب و کار و یکپارچه سازی اطالعات مجوزها تدوین شده است.
 معاون وزیر صمت در ادامه صحبت های خود هدف از تهیه این دستورالعمل را 
ایجاد وحدت رویه در نحوه صدور گواهی فعالیت واحدهای تولید بدون کارخانه و 
زمینه سازی برای بهبود فضای کسب و کار، تسهیل، تسریع و شفاف سازی کلیه 
امور مرتبط با صدور گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه دانست. زرندی تصریح 
کرد: تولید بدون کارخانه، توانمندی مهندسی- بازرگانی برای تولید برون سپاری 
اشخاص  توسط  تولیدی موجود کشور  واحدهای  از ظرفیت  استفاده  با  شده 
حقوقی که نسبت به طراحی محصول، بازاریابی و عرضه محصوالت با نشان 
تجاری)برند( خاص اقدام می نماید تعریف شده است. قابل ذکر است ، تمام فرایند 

صدور این مجوز در سامانه بهین یاب )www.behinyab.ir( انجام می گیرد.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت :

دستورالعمل صدور گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه ابالغ شد
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قانون، موجب حفظ و  اینکه اجرای درست  بر  تأکید  با  مسعود گلشیرازی 
پناه  تنها  را  قانون  اقتصادی بخش خصوصی می شود،  فعالیت های  توسعه 

فعاالن اقتصادی در شرایط سخت دانست.
حل  هیات های  در  اصفهان  اتاق  نمایندگان  و  دادگستری  قضات  نشست 
اختالف مالیاتی و تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی برگزار شد. رئیس اتاق 
اصفهان هدف از برگزاری این نشست کمک به اثربخشی بیشتر نمایندگان 

در هیات های حل اختالف عنوان کرد.
تولید،  به عنوان   1400 سال  نام گذاری  با  اینکه  بیان  با  گلشیرازی  مسعود 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، حمایت و پشتیبانی از کار و کارآفرین باید در 
تمامی الیه ها اجرایی شود، ادامه داد: به واسطه تحریم های ظالمانه و شرایط 
اقتصاد  اقتصاد کشور، بخش خصوصی به منزله موتور محرکه  بر  تحمیلی 
برای یاری رسانی در این شرایط سخت بوده و در بیانات رهبری نیز ضرورت 

توجه هر چه بیشتر به این مقوله بیان شده است.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، او ضمن تشکر ویژه از دست اندرکاران 
دستگاه قضا در استان اصفهان برای همراهی با بخش خصوصی، ماحصل 
نوع نگاه ویژه مبتنی بر خرد و حمایت از بدنه مولد کشور از سوی رئیس 
و  دادستانی  دادگستری،  بیشتر  چه  هر  تعامل  را  اصفهان  در  قضائیه  قوه 

دستگاه های اجرایی برای کمک به اعتالی اقتصاد استان دانست.
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در ادامه 
تنها ملجأ و مأوای فعاالن اقتصادی در شرایط سخت را قانون دانست و 
افزود: اجرای درست و بجای قانون، آرامش دست اندرکاران کار و تولید را 
در پی داشته و موجب حفظ و توسعه فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی 

خواهد شد.
او، رفتارهای فراقانونی در حوزه های مختلف به ویژه در موضوع   به گفته 

تراکنش های مالی در اصفهان با ورود به موقع دستگاه قضا اصالح شد.
مواردی که  پیگیری  و  برای رصد  ایجاد سازوکاری  اصفهان  اتاق  رئیس   
احساس شود حقوق حقه شهروندان نادیده گرفته شده را بسیار حائز اهمیت 
ارزش افزوده تشکیل  بر  قانون مالیات  دانست و تصریح کرد: در اصالحیه 
هیات های حل اختالف مالیاتی موجب ایجاد وضعیت مطلوب تر برای فعاالن 

اقتصادی شده است.
 گلشیرازی نتیجه نقش آفرینی کامل و به موقع نمایندگان هیات های حل 

اختالف را ایجاد روحیه امید در اکوسیستم اقتصادی استان بیان کرد.
 رئیس اتاق اصفهان، هم اندیشی در خصوص نحوه تجلی امنیت اقتصادی 
و ایجاد راهکارهای اصالح قانون، آئین نامه و مقررات زدایی در مرجع های 
اجرایی مانند هیات های حل اختالف و ارائه پیشنهاد در سطح استانی و ملی 

از این طریق را بسیار راهگشا دانست.
ضمن  اصفهان  استان  دادگستری  رئیس کل  حبیبی،  محمدرضا  ادامه  در   
تشکر از اتاق بازرگانی برای تشکیل گردهمایی تشکلی و تخصصی فعاالن 
اقتصادی و دستگاه قضا، از قضات به واسطه حضور در هیات های حل اختالف 
و از فعاالن اقتصادی به واسطه حضور در عرصه کارآفرینی، تولید و اشتغال در 

شرایط جنگ اقتصادی تشکر کرد. 
او فلسفه تشکیل کمیسیون ها و هیات های حل اختالف را نزدیک کردن 

دیدگاه های بخش خصوصی و دستگاه های دولتی مربوطه دانست.
 حبیبی با تأکید بر اینکه قضات به عنوان داور در این جلسات حاضر می شوند، 
افزود: فلسفه حضور در این جلسات دفاع از حقوق دولت و بخش خصوصی 

است.
 رئیس کل دادگستری استان حضور فعال و با اطالعات کافی قضات در این 

جلسات را موجب حفظ حق دولت و بخش خصوصی بیان کرد.
 او خطاب به قضات گفت: در این جلسات با دید کمک به جناح ضعیف تر در 
چارچوب قانون گام بردارید و انجام این وظیفه مهم مستلزم حضور فعال در 

جلسات کمیسیون ها و با اطالعات کافی و مطالعه دقیق آئین نامه ها است.
 علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقالب مرکز استان اصفهان نیز در این 
نشست بابیان اینکه عصر حاضز، زمان شفافیت است گفت: مسئولین باید 
بستر فعالیت اقتصادی سالم را برای فعاالن اقتصادی که به صورت شفاف 

عمل می کنند فراهم کنند.
 او در ادامه بر رعایت حس کرامت طرفین در کمیسیون ها و هیات های حل 
اختالف تأکید کرد و افزود: در صورت رعایت حس کرامت و احترام متقابل 

بین مسئولین و فعاالن اقتصادی تمامی امور به سالمت طی خواهد شد.

رئیس اتاق اصفهان: 

قانون؛ تنها پناه فعاالن اقتصادی در شرایط سخت است
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بعد از گذشت 28 سال از تاسیس مناطق آزاد این مناطق به جای آنکه نبض تپنده 
اقتصاد کشور باشند تبدیل به حیاط خلوت فرصت طلبان و فراریان مالیاتی شده 
است به طوری که اخیرا صدای تولید کنندگان داخلی را بلند کرده که بیاید جلوی 
قاچاق در این مناطق را بگیرید. در یک کالم باید گفت مناطق آزاد هماند اسمش 
منطقه آزاد برای سودجویان بدل شده است. مناطق آزاد را یکی از بارزترین 
نشانه های جهانی شدن اقتصاد و کمرنگ شدن مرزها می دانند. امروزه بسیاری از 
کشورهای دنیا به رغم تفاوت های فاحش در رویکرد و مسلک، بخشی از اراضی 
خود را به ایجاد مناطق آزاد اختصاص داده اند. به گزارش گسترش صنعت، از چین 
گرفته تا ارگوئه و از امریکا تا اسپانیا و تونس و استرالیا در هر پنج قاره می توان 
این پدیده را مشاهده کرد. در ایران نیز نزدیک به 28 سال است که با تدوین و 
تصویب » قانون تاسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی « این راه گشوده شده و 
مناطق آزاد به یخشی رسمی از اقتصاد ایران تبدیل شده اند اما از همان ابتدا تا 

امروز همواره کارکردشان مایه بحث و جدل های فراوانی بوده است.
 تفاوت در تلقی های ذینفعان مناطق آزاد سبب شده است این موضوع به سوژه 
داغی برای چالش های رسانه ای تبدیل شود، اینک و از پس ربع قرن تجربه، گاه 
آن رسیده که بر بلندایی بایستیم و نگاهی بیندازیم به راه رفته و ببینیم آیا این 
راه به سرانجامی رسیده است؟ آیا مناطق آزاد توانسته اند منشا خدمت یا اسباب 
گشایشی شوند؟ آیا اقتصاد ایران و فعاالن اقتصادی و بودجه عمومی و رفاه و 
معیشت مردم توانسته از این رهگذار انتفاعی داشته باشد؟ آیا مناطق آزاد در ایران 
توانسته اند دریچه ای به سوی صادرات جهان باشد یا تنها دروازه ای برای واردات 

و فرار مالیاتی شده اند؟
در یک ارزیابی به نظر می رسد کشورهایی که دارای ثروت های عظیم نفتی 
هستند نیازی به داشتن مناطق آزاد ندارند زیرا آنها بیشتر باید در جست وجوی 
روش هایی برای سرمایه گذاری باشند تا جذب سرمایه ولی در اواخر دهه شصت 
خورشیدی اقتصاد ایران در وضعی بحرانی به سر می برد و شرایطی را به وجود 

آورده بود که نه خواست مردم بود و نه خوشایند مسئوالن. درآمدهای نفتی اندک 
و آغشته به طعم انواع تحریم ها بودند و باید خرج دولتی می شد که متورم و کند و 
سنگین شده بود و در عین حال باید به انتظارات مردمی پاسخ می داد که جمعیت 
شان دو برابر شده بود و به عدالت توزیعی نفتی هم عادت کرده بودند. در نتیجه 
سیاستگذاران وقت اقتصاد کشور در کالفگی بن بست اقتصادی، در تنگنای 
مزیت ژئوپولیتیکی راه حل مشکلشان را هم از خارج وارد کردند و ما برای خروج 

از اقتصاد ورشکسته تک محصولی، صاحب مناطق آزاد شدیم.
اکنون بعد از گذشت 28 سال از تاسیس مناطق آزاد این مناطق به جای آنکه 
نبض تپنده اقتصاد کشور باشند تبدیل به حیات خلوت فرصت طلبان و فراریان 
مالیاتی و دور ماندگان از مناصب دولتی شده است به طوری که اخیرا صدای 
تولید کنندگان داخلی را بلند کرده که بیاید جلوی قاچاق در این مناطق را بگیرید. 
در یک کالم باید گفت مناطق آزاد هماند اسمش منطقه ای آزاد برای سودجویان 
بدل شده و در بی قانونی محض به سر می برد. در همین راستا نایب رئیس دوم  
اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران درباره تاثیر این مناطق بر بازارها 

به گفت وگو پرداخته  است.
و  نساجی  صادرات  و  تولید  اتحادیه  دوم  رئیس  -نایب  بهرام شهریاری   
پوشاک ایران- درباره موضوع یاد شده اظهار کرد: اگر با تک تک نمایندگان 
مجلس و مجمع تشخیص صحبت کنید همگی اذعان می کنند که مناطق آزاد 
به آن اهداف اولیه ای که برایش تعریف شده، نرسیده است و باید به جای تاسیس 
مناطق آزاد جدید به مناطقی که قبال راه اندازی شده رسیدگی کنند. زیرا یکی از 
مشکالتی که در مناطق آزاد وجود دارد درباره قانونی است که از روز اول تصویب 
شد اما به عللی اجرا نمی شود که یکی از آنها اسقرار گمرک است و دیگری بحث 

فرار مالیاتی و معافیت ها است.
 وی ادامه داد: اگر همه این موارد قانونی اجرا شود به طور قطع مناطق آزاد 
می تواند سکویی باشد برای صادرات، اما وقتی کارکرد مناطق آزاد به سطحی 
می رسد که براساس آمارها حدود 13000 شرکت صوری در آن تاسیس می شود؛ 

تبدیل به محلی برای قاچاق و فرار مالیاتی خواهد شد.
شهریاری در پایان بیان کرد: در تاریخ ) 20 اردیبهشت1400( جلسه ای در ستاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز برگزار شد که در آن سردار علی مؤیدی 
اذعان کرد که در تمامی نشست هایی که در مجلس به شکل کارشناسی برگزار 
می شود اعالم کرده ایم این اتفاق هایی که در مناطق آزاد رخ می دهد ضربه 
سنگینی به تولید داخل می زند ضمن اینکه بیشتر موارد قاچاق از مناطق آزاد 
سرچشمه می گیرد. وقتی سردار مویدی اذعان می کند که این اتفاقات برخالف 
قانون شکل گرفته است یعنی دولت قائل به این مطلب است و دستان بخش 

خصوصی مثل همیشه بسته.

مناطق آزاد؛ دروازه ای باز بر روی قاچاق
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قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به تعداد واحد های 
تولیدی تحت تملک شبکه بانکی، از پیگیری این ستاد در راستای برگشت این 
واحدها به چرخه تولید خبر داد و گفت: شبکه بانکی در مواردی که واحد تولیدی 
در پرداخت بدهی خود کوتاهی کند راهی جز تملک ندارد اما این اتفاق نباید 

منجر به تعطیلی آن واحد تولیدی شود.
بابک دین پرست در حاشیه یکصدوچهاردهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید با توضیح اینکه بر اساس مصوبات اولین جلسه ستاد در سال 1400، 
تمامی دستگاه های اجرایی دولت و بخش خصوصی مکلف به احصاء قوانین و 
مقررات مزاحم شدند، گفت: بر اساس این مصوبه مقرر شد تمامی دستگاه های 
اجرایی بخش دولتی تمامی قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی، تمامی 
مصوبات هیئت وزیران و همچنین دستورالعمل ها و بخشنامه های داخلی را که 
به نوعی در حوزه تولید دخالت دارند، چه به عنوان مانع و چه حامی، شناسایی 

و معرفی کنند.
به گزارش شاتا،  قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ، شرط اول رفع 
قوانین مزاحم را شناسایی و احصاء آن ها عنوان کرد و با اشاره به سابقه طوالنی 
قانون گذاری در کشور افزود: یکی دیگر از تکالیف ابالغ شده به دستگاه ها، 
معرفی داوطلبانه قوانین مزاحم از نگاه خود دستگاه ها بود چرا که با تغییر شرایط 
کشور و فضای اقتصادی، برخی قوانین دیگر آن اثر حمایتی را ندارند و ممکن 

است به مانع تبدیل شده باشند.
 دین پرست شناسایی تمام دستورالعمل های جاری در معاونت ها و بخش های 
مختلف دستگاه های اجرایی و ابالغ آن ها در قالب یک دستورالعمل و همچنین 
تفویض حداکثری اختیارات به رده های استانی، به عنوان یک تسهیل گر در امر 

تولید، را از دیگر دستورات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اعالم کرد.
طبق توضیحات قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تمامی گزارشات 
پس از جمع آوری و بررسی در جلسه ای با حضور روسای کمیسیون های مختلف 
مجلس شورای اسالمی، معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و 
دارایی و دبیر هیئت دولت به اطالع بخش های مختلف و مرتبط خواهد رسید 

تا اقدامات بعدی جهت اصالح و حذف آن ها انجام شود.
 وی در ادامه صحبت های خود با تاکید بر پیگیری ستاد در خصوص اجرای 
مصوبات این ستاد تصریح کرد: یکی از موضوعات مهمی که مورد پیگیری قرار 
گرفت در خصوص واحد های تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و موسسات 
غیر بانکی کشور بود؛ طبق گزارش بانک مرکزی تا پایان آذر ماه گذشته، ۵0 
درصد از 32 بانک  و موسسه اعتباری غیر بانکی کشور اعالم کردند هیچ واحد 
تولیدی تحت تملک ندارند؛ بر اساس همین گزارش، 16 بانک و موسسه مالی 
تعداد واحد های تولیدی تحت تملک شده خود را 2 هزار و 789 اعالم کردند که 
از این تعداد، 237 واحد احاله، 699 واحد واگذار به غیر و هزار و 761 واحد هنوز 
در تملک این شبکه است و سه بانک بزرگ کشور به ترتیب 970، 674 و 338 

واحد را در تملک خود دارند.  
دین پرست در پایان صحبت های خود با اشاره به اینکه برخی از واحد های 
تولیدی علی رغم همکاری و تعامل شبکه بانکی، در پرداخت بدهی خود کوتاهی 
می کنند، تملک واحد تولیدی در این موارد امری اجتناب ناپذیر برای شبکه 
بانکی عنوان کرد و افزود: البته این تملک نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی 
شود؛ در کنار پیگیری ستاد در راستای تسریع و تسهیل برگشت واحد های 
تولیدی به چرخه فعالیت، دستورالعمل »جلوگیری از تعطیلی واحد های تولیدی 
تحت تملک شبکه بانکی و موسسات مالی غیر بانکی« در شورای پول و اعتبار 

در حال پیگیری است.

لزوم تسهیل و تسریع روند برگشت واحد های تحت تملک شبکه بانکی

تعیین تکلیف نرخ ارز مبناي محاسبات گمرکي و مأخذ وصول حقوق و عوارض 
گمرکي تا زمان تصویب و ابالغ سود بازرگاني برمبناي قانون بودجه سال 1400 
ابالغ شد.  گمرک مجاز است تا زمان تصویب سود بازرگاني و حقوق ورودي مصوب 
بند د ماده 1 ق.ا.گ بر مبناي قانون بودجه سال 1400 نسبت به اخذ حــقوق ورودي 

، عــوارض و مالیات بر ارزش افـــزوده کاالهاي وارداتي بر اساس مأخذ مندرج در 
جدول پیوست ایین نامه اجرایي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویبنامه 
1۵6704/۵8490 موخ 28/12/98 با مبناي محاسبات نرخ ارز رسمي معادل 42000 

ریال اقدام کند.

تعیین تکلیف نرخ ارز مبناي محاسبات گمرکي و مأخذ وصول حقوق و عوارض گمرکي
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یکی از صحنه هایی که دیدن آن هنگام اپیدمی بیماری های ویروسی برای همه 
مردم آشناست، افرادی است که ماسک به صورت دارند. به همین دلیل بعد از 
انتشار ویروس کرونا، استفاده از ماسک برای پیشگیری از انتقال این ویروس 

خیلی زود تبدیل به روشی معمول در بسیاری از کشورها شد.
درهمین حال که بیماری همه گیر کرونا بشر را با چالشی بی سابقه روبه رو می کرد، 
بسیاری از صنایع با کاهش تولید مواجه شدند و حتی برخی از آنها ورشکست 
شدند. اما مشاغلی هم بودند که در این زمان رشد و موفقیت قابل توجهی را کسب 
کردند. یکی از آنها کارخانه های تولید ماسک بود چراکه ویروس کووید- 19 
باعث شد تولید و فروش ماسک های تنفسی به یکی از پررونق ترین تجارت ها 

تبدیل شود.
به گزارش دنیای اقتصاد-، این درحالی بود که در زمان اولیه شیوع کرونا بسیاری 
از کشورها و از جمله ایران با کمبود ماسک مواجه شدند و به واسطه ایجاد تقاضای 

زیاد جهانی، ظرفیت تولید آن هر روز باالتر رفت. 
 در ابتدا هر ماسک فیلتردار n9۵ در تهران 30 هزار تومان، ماسک معمولی هرعدد 
سه هزار تومان )که بیشتر در بسته های پنج تایی عرضه می شد( و ماسک های 
قابل شست وشو و  استفاده برای دو ماه 1۵0 هزار تومان فروخته می شد. اما در 
ادامه و با عادی شدن وضعیت، قیمت ها رو به کاهش رفت. این درحالی است که 
این روزها قیمت های ماسک در بازار بسیار متفاوت از روزهای اولیه است و تنوع 

زیادی هم ایجاد شده است.
بر این اساس قیمت فعلی ماسک های سه الیه بسته به نوع جنس هر عدد بین 
700 تا 2هزار تومان است. ماسک های پارچه ای معمولی نیز با قیمت هایی بین 
۵ تا 1۵ هزار تومان فروخته می شود و ماسک های دیگری که به »سه بعدی« 
معروف شده اند و کیفیت بهتری نسبت به سه الیه دارند و همچنین کل فضای 
صورت را به خوبی می پوشانند برای هر عدد با قیمت های بین 3۵00 تا ۵هزار 

تومان فروخته می شود.
 اما بحران و کمبود ماسک در روزهای ابتدایی شیوع کرونا در جهان، تجربه بسیار 
گرانبهایی را در اختیار دولت ها قرار داد. اینکه از این وضعیت کسب تجربه کرده 
و برای مدیریت بحران های این چنین، از قبل شرایط و بستر را آماده کنند. مثل 
مشکلی که این روزها هندوستان با آن دست به گریبان شده و به شدت نیاز به 

تولید اکسیژن برای بیماران کرونا پیدا کرده است.
در ایران هم دولت می تواند از ماجرای بحران ماسک، تجربه های خوبی به دست 
بیاورد. مورد اول اینکه برای اتفاق های مشابه تدبیر و چاره اندیشی داشته باشد تا 
بتواند واکنش سریعی داشته و به مردم برای وحشت و استرس حاد اولیه کمک 
بیشتری بکند و مورد دوم که بسیار مهم و اساسی است باید از آشفتگی بازار 
ماسک در روزهای ابتدایی کرونا عبرت گرفته و در موضوع فرآیند قیمت گذاری 

و توزیع آن تجدیدنظر کند. چنان که در طول سال های اخیر برای کاالهای 
مختلف شاهد بوده ایم که بعد از ورود دولت به ماجرای قیمت گذاری )خصوصا از 

نوع اجباری( وضعیت بازار آن کاال وخیم تر شده است.
در مورد توزیع نیز همین ماسک مثال خوبی است. اگر به یاد داشته باشید در 
روزهای بحرانی و ابتدایی شیوع کرونا، ماسک کمیاب شده بود و درحالی که 
دولت آدرس داروخانه ها را برای خرید آن می داد، اما مردم با مراجعه به آنها برای 

خرید این کاال توفیقی به دست نمی آوردند.
پس اگر پروسه قیمت گذاری و توزیع به دست بخش های دیگر سپرده شود و 
دولت ناظر و کنترل کننده بازارها برای بهینه ساختن آن باشد شرایط بسیار بهتر 
خواهد شد. البته مدتی بعد ضرورت اخذ مجوز وزارت صمت برای تولید و توزیع 
ماسک نیز حذف شد و صرفا با نظارت مراکز بهداشتی امکان تولید فراهم شد. 
این شرایط به خوبی مشخص کرد که تعطیلی ماشین امضای مجوزهای دولتی، 

امکان جهش تولید ماسک را فراهم کرد.
اما در ادامه تنوع محصول، افزایش تولید و کاهش قیمت از دستاوردهای حذف 

مجوز دولتی بود که باعث شد وضعیت ماسک در بازار متعادل شود.
 اما جالب اینکه شرکت های طراحی مد و لباس در دنیا هم از این فضا عقب 
نمانده و تمام تالش خود را برای پاسخ  دادن به حس تنوع طلبی شهروندان به 

کار بسته اند.
حاال ماسک به یکی از ملزومات مدلینگ در کشورهای مختلف تبدیل شده و با 
وجود آنکه در برخی از این کشورها میزان شیوع کرونا در حال کاهش است، باز 

هم استفاده از ماسک به بخشی از استایل افراد تبدیل شده است.
این محبوبیت به حدی رسیده که شماری از تولیدکننده های پوشاک اقدام به 
عرضه ماسک هایی براساس سفارش مشتریان خود کرده و مثال ماسک هایی که 
چهره همان فرد روی آن چاپ شده و چهره خندان یا آرایش شده روی ماسک ها 

حک شده رواج بسیاری پیدا کرده است.
در جست وجوی کوتاهی در اینترنت با عنوان »ماسک لوکس« به چندین صفحه 
برای فروش این ماسک ها می توان رسید که برخی از آنها مدعی واردات این 
ماسک ها به ایران هستند. در برخی فروشگاه های اینترنتی در ایران، ماسک های 

الکچری با قیمت های باال نیز فروخته می شوند.
به عنوان مثال یکی از این نوع ماسک ها در یکی از این فروشگاه ها با قیمت یک 
میلیون تومان)!( فروخته می شود. در توضیح قابلیت های این نوع ماسک آمده: 
شارژی، ضد آلودگی و دارای تصفیه هوا و برای استفاده طوالنی مدت. جالب 
اینکه صنعت ماسک در دنیا در طول بیش از یک سال اخیر به حدی رشد داشته 
که در برخی کشورها برای نمایش و فروش برخی از نمونه های خاص آن، شوها 

و مراسم های مد برگزار می شود.

درس های بحران ماسک برای دولت
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داشت:  اظهار  ایران  بازرگانی  اتاق  داخلی  بازرگانی  نایب رییس کمیسیون 
بازرگانی داخلی آسیب جدی دیده و کاهش تقاضا نسبت به پیش از کرونا بیش 
از 40 درصد بوده است.  اسماعیل یزدان پناه در مورد وضعیت بازرگانی داخلی 
اظهار کرد:  بازرگانی داخلی بسیار به توانایی  مردم وابسته بوده که متاسفانه قدرت 
خرید بسیار کم شده است و با افزایش حقوق ها در سال 1400 شاید بتوان آن را 
تا حدودی جبران کرد. در کل دو موضوع مهم به بازرگانی داخلی ما آسیب زد؛ 
نخست کرونا است که به بسیاری از کسب وکارها و مشاغل آسیب زده و برخی 
از مشاغل تا 9۵ درصد آسیب را متحمل شده اند و برخی نیز از این فرصت به 

نوعی استفاده کرده اند. به گزارش ایلنا، وی افزود: دوم نرخ ارز است، البته بازار 
به این کاهش قیمت دالر اهمیت نمی دهد چراکه می داند این کاهش قیمت 
واقعی نیست و نگاه سیاسی در آن وجود دارد. بازار به راحتی نسبت به چنین 
چیزی واکنش نشان نمی دهد، مگر اینکه واقعا این دالر ارزان تر موجب واردات 

ارزان تر شود.
نایب رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران در ادامه بیان کرد: 
چرخه اقتصاد داشت با کرونا و تحریم ها کنار می آمد، االن باز در یک برزخ قرار 
گرفته است. باز همه منتظر مذاکرات برجام هستند و کسی نمی تواند برنامه ریزی 
و کار کند. ما چند سال در این انتظار بودیم و بعد به این نتیجه رسیدیم که نباید 

انتظار بکشیم و شروع به کار کردیم ولی باز یک وقفه ایجاد شد.
وی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم گفت: با توجه به اینکه موضوع انتخابات 
را در پیش داریم، وضعیت بازار کمی آرام تر پیش می رود اما همچنان در رکود 
است، تقاضا نیز کاهش داشته است. کرونا و تورم عوامل مهمی برای کاهش 
تقاضا بوده اند برای مثال وقتی مجالس و رفت وآمدها کاهش داشته حتی بر 
مصرف و تقاضای پوشاک هم تاثیرگذار است. در بخش های مختلف هم این 
تاثیر وجود دارد، از طرف دیگر قدرت خرید مردم کم شده و سعی می کنند در 
زمان اپیدمی با توجه به اینکه درآمدشان کم و تورم بیشتر شده، هزینه های خود 

را مدیریت کنند. طبیعی است که این مساله باعث رکود در بازار خواهد شد.

کاهش 40 درصدی تقاضا در بازرگانی داخلی

دفتر واردات گمرک ایران، نکات چهارگانه ای را از جمله مشخص نمودن وضعیت 
کد رهگیری بانک توسط صاحب کاال ) اخذ یا عدم اخذ آن ( برای نظارت دقیق تر 
در مسیر ترخیص پارچه های رومبلی ابالغ کرد. مدیر کل دفتر تعرفه گمرک ایران 
اعالم کرد،  در اجرای بخشنامه شماره 99/1618699 مورخ 99/12/24 معاونت 

محترم فنی و امور گمرکی نظر به مکاتبات متعدد وزارت صمت جهت انعکاس 
ایرادات و نقائص اطالعات ارسالی گمرکات و بمنظور پرهیز از نامه نگاریهای زائد، 
طوالنی شدن روند رسیدگی و بوروکراسی اداری رعایت موارد ذیل مجدداً تاکید می 
گردد.  به گزارش خبرگزاری تسنیم، خواهشمند است ضمن معطوف نمودن توجه 
همکاران ذیربط و نظارت برحسن اجرای آن دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ گردد در 
انجام مکاتبات موضوع بخشنامه فوق تسریع گردیده و قبل از ارجاع موضوع از درج 

اطالعات ذیل اطمینان حاصل نمایند.
 1 -نظریه کامل آزمایشگاه مجاز تعیین ماهیت طبق بخشنامه های قبلی به منظور 

بررسی درخصوص کد تعرفه کاال دراین دفتر. 
2 -تاریخ دقیق ثبت سفارش و قبض انبار .

 3 -مشخص نمودن وضعیت کد رهگیری بانک توسط صاحب کاال ) اخذ یا عدم 
اخذ آن (.

 4 -جهت ادامه فرآیند مکاتبه اعالم نمایند با کدامیک از بندهای 1 تا 4 بخشنامه 
فوق الذکرمطابقت دارد.

چالش ترخیص پارچه های رومبلی ادامه دارد
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وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد اصالح اساسنامه سازمان صنایع کوچک 
و شهرک های صنعتی ایران را برای سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارائه 

کرد.
 با توجه به نامگذاری سال 1400 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال 
»تولید؛ پشتیبانی  ها و مانع زدایی ها«، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران به عنوان سازمان توسعه ای متولی صنایع کوچک و متوسط کشور درنظر دارد 
در جهت حضور مؤثر و بیشتر بخش خصوصی، نسبت به حذف برخی از موانع 

اقدام نماید.
 به گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، در این راستا، به 
منظور ایجاد زمینه الزم برای تحقق این رویکرد، برخی اصالحات در اساسنامه یاد 
شده صورت پذیرفته که با توجه به تأیید مجمع عمومی سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران با اصالحات مذکور، وزارت صنعت، معدن و تجارت متن 
پیش نویس تصویب نامه را برای طرح و تصویب در هیأت دولت ارائه کرده است.

 متن پیشنهاد اصالح اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
به این شرح است:

1- بندهای )2(، )10(، )13( و )14( ماده )4( اساسنامه سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران به شرح زیر اصالح می شود:

الف- در بند )2( عبارت »و مشارکت در ایجاد آن ها« بعد از عبارت »وزارت صنایع 
و معادن« اضافه می شود.

 ب- در بند )10( بعد از عبارت »زادپروری )انکوباتوری(«، عبارت »و شهرک های 
صنفی« اضافه می شود.

 ج- در بند )13( عبارت »آموزش و توسعه صنایع کوچک« جایگزین عبارت 
»آموزشی« می شود.

 د- در بند )14( عبارت »و مشارکت در احداث شهرک های صنعتی و صنفی از 
طریق شرکت های تابعه« بعد از عبارت »سرمایه گذاری های انجام شده« اضافه 

می شود.
 2- ماده )۵( اساسنامه به شرح زیر اصالح می شود:

سرمایه سازمان از مبلغ 3.۵63.000.000 ریال به مبلغ 672.219.000.000 ریال 
افزایش می یابد که به 6.722.190 سهم یکصد هزار ریالی با نام تقسیم که تمام آن 

متعلق به دولت و غیرقابل انتقال می باشد.
 3- بندهای )8( و )11( ماده )10( اساسنامه به شرح زیر اصالح می شود:

الف- در بند )8( عبارت »در حدودی که شورای حقوق و دستمزد مقرر می نماید« 
حذف می شود.

ب- در بند )11( عبارت »و ارائه به هیأت وزیران جهت تصویب« حذف می شود.
گفتنی است، پیشنهاد فوق هم اکون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک 

دفتر هیأت دولت در دست بررسی و تصمیم گیری است.

رفع موانع و حضور مؤثر و بیشتر بخش خصوصی در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( از احیای 170 واحد صنعتی 
راکد در استان تهران در سال گذشته خبر داد و شرایط دریافت تسهیالت جهش 

تولید را تشریح کرد.
یداهلل صادقی با بیان اینکه سال گذشته 170 واحد تولیدی، صنعتی راکد و 
تولید  مدار  به  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه های  پیگیری  با  غیرفعال 
بازگشتند، اظهار کرد: سال گذشته 220 جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 
برگزار شد که به مشکالت 1200 واحد صنعتی و تولیدی رسیدگی و تعداد 12۵4 

مصوبه نتیجه آن بود.
به گزارش جهان صنعت،وی همچنین با بیان اینکه به دلیل شرایط سخت 

اقتصادی ایجاد شده در اثر تحریم ها و شیوع ویروس کرونا، بعضی از واحدهای 
تولیدی به ویژه صنایع کوچک دچار آسیب شده اند، وعده داد که با عزم جدی 

مسووالن و دستگاه های اجرایی این مشکالت مرتفع خواهد شد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران با اشاره به پرداخت تسهیالت 
رونق تولید همچون سنوات گذشته به واحدهای متقاضی درباره تسهیالت 
جهش تولید گفت: تسهیالت جهش تولید به دارندگان جواز تاسیس، توسعه، 
پروانه  کارگاه،  شناسایی  کارت  صنعتی،  فعالیت  گواهی  بهره برداری،  پروانه 
اکتشاف، گواهی کشف، پروانه بهره برداری معدن و مجوزهای صنفی معتبر در 

قالب سرمایه ثابت و سرمایه در گردش قابل پرداخت است.

