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شیوع ویروس کرونا در اسفند ماه و جهان شمول بودن آن را شاید بتوان مهم ترین رخداد سال های اخیر دانست به طوری که 
بسیاری از صاحب نظران و تئوریسین های دنیا، عصر اخیر را به دوران پیش از کرونا و پساکرونا تعبیر می کنند و بدون تردید 
همان طور که ما نیز در این ماه های اخیر تجربه آن را داشتیم، به زودی شاهد تغییرات گسترده ناشی از تحوالت سیاسی- اقتصادی 
و اجتماعی و همچنین پیشرفت ها و دگرگونی های اساسی در حوزه علوم و فناوری های مختلف خواهیم بود. شاید پیش از این 
اعمال تغییرات در سیستم های آموزشی، ارائه خدمات الکترونیکی و راه دور و همچنین بهره مندی از تکنولوژی های نو در حوزه 
ارتباطات و تجاری سازی فناوری های نوآورانه برای بسیاری از مردم سخت و دشوار بود و اعمال این تغییرات را نیازمند فراهم 
شدن بسترهای فرهنگی و اجتماعی می دانستند اما کرونا خیلی زود همه کالس های درس مدارس و دانشگاه ها را به تعطیلی 
کشاند، لیگ ها و مسابقات مختلف ورزشی، کسب و کارهای مختلف، نشست ها و اجتماعات کوچک و بزرگ و هر چه حاصل 

برنامه ریزی و مدیریت انسانی بود را به تعطیلی کشاند تا به ما بفهماند همه چیز در کنترل و سیطره قدرت انسان ها نیست.
برخی بر این باورند که این رخداد بزرگ، عکس العمل طبیعت به جوالن بی حد و مرز انسان در سال های اخیر است که بسیار 

بی محابا، طبیعت و محیط زیست را به نابودی کشانده است.
کرونا توانست ظرف مدت کمتر از چند ماه، میلیاردها انسان را در خانه های خود حبس کند تا به خود و عملکرد خود بیشتر بیندیشند 
و طبیعت بتواند در غیاب انسان ها، نفسی تازه کند. از تغییرات گسترده از بازسازی الیه ازن گرفته تا بهبود شرایط آلودگی هوا و 
محیط زیست در ماه های اخیر، تلنگری برای انسان هاست تا بیش از پیش به محیط پیرامونی خود وفادار باشند و بدون شک در 
آینده نزدیک شاهد تمرکز بیشتر بشریت بر این مهم خواهیم بود اما آن چه که اکنون برای جهانیان در رتبه اول اهمیت قرار دارد، 
تأثیرات منفی این ویروس بر اقتصاد جهانی و تحمیل هزینه های هنگفت در کنترل و مبارزه با این ویروس و تأثیرات منفی آتی آن 
بر اقتصاد جهانی است. کسب و کارهایی که با رکود و تعطیلی خود باعث سقوط رشد اقتصادی در اکثر کشورهای جهان شده اند، 
مردمی که با چالش های روحی و روانی ناشی از این بیماری و قرنطینه بلندمدت و تغییر اجباری در برنامه روزمره خود اکنون باید 

تأثیرات گسترده رکود اقتصادی ناشی از این بیماری را نیز به دوش بکشند.
اگرچه دولت های مختلف به نوبه خود کوشیده اند تا حمایت هایی را از مردم کشور خود در مقابله با اثرات اقتصادی و اجتماعی و 
فرهنگی این ویروس به عمل آورند اما بدون تردید دهکده جهانی تا سال  های متمادی با اثرات منفی این دوران دست و پنجه 

نرم خواهد کرد.
کشور ما نیز از این تأثیرات بی نصیب نخواهد بود. ضمن این که در سال های اخیر اقتصاد ما به شدت تحت تأثیرات منفی 
تحریم های ظالمانه بوده است و کمتر توانسته بر زیرساخت ها و اصالحات گسترده اقتصادی توجه کند. نرخ تورم لجام گسیخته 
سال های اخیر، کاهش شدید ارزش پول ملی، محدودیت های بین المللی در مراودات بانکی و مالی، واردات و صادرات و به خصوص 
تحریم های اقتصادی مربوط به خرید نفت ایران سبب شده که ایرانیان در سال های اخیر شرایط خوبی را تجربه نکنند و اکنون 

پیامد تأثیرات منفی اقتصادی دوران پساکرونا مزید علت خواهد بود که روزهای سخت تری را پیش رو داشته باشیم.
بدون تردید گذر از این شرایط سخت، نیازمند همدلی، همفکری و همراهی آحاد مردم جامعه و فارغ از هر نوع گرایش و طبقه بندی 
است. تولیدکننده و مصرف کننده، تأمین کننده و توزیع کننده، دولت، مجلس و ملت، کارفرما و کارگر، دارا و ندار، فارغ از هر نوع تفکر 
و نگرش سیاسی و مذهبی باید دوش به دوش هم یاری کنند تا این شرایط سخت به پایان رسد. باید پذیرفت که بدون توجه به 

منافع جمعی و ملی گذر از این دوران کار ساده ای نخواهد بود.
بسیاری از اندیشمندان بر این باورند کرونا به انسان ها آموخته است که کمی به خود آیند و کمی بیشتر مطالعه کنند، بیشتر تفکر 
کنند، بیشتر به همنوعان خود توجه نمایند، بیشتر به محیط پیرامونی خود بها دهند و بیشتر به منافع جمعی توجه کنند و این درس 
کرونا را موهبت بزرگ عصر جدیدی می دانند. امیدواریم مردم ما نیز از این درس کرونا برای همدلی، همفکری و همراهی بیشتر 

برای گذر از این شرایط سخت بی بهره نمانند.

مدیرمسئول        

ت
درسی که کرونا به ما آموخ

سرمقاله
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آنچه باعث می شود یك كارآفرین حتی در آستانه 80 
و  توسعه مجموعه صنعتی خود  به  سالگی همچنان 
اشتغال آفرینی فکر كند عشق به كار و تالش و مسئولیت 
نسبت به نیروی كار است. نکاتی كه محمود زینی، یکی 
از موسسان و مدیرعامل مجموعه صنعتی الیکو بر آن 
تاكید دارد و می گوید از افتخاراتش این است كه توانسته 
برای بیش از 600 نفر كه بخش مهمی از آ نها را نیروی 

جوان تشکیل می دهند، كار ایجاد كند.
او 27 اردیبهشت سال 1320 در مراغه متولد شده و حاال 
در آستانه 79 سالگی همچنان بسیار فعال است و با قدرت 

مجموعه صنعتی الیکو را هدایت می كند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از آینده نگر، او 
دوران ابتدایی و متوسطه )تا سیکل و كالس نه( را در 
مراغه پشت سرگذاشت و بعد به تهران آمد و دیپلم خود را 
در رشته طبیعی )تجربی كنونی( در دبیرستان جم قلهك 
دریافت كرد. او عالقه بسیاری به ادامه تحصیل داشت 
برای همین در سال 1341 وارد دانشگاه ملی ایران )شهید 
بهشتی كنونی( شد و لیسانس خود را در رشته اقتصاد و 

فوق لیسانسش را دررشته مشاوران اداری اخذ كرد.
زینی همزمان با تحصیل در دانشگاه كار می كرد. او در 
زمان فوق لیسانس آموزشگاه حسابداری زینی را تاسیس 
كرد و خود نیز در آن مشغول به تدریس شد. همچنین 
مدتی بعد به استخدام شركت برق منطقه ای تهران 

درآمد و بعد از مدت كوتاهی سرپرست گروه های تحقیق، 
بررسی و بازرسی شد.

به شکل های  كه  بود  افرادی  شناسایی  او  اصلی  كار 
مختلف از پرداخت هزینه های مصرف برق شانه خالی 
می كردند. خود او گفته است آن زمان روزنامه ها نوشته 
بودند كه 90 درصد مشتركین برق تهران گم شده اند و 

كار اصلی او و گروهش پیدا كردن این مشتركین
بود كه به افزایش قابل توجه درآمدهای شركت برق 
منجر شد. از دیگر اقدامات مهمی كه او در آن زمان 
در شركت برق تهران انجام داد، اصالحامور مشتركین و 
فر مهای برق جدید و تبدیل آمپراژ )كه هنوز هم در برق 

تهران مورد اجراست( بود. 
او پس از دریافت فوق لیسانس خود با 5 نفر از دوستانش 
شركت را هم جهت ارائه مشاوره و خدمات مالی راه 
اندازی كردند. این » آپدیت«مجموعه با سرمایه اولیه 
7500 تومان تاسیس و محمود زینی به عنوان مدیرعامل 

آن انتخاب شد.
این شركت مدتی بعد از شروع به كار توانست قرارداد 
بزرگی با یکی از زیرمجموعه های سازمان برنامه و بودجه 
)بخش انفورماتیك( ببندد و از طریق همین قرارداد هم 
با كارخانه تریکوتاژ كه یك شركت ورشکسته گردبافی 
و رنگرزی بود قراردادی را برای اصالح ساختاری این 
كارخانه منعقد كند. پروژ ه ای كه بعد از 9 ماه به نتیجه 

 باید از 
تولید داخلى 
حمایت 
کنیم

نگاهی به زندگی محمود زینی، از موسسان و مدیرعامل کارخانه الیکو

رسید و محمود زینی و دوستانش كارخانه اصالح شده را 
به صاحبانش تحویل دادند.

اصالح ساختاری كارخانه تریکوتاژ برای محمود زینی كه 
چند سال بعد وارد صنعت نساجی شد، تجربه ای بسیار 

گران بها بود.
بعد از تجربه موفق شركت آپدیت محمود زینی در اوایل 
دهه 50 با همکاری یکی از بستگانش شركتی به نام  
»دوپ «  برگرفته از دو حرف »پ«پارچه و پوشاک را 

تاسیس كردند.
در این كارخانه كه در آن محمودزینی مدیرعامل بود چند 
دستگاه گردباف و دوخت و دوز پوشاک وجودداشت و 
محصوالت بوتیکی تولید می شد كه مشتریان بسیاری 
داشت و همین موضوع هم باعث شد كه او جهت توسعه 
مجموعه و خرید مواد اولیه در سال 1355 به اروپا سفر 
كند. سفری كه با همراهی یکی از دوستانش انجام شد و 

مسیر زندگی محمود زینی را به كلی تغییر داد. 
در این سفر دوست و همراهش به او پیشنهاد داد تا با 
خرید ماشین آالت منسوج نبافته و كاالی خواب كه تا 
آن زمان هیچ شركت دیگری در ایران تولید نمی كرد، 
وارد این حوزه پركاربرد شود و بتواند تحول مهمی در 
بازار داخل رقم بزند؛ پیشنهادی كه با موافقت و همراهی 
محمود زینی همراه و به تاسیس شركت الیکو منجر شد.

خود او درباره تاسیس این مجموعه گفته است در یکی از 
سفرها به  آلمان غربی دوستی پیشنهاد كرد منسوج نبافته 
كه تا آن موقع در ایران تولید نمی شد وارد كنیم. بازدیدی 
از كارخانه های آلمانی داشتیم و كار را پسندیدیم. پس از 
بازگشت به ایران با شركا در مورد این طرح صحبت كردم 

و آنها نیز موافقت كردند.
از زمان تصمیم گیری تا زمانی كه كار به تولید رسید، 
یعنی مراحل خرید زمین، ماشین آالت و انجام مراحل 

كسب  مجوز و راه اندازی تنها هفت ماه طول كشید.
در واقع گروه الیکو فعالیت خود را از سال 1355 با هدف 
تولید انواع منسوج نبافته شروع كرد و بالفاصله تولید 
انواع كاالی خواب)لحاف، تشك، ملحفه، بالش و...( را 

در دستور كار خود قرار داد.
گروه الیکو پیشگام تولید كاالی خواب در ایران بوده و 
با بیش از 40 سال تجربه هم اكنون با استفاده از ماشین 
آالت مدرن و تمام اتوماتیك، انواع كاالی خواب را با 
استانداردهای باال و كیفیت مطلوب با نام های تجاری 
ایران الیی، چاپرنگ، ویوانا، پرک، كانن و آبی جین تولید 

دیدگاه
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و اكنون در گروه لحاف حدود 1500 عدد ست در روز 
تولیدعرضه می كند.

اكنون در گروه لحاف حدود 1500 عدد ست در روز تولید 
می كنیم. همچنین5 هزار عدد در روز بالش و كوسن تولید 
می كنیم. 300عدد تشك و 8 هزار عدد حوله و وسایل 
آشپزخانه در روز از از دیگر تولیدات ماست. همچنین 

حدود یك میلیون متر در ماه پارچه تولید می كنیم.
 

نامی صددرصد ایرانی
گروه الیکو فعالیت خود را با تاسیس شركت ایران الیی 
در خردادماه1355 و با هدف تولید انواع كاالی خواب و 
منسوج نبافته از سوی محمود زینی و تعدادی از شركایش 
شروع كرد. گروهی صنعتی كه به عنوان اولین تولیدكننده 
كاالی خواب در ایران چند سال بعد به الیکو تغییر نام 
داد. الیکو تركیبی صددرصد فارسی از دو كلمه »الی«به 
معنی پارچه ابریشمی و »كو « مخفف كوی، به معنی 

كوی ابریشم است.
كارخانه ایران الیی از ابتدا با ظرفیت مناسب تولید انواع 
الیی صنعتی، كاالی خواب و منسوجات خانگی كار 
خود را شروع كرد و خیلی زود توانست به دلیل كیفیت 

كاالهای تولیدشده مشتریان زیادی را جذب كند.
یکی از ابتکارات زینی كه در توسعه فروش این مجموعه 
فروشگا ه های  راه اندازی  است  داشته  پررنگ  نقشی 
و  در شهرهای مختلف  زنجیره ای محصوالت الیکو 
ایجاد نمایندگی های فروش این مجموعه برای عرضه 

سریعتر و مستقیم محصوالت این گروه صنعتی بود.
این مجموعه دارای بیش از 20 فروشگاه و 80 نمایندگی 
فروش در سطح كشور است. زینی در مصاحبه ای گفته 
است »ُحسنی كه این فروشگاه برای ما دارد این است كه 
موقعی كه مصرف كننده مراجعه می كند و احیانا ایراد و 
سوالی برایش پیش می آید، بالفاصله از فروشگاه های ما 
به دفتر مركزی منتقل می شود و موضوع بررسی می شود 
و از كارخانه اطالعات خواسته و جواب منطقی به آن 

مصرف كننده داده می شود.
در كنار این فروشگاه های زنجیر ه ای و نمایندگی ها، الیکو   
یکی از شركت های پیشرو در فروش آنالین در كشور 
محسوب می شود و از سال 1392 فروش اینترنتی این 
مجموعه شروع شد كه در همه این سال ها ادامه داشته و 

توسعه پیدا كرده است.
توسعه و شرکت های زیرمجموعه 

در طول بیش از 4 دهه فعالیت ) 43 سال( همیشه توسعه 
این مجموعه و تکمیل زنجیره تامین از اهداف اصلی 
محمود زینی بوده است و این شركت در حال حاضر 
دارای چندین زیرمجموعه )چاپرنگ، ویوانا، دیزین كالرز، 
پرک،آبی جین و كانن( است و به یك هلدینگ صنعتی 
در حوزه تولید كاالی خواب و منسوجات خانگی بدل 

شده است.
مثال در سال 1371 با هدف به روز و مدرن كردن خط 
رنگرزی و چاپ گروه صنعتی الیکو، شركت چاپرنگ 
در زمینی به وسعت 11 هکتار تاسیس شد و با خرید 
ماشین آالت به روز در مدت 16 ماه به بهر ه برداری رسید.

درپی  پیش  سال   15 حدود  ویوانا  شركت  همچنین 
صادرات محصوالت الیکو به دیگر كشورها، را ه اندازی 
شده و هد ف گذاری آن تولید اجناس باكیفیت صادراتی 
است. در مقابل ویوانا این شركت برند دیگری با نام 
»پرک « دارد كه به تولید محصوالت متوسط از دید 

طراحی  و با قیمت مناسب تر مشغول است. 
عالوه بر اینها مجموعه » دیزاین كالرز « هم وظیفه 
تولید و دوخت محصوالتی را كه طرح های پارچه آن 
از كشورهای دیگر خریداری شده و در كارخانه چاپرنگ 

دوخته و تکمیل می شود دارد.
محصوالت الیکو شامل انواع لحاف، ملحفه، بالش و 
كوسن و متکا، تشك، تشك فنری، تشك سفری، حوله، 

سرویس آشپزخانه، پتو و پارچه و... است.
محمود زینی در مصاحبه ای  گفته » در این مجموعه 
از نظر كدینگ 3 تا 4 هزار نوع كاال تولید می شود. 
ظرفیت الیکو بسیار باالست ومی توانم بگویم كه 80 
درصد نیازهای داخلی را تامین می كنیم. شركت الیکو 
در سال 1355 با این هدف تاسیس شد كه صفر تا صد 
تولید را كامال داشته باشد. از منسوج نبافته گرفته تا چاپ 

و تکمیل، دوخت و توزیع همه اش دست خودمان باشد.
الیکو حدود 20 فروشگاه دارد كه بتوانیم كاالهای الیکو 
راخودمان عرضه كنیم، فرهنگ سازی كنیم و هم به 

مغاز ه ها یاد بدهیم كه این كار چگونه عرضه می شود
قاچاق  جلوی  باید  دولت  است  معتقد  زینی  محمود 
و حتی كاالهایی را كه مشابه باكیفیت آ نها در داخل 
تولید می شود بگیرد و همچنین به مردم آموزش دهد و 
فرهنگ سازی كند تا تفکر استفاده از كاالی خارجی به 
كاالی باكیفیت داخلی تغییر كند. »من شخصا مخالف 
واردات هستم و قاچاق هم  مدام عذابمان می دهد. تمام 

تالش ما این است كه به هر حال یك تولید ملی را 
كه در آن جوان ها سرگرم و مشغول كار هستند حفظ 
كنیم. 600 تا 700 جوان و پرسنل در مجموعه ما كار 
و محصولی ملی را تولید می كنند و مردم با خرید یك 

محصول، اشتغال فرزندان كشور را تضمین می كنند.
ما در حد خودمان فرهنگ سازی می كنیم كه تولید مال 
شما و جوا ن های شماست. به نظر من دولت در این زمینه 
باید وارد عمل شود و خیلی هم پیشنهاد دادیم كه مردم 
متقاعد بشوند كه باید از تولیدات داخلی استفاده كنند ولی 
تا حاال متاسفانه اثرگذاری كمرنگ بوده است. متاسفانه 
بسیاری از مردم ما دوست دارند كاالی خارجی بخرند. 
البته مردم تا حاال همکاری كردند و بقای ما مدیون 

مصر ف كنند ه ها است. 
با خریدی كه آ نها از ما می كنند هنوز هر برج می توانیم 
حقوق پرسنلمان را بدهیم و خدا را شاكریم. ولی به هر 
حال در این زمینه انتظار داریم كه دولت اقدامات اساسی 
انجام دهد، به خصوص در مورد قاچاق كه بیداد می كند. 
آسیب پذیری نساجی متاسفانه خیلی باالست و شاهدیم 
به عنوا ن های مختلف، مسافر، كوله بری، از بنادر خاص 
و حتی رسمی با تعرفه های ترجیحی مختلف كاالها وارد 
كشور می شود و تولید داخلی راتحت شعاع قرار می دهد.«
شركت الیکو در طول سا ل های گذشته به كشورهای 
مختلف اروپایی، آسیایی و همسایه صادرات داشته است 
ولی در حال حاضر بخش مهمی از آن متوقف شده است.

محمود زینی در مصاحبه دیگری گفته »  ما نخستین 
شركت ایرانی هستیم كه در نمایشگاه نساجی فرانکفورت 
حاضر شدیم و 24 دوره متوالی در آن غرفه داشتیم. ما 
حضور موفقی در بازار كشورهای آلمان، هلند، فرانسه، 
ایتالیا و سوئیس داشتیم و به همین دلیل حیفم می آمد 
صادرات به این كشورها را به عنوان حضور یك كاالی 
ایرانی در اروپا قطع كنم. اما ناچار شدیم به خاطر ثبات 
قیمت دالر آن را متوقف كنیم. اكنون هم با قوانین موجود 
كه باید مواد اولیه را با ارز آزاد بخریم اما ارز صادراتی را 
به دولت با نرخ ارز مبادالتی بفروشیم، صادرات صرف 
نمی كند. البته برخی بازرگانان كاالی ما را به افغانستان، 
من  اما  می كنند  صادر  گرجستان  و  آذربایجان  عراق، 
فروش كاال به این كشورها را صادرات نمی دانم چون آنها 
هر كاالیی را با هر كیفیتی می خرند. به هر حال امیدواریم 
باز هم زمینه حضور ما در بازارهای اروپایی فراهم شود.«
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این دسته از كارشناسان در آن دوره اعالم می كردند 
كه »برنامه« مهم ترین نیازی است كه اقتصاد ایران 
برای رشد و توسعه به آن نیازمند است؛ این بود كه 
از سال های میانی دهه 40 و متعاقب آن سال های 
ابتدایی دهه 50خورشیدی موضوع برنامه ریزی های 
توسعه ای در راس تصمیم سازی های اقتصادی كشور 
قرار گرفت؛ نتیجه این رویکرد، تدوین دامنه وسیعی 
از نقشه های راه اقتصادی و برنامه های توسعه 5ساله 
و 20 ساله و 50ساله در كشور بود كه بنا به دالیل 
گوناگون فرصت عملیاتی شدن پیدا نمی كردند؛ بعد 
از این دوران بود كه نسل های جدیدی از تحلیلگران 
اقتصادی متوجه یك نقطه تازه در امر برنامه ریزی های 
»حکمرانی  نقش  موضوع  آن  و  شدند  اقتصادی 

مطلوب« در تحقق امر توسعه است. 
گزاره های  تمام  چنانچه  تازه  قرائت  این  اساس  بر 
موثر بر توسعه در جامعه ای محقق شود اما جامعه 
مورد نظر از نقطه نظر حکمرانی در وضعیت مناسبی 
قرار نداشته باشد، یعنی نهادهای مدنی در آن نهادینه 

نشده باشد، اتحادیه های كارگری در آن صاحب نقش 
و دایره اثرگذاری نباشند، تولید ثروت به عنوان یك 
تحقق  آن صورت  و...در  باشد  نشده  معرفی  ارزش 
توسعه در یك چنین جامعه ای بیشتر به یك رویای 
در دوردست شبیه خواهد بود تا واقعیتی كه بتوان روی 
آن حساب باز كرد. در مسیر بررسی تحلیلی امر توسعه 
محسن رنانی معتقد است كه اقتصاد ایران نیازمند یك 
قطب نمای درست اقتصادی است تا مشخص شود 
كه اقتصاد ایران برای رسیدن به كرانه های توسعه 
باید از چه مسیری در چه بازه زمانی و مبتنی بر كدام 
الگوهای اقتصادی حركت كند. قطب نمایی كه این 
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان معتقد است در طول 
سالیان گذشته، تصمیم سازان اقتصادی هرگز متوجه 

اهمیت و ضرورت آن نشده اند.

ماجرای یک گزارش مستند 
مطالعاتی  برنامه  در  درگیری  علت  به  روزها  این 
»شاخص توسعه ملی« كه در »پویش فکری توسعه« 

زمینه   در  را  مختلفی  گزارش های  كرده ایم،  تعریف 
شاخص های توسعه ایران دیده ام. 

یکی از بهترین این گزارش ها كه در این ایام دیده ام، 
استراتژیك  بررسی های  مركز  كه  است  گزارشی 
ریاست جمهوری در سال 1397 با عنوان »پایداری 
است  كرده  منتشر  سیستم های حکمرانی«  و  ملی 
)ظاهرا این گزارش بعد از مدتی از سایت رسمی این 

مركز حذف شده است( . 
امروز كه مطالعه این گزارش را تمام كردم، تصمیم 
مساله  به  عالقه مند  ایرانیان  برای  را  آن  گرفتم 
توسعه ملی، معرفی كنم. وضعیت امروز ایران را از 
نظر پایداری یا همان توانایی ماندگاری سیستم كه 
پیش شرط توسعه است به شیوه های مختلفی می توان 

تحلیل كرد. 
تحلیلی  چارچوب  یك  در  شرایط  این  تحلیل  اما 
جمع وجور و شفاف و همه فهم، كار دشواری است. 
به نظرم این گزارش، خیلی ساده، روشن و بی پرده، 
لوازم پایداری و ریشه های بحران های كنونی ایران 

اشاره:
چرا امر توسعه در کشورمان محقق نشده است؟ این پرسش 
ایران  اقتصاد  که  باشد  ابهاماتی  قدیمی ترین  از  یکی  شاید 
حداقل از زمان بعد از مشروطه تالش کرده است با استفاده 
از دیدگاه های کارشناسی و مطالعات تطبیقی پاسخی برای آن 

بیابد.
در  بسیاری  دالیل  گذشته  دهه های  طی  هرچند  که  ابهامی 
خصوص آن مطرح شده اما هرگز راهکاری که مبتنی بر آن بتوان 
نسخه ای برای درمان مشکالت اقتصادی و تحقق امر توسعه 
ارایه کرد، مشاهده نشده است؛ در سال های ابتدایی مواجهه 
کارشناسان  و  از سیاستمداران  برخی  امر توسعه  با  ایرانیان 
معتقد بودند که ایرانیان باید سر تا پا غربی شوند تا بتوانند رنگ 
توسعه را به خود ببینند. این دسته از افراد تصور می کردند که 
مهم ترین گزاره موثر بر توسعه در جوامع غربی سبک زندگی 
خاص این جوامع است که در نهایت باعث پیشرفت می شود؛ 
گذشت زمان اما نشان داد که این دستورالعمل های سطحی 
هرگز به نتایج مورد نظر ختم نخواهد شد، بعد از این دوران بود 
که گروه دیگر از تحلیلگران در کشورمان متوجه اهمیت موضوع 

برنامه ریزی و نهادسازی در اقتصاد شدند.

بر کشتـی بـدون قطب  نمـا  سواریـم

محسن رنانی-عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
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را تحلیل كرده است. اینکه بتوانیم وضعیت كلی نظام 
سیاسی - اجتماعی ایران و ریشه های آن را در قالب 
یك یا چند مفهوم شفاف و ساده به تصویر بکشیم 
به خوبی مشاهده  این گزارش  هنری است كه در 

می شود.  
 در واقع به گمان من این همه سردرگمی و سرآسیمگی 
كه در نظام تدبیر ما به چشم  می خورد ناشی از این 
است كه سیاست مداران ما در دنیای متالطم امروز 
كه موقعیت  تمدن ها در حال جابه جایی است، بدون 
قطب نما در حال حركت به سمت هدفی »مشخص 
گفتم  موهوم،  هدفی  نگفتم  هستند.  نامعلوم«  اما 
هدفی »مشخص«، یعنی می دانند چه می خواهند  اما 
»نامعلوم«، یعنی نمی دانند آن هدف كجاست و چگونه 

قابل دستیابی است. 
بدون  كه  هستند  ناخدایی  مانند  ما  سیاستمداران 
قطب نما  روی دریا در حال كشتی رانی هستند. آنها 
می دانند چه می خواهند و كجا می خواهند بروند اما 
نمی دانند كجا هستند و از چه مسیری باید بروند و 
به همین خاطر كشتی آنان گاهی برای مدت زیادی 
در یك منطقه معین دور خودش می چرخد و گاهی 
هم كه به خط مستقیم می رود، نمی دانند به چه سو 
می رود و چقدر به مقصد نزدیك شده است؛ و البته این 
سرگشتگی 40 ساله بخش اعظم ذخیره سوخت این 

كشتی را به هدر داده است. 
وقتی كشتی قطب نما ندارد هر كس كه ناخدای آن 
باشد مجبور است به حدس و گمان خویش تکیه كند. 
چند روزی به مسیری كه گمان می كند درست است 
می رود و بعد كه به نتیجه نرسید انتقاد و اعتراض 
ملوانان و سایر مسافران كشتی آغاز می شود. بعد همه 

بسیج می شوند تا ناخدای دیگری انتخاب كنند و بعد از 
چند روز دوباره همان داستان سرگردانی تکرار خواهد 

شد. 
آخر، مساله، ناخدا نیست، مساله این است كه كشتی 
قطب نما ندارد، بهترین و سالم ترین ناخداها هم فقط 
چند روز می توانند این كشتی را به پیش ببرند. در 
اصلی ترین  و سرگشتگی  سردرگمی  این  ما  كشور 

عامل اتالف منابع ملی است.  
 اما ریشه این سردرگمی مدیریتی كه منجر به پدیداری 

انبوهی از بحران های فرارسنده شده است چیست؟
 

دغدغه مانایی اقتصادی 
داده است  این پرسش  به  این گزارش  پاسخی كه 
عجیب و مهم و دقیق است. و عجیب تر اینکه این 
پاسخ در گزارشی آمده است كه توسط یك مركز 
از  كه  نشده  سبب  این  و  است  شده  تهیه  دولتی 

صراحت و شفافیت پاسخ كاسته شود. 
و  مانایی  دغدغه  با  گزارش  این  در  نویسندگان 
پایداری ایران تالش كرده  اند تا ضمن معرفی مفهوم 
مجموعه  گزارش،  نخست  فصل  در  »پایداری« 
با  ایران  وضعیت  سنجش  برای  را  شاخص هایی 
توجه به ویژگی های بومی و ادبیات جهانی طراحی 
كنند؛ مجموعه شاخصی كه آن را »شاخص پایداری 
ایران« نامیده اند و با تمركز بر سه حوزه محیط  زیستی، 
بین  فهمی  كسب  درصدد  اجتماعی  و  اقتصادی 
رشته ای از كلیت وضعیت ایران برآمده  اند. شاخصی 
كه شاید بتواند پاسخی به این پرسش باشد كه كجا 

هستیم و كجا باید برویم؟ 
شاخصی كه شاید بتواند قطب نمایی باشد برای حركت 
به سوی آینده. یکی از مسائل دیرین ما در شناخت 
موقعیت ایران، جدا از عدم توجه به ضرورت طراحی 
ایران  كلی  وضعیت  بیانگر  كه  شاخصی  مجموعه 
باشد، نبود اطالعاتی دقیق در ارتباط با شاخص های 
و  اجتماعی  اقتصادی،  مختلف  حوزه های  گوناگون 
محیطزیستی یا عدم دسترسی پژوهشگران به این 

اطالعات و داده ها است. 
به همین خاطر نویسندگان این گزارش نیز نتوانسته  اند 
پایداری  نظر،  مورد  تولید مجموعه شاخص های  با 
ایران را مورد سنجش قرار دهند و به همین خاطر از 
شاخص های بین المللی و به طور خاص از شاخص های 

تولید شده توسط موسسه لگاتوم، بهره برده اند. 
بر پایه شاخص هایی كه در گزارش معرفی شده است، 
بر اساس اطالعات سال 2017 كه این گزارش بر 
آن اساس تهیه شده ایران از بین 149 كشور مورد 
بررسی، از نظر »پایداری« در جایگاه 117 جهان قرار 

گرفته است. 
سطحی   5 كیفی  تقسیم بندی  یك  با  همچنین 
تا  خوب  خیلی  حکمرانی  كیفیت  با  كشورهایی  از 
كشورهایی با كیفیت حکمرانی خیلی بد، ایران از این 
نظر در دسته پنجم و در زمره كشورهایی با كیفیت 

حکمرانی »خیلی بد« قرار گرفته است. 
یعنی از نظر شاخص كیفیت حکمرانی نیز از بین 149 
كشور مورد بررسی ایران در جایگاه 133 قرار گرفته 
است. آنگاه گزارش این پرسش را طرح می كند كه 

سیاستمداران ما مانند ناخدایی هستند که بدون 
قطب نما  روی دریا در حال کشتی رانی هستند. 
می خواهند  کجا  و  می خواهند  چه  می دانند  آنها 
بروند اما نمی دانند کجا هستند و از چه مسیری 
گاهی  آنان  همین خاطر کشتی  به  و  بروند  باید 
دور  معین  منطقه  یک  در  زیادی  مدت  برای 
خودش می چرخد و گاهی هم که به خط مستقیم 

می رود، نمی دانند به چه سو می رود
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»اگر وضعیت كنونی ایران را نتیجه كیفیت حکمرانی 
بدانیم  شده  معرفی  شاخص های  به  توجه  با  نازل 
كیفیت حکمرانی، خود تحت تاثیر چه عاملی است؟« 
نظریه  از  بهره گیری  با  گزارش  چهارم،  فصل  در 
سیستم ها كیفیت حکمرانی نازل در ایران را تحت 
نامناسب سیستم حکمرانی دانسته و  تاثیر طراحی 
تالش كرده است تا آسیب های كلی وارد بر سیستم 

حکمرانی در ایران را شناسایی و معرفی كند. 
در این فصل بیان شده است كه تناقض در پارادایم 
سیستم حکمرانی كه حاصل تركیب نامتجانس از دو 
پارادایم »منافع امت« و »منافع ملت« است )كه ریشه 
آن هم در قانون اساسی است( به تناقض در اهداف و 
معماری سیستم حکمرانی انجامیده و ساختاری را به 
وجود آورده است كه نه به صورت كامل در خدمت 
منافع ملت است و نه به صورت كامل در خدمت 
منافع امت؛ و همین امر انرژی سیستم را به شدت 
تلف نموده و عامل اساسی تضادهای قابل توجه بین 
بخش های منتخب ملت و بخش هایی است كه خود 
را  نماینده و راهبر امت می دانند. به زبان سیستمی، این 
تركیب نامتجانس منافع ملت و منافع امت، موجب 
اصالح  برای  نتواند  ایران  حکمرانی  سیستم  شده 
مستمر خود مجموعه ای از سیستم های كنترل كننده 
از نوع »حلقه بازخورد بسته« طراحی و اجرا كند )درباره 

مفهوم حلقه بازخورد باز به گزارش مراجعه كنید( .
 

پارادایم های دولتی یا مردمی 
حامیان  بخش  دو  به  حکمرانی  مجموعه  واقع  در 
پارادایم امت و پارادایم ملت تقسیم شده است و هر 
كدام سعی در كسب بخش بیشتری از قدرت سیاسی 

و اقتصادی را كرده است. 
انسجام  دارای  چون  امت  پارادایم  حامیان  نهایتا 
بیشتری بودند توانسته اند بخش اعظم قدرت سیاسی و 
اقتصادی را تسخیر كنند و حامیان پارادایم ملت نیز به 
ناچار به سوی كسب مشروعیت سوق داده شدند. اما 
به علت همان انسجام اولیه نمایندگان پارادایم امت، 
معماری سیستم و ساختار حکمرانی بیشتر بر اساس 

خواسته ها و اهداف آنها چیده شد و شکل گرفت. 
چنین شد كه تفاوت بین ریشه های فکری دو پارادایم، 

نخست باعث عدم فهم یکدیگر سپس باعث عدم 
همکاری آنها شد بنابراین دو بخش قدرت، نتوانستند 
بر سر تنظیم یك سازوكار كامل برای اصالح مستمر 
سیستم به یك توافق و همکاری برسند و نتوانستند 
سیستم های كنترلی حلقه بسته طراحی و مستقر كنند. 
بنابراین سازوكارهای كنترلگر و اصالحگر سیستم به 

صورت یك »حلقه باز« باقی ماندند و كامل نشدند. 
یعنی حتی وقتی اطالعاتی درباره عملکرد نامناسب 
سیستم تولید می شود چون سیستم كنترلی از نوع 
اصالح  برای  نمی  تواند  سیستم  است،  باز  حلقه 
خویش اقدام كند. در این فصل، عدم برخورداری 
این سیستم حکمرانی از قطب نمایی كه بگوید ایران 
كجاست و باید به كجا برود با تعبیر »بازبودن حلقه 
سیستم های كنترلی« معرفی شده و به عنوان یکی 
دیگر از آسیب های این سیستم حکمرانی برشمرده 

شده است. 
و  توازن  اساسی  اصل  دو  اگر  حکمرانی  نظام های 
تفکیك بین اجزای خود را رعایت نکنند سامانه هایی 
بدریخت خواهند بود كه كیفیت حکمرانی به شدت در 
آنها نازل می شود؛ موضوع عدم توازن و تفکیك بین 
اجزای سیستم حکمرانی در ایران آسیب دیگری است 
كه به صورت مختصر در فصل چهارم به آن پرداخته 

شده است.
 

کتاب در نهایت با این عبارت پایان می یابد:  
برای  امیدوارانه  تالشی  مجموع  در  كتاب  »این 
رضایت  چندان  نه  وضعیت  اصلی  علت  شناسایی 
ارایه راهکاری در حد توان  ایران و  پایداری  بخش 
به واسطه  است  امید  بود؛  آن  وضعیت  بهبود  برای 
از یك سو و  شرایط مخاطرهآمیز منطقه و جهان 
ایران  در  شده  ایجاد  ناپایداری های  شدت  و  عمق 
حکمرانی،  سیستم  ناكارآمدی  و  ضعف  به واسطه 
یك  بنیان گذاری  كار  به  آنکه  از  پیش  كتاب،  این 
سیستم حکمرانی نوین بیاید، بتواند در اصالح سیستم 
حکمرانی كنونی و برون رفتی آرام از شرایط موجود 
موثر باشد«. نقطه قوت این گزارش این است كه هر 
سه سطح تحلیل، یعنی توصیف، تبیین و توصیه را به 

خوبی پوشش داده است.  

من این گزارش را این جا معرفی كردم و فایل كامل 
آن را هم بازنشر می كنم، بلکه نخبگان درون و بیرون 
حکومت نگاهی به آن بیندازند و در مورد چگونگی 

برون رفت از این بن بست، گفت وگو كنند.  
شاید راهکار نهایی حل این بن بست، اصالح قانون 
اساسی باشد؛ اما پیش و بیش از اصالح قانون اساسی 
ما نیازمند آنیم كه موقعیت آشفته و ناپایدار خود را 
در جهان كنونی متوجه شویم و در مورد ضرورت 
خروج از آن به توافق برسیم؛ و این نیز بدون پذیرش 
و تن دادن به گفت وگوی ملی فراگیر، جدی و شفاف 
بین نخبگان درون و بیرون حکومت ممکن نیست. 
نخبگان درون حکومت باید بپذیرند كه اگر 40 سال 
دیگر هم این ساختار حکمرانی بپاید، با این بیماری 
تناقض پارادایمی، نمی تواند وضعیتی بهتر از امروز پیدا 

كند. 
نخبگان بیرون حکومت نیز باید بپذیرند كه با ستیز و 
نزاع، این تناقض پارادایمی نه تنها حل نمی شود بلکه 
تشدید هم می شود و این ملت ایران، و در واقع همه 

ما، هستیم كه آسیب خواهیم دید. 
پس هر كس از دو طرف كه نگران آینده ایران است و 
تعهدی به منافع ملی ایران دارد باید خود را برای ورود 
به »گفت وگوهای بدون قیدوشرط« با طرف مقابل 

آماده كند. 
ما هیچ راهی جز »هم شنوی« نداریم. اگر ما همدیگر 
را نشنویم و برای اصالح جامعه خویش همفکری و 
همراهی نکنیم، به زودی سوخت این كشتی سرگردان 
تمام خواهد شد و ما را نصیبی جز این نخواهد بود كه 
بر شانه های دریای نعمت، یا از گرسنگی و تشنگی 

بمیریم یا دست به حذف خونین یکدیگر بزنیم

نظام  این همه سردرگمی و سرآسیمگی که در   
است  این  از  ناشی  می خورد  به چشم   ما  تدبیر 
امروز  متالطم  دنیای  در  ما  سیاست مداران  که 
است،  جابه جایی  حال  در  تمدن ها  موقعیت   که 
هدفی  به سمت  حال حرکت  در  قطب نما  بدون 
هدفی  نگفتم  هستند.  نامعلوم«  اما  »مشخص 
موهوم، گفتم هدفی »مشخص«، یعنی می دانند 

چه می خواهند  اما »نامعلوم«
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محمدهادي پنجه شاهي بیش از 4 دهه تجربه کار و 
بزرگ ترین  از  یکی  حال حاضر  در  و  دارد  کارآفرینی 
مجموعه های تولید نئوپان و انواع موکت را در کشور 

مدیریت می کند.
»برای رسیدن به قله های موفقیت باید شبانه روز تالش 
کرد؛ کار هشت ساعته یعنی تنها استفاده از یک سوم 
سرمایه موجود.« این جمله کارآفرینی است که معتقد 
است »هیچ خدمتی بزرگتر از ایجاد شغل و زمینه تولید 
نیست«؛ محمدهادی پنجه شاهی بیش از 4 دهه تجربه 
کار و کارآفرینی دارد و در حال حاضر یکی از بزرگترین 
مجموعه  های تولید نئوپان و انواع موکت را در کشور 

مدیریت می کند.
او سال 1337 در تهران و در خانوادهای هفت نفره )چهار پسر 
و یك دختر( به دنیا آمد. او فرزند ســوم این خانواده مذهبی 
بود. پدرش از بازاریان خوشنام تهران و از كسبه حوزه موكت 
و فرش ماشینی بود. او از همان كودكی به همراه پدرش به 
بازار می رفت و همین باعث شد كه از كودكی با كسب و 

كار آشنا شود و تجربه های زیادی از تجارت به دست آورد.
محمدهادی پنجه شاهی به خاطر فضای مذهبی خانواده به 
مدرسه اسالمی علوی می رفت كه افرادی همچون شهید 
بهشتی و رجایی در آن درس می دادند و تا پایان دوران 
سال  او  كرد.  تحصیل  مدرسه  همان  در  را  دبیرســتان 
1356 و درآستانه انقالب دیپلم گرفت ودر كنکور دانشگاه 
ملی )شهید بهشتی( در رشته معماری و در كنکور دانشگاه 
علم و صنعت در رشته مکانیك پذیرفته شد ولی باتوجه به 
عالقه ای كه به ساخت و ساز و آرشیتکتی داشت به دانشگاه 

ملی رفت.
او در كتاب خاطراتش تعریف كرده اســت كه بهترین هدیه 
پذیرفته شدن در دانشگاه را پدرش به او داده است كه یك 
پیکان صدری رنگ بوده و هنوز كه هنوز اســت از خاطره 
آن روز به شگفت می آید. او در خاطراتش همچنین تعریف 
كرده است كه روز شروع تحصیل در دانشکده معماری آداب 
خاصی داشته است: قوانین خاصی برای ورود به این دانشگاه 
وجود داشت. در ابتدا مورد مصاحبه پنج نفر قرار گرفتم. 
می گفتند برای ورود بایستی بیل را ببوسیم! دستهایمان 
را هم رنگی می كردند كه همه بدانند ورودی های جدید 
هستیم.محمدهادی پنجه شاهی با پشتکار بسیار و عالقه به 
تحصیل در رشته معماری شاگرد اول دانشگاه شد. او در ابتدا 
تصمیم داشت برای ادامه تحصیل به خارج از كشور برود ولی 

حال و هوای انقالب منصرفش كرد. خود او گفته  ست:جزو 
انقالبیون نبودم و از آقای علوی رئیس مدرسه علوی یاد 
گرفته بودم كه با وارد شدن به سیاست نمیشود خدمتی به 
جامعه كرد؛ باید به تحصیل و كسب دانش می پرداختم و از 

این راه تأثیر خودم را بر مردم و جامعه می گذاشتم.
به دلیل جّو آن دوران دستور تعطیلی دانشگاه ها داده شد، 
اما این دلیل متوقف شدن من نشد و در آتلیه ای مشغول به 
تدریس شدم. اولین كسب درآمد از راه تدریس بود كه مبلغ 

آن 2500 تومان بود.
او با پایان انقالب فرهنگی و بازگشایی دانشگاه ها تحصیل 
در رشته معماری را ادامه داد و در سال 1363 فارغ التحصیل 

شد.

از ورود به بازار تا تولید
او بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه باتوجه به فضای كشور 
كه درگیر شدید جنگ بود و عمال ساخت و ساز و پروژه های 
كار  و  كسب  به  نمی افتاد  اتفاق  آن  در  چندانی  عمرانی 
خانوادگی روی آورد و مدتی را در مغازه پدرش مشغول شد تا 
اینکه باتوجه به نیازهای مردم و كمبودها به فکــر راه اندازی 
مجموعه ای تولیدی افتــاد. . خیلی از تجربه های خــوب 
امروزم به همان مدت كوتاهی كه نــزد پدر بودم برمی گردد. 
بزرگ اندیشــی را خوب یاد گرفته بودم و همیشه دوست 
داشتم یك تولیدكننده باشم. در همان زمینه شغلی پدر، یعنی 
موكت، تصمیم به تولید گرفتــم؛ راه اندازی مجموعه برای 
تولید موكت با تکنولوژی و علم روز دنیــا. 99 درصد مواد 
الزم برای تولید موكت در آن زمان، از خارج وارد می شــد و 
من توانستم در سال 63 شركتی را برای این منظور تأسیس 
كنم. اولین همکاری ام را با شركت ظریف مصور داشتم چون 
ســهامدار آنجا هم بودم. تمامی دستگاههای مورد نیاز را 

وارد و شروع به كار كردم.
اما در كنار تولید موكت محمدهادی پنجه شاهی ایده دیگری 
هم در سر داشــت و آن ورود به صنایع سلولزی و تولید 
نئوپان در ایران بود كه بسیاری از صنایع نیاز جدی و فراوانی 
به آن داشتند ولی عمال بســیاری از كارخانه های تولیدكننده 

آن بعد از انقالب تعطیل شده بودند.
خود او در كتاب خاطراتش تعریف می كند: در آن زمان 
ایران وضعیت خوبی  در  نئوپان  تولید  و  صنایع سلولزی 
نداشت، به همین سبب وارد این كار شدم تا بتوانم رشد 
و پیشرفتی در آن ایجاد كنم. توجه به كمبودهای جامعه و 

 ایجاد
 شغل 
بزرگ ترین 
خدمت به 
جامعه

دیدگاه

نگاهی به زندگی محمدهادي پنجه شاهي، بنیان گذار گروه صنعتی پارس
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سعی در بهبود شرایط یکی از بهترین نگرش ها در ایجاد 
یك كسب و كار جدید است. افراد كمی در زمینه چوب 
فعالیت می كردند، به همین دلیل موقعیت خوبی به نظر 

می رسید و من وارد صنعت نئوپان شدم. 
زمینی را به وسعت 50 هزار متر مربع در شمال )نشتارود 
نظر  به  كردم.  تنکابن(خریداری  توابع  از  مازندران 
می رسید ضایعات چوب در شمال زیاد باشد و همینطور 
هم بود. برای احداث یك خط تولید، نیاز به استفاده از 
دستگاه های پیشرفته بود به همین دلیل تصمیم گرفتم 
از نمایشــگاهی كه در اروپا دایر شده بود، دیدن كنم. 
اروپایی ها با تعجب به ما نــگاه میکردند و باور نمی كردند 
كه ایرانی ها وارد تولید نئوپان شده اند. به دلیل سرمایه كم 
مجبور به خرید دستگاههای دست دوم شدم و نداشتن 
سرمایه كافی، دلیل بر منصرف شدن ما از كار و هدفی 
كه در نظر داشتیم نشد.نمایشگاه های مختلفی ســالیانه 
یا چند سال یکبار دایر میشد، كه از آنها بازدید می كردم و 
سعی ام این بود كه با خرید دستگاههای كامل تر، كیفیت 

و بهره وری را باالتر ببرم.
با احداث مجموعه صنعتی پارس )تولید موكت و نئوپان( 
یکی از دغدغه های اصلی محمدهادی پنجه شاهی جذب 
نیروی كار متخصص و آموزش نیروها بود؛ بنابراین او بعد 
از درج آگهی برای استخدام افراد واعمال حساسیت های 
پرسنل  از  تعدادی  گرفت  تصمیم  كار  این  برای  باال 
شركت را باوجود محدودیت های مالی برای كسب تجربه 
به كشورهای اروپایی بفرستد، اقدامی كه بعد از راه اندازی 
مجموعه اثرات مثبت خود را در تولید محصوالت باكیفیت 
و وجود دانش روز در شركت نئوپان پارس نشان داد.خود 
او گفته همیشه یکی از خواسته هایش در تولید كار كردن 

با نیروهای متخصص و حرفه ای بوده است.

دردسرهای شروع کار
در كنار كمبود نیروی كار متخصص برای اشتغال در 
كارخانه نئوپان یکی از مشکالت مهم شروع كار كارخانه 
پارس، سست بودن خاک  و زمین در شمال كشور بود 
زیرا تجهیزات و ماشین آالت تولید نئوپان بسیار سنگین 
است و همین موضوع احداث كارخانه در شمال را )كه 
مهد چوب در كشورمان اســت( با سختی فراوانی برای 

پنجه شاهی همراه كرد.
خودش در خاطراتش نوشته است: خاک و زمین شمال 

كشور اصال توان تحمل وزن دستگاههای تولید نئوپان 
را، كه به چند تن می رسیدند نداشت. به همین دلیل باید 
با زیرساخت هایی محکم و مطمئن شــرایط را برای وارد 
كردن دســتگاه ها آماده می كردیم. گودبرداری و مراحل 

مربوطه انجام و دستگاه ها هم وارد و مستقر شدند.
كارخانه زیرزمینی ما ساخته شد و اولین تولید خود را جشن 
گرفتیم. شــبانه روزی كار میکردیم، یعنی 24 ساعته! با 
صحبت با كاركنانم و جلب رضایت آنها به صورت 24 
ســاعته دستگاهها را روشن نگه می داشتیم. كارخانه 
پارس نئوپان در طول سال فقط سه روز تعطیلی دارد 
و باقی روزها 24 ســاعته فعال اســت و رمز موفقیت 

كارمان در همین است.
هم اكنون فعالیت گروه تولیدی پارس به دو بخش صنعت 
نساجی و صنعت سلولزی تقسیم میشود. در بخش نساجی 
شركت تولیدی-بازرگانی پارس به تولید موكت )چاپی، 
كبریتی، ســوپر و تافتینگ(، الیاف مصنوعی )پلی پروپیلن 
و پلی اســتر(، فرش ماشینی )فریز( و نخ BCF میپردازد. 
بخش ســلولزی نیز به عنوان تولیدكننده تخته نئوپان، 
تختــه MDF، روكش مالمینه و آغشته ســازی كاغذ 

برای مالمینه شناخته می شود.
در ابتدای سال 90) اوج تحریم های آمریکا و افزایش 
ناگهانی قیمت دالر( گروه تولیدی پارس با نصب واحد 
تولید الیاف پلی استر، استقرار دســتگاه های چاپ برای 
موكت، جابه جایی بخش نخ به محل اصلی كارخانه و 
نصب خطوط تابندگی و... توانست جهش قابل توجهی 

در روند فعالیت هــای خود ایجاد كند. 
در ادامه بخش تولید موكت تافتینگ به خط تولید كارخانه 
افزوده شد و تنوع موكت های نمدی افزایش پیدا كرد. 
در حال حاضر در گروه تولیدی پارس حدود 1400 نفر 
مشغول كار هستند كه از این تعداد، 440 نفر در بخش 
نســاجی فعالیت میکنند. گروه صنعتی پارس با سه دهه 
فعالیت توانسته سهم بزرگی از بازار داخلی را تأمین و به 
بیش از 20 كشور انواع موكت و محصوالت سلولزی را 
صادر كند. این مجموعه در سالهای متعددی از جمله 
83 و 89 به عنوان صادركننده نمونه كشور انتخاب شده 
است.محمدهادی پنجه شاهی معتقد است تحول در هر 
زمینه ای نیازمند گذشت زمان است و همین موضوع 
باعث می شود در بسیاری از مواقع وقتی محصول جدیدی 
وارد بازار میشود از سوی بازار پس زده شود ولی بعد از 

گذشــت مدتی با استقبال بسیار زیادی روبه رو شود.
او در كتاب خاطراتش كه انتشــارات دانشگاه شــریف 
آن را منتشر كرده است، نوشــته: برای كارآفرینی نباید 
از اتفاقات و تجربه های جدید هراسی داشــت و من این 
را در كارم درک كردم. اوایلی كه مالمینه)نوعی از مدل 
چوب( را به كشــور وارد كردم، تمام مواد اولیه ام را دور 
ریختم، چراكه مورد پذیرش هیچکس نبود، اما بعد از سه 
سال چنان جایی در صنعت نئوپان باز كرد كه امروزه 120 
ماشین پرس مالمینه در كارخانه ما در حال كار هســتند. 
محصولی مانند MDF نیز مانند مالمینه نه شناخته 
شده بود و نه خواستاری داشت، اما بعد از مدتی امروز 
می بینید كه یکــی از پرمصرفترین انواع محصول در 
صنعت نئوپان است. او می گوید كه هیچ دســتاوردی 
بدون تالش و پشتکار به دست نمی آید و فکر درست، 
نتیجه درست در پی دارد. »افتخار رسیدن به ثروت، زمانی 
درست است كه در جهت خدمت به انسان باشد وگرنه 

صرف داشتن پول، هیچ افتخاری ندارد.«
 

ورود نسل دوم
محمدهادی پنجه شاهی كه خود از كودكی و در مغازه 
پدرش در بازار با كار آشنا شد و بعد از فارغ التحصیلی 
از دانشگاه هم كار را از مغازه پدرش كلید زد، زمینه ای 
فراهم كرده است تا فرزندش به عنوان نســل بعدی 
وارد كار تولید شود و بخشــی از مدیریت مجموعه و كار 
تولید را برعهده بگیرد.فرزند او متولد سال 1363 است. 
او بعد از گرفتن دیپلم برای ادامه تحصیل به كانادا رفت 
و تحصیالت دانشــگاهی خود را در مقاطع كارشناسی 
و كارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی در دانشــگاه 
تورنتو به پایان رســاند. او سال 1390 به ایران برگشت و 
باتوجه به تحصیالتش وارد بخش نساجی گروه تولیدی 
محیط  در  كار  مختلف  مراحل  و  اصول  و  شد  پارس 
تولیدی- صنعتی را فراگرفت و از تجربیات پدرش بسیار 
آموخت.محمدمیالد هادی پنجه شاهی همچون پدرش 
سخت كوشاست، او در مصاحبه ای  گفته است: همواره 
شرایط سخت را به عنوان یك فرصت تلقی می كنیم و 
معتقدیم باید در شرایط سخت، پروژه های سنگین را اجرا 
كرد. همیشه تمركز برطرح های توسعه در اولویت نخست 
فعالیت ها قرار دارد و از این موضوع حتی در سال های 
اوج تحریم و مشکالت مالی و اقتصادی غفلت نکردیم.
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نشست دفتر اقتصادی حزب اعتماد ملی با عنوان 
با  ایران  اقتصادی  مسائل  راه  حل های  و  چالش ها 
حزب  دفتر  در  اقتصاددان،  مومنی،  فرشاد  حضور 

اعتماد ملی برگزار شد.
 فرشاد مومنی در این نشست با اشاره به نظر استاد 
بیان  با  و سیاست،  اقتصاد  علم  درباره  عالی نسب 
این  می آید،  وجود  به  بهبودی  دنیا  جای  هر  اینکه 
بهبودی در باالترین سطح از کانال علم اقتصاد و 
علم سیاست می گذرد، گفت: گرفتاری امروز کشور 
ما این است که این دو علم نه در ساختار قدرت و نه 
در بدنه اجتماعی جدی گرفته نمی شوند. باید تالش 
کنیم تا جایی که در توان داریم کمک کنیم که اقتصاد 
و سیاست به مثابه علم به رسمیت شناخته شود و 
برای این اتفاق باید تالش های طاقت فرسایی کرد. 
نظام  در  حداقلی  بایسته  فهم  آن  افزود:  وی 
تقریبا  اقتصادی  زمینه  در  ما  تصمیم گیری 
مماس بر صفر است یعنی آنچه ما فکر می كنیم 
دارد  مبانی ای  و  كتاب  و  حساب  تصمیم گیری ها 
اما نسبت این حساب و كتاب ها به مبانی بنیادی 
اقتصاد، نزدیك به صفر است. این جسارت به هیچ 

جریان  االن  همین  كه  تصمیم گیری هایی  درصد 
دارد به این شکل انجام نمی شد اما متاسفانه اساس، 

بر مواجهه علمی با مسائل نیست. 
با  وقتی  كه  بود  این  كردیم  مطرح  كه  نکته ای 
عموما  می كنیم  نگاه  را  اتفاقات  كالن  متغیرهای 
اوضاع خوبی در كشور هایی كه بهار عربی در آنها 
رخ داد، حاكم بوده و متغیرهای كالن از میانگین 
20 ساله باالتر بوده است. اما اینجا با تقدم رتبه ای 
هستیم.  رو  به  رو  خرد  سطح  به  كالن  مسائل 
تمركزشان  حالت،  بهترین  در  دیده بانی  نظام های 

روی تحلیل های كالن است.  
این اقتصاددان نهادگرا با بیان اینکه ما به یك بلوغ 
اندیشه ای نیاز داریم، گفت: سال 95 رشد اقتصادی 
سطح  استانداردهای  با  اما  بود  یك  شماره  ایران 
سال  آن  در  بی سابقه  فروافتادگی  یك  با  توسعه 
نارضایتی عمومی چه  به رو هستیم. سال 95  رو 
در ساختار قدرت چه عامه مردم از سال های قبل 

شدیدتر است. 
چیزی  ما  به  خود  خودی  به  رقم ها  و  عدد  این 
نگاه  آن  به  دیدی  چه  با  ما  دید  باید  نمی گوید 

فرشاد مومنی در جلسه دفتر اقتصادی حزب اعتماد ملی:

اقتصـاد و سیاسـت باید به مثابه 
علـم به رسمیـت شناخته شـود

فرد و گروه و دستگاهی نیست. 
 وی افزود: ما از جنبه معرفت شناختی می گوییم در 
زمینه اقتصاد با یك مشترک لفظی رو به رو هستیم 
به نام اقتصاد كه این مشترک لفظی در سه سطح 
تحلیلی متفاوت كه هم پرابلماتیکش متفاوت است، 
هم روش شناسی اش متفاوت است و هم ابزارهای 

تحلیلی اش متفاوت است اطالق می شود. 
صحبت  خرد  سطح  بازیگران  درباره  موقع  یك 
خاص  و  متفاوت  علمی  رشته  یك  این  می كنیم 
خودش است. یك موقع درباره سطح كالن اقتصاد 
صحبت می كنیم و یك موقع می گوییم اقتصاد و 

منظورمان تحلیل های سطح توسعه است. 
ارزیابی های ما می گوید یکی از كانون های اصلی 
بحران اندیشه ای در اداره اقتصادی ایران این است 
اینکه  شده اند.  مخلوط  هم  با  سطح  سه  این  كه 
برنامه بنویسی و با ابزارهای خرد بخواهی محقق 

بکنی نمی شود.  
روی  تحقیقاتی  كار  به  اشاره  با  اقتصاددان  این 
آن  اگر  كرد:  اظهار  عربی،  بهار  سیاسی  اقتصاد 
از 50  قرار می دادند بیش  بین  زیر ذره  را  تحقیق 
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می كنیم.  مومنی ادامه داد: ما یك اقتصاد سیاسی 
رانتی را مشاهده می كنیم كه شدت عدم شفافیت 
در آن به حدی است كه اگر گوشه هایی از واقعیت را 
توصیف كنیم دچار بهت می شویم و مجال تحلیل 

روی توصیف واقعیت داده نمی شود.  
او با تاكید بر اینکه ركن بلوغ اندیشه ای، مقام تحلیل 
است، گفت: ما در مقام تحلیل بررسی می كنیم كه 
منشأ اصلی مشکالت چیست و چه پیامدهایی دارد. 
اختالف های نظری بنیادی در سراسر دنیا به تحلیل 
برمی گردد. اختالف نظرها درباره منشأهای اوضاع 
و پیامدهایش است و واقعیت شرایط فعلی را قبول 
اگر  اقتصاد،  ما در جلسات تحت عنوان  اما  دارند. 
بخش كوچکی از واقعیت را مطرح كنیم آنقدر فقر 

دانش اقتصادی است كه همه حیران می شوند.  
برای  دولت  تالش  به  اشاره  با  اقتصاددان  این 
دریافت وام 5 میلیارد دالری از صندوق بین المللی 
پول، گفت: در عین حال هفته پیش رییس بانك 
 280 االن  تا   84 سال  از  ما  كه  گفت  مركزی 
میلیارد دالر منابع ارزی بین نسلی كشور را صرف 

ساماندهی بازار ارز كرده ایم. 
سال  از  دالر  میلیارد   350 می گوید  هم  برآوردها 
68 تا االن صرف این موضوع شده است كه هزار 
عارضه اقتصادی و اجتماعی و محیط زیستی داشته 
و دستاوردش چه بوده؟ قیمت ارز بیش از 2 هزار 
برابر شده است. این بهایی است كه جامعه داده و 
اینقدر هزینه فرصت از دست رفته داریم. در واقع 
كارشناس  صدای  كه  هستیم  فرایندهایی  گرفتار 
كدام  شد  منابع  اتالف  همه  این  نمی شود.  شنیده 

نهاد نظارتی نظارت می كند؟  
فرشاد مومنی با بیان اینکه نظرات بنیادی در سطح 
توسعه وجود دارد كه با وجود این اقتصاد سیاسی 
موجود، دیده و مطرح نمی شود چه برسد كه مطرح 
شود، اظهار كرد: از منظر تحلیل های سطح توسعه 
من سال 91 گفتم كه یك تحول بنیادی در ماهیت 
افتاده است. در سال 92 در درون  اتفاق  حکومت 
ساختار قدرت كه حکومت یکپارچه بود بر سر اینکه 
منشأ اصلی نابسامانی های موجود تحریم است یا 
نظر  اختالف  داخلی،  فساد  و  تحلیلی  بنیه  ضعف 

پیش آمده بود. 
كردیم  سال  آن  در  كه  مطالعه ای  اساس  بر 
تحریم های در واقع افتضاح سیستم تصمیم گیری 
 91 بودجه  الیحه  داده های  به  ما  كرد.  برمال  را 
استناد كردیم كه سال 90 و قبل از شدت یافتن 
موج تحریم ها و در شرایط نفت باالی صد دالری 

تنظیم شده بود. 
در سند الیحه بودجه 91 برای اینکه منابع دولت در 
یك سال و مصارفش، به شکل صوری تراز نشان 
از سه محل  بودند كه  داده شود، پیش بینی كرده 
به طور دوپینگی منابعی تامین كنند؛ یکی وام های 
داخلی از سیستم بانکی و وام گیری های خارجی و 
دیگری انتشار اوراق. ما این سه را جمع كردیم و 
دیدیم مجموع منابع كه از این سه محل در الیحه 
دیده اند 2.4 برابر سهم نفت در بودجه عمومی كشور 

است.  
این اقتصاددان در ادامه افزود: افراطی ترین طرفداران 
آن دولت هم معترف بودند كه این الیحه وابستگی 
به نفت را به شکل غیرمتعارفی افزایش داده است. 
ورشکسته  را  كشور  تحریم ها  از  قبل  گفتیم  ما 
كرده اند و با فروپاشی مالی دولت رو به رو هستیم. 
دولت  به  خام فروش  دولت  از  گذر خطرناک  با  ما 
آینده فروش مواجه بودیم و هستیم. اقتصاددان ها 
می گویند اگر منابع را فروختید و كل درآمدش را 

صرف امور جاری كردید، خیانت كرده اید. 

كل  تنها  نه  می بینیم   91 بودجه  الیحه  در 
بدهی  بلکه  می كنند  خرج  را  نفت  دریافتی های 
هم ایجاد می كنند. همین روند را در دولت روحانی 
دنبال كنیم می گوییم صد رحمت به دولت قبل از 
آن. یکی از فلسفه های انقالب اسالمی این بود كه 
ما را از تك محصولی خاک فروشی نجات دهد. حاال 
باید آرزو كنیم كه عایدات نفت تکافوی حامالن را 
بکند. هر چه به سال های جدید نزدیك می شویم 
این تحول های بنیادی ماهوی بیشتر اتفاق می افتد 

كه پیامدهای بزرگ تری برای آینده كشور دارد. 
به  كه  مشکوكی  آلرژی  این  افزود:  مومنی 
كند  پیدا  بهبود  باید  دارد  مردم وجود  سازمان یابی 
كه  جامعه ای  برسند  نتیجه  این  به  دوستان  و 
خوداتکایی  به  نیست  ممکن  نباشد،  سازمان یافته 

برسد. اینجا احزاب هم باید فعال شوند. 
اساس سازمان یابی مردم این است كه اندیشه های 

دنیا  سراسر  در  بنیادی  نظری  اختالف های 
درباره  نظرها  اختالف  برمی گردد.  تحلیل  به 
منشأهای اوضاع و پیامدهایش است و واقعیت 
شرایط فعلی را قبول دارند. اما در جلسات تحت 
عنوان اقتصاد، اگر بخش کوچکی از واقعیت را 
مطرح کنیم آنقدر فقر دانش اقتصادی است که 

همه حیران می شوند
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كوته نگرانه را به اندیشه های دورنگر تبدیل كنند. از 
این رو اولویت حزب باید مسائل بنیادی و اندیشه ای 
و  سهل انگارانه  اندیشه ای  مسائل  با  وقتی  باشد. 
بزن دررویی نگاه می كنیم به اینجا می رسیم. ما با 
خأل معرفتی رو به رو هستیم و اساس بر كوته گری 
و ترجیح به امور كوتاه مدت بر امور بلندمدت بوده 

است.  
از نظر تحول  اینکه در 2 سال گذشته  بیان  با  او 
یك  هم  سال 97  ایران،  اقتصاد  ماهوری  بنیادی 
نقطه عطف است، گفت: در این سال برای اولین بار 
خلق  رانت  سهم  ایران،  رانتی  اقتصادی  تاریخ  در 
شده از سیاست های اقتصادی نادرست، از رانت خلق 
شده از محل نفت بیشتر شده است. این داللت های 
هزینه هایش  بجنبیم  دیر  اگر  و  دارد  خطرناكی 
بر  در  همچنان  اما  باشد.  جبران ناپذیر  می تواند 
بی ضابطه حرف  و  بودن  غیر شفاف  پاشنه  همان 

زدن است.  
وی ادامه داد: این مناسبات این را می طلبد كه یکی 
از مقام های عالیرتبه به نمایندگان مجلس گزارش 
می دهد و یکی از اركان گزارش این است كه ما 
توانستیم در سال جاری بیکاری را كاهش دهیم. 
این ركیك ترین توهین به هر كسی است كه این 
حرف را می شنود. چطور می شود؟ چرا آن فرد به 
صالح خود و هم پیمانانش می بیند كه اینطور حرف 
بزند؟ از طرفی ساختار انگیزشی طوری است كه از 
وقتی این حرف گفته شد، حتی یك مقاله و یك 
پرسش كننده وجود نداشت كه بگوید این چه حرفی 
است كه می زنی. احزاب باید بیایند جواب این حرف 

را بدهند.  

این اقتصاددان با اشاره به اینکه از سال 1980 یك 
ركن توسعه كره جنوبی، اعتقاد به آیین كنفوسیوس 
بوده است، گفت: باورهای دینی می تواند در توسعه 
اقتصادی موثر باشد. یك آیین با یك نگاه می تواند 
منجر به توسعه شود و با یك نگاه بیشترین تاثیر 
را در انحطاط اقتصادی دارد. اینکه به كدام اسالم 
اعتقاد داریم خیلی مهم است. شهید بهشتی می گوید 
در جامعه ای كه ربا وجود دارد این وضعیت لجنزار 
است اما روایت دیگری از اسالم می گوید جامعه هر 
چقدر هم ربوی باشد اولویت ما زلف خانم ها است.  
مومنی با اشاره به دو دیدگاه اقتصادی مطرح، اظهار 
كرد: كارنامه یکی از این دو دیگاه بعد از سی سال 
و درس  نمی بیند  است. چرا حکومت  روشن شده 
نمی گیرد؟ در ایران در سطح شعار و آرزو، حکومت 
امپریالیستی ترین حکومت های  از ضد  ایران یکی 
دنیاست، اما چون متر نگاه توسعه ای را نداریم باید 
برویم سراغ نشانه ها. وقتیث برنامه چهارم توسعه 
در سال 83 طراحی شد پیش بینی رشد متوسط 8 
درصدی مطرح شده بود.پیش بینی شده بود برای 

این رشد، سال 16.5 میلیارد دالر هزینه شود. 
درصدی   8 رشد  بحث  دیگر  بار   1395 سال  در 
و  مطرح می شود  كلی  در سیاست های  اقتصادی، 
برای این رشد، تزریق ساالنه 200 میلیارد دالر به 
اقتصاد ملی پیش بینی می شود و این یعنی افزایش 
وابستگی ذلت آور به خارج برای رسیدن به رشد 8 

درصدی.  
در  حاضران  سواالت  به  ادامه  در  اقتصاددان  این 
فهم  باید  ما  اینکه  بر  تاكید  با  و  داد  پاسخ  جلسه 
درباره  آن،  با  متناسب  و  باشیم  داشته  توسعه  از 
اقتضاتات زمانه برنامه ریزی كنیم، افزود: من در نقد 
دولت متغیرهای درون زا را كه در اختیار خود دولت 

است مطرح می كنم. 
متغیرهای  و  كشور  داخل  برون زای  متغیرهای 
خارجی را مورد نقد قرار نمی دهم. سال 94 كتاب 
ایران امروز را نوشتم و  اقتصاد سیاسی توسعه در 
نشان دادم صرف نظر از آنچه در ساختار قدرت چه 
می گذرد آنچه منحصرا در اختیار دولت است، مطلقا 
بهبود وضعیت در برنامه های دولت وجود ندارد. اگر 

همه عوامل داخلی و خارجی هم نقش نداشتند، آن 
سیاست های غلط به تنهایی استعداد بحران آفرینی 

داشتند.  
مومنی اظهار كرد: در اصل مناسبات رانتی تفاوتی 
بین دولت روحانی و دولت قبل از آن وجود نداشت 
و نقطه تفاوت، در كانون های اصابت رانت ها بود.  

او با بیان اینکه عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در 
ایران، از مسیر استراتژی توسعه عادالنه می گذرد، 
حیاتی ترین  از  یکی  قدرت  عادالنه  توزیع  افزود: 
مسائل توسعه است و بزرگ ترین متفکران توسعه 
می گویند توزیع عادالنه قدرت ركن كلیدی حركت 
به سمت توسعه است اما االن چشم اندازهای بسیار 
نگران كننده ای در این زمینه در ایران شاهدیم. در 
ایران در هر دوره ای كه از نظر توزیع عادالنه قدرت 
یك مقدار به گروه های دیگر راه داده شده، به طور 

نسبی كارنامه اقتصادی قابل دفاع تر است. 
توزیع  نسبی  به طور  كه  خاتمی  آقای  دولت  در 
اقتصادی  كارنامه  گرفت،  صورت  قدرت  عادالنه 
و  قبل  دوره های  از  دفاع تر  قابل  مراتب  به  دولت 
بعد است. این بر اساس مطالعه مركز پژوهش های 
مجلس اصولگرا است كه ارزبری هر واحد جی دی 
پی در دولت بعد از دولت آقای خاتمی، پنج برابر 

نسبت به دوره خاتمی افزایش یافت. 
این یعنی افزایش وابستگی به خارج. شاید كسانی 
كه فضا را محدود كردند نمی خواستند ایران اینقدر 
وابسته به خارج باشد و وضعیت اقتصادی به این 
شکل باشد، اما تالش برای یکدستی در حکومت 
تجربه  آن  گویی  دارد.  و  داشته  نتیجه ای  چنین 

كفایت نکرده است.  
او همچنین درباره خصوصی سازی و اقتصاد دولتی 
اظهار كرد: مساله ما اصال اقتصاد دولتی در برابر 
در  ایران  در  بازارگرایی  نیست.  خصوصی  اقتصاد 
بر  مبتنی  رانتی  مناسبات  استقرار  رمز  اسم  واقع 

قانون جنگل است. 
اگر  داد  رخ  ایرات  در  صنعت زدایی  نظر  از  آنچه 
بود  داده  رخ  در یك كشور صنعتی  10 درصدش 
وضعیت قرمز اعالم می شد. بنابر این االن مساله ما 

خصوصی و دولتی نیست. 

حیاتی ترین  از  یکی  قدرت  عادالنه  توزیع 
متفکران  بزرگ ترین  و  است  توسعه  مسائل 
رکن  قدرت  عادالنه  توزیع  می گویند  توسعه 
االن  اما  است  توسعه  سمت  به  حرکت  کلیدی 
این  در  نگران کننده ای  بسیار  چشم اندازهای 

زمینه در ایران شاهدیم
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ك تا رونق دوباره
ى بازار پوشا

راه طوالن

قطعا شرایط نسبت به 3 ماه گذشته بهتر است، مشتری ها تا حدودی 
به مغازه ها برگشته اند اما شرایط به گونه ای نیست كه بتواند بحران 

را برطرف كند. 
مجید افتخاری می افزاید: به دلیل محدودیت ساعت كاری، واحدهای 
صنفی فعال در مراكز تجاری همچنان با مشکل فروش مواجهند و 
بهترین ساعات فعالیت را از دست می دهند. كسب و كار واحدهای 
كف خیابان گرچه رونق بهتری دارد ولی آنها هم مشکالت خاص 
اولیه  مواد  كرونا،  ادامه  به دلیل  اینکه  ازجمله  دارند،  را  خودشان 
متناسب با فصل به اندازه كافی در اختیار واحدهای تولیدی نیست 
و مشکل تولید، امکان عرضه محصول ایده آل را به صورت كامل در 

فروشگاه های تك فروشی از بین برده است. 
به گفته این عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدكنندگان و فروشندگان 
پوشاک تهران، مواد اولیه شامل پارچه، اكسسوار و دیگر اقالم، با 
توجه به افزایش نرخ ارز به شدت گران شده و این موضوع برای 
افتخاری  است.  كرده  ایجاد  زیادی  مشکالت  تولیدی  واحدهای 
می گوید: هزینه تهیه مواد اولیه تحت تأثیر 2 عامل تعیین كننده یعنی 
رشد قیمت ارز و افزایش دستمزدها، بیشتر شده و به همین دلیل 
قبل،  سال  به  نسبت  فروشگاهی  واحدهای  كاهش سود  وجود  با 
فعاالن شبکه  میان  از  را شاهد هستیم.  فروشگاهی  نرخ  افزایش 
توزیع پوشاک، واحدهای مستقر در خیابان با مشکل تامین جنس 
از سوی دیگر مواجه  از یك سو و كوچك شدن سبد خرید خانوار 

گزارش

بحران كرونا هنوز پایان نیافته، اما به نظر می رسد دنیا ترجیح می دهد 
با آن كنار بیابد و زودتر به شرایط عادی بازگردد.

 كسب و كارهای تعطیل كم كم باز می شوند و مردم به خیابان ها 
از  اندكی  بهداشتی،  نگرانی های  تداوم  وجود  با  تا  برمی گردند 
دغدغه های اقتصادی دولت ها و دلواپسی های معیشتی خود بکاهند. 
مجوز  كه  مانده  باقی  كاری  و  كسب  كمتر  دیگر  حاال  ایران،  در 
فعالیت نگرفته باشد، مغازه ها باز شده اند و پاساژها و مراكز خرید به 
زندگی بازگشته اند، گرچه به منظور پیشگیری از ازدحام، در مفیدترین 

ساعات كاری اجازه فعالیت ندارند. 
زندگی در بیشتر شهرها آرام آرام ریتم پرشتاب خود را باز می یابد 
اما با این حال آسیبی كه بیشتر كسب و كارها از تعطیالت اجباری 

سه ماهه خورده اند به این زودی ها قابل جبران نیست.
كار  فصل  بهترین  خانه نشینی،  و  قرنطینه  گزارش همشهری،  به 
لباس فروشی ها را به بدترین فصل تبدیل كرد و كیف و كفش و 

لباس از اولویت اول شب عید به اولویت آخر تبدیل شد. 
بزرگ ترین  از  می توان  را  پوشاک  فروشندگان  و  تولیدكنندگان 
اصناف قربانی كرونا دانست كه هنوز هم با وجود بازگشایی حال و 

روز خوبی ندارند.
عضو هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک 
تهران درباره وضعیت امروز واحدهای صنفی می گوید: واحدهای 
امروز  و  را پشت سر گذاشتند  تعطیلی  تولیدی و فروشگاهی 3 ماه 
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هستند و واحدهای فعال در مراكز تجاری عالوه 
بر این دو مشکل با محدودیت ساعت كاری هم 

دست به گریبانند. 
افتخاری در این زمینه می گوید: در طول  ماه مبارک 
رمضان و پس از آن با گرم شدن هوا، مردم تمایل 
به  غروب  نزدیك  و  روز  پایانی  ساعات  در  دارند 
مراكز تجاری مراجعه كنند ولی ساعت كاری این 

مراكز تا 6بعدازظهر تعیین شده است. 
تجاری  مراكز  از  بسیاری  كه  است  حالی  در  این 
اقدامات  خودجوش  به صورت  معروف  و  بزرگ 
پیشگیرانه بهداشتی را فراتر از پروتکل های وزارت 
می كنند  رعایت  كرونا  با  مقابله  ستاد  و  بهداشت 
ایجاد  ضدعفونی كننده  مه  تونل  مثل  امکاناتی  و 
كرده اند و عالوه بر تب سنجی، دستکش و ماسك 
نیز در اختیار مراجعان قرار می دهند اما متأسفانه آنها 
هم اجازه فعالیت بعد از ساعت6  بعد ازظهر را ندارند.

 
 تعطیلی جاذبه های تفریحی 

با  مردم  از  بسیاری  باعث شده  كرونا  شیوع  ادامه 
اولویت بندی  درنظر گرفتن مالحظات بهداشتی و 
هزینه ها، جانب احتیاط را رعایت و كمتر به مراكز 
پرتجمع و پرتردد رفت وآمد كنند ولی این مورد را 
باید اضافه كنیم كه بخشی از مردم به منظور  نیز 
استفاده از جاذبه های مراكز تجاری مثل شهربازی ها 
و سینماها به این مراكز مراجعه می كردند و در كنار 
آن، از فروشگاه ها هم بازدید و خرید می كردند، اما 
این جاذبه ها هنوز اجازه بازگشایی و فعالیت دریافت 
نکرده اند و همین امر، آمار مراجعه به مراكز تجاری 
را پایین نگه داشته و باعث شده شرایط مناسبی را 

در بخش توزیع شاهد نباشیم.
 

 واردات مقطعی برای حمایت از تولید 
فروشندگان  و  تولیدکنندگان  اتحادیه  رئیس 
به  بر دشواری دسترسی  تأكید  با  پوشاک تهران، 
است  بهتر  كه  بود  داده  پیشنهاد  تولید  اولیه  مواد 
اجازه  پوشاک  تولیدكنندگان  به  دولت  سوی  از 
واردات مواداولیه داده شود زیرا یکی از دالیلی كه 
تولیدكنندگان پوشاک را وادار به تعطیلی كارگاه ها 

می كند، نبود مواد اولیه است. 
اولیه و  افزایش قیمت مواد  از  ابوالقاسم شیرازی 
از عید خبر داده  پارچه نسبت به قبل  به خصوص 
و درخواست كرده بود حداقل برای مدت محدودی 
واردات پارچه، آزاد شود تا مشکالت تولیدكنندگان 

كاهش یابد.
در  واحد صنفی  هزار  حدود 20  شیرازی  گفته  به 
اتحادیه تولیدكنندگان و فروشندگان پوشاک عضو 
به طور  تولیدی و فروشندگی  هستند و هر كارگاه 
میانگین 4كارگر دارد كه قطعا تعطیلی این كارگاه ها 

بیکاری گسترده ای را باعث خواهد شد. 
كرونا، اصناف و كسب و كارها را در تمام كشورها 
با بحران اقتصادی شدیدی مواجه كرد و دولت ها 
وعده دادند برای كاهش زیان این بالی خانمانسوز 
به  وام  پرداخت  ایران،  در  كنند.  اصناف كمك  به 
كسب و كارهای آسیب دیده از كرونا، وقفه 3 ماهه 
در برداشت اقساط وام های پیشین و وام 12میلیون 
تومانی به كارفرمایان به ازای حفظ هر كارگر در 
از  گرچه  كه  وعده هایی  گرفت؛  قرار  كار  دستور 
همان ابتدا از سوی كارشناسان اقتصادی، ناكارآمد 
هم  همان ها  ولی  شدند  ارزیابی  غیركارشناسی  و 

محقق نشد. 
و  تولیدكنندگان  اتحادیه  مدیره  هیأت  عضو 
فروشندگان پوشاک با اشاره به عدم تحقق وعده های 
به گونه ای  كرونا  بحران  می افزاید:  دولت  حمایتی 
نبود كه اصناف بتوانند بدون حمایت دولت از آن 
عبور كنند. اقتصاد كشورهای توسعه یافته با وجود 
كمك های دولتی همچنان با بحران مواجه است و 
در كشور ما كه هیچ حمایت و كمك ملموسی از 
سوی دولت برای واحدهای صنفی و تولیدی لحاظ 

نشده، وضعیت به مراتب بدتر است.
 

دست  از  که  فرصتی  گان؛  و  ماسک  صادرات   
رفت 

كرونا  دوران  در  پوشاک  تولیدكنندگان  از  بخشی 
نیاز بسیار شدید و حیاتی كادر درمان  به  با توجه 
تولید  سمت  به  پزشکی  گان  و  ماسك  به  كشور 
كه  بود  به گونه ای  كار  حاصل  و  رفتند  اقالم  این 

به گفته كارشناسان، پتانسیل تامین ماسك و گان 
كل خاورمیانه با بهره گیری از ظرفیت تولیدی های 

پوشاک وجود داشت. 
برای  استقبال  مورد  تنها كاالهای  در مقطعی كه 
صادرات و واردات، اقالم بهداشت محور بود تسهیل 
زمینه صادرات این محصوالت می توانست عالوه بر 
حفظ بدنه تولید و معرفی توان تولیدگنندگان ایرانی، 

ارزآوری مطلوبی نیز به همراه داشته باشد. 
افتخاری در این زمینه می گوید: مجوز صادرات به 
تعدادی از واحدها اعطا شد ولی با توجه به اینکه 
قبلی  تجربه  خاص  زمینه  این  در  تولیدكنندگان 
نداشتند الزم بود دولت برای بازاریابی محصوالت 
از این واحدها حمایت كند؛ كاری كه انجام نشد و 
امروز شاهد هستیم كه بیشتر كشورهای منطقه و 
دنیا ماسك و گان مورد نیازشان را از چین خریداری 

می كنند. 
این اقالم به وفور وجود دارد  ایران  درحالی كه در 
ولی امکان صادرات آن فراهم نیست و محصول 
تولیدكنندگانی كه به صورت میلیونی ماسك و گان 
توزیع  امکان  و  مانده  روی دستشان  تولیدكرده اند 

ندارند.
 

 وضعیت نامناسب پیراهن دوزان 
بخشی از تولیدكننندگان پوشاک كه تنها پیراهن 
مردانه تولید می كنند تحت پوشش اتحادیه مجزایی 
پیراهن فروشان  و  پیراهن دوزان  اتحادیه  به نام 
از  دالیلی،  به  این صنف  دارند. مشکالت  فعالیت 
دیگر تولیدكنندگان پوشاک جدی تر است و امروز 

با شیوع كرونا پررنگ تر هم شده است. 
پیراهن فروشان   و  پیراهن دوزان  اتحادیه  رئیس 
از  بعد  صنفی  واحدهای  این  بازار  وضعیت  درباره 
و  كرونا  شیوع  از  پیش  می گوید:  به كار  بازگشت 
تعطیلی دو سه ماهه اصناف، واحدهای با توان مالی 
متوسط و باال شرایط مناسبی برای فعالیت داشتند 
خود  فعالیت  به  می توانند  افرادی  تنها  امروز  ولی 

ادامه دهند كه نقدینگی باال داشته باشند. 
بازار  امروز  شرایط  می افزاید:  آقاکوچکی  حسین 
مواد  ناچارند  تولیدكنندگان  كه  است  به گونه ای 
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خریداری  نقدی  به صورت  را  نیازشان  مورد  اولیه 
كنند و خرید اعتباری و بلندمدت انجام نمی شود، 
تولیداتشان  فروش  به  قادر  كه  است  درحالی  این 

به صورت نقدی نیستند.
نتوانسته اند  تولیدكنندگان  می دهد:  ادامه  او 
آنهایی  و  بفروشند  را  عیدشان  شب  محصوالت 
كه فروخته اند نیز به دلیل تعطیلی مغازه ها و مراكز 
فروش، پولشان را دریافت نکرده اند، اما با این حال 
امروز باید برای دوخت تابستان مواداولیه تهیه كنند. 
و  رنگ  جنس،  وابستگی  می افزاید:  آقاكوچکی 
مدل پیراهن های تولیدی به فصل، باعث می شود 
پیراهن دوزان نتوانند محصوالتشان را برای مدتی 
طوالنی نگه دارند و ناچارند تحت هر شرایطی آنها 
را به فروش برسانند، اگر این شرایط ادامه پیدا كند 
حتی كسانی كه امروز نقدینگی كافی دارند نیز شاید 
بعد از مدتی توان ادامه فعالیت و تولید نداشته باشند 
چون بدون فروش نقدی تولیدات، پولی برای تهیه 
پارچه و دیگر مواداولیه مورد نیاز باقی نخواهد ماند. 
از سوی دیگر به گفته رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و 
پیراهن فروشان، در مدت زمان تعطیلی كسب و كار 
تولیدی ها، بسیاری از كارگران این واحدهای صنفی 
روی  موتوری  پیك  قبیل  از  دیگری  كارهای  به 
آورده اند و امروز نه بازگرداندن آنها به خیاطی ها كار 
آسانی است و نه در میان مردم كسی تمایل دارد 

فرزندش را برای كار به تولیدی ها بفرستد. 
باعث  شرایط  این  ادامه  آقاكوچکی،  اعتقاد  به 
این  در  تولیدكننده ای  هیچ  مدتی  از  بعد  می شود 
حوزه باقی نماند چون بیشتر كسانی كه امروز در 
تولید پیراهن فعالند كسانی هستند كه كارشان را 
از كارگری شروع كرده اند و بعدها به برشکاری و 

خیاطی رسیده اند. 
نابسامان پیراهن دوزان در شرایطی است  وضعیت 
كه به اعتقاد كارشناسان نساجی و پوشاک، ایران 
با برخورداری از چندین كارخانه تولید پارچه پیراهن 
با بهترین كیفیت و همچنین طراحان و دوزندگان 
ماهر، در تولید هیچ یك از البسه به اندازه پیراهن 

مردانه دارای مزیت نیست. 
این  تولیدی  پارچه  از 90درصد  بیش  حال  این  با 

و  می شود  صادر  كشور  از  خارج  به  كارخانه ها 
با  پارچه ها  این  به  داخلی  تولیدكنندگان  دسترسی 
به دلیل مشکالت  تولید  و كاهش  واسطه ها  وجود 
شده  قبل  از  بسیار سخت تر  امروز  كرونا  از  ناشی 
است. همزمان، كاهش قدرت خرید خانواده ها، لزوم 
تامین مایحتاج ضروری و اولویت دادن به نیازهای 
كودكان و بانوان در زمان خرید لباس، حجم خرید 
لباس مردانه را بیش از پیش كاهش داده و شرایط 

فعاالن این صنف را سخت تر كرده است.
 

 فروش پوشاک ایرانی به اسم خارجی 
70درصد نیاز بازار پوشاک كشور را تولیدكنندگان 
داخلی تامین می كنند و نزدیك به 2سال است كه 
واردات پوشاكی كه تولید داخلی دارند، ممنوع شده 
را  اجناسشان  فروشگاه ها  بیشتر  این حال  با  است 
به نام خارجی و حتی با برچسب برندهای معروف و 

مطرح پوشاک به فروش می رسانند. 
و  كاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  تالش های  همه  با 
هنوز  قاچاق،  حجم  نسبی  كاهش  وجود  با  و  ارز 
اختیار كاالهایی  بازار پوشاک كشور در  از  بخشی 
است كه به طور غیررسمی وارد می شوند؛ كاالهایی 
كه با وجود افزایش نرخ دالر هنوز سود وارداتشان 
برای قاچاقچیان، به دردسرهای دور زدن مسیرهای 

قانونی می ارزد و در بازار كشور هم خریدار دارند. 
برندهای  به ویژه  خارجی  جنس  خرید  به  گرایش 
مطرح، فرهنگ غالبی است كه باعث شده نه تنها 
قاچاق همچنان مشتری و سودآوری خوبی داشته 
نیز كاالهای  تولیدكنندگان  از  بسیاری  بلکه  باشد 
و  جهانی  برندهای  نام  تحت  را  خود  باكیفیت 
حاشیه  از  بتوانند  تا  برسانند  فروش  به  منطقه ای 
سود بیشتری بهره ببرند؛ معضلی كه باعث می شود 
كمتر تولیدكننده ای حاضر باشد روی مباحثی چون 

برندسازی و تبلیغات سرمایه گذاری كند. 
پیراهن  فروش  و  تولید  واحد  3هزار  به  نزدیك 
مردانه، لباس زیر مردانه و زنانه و روسری، تحت 
پیراهن فروشان  و  پیراهن دوزان  اتحادیه  پوشش 
فعالیت می كنند كه بیش از 2هزار واحد دارای جواز 

كسب و بقیه در حال دریافت مجوز هستند. 

از مجموع این تعداد به گفته رئیس این اتحادیه تنها 
بین 25تا 30درصد توان ادامه كار را دارند و بیشتر 
واحدهای صنفی با مشکل كمبود شدید نقدینگی 
روی  اجناسشان  یا  كه  شکل  این  به  مواجهند؛ 
دستشان مانده یا تولیداتشان را فروخته و طلبکارند 
و یا چك های برگشت خورده ای دارند كه نمی توانند 

كاری با آن انجام دهند. 
این در حالی است كه میانگین هزینه ماهانه یك 
تولیدی با 5كارگر بدون درنظر گرفتن اجاره محل، 
چیزی در حدود 55میلیون تومان است؛ 15میلیون 
مواداولیه؛  تومان  40میلیون  و  دستمزد  تومان 
هزینه ای كه بیشتر واحدهای صنفی توان پرداخت 

آن را ندارند. 
با  وام  پرداخت  با  تولیدی ها  از  آقاكوچکی حمایت 
سود پایین و بدون سختگیری های معمول از قبیل 
نگه داشتن  سرپا  راه  تنها  را  سنگین  ضمانت های 
از  هیچ كدام  می افزاید:  و  می داند  تولیدكننده ها 
وعده های دولت در زمینه حمایت از اصناف، عملی 
تولیدی هایی  به  شده  اعالم  نیز  به تازگی  و  نشده 
كه واحدهای خود را تعطیل كرده بودند وام تعلق 
نمی گیرد، این در حالی است كه تعطیلی واحدهای 
صنفی به دستور دولت و ستاد ملی مقابله با كرونا 
انجام گرفته و به خواست خود اصناف نبوده است. 

وام 12میلیون تومانی به ازای حفظ هر كارگر هم 
تا امروز در حد حرف بوده و به هیچ یك از اصناف 
دولت،  می رسد  به نظر  است.  نشده  پرداخت  وامی 
بودجه ای برای تحقق وعده هایی كه به اصناف و 
اختیار  در  است،  داده  كرونا  از  آسیب دیده  مشاغل 

ندارد.
 

 در انتظار جبران زیان های وارده 
از  بعد  پوشاک  فروشگاهی  و  تولیدی  واحدهای   
3 ماه تعطیلی فعالیت خود را از سر گرفته اند اما هنوز 
شرایط كار از لحاظ نقدینگی، افزایش هزینه های 
تولید و استقبال مردم، به گونه ای نیست كه آنها را به 

جبران زیان های وارده در دوران كرونا امیدوار كند
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چین هم اکنون دومین اقتصاد جهان از نظر جذب 
ارسال سرمایه خارجی محسوب می شود. چین  و 
که در سال 2014 از نظر برابری قدرت خرید به 
بزرگ ترین اقتصاد جهان تبدیل شد، از جنبه مقیاس 
)و نه ادغام در اقتصاد جهانی(، یک قدرت جهانی 

محسوب می شود. 
کشور  بزرگ ترین  به   2013 سال  در  کشور  این 
در مبادله کاال تبدیل شد. چین در ادغام با اقتصاد 
جهانی با دستیابی به مقیاس واقعی جهانی به عنوان 
اما  یک کشوِر تجارت پیشه پیشرفت کرده است. 
اکنون رابطه چین و بقیه جهان در حال تغییر است. 

مک کینزی،  جهانی  موسسه  مطالعاِت  براساس 
تجاری،  نظر  از  جهانی  اقتصاد  در  چین  حضور 
فناوری و سرمایه به طور نسبی کاهش یافته است 
و برعکس، حضور جهان در اقتصاد چین افزایش 

یافته است. 
بر اساس تجزیه و تحلیل صورت گرفته از 20 بخش 
و 73 اقتصاد دنیا، میزان حضور در اقتصاد چین بین 
بخش های اقتصادی و مناطق جغرافیایی متفاوت است.   
از سال 2015، بخش »مصرف« در 11 تا 16 فصل 
تجاری بیش از 60 درصد از رشد تولید ناخالص داخلی 

چین را تشکیل داده است. 
در سال 2017 تا 2018، حدود 76 درصد از رشد تولید 
ناخالص داخلی، ناشی از مصرف داخلی بوده است، اما 
سهم تجارت خالص در رشد تولید  ناخالص داخلی نزولی 
بوده است. در سال 2008، مازاد خالص تجاری چین به 
8 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید در حالی كه در 
سال 2018، این رقم تنها 1.3 درصد تخمین زده شد - 
كمتر از آلمان یا كره جنوبی- كه مازاد تجاری خالص 

آنها بین 5 تا 8 درصد از تولید ناخالص داخلی است. 
افزایش تقاضا و توسعه زنجیره های ارزش داخلی در 
چین نیز تا حدودی توضیح دهنده دلیل كاهش اخیر در 
شدت تجارت چین در سطح جهان است.  بازار مصرف 
چین احتمااًل به پشتوانه افزایش درآمد، همچنان فزاینده 

خواهد ماند. 
سطح ادغام با جهان در طیف وسیعی از طبقات مصرفی 
در حال حاضر باال است. نفوذ شركت های چند ملیتی در 
بازارهای مصرفی چین تقریباً دو برابر نفوذ در بازارهای 
ایاالت متحده است، اما آنها اكنون با كنشگران داخلی 

كینزی در سه زنجیره ارزش نشان می دهد كه كنشگران 
چینی به سرعت رشد كرده اند، اما آنها هنوز واردكننده 
و  برقی«  نقلیه  »روباتیك«، »وسایل  اجزای حساس 
»نیمه هادی ها« هستند.  - شبیه سازی انجام شده نشان 
می دهد كه 22 تا 37 تریلیون دالر از ارزش اقتصادی 
داخلی  ناخالص  تولید  تا 26 درصد  )معادل حدود 15 
جهانی تا سال 2040( می تواند تحت تأثیر تعامل كمتر یا 
بیشتر بین چین و جهان در پنج حوزه زیر باشد: )1( رشد 
واردات )2( آزادسازی خدمات )3( جهانی شدن بازارهای 
مالی )4( همکاری در مورد كاالهای عمومی جهانی و 

)5( جریان فناوری و نوآوری. 
معنای  به  می تواند  جهان  و  چین  بین  كمتر  تعامل 
فناوری محدودتر  و  باالتر، جریان تجارت  تعرفه های 
كلیدی  چالش های  به  پرداختن  در  شکاف ها  ادامه  و 
جهانی باشد. درگیری بیشتر می تواند به معنی واردات 
بیشتر چین از بقیه كشورهای جهان، جریان های دو 
طرفه بیشتر فناوری و یك بخش خدماتی رقابتی چینی 
باشد. در هر دو سناریو، ذینفعان مختلف می توانند فراز و 

نشیب ها و تعارض اولویت ها را تجربه كنند.  
- كاهش نسبی حضور چین در اقتصاد جهانی و افزایش 
حضور اقتصاد جهانی در اقتصاد چین سرمنشأ ارزیابی 
مجدد این رابطه است. اختالفات تجاری، عناوین روزانه 

بزرگ ترین اقتصاد جهان تبدیل شد، از جنبه مقیاس 
)و نه ادغام در اقتصاد جهانی(، یک قدرت جهانی 

کشور  بزرگ ترین  به   
در مبادله کاال تبدیل شد. چین در ادغام با اقتصاد 
جهانی با دستیابی به مقیاس واقعی جهانی به عنوان 
اما  یک کشوِر تجارت پیشه پیشرفت کرده است. 
اکنون رابطه چین و بقیه جهان در حال تغییر است. 

مک کینزی،  جهانی  موسسه  مطالعاِت  براساس 
تجاری،  نظر  از  جهانی  اقتصاد  در  چین  حضور 
فناوری و سرمایه به طور نسبی کاهش یافته است 
و برعکس، حضور جهان در اقتصاد چین افزایش 

گزارش

تهیه و تنظیم: مسعود  کمالى اردکانى-عضو هیات علمى موسسه مطالعات و پژوهش هاى بازرگانى

مصرف كننده،  گروه   30 از  می كنند.  رقابت  چینی 
از  را در 11 گروه  شركت های چند ملیتی سهم خود 
را  بیشتری  دو جریان، فرصت های  لذا  داده اند.  دست 

برای كنشگران داخلی و خارجی فراهم می كنند. 
اول، مصرف كنندگان چینی كه خواستار انتخاب بیشتر 
و بهتر كاالها و خدمات هستند. دوم، تقاضای روزافزون 
چینی ها به سفر خارج از كشور. در این كشور، سفرهای 
خارج از كشور از سال 2010 با 13 درصد رشد ساالنه به 
150 میلیون نفر در سال 2018 رسیده است.  - از طرفی 
براساس رتبه بندی مجله »فورچون 500«، چین دارای 
111 شركت جهانی است، اما بیش از 80 درصد این 
شركت ها از داخل كشور درآمدكسب می كنند. همچنین 
اندازه بازارهای بانکی، اوراق بهادار و اوراق قرضه چین 

در ردیف سه كشور اول جهان است...
 اما بازیگران بین المللی به دلیل پیچیدگی های عملیاتی 
دارند.  بازارها  این  در  محدودی  حضور  نظارتی،  و 
زنجیره های ارزش فناوری چین در سطح جهانی كاماًل 

یکپارچه است. 
از 81 فناوری در 11  تجزیه و تحلیل صورت گرفته 
طبقه نشان می دهد كه بیش از 90 درصد فناوری های 
مورد استفاده در چین از استانداردهای جهانی پیروی 
مك  جهانی  موسسه  مطالعه  حال،  درعین  می كنند. 

واکاوی روابط در 
حال تغییر
  اقتصاد چین و جهان
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جراید شده است، قوانین جدیدی برای بررسی دقیق 
جریان های فناوری، در حال ظهور است، حمایت گرایی 
روزبه روز در حال افزایش است و تنش های ژئوپلیتیکی 
افزایش می یابد. چین در سال 2014 به لحاظ اقتصادی و 
برابری قدرت خرید بزرگ ترین اقتصاد جهان شد. از نظر 
اسمی، تولید ناخالص داخلی اسمی چین در سال 2018 
حدود 66 درصد ایاالت متحده بود و آن را به دومین 

اقتصاد بزرگ جهان تبدیل كرد. 
در سال 2017 چین از نظر مشاركت در جریان كاال، 
خدمات، تأمین مالی، مردم و داده ها نهمین كشور متصل 
به جهان بود. در سال 2018، چین حدود 16 درصد از 
تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده 
است. با این حال، حركت چین در مسیر جهانی شدن 
نابرابر بوده است. برای سنجش میزان ادغام این كشور با 
جهان، از هشت منظر به مقیاس جهانی و ادغام چین در 

اقتصاد جهانی پرداخته شده است )جدول یك( . 
بسته به شدت مشاركت اقتصاد چین و جهان، ارزش 
اقتصادی زیادی در معرض خطر و ریسك های مختلف، 
قرار می گیرد. لذا صاحبان كسب و كارها برای مدیریت 

عدم قطعیت های پیش رو، الزم است رویکرد خود را با 
شرایط در حال تغییر تنظیم كنند.

درس هایی برای ایران 

 اقتصاد ایران در شرایط كنونی از كمترین سطح ادغام در 
اقتصاد جهانی برخوردار است و فارغ از اینکه عزم ورود و 
ادغام در اقتصاد جهانی را داشته یا نداشته باشد، الاقل 
برای بهبود فضای كسب وكار داخلی كشور نیازمند انجام 
اصالحات اساسی در حوزه های اصلی اقتصاد و ایجاد 
فضای رقابتی است، نیازی كه به وضوح در مطالبات 
بخش خصوصی از سیاست گذاران اقتصادی و تجاری 
كشور بیان می شود. متأسفانه ساختار تجاری سنتی كشور، 
وجود تحریم ها و روابط مالی و بانکی نامطمئن و غیر قابل 
پیش بینی هم اجازه پی ریزی روابط ساختار یافته با شركای 
تجاری را نمی دهد. در حال حاضر، عمده ترین محورهای 
روابط اقتصادی ایران و چین فروش نفت، تأمین مالی 
برخی طرح های فوالدی، پیمانکاری برخی پروژه های 
صنعتی توسط چینی ها، تعریف برخی پروژه های مشترک 
و  كشور  دو  بین  صنعتی  حوزه های  در  سرمایه گذاری 

باالخره تجارت دوجانبه كاالیی )عمدتاً شامل فروش 
محصوالت پتروشیمی و معدنی و خرید ماشین آالت و 
تجهیزات الکترونیك( محسوب می شود كه تقریباً همه 
این حوزه ها تحت تاثیر شرایط تحریم های امریکا است 
و علیرغم اینکه دولتمردان دو كشور روابط دو كشور را 
راهبردی عنوان كرده اند اما روابط اقتصادی و تجاری دو 
كشور تعمیق نیافته، سرمایه گذاری های راهبردی در روابط 
دو كشور دیده نمی شود و شرایط سخت تحریم به شدت، 
بر ادامه فعالیت های پیش گفته تأثیر گذاشته است. این در 
حالی است كه وابستگی اقتصاد ایران به اقتصاد چین از 
جنبه تأمین مواد اولیه و ماشین آالت تولید، تأمین سرمایه و 
نقدینگی طرح های صنعتی و معدنی و باالخره خرید نفت 
و سایر كاالها به خصوص در شرایط سخت كنونی در حال 
افزایش است. به نظر می رسد در حال حاضر فوری ترین 
دیپلماسی  راهبرد  از  حداكثری  بهره گیری  كشور،  نیاز 
اقتصادی - تجاری در سطح دولت و بخش خصوصی 
كشور و یافتن راه هایی برای كاهش ریسك های ناشی 
با  كشور  اقتصادی  نیازمندی های  تأمین  و  تحریم  از 

بهره گیری از روابط دیرینه دو كشور باشد.  
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اگرچه باال بودن آمار صادرات چرم کشور نسبت به 
سهم حداقلی واردات این محصول روندی مطلوب 
در این صنعت محسوب می شود اما در واقع عمده 
بوده  نیمه ساخته  پایه محصوالت  بر  این صادرات 
و ایران تنها به عنوان تولیدکننده چرم خام حرفی 
برای گفتن داشته و محصوالت نهایی سهمی در این 

صادرات ندارند.
 تولیدکنندگان محصوالت چرمی کشور بر این باورند 
که عدم هر گونه محدودیت برای صادرات چرم خام، 
عامل عدم رونق و پیشرفت صنایع تکمیلی چرم در 
بین المللی  بازارهای  از  سهمی  نداشتن  و  کشور 
است؛ موضوعی که فعاالن این حوزه کیفیت پایین 
چرم ایران را دلیل سهم اندک در بازارهای جهانی 
دانسته و معتقدند عدم دسترسی به تکنولوژی های 
روز تحت تاثیر شرایط تحریمی به همراه ضعف در 
برند سازی که هم اکنون مهم ترین فاکتور در جذب 
متقاضی محسوب می شود باعث شده صنعت چرم 
کشور تنها در حد فروشنده محصوالت خام باقی 
صادرات  در  دولت  سیاست های  برخالف  و  مانده 
با ارزش افزوده باال امکان حضور در  و محصوالت 
بازارهای جهانی برای تولیدکنندگان این حوزه فراهم 

نشود.
 به گزارش جهان صنعت، به گفته كارشناسان صنعت 
چرم ایران نیز همچون زعفران از صادرات معکوس رنج 
می برد به گونه ای كه بسیاری از كشورهای تولید كننده 
و محصوالت نهایی با خرید چرم خام و با قیمت های 
بسیار پایین نسبت به فرآوری و صادرات این محصوالت 
به كشور سود می برند و در این میان رقابت منفی برخی 
از تولیدكنندگان به سقوط هر چه بیشتر این صنعت دامن 

می زند.

 آمار چه می گوید
مطابق آمارهای اعالمی معاونت طرح و برنامه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در سال 98 میزان تولید چرم 
سبك و سنگین به ترتیب برابر با 42 و 82 و در مجموع 

124 میلیون فوت مربع بوده است.
تجارت  سازمان  وب سایت  اعالم  اساس  بر  همچنین 
جهانی، میزان واردات چرم به ایران در سال 2018 برابر 
1/7 میلیون دالر و صادرات آن در همین سال معادل 75 
میلیون دالر ثبت شده است. به این ترتیب باید گفت كه 

بررسی چالش های صنعت چرم: 
صادرات معکوس

گزارش

تولیدكنندگان صنایع تکمیلی این بخش تقویت شود. در 
نهایت نیز رشد صنایع تکمیلی به افزایش اشتغالزایی و 

ارزش آفرینی در كشور منجر می شود.
رییس انجمن صنایع چرم ادامه داد: در سال های گذشته 
تمركز بر صادرات مواد اولیه صنعت چرم جایی برای 
رشد صنایع پایانی باقی نگذاشته در حالی كه اگر نحوه 
سیاستگذاری در این حوزه تغییر می كرد به طور قطع 

صنایع چرم ایران قابلیت صادرات مناسبی داشت. 
حسن زاده در خصوص قابل رقابت نبودن محصوالت 
كیفیت  بازارهای صادراتی گفت:  در  ایران  تولید  چرم 
در  و  بوده  مناسب  ایران  در  تولیدی  محصوالت چرم 

بخشی از بازارهای دنیا نیز مورد قبول است. 
واقف  این موضوع  به  نیز  فعاالن صنعت چرم كشور 
هستند كه در حال حاضر كیفیت محصوالت چرم تولیدی 
در ایران قابلیت رقابت با برندهای مطرح دنیا و موفقیت 
در بازارهای اروپایی و كشورهای توسعه یافته را ندارد. اما 
با توجه به قیمت و كیفیت به طور قطع می توانند در بازار 
بسیاری از كشورهای همسایه، آسیایی و در واقع جهان 

سوم حرفی برای گفتن داشته باشند.
وی ادامه داد: كیفیت، حاصل زمان و تجربه است. نباید 
انتظار داشت كه صنعت چرم ایران بدون صرف زمان و 
تنها با تکیه بر بازار داخلی به كیفیتی در حد بازارهای اروپا 
برسد. اگر توجه بیشتری به این صنعت شود و امکان 
صادرات محصوالت به كشورهای همسایه فراهم شود به 
مرور امکان افزایش كیفیت و حضور در بازارهای اروپایی 

نیز به وجود خواهد آمد.

ارزش صادرات چرم ایران نسبت به واردات حدود 44 برابر 
بوده است. بیشترین ارزش واردات متعلق به كشورهای 
چین، ایتالیا و ویتنام و بیشترین ارزش صادرات برای 
كشورهای ایتالیا، آمریکا و برزیل بوده است. همچنین 
ایران،  اسالمی  گمرک جمهوری  اطالعات  اساس  بر 
صادرات چرم در سال 97 برابر 75 میلیون دالر و ارزش 
واردات این محصول برابر با 1/7 میلیون دالر بوده است 
كه با توجه به اطالعات گمرک، واردات چرم در سال 
97 از كشورهای امارات، ایتالیا، تركیه و هند به ترتیب 

با ارزش 661، 606 ، 264 و 149 هزار دالر بوده است.
عمده صادرات این محصول نیز در سال 97 به كشورهای 
عراق، هند، پاكستان و تركیه به ترتیب با ارزش 17/5، 

11/7، 11/6 و 9/1 میلیون دالر انجام شده است.

 خام فروشی، دلیل عقب ماندگی
علی حسن زاده دلیر رییس انجمن صنایع چرم ایران 
در خصوص علل عقب ماندن صنایع تکمیلی چرم ایران 
در بازارهای جهانی   گفت: متاسفانه ایران در دنیا به 
عنوان خام فروش یا تولیدكننده محصول میانی معرفی 
شده و این موضوع تنها مربوط به صنعت چرم نبوده و 

تقریبا در اغلب صنایع به همین صورت است.
راحتی  به  كشوری  از  اولیه  مواد  وقتی  داد:  ادامه  وی 
صادر می شود و در تمام دنیا ایران به عنوان تولیدكننده و 
صادركننده چرم نیمه ساخته شناخته شده، تغییر این جریان 
دشوار است. برای تغییر این جریان باید ابتدا صادرات 
مواد اولیه از كشور محدود شود و با ایجاد انگیزه میان 
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این فعال صنعت چرم افزود: كاهش ارزش پول ملی در 
سال های اخیر قدرت رقابتی خوبی را در اختیار صنایع 
كشور برای تولید محصول قرار داده و اگر از این فرصت 
برای تقویت صنایع تکمیلی بهره گرفته می شد امکان در 

دست گرفتن بخش عمده ای از بازارها را داشتیم.
حسن زاده در خصوص سهم محصوالت تولید داخل و 
واردات در تامین نیاز بازار ایران به محصوالت چرمی 
گفت: در حال حاضر عمده نیاز بازار ایران به محصوالت 
چرمی از طبق واردات تامین می شود چراكه با توجه به 

قیمت ارز، واردات توجیهی ندارد.
رییس انجمن صنایع چرم ایران تامین كاالهای واسطه ای 
این صنعت را از دیگر چالش های تولید محصوالت چرم 
دانست و گفت: برخی از كاالهای واسطه ای این صنعت 
همچون مواد شیمیایی از طریق واردات تامین می شود و 
در شرایط فعلی با تحریم و كاهش ارزش پول ملی تامین 
این كاالها دشوار شده و در نهایت با قیمت باالیی به 

دست مصرف كننده می رسد.

 کیفیت پایین محصوالت
اگرچه تولیدكنندگان محصوالت صنایع چرم، خام فروشی 
از  تولیدكنندگان  دست  ماندن  خالی  اصلی  علت  را 
بازارهای بین المللی می دانند اما یکی از تولیدكنندگان 
چرم نیمه ساخته كه نخواست نامش فاش شود  گفت: 
اگرچه چرم تولیدی در كشور در بازار داخل مصرف دارد 
اما واقعیت آن است كه كیفیت محصوالت چرم تولیدی 

در كشور قابل رقابت در بازارهای دنیا نیست.
وی افزود: اگر بخواهیم بدون تعصب نگاه كنیم كیفیت 
محصوالت چرمی از رقابت  پذیری و كسب سهم مناسب 
نه تنها در بازارهای اروپایی بلکه در بازار كشورهای همسایه 
نیز برخوردار نیست. حتی در مواردی چرم فروشان بزرگ 
داخلی در ویترین فروش خود اجناس چرم تركیه ای را 
قرار می دهند و همین موضوع نیز موید عدم كیفیت 

محصوالت آنهاست.
بازار داخل برای  این فعال صنعت چرم گفت: وجود   
محصول چرم ایرانی نشانی از كیفیت این محصول ندارد. 
همان گونه كه در حال حاضر در بازار داخل مردم برای 
خرید پراید بی كیفیت نیز باید در صف باشند، اما این صف 
به معنی استقبال از این محصول نیست. در واقع شرایط 
اقتصادی كشور چاره ای جز خرید این محصول داخلی 

برای مردم باقی نمی گذارد.

 تحریم، اجازه رشد صنعت چرم را نمی دهد
سعید شادکام نایب رییس انجمن تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان صنایع چرم در خصوص علت كاهش 
صادرات چرم ایران گفت: پیش از هر گونه پاسخگویی 
به سوالی نسبت به صنعت چرم ابتدا باید مشخص شود 
صحبت از چرم سبك یا سنگین است. چرم سبك به 
چرم حیواناتی همانند بز و گوسفند گفته می شود كه به 
طور عمده نیز برای تولید لباس چرم به مصرف می رسد. 
از آنجا كه ایران كشوری با زمستان های سرد نیست، 
پایین بوده و  نیز در كشور  میزان مصرف لباس چرم 
همین امر باعث شده صنایع تکمیلی در این بخش در 
كشور چندان رونقی نداشته باشند و بیش از 95 درصد 
نیمه ساخته  به صورت  كشور  در  تولیدی  سبك  چرم 
صادر شود. وی افزود: طبیعتا اگر به جای صادرات این 
محصوالت به صورت نیمه ساخته، محصول نهایی از 
كشور صادر می شد مزیت بیشتری برای كشور فراهم 
می شد اما واقعیت آن است كه كارخانه های تولید چرم 
كشور در زمینه چرم سبك تجهیز نشده و در سال های 
قبل سرمایه گذاری مناسبی روی آنها صورت نگرفته كه 

امروز بتوانند محصول باكیفیت تولید كنند.
شادكام افزود: در حال حاضر نیز اگر سرمایه گذاری بخواهد 
بازارهای  در  رقابت  امکان  برود  این صنعت  سراغ  به 
از سویی تحریم  را نخواهد داشت چرا كه  بین المللی 
امکان بازاریابی را نمی دهد و از سوی دیگر هزینه تولید در 
این شرایط در كشور باال بوده و به این ترتیب محصوالت 
تولیدی قابل رقابت به لحاظ قیمت نیز نخواهند بود.وی 
ادامه داد: اگرچه در ایران نیروی كار ارزان بوده و فعاالن 
این صنعت به چرم ارزان دسترسی دارند اما با توجه به نرخ 
ارز تجهیز یك كارخانه به سرمایه اولیه باالیی نیاز دارد و 
در كنار آن تولید محصوالت چرمی نیاز به مواد شیمیایی 
دارد كه باید از طریق واردات تامین شود كه از سویی با 
توجه به نرخ ارز قیمت باالیی پیدا می كنند و از سوی 
دیگر واردات این مواد تعرفه 25 درصدی دارد. بنابراین در 
نهایت اگر امروز هم سرمایه گذاری به سراغ احداث واحد 
تولید چرم برود، امکان رقابت در بازارهای بین المللی به 

لحاظ قیمت را نخواهد داشت.
ایران  در  كه  كرد  توجه  باید  همچنین  گفت:  شادكام 
همواره صادرات براساس مواد نیمه ساخته بوده است. با 
وجودی كه ایران كشوری نفت خیز به شمار می رود اما 
پس از سال ها نتوانسته ایم بنزین را صادر كرده و روی 

آن ارزش افزوده ایجاد كنیم. یکی از دالیل این موضوع 
به باال رفتن تصاعدی هزینه ها با حركت به سمت تولید 

محصول نهایی مربوط می شود.
نایب رییس انجمن تولیدكنندگان و صادركنندگان صنایع 
چرم در ادامه به وضعیت صنعت چرم سنگین كشور 
اشاره كرد و گفت: چرم سنگین از حیواناتی از جمله گاو، 
گاومیش و شتر استحصال می شود كه عمده تولید چرم 
سنگین كشور در داخل كشور مصرف شده و به تولید 

كیف و كفش می رسد.
وی ادامه داد: حتی گاهی میزان تقاضا برای چرم سنگین 
به حدی می شود كه نیاز به واردات در این زمینه وجود 
دارد، هرچند كه به دلیل مسائل شرعی امکان واردات هر 
چرمی وجود ندارد و حتما باید چرمی وارد كشور شود كه 

حیوان ذبح شرعی شده باشد.
شادكام در ادامه به تاثیر گرانی گوشت بر كاهش تولید 
چرم در كشور اشاره كرد و گفت: زمانی كه گوشت گران 
می شود، استحصال پوست نیز كاهش پیدا می كند و در 
ماه های گذشته با افزایش قیمت گوشت در كشور، میزان 
تولید چرم نیز افت پیدا كرده است.وی افزود: متاسفانه 
كیفیت چرم تولیدی در ایران نیز در سال های اخیر افت 
كرده، زمانی پوست سبك ایران از نظر كیفیت در رتبه 
دوم یا سوم دنیا قرار داشت اما در حال حاضر كیفیت 
این محصول به رتبه 8 یا 9 رسیده است. این موضوع 
به نداشتن پرورش دام بهینه در كشور، نبود دامپروری 
صنعتی و عدم نظارت و رسیدگی سازمان دامپزشکی 
نظارتی  آن  پوست  و  دام  مریضی  بر  كه  برمی گردد 
ندارند.شادكام در خصوص تاثیر ممنوعیت صادرات چرم 
نیمه ساخته بر ارتقای صنعت تکمیلی چرم در كشور گفت: 
تولید محصوالت چرم با كیفیت نیاز به تکنولوژی های 
روز دنیا دارد و حتی اگر تمام چرم نیمه ساخته تولیدی در 
كشور در داخل كشور بماند با توجه به تحریم و نرخ ارز 
هیچ فردی حاضر به سرمایه گذاری برای نوسازی واحد 
چرم سازی و آوردن تجهیزات جدید به كشور نخواهد بود.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم دیگر برای فروش 
به شرایط  توجه  با  است.  برندسازی  محصوالت چرم 
سیاسی كشور و تحریم های چندین و چند سال حتی 
اگر محصولی با كیفیت در داخل كشور تولید شود نیز 
امکانی برای برندسازی در دنیا ندارد. در واقع برند ایرانی 
بودن خود مانعی برای فروش محصول در بازارهای دنیا 

خواهد بود.
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مصادیق مربوط 
به قاچاق ارز 
مشخص شد

 نمایندگان مجلس در جلسه علنی دوشنبه مجلس و در ادامه بررسی مواد باقی 
مانده الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مواد 1۷ و 23 این الیحه را 

تصویب کردند. 
به گزارش تعادل،براساس ماده 1۷ الیحه، بند »خ« ماده )2( قانون و نیز تبصره 
)2( ماده )۷( قانون حذف می شوند و یک ماده به عنوان ماده )2( مکرر به شرح زیر 
به قانون الحاق می شود: ماده 2 مکرر - موارد زیر قاچاق ارز محسوب می شود: 

الف- ورود یا خروج ارز از كشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای 
غیرمجاز 

ب- هرگونه اقدام به خروج ارز از كشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای 
غیرمجاز پ- انجام هر رفتاری در كشور كه عرفا معامله ارز محسوب می شود از 
قبیل خرید، فروش یا حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانك یا موسسه مالی 
اعتباری دارای مجوز از بانك مركزی در صورتی كه طرف معامله صرافی، بانك یا 
موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذكور نباشد.معامالتی كه با مجوز بانك 
مركزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانك توسط اشخاصی نظیر واردكنندگان 
و صادركنندگان و معامله گران در بورس های كاالیی صورت می گیرد، از شمول 

این بند و بند انتهایی این ماده خارج است. 
ت- هر گونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن كه تحویل ارز و مابه ازای آن به 
روز یا روزهای آینده موكول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی شود یا از ابتدا قصد 

تحویل ارز وجود نداشته و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است. 
ث- انجام كارگزاری خدمات ارزی در داخل كشور برای اشخاص خارج از كشور، 
بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانك مركزی. كارگزار، شخصی است 

كه ما به ازای ارز معامله شده را در كشور دریافت می نماید: 
ج- عدم ثبت معامالت ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خالف واقع اطالعات 
مربوط به معامالت مذكور در این سامانه توسط صرافی، بانك یا موسسه مالی 

اعتباری دارای مجوز از بانك مركزی. 
چ- عدم ارایه صورت حساب خرید معتبر با ارایه صورت حساب خرید خالف واقع 
یا دارای اطالعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانك یا موسسه مالی اعتباری 

دارای مجوز از بانك مركزی 
ح- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود 
توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانك یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانك 
مركزی. موارد كمتر از سقف تعیینی توسط بانك مركزی برای ورود ارز به كشور از 

شمول این بند خارج است. 
تبصره 1- صرافی، شخص حقوقی است كه از بانك مركزی مجوز انجام عملیات 
صرافی اخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به 

هیچ طریقی قابل واگذاری یا توكیل به غیر نیست. 
تبصره 2 - منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطالعاتی 
نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است كه شماره 

مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می باشد. 

گزارشی از برگزاری مراسم نکوداشت مقام علمی دکتر محمد حقیقت کیش

اشاره:
نمایندگان مجلس در مصوبه ای ضمن تعیین مصادیق مربوط 
ماه   3 ظرف  کردند  مکلف  را  مرکزی  بانک  ارز،  قاچاق  به 
دسترسی مستمر و برخط صرافی ها، بانک ها و موسسات مالی 

اعتباری به سامانه ارزی را فراهم کند. 