رییس سازمان صمت تهران:

 1۷0 واحد صنعتی راکد در تهران احیا شد
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سختی های واردات مواد اولیه به سبب تحریم و صعود هزینه ها به سبب نوسانات 
ارزی باعث شده قیمت تمام شده لباس بچه ایرانی افزایش پیدا کند، البته قیمت 

لباس های وارداتی افزایش بیشتری را تجربه کرده است.
بازار  در  خارجی  برندهای  توفیق  قیمت، همچنان  اختالف  افزایش  باوجود   
پوشاک کودک، دست کم در تهران بیشتر است. همچنین مشاهدات میدانی 
»دنیای اقتصاد« از افت حجم فروش ۵0 درصدی نسبت به دو سال گذشته 
حکایت دارد. البته در روزهای شیوع کرونا فروش اینترنتی بخشی از دخل کسبه 

را تامین می کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، خیابان بهار، اردیبهشت 1400. هوا بهاری است و 
فروشگاه های لباس این راسته دو یا سه در میان کرکره را کمی باال کشیده اند. 
بسیاری از کسبه به سبب اعمال محدودیت های کرونایی فعالیت نمی کنند و آنها 
که چراغ مغازه را روشن کرده اند هم می گویند  »باید چک پاس کنیم.« یکی از 
کسبه این خیابان که پیرمردی با شکمی برآمده و موهایی ریخته است می گوید 
میزان فروش او نسبت به سال گذشته  بهتر بود. پارسال که کرونا تازه آمده بود 
عمال همه تعطیل بودیم. اما اگر بخواهم امسال را با دو سال پیش مقایسه کنم 

۵0 درصد کسری دخل داشتم. عدد همان است؛ اما ارزش آن نیست!
پیرمرد کرکره را کمی باال می کشد تا نور بیشتری به مغازه بتابد. لباس های 
دخترانه با گلدوزی های رنگی روی دامن و شانه، رنگ تازه ای در نور پیدا می کنند: 
»برای مثال اگر دخل دو سال پیش را یک میلیون تومان درنظر بگیریم دخل 
امسال هم همان شده است با این تفاوت که دو سال پیش از فروش ۵ جنس 
یک میلیون تومان به دست می آمد اما االن از فروش 3 جنس. دخل من همان 
عدد است اما در عمل ضرر کردم چراکه هزینه ها افزایش یافته اما دخل من 

کوچک تر شده است.« 
این فروشنده درباره شرایط بازار لباس بچه می گوید:  »مشتری هایی که از اینجا 
خرید می کنند قشری هستند که به اصطالح دستشان به دهنشان می رسد 

با این حال کاهش قدرت جیبشان کامال در خرید مشخص است.« به گفته 
این فروشنده، حتی مشتری  ثابتی  که دوست بنده هم هست و هر سال برای 
نوه هاش خرید می کرد سال به سال از خریدش کم شد. قبال با ۵00 هزار تومان 
می توانست مثال برای 3 نوه لباس بخرد االن همان پول را باید برای یکی خرید 

کند. آن هم در حالی که گفتم مشتری های این منطقه قشر متوسط هستند.
جلوتر و بعد از مغازه هایی که بسته هستند، رد نوری از زیر کرکره ای که تقریبا 
تا زانو باال کشیده است بیرون زده است. فروشنده جوانی است حدودا 30 ساله 
با پوستی سبزه و موهایی تیره و پرپشت. او درباره اوضاع بازار پوشاک بچه به 

»خراب« بسنده می کند.
حسام در پاسخ به این سوال که آخرین باری که لباس بچه با افزایش قیمت همراه 
شد چه زمانی بود می گوید: »هروقت که سفارش می دهم. امکان ندارد برای 
سفارش جدید تماس بگیریم و قیمت ها باال نرفته باشد.« به گفته حسام قیمت 
انواع لباس بچه نسبت به سال گذشته بیشتر از دو برابر شده است »در حالی که 
فروش و درآمد ما افت کرده است. هزینه اجاره بها و دستمزد شاگرد سربه فلک 
گذاشته، اما فروش ما در این سه سال کاهش پیدا کرده است. شرایط به گونه ای 

است همین که چراغ مغازه را روشن نگه داشتم راضی ام.«
حسام در مقابل سوال چرا با وجود محدودیت های کرونایی مغازه را باز کردی 
می گوید:  »مجبورم. البته االن برای ارسال سفارش های اینترنتی مغازه را باز کردم 

اما بعضی از همکارها مغازه را کامال بازکرده اند.«
به شکل  اینترنتی  میزان سفارش های  کرونا  زمان شیوع  از  گفته حسام  به 
چشمگیری افزایش یافته است:  »خیلی ها تا جنس را نبینند نمی خرند اما برخی 
دیگر خرید اینترنتی جزئی از زندگی شان شده. کرونا هم که شایع شد عمال 
فروش اینترنتی جزوالینفک دخل فروشنده ها شد. برای زمان هایی مثل االن که 

نمی توانیم مغازه را باز نگه داریم فروش اینترنتی یک نعمت است.«
به گفته این فروشنده فروش اینترنتی او نسبت به سه سال پیش 100درصد 
افزایش یافته و هم اکنون بین 20 تا 30 درصد دخل او را تشکیل می دهد که »در 

روزهای کسادی فروش حضوری، به 40 درصد هم می رسد.«
 بازار دیگر لباس بچه خیابان سنایی است. از میدان سنایی به باال تابلوهای 
مغازه ها پر از اسم های کودکانه و شاد است. کرکره ها پایین است اما کفش های 
قرمز دخترانه ای که پای مانکن کرده اند، از زیر کرکره مشخص است. یکی از 
فروشندگان خیابان سنایی می گوید بازار لباس بچه »کساد است تا وقتی که وضع 

مردم خوب نشود جان نمی گیرد.«
سعید که مردی میانسال با موهایی جوگندمی است پشت میز نشسته و وقتی 
شاگردش کرکره را باال کشید از کشوی میز ماسک برداشت: »قیمت لباس بچه 
نسبت به دو سال پیش بیشتر از دوبرابر شده است.« او پیراهنی دخترانه را که به 

فروش اینترنتی؛ ناجی بازار پوشاک کودک
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دیوار نصب شده است، نشان می دهد: »این پیراهن ترک است. طالب هم زیاد 
دارد. همین جنس را دو سال پیش ۵0 هزار تومان می فروختم االن رسیده به 

200 هزار تومان. چند درصد رشد کرده است؟«
سعید می گوید با وجود افزایش قیمت ها جنس خارجی توفیق بیشتری در بازار 
دارد »چراکه قیمت تمام شده جنس ایرانی هم باال رفته است و عمال اختالف 
زیادی ندارند. قبال یکی از دالیلی که جنس ایرانی خریدار داشت قیمت پایین تر 
بود اما االن هم انتخاب بیشتر مردم جنس خارجی است چراکه کیفیت بهتری 

دارد.«
مشاهدات میدانی بازار پارچه حاکی از افزایش 100 درصدی قیمت این کاال در 
سال 99 دارد. همین طور فعاالن حوزه پارچه می گویند به سبب کاهش قدرت 
خرید »بنکداران دیگر چک قبول نمی کنند و فقط نقد خرید و فروش می شود. 

اما قبال بعد از سفارش فرصت 10 روزه ای داشتیم که بتوانیم چک را پاس کنیم. 
همین طور قیمت را در پیش فاکتور لحاظ نمی کنند چون قیمت ها روزبه روز تغییر 

می کند.«
 مشاهدات میدانی ما نشان می دهد بازار لباس بچه نسبت به دو سال پیش با 
کاهش فروش بیش از ۵0 درصدی روبه رو بوده اند. این در حالی است که افزایش 
هزینه ها و قیمت  لباس در مقابل این کاهش فروش شرایط را برای آنها سخت 
کرده است؛ البته در این دوران فروش اینترنتی بخشی از ضرر کسبه را جبران 
کرده است. همینطور مشاهدات میدانی  حاکی از کاهش تقاضای لباس نوزاد و 
افزایش تقاضای لباس برای بچه های بین 10 تا 13 سال است. همچنین کسبه 
خیابان های بهار و سنایی معتقدند که بیش از افزایش قیمت ها، قدرت خرید پایین 

مردم عامل اصلی کسادی است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران 
با انتقاد از اینکه صنعت پوشاک در شرایط فعلی بالتکلیف بوده و دولت نیز هیچ 
برنامه ای برای حمایت از آن اعالم نمی کند، گفت: اگر می خواهید این صنعت را 

نابود کنید، روشن اعالم نمایید.
مجید افتخاری با اشاره به اینکه در طول سه ماهه اخیر همانند سال گذشته 
صنعت نساجی با بی مهری مسووالن روبرو بوده است، گفت: با روند کاهشی 
قیمت ارز به نظر می رسد قاچاق پوشاک به کشور رونق بیشتری پیدا کند این 
درحالی است که صنعت پوشاک در طول سه سال اخیر تمام تالش خود را 
برای وضع قوانینی جهت کاهش حجم قاچاق پوشاک انجام داده است حتی 
مسووالن ممنوعیت واردات پوشاک را در کشور اجرایی کردند اما مهم قاچاق 

این کاالهاست.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از خبرگزاری تسنیم، عضو هیئت مدیره 
اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران با بیان اینکه متاسفانه 

بعد از شیوع بیماری کرونا حمایت از صنعت پوشاک به حداقل ممکن رسیده بود 
صفر شده است، افزود: تولیدکنندگان به ناچار برای گردش فعالیت خود محصول 
تولید می کنند اما از آن طرف بخش توزیع با تعطیلی های مداوم روبروست. دولت 
قرار بود حمایت الزم را از صنایع در شرایط تشدی شیوع بیماری کرونا انجام دهد 

ولی این صنعت با هیچگونه حمایتی روبرو نشده است.
وی تصریح کرد: زمانی که توزیع یک کاال دچار یک مشکل شود از آن طرف 
به طور حتم تولیدکننده نیز حجم تولید خود را کاهش می دهد و در نهایت این 
صنعت است که با حجم تعطیلی واحدهای تولیدی روبرو خواهد شد.افتخاری 
اضافه کرد: امروز مواد اولیه به سختی در اختیار واحدهای تولیدی قرار می گیرد 
از آن طرف تعطیلی ها نیز مدام تکرار می شود چرا دولت هیچ بسته حمایتی برای 

تولیدکنندگان ندارد.
وی بسته اعالمی از سوی نهاوندیان را طنزآمیز دانست و گفت: در این بسته 
گفته شده فاصله زمانی برای عدم درج سابقه چک برگشتی برای تولیدکنندگان 
درنظر گرفته می شود این درحالی است که  سایر کشورها  چنین حمایت بیهوده 
و غیرمنطقی از تولیدکنندگان به عمل نمی آورند. امروز فروشی صورت نگرفته 
که تا بتوان مالیات و بدهی های بانکی را پرداخت کند دولت کدام بسته را برای 
صنعت نساجی تعریف کرده است؟ اگر می خواهید این صنعت را نابود کنید به 

صورت روشن اعالم نمایید تا تکلیف تولیدکنندگان معلوم شود.
افتخاری با بیان اینکه جلسات مختلفی با مسووالن وزارت صنعت برای رفع 
مشکالت خود برگزار کرده ایم، گفت: راه نجات این صنعت حمایت است البته 
ما حمایت مالی نمی خواهیم در شرایطی که حجم تعطیلی ها گسترده است و 
رکود در بازار غوغا می کند به طور حتم مردم هزینه کمی را صرف خرید پوشاک 

می کنند که همین موضوع ما را نگران تر کرده است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران: 

دولت اراده ای برای کمک به صنعت پوشاک ندارد
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بازارها به صورت خودکار به تعادل می رسند. این بزرگ ترین درس اقتصادی 
کروناست که با بررسی کارنامه تجارت ماسک در سال 99 می توان گرفت.

مرور کارنامه ایران در زمینه صادرات و واردات ماسک نشان می دهد ایران در 
سال گذشته 1/ 1 میلیون دالر ماسک صادر کرده ضمن اینکه 34/ 8 میلیون 

دالر نیز ماسک وارد کرده است.
کویت و عراق بزرگ ترین مقاصد صادراتی ماسک بوده اند، ضمن اینکه در این 
سال بزرگ ترین فروشندگان ماسک  به ایران سه کشور چین، امارات و ارمنستان 
هستند. مرور کارنامه تجارت ماسک نشان می دهد با گذشت زمان قیمت ماسک 
تعدیل شده و با به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا در این بازار، قیمت ها در سطحی 

معقول تعدیل شده اند و به ارقامی کمتر از ابتدای دوره شروع پاندمی رسیده اند.
به گزارش دنیای اقتصاد ، نمودار واردات و صادرات ماسک به خوبی این نکته 
را نشان می دهد که بعد از یک دوره افزایش شدید تقاضا و نیز تمایل به واردات، 
بازار ماسک در ایران به تعادل رسیده است. در عین حال، در اثر این وضعیت 
قیمت های نجومی ماسک نیز به سطحی پایین تر عقب نشسته اند که احتماال 

ناشی از تولید گسترده واحدهای داخلی بوده است.
 شواهدی تازه از تجارت ایران گویای گردش مالی حدود 36میلیون  دالری 
اتاق  اقتصادی  بررسی های  معاونت  آمارهای  است.   1399 سال  در  ماسک 
بازرگانی تهران نشان می دهد ایران طی سال 1399 در مجموع حدود 63 تن 
ماسک صورت به ارزش یک میلیون و 143هزار دالر به 12 کشور صادر کرده 
است. در مقابل 48۵ تن از این کاال نیز به ارزش 34 میلیون و 779 هزار دالر 
از 14 کشور، وارد ایران شده است. چین بزرگ ترین صادرکننده ماسک به ایران 
بوده که حدود 390 تن ماسک را به ارزش 27 میلیون و ۵91 هزار دالر به 
ایران ارسال کرده است. از آن سو، کویت با خرید بیش از 13/ 8 تن ماسک از 

ایران، بزرگ ترین مقصد کشور در زمینه صادرات ماسک در سال 1399بود. از 
نکات جالب دیگر این گزارش، وضعیت ارزآوری آن است. ماسک صورت دارای 

پتانسیل ارزآوری باالیی است.
 میانگین قیمت صادرات ماسک صورت در سال 1399 حدود 18 دالر در هر 
کیلوگرم بوده که تقریبا ۵9 برابر میانگین قیمت صادرات بدون نفت خام ایران 
است )اگرچه به دلیل اعمال ممنوعیت صادرات، امکان آشکار شدن پتانسیل 
با  آزادی تجارت  این موضوع نشان می دهد در صورت  مزبور محقق نشد(. 
کشورهای مختلف، صنعت ماسک قادر است تولیدات خود را با ارزش افزوده 

مناسبی به بازارهای خارجی صادر کند.
اما نکته جالب دیگری که در بررسی تجارت ماسک می توان به آن پی برد، 
واردات ماسک و قیمت 72دالری آن برای هر کیلوگرم است. عددی که دقیقا 
چهاربرابر بهای ماسک صادراتی ایران است و از واردات انواع خاصی از ماسک در 
کشور خبر می دهد. این فاصله قیمتی که احتماال به انواع پزشکی ماسک مربوط 

است، باعث شده تا واردات ماسک 34 برابر صادرات ماسک باشد.
رقمی که گرچه فاصله بسیار زیاد میان واردات و صادرات ماسک را در ایران در 
سال 99 نشان می دهد اما یک نکته نیز دارد. نکته مهمی که باید به آن توجه 
کرد، حجم باالی واردات ماسک است که در ماه های اولیه پاندمی رخ داده و 
تقاضا را برای خرید ماسک خارجی باال برده است. در باقی ایام سال اما شرایط 
به دلیل افزایش تولید داخلی مزید بر علت شد تا جذابیت خرید ماسک از خارج 
از بین برود. نموداری که در گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران 
وجود دارد به خوبی این موضوع را نشان می دهد. در واقع پیک تقاضای واردات 
ماسک در اردیبهشت 1399 رخ داده و هرچه از این زمان گذشته، واردات کاهش 
یافته است. در عین حال هرچه به سمت مردادماه و حتی ماه های پایانی سال 
حرکت کرده ایم، تمایل یا امکان خرید ماسک از خارج از کشور کاهش یافته و 
تولید داخلی جایگزین خرید خارجی شده است. قله واردات ماسک در اردیبهشت 

1399 بوده است که بیش از 14میلیون دالر در یک ماه واردات داشته ایم.
در بخش صادرات هم به جز ماه های ابتدایی سال، صادرات ماسک چندان 
چشمگیر نبوده است که احتماال این موضوع به دالیلی نظیر صدور بخشنامه 
ضدصادراتی بوده است. بیشترین حجم از صادرات ماسک در تیر ماه 1399 
صورت گرفته که حدود 800 هزار دالر بوده است. از جزئیات دیگر اقتصاد ماسک 

در سال 99 تراز بازرگانی ایران در این بخش است.
شواهد موجود نشان می دهد ایران در صادرات ماسک صورت در سال 1399 
دارای کسری 7/ 33 میلیون دالری است. بیش از 99 درصد از ارزش صادرات 
ماسک ایران تا تیرماه 1399 صورت گرفته که دلیل آن مصوبه ابالغ شده 
دولت برای ممنوعیت صادرات ماسک در تاریخ20تیر 1399 بوده است. با وجود 
ممنوعیت صادرات ماسک، طی ماه های شهریور، مهر، آذر و دی هم در مجموع 

حدود ۵6/ 9هزار دالر صادرات انجام شده است.

بزرگ ترین فروشندگان ماسک به ایران
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معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر استفاده از 
ظرفیت های موجود در بخش تولید، گفت: در برنامه های تدوین شده برای سال 

1400 احیاء 2 هزار واحد تولیدی در سراسر کشور هدف گذاری شده است.
و  کوچک  صنایع  سازمان  مدیران  و  مدیرعامل  با  جلسه  در  زرندی  سعید 
شهرک های صنعتی ایران گفت: مقررشده است 1600 واحد راکد در داخل 

شهرکهای صنعتی و 400 واحد تعطیل خارج از شهرکها راه اندازی شود.
 به گزارش شاتا،  معاون طرح و برنامه وزارت صمت افزود: در سال گذشته بیش 
از 1۵00 واحد راکد به چرخه تولید برگشت و هدفگذاری که از ابتدای سال 99 
تدوین شده بود محقق شد و این مسئولیت در سال جاری نیز به سازمان صنایع 

کوچک و شهرکهای صنعتی محول شد.
 زرندی در توضیح پروژه های تعریف شده برای این سازمان در سال 1400، 
تصریح کرد: توسعه زیرساخت شهرک ها، توسعه خوشه های کسب و کار 
صنعتی و صنفی با هدف 40 خوشه، توسعه صنایع کوچک و مستعد پیمانکاری 
فرعی در راستای تکمیل زنجیره تامین صنایع بزرگ برای 2۵0 واحد از جمله 
پروژه های است که برای سال 1400 برای سازمان صنایع کوچک و شهرک ها 

تعریف کرده ایم.
 وی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت های موجود در بخش تولید اظهار داشت: 
تمرکز وزارت خانه بر استفاده از ظرفیت های موجود است که شامل 3 موضوع 
احیاء واحدهای راکد، افزایش ظرفیت واحدهای موجود و واگذاری واحدهای راکد 

نیمه تمام می باشد.
 معاون طرح و برنامه وزارت صمت از تمرکز وزارت متبوع خود بر واحدهای راکد 
نیمه  تمام خبر داد و گفت: از موضوعاتی که امسال برای آن برنامه ریزی شده 
است واحدهای راکد نیمه تمام است که باید برای آن تعیین تکلیف کرد چرا که 
تعدادی واحد نیمه تمام سالهاست بصورت راکد مانده و باید از سرمایه گذاران 

جدید برای تکمیل آن کمک گرفت.
 وی همچنین دربخش دیگر از صحبت های خود، موضوع انرژی را یکی از 
موضوعات مهم برای آینده این سازمان عنوان و تاکید کرد: اگر به دنبال توسعه 
سرمایه گذاری در بخش تولید و خواستار جهش بزرگ در بخش صنعت هستیم، 
نیاز است برای تامین برق ، آب و گاز برای شهرکها نیازمند یک تحرک جدی 

شکل بگیرد.
 زرندی با بیان اینکه سازمان صنایع کوچک و شهرک ها هم باید به مدل جدیدی 
از سرمایه گذاری و تامین مالی برای این موضوع اقدام نماید، گفت: گرچه در 
قوانین ومقررات بصورت شفاف وظایفی برای وزارت نیرو و نفت تعریف شده اما 
به دلیل کمبود اعتبارات این وزارتخانه ها مشکالتی در این زمینه می باشد که 
امیدواریم با مساعدت سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو و نفت موضوع انرژی 

مورد نیاز شهرک ها تامین شود.
 همچنین در این جلسه رسولیان رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی گزارشی از اقدامات این سال در سال 99 ارائه داد؛ همچنین برنامه های 
سال 1400 بررسی و مقرر شد رصد و پایش برنامه های ابالغی بطور منظم 

انجام شود.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت:

هدف گذاری احیاء 2 هزار واحد راکد در سال جاری
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 تغییرات شرکت های نساجی

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

واحد غربی است.  

 شرکت اطلس سینایزد )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/11/03 ماده 2 اساسنامه به شرح 
ذیل اصالح 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 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 نساجی یگانه ریس )سهامی خاص(
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/12/13 ، نشانی شرکت به کاشان ، قطب 

راوندی ، کوچه افشان هفدهم، کوچه حکمت 33 ،طبقه همکف تغییر یافت. 

 مجتمع صنایع نساجی نگین رز سپاهان )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1400/01/31 ، ترازنامه ، عملکرد و حساب 
سود وزیان سال مالی 1399 به تصویب رسید. اسماعیل زمانیان به سمت رئیس هیئت مدیره ، 
رحمت اله زمانیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، رضا اله وردی به سمت مدیرعامل، محمد 
قره گزلو و علیرضا فاضل زاده به سمت بازرس اصلی و علی البدل انتخاب شدند. روزنامه نسل 

فردا و انتشار آگهی های شرکت تعیین گردید. 

 شرکت صنایع نساجی بدر نصف جهان )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده  مورخ 1399/12/20،  سرمایه شرکت از مبلغ 

50 میلیارد ریال به مبلغ 200 میلیارد ریال افزایش یافت.

 شرکت نساجی آفرین اردکان )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده  مورخ 1399/09/25 ،  سرمایه شرکت از مبلغ 

48000000000 ریال به مبلغ 210000000000 ریال افزایش یافت.

 شرکت نو آوران نساجی پاسارگاد )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور  فوق العاده  مورخ 1399/12/17 ، موسسه 
حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به سمت بازرس اصلی و محمد حسین کریمی به سمت بازرس 

علی البدل انتخاب شدند. 

 شرکت صنایع نساجی تارا ریس آریا )سهامی خاص(تهیه و تنظیم : مینا بیانی
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور  فوق العاده  مورخ 1399/09/27 ، موسسه 
حسابرســی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به سمت حســابرس و بازرس اصلی و 

سید محمد صالح متقی نژاد به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. 

 شرکت تعاونی تولیدی فرش ماشینی نگین بافت مازندران 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور  فوق العاده  مورخ 1399/04/20 ریال 
با توجه به انحالل شــرکت، سید حسین هاشمی فرد و حسین آقائی بعنوان اعضای هیأت 
تصفیه و، سعید عسگری به عنوان مدیر تصفیه انتخاب شدند. مرکز تصفیه مازندران، قائم شهر، 
بخش مرکزی ، شهر ارطه ، خیابان پیرتکیه، نبش نارنجستان 20 ، طبقه فوقانی فرش موکت 

بهارستان می باشد. 

 شرکت نساجی ترانه و ترمه دهق )سهامی خاص(
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/01/23 ، سعید طالبی به سمت مدیرعامل ، 
مجید طالبی به  سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، امیر طالبی به سمت رئیس هیئت مدیره، 
غالمرضا براتی به سمت بازرس اصلی و مصطفی محمد جعفری به سمت بازرس علی البدل 
انتخاب شدند.  ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1399 مورد تصویب قرار 

گرفت. 

 شرکت نساجی نگین البرز آران )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور  فوق العاده  مورخ 1399/12/25،  موسسه 
حسابرسی تدبیر ارقام اسپادانا به سمت بازرس اصلی و عباس بهادری به سمت بازرس علی البدل 

انتخاب شدند .

 شرکت نساجی دیبا ریسان آران )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/01/17 ، سرمایه شرکت از مبلغ 33 میلیارد 

ریال( به مبلغ )یکصد میلیارد ریال( افزایش یافت.

 شرکت نساجی نادیا فرش کاشان )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور  فوق العاده  مورخ 1399/12/26 ،  موسسه 
اصالح گستران امین به عنوان بازرس اصلی و ابوالفضل آبیار به سمت بازرس علی البدل انتخاب 

شدند. 

 شرکت نساجی سعیده الیاف نجف آباد )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور  فوق العاده  مورخ 1399/12/09 ، موسسه 
حسابرسی و خدمات مدیریت مستقل اندیشان پارس بعنوان بازرس اصلی و الهه قوه عود بعنوان 
بازرس علی البدل انتخاب شدند.  روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 

تراز مالی97 و 98 به تصویب رسید.

 شرکت صنعت نساجی ایرانیان بافت کوروش )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده  مورخ 1399/10/01 ، مرکز اصلی شرکت به 
مشهد ، شهرک صنعتی مشهد )کالت ( ، مقابل شهرک صنعتی کالت ، جاده کالت ، خیابان 

فوالد ، اولین تقاطع نبش 18متری قطعه26 ، طبقه همکف تغییر یافت.

 شرکت تولیدی پوشاک جامه سرا )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور  فوق العاده  مورخ 1399/12/17 ، ترازنامه 
و حساب سود و زیان سال مالی 98 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 
هشت بسمت بازرس اصلی و محمدحسین خدادادی به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند.
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 شرکت ریسندگی نخ الله نقش جهان )سهامی خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده  مورخ 1399/11/01 ، به موضوع شرکت 
وماده 2 اساسنامه به شرح زیر الحاق گردید : »تولید انواع نخ و پارچه و منسوجات و پوشاک 
در صنعت نساجی ، تولید خرید و فروش وصادرات واردات انواع الیاف و نخ و پارچه و پوشاک 
و منسوجات و تامین مواد اولیه تولید انواع الیاف و نخ و پارچه و پوشاک و منسوجات، احداث 
کارخانــه تولید الیاف و نخ و پارچه و پوشــاک و راه اندازی خط تولید و بهره برداری ، تامین 
مواد اولیه صنعت نساجی و انواع منسوجات نساجی تکمیل و رنگرزی و تولید پوشاک و قبول 
سفارش هرگونه عملیات تکمیل روی پارچه و تزیینات، خرید و فروش انواع الیاف و نخ و پارچه 
و منسوجات و پوشاک به صورت مستقیم و غیر مستقیم ،واردات و صادرات و فعالیت بازرگانی 
مرتبط با موضوع شرکت و نصب و راه اندازی، طراحی و ساخت کلیه ی سیستم های صنعتی 
مرتبط با کارخانجات نساجی و پوشاک و تولید مواد اولیه مرتبط ، ارائه کلیه فعالیت های تجاری 
و خدمــات بازرگانی در زمینه خرید و فروش واردات صــادرات، خدمات پس از فروش کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی، افتتاح حساب و گشایش اعتبارات برای شرکت نزد بانک ها، اخذ وام و 
تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانک های و موسسات اعتباری داخلی و خارجی صرفا جهت 
تحقق اهداف شرکت، انعقاد قرار داد با شرکت ها، ادارات، ارگان ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، 
شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ واعطا نمایندگی از کلیه شرکت 
ها و کارخانجات داخلی و خارجی و برپایی و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی )به جز 

نمایشگاه های فرهنگی و هنری( پس از اخذ مجوزهای الزم«. 

 شرکت رنگ وتکمیل پارچه طاووس یزد )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/01/15 محمد مزیدی به سمت رئیس هیئت 
مدیره ،غالمحسین استادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید محمد زرگرچی به سمت 
مدیرعامل ، افسر ناظر زاده به ســمت بازرس اصلی و مهری کالنتری زاده به سمت بازرس 

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

 شرکت یارا پویش ایرانیان ) با مسئولیت محدود( 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده  مورخ 1399/12/02 ،  سرمایه شرکت از 
مبلغ 150000000000ریال به مبلــغ 300000000000 ریال افزایش یافت.  موارد ذیل به 
موضوع فعالیت شــرکت الحاق و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح شد: » نصب و اجرای 
چمن های مصنوعی،کفپوش های ورزشی و کلیه تجهیزات ورزشی-طراحی ،ساخت و اجرای 

کلیه کارهای ابنیه ای و تاسیساتی-تولید انواع نخ، تولید انوع پارچه چتایی و ژئوتکستایل.« 

 شرکت تعاونی نهصد و هشتاد و چهار تولیدی پوشاک 
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور  فوق العاده  مورخ 1400/01/30 ، شهناز 

آرمند به سمت بازرس اصلی و  و فرحناز آسمی به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. 

شرکت تعاونی تولید آذین پوشاک امین 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/01/23 ، خدیجه نادی به سمت رئیس هیئت 
مدیره ، حبیبه نادی به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ، فریده نادی به عنوان 
بازرس اصلی و امین نجیبی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. صورتهای مالی سال 

1399 تصویب گردید. 

 گروه تولید پوشاک مهام )سهامی خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور  فوق العاده  مورخ 1399/11/02 ، محمد 
حسن حیدری به سمت رئیس هیئت مدیره، امیر حسین حیدری به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل، موسسه حسابرسی و خدمات مالی ابرار اندیشان به سمت بازرس اصلی و 
موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به سمت بازرس علی البدل، انتخاب 

شدند 

 شرکت تولیدی و صنعتی فرتاب )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده  مورخ 1399/12/03 ،

موضوع فعالیت شرکت به : 
1- تهیه و تولید و توزیع انواع و اقسام نخ ، پارچه و سایر محصوالت مشابه

2- واردات مواد اولیه، لوازم یدکی و ماشین آالت مورد نیاز جهت انجام موضوع شرکت
3- صادرات فرآورده های شرکت به خارج

4- ایجاد کارخانجات ریسندگی پنبه ، پلی استر ، ویسکوز و نخ صد درصد پنبه ای ) رینگ ( 
و ریســندگی ایرجت و مخلوط و ایجاد کارخانجات بافندگی پارچه جین و دوخت پوشاک ، 
تکمیل کلیه کاالهای مرتبط با جین ، رنگرزی نخ جین ، تولید شــلوار جین مردانه ، زنانه ، 
دخترانه ، پسرانه ، تاری پودی، دوخته شده و کلیه کاالهای مرتبط با موضوع. ایجاد پروژه های 

پتروشیمی و پت از چیپس پلی استر به نخ )P.O.Y ( و )T.D.Y( و انواع نخ های پلی استر .
5- ســرمایه گذاری صنعتی وتولیدی در صنایع تجهیزات و پنل های خورشیدی ، تاسیس ، 
توسعه و نگهداری و بهره برداری در زمینه احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک شامل بادی 
، خورشیدی ) فتوولتاییک ( ، زمین گرمایی ، زیست توده ، گازی و سیکل ترکیبی با ظرفیت 
های مختلف برای تولید برق و حرارت ) سیکل های ترکیبی ( به منظور تولید انرژی الکتریکی 
، حرارت، سرما و بخار آب ، تولید ، فروش و توزیع برق ، تولید انواع پنل های خورشیدی چند 
کریستالی ، تک کریستالی و تولید انواع پنل های خورشیدی و ساخت اینورتر ، فیلم نازک پس 
از اخذ مجوز و ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نصب و راه اندازی انواع 

نیروگاه ها . مشارکت درتاسیس نیروگاه.«

 شرکت تعاونی تولیدکنندگان پوشاک خیاط تهران 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/08/07  ، صورت های مالی سال 
1398 به تصویب رسید . علی بخشی، جلیل جلیل پور  و آقای ابراهیم زال نژاد بعنوان بازرسان 
اصلی و محمود یگانه به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شــدند. ســرمایه شرکت به مبلغ 

195555000 ریال کاهش یافت. 

 شرکت تولیدی فرش ماشینی ستاره کویر بیدگل کاشان )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور  فوق العاده  مورخ 1399/12/18،  موسسه 
حسابرسی تلفیق نگار به سمت بازرس اصلی و مرتضی لوائی به سمت بازرس علی البدل انتخاب 

شدند.  ترازنامه و صورت های مالی شرکت منتهی به سال 1398 مورد تصویب قرار گرفت. 

 شرکت صنایع نساجی اورامان )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده  مورخ 1399/10/27 ،به موضوعات شرکت 
موارد ذیل الحاق شد:» ایجاد واحدی تولیدی محصوالت نساجی )اعم از فرش ماشینی ،انواع 
کفپوش ، زیرفرشــی ، روفرشی ،گبه ، جاجیم  ، زیلو، گلیم ، قالیچه ، موکت ، پوشاک ، پارچه ، آهار 
وتکمیل محصوالت نســاجی ، ر یســندگی انواع نخ ، نخ اکریلیک ، نخ های پنبه ای وانواع نخ 
پلی اســتر ، آماده سازی و چله کشــی انواع نخ ( و تولید انواع   تهیه ،خرید و واردات مواد اولیه 
و ماشــین آالت وقطعات ولوازم مربوط به موضوع شــرکت ، توزیع و پخش ، خرید ، بسته 
بندی کاال ، انبارداری ،فروش وصادرات محصوالت شرکت ودیگر اقالم مجاز بازرگانی ، عقد 
قراردادهای تجاری با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی ،نهادها وسازمانها در داخل کشور وخارج 
کشــور ، اجاره محوطه ،شرکت درکلیه مزایده ها و مناقصه هایی که با موضوع شرکت مرتبط 

باشد...«.

 شرکت ریسندگی و بافندگی سعید )سهامی خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/11/18 ، سید رضا جاللی به سمت مدیر عامل ، 
فروزان خلیلی به سمت رئیس هیأت مدیره ، مریم سادات جاللی به سمت نایب رئیس هیأت 
مدیره، امراهلل فدائی به ســمت بازرس اصلی و غالمرضا حیدری به سمت بازرس علی البدل 

انتخاب شدند.
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 شرکت پاسارگاد پلی استر یزد )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/01/14 ، محمد صادق دانشیان 
به سمت رئیس هیئت مدیره ، مجیده ناصر آبادی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، حانیه 
دانشیان به سمت مدیرعامل، محمدرضا ایران نژاد به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا ایران نژاد 
به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه پیمان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 

شد.4- صورتهای مالی شرکت منتهی به سال 99 مورد تصویب قرار گرفت.

 شرکت گیالن پلی استر ملکان )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/07/29 ، محمود زینالو بسمت رئیس هیئت 
مدیره ، امیرحسین صمیمی  به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا ذوالقدر بسمت مدیر 

عامل انتخاب شددند 

 شرکت کیا پلی استر دلیجان )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور  فوق العاده  مورخ 1399/11/26 ، موسسه 
حسابرسی آروین ارقام پارس به سمت بازرس اصلی و رضا قاسمی به سمت بازرس علی البدل 

انتخاب شدند. 

 شرکت الیاف پلی استر شایان دلیجان )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/11/06 ، کرم ابراهیمی به سمت رئیس هیات 
مدیره ؛ وحید رحیمی ک به ســمت نائب رئیس هیات مدیره ، ابوالفضل رحیمی به ســمت 
مدیرعامل،  امیریحیی عســگری به ســمت بازرس اصلی و مریم احمدی به سمت بازرس 
علی البدل انتخاب شــدند. تعداد اعضاء هیأت مدیره بــه 4 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه 

اساسنامه اصالح گردید.

 شرکت ریسندگی و بافندگی درخشان قم )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور  فوق العاده  مورخ 1398/12/25 ،  موسسه 
حسابرسی و خدمات مدیریت هشت به عنوان بازرس اصلی و محسن مالحسینی به عنوان 

بازرس علی البدل انتخاب شدند. 

 شرکت بافندگی هجرت یزد )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور  فوق العاده  مورخ 1400/01/17 ،سیدعلی 
میرحسینی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ، سیدمحمدرضا میرحسینی به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره،  مسعود اسفندیاری به سمت بازرس علی البدل و محمدمیرحسینی به سمت 

بازرس اصلی انتخاب شدند.  روزنامه پیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد .

 شرکت ریسندگی بافندگی سپید نخ )سهامی خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور  فوق العاده  مــورخ 1399/12/04 ، 
صورت های مالی و حساب ســود و زیان منتهی به1398/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. 
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و سیدنصرت 
اله موسوی به عنوان بازرس علی البدل تعیین شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و 

دعوت نامه های شرکت تعیین شد. 

 شرکت ریسندگی و بافندگی زرین نجف آباد )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور  فوق العاده  مورخ 1399/12/16 ، ترازنامه و 
حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1398 مورد تصویب قرار گرفت   موسسه حسابرسی 
و خدمات مدیریت آوند به ســمت بازرس اصلی و محمد نوروزی به سمت بازرس علی البدل 
انتخاب شدند.  سرمایه شرکت از مبلغ 145.008.000.000 ریال به مبلغ 328.008.000.000 

ریال افزایش یافت.

 شرکت ریسندگی و بافندگی اقبال دهق )سهامی خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور  فوق العاده  مورخ 1399/12/06، حسن 
 علی عســگری به ســمت مدیرعامل، سکینه راعی به ســمت رئیس هیئت مدیره ، مرضیه 
علی عسگری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، بنفشه زمانی و ابراهیم وکیلی به سمت بازرس 

اصلی و علی البدل انتخاب شدند

 شرکت بافندگی خاطره کاشان )سهامی خاص(
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/24 ، رؤیا ستوده به سمت رئیس هیئت 
مدیره، سید حسین جمال به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، مؤسسه حسابرسی 
کارآمد حساب ایرانیان به سمت بازرس اصلی و سید مصطفی یوسفی به سمت بازرس علی البدل 

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

 شرکت بافندگی جهان  )با مسئولیت محدود( 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/10 ، کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک سفته بروات و قرارداد ها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء 

محمود محبی و ملیحه محبی مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

 شرکت بافندگی سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰9۵۰ و 
شناسه ملی 1۰1۰۰961۰9۲ 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور  فوق العاده  مورخ 1399/11/18 ، ترازنامه 
و حساب صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهـــی به 139/12/29مورد تصویب 
قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان بازرس اصلی و مریم 
باختر به عنوان بازرس علی البدل  انتخاب شدند. روزنامه اطالعات برای درج آگهی و اعالمیه 

های رسمی شرکت تعیین شد.

 شرکت ریسندگی و بافندگی قرقره زیبا )سهامی عام(
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ 1399/12/02 ، مسعود طاهری بعنوان مدیر اجرائی 
هیأت تصفیه شد . کلیه اوراق و اسناد تعهد آور کلیه چک ها و بروات با امضاء مدیر اجرائی تصفیه 
و یکی از اعضاء هیأت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات عادی با 

امضاء مسعود طاهری مدیر اجرائی به همراه مهر شرکت معتبرخواهد بود. 

 شرکت بافندگی معین بافت گیل )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور  فوق العاده  مورخ 1399/12/06 ، حسین 
باقری به سمت مدیرعامل ، معین مجیدیان به سمت رئیس هیئت مدیره ، خانم ام البنی تسلیمی 
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، ناصر حیدرپور به سمت بازرس اصلی و نادر سمیع به سمت 
بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه گیالن امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.  
محل شــرکت  به رشت ، شهرصنعتی، خیابان سوم ، بن بست پردیس 2 ، پالک 12 ، طبقه 

همکف تغییر یافت. 

 شرکت بافندگی خاطره کاشان )سهامی خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده  مورخ 1399/11/13 ، سرمایه شرکت از مبلغ 

241980000000 ریال به مبلغ 32700000000 ریال کاهش یافت.

 شرکت ریسندگی چل )با مسئولیت محدود( 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور  فوق العاده  مورخ 1399/10/29 ، جعفر 
فالح به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و فواد بابان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
انتخاب شــدند . تعداد اعضاء هیأت مدیره به 3 نفرکاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح گردید. 
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 شرکت ریسندگی بایر کاشان )سهامی خاص(
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1399/12/28، ســرمایه شــرکت از مبلغ 
151000000000 ریــال به مبلغ 311153620000 ریال افزایش یافت. علیرضا میرزائی به 

عنوان بازرس اصلی و وحید بخردی به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. 

 شرکت ریسندگی گیالن )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور  فوق العاده  مورخ 1399/08/25 ،  موسسه 
حسابرسی و توسعه مدیریت امین آزمون به عنوان بازرس اصلی و عباس علی حاجی به عنوان 

بازرس علی البدل انتخاب شدند. 

 شرکت ریسندگی مسعود )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/01/21 ، علی اصغر رنگانی 
به سمت بازرس اصلی و خدیجه کارگر به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه پیمان 

یزد جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. 

 شرکت صنایع پارس موکت )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور  فوق العاده  مورخ 1399/11/04 ، موسسه 
حسابرسی و توسعه مدیریت امین آزمون به سمت بازرس اصلی و محمد هادی حاجی حسینی 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت نشر 
آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی 1398 

مورد تصویب قرار گرفت. 

 شرکت کارخانه ریسندگی کتان شیروان )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/11/25 ، مظفر نوروزی به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل ، علی اصغر معصومی به ســمت رئیس هیئت مدیره،الله گرامی 

به سمت بازرس اصلی و محمد ساالری به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند.

 شرکت تولیدی و ریسندگی ناز ریس سپاهان )سهامی خاص(
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده  مورخ 1399/11/01 ، مرکز اصلی شرکت به 
اصفهان ، شهرضا ، بخش شهرک شیمیائی رازی، محله فاز 1 ، بلوار رازی ، خیابان یازدهم ، 

کوچه )فرعی 6( ، پالک 43 ، طبقه همکف  انتقال یافت.

 شرکت صنایع رنگرزی و تکمیل ایمن نقش پایا )با مسئولیت محدود( 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده  مورخ 1399/11/20 ، محل شرکت به ورامین ، 
جوادآباد ، دهستان بهنام عرب جنوبی ، روستای چرمشهر، بلوار لرستان ، خیابان مهران7)چهارم( 

، قطعه 55 ، طبقه همکف تغییر یافت.

 شرکت صنایع نساجی اورامان )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده  مورخ 1399/10/27 ، به موضوعات شرکت 
موارد ذیل الحاق شد: »ایجاد واحدی تولیدی محصوالت نساجی )اعم از فرش ماشینی ، انواع 
کفپوش ،زیرفرشی ، روفرشی ،گبه ، جاجیم ،زیلو، گلیم ، قالیچه ، موکت ، پوشاک ، پارچه ، آهار 
و تکمیل محصوالت نساجی ، ریسندگی انواع نخ ، نخ اکریلیک ، نخ های پنبه ای و انواع نخ 
پلی استر ، آماده سازی و چله کشی انواع نخ ( و تولید انواع مبلمان ، تهیه ، خرید و واردات مواد 
اولیه و ماشین آالت وقطعات ولوازم مربوط به موضوع شرکت ، توزیع و پخش ، خرید ، بسته 
بندی کاال ، انبارداری ، فروش وصادرات محصوالت شرکت ودیگر اقالم مجاز بازرگانی ،عقد 
قراردادهای تجاری با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی ،نهادها وسازمانها در داخل کشور وخارج 
کشور ،اجاره محوطه ،شرکت درکلیه مزایده ها ومناقصه هایی که با موضوع شرکت مرتبط 

باشد.«

 شرکت تابندگی بهتاب خراسان )سهامی خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور  فوق العاده  مورخ 1399/12/16 ، جلیل 
ارغند به ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ، مهناز تقویان به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره، فاطمه تاجی به ســمت بازرس اصلی و زهرا رگبار به سمت بازرس علی البدل انتخاب 
شدند. روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.  تعداد اعضای هیئت مدیره از 

3 نفر به 4 نفرافزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 

 شرکت موکت فیروزه یزد )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور  فوق العاده  مورخ 1399/11/25، موسسه 
حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان بازرس اصلی و فاطمه رنجبر به سمت بازرس علی البدل 
انتخاب شدند. صورتهای مالی منتهی به سال 1398 مورد تصویب قرار گرفت .روزنامه کثیر 

االنتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 

 شرکت ریسندگی جمیل نخ اصفهان )سهامی خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور  فوق العاده  مورخ 1400/01/07 ، مهرداد 
همدانیان به عنوان بازرس اصلی و محمد مهدی کریمیان به عنوان بازرس علی البدل انتخاب 

شدند 

 شرکت گلچین اصفهان )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده  مورخ 1400/01/15 ، موضوع شرکت و ماده 
مربوطه اساسنامه به شرح ذیل اصالح شد: » تاسیس و بهره برداری از کارخانجات نساجی 
برای تولید انواع نخ ، پارچه، رنگرزی ، چاپ ، تکمیل ، دوخت و تکمیل انواع پوشاک، واردات 
ماشــین آالت و مواد اولیه و لوازم یدکی مربوطه و صادرات فرآورده های تولید شده و پوشاک 
، ترخیص کاال از گمرکات کشــور ، برگزاری و شــرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی 
به جز نمایشــگاه های فرهنگی و هنری ، تولید و توزیع و صادرات و واردات کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی، اخذ وام واعتبارات بانکهای داخلی وخارجی صرفا جهت موضوع شرکت، اخذ 
و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور، عفد قرارداد با اشخاص حقوقی و حقیقی، شرکت 
در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور مجوز 

نمی باشد و در صورت لزوم پس از کسب مجوزهای الزم.« 

 شرکت نساجی گلریز نخ بروجن )سهامی خاص( 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/02/18 ، اساسنامه جدید شرکت 

در 63 ماده و 11تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. 

 مجتمع نساجی نور پایتخت )سهامی خاص(
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/02/20 ،  حسین مزروعی به سمت رئیس 
هیئت مدیره ، محسن مزروعی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره،  زهره ناصری به سمت 
مدیر عامل، محمدعلی شفیعی به سمت بازرس اصلی و محمد تقی محمدی به سمت بازرس 
علی البدل تعیین شدند. روزنامه کیمیای وطن جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه 

و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال های 92 تا 99 مورد تصویب قرار گرفت.

 شرکت نساجی زر تابان کاشان )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/12/12 ،  معصومه 
عموئی بسمت مدیرعامل ، مسعود نشاطی بســمت رئیس هیئت مدیره ، حلیمه خاتون آقا 
محمدیان بســمت نائب رئیس هیئت مدیره،  موسسه حسابرسی تلفیق نگار بسمت بازرس 
اصلی و علیرضا رزاقی زاده بسمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت 

نشر آگهی های شرکت تعیین  شد. 
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 شرکت صنایع نساجی حریر ریس ارومیه )سهامی خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/09/26 ،  صورتهای مالی 
مربوط به ســال مالی منتهی به 99/06/31 تصویب شد. موسسه حسابرسی فریوران راهبرد 
به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به عنوان بازرس علی البدل 

انتخاب شدند.روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. 

 شرکت نساجی بافت ناز دهق شرکت )سهامی خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/12/23 ،عسل 
حاجی رضائی به سمت مدیر عامل، سهیال حاجی رضائی به سمت رئیس هیئت مدیره ، جواهر 
حاجی رضائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، فروغ مومنی به سمت بازرس اصلی و فردین 
فاخری به ســمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه کیمیای وطن جهت نشر آگهی 
های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال98مورد تصویب 

قرار گرفت. 

 شرکت صنایع نساجی کارن کویر کاشان )سهامی خاص(
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/02/01 ، حسن هاشمی به سمت رئیس 
هیئت مدیره ، صدیقه متشکر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، محمدرضا هاشمی به سمت 
مدیرعامل، مهدی شــهربابکی و حمید والی زاده بعنوان بازرس اصلی و علی البدل انتخاب 

شدند.  روزنامه نسل فردا جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد.

 شرکت نساجی ساینا ریس کاشان )سهامی خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/02/09 ،  سرمایه شرکت از مبلغ 3000000000 
ریال به مبلغ 8000000000 ریال افزایش یافت. یاسر حاجی حسینی به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیر عامل، میثم حاجی حسینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حسن امین پور 
بســمت بازرس اصلی و علی بازرگانی پور بسمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه 
کیمیای وطن جهت نشــر آگهی های شرکت تعیین شد.انتخاب شد ترازنامه و صورت های 

مالی شرکت منتهی به سالهای 1397 الی 1398 مورد تصویب قرار گرفت. 

 شرکت نساجی الماس ریس آریا )سهامی خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/12/25 ، فریماه رجالی  به سمت 
رئیس هیات مدیره ، فردوس تقی اف  به ســمت نایب رئیس هیات مدیره ، حسین رجالی 
به سمت مدیرعامل، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا به سمت بازرس 
اصلی و حسن خاک نگار به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت 

نشرآگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شد.

 شرکت نساجی ساویس دلیجان )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده، موسسه حسابرسی رهنو حساب 

به سمت بازرس اصلی و امیر حسین ابراهیمی به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. 

 شرکت توسعه فناوری های نوین نساجی دماوند )سهامی خاص(
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/06/10 ، گروه توســعه آتیه دماوند با 
نمایندگی مجتبی صمیمی به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سفیران صنعت و تجارت 
مانا با نمایندگی مجید شــهابی به  سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت توسعه ابنیه 
دماوند با نمایندگی محمد صمیمی به ســمت مدیرعامل، موسســه حسابرسی و بهبود 
سیســتمهای مدیریت فرانگر حساب خبره به ســمت بازرس اصلی و مهدیه خلوصی به 
سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند.  ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 

سال 97/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. 

 شرکت توسعه خدمات مهندسی نساجی رای نو )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/01/25 ، موضوع فعالیت شرکت 
به شرح ذیل اصالح شد: »ارائه خدمات بازرسی و نمونه برداری کاالهای وارداتی و صادراتی، 
ارائه خدمات آزمایشگاهی،  ارائه خدمات کالیبراسیون تجهیزات و ابزار دقیق،  انجام طرح های 

تحقیقاتی.«

 شرکت نساجی تندیس کاشان )سهامی خاص(
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/25 محل شرکت به تهران ، خیابان سهروردی 

شمالی ، خیابان شهید توپچی ، پالک 22 ، طبقه دوم  منتقل شد.

 شرکت حریر نوین سپاهان )سهامی خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/02/16 موارد ذیل به موضوع 
فعالیت شرکت اضافه شد: » انجام کلیه فعالیتهای تولیدی انواع گاز و باند طبی بیمارستانی 
یکبار مصرف و استریل کردن تجهیزات پزشکی و بیمارستانی و تولید ملزومات داروئی ، تولید 
دارو ، تولید محصوالت سلولزی ، تولید ماسک یکبار مصرف پزشکی ، تولید انواع پوشش و 
لباس بیمارستانی یکبار مصرف و صادرات و واردات آنها و ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه 
صنایع مهندسی پزشکی و نساجی و انجام کلیه عملیات بازرگانی و تولیدی مجاز و اخذ وام 
از کلیه بانک ها و موسســات اعتباری جهت تحقق اهداف شرکت و اخذ و اعطای نمایندگی 
از شــرکت های داخلی و خارجی و انعقاد قرارداد با اشــخاص حقیقی و حقوقی ، پس از اخذ 

مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح.«

 شرکت صنایع نساجی نگین رادمان کاشان )سهامی خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/12/18 ، موسسه 
حسابرسی تلفیق نگار بسمت بازرس اصلی و مجیدرضا کریم زاده بسمت بازرس علی البدل 
انتخاب شــدند. ترازنامه و صورت های مالی شرکت منتهی به ســال 1398 مورد تصویب 

قرارگرفت.

 شرکت نساجی کاشمر مدرس )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ1399/6/31، عملکرد سال مالی 
1398 تصویب گردید .روزنامه خراســان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه 
حسابرسی و خدمات مدیریت رایان بهروش پارس  به عنوان بازرس اصلی و مریم شهابی به 

عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند 

 شرکت نساجی کیان پارس درسا )سهامی خاص(
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/02/21 ،  مرکز اصلی شرکت به اصفهان ، 
شاهین شهر و میمه ، شهرک صنعتی مورچه خورت، خیابان دکتر حسابی ، خیابان فاز توسعه 

، ساختمان نساجی کامران مختاری ، طبقه همکف تغییر یافت. 

 شرکت تولیدی ساخت لوازمات درخشان نساجی آسیا )سهامی خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/02/01 ، داود 
سلطانعلی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ، فاطمه سلطانعلی به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره، اکبر کریمی به سمت بازرس اصلی و ام البنین بهنام پور به سمت بازرس علی 

البدل انتخاب شدند.

 شرکت صنایع نساجی سلماس نسج )سهامی خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/02/05 ، ذوالفقار کنگرلوئی به 
سمت رییس هیات مدیره،  داود زه فروش به سمت نائب رئیس هیات مدیره و احد کنگرلوئی 

به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند. روزنامه اطالعات جهت چاپ آگهی تعیین شد. 
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 شرکت الیاف سازان نصیر دلیجان )سهامی خاص(
تهیه، تولید، بســته بندی، توزیع، فروش، صادرات و واردات انــواع الیاف دو جزئی طبیعی، 
مصنوعی و شیشه ای از مواد اولیه داخلی و خارجی در دنیرها، رنگ ها و برش های مختلف ، 
به خصوص انواع الیاف پلی  اســتر توپر و توخالی و انواع الیاف پلی آمید و ژئوتکســتایل در 
دنیرها،رنگ ها و برش های مختلف، قابل مصرف در صنایع مختلف از جمله نساجی و همچنین 
تولید، بسته بندی، توزیع، فروش، صادرات و واردات انواع منسوجات و الیه های نبافته و انواع 
نخ های فیالمنتی،نخ پلی استر،نخ اکریلیک، منسوجات نبافته، انواع پارچه،فرش های ماشینی، 
موکت، پتو و دیگر فراورده های صنعت نســاجی و رنگرزی زمینه فعالیت،10,000,000 ریال 
سرمایه، داود ضیائی مدیرعامل و دلیجان ، خیابان 80 دستگاه ، کوچه دیالمه 6 ، خیابان دیالمه 

، پالک 28 ، طبقه منفی 1 مرز اصلی شرکت است.

 شرکت صنایع فرش روناک بافت مشکات )سهامی خاص(
تهیه و توزیع ، خرید و فروش و واردات انواع مواد اولیه ، ماشین آالت و دستگاههای صنعتی 
و نساجی زمینه فعالیت،120,000,000 ریال سرمایه، مصطفی کاظمی مدیرعامل و کاشان، 
شهرک صنعتی راوند ، شرکت فرش فخر راوند ، کوچه لوازم خانگی ثنائیان ، کوچه تقی زاده 

مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت نساجی یاس ریس خزر )سهامی خاص( 
ریسندگی و بافندگی و تکمیل انواع نخ و پارچه از الیاف طبیعی و مصنوعی، واردات انواع مواد 
اولیه و قطعات نســاجی و کلیه کاالهای مجاز زمینه فعالیت، 100,000,000 ریال سرمایه، 
مسعود حسین زاده مدیرعامل و  تهران، شهران شمالی ، خیابان شیخ االسالم ، بن بست دوم ، 

پالک 1 ، ساختمان گل نرگس ، طبقه پنجم ، واحد 10 مرکز اصلی شرکت است.

 گروه تولیدی پوشاک طرفه بانو )با مسئولیت محدود(
تولید ، خرید و فــروش ، واردات ، صادرات و توزیع انواع پوشــاک زنانه و لباس زیر زنانه ، 
پارچه و نخ زمینه فعالیت،500,000,000 ریال سرمایه، امیر حسین سلیمانی مدیرعامل و  
کهریزک ، باقر شهر، بلوار غدیر ، بن بست شهید ذبیح اله زارعی ، پالک 96 ، طبقه مرکز 

اصلی شرکت است.

 شرکت نساجی جهان مهر کاشان)سهامی خاص(
فعالیت در کلیه امور مربوط به تجهیز و راه اندازی واحدهای صنعتی و تولیدی صنایع نساجی اعم 
از ایجاد واحدهای بافندگی و خرید و فروش ، توزیع و پخش ، تهیه و تولید انواع نخ و فرشهای 
ماشینی مواد اولیه ، واردات و صادرات ماشین آالت مربوطه و منسوجات و سایر محصوالت 
نساجی، چله پیچی و آهار و تکمیل و ریسندگی و رنگرزی زمینه فعالیت،100,000,000 ریال 
سرمایه، سیدمحمدعلی صادقیان مدیرعامل و آران و بیدگل ، شهرک سلیمان صباحی ، بلوار 

وی گل ، بلوار کار مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت تعاونی تولیدی پدیده بهین دوخت 
تولید انواع پوشاک ، مانتو ، شلوار ، چادر و مقنعه زمینه فعالیت،10,500,000 ریال سرمایه، زهرا 
آذرباد مدیرعامل و خوزستان ، ایذه ، خیابان گنجشگیر ، کوچه شهید یزدانی هشتم شمالی ، 

کوچه نسترن 2 ، پالک 70 ، طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت سه آرمان بافت ابریشم )سهامی خاص(
تولید انواع قالی و فرش ماشینی ، انواع مفرش ماشینی به صورت متمرکز و غیر متمرکز خرید و 
فروش پشم و انواع منسوجات و فرش و قالی ماشینی زمینه فعالیت،10,000,000 ریال سرمایه، 
ابراهیم فتحی مدیرعامل و قزوین ، بخش مرکزی ، دهستان اقبال غربی ، شهرک صنعتی لیا، 

خیابان زکریای رازی ، خیابان عطار نیشابوری مرکز اصلی شرکت است.

 تاسیسات شرکت های نساجی

 شرکت نو اندیشان دستبافی دیبا )با مسئولیت محدود(
طراحی، تولید، خرید و فروش ماشین آالت و دستگاه های دستبافی و سایر دستگاه های نساجی، 
طراحی و بافندگی، تولید، طراحی، رنگرزی، بســته بندی،توزیع، خرید و فروش، صادرات و 
واردات کلیه پارچه های دســتباف، الیاف مصنوعی و طبیعی ، انواع پارچه، پوشــاک و کلیه 
محصوالت صنایع نساجی ، صنایع دستی و صنایع وابسته نساجی، رنگرزی الیاف، ریسندگی و 
رنگرزی انواع نخ و پارچه، بافندگی و طراحی انواع پارچه-خیاطی و دوزندگی- تولید منسوجات 
خاص مورد نیاز در ســایر صنایع-، رنگرزی پارچه، چاپ پارچه و تکمیل کاالی نساجیزمینه 
فعالیت، 300,000,000 ریال سرمایه، علی حاجی حسینی مدیرعامل و  یزد، محله سر دو راه 
، بلوار شهید ســیدمحمد پاک نژاد ، خیابان پرورش ، پالک 18 ، طبقه منفی 1 مرکز اصلی 

شرکت است.

 شرکت گروس نخ کردستان )سهامی خاص(
تولید محصوالت صنایع نساجی ، تولید الیاف مصنوعی و فیالمنتی زمینه فعالیت،1,000,000,000 
ریال سرمایه، حمید ناصری مدیرعامل و بزرگراه شیخ فضل اله نوری ، خیابان ستارخان ، پالک 

471 ، طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت ابریشم بافت )با مسئولیت محدود(
تجهیز و راه اندازی واحدهای صنعتی و تولیدی صنایع نساجی اعم از ایجاد واحدهای بافندگی 
زمینه فعالیت،400,000,000 ریال سرمایه، محمدصادق اقبالی مدیرعامل و  تهران، چهارراه 
گلوبندک ، خیابان خیام ، کوچه شــهید جواد مبرا ، پالک 7 ، طبقه چهارم مرکز اصلی شرکت 

است.

 شرکت نساجی کوروش مدرن سپاهان )سهامی خاص(
تولید انواع پارچه و پلی اســتر ، واردات انواع ماشــین آالت نساجی و تکمیل پارچه ، واردات 
مواد و الیاف نســاجی زمینه فعالیت،10,000,000 ریال سرمایه، محمد افیونی مدیرعامل و 
اصفهان، عســگریه ، خیابان فرسان شمالی ، بن بست نسیم ، پالک -60 ، طبقه اول مرکز 

اصلی شرکت است.

 شرکت برهان آفرین کاشان )سهامی خاص(
تهیــه و اجــرای طرح و اداره واحد تولیــدی در زمینه تولید فرش ماشــینی زمینه فعالیت، 
100,000,000 ریال ســرمایه، امیر حسین سعیدی نژاد مدیرعامل و کاشان، خیابان امیر کبیر 

، کوچه شهید فرج اله طاهری فرد، کوچه طاهر 4 ، مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت نساجی رز بافت پاسارگاد )سهامی خاص(  
تولید و توزیع، صادرات و واردات ،خرید و فروش و فعالیت در کلیه امور نساجی اعم از بافت ، 
انواع الیاف ، نخ و رنگ و مواد شیمیایی و مواد کمکی رنگ ورنگرزی ، تکمیل پارچه و نخ و انواع 
آن و انواع تجهیزات مربوطه، ریسندگی و رنگرزی، چاپ و تکمیل انواع پارچه های پنبه ای ، پلی 
استر و پلی استر ویسکوز زمینه فعالیت، رسول کوشکیان مدیرعامل،50,000,000,000 ریال 
سرمایه و اصفهان ، دهستان کرارج ، روستا کیچی، محله قلعه شور، خیابان پمپاژ ، فرعی اول 

، پالک 23 ، طبقه همکف  مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت فرش هرمس کویر کاشان )سهامی خاص( 
احــداث کارخانجــات ریســندگی ، بافندگی ، رنگــرزی و تکمیل صنایع نســاجی، تولید 
انواع فرش ماشــینی و نخ ، موکت، پشــتی و پارچه، تابندگی و چله پیچی انواع نخ  زمینه 
فعالیت،10,000,000,000 ریال ســرمایه، سعید گلی زاده مدیرعامل و  کاشان ، خیابان امیر 

کبیر ، کوچه سیلک پانزدهم ، مرکز اصلی شرکت است.
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عواملی که باعث چسبندگی باکتری ها به برخی از منسوجات می شوند 
ترجمه: مهسا  معیریان

الیاف

چکیده
 در برخی از موارد مراقبت های بهداشت و درمان و گردشگری به این نتیجه رسیدند که پارچه نقش مهمی در انتقال عفونت های بیمارستانی  دارد. با 
این وجود یک گپ بزرگی در ارتباط دادن انواع مختلف منسوجات و برهم کنش آن ها با میکروارگانیسم ها وجود دارد.  برخی اطالعات برای فرمول کردن 
دستورالعمل هایی برای منسوجاتی که در این زمینه کاربرد دارند الزم و مهم می باشد. در این مطالعه چسبندگی چهار  نوع باکتری به نام های استافیلوکوک 
اورئوس ، آسینتوباکتر کالکواستیکوس، اشریشیا ُکلی و سودوموناس آئروژینوزا روی شش نوع پارچه متفاوت به نام های پلی استر ، پشم ، پلی پروپیلن، 
ویسکوز ، ابریشم و پنبه صورت گرفت. در میان این الیاف ، ویسکوز بیشترین میزان چسبندگی را نشان می دهد. در حالی که الیاف ابریشم کمترین میزان 
اتصال با باکتری را دارا می باشد.  چسبندگی باکتری به الیاف به خصوصیات سطحی باکتری  ) بار سطح و آب گریز بودن و...(  و ناهمواری الیاف در حد نانو 
بستگی دارد. چسبندگی این نوع باکتری ها بر روی پنج هیدروکربن با خاصیت آبگریزی متفاوت مورد تحقیق قرار گرفت. نتایج بدین صورت بود که باکتری 
اشریشیا ُکلی ضعیف ترین زیست الیه  را تولید کرده  و با باالترین سطح انرژی و کم ترین آبگریزی در میان باکتری ها ی دیگر ، دارای کم ترین بار بر 
روی الیاف میباشد. میکروسکوپ الکترون پویشی   یک اتصال نایکنواخت از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی  را نشان میدهد. زبری سطح الیاف باعث 
ایجاد چسبندگی باکتریایی میشود. این تحقیق ارتباط بین خصوصیات سطح و چسبندگی باکتریایی بر روی الیاف که نتیجه مستقیم و محسوسی در زمینه 

پزشکی وگردشگری دارد  را  مورد مطالعه قرار میدهد. 

مقدمه 
سطح منسوجات در انتقال و چسبندگی میکروب ها نقش مهمی را ایفا میکند. 
انتقال  با  مداخله  در  پزشکی  کادر  درمان  و  بهداشت  های  مراقبت  مخصوصاً 
عفونت های بیمارستانی در بخش مراقبت های بهداشت و درمان  با گزارش افزایش 
روند آنتی بیوتیک های مقاوم در برابر باکتری در محیط بیمارستانی گزارش شده 
است. بار میکروبی بر روی منسوجات این بخش  میتواند یک راهی برای انتقال 
میکروارگانیسم های بیماری زا به عنوان یک سطح یا بستر نرم که محلی مناسب 
برای رشد و تکثیر ارگانیسم ها  است باشد. این مساله برای قسمت بیمارستانی هم 
مطرح هست. بنابراین الزامی هست که درباره این که خصوصیات الیاف چگونه بر 
روی بار میکروبی تاثیر میگذارند مطالعه انجام داد. این مطالعات در استراتژی کردن 
اندازه گیری ها برای مقابله با انتشار و توسعه راهکارهایی برای کاربرد آن در بخش 

بهداشت و درمان و گردشگری کمک میکند. 
برهم کنش میکرو ارگانیسم ها با منسوجات بستگی به عوامل مختلفی مانند نوع 
میکروارگانیسم ، خصوصیات سطحی میکروب و عوامل محیطی مختلف) شیمیایی 
و فیزیکی(  دارد. پتانسیل زتا  بر روی سطح باکتری بستگی به نوع طبیعت گونه 
باکتری ، بستر رشد ، معماری سطح و سن باکتری دارد. چسبندگی باکتریایی و 
گسترش بایو فیلم بر روی سطح مواد باعث ایجاد عواقب مختلف بیماری میشود.  
چسبندگی میکروب بر روی منسوجات تحت تاثیر خصوصیات سطح مواد مانند 
ترکیب شیمیایی ، زبربودن ، بار سطح منسوجات و غیره بستگی دارد. در خصوص 
پارامتری هست که طبیعت  زتا یک  پتانسیل   ، مانند منسوجات  سطح صاف 
گروه های عامل دار و تفکیک آن ها را توصیف میکند. بار سطح بر روی الیاف 
بستگی به ساختار مولکولی و ابر مولکولی دارد.  ترکیب و غلظت ماده جذب شده 
نقش مهمی در تعیین بار سطحی دارد. گونه باکتریایی که دارای بار منفی بر روی 
سطح خود است به شرایط فیزیولوژیکی بستگی دارد. همچنین سطح منسوجات 
دارای بار منفی میباشد ، بنابراین باکتری زمانی که به سطح الیاف نزدیک میشود ، 
با دفع کردن دو الیه بار منفی الکتریکی  مواجه خواهد شد. بر هم کنش بین این دو 

الیه الکتریکی که یک نقش مهم در چسبندگی باکتریایی بر روی سطح منسوجات 
دارد بستگی به ثبات یون و pH  محلول دارد. 

هدف این مقاله مطالعه بر هم کنش شش الیاف مختلف شامل ویسکوز ، پلی 
پروپیلن ، پلی استر ، پنبه ، ابریشم و پشم با چهار نوع باکتری که به صورت نرمال 

بر روی پوست انسان هست به نام هایی که قبال ذکر شد صورت گرفت.
یک آنالیز کامل از خصوصیات سطح باکتری و الیاف و ایجاد یک رابطه بین این دو 

عامل در این تحقیق  مورد بررسی قرار گرفت.
   

مواد و روش ها 
کشت باکتری ها توسط یک موسسه هندی در دهلی انجام گرفت . از محیط کشت 
LB آگار  و LB  براث برای رشد باکتری استفاده شد. از منسوجات پنبه ، پلی پروپیلن، 

پلی استر، ویسکوز، ابریشم و پشم ساخت داخل هند نیز برای این تحقیق استفاده 
شده است.

ناهمواری سطح الیاف  در حد نانو
 ناهمواری سطح الیاف از طریق میکروسکوپ نیروی اتمی ده لیف از هر نوع 
منسوج ) طول 3 سانتی متر( بر روی شیب شیشه ایی سوار شده و از طریق ردیاب 
از  نشانه ایی  که  سطح  برجسته نگاری  از  نقشه ایی  اتمی  نیروی  میکروسکوپ 

ناهمواری سطح است ، مورد ارزیابی قرار گرفت. 

تست چسبندگی میکروبی به هیدروکربن ها  
کشت باکتری ها ) در مدت شب رشد کردند ( برای تست MATH با هیدروکربن های 
n  اکتان ، p زایلن ، n هگزان ، تولئون ، n هگزا دکان به عنوان هر پروتکل استاندارد 

استفاده شد.
اندازه زاویه تماس باکتری 

برای اندازه گیری زاویه تماس باکتری یک فیلتر با غشاء سلولزی بر روی کلنی های   
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باکتری قرار داده می شود به طوری که کلنی ها به سمت فیلتر حرکت کنند. قطره ایی 
از آب بر روی یک کلنی به طوری که بعدا از آگار پاک نشود ، قرار داده می شود. 
 Michell Tilting Pad سپس سطح تماس آب با کلنی باکتری از طریق پد
JYSP�360 و زاویه سنج اندازه گیری شده است. برای هر شش منسوج این این 

اندازه گیری ها جداگانه مورد استفاده قرار گرفتند. 

بار سطح رو سلول ها  
پلت های سلول های باکتریایی ) که توسط کشت براث سانتریفیوژ شده است. (  که 
با محلول نمک فسفات با خاصیت بافری مخلوط شده اند ، از طریق پراکندگی نور 

دینامیکی  مورد آنالیز قرار گرفتند.

تشکیل بایو فیلم 
کمیت پذیر کردن بایو فیلم  در یک پلیت میکروتیتر بر اساس اندازه گیری دانسیته 
نوری در ۵70 نانومتر انجام گرفت. این آزمایش در سه نسخه صورت پذیرفت.  از 
میانگین دانسیته نوری برای کنترل منفی و سویه های باکتریایی استفاده شد. از 
ارزش برشی محاسبه ) با استفاده از فرمول 1( و ارزش برش نهایی سویه ها تست 

شده از فرمول 2 استفاده گردید. 

فرمول 1           
ODc = )کنترل منفی + )3 برابر انحراف کنترل منفی OD میانگین

فرمول 2 
Final OD = ) ODc - یک سویه  OD میانگین(

اگر ارزش بدست آمده منفی باشد به عنوان صفر در نظر گرفته می شود و در حالیکه 
ارزش مثبت به معنی تشکیل بایوفیلم به حساب می آید. برای تفسیر نتایج سویه ها 

به گروه های مختلفی طبقه بندی شدند:
OD ≤ ODc                                          هیچ فیلمی تشکیل نشده است اگر -
4 × ODc < OD                           .فیلم بسیار پایدار و با ثبات تشکیل می شود -
2 × ODc <OD≤4× ODc    یک بایو فیلم با خصوصیات متوسط تولید شده -
ODc < OD≤2 × ODc                       .یک بایو فیلم ضعیف تولید شده است -

نیروی باکتریایی بر روی الیاف  
استریل شدند. کشت خالص  اتوکالو  از هر کدام ( توسط  الیاف ) 10 میلی گرم 
باکتری در 100 میلی لیتر محیط کشت LB براث آغشته گردید و دردمای 37 درجه 
سانتیگراد با دور rpm 1۵0 به مدت سه ساعت و نیم به منظور پرورش باکتری 

چرخش کرد.
10  میلی گرم از لیف استریل شده ) پنبه ، ویسکوز ، پلی پروپیلن ، پلی استر، ابریشم و 
پنبه ( هر کدام جداگانه در دمای 37 درجه سانتی گراد با 2/۵ میلی لیتر از هر باکتری 
آغشته شد . نمونه های دیگر بدون حضور لیف تنها در محیط براث باقی ماندند 
)نمونه کنترل ( . نمونه گیری در چهار زمان مختلف ) 4۵ ، 90 ، 13۵ و 180 دقیقه ( 

در یک دستگاه تکان دهنده در سرعت rpm ۵0 تکان داده شدند. پس از آن براث 
از نمونه های آغشته به باکتری تخلیه و پاک شده و ۵ میلی لیتر از محلول نمک 
فسفات با خاصیت بافری به نمونه های آغشته شده در سانتریفیوژ اضافه شده و 
سپس تحت عملیات مخلوط شدن قرار می گیرد تا باکتری را از الیاف جدا سازد. 
سپس مواد شناور روی سطح بر LB  آگار قرار گرفت تا CFU/mg الیاف بدست 
آید. تمامی آزمایش ها هم بر روی نمونه های کنترل و هم بر روی نمونه ها آغشته 

به باکتری صورت پذیرفت. 

میکروسکوپ الکترون پویشی 
 جهت مشاهده چسبندگی باکتری به الیاف مختلف از میکروسکوپ الکترون پویشی 
استفاده گردید. 10 میلی گرم از الیاف استریل شده با 10 میلی لیتر از محلول کشت 
میکروب در تیوب سانتریفیوژ در دمای 37 درجه سانتیگراد و سرعت rpm ۵0 به 
مدت یک شبانه روز مورد عمل قرار گرفت. نمونه ها سپس با ۵ میلی لیتر ثابت  کننده 
کارنوسکی ) 1 گرم کریستال های پارافرمالدهید ، 12/۵ میلی لیتر آب مقطر ،  12/۵ 
میلی لیتر از گلوتاردهید ۵0%  ، 11/2۵ میلی لیتر از محلول نمک فسفات با خاصیت 
بافری ( تکمیل شدند و به مدت 60 دقیقه در دمای اتاق مورد عمل قرار گرفتند و 
سپس نمونه ها در غلظت های مختلف اتانول ) 20% ، 40% ، 70% و 100% اتانول ( 
شسته شدند . خنک کردن نمونه ها با دمش هوا به مدت 1 ساعت انجام گرفت. 
نمونه های خشک شده سپس از طریق یک نوار کربن دو طرفه به کوپن های 
آلومینیومی متصل شدند. سپس نمونه ها با یک الیه نازک ) 200 آنگستروم ( از طال 

به منظور رسانایی آن ها پوشش داده شدند.