گزارش
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تبصره 3- بانك مركزی ظرف 3 ماه، مکلف است دسترسی مستمر و برخط 
صرافی ها، بانك ها و موسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معامالت 

با قابلیت وارد كردن اطالعات مندرج در تبصره )2( این ماده فراهم نماید. 
تبصره 4 - بانك مركزی مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ الزم االجراء 
شدن این قانون، نسبت به انتشار فهرست صرافی های مجاز و تشریفات قانونی و 
مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی كشور و درگاه اینترنتی بانك 
مركزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانك مركزی از طرق 

مزبور فورا به اطالع عموم برسد. 
تبصره 5 - متخلفین از سایر ضوابط ارزی تعیینی توسط بانك مركزی یا مرتکبین 
قاچاق وجه رایج ایران به جریمه نقدی معادل یك چهارم موضوع تخلف و دو 
یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده )99( این قانون محکوم می شوند.

این ضمانت اجراء مانع از اعمال ضمانت اجراهای مقرر در سایر قوانین و مقررات 
نیست. رسیدگی به تخلفات مذكور در این تبصره در صالحیت سازمان تعزیرات 

حکومتی است. 
تبصره 6- ضوابط مربوط به نحوه و میزان ورود یا خروج وجه رایج ایران توسط 
بانك مركزی تعیین و جهت اطالع عموم منتشر می شود. تخلف از این ضوابط، 

قاچاق وجه رایج ایران محسوب می شود. 
تبصره 7- تمامی رمزارزها )ارزهای رقومی( در حکم ارز موضوع این قانون هستند 
و جرایم، تخلفات، ضمانت اجراها و نیز تمامی احکام و مقررات مربوط به ارز در این 
قانون در مورد آنها نیز اجراء می شود. طبق ماده 23 تبصره )2( بند »ب« ماده )11( 
قانون به شرح زیر اصالح می شود و عبارت »بند »ب« ماده )11( « از تبصره )4( 

ماده )5( قانون حذف می شود: 
تبصره 2 - هزینه های اجرای حکم موضوع این بند هر ساله در بودجه سنواتی پیش 
بینی می شود و مطابق آیین نامه ای كه به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه 

می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد، به مصرف می رسد.
 

اعالم منشأ ارز کاالی وارداتی  و سازوکار رهگیری تخصیص ارز  
همچنین نمایندگان مجلس واردكنندگان را موظف به اظهار منشأ ارز تخصیصی 
به كاالی وارداتی كردند. نمایندگان مجلس تصویب كردند كه به منظور مقابله با 
قاچاق ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی كلیه واردكنندگان كاال موظفند منشأ ارز 

كاالی وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص اعالم كنند. 
نمایندگان در نشست علنی دوشنبه مجلس در جریان بررسی الیحه اصالح قانون 

مبارزه با قاچاق كاال و ارز با ماده 7 الیحه مذكور موافقت كردند. 
در این ماده آمده است بند »ش« ماده )1( قانون به شرح زیر اصالح می شود: 
قاچاقچی حرفه ای: شخصی است كه بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم 
از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش كاال یا ارز قاچاق در هر 
مرتبه بیش از یکصد میلیون باشد.همچنین نمایندگان در جریان بررسی الیحه 
اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز ماده )15( این الیحه را به تصویب 

رساندند. در ماده 15 آمده است: متن زیر به عنوان تبصره )4( به ماده )7( قانون 
الحاق می شود:  تبصره 4 - به منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع و 
مصارف ارزی، كلیه واردكنندگان كاال موظفند منشأ ارز كاالی وارداتی خود را 
پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه موضوع بند »الف« ماده )9( 

این قانون اظهار نمایند. 
بانك مركزی موظف است پس از دریافت اطالعات منشأ ارز، بالفاصله و در 
خصوص كاالهای سریع الفساد، سریع االشتعال یا مورد نیاز فوری حداكثر ظرف 
24 ساعت نسبت به بررسی آن اقدام نموده و در صورت صحت اطالعات ابرازی، 
شناسه رهگیری معتبر به اطالعات مذكور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش تا 
قبل از دریافت شناسه رهگیری موضوع این تبصره قابل استناد جهت ترخیص در 
گمرک نیست. حکم این ماده مانع از اجرای مقررات ماده )62( قانون امور گمركی 

نیست. 
از سوی دیگر، صادركنندگان تا پایان تیر ماه سال 1399 فرصت دارند تا نسبت 
به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال 1398 خود اقدام كنند، در غیر این صورت 
محدودیت های مندرج در بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه رفع 

تعهد ارزی آن، برای این دسته از صادركنندگان اجرا خواهد شد. 
بانك مركزی اعالم كرد: با توجه به تکلیف كلیه صادركنندگان به بازگشت 
ماه  فروردین  تاریخ 22  از  كشور  اقتصادی  چرخه  به  از صادرات  حاصل  ارز 
سال 1397 طبق مصوبات هیات وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
و به منظور بهره مندی از مشوق ها و خدمات دستگاه های اجرایی، سازمان ها 
و نهادهای ذی ربط، صادركنندگان  باید تا پایان تیر ماه سال 1399 نسبت به 
ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال 1398 خود اقدام كنند. همچنین، در صورت 
محدودیت های  متعلقه،  صادرات  از  حاصل  ارز  بازگشت  تکلیف  تعیین  عدم 
مندرج در »بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه رفع تعهد 
 www.cbi.ir ارزی آن«، مندرج در پایگاه اطالع رسانی این بانك به آدرس

برای آنان اعمال خواهد شد.
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بازتاب

بهترین مدل تعیین نرخ دستمزد برای ایران شیوه صنعتی است
امسال واقعا چقدر به حقوق و دستمزد کارگران 

افزوده شده است؟
رقم اعالم شده به صورت مشخص 21 درصد است اما 
با درنظر گرفتن افزایش سایر مزایایی كه مجموعا به رقم 
حقوق كارگران افزوده می شود چیزی حدود 30 درصد به 
حقوق سال 1399 كارگران افزوده می شود. به این ترتیب 
كه 21 درصد افزایش حقوق و دستمزد پایه همراه با افزایش 
بن كارگری، حق عایله مندی، مسکن و غیره مجموعا 30 

درصد خواهد شد.
 

این افزایش با نرخ تورم چقدر فاصله دارد؟
براساس نرخ و آمارهای رسمی كشور برآورد می كنم اكنون 
فاصله افزایش نرخ دستمزد سال 1399 با واقعیت تورمی 
جامعه فاصله ای 10 درصدی دارد به این معنی كه 30 درصد 
حقوق كارگران افزوده شده و نرخ تورم در سطح جامعه 40 
درصد است. بنابراین اگر از عقب افتادگی های سنوات گذشته 
نرخ حقوق دستمزد كارگران بگذریم امروز یك فاصله 10 

درصد میان نرخ تورم و حقوق كارگران وجود دارد.
 

شیوه جبران این درصد فاصله واقعا چیست؟
برای اینکار راهکارهای متفاوتی دارم كه مثال می توان به 
بازنگری نرخ حقوق و دستمزد تعیین شده سال جاری اشاره 
كرد و دیگر اینکه دولت براساس سیاست های حمایتی خود 
راهکارهایی ارایه كند. اما واقعیت امر اینجاست كه بازنگری 
تقریبا غیرممکن است و راهکار دوم یعنی حمایت های دولتی 

باید این فاصله را جبران كند.
و  غیرنقدی  كمك های  با  می تواند  دولت  شیوه  این  در 
بسته های حمایتی این فاصله را جبران كند تا كارگران در 
تامین معاش خود مشکالت كمتری داشته باشند. البته این 
سیاست یك تیر و دو نشان است چون عالوه بر حفظ قدرت 
خرید كارگران در شرایط فعلی باعث رونق اقتصادی هم 
خواهد بود چون تقاضا همچنان در اقتصاد شکل می گیرند.

 
همواره  ساالن  دستمزد  نرخ  تعیین  هنگام 
مشکالت کارفرمایان و افزایش قیمت کاال مطرح 
از  درصد  چند  کارگران  دستمزد  واقعا  می شود، 

قیمت تمام شده کاال است؟
به نکته خوبی اشاره كردید، سهم حقوق و دستمزد در قیمت 
تمام شده كاالها در صنایع مختلف متفاوت است – البته 
آیتم های  به  كاال  شده  تمام  قیمت  كه  نکنیم  فراموش 
مختلفی از جمله قیمت مواد اولیه، قیمت تمام شده پول، نرخ 
بهره وری و ... بستگی دارد - در برخی صنایع كه به نیروی 
كار بیشتری نیاز دارد قطعا سهم باالتری به خود اختصاص 
می دهد و در كارهایی كه نیروی انسانی كمتری نیاز دارد 
خوب به مراتب پایین تر است. اجازه دهید برای شما مثالی 
بزنم در صنایع نساجی و پوشاک سهم حقوق و دستمزد در 
قیمت تمام شده كاال باالست اما در پتروشیمی و صنایع 
فوالد این سهم پایین تر است چون بیشتر كارها با استفاده 
از ماشین آالت اتوماتیك انجام می شود. اما در مجموع برای 
پاسخ به سوال شما بگویم این سهم چیزی بین 10 تا 20 

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران : 

اشاره:
معدن  صنعت،  خانه  مدیره  هیات  عضو 
درحالی  گفت:  تهران  استان  تجارت  و 
که همچنان موضوع تعیین نرخ حداقل 
دستمزد سال 1399 در محافل رسانه ای 
صدر اخبار قرار دارد، برخی از کارشناسان 
براین باورند بجای اینکه هرسال شاهد 
تکرار داستانی تلخ برای کارگران باشیم 
و برخی حاشیه سازی ها عامل فراموشی 
اصل ماجرا باشد، بهتر است مدل تعیین 
مورد  را  کارگران  دستمزد  حقوق  نرخ 

بررسی قرار دهیم.
به اعتقاد این گروه از کارشناسان صنعتی 
و  تعیین حقوق  فعلی  اقتصادی شیوه  و 
دستمزد ایران مبتنی بر گستردگی صنایع 
در سراسر کشور  آنها  تنوع  و همچنین 
نیست و درصورت اصالح آن با شیوه های 
کارگران  تنها  نه  آینده  در  قطعا  منطقی 
بلکه صاحبان کسب و کار و کارآفرینان 
دقیق تری  برنامه ریزی  می توانند  نیز 
برای آینده اقتصادی خود داشته باشند. 
اغلب  گفته  به  که  است  درحالی  این 
بهترین  شاید  شده  یاد  کارشناسان 
در  اکنون  تصمیم گیری  برای  فرصت 
کشورمان مهیاست با توجه به شکل گیری 
نمایندگان  نیست  بد  جدید  مجلس 
مجلس دوره یازدهم از هم اکنون بجای 
اینکه درحاشیه های این موضوع گرفتار 
شوند به گونه ای برنامه ریزی کنند که در 
یعنی شیوه  آینده اصل موضوع  مجلس 
کارگران  دستمزد  حقوق  نرخ  محاسبه 
اقتصادی مورد بحث و  با رعایت اصول 
سایت  گزارش  به  دهند.  قرار  بررسی 
نساجی امروز، در همین زمینه ایراسین 
با علیرضا حائری، عضو هیات مدیره خانه 
تهران  استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
و عضو هیات مدیره جامعه متخصصین 
اختصاصی  گفت وگویی  ایران  نساجی 

داشته که در ادامه می خوانیم.
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درصد است و فاصله میان این دو رقم هم دقیقا به همان 
دلیلی است كه قبال اشاره كردم.

خوب حاال با توجه به نرخ حداقل دستمزد سال 
1399 باید شاهد چند درصد افزایش قیمت 

کاالها باشیم؟
دوباره باز می گردم به همان موضوع تعداد نیروی كار 
شاغل در صنایع مختلف كه دقیقا تعیین كننده پاسخ 
است  شده  انجام  كه  برآوردهایی  براساس  شماست. 
و  حقوق  درصدی   10 سهم  كه  صنایعی  در  امسال 
دستمزد در نرخ تمام شده كاال داریم باید منتظر 3 درصد 
افزایش قیمت كاال باشیم و در صنایعی كه سهم حقوق 
و دستمزد از قیمت تمام شده 20 درصد است قیمت 

محصول نهایی 6 درصد افزوده می شود.
 

نرخ  تعیین  برای  موضوع،  اصل  به  برسیم 
فعلی  شیوه  شما  عقیده  به  کارگری  دستمزد 

مناسب است؟
ببینید این شیوه در ایران جا افتاده و براساس شرایطی 
تعیین شده است، اما براساس اطالعات و بررسی های 
باید  و  نیست  شرایط  پاسخگوی  شیوه  این  خیر  من 
مورد تجدید نظر و بازنگری قرار گیرد به این دلیل كه 
شیوه های متفاوتی در جهان وجود دارد كه برخی از آنها 
براساس  كشورها  برخی  است.  مناسب تر  ایران  برای 
موقعیت جغرافیایی نرخ دستمزد را تعیین می كنند و 
ایران  مثل  هم  گروهی  صنایع  براساس  دیگر  برخی 
تصمیم گیری می كنند. اما من فکر می كنم برای ایران 
بهترین شیوه تعیین نرخ دستمزد شیوه صنعتی است. 
البته نباید فراموش كنیم كه اكنون برخی از نمایندگان 
می كند  تصمیم گیری  زمینه  این  در  كه  تشکل هایی 
اشراف كامل به تمام صنایع ندارند و با تعیین یك نسخه 
واحد در تعیین دستمزد و حقوق كارگران درواقع باعث 
بروز مشکالتی در تعدادی از صنایع می شویم كه این 

مخالف سیاست های توسعه ای و رونق تولید است.
 

منظور شما از شیوه صنعتی چیست؟
قبل از اینکه در این زمینه توضیح دهیم باید مشخصا 
بگویم كه من اعتقاد دارم باید تعیین نرخ حداقل دستمزد 
مستقیم از سوی اتحادیه ها و تشکل های كارگری و 

كارفرمایان با نظارت دولت – توجه بفرمایید نظارت نه 
مداخله – تعیین شود. در این شیوه اصول عرضه و تقاضا 
تعیین كننده نرخ حداقل دستمزد میان دو گروه اصلی 
درگیر یعنی كارگران و كارفرمایان است. این شیوه ای 
كامال مناسب است كه در بسیاری از كشورهای صنعتی 

مثل آلمان بکارگرفته می شود.
 

ایران امکان چنین کاری را دارد؟
خوب هیچ چیزی غیرممکن نیست، اما برای آن نیاز 
به زیرساخت داریم. نکته ای كه اكنون می تواند كمك 

به تغییر رویه فعلی كند تشکیل مجلس یازدهم است. 
نمایندگان می توانند بادرنظر گرفتن مشکالت شیوه فعلی 
و امتیازات شیوه مطرح شده زیرساخت های مورد نیاز 
را فراهم كنند تا شاهد تغییرات اصولی و معنادار درباره 

تعیین نرخ حداقل دستمزد كارگران باشیم. 
خوشبختانه كارشناسان و متخصصان بسیاری داریم كه 
می توانند مدل های مناسب ارایه كنند در ضمن اینکه 
تجارب موفق بین المللی هم كمك خواهد كرد. البته 
قبال اشاره كردم برای رسیدن به این موضوع نیازمند 
اتحادیه های كارگری و انجمن صنفی های قوی و فعال 

در كنار زیرساخت های قانونی هستیم.
 

این شیوه عاملی در افزایش های غیرمنطقی و 
بروز مشکالت برای صنایع نیست؟

كننده  تعیین  كامال  اقتصاد  در  تقاضا  و  عرضه  خیر؛ 
است، به این معنی كه هرچه عرضه بیشتر باشد قطعا 
نرخ پایین تری برای تعیین دستمزد داریم و هرچه تقاضا 
كمتر خوب دستمزدهم باالتر، به عقیده من اتفاقا این 
شیوه باعث پراكنده شدن تقاضا كار در مشاغل مختلف 
به صورت منطقی می شود نه اینکه امروز ببینیم انباشت 
كار به دلیل كمبود تخصصی در برخی مشاغل باالست و 

برخی از فرصت های شغلی اصال تقاضایی ندارد. 
همانطور كه قبال اشاره كردم اصوال این شیوه امتحان 
خود را پس داده و تجارب موفقی مثل آلمان كه یك 
كشور صنعتی است را شاهد بوده ایم، نیازی نیست چرخ 
را دوباره از نو اختراع كنیم اكنون این چرخ درحال حركت 
منطقی است. من اعتقاد دارم اگر واقعا به دنبال رشد 
و توسعه صنعتی كشور هستیم این شیوه تعیین نرخ 

دستمزد بهترین گزینه است.

کارفرمایان  یعنی  معادله  آنسوی  به  حاال  خوب   
تامین  امکان  کارفرمایان  آیا  این شیوه  با  برسیم، 

هزینه های اضافه شده را خواهند داشت؟
خوب، برای پاسخ به شما باید به موضوع شکل گیری 

اصولی بازار و توجه به بازارهای صادراتی اشاره كنم. 
فروش  بازار  دنبال  به  تولیدكنندگان  همه  ببینید 
محصوالت خود هستند تا عالوه بر تامین هزینه های 
تولید بتوانند منافع اقتصادی جهت توسعه فعالیت خود 
داشته باشند. این قانون در تامین هزینه های كارگری و 

سایر هزینه ها كامال وجود دارد. 
اجازه دهید برای شما مثال بزنم تا شفاف تر به موضوع 
پرداخته باشیم. برخی از صنایع ایران مثل پتروشیمی 
دارای امتیازاتی مثل گاز ارزان قیمت و رقابت های ارزی 
هستند، برخی صنایع مثل خودروسازی پیش فروش 
محصول دارند و برخی از صنایع مثل صنایع غذایی 
بازارهای صادراتی بسیار خوبی  بازار داخلی  بر  عالوه 

دارند. 
همه این موارد فرصت هایی هستند كه می توان از آنها 

برای تامین هزینه ها استفاده كنیم. 
پس به این ترتیب پاسخ من به شما این است كه در 
تنها  نه  تعیین نرخ دستمزد به صورت صنعتی  شیوه 
مشکلی نداریم بلکه فرصت هایی داریم كه باید از آنها 
بخوبی استفاده كنیم البته تاكید می كنم تغییرات یك 
شبه و یك روزه انجام نمی شود بلکه همانطور كه قبال 
اشاره كردم نیازمند زیرساخت های منطقی و همچنین 

تشکل های قوی و فعال هستیم.
 

کار  این  واقعا  اقتصاد  فعلی  شرایط  در 
امکان پذیر است؟

نکته خوبی را اشاره كردید، ببینید قرار نیست یکباره 
همه چیز را زیرورو كنیم بلکه كامال می توانیم هدفمند 
با صنایع دارای مزیت های باال كار را شروع كنیم و با 
استفاده از قانون رفته رفته زیرساخت ها را مهیا كرده 
و در نهایت به آنچه واقعیت و امتیاز است دستیابیم، 
اگر برنامه دقیق و نظارت مناسب داشته باشیم كار 
با  البته  یا غیرممکن نیست،  اصال پیچیده و سخت 
این دید كه قبال اشاره كردم قرار نیست چرخ را دوباره 

اختراع كنیم.
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بازتاب

کاالی بدون شناسـه، کاالی قاچـاق است
 سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعالم کرد: 
از سال 9۶ تاکنون هر کاالی وارداتی یا تولیدی ملزم 
به داشتن شناسه بوده و به این ترتیب اگر اکنون 
کاالیی در بازار، بدون شناسه باشد، کاالی قاچاق 

است.
حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز گفت: یکی از سامانه های مکمل در حوزه 
تجارت سامانه گارانتی است اما سامانه شناسه کاال از 

سالهای پیش شناخته شده و فعالیت دارد.
طبق ابالغ وزارت صمت این شناسه مشمول کاالهای 
ظرفشویی،  و  لباسشویی  ماشین  جمله  از  خاص 
تلویزیون، یخچال، فریزر، یخچال فریزر، یخچال های 
ساید بای ساید، ماکرویو، ماکروفر، جارو برقی، کولر و 

اسپیلت است.
او افزود: در خرداد 96 ثبت سفارش کاال برای واردات 
منوط به شناسه ثبت سفارش کاال شد بعد در شهریور 
96 به تولیدکنندگان نیز ابالغ شد که پس از  آن در 
اردیبهشت 97 با تصویب  و ابالغ دستورالعمل، تمامی 
کاالهایی که در سطح عرضه قرار دارند باید نسبت به 

اخذ و نصب شناسه کاال اقدام کنند.
نیروی  تعزیرات،  با  الزم  های  هماهنگی  افزود:  او 
انتظامی و سازمان حمایت انجام شد و ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز با اتحادیه ها و اصناف جلساتی 
داشت که پس از آن اخذ و نصب شناسه بر روی کاال 
ابالغ شد و بهمن 98 آخرین مهلتی بود که اعالم شد 
و اولین اقدام در آن زمان شامل مانور کوچکی بود که 

برای جمع آوری کاالهای قاچاق انجام شد.
دهقانی نیا افزود: بهمن ماه به واسطه شیوع کرونا برای 
تطبیق با شرایط، این کار عقب افتاد و اکنون مصوبه ها 

ابالغ شده و کارها برای مقابله با قاچاق کاال و ارز 
عملیاتی شده است. امیدواریم بعد از کرونا شاهد مبارزه 

جدی با قاچاق کاال در حوزه لوازم خانگی باشیم.
در  آمار  بیشترین  که  کاالیی  اولین   97 سال  در 
قاچاق کاال را داشت لوازم خانگی بود که می تواند 
80 هزار فرصت شغلی را حذف کند و از بین ببرد. با 
این اقدام بیش از 90 درصد فرصت شغلی در اختیار 
تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت بنابراین با توجه به 
حجم اولیه قاچاق کاال در لوازم خانگی زیرساخت ها 

برای تولیدکنندگان داخلی فراهم شده است.
او درباره شناسه دار کردن لوازم خانگی نیز گفت: به 
صورت سیستمی و هوشمند این کار انجام می شود. 
از خرداد 96 شناسه دارکردن کاال انجام شده است و 
برای واردات کاال و ثبت سفارش، شناسه کاال الزام 
شده است و هر کاال یکبار شناسه گرفته باشد کفایت 

می کند.
از سال 96  لوازم خانگی هایی که  افزود:  دهقانی نیا 
محسوب  قاچاق  قطعاً  باشند  نگرفته  کاال  شناسه 

می شوند.
او درباره شناسه دار کردن تولیدات داخل نیز گفت: 
برای جلوگیری از تولید کاالی تقلبی و برای جداکردن 
کاالی قاچاق و کاالیی که در داخل تولید می شوند 

نیاز است که تمامی کاالها هویت دار شوند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: تا 11 
اسفند 98 بیش از 23 شرکت کار ثبت در سامانه جامع 
تجارت و گارانتی را انجام داده اند بنابراین کاالهایی 
که شناسه دارند استعالم آن ها از سامانه جامع گارانتی 
انجام می شود که با طی مسیر از اصیل بودن کاال 

می توان مطمئن شد.

فضای  خصوص  در  ما  اقدامات  از  یکی  افزود:  او 
مجازی این بود که سایت های غیرمجاز احصا شدند و 
نسبت به باطل کردن و مسدود کردن آن ها اقدام شد.

مردم برای استفاده از خدمات پس از فروش کاالی 
طریق  از  کاال  شناسه  استعالم  با  خانگی  لوازم 
شماره گیری کد #777*4* از اصالت کاال و خدمات 

گارانتی آن مطلع شوند.
لوازم  فروشندگان  اتحادیه  رئیس  میری  مرتضی 
خانگی نیز گفت: آخرین مهلت اجرای این طرح تاریخ 
25 بهمن بود که با شیوع ویروس کرونا به مدت 2 

ماه عقب افتاد.
او افزود: شناسه کاال به تنهایی کاری انجام نمی دهد 
بنابراین الزم است کد گارانتی و کد رهگیری نیز بعد 

از شناسه کاال درج شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزود: مشکل 
اصلی فروشندگان و مردم فروش اینترنتی است که 
کنترل آن بسیار مشکل است و اکثر کاالی قاچاق به 

صورت اینترنتی به فروش می رسد.
الکترونیک  و  برق  صنایع  مدیرکل  گردان،  کیوان 
وزارت صمت هم در ارتباط تلفنی با گفتگوی 18:30 
شبکه خبر گفت: در گذشته تولیدکنندگان رغبتی برای 
ورود به سامانه نداشتند اما با ممنوعیت واردات کاالی 
لوازم خانگی به کشور، تولیدکنندگان بیشتر تمایل 

نشان داده اند.
او افزود: حمایت از تولید در سال جهش تولید الزم 
است و سامانه های جامع تجارت و گارانتی نیز در 

جهت جهش تولید و حمایت از تولید خواهند بود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز:
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ژاپن تا سال 1853 برای بیش از دو قرن، به علت سیطره حکومت استبدادی 
با روحیه خارجی ستیزی، سیاست ساكوكو را اعمال می كرد. طبق این سیاست 
هرگونه رابطه و دادوستد با خارجی ها ممنوع بود.بیش از دو قرن، سیاست درهای 
بسته، خودكفایی كامل، انزواگرایی بر ژاپن حاكم بود. حتی در سال 1825 حکومت 
ژاپن دستور داده بود كه هر كشتی خارجی كه به سواحل این كشور نزدیك شود 
مورد هدف قرار گیرد. در سال 1853 رئیس جمهوری آمریکا ناوگان تجاری آمریکا 
را با چهار كشتی سیاه توپدار جنگی همراه با »فهرست خواسته های آمریکا« روانه 
ژاپن كرد. ژاپنی  ها نخست نامه رئیس جمهور را تحویل نگرفتند هشت كشتی 
جنگی در بندر یوكوهاما پهلو گرفت. ژاپنی ها كه از كشتی های پیشرفته جنگی 
آمریکایی دچار حیرت و ترس شده بودند و باوجود آن كه تمایل به مصالحه نداشتند، 
نهایتا تن به مصالحه دادند.با این واقعه بود كه ژاپنی ها به عمق عقب ماندگی كشور 
خود نسبت به جهان خارج پی بردند و زمینه های سیاسی و اجتماعی برآمدن امپراتور 

میجی و شروع عصر اصالحات مدرن در ژاپن شکل گرفت. 
ایران امروز نه تنها از جنبه اقتصادی یا در »عدم تعادل های پایدار« یا در مواردی در 
»دام تعادل سطح پایین« قرار گرفته است بلکه در حوزه های سیاسی و اجتماعی نیز 
به علت كاهش شدید ظرفیت های كشور ما گرفتار یك فروبستگی یا »درماندگی 
آموخته شده« هستیم. ما نیازمند یك شوک درونزا یا برونزا هستیم تا ما را از این 

تعادل های سطح پایین و درماندگی های آموخته بیرون ببرد. 
مهم ترین پیامد كرونا این خواهد بود كه نظام سیاسی ما را از »حالت تعلیق« بیرون 
خواهد آورد.به زبان ساده یعنی الپوشانی و سکوت در مورد هر مساله یا معضل 
یا چالش، تا جامعه دوباره وارد چالشی دیگر شود و چالش پیشین را فراموش كند. 
نمونه های تعلیق فراوانند:از سکوت در مورد گم شدن فالن مقدار از دالرهای 
كشور یا سکوت در مورد اتهام فساد فالن مقام؛ از سکوت در مورد نرخ واقعی 
بیکاری در كشور و عدم ارایه اطالعات دقیق تا عدم اعالم كشتگان اعتراضات آبان 
98؛  از رها كردن الگوی مصرف بی ضابطه آب و انرژی در ایران )دو تا سه برابر 

میانگین جهانی(، تا مصرف سرانه دارو در ایران )سه برابر استاندارد جهانی( 

كرونا چالش هایی كه تاكنون در ایران در مرز بحران بودند و معلق شده بودند را 
فعال خواهد كرد.در حوزه اجتماعی از یك سو انعطاف پذیری حکومت پایین آمده 
است، یعنی گشت بانوان می گذاردو تلگرام را فیلتر می كند، و با قاچاق و مصرف 
مشروبات الکلی مبارزه می كند، و كنسرت ها را محدود و لغو می كند، و كتابها را 
سانسور می كند، و فالن امام جمعه اش دوچرخه سواری بانوان را حرام اعالم 
می كند از سوی دیگر كنترل پذیری او هم پایین آمده است یعنی  دیگر كنترل 
پوشش زنان و دوچرخه سواری دختران برایش نا ممکن شده است؛ كنترل تلگرام 
و شبکه های مجازی ناممکن شده است؛ كنترل اعتیاد و مصرف مشروبات ناممکن 
شده است؛ كتابهای غیرمجاز به صورت گسترده در اینترنت پخش می شود و نظایر 
این ها. جمهوری اسالمی دستکم در دو دهه اخیر روشی را در پیش گرفته است كه 
روز به روز تاثیر متغیرهای بیرونی بر پایداری اش افزایش یافته و از تاثیر متغیرهای 
درونی كاسته شده است. مثال امروز را كه با ده سال پیش مقایسه می كنیم می بینیم 
چقدر تاثیر تصمیمات آمریکا، یا روسیه یا چین بر زندگی ما ایرانیان شدید شده است؛ 

یعنی پایداری زندگی امروز ما خیلی وابسته به تصمیمات آنها شده است. 
همچنین در اعتراضات سالهای 96 و 98 خود حکومت مکررا اعالم كرد كه این 
اعتراضات به تحریك رسانه های خارج از كشور رخ داده و از آن جا هدایت می شود. 
یا  تصورش را بکنید، در قضیه ترور شهید سلیمانی به راحتی ممکن بود یك تصمیم 
عجوالنه از سوی طرفین ما را وارد یك برخورد خطرناک با آمریکا بکند. در همین 
قضیه كرونا، قیمت نفت سقوط كرد و فعال هم چشم اندازی نیست كه طی یکی دو 
سال آینده به وضعیت قبل برگردد و این در شرایطی است ما چنان گرفتار كمبود 
دالر هستیم كه از صندوق بین المللی پول تقاضای وام كرده ایم و سرنوشت همین 

وام هم بستگی به رفتار آمریکا و سایر متحدانش در صندوق خواهد داشت. 
بنابراین یکی دیگر از خدمات كرونا این است كه نظام تدبیر را متوجه می كند كه 
متغیرهای كنترل گر درونی اش به غایت ضعیف شده اند و بنابراین عوامل بیرونی به 
راحتی می توانند پایداری آن را مخدوش كنند.نظام تدبیر باید بین ادامه مسیر كنونی 

یا حركت به سوی تحوالت افق گشایانه، تصمیم بگیرد.

کرونا و تحوالت آتی
تهیه و تنظیم:  تهمینه موالنا

COVID 19 - اخبار، چالش ها و نوآوری ها در صنایع نساجی
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تهیه ماسک های صورت از قهوه ویتنامی
برند ShoeX وابسته به كمپانی Veritas Bespoke برای رفع مشکل مربوط 
به صدها تن ضایعات پزشکی كه به دلیل استفاده از ماسك های صورت یك بار 
مصرف در دوران كرونا ایجاد شده، ماسك هایی را عرضه كرده است كه از قهوه 
ویتنامی تهیه می شود و دارای خاصیت ضدباكتریایی، قابلیت استفاده مجدد و زیست 
تجزیه پذیری می باشد.  این ماسك ها به صورت طبیعی بوی قهوه می دهند كه 

باعث ایجاد احساس شادابی در فرد می شود.
به گفته موسس برند شوایکس، ماسك های جدید كه AirX نام دارند، نه تنها به 
جلوگیری از گسترش ویروس كرونا كمك می كنند بلکه باعث محافظت از سیاره 

زمین نیز می شوند.
ایده تولید این ماسك ها از چهار ماه پیش و با شروع پاندمی كرونا شکل گرفت. طول 

عمر ماسك های جدید از ماسك های یك بار مصرف بیشتر است. 
بودن دوالیه محافظ، 99/99 درصد  دارا  با  ایریکس  ماسك های ضدمیکروبی 
Pow-خاصیت ضدباكتریایی دارند. الیه اول در این ماسك ها با استفاده از فناوری 
erknit و از نخ قهوه و به روش تاری پودی بافته می شود و ضمن ایجاد راحتی 

برای پوست های حساس هم مناسب است. این ماسك دارای یك فیلتر داخلی 
زیست تجزیه پذیر هم هست كه با استفاده از قهوه و به كارگیری فناوری نانوسیلور 

تهیه می شود. 
ایریکس قابل شستشو و استفاده مجدد بوده ضمن آن كه فیلتر آن نیازی به شستشو 

ندارد ولی می توان پس از گذشت سی روز آن را تعویض كرد. 
ماسك ایریکس تاییدیه AATCC 100 )استاندارد عملکرد ضدمیکروبی پارچه 

در ایاالت متحده آمریکا( را از سازمان استاندارد Quatest 3 دریافت كرده است.

شوایکس قصد دارد در آینده نزدیك با به كارگیری فناوری جدید، ماسك های 
ایریکس را با خاصیت ماسك های N95 تولید و روانه بازار كند.

هر ماسك قهوه مشابه فیلتر قهوه دارای یك بسته بندی سه الیه سفارشی است تا 
استریل بودن آن به عنوان یك فیلتر نانونقره تضمین شود.

 ایریکس دارای رایحه طبیعی قهوه بوده كه باعث شادابی فرد می شود ضمن این 
كه در برابر اشعه فرابنفش مقاوم است و در طرح ها و رنگ های مدروز و زیبا عرضه 

می شود. 
مهم ترین نکته در مورد ماسك های ایریکس این است كه این ماسك ها صد در صد 

گیاهی بوده و همه قدرت خرید آن را دارند. 
برای هر فرد توجه به رفتارهای مصرفی خود از دیدگاه محیط زیست، طبیعت و سبز 

بودن محصول نسبتاً ساده است و هزینه چندانی هم ندارد.
با وجود منابع موجود می وان ایریکس را در مقیاس انبوه و با توجه به تقاضای باال 

برای ماسك های صورت در جهان تا 10000 عدد در روز تولید كرد. 
دور ریختن ماسك های صورت و ضایعات پزشکی در دوران كرونا فشار زیادی را 

به محیط زیست وارد كرده است. 
بر اساس آمار و اطالعات به دست آمده در دوران پاندمی كووید 19 در چین، روزانه 
116 میلیون تن ماسك در این كشور مصرف می شد. بیمارستان های ووهان به 
ویژه در زمان پیك این بیماری حدود 240 تن ضایعات پزشکی در روز تولید 

می كردند. 
بیشتر جمعیت 4/7 میلیونی هنگ كنگ به امید محافظت از خود در برابر ویروس 

كرونا برای هفته ها از ماسك های صورت یك بار مصرف استفاده كرده اند.
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تأثیر سناریوی COVID-19 در بازار پوشاک اروپا و آمریکا
سقوط بزرگ: مصرف پوشاک اتحادیه اروپا و ایاالت متحده به علت کاهش 300 میلیارد دالر در آمریکا

سناریوی قرنطینه و تعطیلی
از اواسط ماه مارس ، بسیاری از برند های اصلی مد تعطیلی كامل فروشگاه های 
عرضه را اعالم كرده اند. بیشتر كشورهای اروپایی و ایاالت متحده از اواسط ماه 

مارس تحت تأثیر قرار گرفته اند.

پیك زیاد COVID-19 جدید بین اواخر آوریل تا اواسط ماه می پیش بینی می شود 
و بر اساس آن انتظار می رود كه قرنطینه تا اواسط ژوئیه دوام داشته باشد:

این به معنای تعطیل شدن 3 تا 4 ماه تقریباً برای همه فروشگاه های مد و پوشاک 
در سراسر ایاالت متحده و اروپا است.

پیش بینی های تولید ناخالص داخلی

پیش بینی می شود اقتصاد ایاالت متحده 3 تا 4٪ كاهش یابد ، در حالی كه اقتصاد اتحادیه اروپا 5 تا 6٪ كاهش می یابد.

تهیه و تنظیم: شرکت وزیر هندوستان با همکاری شرکت ایده گستر صنعت،      مترجم: دکتر احسان زرین آبادی
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تأثیر مورد انتظار برتقاضا و مصرف و واردات پوشاک
اما  هستند،  پوشاک  خرید  برای  مناسب  گزینه  تنها  آنالین  فروشگاه های   -
مصرف كنندگان در درجه اول روی خرید مواد غذایی ، دارو و كاالهای اساسی 

تمركز می كنند. خرید پوشاک به دالیل زیر دچار تاخر در بازار خواهد بود:
- نیاز به تامین و اندوخته انبار كاال وجود ندارد

- سناریوی اقتصادی نامشخصی پیش رو است
- كاهش مصرف پوشاک به جهت مصرف پوشاک غیر خانگی )مدارس ، ادارات ، 

رستوران ها ، سالن های ورزشی و غیره همه بسته شده اند(
- گزینه  های محدود پیش رو كاال و تحویل دیر و گران )فروشگاه های آنالین(

ایاالت متحده به عنوان یك جامعه مستقل در مقایسه با اروپا مصرف كننده بیشتری 
دارد. 

- جمعیت جوانتر دارای عادت مصرف پوشاک جدید و طبق مد روز، باعث می شود 
كه ایاالت متحده آمریکا در طی دوره قرنطینه، میزان مصرف پوشاک بیشتری 
نسبت به اتحادیه اروپا داشته باشد. مهمتر از همه ، ایاالت متهده دارای پتانسیل  

بازگشت سریع تر به میزان مصرف عادی پس از قرنطینه نیز می باشد.
- اقتصاد اروپا برای چند سال گذشته در معرض استرس بوده و كشورهایی مانند 
ایتالیا و اسپانیا ، دارای بدترین شرایط بیماری بوده اند كه منجر به مصرف كمتر 

پوشاک توسط اروپا از آمریکا در سال 2020 خواهد شد.

بازار اتحادیه اروپا:
- به دلیل تعطیلی فروشگاه ها ، 41 درصد كاهش عرضه اتفاق افتاده است

- كاهش تولید ناخالص داخلی 5 تا 6 درصد پیش بینی می شود
- انتظار می رود كه 45 درصد مصرف پوشاک كمتر بشود

بازار ایاالت متحده:
- به دلیل تعطیلی فروشگاه ها ، 37 درصد كاهش عرضه اتفاق افتاده است

- كاهش تولید ناخالص داخلی 3 تا 4درصد پیش بینی می شود
- انتظار می رود كه 40 درصد مصرف پوشاک كمتر بشود

در سال 2020 انتظار می رود میزان مصرف تركیبی پوشاک اتحادیه اروپا و ایاالت 
متحده تقریباً كاهش یابد. 308 میلیارد دالر.

كاهش كل مصرف پوشاک 122 میلیارد دالر آمریکا خواهد بود. لذا واردات پوشاک 
اتحادیه اروپا و ایاالت متحده به دلیل مصرف كمتر دچار بحران می شود.
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برندهای جهانی و خرده فروشان چه می گویند؟
 »برای اولین بار در تاریخ ما است كه ما قادر به ارائه كاالهای استثنایی به مشتریان 
نیستیم« بیانیه .Ross Stores: آنها به فروشندگان اطالع دادند كه سفارشات كاال 
را تا اواسط ژوئن فسخ خواهند كرد و همچنین شرایط پرداخت كلیه مطالبات موجود 

را تا 90 روز تمدید مي كند.
 PVH و Target تصمیم گرفتند كاالهای آماده را به همراه كاالهایی كه در 
تولید هستند ، تهیه كنند. خرده فروش آمریکایی Target با اطمینان كامل تأیید كرد 
كه آنها تمام سفارشات را می گیرند و مسئولیت كامل را به عهده می گیرد و تمام 

راه حل های در انتظار را ارائه می دهد.
وی گفت: »ما ماهانه 650 میلیون پوند فروش را از دست می دهیم ... ما مقادیر 
زیادی كاالی موجود را در فروشگاه ها ، انبارها و ترانزیت خود داریم كه هزینه آن 
پرداخت می شود. اگر ما این اقدام را انجام نداده بودیم ، كاالیی را تحویل می گرفتیم 

كه به راحتی نمی توانستیم بفروشیم. « سخنگوی پریمارک
نیستیم.« -  بازگشایی فروشگاه  به پیش بینی زمان  قادر   »ما در حال حاضر 

سخنگوی  برندها
 »تمام فروشگاه های شركت ، دفاتر و سایر مراكز ، از جمله وب سایت ، از 13 مارس 
تا اطالع ثانوی بسته می شوند« - رز ماركارو ، مدیر عامل و رئیس جمهور ، پاتاگونیا

 سخنگوی H&M در بیانیه ای گفت: »ما قطعاً هزینه این كاالها را پرداخت 

خواهیم كرد و در زمینه شرایط پرداخت توافق خواهیم كرد.« »این موضع مطابق با 
شیوه های مسئوالنه خرید ما است و نه تنها در بنگالدش ، بلکه در تمام كشورهای 

تولیدی انجام می شود.«
 C&A... »مجبور شد تمام 1400 فروشگاه خود را در اروپا ببندد. این منجر به از 
بین رفتن كامل فروش فروشگاه ها شده است ... بدون هیچ دید قطعی، ما بعنوان 
یك خرده فروش سنتی در خیابان های باالی شهر نمی توانیم از طریق فروش 

C&A ضرر و زیان را جبران كنیم.« - سخنگوی شركت ، C&A آنالین
 »ما تمام تالش خود را می كنیم تا به تعهدات خود عمل كنیم و از پوشاكی 
كه قباًل تولید شده استفاده كنیم. ما از مسئولیت خود آگاه هستیم و با هر یك 
از تهیه كنندگان خود در مورد چگونگی رسیدگی به بحران فعلی گفتگو نزدیك 

 . CFO ، داریم.«- توماس برگل
 tjmaxx.com ، این شركت به طور موقت تجارت های آنالین خود را در« 
marshalls.com و sierra.com و مراكز و دفاتر توزیع و تحقق خود را می بندد 

TJX ارنی هیرمن ، مدیر عامل و رئیس هیات مدیره، شركت های - ، »...
 میسی اظهار داشت كه عوارض سنگین كرونا ویروس آن را مجبور به متوقف 
كردن استخدام و ایجاد هزینه ، كاهش دریافت های مالی و تمدید شرایط پرداخت 

كاال و خدمات می كند.

سناریوی فعلی و مورد انتظار

آیتم مورد توجه در صادرات هند طبق سناریوهای اعالم شده
- هند در محصوالت پنبه و انواع لباس زنانه بهاره و تابستانه دارای زمینه رقابتی 
برای  اروپا  و  متحده  ایاالت  در  تقاضا   ، H2 2020 در  بازار  احیای  با  اما  است 
محصوالت فصل پاییز و زمستان زیاد شده كه تخصص پوشاک هند نمی باشد 

همچنین ، تا آن زمان چین كاماًل برای تولید آماده می شود. این كار باعث ایجاد 
مجدد زنجیره های تأمین ویتنام و بنگالدش نیز می شود.

- سناریو 2 ، جایی كه هند بخشی از تجارت از چین را بدست می آورد فقط وقتی 
اتفاق می افتد كه صادر كننده هندی:
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- رقابت خود را در رده های اصلی مانند:
البسه گرد باف  

تاپ های بافته شده  
لباس های دارای مد روز خانم ها )مهمانی، عصر و ...(  

و منسوجات خانگی ارتقا بدهد  

- بالفاصله روی محصوالت ساخته شده توسط انسان تمركز كنید:
لباس ورزشی  

لباس فعال  
لباس معمول و مورد استفاده در بیرون از خانه  

پارچه های مخصوص  

سناریوی واردات فعلی در اتحادیه اروپا
سهم چین در 3 سال گذشته از 17٪ به 15٪ كاهش یافته است. این شکاف عمدتاً توسط بنگالدش ، هلند و لهستان پر شده است.

سناریوی واردات فعلی در اتحادیه اروپا در 2020
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دسته دالالن خرد در بازار اتحادیه اروپا
50٪ از واردات اتحادیه اروپا در 15 رده باالی پوشاک متمركز شده است. چین در 8 مورد از آنها بزرگترین تأمین كننده است.

سناریوی واردات فعلی در ایاالت متحده
سهم چین از 34٪ به 30٪ در 3 سال گذشته كاهش یافته است. این شکاف عمدتاً توسط ویتنام و بنگالدش پر شده است.
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دسته دالالن خرد در بازار ایاالت متحده آمریکا
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صادرات مورد انتظار از هند

پیام برای صنعت نساجی و پوشاک هند
- خریداران بالقوه در دنیا به دنبال فاصله گرفتن از چین هستند و ممکن است 
بخاطر هنجارهای دوردست اجتماعی و مسائل مرتبط با آن، مجبور شوند مقداری 
از بنگالدش فاصله بگیرند. از این رو ، بسیاری از مشاغل از چین فاصله گرفته و 

ممکن است نتوانند به بنگالدش و سایر كشورهای كوچکتر نیز بروند.

برای صنعت هند این پیام ساده است:
- روی صادرات محصوالت نهایی و نه كاالهای واسطه مانند نخ و پارچه تمركز 

كنید.
- در بازار مانند ژاپن تمركز كنید كه قباًل تصمیم گرفته است از چین خارج شود.

شرکت های هندی باید به موارد زیر توجه کنند:
- سهم بازار خود را در بخش هایی كه در آن قباًل قوی بودیم ، افزایش دهیم و باید 
از ظرفیت كامل و افزایش بهره وری استفاده كنیم. سهم بیشتری را در بخش های 
موجود ، با مشتریان موجود بدست آورید و به دنبال كشورهای جدید و مشتریانی 

باشید كه از چین دور می شوند و جایی برای رفتن ندارند.

- از نظر ظرفیت وضعیت داخل كشور به نظر می رسد كه بیشتر و پربازده تر شده 
باشد

- با ادغام مجازی با تأمین كنندگان و خریداران  باال و پایین بازار ، می توان افزایش 
ظرفیت نیز به دست آورد. این می تواند یك مجتمع كاری یا كارخانه مجازی 3 

طرفه باشد، برای مثال:
یك شركت پوشاک كه یکی از آنها پارچه را تهیه می كند  
یك شركت بافت پارچه كه یکی از آنها نخ را تهیه می كند  

تولید كننده پوشاک كه سرانجام صادرات انجام می دهد  
- ادغام مجازی باید به به گونه ای باشد كه یکی از واحدها به ما بگوید كه مسئولیت 
كامل را در بخش خود به عهده می گیرد و با برنامه ریزی و نظم در تحویل به موقع 
كاالها با شركا همکاری می كند. در چنین شرایطی همه از این سود بدست آمده 

برخوردار هستند.
به عنوان مثال: البسه جین، پیراهن های مردانه و زنانه و لباس های زیر مردان و 
زنان در حال حاضر جز دسته های بزرگ تولید هستند و همه در این زمینه ها فعال 
می باشند اما نکته مهم این است كه بازار بزرگتری نیز در این دسته از كاال ها وجود 

دارد، هند به راحتی می تواند چند میلیارد دالر تجارت آسان به دست آورد.
- شلوار جین در یك مکان دیگر.

- ما پارچه و همچنین شلوار جین را تولید می كنیم كه ظرفیت تقاضای داخلی را 
فراهم می كند. از طریق ادغام مجازی می توان به سرعت مقادیر زیادی شلوار جین 

را برای صادرات ارائه داد.
- آخرین كاری كه می توان انجام داد شناسایی دسته های جدیدی است كه می توان 
در آینده سرمایه گذاری كرد تا ظرفیت هایی را در مانند منسوجات مصنوعی و فنی 

ایجاد نمود.
- بازارها باید توجه بیشتری به ژاپن داشته باشند و همچنین با مشتریانی مانند 
M&S H&M و Zara كه قباًل از هند خرید می كنند و می توانند حتی بیشتر 

خریداری كنند ، سهم بیشتری در این بازارها داشته باشند.
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ویروس كرونا آثار متعددی برای اقتصاد دنیا برجای گذاشته كه برخی از زمان 
شیوع این بیماری بروز كرده است و آسیب های بلندمدت اقتصادی این ویروس 

نیز احتماال در ماه ها و بلکه سال آینده پدیدار شود.
بخش صنعت نیز از گرداب این بحران در امان نبوده است. بالتکلیفی واحدهای 
تولیدی، دیون عقب افتاده، مشکالت شركت های طرح محور و ایجاد اختالل 

در مراودات تجاری از جمله شوک هایی است كه در این حوزه بروز كرده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد ،  مركز پژوهش های 
مجلس در گزارشی ضمن بررسی این چالش ها، داروی نجات صنایع از بحران 

ناشی از كرونا را معرفی كرده است.

داروی نجات صنایع از کرونا
شیوع ویروس كرونا آثار متعددی بر اقتصاد دنیا و به تبع آن اقتصاد ایران خواهد 
داشت. متناسب با ادامه روند موجود، بخش صنعت، معدن و صنایع معدنی در یك 
بازه كوتاه مدت و میان مدت از شیوع این ویروس به طور جدی متاثر خواهد شد و 
با توجه به همه گیری جهانی این ویروس و تحت تاثیر قرار گرفتن اقتصاد دنیا، آثار 

بلندمدت اقتصادی در ماه ها و بلکه سال های آینده پدیدار خواهد شد. 
»مركز پژوهش های مجلس« در گزارشی آثار اقتصادی كوتاه مدت و میان مدت 
شیوع ویروس كرونا بر بخش تولید و تجارت را مورد بررسی قرار داده است. 
ارزیابی ها نشان می دهد آثار ویروس كرونا در حوزه صنعت، از دو جنبه بین المللی 

و داخلی قابل بررسی است. 
در صنایع مختلف حوزه ساخت، به خصوص صنایعی مانند خودروسازی كه قطعات 

پیشرفته این صنایع عمدتا از كشور چین وارد می شود، ممکن است تامین قطعات 
را به خصوص در ماه های ابتدای سال 1399 با چالش عمده مواجه كند. 

اگرچه، شیوع ویروس كرونا موجب كاهش تقاضای خودرو در حال حاضر شده 
است اما پیش بینی ها حاكی از آن است كه با فروكش كردن این ویروس در 
انتهای فصل بهار و افزایش درخواست خودرو برای ابتدای تابستان و سفرهای 

تابستانی، مجددا این بازار با رشد تقاضا روبه رو خواهد شد. 
به لحاظ داخلی، بیشترین آسیب پذیری واحدهای تولیدی صنعتی در اثر شیوع 
ویروس كرونا را می توان در سه بخش »دیون عقب افتاده واحدهای تولیدی 
)بانکی، بیمه تامین اجتماعی و مالیاتی(، »بالتکلیفی واحدهای تولیدی در اثر عدم 
قطعیت در تصمیم گیری های دولت« و »مشکالت قراردادی شركت های طرح 

)پروژه( محور در شرایط اپیدمی« خالصه كرد. 
در حوزه معدن و صنایع معدنی هم، ركود بازارهای جهانی و كاهش تقاضا، افزایش 
موجودی انبارهای فلزات اساسی، روند كاهشی قیمت جهانی محصوالت معدن 
و صنایع معدنی و ایجاد محدودیت در صادرات این محصوالت به كشورهای 

همسایه، از جمله مهم ترین آثار شیوع این ویروس است. 
از جمله مهم ترین آثار شیوع این ویروس بر بازارهای محصوالت معدن و صنایع 
معدنی می توان به »توقف یا ُكند شدن روند صادرات زمینی به برخی كشورهای 
همسایه مانند عراق، تركیه، پاكستان، افغانستان و...«، »از دست رفتن بازارهای 
صادراتی در كشورهای همسایه و جایگزین شدن محصوالت صادراتی ایرانی با 
محصوالت سایر كشورها«، »تحت تاثیر قرار گرفتن صادرات دریایی محصوالت 
معدن و صنایع معدنی«، »كاهش درآمد ارزی كشور از محل صادرات محصوالت 

داروی نجات صنایع از کرونا
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معدنی و صنایع معدنی«، »ركود بازار داخلی، كاهش مصرف داخلی محصوالت 
معدن و صنایع معدنی و كاهش فروش تولیدكنندگان«، »تعدیل نیروی كار 
معادن و صنایع معدنی در كوتاه مدت و میان مدت« و »تحت تأثیر قرار گرفتن 

بازار بورس و افت ارزش سهام شركت ها« اشاره كرد. 
از  حاصل  ارزی  درآمدهای  و  فروش  »كاهش  پتروشیمی،  صنعت  حوزه  در 
دادن  دست  از  پتروشیمی«،»  شركت های  سهام  ارزش  »كاهش  صادرات«، 
بازارهای صادراتی« و »تشدید مشکالت حمل و لجستیك« از جمله چالش های 

صنعت پتروشیمی كشور در شرایط شیوع ویروس كروناست.
 

چالش های حوزه صنعت
به طور كلی، شوک اقتصادی ناشی از بحران كرونا از سه جهت بر بخش تولید 
تامین، شوک های  زنجیره  در  اختالل  و  آلودگی  اینکه  نخست  است.  اثرگذار 
مستقیمی را به تولید وارد می كند؛ به گونه ای كه حتی كشورهایی كه زیان كمتری 
از ویروس كرونا دیده  اند، در تامین نهاده های وارداتی خود برای تولید دچار مشکل 

شده  اند. 
دوم اینکه تاخیر و تعلل مصرف كنندگان و شركت های تولیدی در خرید به دلیل 
نااطمینانی از وضعیت آینده و ضربه دیدن اقتصادهای بزرگ جهانی از قبیل 
چین، آلمان و آمریکا كه بخش قابل توجهی از عرضه و تقاضای جهانی را به 
خود اختصاص می دهند، كاهش شدید تقاضا و تعمیق ركود را برای بخش تولید 

به همراه دارد. 
همچنین اختالل در عرضه مستقیم محصوالت به دلیل مشکالت ناشی از شیوع 
ویروس كرونا در مقاصد داخلی و خارجی كشورها، محدودیت هایی را برای بخش 
تولید ایجاد می كند كه می توان به عنوان سومین عامل تاثیرگذار به آن اشاره كرد. 
است؟  ایجاد كرده  تولیدی صنعتی  واحدهای  برای  اما كرونا چه چالش هایی 
درخصوص تاثیر ویروس كرونا بر حوزه صنعت تولیدی كشور می توان چهار 
واحدهای  عقب افتاده  »دیون  تولیدی«،  واحدهای  »بالتکلیفی  اصلی  چالش 
تولیدی«، »مشکالت شركت های طرح محور« و »عدم تمایل به انجام مراودات 

توسط شركای تجاری« را به طور مختصر مورد بررسی قرار داد. 
بالتکلیفی واحدهای تولیدی: به دلیل عدم قطعیت دولت در تعطیلی یا عدم 
تعطیلی واحدهای تولیدی و نبود پروتکل های نحوه كار در شرایط اپیدمی، عماًل 

واحدهای تولیدی در بالتکلیفی و نیمه تعطیلی به سر می برند. 
هر واحد تولیدی یك زنجیره تولید دارد كه با عدم حضور كارگران )حتی 20 
درصدی نیروی كار( عماًل نمی تواند تولید مورد نظر را داشته باشد. اجبار به حضور 

سر كار نیز تبعات خاص خود را دارد. 
دیون عقب افتاده واحدهای تولیدی: در شرایط فعلی كه هم حوزه تولید و هم بازار 
تحت تأثیر قرار گرفته اند، سبب به وجود آمدن دیون عقب افتاده واحدهای تولیدی 

به ترتیب در حوزه های بانکی، بیمه تامین اجتماعی و مالیات شده است. 
اگرچه در بیانیه ها و مصاحبه های مختلف شنیده می شود كه در هر سه حوزه با 

واحدهای تولیدی همکاری الزم انجام می شود، اما متاسفانه براساس گزارش های 
اخذ شده به صورت جزیره ای در بعضی استان ها همکاری شده است و حتی بعضی 
از بانك های عامل زیر بار این موضوع نمی روند. حتی در مواردی دیده شده 
اقدامات نه تنها تسهیل گرانه نبوده، بلکه از شرایط عملکرد طبیعی هم فاصله 

گرفته است. 
مشکالت شركت های طرح محور: درخصوص طرح هایی كه در حال انجام است 
اگرچه در بندی از قرارداد این پروژه ها گفته شده است كه در شرایط بحرانی 
)فورس ماژور( همچون وقوع اپیدمی امکان اعالم عدم تاخیر توسط وزارت صمت 
و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، اما این كار تاكنون انجام نشده و همین 
موضوع موجب شده است تا به بعضی از این شركت ها فشار آورده شود و متحمل 

زیان شوند. 
عدم تمایل به انجام مراودات توسط شركای تجاری: با شیوع ویروس كرونا، 
شوک منفی سمت عرضه در قالب ایجاد چالش در تامین مواد اولیه و شوک منفی 
تقاضا به صورت كاهش در تقاضا منجر به ركود در صنایع می شود. این مشکل 

خود را به صورت كسری در تراز تجاری كشور نشان می دهد. 
اما شیوع ویروس كرونا، موجب كاهش تقاضای خودرو در حال حاضر شده است، 
اما پیش بینی ها حاكی از آن است با فروكش كردن این ویروس در انتهای فصل 
بهار و افزایش درخواست خودرو برای ابتدای تابستان و سفرهای تابستانی، مجددا 

این بازار با رشد تقاضا روبه رو خواهد شد. 
بنابراین باید برای جلوگیری از ایجاد بحران در پساكرونا نیز تمهیداتی اندیشید. 
چین از مبادی اصلی تامین قطعات اصلی تجهیزات، به خصوص قطعات با فناوری 
پیشرفته برای شركت های خودروسازی كشور است. محدودیت های اعمال شده 
در پروازهای مبدا چین از یکسو و كاهش تولید قطعات در این كشور به دلیل شیوع 
ویروس كرونا سبب شده این موضوع مطرح شود كه تامین قطعه خودروسازان در 

ماه های ابتدایی سال 1399 با مشکل مواجه شود. 
از طرف دیگر، شرایط تحریمی حاكم بر صنعت خودرو و محدودیت هایی كه از 
این ناحیه ایجاد شده نیز سبب شده خودروسازان از ذخیره كافی قطعه برخوردار 

نباشند، كه این موضوع نگرانی ها را افزایش داده است. 
در صورتی كه روند تامین قطعات و مواد اولیه از چین تسهیل نشود، این احتمال 
وجود دارد كه شركت های خودروساز مجبور شوند بار دیگر تولید خودروی ناقص 

را در دستور كار قرار دهند. 
از آنجا كه تامین قطعات از استان های بیشتر درگیر با این ویروس از جمله البرز، 
تهران و قم بوده و با درگیری این استان ها، به احتمال زیاد تامین قطعات با مشکل 
مواجه خواهد شد، زیرا حجم زیادی از قطعات خودروسازی از این استان ها در 

حال تامین است. 
پرداخت  در  تاخیر  بزند،  دامن  كنونی  بحران  به  می تواند  كه  دیگری  موضوع 
تسهیالت 5 هزار میلیارد تومانی جهت پرداخت مطالبات قطعه سازان بود كه 
مطابق گزارش انجمن قطعه سازی تا انتهای سال 1398، شركت ایران خودرو 

COVID 19 - اخبار، چالش ها و نوآوری ها در صنایع نساجی



36   شماره 206   خرداد 99

بیش از 85 درصد و شركت سایپا حدود 50 درصد تسهیالت مورد نظر را دریافت 
كردند. با ادامه وضعیت موجود حتی در صورت امکان تامین قطعات، به دلیل 

كمبود نقدینگی قطعه سازان، احتمال اختالل در تامین قطعات محتمل است.
چالش های حوزه معدن و صنایع معدنی

بخش معدن و صنایع معدنی، حدود 20 درصد از صادرات غیرنفتی ایران را به 
خود اختصاص داده است. از میان محصوالت مختلف صادراتی به سایر كشورها، 
محصوالت زنجیره فوالد، مس، سیمان، سنگ های ساختمانی، تزئینی و كاشی و 

سرامیك مهم ترین محصوالت صادراتی ایران است. 
كل صادرات محصوالت معدن و صنایع معدنی در 9ماه منتهی به آذر سال 1398 

از نظر وزنی، 42 میلیون تن و از نظر ارزشی 4/ 6 میلیارد دالر بوده است. 
از مجموع صادرات محصوالت معدن و صنایع معدنی، حدود 3/ 2 میلیارد دالر به 

كشورهای همسایه )صادرات زمینی( انجام شده است. 
تجارت زمینی محصوالت معدنی و صنایع معدنی: كشورهای عراق، تركیه و 
افغانستان سه كشوری هستند كه بیشترین میزان صادرات محصوالت معدن و 

صنایع معدنی به آنها انجام می شود. 
در حال حاضر كشورهای تركیه، عراق و پاكستان مرزهای خود با ایران را به طور 
كامل مسدود كرده یا محدودیت هایی مانند قرنطینه 14 روزه و... وضع كرده اند و 

امکان صادرات به این كشورها فراهم نیست. 
این كشورها در حال جست وجوی  ایرانی در  به تبع آن، مشتریان محصوالت 
تامین كنندگان جدید هستند. از جمله محصوالت عمده معدن و صنایع معدنی 
كه به كشورهای همسایه صادر می شود می توان به »محصوالت زنجیره فوالد«، 
»انواع محصوالت زنجیره سیمان«، »كاشی و سرامیك«، »سنگ های ساختمانی 
و تزئینی« اشاره كرد. بنابراین صنایع زنجیره فوالد به ویژه محصوالت نوردی 
)مقاطع( و لوله و پروفیل، صنایع سیمان، صنایع كاشی و سرامیك و معادن و 
واحدهای فراوری سنگ های تزئینی و ساختمانی بیشترین تاثیر را از رخدادهای 

ناشی از شیوع ویروس كرونا خواهند پذیرفت. 
دریایی  صادرات  عمده  معدنی:  صنایع  و  معدنی  محصوالت  دریایی  صادرات 
محصوالت زنجیره فوالد ایران به چین و كشورهای جنوب شرق آسیا است. 
شاخص قیمت سنگ آهن در بنادر چین در روزهای اخیر نزولی بوده است و بازار 

منتظر نحوه رفتار اقتصاد این كشور مانده است.
در صورتی كه روند فعلی انقباض اقتصاد چین همچنان ادامه پیدا كند، در آینده 

شاهد افت بیشتر قیمت سنگ آهن، گندله و كنسانتره خواهیم بود. 
در این میان، توجه به دو نکته حائز اهمیت است: اول آنکه بازارهای صادراتی 
ایران در جنوب شرق آسیا را غالبا كشورهای در حال توسعه ای تشکیل می دهد 
كه دارای سطح متوسط یا پایینی از استانداردهای بهداشتی و درمانی هستند؛ 
بنابراین، شیوع این بیماری در هفته های آتی در این بازارها بسیار محتمل است 

كه در این صورت اقتصاد این كشورها نیز منقبض خواهد شد. 
بنابراین پیش بینی می شود كه در هفته های آتی قیمت اسلب صادراتی ایران با 

كاهش ملموسی همراه باشد. نکته دوم آنکه محدودیت های ایجاد شده برای 
صادرات محصوالت نهایی فوالدی به كشورهای همسایه احتماال عرضه بلیت 
صادراتی را افزایش خواهد داد كه در نتیجه، قیمت بیلت صادراتی ایران نیز همراه 
با كاهش خواهند بود. درخصوص سایر فلزات اساسی مانند مس، روی، سرب و...، 
در حال حاضر انبارهای دنیا با رشد بی سابقه موجودی مواجه هستند و قیمت های 

جهانی افت قابل توجهی داشته اند.
 