نتایج 
از طریق مشاهده برجسته نگاری سه بعدی الیاف ، الیاف ویسکوز دارای بیشترین 
ناهمواری و زبری در حد نانو است ) 2۵8.2 نانومتر ( . سپس الیاف پلی استر با ) 203 
نانومتر( . پنبه ) 1۵8.2 نانومتر ( ، پشم ) 102.9 نانومتر( ، پلی پروپیلن ) 86.8 نانومتر ( در 
حالیکه الیاف ابریشم دارای کم ترین ناهمواری می باشد ) ۵۵.3 نانومتر (. شکل 1 

برجسته نگاری این الیاف را نشان می دهد.  
 بر طبق نتایج بدست آمده از تست MATH و اندازه گیری زاویه تماس ، باکتری 
سودوموناس آئروژینوزا دارای بیشترین آبگریزی و سپس استافیلوکوک اورئوس و 
بعد از آن آسینتوباکتر کالکواستیکوس و در نهایت اشریشیا ُکلی دارای کم ترین 

مقدار آبگریزی می باشد. 
اشریشیا  به طوریکه  این روند معکوس می باشد  زتا  پتانسیل  برای  از طرفی 
ُکلی دارای بیشترین پتانسیل زتا )mV   27/7– ( و سپس استافیلوکوک اورئوس 
)mV 18/7– ( و بعد از آن آسینتوباکتر کالکواستیکوس )mV 9/7-( و در نهایت 

باکتری سودوموناس آئروژینوزا  ) mV 6/6- ( می باشد.
 از طرفی روند مشابه ایی برای بار سطحی سلول ها گزارش شد به طوری که باکتری 
اشریشیا ُکلی دارای بیشترین بار سطحی بر روی سلول و باکتری سودوموناس 

آئروژینوزا  دارای کم ترین بار سطحی می باشد. 
نیرو چهار سویه باکتریایی بر روی شش الیاف از طریق CFU/mg الیاف گزارش 
شده است. نتایج به روشنی نشان می دهد که نیرو باکتریایی بر روی الیاف هم به 
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نوع باکتری و هم به نوع لیف بستگی دارد. شکل 2 این نتایج را نشان می دهد.
شکل 2 تعداد باکتری ها بر روی الیاف مختلف را نشان می دهد. میانگین تعداد 
سلول های باکتریایی به صورت شناور بعد از خارج کردن الیاف در محلول نمک 
فسفات با خاصیت بافری که با باکتری های مختلف کشت شده است در شکل 2 
نشان داده شده است. ستون ستاره دار که به عنوان ستون خطا نام گذاری شده است 
انحراف معیار 0/3 را نشان می دهد که اختالف زیادی بین الیاف مختلف با هرگونه 

از باکتری ها می باشد.  
 گزارش شده است که باکتری اشریشیا ُکلی کمترین میزان چسبندگی به الیاف 
پنبه ، پلی پروپیلن، پلی استر، ابریشم و پشم را دارد و چسبندگی بیشتری به الیاف 
ویسکوز را دارا می باشد. باکتری سودوموناس آئروژینوزا دارای چسبندگی کمی 
به الیاف پنبه ، پلی پروپیلن ، ابریشم و پشم را دارد و چسبندگی متوسط به الیاف 
ویسکوز دارد و دارای بیشترین چسبندگی به الیاف پلی استر می باشد.  باکتری 
آسینتوباکتر کالکواستیکوس دارای چسبندگی باالتری به الیاف ویسکوز است در 
حالی که باکتری استافیلوکوک اورئوس دارای بیشترین نیرو بر روی الیاف پنبه 
می باشد.  مقایسه بین باکتری اشریشیا ُکلی ) گرم منفی ( و باکتری استافیلوکوک 
اورئوس ) گرم مثبت ( نشان می دهد که چسبندگی باکتری گرم مثبت بیشتر از  

باکتری گرم منفی می باشد.
 در میان چهار باکتری مورد مطالعه ، شمارش باکتری سودوموناس آئروژینوزا از 
همه بیشتر به مقدار )CFU/mg 108 × 2/7( و سپس استافیلوکوک اورئوس  به 
CFU/( و آسینتوباکتر کالکواستیکوس به مقدار )107 × 7/8 CFU/mg( مقدار
mg 107 × 6.2 ( و در نهایت اشریشیا ُکلی با مقدار ) CFU/mg 107× 4/۵( دارای 

کم ترین نیرو به الیاف به غیر از الیاف ویسکوز می باشد.  بر طبق نتایج بدست آمده 
مشخص شده است که الیاف ویسکوز تعداد زیادی از باکتری ها را نسبت به الیاف 

دیگر به خود جذب می کند.   

 بایو فیلم هایی که در طی این تحقیقات تولید شد نشان می دهد که باکتری های 
استافیلوکوک اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا پایدارترین بایوفیلم را تشکیل 
می دهد. باکتری استافیلوکوک اورئوس یک بایو فیلم متوسط را تشکیل می دهد. 

درحالی که باکتری اشریشیا ُکلی یک بایو فیلم ضعیف را تشکیل می دهد. 
از میکروسکوپ SEM برای آنالیز چگونگی چسبندگی باکتریایی بر روی الیاف 
استفاده شده است. در این مشاهده باکتری استافیلوکوک اورئوس  دارای شکل 
دانه ایی بر روی سطح بیشتر الیاف می باشد . درحالیکه اشریشیا ُکلی دارای شکل 

میله ایی می باشد و به صورت ناهمگون برروی سطح الیاف قرار می گیرد. 

تشریح  
تاثیر  پیچیده می باشد که تحت  پارچه یک پروسه  باکتری و  بین   بر هم کنش 
خصوصیات وابسته به شیمی فیزیک سطح پارچه و خصوصیات سطح باکتری 
پروتئین ها و  الیاف ،  باکتری و سطح  بین  بر هم کنش  در هنگام  قرار می گیرد. 
بایومولکول های دیگر که در اطراف این فضا قرار دارند می توانند بر روی برهم کنش 

بین باکتری و پارچه از طریق جذب بر روی سطح الیاف تاثیر بگذارند. 
 اندازه گیری  هیدروفوب بودن سطح سلول ها برای درک بهتر چسبندگی بر سطوح 
مختلف انجام گرفت. یک بستر بسیار آبدوست که دارای پتانسیل زتا منفی است، 
دارای اتصال محدود باکتری به دلیل کم آبگریز بودن بر هم کنش بین سطح 
باکتری و پارچه می باشد.این استراتژی می تواند برای طراحی سطح پارچه به منظور 
جلوگیری از چسبندگی باکتریایی و متعاقباً مشکل مربوط به کاربرد آنتی بیوتیک 
حل خواهد شد. در مطالعاتی که انجام شده است ، مشاهده شده است که با کتری 
اشریشیا ُکلی چون بسیار کم آبگریز است دارای بیشترین پتانسیل زتا می باشد. 
درحالیکه باکتری سودوموناس آئروژینوزا دارای بیشترین مقدار آبگریزی و کم ترین 
مقدار زتا می باشد. ناهمواری های سطحی یک عامل بسیار مهم در خصوص 

شکل 1- شکل a  مربوط به الیاف پنبه شکل b مربوط به الیاف پلی استر  شکل c مربوط به الیاف پلی پروپلین شکل d  مربوط به الیاف ابریشم شکل e مربوط به الیاف ویسکوز و 
شکل f مربوط به الیاف پشم میباشد. 
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چسبندگی می باشد. در مطالعات حاضر ، الیاف ویسکوز دارای بیشترین ناهمواری 
سطحی در حالیکه ابریشم دارای کم ترین میزان می باشد. به همین دلیل دارای 

کم ترین میزان چسبندگی به سطح میکروب می باشد.
محققی دیگر دریک  مطالعه نسبت اتصال باکتری های استافیلوکوک اورئوس و 
سودوموناس آئروژینوزا بر روی پنبه ، پلی استر ، آکریلیک ، نایلون و پشم را با هم 
مقایسه کردند. مشخص گردید که باکتری استافیلوکوک اورئوس دارای نسبت 
اتصال زیادی ) 96/2% و 87.6%( بر روی الیاف پلی استر و آکریلیک میباشد. و 
الیاف  اتصال متوسطی بر روی سطح پشم )63.2%( و اتصال ضعیف بر روی 
پنبه و نایلون ) 2% و 0.9% ( می باشد. در مورد باکتری سودوموناس آئروژینوز هم 
نتایج مشابه بدست آمد. آزمایش این مطالعه نیز مانند آزمایش این محقق نتایج 
مشابه داد. در هر دو تحقیق ، چسبندگی باکتری سودوموناس آئروژینوزا از باکتری 

استافیلوکوک اورئوس  بیشتر است. 
 در این مطالعه خصوصیات سطح باکتری و ناهمواری الیاف مورد بررسی قرار گرفت 
تا عامل های مختلف در چسبندگی  باکتری به سطح منسوج مورد بررسی قرار گیرد. 
  )p>0/0 ۵ ( نتایج نشان می دهد که شمارش از نظر آماری CFU با ارزیابی تعداد
با توجه به نوع پارچه متفاوت می باشد که بازتابی از خصوصیات سطحی متفاوت 
الیاف می باشد که نوع چسبندگی به میکروارگانیسم ها را تحت تاثیر قرار می دهد.  

 ازطرفی از تماس مستقیم بین سلول های باکتریایی و سطح الیاف به دلیل نیروهای 
دافعه جلوگیری به عمل می آید. با این وجود ، تماس قابل توجهی به دلیل سطح 
سلول ها مانند فیمبریا ، پیلی ، فیبریل های اگزوپلی ساکاریدها، تاژک ، سودوموناس 
آسینتوباکتر  باکتری  بیافتد.  اتفاق  می تواند  اورئوس  استافیلوکوک  آئروژینوزا ، 
کالکواستیکوس و اشریشیا ُکلی دو باکتری هستند که گزارش شده است یک بایو 
فیلم بر روی اجسام تشکیل می دهند. تشکیل بایو فیلم بستگی به حضور پروتئین ها 
روی سطح باکتری که از طریق سکرتوم  ) سیستم ترشح پروتئین باکتری در سلول 

باکتری ( ترشح می شود. این سیستم ترشح پروتئین مسئول تغییرات در پوشش 
باکتری گرم مثبت و گرم منفی می باشد. به دلیل تفاوت در دیواره سلولی باکتری گرم 
مثبت و گرم منفی ، تشکیل بایو فیلم ممکن است متفاوت باشد.نتایج میکروسکوپ 
SEM یک آرایش ناهمگون از باکتری ها را بر روی سطح الیاف مختلف نشان 

می دهد. برجسته نگاری سطح مانند شیار ها و شکاف های سطح ، تاثیر مثبت بر روی 
چسبندگی باکتری به دلیل سطح و فضای بیشتر برای چسبندگی می گذارد. الیاف 
ابریشم ، سطح صاف و سیلندری شکل دارد به همین دلیل چسبندگی باکتری به 
آن بسیار کم می باشد. برهم کنش بین سطح الیاف با تک الیه و چند الیه سلولی 

هم مشاهده شده است. 
همچنین نوع لیف بر روی  تجمع سلولی تاثیر می گذارد. آزمایشات مورفولوژي 
با میکروسکوپ SEM نشان می دهد که عواملی دیگری غیر از آبدوست بودن ، 
ناهمواری سطح و جذب آب می تواند بر روی چسبندگی باکتریایی تاثیرگذار باشد. 
بنابراین نیاز به چک کردن تاثیر زمان تکثیر میکروب بر روی چسبندگی می باشد. 
در این مطالعه تکان دادن در زمان تکثیر باکتری بر روی الیاف و زمان کوتاه دادن 

در این پروسه باعث می شود بایو فیلم ایجاد نشود. 
 با وجود اینکه نتایج این تحقیق می تواند در واقعیت متفاوت باشد، ولی یک ارتباط 
مثبت بین ناهمواری سطح الیاف و مقدار باکتری که بر روی خود دارند وجود دارد. 
همچنین توانایی باکتری به تشکیل بایو فیلم و آبگریز بودن آن ها با مقدار آن ها بر 
روی الیاف ارتباط مثبت دارد. مطالعات بیشتری برای ارزیابی بقا و تکثیر باکتری 
اطالعاتی را درباره مراقبت های پزشکی در اختیار می گذارد. استراتژی هایی برای 
جلوگیری از تشکیل بایوفیلم باکتریایی برای البسه بیمارستانی با مواد ضد تشکیل 

بایو فیلم یک روش اقتصادی و امکان پذیر می باشد که باید به کار گرفته شود.

 *کارشناس ارشد شیمی نساجی و مدیر بازرگانی شرکت جوهر ایران

شکل 2
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مقدمه  
دانشمندان،  و  محققان  پژوهش هاي   اساس  بر 
نماد و اسطوره در زندگی ایرانیان باستان جایگاه 
ویژه اي داشته است و بسیاري از هنرمندان ایرانی 
مصنوعات  نگارهاي  و  نقش  طراحی  در  آنها  از 
و  سابقه طوالنی  از  که  پارچه   جمله  از  بسیاري 
پرباري در هنر ایران برخوردار است - بهره برده اند. 
نقوش نزد ایرانیان فقط جنبه تزیینی نداشته و از 
واالیی  مقام  و  ارزش  داراي  مفهوم  و  معنا  نظر 
موقعیت  به  توجه  با  دیگر،  سوي  از  است.  بوده 
جغرافیایی ایران و داد و ستد منسوجات و ابریشم 
با سایر کشورها به ویژه یونان، روم شرقی و مصر، 
بافندگان  الهام  بافته ها در سایر مناطق منبع  این 
شد. چنان که بافندگان آنتی نوئه در مصر نیز به 
در  زدند.ایران  دست  ایرانی  منسوجات  از  تقلید 
تولید  ممتازي  پارچه هاي  خود  تاریخ  سر  سرتا 
کرده است و با روي کار آمدن دولت ساسانی و با 
توجه به سابقه درخشان صنعت بافندگی در ایران، 

محمد میرجلیلی1 | صدیقه شول2

بخش اول

مطالعه تطبیقی نقش سیمرغ در  منسوجات ساسانی، صفوي و قاجار    
چکیده  

هنر دوران ساسانی به عنوان چکیده اي از هنر تمامی اعصار ایران بشمار می رود بیشترین مشخصه هنر ساسانی نقوش تزیینی ان است و یکی از تجلیات 
این نقوش در منسوجات ساسانی است که تاثیر عمیقی بر هنر ادوار و ملل مختلف تاریخ گذاشت. در دوره صفوي نیز به علت حمایت حاکمان وقت صنعت 
نساجی به ویژه قالیبافی از پیشرفت چشمگیري برخوردار بوده است. قالی هاي سده دهم هجري در زمره باشکوه ترین نمونه هاي باقی مانده ان دوره است. 
بیشتر شهرهاي صفوي پیشرفت قابل توجهی در پارچه بافی داشته اند. شماري از مستشرفان بهترین منسوجات را متعلق به کاشان دانسته اند. دوره قاجار 
بدترین دوره در تمام تاریخ ایران براي صنعت نساجی است از یک سو سیل پارچه هاي خارجی به ایران سرازیر شد و از طرف دیگر ضعف حکومت و عدم 

عالقه پادشاهان به صنایع موجب گردید که هیچ جنبشی در زمینه بافندگی به وجود نیاید.  

توسعه ي این فن در سرلوحه برنامه هاي حکومت 
قرار گرفت.  

از  منسوجات  ویژه  به  نقوش  نمادین  ماهیت 
برخوردار  مختلف  دوره هاي  در  زیادي  اهمیت 
است. نماد اصوال  امري مبهم و گنگ یا حاصل 
یک گرایش احساسی نیست بلکه نماد، زبان روح 
شکوفایی  و  ترقی  دوران  ساسانی  دوران  است. 
عصر  این  در  است  ایران  در  پارچه بافی  صنعت 
تعداد  که  می یابد  رشد  چنان  پارچه بافی  صنعت 
زیادي از پارچه هاي بافته شده به وسیله بازرگانان 
می  وارد  اروپا  به  صلیبی  جنگ هاي  سپاهیان  و 
بر  بافته شده  نمادهاي  و  نقوش  شدند. همچنین 
روي پارچه هاي این دوره ک متاثر از عناصر کهن 
این  سقوط  از  پس  است،  غربی  اسیاي  و  ایرانی 
سلسله و با وقفه ي اندک در دوران اسالمی نیز 

به حیات خود ادامه دادند.  
شاهان  دریغ  بی  حمایت  با  نیز  صفوي  دوران 
در  شاهی  بافندگی  کارگاه هاي  ایجاد  و  صفوي 

جدید  بافندگی  مراکز  اوردن  پدید  و  پایتخت ها 
گوناگون  بافته هاي  زمینه  در  بازرگانی  توسعه  و 
مالحظه اي  قابل  پیشرفت  نساجی  صنعت 
سیاحان  از  بسیاري  که  طوري  به  کرد  حاصل 
طالیی  عصر  را  صفوي  دوره  تاریخ نگاران،  و 
دوره  این  در  کرده اند.  معرفی  ایران  نساجی  هنر 
همانند دوره ساسانی مردم به هنر توجه و عالقه 
زیادي نشان دادند و مفاهیم بنیادین و ریشه دار در 
فرهنگ ایران، پس از گذشت سده ها، دوباره به 
حیات خود ادامه میدهد. اکثر نقوشی که از دیرباز 
با مفاهیم فرهنگی ایران خوي گرفته بود، در این 
دوره با تغییر شکل صوري و ظاهري اما با رنگ و 

هویتی اصیل، موردی استفاده قرار گرفت.  
عصر قاجار دوران وابستگی شدید اقتصادي ایران 
را  نقوشی  است.  اروپایی  قدرتمند  هاي  دولت  به 
که در پارچه هاي این دوره به کار رفته اند میتوان 
و  پرندگان  و  حیوانات  انسان،  گیاهان ،  نقوش  به 
به  هنرمندان  کرد.  طبقه بندي  هندسی  نقوش 

اطالعرساني
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کاربرد عناصر گیاهی و هندسی اهمیت می دادند 
می کردند.  استفاده  انها  از  پارچه ها  تزیین  در  و 
مانند  بود،  دربار  زندگی  از  برگرفته  ادمی،  نقوش 
و  شکار  یا  چوگان بازي  هنگام  پادشاه  تصویر 
نقوش حیوانی از جمله شیر، ببر، اهو، طاووس، باز 

و مرغابی در تزیینات به کار می رفت.  
مقاله  حاضر به مطالعه تطبیقی نقوش پارچه سه 
دوره  تـاریخی  ایـران زمین می پردازد .دوره هایی 
که هرچند با فاصله هزار و سیصد ساله از یکدیگر 
در  بسیار  مشترکات  داراي  اما  شده اند،  واقع 
ویژگی هاي سیاسی-اجتماعی و مذهبی -فرهنگی 
هستند که به اجمالبه آنها پرداخته می شود. این دو  
دوره  آخرین  دوره ساسانی  اینکه  لحاظ  از  دوره  
تاریخی ایـران بـاستان و دروازه ورود به آن تحول 
ورود  یعنی  ملک  این  تاریخ  سرنوشت ساز  عظیم 
دین مبین اسالم به ایرانشهر است و دوره قاجار به 
عنوان آخرین دوره تاریخی ایران سنتی  و سرآغاز 
حرکت ایران به سمت مدرنیزاسیون و غربی گرایی 
نظام  بیشتر  هرچه  گرفتن  فاصله  به  کـه  اسـت 
هنري  فرهنگی-  اقتصادي،  -اجتماعی،  سیاسی 
ایران زمین می انجامد،  تاریخی  از سنت هاي  و... 

حائز اهمیت و نقطه گاهی مشترک  هستند.  
اجتماعی   - سیاسی  اوضاع  تطبیقی  مطالعه  با 
 268( ساسانی  دوره   سه  فرهنگی  مذهبی-  و 
و  )1۵20م(  صفویه  ه.ق(،  اسالم-4۵  از  پیش 
ه.ق(   1346-1210( )1168-1304ه.ش(  قاجار 
کـلی  ویـژگی هاي  میان  تطبیقی  مطالعه  سواي 
پی  می توان  دوره،  این سه  مـوضوعات هنري  و 
به اشـتراکات  فـراوانی برد  کـه  دلیل بر حضور 
دوره  در  ساسانی  دوره  هنري  سنت هاي  آشکار 

 صفویه و قاجار  است.  

هنر و صنعت نساجی ساسانیان  
دوره ساسانی از 226 م با پادشاهی اردشیر بابکان 
اغاز شد و تا 641 م ادامه یافت. سالطین ایندوره 
سرزمین هاي  بر  خود  حکومت  مدت  طول  در 
نیز  اغاز دین مبین اسالم  یافتند.  پهناوري دست 
ویل  افتاد.  اتفاق  سلسله  این  پادشاهان  زمان  در 
دورانت در مورد هنر ساسانی معتقد است که هنر 

 ۵ از  پس  هنر  پرزحمت  احیاي  نماینگر  ساسانی 
قرن سکونت است. اما در کمال و عظمت به پاي 
ابداع،  از حیث  نمی رسدو  هنر دوران هخامنشی 
نمی تواند  اسالم  از  هنربعد  با  ذوق،  و  ریزه کاري 
برابري کند. اما هنر ساسانی، قدرت دوران کهن 
است. کرده  حفظ  خود  برجسته  نقوش  در  را 

)طالب پور،49:1386(  
بنا به گفته محققین، دوره ساسانی از حیث پارچه 
بافی و پوشاک یکی از ادوار استثنایی تاریخ ایران 
از  خارج  ساسانی  پارچه هاي  تمام  تقریبا  است. 
ایران پیدا شده است. در  از  کشور در نواحی دور 
منصبان  تدفین صاحب  هنگام  در  باستان  دوران 
گران  پارچه هاي  در  انان  اجساد  مقامان،  عالی  و 
ایرانیان  اما  می شد.  دفن  و سپس  پیچیده  قیمت 
احیانًا  که  نمی سپردند  خاک  به  را  خود  مردگان 
معمواًل  زیر خاک  در  بپیچند-  پارچه  در  را  آن ها 
می مانند.  محفوظ  خوب  شده  بافته  پارچه هاي 
در  ساسانی  دوران  پارچه هاي  بیشتر  بنابراین، 
است.  غربی  کشورهاي  خزانه هاي  و  موزه ها 
که  است  حدي  به  دوره  این  منسوجات  شهرت 
مسعودي در کتاب « مروج الذهب» می نویسد که 
در  باید  را  دوره  این  عظمت  و  شوکت  از  نیمی 
جستجو  بافندگی  صنعت  جمله  از  صنایع  توسعه 
سایر  مانند  ساسانی  پارچه هاي  نقوش  کرد. 
به  کهن  سفالینه هاي  نقوش  دنباله  همه  هنرها 
اولیه،  مواد  فراوانی  دوره  این  در  می روند.  شمار 
مخصوصًا  شد،  ایران  صنایع  کلیه  توسعه  موجب 
که  فلزات  قلمزنی  و  قالی بافی  نساجی،  صنایع 
به  شهرت  ایرانی  پیشه وران  و  هنرمندان  ان  در 
خود  البسه  ایرانیان  گرفت.  رونق  داشتند،  سزایی 
را از پوست، پشم، نمد یا ابریشم تهیه می کردند. 
تند  بیشتر رنگ هاي  نبود و  پارچه ها متنوع  رنگ 
و سیر را به کار می بردند. بیشتر پارچه هاي باقی 
مانده از ان دوران، رنگ ابی و سفید دارند. )مشیر 

پور،49:134۵(  
پوشاک  تزیینات  و  آن ها  نقوش  لباس ها،  طرح 
پارچه هاي  از  غیر  به  ساسانی  دوره  در  را  مردم 
موجود  جهان  موزه هاي  در  اکنون  که  مکشوفه 
اپار سیمین و زرین و سکه ها،  است، می توان در 
و  فارس  مختلف  نقاط  حجاري هاي  و  مهرها 

اثار موزائیکی، بیشابور،  تصاویر مردان و زنان در 
باستانی  محوطه هاي  از  دیواري  نقاشی هاي 
شوش، تیسفون، قلعه  یزد گرد، تپه حصار و کوه 

خواجه هم مشاهده کرد. )ریاضی،28:1382(  
ممتازي  پارچه هاي  خود  تاریخ  سراسر  در   ایران 
تولید کرده است پارچه هاي گرانبها رقم عمده اي از 
کاالهاي تجاري را تشکیل می دادند زیرا با قیمت 
و  به سهولت حمل  و  داشتند  اندکی  گزاف، وزن 
نقل می شدند. با روي کار امدن دولت ساسانی و با 
توجه به سابقه درخشان صنعت بافندگی در ایران، 
توسعه  این فن در سرلوحه برنامه هاي حکومت قرار 
گرفت و با ایجاد و حمایت از کارگاه هاي بافندگی 
مناسبی  زمینه  خوزستان  و  فارس  شهرهاي  در 
براي رشد این صنعت فراهم شد خوزستان، منطقه  
مناسبی براي توسعه ي پارچه بافی بود به نحوي 
که حتی تا قرون اولیه اسالمی از مراکز مهم بافت 
ان  محصول  شاخ ترین  و  می شد  محسوب  پارچه 
ساسانی  دوره  نساجان  بود.  ابریشمی  منسوجات 
نقوش  و  طرح ها  ابداع  در  بسیاري  نواوري هاي 
منظور  به  دیگر  سوي  از  و  نمودند  جذاب  متنوع 
بهبود  و  تکامل  در  پیچیده  بافت هاي  تولید 
پارچه هاي  بودند.  نیز کوشا  بافندگی  دستگاه هاي 
طرح دار باقی مانده از این دوران حکایت از وجود 
دستگاه هاي بافندگی با امکانات پیشرفته دارد. در 
شناخت بافته هاي ساسانی صحنه هاي موجود در 
طاق بستان مدارک مهمی محسوب می شوند که 
تعداد زیادي طرح و نقوش و انواع مدل هاي لباس 
در آن دیده می شود. وجود تنوع  در طرح و رنگ 
بافته هاي ساسانی نشان دهنده درک عمیق پارچه 
بافان آن دوره، از فرهنگ قومی و محیط زندگی 
منسوجان  انواع  دوره  ان  در  است.  ایران  مردم 
ابریشمی، پشمی و کتانی با کیفیت مناسب تهیه 
می شد و به علت ظرافت طرح ها و نقوش جذاب، 
داشت.  فراوانی  مشتاقان  کشورها  از  بسیاري  در 

)ریاضی،4:1382(  

طرح و نقش منسوجات ساسانی  
بین  از  قرن ها  از  پس  زمان  آن  منسوجات  اکثر 
از  نمونه   60 حدود  اما  اند،  شده  منهدم  و  رفته 
اغلب  ان زمان موجود است که  تولیدات نساجی 
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نقوش  می شوند.  نگهداري  اروپا  موزه هاي  در 
ظروف  و  بستان  طاق  تصاویر  در  شده  حکاکی 
نقره اي ساسانی نیز مبین پیشرفت نساجی در این 

دوره است. )پوپ،97:1380(  
در این دوره طرح پارچه هًا کاماًل شبیه به نقوش 
حجاري ها، گچبري ها و ظروف نقره است. صورت 
سیب  درختان  نقوش  خیالی،  و  عجیب  حیوانات 
انواع  و  پیچ  در  پیچ  برگ هاي  و  شاخ  نارنج،  و 
گل ها از طرح هاي رایج این دوره است. عالقه اي 
داشتند  حیوانات  تصاویر  به  ایرانی  بافندگان  که 
بین  این  در  می شود.  ظاهر  آنان  بافی  پارچه  در 
تصاویر حیوانات خیالی مانند سیمرغ و شیري که 
گراز  و  قوچ  بالدار،  اسب،گاو  دارد،  طاووس  دور 
آن  دور  که  اسبی  تصویر  می شود.  دیده  وحشی 
را قابی رسم کرده اند و تصویر پرندگان و مرغان 
مخصوص  نوارهاي  آنها  گردن  به  که  مختلف 
عالوه  است.  شده  نقش  بسته اند،  ساسانی  زمان 
بر اشکال مختلف خروس، تصویر مرغ و پرندگان 
می شود.  دیده  نیز  مرغابی  و  غاز  مانند  بحري 

)طالب پور،۵3:1386و۵2(  
نخستین پادشاهان ساسانی، کیش زرتشت را احیا 
مقدس  مقامی  سیمرغ  اوستاي  متون  در  کردند. 
داشت و شکل دایره یا شمسه با اهمیت بود. در 
تزیین پارچه ها گاهی مذهب هم دخالت داشت و 
در پارچه ها نقش بته هوم یا گیاه مقدس زرتشت و 
تصویر اتشکده دیده می شود. این دو شعار مذهبی 
روبروي  که  مرغ  دو  یا  حیوان  دو  میان  همیشه 
)کریستین  می شود.  دیده  ایستاده اند،  یکدیگر 

سن :13۵1 23(  
اسالم  از  بعد  ایران  صنایع  کتاب  در  زکی  دکتر 
ایران  بافندگی  فن  ساسانی  دوره  در  می نویسد: 
تعدادي  دوره  ان  از  رسید.  خود  عظمت  اوج  به 
نمونه  بهترین  مانه که  باقی  ابریشمی  پارچه هاي 
می باشد.  ساسانی  دوره  در  صنعت  این  ترقی  از 
اشکال  و  دوایر  مجموعه  پارچه ها  این  اشکال 
هندسی و تصاویر حیوانات یا پرندگان یا سواران 
در حال شکار است. مرغوبیت بافته هاي این دوره 
به حدي بود که حتی پرچم امپراطور روم و جامه 
شد.  تهیه  پارچه ها  این  از  فرانسه  پادشاه  مرگ 

)زکی،23666:13(  

گاهی زینت جامه ها عبارت بود از لکه هاي ابر، که 
اصطالحًا ان را ابر نیک بختی گویند و ماخوذ از 
آثار چینی است و گاهی گل هاي چهار پر، داراي 
ترکیب بندي شطرنجی... گاهی هم در روي پارچه 
مروارید حقیقی دوخته اند. )کریستین سن، 1368 ، 

614 و613(  
میش  مثل  حیواناتی  تصویر  با  را  پارچه ها  بعضی 
کوهی، گراز، مرغابی، سیمرغ، خروس و ... تزیین 
مرکب  به صورت  نقوش ها  از  بعضی  کرده اند. 
طراحی می شو ند، مرغابی هایی که رشته هاي برگ 
فاصله  در  و  نموده اند  احاطه  را  آنها  شکل  لوزي 
آنها اشکال ستاره، گل یا تاج مروارید دوزي قرار 
دارد. گاهی هم صفحات مدوري رسم کرده اند، که 
دارد.  قرار  انها  در  پرندگان  یا صورت  شاخه  سدر 

)کریستین سن،1368،614(  
 

هنر و صنعت نساجی صفویان  
از  سال  نهصد  گذشت  از  پس  صفوي  دولت 
انحالل دولت ساسانیان روي کار آمد. بنا به نظر 
بسیاري از محققان، حکومت ایران اسالمی را به 
جایگاه دولت ارتقا داد و نخستین حکومت بزرگ 
و یکپارچه در ایران پس از اسالم را ایجاد کرد.  

اوج  به  اول  عباس  شاه  دوره  در  صفوي  سلسه 
قدرت خود رسید. او اصفهان را پایتخت خود قرار 
داد و ان را یکی از زیباترین شهرهاي خاورمیانه 
زمان،  این  در  ایران  اقتصادي  رونق  ساخت. 
لباس هاي  افزایش داد.  را  تقاضاي داخلی کاالها 
پرده هاي  با  اراسته  ساختمان هاي  و  قیمت  گران 
زیبا، موجب تحسین سیاحان شد. استفاده ماهرانه 
مختلف  رنگ هاي  ترکیب  پیچیده،  بافت هاي  از 
موجب  پارچه  طراحی  در  نواوري  بایکدیگرو 
تولید منسوجات بی نظیر شد و عالقه شاه عباس 
را  کشور  نساجی  صنعت  بازرگانی،  و  تجارت  به 
رونق داد. تاسیس کارگاه هاي متعدد بافندگی در 
اصفهان و شهرهاي دیگر که در آن ها منسوجات 
و شال هاي ابریشمی تحت نظارت دقیق ناظران 
و  نفیس  پارچه هاي  تولید  میزان  می شد،  بافته 
دستگاه  که  شده  گفته  داد.  افزایش  را  گران بها 
بین میدان مرکزي  بافندگی دربار، تمامی فاصله 
شهر ئ چهل ستون را حدود نیم کیلومتر است، 

می پوشاندند. ) سیوري،137:1363(  
عقب ماندگی هاي  تمام  تنها  نه  صفوي  دوره  در 
کشور در عرصه پارچه بافی جبران شد بلکه بر اثر 
حمایت شاهان صفوي از هنرمندان و صنعت گران 
در این زمینه پیشرفت زیادي به دست امد. اولین 
شاهان صفوي صنعت نساجی را تحت حمایت خود 
ثبات سیاسی  که  بنابراین می توان گفت  گرفتند. 
کشور، رونق اقتصادي، اراده استوار پادشاهان اشنا 
به امور کشور و احوال مردم، توام با حمایت از هنر 
و تجارت گسترده در این دوره، باعث رشد صنعت 

پارچه بافی شد. )طالب پور،132:1386(  
صفوي  پارچه بافی  هنر  ویژگی هاي  از  یکی 
بود  اصفهان  هنري  نساجان  و  نقاشان  همکاري 
ان  نقاش  هنرمندان  از  بسیاري  که  طوري  به 
دوره، بافندگان ماهري نیز بودند. مانند اوایل دوره 
عباسی،  رضا  مانند،  برجسته  هنرمندان  صفویه 
می کردند.  عرضه  نساجان  به  را  هایشان  طرح 
انسانی  اشکال  و  سازي  چهره  عصر  این  در 
قسمتی از نقش پارچه به خود اختصاص می داد. 

)سیوري،138:1363(  

طرح و نقش منسوجات صفوي  
طرح  هجري  یازدهم  و  دهم  قرن  نقاشی  سبک 
این  در  داد.  بیشتري  را غناي  و نقش منسوجات 
دوره نقشه هاي ظریف اسلیمی تحول و پیشرفت 
زیادي کرد و با نقش گل و بوته و حیوانات ترکیب 
زمینه  یا  تزیینی سطح  روش  نوعی  اسلیمی  شد. 
در هنرهاي کاربردي و سنتی است که در آن از 
شکل غنچه- گل- شاخ و برگ گیاهان استفاده 
انار  و  انگور  خرما،  مانند  گیاهی  اشکال  می شود. 
مختلف  دوره هاي  هنرمندان  تخیل  قوه  اثر  در 
شده اند.  تبدیل  انتزاعی  اشکال  به  و  تغییر یافته 
خاتم کاري،  کاشی کاري،  در  اسلیمی  نقوش 
و  گل  نقوش  با  همواره  قالی بافی  و  نقش پارچه 
در  رفته اند.  به کار  می شود،  نامیده  ختایی  که  بته 
ایران اوج کاربرد اسلیمی ها در دوره صفویه است. 
در طرح هاي  نوینی  ابداعات  دوره  این  هنرمندان 
مانده  جا  بر  اثار  در  که  آوردند  وجود  به  اسلیمی 
کتب  تذهیب  و  کاشی کاري  و  گچ بري  به صورت 

دیده می شود. )هزاوه اي،99:1363(  
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مانند  ایران  بزمی  و  رزمی  داستان هاي  مناظر 
دست بافندگان  به  نضامی  اثار  و  شاهنامه  
اقتباسمی شود و گاهی تصاویر بزرگان ایرانی در 
می شود.  نقش  طرب  بزم  مجلس  یا  شکار  حال 

)ایرانشهر،1798:1343(  
روي  نیلوفر  و  نسترن  سرخ،  الله،  گل هاي  انواع 
و  پیاده  شکارگران  تصویر  یافت  تجسم  پارچه ها 
پلنگان  و  باشیران  تیر و کمان  و خنجر  با  سوار 
کهنی  بسیار  موضوع  پیکارند،  در  که  خشمگین 
است که کاماًل رنگ ساسانی دارد و در تولیدات 

این دوره به چشم می خورد. )پوپ،216:1380(  
طرح  نوع  نظر  از  را  صفوي  عصر  پارچه هاي 

می توان به شرح ذیل طبقه بندي کرد:  
تزیین  براي  غالبًا  تصویر  این  از  انسان،  تصویر 
پرده ها استفاده می شود. گاه هنرمندان فقط نقش 
یک نفر را انتخاب کرده و زمانی مجالس بزم  و 
این  غالب  لباس هاي  است.  داده  نشان  را  شکار 
مخصوص  و  فاخر  لباس هاي  انواع  از  اشخاص 

درباریان است.  
با  زري  و  ابریشمی  پارچه  تزیین  نوشته دار،  زري 
نوشته خط نسخ و نستعلیق، از روش هاي است که 
در دوران صفویه متداول شد. این طرح ها بیشتر 
براي روپوش قبور یا اماکن مقدسه مورد استفاده 
قرینه  صورت  به  غالبًا  نقوش  می گرفت.  قرار 

طراحی می شدند.  
از  بزمی  و  رزمی  داستان هاي  گاه  داستان، 
به صورت  نظامی،  و  فردوسی  مانند  آثارشعرایی 
می گرفت  قرار  استفاده  مورد  پارچه  در  طرح هاي 
نگارگري آن  آثار  با  قابل مقایسه  نقوش  این  که 

زمان است.  
طرح هاي هندسی، طرح هاي هندسی انواع گل ها 
و اشکال انسان و حیوان که بر روي رو دوزي ها به 

جاي مانده، در این دوره متداول بود.  
در  خط  از  پارچه،  بافت  در  خط  به کار گیري 
استفاده  بسیار  بسیار  دوره  این  در  پارچه  بافت 
گاهی  ثلث.  و  نستعلیق  خط  مانند-  است.  شده 
بعضًا  و  اشعار  و  احادیث  و  ادعیه   قرانی،  ایات 
)طالب  است.  شده  بافته  پارچه  در  نیز  بافنده  نام 

پور،13۵:1386و136(  
 

هنر و صنعت نساجی قاجار  
شدید  وابستگی  دوران  آغاز  سر  قاجار   عصر 
اروپاي  قدرتمند  هاي  دولت  به  ایران  اقتصادي 
انواع  واردات  با  اروپا  به  ایران  وابستگی  است. 
زمان  در  است.  بوده  همراه  خارجی  کاالهاي 
سیاست  در  کامال  ها  اروپاي  سلسله  این  شاهان 
داخلی و خارجی کشور نفوذ کرده بودند و به طور 
نظمیه،  ها،  بانک  اهن،  راه  گمرکات،  اشکاري 
داشتند. دست  در  را  خارجه  سیاست  و  پست 

)شریعت پناهی،11:1372(  
 دوره ي قاجار بدترین دوره در تمام تاریخ ایران 
براي صنعت نساجی است. زیرا از یک سو سیل 
پارچه هاي خارجی به ایران سرازیر شد و از طرف 
دیگر ضعف حکومت و عدم عالقه پادشاهان به 
زمینه  در  جنبشی  هیچ  که  گردید  موجب  صنایع 
بافندگی به وجود نیاید.از سوي دیگر دوره قاجار 
در  ماشین  جانبه  همه  نهضت  با  است  مصادف 
اروپا و پارچه بافی دستی ایران نمی تواند در برابر 
دوره  در  است  مسلم  انچه  بایستد.  سروپا  ماشین 
جایگاهی  ایران  صنعت  در  ماشین  شاه  فتحعلی 
نداشت تولید محصوالت با دست انجام می شد. 
بازارهاي  و  شکوفا  دستی  صنایع  دوره  این  در 
دلیل  به  اما  بود.  پررونق  ایران  خارجی  و  داخلی 
از منسوجات ماشینی خارجی، کم  استقبال مردم 
کم از میزان تقاضاي پارچه هاي ایرانی کاسته شد 
و کارگاه هاي پارچه بافی رونق گذشته خود را از 
دست دادند. با این حال بافت پارچه هاي مخمل 
و زري،ترمه و شال در یزد، کاشان و کرمان ادامه 

یافت.)طالب پور،48:1386(  
امیر کبیر که مردي دانا بود در دگرگونی صنعت 
ایران نقش مهمی را ایفاکرد. او با تاسیس مدرسه 
دار الفنون، مهمترین گام را در ورود علم و فناوري 
جدید در کشور برداشت و دستورات خاصی براي 
توسعه کشت پنبه صادر کرد. امیر کبیر به منظور 
پارچه  از  استفاده  داخلی  محصوالت  از  حمایت 
هاي دستبافت مازندران، چوقا، را جایگزین پارچه 
نمود و  ایران  براي قشون  انگلیس  وارداتی  هاي 
در اثر حمایت او پارچه هاي قلمکار، اطلس، زري 
مردم  استقبال  و  توجه  مورد  دیگر  بار  مخمل  و 
بر  عالوه  امیر کبیر  گرفت.  قرار  کشور  داخل  در 

از تولیدات داخلی نیز حمایت کرد. او  اقدام فوق 
هنگامی که خبردار شد که بازار نساجان اصفهان 
پنجاه  سالی  داد  دستور  شده-  کار  کسادي  دچار 
هزار دست لباس نظامی دوخته و به دست کسبه 
این بازار تولید شود. گرچه این حمایت ها در ان 
زمان موفقیت امیز بود اما پس از امیر کبیر دوام 
وابستگی  قطع  براي  دوره  این  در  چندانینیافت. 
پارچه  کارخانجات  خارجی،  منسوجات  به  ایران 
کارخانه  جمله  از  که  شدند  احداث  هم  بافی 
در  ریسمان ریسی  گیالن،  استان  در  بافی  اریشم 
چلوار بافی  وار.  سبزه  در  کنی  پاک  پنبه  تهران، 
در تهران بود که همه به دلیل بی توجهی و عدم 
)شریعت  شدند.  تعطیلی  به  مجبور  کافی  حمایت 

پناهی،132:1372(  

طرح و نقش منسوجات قاجار  
کار  به  دوره  این  پارچه هاي  در  که  را  نقوشی 
انسان،  گیاهان ،  نقوش  به  می توان  رفته اند 
نقوش هندسی طبقه بندي  پرندگان و  حیوانات و 
کرد. هنرمندان به کاربرد عناصر گیاهی و هندسی 
آنها  از  پارچه ها  تزیین  در  و  می دادند  اهمیت 
استفاده می کردند. نقوش ادمی، برگرفته از زندگی 
دربار بود، مانند تصویر پادشاه هنگام چوگان بازي 
یا شکار و نقوش حیوانی از جمله شیر، ببر، اهو، 
طاووس، باز و مرغابی در تزیینات به کار می رفت. 
همچنین نقوش بته جقه، شاغ و برگ ها و گل ها 
فراوانی  رواج  ختایی ها   و  اسلیمی ها  همراه  به 
داشت. انواع گل ها مانند گل سرخ، الله و نیلوفر 
موردپسند،  نقش  می شدند.  نقش  پارچه ها  روي 
عموم براي لباس مردانه و شال زنان بته جقه بود 
که متن بته ها از گل ها و شاخه هاي ریز پر می شد. 
شاه و درباریان نیز از پارچه هاي نفیس با نقش بته 

جقه استفاده می کردند. )فریه،۵17:1374(   
انواع پارچه هاي ترمه پشمی در دوره  قاجار تولید 
می شد که نقوش آن ها بیشتر شبیه به نقشه هاي 
پارچه هاي صفویه است. وجود این پارچه ها ثابت 
دوره   اوایل  زري هاي  روي  از  را  آنها  که  می کند 

صفوي یافته اند. )طالب پور،1۵3:1386(  

ادامه دارد... 
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مدتی است که از اسکن سه بعدی بدن در بخش های مختلف استفاده می شود. 
از این فناوری در ارتش برای اندازه گیری سفارشی یونیفرم ها و همچنین تحقیق 
و جمع آوری داده های مربوط به آنتروپومتری یا اندازه گیری بخش های گوناگون 
بدن انسان های مختلف و همچنین اندازه گیری خودکار)کاهش خطاهای انسانی( 
بسیار استفاده می شود. البته اخیرا اسکن سه بعدی در الگوهای سه بعدی لباس 
برای سفارشی سازی انبوه در محل و افزایش پایایی صنعت پوشاک و مد از طریق 

کاهش تعداد لباس های دور ریخته شده و مرجوعی نیز به کار گرفته می شود.
کمپانی آمریکایی Size Stream در این عرصه پیشرو است. این کمپانی در سال 
2012 و توسط گروه کوچکی از مهندسان که هر کدام در یکی از کمپانی های 
مبدا در صنعت اسکن سه بعدی بدن کار می کردند، تشکیل شده است. مدت 
کوتاهی پس از تاسیس، به مالکیت کمپانی TAL Apparel، تولیدکننده لباس 
های زنانه و مردانه در هنگ کنگ درآمده است. این کمپانی در خارج از آمریکا نیز 
گسترش یافته و دفتر خود را در لندن نیز افتتاح کرده است. در حال حاضر کمپانی 
سایزاستریم یک کمپانی جهانی بوده که تقریبا در هر قاره دارای مشتری می باشد 
هرچند که بیشترین استقبال از فناوری این کمپانی در ایاالت متحده آمریکا، اروپا 

و آسیا بوده است.
سایز استریم در سال 2013 نخستین اسکنر سه بعدی بدن خود را عرضه کرد که 
1۵0 عدد از آن نیز بالفاصله به فروش رفت. از آن زمان به بعد مدل های جدیدی 
از این اسکنر و همچنین نرم افزارهایی برای استفاده از داده های به دست آمده از 
اسکنر سه بعدی در بخش های پوشاک، سالمت و تناسب اندام تولید شده است. 

این کمپانی B2B یا همان مدل تجارت به تجارت)کسب و کاری که طرف معامله 
آن یک کسب و کار دیگر است-مترجم( است و مشتریان اصلی آن برندهای 
پوشاک می باشند  که مایلند از طریق داده های به دست آمده از اسکن سه بعدی 

بدن، مشتریان خود را بهتر بشناسند.

مزایا
استفاده از فناوری اسکن سه بعدی بدن دارای مزایای زیادی بوده که مهم ترین آن 
سرعت است. سیستم های سایز استریم در زمانی حدود 6 ثانیه داده های مربوط 
به بیش از 6 میلیون نقطه از بدن شخص را ضبط می کنند و سپس در مدت زمان 

یک دقیقه این ابر نقاط را به 240 اندازه از بدن تبدیل می نمایند.
کل این فرایند حدود 90 ثانیه طول می کشد و بیشتر افراد از سرعت اندازه گیری 
و نمایش تصاویر سه بعدی بر روی نمایشگر اسکنر یا صفحه تلفن همراه شگفت 

زده می شوند.
یکی دیگر از مزایای این فناوری دقت آن می باشد. دقت اندازه گیری اسکنرهای 
سایز استریم از دقت اندازه گیری انسان بیشتر است. اگر شما از دو فرد عادی و 
یا حتی متخصص بخواهید اندازه های بدن یک شخص را با استفاده از نوارهای 
اندازه گیری معمولی بگیرند، اغلب به دو نتیجه متفاوت خواهید رسید. با استفاده از 
اسکنرهای سایز استریم اندازه گیری های به دست آمده بسیار نزدیک به هم خواهد 
بود. تحقیقات مستقل کمپانی نشان می دهد که تغییرپذیری اندازه های اسکنر به 
طرز محسوسی کمتر از تغییرپذیری اندازه های گرفته شده توسط افراد حرفه ای و 

تولید لباس برای شخص و نه بازار انبوه اطالعرساني

ترجمه: آزاده موحد
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آموزش دیده است. اختالف میان اندازه گیری با اسکنر و اندازه گیری دستی توسط 
افراد معمولی و آموزش ندیده از این هم بیشتر می باشد. در خرده فروشی ها نیز 
اغلب در فواصل زمانی کوتاه کارمندان جدید جای کارمندان قدیمی را می گیرند 

که این نیز باعث افزایش دامنه تغییرات در اندازه گیری خواهد شد. 
عامل دیجیتال در فرایند اندازه گیری توسط اسکنر باعث حذف قضاوت و خطای 
انسانی از فرایند و در نتیجه افزایش دقت می شود. حتی ممکن است اندازه گیری 
یک شخص توسط یک شخص معین با گذشت زمان تغییر کند و یا خستگی 
شخص اندازه گیرنده باعث کاهش دقت او شود. با استفاده از اسکنر سه بعدی بدن 

وقوع چنین مسایلی غیرممکن به نظر می رسد.
افزایش مقیاس این روش به مراتب منطقی تر است. مشکل موجود در ارتباط با 
فروشگاه هایی که دارای صدها یا هزاران شعبه در موقعیت های مختلف هستند 
این است که باید پرسنلی را در اختیار داشته باشند که هر بار با شیوه ای یکسان 

اندازه گیری را انجام دهند تا دامنه اندازه های به دست آمده تغییر نکند.
مهم ترین منفعتی که اسکن سه بعدی بدن برای مشتریان دارد این است که اندازه 
گیری های به دست آمده توسط این اسکنرها در نقاط مختلف همیشه یکسان می 

باشد و در واقع تغییرپذیری و تناقض از سیستم اندازه گیری حذف می شود.
یکی دیگر از مزایای اسکن سه بعدی که معموال نادیده گرفته می شود، قابلیت 
ثبت شکل بدن است. قطعا به دست آوردن اندازه ها بسیار مهم و ضروری است 
اما این اندازه ها به خودی خود نمای واضحی از شکل بدن را نشان نمی دهند. با 
اسکن سایزاستریم می توان هر منظری از بدن را به صورت سه بعدی مشاهده کرد. 
مزیت دیگر توسعه پذیری داده هاست. به محض این که شخص اسکن شد می 
توان از داده ها به عنوان نوعی جی پی اس یا سامانه موقعیت یاب جهان بدن 
که می توان آن را 3DiD نامید، استفاده کرد که قابلیت استفاده مجدد و اشتراک 

گذاری را نیز دارد. برای مثال زمانی که یک عضو باشگاه بدنسازی در کارولینای 
شمالی از سیستم ShapeTrax استفاده کند، 3DiD او قابل اشتراک گذاری با یک 
خرده فروش لباس در نیویورک می باشد. خرده فروش مذکور با در اختیار داشتن 
240 اندازه دقیق از او و شکل بدنش می تواند محصوالت مناسب اندام شخص 
را به او پیشنها دهد و یا حتی برایش بدوزد بدون آن که حتی نیازی به دیدن آن 

شخص داشته باشد.

تولید لباس برای شخص
در بازار حال حاضر تولید پوشاک، لباس ها برای یک جمعیت تولید می شود و نه 
برای یک شخص خاص. مدل تجاری ایده آل از نقطه نظر اقتصادی و پایایی، 
انجام یک سفارش و دوخت لباس برای یک فرد است. این لباس ها به لباس های 
مید تو مژر)اندازه های فرد پس از مراجعه به فروشگاه توسط فروشنده گرفته و به 
کارخانه ارسال و لباس مورد نظر با سایز و اندازه او دوخته می شود-مترجم( که 
مختص بازار مید تو اوردر)تولید برای سفارش که در کارخانه در تعداد انبوه و طبق 
جدول سایزبندی تولید می شوند-مترجم( تولید می شوند، معروف هستند. امروزه 
بعضی از مشتریان سایز استریم از داده های به دست آمده از آن به عنوان یک حلقه 

بازخوردی در فرایندهای طراحی خود استفاده می کنند.
اندازه هایی که از اسکن واقعی بدن مشتریان به دست می آید برای تیم های 
طراحی بسیار حایز اهمیت است چون آن ها می توانند بر اساس تغییر شکل بدن 

مشتریان مختلف، طراحی محصوالت را انجام دهند.
با افزایش تعداد شرکت های تولیدی پوشاک که از فناوری سه بعدی در طراحی 
های خود استفاده می کنند، تقاضا برای سایز استریم نیز افزایش پیدا می کند. 
توانایی تصویرسازی از افراد حقیقی در سیستم طراحی سه بعدی برای مشتریان از 
اهمیت زیادی برخوردار است، این تغییر بنیادی باعث می شود تا طراحی محصول 
در صنایع مختلف شکل تازه ای به خود بگیرد. امروزه تمرکز بعضی از برندهای 
پوشاک که به سرعت هم در حال رشد و ترقی هستند بر روی مشتری به صورت 

شخص است نه جمعیتی از اشخاص.
بروز تغییرات در شیوه نگرش صنایع مختلف، قابل مشاهده است. شخصی دوزی، 
تحوالت دیجیتال و مفاهیم سه بعدی همه و همه به ناچار وارد استراتژی بسیاری 
از برندها شده است. بی شک استفاده از اسکن سه بعدی تغییرات بزرگی را در این 

برندها ایجاد خواهد کرد.
برندها دیگر نیازی به داده های آماری مشتریان خود ندارند و این امکان را دارند تا 
در حین فرایند طراحی مشتری را به صورت واقعی تجسم کنند. بسیاری از برندها 
در حال حاضر دارای ابزار تصویرسازی و طراحی سه بعدی هستند و با استفاده از 
سایزاستریم این امکان برای آن ها فراهم می شود تا اندازه های بدن را نیز در اختیار 

داشته باشند و این چرخه را کامل کنند. 
هر مشتری با در اختیار داشتن 3DiD خود می تواند مناسب ترین محصول برای 
خود را تحویل بگیرد. اخیرا برای استفاده بهتر از داده های مربوط به اندازه بدن 
یک اپلیکیشن به نام GPP 1 توسط کمپانی سایزاستریم عرضه شده است که یک 
راهکار کلیدی برای مدیریت داده های حاصل از اسکن سه بعدی بدن، سلیقه 
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شخص در اندازه مناسب لباس برای او، مشخصات لباس و غیره می باشد. 
با وجود این سیستم امکان تبدیل یکپارچه اسکن سه بعدی فرد به یک محصول 
مید تو مژر و یا پیشنهاد مناسب ترین محصول موجود به او وجود دارد. این روش در 
مورد محصوالت مید تو مژر یا کمپانی های تولیدکننده یونیفورم که در آن ها دامنه 

محصوالت کوچک تر است، خوب عمل می کند. 
بازار بزرگ تر برای این فناوری بازار پوشاک ردی تو ویر می باشد و این جایی است 
که مشکالت پیچیده تر می شود. بدون وجود هیچ گونه استانداردی برای سایز به 
دست آوردن اندازه مناسب دشوارتر می شود. مصرف کننده ای که برای به دست 
آوردن 3DiD خود وقت صرف می کند، انتظار دارد محصولی که به دست او می 
رسد از نظر سایز مناسب باشد. صنعت پوشاک باید با به کارگیری تعاریف جدید از 
»سایز« بر اساس شکل بدن، اندازه ها و سلیقه اندازه ای افراد با این چالش کنار 

بیاید و فراتر از جدول سایزبندی حرکت کند.
با وجود آن که روش مید تو مژر از قدیم روشی گران بوده اما با استفاده از اسکن 
سه بعدی بدن و اتوماسیون سیستم های تولیدی در کارخانجات می توان بسیاری 

از ناکارآمدی ها و ضایعات این روش را حذف کرد. 

فروشگاه های آزمایشی
چندی پیش کمپانی سایز استریم فروشگاهی را در لندن افتتاح کرده است که 
تمرکز اصلی آن بر اسکنرهای سه بعدی و نرم افزار سایز استریم می باشد تا 
از این طریق اعتبار روش تولیدی جدید برای پوشاک را تایید کند. کانسپت برند 

»Formcut« نسبتا ساده است: فروش محصوالت مید تومژر با سایز و تناسب 
عالی بدون دخالت انسانی در تعیین سایز. روش کار سیستم به این صورت است:

1. استفاده از اسکنر سه بعدی بدن انسان برای ثبت شکل و اندازه های بدن
2. ثبت سلیقه کاربر در مورد سایز مناسب او توسط GPP و ایجاد آپشن هایی برای 

شخصی سازی برای هر لباس
3. تعیین بهترین الگو برای مشتری بر اساس داده های به دست آمده از اسکن، 

سلیقه مشتری و ویژگی های مخصوص لباس
4. ارتباط مستقیم GPP با کارخانجات TAL سایز استریم که در آن جا سفارش بر 

اساس خصوصیات مشتری و بهترین الگوی به دست آمده، انجام می شود.
در هیچ کدام از مراحل فوق اندازه گیری مشتری به صورت دستی انجام نمی شود 
و هیچ گونه پرو لباس نیز صورت نمی گیرد و مشتری تنها 1۵ دقیقه در فروشگاه 

حضور خواهد داشت و کل این تجربه به صورت دیجیتال خواهد بود.
هرچندکه فروشگاه تازه تاسیس در لندن یک فروشگاه کوچک است اما تاثیر آن 
بر صنعت پوشاک بسیار زیاد بوده است. کل فرایند تولید لباس از اسکن تا کارخانه 
تا مشتری به صورت دیجیتال بوده و  تمرکز کارمندان فروش نیز به جای اندازه 
گیری و سایز کردن لباس بر روی ویژگی های محصول، کیفیت پارچه و استایل 

مشتری خواهد بود. 
این فروشگاه انقالبی در تجربه خرید کردن به وجود آورده است. در فاصله ای که 
مشتری لباس خود را درآورده و دوباره آن را به تن می کند-که احتماال چند دقیقه 
طول می کشد-اسکن گرفته می شود اما زمان پردازش این اسکن حدود 30 تا 
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40 ثانیه است. تعداد لباس هایی که برای انتخاب در معرض دید مشتری قرار می 
گیرد نیز محدود است چون این عقیده وجود دارد که تعداد انتخاب های زیاد باعث 

سردرگمی مشتری می شود.
چنین فناوری هایی این پتانسیل را دارند که در بخش های مشخصی از چرخه 
های طراحی تغییراتی ایجاد کنند. چرخه های طراحی و تولید موجود ممکن است 
تا ۵0 هفته هم طول بکشد اما با افزایش استفاده از طراحی های سه بعدی و 
تصویرسازی کاهش این زمان اجتناب ناپذیر است. وقتی تیم طراحی این امکان را 
داشته باشد که لباس را بر تن مدل های اسکن شده از افراد واقعی ببیند، در نتیجه 
مراحل اضافی مربوط به اندازه گیری و غیره حذف خواهد شد. عالوه بر آن با وجود 
اشکال زیاد و مختلف از بدن انسان، نه تنها زمان انجام فرایند کاهش می یابد بلکه 

کیفیت آن نیز بهتر می شود.
بعضی از کمپانی ها نیز از آواتارها برای آزمایش نمونه های سه بعدی استفاده می 

کنند اما وقتی می شود از افراد واقعی استفاده کرد چرا آواتار؟

شخصی دوزی و محیط زیست
فناوری سایزاستریم از نقطه نظر پایایی صنایع نساجی و پوشاک دارای پتانسیل 
زیادی است. افراد به محض اسکن شدن صاحب یک هویت سه بعدی مخصوص 
به خودشان می شوند که می توانند آن را با تولیدکنندگان دیگر نیز به اشتراک 
بگذارند. موارد استفاده از آن بسیار گسترده است از یک پیراهن ساده و یک جفت 
شلوار گرفته تا یک دوچرخه و صندلی جدید خودرو برای طرفداران ماشین. زمانی 
که تولیدکننده این محصوالت تمامی اطالعات الزم مربوط به شما را در اختیار 
داشته باشد-نه فقط اندازه ها بلکه شکل کلی بدن-محصول خود را برای شخص 

شما طراحی و تولید خواهد کرد. 
نکته مهم اینجاست که طراحی و تولید برای شخص به شیوه ای دیجیتال باعث 
صرفه جویی در انرژی، مواد اولیه خام و نیروی کار می شود. شخصی دوزی باید 
چیزی بیش از انتخاب دکمه و نوع یقه باشد؛ شخصی دوزی در واقع لباس یا 

محصولی می باشد که با در نظر گرفتن »شخص« در ذهن طراحی شده است. 
به نظر نمی رسد این سیستم در حال حاضر پاسخگوی تولید سروقت برای پوشاک 
باشد اما امکان تحقق آن در آینده ای نه چندان دور وجود دارد اما فعال موقعیت 
هایی وجود دارد که اسکن سه بعدی بدن در آن ها به خوبی جواب می دهد. یکی 
از این موقعیت ها کل فرایند طراحی است. فرایند طراحی و تست کردن لباس های 
فرایندی زمان بر است که انرژی زیادی هم می طلبد. با استفاده از طراحی سه 

بعدی مجازی می توان این فرایندهای غیرضروری را حذف کرد. 
یکی از ایده های موجود در این زمینه ارایه استایل های مجازی توسط برندها پیش 
از تولید لباس و بررسی بازخورد مشتریان است. با به کارگیری این ایده احتماال تعداد 

لباس هایی که روانه زمین های دفن زباله می شوند، کاهش پیدا می کند. 
مهم ترین جنبه این فناوری از نقطه نظر پایایی در رابطه با مرجوعی هاست. 
بسیاری از برندها تجربه مرجوع شدن محصوالتشان را دارند به ویژه در تجارت 
الکترونیک که نرخ مرجوعی به 3۵ درصد می رسد. با کاهش مرجوعی ها مقدار 
محصوالت مازاد در انبارها نیز کاهش پیدا می کند. در واقع تعداد آن دسته از لباس 

هایی که سایزشان مناسب هیچ کس نیست، کمتر می شود. 
در مورد استایل هایی که همیشه مد هستند مثل پیراهن سفید باید گفت که مصرف 
کنندگان لباسی را که به صورت سفارشی و مناسب سایز و شکل بدن آن ها دوخته 

شده باشد را برای مدت زمان بیشتری استفاده می کنند. 

سایز 
سایزها در واقع »اهداف متحرک« هستند که برداشت هر برندی از آن ها متفاوت 
ست. در خود هر برند نیز ایده های مختلفی در خطوط تولید لباس های مختلف 
در رابطه با سایز آن لباس وجود دارد. در نتیجه سر و کار داشتن با سایزها می تواند 

بسیار گیج کننده باشد. 
برندها تمایل دارند برای کمک به مشتریان خود در انتخاب لباس از یک سری واژه 
ها استفاده کنند نظیر »اسلیم فیت«، »کالسیک فیت«، »ریلکس فیت« و غیره اما 
در نهایت این واژه ها کمکی به مشتری نمی کنند چون مشتری نمی داند منظور 
هر برند از آن ها چیست. واقعیت این است که همه باید »سایز« را کنار بگذارند 
چون مفهومی وابسته است. مهم تر این که لباس هایی با سایز یکسان بر روی 
بدن های مختلف، متفاوت دیده می شوند. در نتیجه پرسش اصلی سایز نیست بلکه 
سلیقه سایزی افراد است. مشکل اصلی هنگام پیشنهاد دادن سایز مناسب این است 

که ویژگی های یک لباس خود جزیی از این معادله می باشد.
بدون شک رها شدن از سایز و تمرکز کامل بر مناسب بودن لباس برای فرد باعث 
افزایش رضایت مشتری و کاهش مرجوعی ها می شود به ویژه این که محدوده 
سایزها در هر برند متفاوت است. سایزبندی متفاوت در برندهای مختلف باعث 
افزایش مرجوعی می شود چون مشتری تا زمانی که یک لباس را پرو نکند متوجه 
نمی شود که آیا آن لباس بر تن او خوب است یا نه. نتیجه این که باید ایده سایز را 

کنار گذاشته و به ایده شکل توجه کنیم. 
زمانی که مشتری لباسی را بر اساس 3DiD خود خریداری می کند، می تواند 
اطمینان داشته باشد که آن لباس برای او مناسب است. در حال حاضر تعدادی از 
برندها از یک سری از اپلیکیشن های موبایل برای بررسی شکل بدن استفاده می 
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کنند، البته این سیستم ها بیشتر بر اساس داده های آماری بوده و نرخ مرجوعی در 
آن ها همچنان باالست مگر آن که مشتری روشی برای به اشتراک گذاری داده 
های سه بعدی دقیق از بدن خود با خرده فروش داشته باشد و خرده فروش نیز 
بتواند آن را برای هر لباس تفسیر کند و به کار بگیرد که کل این سیستم غیرواقعی 
و بی اساس است. در نتیجه اگر داده ها دقیق نباشد نتیجه درستی نیز به دست 

نخواهد آمد و نرخ مرجوعی ها همچنان باال باقی خواهد ماند.

چالش ها
این فناوری هم مشابه تمام فناوری های تازه و مدل های کسب و کار جدید 
برای فناوری های موجود با چالش هایی در زمینه به کارگیری و تداوم موفقیت 
آن روبروست. یکی از چالش هایی که سایزاستریم در صنعت پوشاک با آن مواجه 

است تغییر متناوب اسکن سه بعدی بدن می باشد.
در حالی که کمپانی هایی نظیر سایزاستریم بیشترین تالش خود را می کنند تا 
اندازه گیری با اسکنر مشابه اندازه گیری دستی باشد اما همچنان تفاوت هایی در 
ثبت اندازه ها توسط اسکنر وجود دارد. شواهد زیادی وجود دارد که اندازه گیری 
سایز استریم بسیار دقیق است اما متاسفانه با اندازه گیری دستی تفاوت دارد. این 
تفاوت برای کسب و کارهایی که سال های سال طراحی لباس های خود را بر 
اساس اندازه گیری دستی انجام داده اند، یک چالش محسوب می شود. بنابراین 
زمان زیادی صرف کمک به مشتریانی می شود که یک فرایند و استاندارد جدید را 

برای استفاده از اسکنرهای سه بعدی بدن به کار گرفته اند. 
با تمام این تفاسیر مساله فوق بزرگ ترین چالش در این عرصه محسوب نمی شود. 
بزرگ ترین مانع بر سر راه اسکن سه بعدی بدن اپلیکیشن های مربوط به این 
فناوری است. در این رابطه می توان مقایسه ای را با چالش های موجود در فناوری 
جی پی اس)سیستم موقعیت یاب جهانی( انجام داد. نرم افزار و آنتن جی پی اس 
در تلفن همراه احتماال برای بیشتر افراد چندان جالب توجه نیست. اطالعات مربوط 
به تعیین موقعیت نسبتا دقیق فرد در تلفن همراه به خودی خود استفاده چندانی 
ندارد. زمانی که بتوان این موقعیت را با راننده اوبر)سرویس هم سفری آنالین( که 
در آن نزدیکی است به اشتراک گذاشت، سوار خودروی او شد و به فرودگاه رسید، 

ناگهان این فناوری بسیار با ارزش می شود. 
در مورد اسکن سه بعدی بدن نیز وضعیت به همین منوال است. زمانی که سیستم 
های یکپارچه برای استفاده از جی پی اس بدن)3DiD( عرضه می شود، فناوری 
اسکن سه بعدی بدن همه گیر می شود. بازگشایی فروشگاه آزمایشی توسط 
کمپانی سایزاستریم نشان می دهد که چگونه استفاده از 3DiD می تواند باعث 

ایجاد ارزش افزوده برای هر فرد در اکوسیستم شود. 

چالش ها: امنیت
مساله امنیت نیز چالش بزرگی در این عرصه محسوب می شود و می تواند برای 
افراد بدبین به فناوری ایجاد هراس کند. در بیشتر افراد به طور طبیعی زمانی که 
صحبت از اسکن سه بعدی بدن می شود، نگرانی هایی در مورد امنیت داده های 
شخصی وجود دارد که درست هم هست. در نتیجه کمپانی سایز استریم سیستمی 

را به کار گرفته است که در آن برای دسترسی به داده ها نیاز به مجوز می باشد. 
زمانی که شخص با اپلیکیشن سایزاستریم)یا شرکای سایز استریم( ثبت نام می 
کند، به او در مورد ذخیره سازی داده های مربوطه و نحوه به اشتراک گذاری آن 
ها اطالع رسانی می شود. مشتری باید رضایت خود را در این باره اعالم کند. هر 
زمانی هم که مشتری اعالم کند که دیگر نمی خواهد بخشی از این سیستم باشد، 
داده های او توسط سایز استریم یا شرکای پایین دستی آن حذف می شود. البته 
واضح است که این قضیه در مورد مدل ها یا افرادی که با کمپانی قرارداد دارند 

کمی متفاوت می باشد. 
مهم این است که تصاویر مربوط به اسکن بدن هیچ گاه به اشتراک گذاشته 
نمی شود بلکه این اندازه های حاصل از اسکن بدن فرد است که با رضایت خود 
او اشتراک گذاری می شود. تمامی این اطالعات به صورت مرکزی در کالود 
سایزاستریم ذخیره می شود. تصاویر نیز به صورت فایل OBJ یا »نسخه آواتار« از 
بدن با جزییات بسیار محدود موجود هستند که صورت هم در آن ها قابل شناسایی 

نمی باشند. 

آینده: اسکن سیار بدن
فناوری اسکن سه بعدی بدن بسیار چشمگیر است اما سایز استریم قصد دارد این 
فناوری را باز هم ارتقا دهد و امکان اسکن سیار بدن را فراهم کند. هیچ کمپانی 
تاکنون موفق به انجام این کار با توجه به استانداردهای موجود در صنعت پوشاک 

نشده است. 
کمپانی سایز استریم به خوبی آگاه است که رسیدن به هدف فوق یک جهش 
بزرگ محسوب می شود و قصد دارد محصولی را روانه بازار کند که تمامی انتظارات 

موجود از نظر دقت در اندازه گیری و ثبات را برآورده سازد.