چالش های صنعت پتروشیمی
متاسفانه با بروز بیماری ویروسی »كووید-19« و همه گیری جهانی آن در دنیا، 

صنعت نفت و گاز در باالدست و پایین دست با دگرگونی فراوانی مواجه شد. 
كشورهای مطرح صنعتی و مصرف كننده اصلی صنایع پایین دست نفت و گاز 
خود را به حالت نیمه تعطیل و تعطیل درآورده و قوانین سفت وسخت قرنطینه را 

اجرا كردند. 
كاهش تقاضای نفت در كل جهان در پی كاهش تقاضای محصوالت پایین دستی 
صنایع نفت و گاز و از طرفی عدم هماهنگی كشورهای اصلی تولیدكننده نفت 

درخصوص تعدیل عرضه نفت، سبب افت شدید قیمت نفت شدند. 
در شرایط عادی قیمت محصوالت پتروشیمی در گروه های مختلف، با الگوی 
خاص و وقفه های زمانی متفاوت تابعی از تغییرات قیمت نفت است. به گونه ای 
كه محصوالت متانول، ال.پی.جی و آروماتیك ها در كمترین وقفه زمانی، پلیمرها 
در مرحله بعدی و اوره و آمونیاک با وقفه طوالنی تر متاثر از تغییرات قیمت نفت 

می شوند. 
اما در شرایط فعلی فراگیری آثار و تبعات ویروس كرونا تا حدودی معادالت مربوط 
به وقفه های زمانی را به هم زده است و قیمت محصوالت پتروشیمی همزمان با 

افت قیمت نفت كاهش یافته است. 
میانگین قیمت نفت برنت در سال 2019 معادل 36/ 64 دالر بوده، به این ترتیب 
قیمت نفت شاخص برنت در سال 1399 نسبت به سال 1398 به طور میانگین 

معادل 7/ 35درصد كاهش خواهد یافت. 
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با توجه به وجود همبستگی باال بین قیمت نفت و قیمت محصوالت پتروشیمی 
می توان پیش بینی كرد كه درآمد صنعت پتروشیمی در سال 1399 حدود 30 

درصد كمتر از درآمد آن در سال 1398 خواهد بود. 
درمجموع افت قیمت محصوالت پتروشیمی و كاهش مقدار فروش محصوالت 
پتروشیمی به دلیل اتخاذ شرایط قرنطینه و بسته شدن مرزهای زمینی توسط 
كشورهای همسایه و مشکالت پیش آمده در تخلیه بار كشتی ها در حمل دریایی 
و كاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصوالت پتروشیمی را در پی دارد. 
درخصوص صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایعی كه محصوالت شان در حوزه 
مقابله با ویروس كرونا قابل مصرف است، از جمله صنایع شوینده، بخشی از 
صنایع نساجی و صنایع پالستیك در حال حاضر به دلیل افزایش تقاضا شرایط 
خوبی دارند. اما نباید از این موضوع غافل شد كه شرایط عمومی حاكم بر اقتصاد 
جهانی به ویژه تعمیق ركود با وقفه های زمانی متفاوت گریبان همه بخش های 

صنعتی را خواهد گرفت. 
اما با توجه به نیاز كشورهای همسایه به اقالم مورد نیاز برای جلوگیری از شیوع 
كرونا، پیشنهاد می شود زمینه سازی الزم برای به تعویق افتادن ركود و نیمه فعال 
شدن ظرفیت های ایجاد شده موجود، بعد از كنترل این ویروس در كشور از طریق 

صادرات این اقالم به كشورهای همسایه صورت گیرد.
 

اقدامات فوری برای کاهش آثار کرونا
صنعت: در حوزه صنعت با توجه به شرایط بحرانی به وجود آمده در كشور، الزم 
است 9 اقدام هرچه سریع تر انجام شود تا تاثیرات ناشی از این ویروس بر حوزه 

تولید به حداقل برسد. 
نخست اینکه دولت با كمك اتاق ها و تشکل های تخصصی هر حوزه، ضمن 
خردادماه 1399  پایان  تا  سه ماهه  تنفس  قالب  در  استمهال  و  تخفیف  ابالغ 
درخصوص دیون واحدهای تولیدی به ترتیب در هر سه حوزه بانکی، بیمه تامین 
اجتماعی و مالیاتی، نظارت پیگیر و مستمر در جهت وحدت رویه در اجرا را نیز 

در دستور كار قرار دهد. 
»عدم احتساب تاخیر یا مدت زمان درگیری با اپیدمی كرونا در مدت زمان كلی 
انجام پروژه تا زمان برطرف شدن شرایط بحرانی توسط وزارت صمت یا سازمان 
برنامه و بودجه متناسب با مفاد قرارداد فی مابین«، »اعالم تصمیم مشخص و 
قاطع دولت درخصوص تعطیلی یا عدم تعطیلی واحدهای تولیدی و جلوگیری از 
تصمیمات شتابزده«، »تسریع در پرداخت مابقی تسهیالت مصوب شده در شورای 
پول و اعتبار به خودروسازان برای پرداخت مطالبات قطعه سازان و جلوگیری 
نسبی از بحران عدم تامین قطعه برای سال 1399«، »اعطای بسته های حمایتی 
به صورت كاال كارت به كارگران بخش صنعتی با دوره تنفس 6 ماهه«، »حمایت 
مالی از بخش هایی كه با دستور دولت مجبور به تعطیل كردن شده اند یا افراد 
ُپرریسك )براساس سن، سابقه بیماری و نوع فعالیت( به صورت تقبل سهمی از 
حداقل حقوق«، »تخصیص كمك به تامین سرمایه در گردش برپایه ابزارهای 

تامین مالی زنجیره تامین« و »تصویب آیین نامه اجرایی تامین مالی فاكتورینگ 
ماده )8( قانون حداكثر استفاده از توان داخل« از جمله پیشنهادهایی است كه 

برای بخش صنعت ارائه شده است. 
همچنین دولت باید با محوریت وزارت صمت و بهداشت، ضمن ارائه پروتکل های 
بهداشتی نحوه كار نیروی كار زمینه آموزش آنها در شرایط اپیدمی را تهیه و ابالغ 

و جهت اجرایی شدن آن، زیرساخت رعایت پروتکل را نیز فراهم كند. 
معدن و صنایع معدنی: شواهد نشان می دهد شیوع ویروس كرونا تا دو تا سه 
ماه آینده ادامه پیدا خواهد كرد و بخش معادن و صنایع معدنی را با چالش های 
از جمله »رایزنی مقامات  پیشنهادهایی  بنابراین  جدی روبه رو خواهد ساخت. 
باز شدن  برای  پروتکل  تعریف  و  همسایه  كشورهای  با  ایران  خارجه  وزارت 
مرزها جهت تداوم تجارت زمینی بین ایران و كشورهای همسایه به ویژه عراق، 
تركیه، افغانستان و پاكستان« و »رایزنی مقامات وزارت امور خارجه با مقاصد 
عمده صادراتی ایران مانند چین و كشورهای جنوب شرق آسیا به منظور تعریف 
پروتکل های بهداشتی جهت تداوم صادرات« برای تداوم صادرات محصوالت 

معدن و صنایع معدنی مطرح است. 
همچنین به منظور جلوگیری از تعطیلی معادن كوچك و متوسط به ویژه معادنی 
كه از طریق صادرات محصوالت خود به كشورهای مختلف مانند چین، عراق، 
افغانستان و... فعالیت می كنند، پیشنهاد می شود تا با مصوبه شورای عالی معادن 
محاسبه و وصول حقوق دولتی با توجه به واقعیات موجود و نوسانات بازارهای 

داخلی و بین المللی انجام شود. 
حوزه صنعت پتروشیمی: پیشنهاد می شود جهت رفع مشکل انسداد مرزها و 
جلوگیری از ورود محصوالت صادراتی پتروشیمی كشور به كشورهای همسایه 
دارای اولویت هدف صادراتی از جمله عراق و تركیه، هیات هایی ویژه متشکل از 
نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، 

سازمان ملی استاندارد و نمایندگان بخش خصوصی اعزام شود. 
همچنین باید رایزنی های الزم درخصوص برطرف شدن محدودیت ایجاد شده در 
بخش حمل دریایی و تخلیه بار با كشورهای مقصد از جمله چین صورت گیرد. 

پتروشیمی های  نفتی،  فرآورده های  قیمت  كاهش  به  توجه  با  دیگر،  از سوی 
خوراک مایع می توانند برای تولید محصوالت ضروری شرایط فعلی نظیر پروپیلن 
و اتیلن كه كاربرد وسیعی در تولید البسه، ماسك و مواد ضدعفونی دارد، با استفاده 

از خوراک نفتا برنامه ریزی كنند. 
تأمین حداكثری مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی تولیدكننده اقالم مورد نیاز 
برای مقابله با ویروس كرونا توسط صنایع باالدستی پتروشیمی در بورس كاال 

یکی دیگر از پیشنهادها در حوزه صنعت پتروشیمی است. 
شدن  نیمه فعال  و  ركود  افتادن  تعویق  به  برای  الزم  زمینه سازی  همچنین 
ظرفیت های صنعتی ایجاد شده برای مقابله با ویروس كرونا، بعد از كنترل این 
ویروس در كشور، از طریق صادرات این اقالم به كشورهای همسایه صورت 

گیرد.
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 تکنولوژی های پوشیدنی « قابل تنفس»  کاربردی تر می شوند

پژوهشـگران مهندسـی، موفـق به ابـداع ماده ای فـوق نازک و قابل کششـی 
شـده اند کـه قابلیت باالیـی در برابرنفـوذ گازها دارنـد یا به عبارتـی از قابلیت 
تنفـس برخوردارنـد. ایـن مـاده به طـور ویـژه بـرای حـوزه بیومدیـکال یـا 
تکنولوژی هـای پوشـیدنی طراحـی شـده ، از آنجایی کـه قابـل نفود نسـبت به 
گاز می باشـد اجـازه می دهـد تـا ترکیبات ارگانیک فرار از پوسـت تبخیر شـده 
و در نتیجـه پوششـی راحـت بـرای کاربـران، به خصوص در بلندمـدت، فراهم 
نمایـد.  طبـق نظـر یونگ زو اسـتادمکانیک و مهندسـی هوافضا در دانشـگاه 
ایالتـی کارولینـای شـمالی: » نفوذپذیـری گاز در ایـن مـاده، پیشـرفت بزرگی 
نسـبت بـه الکترونیک هـای قابـل کششـی اسـت کـه قبـاًل ارائـه شـده اند« . 
لیکـن روش اسـتفاده شـده بـرای تولیـد مـاده مذکور نیـز اهمیـت دارد چون 
فرآینـد سـاده ای اسـت. محققـان از تکنیکی اسـتفاده می کنند به نـام »روش 
نمایـه تنفـس« تا بتواننـد فیلم پلیمر قابل کششـی را ایجاد نمایند که شـامل 
توزیـع یکنواخـت سوراخ هاسـت. فیلـم مذکـور با فرو بـردن در یـک محلول 

حـاوی نانوسـیم های نقره پوشـانیده می شـود. 
سـپس محققان مواد را با حرارت تحت فشـار قرار داده تا نانوسـیم ها در جای 
خـود ثابـت شـوند. به گفتـه یونـگ زو؛ فیلم حاصـل، ترکیب فوق العـاده ای از 
هدایـت الکتریکـی ، انتقـال نـور و نفوذ پذیـری بخـار آب را نشـان می دهـد و 
نانوسـیم های نقـره درسـت در زیـر سـطح پلیمرتعبیـه شـده ، همچنیـن ایـن 
مـواد ثبـات خوبـی در برابـر تعریـق در تماس بلندمدت با پوسـت بدن نشـان 

می دهنـد.
نتیجـه نهایـی بسـیار نـازک بـا فقـط چنـد میکرومتـر ضخامـت می باشـد 
و محصـول امـکان تمـاس بهتـر بـا پوسـت بـدن را فراهـم کـرده و بـه 

می بخشـد. بهتـری  نویـز  بـه  سـیگنال  نسـبت  الکترونیک هـا 
بـه گفتـه یونـگ زو؛ نفوذپذیـری الکترونیک هـای پوشـیدنی جهـت راحتـی 
بیشـتر حایـز اهمیـت اسـت. چنانچـه ابـزار پوشـیدنی نفوذپذیرنسـبت به گاز 
نباشـد ، ممکـن اسـت موجب سـوزش پوسـت گـردد. پژوهشـگران به منظور 
نشـان دادن پتانسـیل مـواد بـرای اسـتفاده در الکترونیک هـای پوشـیدنی، 

دوکاربـرد نمونـه را بـه صـورت آزمایشـی نمایـش دادند. 
نمونـه  اول شـامل الکترودهـای خشـک قابـل نصـب روی پوسـت به عنـوان 
حسـگر الکتروفیزیولـوژی بـود. اینها کاربـرد بالقوه چندگانه ماننـد اندازه گیری 
الکتروکاردیـو گرافـی ECG و الکترومیوگرافـی EMG دارند. به عقیده  یونگ 
زو؛ ایـن حسـگرها، در جفـت شـدن بـا الکترودهـای تجـاری موجـود، تـوان 

ضبـط سـیگنال بـا کیفیت عالـی را دارا می باشـند.  
نمونـه دوم سـنجش لمـس منسـوجات رابـط ماشین-انسـان را نشـان داد. 
محققـان از یک آسـتین پوشـیدنی کـه بـا الکترودهای متخلخل تلفیق شـده 
بودنـد جهـت بازی کامپیوتری اسـتفاده کردنـد. یونگ زو چنین اظهارداشـت : 
»اگرمـا بخواهیم حسـگرهای پوشـیدنی یـا رابط های کاربـری تولید کنیم که 
بـرای مدت زمـان طوالنی بـر تن باشـند، بی تردیـد نیازمند مـواد الکترونیکی 

قابـل نفوذ به گازهسـتیم«.

شرکت  Cifra از تکنولوژی WKS توسط
 برای تولید ماسک استفاده می کند 

 WKS متخصـص تولیـد پارچه های کشـباف بـدون درز یا ، Cifra مجموعـه
برای طیف وسـیعی از ماسـک های محافظ اسـتفاده کرده اسـت. ماسک های 
ارائـه شـده در بـازار مصـرف ایتالیا، به مبارزه بـا کووید 19 کمـک خواهدکرد. 
ماسـک های مذکـور موفـق بـه کسـب گواهـی Oeko-Tex اسـتاندارد 100 
نیـز شـده اند. سـاختار ایـن ماسـک کـه طراحـی و تولیـد آن در ایتالیـا انجام 
شـده ؛ پارچه کشـباف دوالیه اسـت و جهـت راحتی مصرف کننـده هیچ درزی 
درآن وجـود نـدارد. ماسـک Cifra ضد باکتـری، ضد قطـره بـوده و قابلیـت 
شستشـو تـا 5 بـار را داراسـت. مـواد بـه کار رفتـه در هر ماسـک مشـتمل بر 
80 درصـد پلی آمیـد، 20 درصـد الیکـرا از نخ هـای مالتی فیالمنت می باشـد ، 
درصـد بـاالی الیکـرا در ایـن طـرح نیز موجـب اسـتقرار مطلوب ماسـک به 
روی صـورت می باشـد. نکتـه قابـل توجـه اینکـه؛ در پارچـه تکمیل شـده از 
تکنولـوژی HeiQ’s Eco-Dry اسـتفاده شـده ، با به کاربـردن این تکنولوژی 

دفـع آب و رطوبـت ، بـدون فلورکربـن امکان پذیـر خواهد بود. 

تهیه و تنظیم:  تهمینه موالنا
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صادرات نساجی ترکیه شاهد کاهش 51.7 درصدی می باشد

طـی مـاه آوریـل، صادرات نسـاجی کشـورترکیه افت شـدیدی راتجربـه کرد. 
بسـته شـدن بازارهابـه دنبـال شـیوع کرونـا، اختـالل درزنجیـره ی توزیـع، 
محدودشـدگی مواداولیـه، همگی ازجملـه عواملی تاثیرگذاردرایـن فرآیند بوده 
انـد. براسـاس تـازه ترین آمارهـا، کل ارزش صادرات درمـاه آوریل 2020 تنها 
9 میلیـارد دالر بـوده کـه عمـاًل 41.4 درصـد کاهـش داشـته اسـت. الزم به 
ذکراینکـه درفاصلـه مـاه ژانویـه تـا آوریل سـال جـاری نیز صادرات نسـاجی 

16.1 کاهـش داشـته وبـه رقم 2.8 میلیارد دالررسـیده اسـت. 
سـهم صنعت نسـاجی درکل صـادرات ترکیه درمـاه آوریـل؛ 4.6 درصد اعالم 
شـد، درحالیکـه درفاصلـه ی ژانویه تا آوریل این سـهم ازکل صـادرات ترکیه  
5.6 درصـد بـود. یعنـی صـادرات نسـاجی ایـن کشـوردرماه آوریـل مجموعـًا 

51.7 درصـد کاهـش را تجربه کرده اسـت. 
طبـق گزارش منتشرشـده توسـط انجمـن صادرکنندگان نسـاجی و پوشـاک 
اسـتانبول itkib ؛ ارزش صـادرات صنعـت نسـاجی و مواداولیـه 834 میلیـون 
دالردرمـاه ژانویه 2020 و 835 میلیون دالر درماه فوریه ی 2020 برآوردشـده 

کـه درقیـاس با همین زمان درسـال گذشـته افزایش داشـته اسـت.
بـه عبـارت دیگردرمـاه مـارس 2020 ، آمارصـادرات نسـبت بـه سـال 2019 
درهمیـن دوره عقـب مانـد چـون پـس ازهشدارسـازمان جهانـی بهداشـت 
درخصـوص همه گیـری کرونا، کشـورهای اروپایـی تصمیمـات بازدارنده ای 

پیرامـون واردات اتخـاذ نمودنـد. 
درنتیجـه صنعـت نسـاجی ترکیـه کـه توانسـته بـود درمـاه مـارس 2019 به 
صادراتـی بـا ارزش 898 میلیـون دالر دسـت پیداکنـد ، اینـک و درماه مارس 
2020 بـا یـک افـت نگران کننده ، رقمـی درحدود 754 میلیـون دالرصادرات 

داد.  انجام 
همچنیـن ضررصادراتـی درماه آوریل به شـدت چشـمگیربوده اسـت؛ صنعت 
نسـاجی وپوشـاک در آوریـل 2019 کاالهایـی بـه ارزش 857 میلیـون دالررا 
صادرکـرده درحالیکـه درآوریل 2020 با سـقوط 50 درصـدی، ارزش صادرات 

تنهـا 414 میلیون دالراعالم شـده اسـت. 

پـس از شـیوع بیماری کرونـا، صادرات ایـن بخش عماًل ماهانـه 44.4 درصد 
کاهش را شـاهد بوده اسـت.

برند Hugo Boss لباس جدید گیاهی را به بازارمعرفی کرد

 PETA اولیـن لبـاس مردانـه »بـدون مـواد حیوانی«  بـا لوگـوی مورد تاییـد
روانـه بـازار مصـرف می شـود. در ایـن لباس کـه برای فصـل بهار-تابسـتان 
2020 تـدارک دیـده شـده ، لینـن ارگانیـک مجـوزدار اسـتفاده شـده و عمـاًل 

مصـرف پشـم به شـیوه سـنتی حـذف گردیده اسـت.
در واقـع جنبـش »مـردم بـرای رفتـار اخالقـی با حیوانـات« به شـیوه  نوینی 
برای بررسـی خشـونت در فرآیند پشـم زنی در چهار قاره تبدیل شـده اسـت. 
بـه گفته خانـم الیزه آلـن، مدیـر PETA ؛ ازآنجاکه تقاضا برای فشـن منطبق 
بـا اخالق، روبه افزایش اسـت. برند Hugo Boss به شـدت برای تشـکیالت 
PETA قابل تحسـین می باشـد چرا که نخسـتین برند محبوب مردانه اسـت 

کـه نقطـه عطف لباس هـای مردانـه بـدون فرآورده هـای حیوانی پدیـدآورده 
است. 

کـت و شـلوار Hugo Boss از مـواد گیاهـی و رنـگ و چسـب تهیـه شـده 
درحالی کـه به جای پشـم حیوانـات از مواد گیاهـی/ لینن ایتالیایی بافته شـده 
اسـت. لوگـوی تشـکیالت PETA ، فقط بـه محصوالتی اعطا می شـود که از 

مـواد غیرحیوانی تولید شـده باشـند. 
در حـال حاضـر، بیـش از هزار برند پوشـاک در سراسـر دنیا موفـق به دریافت 
تاییدیـه PETA بـرای محصـوالت و مجموعه هـای لبـاس خـود گردیده اند. 
طـی سـال های اخیـر، کمپین هـای مختلفی با هـدف اعتراض بـه روش های 
خشـن پشـم زنی حیوانـات شـکل گرفته اند. متاسـفانه دسـتمزد پشـم چین ها 
براسـاس حجم کاراسـت و نه براسـاس سـاعات پشـم چینی و به همین علت 

گوسـفندها مـورد ضـرب و شـتم هم قـرار می گیرند. 
ناگفتـه نمانـد کـه به دلیل شـکایات متعدد از سـوی مجموعه های وابسـته به 
PETA بـه مقامـات ذیربـط ، تاکنـون محکومیت هـای متعددی در اسـترالیا و 

اسـکاتلند اعمال شـده است. 
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شرکت Epson  برای تولید ماسک از تکنولوژی 
فیبر خشک بهره می گیرد

شـرکت Seiko Epson برای اولین بار از تکنولوژی فیبرخشـک جهت تولید 
ماسـک صـورت بـرای کارکنـان خـود درژاپن اسـتفاده مـی کنـد. تکنولوژی 
فیبرخشـک کـه درسیسـتم تولیدکاغـذ خشـک کاربـرد داشـته، یـک فرآیند 
اسـتریل اسـت که پیـش ازاین جهـت تبدیل کاغذ مصرف شـده بـه کاغذ نو 

دردفاتراداری اسـتفاده می شـده اسـت.  
امـا درتولید ماسـک های حفاظتی تفاوت این اسـت که ماسـک هـا نه ازکاغذ 
بلکـه ازفیبرهـای کاربـردی سـاخته می شـوند. شـرکت Epson قراراسـت تا 
قبـل ازپایـان ماه می میالدی تولید ماسـک هـای مذکوررا آغـاز نماید. جالب 
اینکـه شـرکت Epson برنامـه ای بـرای فـروش ماسـک هـای تولیـد شـده 
نـدارد و صرفـاً درپاسـخ بـه نیـاز مبرم بـه تجهیـزات دفاعی بـرای کارکنانش 

دربرابرمـوج جدیـد بیمـاری کرونـا اقدام به تولید ماسـک مـی نماید. 

استارت آپ هندی دستگاهی برای پارچه های 
ضدباکتری تولید می کند

یـک اسـتارت آپ در هند، روی روشـی تـازه برای پوشـش دادن پارچه با مواد 
ضدمیکروبـی کار می کنـد. دسـتگاه تولیـد شـده بـرای پوشـش دادن پارچه، 

قـادر اسـت تـا حداکثر100 متـر پارچه ظـرف فقط چنـد دقیقه تولیـد نماید. 
ایـن اسـتارت آپ با نام Wearables Muse، موسسـه ای اسـت که از سـوی 
انتسـتیتوی تکنولوژی هند IIT  در شـهر مدرس )Mardas( حمایت می شود. 
براسـاس گـزارش رسـانه محلـی، تـالش ایـن گـروه درحـال حاضـر بـر 
مقیاس پذیـری جهـت پوشـش دادن منسـوجات بـا نانو ذراتـی بـر پایـه مـواد 
ضدمیکروبـی می باشـد کـه می توانند کرونا ویروس انسـانی حاصـل از تماس 
را غیرفعـال نماینـد. گفتـه می شـود کـه این مـواد پوشـش دهنده  تـا 60 دور 
شستشـو، همچنـان موثر خواهنـد بـود و در درجه اول به منظور تولید ماسـک 
N95 ، ماسـک های جراحـی و بسـته بندی های غذایی کاربرد خواهند داشـت. 
طبـق آزمایش هایـی کـه تاکنـون انجام شـده، پارچه هـای پنبه ای، پلی اسـتر، 
و پنبه-پلی اسـتر را می تـوان بـا ایـن مـواد پوشـش داد؛ ایـن موسسـه نوپـا 
پیش بینـی می کنـد تـا بـه زودی نتایـج آزمایـش بـه روی بقیـه پارچه هـا را 
نیـز اعـالم کنـد. موسسـه Wearables  Muse ازهمینـک همـکاری خود را 
بـا یـک شـرکت تولیـد ماسـک بـرای ماسـک های ضدویـروس  N95 آغـاز 

اسـت.  کرده 

برندها هزینه ویروس کرونا را می دهند

برند هـای بـزرگ Puma و Adidas از خسـارات اخیـر بـر کسـب و کارشـان 
بـه دنبـال شـیوع ویـروس کرونا خبـر داده انـد. گرچـه ویروس درحـال حاضر 
بـه سراسـر دنیا سـرایت کرده اسـت لیکن ایـن برندها توجه و سـرمایه گذاری 

بزرگـی بـر بازارچین داشـته اند. 
اینـک تامین کننـدگان محصـول نهایـی Puma در چیـن بیـن 80 تـا 100 
درصـد از ظرفیـت خـود را کارمی کننـد. همچنیـن تامین کننـدگان مـواد اولیه 
دوبـاره فعالیـت خـود را آغـاز نموده انـد. ولـی بـه هرحـال فروش تحـت تاثیر 
بحران کرونا قرارداشـته اسـت. برند Adidas هم خبـر از کاهش 80 درصدی 
فـروش در بـازار چیـن می دهـد و براسـاس آخریـن آمـار، درآمد ایـن برند در 
بـازار چیـن طـی سـه ماهه نخسـت 2020 حـدود یک میلیـارد یـورو کمتر از 

دوره مشـابه سـال قبل بوده اسـت. 

COVID 19 - اخبار، چالش ها و نوآوری ها در صنایع نساجی
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برند Mango به ائتالف پوشاک پایدار پیوست

بـا هـدف سـنجش تاثیـرات زیسـت محیطـی و اجتماعـی برندهـای لباس و 
بهبـود عملکردهـا در زنجیره تامین، برنـد اسـپانیایی Mango نیزبه »ائتالف 
پوشـاک پایـدار« ملحـق گردید. یعنی به 50 شـرکت و سـازمان از 35 کشـور 
پیوسـت کـه در جهـت تولید پایـدار در حـوزه نسـاجی، کفش و پوشـاک گام 
برمی دارنـد.  مجموعـه Mango براین باور اسـت که صنعت نسـاجی نیازمند 
تحـول اسـت تـا پایـدار شـود بنابرایـن، پیشـرفت های اجتماعـی و زیسـت 
محیطـی هـدف اصلـی مدیـران ایـن برنـد محسـوب می شـوند تا به سـوی 
»پایـداری« رهسپارشـود.ضمناً Mango اعالم کرده طرحی را در دسـت دارد 
کـه بـر اسـاس آن 100 درصـد از پنبه مصرفـی اش تا سـال 2025، محصول 
پـرورش پنبـه بـه شـیوه »پایـدار« تامیـن شـود و 50 درصـد از پلی اسـتر 

مصرفـی اش هـم از بازیافـت به دسـت آید.

تقاضا برای پنبه طی دوران همه گیری کرونا 
با کاهش چشم گیری روبه روست

گسـترش سـریع بیمـاری کرونـا  زنجیـره تامین پنبـه را نیـز در دنیا را به شـدت 
تحـت تاثیـر قرارداده اسـت. کاهش غیرمنتظـره مصرف پنبـه در کارخانجات در 

تمامـی کشـورهای برخوردار از صنعت ریسـندگی مشـاهده می شـود. 

کشـورهایی نظیـر ترکیـه، هنـد، چین، پاکسـتان، بنـگالدش و ویتنام آسـیب 
جـدی بـه ایـن لحـاظ را تجربـه می کنند.

ریسـندگی چیـن تـا 90 درصـد طـی اوج دوران همه گیـری ، یعنـی اوایـل ما 
مـارس، سـقوط کـرد. صنعت ریسـندگی درچین اکنون درشـرف احیاسـت اما 
بـا پیـش بینی کاهش مصرف پوشـاک، احیای صنعت ریسـندگی برای سـال 

جـاری بسـیارمحدود خواهد بود. 
کرونا به سـرعت درترکیه، هند و پاکسـتان گسـترش پیدا کـرده و همانند چین، 
امـروز درهندوسـتان، پاکسـتان و بنـگالدش نیـز سـفرمحدود شـده و درنتیجه 
تاثیـرات مشـابهی درصنعـت ریسـندگی آنهـا هم بـه وجودآمـده اسـت. اصواًل 
خرده فروشـی پوشـاک و نسـاجی شـاهد تنزل اساسـی بوده اسـت. بسـیاری از 
کسـب وکارهای غیرضـروری مرتبط با پوشـاک از جمله فروشـگاه ها، برای کم 
کـردن روند شـیوع بیماری اکنون تعطیل هسـتند. عـالوه بر اینها، بـا باال رفتن 
نرخ سراسـری بیـکاری و کاهش درآمـد مصرف کنندگان، برمحدود شـدن توان 

خریـد پوشـاک موثرخواهد بود.
پیش بینـی بـرای مصـرف پنبـه جهانی در سـال جـاری در حـدود 6/4 درصد 
سـقوط داشـته اسـت )7/6 میلیون عدل در آوریل 2020 در مقایسـه با مارس 
2020(. پیـش بینـی فعلـی تقاضـای سراسـری پنبـه در حـدود 111 میلیـون 
عـدل اسـت حـال آن که تامیـن پنبه دنیـا حداکثـر 122 میلیون عـدل اعالم 

شـده است. 

نمایشگاه دموتکس 2020 کنسل شد

بـه دلیـل بروز همه گیری بیمـاری کرونا، برگزاری نمایشـگاه فرش و کفپوش 
ترکیـه بـه سـال 2021 موکـول گردیـد. در ایـن رابطـه جلسـات متعـددی با 
مسـئولین نمایشـگاه هـم در ترکیـه و هم دیگر کشـورها منعقد شـده اسـت. 
قـرار اسـت تـا برگزارکننـدگان در سـریع ترین زمـان، عالقمنـدان را از تاریخ 
Do-  جدیـد ایـن رویـداد مطلـع نماینـد. اطالع رسـانی از طریـق سـایت های

motex در نقـاط مختلـف برگـزاری نمایشـگاه انجام می شـود و بـه ابهامات 

احتمالـی شـرکت کنندگان پاسـخ داده خواهد شـد. 

COVID 19 - اخبار، چالش ها و نوآوری ها در صنایع نساجی
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شرکت Picanol ازساخت صد هزارمین ماشین بافندگی
 rapier خود درنیمه ماه می خبرداد

  picanol شـرکت ، rapier ماه می سـال جاری، با خروج  100هزارمین دسـتگاه
بـه نقطه ی عطف دیگری دسـت یافت. همچنین امسـال این شـرکت بیسـت 
و چهارمیـن سـال فعالیت خود رادر تولید ماشـین های بافندگی جشـن می گیرد. 
صدهزارمیـن دسـتگاه قراراسـت تا به کارخانـه saitex fabrics در کشـورویتنام 
 rapier نسـل های مختلفی ازدستگاه picanol ارسـال گردد. ازآغازکار، شـرکت
 gama ،1983 در سـال GTM را عرضـه کـرده کـه ازآن جملـه مـی تـوان بـه
درسـال GamMax 2020، OpticMax ،1996 و GT-Max درسـال 2007 
اشـاره کرد. دسـتگاه کنونی یعنی OptiMax-i دارای طیف کاملی ازبرنامه های 
کاربـردی مـی باشـد وبدون شـک یکی ازسـریع ترین دسـتگاه هـای بافندگی 
جهـان محسـوب می شـود.  نکتـه جالـب توجه این اسـت کـه حتی درشـرایط 
بحـران اقتصـادی هـم هنـوز شـرکت ها بـرای سـاخت و نصـب ماشـین های 

بافندگـی تـالش می کنند. 

شرکت Shima Seiki اروپا اقدام به تولید
ماسک های صورت کرده است

در مـاه آوریـل و در پـی عرضـه اطالعـات مربوط بـه 9 مدل متنوع پوشـش 

Shi- ژاپـن ، اکنـون شـرکت تابعـه  اروپایـی Shima Seiki  صـورت توسـط
ma Seiki یـک بسـته فنـی بـا اطالعـات بافندگی ، نـخ و تکمیـل، در اختیار 

مشـتریان دسـتگاه های این شـرکت گذاشـته اسـت. بسـته فنی این امکان را 
 Shima فراهـم می کنـد تـا دسـتگاه های تولید کننـده پوشـش های صـورت
Seiki یعنـی ماشـین های مـدل NSSR  و NSVR و همچنین ماشـین های 

قدیمی تـر بـا گیج هـای 12، 14 و 16 تولیـد ماسـک را انجـام دهنـد. 
بـه ایـن ترتیـب، تمامـی ماسـک های تولیـد شـده سـه بعدی و یـک تکـه 
هسـتند، از جمله بندهـای پشـت گـوش پس از بافته شـدن، هیچ نـوع دوخت 

ندارند.  اضافـی 
 WHOLEGARMENT همـان اطالعـات بـرای ماشـین های اکسسـوری
T و WHOLEGARMENT T’Mini در دسـترس می باشـد. ایـن امـکان 
وجـود دارد کـه ماسـک ها در یـک یـا دورنگ باشـند و لوگویا مـارک تجاری 
دلخـواه نیـز روی آن هـا درج گـردد. ضمنـاً، یـک جیـب یکپارچـه بـه منظور 

قـراردادن گیـره بینـی هم در ماسـک تعبیه شـده اسـت.
نـخ انتخـاب شـده Shima Seiki اروپا؛ ترکیبی از ویسـکوز/ پلی اسـتر اسـت 
کـه دارای خـواص کششـی و تراکم بافت باال می باشـد. پارچـه نهایی حجیم 

نبـوده و در نتیجه پوشـیدن آن راحت اسـت.

ماشین سازان ایتالیا شاهد کاهش شدید درسفارشات
 نیمه  نخست سال 2020 است

در سـه ماه اول سـال جدید میالدی، سفارشـات دریافتی توسـط ماشین سازان 
ایتالیـا افول قابل توجهی داشـته چراکه همه گیری کرونا تاثیر سـنگینی براین 
بخـش صنعـت برجای گذارده اسـت. طبـق اظهـار نظرانجمن ماشین سـازان 
ایتالیـا، پیامدهـای منفـی کاهـش سفارشـات را در فصل دوم سـال به مراتب 

مهلک ترعنوان کرده اسـت.   
شـاخص میزان سفارشـات که اخیراً توسـط انجمن ماشین سـازان ایتالیا تهیه 
شـده حاکـی از 31 درصـد کاهش ازسـه ماه نخسـت 2019 درقیـاس با دوره  

مشـابه درسـه ماه نخسـت سـال 2020 می باشد.  
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میـزان سفارشـات هـم در بازارداخلـی ایتالیـا و هـم بازارخارجی منفـی بوده و 
بـازار خارجـی عمـاًل 26 درصد افت داشـته اسـت. 

ایـن درحالیسـت که بازار داخلی در مقایسـه با سـه مـاه اول 2019 ، 57 درصد 
کاهش داشـته اسـت.  به گـزارش انجمن ماشین سـازان، ایتالیـا در 2019 هم 
در تولیـد ) 13درصـد کاهش( و هـم در صادرات )14درصد کاهش( نسـبت به 
سـال قبـل بـا افت قابـل توجهی دسـت بـه گریبان بـود و پس از یک سـال 
دشـوار، روبه رویـی بـا بحـران حاصـل از کرونا، بازارهـای چین، ترکیـه و هند 

در همـان آغـاز 2020 رکـود جدی را تجربه کرده اسـت. 
انجمـن ماشین سـازان ایتالیـا نماینده بخشـی از صنعت این کشـور اسـت که 
حـدود 300 تولیدکننـده ) 12هزارنفـر( را در اشـتغال دارد ، ارزش تولیـد ایـن 
بخـش بالـغ بـر 2.3 میلیـارد یـورو می باشـد و مهـم اینکـه 82 درصـد از این 

تولیـد به صـادرات اختصـاص دارد. 

شرکت Hyosung خط تولید االستان را برای کمک به تولید 
ماسک تغییرمی دهد

بـه دنبـال نیازروزافـزون به ماسـک های صورت هـم برای افـرادی که صف 
مقـدم مبـارزه بـا COVID-19 هسـتند وهـم افـرادی کـه جویـای افزایـش 
elas- تولیـد  Hyosung حجـم  باشـند، شـرکت مـی   حفاظـت شـخصی 
tane creora را بـاال بـرده اسـت. شـرکت کـره ای Hyosung کـه درحـال 

حاضربزرگتریـن تولیـد کننـده ی االسـتان دردنیـا می باشـد.
االسـتان درابعـاد وسـیعی بـرای سـاخت حلقـه هـای گوش و تسـمه ی سـر 
بـه کار مـی رود. در حـال حاضـر عمـده ی تولید ماسـک در چیـن انجام می 
شـود و بـا توجـه به افزایـش تقاضا برای ماسـک هـای صورت تقریباً بیشـتر 

تولیدکننـدگان پوشـاک دنیـا بـر تولید ایـن کاال متمرکز شـده اند. 
افزایـش صعـودی درتولید سـبب شـده تـا برخی ضمایم ماسـک مثـل حلقه 

های گـوش کمیاب باشـند. 
شـرکت Hyosung بـا تغییرخـط تولیـد نـخ elastane creora موفـق شـده 
تامیـزان تامیـن ماسـک دربازارجهانی را تا 20 درصد باال ببـرد.  بااین رویکرد، 

شـرکت Hyosung سـهم به سـزایی درتولید حلقه های گـوش برای چندین 
میلیـارد ماسـک صـورت در مـاه خواهدداشـت. به ایـن ترتیب تمامی سـایت 
هـای تولیـد Hyosung بـرای خدمات رسـانی درچین و درسـطح بین المللی 

مشـارکت می کنند.
پیـش بینـی هـا حاکـی ازرشـد مـداوم تقاضـا بـرای ماسـک اسـت چراکـه 
بسـیاری ازدولـت هـا بـه دلیـل عـدم امـکان اجـرای طـرح فاصلـه گـذاری 

اجتماعـی، شـهروندان را بـه اسـتفاده از ماسـک ملـزم مـی نماینـد. 

مجموعه Leicester  تولیدکننده البسه کشباف 
Mars اقدام به ساخت ماسک نمود

شـرکت بریتانیایـی Leicester ، متخصـص در تولید پوشـاک کشـباف، اخیراً 
تولیـد کشـباف را بـا ماسـک های محافظتی صـورت، جهت اسـتفاده عموم و 

کارگـران، جایگزیـن نمـوده تـا به جریان مبـارزه با بیمـاری کرونـا بپیوندد.
 GB Stoll همکاری نزدیکی بـا Mars در ایـن راسـتا، برند پوشـاک کشـباف
)نمایندگـی انحصـاری شـرکت STOLL در انگلسـتان( و مرکـز طراحـی 
کشـباف آن داشـته تـا طیفـی از ماسـک های محافـظ کشـباف را در اختیـار 

بگـذارد.   مصرف کننـدگان 
دیویدویلیامـز، مدیرعامـل و مدیـر مرکـز طراحـی Stoll GB درایـن رابطـه 
 Mars گفـت: »درپـی توسـعه محصـول ، مفتخریم اعـالم کنیم که کشـباف
اقـدام بـه تولیـد ماسـک بـا کیفیت بـاال بـرای مشـاغل و مصارف شـخصی 

اسـت.« نموده 
ماسـک های مذکـور از جنـس پلی اسـتر Diolen و نقـره ترکیبـی هسـتند ، 
و  آلـرژی  باکتـری،  برابـر  در  محافـظ  به عنـوان  کـه سال هاسـت  مـاده ای 
میکروب شـناخته شـده اسـت. ماسـک ها قابل شستشو با ماشـین لباسشویی 
و اسـتفاده مجـدد می باشـند. مزیـت ایـن ماسـک ، بـدون در زبودن آن اسـت 
کـه در نتیجـه ماسـک محصـور شـده و تسـمه های پشـت گوش گسـترده تر 
می باشـند و راحتـی بـه حداکثـر می رسـد. لیکـن هنـوز بـرای اسـتفاده های 

بیمارسـتانی مناسـب نیستند. 
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  مقاله

جهش  سال  عنوان  تحت  جدید  سال  نام گذاری 
كه  گذشته  سال  حركت  استمرار  در  كه  تولید 
تحت عنوان سال رونق تولید است، خبر از عزم 
ملی در جهت افزایش تولیدات داخلی، رسیدن به 
مرزهای خودكفایی و مثبت شدن رشد اقتصادی 
كشور می دهد. برای اینکه نگاهی به آینده بیندازیم 
و الزامات تحقق این هدف سال را بررسی كنیم، 
و  بیفکنیم  نظری  گذشته  سال  به  ابتدا  می باید 
كارنامه دولت در سال قبل را نیز كه هدفی مشابه 
با سال جاری را دنبال می كرد، مرور كنیم، مضافا 
اینکه این دو هدف در راستا و مکمل همدیگرند. 
همگان استحضار دارند كه هدفگذاری سال قبل 

نیز تحت عنوان رونق تولید تعیین شده بود. 
در این راستا اقدامات متعددی از سوی مسئولین 
مرتبط در قوای سه گانه به عمل آمد كه خوب 
است اینك كه سال 1398 به پایان رسیده است، 

جمع بندی همه جانبه و شفافی از سوی دولتمردان 
در این خصوص به فعاالن اقتصادی و همچنین 
عامه مردم ارائه شود و از مفاهیم كلی و غیرقابل 
رصد از قبیل اینکه چند هزار واحد تولیدی راكد به 

چرخه تولید بازگشته است، خودداری شود. 
باید به طور شفاف و از سوی مقامات وزارت صمت 
و همچنین روسای سازمان های صنعت، معدن و 
تجارت استان ها و همچنین روسای شهرک های 
چند  این  كه  شود  اعالم  ملی  و  استانی  صنعتی 
هزار واحد تولیدی كه به ادعای مسئولین دولتی 
و صنعتی به چرخه تولید بازگشته اند، در چه رشته 
صنایعی فعال بوده اند؟ پراكندگی استانی آن ها به 
چه صورت بوده است؟ با چه ظرفیتی در حال تولید 
هستند؟ افزایش تولید ناشی از این بازگشت در هر 
رشته صنعتی چه مقدار بوده است؟ چه مقدار از 
میزان بیکاری بر اثر این فعالیت ها كاسته شده؟ 

چه مقدار بر روی كاهش تورم اثر مثبت داشته؟ 
جلوگیری  یا  صنعت  رشد  افزایش  در  میزان  چه 
از كاهش رشد صنعت موثر بوده است؟ چقدر در 
در  ثروت  ایجاد  و  داخلی  ناخالص  تولید  افزایش 
كشور اثرگذار بوده است؟ و مواردی از این دست. 

وگرنه صرف اعالم اینکه چند هزار واحد تولیدی 
در سال رونق تولید مجددا به چرخه تولید بازگشته 
است، بدون اعالم نتایج این بازگشت بر اقتصاد و 

صنعت كشور، ناكافی است. 
بدیهی است چنانچه اطالعات دقیق و صحیحی از 
اقدامات به عمل آمده در سال قبل و نتایج حاصل از 
آن اقدامات را نداشته باشیم، در ادامه نیز نمی توانیم 
سال  در  تولید  برای هدف جهش  خوبی  مجری 
جاری باشیم. اما در خصوص الزامات تحقق هدف 
جهش تولید، چند مطلب قابل ذكراست كه ذیال به 

آنها می پردازم.

جهش تولید در سایه ویروس کرونا
مهندس علیرضا حائری - عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران
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1- اولین راهکاری كه به ذهن می رسد، استفاده 
حداكثری از ظرفیت های تولیدی موجود است كه 
مستلزم تامین حداكثری مواد اولیه است كه آن هم 

نیازمند تامین حداكثری نقدینگی است. 
لذا تمام هم و غم دولت و مسئولین اقتصادی آن 
می باید در راستای تسهیل شرایط تهیه و تامین 
نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی  اولیه مورد  مواد 
باشد كه در شرایط تحریم، تدابیر ویژه ای را طلب 

می كند. 
انعقاد و توسعه پیمان های دو جانبه با طرف های 
همچنین  و  ترجیحی  تخفیفات  قالب  در  تجاری 
ملحق شدن به پیمان های چندجانبه منطقه ای از 
پیمان های  فعال كردن  و  پیمان شانگهای  قبیل 
به منظور  و گروه دی هشت  اكو  قبیل  از  موجود 
استفاده حداكثری از ظرفیت های این پیمان ها و 
كشورهای عضو آن می تواند در شرایط تحریم به 
كمك كشور آمده و در جهت تامین مواد اولیه مورد 

نیاز صنایع راهگشا باشد.
در كنار این اقدامات تسهیل مقررات واردات كاال و 
ترخیص سریع آن از گمرک و كاهش بوروكراسی 
در امورات گمركی و همچنین تسهیل مقررات ورود 
موقت كاال كه مورد تاكید رئیس جمهور كشورمان 
هم قرار گرفته است و در ماجرای واردات تجهیزات 
پزشکی دردسر آفرین شد از دیگر الزامات رونق و 

جهش تولید در كشور است.

2- مسئله بعدی، تقویت بنیه مالی بانك های كشور 
به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز صنایع در جهت 
تحقق هدف سال است كه از دیگر اقدامات مورد 
انتظار از سوی دولت و همچنین قوای قضاییه و 

مقننه است.
ایجاد عزمی جدی در جهت وصول مطالبات معوق 
بانك ها كه این روزها نیز با شیوع ویروس كرونا 
و اختالل جدی در نظام اقتصادی و كسب و كار 

واحدهای تولیدی، احتماال بر مقدار آن نیز افزوده 
خواهد شد از دیگر اهداف سال جاری باید باشد.
در این راستا حساب افراد و واحدهایی را كه بدون 
این  شیوع  از  ناشی  زیانبار  تبعات  گرفتار  اختیار، 
بیماری در كشور و كل جهان شده اند با حساب 
افرادی كه بدون ضابطه از منابع بانك ها برداشت 
كرده و با قلدری حاضر به پس دادن آن نیستند 
و به اندازه كافی نیز توان مالی برای استرداد آن 
را دارند را باید جدا كرده و نگذارند تا این افراد با 
بهانه كردن كرونا، بازهم دست اندازی به بیت المال 

را تداوم بخشند.
خوشبختانه در سال قبل، قوه قضاییه برخوردهای 
داشت  جریانات  و  افراد  این  از  برخی  با  مناسبی 
از این دارایی های ملی را  و مقادیر قابل توجهی 
به خزانه بانك ها برگرداند كه قابل تقدیر است و 
به صورت  نیز  جاری  سال  در  روش  این  می باید 
بیشتر  همکاری  با  البته  یابد،  تداوم  وار  جهش 
سیستم بانکی، تا به هدف جهش تولید نزدیکتر 

شویم.

3- بدیهی است كه منظور از جهش تولید، جهش 
در تولیدات مورد نیاز جامعه و كاالهای با كیفیت 
صادراتی است و این شعار نباید مستمسکی برای 
جهش تولید درسایر كاهاالی بی كیفیت باشد و بر 
مسئولین است كه جلوی سوءاستفاده برخی از این 
هدف را گرفته و از ایجاد فضای مناسب و تامین 
مالی جهت رشد تولیدات بی كیفیت جلوگیری كنند.

4- همانطور كه قبال هم به آن اشاره كرده ام جهش 
در تولیدات داخلی نیازمند بازاری قوی و تقاضای 
قابل قبول در جامعه جهت جذب این محصوالت 
اینکه  بدون  تولید،  افزایش  صرف  وگرنه  است، 
صرفا  باشیم،  متصور  آن  برای  رونق  پر  بازاری 
كارخانجات  انبارهای  در  نقدینگی  و  كاال  حبس 

بعدی  لذا هدف  بود،  تولیدی خواهد  واحدهای  و 
افزایش قدرت  اقتصادی كشور می باید  مسئولین 
خرید مردم به منظور افزایش تقاضا برای كاالهای 

مصرفی تولید داخل باشد.
تامین  بر  كیفیت می تواند عالوه  با  تولید كاالی 
نیز  آن  مازاد  صادرات  به  منجر  داخلی،  تقاضای 
شده كه بركات زیادی را برای كشور همراه خواهد 
نفتی و  افزایش صادرات غیر  در جهت  و  داشت 
آن هم  باشد،  گره گشا  كشور  نیاز  مورد  ارز  تامین 
بازارهای جهانی  در  نفت  قیمت  كه  در شرایطی 
به شدت افت كرده و به پایین ترین سطح خود در 
هفتاد سال گذشته رسیده و گرفتاری های ناشی از 
تحریم فروش نفت كشورمان نیز مزید علت است. 
متاسفانه در شرایطی كه می توانستیم در سال جاری 
و با سرلوحه قرار دادن هدف جهش تولید، سالی 
موفق و پر رونق را برای صنایع و صادرات غیر 
نفتی رقم بزنیم، مشکالت ناشی از شیوع ویروس 
كرونا گریبان اقتصاد كشور و كل جهان را گرفته و 
اكثر كشورها پیش بینی رشد منفی اقتصادی برای 
سال جاری را دارند و طبیعتا كشور ما نیز از این 
امر مستثنی نیست و به نظر نمی رسد كه در شش 
ماهه نخست سال جاری بتوانیم به شرایط عادی 

تولیدی برگردیم.
امید است با تدابیری كه دولت و بانك مركزی در 
جهت حمایت از كسب و كارها و همچنین صنایع 
كشور در شرایط بحران شیوع ویروس كرونا اتخاذ 
كرده اند، بتوانیم از این بحران به سالمت درآمده و 
امیدوار باشیم كه در شش ماهه دوم سال، جبران 
مافات كرده و حركت جهش وار تولیدی را در كشور 
هدفگذاری  باشیم  مجبور  هم  شاید  كنیم.  آغاز 
استمرار  هم  آینده  سال  برای  را  تولید  جهش 
بخشیم، هرچند این هدف، هدفی دایمی است و 

اختصاص به سال به خصوصی ندارد
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مهندس دانایی عزیز با حضور در انتخابات دوره پنجم هیات مدیره جامعه متخصصین 
نساجی ایران در سال 96 به عضویت هیات مدیره انتخاب شد و در این دوره به عنوان 
نایب رئیس هیات مدیره برگزیده شد. ایشان در دوره ششم در سال 97 نیز علی رغم 
گرفتاری ها و مشغله های زیاد كاری و با اصرار دوستان خود را كاندیدای انتخابات هیات 
مدیره كرد و همانگونه كه انتظار می رفت با آرای باال به عنوان یك عضو هیات مدیره 

دوره ششم جامعه انتخاب شد. 
تاثیر حضور ایشان در دوره پنجم هیات مدیره بسیار قابل توجه بوده است. با ایجاد و 
ارتباطات موثر و كارا، جذب اسپانسرها و حامی گری برای جامعه ، هماهنگی با صنعت و 
ارتباط تنگاتنگ در این راستا، تدوین آئین نامه هایی برای جامعه در حوزه های مختلف و 

ایجاد ارتباط بیشتر با دانشگاه های نساجی كشور، ایشان نقش موثری داشتند . 
سعدیا مرد نکونام نمی رد هرگز             مرده آن است كه نامش به نکویی نبرند

 »سعدی«
هرچند می دانستم مدتی است با بیماری دست به گریبان است، هرچند می دانستم این 
بیماری با كسی شوخی ندارد، هرچند می دانستم این بیماری خیلی ها را از عزیزانشان 
گرفته است، هرچند می دانستم این اواخر حالش بد و بدترشد، بله همه اینها را می دانستم 
ولی لحظه ای كه پیام رفتنش برایم آمد، شوكه شدم، باور نمی كردم، ناباورانه بود.... 
مهندس عزیزمان رفت؟؟!!!  این ناباوری از چیست؟؟ چرا باور ندارم؟؟  راستش نمی خواهم 
باور كنم. چرا؟؟!! مشاهده مرگ آرام یك انسان بزرگ، یادآور افول یك ستاره است. یکی 
از میلیون ها نور موجود در آسمان پهناور كه لحظه ای می درخشد تا برای همیشه در شبی 
بی پایان محو شود. با مرگ هر انسانی، نخستین برف، نخستین بوسه و نخستین دعوا هم 

می میرند، آدمها نمی میرند، دنیاها در آنها می میرند.
مهندس دانایی عزیز ما نمرده است، این دنیاست كه در او مرده است.

مهندس سیدمحمد مقدسی رئیس هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران

عاشقان، گیاهانند كه می رویند، می میرند، سبز می شوند، می ریزند، باران كه می بارد، چتر 
نمی خواهند، زمستان ها، بی كاله و پالتو نپوشیده، می ایستند روی در روی نگاه برف،چشم 
در چشم یخبندان                                                                    »بیژن نجدی«

 این روزها در اندوه درگذشت آقای مهندس دانایی استاد و همکار بزرگی به سر می بریم 
كه به دالیل متعددی از سرآمدان این روزگار بود و با رفتن پروازگونه اش همچون 
دوران حضورش در میان ما افسانه آفرید. او عاشقی بود توانمند، نیك اندیش و فهیم، 
انسانی شکیبا و پرتالش و خستگی ناپذیر، فروتن و خوش منش و خوش اخالق، بیان 
ویژگی هایی ایشان بسیار دشوار است و سعی كردم برخی را برشمرم. خالقیت و نظرات 
كارشناسی او در حوزه فنی و مدیریتی و همچنین آینده نگری بسیار راهگشا بود .در 
كشاكش دهر توانست بر بسیاری موانع و مشکالت غلبه كند و در عرصه تولید و اشتغال 
و تربیت نیروی انسانی كارآمد، موفق بود. بی شك روش زندگی و كاری ایشان حتی 
در فقدانشان تداوم می یابد و سبزی و رویش دوباره به همراه دارد. افسوس كه پرواز 
را بیشتر از ماندن بر روی زمین دوست داشت و تاب ماندن نداشت! آزاده و عاشقانه 

زیست و زیست.
مهندس سیما کاظمی نایب رئیس هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران 

بزرگ مردی از جنس ناب محبت، تعهد، رفاقت و پیگیری از بین ما رفت اما یادش، هدفش 
و آرمانش در خدمت به وطن در بین ما زنده و جاوید است. چه خوش گفت استاد سعدی:

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز           مرده آنست كه نامش به نکویی نبرند
دکتر مهدی صفی عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران

مهندس دانایی عزیز،اینك كه خاطرات و خصوصیات تورا مرور میکنم تا شمه ای از آن 
را به پاس تمام خوبیهایت بر كاغذ بیاورم ؛ در می یابم كه تو همه خوبی بودی ... در تدین 
مسلمان واقعی بودی نه مسلمان شعاری كه این پس از سالها مراوده و معامله قابل درک 
است. در مقام استاد و مشاور همیشه دلسوز و راهنمای اطرافیانت بودی. كمك به دیگران 
و دستگیری از همراهان ؛ قدم به قدم در روزمره ات عجین بود. علیرغم آنکه مرد كارو 
صنعت بودی اما خلق و خویت دور از مادیگرایی و آینه عارف واقعی و الهی بود و هرچه 
در خوبیها نظر می كنم تو مظهری از آن بودی كه روی همیشه خندانت نشانه  تمام 

خوبیها و زیبایی ها بود.
اوست نشسته در نظر من به كجا نظر كنم              اوست گرفته شهردل من به كجا 

سفر كنم             همیشه در یاد منی
دکتر شهرام شاه بابایی عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران

گرسنگ از این حدیث بنالد عجب مدار،          صاحبدالن حکایت دل خوش ادا كنند
درود استاد كه نام با مصمای شما را اگر هم بخواهی نمی توانی از یاد ببری، ای سید 
ستایش شده پاكیزه كه آگاه بودی و هوشیار، مگر میشود به میر محمد تقی دانایی هوشیار 
فکر نکرد،  به واقع  همان اندازه كه هوشیار بودی،  عمق و معنای زندگی یافتی و نام 

نیك داری و خواهی داشت و مانا و ماندگار خواهی شد.
مهندس خشایار فرزاد عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران

جناب آقای مهندس  دانایی   به اندازه  ای  بزرگ  بودند  كه  توصیفشان  با  عبارات   
ساده  زمینی  غیر ممکن می نماید   ایشان  همواره اسطوره  اخالق  ، صبر  و پشتکار  
بوده و قطع به یقین   تصویر ایشان   تنها خاطره  زیبا در كنار   لبخند  دلنشینشان برای 
یکایکمان می باشد. حس همکاری    و حمایت  همیشگی شان  ، ایشان را تبدیل به یك 
تکیه  گاه ماندگار در  همه ابعاد نموده حیف  از پر پر شدن  چنین  گلی و صد افسوس  
كه در این  زمانه  سخت شاهد ترک ایشان  وآسمانی شدنشان می باشیم  اتفاقی كه بار 
سنگینی از غم در دلهایمان مهمان نمود ه است،  روح  آن  الگو و رهبر  فرهیخته  قرین  
رحمت .همیشه یادشان در قلب  یاران زنده می ماند                                          

مهندس گلناز موسوی عضو هیات مدیره دوره پنجم جامعه متخصصین نساجی ایران

حجم  و  دانش  سطح  كه  بودن  نساجی  صنعت  در  ای  وزنه  دانایی  مهندس 
اطالعاتشون در مورد ریزترین موضوعات باعث شگفتی بود و فقدان او ضربه ای 
بر این صنعت است خودش را وقف صنعت نساجی كرد و این صنعت بدهکار به او 

ماند . روحشان شاد
سیداشکان ستارزاده عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران

به یاد مهندس جاوید دانایی که همواره جاوید است 
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رفیق عزیزم كه واژه رفیق در وصف معرفت تو كوچك جلوه می كند، ایکاش تقدیر 
فرصت می داد تا بیش از این از خرمن ادب. معرفت و دانش تو خوشه بردارم. تا روزی كه 

زنده هستم یادت در قلبم زنده خواهد ماند.
دکتر فرشید شریف نژاد عضو هیات مدیره دوره پنجم جامعه متخصصین نساجی ایران

سالم امشب اوقاتی بود فراموش نشدنی كه مصادف بود با بزرگذاشت این عزیز تازه 
درگذشته... در طول مدت دو ساعت و اندی كه مطالبی بیان گردید جای فرازهایی از 
زندگی كار پرفراز و نشیب ایشان خالی ماند و بااستفاده از یادداشت دوست عزیزامان اقای 
دكترشاهین كاظمی كه زندگینامه پرثمر ایشان خالصه می شد به باور من نقطه اوج 
دوران رو میشه در ایام 12ساله ایشان خالصه كرد كه با چالشی كه بین اینجانب با ایشان 
در ارتباط باایشان پیش امد و منجر به یك دوستی عمیق گردید شهادت می دهیم كه 
اگر تالش وكوشش و مقاومت و پشتکار زاید او صف ایشان نبود قطعاً صنعت نساجی به 
این نردیکی نمی توانست در زمینه چادرمشکی توفیقی بدست آورد پس پیشنهاد می گردد 
كه این سوال از دوستان و ارادتمندان ایشان مطرح شود كه روی سنگ مزار ایشان 
چه بنویسیم كه درگذر زمان هر رهگذاری عبور می كند متوجه شود این عزیز درخاک 
آرمیده در این محل چه كسی بود و هست...به باور من باید نوشت اینجا آرامگاه مجاهد 
خستگی ناپذیر نساجی ایران... مهندس دانایی عزیز هرگز از یاد و خاطرمان نخواهد رفت...