مرجع:

Madelaine Cornforth,”Creating garments for the individual, not the 
mass market”, WTIN 2019
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در این مقاله نایجل اسمیت، مدیرعامل کمپانی تی ام روبوتیکس در مورد مزیت 
استفاده از ربات های صنعتی در دوران پاندمی کووید-19توضیحاتی را ارایه می دهد . 
در هشت ماهه نخست سال جاری به کارگیری ربات های صنعتی در آمریکا ۵ درصد 
افزایش یافته است. ایاالت متحده آمریکا یک بازار با اهمیت برای تولیدکنندگان ربات 
های صنعتی به شمار می رود اما بیشتر کمپانی هایی که بر روی این فناوری نوآورانه 
سرمایه گذاری می کنند مربوط به صنایع اجزای الکترونیکی با فناوری پیشرفته، 
هواپیمایی و خودروسازی هستند. برای افزایش استفاده از فناوری های تولید اتوماتیک، 
تولیدکنندگان تجهیزات اصلی)OMEs( باید به تولیدکنندگان صنایع سنتی و قدیمی 
تر نظیر صنعت نساجی متوسل شوند. اما میزان آگاهی صنایع سنتی از ربات های 

صنعتی تا چه اندازه است؟
بدبینی و تردیدیکی از عوامل مهمی که مانع از سرمایه گذاری بر روی ماشین آالت 
اتوماتیک و بسیار پیشرفته می شود، هزینه آن است. در بعضی مواقع شرکت ها نسبت 
به زمان بازگشت سرمایه خود تردید دارند و ترجیح می دهند به همان روش های 
قدیمی که امتحان خود را پس داده اند، وفادار بمانند. عالوه بر آن با توجه به این 
واقعیت که اقتصاد جهانی در حال حاضر در سراشیبی رکود قرار دارد، این نکته قابل 

درک است که شرکت ها توجه بیشتری به مخارج و هزینه های خود نشان دهند.
اطمینان پذیری روش های جدید نیز همچنان یکی از مشکالت مهم است. سرمایه 
گذاران تازه کار می دانند که به دلیل پیچیدگی ربات های اتوماتیک، تعمیر چنین 
ماشین هایی زمان بر است  و هرچه مدت زمان توقف یک ماشین بیشتر باشد، 

تولیدکننده بیشتر ضرر می کند.
عالوه بر آن بنا بر ادعای بعضی از تحلیل گران، احساسات نیز مانع از این می شود 
که تصمیم گیرندگان بتوانند دید بلند مدت داشته باشند. در بعضی از صنایع قدیمی 

این اعتقاد وجود دارد که اتوماسیون و ربات ها باعث به خطر افتادن موقعیت شغلی 
کارگران یقه آبی)کارگرانی که به انجام کارهای یدی مشغول هستند( می شود. متقابال 
تولیدکنندگان تجهیزات اصلی ادعا می کنند ربات های صنعتی این امکان را برای 
تولیدکنندگان فراهم می کند تا پاسخگوی تقاضای رو به رشد برای نیروی کار ماهر 
در اقتصادهای غربی که همواره در این زمینه با کمبود مواجه هستند، باشند. در واقعیت 
این احتمال وجود دارد که در آینده برای رفع تقاضاهای رو به رشد برای محصوالت 
نساجی تقاضا برای ربات های صنعتی نیز افزایش پیدا کند اما این به خودی خود به 

معنای افزایش نرخ بیکاری نیست. 
برعکس احتماال در آینده شغل های جدیدی در رابطه با مهندسی و تعمیر و نگهداری 
ماشین آالت ایجاد خواهد شد که نیازمند یک سری مهارت های کامال جدید است. 
در این خصوص مشکل همیشگی امنیت سایبری نیز به قوت خود باقی است. راه 
اندازی و فعالیت ربات های صنعتی به واسطه کامپیوتر بوده و در نتیجه امکان حمله 
سایبری به آن ها و دزدیده شدن اطالعات یک شرکت وجود دارد. این موضوع با وجود 
ارتقای مداوم ابزار حفاظت سایبری همچنان مشکل ساز است. تولیدکنندگان با تحمل 
مشکالت مربوط به زنجیره تامین در سال 2020 به این درک رسیده اند که برای 
افزایش انعطاف پذیری زنجیره تامین در طول زنجیره ارزش بخش نساجی و پوشاک 

نیازمند فناوری های نوآورانه هستند. 
اسمیت عیده دارد که بحران اخیر یک موقعیت منحصر به فرد برای کسب و کارهاست 
تا بر روی اتوماسیون کارخانجات خود سرمایه گذاری کرده و با پشت سرگذاشتن این 

شرایط سخت خود را برای آینده آماده کنند.
چشم انداز روشنتولیدکنندگان باید به جای فکر کردن بیش از حد به اشکاالت 
موجود در فناوری های نوآورانه تمرکز خود را بر روی فرصت هایی که با به کارگیری 

اطالعرساني

افزایش رقابت پذیری با به کارگیری ربات های صنعتی
ترجمه: آزاده موحد
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ربات های صنعتی برای آن ها ایجاد می شود بگذارند.اسمیت می گوید: »ربات های 
صنعتی در طوالنی مدت باعث افزایش بهره وری، کارایی و ثبات کیفیت محصول می 
شود. این سه مزیت به تولیدکنندگان کمک می کند تا از رکود اقتصادی خارج شوند و 
به وضیت نرمال خود بازگردند.«در میان سه مزیت فوق بهره وری از اهمیت بیشتری 
برخوردار است چون دارای تاثیر مستقیم بر درآمد خالص یک شرکت بوده و عامل 
ایجاد رشد می باشد. یکی دیگر از بخش هایی که ربات ها در آن تاثیر درخشانی دارند 
بخش کنترل کیفیت است: کارهایی که یک ربات انجام می دهد دقیق و تکرارپذیر 

بوده که در تولید با حجم زیاد این یک مزیت به شمار می رود.
تعداد موارد استفاده از ربات های صنعتی که نتایج مثبتی نیز به همراه داشتند، در 
حال رشد است که این خود باعث تشویق کسب و کارهایی می شود که همچنان 
کنند.  می  فکر  جدید  فناوری  کارگیری  به  های  هزینه  به  گیری  تصمیم  برای 
اسمیت در این رابطه به یک مثال اشاره می کند: استارتاپ Grabit برای گرفتن 
مواد اولیه از روش electroadhesion و ماشین Shibaura  که دارای رباتی 
برای اتصال قطعات کفش به یکدیگر می باشد، استفاده کرده است.  با استفاده از 
این فناوری می توان رویه کفش های ورزشی نایک را 20 بار سریع تر از انسان 
سر هم کرد که باعث افزایش چشمگیر بهره وری می شود. با این کار زمان تحویل 
محصول به بازار کاهش می یابد و واضح است که سرعت عمل تولیدکنندگان 
نساجی با استفاده از این ربات های صنعتی بسیار بیشتر خواهد شد. آن ها می توانند 
با استفاده از این فناوری با سرعت بیشتری پاسخگوی ترندهای مصرف کنندگان 

باشند و سود بیشتری از بازارهای فصلی ببرند.
کارخانجات نساجی شاهد افزایش چشمگیری در سفارشات آنالین بوده اند که باعث 
شده محدودیت زمانی آن ها در رابطه با امکانات انبارداری تشدید شود. امسال امکانات 
مربوط به بازکردن خودکار جعبه ها نظیر سیستم بازکردن هوشمند جعبه ها)IBOD( با 
استقبال خوبی روبرو شده است. این ماشین باعث افزایش سرعت باز کردن جهبه ها در 
انبار می شود و ریسک آسیب دیدن آن ها را کاهش می دهد و همچنین میزان صدمه 

دیدن محصوالت در اثر باز کردن دستی جعبه ها را به حداقل می رساند.
نوآوری هیچ گاه از حرکت باز نمی ایستد و اکنون زمان خوبی برای تولیدکنندگان است 
تا بر روی فناوری های پیشرفته سرمایه گذاری کنند و در دوران پس از کرونا از رقبای 

خود عقب نمانند.
بعضی از جدیدترین فناوری های موجود در این عرصه عبارتند از Cobots)کوبات( یا 

ربات های همکار که در کنار انسان ها کار می کنند و مدت زمانی هست که از استفاده 
از آن ها می گذرد. انتقادی که به این ربات ها وارد شده این بوده که بهره وری آن ها به 
اندازه ربات های صنعتی متداول نیست. با این حال اسمیت عقیده دارد که این روند در 
حال تغییر است. او می گوید: »ایمنی کارگران انسانی از اهمیت زیادی برخوردار است 
که پیشتر با کاهش سرعت حرکت کوبات ها سعی در حفظ ایمنی کارگران شده بود 
اما پیشرفت های صورت گرفته در عرصه کوبات ها باعث شده تا هم از نظر کارایی و 
هم ایمنی ارتقا پیدا کنند: این یک راه حل ایده آل برای حفظ فاصله اجتماعی کارگران 
است. کمپانی ماشین آالت شیبارو در حال حاضر در حال کار بر روی کوبات های خود 

است که تا سال 2021 نیز عرضه خواهد شد. 

دانش و مراقبت های بعدییکی از نگرانی های رایج میان تولیدکنندگانی که برای 
نخستین بار فناوری های بسیار پیشرفته دیجیتالی را در کارخانجات خود به کار گرفته 
اند این است که آیا توانایی افزایش بهره وری و به حداکثر رساندن پنانسیل خود را دارند. 
بنابراین از دیدگاه یک تولیدکننده و توزیع کننده تجهیزات اصلی خدمات پس از فروش 
بسیار حایز اهمیت است. راضی نگه داشتن مشتری کلید حفظ کسب و کار آن هاست.

به هر حال محدویت های اجتماعی اخیر تولیدکنندگان تجهیزات اصلی را وادار کرده تا 
در طول هشت ماه گذشته تا حد امکان خالق باشند و ابتکار عمل داشته باشند. اسمیت 
می گوید: »امسال واحدهای آموزشی از راه دور را به مشتریان ارایه کرده ایم. شرکت 
کنندگان این دوره ها یا مشتریانی هستند که از قبل از ربات های صنعتی استفاده کرده 
اند و مایلند از ویژگی های آن بیشتر بدانند و یا مشتریان تازه واردی هستند که برای 

آن ها نیز جلسات آموزشی آنالین ویژه در نظر گرفته ایم.«
تولیدکنندگان تجهیزات اصلی همچنین می توانند از راه دور و از طریق اترنت یا شبکه 
های محلی به سیستم های کنترل ربات متصل شوند. این به آن معناست که بدون 
نیاز به بازدید از سایت می توانند بر اتوماسیون نظارت داشته باشند و عیب های موجود 
را کشف کنند. با این روش نه تنها زمان انتظار مشتری برای رسیدن کمک کاهش 
پیدا می کند بلکه در شرایط بحران کووید-19 نیز یک راهکار مناسب به شمار می رود.

مرجع: 
Joe Link, “Boosting competitiveness through industrial robotics”, 
WTIN, November 2020   
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گروهی از محققان اقدام به انجام آزمایش بر روی منسوجات مختلف از تی شرت و جوراب 
گرفته تا شلوار جین و کیسه های خال کردند تا از این طریق مشخص کنند کدام ماده 
اولیه برای استفاده در ماسک های صورت موثرتر است و می تواند ذرات بسیار کوچک 
که ممکن است حاوی ویروس هایی نظیر سارس�coV�2 باشد را در خود محصور کند.

یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه کمبریج انگلیس و دانشگاه نورث وسترن آمریکا اثربخشی 
پارچه های مختلف را در فیلتر کردن ذرات بین 0/02 و 0/1 میکرومتر-که در محدوده 
اندازه بیشتر ویروس هاست-در سرعت باال مشابه زمان سرفه کردن یا تنفس عمیق مورد 
بررسی قرار دادند. آن ها همچنین ماسک های جراحی و N9۵ را که مورد استفاده بیشتری 
دارد، آزمایش کردند. در مطالعات قبلی تنها تعداد کمی از پارچه ها و در هنگام نفس کشیدن 
نرمال شخص یعنی هنگامی که ذرات با سرعت کمتری از دهان خارج می شوند، مورد 
بررسی قرار گرفته بودند. مطالعه بر روی انواع گسترده تری از پارچه ها و بررسی عملکرد 
آن ها در سرعت باالی خارج شدن ویروس از دهان شواهد محکم تری را در رابطه با 

اثربخشی ماسک های پارچه ای در اختیار ما می گذارد.
نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیشتری پارچه هایی که معموال در ماسک های 
صورت غیرپزشکی مورد استفاده قرار می گیرند، در فیلتر کردن ذرات بسیار کوچک موثر 
هستند. اثربخشی ماسک های N9۵ بسیار باال گزارش شده هرچند که در بعضی موارد 

کیسه های خال قابل استفاده مجدد حاوی فیلترهای هپا دارای عملکرد بهتری بوند.
در میان ماسک های خانگی آن دسته از ماسک هایی که از چندالیه پارچه درست شده 
بوند، عملکرد بهتری داشتند. هرچندکه بهبود عملکرد این ماسک ها باعث می شود نفس 
کشیدن با آن ها در مقایسه با ماسک های N9۵ سخت تر باشد. محققان همچنین در مورد 
عملکرد پارچه های مختلف در هنگام مرطوب شدن و پس از فرایند شستشوی معمولی و 
سپس خشک شدن تحقیق کردند. آن ها دریافتند که پارچه ها پس از مرطوب شدن و پس 
از یک چرخه شستشو و خشک شدن عملکرد خود را حفظ می کنند. با این حال مطالعات 
قبلی نشان داده بود که شستشوهای مکرر باعث تجزیه پارچه ها می شود، در نتیجه 

محققان هشدار دادند که یک ماسک نباید برای مدت نامحدود مورد استفاده قرار بگیرد.
اوجنیا اوکلی، نویسنده اول دپارتمان مهندسی کمبریج می گوید از زمان شروع پاندمی 
کووید-19 ماسک های پارچه ای برای بسیاری از ما به یک ضرورت بدل شده است. 
در روزهای ابتدایی پاندمی زمانی که ماسک های N9۵ به سختی در بازار یافت می شد، 
بسیاری از افراد خودشان اقدام به دوختن ماسک های پارچه ای کردند و از این طریق 
تقاضایی را که در طول زنجیره تامین برآورده نمی شد، برآورده ساختند ضمن این که 

ماسک های دست دوز از نظر اقتصادی نیز برای آن ها مقرون به صرفه تر بود.
هرچند که منابع آنالین زیادی در مورد نحوه درست کردن ماسک ها وجود دارد اما این 

که مناسب ترین ماده اولیه برای تولید ماسک چیست نیازمند اطالعات علمی می باشد. 
در ابتدا نگرانی هایی در مورد تجهیزات محافظت شخصی و سایر انواع ماسک های 
صورت و میزان اثربخشی آن ها وجود داشت. هدف اوجنیا این بود که به عنوان یک 

مهندس بیشتر در مورد ماسک ها، عملکرد مواد اولیه متنوع مورد استفاده در آن ها در 
شرایط مختلف و مسایلی از این قبیل بداند.

او و همکارانش در این تحقیق دستگاهی ساختند که از بخش های لوله ای شکل تشکیل 
می شد و نمونه پارچه ای در وسط آن قرار می گرفت. مکانیزم دستگاه به گونه ای است که 
ذرات آئروسل در یک سمت آن تولید می شود و سطح این ذرات قبل و بعد از عبور آن ها از 
نمونه پارچه ای با سرعتی مشابه سرعت ذرات هنگام سرفه کردن، اندازه گیری می شود.

محققان همچنین عملکرد هر پارچه را از نظر مقاومت در برابر تنفس بر اساس بازخوردهای 
کاربران مورد آزمایش قرار دادند. اوجنیا می گوید: »ماسکی که جلوی ورود ذرات را بگیرد 
اما تنفس شخص را محدود کند، ماسک مناسبی نیست. برای مثال پارچه جین تا حدی در 
برابر عبور ذرات موثر بود اما نفس کشیدن با آن سخت است، بنابراین احتماال تهیه ماسک 
از یک شلوار جین قدیمی ایده خوبی نیست. تنفس با ماسک های N9۵ در مقایسه با هر 

پارچه ترکیبی دیگر با همان سطح از فیلتراسیون به مراتب آسان تر است.«
محققان برای انجام این مطالعه با انجمن های دوزندگی آنالین نیز مشورت کردند تا 
متوجه شوند آن ها برای تهیه ماسک از چه پارچه هایی استفاده می کنند. تعدادی از 
دوزندگان گزارش کردند که در آن زمان به دلیل کمبود شدید ماسک های N9۵ از کیسه 

های خال حاوی فیلترهای هپا درون ماسک ها استفاده می کردند.
محققان دریافتند که کیسه های خال یک بار مصرف و قابل استفاده مجدد در جلوگیری از 
ورود ذرات موثر هستند اما نباید از کیسه های یک بار مصرف در ماسک ها استفاده کرد 
چون اگر پاره شوند از هم متالشی شده و ممکن است حاوی موادی باشند که استنشاق 
آن ها خطرناک است. در واقع باید در تهیه ماسک ها تعادل را برقرار کرد و از مواد اولیه ای 
استفاده کرد که ضمن اثربخشی در فیلتر کردن ذرات شخص را در معرض استنشاق الیاف 

یا پرزها که برای سالمتی او مضر است، قرار ندهد.
محققان هشدار می دهند که تحقیق آن ها دارای محدودیت هایی نیز هست برای مثال 
آن ها نقش فیت بودن یا نبودن ماسک در عملکرد آن در فیلتراسیون را نادیده گرفتند. 
اوجنیا در پروژه ای دیگر بر روی چگونگی بهبود قرار گرفتن ماسک ها بر روی صورت در 
مراکز درمانی تحقیق کرده است. عالوه بر آن بسیاری از ویروس ها بر روی ذراتی حمل 

می شوند که بزرگ تر از ذرات مورد آزمایش در این تحقیق هستند.
با این حال نتایج به دست آمده از این تحقیق می تواند برای دوزندگان ماسک های صورت 
مفید باشد و به آن ها در انتخاب پارچه مناسب برای تولید ماسک کمک کند. اوجنیا می 
گوید در مواقع اضطراری که ماسک های N9۵ در دسترس نیستند برای مثال در روزهای 
اولیه پاندمی، ماسک های پارچه ای به طرز باورنکردنی در فیلتر کردن ذراتی که ممکن 

است حاوی ویروس باشند و حتی سرعت باالیی نیز داشته باشند، موثر بوده اند. 

مرجع:
Jessica Owen, “Researchers measure effectiveness of face mask materials when 
coughing”, WTIN, November 2020 

بررسی اثربخشی مواد اولیه مورد استفاده در 
ماسک های صورت در هنگام سرفه کردن اطالعرساني

ترجمه: سارا نظام االسالمی
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کمپانی ایستمن به عنوان بخشی از تعهدات خود برای داشتن اقتصاد گردشی دست 
به ابتکار عملی زده که ریشه در این باور دارد که ضایعات نساجی و پالستیکی می 
توانند بارها و بارها مورد استفاده و بازیافت قرار بگیرند. فناوری های پیشرفته بازیافت 
گردشی این کمپانی این امکان را فراهم می کند که مواد اولیه ضایعاتی که پیش از 
این سرنوشتی جز زمین های دفن زباله، سوختن یا آبراهه ها در انتظار آن ها نبود، 
دارای عمر نامحدود شوند. کمپانی ایستمن با استفاده از این فناوری ها می تواند مواد 
اولیه ضایعاتی را که با روش های سنتی قابل بازیافت نبودند، بازیافت کند و با تجزیه 
و تبدیل آن ها به واحدهای ملکولی تشکیل دهنده خود از نو آن ها را به ماده اولیه 

جدیدی تبدیل نماید.

بازیافت ملکولی
بازیافت ملکولی در واقع کامل کننده بازیافت مکانیکی است. دیدگاه ایستمن در مورد 
بازیافت استفاده از مواد اولیه در پایان عمر مفیدشان برای خلق مواد اولیه جدید است و 
نه انرژی یا سوخت. بنابراین تعریف ابتدایی برای فرایندهای بازیافت ملکولی، تجزیه 
مواد اولیه ضایعاتی و تبدیل آن ها به واحدهای ملکولی تشکیل دهنده و سپس از نو 
سرهم کردن آن ها و تبدیلشان به مواد اولیه جدید است. در واقع ایستمن در فناوری 
های بازیافت ملکولی در حال توسعه بر روی فرایندی تمرکز کرده که با حفظ ماده 
اولیه در چرخه تولید، ارزش های نامحدودی را که آن ماده به صورت بالقوه دارد مهار 
می کند. تبدیل مواد اولیه به انرژی یا سوخت باعث می شود ارزش نامحدود آن ها از 
بین برود، در نتیجه ایستمن به فرایندهای بازیافتی که محصول نهایی آن ها انرژی 

یا سوخت باشد توجهی نمی کند.
روش های دیگری نیز برای بازیافت ملکولی وجود دارد و تفاوت آن ها در نوع فرایند، 
ماده اولیه ضایعاتی، کارایی و عملکرد زیست محیطی است. فناوری های بازیافت 
ملکولی ایستمن در مقایسه با فرایندهای تولیدی که در آن ها از مواد فسیلی استفاده 
می شود، برای محیط زیست بهتر و مفیدتر است. فناوری بازیابی کربن ایستمن 
باعث کاهش 20 تا ۵0 درصدی ردپای کربن در مقایسه با فرایندهایی می شود که 

در آن ها از مواد اولیه بر پایه سوخت های فسیلی استفاده می گردد.

سه ویژگی اصلی رویکرد بازیافت ملکولی ایستمن
 )CRT(دو فناوری بازیافت ملکولی ایستمن عبارت است از فناوری بازیابی کربن -
و فناوری بازیابی پلی استر)PRT(. ایستمن فعالیت های مربوط به CRT را در سال 
2019 در شهر کینگزپورت در ایالت تنسی آغاز کرد و قصد دارد تا 24 تا 36 ماه آینده 
فعالیت کارخانه PRT را نیز شروع کند. کمپانی ایستمن در اوایل سال 2020 در پاسخ 
به افزایش اشتیاق مصرف کنندگان برای استفاده از مواد اولیه با محتوای بازیافتی از 
یک فناوری دیگر برای بازیابی پلی استر استفاده کرده که مبتنی بر گالیکولیسیس 
یا قندکافت می باشد. ایستمن با این کار قادر بود با سرعت بیشتری به نیازهای 
مشتریان پاسخ دهد و به تعهدات خود برای داشتن اقتصاد گردشی بیشتر عمل کند.
- فناوری CRT ضایعات پالستیکی را تجزیه کرده و آن ها را به واحدهای ملکولی 
تشکیل دهنده تبدیل می کند. این روش تحولی در فرایند بازیافت ایجاد کرده 
است چون برای پایان عمر بسیاری از پالستیک ها با منابع مختلف از بسته های 
پالستیکی یک بار مصرف گرفته تا منسوجات و فرش راهکاری ارایه می کند که با 

روش های بازیافت مکانیکی متداول ممکن نیست.

- الیاف سلولزی Naia تولید کمپانی ایستمن تامین کننده نیازهای مشتریان در 
رابطه با پایداری محصوالت است. این الیاف حاوی 60 درصد پالپ چوب دارای منبع 
پایدار و 40 درصد ضایعات پالستیکی بازیافتی مورد تایید هستند. این الیاف باعث 
ایجاد ارزش در مواد اولیه ای می شوند که بازیافت آن ها مشکل است و سرنوشی 
جز زمین های دفن زباله یا سوزاندن در انتظار آن ها نیست. در فرایند حلقه بسته تولید 
این الیاف اولویت با استفاده ایمن و زیست سازگار از مواد شیمایی است تا محصول 
نهایی به همان اندازه که زیبا و شیک هست، پایدار هم باشد. عالوه بر آن میزان 
ردپای کربن این الیاف در طول عمر مفید آن ها به طرز محسوسی کاهش می یابد. 
زیست تجزیه پذیری این الیاف که به تایید هم رسیده به این معناست که الیاف پس 

از پایان مصرف به طبیعت باز خواهند گشت.

مرجع:
“Eastman employs molecular recycling to enable the reuse of waste material over 
& over & over again”, International Fiber Journal, December 2020

اطالعرساني

استفاده از بازیافت ملکولی توسط کمپانی ایستمن برای استفاده دوباره و دوباره از ضایعات
ترجمه: امیرحسین امامی رئوف
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محققان دانشگاه تکنولوژی کویینزلند در شهر 
بریزبن، استرالیا روشی را برای استخراج و استفاده 
دوباره از پلی اســتر از پارچه های ترکیبی پشم/

پلی استر کشف کرده اند.
ضایعات حاصل از منسوجات یک مشکل بزرگ 
زیست محیطی بوده و ساالنه حدود 92 میلیون 
تــن از آن وارد زمین های دفن زباله می شــود. 
برای داشتن صنعتی پایاتر بهتر است تا پوشاک را 
بازیافت و مورد استفاده مجدد قرار داد هرچند که 
مهم ترین مانع بر سر راه بازیافت موثر، گستردگی 
طیف مواد اولیه مورد اســتفاده در پوشــاک و 

چگونگی ترکیب آن ها با یکدیگر است.
جداسازی ترکیبات طبیعی و مصنوعی از هم الزم 

و ضروری می باشد. برای مثال پلی استر باید از 
پنبه و پشم جدا شود تا بتوان آن را ذوب و به نخ 
پلی استر تبدیل کرد که این خود یک چالش فنی 
بزرگ و پیچیده به شمار می رود. پروفسور رابرت 
اسپیت و دکتر لورا ناون از دانشگاه فنی کویینزلند 
دریافته اند که با استفاده از یک آنزیم تجاری می 
توان الیاف پشمی موجود در پارچه های ترکیبی 
پشم/پلی استر را حل کرد بدون آن که رشته های 
پلی استر آسیب ببینند. اسپیت می گوید که پلی 
استر بازیافتی از نظر تجاری یک کاالی باارزش 
است. می توان پلی استر استخراج شده از پارچه 
را به چیپس پلی اســتری و ســپس به هر چیز 
دیگری تبدیل کرد از نخ برای منسوجات جدید 
گرفته تا تجهیزات و وسایل زمین های بازی. در 
این فرایند ترکیبی از یک عامل شیمیایی کاهنده 
باعث تضعیف ساختار )با شکستن پیوندهای دی 
سولفید( و افزایش دسترسی آنزیم به آن و تبدیل 
آن به قطعات پروتئینی کوچک و قابل حل می 
شــود که به راحتی با شستشو از پلی استر قابل 
جداشدن است. این روش گام مهمی در صنعت به 

شمار می رود به ویژه اکنون که پلی استر بازیافتی 
از ارزش قابل توجهی برخوردار شــده و ادعای 
بازیافتی بودن ماده اولیــه برای تولیدکنندگان 
یک امتیاز محسوب می شود. برای مثال آدیداس 
اعــام کرده که قصد دارد تا ســال 2024 تنها 
از پاستیک بازیافتی اســتفاده کند که شامل 
پلی استر هم می شــود و تقاضا برای پلی استر 
بازیافتی را افزایش می دهد. فاز بعدی این پروژه 
تحقیقاتی شراکت با کمپانی های بازیافت برای 
افزایش مقیاس فرایند و رساندن آن به کیلوگرم 
و درک بیشــتر از طراحی فرایند از نظر استفاده 
تجاری و اقتصادی اســت. اسپیت می گوید که 
آن ها به فناوری جداسازی پلی استر از پنبه نیز 
دســت پیدا کرده اند و در این رابطه با کمپانی 
BlockTexx در حال همکاری هستند. او عقیده 

دارد که با افزایش تقاضــای  مصرف کنندگان 
برای محصوالت با محتوای بازیافتی، روند رشد 
این مواد نیــز ادامه خواهد یافت و کمپانی های 
مختلف مانند آدیداس وعده استفاده از آن ها را 

خواهند داد.

استخراج الیاف پشم از ترکیبات پشم/پلی استر

کمپانی ترمور اخیرا الیــاف جدیدی را با نام 
اکو داون فایبرز ماربل معرفی کرده اســت که 
بــا خصوصیات عایق بودن خــود باعث خلق 
یک اثر هنری می شــود. سری قبلی از الیاف 
اکو داون پرزدار، دارای قابلیت پرکنندگی باال، 
بادوام، بازیافتی و سفید بودند و در تولید آن ها 
از پیشرفته ترین فناوری تولید الیاف استفاده 

شــده بود. تنها نکته ای که به عقیده کمپانی 
برای بهتر شدن این الیاف قابل انجام بود ظاهر 

آن ها بود. 
پیشرفت های صورت گرفته در فناوری های 
تولید پارچه باعث افزایش مقاومت پارچه و در 
عین حال ســبکی آن می شود به طوری که 

سمت دیگر پارچه قابل مشاهده است. 
ترمور عقیده داشــت که صنعت پوشاک برای 
چالش بعدی خود آماده بود و این چالش هم 
چیزی نبود جز استفاده از خصوصیت عایق در 
پارچه ها برای ایجــاد جذابیت های بصری در 

آن ها.
الیاف اکو داون ماربل تحولی بزرگ در صنعت 
پوشاک ایجاد کرد؛ هیچ دو کاپشن تهیه شده 

از این الیاف دارای ظاهری مشابه نیستند، هر 
لباس متشکل از الیاف جدید نیز دارای ظاهری 

منحصر به فرد خواهد بود.
کمپانی ترمور همچنین محصول جدید دیگری 
را به نام اکو داون فایبرز بلک معرفی کرده است 
که باعث ایجاد افکت رنگی سه بعدی می شود. 
عاوه بر آن با اســتفاده از مکانیزم جدید می 
توان فام هر پارچه ای را تغییر داد و در نتیجه 

بی نهایت رنگ و طرح جدید ایجاد کرد. 
کمپانی ترمــور همواره در زمینه فناوری های 
مربوط به عایق حرارتی پیشرو بوده و این روند 
را در عرصه تولید الیاف پیشرفته و ساختارهای 
نوآورانه که به حفظ گرمای طبیعی بدن کمک 

می کنند نیز حفظ کرده است.

Thermore توسط کمپانی Ecodown Marbel معرفی الیاف جدید
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کمپانی خودروســازی بی ام و موفق به ساخت 
نخستین ماشین مسابقه با اجزای تشکیل شده از 

الیاف نساجی تجدیدپذیر شده است.
در حال حاضر کمپانــی های مطرح در صنعت 
خودروســازی به دنبال استفاده از مواد اولیه پایا 
در اجزای داخلی خودرو هســتند. کمپانی رنو 
از پارچه تهیه شــده از ضایعات نساجی و بطری 
های پاســتیکی در رنو زویی اســتفاده کرده 
است، کمپانی لندروور در حال بررسی استفاده 
از پاستیک های بازیافتی و اکالیپتوس و کمپانی 
فورد نیز در حال آزمایش استفاده از الیاف بامبو 
در خودرو می باشــند. کمپانی بی ام و یک گام 
فراتر رفته و از الیاف کتان در ماشین های مسابقه 

ای خود استفاده کرده است. 
خودروی بی ام و iFE.20 اولین ماشین مسابقه 
این کمپانی می باشد که اجزای آن از الیاف کتان 
تشکیل شده است. این ماشین اخیرا در مسابقات 

قهرمانی فرمول ای عربستان سعودی نیز برنده 
شده است. رودولف دیتریش، مدیر عامل بخش 
توســعه وسایل نقلیه در گروه اتومبیلرانی بی ام 
و می گوید: "مواد اولیه ای نظیر کتان که با سیم 
مسی یا کربن ترکیب و مورد عملیات بافندگی 
قــرار می گیرند، برای اســتفاده در بخش های 
مختلفی از ماشــین به ویژه قــوس چرخ)قوس 
برجسته طاق مانند و برآمده پیرامون چرخ های 
خودرو واقع بر روی گلگیرها( و ســپر آزمایش 
می شــوند." در مجرای خنک کننده خودروی 
الکتریکی جدید iFE.20 از کتان استفاده شده 
اســت. این ماده اولیه که از مشتقات گیاه کتان 
می باشد عمدتا به صورت یک پارچه تاری پودی 
بوده اما گاهی به شکل رشته های ضخیمی که 
در طراحی اجزای کامپوزیتی سبک معمول است 
نیز یافت می شــود. پیش از این از کربن به کار 
رفته در بی ام و سری i3 در ماشین های مسابقه 

ای استفاده شــده بود تا عملکرد آن در شرایط 
سخت مورد بررسی قرار بگیرد. کتان در مقایسه با 
کربن دارای جذب باالتری بوده و مقاومت آن در 
برابر ضربه نیز بیشتر است که این برای مسابقات 
فرمول ای که دارای موانع و دست انداز در مسیر 

می باشد یک مزیت محسوب می شود. 
دیتریش اضافه می کند که هــر ماده اولیه ای 
دارای خصوصیات و نقاط قوت و ضعف مخصوص 
به خود می باشد و سعی ما بر این است که این 
ویژگــی ها را درک و از آن هــا برای ایجاد یک 
طراحی مناسب استفاده کنیم. هدف ما این است 
که بهترین کاربرد هر ماده اولیه را شناسایی کنیم 
که الزمه آن نخست شــناخت آن ماده اولیه و 
سپس تشــخیص کاربردهای بالقوه آن و سپس 
طراحی اجزا بر اساس ویژگی های خاص آن ماده 

و الزامات و کارایی هر یک از اجزا می باشد. 

استفاده از کتان در وسایل نقلیه موتوری توسط کمپانی بی ام و

کمپانی DyeCoo در نمایشگاه مجازی نوآوری 
های نساجی و پوشاک WTIN که در تاریخ 15 
تا 30 اکتبر برگزار می شود، فناوری های رنگرزی 
پایدار خــود در صنعت نســاجی را به نمایش 
خواهد گذاشت. کمپانی هلندی دایکو، متخصص 
در زمینه فناوری رنگرزی با دی اکســید کربن، 
چهارمین نسل از سیستم های رنگرزی خود را به 

تایوان ارسال کرده است.
کمپانی عقیده دارد که صادر کردن فناوری های 
رنگرزی به تایوان نشان دهنده افزایش تقاضا برای 
روش های تولیدی پایدارتر و اشتیاق شرکت های 
بین المللی برای فناوری های پایدار هلندی در 

دوران پاندمی می باشد.
در این دوران بسیاری از تولیدکنندگان در صنعت 
مد و لباس متحمل ضررهای سنگینی شده اند 
اما کمپانی دایکو موفق شده تا همچنان تولید و تا 
اندازه ای ارسال ماشین های رنگرزی خود را ادامه 
دهد که تا حدی ناشی از مشوق های دولت هلند 
در این زمینــه و افزایش تقاضا برای روش های 

پایدار در زمان پاندمی بوده است.
ارنست سیویرز، مدیر ارشــد فناوری دایکو می 
گوید: "ماشین های رنگرزی دایکو عرضه کننده 
فرایندی جدید و پــاک در عرصه رنگرزی نخ و 
منسوجات پلی استری است که همان رنگرزی 
با دی اکســید کربن فوق بحرانی می باشد. در 
این فرایند نیازی به مصرف آب و مواد شیمیایی 
نیست. افزایش اشتیاق شرکت های بین المللی 
برای بــه کارگیری روش هــای جدید رنگرزی 
تصادفی نمی باشد برای مثال سفارش کمپانی 
تایوانی نتیجه بیش از هفت ســال مذاکره با آن 

ها بوده است."

در حال حاضر 12 ماشــین رنگــرزی دایکو در 
کارخانجات مشتریان در تایلند، ویتنام و تایوان 
در حال فعالیت اســت. در طول دو سال گذشته 
جایگاه کشورهای شرق آسیا در میان کشورهای 
آســیایی به عنوان مقصدی برای فناوری های 

هلندی از پنجم به دوم رسیده است.
تایوان اهمیت اهداف توسعه پایدار سازمان ملل 
و اقتصاد گردشی به عنوان یکی از عناصر توسعه 

صنعتی در آینده را درک کرده است. 
صنعت مد و پوشاک مســوول تولید 20 درصد 
از پساب های صنعتی در جهان است که بخش 
عمده آن نیز ناشــی از فرایندهای رنگرزی می 
باشــد. دایکو ادعــا می کند که ماشــین آالت 
رنگرزی این کمپانی تاثیر مثبتی بر این صنعت 
داشته است. به عنوان نمونه یکی از ماشین آالت 
رنگرزی دایکو با رنگرزی 800 تن پلی اســتر در 
سال باعث صرفه جویی 32 میلیون لیتر آب می 
شود ضمن این که نیازی هم به استفاده از مواد 

شیمیایی نیست.        

اشتیاق شرکت های بین الملل برای فناوری های رنگرزی پایدار
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یک گروه از محققان دانشــگاه ایالتی آیووا 
از تفاله قهوه برای رنگرزی لباس اســتفاده 

کرده اند.
در این فرایند نوآورانه تفاله قهوه را به مدت 
سه روز خشک می کنند و سپس آن را با آب 
خالص می جوشانند تا رنگزای طبیعی را از 

درون آن استخراج کنند.
رنگزای به دست آمده با استفاده از دندانه های 
مختلف کــه به اتصال رنگزا به پارچه کمک 
می کنند، بر روی پنبه، لینن، ریون، ابریشم 
و پلی اســتر به کار گرفته شده است. با این 
کار طیف گســترده تری از رنگ قهوه ای را 
خواهیم داشت. ممکن است این رنگزاها در 

آینده پتانسیل استفاده در بخش پوشاک را 
داشته باشند.

عاقه شدید یکی از محققان تیم تحقیقاتی به 
قهوه الهام بخش او برای این کار شده است.

ساالنه بیش از دو میلیون تن مواد شیمیایی 
و رنگزاهای مصنوعی در صنعت نساجی مورد 
استفاده قرار می گیرد که این موضوع باعث 
نگرانی محققان شــده و آن ها را تشویق به 
یافتن جایگزینی پایاتر برای این مواد کرده 
است. عاوه بر آن محدودیت منابع طبیعی 
باعــث افزایش قیمــت رنگزاهای طبیعی و 
ایجاد محدودیت در گونه های رنگی می شود 
و متخصصــان را ملزم به بهره گیری از مواد 

اولیه موجود می کند.
رنگزاهــای طبیعی ضمن ایــن که مزایایی 
دارند اما همچنان مســاله رنگ پریدگی و 
تکرارپذیــری رنگرزی در آن ها  یک چالش 
محسوب می شــود. بر اساس یافته های به 
دســت آمده اســتفاده از دندانه باعث رنگ 
پریدگی در ابریشم، پنبه، کتان و ریون می 

شود. عاوه بر آن به دست آوردن رنگ های 
مشابه و یا رنگ همانندی نیز در این فرایند 
دشــوار اســت. یکی از معایــب رنگرزی با 
رنگزاهای طبیعی این است که اندازه گیری 
دقیق مقدار رنگزای مورد نیاز برای به دست 
آوردن رنگ هایی کاما مشابه مشکل است. 
ممکن است نوع دانه های قهوه در هر حمام 
متفاوت باشــد و یا قهوه دو بار دم کشــیده 
باشد. در مجموع مبحث رنگ همانندی در 

این فرایند چالش برانگیز می باشد. 
تیم تحقیقاتی عقیده دارد که برای اطمینان 
پذیری رنگزاهــای طبیعی برای تولید انبوه 
هنوز به کار و تحقیق بیشــتری نیاز است. 
یکی از اعضای تیم می گوید ممکن اســت 
در آینده و با تغییر نگرش مشتریان مشکل 
رنگ همانندی نیز وجود نداشته باشد چون با 
افزایش تقاضا برای لباس های رنگرزی شده 
با رنگزاهای طبیعی، مســاله منحصر به فرد 
بودن رنگ هر لباس نیز از ســوی مشتری 

پذیرفته خواهد شد.     

تهیه رنگزاهای طبیعی از تفاله قهوه

بلژیکــی Resortecs-تولیدکننده  اســتارتاپ 
نخ های دوخت قابل حــل -با همراهی کمپانی 
Unspun- فعال در زمینه پوشاک و رباتیک واقع 

در هنگ کنگ و سان فرانسیسکو- موفق به تولید 
شلوار جین با نخ های حل شونده و قابلیت تولید 

سفارشی بر اساس سایز مشتری شده اند.
جین های جدید کــه Rebirth نام دارد با هدف 
پایایی و مد گردشی تولید شده است و نخستین 

جین در نوع خود می باشد که در مقیاس تجاری 
عرضه می شــود. به طور معمول تولید و مصرف 
یک جفت جین، 28 کیلوگرم دی اکسیدکربن 
آزاد می کند ولی در جین های جدید این مقدار 
بــه 15 کیلوگرم کاهش پیدا می کند که یعنی 

تقریبا 50 درصد آالیندگی کمتر.
این شلوارها با استفاده از فناوری بافندگی تاری 
پودی کمپانی آن اســپان و روش های تولید بر 
اساس تقاضا تولید می شوند و در تهیه آن ها نیز 
از فناوری نخ های قابل حل ریســتورتکس بهره 

گرفته می شود.
تولیدکنندگان می توانند با حرارت دهی نخ های 
ریســورتکس، اجزای لباس ها را در پایان عمر 
مفیــد آن ها از هم جدا کنند و آن ها را به مواد 
اولیه بازیافتی یا بهیافتی تبدیل نمایند. کمپانی 

آن اسپان نخستین شرکتی است که محصولی 
را که با فناوری ریسورتکس تولید شده، وارد بازار 
کرده است. موسس ریسورتک در وصف مزایای 
فناوری این شــرکت گفته اســت که برندها با 
استفاده از این فناوری می توانند مواد اولیه خود 
را به شیوه ای کاراتر مدیریت کنند و امکان ایجاد 

اقتصاد گردشی را فراهم نمایند.
عاوه بر آن با اســتفاده از فناوری ســه بعدی 
خودکار و بر اســاس تقاضای آن اسپان می توان 
شلوارهای جین را به صورت سفارشی و بر اساس 

فرم بدن هر شخص تولید کرد. 
با اســتفاده از نرم افزار آن اسپان هزاران اندازه از 
بدن شــخص جمع آوری و به نرم افزار طراحی 
داده می شود و توســط این اندازه ها نقشه بدن 

شخص کشیده خواهد شد.    

کاهش آالیندگی شلوارهای جین با استفاده از نخ های قابل حل
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گــروه رنو با همــکاری کمپانی های دیگر 
اقدام به هــم آفرینی و تولیــد پارچه ای 
منحصــر به فرد از مــواد اولیه صد در صد 
بازیافتی برای استفاده در منسوجات داخلی 
خودرو رنــو زوئی)یک خودرو کاما برقی( 

کرده است.
پارچه جدید از کمربندهای ایمنی، ضایعات 
نســاجی و بطری های پاستیکی بازیافتی 
Les Fila�  تهیه و با همکاری کمپانی های

tures du Parc )کمپانی فرانسوی متخصص 

 Adient در زمینــه نخ های کارد شــده( و
صندلی  مطــرح  )تامین کننــده   Fabrics

خودرو( تولید شده است.
مــاده اولیه جدید نه تنها به دلیل بازیافتی 
بودن آن پایاتر است بلکه حلقه تولید کوتاه 
آن باعث می شــود تا ردپــای کربن تا 60 
درصد در مقایســه با فرایند استاندارد کم 

شود. 
به گفته ژان فیلیپ هرمین-مدیر استراتژی 
و برنامه ریزی های زیســت محیطی گروه 
رنو-صنایع در رابطه با چالش انتقال انرژی 
نقش مهمی در تغییر روش های تولید خود 
و کاهــش اثرات زیســت محیطی ایفا می 
کنند. آن ها با همکاری شرکای خود نشان 
داده اند که امــکان به کارگیری مدل های 
تولیدی گردشــی و رقابت پذیر که بر روی 

منابع متمرکز باشد، وجود دارد.
در حــال حاضــر پارچه جدید بــه عنوان 
پوشش داخلی رنو زوئی استفاده می شود. 
این پارچه که در مجموع مســاحت 8 متر 
مربع را پوشش می دهد، در تولید روکش 

صندلی، روکش داشــبرد، اطــراف دنده و 
اتصاالت در مورد استفاده قرار می گیرد و از 
نظر راحتی، تمیزی، مقاومت در برابر اشعه 
فرابنفش و دوام دارای استاندارد باالیی می 

باشد.
کــه   Renault Environment گــروه 
زیرمجموعه گروه رنو می باشــد، در ســال 
2008 ایجاد شده اســت و به امور مربوط 
به اقتصاد گردشــی می پردازد. وظیفه این 
بخش جمع آوری مواد قابل بازیافت نظیر 
کمربند ایمنــی و ضایعات حاصل از تولید 
پارچه های خام در بخش خودروسازی می 

باشد.
این گروه برای تولید نخ از کمپانی فرانسوی 
Filatures du Parc کمــک گرفته اســت. 

کمپانی فرانســوی به لطــف حمایت های 
مالی و فنی در این پروژه قادر به راه اندازی 
یک خط صنعتی جدیــد برای جدا کردن 
الیاف از کمربندهای ایمنی سخت و محکم 
شده که این خود یک گام مهم و اساسی در 
آماده سازی ماده اولیه جدید و بهینه سازی 

طول الیاف به شمار می رود. 
الیاف نساجی و کمربند ایمنی پس از برش 
و خرد شدن با الیاف پلی استری حاصل از 
بطری های پاســتیکی ترکیب می شوند 
که باعث می شــود الیاف پیــش از این که 
عملیات کاردینگ بر روی آن ها انجام شود 
از انسجام و پیوستگی الزم برخوردار باشند. 
در روش متــداول کاردینگ به دلیل وجود 
سیستم غلتکی پوشیده شده با سوزن های 
فــوالدی که در ســرعت بــاال می چرخد، 
امکان تولید نــخ بافندگی جدیدی فراهم 
شــده اســت. با این روش دیگــر نیاز به 
اعمال تغییرات حرارتی یا شــیمیایی برای 
جداسازی، تقسیم، کشیدن، موازی کردن 

و در نهایت تاب دادن الیاف نیست.
امتیاز فناوری تولید نخ کاردشده صددرصد 
بازیافتی به طور مشــترک در اختیار گروه 

رنو و کمپانی Filatures du Parc است. 
 Adient Fabrics پس از این مرحله کمپانی
که از هر سه صندلی خودرو در جهان یک 
صندلی را تامین می کند، نخ های بازسازی 
شده را بر روی قرقره تحویل می گیرد و در 
کارخانه خود از این نخ ها پارچه مخصوص 

منسوجات داخلی خودرو تولید می کند.
صنایع نســاجی، پوشــاک و چرم بخش 
جدایی ناپذیری از میراث اقتصادی منطقه 
اکســیتانیا )منطقه ای در جنوب اروپا که 
بخشی از آن در فرانسه واقع شده است( و 
به ویژه شهرستان های آرییژ و تارن می باشد. 
بدون شک توسعه محصوالت نساجی جدید 
که هم فنی و پایا باشند و هم رقابت پذیر، 
یک اهرم رشد برای فعاالن عرصه نساجی 
در این منطقه به شــمار می رود و فرصتی 
اســت تا بتوانند خود را در بازارهای جدید 
جای دهند، کسب و کار خود را تضمین و 

مهارت های جدید ایجاد کنند.
گروه رنو عــاوه بر فعالیت در زمینه الیاف 
بازیافتــی در حال گســترش حلقه های 
دیگری از مواد اولیه نظیر مس، پاستیک، 
پاتینویید و فلــزات آهنی و غیرآهنی نیز 

هست. 
در رنــو زوئی 17/5 کیلوگرم پاســتیک 
بازیافتــی بــه کار رفته که بعضــی از این 
مواد برای اولین بار اســت کــه در اجزای 
قابل رویت اتاق خودرو مورد اســتفاده قرار 

می گیرند.
رنــو همچنیــن از طریــق زیرمجموعــه 
و   Renault Environment یعنــی خــود 
زیرمجموعه آن یعنی Gaia فعالیت هایی را 
هم در عرصه اقتصاد گردشی داشته است از 
جمله بازیافت ماشین های اوراقی، بازیافت 
فلزات، تعمیر، نوسازی یا بازیافت باتری های 
الکتریکی و نوســازی اجــزای مکانیکی و 

اجزای استفاده شده مختلف. 
تهیه و تنظیم: اکرم باقری توستانی

تولید منسوجات داخلی خودرو از مواد صددرصد بازیافتی توسط کمپانی رنو
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محققان دانشگاه کالیفرنیا دستکش جدیدی را 
ابداع کرده اند که قادر اســت در لحظه، زبان 

اشاره را به کام تبدیل کند.
زبان اشاره سیستمی است که در آن از حرکات 
و عایم بصری برای برقراری ارتباط اســتفاده 
می شود و توسط افراد ناشنوا مورد استفاده قرار 
می گیرد. تنها در انگلســتان حدود 151000 
نفر از زبان اشاره استفاده می کنند و این شامل 

افراد حرفه ای و مترجم ها نمی شود.
یکی از مشــکات زبان اشــاره این است که 
همواره به یک مترجم زبان اشــاره نیاز است 
که این فرد می تواند یــک مترجم حرفه ای 
و یــا عضوی از خانواده باشــد که به این زبان 
آشناســت. در دنیای ایده آل داشتن راهکاری 
که توسط آن افراد بیشتری بتوانند زبان اشاره 
را متوجه شــوند، بســیار جذاب خواهد بود و 
همچنین به افراد ناشنوا کمک خواهد کرد تا 

وابستگی کمتری داشته باشند.
در حال حاضر زیســت مهندســان یوسی ال 

ای)دانشــگاه کالیفرنیا، لس آنجلس( در حال 
کشف این ایده هستند. یک تیم از این مهندسان 
ابزاری را طراحی کرده که مانند دستکش بوده 
و قادر اســت از طریق یک اپلیکیشن گوشی 
هوشمند، زبان اشــاره آمریکایی را در همان 
لحظه به صورت گفتار انگلیسی درآورد. آن ها 
امیدوارند تا با استفاده از این وسیله به افرادی 
که از زبان اشاره استفاده می کنند، کمک کنند 
تا به صورت مستقیم با افراد دیگر ارتباط برقرار 
نمایند بدون آن که نیاز به مترجم یا شــخص 
سوم داشته باشند. آن ها همچنین امیدوارند 
با این روش افراد بیشــتری زبان اشــاره را یاد 

بگیرند.
سیستم طراحی شده شامل یک جفت دستکش 
با سنســورهای ظریف و کشسان است که در 
طول هرکدام از پنج انگشــت امتداد می یابد. 
این سنسورها که از نخ های رسانای الکتریکی 
تشکیل شــده اند، حرکات دست و جایگیری 
انگشتان را که نشانگر حروف، اعداد، کلمه ها 
و عبارات می باشد به سیگنال های الکتریکی 
تبدیل می کنند. این سیگنال ها به یک تخته 
مدار که به اندازه یک سکه یک دالری است و 
بر روی مچ قرار می گیرد، فرســتاده می شود. 
تخته مدار به صورت بی سیم سیگنال ها را به 
گوشی هوشمند ارسال می کند و سیگنال ها 
توسط یک اپلیکیشــن و با سرعت یک کلمه 

در ثانیه به کلمات گفتاری ترجمه می شوند. 
محققان همچنین سنســورهایی را به صورت 
افــرادی که مورد آزمایش قــرار می گرفتند، 
چسباندند. آن ها سنســورها را بین دو ابرو و 
در یک طرف دهان آن ها قرار دادند تا بتوانند 
حاالت چهره که بخشی از زبان اشاره آمریکایی 

است را نیز دریافت کنند.
این وســیله که توســط تیــم تحقیقاتی یو 
ســی ال ای تولید شده اســت، از پلیمرهای 
کشسان سبک، ارزان اما بادوام تهیه می شود. 
سنسورهای الکترونیک نیز بسیار انعطاف پذیر 

و ارزان قیمت می باشند.
محققان بــرای آزمایش این دســتکش ها با 
چهار فرد ناشــنوا که از زبان اشاره آمریکایی 
استفاده می کردند، همکاری کردند. افرادی که 
دســتکش ها را بر دست داشتند، هر حرکت 
دست را 15 مرتبه تکرار کردند. یک الگوریتم 
یادگیری ماشــین سفارشی این حرکات را به 
حروف، اعــداد و کلمات متناظر آن ها تبدیل 
می کند. این سیســتم قابلیت تشخیص 600 
عامت را دارد که شامل تمامی حروف الفبا و 

اعداد از صفر تا نه می شود.
مدل تجاری که بر اساس این فناوری به وجود 
خواهد آمد نیازمند اضافه کردن لغات و حتی 

زمان ترجمه سریع تر می باشد.

تبدیل زبان اشاره به کالم توسط دستکش های جدید

کمپانی پوشــاک گپ پس از مثبت شدن تست 

کرونای یکی از کارگران، تصمیم به تعطیلی دفتر 
خود در نیویورک گرفته است. شخص مبتا در 
حال حاضر در منزل و در حال اســتراحت می 
باشد. مسوالن کمپانی اقدامات احتیاطی بسیار 
سختگیرانه ای را در پیش گرفته اند و تصمیم به 
بستن دفتر نیویورک دارند. کارمندان نیز تا اطاع 
ثانوی باید وظایف خــود را از خانه انجام دهند. 
دفتر مرکزی این کمپانی در سن فرانسیسکو واقع 

شده است. 
شیوع ویروس کرونا و افزایش تعداد افراد مبتا 
باعث شــده تا زندگی روزمره افراد در شهرهایی 
نظیر سیاتل و نیویورک روز به روز بیشتر مختل 
شود. کمپانی ها با در پیش گرفتن سیاست هایی 
مانند کار در خانه سعی در محافظت از کارمندان 
خود و ممانعت از گســترش ویروس کووید 19 

دارند. 

تعطیلی دفتر گپ در نیویورک به دنبال ویروس کرونا
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کمپانی بانبوتن، متخصص در زمینه فناوری 
های پزشــکی موفــق به تولیــد کفی های 
هوشــمندی شــده اســت که می توانند به 
جلوگیری از زخم های ناشــی از دیابت در پا 

کمک کنند.
در حال حاضر از هر ســه آمریکایی یک نفر 
مبتا به دیابت است و یا در معرض ابتا به آن 
قرار دارد. زندگی کردن با این شــرایط به این 
معناست که ریسک ایجاد زخم در پا بسیار باال 
بوده و متاسفانه زمان تبدیل یک زخم کوچک 
به یک زخم غیرقابل درمان که می تواند منجر 
به قطع عضو شود نیز تنها چند روز است. در 
واقع هر 20 ثانیه یــک بار یک نفر در جهان 
پای خود را به همین دلیل از دست می دهد.

لین لی موســس کمپانی بانبوتن با توجه به 
موارد باال و همچنین از دســت دادن یکی از 
اعضای خانواده خود در اثر تشخیص دیرهنگام 

ســرطان و بروز دیابت بارداری در همسرش 
تصمیم به توسعه سیستم سامت پای بانبوتن 

گرفت.
لــی می گوید این کفی هــا را برای کنترل و 
بررسی مداوم سامت پاها تولید کرده ایم. با 
استفاده از کفی های جدید می توان احتمال 
ایجــاد زخم در پا را پیش بینی و در نتیجه از 

قطع عضو جلوگیری کرد.
کفی های جدید از سه الیه اصلی تشکیل می 
شود؛ الیه زیرین، سنسور انعطاف پذیر و اتیلن 
وینیل استات و دو پارامتر اصلی یعنی فشار و 

دما را اندازه گیری می کند.
در این سیستم هر 15 دقیقه یک بار وضعیت 
لحظه ای بررسی می شود و از طریق اپلیکیشن 
و به صورت پیام هایی که درک آن ها ســاده 
است برای بیمار ارسال می شود تا بیمار بداند 
که آیا به مراقبت های پزشــکی احتیاج دارد 
یا خیر. اگر بیمار متوجه پیام نشود و یا آن را 
نادیده بگیرد، یادداشتی برای پزشک متخصص 

و یکی از بستگان بیمار فرستاده می شود.
پشــت همه این نوآوری ها فناوری حســگر 
گرافین قــرار دارد. گرافین یک مــاده اولیه 
قدرتمند است که قادر به تشخیص تغییرات 
دمایی c°0/25 می باشد. این ماده همچنین 

می تواند تغییرات فشاری را نیز که یکی دیگر 
از شاخص های التهاب است، حس کند. 

لی امیدوار است تا پایان سال 2020 تاییدیه 
ســازمان غذا و داروی آمریکا را نیز به دست 
آورد. در این پروژه ســازمان های دیگری هم 
با بانبوتن همکاری می کنند. انجام آزمایشات 
بالینی در ایــن پروژه بر عهده بیمارســتان 
وینتروپ دانشگاه نیویورک می باشد. کمپانی 
آمریکایی گــور نیز در فرایند تولید با بانبوتن 
همکاری می کند. عاوه بر آن بنیاد ملی علوم 
مبلغ یک میلیون دالر برای تحقیق و توسعه 

بیشتر در اختیار بانبوتن قرار داد.
نحوه دسترســی بیماران به فناوری جدید به 
صورت خدمات اشتراکی است به این صورت 
که کاربران 100 دالر به عنوان پیش پرداخت 
می دهند و ســپس ماهانه 30 دالر پرداخت 
می کنند که این مبلغ شامل ارسال کفی های 

جدید در طول سال هم می شود.
برای این که فناوری جدیــد در اختیار افراد 
بیشتری قرار بگیرد کمپانی به دنبال همکاری 
با متخصصان بیماری ها پا و خدمات درمانی 

می باشد.  

Bonbouton جلوگیری از زخم شدن پا با استفاده از کفی های هوشمند

کمپانی سوییسی ساورر از پروژه جدیدی برای 
اتوماســیون رونمایی کرده است. تقاضا برای 
اتوماسیون کامل از سوی شرکت های نساجی 
به دلیل افزایش تقاضا برای نخ باکیفیت، راحتی 
در استفاده و همچنین ترند شدن بسته بندی 
های بزرگ و ســنگین روز به روز افزایش می 
یابد. کمپانی ســاورر بیشتر در زمینه ماشین 
آالت تولید نــخ و اجزای آن فعالیت می کند. 
این کمپانی دارای 30 ســال تجربه در برنامه 
ریزی و نصب سیستم های حمل و نقل به ویژه 
بین فایر و ماشین ریسندگی رینگ می باشد. 

این کمپانی بیش از صد سیســتم در سرتاسر 
جهان نصب کرده است.

با استفاده از راهکار جدید ساورر در کل زنجیره 
ارزش نساجی اتوماسیون یکپارچه برقرار می 
شود. عناصر اتوماسیون در این سیستم دارای 
طراحی خاص هستند. کمپانی ساورر با ارایه 
این پروژه موفق به برآورده ســاختن تقاضاها 
برای اتوماسیون مقرون به صرفه در ریسندگی 
و تــاب دادن الیاف اســتیپل و همچنین نخ 

فیامنتی شده است.
مدیریت همه جانبه داده ها و عملیات نوآورانه 

برای بهبــود کیفیت در کل زنجیــره ارزش 
نســاجی الزم و ضروری اســت. با استفاده از 
سیستم مدیریت دیجیتال کارخانجات ساورر 
کــه Senses نام دارد، مشــتریان می توانند 
داده های مربوط به کیفیت، تولید و عملکرد 
در ســطح کارخانه را حتی در مورد ماشــین 
آالت ســایر تولیدکننــدگان تجزیه و تحلیل 
کنند. فناوری اتوماســیون ساورر امکان انجام 
اتوماسیون سفارشی را در بخش های مختلف 

فراهم می کند.

پروژه جدید کمپانی ساورر برای اتوماسیون
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کمپانی انگلیسی جیمز هیل اخیرا از دستگاه 
تست ضد آب بودن TruRain رونمایی کرده 
است. این دستگاه پس از نمایش موفقیت آمیز 
آن در نمایشگاه ایتمای بارسلون به طور رسمی 

وارد بازار شده است.  
دفع آب یک عملکرد مهم در پارچه های فنی 
محسوب می شود. از این پارچه ها برای تولید 
محصوالتی نظیر کاپشن، شلوارهای ضدآب، 
چکمه و کوله پشتی استفاده می شود. از نقطه 
نظر ایمنی و راحتی مهم است که این پارچه 
های و لباس های تهیه شــده از آن ها تمایل 
به دفع آب و محافظت شخص در برابر عوامل 

خارجی داشته باشند. 
نیــل پرایک، مدیر نوآوری و سرپرســت تیم 
طراحی می گوید دستگاه ترورین نمونه تکامل 
یافته دســتگاه Bundesmann موجود در 
بازار اســت. ترورین قادر است شرایط استفاده 
را عینا تکرار کند و در نتیجه شاخص دقیقی 
از عملکرد پارچه ارایه دهد. این روش در تولید 
پوشاک و اکسسوری های ضدآب مورد استفاده 

قرار می گیرد. 

تروریــن در واقع یک دســتگاه تولیــد باران 
مصنوعی برای اندازه گیــری میزان دفع آب 
منســوجات اســت. با انجام یک آزمایش این 
خاصیت از سه جنبه مختلف مورد بررسی قرار 

می گیرد:
1. دفع آب سطحی که با مقایسه بصری نمونه 
مورد آزمایش با مقیاس درجه بندی مشخص 

می شود.
2. مقاومت در برابر جذب آب که با وزن کردن 
نمونه قبل و بعد از آزمایش تعیین می شــود. 
اندازه گیری بعــد از آزمایش و پس از این که 
نمونه در دستگاه سانتریفوژ قرار گرفت و آب 

اضافی سطح آن گرفته شد، انجام می شود.
3. مقاومت در برابر نفوذ آب که با جمع آوری 
تمام آب هایی کــه از نمونه مورد آزمایش به 
فنجان های نگهدارنده نمونه نفوذ کرده است، 

تعیین می شود. 
کمپانی جیمز هیل در طول فرایند تولید این 
دستگاه تحقیقاتی را از مشتریانی که به طور 
مداوم از دســتگاه Bundesmann استفاده 
می کردند به عمل آورده است. هدف کمپانی 

ایــن بوده که مشــکات موجــود را به دقت 
شناسایی و در دستگاه جدید آن ها را برطرف 
کند. برای مثال وجود محافظ دوش در دستگاه 
جدید باعث تغییر مسیر جریان آب قبل و بعد 
از هر آزمایش شــده و در نتیجه اپراتور هنگام 
قرار دادن و برداشتن نمونه ها خیس نمی شود. 
همچنین با فشــار یک دکمه می توان آب را 
قطع و وصل کرد. عــاوه بر آن وجود تنظیم 
کننده فشــار آب نیز باعث می شود تا نتیجه 

آزمایش در هر نقطه از جهان یکسان باشد. 
نرم افزار TestWise نیز که در این دســتگاه 
مورد اســتفاده قرار می گیرد آســان کاربرد 
می باشــد. نگهداری و تمیز کردن نازل های 
تولیدکننده قطره های باران نیز در این دستگاه 
ساده است. هر کدام از فنجان های مخصوص 
قرار دادن نمونه را می توان به طور جداگانه و به 
سادگی از دستگاه خارج کرد و در نتیجه فضای 
مورد نیاز برای انجام تنظیمات اولیه به حداقل 
می رسد. امکان بیرون آوردن هر چهار فنجان 

با هم از دستگاه نیز وجود دارد.  

دستگاه جدید آزمایش ضد آب بودن منسوجات

کمپانی Coats پیشــرو در عرصه نخ های 
صنعتی در جهان یک اپلیکیشن استثنایی 
به نام Coats Synthesizer طراحی کرده 
که دارای یک محاســبه گر است که گفته 
می شــود در عرض چند دقیقه خصوصیات 
دقیــق پارچه را بــرای اســتفاده نهایی در 
بخش مربوطه پیش بینی می کند. این ابزار 

پیشرفته نیازهای سفارشی مشتریان خود را 
برآورده می کند ضمن این که باعث کاهش 

تعداد فرایندهای نمونه گیری می شود. 
اپلیکیشن جدید یک ابزار سفارشی است که 
با استفاده از الگوریتم هایی نخ ها را به صورت 
مجازی ترکیب می کند. همچنین امکان در 
اختیار داشتن بهترین قیمت برای نخ را در 

لحظه فراهم می نماید. 
پس از به دست آوردن نمونه نخ های ترکیب 
شده و انجام پیشگویی درست وارد فاز توسعه 
فیزیکی محصول می شــویم که تنظیمات 
دقیــق در ایــن مرحله از اهمیــت زیادی 
برخوردار است. با این کار تعداد محصوالتی 
که بدون انجام آزمایشات زیاد و انجام نمونه 

گیری های گسترده رضایت مشتری را فراهم 
می کنند، افزایش می یابد.

این اپلیکیشن تقاضا برای انجام نمونه گیری 
هــای زمان بر و هزینه بــر پیش از تولید را 
کاهش می دهد و به کمپانی کمک می کند 
تا در دنیای رقابت پذیر پس از کرونا به شیوه 

ای موثرتر از مشتریان خود حمایت کند.
کمپانــی Coats می تواند با اســتفاده از 
اپلیکیشــن جدید به شریکی قابل اعتماد و 
تولیدکننده ای مطرح در عرصه محصوالت 
محافظت شخصی پیشــرفته تبدیل شود و 
از مجموعــه ای از راهکارهای نوآورانه برای 
افزایــش کیفیت و ارزش پوشــاک محافظ 

استفاده کند. 

اپلیکیشن جدید برای پیش بینی ویژگی های پارچه
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کمپانی Weber Ultrasonics، توسعه 
دهنده و تولیدکننده اجزای الزم برای به 
کارگیری صنعتی فناوری اولتراســاوند به 
منظور توسعه تکمیل اولتراساوند بر روی 
منســوجات که باعث کاهش مصرف مواد 
شــیمیایی، آب و انــرژی در طول فرایند 
 Geratex تکمیل می شــود، با کمپانی
Machinery، تولیدکننده ماشین آالت 

تکمیل نساجی همکاری کرده است. 
ژنراتــور اولتراســاوند کامــا دیجیتــال 
3S SONOPOWER کــه بــه طــور 
مستقیم بر روی ماشین آالت موجود قابل 
نصب می باشــد دارای یــک مبدل برای 
اجــرای آرام و یکنواخت عملیات تکمیلی 

بر روی منسوجات است.
در این ژنراتور فناوری های مختلفی به کار 
رفته است و پردازنده اولتراسونیک را می 
توان برای فرایندهای تکمیلی مختلفی به 

کار گرفت.
پدیده فیزیکی حفــره زایی در این روش 
نقش مهمی ایفا مــی کند، انرژی حاصل 
از این پدیده باعث افزایش ظرفیت جذب 
مواد اولیه مختلف می شود. در این روش 
مواد شــیمیایی کمکی مــورد نیاز برای 
انجام فرایندهای آهارگیری، ســفیدگری، 
رنگرزی، مرسریزاســیون و خیساندن در 
مقایســه با روش های ســنتی شستشو و 
تکمیل به صــورت متراکم تر و یکنواخت 
تری بر روی پارچه به کار گرفته می شود 
و مهــم تر ایــن که به عمق بیشــتری از 

پارچه نفوذ می کند. 
میزان مصرف مواد شیمیایی مورد نیاز در 
این روش در مقایسه با روش های سنتی 
تکمیل که در آن ها از امواج مافوق صوت 
استفاده نمی شــود به طور میانگین 30 

درصد کاهش پیدا می کند. 
کاهش هزینه های اجرایی و منابع مصرفی 
باعث مقرون به صرفه شــدن فرایند فوق 

می شود. 
از آن جایــی که بســیاری از کارخانجات 
رنگــرزی و تکمیل به دلیل کاهش هزینه 
هــا و انرژی مصرفــی به فنــاوری های 
اولتراســاوند روی آورده اند، میزان موارد 
اســتفاده از این فناوری در حال افزایش 

است. 

به دلیل امکان تنظیم انرژی حاصل از حفره 
زایی این امکان وجود دارد که عملیات را 
در دماهای پاییــن تری برای مثال دمای 
c°60 به جای دمای نرمال c°95-90 بر 
روی منســوجات انجام داد. میزان انرژی 
ذخیره شده-تا 50 درصد-نقش مهمی در 
کاهش هزینــه های عملیات، حفظ منابع 
و همچنین کاهش میزان انتشارات کربن 

ایفا می کند.
فراینــد وبــر اولتراســونیکس همچنین 
باعــث کاهش زمان چرخه شستشــو می 
شــود. امواج مافوق صــوت باعث افزایش 
قدرت تمیزکنندگی آب مورد استفاده در 
فرایندهای شستو در بین عملیات مختلف 
می شود. عاوه بر آن مصرف حدود کمتر 

از یک ســوم آب و مواد کمکی مورد نیاز 
باعث کاهش زمان شستشو می شود.

فناوری اولتراساوند همچنین این امکان را 
فراهم می کند تا ماشــین آالت به صورت 
فشــرده تری در خط تولید قــرار بگیرند 
برای مثال ماشــین آالت اولتراساوند که 
با اســتفاده از آن فرایندهای ســفیدگری 
و مرسریزاســیون به صورت پی در پی و 
پشت ســر هم انجام می شود را می توان 
در یک خط تولید بــه طول تنها 30 متر 
نصب کرد. خطــوط تولیدی که در آن ها 
از فناوری های متداول اســتفاده می شود 

معموال 60 تا 80 متر است.
در توســعه فناوری های اولتراســاوند که 
قابل استفاده در ماشین آالت و فرایندهای 
موجود نیز می باشــد، نیازهای مشخص 
صنعت نســاجی مورد توجه قــرار گرفته 
اســت برای مثال خصوصیــات پارچه ای 
کــه عملیات بر روی آن انجام می شــود 
نظیر حساســیت، تخلخل و االستیسیته. 
مورد آخر بــه دلیل افزایش اســتفاده از 
پارچه های االستیک در صنایع نساجی از 

اهمیت بیشتری برخوردار است.
انجام عملیات تکمیلی بر روی پارچه های 
کشسان با استفاده از ماشین آالت متداول 
اغلب منجر به ایجــاد چین خوردگی در 
پارچه می شــود و از خود رد به جای می 
گذارد که به این معناســت که پارچه باید 
مجددا تحت عملیات تکمیلی قرار بگیرد. 
در صورت اســتفاده از فناوری اولتراساوند 

چنین مشکلی پیش نخواهد آمد.

صرفه جویی در مصرف انرژی در فرایندهای تکمیلی منسوجات با استفاده از ژنراتور اولتراسوند دیجیتال
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برند ورزشــی جهانی ریباک پس از عرضه 
نخستین کفش های بر پایه گیاهی خود در 
ماه اوت 2018 که بخشــی از برنامه پنبه و 
ذرت کمپانی بود، اکنون یک گام فراتر رفته 
و کفش دو گیاهی خود را تولید کرده است.

 Forever Floatride محصول جدید که
Grow نام دارد از مــواد اولیه طبیعی پایا 
نظیر جلبک، کرچک و اکالیپتوس تشکیل 

شده است. 
بیــل مکلنیس، معاون ریبــاک فیوچر می 
گوید که در این محصول مواد اولیه گیاهی 
جایگزین پاســتیک های بر پایه نفت شده 
اســت. مهم ترین چالــش در تولید چنین 
کفشی تولید مواد اولیه گیاهی بود که از نظر 
کارایی بتوانند پاسخگوی نیازهای موجود در 

کفش های دو باشند. 
این کفش که در پاییز 2020 روانه بازار می 
شــود در واقع نســخه به روز شده از کفش 
کمپانی   Forever Floatride Energy
ریباک است. هر قسمت از این کفش به دقت 
مورد تحقیق و آزمایش قرار گرفته تا بهترین 
و مناسب ترین مواد اولیه طبیعی برای تامین 

کارایی الزم در آن شناسایی شود. 
مهم ترین پیشــرفتی که از نظر پایایی در 
کفش های جدیــد صورت گرفته مربوط به 
الیه میانی کفش است که از دانه های کرچک 
که به روش پایا رشد یافته اند، تشکیل می 
شــود. واکنش پذیری این الیه بسیار سریع 
بوده و ســطح باالیی از کارایی و ســبکی را 

فراهم می کند.
الیه باالیی که از درخت اکالیپتوس تهیه می 
شــود به صورت طبیعی زیست تجزیه پذیر 
بوده و دارای منابع پایا، مســتحکم و تنفس 

پذیر می باشد. 
کفی بیرونی این کفش نیز از الستیک طبیعی 
یا کائوچو تشــکیل می شود و بسیار بادوام، 
انعطاف پذیر و دارای واکنش سریع می باشد. 