ناصر زجاجی عضو هیات مدیره دوره پنجم جامعه متخصصین نساجی ایران

تقریباً از زمانی كه در سال 1383 شروع به كار در صنعت نساجی كردم دورادور با شما به 
عنوان یك مهندس خبره و موفق و خالق در این صنعت آشنا بودم، ولی اولین برخورد 
مستقیم و نزدیك من با شما به روز چهارشنبه 9 اردیبهشت 1394 برمی گردد كه در 
انتخابات هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران كاندید شده بودید و بدین ترتیب 
بود كه تونستم افتخار آشنایی و همراهی شما را در 5 سال گذشته پیدا كنم. این افتخار 
زمانی برای من بیشتر شد كه در نیمه تابستان 96 با حمایت بی شائبه و حسن اعتماد شما 
و آقای مهندس مشهدی تفرشی، افتخار عضویت هیات مدیره نساجی حجاب شهركرد 
نصیب من شد و توانستم بیشتر و بیشتر در كنار شما كسب تجربه كنم و از فضایل اخالقی 
شما بهره مند شوم. افسوس كه این مدت چقدر كوتاه بود و نتوانستم بیشتر از این فرصت 
بهره برداری كنم. توصیه های برادرانه شما در كار و دلداری های دوستانه شما در شرایط 
سخت روحی همیشه برای من خیلی ارزشمند بوده و خواهد ماند. همیشه و در همه حال 
برای من الگو باقی خواهید ماند و امیدوارم روزی بتوانم در آینده  اندكی به جایگاه واالی 
شما چه در صنعت و چه از لحاظ منش شخصیتی نزدیك شوم. نظر به اینکه به شعر 
و ادبیات عالقه وافری داشتید، به نظرم این غزل حافظ به بهترین نحو می تواند شرایط 

حال ما را توصیف كند:
شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت               روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت
گویی از صحبت ما نیك به تنگ آمده بود     بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت
بس كه ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم       وز پی اش سوره اخالص دمیدیم و برفت
عشوه دادند كه بر ما گذری خواهی كرد     دیدی آخر كه چنین عشوه خریدیم و برفت
شد چمان در چمن حسن و لطافت لیکن          در گلستان وصالش نچمیدیم و برفت
همچو حافظ همه شب ناله و زاری كردیم       كای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت

دکتر شاهین کاظمی عضو هیات مدیره دوره پنجم جامعه متخصصین نساجی ایران

آقای مهندس دانایی متخصصی دلسوز و دانا بودند كه فقدان ایشان در صنعت 
نساجی كشور ضایعه بزرگی است.

دکتر روح ا... باقر زاده عضو هیات مدیره دوره پنجم جامعه متخصصین نساجی ایران

مهندس جان سالم و ارادت خیلی مخلص و دلتنگتم این چند روز حسابی فکرم 
مشغول این رفاقت و خاطرات و یادهای مشتركمون بود اما نتونستم قلمم رو مثل 
تو روی كاغذ رام كنم و چیزی بنویسم ولی وقتی نوشته های دوستان و رفقاتون 
رو خوندم دیدم یك احساس مشترک، یك تصویر مشترک، یك صفات مشتركی 
رو می نویسن كه وقتی آنها رو كنار هم می ذارم پازل شخصیتی كه از تو در ذهن 
دارم رو كامل و كامل تر می كنه، شایدم به همین دلیل باشه كه نتونستم چیزی از تو 
بنویسم. سخن گفتن از مردانگی و معرفت و اخالق و ابعاد شخصیت واالی تو آنقدر 
كار سخت و دشواری است كه فقط این لشگر بیشمار از ارادتمندان و دلباختگان تو 

می توانند آنرا به تصویر بکشند . 
مهندس جان كنار ما »جاوید« بمان و كمك مان كن تا مسیر را فراموش نکنیم و 
با همان احساس مسئولیت و وظیفه شناسی و دقت مثال زدنی ات راه را ادامه دهیم. 
اقبال  چه خوش  واقعاً  به وجودت می بالیم .  داریم و  خیلی عزیزی رفیق دوستت 
مردمانی بودیم ما كه عزیز فرهیخته و گوهر نابی چون تو را در این سالیان كنار 

خود داشتیم .
سیدشجاع الدین امامی رئوف عضو هیات مدیره ادواری

بسی نکته غیر حسن بباید كه تا كسی              مقبول طبع مردم صاحب نظر شود 
و  چهره ها  كشور ،  نساجی  متخصصین  جامعه  افتخارات  از  یکی  تردید  بدون 
شخصیت های برجسته آن است كه قطعاً آقای مهندس دانایی یکی از نشانه ها و 
توانمندهای آن بوده است  كه متاسفانه این روزها در غم از دست دادن او سوگواریم . 
طی سالیانی كه  از خصائص اخالقی این دوست خوب می شناختم  عرض كنم كه 
اخالق حسنه و رفتار مهربانه ایشان به مواردی همچون تواضع ، انسان دوستی ، 
صداقت و مناعت طبع بوده كه شخصیت ایشان را برای من ، همواره ارزنده و قابل 

احترام می نمود.
مدیریت  بعنوان  ایشان  انتصاب  كه  كنم  عرض  را  این  تنها  هم  كاری  مورد  در 
كارخانه ممتاز حجاب شهركرد ، خود نشان از لیاقت ایشان بوده و طی صحبت هایی 
كه در جلساتی از وضعیت این واحد صنعتی با هم می داشتیم واقعاً تعهد كاری و 
مسئولیت پذیری ایشان را در مدیریت این واحد صنعتی همواره درک می نمودم . جا 
دارد به نوبه خودم از زحمات و خدمات بی شائبه ایشان به جامعه صنعت نساجی 
كشور قدردانی نموده و برای ایشان از خداوند متعال طلب مغفرت و آمرزش داشته 
باشم و اما ... ناراحت كننده و تاسف من از اینست كه بعضی ها چرا قدر ندانسته از 

دست می روند . 
پس  چاره ای نداریم جز یادآوری خاطرات این عزیزان . با آرزوی تداوم صحت و 

سالمتی همه مدیران برای خدمت به صنعت نساجی كشور 
دکتر وحید محمدی عضو جامعه رئیس دانشکده نساجی و پوشاک دانشگاه آزاد واحد قائم شهر
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تولیدكنندگان پوشاک در نامه ای خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و شورای نگهبان، به افزایش تعداد مناطق آزاد اعتراض كردند. به گزارش 
سایت نساجی امروزبه نقل از خبرگزاری مهر، متن كامل نامه به این شرح است:

اعضا محترم شورای نگهبان
اعضا محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

با سالم،
همانگونه كه مستحضرید علی رغم تذكرات و ایرادات شورای نگهبان و مجمع 
تشخیص به افزایش غیركارشناسی و بی رویه مناطق آزاد همچنان شاهد 
اصرار برخی نمایندگان و برخی مسئولین دولتی برای افزایش این مناطق 
هستیم به گونه ای كه هر ماه بخشی از فعالیت های مجلس، شورای نگهبان 

و مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی این طرح ها و لوایح می گذرد.
در حالیکه افراد زیادی از اقشار مختلف جامعه اعم از اقتصاددان ها، كارشناسان، 
اصحاب رسانه، تشکل های كارگری و دانشجویی، تولیدكنندگان و اصناف و ... 
بارها ایرادات جدی به افزایش این مناطق وارد كرده اند و حتی مراكز علمی 
و پژوهشی مانند مركز پژوهش های مجلس و نهادهای نظارتی به جهت 
مواردی از قبیل، عملکرد منفی مناطق آزاد كنونی، گسترش قاچاق و واردات 
بی رویه، فرار مالیاتی و رقابت نابرابر و تبعیض آمیز در این مناطق، با گسترش 
و الیحه جدید مناطق آزاد مخالفت جدی دارند، اصرار چندباره بر به كرسی 
نشاندن این الیحه در مجلس جای سوال، ابهام و پیگیری از سوی نهادهای 

نظارتی دارد.
متأسفانه شاهدیم در این سال ها كه به نام تولید و اشتغال نام گذاری می شوند 
عملکرد برخی دستگاه ها كاماًل برعکس و ضد تولید است و گویا جریانی پنهان 
در دولت و نهادهای تصمیم ساز، همواره موانع جدی بر سر راه تولید و در 
مخالفت با منویات مردم و مقام معظم رهبری ایجاد می كنند و به هر نحوی 
تالش دارند بنیان های تولید در كشور سست شود و در حالیکه تولیدكنندگان 
منتظر حمایت عملی دولت و مجلس از تولید كاالی ایرانی هستند نه تنها 

این مهم بصورت جدی، مؤثر و سازمان یافته رخ نداده كه بر عکس طرح ها 
و لوایحی علیه تولید مطرح می گردد كه می توان به مجوزهای واردات بی 
رویه، تداوم معافیت مالیاتی كاالهای نهایی مناطق آزاد، عدم اصالح سریع و 
به موقع مالیات ارزش افزوده، افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ... اشاره 
نمود كه باید گفت »این مناطق را به حیاط خلوتی برای جریان های سازمان 
یافته فساد و قاچاق« تبدیل كرده و عماًل این مناطق بر خالف رسالت واقعی 

خود، به جای سکوهای صادراتی به پایگاه های وارداتی تبدیل شده اند.
به  دولت  نیست.  كارشناسی  مباحث  برای شنیدن  متأسفانه گوش شنوایی 
مباحث مجموعه كارشناسی خود در سازمان امور مالیاتی، نهادهای نظارتی 
و ... بی توجهی می كند و مجلس هم به مباحث تخصصی بازوی كارشناسی 

خود )مركز پژوهش ها( در مخالفت با این الیحه بی توجه است.
فی الواقع اگر دولت و مجلس و مخصوصاً كمیسیون اقتصادی علیرغم نظر 
ندارند حداقل  را  تولید  از  توان حمایت  و  عزم  رهبری،  معظم  مقام  صریح 
تولیدكنندگان را دچار مشکالت بیشتر نکنند. مسلماً با افزایش مناطق قاچاق 
آزاد و واردات بی رویه، مراكز عرضه كاالی تولیدی پس از گذر از هفتاد خوان 
تولید تحت اشغال كاالی قاچاق و وارداتی خواهند بود كه به فرموده رهبر 

انقالب »واردات كاالی مشابه داخلی حرام شرعی و قانونی است.«
وقتی كارگر ایرانی معیشتش در تنگنا قرارگرفته و وجود چند میلیون بیکار 
بستری تهدید آمیز برای كشور فراهم می كند، كدام عقل سلیم و سالمی 
اجازه می دهد كه چراغی كه به خانه رواست را به خانه بیگانگان بفرستند و 
بر خیل بیکاران بیفزایند در حالی كه اگر فقط و فقط بازار پوشاک در اختیار 
كاالی ایرانی باشد حداقل 600 هزار شغل جدید ایجاد خواهد شد كه با توجه 
به كیفیت و توان صادراتی و وضعیت كشورهای همسایه، اشتغال در این 
بازار تا 1میلیون شغل هم خواهید رسید. ما تولیدكنندگان كه همانند رهبر 
ایران اسالمی را در رشد و گسترش  آینده درخشان  تعالی و  انقالب رشد، 
اشتغال و تولید و صادرات می بینیم و می دانیم، عصبانی از رفتارهای جاهالنه و 
خائنانه ای كه به تولید ضربات جدی زده و خواهد زد، از شما بزرگواران تقاضا 
می كنیم كه با توجه به مغایرت های قانونی طرح ها و لوایح افزایش مناطق آزاد 
با اسناد باالدستی، از گسترش این مناطق جلوگیری و برای اصالح و یا برچیده 
شدن مناطق آزاد و ویژه فعلی در صورت اصالح ناپذیری اقدامات مقتضی را 

مبذول فرمائید.
همچنین نظارت جدی و مؤثر بر افزایش خارج از قانون و قاعده برخی مناطق 
مانند افزایش بی رویه مساحت منطقه آزاد چابهار نیز بازنگری فرمائید كه هم 
از ظرفیت قبلی این منطقه در راستای تولید واقعی به طور كامل استفاده نشده 
بود و هم گسترش بی رویه این منطقه و اضافه شدن مناطق شهری و روستایی 

در نامه ای به مجمع و شورای نگهبان مطرح شد: 

اعتراض 21 تشکل تولیدی پوشاک به افزایش تعداد مناطق آزاد
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سبب گسترش و سهولت واردات بی رویه قاچاق خواهد شد كه قطعاً توسعه 
مناطق به فضای شهری و روستایی، همانند سایر مناطق فعلی قابلیت محصور 
نمودن و فنس كشی ندارد ضمن اینکه تجربه ثابت كرده كه عملکرد غلط 

مناطق آزاد، دستاورد ملموسی در جهت رفاه مردم منطقه نداشته است.
اقتصادی قوی، امنیت و رفاه می آورد كه جز با تولید كاالی ایرانی امکان پذیر 

نیست. قطعاً این مهم با تکیه بر توان داخلی میسر است.
اسامی تشکل های امضا كننده نامه:

- اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران
- اتحادیه تولیدكنندگان و فروشندگان كاالی كشباف، جوراب، كاموا تهران

- انجمن صنایع نساجی ایران
- جامعه متخصصین نساجی ایران

- انجمن صنایع پوشاک ایران
- انجمن طراحان لباس و پارچه ایران
- اتحادیه صنف خیاط تهران و حومه

- اتحادیه صنف پوشاک تهران
- اتحادیه صنف تولیدكنندگان و فروشندگان لوازم ورزشی تهران
- انجمن تخصصی صنایع نساجی و پوشاک و چرم استان البرز

- اتحادیه صنف پیراهن دوزان و پیراهن فروشان تهران و حومه
- انجمن نساجی استان سمنان

- انجمن صنفی كارفرمایی صنایع نساجی استان اصفهان
- انجمن نساجی استان قزوین

- انجمن صنایع نساجی استان گیالن
- انجمن نساجی استان یزد

- انجمن صنفی كارفرمایی تولید كنندگان پوشاک استان خوزستان
- انجمن صنفی كارفرمایی نساجی استان زنجان

- انجمن تخصصی صنایع نساجی آذربایجان شرقی
- انجمن نساجی و پوشاک خراسان خانه صمت خراسان رضوی
- انجمن صنایع همگن نساجی و پوشاک و چرم استان مازندران

پس از تعطیلی بسیاری از كارخانه ها و بخش تولید در سراسر جهان بر اثر شیوع 
ویروس كرونا، در حال حاضر تعدادی از كشورهای صنعتی برتر روند بهبود 

وضعیت خود را آغاز كرده اند.
به دنبال كاهش تقاضای تولید و در خانه ماندن كارگران به دلیل شیوع ویروس 
از كارخانه های سراسر جهان تعطیل شدند. در حال حاضر،  كرونا، بسیاری 
شاخص هایی كه میزان تولید را اندازه گیری می كنند، حاكی از آن است كه 
نشانه های بهبود وضعیت در برخی كشورهای صنعتی برتر جهان آغاز شده 

است. 
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اقتصاد آنالین،  در طیف وسیعی از 
شاخص های اندازه گیری شده توسط IHS Markit كه توسط وال استریت 
ژورنال گردآوری شده، كشورهای چین، ایتالیا، آلمان و آمریکا دستاوردهای 

مثبتی را پس از آغازی سخت در سال 2020 كسب كردند. 
گفتنی است چین، اولین كشوری كه برای مهار شیوع بیماری كووید-19 شاهد 
انقباض بود، به صورت رسمی در ماه مه با كسب امتیاز باالتر از 50 در شاخص 

IHS، از این وضعیت گذر كرد. 

كشورهای دیگری كه پس از چین شاهد ضربه بر اثر كووید-19 بودند، مانند 
ایتالیا، آلمان و آمریکا، سرانجام شاهد رشد هستند، اما هنوز در منطقه انقباضی 
قرار دارند. ژاپن نیز همچنان  در حالت ركود اقتصادی عمیق است و بخش 

تولید روند منفی را طی می كند. 
قابل ذكر است كه فعالیت كارخانه ای آمریکا در ماه گذشته به پایین ترین حد 

خود در 11سال اخیر سقوط كرد و با وجود روند صعودی اندكی كه در بخش 
تولید مشاهده می شود، بسیاری از اقتصاددانان مسیری طوالنی را برای بازگشت 
به دوران پیش از بحران قرنطینه ناشی از كرونا انتظار دارند. اعتراض های 
مداوم به دلیل تبعیض نژادی و خشونت پلیس در این كشور نیز بهبود اقتصاد 
را سخت تر كرده است. در نمودار ارائه شده، روند فعالیت تولیدی كشورهای 

صنعتی برتر جهان در سال 2020 را مشاهده می كنید؛

از سرگیری فعالیت کارخانه های سراسر جهان
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شهرک  احداث  گفت:  تهران  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
این  تولیدی  و  صنفی  واحدهای  ساماندهای  و  پوشاک  تخصصی  صنعتی 

صنعت از راهبردهای اصلی استانداری تهران است.
حشمت اهلل عسگری در بازدید از محل احداث شهرک پوشاک در حسن آباد 
فشافویه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: صنعت پوشاک ظرفیت 
باالی در حوزه اشتغال، كارآفرینی و جلوگیری از خروج ارز دارد كه با احداث 

شهرک صنعتی تخصصی پوشاک گام بلندی در این حوزه برخواهیم داشت. 
به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه جانمایی شهرک صنعتی تخصصی پوشاک 
در زمینی به مساحت 206 هکتار در بخش حسن آباد فشافویه انجام شده 
است، عنوان كرد: 60 درصد مساحت كل این شهرک برای احداث واحدهای 
تولیدی صنعت پوشاک و مابقی نیز برای سایر زیرساخت های الزم در نظر 

گرفته شده است. 
عسگری ادامه داد: مساحت شهرک پوشاک در صورت استقبال كارآفرینان 
ظرفیت  این  همچنین  باشد،  می  نیز  افزایش  قابل  كشور  پوشاک  صنعت 

اشتغال مستقیم این شهرک سه هزار نفر پیش بینی شده است. 
این مسئول به اخذ مجوزهای مربوطه احداث شهرک صنعتی پوشاک از سایر 
دستگاه های اجرای و نظارتی اشاره كرد و یادآور شد: تمامی مالحظالت 
زیست محیطی و مباحث فنی در بحث احداث این شهرک توسط كارشناسان 
آینده  در  تا  است  شده  انجام  تهران  استان  صنعتی  های  شهرک  شركت 
كیفیت  با  تولید  به  ای  دغدغه  هیچگونه  بدون  پوشاک  حوزه  كارآفرینان 

بپردازند. 
عسگری ابراز كرد: صنعت پوشاک ظرفیت خوبی در حوزه جلوگیری از خروج 
ارز، اشتغال و حتی صادرات دارد كه راه اندازی شهرک صنعتی پوشاک می 

تواند گام موثری در این حوزه باشد. 
همراه  به  امروز  تهران صبح  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون   
جمعی از مسئوالن استانداری تهران و فرمانداری ویژه شهرستان ری از محل 

جانمایی شده برای شهرک پوشاک بازدید و برخی مشکالت آن نیز با جهاد 
كشاورزی بررسی شد. عملیات احداث شهرک صنعتی پوشاک سال 1395 
توسط رئیس جمهورآغاز شد و پیشرفت آن در دستور كار قرار گرفت تا بدین 
وسیله تمامی واحدهای مختلف صنعت پوشاک با گردآمدن در كنار یکدیگر 

موجب رشد و توسعه این صنعت را موجب شوند. 
داخلی  نیاز  اساس  بر  كه  باشد  می  اولین شهركی  تخصصی  این شهرک 
طراحی شده و تمامی زنجیره تولید پوشاک از تامین مواد اولیه، مد و طراحی 
را شامل می شود. فرماندار ویژه شهرستان ری گفت: مهمترین موضوع در 
ایجاد این شهرک حفظ اراضی كشاورزی پیرامون است كه بایستی مورد 

توجه قرار گیرد زیرا كشاورزی در ری بعنوان یك اولویت است. 
حسین توکلی کجانی نیز طی بازدید از محل احداث شهرک صنعتی پوشاک 
در بخش فشافویه گفت: در سنوات گذشته شهرک صنعتی پوشاک در اراضی 
بخش فشافویه شهرستان ری و در حاشیه آزادراه تهران-قم جانمایی شده و 
مجوزهای الزم از دستگاه های مختلف اخذ شده بود اما بدلیل اختالفاتی بین 
سازمان جهاد كشاورزی و شركت شهرک های صنعتی استان تهران، آغاز 
عملیات اجرایی این پروژه با مشکل مواجه شده بود كه در راستای تحقق 

شعار جهش تولید رفع مشکالت این شهرک در دستوركار قرار گرفت. 
ادامه داد: طی بازدید میدانی از محل جانمایی ایجاد شهرک صنعتی  وی 
این  پیرامون  و موضوعات  بررسی مسائل  و  تهران-قم  آزادراه  در  پوشاک 
شهرک با حضور معاون امور اقتصادی استانداری تهران، مقرر شد میزان و 
نوع كاربری ها، اشتغال و حریم این شهرک مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه 

به استانداری تهران برای تصمیم گیری نهایی منعکس شود. 

فرماندار ویژه شهرستان ری خاطر نشان كرد: مهمترین موضوع در ایجاد 
این شهرک حفظ اراضی كشاورزی پیرامون است كه بایستی مورد توجه قرار 

گیرد ، زیرا كشاورزی در ری بعنوان یك اولویت است.

معاون استاندار تهران: 

ساماندهی واحدهای تولید پوشاک راهبرد اصلی استانداری تهران است
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مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی اعالم كرد: امسال با بیش از 20 
درصد افزایش سطح مزارع، 110 هزار هکتار محصول پنبه در استان های 

مختلف ایران كشت شده است. 
ابراهیم هزارجریبی در بازدید از مزارع پنبه شهرستان پارس آباد مغان، توسعه 
كشت پنبه را از جمله برنامه های وزارت جهاد كشاورزی عنوان كرد و گفت: 
سال گذشته 90 هزار هکتار از اراضی استان ها به زیر كشت محصول پنبه 

رفته بود. 
به گزارش ایرنا،  وی با بیان این كه دشت مغان یکی از مناطق مهم پنبه 
پارس آباد  افزود: شهرستان  پنبه در سطح كشور محسوب می شود،  كشت 
مغان با بیش از 10 هزار هکتار مزارع پنبه كشت شده، از نظر كشت این 

محصول در رتبه نخست كشوری قرار دارد. 
مجری طرح پنبه وزارت جهاد كشاورزی همچنین با اشاره به برگزاری كارگاه 
آموزشی برای كارشناسان و پنبه كاران پیشرو با هدف ارتقای دانش و مهارت 
كلیه  كامل  آمادگی  خواستار  پنبه،  مزارع  صحیح  مدیریت  منظور  به  فنی 

كارشناسان مدیریت جهاد كشاورزی برای ارائه این خدمات شد. 
و  مراكز جهاد كشاورزی  پنبه  كارشناسان  فعالیت مستمر  بر ضرورت  وی 
كاران  پنبه  به  مشاوره ای  و  فنی  ارائه خدمات  برای  گیاهپزشکی  كلینیك 

تاكید كرد. 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پارس آباد نیز در این بازدید افزود: سال 
گذشته به علت بازار مناسب، سطح زیر كشت پنبه در منطقه مغان دو برابر 
شده و این امر موجب آغاز فعالیت دوباره كارخانه های راكد پنبه پاک كنی 

منطقه شد.
و  نیاز  بذر، كود و سموم مورد  به موقع  توزیع  با  بیان كرد:  حسن نظیفی 
مناسبی  پنبه منطقه در وضعیت  مزارع  فنی كارشناسان،  توصیه   همچنین 

قرار دارد.

امسال با 25 درصد افزایش سطح زیركشت، در بیش از 10 هزار هکتار از 
اراضی منطقه مغان محصول پنبه كاشته شده و پیش بینی می شود كه بیش 
از 35 هزار تن محصول پنبه از سطح مزارع منطقه مغان در شهرستان های 

پارس آباد و اصالندوز برداشت شود. 
سال گذشته با افزایش تولید محصول پنبه، 10 كارخانه پنبه پاک كنی موجود 

در منطقه احیا شد. 
پنبه تولید شده در منطقه مغان رتبه نخست كیفیت محصول را در كل كشور 
دارد و كارخانه های داخلی رغبت زیادی برای خرید پنبه محلوج منطقه مغان 

دارند. 
تعداد زارعان پنبه كار استان اردبیل حدود 750 نفر و میانگین تولید پنبه در هر 

هکتار از اراضی مغان حدود چهار تن اعالم شده است. 
پنبه از مهمترین محصوالت كشاورزی است كه عالوه بر تامین مواد اولیه 
صنایع نساجی و روغن كشی، در اشتغال زایی نیز نقش مهمی ایفا می كند و 
كمتر محصول كشاورزی از نظر قابلیت ایجاد ارزش افزوده و تنوع فرآورده 
هم ردیف پنبه است. اراضی زراعی دشت مغان در شهرستان پارس آباد و 
استان  در  پنبه  كشت  مناطق  مهمترین  اصالندوز  تاسیس  تازه  شهرستان 
اردبیل به شمار می رود و به علت شرایط آب و هوایی مناسب، كشت پنبه از 

سال های دور در این منطقه رواج دارد. 
حفظ  در  زراعت  این  و  دارد  طوالنی  سابقه  مغان  منطقه  در  پنبه  كشت 
مرغوبیت خاک زراعی و كاهش جمعیت حشرات، كنترل آفات و بیماری ها 

نقش بسیار مهمی دارد. 

در سال های گذشته سطح زیر كشت پنبه در منطقه مغان تا سقف 20 هزار هکتار 
نیز افزایش یافته بود ولی به علت جایگزین شدن محصوالت دیگر، اكنون پنبه 

در حد نیمی از باالترین سطح زیر كشت، در منطقه مغان كاشته می شود.

مجری طرح پنبه کشور: 

110 هزار هکتار زمین کشاورزی زیر کشت پنبه رفت
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چادرهای نانویی با خاصیت آنتی باكتریال تولید شده از سوی محققان كشور به 
كردستان عراق و اكراین صادر شد و این محققان درصدد هستند تا با استفاده از دو 
فناوری نانویی دیگر، پایداری خواص ضد چروک در پارچه های پنبه ای را افزایش 

دهند.
صابر قاضی پور، مدیر اجرایی موسسه تولیدکننده چادرهای نانویی با بیان 
اینکه سال گذشته این چادرها به كشورهای نیجریه و سوریه صادر شدند، گفت: در 
كنار آن این محصول برای مشتریان در افغانستان نیز ارسال و نمونه هایی از این 
محصول نیز به كردستان عراق و اكراین ارسال شده  است. این پارچه های چادری 
دارای پوشش نانو به دلیل نازک بودن و ظرافتی كه دارند در تولید لباس شب نیز 
مورد استفاده قرار می گیرند؛ بنابراین بازار این محصول تنها كشورهای اسالمی 

نیست و می تواند به كشورهای مختلف صادر شود.
به گزارش ایسنا،  قاضی پور از تولید و فروش ماهانه 800 قواره چادر نانو در سال 
گذشته خبر داد و گفت: به دلیل استفاده از فناوری  نانو این چادرها دوام و قوام باالیی 
دارند، در نتیجه برای مشتریان از جذابیت باالیی برخوردار هستند. ما از نانوذرات 
برای ایجاد خاصیت آنتی باكتریال و آنتی استاتیك در این پارچه ها استفاده كردیم و 
عالوه بر تولید پارچه های چادری، از این فناوری برای تولید لباس مردانه نیز استفاده 
می شود، به طوری كه در حال حاضر در هر فصل تقریبا 10 هزار پیراهن مردانه با 

استفاده از این فناوری تولید و به بازار عرضه می شود.
وی از برنامه این موسسه برای استفاده از فرصت های تحقیقاتی در داخل كشور 
خبر داد و افزود: سال گذشته با همکاری برنامه »آی چلنج« چالشی با هدف ایجاد 
خاصیت پایدار ضد چروک در پارچه های پنبه ای با كمك فناوری نانو برگزار كردیم 
كه در نهایت دو فناور برتر معرفی شدند و در حال حاضر به دنبال توسعه فناوری 
ارائه شده توسط این دو فناور هستیم.این محقق با اشاره به استقرار این موسسه 
در مركز صنعتی سازی نانوفناوری كاربردی )ICAN(، خاطر نشان كرد: یکی از 
تجهیزات پوشش دهی منسوجات را در این مركز برای ارائه خدمات قرار دادیم. با این 
كار، فناوران و محققانی كه نیاز دارند منسوجات خود را پوشش دهی كنند با كمترین 

هزینه و سریع ترین زمان می توانند از خدمات این دستگاه استفاده كنند.
به گزارش ستاد توسعه فناوری نانو، این موسسه فرهنگی پژوهشی تولیدكننده 
انواع چادر و قواره های چادری در محصوالت خود از نانوذرات آنتی باكتریال استفاده 

می كند و انواع چادر با خاصیت آنتی باكتریال را به بازار عرضه كرده است.

صادرات چادرهای نانویی ایرانی به 2 کشور

پژوهشگران مؤسسه پلی تکنیك فدرال لوزان )EPFL( سوئیس در مطالعه اخیرشان 
موفق به توسعه الیاف نساجی هوشمندی )Smart Textile Fibers( شده اند كه 
پارامترهای سالمت كاربران را اندازه گیری می كند. در مؤسسه پلی تکنیك فدرال 
برای  آن  از  می توان  كه  كرده اند  تهیه  خاصی  پارچه  محققان   )EPFL( لوزان 
تشخیص تغییرات جزئی در نحوه كشش پارچه، فشارهایی كه بر روی آن اعمال 
می شود و حتی گشتاور نیرو كه به دور آن می پیچد، استفاده كرد. به گزارش  ایسنا، 
این قابلیت ممکن است در لباس ها و حتی ملحفه های روی تخت مورد استفاده قرار 
گیرد تا به طور مداوم بر تنفس و ضربان قلب افراد، حركت بدن و سایر پارامترهای 

سالمت نظارت كند. 
»آندریاس لبر« )AnDreAs LeBer( یکی از محققان این مطالعه كه در مجله 
»Nature Electronics« منتشر شد، گفت: تصور كنید پارچه های مبتنی بر 
هوش مصنوعی كه لباس ها یا رو تختی های بیمارستان از آن ایجاد شده اند بتواند 
بر تنفس و سایر حركات حیاتی كاربر نظارت كنند كه این كار را برای پزشکان 

آسان می سازد. خطوط »انتقال نرم« )soft transmission lines( كه ما توسعه 
داده ایم می تواند به ما در انجام این كار كمك كند. خطوط انتقال كه »لبر« به 
آنها اشاره كرد از الیاف نوری، فلزات مایع و االستومرها ساخته شده اند كه همه 
آنها در یك تركیب پیچیده در كنار هم قرار گرفته اند. االستومر پلیمری است كه 
قابلیت ویسکواالستیسیته)گران روی و كشسانی باهم( باالیی دارد. نام االستومر از 
دو قسمتی است كه قسمت اول آن »االستو«)برگرفته از »االستیك« و به معنای 
ارتجاع پذیر( و »مر« )برگرفته از »پلیمر«( تشکیل شده است. برای استفاده از الیاف 
جریان  جداگانه  دستگاه  یك  همزمان  سالمت،  پارامترهای  گیری  اندازه  برای 
الکتریکی را از طریق الیاف جدید ارسال می كند و سیگنال های برگشتی به طور 
مداوم تجزیه و تحلیل و ضبط می شوند تا مشخص شود كه الیاف چگونه و به چه 
علت دچار ناهماهنگی شده است. همه این كارها تقریباً فوراً اتفاق می افتد و حتی 
تغییرات ظریف در شکل الیاف نیز قابل تشخیص است. در حالی كه الیاف جدید 

انعطاف پذیر هستند و می توانند با پارچه های موجود مورد استفاده قرار گیرند.

نظارت بر سالمت افراد با الیاف هوشمند
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به منظور تهیه لباس های ضد اشعه تاكنون از صفحات سربی سنگین و در نسل 
جدیدتر از آپرون های پالستیکی غیر منعطف استفاده می شده است، ولی گروهی 
از محققان یکی از شركت های دانش بنیان با استفاده از نانو ذرات موفق به تولید 

پارچه های جاذب اشعه ایکس شدند كه محدودیت دو روش قبل را ندارد.
علیرضا کاظمی، رئیس هیئت مدیره شركت دانش بنیان تولید كننده منسوجات نانو 
، منسوجات رسانا، ضد امواج، ضد امواج الکترومغناطیس و جاذب اشعه ایکس و گاما 
را از محصوالت تولیدی این شركت دانست و گفت: به طور رایج از ورق های سربی 
برای حفاظت بدن در برابر اشعه ایکس استفاده می شود، ولی این ورق ها گران، 
سنگین و غیر منعطف هستند؛ از این رو برای جذب اشعه های ایکس و گاما، از 

»آپرون های كامپوزیتی« حاوی فلز سرب استفاده می شود.
وی با بیان اینکه این آپرون ها وارداتی، سنگین و غیر منعطف هستند، خاطر نشان 
كرد: از این رو محققان در سراسر جهان برای غلبه بر خواص نامطلوب حفاظ های 
فلزی و الستیکی در تالش هستند تا انواع مختلفی از مواد را به عنوان حفاظ های 
بهتر برای آپرون ها جایگزین كنند. یکی از پیشنهادها مربوط به مواد محافظ برپایه 

منسوجات است كه نسبت به فلزات، سبك تر، منعطف تر و ارزان تر است. 
كاظمی، از تولید منسوجات جاذب اشعه ایکس در این شركت خبر داد كه به عنوان 
جایگزینی برای آپرون ها قابل استفاده است، ادامه داد: این منسوجات با فناوری نانو 
بوده و قیمت و وزن آن نصف صفحات »آپرون« است. این منسوجات قادر هستند 

به صورت همزمان امواج ایکس و گاما را جذب كنند. 
به گفته وی، این پارچه ها بر خالف آپرون ها امواج الکترومغناطیس را برمی گردانند. 
این محقق با تاكید بر اینکه برای تهیه پارچه های ضد اشعه از نانو ذرات نیمه رسانا 
استفاده شد، خاطر نشان كرد: تاكنون درصدهای مختلفی از این نانو ذرات در تولید 
سه نوع منسوج بافته شده »پلی استر«، »پنبه« و »اكریلیك« و همچنین منسوجات 
بی بافت »پلی پروپیلن« به كار گرفته شده است و مورد آزمون های میکروسکوپ 
الکترونی پویشی برای بررسی ریز ساختار و آزمون دزیمتری برای بررسی میزان 

جذب اشعه ایکس قرار گرفته است. 
وی با اشاره به نتایج به دست آمده از این آزمون ها، یادآور شد: نتایج به دست آمده 
نشان داد كه با استفاده از نانوذرات نیمه رسانا با اندازه متوسط 20 نانومتر امکان 
دستیابی به خواص ضد اشعه با وزن كمتر از 40 تا 60 درصد در مقایسه با آپرون های 
سربی وجود دارد. كاظمی با اشاره به كاربردهای این محصول گفت: تولید انواع 
روپوش های سربی، جلیقه و دامن آنژیوگرافی، تیروئید بند، گناد سه تکه، دستکش، 
ایزوالسیون مراكز پرتو تشخیصی، پاراون ها و دیوارها، درهای ضد اشعه و ماركر فیلم 

رادیولوژی از جمله موارد استفاده از این محصول به شمار می روند. 
وی كیفیت باال در جذب اشعه، وزن پایین، انعطاف بیشتر و قیمت پایین را از مزایای 

این محصول نام برد.

تولید پارچه های جاذب اشعه ایکس و گاما با فناوری نانو

بررسی آمارها حاكی از كاهش 76 درصدی واردات تركیه از ایران در مقابل 
افزایش 1200 درصدی واردات این كشور از عراق است.

 بررسی آمارهای تجارت خارجی تركیه نشان می دهد میزان واردات این كشور 
در دوماهه سال جاری حدود 36 میلیارد و 841 میلیون دالر بوده كه نسبت به 

مدت مشابه سال 2019 رشد 14 درصدی را نشان می دهد. 
همچنین به لحاظ ارزش، واردات از روسیه با 8/3 میلیارد دالر در رتبه اول، 
واردات از چین با 6/3 میلیارد دالر در رتبه دوم و واردات از آلمان نیز با 9/2 

میلیارد دالر در رتبه سوم قرار دارند. 
به گزارش نود اقتصادی،  نکته جالب  توجه اینکه، واردات تركیه از برخی كشورها 
نسبت به مدت مشابه سال 2019 تغییرات چشمگیری داشته است. برای نمونه 
طی این مدت واردات تركیه از عراق افزایش 1223 درصدی، واردات از آمریکا 
افزاش 44 درصدی و واردات از انگلیس نیز افزایش 38 درصدی داشته است.

در مقابل، واردات تركیه از ایران كاهش 76 درصدی، از كره جنوبی كاهش 18 
درصدی و از هند نیز كاهش 9 درصدی داشته است. همچنین نکته قابل تامل 
دیگر اینکه واردات تركیه از چین طی این دوماه افزایش 24 درصدی داشته 

است.

کاهش ۷۶ درصدی واردات ترکیه از ایران 
در مقابل افزایش 1200 درصدی واردات این کشور از عراق
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روسای  با  كنفرانسی  ویدئو  ارتباط  در  ایران  فرش  ملی  مرکز  رئیس 
سازمان های صمت استان ها، معاونین اقتصادی و بازرگانی و روسای ادارات 

فرش، برنامه های این مركز در سال جاری را تشریح كرد.
در این ارتباط زنده فرحناز رافع بر ضرورت توسعه دوره های آموزشی، ایجاد 
صدور  شناسایی،  كارت  صدور  دستباف،  فرش  ارزش  زنجیره  در  پیوست 
شناسنامه و احراز هویت بافندگان، بیمه تامین اجتماعی ذینفعان فرش، طرح 
بقا و استاندارد سازی كارگاه های قالی بافی، پیگیری رفع مشکل فرش های 
مناطق  و  نقوش  ثبت  اولیه  مواد  تامین  مشکل  موقت،  عبور  و  مرجوعی 
جغرافیایی و ملی فرش دستباف، تدوین بسته های حمایتی فرش دستباف، 
حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی فرش و لزوم تبلیغات مناسب در 

خصوص فرش دستباف تاكید نمود. به گزارش سایت نساجی امروز به نقل 
اولویت  این كاال در  با تالش مركز ملی فرش،  ایلنا، وی تصریح كرد:  از 
بسته حمایتی صادرات غیرنفتی قرار گرفته است و خوشبختانه نگاه ویژه 
به توسعه صادرات فرش دستباف از اولویت های تعیین شده در این بسته 

حمایتی می باشد. 
رافع گفت: برای ثبت نقوش فرش هماهنگی های خوبی با انجمن طراحان 
تخصصی  رسته های  با  متعدد  نشست های  در  و  داشته ایم  استان ها  فرش 
فرش، مشکالت به دقت مورد رصد قرار گرفته و متناسب با آن برنامه های 

عملیاتی ویژه ای در دستور كار است. 
رئیس مركز ملی فرش ایران در خصوص همکاری با شتاب دهنده ها برای 
برای  افزود:  در سطح كشور  فرش  هنر  و حل مشکالت صنعت-  توسعه 
این موضوع 6 مركز پایلوت در سراسر كشور پیش بینی شده است كه همه 

استان ها می توانند به آنها مرتبط شوند و خدمات الزم را دریافت كنند. 
رافع در پایان تصریح كرد: برای اعتالی صنعت- هنر فرش در كشورمان 
نیازمند مشاركت و همکاری آحاد مردم و همه سازمان ها و نهادهای دولتی 
و غیردولتی به ویژه خانواده برزگ فرش دستباف هستیم و به همین منظور 
در جلسه های آینده از سازمان های مرتبط داخل و خارج وزارت صمت برای 
حضور دعوت خواهیم نمود تا نقطه نظرات كارشناسی خود را برای رفع موانع 

این صنعت ارزش آفرین ارائه كنند.

فرش دستباف در اولویت بسته حمایتی صادرات غیرنفتی قرار گرفت

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: در شرایط فعلی راه اندازی 
باید  واحدهای راكد در شهرک های صنعتی مهم ترین موضوعی است كه 
مورد توجه قرار بگیرد. از حدود 50 هزار واحد موجود در شهرک های صنعتی 
حدود 10 هزار واحد غیر فعال هستند كه باید به تفکیك و به ترتیب فعال 

شوند
یك  از  بازدید  حاشیه  در  صمت  وزارت  سرپرست  مدرس خیابانی  حسین 
كارخانه صنعتی اظهار كرد: امروز تولید از جهات مختلف قابل حمایت است و 
به عنوان نکته ای مهم باید مورد توجه قرار گیرد. صنعت لبنیات باید الزامات 
سالمت و ایمنی برای مردم داشته باشد به طوری كه می توانیم اعالم كنیم 
در اوج بیماری كرونا این واحد صنعتی از آلوده شدن به ویروس مصون ماند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت،  مدرس خیابانی گفت: 
حتی در سخت ترین شرایطی كه كرونا فعالیت های كشور را تحت تاثیر قرار 

داد تولید متوقف نشده و تحت دستورالعمل های بهداشتی به فعالیت خود 
ادامه داد. امیدواریم سهم واحدهای تولیدی ما در ایجاد اشتغال و صادرات 
افزایش پیدا كند. سهم صادرات مواد لبنی در سال 98 با 30 درصد افزایش 
به 1/1 میلیارد دالر رسید. در تکنولوژی واحدهای تولیدی می توان گفت در 
منطقه كم رقیب هستیم پس می توانیم بازار منطقه را به طور كامل در اختیار 

داشته باشیم.
سرپرست وزارت صمت تصریح كرد: در شرایط فعلی راه اندازی واحدهای 
راكد در شهرک های صنعتی مهم ترین موضوعی است كه باید مورد توجه 
قرار بگیرد. از حدود 50 هزار واحد موجود در شهرک های صنعتی حدود 10 
هزار واحد غیر فعال هستند كه باید به تفکیك و به ترتیب فعال شوند. شاید 

بزرگ ترین ماموریت وزارت صمت فعال سازی واحد های صنعتی است.

اولویت های وزارت صمت به روایت مدرس خیابانی: 

راه اندازی واحدهای راکد در شهرک های صنعتی
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دو شركت ژاپنی پارچه ای خاص تولید كرده اند كه نه تنها لباس های تولید شده با 
آن پارچه شیك خواهد بود بلکه قابلیتی استثنایی نیز دارد و می تواند میکروب ها را با 

الکتریسیته تولید شده ناشی از حركات كاربر بین ببرد.
 دو شرکت ژاپنی »تیجین« )teIjIn( و »موراتا« )MurAtA( موفق به تولید 
پارچه ای به نام »پایکلکس«)Pieclex( شده اند كه این پارچه با كمك الکتریسیته 

می تواند سبب غیرفعال شدن باكتری ها شود. 
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایسنا، گفته می شود پارچه »پایکلکس« 
در جلوگیری از ایجاد بوی نامطبوع نیز موثر است. فناوری پی اِیزوالکتریك یا اثر 

فشاربرقی این پارچه توسط شركت موراتا ایجاد شده است. 

موراتا یك شركت قطعات الکترونیکی ژاپنی است كه در زمینه تولید فیلترهای 
الکترونیکی، دستگاه های بلوتوث، منبع تغذیه، القاگر، خازن و تجهیزات وایرلس 

فعالیت می كند. 
از این پارچه می توان در تولید پوشاک، پوشك و ماسك استفاده كرد. اثربخشی 
پایکلکس در برابر ویروس كرونا در حال آزمایش است. دو شركت ژاپنی »تیجین« 
)Teijin( و »موراتا« )Murata( به دنبال تجاری سازی پارچه تا اواخر سال جاری 
میالدی هستند. در این پروژه شركت ژاپنی »تیجین« مسئولیت تولید پارچه را بر 

عهده دارد. 
تیجین شركت هلدینگ صنایع شیمیایی، صنایع داروسازی و فناوری اطالعات ژاپنی 
است كه در زمینه تولید طیف وسیعی از مواد شیمیایی و پالستیك فعالیت می كند. 
این شركت مالکیت و مدیریت چندین شركت تابعه را برعهده دارد كه در حوزه های 
نساجی، تولید الیاف، الیاف كربن و پلی استر فعالیت می كند و همچنین در حوزه 

صنایع داروسازی و ارائه خدمات فناوری اطالعات نیز فعالیت می كنند. 
ولتاژهایی كه از انبساط و انقباض لباس ناشی از حركات كاربر تولید می شود، آنقدر 
قوی نیستند كه توسط كاربر احساس شود، اما به طور موثر مانع از تکثیر باكتری ها 
و ویروس ها در داخل پارچه می شوند. به گفته توسعه دهندگان این پارچه در از بین 
بردن 99.9 درصد از باكتری ها و ویروس هایی كه آزمایش كرده اند موثر بوده است.

تولید پارچه ای که میکروب ها و ویروس ها را از بین می برد!

دسترسی تولیدكنندگان و صنایع به ارز مورد نیاز تامین مواد اولیه و تجهیزات 
به مهم ترین چالش این روزهای صنعت مبدل شده است به گونه ایکه فعاالن 
حوزه های مختلف صنعتی نسبت به احتمال تعطیلی واحدهای موجود به واسطه نبود 
مواد اولیه هشدار داده اند. موضوعی كه بر اساس پژوهش های دفتر امور اقتصادی 
و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت ناز كاهش درآمدهای ارزی 
به واسطه تحریم ها، FAtF، شیوع كرونا و كاهش قیمت نفت و افت تقاضای 
جهانی نشات می گیرد و به ازای هر 10 درصد كاهش واردات كاالهای واسطه ای 
و سرمایه ای حدود 2.5 درصد رشد صنعتی را نیز كاهش می د هد البته در چند روز 
اخیر سیاست های جدید وزارت صمت باعث شده تا بانك مركزی، كار را به سمتی 
هدایت كند كه بتوان ارز مورد نیاز بخش تولید تامین شود. به گزارش سایت نساجی 
امروز به نقل از جهان صنعت،  در این رابطه یک مقام مسوول در نظام بانکی از 
طراحی خط ویژه برای ارز مورد نیاز تولیدكنندگان خبر داد و گفت: به پیشنهاد وزارت 
صنعت، اكنون كار به گونه ای با بانك مركزی پیش رفته است كه خط ویژه ای برای 
تامین ارز تولیدكنندگان به خصوص در صنایع منتخبی كه وزارت صنعت تشخیص 

داده، طراحی شود و معطلی تولیدكنندگان به حداقل برسد. وی كه خواست نامش 
در گزارش ذكر نشود افزود: این خط ویژه شرایط را به نحوی پیش برده است كه 
تامین و تخصیص ارز مورد نیاز بخش تولید به موقع صورت گیرد؛ به این معنا كه 
تولیدكنندگانی كه مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند می توانند در 
قالب كمیته مشخصی، درخواست خود را ارائه داده و برای تامین ارز در مسیر ویژه 
قرار بگیرند. به گفته این مقام مسوول در نظام بانکی، سیاست اصلی بانك مركزی 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است كه ارزهای حاصل از صادرات صنایع 
اثرگذار كشور و به خصوص بخش های قوی ارزآور را ساماندهی كرده و به بخش 
تولید اختصاص دهند. این در حالی است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید 

به مرور شرایط را برای رفع تعهد ارزی صادركنندگان باز كند. 
این مقام مسوول گفت: ارز حاصل از صادرات شركت های بزرگ صادراتی با نیازهای 
ارزی بخش های مختلف تولیدی، رد و بدل خواهند شد كه اجرای این طرح، عالوه 
بر اینکه بار را از دوش بانك مركزی برخواهد داشت، زمینه را برای تامین به موقع 

ارز مورد نیاز كشور فراهم خواهد كرد.

در پی هشدار صنایع به احتمال تعطیلی صورت گرفت:

طراحی خط ویژه برای تامین ارز تولیدکنندگان
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رئیس اتاق بازرگانی ایران تاكید كرد: طبق گزارش مركز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی ضریب جینی از سال 1392 روند صعودی داشته، این یعنی افزایش 
قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی؛ علی رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها به 
نظر می رسد كه طبق این آمار با وجود باال رفتن قدرت خرید طبقه متوسط كشور 

در حال تجزیه است. 
غالمحسین شافعی در جریان بررسی وضعیت اقتصادی كشور با بیان این كه طبق 
آمار رسمی منتشر شده، نرخ تشکیل سرمایه از سال 1390 تاكنون همواره نزولی 
بوده است، گفت: نرخ تشکیل سرمایه در زمینه ماشین آالت در 9 ماهه پایانی سال 
1398 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد منفی 15 درصد داشته، در صورتی كه 
این نرخ در سال 1397 منفی هفت درصد بود. این مقایسه بدان معناست كه بخش 

مولد در كشور انگیزه كافی برای سرمایه  گذاری ندارد.
به گزارش ایلنا، رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: طبق گزارش مركز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی ضریب جینی از سال 1392 روند صعودی داشته، این 
یعنی افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی؛ علی رغم افزایش درآمد اسمی 
خانوارها به نظر می رسد كه طبق این آمار با وجود باال رفتن قدرت خرید طبقه 
متوسط كشور در حال تجزیه است موضوع بسیار مهمی كه باید مورد توجه قرار 
گیرد. البته این وضعیت در شرایطی رخ داده كه نفت خام از 52 دالر در سال 2017 
به 39 دالر در سال 2020 كاهش یافته و كشور درگیر مسائل و مشکالت ناشی از 

بحران كرونا است.
وی با بیان این كه در این شرایط مساله  مهم برای فعاالن اقتصادی وضعیت فعلی 
محیط كسب و كار است.، اظهار داشت: مجلس شورای اسالمی در سال 1391 اقدام 
اساسی، پایه ای و بنیادی برای اقتصاد كشور را رقم زد كه آن تصویب قانون بهبود 
فضای كسب و كار است. البته بررسی ها در مورد فضای كسب و كار نشان می دهد 
كه وضعیت خوبی حکمفرما نیست به گونه ای كه رقم شاخص ملی محیط كسب 
و كار در زمستان سال 1395، 5.83 و در پاییز سال 1397، 6.3 بوده است. هرچه 
این عدد باالتر رود یعنی فضای كسب  و كار بدتر می شود به طوری كه این رقم در 

زمستان سال 1398 به 6.5 رسید.
شافعی گفت:طبق بررسی های صورت گرفته از فعاالن اقتصادی موانعی بر سر 
محیط كسب و كار بوده است كه اولین و مهم ترین آن غیرقابل پیش بینی بودن 
و تغییرات مستمر بر قیمت مواد اولیه در فعالیت های اقتصادی به خصوص بخش 
تولید است. عامل دیگر بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی و 
دشواری تامین مالی در كنار غیرقابل پیش بینی بودن محیط كسب و كار در تامین 

مواد اولیه از دیگر مشکالت محیط كسب و كار است.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره بهبود فضای كسب و كار گفت: 
پس از تاكیدات مقام معظم رهبری درباره ی بهبود محیط كسب و كار و از ابتدای 
تصویب قانون مربوطه اولین اقدام عملی را وزارت اقتصاد انجام داد و آن گشایش 
پنجره واحد در محیط كسب و كار است. این كار در تهران آغاز شده و قرار است در 
چهار استان دیگر هم اجرایی شود. وزیر اقتصاد و دارایی قول داده تا آخر سال پنجره 
واحد را در تمام كشور افتتاح كند كه عامل انگیزشی مهم برای فعاالن اقتصادی 
است و امیدوارم طبق توصیه مقام معظم رهبری به زودی شبکه دادگاه های تجاری 

را شاهد باشیم. 
شافعی با اشاره به تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف 
عنوان كرد:ما با اصناف، بخش های تعاونی و خصوصی هماهنگی كامل داشته 
بتوانیم  تا  باشیم  سه گانه  قوای  مشورتی  بازوی  می توانیم  ما  كه  معتقدیم  و 
زمینه سازی جهش تولید را فراهم كنیم. برای رسیدن به این اهداف اقداماتی 
همچون باالبردن هزینه های غیرمولد و مسدود سازی درآمدهای فعالیت های 
غیرمولد  كارهای  به  پاداش دهی  سیستم  تاكنون  چون  شود  انجام  سوداگرانه 

بیشتر از مولد بوده است. 
وی در انتها گفت: هم سویی سیاست های پولی، مالی و ارزی و تجاری در راستای 
جهش تولید بسیار مهم است. این عدم هماهنگی ضربه زیادی به اقتصاد كشور وارد 
می كند. اتاق های سه گانه همچون گذشته اعالم آمادگی می كنند كه در صورت 

دادن ماموریت به آنها استراتژی توسعه صنعتی كشور را تدوین و ارائه كنند.

طبقه متوسط کشور در حال تجزیه شدن است
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خط فقر خانوارهای چهار نفره در شهر تهران ظرف 2 سال اخیر از 2.5 میلیون 
تومان به 4.5 میلیون تومان رسیده كه حاكی از افزایش 80 درصدی آن است. د
درآمد سرانه كشور از سال 1390 تا سال 1398، كاهشی 34 درصدی داشته است 
و در صورت تحقق رشد اقتصادی 8درصدی از سال 1399 به بعد، حداقل به 6 

سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال 1390 بازگردیم. 
به گزارش تعادل، محمد قاسمی سرپرست مرکز پژوهش های مجلس در 
صحن علنی مجلس گزارشی درباره وضعیت اقتصادی كشور و راهکارهای 
اصالح آن به نمایندگان مجلس یازدهم ارایه داد. بخشی از این گزارش، به 

بررسی آمارهای مرتبط با درآمد سرانه كشور اختصاص داشت.  
براساس بررسی های مركز پژوهش های مجلس، درآمد سرانه كشور از سال 
1390 تا سال 1398، كاهشی 34 درصدی داشته است. در واقع، به رغم افزایش 
درآمد اسمی خانوارها قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال 1390 حدود یك 
سوم كاهش یافته است. بازوی كارشناسی مجلس پیش بینی كرده كه در صورت 
تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی از سال 1399 به بعد، حداقل به 6 سال زمان 

نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال 1390 بازگردیم. 
براساس بررسی های مركز پژوهش های مجلس، خط فقر خانوارهای چهار نفره 
در شهر تهران ظرف 2 سال اخیر از 2.5 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان 

رسیده كه حاكی از افزایش 80 درصدی آن است. 
خط فقر پایتخت در سال 90 حدود یك میلیون تومان بود و تا سال 96 به صورت 
تدریجی افزایش داشت، اما از سال 97 به بعد با شیب تندی اوج گرفت. اوایل 
این هفته، محمد قاسمی سرپرست مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
در صحن علنی مجلس گزارشی درباره وضعیت اقتصادی كشور و راهکارهای 

اصالح آن به نمایندگان مجلس یازدهم ارایه داد . 
این گزارش نشان می دهد كه نرخ تورم باال در كنار كاهش قابل توجه درآمد 
سرانه طی سال های اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و 
سایر نقاط كشور شده است و شواهد موجود نیز نشان از روند فزاینده این متغیر 
در سال های 1398 و 1399 دارد. نرخ تورم ایران در سال های 2018 و 2019 
بنابر ارزیابی صندوق بین المللی پول به ترتیب 31.2 درصد و 41.1 درصد بوده 
و در سال جاری هم انتظار می رود 34.2 درصد باشد. بر اساس گزارش مركز 
پژوهش های مجلس، درآمد سرانه كشور از سال 1390 تا سال 1398 كاهشی 
34 درصدی داشته است: »در واقع به رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت 
خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال 1390 حدود یك سوم كاهش یافته است«.  

نهاد كارشناسی مجلس پیش بینی كرده  در صورت تحقق رشد اقتصادی 8 
درصدی از سال 1399 به بعد، حداقل به 6 سال زمان نیاز خواهد بود تا كشور به 
سطح درآمد سرانه سال 1390 بازگردد. رشد اقتصادی كشور در سال های اخیر 

به شدت پرنوسان بوده و بین منفی 8.3 درصد تا مثبت 14 درصد حركت كرده 
است، اما در حالی كه نرخ رشد اقتصادی هدف برنامه های پنجم و ششم توسعه 
8 درصد تعیین شده، متوسط نرخ رشد اقتصادی كشور از سال 1391 تا سال 

1398 نزدیك به صفر درصد بوده است. 
صندوق بین المللی پول پیش بینی كرده كه رشد اقتصادی سال جاری میالدی 
ایران منفی 6 درصد باشد. براساس بررسی مركز پژوهش های مجلس، خط فقر 
خانوارهای چهار نفره در شهر تهران ظرف 2 سال اخیر از 2.5 میلیون تومان به 

4.5 میلیون تومان رسید یعنی 80 درصد افزایش یافت. 
سرپرست مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در صحن علنی مجلس 
گزارشی درباره وضعیت اقتصادی كشور و راهکارهای اصالح آن به نمایندگان 
مجلس یازدهم ارایه داد. بخشی از این گزارش، به بررسی آمارهای مرتبط با فقر 
مطلق اختصاص داشت. فقر مطلق را می توان ناتوانی در كسب حداقل استاندارد 

زندگی تعریف كرد. 
در واقع، فقر مطلق عدم دسترسی به حداقل های معیشت در جامعه است 
كه با توجه به تفاوت هزینه های زندگی در مناطق مختلف كشور متفاوت 
در  باال  تورم  نرخ  مجلس،  پژوهش های  مركز  بررسی  براساس  می باشد. 
سال های اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط 

كشور شده است. 
این موضوع در كنار كاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این 
سال ها شده است و شواهد موجود نشان از روند فزاینده این متغیر در سال های 
1398 و 1399 دارد. آمارهای فوق نشان می دهد خط فقر خانوارهای چهار نفره 
در شهر تهران ظرف 2سال اخیر )سال های 97 و 98(، از 2.5 میلیون تومان به 
4.5 میلیون تومان رسید یعنی 80 درصد افزایش یافت. در اردیبهشت 98 نیز 
گزارش تکان دهنده مركز پژوهش های مجلس به این نکته اشاره داشت كه 40 

درصد جمعیت كشور زیر خط فقر می روند. 
مركز پژوهش های مجلس با اشاره به تفاوت 32 درصدی تورم كاالهای اساسی 
و كاالهای غیرمشمول به خاطر اختصاص ارز ترجیحی به واردات كاالهای 
اساسی، افزایش شدید تقاضا برای واردات این كاالها و تضعیف تولید ملی را از 
تبعات اجرای این سیاست دانست. مركز پژوهش های مجلس همچنین با تاكید 
بر ضرورت حذف ارز ترجیحی، پیشنهاد داد كارت الکترونیك نقدیـ  كاالیی به 
7 دهك اول درآمدی تعلق گیرد؛ به طوری كه تا انتهای امسال هر ایرانی در این 

دهك ها، مجموعاً 432 هزار تومان در سال دریافت كند. 
مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با انتشار گزارشی، ضمن اشاره به آثار 
اجرای سیاست ارز ترجیحی به واردات كاالهای اساسی و تاكید بر تبعات گسترده 

آن مجددا خواستار حذف این سیاست شد.