الزم به ذکر است که در سایر محصوالت کارا 
اغلب از الستیک مصنوعی استفاده می شود. 
مجموعه پنبه و ذرت ریباک نخســتین گام 
این کمپانی در تولید کفش از مواد قابل رشد 
بوده اســت. اکنون ریباک با نوآوری دوباره و 
استفاده از مواد اولیه طبیعی در تولید کفش 
های Forever Floatride Grow موفق 
به دریافت جایزه شده و بنا بر ادعای خودش 
پایاترین کفش های دو در بازار را تولید کرده 

است.
در مجموع کمپانی ریباک از دو جهت برای 
تامین پایایی محصــوالت خود فعالیت می 
 REE]GROW[ کند. نخست با استراتژی
که تمرکز آن بر تولید محصوالت با استفاده 
از مواد اولیه طبیعی است و سپس استراتژی 
[REE]CYCLED که به تولید محصوالت با 
استفاده از مواد اولیه بازیافتی اختصاص دارد.

عاوه بر آن کمپانی در حال حاضر سعی دارد 
تا میزان استفاده از پلی استر ویرجین را در 
مواد ولیه ترکیبی خود کاهش دهد و تا سال 

2024 آن را به طور کامل حذف کند.

عرضه نخستین کفش های دو گیاهی توسط کمپانی ریباک

برنــد اســپانیایی منگو در طــول ماه های 
قرنطینه ناشی از ویروس کووید-19، حدود 
900000 مشتری آناین جدید پیدا کرده 
اســت. با این وجود کمپانی در حال حاضر 
دارای نزدیک به 6 میلیون مشتری فعال در 
پلتفورم های تجــارت الکترونیک خود می 

باشد. افزایش تعداد مشــتریان می تواند تا 
حدی رشــد گردش مالی بین 15 مارس تا 

اول ژوئن را توجیه کند.
در این دوره گردش مالی منگو نسبت به دوره 
مشابه سال 2019 حدود 50 درصد افزایش 

داشته است.
میــزان بازدیــد از پلتفورم هــای تجارت 
الکترونیــک این برند نیز در این دوران 140 
میلیون بار بوده که نسبت به دوره مشابه سال 

قبل 10 درصد بیشتر شده است.
تونی رویز، مدیر ارشد اجرایی منگو می گوید: 
"فــروش آناین منگو در ســال 2019، 24 

درصد کل گردش مالی را به خود اختصاص 
می داد. رشد کانال تجارت الکترونیک ما در 
ســال جاری از هدف اولیه نیز پیشی گرفته 

است که بی شک بسیار عالیست.
قرنطینه ناشــی از بحران کووید-19 باعث 
تشدید تحوالت دیجیتال در این بخش شده 
است. این واقعیت که ما تجارت الکترونیک 
خود را از بیست سال پیش راه اندازی کرده 
بودیم ما را قادر ساخت تا با ظرفیت و امکانات 
کامل با این شرایط پیش آمده روبرو شویم 
و پاسخگوی رشــد تقاضا در بخش تجارت 

الکترونیک خود باشیم."

900000 مشتری آنالین جدید برای کمپانی منگو در دوران قرنطینه
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یوکو کاتز، طراح و استادیار موسسه فناوری 
مد بلوزی را بــرای دوران نقاهت بیمارانی 
که عمل ماستکتومی)عمل جراحی جهت 
برداشــتن یک یا هر دو پستان( انجام داده 
 Relaxip اند، طراحی کرده است. این بلوز
نام دارد. کاتز خود پنج سال پیش به دلیل 
ابتا به ســرطان سینه تحت عمل جراحی 

قرار گرفته بود و تجربه شــخصی او باعث 
شــد تا به فکر طراحی لباســی بیفتد که 
ضمن مدروز بــودن، مزایای کارکردی نیز 

برای بیماران داشته باشد. 
ریلکســیپ به بیماران کمک می کند تا با 
چالــش هایی که در زندگی روزمره خود با 

آن روبرو هستند، کنار بیایند. 
برای مثال بیمار می تواند بدون آن که نیاز 
به باال بردن بازوهای خود داشته باشد، بلوز 
را بپوشد. شخص می تواند به راحتی و تنها 
با باز کردن زیپ کناری بلوز آن را در خانه 
یا در اتاق معاینه پزشک بر تن کند و سپس 

زیپ را باال بکشد. 
در واقــع این لباس حس عــادی بودن و 

اســتقال را به بیمارانی که بسیار مشتاق 
آن هستند، هدیه می دهد. در داخل بلوز و 
کنار زیپ ها یک سری جیب های مخفی 
وجود دارد که برای گذاشــتن درن)وسیله 
ای برای تخلیه ترشحات در انواع جراحی( 
که باید حــدود دو هفته بعد از جراحی به 
بدن بیمار متصل باشد، مناسب است. این 
بلوز اسپرت و راحت دارای زیپ های رنگی 

YKK Vislon می باشد.
کاتــز عقیده دارد محصــول جدید حاوی 
پیام مهمی برای بیماران است، این که آن 
ها تنها نیستند و شــخص دیگری قبل از 
آنها تمامی این درد و رنج ها را پشــت سر 

گذاشته است.  

تولید بلوزهای مخصوص برای مبتالیان به سرطان سینه

کمپانی اتریشــی دینتکس کــه در زمینه 
تولید منسوجات فعالیت می کند دو پارچه 
جدید بیوسنتتیک فوق سبک برای استفاده 

در پوشاک عملکردی تولید کرده است.
این دو پارچه که یکی زیســت تجزیه پذیر 
و دیگری دارای منشا بیولوژیک می باشد، 
نتیجه سه ســال تحقیق و توسعه کمپانی 
دینتکس اســت که باعث ایجاد تحول در 
بازار پارچه های عملکردی دوستدار محیط 

زیست می شود.
پارچه  نخســتین  این  بنابرادعای کمپانی 
عملکردی فوق سبک است که ظرف تنها 
پنج ســال در زمین های دفن زباله تجزیه 
خواهد شد. در تهیه این پارچه از نخ سبک 
Amni Soul Eco تولید کمپانی ایتالیایی 
فولگار استفاده شده است که باعث می شود 
وزن پارچه تنها 38 گرم در متر مربع باشد.

مواد اولیه زیســت تجزیــه پذیر دینتکس 
پس از تجزیه به دی اکســید کربن، متان 
و زیســت توده تبدیل می شوند و از لحاظ 

تجزیه زیستی بی هوازی با استاندارد بین 
  )15985  ISO(  ASTM D5511المللی
مطابقت دارند. زمان تجزیه زیســتی پلی 
آمیدهای استاندارد معموال ده برابر بیشتر 
اســت. ترکیب آن ها با یک آســتر زیست 
تجزیه پذیر امکان تولید محصوالت کاما 

زیست تجزیه پذیر را فراهم می کند.
این پارچه ها با توجه به این که بازار هدف 
کمپانی بازار لباس های ورزشی است، باعث 
بهبود یک سری از ویژگی های عملکردی 
نظیر دفــع آب، تنفس پذیری و پایداری و 
دوام می شوند. تکمیل های به کار رفته بر 
روی این پارچه ها نیز فاقد فلوروکربن بوده 
و هیچ گونه محصول جانبی مضری ندارند؛ 
تکمیل های ضــد آب معموال باعث ایجاد 

محصوالت جانبی مضر می شوند. 
پارچه با منشــا بیولوژیکی دومین نوآوری 
کمپانی دینتکس اســت. این پارچه برپایه 
پلیمر استخراج شــده از گیاه کرچک می 
باشد. گفته می شود گیاه کرچک یک ماده 

اولیه ایده آل برای تولید چنین پارچه هایی 
است چون رشد این گیاه در محیط خشک 
انجام می شــود و نیاز به آب زیاد و خاک 

مغذی ندارد و همچنین خوراکی نیست. 
این بدان معناســت که کشت این گیاه با 
کشــت مواد غذایی در صنعت کشاورزی 

رقابت نمی کند.
دینتکس پیش بینی می کند که محصوالت 
جدید کمپانی نقش مهمی در محافظت از 
محیط زیست برای نســل های آینده ایفا 
کنند. هرچند که بیشترین تمرکز کمپانی 
بر بازار لباس های ورزشــی خواهد بود اما 
انتظار می رود استفاده از آن در سایر بخش 
های این صنعت نیز شــاهد رشد سریعی 

باشد.  
گفته می شود یکی از برندهای ایتالیایی در 
صنعت مد از پارچه های جدید بیشــترین 
بهــره را خواهد برد. پیش بینی می شــود 
در ماه جاری از اولین کاپشن تهیه شده از 

پارچه های دینتکس رونمایی شود.

تولید پارچه های عملکردی بیوسنتتیک توسط کمپانی دینتکس
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دانشمندان دانشگاه ادینبورگ موفق به ابداع 
روشــی پایدار برای تولید آدیپیک اسید که 

عنصر اصلی نایلون است، شده اند.
تولید این اســید تا حد زیادی وابســته به 
سوخت های فسیلی است و در اثر تولید آن 
حجم باالیی از نیتروز اکسید تولید می شود 
که یک گاز گلخانه ای بوده و 300 بار قوی 

تر از دی اکسید کربن است.
تیم تحقیقاتی موفق شده است تا با رمزگذاری 

ژنتیکی باکتری اشریشیا کلی در آزمایشگاه، 
روشــی پایدارتر برای تولید آدیپیک اسید 

کشف کنند.
سلول های اصاح ژنتیکی شده در محلولی 
مایع حاوی گایاکول که یک ماده شیمیایی 
طبیعی است، رشــد پیدا می کنند. پس از 
یک دوره کمون 24 ســاعته، باکتری باعث 
تبدیل گایاکول به آدی پیک اسید می شود. 
دانشــمندان معتقدند که در صورت وجود 
منابــع مالی کافی می توان این فرایند را در 

مقیاس صنعتی نیز انجام داد.
جک سوییتر، سرپرست تحقیق که از نتایج 
به دســت آمده بسیار راضی است می گوید 
این نخستین بار است که آدیپیک اسید به 
طور مســتقیم از گایکول که یکی از بزرگ 
ترین منابع دســت نخورده و تجدیدپذیر بر 

روی زمین می باشــد، تهیه شــده است. او 
عقیده دارد که ایــن روش انقابی در تولید 

نایلون ایجاد خواهد کرد.
ارزش جهانی بازار نایلون ساالنه بیش از 6/5 
میلیارد دالر اســت و بیش از دو میلیون تن 
نایلون برای تولید لباس، مبلمان و چتر نجات 

مورد استفاده قرار می گیرد.
دکتر استفان واالس، محقق اصلی این پروژه 
می گوید که با برنامه ریزی و تغییر ژنتیکی 
باکتری هــا می توان از آن هــا برای تولید 
نایلون از ضایعات گیاهی اســتفاده کرد. این 
امر با استفاده از روش های شیمیایی متداول 
ممکن نبــود. او عقیده دارد که اقدامات این 
چنینی نامحدود هســتند و همــواره باید 
به دنبال روش های جدید پایدار و زیســت 

سازگار بود.

ارایه روشی پایدار برای تولید نایلون توسط دانشمندان

محققان دانشــکده علوم دانشگاه ماالگا در 
اسپانیا،موفق به خلق ماده اولیه ترموالکتریک 
و انعطاف پذیری شده اند که می توان از آن 
برای تولید منســوجات هوشمند در آینده 
بهره گرفت. پیش بینی می شود با توجه به 
طیف کاربردی گسترده منسوجات هوشمند 
و الکترونیک نظیر مراقبت های پزشــکی، 
ذخیره و برداشت انرژی، این منسوجات در 
سال های پیش رو شاهد رشد چشمگیری 

باشند. 
یکــی از روش های برداشــت انرژی که به 
عنوان اثر ترموالکتریک شناخته می شود، این 

امکان را فراهم می کند تا انرژی از طریق "اثر 
سیبک" و با بهره گیری از گرادیان دمایی بین 
بدن انسان و دمای محیط که معموال پایین 

تر است، برداشت شود.
یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه ماالگای اسپانیا 
از این ایده الهام گرفته و تی شرتی را تولید 
کرده اند کــه از این طریق قــادر به تولید 
الکتریسیته است. آن ها برای انجام این کار 
از پوست گوجه فرنگی هم استفاده کرده اند.

خوزه الهاندرو یکی از محققان این پروژه می 
گوید: "تا به امروز فلــزات رایج ترین عنصر 
شــیمیایی برای تولید ابزار الکترونیک بوده 
انــد. در این پروژه ما یک گام فراتر رفته و از 
یک ماده اولیه سبک، مقرون به صرفه تر و با 
سمیت کمتر برای تولید الکتریسیته استفاده 

کرده ایم."
برای تولید این ماده اولیه جوهر ترموالکتریک 
تهیه شــده از ترکیب نانومواد کربنی شامل 
نانوالیاف کربن، نانوصفحات گرافن، نانولوله 

های کربن و اسید آلوریتیک در آب-اتانول، 
بر روی پنبه اســپری می شود. آب و اتانول 
نوعی الکل ارگانیک بوده که منشا آن پوست 

گوجه فرنگی و نانوذرات کربن است.
محلول در صورت حرارت دهی به پنبه نفوذ 
کرده و به آن می چسبد و خواص الکتریکی 
مشابه الکتریسیته ایجاد شده توسط وسایل 
ترموالکتریــک رایج نظیر تلوریم، ســرب و 

ژرمانیوم حاصل می شود. 
یکی دیگر از نکات جالب توجه در این پروژه 
این است که به نظر می رسد این تی شرت ها 
در بخش پاژیک دریاها و اقیانوس ها)بخشی 
که در نزدیکی کف آب نباشد(، زیست تجزیه 
پذیر هستند. محصوالت زیست تجزیه پذیر 
معمــوال در زمین های دفــن زباله و یا آب 
شیرین تجزیه می شوند، بنابراین این ویژگی 
در تی شرت های جدید به نوعی منحصر به 

فرد است.

تولید تی شرت های ترموالکتریک از پوست گوجه فرنگی
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تهیهوتنظیم:
مهندساکبرشیرزاده

بخش چهارم

نساجی ایران در دوران اسالمی: پیروزی مسلمانان ، 
توسط  اسالم  پذیرش  و  ساسانی  دولت  انقراض 
ایرانیان، شرایط و مناسبات جدیدی را بر این کشور 
حاکم کرد ولی این نظام جدید به دلیل عمق و ریشه  
کهن چند هزار ساله هنر و صنعت در ایران نتوانست 

پژوهشی در دیرینه شناسی  

تولید پارهچ  اریان باستان
خللی در روند تکامل آن به وجود آورد. 

اعراب که قومی بیابانگرد وچادرنشین بودند به دالیل 
در  مواردی  جز  به  خود  زیستی  شرایط  و  سختی 
بخش هایی از شمال و جنوب شبه جزیره در انواع 
هنرها، معماری و علوم توفیقی نیافته بودند، پس از 

ظهور اسالم و گسترش حکومت اسالمی در ایران 
سرزمین  این  ساله  هزار  سه  هنری  ذخایر  وارث 
شدند. آثار هنری که پس از آن در چارچوب قلمرو 
کشورهای اسالمی پدید آمد در حقیقت حاصل ذخایر 
بود که  ایران  چندهزار ساله و ثمره کار هنرمندان 
توانستند در سایه نظام توحیدی آن را تکامل بخشند.
تمدن  این  خود  کشورگشایی های  در  مسلمانان 
اسالمی را به اقصی نقاط حوزه نفوذ خود از سواحل 
مدیترانه ، شمال آفریقا، جنوب شرق اروپا تا اسپانیا و 
هند مستقر کردند و متقاباًل ایرانیان را با آثار هنرمندان 
دیگر ملل مسلمان آشنا نمودند. تعامل بین هنرمندان 
پایه گذار تمدنی  اقوام مختلف مسلمانان  ممالک و 
قدرتمند به نام تمدن اسالمی شد که قرن ها یکه تاز 
قرون  در  بود،  بشری  جامعه  علوم  و  صنعت  هنر، 
دنباله  شدت  به  هنرمندان  مدت ها  تا  اسالم  اولیه 
روی هنرمندان قبل از خود بودند و از شیوه و روش 
ساسانی پیروی می کردند به همین علت تمایز بین 
آثار این دوره با آثار قبل از اسالم بسیار دشوار است و 
این روند تا ظهور اولین سلسله های ایرانی ادامه یافت 
تا اندک اندک بعضی از عناصر اسالمی در آثار مربوط 

به این دوران وارد شد. 
تدریج  به  عباسیان  پرشکوه  خالفت  با  همزمان 
ایرانی، طاهریان، سامانیان، آل بویه و  سلسله های 
... در ایران به قدرت رسیدند که در ترویج و ترقی 

فرهنگ و علوم نقش بسیار مهمی داشتند.
در  هجری  چهارم  قرن  اوایل  و  سوم  قرن  اواخر 
ایران، همزمان با حکومت آل بویه، نساجی از نظر  تصویر شماره یک- سه حالت از ملیله دوزی



میزان تولید و شیوه های بافت و تنوع در نقش، شاهد 
اکثر  مطالعه  با  طوری که  به  بود  چشمگیری  رشد 
متون تاریخی و سفرنامه های مربوط به قرون اولیه 
اسالمی می توان دریافت که در این مقطع از زمان، 
پارچه به ویژه پارچه های زربفت یکی از عمده ترین 
کاالی تولیدی و صادراتی ایران محسوب می  شد. 
از جمله  همان گونه که در قبل اشاره شد، نساجی 
صنایعی است که همیشه در این سرزمین از مقامی 
واال برخوردار بوده است ولی در دوره سلجوقیان به 
دلیل ابداعاتی که صنعتگران آن عصر انجام دادند؛ 
دستگاه های بافندگی تکمیل تر شد و تولیدات آن از 
نظر بافت، تنوع نقشه و رنگ بسیار معمول گردید 
و کم کم طرح های ساسانی جای خود را به نقوش 
اسلیمی ، ختائی و  یعنی  انتزاعی  کاماًل تجریدی و 

گهگاه نقوش حیوانی داد.

و  مناسبات  دلیل  به  مغول  و  تیموری  دوران  در 
و  مردم  سلیقه  چین،  با  آمده  وجود  به  مراودات 
صنعتگران متمایل به نقوش رایج در این کشور شد و 

برای تزئین پارچه ها از طرح هایی به سبک طرح های 
چین استفاده فراوان شد لذا در منسوجات آن دوره 
نقوش اژدها، سیمرغ،گل شقایق و نیلوفر آبی جایگاه 

مهمی پیدا کردند.
در واقع نقش هایی که پیش از اسالم رواج داشت 
و به جا مانده بود، متروک یا کم اهمیت شده که در 
حتی  و  روشن  رنگ های  از  بیشتر  قبل،  دوره های 
گاهی سفید برای زمینه طرح هایی استفاده شده تا 
طرح و شکل برجسته تر جلوه کند اما در این دوره 
این موضوع همچون طرح های گذشته منسوخ گردید 
و به جای آن رنگ های تند و تیره برای زمینه کار 
ایجاد حس  برای  که  تنها شگردی  و  شد  مرسوم 
برجستگی مورد استفاده قرار گرفت، به کار بردن و 
استفاده از الیاف فلزی در حقیقت از رشته های طال 

و نقره بود.
طالیی  عصر  صفویان،  سلسله  آمدن  کار  روی  با 
بافندگی و نساجی ایران شروع شد، پارچه هایی که در 
این دوره بافته شدند، بیشتر حریر ابریشمی، زربفت و 
مخمل است که برای لباس اشراف زادگان، پرده های 
منازل مجلل و یا تهیه خلعتی که توسط سالطین 
صفوی به افراد خاص جهت تشویق هدیه می دادند، 

استفاده شده است.
نقوش زری با نقش تک گل و زری اطلسی تک گل

توجه  مورد  زمان  آن  در  که  طرح هایی  و  نقوش 
بافندگان و خریداران واقع می شد عبارتند از اشکال 
انسانی متأثر از تابلوهای مینیاتور، حیوانات، پرندگان، 
نقوش اسلیمی و ختائی. بافت منسوجات مذکور که 
در  بود؛ عمدتاً  این سلسله  پادشاهان  مورد حمایت 
کارگاه  هایی که در شهرهای اصفهان، یزد، کاشان 
و کرمان توسط حکومت دایر شده بودند، تولید و به 
اقصی نقاط دنیا صادر می شد و اکنون تعداد قابل 
توجهی از آنان زینت بخش موزه های معتبر جهان 

در مسکو، نیویورک، کپنهاک و ... است.

ملیله و ملیله کاری 
در دوره هخامنشیان  کاربرد مفتول های نازک و فرم 
دهی آن ها را بر روی یک فلز دیگر می توان مشاهده 
کرد، اما در دوره اشکانی آثار زیبایی بر جامانده که 

بسیار شبیه به ملیله امروزی است و حالت شبکه ای 
به خود پیدا کرده است.

روند تکاملی هنر ملیله در هر دوره پیشرفت کرده 
اما در دوره ساسانیان آثار زیادی از ملیله، دیده نشده 
است . مشخص نیست که آیا به دلیل آسیب پذیری 
ملیله، آثاری باقی نمانده و یا در آن زمان ملیله دچار 
رکود شده است، زیرا که هنرمندی و آثار زیبای فلزی 
در دوره ساسانیان بر هیچ کس پوشیده نیست. در 
گنجینه های بدست آمده از جیحون ، همدان ، شوش و 
دورااوراپوس هنر ملیله کاری به چشم می خورد که در 

آنها نشان از مهارت استادکاران ملیله دیده می شود.
پس از دوره ساسانیان، دوره جدید در سرزمین ایران 
آغاز می شود، آن ورود اسالم به ایران است. درست 
بعد از زمان ساسانیان یعنی در حکومت سلجوقیان، 
آثار بسیار زیبایی از زیورآالت ملیله مشاهده می شود 
که گواه بر مهارت و تجربه هنرمندان است. وجود این 
آثار این ظن را قوی می کند که در زمان ساسانیان 
نیز ملیله وجود داشته و شاید تنها یک دوره رکود را 
طی کرده و یا در زمان حمله اعراب به ایران به عنوان 

غنیمت جنگی مورد استفاده قرار گرفته است.
شاهکارهای  کتاب  در  پوپ  اپهام  آرتور  پروفسور 
هنر ایران ضمن اشاره به زرگری و نقره کاری در 
سال های پس از ظهور اسالم به آثاری از ملیله متعلق 

به قرن 12 میالدی اشاره کرده است.
در فصلنامه بین المللی اقتصادی-تحلیلی- خبری 
شمال و جنوب در این باره نوشته شده است: تعداد و 
آثار باقیمانده از آن زمان بسیار اندک است از آنجا که 
اشیا ملیله از طال و نقره ساخته می شوند و می توان 
آن ها را ذوب کرده و مجددا مورد استفاده قرار داد، به 
همین جهت نیز آن اشیا به مرور زمان از بین رفته 
و هم اینکه نمونه های زیادی از ملیله کاری دوران 

گذشته باقی نمانده است. 
در دوران سلجوقی اکثر سازندگان آثار نفیس فلزی 
هنرمندان خراسانی ساکن در شرق و شمال شرقی 
ایران بودند که عده ای از آنان به علت جنگ های 
خونین و زد و خورد های محلی ، ترک وطن کرده در 
سایر شهرها از جمله زنجان، بروجرد، همدان، تبریز و 
بویژه شهر موصل اقامت گزیدند. با توجه به آنچه که 

تصویر شماره2- قطعه ای از پارچه ابریشمی 
دارای تارهای فلزی
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اشاره شد احتمال می رود هنرمندان خراسانی هنر فلز 
کاری از جمله ملیله کاری را در سال پنجم ه. ق در 

زنجان رواج دادند.

رونق ملیله کاری از سلجوقیان تا صفویه
پس از سلجوقیان و روی کار آمدن مغول ها و پس 
از آن تیموریان، به دلیل جنگ و ناآرامی در سرزمین 
ایران، آثار کمی از این دوره ها مشاهده می شود. تا 
دوره صفوی که باز هم این هنر رونق یافته و نمونه 
بارز این هنر را در درب مدرسه چهار باغ اصفهان 
توسط عبداللطیف تبریزی و به دستور شاه سلطان 

حسین می توان مشاهده کرد.
ملیله  که  است  باری  اولین  این  رسد  می  نظر  به 
در کاربردی به جز زیورآالت و با سطح وسیعتر به 
کار رفته و استادی را به نهایت خود رسانده است. 
جلفای  ارامنه  از  زیادی  عده  عباس  شاه  همچنین 
آذربایجان را به اصفهان آورده ، منطقه ای به نام جلفا 
را بنا نهاده و به ساخت مصنوعات فلزی و از جمله 
کمربندهای ملیله و غیره پرداختند. می توان گفت 
عصر صفویه اولین باری است که ملیله در اصفهان 

مشاهده شده است.

با حمله افغان ها به ایران و روی کار آمدن افشاریان 
و زندیان این هنر زیبا و ظریف اصالت خود را حفظ 
کرده و به مرور بر ظرافت و زیبایی آن افزوده شده 
است و بستر الزم برای وجود آثار زیبا را در زمان 

قاجار فراهم کرده است.
در دوره قاجار آثار زیبایی از هنرمندان زنجانی دیده 
زیورآالت  بر  عالوه  مانده  جای  به  آثار  و  می شود 
کاربردی دیگری مانند قلمدان، دوات دان، سینی، 

سرقلیان و غیره است.

کوچ هنرمندان زنجانی
بعضی معتقدند که از زمان جنگ جهانی دوم تعدادی 
از هنرمندان زنجانی به اصفهان و تهران کوچ کرند 
و این هنر را به دیگر نواحی ایران بردند) در تهران 
بیشتر به صورت جواهرات و در اصفهان بیشتر در 
ساخت زیورآالت و ظروف نقره است(، اما وجود درب 
مدرسه چهارباغ حضور ملیله را در زمان صفوی در 
اصفهان نوید داده تا آنکه در زمان جنگ جهانی دوم 
این هنر به طور کامل در اصفهان مورد استفاده قرار 
گرفته است . درباره تاریخچه ملیله زنجان اطالعات 
دقیقی در دست نیست و آثار باقی مانده ملیله بسیار 

اندک بوده و اکثرا متعلق به دو سده اخیر است.
در کتب تاریخی که اشاراتی درباره زنجان دارند از 
میان صنایع شهر زنجان بیش از هر چیز درمورد فلز 
کاری آن سخن گفته اند از آنجا که ملیله کاری نیز 
است می توان مسیر  کاری  فلز  از شاخه های  یکی 

حرکت آن را در بطن فلزکاری منطقه جستجو کرد.
باتوجه به رونق شهر زنجان در دوره هخامنشیان، 
صنعت  از  که  نیز  فلزکاری  ساسانیان  و  اشکانیان 
پیشرفته هر یک از این تمدن هاست ، در این منطقه 
وجود داشته است. سابقه ملیله کاری در زنجان از 
قرن دهم هجری، به بعد روشن و مشخص است، 
به طوریکه فردریک ریچارد، مستشرق اروپایی، در 
شهر  که  زنجان  شهر   « می نویسد:  خود  سفرنامه 
کوچکی است نقره، و ملیله کاری این شهر پر زرق 
و برق است«. همچنین ساموئل گرین ویل بنجامین 
که در حدود سال )1883 م 1301 ه. ق( به ایران سفر 
کرده است در مورد صنعتگری در زنجان اطالعات 

بیشتری می دهد. در واقع ملیله سازی که در هزاره 
اول هجری قمری به عنوان هنر دستی بومی زنجان 
حکومت  زمان  در  بود،  معمول  شهر  این  در  فقط 
رضاخان با مهاجرت تعدادی از هنرمندان این شهر به 
تهران و اصفهان در آن شهرها نیز رواج یافت. سینی، 
سرویس های چای و شربت خوری، جعبه جواهرات، 
گلدان، شمعدان، رویی دسته چاقو، قاب عکس و انواع 
زیورآالت عمده ترین دست مایه هنرمندان زنجانی 
در سال های دور بوده و به مرور زمان بر تنوع این 

دست سازهای زیبا و بسیار ظریف افزوده می شود.
در  و  آغاز  دوره سلجوقی  از  هنردستی  این  رونق   
دوره صفویه به اوج خود رسید و شهرهای زنجان و 
اصفهان بیشترین هنرمند را در این حرفه تربیت و به 

عرصه ی هنرهای دستی تحویل دادند.
ملیله کاری تا قبل از دوره پهلوی، به عنوان هنردستی 
بومی زنجان فقط در این شهر معمول بوده، منتهی 
از  تعدادی  مهاجرت  با  رضاخان  زمان حکومت  در 
در سایر  اصفهان  و  تهران  به  این شهر  هنرمندان 
نقاط کشور نیز رواج یافت. سرویس های چایخوری 
و شربت خوری، جعبه جواهرات و دسته چاقو عمده 
بوده اند.  دوران  این  تا  تولیدی  محصوالت  ترین 
هنرمندان زنجانی در سال های بعد، به تدریج بر انواع 
این دست ساخته های های زیبا افزودند، شاید بتوان 
رونق این هنر صنعت را در زنجان، دوران سلجوقی 
دانست و همچنین بر اساس آثار باقی مانده از دوره 

صفوی، این دوره را اوج شکوفایی این هنر دانست.
گران بودن نقره، وضعیت نامناسب اقتصادی، نبود 
رونق بازار، کاهش انگیزه، نبود سرمایه ی مورد نیاز، 
طاقت فرسا بودن کار و کناره گیری اجباری خبرگان 
از این حرفه، اجیای جایگاه اولیه ملیله سازی را با 

مشکل مواجه می سازد. 
عیار نقره مصرفی در ملیله زنجان با خلوص 99/9 
به  و  استفاده می شود  عیار100  به  معروف  درصد 
لحاظ کیفیت ساخت، ملیله اصفهان دارای نقوش 
ریز  غنای  و  است  زنجان  ملیله  به  نسبت  بزرگتر 
زنجان  ملیله  با  آن  کار  ظرافت  و  زیبایی  نقوش، 

برابری نمی کند.

تصویر شماره3- نمونه ای از ابریشم دوزی 
خراسان شمالی
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activities or in extreme applications such as sensors, 
but graphene flakes, produced in large volumes and 
at lower prices, are adopted in many applications 
such as sports equipment, consumer electronics, 
automotive and more.
 
Graphene products
Several companies offer graphene and graphene 
based products. You may check our list of graphene 
related companies to find a company that offers 
the products you need.
In December 2011 Vorbeck Materials said that the 
Siren anti-theft packaging device, which uses their 
graphene-based Vor-Ink circuitry (shown below) 
has started shipping - and this was the world’s first 
commercially available product that is based on 
graphene.

 

Today there are several more graphene products 
on the market. The sport industry was an early 
adopted, and as early as 2013 HEAD started 
shipping graphene-enhanced tennis rackets (called 
YouTek Graphene Speed series). Today one can buy 
graphene-enhanced helmets, ski equipment and 
even Lacrosse gear. 

Graphene has also entered the consumer 
electronics market - for example Huawei’s Mate 
20 X smartphone, uses “graphene film cooling 
technology” for heat management purposes. 
Another high-profile company that adopts graphene 
is Ford - which is using graphene-reinforced foam 
covers for noisy components in its 2019 F-150 and 
Mustang cars. The graphene is mixed with foam 
constituents, and the resulting parts are said to be 
17% quieter, 20% stronger, and 30% more heat-
resistant
An interesting market for graphene is the sensors 
market. In 2016 for example San Diego-based 
Nanomedical Diagnostics (now called Cardea) 
started shipping its graphene-based sensors and 
the AGILE R100 system which allows for real-time 
detection of small molecules. The graphene sensor 
offers faster sample processing, greater accuracy, 
portability and cost savings.

 
Further reading
• Subscribe to our monthly newsletter to stay 
current with the latest graphene news
• Learn about the best ways to invest in the 
graphene revolution
• Don’t miss The Graphene Handbook, our very 
own guide to the graphene market
• Read this exciting article about graphene’s 
potential in the battery market
• Find out how graphene can revolutionize the 
solar panel industry
• Get an overview of the graphene products current 
status
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efficient conductor, it cannot be readily used to make 
transistors as it does not have a bandgap. There 
are several methods to open a bandgap that are in 
existence and some that are under development.

Thermal conductivity
Graphene is the perfect thermal conductor - it 
features record thermal conductivity— higher than 
that of carbon nanotubes, graphite and diamond 
(over 5,000 W/m/K). Graphene conducts heat in all 
directions - it is an isotropic conductor.

Optical properties
Graphene is extremely thin, but it is still a visible 
material, as it absorbs about 2.3% of white light 
(which is quite a lot for a 2D material). Combine this 
with graphene’s amazing electronic properties, and it 
turns out that graphene can theoretically be used to 
make very efficient solar cells.
In addition, absorbing 2.3% of visible light still makes 
graphene very much transparent to the human eye, 
which may have various uses; it can be used to make 
transparent conductors, for example.

Chemical properties
Even though all of graphene’s atoms are exposed 
to the environment, it is an inert material and does 
not readily react with other atoms. Graphene can, 
however, “absorb” different atoms and molecules. 
This can lead to changes in the electronic properties, 
and may also be used to make sensors or other 
applications.
Graphene can also be functionalized by various 
chemical groups, which can result in different 
materials such as graphene oxide (functionalized 
with oxygen and helium) or fluorinated graphene 

(functionalized with fluorine).

 

Potential applications
Graphene is an extremely diverse material, and can 
be combined with other elements (including gases 
and metals) to produce different materials with 
various superior properties. Researchers all over the 
world continue to constantly investigate and patent 
graphene to learn its various properties and possible 
applications, which include:
• batteries
• transistors
• computer chips
• energy generation
• supercapacitors
• DNA sequencing
• water filters
• antennas
• touchscreens (for LCD or OLED displays)
• solar cells
• Spintronics-related products

Producing graphene
Graphene is indeed very exciting, but producing 
high quality materials is still a challenge. Dozens of 
companies around the world are producing different 
types and grades of graphene materials - ranging from 
high quality single-layer graphene synthesized using 
a CVD-based process to graphene flakes produced 
from graphite in large volumes.

High-end graphene sheets are mostly used in R&D 
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What is Graphene?
Graphene is a one-atom-thick layer of carbon atoms 
arranged in a hexagonal lattice. It is the building-block 
of Graphite (which is used, among others things, in 
pencil tips), but graphene is a remarkable substance 
on its own - with a multitude of astonishing properties 
which repeatedly earn it the title “wonder material”.

Graphene’s properties
Graphene is the thinnest material known to man at 
one atom thick, and also incredibly strong - about 200 
times stronger than steel. On top of that, graphene 
is an excellent conductor of heat and electricity and 
has interesting light absorption abilities. It is truly a 
material that could change the world, with unlimited 
potential for integration in almost any industry.

Physical / Mechanical properties
Graphene is one of the world’s thinnest material—it 
is only one carbon atom thick (around 0.34 nm). It is 
also recognized as the toughest 2D material—much 
harder than either steel or diamond of the same 
dimensions. Graphene has a tensile strength (the 
maximum stress that a material can withstand while 
being stretched or pulled before failing or breaking) 

of over 1 Tpa. There is only one material that may be 
stronger than graphene—carbyne, which is a string 
of carbon atoms, basically a one-atom wide graphene 
ribbon. Carbyne is very difficult to synthesize, though.
Graphene is light—it weighs just 0.77 milligrams 
per square meter. Since it is a single 2D sheet, it has 
the highest surface area of all materials. When left 
to themselves, graphene sheets will stack and form 
graphite, which is the most stable 3D form of carbon 
under normal conditions.
Graphene sheets are flexible, and in fact graphene is 
the most stretchable crystal—you can stretch it up 
to 20% of its initial size without breaking it. Finally, 
perfect graphene is also highly impermeable, and 
even helium atoms cannot go through it.

Electronic properties
Graphene has extremely high electrical current 
density (a million times that of copper) and intrinsic 
mobility (100 times that of silicon). Graphene has a 
lower resistivity than any other known material at 
room temperature, including silver. There are also 
some methods to turn it into a superconductor (it can 
carry electricity with 100% efficiency). 
While all this makes graphene the fastest and most 
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