خط فقر به 4/5 میلیون تومان رسید
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رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران گفت: تعداد واحدهای صنعتی كه سال  جاری احیا خواهند شد، بیشتر از 

سال 1398 خواهد بود و این اتفاق با  وجود تحریم و كرونا است.
محسن صالحی نیا افزود: همان گونه كه سال گذشته حدود یك هزار و 500 واحد 
صنعتی مجدداً به چرخه تولید بازگردانده شدند، امسال نیز با وجود افزایش برخی 
محدودیت ها از جمله تحریم ها و شیوع كرونا، می توان چنین اعداد و ارقامی 
را تکرار كرد. به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایلنا، وی اضافه كرد: 
سال گذشته برای احیاء و برگشت واحدهای صنعتی به چرخه تولید حمایت های 
مختلفی از واحدهای صنعتی تعطیل شده صورت گرفت، از این  رو توانستیم حدود 
یك هزار و 444 واحد صنعتی غیرفعال مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی 

سراسر كشور را فعال كنیم.
صالحی نیا با یادآوری تنوع تولیدات صنایع احیا شده در شهرک ها و نواحی 
صنعتی در طول سال 98، تصریح كرد: در بین واحدهای صنعتی كه فعال شدند 
می توان به رسته های مختلف صنعتی از جمله صنایع برق، الکترونیك، خدمات، 
سلولزی، شیمیایی، غذایی، فلزی، كانی غیرفلزی و نساجی اشاره كرد؛ احیا 
واحدهای صنعتی در شرایطی است كه خیلی ها بر این باور بودند كه با تحریم 

صورت گرفته، واحدهای صنعتی متعددی تعطیل می شوند.
وی ادامه داد: با برگشت واحدهای صنعتی نمی توان گفت كه تحریم بر فعالیت 
واحدهای صنعتی درشهرک های صنعتی بی اثر بوده است،با این حال تمام سعی 
ما این است كه با بسته های حمایتی شرایطی را ایجاد كنیم تا تولید كنندگان با 

وضعیت بهتری تولید كنند.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع كوچك و شهرک های صنعتی 
ایران درباره این كه آیا در سال  جاری با وجود ویروس كرونا می توان شاهد این بود 
كه روند فعال سازی مجدد واحدهای صنعتی ادامه یابد، تاكید كرد: در سال  جاری 
هدف گذاری ما این است كه یك هزار و 500 واحد صنعتی غیرفعال مستقر در 
شهرک ها و نواحی صنعتی فعال شود؛ هرچند كه برای برگشت آن ها به فضای 

اقتصادی نیاز به منابع مالی داریم.
صالحی نیا با بیان این كه واحدهای صنعتی كه تعطیل شده بودند، شناسایی شدند 
و هدف  گذاری الزم برای آن ها صورت گرفته است، گفت: قرار است تسهیالتی 
در قالب اعطای »كمك های فنی و اعتباری« یا »بازسازی و نوسازی صنایع« 
در اختیار واحدهای تعطیل شده قرار گیرد؛ عالوه بر این از طریق عارضه   یابی 
واحدهای صنعتی، ارائه خدمات مشاوره، تأمین نیازها و رفع مشکالت آن ها، 
برگزاری دوره های آموزشی و تورهای صنعتی نسبت به فعال  سازی مجدد آن ها 

اقداماتی انجام خواهد شد.

2۷ شهرک صنعتی جدید احداث می شود
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: امسال توسعه شهرک های صنعتی 
مد نظر قرار گرفته و تصمیم داریم با چنین راهکارهایی تحریم را در اقتصاد كشور 
بی اثر كنیم، بدین جهت در سال  جاری 27 شهرک و ناحیه صنعتی در سراسر 
كشور افتتاح خواهد شد و عالوه بر این، احداث شهرک صنعتی مرزی با كشور 
آذربایجان نیز درحال پیگیری است؛ با احداث چنین شهرک صنعتی، فعالیت تجار 

سهل تر خواهد شد، چرا كه با شرایط بهتری می توانند صادرات را دنبال كنند.
صالحی نیا درباره وضعیت تولیدی واحدهای صنعتی در شهرک های صنعتی هم 
توضیحاتی ارائه كرد و افزود: 44 هزار و 892 واحد صنعتی در شهرک ها و نواحی 
صنعتی سراسر كشور به بهره برداری رسیده است كه از این تعداد، 34 هزار و 
814 واحد صنعتی )معادل 78 درصد( با اشتغال 732 هزار و 930 نفر )معادل 81 
درصد( فعال و تعداد 10 هزار و 78 واحد صنعتی )معادل 22 درصد( با اشتغال 

171 هزار و 448 نفر )معادل 19 درصد( غیرفعال است.
وی اضافه كرد: از بین 34 هزار و 814 واحد صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی 
صنعتی، 14 هزار و و 156 واحد صنعتی با ظرفیت كمتر از 50 درصد و 11 هزار 
و 643 واحد صنعتی با ظرفیت بین 50 تا 70 درصد و 9 هزار و 15 واحد صنعتی 

با ظرفیت باالی 70 درصد درحال فعالیت هستند.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع كوچك و شهرک های صنعتی 
ایران گفت: سرمایه گذاری وسیعی در شهرک های صنعتی صورت گرفته تا 
فعاالن اقتصادی امکان سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های خود را داشته باشند، 
به طوری كه میزان سرمایه گذاری صورت گرفته در شهرک ها و نواحی صنعتی تا 

كنون یك میلیون و 942 هزار و یکصد میلیارد ریال بوده است.
صالحی نیا در مورد مشکالت واحدهای صنعتی كه تعطیل شدند یا به سمت 
كاهش تولید رفته اند تصریح كرد: همه موارد عارضه یابی شده اند و با حل 5 

چالش بزرگ می توان به واحدهای صنعتی كمك كرد.
وی اعالم كرد: 7 هزار و 788 واحد صنعتی به علت كمبود نقدینگی )77 درصد(، 

سهم ۶ درصدی SMEها در صادرات غیرنفتی
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یك هزار و 606 واحد صنعتی به علت فقدان بازار )16 درصد(، 318 واحد صنعتی 
به علت اختالف شركاء )3 درصد(، 244 واحد صنعتی به علت تأمین مواد اولیه )3 
درصد( و 122 واحد صنعتی به علت نقصان ماشین آالت )1 درصد( تعطیل شدند؛ 

از این  رو ضرورت دارد كه ما به سمت حل این چالش ها برویم.

سهم ۶ درصدی از صادرات
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد: سال گذشته ارزش صادرات 
كل كشور 41 میلیارد و 370 میلیون دالر بود كه از این میزان، 2.4 میلیارد دالر 
یعنی معادل 5.8 درصد صادرات كل كشور مربوط به واحدهای صنعتی كوچك 
و متوسط فعال در شهرک های صنعتی بوده است؛ از این  رو درحال برنامه ریزی 

هستیم كه این سهم را در سال  جاری افزایش دهیم.

جهش تولید در شهرک های صنعتی
برای توسعه  برای سال  جاری ضمن هدف  گذاری  صالحی نیا تصریح كرد: 
صادرات، جهش تولید هم مد نظر قرار گرفته است؛ چرا كه در عمل و با رشد 

تولید می توان تحریم ها را بی اثر كرد.
وی افزود: برنامه های متعددی تعریف شده كه امیدواریم بخش قابل توجهی از 
آن ها در سال  جاری به بهره برداری برسد؛ از این  رو برای جهش تولید برنامه هایی 
از قبیل فعال  سازی 1500 واحد تولیدی، اجرای طرح ملی توسعه پوشاک در 
مناطق روستایی، توانمند  سازی 500 واحد مستعد پیمانکاری فرعی برای پیوند 
با صنایع بزرگ در 10 رشته دارای اولویت، حمایت از توسعه 40 خوشه كسب و 

كار و خاتمه 10 خوشه درحال اجرا، انجام مطالعات برای ایجاد حداقل 3 شهرک 
صنعتی یکپارچه با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، بازطراحی ساختار صنایع 
كوچك با استفاده از ظرفیت صنوف تولیدی و احداث پست برق و تأمین آب 

شهرک ها و نواحی صنعتی در دست اقدام است.
مدیرعامل سازمان صنایع كوچك و شهرک های صنعتی ایران تاكید كرد: 
فرسوده بودن ماشین آالت دلیل اصلی پایین بودن بهره وری واحدهای صنعتی 
است و اگر به سمت نوسازی و به روزرسانی واحدهای صنعتی برویم، تولید شرایط 

بهتری خواهد داشت.
صالحی نیا در خصوص روند نوسازی واحدهای صنعتی در شهرک های صنعتی 
توضیح داد: در صورت تخصیص اعتبارات الزم طی دو سال آینده، برای افزایش 
ظرفیت پایدار 12 هزار و 900 واحد صنعتی، نوسازی و بازسازی 4 هزار و 508 
واحد صنعتی و راه اندازی مجدد 2 هزار و 508 واحد صنعتی مستقر در شهرک ها 

و نواحی صنعتی برنامه ریزی شده است.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع كوچك و شهرک های صنعتی 
ایران درباره تعداد واحد صنعتی راكد، نیمه فعال و درحال ساخت در شهرک های 
صنعتی بیان كرد: به صورت كلی در حال حاضر 34 هزار و 814 واحد صنعتی 
فعال و 10 هزار و 78 واحد صنعتی غیرفعال در شهرک ها و نواحی صنعتی وجود 
دارد كه هدف ما در سال  جاری برگشت واحدهای غیرفعال است و از این  رو از 
سرمایه گذاران می خواهیم كه با صنعت آشتی كنند و مطمئن باشند كه دولت از 

تمام تولید كنندگان حمایت خواهد كرد.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران، راه اندازی 
سامانه پردازش یکپارچه درخواست های اعتبارات ریالی صندوق توسعه ملی 
را گام مهمی در جهت تسهیل فرآیند پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش 

واحدهای تولیدی - صادراتی به ویژه بنگاه های كوچك و متوسط دانست
 وی با اشاره به مفاد بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال 1398،  همکاری 
كلیه بخش های خصوصی و دولتی در اجرایی شدن مواد یك و 2 بسته حمایت 

از صادرات غیرنفتی را حائزاهمیت دانست.
احسان قمری با اشاره به منابع ریالی در نظر گرفته شده به مبلغ 4 هزارمیلیارد 
تومان و پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش به جامعه صادركنندگان با نرخ های 
ترجیحی، راه اندازی سپیدار یا سامانه پردازش یکپارچه درخواست های اعتبارات 
ریالی را در تسهیل و تسریع فرآیند پردازش و پرداخت تسهیالت صادراتی 

بااهمیت توصیف كرد.
 به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد، وی با اشاره به شاخص های 
احراز اهلیت صادركنندگان شامل میانگین وزنی صادرات در سه سال گذشته، 

اولویت های كاالیی و كشوری، واحدهای تولیدی-صادراتی، اشخاص حقیقی و 
حقوقی و از همه مهم تر رفع تعهدات ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات طی 
سال های 97 و 98 اعالم كرد: سعی شده است با وزن دهی مناسب به شاخص ها 
و كمی كردن آنها، نسبت به پردازش و احراز اهلیت صادركنندگان به صورت 
برخط و با توجه به اطالعات موجود، اقدام شده و در نهایت اطالعات به صورت 

سامانه ای به بانك های عامل ارسال شود. 
مدیركل دفتر توسعه خدمات بازرگانی،  رویکرد سامانه را صرفا احراز اهلیت 
صادراتی دانسته و سایر موارد از جمله اعتبارسنجی، سقف اعتباری و ... تابع 
قوانین و مقررات بانکی خواهد بود، به عبارت دیگر احراز اهلیت صادراتی، شرط 
الزم برای معرفی صادركنندگان به بانك های عامل خواهد بود. قمری در پایان از 
متقاضیان دریافت تسهیالت مذكور خواست از روز دوشنبه 12 خرداد سال جاری 
 www.tpo.ir با مراجعه به وب سایت سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس
)آیکن سپیدار( نسبت به ثبت درخواست خود متضمن اعالم میزان تسهیالت 

مورد درخواست و انتخاب بانك عامل اقدام كنند.

احراز اهلیت، شرط الزم برای معرفی صادرکنندگان
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امروزه پس از اقتصاد كشاورزی، اقتصاد صنعتی و تولید انبوه، با ظهور انقالب 
صنعتی نسل چهارم، نقش دانش در اقتصاد بسیار پررنگ تر دیده می شود.

رضا قاسمی یقین/ پژوهشگر صنعت و بازرگانی
گزارش ها نشان می دهد كشورهایی مانند آلمان، كره جنوبی، آمریکا، انگلیس و 
فنالند كه سرمایه گذاری قابل توجهی بر اقتصاد دانشی داشته اند به رشد اقتصادی 
خوبی رسیده اند و در حال حاضر جزو كشورهای پویا و با رقابت پذیری باال در اقتصاد 
جهانی هستند. در این مقاله قصد داریم ضمن بررسی اقتصاد دانش بنیان، سهم 
صنعت نساجی و اثرگذاری آن را در تولید ثروت مبتنی بر دانش مالحظه كنیم و 
ببینیم نیروی انسانی چه جایگاهی در این اقتصاد دارد. اقتصاد دانش بنیان در برگیرنده 

سه مرحله اقتصاد اطالعات، اقتصاد فکری و اقتصاد نوآورانه- فکری است. 
به گزارش دنیای اقتصاد ، اقتصادهایی كه مبتنی بر بازو و ماشین، تولید ثروت 
تولید  منطقی سازی  و  كردن  علمی  بر  سعی  گیلبرت ها  و  تیلورها  و  می كردند 
داشته اند، حال مبتنی بر فکر شده اند. بانك جهانی چهار ركن اصلی برای اقتصاد 
مبتنی بر دانش قائل است كه در آن سرمایه انسانی و مهارت هایشان، رویکرد 
سیستماتیك، بهره گیری از ابزارهای فناوری ارتباطی بین سازمان ها و دانشگاه ها و 

مراكز تحقیقاتی در اشاعه دانش مهم دانسته شده است. 
دنیای امروز بر این باور است كه دانش و پژوهش از یك عامل برون زا كه در تولید 
نقش داشته به یك عامل درون زا تبدیل شده است. استفاده از تکنیك های علمی 
برای ایجاد بهره وری و كاهش ضایعات، همان عاملیت برون زایی دانش در صنعت 
است. اما درون زا بودن این عامل ایجاب می كند كه بر كارآیی كلیه عوامل و منابع 
توسعه اقتصادی تاثیر داشته باشد. در سندی مطالعه می كردم كه در ایران به ازای 
هر یك میلیون نفر حدود 300 نفر پژوهشگر وجود دارد در حالی كه این نسبت 
برای كشور كره جنوبی 2 هزار و برای آلمان 4 هزار نفر است. قابل تامل تر آنکه 
تعداد طرح های نوآورانه به ازای هر یك میلیون نفر در این كشورها بسیار باالتر از 
كشور ماست. مهم تر آنکه ضریب همبستگی )R2( بسیار باالیی بین دانش و رشد 

اقتصادی در این كشورها وجود دارد. 
اقتصاد دانش بنیان در كشورهای متعددی در حال پیگیری و به ثمر نشستن است. 

برای نمونه، سیلیکون ولی در كالیفرنیا، مهندسی خودرو و فضا در آلمان )مونیخ(، 
بیوتکنولوژی در هند )حیدرآباد(، تجهیزات الکترونیکی و دیجیتال در كره جنوبی 
)سئول(، انرژی و پتروشیمی در برزیل از مصادیقی هستند كه با تکیه بر صنعت 

دانش بنیان، سهم قابل توجهی در اقتصاد ملی خود دارند. 
نیروی انسانی در گذار پیشرفت های صنعتی در سه قالب سرمایه انسانِی خالق، 
نیروی انسانی تطبیق پذیر و اپراتور استفاده می شود. سرمایه انسانی خالق شامل 
دانش و مهارت پیشرفته در زمینه تخصصی، یادگیری دائمی و به روزرسانی دانِش 
سایر  به  انتقال سریع  توانایی  اهداف خود،  تنظیم  در  استقالل  و  توانایی  خود، 
فعالیت ها و وظایف قابل تحلیل است. نیروی انسانی تطبیق پذیر هم شامل توانایی 
مهارت های  طوالنی مدت،  یادگیری  برای  آمادگی  اطالعات،  تکنولوژی  با  كار 
ارتباطی مانند كارتیمی، حل مساله و تصمیم گیری و انعطاف پذیری است. در بخش 
سوم یعنی اپراتور هم موضوعاتی همچون تخصص در حرفه و تمایل به یادگیری 
عملیات جدید جانمایی شده است. سرمایه انسانی در اقتصاد دانش بنیان، به دلیل 
آنکه در محیطی فعال و پویا مشغول است انتظار می رود نوآور، ایده پرداز، خالق و 

مشتاق یادگیرِی مهارت های جدید باشد.
 

نقش صنعت نساجی
اگر خروجی صنعت نساجی را فقط در منسوجاتی ندانیم كه بشر برای رفع نیازهای 
اولیه خود در هرم مازلو نیاز دارد یا در فرش و تزئینات داخلی )مانند مبلمان و 
پرده ها( باشد؛ اینها حداقل مواردی هستند كه دانش می تواند به كمك صنعت بیاید 

و همان عامل برون زایی داشته باشد. 
باید پذیرفت كه سهم دانش و اطالعات در تولید در صنعت نساجی در كشور ما 
بسیار كم است و دانش و پژوهش برای پیشبرد اهداف تجاری تولیدكنندگان 
نساجی نقش محوری و كلیدی ندارد. امروزه، صنعت نساجی در تولید منسوجاتی 

مانند چمن مصنوعی نوآوری داشته است. 
این صنعت توانسته است با اتکا به دانش، در مقاوم سازی سازه های عمرانی، تولید 
منسوجاتی در مقیاس نانو برای بهبود بیماری و زخم ها در علم پزشکی داشته 
باشد. پوشاک هوشمند، الیافی با كاربردهای زیست محیطی و كاهنده آالیندگی، 
منسوجات متعامل با محیط، نانوفیلترها و موارد مشابه آن محصوالتی هستند كه 

می توانند مبتنی بر دانش و پژوهش محور توسعه اقتصادی باشند. 
اگر چه وجود چنین محصوالتی مبتنی بر طرح های تحقیقاتی و دانشی در علوم 
مهندسی نساجی قدمتی طوالنی دارد، هدایت آنها و مهمتر از آن سرمایه گذاری در 
آنها همان ورودی كلیدی و گم شده ای است كه ما در اقتصاد دانش بنیان به دنبال 
آن هستیم. این محصوالت دانش بنیان، عالوه بر آنکه قابلیت تجاری سازی دارند 
می توانند در تولید ثروت و ایجاد اشتغال نقش بسیار كلیدی در اقتصاد دانش بنیان 
داشته باشد. اغلب این طرح ها به دلیل عدم توجه به مرحله تجاری نمی رسد اگر چه 

اثرگذاری صنعت نساجی در تولید ثروت
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نوآوری در این صنعت، خیلی پیش تر در موسسات آموزش عالی و پژوهشگاه های 
مرتبط آغاز شده است، جذب سرمایه گذار و هدایت پژوهش ها مبتنی بر نیازهای 
صنعت و جامعه، نقش آفرینی پایدار این صنعت و شکوفایی آن را در پی خواهد 
داشت. تغییر ذهنیت آینده و ایجاد تفکر كارآفرینانه برای نیروی انسانی نیز محور 
گمشده ای است كه باید بر آن تاكید كرد. نوآوری ها و رشد اقتصادی با محوریت 
دانش، می تواند صنعت نساجی را به صنعتی رقابت پذیر در گستره منطقه ای و 

جهانی تبدیل كند. برای تحقق این امر سه مولفه كلی زیر متصور است. 
الف( تجاری سازی محصوالت و ایده های منتجه از پژوهش های تخصصی

ب( هدایت و انجام پژوهش براساس بازارسنجی از جامعه صنعتی
ج( ایجاد فرهنگ كارآفرینی در نیروی انسانِی متخصص در صنعت نساجی

مسیر الف( نگرش دانشی بر تکیه بر موجودیت های فعلی برای به بار نشستن آنچه 
پیش تر صورت گرفته است و مسیر ب( نگرش كششی از بازار است كه مسیر آتی 
ما را برای رسیدن به نقش آفرینی پایدار در توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش در 
كشور روشن می سازد. در این مسیر، تمایز بر آن است كه در اقتصاد سنتی، نیروی 
انسانی ماهر باید توانمندی كار با ماشین آالت بافندگی، نخ ریسی یا رنگرزی و 
تکمیل منسوجات را داشته باشد، اما در اقتصاد دانش بنیان، نیروی انسانی، عالوه بر 

دانش كامپیوتر، توانایی كار با مدل ها، الگوریتم ها، شبیه سازی و تجزیه و تحلیل 
داده ها را برای خلق، ابداع و نوآوری دارد. در مولفه ج( نیز تاكید بر آن است كه 
نمی توان برای به هم رسانی عرضه و تقاضای نوآوری همچنان منتظر استخدام 
ماند و نیروی انسانی متخصص در صنعت نساجی، در مدِل اقتصاد دانش بنیان 
عالوه بر موارد پیش گفته باید با سالح فروش و بازاریابی و مدل ذهنی كارآفرینی 
در تولید ثروت مشاركت فعاالنه )پیشران اصلی( داشته باشد. همبستگی بسیار 
باالیی بین رشد اقتصادی و تولید دانش در كشور ها دیده می شود. موضوع مهم 
این است كه ارتباط و تبادل تکنولوژی و مهارت با رویکرد »تولید محلی و فروش 
جهانی« در اقتصاد دانش بنیان نقش مهمی دارد. برای تحقق زیست بوم كارآفرینی 
و پارادایم اقتصادی جدید، باید ذهنیت ها عوض شود و الگوهای درآمدزایی از 
استخدام به كارآفرینی تبدیل شود. توجه به محصوالت دانش بنیان در صنعت 
نساجی و بازارسازی برای آنها مسیری است كه نیروی انسانِی متخصص می تواند 
با درخشش در آنها مسیر توسعه اقتصادی كشور را تقویت كند. مراكز نوآوری، 
پارک های علم و فناوری و كارخانه های نوآوری كه امروزه افتتاح، حمایت یا به 
بهره برداری می رسند؛ قرار است بسترساز و گام تکمیلی بعدی برای ظهور اقتصاد 

مبتنی بر شبکه را رقم بزنند.

 رییس سازمان مالیاتی از بخشودگی 90 درصدی جرائم با پرداخت مالیات تا 
پایان تیرماه خبر داد.

امیدعلی پارسا در حاشیه جلسه تودیع و معارفه مدیركل امور مالیاتی لرستان 
در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: فرار مالیاتی با هیچ توجیه و عذر و بهانه ای 
قابل پذیرش نیست و برای كاهش آن از ظرفیت تراكنش بانکی مودیان بانکی 

استفاده می كنیم. 
به گزارش تسنیم،  وی افزود: همچنین بخشنامه ای برای مقابله با معامالت 
سوری و كاغذی تنظیم شده  و همکاران ما بزودی همه افرادی كه فرار مالیاتی 

داشته اند را در كشور شناسایی می كنند. 

رییس سازمان امور مالیاتی كشور با بیان اینکه فرار مالیاتی كاری مجرمانه و 
غیرقانونی است، عنوان كرد:  براساس برآوردهایی كه صورت گرفته، رقم كل 

فرار مالیاتی كشور بین 40 تا 45 هزار میلیارد تومان است. 
وی بیان داشت: سال 98 با وجود همه تحریم های ظالمانه، شاهد توفیق بزرگی 
در حوزه نظام مالیاتی كشور بودیم به طوری كه 102 درصد كل درآمدهای 

مصوب وصول شد. 
پارسا گفت: مهم این است كه این درآمدهای مالیاتی با تکیه بر سیاست هایی 
تحت عنوان وصول با اصول انجام گرفته و با تمركز بر بخش های كه امکان 

وصول درآمد بیشتری بود و حداقل كردن فشار بر بخش تولید اتفاق افتاد. 
وی خاطرنشان كرد: سال گذشته بخشودگی مالیاتی منظمی داشتیم امسال 
نیز تا پایان تیرماه فرصت دادیم كه اگر اصل بدهی و جرایم پرداخت شود، 90 
درصد برای بخش تولید و 80 درصد برای غیر تولید بخشودگی خواهیم داشت 

و این روند از ماه های بعد دو درصد كاهش پیدا می كند. 
رییس سازمان امور مالیاتی كشور اظهارداشت: امسال بخش هوشمندسازی 
نظام مالیاتی را به عنوان مهمترین اولویت دنبال می كنیم، همچینین الکترونیکی 
كردن مالیات نقل و انتقاالت امالک مسکونی مورد توجه قرار می گیرد به 
گونه ای كه نقل و انتقاالت ملك مسکونی فقط در دفاتر ثبت، انجام می شود و 

نیازی به مراجعه به امور مالیاتی نیست.

بخشودگی 90 درصدی جرائم با پرداخت مالیات تا پایان تیر ماه
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سقف زمانی ایفای تعهدات ارزی سال 98 از سوی سیاست گذار پولی تعیین 
تکلیف شد.

در نامه ای كه از سوی رئیس کل بانک مرکزی به رئیس اتاق بازرگانی ایران 
ارسال شده، اعالم شده است كلیه فعاالن صادراتی فرصت دارند كه حداكثر 
تا پایان تیر ماه 99 نسبت به انجام تعهدات ارزی خود كه مربوط به سال 

گذشته می شود، اقدام كنند. 
به گزارش دنیای اقتصاد، بر این اساس در صورتی كه صادركنندگان بخواهند 
از مشوق ها و خدمات دستگاه های اجرایی بهره مند شوند، باید تا تاریخ مذكور 
تعهدات سال 98 خود را انجام دهند؛ در غیر این صورت امکان استفاده از 

امتیازاتی را كه از سوی سیاست گذار لحاظ شده است، نخواهند داشت. 
به گفته عبدالناصرهمتی، گام تازه بانك مركزی بر اساس تصمیم كمیته 
هماهنگی  عالی  شورای  جلسه  چهاردهمین  مصوبات   »2« ماده  موضوع 
دستگاه های  خدمات  و  مشوق ها  از  صادركنندگان  بهره مندی  و  اقتصادی 

اجرایی، سازمان ها و نهادهای ذی ربط اتخاذ شده است.
 اما نامه جدید رئیس كل بانك مركزی خطاب به رئیس اتاق ایران در واقع 
در پاسخ به نامه نگاری ماه گذشته غالمحسین شافعی با سیاست گذار پولی، 
تلقی می شود. در آن نامه رئیس اتاق ایران، حذف تعدیل 20 درصدی برای 
عنوان  رایزنی های صورت گرفته  برخالف  را   99 و   98 سال های  صادرات 

كرده بود.
همچنین سایر فعاالن بخش خصوصی از جمله رئیس كنفدراسیون صادرات 
با ادبیاتی متفاوت این موضوع را تایید و تاكید كرد كه تعیین تکلیف رفع تعهد 
ارزی سال 98 دور از انتظار بخش خصوصی بوده است. بر این اساس طبق 
توافقی كه میان نمایندگان بخش خصوصی و بانك مركزی صورت گرفته 
بود، توافق شده بود كه رفع تعهد ارزی سال 98 مطابق با همان شیوه سال 

97 اجرایی شود.
مطابق آن شیوه اگر صادركننده ای پس از كسر 20 درصد از كل صادرات،  56 

درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به روش های مورد تایید بانك مركزی 
به چرخه اقتصادی بازمی گرداند، می توانست از معافیت های مالیاتی بهره مند 
شود. اما در بخشنامه جدید این 20 درصد حذف شده و میزان 56 درصد به 

70 درصد افزایش پیدا كرده است.
یعنی اگر صادركننده ای 100 واحد صادرات داشته باشد، تنها در صورتی كه 
70 واحد آن را بازگرداند، می تواند مشمول معافیت ها شود. این نقطه ای است 
كه بخش خصوصی آن را برخالف توافق صورت گرفته می داند و نسبت به 

آن انتقاد دارد. 
پایه صادراتی  اقتصادی عنوان می كنند تعدیل 20 درصدی ارزش  فعاالن 
محلی برای پوشش نرخ های پایه صادراتی به دلیل عدم امکان قیمت گذاری 
دقیق، افزایش هزینه حواله جات ارزی به دلیل تحریم های تحمیلی و عدم 

امکان استفاده از سیستم بانکی بوده است، نه یك لطف به صادركنندگان. 
 اما اكنون بانك مركزی در نامه ای كه به نوعی پاسخ به نامه ماه گذشته 
رئیس اتاق ایران است، تنها سقف زمانی برای رفع تعهدات ارزی سال 98 
توسط صادركنندگان را تعیین تکلیف كرده و درباره حذف تعدیل 20 درصدی 

و سایر انتقادات بخش خصوصی اظهار نظری نکرده است. 
از این نیز بانك مركزی اعالم كرده بود، صادركنندگانی كه نسبت  پیش 
به ایفای تعهدات ارزی سال 98 خود تا بازه زمانی تعیین شده اقدام نکنند، 
مشمول محدودیت هایی می شوند كه در بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از 

صادرات و نحوه رفع تعهد ارزی تعیین شده است. 
تعلیق كارت بازرگانی، عدم امکان واردات، عدم اجازه ترخیص كاال از گمركات، 
عدم اعمال معافیت های مالیاتی صادرات، بستن مسیرهای تسهیالت، عدم 
استرداد مالیات ارزش افزوده، عدم اعطای مشوق های صادراتی و در نهایت 
معرفی صادركنندگان متخلف به قوه قضائیه از مهم ترین سیاست های تنبیهی 

برای عدم رفع تعهد ارزی صادركنندگان تعیین شده است. 
البته فعاالن اقتصادی تاكید دارند این سیاست ها تا امروز برای صادركنندگانی 
اعمال شده كه حتی یك دالر هم ارز صادراتی شان را به كشور برنگردانده اند. 
به دلیل  كه  داشتند  اصرار  موضوع  این  بر  صادراتی  فعاالن  این  از  پیش 
هزینه های جانبی می توانند حداكثر 80 درصد از ارز حاصل از صادرات خود 
را به چرخه اقتصادی بازگردانند. در واقع درخواست بخش خصوصی این بود 
كه بازگشت 80 درصدی ارز مالک رفع تعهد ارزی قرار گیرد، این در حالی 
است كه بانك مركزی بر این اعتقاد بود كه صادركنندگان باید 100 درصد 
ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد كشور بازگردانند تا رفع تعهد 

ارزی برای آنها منظور شود. 
اكنون نامه عبدالناصر همتی نیز پاسخی به این موارد نداده و در آن مشخص 

تعیین سقف زمانی برای رفع تعهد ارزی 9۸
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نکرده كه آیا تغییری در درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات برای منظور 
شدن رفع تعهد ارزی ایجاد شده است یا خیر.

 
جزئیات نامه نگاری

عبدالناصر همتی، رئیس كل بانك مركزی با ارسال نامه ای به غالمحسین 
شافعی اعالم كرده است كلیه صادركنندگان تا پایان تیر سال جاری مهلت 
دارند، نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال 1398 اقدام كنند. در نامه 
رئیس كل بانك مركزی به رئیس اتاق ایران آمده است كه صادركنندگان 
و  سازمان ها  اجرایی،  دستگاه های  خدمات  و  مشوق ها  از  بهره مندی  برای 
نهادهای ذی ربط، تا تاریخ اعالم شده باید تعهدات ارزی سال قبل خود را ایفا 
كنند. نامه همتی در پاسخ به نامه 9 اردیبهشت 99 شافعی ارسال شده است. 
رئیس اتاق ایران در آن نامه خطاب به همتی نوشته بود؛حذف تعدیل 20 
درصدی برای صادرات سال های 98 و 99 برخالف رایزنی های صورت گرفته 
بوده است، اقدامی كه به گفته او موجب ضرر هنگفت صادركنندگان می شود. 
اما به گفته رئیس كل بانك مركزی، تصمیم تازه بانك مركزی بر اساس 
تصمیم كمیته موضوع ماده »2« مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی 
خدمات  و  مشوق ها  از  صادركنندگان  بهره مندی  و  اقتصادی  هماهنگی 

دستگاه های اجرایی، سازمان ها و نهادهای ذی ربط اتخاذ شده است. 
در متن نامه رئیس كل بانك مركزی خطاب به رئیس اتاق ایران آمده است: 
نظر به مفاد مصوبات هیات وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی 
بر »تکلیف كلیه صادركنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصادی كشور از 22/ 01/ 1397 وفق ترتیبات اعالمی این بانك منتهی 
نحوه  و  در سال 1398  از صادرات  ارز حاصل  بازگشت  بسته سیاستی  به 
نامه 31  رفع تعهدات ارزی صادراتی سال 1397 صادركنندگان«، ابالغی 
اردیبهشت 98 و تمدید بسته یادشده در سال 1399، وفق تصمیم اعضای 
كمیته موضوع ماده )2( مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی، به استحضار می رساند، كلیه صادركنندگان به منظور بهره مندی از 
تا  مشوق ها و خدمات دستگاه های اجرایی، سازمان ها و نهادهای ذی ربط 
پایان تیرماه سال جاری مهلت خواهند داشت نسبت به ایفای تعهدات ارزی 

صادراتی سال 1398 خود اقدام كنند.
 

 شروع ماجرا
اما مساله رفع تعهد ارزی و چالش های آن برای فعاالن صادراتی، موضوع 
تازه ای نیست و از سال گذشته سبب ایجاد اختالف نظرهایی میان بخش 

خصوصی و دولت شده است. 
تاكید می كرد و معتقد بود در  بخش خصوصی بر شرایط خاص تحریمی 
چنین موقعیتی سیاست گذار نباید بر موضوع پیمان سپاری ارزی اصرار كند 

و صادركنندگان را در مسیر بازگشت ارزشان در تنگنا قرار دهد؛ در مقابل 
نیز دولت و بانك مركزی تاكید می كردند در شرایطی كه كشور به واسطه 
تحریم ها با كمبود درآمد ارزی روبه رو است، باید نسبت به ورود ارز به چرخه 
این  میان  فراوان  از كش و قوس های  كرد. پس  اطمینان حاصل  اقتصادی 
دو بخش، در اواخر اردیبهشت ماه سال قبل بانك مركزی بسته سیاستی 
خود در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 98 را تصویب كرد كه 

تفاوت های معناداری با بخشنامه قبلی در آبان ماه سال 97 داشت. 
نحوه  مورد  در  جداگانه ای  ضوابط  ماه،  اردیبهشت  دستور العمل  اساس  بر 
از  كه  شد  گرفته  نظر  در  سایر صادركنندگان  و  پتروشیمی ها  ارز  برگشت 
سه كانال »سامانه نیما«، »بازگرداندن ارز به صورت اسکناس« و »مکانیزم 

واردات در مقابل صادرات« مسیریابی می شد. 
ضمن آنکه امتیازاتی هم از سوی سیاست گذار درخصوص مهلت بازگشت ارز 
صادراتی به برخی گروه های كاالیی كه شامل كاالهای سنتی می شدند اعطا 
شد. البته در یك سطح كالن تر، فعاالن اقتصادی بر این باورند كه مشکل 
عرصه صادرات فراتر از مساله رفع تعهد ارزی است و عدم شفافیت در ضوابط 

مشخص برای صادرات دغدغه اصلی آنها است. 
اما در اقدام اخیر بانك مركزی شیوه رفع تعهد ارزی سال 98 و 99 تعیین 
تکلیف شد، شیوه ای كه در ابعاد وسیعی مورد انتقاد بخش خصوصی قرار گرفت 
و نامه نگاری های مختلفی پیرامون آن اتفاق افتاد. البته بانك مركزی نیز در 
پاسخ به انتقادات بخش خصوصی اقدامات حمایتی خود از صادركنندگان را 
برشمرد. بانك مركزی به صراحت اعالم كرد به رغم همکاری های انجام 
شده از سوی بانك مركزی، تعداد زیادی از صادركنندگان نسبت به بازگشت 
ارز خود اقدام نکرده و به صورت چشمگیری دستگاه های ذی ربط نسبت به 
صدور كارت های بازرگانی جدید كه در مواردی یك بار مصرف نیز هستند، 

اقدام كرده اند. 
در متن پاسخ بانك مركزی آمده بود: »انتظار می رود با توجه به همکاری های 
انجام شده و كاهش فزاینده درآمدهای نفتی كشور تحت تحریم ها در شرایط 
بوده  همسو  جاری  اقتصادی  سیاست های  با  بازرگانی  اتاق  رئیس  كنونی، 
و همچنین ضرورت دارد بنگاه های مختلف اقتصادی نیز كه طی سالیان 
شکل  و  ایجاد  نفتی  ارزهای  و  انرژی  سوبسید  از  بهره مندی  با  متمادی 
گرفته اند در این شرایط منابع ارز حاصل از صادرات خود را به صورت موثر و 

شفاف برای تامین نیازهای وارداتی بخش های اقتصادی به كار گیرند. 
این مهم نکته كلیدی سیاست برگشت ارز حاصل از صادرات است.« در متن 
این جوابیه از شافعی خواسته شده اقدامات موثرتری را در تحقق سهم یاد 
شده انجام دهد و تنها برای تعدیل یا كاهش بازگشت ارز صادراتی تالش 

نکند.
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محققان از پوسته میگوها كه غنی از »كیتین« است، به عنوان پایه ای برای 
ساخت پوشش های محافظ چندالیه جدید استفاده می كنند كه می تواند حتی به 

عنوان جلیقه ضد گلوله برای سربازان نیز استفاده شود.
 »كیتین« كه از میگوها، قارچ ها و ارگانیسم های دیگر گرفته می شود، ممکن 
است برای چاپ سه بعدی پوشش های پلیمری محافظ چند الیه جدید بکار 
گرفته شود تا از سربازان در برابر گلوله، لیزر، گازهای سمی، میکروب ها و سایر 

خطرات محافظت كند. 
به گزارش ایسنا ، كیتین )Chitin( پلیمر بلندی از n-استیل گلوكزامین و مشتقی 
از گلوكز است و در جانداران متنوعی یافت می شود. این ماده سازنده اصلی دیواره 
سلولی قارچ ها، اسکلت خارجی بندپایانی چون خرچنگ ها و حشرات، رادوالی 
نرم تنان و منقار سر پایان از جمله ماهی مركب و هشت پا است. كیتین همچنین 

دارای خواص درمانی اثبات شده و كاربردهای صنعتی است. 
»كیتین« كه اصلی ترین عنصر موجود در اسکلت خارجی بندپایان مانند سخت 
پوستان و حشرات است، در دیواره های سلولی بسیاری از ارگانیسم های دیگر از 
جمله نماتدها، تك یاخته ها و قارچ ها نیز یافت می شود. در سال های اخیر تعداد 
فزاینده ای از برنامه های كاربردی در كشاورزی، پزشکی و ساخت مواد جدید از 

این ماده یافت شده است. 
اكنون گروهی از محققان دانشگاه هیوستون )Houston( به سرپرستی »آالمگیر 
كریم« استاد مهندسی شیمی و بیومولکول این دانشگاه، در حال بررسی چگونگی 
تبدیل كیتین به یك روكش زیست پایه، زیست تخریب پذیر و دارای تأثیر زیاد 

برای كاربردهای نظامی هستند. 
هدف محققان با وجود كمك مالی 600 هزار دالری وزارت دفاع آمریکا، نه تنها 
تولید زره های سبك تر و سخت تر، بلکه تهیه یك پوشش محافظ چاپ سه بعدی 

شده است كه بتواند سربازان را در برابر گلوله، لیزر، میکروب ها و گازهای سمی 
محافظت كند.

كیتین از مشتقات گلوكز با ساختار پلیمری زنجیره بلند آن است كه توسط 
»گروه های آستیل« )acetyl groups( نگه داشته می شود. هنگامی كه این 
گروه ها برداشته می شوند، كیتین تبدیل به كیتوزان می شود كه یك فیبر كمتر 
شکننده است و راحت تر می توان آن را كنترل كرد و اغلب به عنوان یك مکمل 
رژیم غذایی به فروش می رسد. اگرچه بیشتر اوقات این ماده از سخت پوستان 
برداشت می شود، محققان دانشگاه هیوستون بیشتر عالقه مند به پرورش قارچ 
به عنوان منبع كیتوسان هستند، زیرا قارچ ها یك فرآیند پلیمریزاسیون پایدار و 

استانداردتر را امکان پذیر می كنند. 
محققان برای تبدیل كیتوزان به یك پوشش محافظ كاربردی، ساختار سطح 
اتمی آن را تغییر داده است تا به آن كمك كند دارای الیه های كاربردی شود. این 
الیه ها را می توان با چاپ سه بعدی ایجاد كرد تا الیه های مختلف با كاركردهای 
مختلف از جمله الیه مقاوم به ضربه، الیه جاذب انرژی، الیه ای برای جذب 
گازهای سمی با نانوذرات زغال سنگ و یك الیه پارچه ای برای چسبندگی 

ایجاد شود. 

اگرچه این تحقیق با هدف تولید پوشش های محافظ چندالیه برای سربازان 
در  كاربردهایی  می تواند  پروژه  این  می گویند  محققان  اما  است،  انجام شده 

خودروسازی، ساخت و ساز ساختمانی و سایر صنایع داشته باشد.

ساخت جلیقه ضد گلوله با پوست میگو
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اسماعیل قادری فر گفت: دغدغه های ما تعدیل قیمت محصوالت عفاف و حجاب 
در كشور ازجمله چادر مشکی است بر این اساس در حال تشکیل كنسرسیومی با 

تولیدكنندگان طراحان و ارگان های ذی ربط در این حوزه هستیم.
اسماعیل قادری فر رئیس مرکز توسعه فن آوری های راهبردی معاونت علمی 
ریاست جمهوری در راستای برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی محصوالت 
عفاف و حجاب گفت: در زمینه چادر مشکی در حال ایجاد كنسرسیومی از 
تولیدكنندگان و عرضه كنندگان هستیم و در این زمینه با انجمن فعاالن حوزه 
عفاف و حجاب، دانشگاه امیركبیر و انجمن تولیدكنندگان نساجی یزد در حال 

مذاكره هستیم. 
به گزارش خبرگزاری مهر،او تصریح كرد: این مسئله در قالب یك كنسرسیوم 
در حال مذاكره است تا بتوانیم در زمینه تولیدات فن آورانه محصوالت موردنیاز 
بانوان كشور گام های جدی برداریم و از طرف دیگر قیمت ها را برای محصوالت 
كلیدی و استراتژیك در حوزه عفاف و حجاب كاهش دهیم. این فعال حوزه 
مشاغل هویت ساز افزود: تولید چادر مشکی یکی از حیاتی ترین اقالم حوزه عفاف 
و حجاب است كه به رغم ظرفیت های بسیار خوبی كه در كشور برای تولید چادر 
مشکی داریم متأسفانه از این ظرفیت ها استفاده نمی شود و ما موظف هستیم 
سالیانه چندین میلیون یارد چادر مشکی كه نماد زن ایرانی و هویت ایرانی 
اسالمی برای زن مسلمان است را از خارج از كشور وارد كنیم و خروج ارز نداشته 

باشیم. 
رئیس مركز توسعه فن آوری های راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری یادآور 
شد: فعاالن حوزه عفاف و حجاب باید همت خود را معطوف تولید محصوالت 
عفاف و حجاب كنند. در این مسیر نباید فراموش كرد ملزومات تولید نوآورانه را 
در نظر بگیرند به عنوان مثال در حوزه چادر مشکی نوآور بودن طرح ها، سبك 
بودن، رنگ، كیفیت و مواردی از این دست، نکاتی است كه نیازمند نوآوری و كار 
فن آورانه دارد. قادری فر گفت: معاونت علمی به عنوان یك تسهیلگر در جریان 
نوآوری در كشور از شركت های دانش بنیان و فن آوری كه در حوزه های مختلف 
عفاف و حجاب ازجمله مقوله چادر مشکی یا در زمینه طراحی مد و لباس ایرانی 

اسالمی فعال هستند، حمایت می كند. 
او یادآور شد: با توجه به وضعیت جامعه دینی ایران اسالمی، موضوع عفاف و 
حجاب از اهمیت زیادی برخوردار است و اكثر زنان و دختران ایران اسالمی به 

موضوع عفاف و حجاب و نوع پوشش اهمیت می دهند. 
رئیس مركز توسعه فن آوری های راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری افزود: 
طبیعتاً عرضه محصوالت باكیفیت و با قیمت مناسب در این بخش از اهمیت 
باالیی برخوردار است و ما با برگزاری نمایشگاه و رویدادهای تخصصی سعی 

در شناسایی ظرفیت تولیدكننده های ایرانی در این حوزه برای جامعه مخاطبمان 
هستیم. قادری فر تصریح كرد: متأسفانه در حوزه پوشش های اسالمی اعم از مد 
و لباس كار نوآورانه ای در كشور انجام نشده است. تشنگان معارف اسالمی كه 
در این حوزه فعال هستند كارهایی انجام داده اند اما متأسفانه نوآوری های عمیقی 

نیستند كه بتواند جامعه مخاطب را جذب كند. 
او اذعان داشت: یکی از كاركردهای نمایشگاه عفاف و حجاب تزریق روح نوآوری 
در این حوزه است تا بتواند جامعه هدف و مخاطبان بیشتری را اغنا، برندهای 
جدید این حوزه را معرفی و دستاوردهایی كه در این حوزه وجود دارد را به نمایش 

بگذارد. 
این فعال حوزه شركت های هویت ساز افزود: یکی از ستادهای توسعه فن آوری 
كه در سال های اخیر تشکیل شد؛ ستاد توسعه فن آوری های نرم و هویت ساز 
است كه ذیل یك برنامه راهبردی به عنوان كارگروه صنایع خالق سعی می كند 
در همه حوزه های فن آوری های نرم و هویت ساز در حوزه عفاف و حجاب كه 

ضریب نفوذ بسیار زیادی در مخاطب دارد برنامه ریزی كند. 
رئیس مركز توسعه فن آوری های راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری 
گفت: از اقدامات این ستاد راه اندازی سه مركز نوآوری در حوزه عفاف و حجاب 
ازجمله مركز نوآوری های علوم انسانی در قم، مركز نوآوری های مد و لباس 
اسالمی در دانشگاه شریعتی دانشگاه فنی حرفه ای، مركز نوآوری پاک علم 
و فن آوری هنر و علوم انسانی در دانشگاه علم و فرهنگ است تا بتوانیم از 
ظرفیت های شركت های خالق و دانش بنیانی كه تمایل به حضور در این عرصه 

دارند، استفاده كنیم. 
قادری فر گفت: طبیعتاً در هر حوزه ای كه تمایل به برتری پیدا كردن داریم 
نیازمند به استفاده از ظرفیت های نوآورانه و فارغ التحصیالن دانشگاهی مرتبط با 
این حوزه هستیم تا بتوانیم حداكثر بهره را در شکل گیری جریان های نوآورانه در 

حوزه های تخصصی مانند مد و لباس اسالمی، عفاف و حجاب ببریم. 
او افزود: این ستاد بسته حمایتی از شركت های خالق برای توسعه كسب وكار، 
بازار سازی، استفاده از توان استارت آپی در نظر گرفته است تا به عنوان زیرساخت 
نیروی انسانی ما در این حوزه بتوانند خود را بازسازی كنند؛ در سبد حمایتی ما 
در معاونت علمی در حوزه صنایع خالق انواع تسهیلگری اعم از مالی و غیرمالی، 
بسترسازی برای نفوذ بیشتر بازار محصوالت فن آورانه و نوآورانه پیش بینی شده 

است. 
قادری فر در پایان یادآور شد: ستاد توسعه فن آوری های نرم یکی از حامیان اصلی 
این نمایشگاه بود، زیرا حوزه صنایع خالق و هویت ساز یك حوزه بکر است و بازار 

بزرگی در انتظار شركت های دانش بنیان و فن آور قرار دارد.

رئیس مرکز توسعه فن آوری های راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری:

کنسرسیومی برای تعدیل قیمت چادر مشکی تشکیل می شود
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اگرچه شیوع كرونا در كشور از اواخر سال گذشته تمام بازارها را با مشکل مواجه كرده 
اما در حال حاضر شاهد افزایش قیمت های جدیدی در حوزه های مختلف هستیم كه 

به گفته فعاالن بازار، ارتباط مستقیمی با نوسان نرخ ارز دارد.
لوازم خانگی و اقالمی همچون مبلمان سال هاست كه از لیست خرید بسیاری از 
اقشار سطح جامعه حذف شده است چرا كه این اجناس نه تنها با افزایش قیمت 
روبه رو هستند بلکه مردم به دلیل تورم موجود و همچنین كاهش قدرت خرید، در 
كنار افزایش جزئی حقوق ها توان خرید آن را ندارند و در واقع بیشتر در تالش برای 
تامین ضروری ترین نیازهای خود كه مربوط به حوزه كاالهای اساسی است، هستند. 
بر همین اساس چند سالی می شود كه خرید پارچه رومبلی به جای مبلمان جدید 
رونق پیدا كرده است؛ موضوعی كه باعث شده این بازار حتی با وجود كرونا و 

تعطیلی های ناشی از آن نیز از افزایش قیمت ها جا نماند.
به گزارش جهان صنعت، این در حالی است كه بخش عمده ای از قیمت تمام شده 
مبلمان به پارچه های روی مبل اختصاص پیدا می كند، اما آنچه از مشاهدات میدانی 
پیداست، نظارت كافی بر قیمت گذاری و فروش این محصول وجود ندارد به طوری 
كه حتی در بسیاری از موارد پارچه های تولیدشده در داخل ایران با نام و برند خارجی 

به فروش می رسد. 
در این میان شاهد افزایش قیمت بخش زیادی از پارچه های رومبلی در بازار هستیم 
كه به گفته فعاالن بازار، ناشی از نوسان نرخ ارز و گران تمام شدن واردات آنهاست. 
این مساله نه تنها مصرف كنندگان را با مشکل روبه رو كرده بلکه باعث شده صنعت 
مبلمان به عنوان یك صنعت ارزآور برای كشور حتی در حوزه صادرات نیز نتواند بازار 
جدیدی را به دست آورد چرا كه به دلیل افزایش قیمت تمام شده، قدرت رقابت در 

بازارهای جهانی به مراتب كمتر از گذشته شده است.

افزایش قیمت چندانی نداشته ایم
بر این اساس آنچه در شرایط فعلی اهمیت دارد این است كه عالوه بر ساماندهی 
بازار پارچه رومبلی، شرایط الزم برای تسهیل صادرات و همچنین رونق بازار داخل 
مبلمان از سوی مسووالن فراهم شود. در غیر این صورت این صنعت نیز به سمت 

تعطیلی های بیشتر خواهد رفت. صنعت مبلمان این روز ها از برخی نابسامانی ها رنج 
می برد؛ مشکالتی كه در آخر هم به تولید و هم به قیمت آن برمی گردد. 

یکی از بزرگ ترین مشکالت كشور ما باال بودن قیمت تمام شده كاالست. در همین 
خصوص رییس اتحادیه درودگران و مبل سازان با بیان اینکه كرونا آسیب زیادی 
به صنعت مبلمان زد، گفت: بسیاری از فروشندگان تنها امیدشان به فروش شب عید 

بود اما كرونا باعث شد كاسبان از اسفندماه مغازه های خود را تعطیل كنند.
علیرضا عباسی اظهار كرد: این صنعت باعث اشتغالزایی 8 تا 10 درصدی در كل 
كشور شده است. این در حالی است كه صادرات مبل راهی برای توسعه و رونق 
اقتصادی است. از این رو با توجه به تحریم ها در تالش هستیم مبلمان را در حاشیه 

كشور یعنی به عراق و گرجستان صادر كنیم.
این مقام مسوول ادامه داد: صادرات مبلمان ایران به كشور های حاشیه خلیج فارس 
به 20 تا 40 میلیون دالر می رسد در حالی كه توانایی افزایش آن تا 500 میلیون دالر 
را داریم و نیاز است مسووالن پادرمیانی كنند تا به ارزآوری برسیم. وی در خصوص 
افزایش قیمت مبلمان نیز گفت: بازار مبلمان از قبل از عید به دلیل شیوع ویروس 
كرونا به شدت راكد است و بیشتر تولیداتی كه در حال حاضر در مغازه ها موجود است 

از سال گذشته مانده است. به همین دلیل افزایش قیمت چندانی نداشته ایم.
رییس اتحادیه درودگران و مبل سازان تشریح كرد: اگر افزایش قیمتی در خصوص 
مبل رخ داده به دلیل افزایش قیمت پارچه است كه وارد می شود و مقدار كمی از آن 
در داخل تولید می شود كه خوشبختانه كیفیت تولیدات داخلی باالست. حتی برخی از 

پارچه فروشان پارچه ایرانی را به اسم پارچه خارجی می فروشند.
عباسی ادامه داد: اگر نظارتی بر تولید پارچه باشد قطعا قیمت آن كاهش خواهد یافت 

در حالی كه هم اكنون كنترلی بر قیمت آن صورت نمی گیرد.

تاثیر واردات چوب بر کاهش قیمت ها
این مقام مسوول در خصوص میزان تولید چوب در كشور نیز بیان كرد: با توجه به 
اینکه برداشت از جنگل های كشور ممنوع شده، باید تسهیالتی فراهم شود تا چوب 
را بتوانیم از گرجستان وارد كنیم كه این كار می تواند در كاهش قیمت ها به شدت 

تاثیر بگذارد. هر چقدر از جنگل ها برداشت نکنیم به نفع محیط زیست خواهد بود.
رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبل سازان درباره میزان صادرات این صنعت 
تصریح كرد: به هیچ عنوان آمار قابل قبولی در زمینه صادرات نداریم. ارقامی مثل 
20 میلیون دالر یا 25 میلیون دالر را نمی توان نتیجه صادرات یك صنف دانست 

پس باید گسترش مناسبی در این حوزه داشته باشیم.
وی ادامه داد: با برنامه ریزی های انجام شده قصد داریم تا پنج سال آینده آمار 
صادرات این صنعت را به 500 میلیون دالر برسانیم؛ در كشور های همسایه حدود 
500 میلیون جمعیت وجود دارد و بازار هایی مثل عراق، سوریه، گرجستان، ارمنستان 
و كشور هایی از این قبیل می تواند بازار خوبی برای صنعت مبلمان در كشور ما باشد.

فروش پارچه های رومبلی ایرانی با نام و برند خارجی؛ گرانی در بازار مبلمان
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وابستگی قیمت پارچه مبلی به ارز
با توجه به اینکه 50 درصد پارچه در داخل و 50 درصد دیگر وارد می شود در نتیجه 
پارچه های وارداتی افزایش قیمت داشته است چرا كه وابستگی كامل به نرخ ارز دارد. 
در همین خصوص رییس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه با بیان اینکه 
تورم باعث گرانی پارچه شده است، گفت: از سال گذشته قیمت ارز دچار نوسانات 

زیادی شد كه همین امر باعث افزایش قیمت پارچه شد.
در حال حاضر  اما  داریم  را  پارچه  داخلی سازی  توان  امیر قدیمی نژاد،  به گفته 
كارخانجات نساجی نیمه سوز فعالیت می كنند. منسوجات وارداتی در زمینه پارچه 
البسه زنانه كه بر مبنای قیمت ارزی در  مبلی، پرده ای، فاستونی و پارچه های 
كشور های مبداء محاسبه می شود قدرت خرید مصرف كنندگان را كاهش داده و 

فعاالن در این عرصه نیز با ركود و افت شدید فروش مواجه شده اند.

رکود کامل در بازار
در این خصوص یکی از تولیدكنندگان مبلمان نیز با اشاره به افزایش قیمت مبلمان 
در بازار، گفت: از شیوع كرونا تا كنون بازار مبلمان در ركود كامل به سر می برد؛ عالوه 

بر این به دلیل افزایش قیمت ها استقبال چندانی از این بازار نمی شود.
این تولیدكننده با بیان اینکه جنب و جوش در بازار نسبت به سال های گذشته كمتر 
شده است، یادآوری كرد: ما نمی توانیم به طور قطع بگوییم كه خرید و فروش كامال 
قطع شده است، اما با توجه به اینکه هر ساله از قبل عید خرید و فروش زیاد بود، 
امسال، كمتر شده است. امیدواریم كه بازار مبل هم همانند سایر كاال ها بتواند رونق 
یابد و بتوان تا حدی مواد اولیه آن را در بازار تامین كرد. این تولید كننده در ادامه گفت: 
شاید بتوان گفت بیشترین خریداران ما در این بازار، عروس و داماد ها هستند چرا كه 

برای زندگی مشترک خود چاره ای جز خرید مبل ندارند.

رئیس سازمان صمت گیالن گفت: چنانچه هدف سهامداران تغییر كاربری شركت 
نساجی ایران پوپلین باشد، مجوز نخواهیم داد.

 فرهاد دلق پوش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیالن در جلسه 
كمیسیون كارگری شركت نساجی ایران پوپلین با بیان اینکه با كم شدن حتی یك 
پیچ از چرخ صنعت مخالف هستیم، گفت: فقط واگذاری با ساز و كار قانونی به بخش 

خصوصی با حفظ تولید و اشتغال امکان پذیر است. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، او در جلسه كمیسیون كارگری ویژه بررسی 
چالش های شركت ایران پوپلین كه با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری 
گیالن و رئیس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی و جمعی دیگر از مدیران مرتبط در 
محل شركت نساجی ایران پوپلین برگزار شد، افزود: چنانچه هدف سهامداران تغییر 

كاربری این واحد صنعتی باشد، مجوز چنین كاری را نخواهیم داد. 
رئیس سازمان صمت گیالن با بیان اینکه برند و هویت این شركت ریشه در تاریخ 
نساجی ایران دارد، اظهار داشت: اگر اراده سهامداران مبتنی بر رفع مشکالت و 
تقویت تولید باشد حاضریم از طریق كانال های مختلف از جمله كارگروه رفع موانع 

تولید و یا در قالب اعطای تسهیالت تبصره 18 برای تولید بهتر و پویایی این شركت 
مسیر را هموار كنیم. دلق پوش ادامه داد: البته تامین سرمایه این شركت صاحب 
نام از طریق ارائه فرا بورس نیز قابل انجام است و همه این حمایت ها منوط به عزم 
سهامداران است. او با بیان اینکه سهامداران شركت باید برنامه مدون ارائه كنند تا 
محور تولید مشخص شود، گفت: تاكنون چندین جلسه به صورت مکرر در این زمینه 

داشته ایم، ولی سهامداران به مصوبات عمل نکرده اند. 
رئیس سازمان صمت گیالن تاكید كرد: مطالبه و خواسته ما به عنوان متولی تولید 
و تجارت استان و اولویت اول و آخر سرپا نگه داشتن تولید و حفظ اشتغال است. 
دلق پوش یادآور شد: در سال جهش تولید، مخالف كم شدن حتی یك پیچ از چرخ 
تولید و صنعت هستیم و این موضوع تغییر كاربری شركت ایران پوپلین، با راهبرد و 
استراتژی توسعه صنعتی و حفظ اشتغال بخش تولید و تجارت گیالن مغایرت دارد. 
او افزود: واردات بی رویه پوشاک از چین و سایر كشور های منطقه به داخل، همچنین 
تك نرخی شدن ارز در دهه 80 باعث صدمات جبران ناپذیری در عرصه نساجی 
كشور شد كه شركت ایران پوپلین نیز متاثر از این بحران بود در حالی كه از سال 

1358 به عنوان یکی از 3 برند معروف صنعت نساجی كشور بود. 
رئیس سازمان صمت گیالن با اشاره به جلوگیری شدید از قاچاق كاال در حالت 
كنونی، تاكید كرد: اگر سهامداران ایران پوپلین از این فرصت طالیی استفاده نکنند، 

هیچ وقت نمی توانند این شركت را سرپا نگه دارند. 
دلق پوش تصریح كرد: امکانات، سرمایه گذاری انجام شده، ابنیه و تاسیسات احداث 
شده آن زمان با هزینه های اندک با هزینه های گزاف كنونی قابلیت ایجاد برای 
احداث مجدد چنین واحدی به راحتی وجود ندارد لذا عزم و اراده سهامداران این 

شركت فقط باید سرپا نگه داشتن و افزایش تولید كارخانه باشد.

رئیس سازمان صمت گیالن خبر داد؛ 

مخالفت با تغییر کاربری شرکت نساجی ایران پوپلین رشت
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در نیمه دوم سده بیستم شاهد افزایش توجهات به سمت مسایل مربوط به ایمنی 
افراد در  ایمنی و سالمت  افزایش تقاضا برای  ایم.  و محافظت شخصی بوده 
محیط های کاری نیازمند استفاده از لباس های محافظ برای کارگران در بخش های 

مختلف صنعتی است. 
نظیر  بیولوژیک  عوامل  )انتشار عمدی  بیوتروریسم  حالیست که خطر  در  این 
باکتری ها، ویرووس ها یا سموم-مترجم( و مواد شیمایی و همچنین بیماری های 

همه گیر در جهان به یک مساله مهم سیاسی تبدیل شده است.
در نتیجه میزان تقاضا برای تجهیزات محافظت از افراد )PPe( در جهان همچنان 
رو به افزایش است. رشد بازارهای نوظهور که استفاده از تجهیزات محافظتی در 
آن در بخش های صنعتی دارای رشد سریع در حال افزایش می باشد، یک عامل 
مهم در این رابطه محسوب می شود . مهم ترین عوامل رشد این بخش عبارتند از 
توسعه فناوری نظیر یکپارچگی فناوری های وایرلس و بلوتوث و همچنین قوانین 

سختگیرانه دولتی برای افزایش ایمنی در مشاغل.

تهدیدها و خطرات شغلی
کارفرمایان در سرتاسر جهان انواع مختلفی از تجهیزات محافظتی را برای محافظت 

از کارکنان خود در برابر خطرات شغلی آن ها فراهم می کنند.
به طور کلی تجهیزات محافظتی تجهیزاتی هستند که از شخص در برابر خطراتی 
که ایمنی و سالمت او را در حین کار تهدید می کند، محافظت می کنند. این 
تجهیزات می توانند لباس محافظ، کاله ایمنی، عینک ایمنی و سایر لباس ها یا 
تجهیزاتی باشد که برای محافظت از بدن شخص در برابر آسیب ها یا عفونت 
طراحی شده است. خطرات شغلی شامل خطرات فیزیکی، الکتریکی، حرارتی، 

شیمیایی، هسته ای، زیستی و ذرات معلق در هوا می شود.

پوشاک محافظ
در حال حاضر منسوجات و پوشاک محافظ بخش عمده ای از صنایع منسوجات فنی 
را به خود اختصاص می دهد. منسوجات محافظ برای حفاظت از شخص در برابر 
گرما، سرما، آتش، نورهای ماورای بنفش، مواد شیمیایی، میکروارگانیزم ها، بارهای 

الکترواستاتیک و سایر عوامل خطرزا طراحی شده اند.
از پوشاک عایق هوا و پوشاک مقاوم در برابر سرمای  این منسوجات عبارتند 
زمستان، پوشاک مخصوص آب و هوای سرد، تجهیزات مربوط به عملیات امداد 
و نجات، تجهیزاتی برای بقا در شرایط سخت، منسوجات زره ای تقویت شده، 
تجهیزات مربوط به ارتش و خدمات ایمنی، آتش نشانی، منسوجات محافظ در برابر 

زخم و گلوله و منسوجات با قابلیت رویت باال.
پیچیدگی و گستره خطرات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی و ابزار مبارزه با آن ها 
روز به روز در حال بیشتر شدن است. این امر منجر به ایجاد ساختارهای جدیدی از 
الیاف، پارچه و پوشاک می شود که به منظور بهبود فاکتورهای ایمنی و محافظت و 

در عین حال حفظ راحتی و کارایی طراحی شده اند.
چنین لباس هایی باید در برابر شستشو و سایش مقاوم بوده و سبک و راحت نیز 

باشند به  ویژه در کشورهای بسیار سردسیر یا گرمسیر.

منسوجات هوشمند
با  را  آن  بتوان  که  است  هوشمندی  پارچه های  تولید  مهم،  ترندهای  از  یکی 
سیستم های الیی گذاری درون پوشاک قرار داد. این پارچه ها رطوبت را از شخص 
دور می کنند و الیه بیرونی زمخت و بادوام نیز مانند مانعی در برابر خطرات موجود 
عمل می کند. معمواًل برای ایجاد خواص کاربردی و محافظتی، الیاف طبیعی راحت 

مانند پشم و پنبه را با الیاف مصنوعی با کارایی باال ترکیب می کنند.

اطالعرسانيافزایش ایمنی مشاغل و نقش آن در بازار منسوجات محافظ

ترجمه: آزاده موحد
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الیاف با کارایی باال شامل برندهایی نظیر نومکس )متا آرامید(، وکتران )پلی استر 
آروماتیک حاصل از پلیمر کریستال مایع(، توآرون، کوالر )هر دو جزو الیاف پاراآرامید 
هستند(، داینیما )پلی اتیلن با وزن ملکولی بسیار باال(، زایلون و همچنین الیاف کربن 

می شود.

محافظت در برابر گلوله
از الیاف با کارایی باال که در برابر گلوله مقاوم باشند می توان به کوالر، داینیما، 
اسپکترا و زایلون اشاره کرد. معمواًل برای محافظت در برابر چاقو و سوزن و افزایش 
مقاومت لباس در برابر نفوذ سالح از یک بافت فشرده فیلمی و پوشش ضد سایش 

استفاده می شود.
زره های مخصوص محافظ بدن می توانند از اعضای بدن در برابر آسیب های 
فیزیکی مختلف ناشی از ضربه محافظت کنند. این زره ها از نخ های پلی آمید چند 

فیالمنتی که با سیلیکون پوشش دهی شده اند، تهیه می شود.

محافظت در برابر فشار
محافظت در برابر خطرات ناشی از فشار جو یک حوزه تخصصی است مانند غواصی 
در آب های عمیق، فعالیت فضانوردان در فضا و خلبانان جنگی. از لباس های 
مخصوص این شرایط می توان به کت های کاماًل نفوذناپذیر در برابر هوا اشاره 
کرد. این کت ها خود حاوی مخزن ذخیره هوا هستند که نباید در اختالف فشار زیاد 

نشتی داشته باشد.
سیستم به کار رفته در این کت های مخصوص فضانوردی باید گرما و رطوبت ایجاد 

شده توسط فضانورد را از او دور کند.

خطرات محیطی
لباس های محافظ در شرایطی که عوامل محیطی مانند گرما، سرما و آب خطر 
محسوب می شوند، باید به حفظ دمای بدن کمک کنند. امکان تحقیق و پژوهش 

در این عرصه بسیار گسترده است.
افزودن مواد تغییر فاز دهنده )PCMs( به الیاف بشرساخت در حین فرایند ریسندگی 
و یا قرار دادن آن ها به صورت کپسول درون پارچه در حین فرایند تکمیل یکی از 
نوآوری های صورت گرفته در این رابطه است. هیدروکربن های پارافینی این مواد 
می تواند انرژی گرمایی را ذخیره و آزادسازی کند. مواد تغییر فاز دهنده دمای بدن را 
ثابت نگه می دارند یعنی در شرایط آب و هوایی گرم بدن را خنک و در شرایط آب 

و هوایی سردن آن را گرم نگه می دارند.
لباس های ضد آتش از الیافی با خاصیت کندکنندگی شعله نظیر نومکس، کوالر، 

شیشه و کربن تهیه می شوند.
برای مثال لباس های آتش نشان ها دارای یک الیه داخلی ضد شعله است که شامل 
آستری و موانعی است که رطوبت و حرارت را دفع می کنند، الیه خارجی آن نیز 
دارای مقاومت حرارتی و مکانیکی و همچنین مقاومت در برابر شعله می باشد. الیاف 

آرامید و پلی بنزیمیدازول برای استفاده در این لباس ها مناسب است.

خطرات بیولوژیک
عوامل بیولوژیک طیف گسترده ای از خطرات را شامل می شوند نظیر جنگ های 

بیولوژیک، حشرات، عوامل آالینده مواد غذایی و عفونت های ناشی از بیماری.
پوشاک محافظ باید در برابر عوامل عفونت زا کاماًل مقاوم باشند. بی بافت های اسپان 
باند یا لمینت های بی بافت به طور خاص برای ایجاد مانع در برابر عوامل فوق به کار 
می روند و امکان وقوع مکانیزم رهاسازی مواد شیمیایی برای محافظت را فراهم 

می کنند.

خطرات الکتریکی
این خطرات شامل بار الکترواستاتیک، صاعقه و برق فشار قوی می شود. برای 
محافظت در برابر این خطرات از الیاف رسانا نظیر الیاف کربن، الیاف مصنوعی، 
الیاف فلزی با هسته کربن و الیاف پلیمری رسانا استفاده می شود برای مثال الیافی 

با هسته کربن و پوسته پلی آمید یا الیافی با هسته آرامید و پوسته کربن.

خطرات ناشی از اشعه
مشکالت ناشی از اشعه در بخش های پزشکی و صنایع هسته ای به چشم می خورد. 
لباس های بی بافت قدیمی که از پلی اتیلن اسپان باند تشکیل می شدند قادر به 
محافظت از بدن در برابر اموج گاما نبودند اما از تماس ذرات رادیواکتیو با پوست 

جلوگیری می کردند.
اخیرًا پارچه ای با نام تجاری Demron کشف شده که از یک فیلم پلیمری بین 
دو الیه پارچه ای بی بافت و تاری پودی تشکیل می شود. این پلیمر ترکیبی از 
پلی یورتان و پلی وینیل کلراید حاوی ذرات نمکی آلی و غیرآلی است که مانعی در 

برابر اشعه ایکس و تشعشعات آلفا، بتا و گاما با انرژی پایین می باشد.

محافظت در برابر نور خورشید
قرارگیری در  نور خورشید کاهش  برابر  از طراحی پوشاک محافظ در  هدف 
معرض اشعه فرابنفش است چون امواج فرابنفش نه تنها باعث آفتاب سوختگی 
بلکه آسیب های پوستی دایمی، سرطان پوست و اختالالت بینایی نیز می شود.

به طور کلی میزان عبور اشعه فرابنفش از پارچه های کشباف و دارای بافت تاری 
پودی متراکم کمتر است. پارچه های سنگین تر و تیره تر نیز بیشتر از پارچه های 
روشن تر و سبک تر مانع از عبور امواج فرابنفش می شوند. لباس های آستین بلند، 
شلوارهای تا روی قوزک پا، دامن ها و لباس های تا روی زانو برای محافظت در 
برابر نور خورشید متداولند. در ضمن پارچه به کار رفته در برخی از این لباس های 
محافظ را می توان در مرحله تولید با عوامل بازدارنده اشعه فرابنفش عمل کرد و به 

این ترتیب اثربخشی لباس ها را بهبود بخشید.

مرجع:
Geoff Fisher, “Enhanced Occupational Safety Drives Protective Textiles Mar-

ket”, Fibre Journal, June 2018 
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شورای بین المللی پنبه یک کمپین تبلیغاتی برای پنبه کشت شده در آمریکا به راه 
انداخته است.

شورای بین المللی پنبه )CCI( در واشنگتن و بخش ارتقای صادرات شورای ملی 
پنبه )NCC( واقع در شهر کورووا ایالت تنسی کمپین تبلیغاتی را برای پنبه کشت 
شده در آمریکا به راه انداخته اند: »پنبه آمریکایی پنبه ای است که جهان به آن 

اعتماد دارد.« 
صنایع پنبه آمریکا شامل کشاورزان، بخش های پنبه پاک کنی، انبارداران، بازرگانان، 
شرکت های تعاونی و تولیدکنندگان مفتخرند که با همکاری یکدیگر الیاف پنبه ای 
را تولید می کنند که از لحاظ کیفی ارجحیت دارد و به واقع همان پنبه ای است که 
مردم جهان به آن اعتماد دارند. شورای بین المللی پنبه این پیغام را به واسطه 20 

دفتر خود در سرتاسر جهان به بیش از 50 کشور مختلف ارسال کرده است.
پنبه کشت شده در آمریکا هم برای تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان مزایای 
زیادی دارد. الیاف تهیه شده از آن بسیار باکیفیت بوده و به روشی پایا و شفاف تولید 
می شود، در عین حال از جدیدترین نوآوری های صنعتی در تولید آن ها بهره گرفته 

شده و دارای ارزش افزوده می باشند.
پنبه آمریکایی به روش پایا تولید می شود. صاحبان زمین های پنبه، کشاورزانی 
هستند که از قدیم به صورت خانوادگی به کشت این محصول پرداخته اند. این 
زمین ها در طول نسل ها در خانواده آن ها بوده و خودشان بیشترین تمایل را به حفظ 

و مراقبت از آن برای نسل های آینده دارند.
عالوه بر آن سیستم نظارتی دقیقی توسط دولت بر روی این محصول اعمال 
می شود. آژانس های دولتی و فدرال قوانین سختگیرانه ای را از نظر محیط زیست و 

شرایط کاری اعمال می کنند و عدم رعایت این قوانین مشمول مجازات های مدنی 
و کیفری می شود. کشاورزان ملزم به انجام تشریفات اداری مفصلی بوده و هم از 
سوی مقامات فدرال و هم دولتی مورد بازرسی قرار می گیرند. این سیستم همه جانبه 

برای اتخاذ تدابیر مربوط به پایایی در کشت پنبه در راس این صنعت قرار دارد.
در شکل 1 می توان تعهد صنعت پنبه آمریکا را به محیط زیست در طول 35 سال به 
وضوح مشاهده کرد. در این سی و پنج سال اثرات مخرب زیست محیطی کاهش 
یافته است. صنایع پنبه در آمریکا از یک برنامه مدیریتی دقیق کشاورزی پیروی 
می کند که بر اساس آن از فناوری های نوآورانه و سیستم های اندازه گیری با فناوری 
پیشرفته برای دستیابی به کیفیت و بازدهی باال با مصرف آب و مواد شیمیایی کمتر، 
استفاده می شود. فناوری های مدرن عامل کلیدی برای کشاورزی دقیق است. برای 
مثال تولیدکنندگان می توانند با استفاده از فناوری پهپاد )پرنده هدایت پذیر از دور(، 
نقشه زمین ها را داشته باشند و در نتیجه به طور دقیق از مکان هایی که نیاز به آبیاری 
یا سایر مواد موردنیاز دارند، آگاه شوند و با آبیاری آن قسمت با حجم مورد نیاز از آب 
یا استفاده از محصوالت حفاظت از گیاهان در آن منطقه، مشکل را برطرف کنند. 
سنسورهای کامپیوتری تشخیص رطوبت باعث افزایش صرفه جویی در مصرف آب 
می شود. از کشاورزی »بدون شخم« نیز برای محافظت از خاک استفاده می شود.

صنعت پنبه در آمریکا قصد دارد تا در راستای دستاوردهای زیست محیطی خود در 
طول این سی و پنج سال به اهدافش که همان رفع نیازهای فعاالن این صنعت 

است، دست پیدا کند.
رییس شورای ملی پنبه، رونی لی که یک تولید کننده پنبه اهل جورجیاست، گفت: 
»صنعت ما می خواهد منبعی باشد برای کسانی که فقط به خرید پنبه تولید شده 

اطالعرسانيپنبه ای که جهان به آن اعتماد دارد

ترجمه: آزاده موحد
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به روش پایا و بر اساس قوانین زیست محیطی متعهدند. این هدف از سوی گروه 
عملیاتی پنبه پایای آمریکا در شورا تعیین شده است.«

رییس گروه عملیاتی، تد اشنایدر که یک تولید کننده پنبه اهل لوییزیاناست گفت 
که شورا خواستار ایجاد گروه عملیاتی پایا شده و بر همکاری آن با انجمن های 
صنعت پنبه آمریکا در راستای توسعه اهداف صنعتی برای بهبود مستمر محافظت 
از محیط زیست، حاصل خیزی مزارع و بهره وری منابع از جمله زمین، آب، هوا و 

انرژی تاکید کرده است.
اشنایدر به یک سری اهداف مشخص که تا سال 2025 باید دنبال شوند اشاره 

می کند:
- کاهش زمین مورد نیاز برای تولید یک پوند الیاف پنبه تا 13 درصد

- کاهش فرسایش خاک در تعادل با تشکیل خاک تا 50 درصد
- افزایش صرفه جویی در مصرف آب -تولید الیاف بیشتر با هر گالن آب- تا 18 

درصد
-  کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تا 39 درصد

- افزایش کربن خاک در مزارع تا 30 درصد
- کاهش انرژی مصرفی برای تولید پنبه دانه و لینت تا 15 درصد

اشنایدر شرح داد: »کشاورزان پنبه آمریکایی در طول سه دهه گذشته دستاوردهای 
چشمگیری در زمینه محیط زیست به دست آورده اند. این روند قرار است ادامه پیدا 

کند و با دنبال کردن موارد ذکر شده جان تازه ای بگیرد.«
دالن هانکوک، رییس هیات مدیره سازمان تجاری Cotton Incorporated واقع 
در شهر کری ایالت کارولینای شمالی گفت: »ما عقیده داریم که ایاالت متحده 
آمریکا احتماال تنها کشوری در جهان است که دارای چنین اهداف مشخص، قابل 
سنجش و دقیق می باشد. دانشمندان این سازمان سرسختانه برای تهیه و اصالح 

ابتکارات مربوط به پایایی تالش کرده اند.
هانکوک که خود یک تولید کننده پنبه در تگزاس است، گفت که صنعت پنبه در 
 Field to Market آمریکا از معیارهای علمی و الگوهای ایجاد شده توسط اتحادیه
بهره می گیرد. این اتحادیه با هدف کشاورزی پایا در زمینه ارزیابی اثرات زیست 
محیطی و تعیین فرصت های رشد و پیشرفت فعالیت می کند. فیلد توو مارکت برای 
تعیین، اندازه گیری و پیشبرد پایایی محصول پنبه آمریکایی در کل زنجیره تامین 

کشاورزی تالش می کند.
هانکوک همچنین ریاست پیشین شورای بین المللی پنبه را نیز بر عهده داشت 
و گفت که این سازمان مشتاق است تا اقداماتی را که در راستای تولید الیاف با 
کیفیت و پایا در جهان انجام می دهد با مشتریان این محصول در سرتاسر جهان 

به اشتراک بگذارد.

کیفیت
کیفیت دلیل روی آوردن کارخانجات، تولیدکنندگان، برندها و خرده فروشان خواستار 
الیاف یکنواخت، مستحکم و زیست سازگار، به پنبه آمریکایی است. الیاف پنبه 
آمریکایی از اواسط دهه 1980 دچار تغییر و تحوالت زیادی شده است. انجام 
تحقیقات گسترده و به کارگیری فناوری های برتر باعث شده تا محصول پنبه کنونی 

سفیدتر، ظریف تر، مستحکم تر و تمیزتر باشد.
صنایع پنبه آمریکا مفتخر است که صرف نظر از گرید پنبه، محصولی با کیفیت را 
به بازار عرضه می کند. در این صنعت، پنبه به کار رفته در محصوالت مختلف از 
جین گرفته تا ملحفه و ظریف ترین پیراهن های پنبه ای سفید تولید می شود. مقایسه 
داده های ده سال اخیر نشان می دهد که این صنعت در واقع به یک هایپر مارکت 

برای محصوالت پنبه ای تبدیل شده است.
برداشت پنبه آمریکایی صد در صد با ماشین انجام می شود. این صنعت در آمریکا 
همواره نسبت به آموزش جدیدترین فناوری ها و تدابیر مربوط به حذف منابع بالقوه 

آلودگی به کشاورزان و افراد فعال در بخش پنبه پاک کنی متعهد بوده است.
الیاف پنبه آمریکایی از نظر ظرافت، میکرونر و کیفیت رنگی نیز عالی هستند. 
کشباف  پارچه های  مخصوص  نخ های  تولید  در  کلیدی  فاکتور  یک  میکرونر 
می باشد. عملیات رنگرزی نیز بر روی این الیاف ساده تر است. در حال حاضر بخش 
اعظم پنبه آمریکایی در گروه سفید طبقه بندی می شود که رنگرزی آن از پنبه خالدار 

و کمی رنگی آسان تر است.

احتمال دارد با افزایش سرعت ریسندگی و بافندگی، بیشترین تقاضا برای استحکام 
الیاف باشد. در صنعت پنبه آمریکا از گونه های مختلفی پنبه دانه استفاده می شود که 
به صورت علمی برای به دست آوردن الیاف بلندتر و مستحکم تر، تولید شده اند. در 
الیاف بلندتر امکان تاب بیشتر در هنگام ریسندگی وجود دارد. با افزایش تاب، نخ و 
پارچه از استحکام کافی برای بافندگی تاری پودی یا کشبافی و تولید پارچه پنبه ای 

با باالترین کیفیت برخوردار می شوند.
مطالعات اخیر در کارخانه COTTON USA نشان می دهد که چطور استفاده 
از پنبه آمریکایی منجر به افزایش کارایی و در نتیجه کاهش هزینه ها می شود. در 
این تحقیق کیفیت پنبه آمریکایی و نتایج مربوط به ریسندگی و تولید پارچه مورد 
بررسی قرار گرفته است. شورای بین المللی پنبه بازدیدهایی را از 60 کارخانه در 
شش کشور مختلف انجام داده تا نتایج مطالعات فوق را به آن ها ارائه کند و قصد 
دارد تا با کارخانجات نساجی سرتاسر جهان یک به یک مالقات کرده تا مصرف 

پنبه آمریکایی را به حداکثر برساند.

شفاف سازی
ایاالت متحده آمریکا تنها کشوری در جهان است که صد در صد عدل های پنبه 
را آزمایش می کند نه یک چهارم یا یک پنجم آن و نه حتی یک در میان. هر یک 
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دانه عدل به طور جداگانه مورد آزمایش قرار می گیرد. در نتیجه مشتری می داند که 
پنبه ای که به دستش رسیده از قبل آزمایش شده است. این تنها یک نمونه از موارد 

تعهد این صنعت به خوب بودن و رضایت مشتری است.
صنایع پنبه آمریکا از جدیدترین فناوری رایانه ای برای طبقه بندی استفاده می کند 
تا اطمینان حاصل شود که هر عدل به طور صحیح دسته بندی شده است. انجام 

فرایندهای سخت گیرانه نیز یکنواختی و ثبات را در هر دسته تضمین می کند.
هر عدل دارای برچسب PBI )شناسنامه دایمی عدل( مخصوص به خود می باشد. 
این برچسب در طول فرایندهای پنبه پاک کنی و طبقه بندی باقی می ماند. در 
نتیجه خریدار همواره از مکان، زمان و چگونگی برداشت، پاک کردن و طبقه بندی 

عدل آگاه است.

ارزش مازاد
فرصت های  مختلف،  برنامه های  خلق  به  متعهد   COTTON USA کمپین 
تولیدکنندگان،  کارخانجات،  نفع  به  که  است  آموزشی  انجمن های  و  شبکه ای 
برندها و خرده فروشان می باشد. این ها همه بخشی از ارزش مازادی است که این 

کمپین در کل زنجیره تامین ایجاد می کند. تعهد داشتن برای کمک به ایجاد روابط 
نزدیک تر بین تامین کننده و خریدار به نفع صنعت می باشد.

این کمپین برای کمک به تحقق اهدافش یک وبسایت جهانی جدید را راه اندازی 
کرده است. این وبسایت که به 12 زبان مختلف ترجمه شده، اطالعات اقتصادی، 
امکان جستجوی تامین کنندگان جهانی و پیشرفت های صورت گرفته در عرصه 
پایایی پنبه، کیفیت، شفاف سازی و نوآوری را در اختیار کارخانجات، تولیدکنندگان، 
برندها و خرده فروشان قرار می دهد. وبسایت جدید کاماًل در جهت رفع نیازهای 
تجاری و ایجاد ارتباط، آگاهی دادن و الهام بخشی در کل رنجیره تامین پنبه فعالیت 

می کند.
کمپین COTTON USA همچنین یک سری فرصت های شبکه ای و خدمات 
مربوط به منبع یابی نیز ارائه می کند. اجالس دوساالنه منبع یابی آمریکا، تولیدکنندگان 
و بازرگانان پنبه آمریکایی را از سراسر جهان گرد هم می آورد. همچنین با برگزاری 
سمینارها، کنفرانس ها و تورهای مختلف اطالعاتی از جدیدترین نوآوری های 
صورت گرفته در تولید پنبه را عرضه کرده و فعاالن صنعت نساجی را از لحاظ رشد 

و توسعه پنبه آمریکایی و روش ها و فرایندهای مختلف به روز می کند.
عالوه بر آن برنامه منبع یابی در کمپین فوق یک همکاری موفقیت آمیز بین شورای 

بین المللی پنبه و گروهی از تولید کنندگان منسوجات تهیه شده از پنبه آمریکایی 
می باشد که به منظور ایجاد روابط تجاری در کل زنجیره تامین منسوجات و پوشاک 
پنبه ای به وجود آمده است. شورا از طریق رویدادهای خصوصی، نمایشگاه های 
تجاری منطقه ای و بازدیدهای شخصی با شرکت های آمریکای التین ارتباط 

برقرار کرده است.
اعطای نشان ™COTTON USA به محصوالت شرکت ها همچنان باعث 
ایجاد ارزش افزوده در کسب و کار مشتریان می شود. این نشان عالمت نرمی، 
استحکام، راحتی و پایایی برای مشتریان سراسر جهان است. محصول پنبه ای 
دارای این نشان از کیفیت ممتازی برخوردار بوده و بخش اعظم آن از پنبه کشت 
شده در آمریکا تهیه شده است. بر اساس یک مطالعه انجام شده، ثابت شده که 
نشان COTTON USA برای مشتریان ارزش افزوده به همراه می آورد، واضح تر 
این که مشتریان حاضرند برای محصول دارای این نشان در مقایسه با محصول 
دارای لوگوی عمومی صد درصد پنبه ای پول بیشتری بپردازند. شورای بین المللی 
پنبه اخیرا 136 تاییدیه COTTON USA را برای مجموعا 714 کارخانه، برند، 

خرده فروشی و تولید کننده امضا کرده است.

نوآوری
کمپین COTTON USA برای نشان دادن تاکید خود بر نوآوری، برنامه جدید 
»?™ WHAT’S NEW IN COTTON« را با هدف الهام بخشی به مخاطب 
ارائه کرده است تا بیشتر درباره مزایای پنبه آمریکایی و در نهایت تشویق آن ها به 
استفاده بیشتر از پنبه آمریکایی در محصوالتشان فکر کنند. شورای بین المللی پنبه، 
سازمان Cotton Incorporated و کمپانی Supima با همکاری یکدیگر در 
نمایشگاه های بین المللی اخیر مانند پریمیر ویژن پاریس و اینترتکستایل شانگهای، 
به نمایش هر آن چه که در صنعت پنبه جدید بود، پرداختند از جمله نوآوری های 

فنی، ترکیبات مختلف پارچه ها، کارایی، طراحی و مد.
شورای بین المللی پنبه همچنین با ارائه برنامه ای جدید در آسیای جنوب شرقی 
با عنوان COTTON USA Mill Exchange این امکان را برای کارخانجات 
نساجی فراهم کرده تا مستقیمًا از موفقیت رقبای خود که برای افزایش سودآوری 
از پنبه آمریکایی در کارخانجاتشان استفاده می کنند، آگاه شوند و همچنین بهترین 

شیوه ها را فرا گیرند.
شورا مصمم است تا الیاف پنبه آمریکایی را به الیاف ارجح برای کارخانجات/
تولیدکنندگان، برندها/خرده فروشان و مصرف کنندگان تبدیل کند و با ایجاد ارزش 
مازاد در صنعت پنبه آمریکا، سودآوری را افزایش دهد و باعث رشد صادرات الیاف، 

نخ و سایر محصوالت پنبه ای شود. 
فعالیت های شورا از نظر نشان دادن کیفیت، پایایی، شفافیت تولید، ارزش افزوده 
و نوآوری پنبه آمریکایی که همه و همه آن را تبدیل به پنبه مورد اعتماد جهان 

می کند، بسیار حیاتی است.

مرجع:
“The Cotton The World Trusts”, Textile World Asia,Oct/Nov/Dec 2017
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اشتیاق تولیدکنندگان جین برای استفاده از الیاف جدید و نوآورانه
اطالعرساني

امروزه الیاف پیشرفته نقش مهمی در کمپین های بازاریابی برای کارخانجات 
تولید پارچه ایفا می کنند. این کارخانجات تامین کننده 60 میلیارد دالر پارچه 
برای بازار پوشاک جین هستند. کلید موفقیت در این بازار به شدت رقابتی، 
ایجاد تمایز است و کمپانی ها نیز به سرعت از هر پیشرفت جدیدی که در این 

رابطه صورت می گیرد، استقبال می کنند و سعی در به کارگیری آن دارند.
در طول دهه گذشته کمپانی های واقع در سه کشور مهم تولیدکننده جین در 
شبه قاره هند یعنی بنگالدش، هند و پاکستان موفق به ایجاد ظرفیت های 
تولیدی عظیمی با ساختار یکپارچه عمودی برای محصوالت جین شده اند. 
تولیدکنندگان جین در ترکیه نیز از قدرت و نفوذ زیادی به ویژه در تامین کاال 

برای همسایگان اروپایی خود برخوردارند.
در نمایشگاه دنیم پریمیر ویژن که در دسامبر گذشته در لندن برگزار شده بود، 

جدیدترین پیشرفت های تولیدکنندگان ترکیه ای به نمایش گذاشته شد.

رشدوترقیکراچی
منطقه ای خاص در اطراف کراچی -پایتخت پاکستان- امروزه تبدیل به محل 
Artistic Mil-  تجمع تولیدکنندگان جین شده است. یکی از این کارخانه ها

liners است که قابلیت تولید حدود 66 میلیون متر پارچه و بیش از 21 میلیون 

تکه لباس تکمیل شده در سال را داراست. 
کمپانی Denim Clothing که فعالیت خود را از سال 2005 آغاز کرده به 

است.  شده  مطرح  برندهای  برای  مهم  کننده  تامین  یک  به  تبدیل  سرعت 
ظرفیت تولید این کارخانه 18 میلیون تکه لباس در سال می باشد در حالی 
که ظرفیت تولید پارچه جین تکمیل شده در کارخانه Soorty  به تنهایی 66 

میلیون متر مربع است.
کارخانه صنایع پارچه و پوشاک Artistic )AFGI( در سال های اخیر ظرفیت 
تولید خود را گسترش داده و آن را به 50 میلیون متر پارچه و 25 میلیون تکه 
لباس در سال رسانده است. پس از آن کارخانه Kassim را با ظرفیت تولید 
 Denim International 30 میلیون متر پارچه جین در سال داریم؛ کارخانه
نیز ظرفیت تولید خود را گسترش داده و آن را به حدود 10 میلیون تکه لباس 

جین در سال رسانده است.
تمامی کارخانجاتی که در باال به آن اشاره شد افرادی زیادی را در استخدام 
خود دارند برای مثال کارخانه Soorty که حدود 22000 نفر در بخش نساجی 

و پوشاک آن مشغول به کار هستند.

WhiteOakتعطیلیکارخانه
به  را  خود  پارچه  تولید  پیش  ها  مدت  از  آمریکایی  قدرتمند  جین  برندهای 
تولیدکنندگان خارجی واگذار کردند، متاسفانه حتی کارخانه تولیدی وایت اوک 
وابسته به گروه کارخانجات Cone در گرینزبورو در ایالت کارولینای شمالی 
نیز در دسامبر 2017 زمانی که کمپانی تصمیم گرفت به مکزیک منتقل شود، 

تهیه و تنظیم:  
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تعطیل شد.
کمپانی وایت اوک بیش از یک قرن پیش دارای امتیاز تولید تمامی پارچه های 
لبه دار shrink-to-fit برای کمپانی Levi 501s بوده است و تمامی  جین 
ماشین های بافندگی با ماکوی خود را که متعلق به دهه 1940 می باشد، حفظ 
و نگهداری و آن ها را بر روی یک زمین چوبی مخصوص جذب ارتعاشات 
دستگاه، نصب کرده است. به گزارش کمپانی مادر وایت اوک یعنی اینترنشنال 
تکستایل گروپ، تغییر در تقاضا و خواسته بازار باعث کاهش محسوس حجم 
سفارشات برای جین های وینتج یا کالسیک شده است. مصرف کنندگان دیگر 
تمایلی به پرداخت هزینه بیشتر برای پارچه های تولید شده در داخل ندارند و 
شرکت ها هم برای سر پا نگهداشتن ماشین های بافندگی قدیمی به میزانی که 

الزم است از محصوالت آنها خریداری نمی کنند.
اندازه بازار

در سال 2018 حدود 1/28 میلیارد تکه لباس جین و بیشتر از همه شلوار جین 
در سطح جهان به فروش رسید که ارزش خرده فروشی آن حدود 60 میلیارد 
دالر بود. بزرگ ترین بازار برای محصوالت جین نیز همچنان آمریکای شمالی 
نیز  آن  از  و پس  است  بوده  از خرید  داشتن سهم 39 درصدی  اختیار  در  با 
کشورهای اروپای غربی با 20 درصد و ژاپن و کره جنوبی با 10 درصد قرار می 

گیرند. 31 درصد باقیمانده نیز به سایر کشورهای جهان اختصاص دارد.
بازارهای  برای  را  تنهایی محصوالت جین  به  متوالی چین  برای سال های 
صادراتی مهم تامین می کرد. حدود 3000 کمپانی در اطراف شهر گوانگجو در 

شینتانگ روزانه حدود 800000 جفت شلوار جین تولید می کنند. 

قطب پویا
با  اولیه هنگ کنگ و همساز بودن  با وجود سرمایه گذاری های  شینتانگ 
چارچوب سیاسی دولت تبدیل به پویاترین بازار محصوالت جین در جهان شده 
بود. این منطقه نیروی کار مهاجر ارزان از استان های داخلی چین را جذب خود 
می کرد و باعث سرازیر شدن خریداران برندهای بین المللی به آن جا می شد.

اما اوضاع تغییر کرد. 
این کشور رو  المللی  بین  به دلیل موفقیت های  نیروی کار در چین  هزینه 
به افزایش گذاشت و تقریبا پنج برابر شد. پس از آن دولت از حمایت خود از 

کمپانی هایی که تنها برای رسیدن به اهداف خود در صادرات به تولید محصول 
می پراختند، دست کشید. مهم تر ازهمه این موارد مبحث آلودگی شدید بود که 

باعث شد تیترهای ناخوشایندی از چین در اخبار جهان به چشم بخورد. 
در نتیجه برندهای بین المللی شروع به یافتن جایی دیگر برای خرید کردند که 

این منجر به کاهش چشمگیر صادرات محصوالت جین از چین شد. 
و  هند  بنگالدش،  نظیر  تولیدکننده  کشورهای  سایر  نفع  به  موجود  وضعیت 
پاکستان-همچنین برزیل، مکزیک، ترکیه و ویتنام-شد و سیستم تعرفه ای 

دونالد ترامپ هم هنوز تاثیر خود را بر صنعت جین به جا نگذاشته بود. 

خواسته های خریداران
کارخانجات تولید جین در میانه بازار رقابتی موجود باید پاسخگوی دو نیاز از 
سوی برندهای خریدار باشند؛ یکی افزایش کارایی و دیگری تضمین پایایی 

تولید. این دو خواسته معموال چندان با هم جور در نمی آیند.
در  کشسانی  خاصیت  ایجاد  و  االستان  الیاف  از  استفاده  امروزه  مثال  برای 
شلوارهای جین به یک اصل تبدیل شده است. استفاده از الیاف الیکرا کمپانی 
اینویستا و همچنین سایر الیاف مشابه در شلوار جین باعث ایجاد راحتی، تناسب 
و آزادی حرکتی می شود بدون آن که شلوار شکل خود را از دست داده باشد.

در حال حاضر فناوری Lycra dualFX که ضمن حفظ خاصیت بازگشت به 
شکل اولیه باعث ایجاد نرمی و حتی کشسانی در شلوارهای جین هم می شود، 
در 61 کارخانه تولید جین مورد استفاده قرار می گیرد. اساس این فناوری نخ 
های سه هسته ای است که دارای دو رشته الیاف الیکرا و یک رشته الیکرا 

T400 هستند که با پنبه پیچیده شده اند. 

یکی از نیازهای کلیدی و مهم در شلوارهای جین مقاومت سایشی آن هاست 
که این ویژگی توسط الیاف با کارایی باال نظیر نایلون کوردورا تامین می شود. 
کمپانی های Artistic Milliners و Cone Mills هر دو در نمایشگاه لندن 

این ویژگی را در محصوالت خود به نمایش گذاشتند.
از آن جایی که قیمت همواره مهم ترین عامل تعیین کننده در بازار است از 

ترکیب الیاف پنبه و پلی استر نیز در هر جا که ممکن باشد، استفاده می شود.

حلقه بسته
زمانی که صحبت از بازیافت به میان می آید، پارچه های ترکیبی و همچنین 
اکسسوری ها مثل زیپ، دکمه و نخ دوخت می توانند بسیار مشکل ساز باشند، 
به همین دلیل است که معموال تمرکز بیشتر برنامه های بازیافتی مربوط به پنبه 
بر روی ضایعات قبل از مصرف است ولی در مورد پلی استر، بازیافت بطری 

های پلی اتیلن ترفتاالت در مقایسه با لباس های استفاده شده ترجیح دارد. 
بیشتر کارخانجات تولید جین مایلند تا استفاده از پلی اتیلن ترفتاالت بازیافتی در 

محصوالت خود را برجسته کنند. 
با این حال از از پلی اتیلن به صورت ترکیبی در پارچه ها استفاده می شود که 
این باعث ایجاد محدودیت در بازیافت بیشتر و حرکت به سوی سیستم های 

تولیدی کامال حلقه بسته می شود.
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این یکی از مواردی است که باعث ایجاد درخواست برای تمرکز بیشتر بر وی 
پوشاکی می شود که از همان ابتدا برای بازیافت طراحی شده باشند.

PCR پنبه
کمپانی ترکیه ای Kilimdenim و کمپانی پاکستانی AFGI که عضوی از 
اتحادیه تولید مسووالنه جین)ARD( هستند، از پنبه PCR یا پنبه بازیافت شده 

پس از مصرف در کلکسیون های خود استفاده می کنند. 
ای  پنبه  های  نخ  تولید  حال  در  نیز   Hilaturas Ferre اسپانیایی  کمپانی 
بازیافتی ویژه ای برای استفاده در پارچه جین بوده که این کار را از راه جمع 
آوری ضایعات نساجی از سرتاسر جهان، دسته بندی آن ها و بهیافت آن ها از 

طریق برش/خرد کردن و ریسیدن به نخ های بازیافتی جدید انجام می دهد.
این کمپانی با به کارگیری سیستم های بهینه شده مدیریت ضایعات، آزمایش 
های سخت گیرانه و سیاست های جدی برای دریافت تایید و فرایند اختصاصی 
ColorBlend، ثبات نخ های جدید را از لحاظ کیفیت و رنگ، تکرارپذیری و 

نبود مواد مضر تضمین می کند.
به گفته هلن اسمیتز از اتحادیه ARD، ساالنه حدود 92 میلیون تن ضایعات 
نساجی تولید می شود و باز هم معرفی الیاف بازیافتی بیشتر ضروری به نظر 

می رسد.
در حال حاضر پنبه بازیافتی جدید کمترین تاثیر مخرب را در میان پنبه های 
موجود داشته و میزان صرفه جویی ناشی از استفاده از آن نیز بسیار چشمگیر 
است چون نه تنها استفاده از پنبه خام و اثرات ناشی از آن محدود شده بلکه 
برای رنگرزی پنبه آب یا هیچ گونه ماده شیمیایی نیز به آن اضافه نشده است.
همه این ها به این معناست که در صورت استفاده از یک کیلوگرم الیاف پنبه 
بازیافتی جدید به جای یک کیلوگرم پنبه رنگرزی شده متداول، می توان تا 

15000 لیتر در مصرف آب صرفه جویی کرد.

ریفایبرا
الیاف جدید ریفایبرا محصول کمپانی لنزینگ اتریش اخیرا در میان بسیاری از 

کارخانجات تولید جین محبوب شده است. 
و  نرمی  افزایش  باعث  پارچه های جین  در  لنزینگ  تنسل  الیاف  از  استفاده 
آویزش پارچه می شود ضمن این که امکان اجرای روش های تکمیلی خاص 
بر روی پارچه را برای اضافه کردن ظاهر و زیردست جالب توجه در آن فراهم 

می کند.
تنسل با توجه به داشتن پایه و اساس سلولزی تجدید پذیر و تولید در یک فرایند 
حلقه بسته از نظر پایایی یک لیف معتبر است. چوب و پالپ مورد نیاز برای تهیه 

آن از منابع مشخص و کنترل شده ای تامین می شود. 
در واقع پایه و اساس الیاف ریفایبرا پنبه حاصل از بازیافت ضایعات پیش از 
مصرف)هرگونه ماده اضافی که در طول فرایند تولید نخ، پارچه و محصوالت 
نساجی حاصل می شود( است که به پالپ تبدیل شده و با پالپ چوب ترکیب 

شده و مجدد در یک فرایند حلقه بسته از آن الیاف تولید می شود. 
تریشا کری، مدیر بخش توسعه تجارت جهان جین در کمپانی لنزینگ می 

از  پنبه ای صددرصد  بازیافت منسوجات  امکان  تنها  گوید: »در حال حاضر 
ضایعات حاصل از اتاق برش تولیدکنندگان پوشاک وجود دارد اما هدف نهایی 
هایی  چالش  طبیعی  لحاظ  به  که  است  از مصرف  پس  از ضایعات  استفاده 

بیشتری از لحاظ تضمین کیفیت یکنواخت در این عرصه وجود دارد.«

Cradle to cradle استاندارد
کمپانی C&A نیز برای ایجاد خاصیت کشسانی در جدیدترین محصول خود 
 Wear با نام  Cradle to cradleیعنی شلوارهای جین زنانه دارای تاییدیه گلد
the Change، از الیاف تولید کمپانی ژاپنی آساهی کاسی استفاده کرده است. 

این شلوارها در حال حاضر در اروپا در دسترس بوده و قیمت خرید آن ها تنها 
29 یورو برای هر جفت است. 

استاندارد C2C طراحان و تولیدکنندگان لباس را طوری راهنمایی می کند که 
در یک مسیر بهبود و پیشرفت مداوم قرار بگیرند و بتوانند به رویکرد اقتصاد 

گردشی دست پیدا کنند.
در این استاندارد هر محصول از پنج جنبه مختلف مورد بررسی قرار می گیرد 
که عبارتند از سالمت ماده اولیه، استفاده مجدد از ماده اولیه، مدیریت کربن و 

انرژی تجدیدپذیر، نظارت بر آب و عدالت اجتماعی.
در هر دسته چهار سطح مشخص برای هر محصول وجود دارد: بیسیک، برنز، 
سیلور و گلد یا پالتینیوم. شاخص هر سطح حذف تمامی مواد شیمیایی ناشناس 

و سمی می باشد.  
برای تولید این شلوارها الزم بود تا بیش از 100 قسمت جداگانه در کل زنجیره 
تامین مورد فرایند ارزیابی سختگیرانه C2C قرار بگیرند. تنها الیاف االستان 
Roica V550 کمپانی آساهی کاسی برای ایجاد 2-1 درصد کشسانی مورد 

نیاز مناسب بود و این لیف تنها االستانی است که تا به امروز موفق به دریافت 
تاییدیه گلد C2C شده است. 

مرجع:
Adrian Wilson, “Denim manufacturers are eager for fiber inno-

vations”, International Fiber Journal, January/February 2019 
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در نمایشگاه کارخانه هوشمند که اخیرا در مرکز نمایشگاهی لیورپول انگلیس برگزار 
شده بود، برخی از جدیدترین فناوری های مربوط به صنعت 4.0 یا موج چهارم 

صنعتی شدن به نمایش گذاشته شد.
در این نمایشگاه بعضی از بزرگ ترین کمپانی های جهان حضور داشتند تا درباره 
ی جدیدترین محصوالت و خدمات خود تبلیغ کنند. بسیاری از این خدمات به 
منظور ساده و موثرتر کردن گردش کار، بهینه سازی زنجیره های تامین، بهبود 
زمان به کار)مدت زمان اندازه گیری شده ای که یک سامانه به طور صحیح وفعال 

بدون دخالت عمل می کند-مترجم( و تقویت برنامه های لجستیکی بوده است.
بعضی از کمپانی های حاضر در نمایشگاه عبارت بودند از زیمنس، فلکسیشن، 
فستو، راکول اتوماسیون، کوگار اتوماسیون، آی بی ام، کوپا دیتا، آیکونیکس و 
فورکم. به گفته ی بسیاری از سخنرانان، موج چهارم صنعتی شدن یک شور و 
هیجان زودگذر نیست. چرا این موج برای تولیدکنندگان صنعت کهن نساجی که 

دارای کارخانجاتی با چندین قرن قدمت می باشد، مهم است؟
نایجل پیکنس، مدیر شرکت مشاوره ای ای تی کارنی در سخنرانی خود در تاالر 
سخنرانی تحول دیجیتال گفت: »اصل موج چهارم صنعتی شدن بهره برداری از 
اطالعات و استفاده بهینه از آن هاست. زنجیره های تامین خطی رایج به تدریج در 
حال کم رنگ شدن هستند و کارخانجات باید با افزایش تقاضای مصرف کنندگان، 
تغییرات اساسی در خود ایجاد کرده و انعطاف پذیری خود را افزایش دهند.« با 
رونق تجارت الکترونیک، تقاضای مصرف کنندگان برای محصوالت فست فشن 
از همیشه بیشتر شده و مهم تر این که روند سفارشی سازی نیز رشد داشته است؛ 
هر دوی این عوامل بر امور لجستیک کارخانجات تاثیرگذار می باشد به طوری که 
بعضی از کارخانجات برای این که به مشتریان خود نزدیک تر باشند شروع به تولید 

در داخل کشور کرده اند.
یکی از فواید موج چهارم صنعتی شدن برای تولیدکنندگان نساجی، بهتر شدن 

نگهداری و تعمیرات دستگاه هاست. در واقع بسیاری از کمپانی های حاضر در 
نمایشگاه کارخانه هوشمند محصوالتی را تبلیغ می کردند که از نظر نگهداری 
و مراقبت اصالح شده بودند. یکی از این کمپانی ها، کمپانی فلکسیشن بود که 
در زمینه استفاده از هوش مصنوعی تخصص داشت. این کمپانی پس از این که 
بنیانگذارانش جیمی پاتر و دنیست زنوس پس از چندین سال کار بر روی تولید 
دریافتند که کمپانی های صنعتی در زمینه ی کارایی با مشکالتی روبرو هستند، 
تاسیس شد. تبلیغات این کمپانی در نمایشگاه بیشتر به برنامه ریزی و زمان بندی 
برنامه کاربردی وب که با داده های به دست آمده در زمان حقیقی آن تعامل دارد، 

مربوط می شد.
کمپانی ادعا می کند که خدماتش می تواند باعث کاهش زمانی شود که شرکت ها 
بر روی داده های انبوه، زمان چرخه، هزینه های انرژی و نگهداری صرف می کنند. 
اینترنت اشیا صنعتی )IIoT(-از اجزای تشکیل دهنده انقالب صنعتی چهارم-دلیل 
این امر است. اینترنت اشیا صنعتی که رابط بین ماشین آالت و سایر قسمت های 
کارخانه از طریق شبکه ها می باشد، می تواند بر تجهیزات نظارت داشته باشد و 
پیش از وقوع زمان اکار یا زمانی که ماشین یا سامانه ای کار نمی کند، پیغام اخطار 
را ارسال کند. در واقع نگرش اینترنت اشیای صنعتی و موج چهارم صنعتی شدن 
بیشتر پیشگیرانه است تا واکنشی که این در طوالنی مدت با کاهش زمان اکار 
باعث می شود میزان تولید افزایش پیدا کند. عالوه بر آن هوش مصنوعی می تواند 
زمان تعمیر تجهیزات یا ماشین آالت موجود در کارخانه توسط مهندس مربوطه را 
تسریع کند چون دیگر نیازی به بررسی دستی نیست و مهندس می تواند مستقیما 

متوجه عامل ایجاد خرابی شود.
کمپانی دیگر حاضر در نمایشگاه کمپانی سنسای است که در زمینه ی کاهش 
زمان اکار و صرفه چویی در هزینه های مشتریان تالش می کند. سنسای ادعا می 
کند که این کار را از طریق پایش یا مراقبت وضعیت، تشخیص و پیش آگهی، نرم 

ترجمه: آزاده موحد
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افزارهای ابری )نرم افزارهایی که به جای نصب و استقرار بر روی سرور شرکت 
ها یا سازمان ها بر روی سرور شرکت ارایه کننده خدمات نرم افزاری استقرار می 
یابد-مترجم( انجام می دهد. با این روش و از طریق اینترنت اشیا عیوب هرکدام 

از تجهیزات موجود در کارخانه چه در زمان حال و چه آینده شناسایی می شود.
در بخش دیگری از نمایشگاه کارخانه هوشمند نیز به مباحث اتوماسیون و روباتیک 
پرداخته شده بود. کمپانی های اتوماسیون نظیر کوپا دیتا، کوگار اتوماسیون، سی 
ان سی رباتیک و بی اند آر اتوماسیون به ارائه ی خدمات خود در این نمایشگاه 
پرداختند. متخصصان عقیده دارند که کمپانی های اینچنینی باعث ایجاد تغییر 
و تحول در فرایند تولید کاالها می شوند. تحلیلگران ادعا می کنند که مزایای 
اتوماسیون برای تولیدکنندگان نساجی هم دست یافتنی است؛ مثال های زیادی از 

چرایی و چگونگی این موضوع هم در نمایشگاه به چشم می خورد.
مدیر محلی کمپانی کوپا دیتا، لی سولیوان که در این نمایشگاه به تبلیغ نرم افزار 
پایش شرکت )HMI/SCADA( با نام تجاری زنون، گزارش گیری پویا از تولید 
و سیستم های پی ال سی)کنترل گر منطقی برنامه پذیر( یکپارچه می پرداخت، 
درباره مزایای اتوماسیون شرح می دهد: »تولید کنندگان می توانند با به کارگیری 
مهندسی اتوماسیون در کارخانجات مدل های تولید سنتی خود را به مدل های 

تولید کاراتر و انعطاف پذیرتر تبدیل کنند.«
او اضافه کرد: »با مهندسی اتوماسیون نیازمندی های موجود در روش های مختلف 
تولید توسط همه از جمله دپارتمان برنامه ریزی قابل رویت است. برای مثال پیش 
از سفارش گذاری برای مواد اولیه خام، تصویر سازی داده های مربوط به تقاضای 
مشتریان و برنامه های تولید می تواند تضمین کننده ی سفارشی درست و مطابق 
با نیاز واقعی باشد و میزان اتالف را کاهش و بهره وری را افزایش دهد. یکی از 
مزایای نرم افزار اتوماسیون صنعتی کمپانی، مقیاس پذیری آن است. نرم افزار زنون 
می توان پیک مصرف انرژی را طی فرایند تولید مشخص کند. با استفاده از این 
داده ها مدیران تولید می توانند به آسانی علت وقوع این پیک ها را شناسایی کرده 

و تغییرات الزم را برای کاهش میزان اتالف انجام دهند.«
سولیوان ادامه می دهد: »یکی از مزایای این روش که سر و صدای زیادی هم به 
پا کرده، کاهش پیچیدگی و وظایف تکراری برای نیروی کار انسانی است. با این 
روش می توان امور وقت گیر نظیر تنظیم پارامترها قبل از هر مرحله از تولید و یا 

وارد کردن پایان شیفت در ماشین های چندگانه را حذف کرد.«
البته اتوماسیون منتقدانی هم دارد که معتقدند این روش باعث جابجایی مشاغل 
می شود. هرچند طرفداران اتوماسیون و روباتیک از جمله سولیوان یادآور شده اند 
که این فناوری باعث نمی شود تا افراد شغل خود را از دست بدهند چون اتوماسیون 
باعث کاهش هزینه های تولید شده و مانع از این می شود که تولیدکنندگان به 
کشورهای خارجی دارای نیروی کار ارزان قیمت نقل مکان کنند. یکی دیگر از 
عوامل بادارنده ی کسب و کارها برای به کارگیری فناوری اتوماسیون، هزینه های 
سرمایه گذاری آن است. البته متخصصان ادعا می کنند که بازگشت سرمایه در 
این روش سریع می باشد. این ها مباحث مطرح شده در نمایشگاه کارخانه هوشمند 

بودند.
سولیوان اضافه کرد: »مهندسی اتوماسیون به معنی بیرون کردن انسان ها از 

فرایندهای تولیدی نیست. یک سیستم کنترل چه به صورت دستی مورد استفاده 
قرار بگیرد و چه با تنظیم پارامترهای تولیدی، در نهایت این نیروی انسانی است که 

فرایند را به اتمام می رساند.«
با وجود مزایا و معایب اتوماسیون، بهره وری در انگلستان به دلیل کمبود مهارت ها 
راکد است. بنابراین احتمال می رود که اتوماسیون وارد بازار عمودی شود که صنعت 

نساجی نیز در سال های آتی به خوبی در این بازارها جای خواهد گرفت.
دیوید هیوز، مدیر فروش کمپانی فورکم که در عرصه ی فناوری های مربوط به 
ارزیابی عملکرد و محک زنی کارخانجات صنعتی فعالیت می کند، اذعان داشت 
که غرفه ی کمپانی توسط فعاالن صنعت نساجی مورد بازدید قرار گرفته است. او 
گفت: »بزرگ ترین بازار ما صنایع خودروسازیست اما تعامل ما با بازارهای عمودی 

از جمله صنعت کهن نساجی و پوشاک نیز در حال افزایش است.«
در نمایشگاه کارخانه هوشمند درباره اهمیت اپلیکیشن ها در کسب و کارهای 
امروزی نیز بحث شد. اپلیکیشن ها در دنیای امروز که زمان با پول برابری می کند، 
هیچ گاه از این بیشتر محبوب نبوده اند. بی جورن هارزر با بیش از 16 سال تجربه 
ی کاری در زمینه ی اپلیکیشن های تجاری، در حال حاضر در شرکت مشاوره ای 
اب سافت فعالیت می کند. او در سخنرانی خود در تاالر سخنرانی تحول دیجیتال 
گفت: »بیشتر کسب و کارها مدیریت هزینه های تامین کننده ی خود را امری 
ضروری می دانند و همچنین از مدیران خود می خواهند تا پیش از هر گونه تایید 
یا رد درخواست های خرید درک روشنی از وضعیت بودجه و تاثیر بالقوه ی آن 
داشته باشند. آن ها می خواهند تصمیمات تصویب شده آگاهانه و در عین حال 

سریع باشد.«
در این رابطه کارمند سابق کمپانی مرسدس یک اپلیکیشن خرید سلف سرویس 
طراحی کرده است. هارزر اضافه کرد: »این اپ مزایای زیادی دارد از جمله این که 
تاییدیه های خرید را به فرد مناسب این کار ارجاع می دهد و فرد این امکان را دارد 
که درخواست های خرید را از راه دور تایید و کمپانی نیز بالفاصله هزینه های آن 
را پرداخت کند. این اپ همچنین دارای انعطاف پذیری بیشتری برای کاربر است 
تا بتواند از راه دور کار خود را انجام دهد چون هم به صورت آنالین و هم آفالین 

قابل استفاده می باشد.«
نمایشگاه کارخانه هوشمند فرصت بزرگی برای انجام کسب و کار و امور مربوط به 
شبکه بوده است. عالوه بر آن کنفرانس ها و سخنرانی هایی نیز در طول روزهای 
نمایشگاه برگزار شد که بازدیدکنندگان را از تمامی جنبه های موج چهارم صنعتی 

شدن آگاه می کرد.
کمپانی فورکم می گوید: »ما در این نمایشگاه نه تنها به یک پلتفورم مناسب برای 
نمایش فناوری های خود در عرصه ی صنعت 4.0 دسترسی داشتیم بلکه این 
فرصت را نیز پیدا کردیم تا با بسیاری از مشتریان بالقوه ی خود آشنا شده و با آن 
ها ارتباط برقرار کنیم. این رویداد قطعا با وجود حجم باالی تصمیم گیرندگان و 

بازدیدکنندگان سطح باال، ارزش حضور را داشته است.«

مرجع:
Joe Link, “Smart Factory Expo displays industry 4.0 innovation”, WTIN
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بازار منسوجات  اند مارکتز پیش بینی می کند ارزش  کمپانی تحقیقاتی مارکتز 
هوشمند تا سال 2020 به 4/72 میلیارد دالر برسد. این گروه از منسوجات قادرند 
عملکرد و سودمندی پارچه های معمولی را افزایش دهند. کمپانی Pireta در حال 
توسعه یک فناوری در همین رابطه می باشد. این کمپانی انگلیسی که به طور رسمی 
در نمایشگاه IDTechEx در شهر سانتاکالرا راه اندازی شده است، شرکت اسپین 
اوت آزمایشگاه ملی فیزیک )NPL(  می باشد. ایده اولیه آن از همین آزمایشگاه 
شکل گرفته و با مشاهده فرصت ایجاد شده برای تجاری سازی فناوری های موجود 
در سال 2017 تاسیس شده است. تحقیق و توسعه بر روی این فناوری چندین 
سال است که ادامه دارد. فناوری جدید در آزمایشگاه ملی فیزیک به مرحله بلوغ 

خود رسیده و اکنون کمپانی پیرتا آن را تجاری سازی کرده است.

چالش های موجود
برای ایجاد منسوجات هوشمند و الکترونیک باید با ایجاد رسانایی بین اجزای 
الکترونیکی ارتباط برقرار کرد و یک مدار به وجود آورد. در حال حاضر دو راه 
برای انجام این کار وجود دارد: یکی استفاده از نخ های رسانا و دیگری استفاده 
از جوهرهای رسانا.با بخیه زدن یا قالب دوزی نخ ها یا سیم های رسانا بر روی 
پوشاک می توان یک الگوی رسانا ایجاد کرد اما این کار مقیاس پذیر نیست. نخ ها 
را می توان با روش بافندگی تاری پودی نیز در لباس به کار گرفت اما مشکل 

اینجاست که الگوهای ایجاد شده با این روش محدود هستند. انتخاب نخ های 
رسانا نیز محدودیت هایی دارد چون این نخ ها بر زیردست و آویزش پارچه و نحوه 
عملکرد لباس تاثیر می گذارند. برای ایجاد منسوجات الکترونیک از جوهرهای رسانا 
نیز می توان استفاده کرد. این جوهرها بر روی سطح منسوج به کار می روند. در کل 
این جوهرها را باید بر روی نوعی از زیرالیه پالستیکی به کار گرفت اما مشکل 
دوباره اینجاست که تاثیر مخربی بر زیردست، آویزش و قابلیت کشسانی ماده اولیه 
بر جای می گذارد. بدیهی است که در این فناوری ها مشکالتی وجود دارد که باید 
بر آن ها غلبه کرد. در فناوری پیرتا به جای اضافه کردن چیزی به پارچه، هر کدام 
از الیاف موجود در منسوج را به طور جداگانه با یک الیه نازک از فلز پوشش دهی 

می کنند و از این طریق خود پارچه دارای خاصیت رسانایی می شود.

فناوری پیرتا
کمپانی پیرتا با افزودن الگوهای فلزی رسانا و بادوام به منسوجات بدون آن که در 
زیردست یا کارایی آن ها تغییری ایجاد کند، باعث ایجاد یک روش جایگزین شده 
است. با استفاده از این فناوری می توان سیستم های الکترونیکی را سر هم و در 
طیف گسترده ای از پارچه ها بین آن ها ارتباط ایجاد کرد و در واقع نسل جدیدی از 

منسوجات الکترونک و لباس های هوشمند را به وجود آورد.
در فناوری پیرتا الیاف با پوشش نازکی از فلز پوشش دهی می شوند. این پوشش به 

ترجمه: آزاده موحد

Pireta تبدیل پارچه معمولی به پارچه رسانا با فناوری
اطالعرساني
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قدری نازک است که مشکلی در حرکت، خم شدن و رفتار طبیعی الیاف به وجود 
نمی آورد. در نتیجه با بلند کردن پارچه ای که از این الیاف تهیه شده است، هیچ 
تغییری احساس نخواهد شد. پوشش فلزی قابلی دیدن هست اما نمی توان آن را 
در زیر دست احساس کرد. فناوری پیرتا در یک فرایند پنج مرحله ای بر روی الیاف 
به کار گرفته می شود. مرحله اول آماده سازی پارچه است؛ دوم یک عامل شیمیایی 
بر روی پارچه به کار گرفته می شود؛ پس از آن یک کاتالیزور در محل مورد نیاز بر 
روی ماده اولیه چاپ می شود؛ مرحله چهارم قرار دادن پارچه در مخزن آبکاری است 
که در آن رسوبات مس بر روی نقاطی که کاتالیزور بر روی آن چاپ شده ته نشین 
می شود و در نهایت فلز مس ته نشین شده بر روی پارچه به منظور جلوگیری از 

اکسیده شدن با الیه بسیار نازکی از نقره پوشانده می شود.
خاصیت کشسانی پارچه پس از انجام تمامی مراحل فوق بر روی آن، همچنان 
حفظ می شود. عالوه بر آن تغییری نیز در تنفس پذیری آن حاصل نشده و مانند هر 

لباس دیگری قابل شستشو می باشد.

کاربردها
با استفاده از فناوری پیرتا امکان سرهم بندی سیستم های الکترونیکی بر روی 
منسوج وجود داشته و زمینه کاربردی آن منسوج هوشمند نیز به مشتری بستگی 
دارد.در حال حاضر این فناوری تقریبًا در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و کمپانی با 
شرکت های مختلفی از بخش های گوناگون همکاری می کند. بخش بهداشت و 
درمان و تجهیزات پزشکی، ورزش و تناسب اندام و ارتش از بخش های مختلفی 
هستند که منسوجات هوشمند پیرتا در آن ها کاربرد دارد. از این فناوری می توان 
در هر زمینه ای استفاده کرد از اندازه گیری ضربان قلب گرفته تا فشار خون و 
عملکرد ماهیچه ها. همچنین می توان از آن برای تحریک ماهیچه ها و گرم کردن 
بدن نیز استفاده نمود. به منظور ارتقای فناوری پیرتا می توان اجزای الکترونیکی یا 
سنسورهایی را بر روی لباس توزیع کرد. داده ها معمواًل به صورت بی سیم به گوشی 
همراه یا دستگاه سفارشی ضبط اطالعات منتقل شده و جمع آوری می شوند. داده ها 

را می توان بر روی این دستگاه ها مشاهده و تفسیر کرد.
ترندی که در حال حاضر در صنایع الکترونیک وجود دارد قابلیت انعطاف پذیری، 
شکل دهی و کشسانی اجزای الکترونیکی است. چالش اصلی موجود در رابطه با 
منسوجات الکترونیکی و پوشاک هوشمند ایجاد ارتباط بین اجزای الکترونیکی بدون 
تاثیرگذاری منفی بر روی کارایی پارچه و لباس می باشد. پیرتا راه حل موجود برای 

این مشکل را ارایه داده است.

مقیاس پذیری و هزینه ها
هر فناوری جدیدی که وارد بازار می شود معمواًل هزینه زیادی را هم با خود به همراه 
می آورد البته فناوری پیرتا نسبت به فرایندهای جایگزین ارزان تر است. قیمت گذاری 
دقیق این محصول مشکل است چون به اندازه و تراکم الگوی چاپ شده بستگی 
دارد. در این فرایند از مواد شیمیایی بر پایه آب استفاده می شود چون کار با آن ها به 
نسبت ساده است. ماده اولیه یعنی مس نیز ارزان و در دسترس می باشد. نکته مهم 
دیگر این که تجهیزات موجود برای انجام این فرایند کافی بوده و دیگر نیازی به 

طراحی تجهیزات جدید نیست. فناوری پیرتا را می توان در مراحل مختلفی از فرایند 
تولید به کار گرفت. می توان آن را به روش غلتک به غلتک بر روی منسوج اصلی ، 

تکه های بریده شده از پارچه یا پوشاک نهایی به کار گرفت.
این فرایند از نظر مقیاس پذیری انعطاف پذیر بوده و هزینه تامین مواد اولیه و 

تجهیزات آن نیز اقتصادی است.

دسترس پذیری
به گزارش کمپانی پیرتا محصوالت مجهز به فناوری جدید تا نیمه دوم سال 2019 
وارد بازار خواهند شد. مذاکراتی با بعضی از فروشندگان بزرگ پوشاک انجام شده 
که به موجب آن، آن ها نیز محصوالتی را با استفاده از این فناوری برای عرضه در 
خیابان های اصلی انگلیس و سایر کشورها تولید خواهند کرد. محصوالت مربوط به 

ورزش و سالمت تخصصی تر خواهند بود. 

آینده منسوجات هوشمند
پیش بینی در مورد منسوجات هوشمند و این که از چه زمانی قرار است به جزیی از 

زندگی روزانه ما تبدیل شوند، دشوار است.  
یک گروه از تحلیل گران با نام IDTechEX عقیده دارند که  منسوجات هوشمند 
چندین سال است که بیشتر در وضعیت فشار از سوی تامین کننده قرار دارند تا تقاضا 
از سوی بازار اما در حال حاضر در نقطه ای ایستاده ایم که تقاضای بازار در حال رشد 
و افزایش می باشد. هرچند که پیش بینی آینده مشکل است اما انتظار می رود طی 
دو تا سه سال آینده بیشتر شاهد عرضه و فروش این محصوالت باشیم. رفتن به 
فروشگاه پریماک )یک خرده فروشی لباس بین المللی( و خرید چنین لباس هایی 
یک شبه اتفاق نمی افتد. رواج فناوری های پوشیدنی نظیر اپل واچ و فیت بیت به 

افزایش تقاضا برای منسوجات هوشمند کمک می کند. 

مرجع:
jessICA Owen, “PIretA teChnOLOgy MAkes the FABrIC ItseLF COnDuCtIVe”, wtIn, 

jAnuAry 2019 
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مقدمه
رشد سریع جمعیت و شهرنشینی باعث از بین رفتن زمین های کشاورزی شده 
است. مقدار زمین های زیر کشت برای تولید محصوالت یا سبزیجات مورد نیاز ما 
در مناطق شهری بسیار ناچیز است. بنابراین اگر روشی برای کشت بدون نیاز به 
خاک موجود باشد، بسیاری از این مشکالت در زندگی روزمره ما نیز حل خواهد 

شد.
تا کنون روش هایی برای کشاورزی مدرن بدون خاک ارایه شده که به دالیل 
مختلف هنوز به صورت گسترده اجرایی نشده است. بنابراین در این مقاله به بررسی 
رویکرد جدیدی برای کشاورزی بدون استفاده از خاک و با کمک فناوری های 
نساجی و کشاورزی و با امکان چندبرابر شدن بهره وری و حاصلخیزی، پرداخته 
شده است. با این روش امکان افزایش مقدار محصول در کشاورزی عمودی فراهم 

می شود. هیدروژل یک پلیمر فوق جاذب است که در محصوالت جاذب به کار 
گرفته می شود. وجود پلی اکریل آمید غیر سمی در آن می تواند برای توسعه سیستم 
کشت بدون خاک مفید باشد. استفاده از هیدروژل به عنوان ماده جاذب برای جذب 
بهتر آب و مواد معدنی در مرحله توسعه قرار دارد. این مقاله روش کلی استفاده از 

هیدروژل در مواد اولیه نساجی را نشان می دهد.

مواد اولیه
در این تحقیق از سه نوع ساختار پارچه ای برای تولید بستر کشت بدون خاک 
استفاده شده است: پارچه تاری پودی تهیه شده از نخ کنف با ePI و PPI 6 و 
نمره نخ 28 پوند/ اسپیندل و بافت ساده، پارچه کشباف تهیه شده از مواد اولیه 
مصنوعی)نایلون( با ساختار سه بعدی حلقوی تاری و پارچه بی بافت تهیه شده از 

الیاف پنبه جاذب مشابه آن چه در پوشک بچه به کار رفته است.

ترجمه: آزاده موحد

طراحی بستر کشت بر پایه آگروتکستایل برای رشد گیاهان ریشه دار 
اطالعرسانيبا استفاده از هیدروژل و بدون خاک

چکیده
هدف از این تحقیق، توسعه سیستمی برای کشت گیاهان در بستر کشت بدون خاک و متشکل از آگروتکستایل )منسوجات مورد استفاده در کشاورزی( است. این 
روزها کاهش مواد شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی و به حداکثر رساندن محصول در کمترین مساحت ممکن از زمین از موضوعات مهم این عرصه به شمار 
می روند. در این مقاله به استفاده از فناوری های نساجی در صنعت کشاورزی و کشت بر پایه آگروتکستایل که در آن گیاهان بر روی بستر کشت پارچه ای رشد 
می کنند، پرداخته شده است. برای تقویت ریشه گیاهان و رشد آن ها در بستر پارچه ای از هیدروژل که یک ماده شیمیایی فوق جاذب است، استفاده می شود. برای 
تامین مواد مغذی مورد نیاز )میکرو و ماکرو یا کم مصرف و پرمصرف( نیز کودهای ارگانیک به کار گرفته می شود. سه بستر کشت مختلف با استفاده از ساختارهای 
نساجی متفاوت )تاری پودی، کشباف و بی بافت( آماده سازی و بذر جوانه گندم بر روی آن ها کاشته شده است. مشاهده شده که گیاهان بدون آن که نیازی به خاک 
داشته باشند بر روی هر سه نوع بستر رشد می کنند. این روش موفقیت محیط های پارچه ای فوق را برای رشد گیاهان بدون نیاز به خاک نشان می دهد و همچنین 

ثابت می کند که رویکردهای زیست سازگار با مصرف بهینه آب و مواد شیمیایی در کنار کشاورزی عمودی باعث چند برابر شدن میزان محصول می شود.

شکل2-هیدروژل جمع آوری شده از پوشک بچهشکل1-آماده سازی محلول مواد مغذی
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آماده سازی بستر کشت بر پایه آگروتکستایل
مهم ترین مرحله ایجاد بستر کشت بر پایه آگروتکستایل اضافه کردن محلول 
مغذی به بیس پارچه ای است. برای نگهداری طوالنی مدت محلول در پارچه از 
ماده جاذب )هیدروژل( استفاده می شود. اگر بخواهیم آن را با کشاورزی با خاک 
مقایسه کنیم در کشاورزی با خاک مقداری خاک از زمین داخل گلدان ریخته شده 

و گیاه در آن رشد می یابد که مشابه روش های کشاورزی متداول است. 

شکل4-بستر کشت کشباف

شکل3-بستر کشت تاری پودی

شکل5-بستر کشت بی بافت

شکل6-کشت عمودی

شکل 7- گیاهان رشد یافته در a( بستر خاک b( بستر تاری پودی c( بستر کشباف d( بستر بی بافت

هیدروژل در بستر کشت به عنوان الیه ای برای جذب آب و مواد شیمیایی مورد 
نیاز عمل می کند که هیدروژل مورد نیاز نیز از پوشک بچه تهیه می شود. برای 
تامین مواد مغذی ماکرو و میکروی مورد نیاز گیاه نیز از کودهای آلی استفاده شده 
است. در نهایت جوانه بذر گندم نیز بر روی این بستر کاشته شده و رشد می کند.

روش ها
آماده سازی محلول مواد مغذی

مقدار کود مورد نیاز داخل آب ریخته شده و با آن ترکیب می شود به طوری که 
نمک موجود در کود به خوبی و کاماًل در آب حل شود. پس از آن محلول از فیلتر 
کاغذی عبور داده می شود. برای جلوگیری از هجوم باکتریایی مقدار کمی زاج 
سفید به محلول اضافه شده و با استفاده از آب غلظت نمک در محلول تنظیم 

می شود.
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برای به کارگیری روش کشاورزی عمودی در این سیستم از یک قفسه با سه 
سینی که دارای بسترهای کشت مختلف )تاری پودی، کشباف و بی بافت( هستند، 
استفاده می شود. برای آماده سازی بستر پارچه ای تاری پودی، پارچه را درون یکی 
از سینی ها قرار داده و پودر هیدروژل برروی سطح آن پخش می شود و به درون 
منافذ پارچه نفوذ می کند. پس از آن محلول مواد مغذی به صورت یکنواخت 
بر روی سطح پارچه اسپری می شود تا زمانی که پارچه از آن اشباع شود. برای 

آماده سازی بستر پارچه ای کشباف نیز همین مراحل به کار گرفته می شود.
در مورد بستر کشت تهیه شده از منسوج بی بافت باید گفت که الیاف جاذب 
جمع آوری شده از پوشاک بچه به صورت طبیعی در ساختار خود دارای هیدروژل 
می باشند. بنابراین الیاف به صورت مساوی بر روی سطح سینی پخش شده و 
سپس محلول مواد مغذی بر سطح بی بافت اسپری شده تا بستر کشت آماده شود.

آماده سازی بستر کشاورزی عمودی و کاشتن دانه ها
با سر هم کردن سه بستر کشت مختلف به صورت یک قفسه و قرار دادن آن 
در محلی که دارای نور طبیعی کافی و هوای آزاد باشد، کشاورزی عمودی آغاز 
می شود. بذر گندم پیش از کاشته شدن در بسترهای کشت، یک شب در آب قرار 
می گیرد تا جوانه بزند. دانه ها پس از جوانه زدن به آرامی و با دقت به سه بستر 
کشت بر پایه آگروتکستایل و همچنین بستر خاک منتقل می شوند و در آن جا 

امکان رشد برای آن ها فراهم می شود.

مشاهده و جمع آوری داد ها
پس از کاشت دانه ها، بسترهای کشت هر روز صبح مورد مشاهده و بررسی قرار 

می گرفتند. سینی ها با آب تازه اسپری می شدند تا رطوبت مورد نیاز گیاه تامین شود. 
مراحل رشد نیز ثبت و مشاهده می شد. هر روز صبح ارتفاع گیاه با استفاده از یک 

خط کش اندازه گیری و ثبت می شد.

نتایج
مراحل فوق تا نه روز ادامه داشت و هر نه روز نیز داده هایی جمع آوری شد. پس 
از گذشت این نه روز مشاهده شد که رشد جوانه گندم در تمام بسترهای کشت به 
تدریج ادامه داشت. شکل 7 این گیاهان را پس از گذشت نه روز نشان می دهد. 

افزایش تدریجی ارتفاع دانه های گندم در بسترهای مختلف در جدول 1 نشان داده 
شده و مشاهده شده است که رشد گیاهان در سه بستر کشت پارچه ای و همچنین 

در محیط خاک موفقیت آمیز بوده است.
مشاهده شده است که بسترهای کشت بر پایه آگروتکستایل در واقع وظیفه 
حمایت از ریشه های در حال رشد گیاه را برعهده داشته اند. برای درک بهتر از رشد 
گیاه در بسترهای مختلف، ارتفاع اندازه گیری شده در این نه روز بر روی گراف 
آورده شده )شکل 8( و مشاهده شده است که گیاهان دارای رشد تدریجی بوده اند 

و در مقایسه با بستر خاکی انحراف چندانی از خود نشان نداده اند.
گیاه رشد یافته در بستر کشت تاری پودی دارای بیشترین ارتفاع در میان سه بستر 
پارچه ای بوده است که به دلیل فشردگی ساختاری و قابلیت حمایت از ریشه ها 
می باشد. در شکل 9 الگوی گسترش بذر گندم نشان داده شده است، در رابطه 
با حمایت از ریشه ها باید گفت که بستر کشت بی بافت عملکرد پیچیده ای داشته 
در حالی که منافذ موجود در ساختار بستر کشباف بهترین منطقه برای حمایت 
از ریشه ها بوده است. فشردگی و تراکم بستر کشت تاری پودی در مقایسه با دو 

جدول1-مشاهده رشد گیاهان در محیط های مختلف کشت بر پایه آگروتکستایل و خاک
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بستر دیگر بیشتر بوده است. این یکی از اصلی ترین عوامل رشد گونه های گیاهی 
در بسترهای مختلف می باشد. در بستر تاری پودی ریشه ها به آسانی در البالی 
بخیه های داخلی نخ های تار و پود درگیر می شوند در حالی که جدا کردن گیاه از 
دو بستر دیگر یعنی کشباف و تاری پودی به آسانی امکان پذیر است. ریشه ها در 
بستر تاری پودی گیر کرده و در نتیجه رشد آن ها تقریبًا به خوبی رشد در خاک 

می باشد.
آب و مواد مغذی )ماکرو و میکرو( مناسب و کافی، دسترسی به نور و هوای طبیعی 
از نیازهای اولیه رشد گیاهان است. در کشاورزی متداول خاک به صورت طبیعی 
به عنوان بستری برای حمایت از ریشه ها و نگهداری آب و مواد مغذی و رساندن 
آن به ریشه گیاه عمل می کند. در این تحقیق به بررسی عملکرد بسترهای 
پارچه ای و هیدروژل به عنوان جایگزینی برای خاک پرداخته شده و مشاهده شده 
است که گیاهان در صورت وجود نیازهای اولیه و مورد نیاز خود می توانند در این 

بسترها نیز رشد کنند.
این روش در میان روش های نوآرانه کشاورزی بدون خاک می تواند در جایگاهی 
قدرتمند بین کشت با خاک و کشت هیدروپونیک یا آب کشت قرار بگیرد. روش 
جدید می تواند یک مفهوم واحد بین کشت با خاک و کشت هیدروپونیک ایجاد 
کند و همچنین امکان رشد گونه های بیشتری از گیاهان با ریشه های طبیعی خود 

را فراهم کند.
نتایج به دست آمده از سه بستر کشت فوق ممکن است به دلیل متغیر بودن 
پارامترهای مختلف، متفاوت باشد. برای ثبت پارامترهای گوناگون برای گیاهان 

مختلف و بسترهای متفاوت به مطالعات بیشتری نیاز است.

نتیجه گیری
وجود گیاهان نه تنها برای بقای حیات بلکه برای حفظ اکوسیستم و اتمسفر الزم 
و ضروری است. با کاهش زمین های کشاورزی در پی رشد سریع شهرنشینی، 

به کارگیری روش های جدید کشاورزی اهمیت بیشتر و حیاتی تری پیدا می کند.

نساجی  های  فناوری  و  کشاورزی  ترکیب  با  که  جدید  روشی  پروژه  این  در 
ایجاد شده، ارایه شده است. سیستم های کشاورزی و بسترهای کشت بر پایه 

آگروتکستایل امکان رشد گیاهان را بدون نیاز به ذره ای خاک فراهم می کنند. 
از آن جایی که در این روش نیاز به هیچ کار اضافه ای به جز فراهم کردن همان 
نیازهای اولیه برای رشد گیاه نیست، شانس بیشتری برای رشد گیاهان تازه 

خواهیم داشت. 
در نتیجه سیستم کشت آگروتکستایل می تواند باغ های پشت بامی در مناطق 
شهری را که محبوبیت آن ها نیز روز به روز در حال افزایش است، به سطح 
باالتری ببرد. در رابطه با پارامترهای مورد نیاز برای گیاهان مختلف متغیرهای 
دیگری نیز وجود دارد. در نتیجه الزم است مطالعات بیشتری انجام شود تا 
روش ها و پارامترهای مشخصی برای گیاهان و محیط های مختلف تعیین 

شود.
اما اکنون زمان آن رسیده تا منسوجات مناسب را به عنوان جایگزینی برای 
خاک در کشاورزی کشف کنیم. سیستم کشاورزی عمودی این امکان را فراهم 
می کند تا در فضایی مشابه سیستم های کشت متداول میزان محصول را چند 

برابر کنیم. 
عالوه بر آن میزان مصرف آب و انرژی در سیستم کشت بر پایه آگروتکستایل 
کاهش یافته و همچنین نگرانی های زیست محیطی نیز در این روش وجود ندارد. 
از این فناوری می توان در مناطقی که برای روش های کشت متداول مناسب 
نیستند نظیر رودخانه ها یا مناطق سیل زده نیز استفاده کرد. جالب است که بدانید 
پس از وقوع سیل، کشاورزان تا مدت زمان زیادی قادر به کشت گیاهان نیستند 

که با استفاده از فناوری فوق می توان بر این مشکل هم غلبه کرد. 

مرجع:
Md. Abdus Salam, Dewan Murshed Ahmed, Farabi Rahmat Ullah, “Design of 
an agro-textile cultivation bed for spread rooted plants with hydrogel through 
soilless vertical farming”, Textile today, March 2019

شکل8-ثبت رشد گیاه در بسترهای کشت متفاوت
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دانشمندان موسسه فناوری ماساچوست )MIT( موفق به یافتن راهی برای قرار 
دادن سنسورهای الکترونیک در پارچه های کشسان شده اند.

به گزارش سرویس اطالع رسانی نساجی امروز، از این پارچه های می توان در تولید 
پوشاک برای مثال پیراهن استفاده کرد و توسط آن عالیم حیاتی بدن نظیر دما، 
تنفس و ضربان قلب را کنترل نمود. این لباس ها حاوی سنسور قابل شستشو در 
ماشین لباسشویی است و می تواند متناسب با سایز بدن هر شخص و به صورت 

سفارشی دوخته شود.
تیم تحقیقاتی تصور می کند از این سنسورها بتوان برای کنترل وضعیت افراد بیمار 

چه در بیمارستان و چه در خانه و همچنین ورزشکاران و فضانوردان استفاده کرد.
برای تولید پوشاک حاوی سنسور می توان اجزای الکترونیکی در دسترس و یا 
اجزای الکترونیکی که به صورت سفارشی در آزمایشگاه ساخته می شوند را درون 
منسوجاتی که مورد استفاده روزانه ما هستند، تعبیه کرد. به گزارش سرویس 
اطالع رسانی نساجی امروز،  این لباس ها را می توان برای هر شخصی که نیازمند 
یک سری داده های فیزیکی نظیر دما، سرعت تنفس و موارد دیگر است، تهیه کرد.
گروه های تحقیقاتی دیگر تکه هایی نازک و مشابه پوست بدن تولید کرده اند که 
قابلیت اندازه گیری دما و سایر عالیم حیاتی را دارد اما این تکه ها بسیار ظریف و 
حساس هستند و باید به پوست وصل شوند اما در تولید منسوج جدید از یک پارچه 
کشسان استفاده شده که سنسورهای الکترونیکی قابل برداشته شدن در آن تعبیه 
شده است و شباهت بیشتری هم به لباس های معمولی که مورد استفاده روزانه 

قرار می گیرند، دارد.
سنسورهای الکترونیک از نوارهای بلند و انعطاف پذیر دارای روکش اپوکسی 
تشکیل شده اند که درون شیارهای باریکی در پارچه به صورت تاری پودی بافته 

می شوند. 
این شیارها دارای دهانه های کوچکی هستند که امکان قرارگیری سنسورها در 

مجاورت پوست بدن را فراهم می کنند. در این پروژه محققان نمونه اولیه را به 
شکل یک بلوز با 30 سنسور دمایی و شتاب سنج طراحی کرده اند که قادر است 
حرکات شخص، نرخ حرارت و تنفس او را اندازه گیری کند و پس از آن داده های 

بدست آمده را به صورت بی سیم به گوشی هوشمند انتقال دهد.
محققان از ترکیب پلی استر در پارچه مورد نظر خود استفاده کرده اند؛ انتقال رطوبت 
ترکیبات پلی استری و سازگاری آن با پوست باعث این انتخاب شده است. سال 
گذشته تعدادی از محققان بررسی هایی را پیرامون تولید انبوه ماده اولیه مورد 

استفاده در این لباس در یک کارخانه در شهر شنژن در چین انجام دادند.
ظاهر این لباس دقیقا مشابه تی شرت های معمولی است اما اجزای الکترونیکی در 
قسمت داخلی آن کامال قابل رویت می باشد. لباس به بدن می چسبد و قسمت 

فعال سنسورها در تماس با پوست قرار می گیرند.
لباس فوق با سنسورهای تعبیه شده در آن قابل شستشو است، همچنین می توان 

سنسورها را از لباس جدا و آن را به لباس دیگری منتقل کرد.
محققان نمونه اولیه از لباس را در هنگام ورزش کردن افراد مورد آزمایش قرار دادند 
و تغییرات دما، نرخ گرما و نرخ تنفس را بررسی کردند. از آن جایی که سنسورها 
بخش زیادی از بدن انسان را پوشش می دهند، تغییرات دمایی در نقاط مختلف 

بدن و نحوه ارتباط آن ها با یکدیگر قابل مشاهده است.
این تی شرت ها در سایزهای مختلف قابل تولید است تا در سن ها و سایزهای 
متنوع قابل استفاده باشد. محققان قصد دارند سنسورها را در لباس های دیگری 
مانند شلوار نیز تعبیه کنند و همچنین از سنسورهای بیشتری برای کنترل سطح 
اکسیژن خون و سایر شاخص های سالمت استفاده نمایند. این فناوری می تواند 
برای معاینه افراد از راه دور مفید باشد و به پزشکان این امکان را می دهد تا بیماران 
خود را زمانی که آن ها در خانه هستند، ویزیت کنند. بررسی وضعیت سالمت 

فضانوردان در فضا نیز با استفاده از فناوری فوق ممکن خواهد بود.
 

ترجمه: آزاده موحد

تعبیه سنسورها در پارچه توسط موسسه فناوری ماساچوست
اطالعرساني
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تهیهوتنظیم:
مهندساکبرشیرزاده

بخش بیست و سوم

پژوهشی در سیر تکامل

�باس ا�ا�یان � ادوار ��ت�ف
تداوم سلسله ساسانی- دوران زمامداری جانشینان 

شاپور سوم
تصویر شــماره یک، بهرام چهارم را نشان می دهد که 
ملبس به پارچه پشمی و سرآستین و یقه لباس تکه دوزی 
و ملیله کاری شده است. در سال 388 میالدی سلطنت 
به بهرام چهارم رسید. این پادشاه که برادر شاپور سوم 
بود، مانند اسالف خود نسبت به مسیحیان روشی ارفاق  
آمیز در پیش گرفت و آنان را در اقامه مراسم مذهبی آزاد 
گذارد ولی چنانچه خواهیم دید مسیحیان از آزادی هایی 
که به آنان داده شده بود، سوء استفاده کردند و نسبت به 
زرتشتی ها و معابد آبان روشی خشونت آمیز پیش گرفتند. 
به ناچار شاه بر اثر فشار روحانیون زرتشتی، تغییر سیاست 
داد و نسبت به مسیحیان وضعی جدی به خود گرفت. 

خسرو، پادشاه ارمنستان را که به امید کمک امپراتور روم 
از اطاعت او سربار زده بود، مغلوب و در قلعه فراموشی ) 

ندیک شوشتر( محبوس کرد.

از وقایع مهم تاریخی این عصر، تجزیه امپراتوری بزرگ 
روم به دو قسمت شرقی و غربی است که در سال 395 
میالدی اتفاق افتاد. از این تاریخ روم شــرقی به عنوان 
بیزانس خوانده شد و پایتخت آن را قسطنطنیه قرار دادند 
و بخش غربی را روم غربی خواندند و مرکز آن شــهر 

رم بود.
در ســال 642 بعد از میالد، سلسله ساسانی به دست 
اعراب منقرض شــد ولی هنر آنان از بین نرفت؛ حتی 
می توان گفت سرسلسله عباسیان از لباس ملت مغلوب 
تقلید می کــرد به این ترتیب جامه های افســانه ای و 
خیال انگیز ساسانیان در هنر اسالمی نفوذ کرد و بسیار 

باارزش شد.
پادشــاهان و قهرمانان افسانه ای ایران چون جمشید و 
رستم فراموش نشدند و در داستان هزار و یکشب، تأثیر 
لباس پادشــاهان مانند بهرام گور و خسرو دوم کاماًل 
مشهود است. باید متذکر شــد که جامه ساسانیان در 
مقایسه با پوشش های مصر و بین النهرین بسیار مجلل 
بوده است، شاید دامن های پرچین و پر نوار و خیال انگیز 
را بتوان به شــیوه نقاشان نسبت داد اما نمی توان منکر 
تاج ها و کاله های افسانه ای و مجلل پادشاهان ساسانی 
شد. تاج سالطین مصر با وجودی که جالب توجه هستند 
اما در مقایسه با تاج های گوناگون شاهان ساسانی بسیار 

ساده و محدود به نظر می رسند. 
در  تصویر شماره 2، یک قطعه پارچه ایرانی عهد ساسانی 
با نقش سوار در گنجینه شوسوئین مشاهد می شود که 
این پارچه شاید در خارج ایران بافته شده اما بافنده آن را 
نمی توان یک صنعتگر غیر ایرانی دانست. به روی یکی 
از دیوارهای سنگی تخت جمشید نقشی وجود ارد که 

مسافران هنگام عبور از تخت جمشید آن را نمی بینند 
مگر آن که کسی آنها را به وجود چنین نقشی به روی 

دیوار سنگی کنار پنجره کاخ متوجه سازد. 
ســنگی که این نقش روی آن ظاهراً بــا نوک چاقو 
کنده اند بســیار صیقلی شده است و خطوط کنده شده 
آن به زحمت تمیز داده می شود؛ به همین دلیل تاکنون 
عکسبرداری از آن میسر نبوده است و در میان مسافران 
و تماشاگران تخت جمشید، کسی به فکر عکسبرداری 
از آن نیفتاده است. هرتسفلد که سال های متمادی در 
تخت جمشید به سر برده و تمام جزئیات آن را مطالعه 
کرده است؛ از این صورت نیز نقشی برداشته و در کتابی 
تحت عنوان  Iran in the Ancient East  در ســال 
1941 در لنــدن و نیویورک منتشــر کرد. اهمیت این 
نقــوش برای ما که از لباس ایرانیان در دوره های قدیم 

تصویر شماره 2. قطعه پارچه ایرانیتصویر شماره یک. بهرام چهارم
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صحبت می کنیم؛ این است که نقش قدیمی ترین لباسی 
را که در خانواده اردشیر و قطعاً در میان مردم آن زمان 
مرســوم بوده را نشان می دهد و چون این صورت ها در 
زمانی نقش بسته اند که هنوز خانواده بابک به سلطنت 
نرســیده بودند؛ لباس آنها را می توان نمونه ای از لباس 

معمول در میان خوانین آن زمان محسوب کرد.
در تصویر شماره 3، شاپور بابکان برادر بزرگ تر اردشیر 
اول دیده می شود که طبق گفته هرتسفلد به روی دیوار 
سنگی کاخ هخامنشی در تخت جمشید نقش شده است. 
وی چندین ماه به عنوان ساتراپ در فارس حکومت کرده 
و هنگامی که در تخت جمشید مشغول گردش بوده در 
نتیجه افتادن سنگی از باقیمانده کاخ های قدیمی این 

محل کشته شده است. 
شباهت این لباس به قباهای مورد استفاده روستاییان 
ایران نیازی به توضیح ندارد. شــلوار او نیز مانند شلوار 
دهقانان ایران بسیار فراخ و بلند است و کالهش مانند 
تصویر بعدی، شــبیه کاله های نمــدی امروز نواحی 
مختلف فارس است. دو نواری که از کاله شاپور آویزان 
است، نکته تازه ای نیســت و در روی نقوش برجسته 
هخامنشی در تخت جمشید نیز دیده می شود. قبای او به 
وسیله شالی بر کمرش بسته شده است و کفش هایش 

شبیه گیوه های امروزی است. 
در تصویر شــماره 4، پاپک در روی یکی از سنگ های 

کاخ هخامنشی در تخت جمشید دیده می شود. 
در تصویر شماره 5، مجسمه شاپور اول در شاپور نزدیک 
کازرون در درون غاری از سنگ تراشیده شده مشاهده 
می شود که اکنون در اثر زلزله به زمین افتاده و شکسته 

است. این عکس را یکی از گردشگران فرانسوی، پیش 
از واژگون شده این مجسمه برداشته شده است.

لباس پاپک شباهت بســیاری به لباس شاپور دارد. در 
این جا پیراهن بلندی زیر قبا دیده می شود که به وسیله 
کمربند زیبایی بر کمر بســته شــده و قبایی که روی 
پیراهن پوشیده شده، بسیار زیباتر از قبای شاپور است. 
شالی به روی آن بسته شده ولی در قسمت فوقانی آن 

نواری وجود دارد.
از اردشیر اول دو نقش در فیروزآباد به یادگار مانده است. 
در یکی از آنها اولین پادشاه ساسانی با اردوان- آخرین 
پادشــاه اشکانی مشغول نزاغ است. هر دو پادشاه سوار 
بر اسب هستند و منظره نزاع آنان بی نهایت به منظره 
جنگجویان اروپا در قرون وســطی شباهت دارد. خود 
پادشــاه نیز زره ای بلند بر تن دارد که تا زانو می رســد. 
متأسفانه این نقش برجسته سالم نمانده است و باران و 

آفتاب قسمت بزرگی از آنها را خراب کرده است.
در تصویر شــماره 6، اورمزد مقام شــاهی را به وهرام 
)بهــرام( اول اعطا می کند. در نقش برجســته دیگری 
در همین مجلس، اردشــیر در مقابل اورمزد استاده و از 
او عالمت سلطنت دریافت می کند. پسرش شاپور نیز 
در ســمت چپ او ایستاده است. میان پادشاه و خداوند، 
دو کودک دیده می شــوند. در این نقش نیز اردشیر با 
لباسی مجلل تصویر شده است اما به علت آسیب دیدگی 
سنگ، جزئیاتش معلوم نیست. به هر حال لباس او همان 
قبای بلند و شلوار فراخ است. از کاله و کمر او روبان های 

بسیار پهنی آویزان است.
در تصویر شماره 7، کتیبه تاج گذاری اردشیر دوم در طاق 

بستان دیده می شود. 
در تصویر شــماره 8، مجلس پیروزی شــاپور اول بر 
والریانوس در نقش رســتم مشــاهده می شود. حمزه 
اصفهانــی چنین نقل می کند»در کتــاب صور ملوک 
بنی ساسان نوشته اند قبای اردشیر منقش، و شلوار آن 
آسمانی رنگ، تاج او سبز و در آن طال نصب شده بود، 

در دست وی نیزه ای قرار داشت.«
از شــاپور اول در نقش رجب، تصویر برجسته ای وجود 
دارد. در این نقش، شــاپور و اورمزد هر دو سوار بر اسب 
هستند. لباس شاپور چین های فراوان دارد و بسیار فراخ 
است، شلوار او تا روی کفش می رسد و نوارهای سیمین 

تصویر شماره 3.  شاپور برادر اردشیر

تصویر شماره 4.  پاپک

تصویر شماره 5.  مجسمه شاپور اول

تصویر شماره 6.  اعطای مقام شاهی 

تصویر شماره 7.  تاج گذاری اردشیر دوم 



 89 شماره 207    خرداد 99  

از کاله و کمرش آویزان است.
در تصویر شــماره 9، ملکه از نقش برجســته مشاهده 
می شود. منظور ما در این مقاله فقط ذکر جزئیات لباس 
پادشاهان ساسانی نیست و الزم است در جست وجوی 
شکل لباس افراد دیگری غیر از شاه برآمد و این امر نیز 

میسر است.

در تصویر شماره 10، رب النوع آناهیتا در نقش رجب دیده 
می شود. این نقش قابل مقایسه با دو نقش ملکه است. 
گیسوان، کاله، گردن و پیراهن او کاماًل با ملکه نامبرده 
شباهت دارد. تصویر ملکه نیازی به تشریح ندارد. لباس 
او بسیار نازک و چسبان است. گردن بند درشتی بر گردن 
و گیسوان بلندی داردو از پشت کالهش پارچه لطیفی 

آویزان است. 
به هر حال صنعت دوره ساســانی در ایران به اندازه ای 
برومند بود که قرن ها در دوره اسالمی مورد توجه قرار 
داشت به این ترتیب که نقش ها و تصاویر آن زمان در 
بافندگی، فلزســازی، گچ بری، کاشی سازی، نقاشی و 

تذهیب و... به کار برده اند.

زنده یاد علی سامی در کتاب تمدن ساسانی به تفصیل 
درباره هنر و صنایع این دوره بحث کرده است. وی در 
پایان مقدمه کتاب خود می نویسد » نمایاندن فرهنگ 
کهن و ریشه دار ساساني از لحاظ محدود بودن مدارک 
و منابع همان دشــواري نمایانیدن تمدن هخامنشي را 
دارد، خاصه آن که پژوهندگاني که این راه را پوییده اند نیز 
محدود بوده اند و پژوهندگان بیگانه نیز با همه تالش و 
کوشش گاهي به روح حقیقي این فرهنگ و تمدن پي 
نبرده و پایین تر از آن چه بوده و ســزاوار است قضاوت 
کرده اند و هنوز نتوانســته اند تابلو حقیقي دورنماي این 
فرهنگ کهنســال مشــرق زمیني را با نمایاندن همه 

جزئیات و دقایق ترسیم کنند.
هر قدر زمان بیشتر بگذرد و دامنه اکتشافات مبسوط  تر 
شود و تحقیقات جلوتر رود، ارزش و تابندگي تمدن ایران 
در زمان ساساني بهتر نمودار خواهد شد. اثرات این هنر 
و دانش پانزده قرن اســت که چون آفتابي درخشان بر 
تارک قســمت مهمي از قاره عظیم آسیا تا کرانه هاي 

مدیترانه و دریاي هند تابان و نافذ است.
ارزش و اهمیت این امپراتوري نه تنها در این دوره و زمانه 
مشهود شده است، بلکه تاریخ نویسان و محققان اسالمي 
و محققان قدیم نیز کم و بیش با احترام و ســتایش، 
یادي از آن کرده اند که در جاي خود، هر جا مناســبت 
پیدا کرده در بین مطالب ذکر شده است. پروفسور پوپ 
معتقد است که حکومت چهارصد و بیست و پنج ساله 
ساسانیان )652 میالدي( بعد از شاهنشاهي هخامنشي 
یکي از درخشان ترین دوره هاي تاریخي ایران است، زیرا 
این دودمان که خود را زاده خدایان و منسوب به شاهان 

تصویر شماره 8.  پیروزی شاپور اول بر والریانوس

تصویر شماره 9.  ملکه

هخامنشي خوانده اند، عالوه بر آن که شکوه و عظمت 
و وســعت دیرین ایران را در دنباله کوشش هاي پانصد 
ساله سالطین پارت به دســت آوردند، در احیاي دین 
قدیم ایران و آداب و رســوم ملي، بسط علوم، احداث 
شــهرها و معابد، تأسیس دانشکده ها و مراکز علمي و 

دیني کوشیدند.«
در کتاب خالصه العجائب نوشــته شده » مردمان کلیه 
ممالک به برتری ایرانیان بر خویشــتن معترف بودند. 
قانون مملکت داری، آیین بدیــع در جنگ، هنرمندي 
در اســتعمال رنگ ها و آمیختن داروها، شیوه پوشش، 
نظــام و اداره والیات، مواظبت در نهادن هر چیزي به 
جاي خویش، انشاء رسائل و مقاالت، تیزهوشي، پاکي و 
پاکیزگي، درستي و راستي، احترام و تکریم شاهان، این 
همه در میان ایشــان به نهایت کمال و مایه اعجاب و 
تحسین دیگران بود، تواریخ آنان براي هر کس که پس 
از ایشان بخواهد جهانداري کند، دستور و پیشواي خوبي 

خواهد بود.«
بــه هر حال به گفته تاریخ نویســان دوره 425 ســاله 
ساسانیان بعد از دوره هخامنشی یکی از درخشان ترین 

دوره های تاریخی ایران می باشد.
زنده یاد علی سامی در کتاب پارچه های زمان ساسانی 
می نویسد» بافتن پارچه های پشمی و ابریشمی و صدور 
کاالها و فرآورده های حوزه پهناور ساســانی به ســایر 
کشورهای شــرق و غرب پس از بسط امور کشاورزی 
از اهم کارهای تجاری و اقتصادی در دوره ساسانی بوده 
است به ویژه آن که ایران عالوه بر مصنوعات تولیدی 
قابل مالحظه خود، واسطه رساندین مصنوع و کاالهای 
شــرق و غرب آســیا نیز بوده و از این لحاظ موقعیت 
خاص و ممتازی داشته است و مصرف ابریشم ممالک 

امپراتوری روم از ایران تأمین می  شد.«
آمیانوس مارســلینوس می نویســد » در قرن چهارم 
میالدی مردم روم، لباس ایرانی ابریشمی می پوشیدند 
و تمام ابریشــم های مصرفی روم از ایران به آن کشور 
صادر می شد زیرا ابریشم چین و هند در انحصار ایران 

قرار داشت.«
برحسب نوشته مورخان، منسوجات بافت ایران در قرن 
پنجم میالدی به تمام غرب زمین تا گل می رفته است. 
بیش از 60 قطعه نمونه پارچه های ساسانی در موزه های 
دنیا وجود دارد که معرف ترقی این صنعت در آن دوره و 

برای متخصصین فن راهنمای خوبی است. 

تصویر شماره 10.  رب النوع آناهیتا
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 تغییرات شرکت های نساجی

 شرکت تعاوني تولیدي پوشاک برادران یوسفي نوده
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 98/7/24، صورت هاي 
مالي ســالهاي 95 الي 97 به تصویب رســید. محمدعلي یوسفي به سمت مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره، مهدي یوسفي نسب به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، سکینه نودهي 

به عنوان بازرس علي البدل و زهرا یوسفي نسب به عنوان بازرس اصلي انتخاب شدند.

 شرکت نساجي تار ریس کویر کاشان )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 98/7/9 ، حسین منصوري به سمت رئیس هیئت 
مدیره ،  فخري رضائي به  سمت نائب رئیس هیئت مدیره، رمضانعلي منصوري به سمت 
مدیرعامل، مؤسسه امین مشاور بصیر به سمت بازرس اصلي و شیوا کجوري فر به سمت 
بازرس علي البدل انتخاب شــدند. روزنامه نسل فردا جهت نشر آگهي هاي شرکت تعیین 

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

 شرکت ماهوت ریس کاشان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 98/7/10،  موسسه 
حسابرسي کاربرد تحقیق به سمت بازرس اصلي و حسابرس و مرتضي شجاعي  به سمت 

بازرس علي البدل شرکت براي مدت یک سال انتخاب شدند.

 شرکت نخ زر لیف آریا )بامسئولیت محدود(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 98/7/30،  محل شــرکت  به 

اصفهان، خیابان امام خمیني، خیابان پاکمن ، خیابان بسیج ، تغییر یافت.

 شرکت شیمي تکس آریا )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 98/5/30،  این شرکت در شیمي بافت  

ادغام و منحل گردید و مطابق به قوانین نیاز به ختم تصفیه ندارد.

 شرکت نوید نخ طالیي )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 98/7/1،  اصغر پیله 
وریان به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ، فاطمه فالح به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره ، علي فیاض بخش به عنوان بازرس اصلي و سعید حقیقي به سمت بازرس 

علي البدل انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت تعاوني تریکوبافي گلزار محالت 
طبق صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 98/9/23، کلیه قراردادها و اسناد رسمي و تعهداور 
بانکي از قبیل چک ،سفته ، برات و اوراق بهادار با امضاي مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت داراي اعتباراست و اوراق عادي و نامه 

ها با امضاي مدیرعامل و مهر شرکت معتبر مي باشد.

 شرکت ریسندگي و بافندگي بهریس اصفهان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 98/11/15، موسسه 
حسابرسي و بهبود سیســتم هاي مدیریت حسابرسین به عنوان  بازرس اصلي و موسسه 
حسابرسي و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر  به عنوان  بازرس علي البدل انتخاب  شدند.

 شرکت مه ریس گیالن )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 98/11/21سرمایه شرکت از مبلغ 69 میلیارد ریال به 

مبلغ 222 میلیارد ریال افزایش یافت.

 شرکت تعاوني تولید پوشاک عدل رفسنجان 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 98/10/24، افسانه حاجي علي اشرفي به 
عنوان بازرس اصلي و فرشته حاجي علي اشرفي به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. 
محل شــرکت به رفسنجان ،کوچه مجتبي رمضاني، کوچه عالمه امیني، خیابان شریف،  

پالک 59 تغییر یافت.

 شرکت تولیدي مخمل عالي بافت )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي  به طور  فوق العاده مورخ98/12/12، موسسه 
بهــداد روش امین به عنوان  بازرس اصلي و ناصر بازیار به عنوان  بازرس  علی البدل براي 

مدت یکسال مالي انتخاب شدند.

 شرکت رنگین نخ سامان) بامسئولیت محدود(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي  به طور  فوق العاده مورخ98/11/26،  عبدالمجید 
عبد خدائي  به ســمت رئیــس هیأت مدیره و جواد احمد نژادي به ســمت مدیرعامل و 
نائب رئیس هیأت مدیره تعیین شــدند. سرمایه شرکت از مبلغ650000000000 ریال به 

1000000000000 ریال افزایش یافت.

 شرکت ریسندگي دیبا نخ )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ98/5/5، سرمایه شرکت از مبلغ 

80000000000 ریال به مبلغ250000000000 ریال افزایش یافت.

 شرکت ریسندگي نخ آفتاب یزد )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 98/5/4، مرکز اصلي شرکت به یزد، 

شهرک صنعتي یزد فاز 2 ، بلوار سرو ، بن بست میخک  انتقال یافت.

 شرکت مارال چرم پیشتاز اصفهان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 98/8/28، اسماعیل جعفر سرقیني  به عنوان رئیس 
هیات مدیره، سحر جعفر سرقیني به عنوان نائب رئیس هیات مدیره، حمید جعفر سرقیني  
به عنوان مدیرعامل، مجید اکبري و  میثم قرباني  به ســمت بازرس اصلی و علي البدل 

انتخاب شدند.روزنامه نسل فردا جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت ریسندگي و بافندگي فاخته )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 98/10/5،محل شرکت به ساوجبالغ 

، شهرک ، صنعتي هشتگرد ، فاز 3 ، خیابان 22 غربي، بنفشه ، قطعه 39 انتقال یافت .

 شرکت نساجي الماس مشکات )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 98/11/20، ســعید کریمي به سمت رئیس هیئت 
مدیره ، جواد کریمي  به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و  آســیه سادات حسین پور به 

سمت مدیرعامل انتخاب شدند.

 شرکت رنگدانه سیرجان )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ98/12/25، سرمایه شرکت از مبلغ 

257418000000 ریال به مبلغ340200000000 ریال افزایش یافت.

 شرکت تولیدي نیک جامه شیراز )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 98/12/6 ، غالمرضا افراسیابي به سمت رئیس هیات 
مدیره، محمد سجاد افراسیابي به ســمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره انتخاب 

شدند.
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 شرکت نانو نخ و گرانول سیرجان )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ98/12/25،  سرمایه شرکت از 

مبلغ40000000000 ریال به مبلغ 50000000000 ریال افزایش یافت.

 شرکت تعاوني تولیدي پوشاک بهزیست گنبد
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي  به طور  فوق العاده مورخ 98/10/1، سیده گوهر 
شاد صالحیان به سمت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، فاطمه پورعبداهلل به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیــره ،زهرا پورعبداله به عنوان بازرس اصلي و صفیه پورعبداله به عنوان 
بازرس  علی البدل  انتخاب شــدند. صورت هاي مالي سال هاي 1397 در مجمع قرائت و 

مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

 شرکت فرش ایران )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي  به طور  فوق العاده مورخ98/7/29، روزنامه 
ابرارجهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسي و خدمات مالي آگاه نگر به 
سمت بازرس اصلي و موسسه آگاهان بهروش به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت آذر گل باف )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عــادي  به طور  فوق العاده مورخ98/11/26،موسســه 
حسابرســي و خدمات مالي اتیه نگر حسابداران رسمي به  سمت بازرس اصلي و موسسه 

حسابرسي اطهر به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت چرم مشهد )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 98/12/25،سرمایه شرکت از مبلغ130000000000 

ریال به مبلغ 260000000 ریال از طریق افزایش یافت.

 شرکت نساجي ماهوت نقش قزوین )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 98/12/11،مهدي عسگري  به سمت مدیرعامل، 
محمود امیرصوفي به ســمت رئیس هیئت مدیره، مهدي حمیدي به  سمت نایب رئیس 

هیئت مدیره انتخاب شدند.

 شرکت صنایع نساجي تارا ریس آریا )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي  به طور  فوق العاده مورخ98/11/28، موسسه 
حسابرسي و خدمات مالي و مدیریت ایران مشهود به سمت بازرس اصلي و ندا کریمي به 

سمت بازرس علي البد  انتخاب شدند.

 شرکت زر ریسان کویر کاشان )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فو ق العاده مورخ 98/10/7، جواد پیله 
وریان به ســمت رئیس هیئت مدیره، زهرا طیب به  ســمت نایــب رئیس هیئت مدیره، 
محمدرضا پیله وریان به ســمت مدیرعامل، مؤسسه تدبیر ارقام اسپادانا به سمت بازرس 
اصلي و مجید رزاق به ســمت بازرس  علی البدل انتخاب شدند.  روزنامه نسل فردا جهت 
نشــر آگهي هاي شرکت تعیین شــد.  ترازنامه و حساب سود و زیان سالي مالي 1396 و 

1397 شرکت به تصویب رسید.

 شرکت تعاوني تولیدي بافندگي تیوان جامه شرق
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ94/9/15، اساسنامه جدید شرکت 
در 52 ماده و 29 تبصره به تصویب رســید. مســعود دشتي به سمت رئیس هیأت مدیره 
و مدیرعامل، هدي غفاریان به ســمت نائب رئیس هیأت مدیره، احسان امامي به سمت 

بازرس اصلي و محبوبه دشتي به سمت بازرس  علی البدل انتخاب شدند.

 شرکت کیا پلي استر دلیجان )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ 98/12/3، ســرمایه شــرکت از  مبلغ 

155400000000 ریال به مبلغ 310800000000 ریال  افزایش یافت.

 شرکت تولیدي کیان هالل باف )بامسئولیت محدود(
طبق صورتجلســه مجمع عمومــي فوق العاده مورخ98/12/11، ســرمایه شــرکت از 

مبلغ162500000 ریال به مبلغ 18500000000 ریال افزایش یافت.

 شرکت تولیدي بازرگاني ایران پاشا )با مسئولیت محدود(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 98/11/30، سرمایه شرکت از مبلغ 

1250000000 ریال به 50000000 کاهش یافت.

 شرکت تک بافت انتظار )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده98/11/20، ترازنامه و حساب 
سود  و زیان سال مالي 1397 به تصویب رسید.  رحمت اله فرقاني به عنوان  بازرس اصلي 

و عباس خبازي به عنوان  بازرس  علی البدل انتخاب شدند.

 شرکت پشمبافي توس)سهامي عام(
برابر صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 98/12/12 ، سرمایه شرکت مبلغ 276/893/969/000 

ریال است.

 شرکت رنگین نخ معین گرمسار )سهامي خاص(
پیرو صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 98/12/1 ، کلیه اسناد و اوراق تعهدآور، بهادار و بانکي 
و قراردادها، عقوداسالمي و نامه هاي عادي و اداري با امضاي منفرد مدیرعامل ) امیدعلي 

معین کلو(  همراه با مهر شرکت معتبر است.

 شرکت تعاوني بافت طالئي ایرانیان
طبق صورتجلســه مجمع عمومي عادي مورخ 98/11/25، رویا فردي به ســمت رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل ،  آذر عباســي نیک به ســمت نائب رئیس هیأت مدیره، آذر 
جهانیان به سمت بازرس اصلي و فرانک فردي به سمت بازرس  علی البدل انتخاب شدند.

 شرکت ریسندگي و بافندگي آریا بافت زنجان )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي  به طور  فوق العاده مورخ98/12/15،ترازنامه 
و حســاب سود و زیان شرکت منتهي به 97/12/29 مورد تصویب قرارگرفت. محمدرضا 
توکلي بینا به ســمت رئیس هیأت مدیره ،  ســارا توکلي بینا به سمت نایب رئیس هیأت 
مدیره،  علیرضا توکلي بینا به ســمت مدیرعامل، ادیب فروتني  به عنوان بازرس اصلي و 
پروانه مهرآزاده صابر  به عنوان بازرس  علی البدل انتخاب شدند. روزنامه رسالت نیز جهت 

درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت پاالز موکت )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 98/11/30، سرمایه شرکت از مبلغ 

672000000000 ریال به مبلغ 1209600000000 ریال افزایش یافت.

 شرکت کیسه زرین شمال )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي  به طور  فوق العاده مــورخ 98/12/19، محمود 
شــیرزادي به سمت بازرس اصلي و ابوالفضل جعفري به سمت بازرس علي البدل انتخاب 
شدند. روزنامه ابرار جهت نشر آگهي هاي شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان 

شرکت منتهي به سال 97 مورد تصویب قرار گرفت.



92   شماره 207    خرداد 99

 شــرکت کارخانجات ریسندگي و بافندگي و پوشاک جامعه )بامسئولیت 
محدود( 

طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان 
براي ســال مالي منتهي به 97/3/31 مورد تصویب قرار گرفت. موسســه جامعه االمام 
الصادق)ع( با نمایندگي عالء میرمحمدصادقي به ســمت رئیس هیئت مدیره، یحیي آل 
اســحاق به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدرضا مصلحي به سمت مدیرعامل، 
مؤسســه حسابرسي فاطر به عنوان  بازرس اصلي و موسسه آزمون پرداز ایران مشهود  به 

عنوان بازرس  علی البدل انتخاب شدند.

 شرکت کیسه بافي کاویان پود )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ98/6/17، سرمایه شرکت از مبلغ 

24/000/000/000 ریال به مبلغ48/000/000/000 ریال افزایش یافت.

 شرکت فرش تجریش کویر کاشان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 98/12/11، سرمایه شرکت از مبلغ 2 میلیارد ریال به 

مبلغ 17 میلیارد ریال افزایش یافت.

 شرکت فرش برلیان کاشان )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 98/11/20، سرمایه شرکت از مبلغ 47 میلیارد ریال 

به مبلغ 71 میلیارد ریال افزایش یافت.

 شرکت فرش زاگرس بافت راوند ) بامسئولیت محدود(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 98/11/26،مرکز اصلي شرکت به 

آران و بیدگل ، دهستان سفیددشت ، روستا مزرعه صدرتغییر یافت.

 شرکت درین ریس سمنان )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ98/12/10، ، ســرمایه شرکت از مبلغ 

370/000/000/000 ریال 900/000/000/000 ریال  افزایش یافت.

 شرکت نساجي آفرین اردکان )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ98/12/15، امیر حمزه موســوي به سمت 
مدیرعامل، محمدرضا حیدریان به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدي فردوسیان به سمت 

نایب رئیس هیئت مدیره  انتخاب شدند.

 شرکت روشاک بافت )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي  به طور  فوق العاده مورخ 98/11/20، موسسه 
حسابرســي و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به عنوان بازرس اصلي و علي فالح به 
عنوان بازرس  علی البدل انتخاب شدند.   ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهي به 

سال 1397 مورد تصویب قرارگرفت.

 شرکت رهاورد الیاف ترمه صدف دلیجان )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 99/1/16، شهرام ابراهیمي به  سمت رئیس هیات 
مدیره ، غالمحسین صالحي به سمت نایب رئیس هیات مدیره و بهنام ابراهیمي به سمت 

مدیرعامل انتخاب شدند.

 شرکت نساجي یزد )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 98/12/11 ، سرمایه شرکت از مبلغ 80  میلیارد ریال 

به مبلغ 160 میلیارد افزایش یافت.

 شرکت چابک ریس خزر )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 98/12/20، احمد اصالني  به عنوان  رئیس هیات 
مدیره، رحیم کریمي به ســمت نائب رئیس هیات مدیره و محمدحسن عابدي به عنوان  

مدیرعامل انتخاب شدند.

 شرکت تولیدي کارخانجات ریسندگي و بافندگي سلک باف )سهامي 
خاص(

برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي ســالیانه مورخ 98/12/27، موسسه حسابرسي 
مفیدراهبر به عنوان  حســابرس مستقل و بازرس قانوني شــرکت براي سال مالي1399 
انتخاب شد. روزنامه اطالعات جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.  صورت هاي مالي 

منتهي به 98/9/30مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

 شرکت یاس نخ شرکت )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 98/12/19 ، امیرعباس فرقاني به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل و مرتضي میرقاسمي به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.

 شرکت فرش تبریز )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي  به طور  فوق العاده مورخ 98/11/29،  موسسه 
حسابرسي و خدمات  مدیریت بهداد حساب آریا به عنوان بازرس اصلي و نفیسه عارفي به  
عنوان بازرس  علی البدل انتخاب شــدند. روزنامه اطالعات جهت درج آگهي هاي شرکت 

تعیین گردید.

 شرکت مشارکتي الگانت سمنان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي  به طور  فوق العاده مورخ 98/12/20، موسسه 
حسابرســي فراز مشــاور دیلمي پور به عنوان بازرس اصلي و رستم سعد الهي به سمت 

بازرس علي البدل انتخاب شدند

 شرکت نساجي ساویس دلیجان )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه مجمع عمومي عادي  به طور  فوق العاده مورخ 98/12/20،  موسســه 
حسابرســي ره  نو به عنوان بازرس اصلي و علیرضا صادقي به عنوان بازرس  علی البدل 

انتخاب  شدند.

 شرکت برزنت ایران )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي  به طور  فوق العاده مورخ 98/9/1، حیدرپور 
یزدي به ســمت بازرس اصلي و فاطمه حیدري به سمت بازرس  علی البدل تعیین شدند.

روزنامه اطالعات جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت گوني بافي زرین کهزاد ایالم )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/10/15، وحید آذرم به سمت رئیس هیئت مدیره، 
مینا پارسه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، زهرا نورمحمدي به سمت مدیرعامل، پرویز 
کریمي به ســمت بازرس اصلي و مهتاب کهزادیان به ســمت بازرس علی البدل انتخاب 

شدند.

 شرکت پیروز بافت دلیجان  )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 98/11/15، علي 
اصغري به عنوان مدیرعامل ، احمد قاسمي به عنوان رئیس هیئت مدیره ، فهیمه جاللي 
به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، محمد جاللي به  سمت بازرس اصلي و قاسم حاجي 

قاسمي به  سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند.
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 شرکت نساجي نقش ماندگار کویر )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 98/10/14، سرمایه شرکت از مبلغ 4 میلیارد ریال به 

مبلغ 8 میلیارد ریال افزایش یافت.

 شرکت ریسندگي و بافندگي زر تار کاشان  )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 98/10/04، محل شرکت با مدیریت علیرضا شاکري  به 

تهران،  چهارراه فرمانیه،  خیابان پاسداران،  کوهستان 11 ، پالک 6  طبقه اول منتقل شد.

 شرکت تولیدي پوشاک ستاک سراب )با مسئولیت محدود(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ98/6/23،  سرمایه شرکت از مبلغ 

یک میلیون ریال به مبلغ یک میلیون و پانصد هزارریال افزایش یافت.
 

 شرکت صنایع نساجي گل باف بهادر  )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ 98/12/13، ســرمایه شــرکت از مبلغ 

35200000000 ریال به مبلغ 65200000000 ریال افزایش یافت.

 شرکت صبا ریس کاشان  )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 98/12/28، سرمایه شرکت  از مبلغ 50000000 

ریال به مبلغ 150000000000 ریال افزایش یافت.

 شرکت صنایع نساجي قروه  )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ98/6/20، صورت هاي 
مالي و صورت حســاب ســود و زیان و ترازنامه شــرکت مربوط به ســال مالي منتهي 
به97/12/29مــورد تصویب قرار گرفت. علي شــکوهي به عنــوان رئیس هیئت مدیره، 
سیدحســن نیکوئي به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، حســن نیلفروش زاده به عنوان 
مدیرعامل ، موسسه حسابرسي آگاه تدبیر به عنوان بازرس اصلي و محمدرضا شکوهي به 
عنوان بازرس علی البدل انتخاب شــدند. روزنامه اطالعات جهت درج آگهي هاي شرکت 

تعیین شد.

 شرکت نساجي پرتو )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 98/9/16، علي زینالو به عنوان رئیس هیئت 
مدیره، محمدجعفرصمیمي به عنوان نائب رئیس هیئــت مدیره، محمودزینالو به عنوان 
مدیرعامل، عباسعلي حاج کریمي  به عنوان بازرس اصلي و حسن داناپور  به عنوان بازرس 
علی البدل  انتخاب شــدند. ترازنامه و حســاب سود زیان سال مالي98 مورد تصویب قرار 

گرفت. روزنامه اطالعات جهت درج اگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت الیاف ژاله دلیجان  )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ98/9/30،سرمایه شرکت از مبلغ 

73152000000 ریال به مبلغ 731520000 ریال کاهش یافت.

 شرکت بهین بافت نقش جهان  )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ99/1/20، سرمایه شرکت از مبلغ 

10000000 ریال به مبلغ 10000000000 ریال افزایش یافت.

 شرکت نخریسي و نساجي خسروي خراسان  )سهامي عام(
طبق صورتجلســه هیأت مدیره مورخ 98/12/15،  جلیل ارغند به ســمت رئیس هیئت 
مدیره، کیوان شــیخي به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و علي فدیشــه اي به عنوان 

مدیرعامل تعیین شدند.

 شرکت نساجي الماس نگین مشهد  )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ99/1/21، اعضاي هیأت مدیره در 
زمان مدت تصدي مدیریت خود  به عنوان سهام وثیقه باید داراي حداقل یک سهم باشند.

مجید نمدیان به ســمت رئیس هیأت مدیره، ناهید شرافتیان به سمت نائب رئیس هیأت 
مدیره،  علي نمدیان به ســمت مدیرعامل حســین عبدي و مجتبي پیل هوائي به سمت 
بازرس اصلي و علی البدل انتخاب شــدند. ترازنامه سود و زیان سال هاي مالي 1390 الي 
1397 بتصویب مجمع رسید. روزنامه نسل فردا جهت چاپ آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت صنایع ریسندگي گلچرخ کرمان  )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ98/12/15، علي اصغر 
عنایتــي به عنوان بازرس اصلي و محمد علي موســوي راد به عنوان بازرس علی البدل 

انتخاب شدند.

 شرکت تولیدي البسکو  )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ98/8/23، صورت هاي 
مالي سال مالي1397 به تصویب رسید. موسسه حسابرسي تالش ارقام به سمت بازرس 
اصلي و علیرضا ملک به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه خراسان رضوي 

جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت الیاف ترمه صدف دلیجان  )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ99/1/7، روح اله امیني به 

سمت بازرس اصلي و حسین کاویانپور به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند.

 شرکت صنایع تولیدي بافته هاي مهستان کاشان  )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ99/1/17، ترازنامه و 
حساب سود و زیان ســال مالي 1397 شرکت به تصویب رسید. روزنامه ابرار جهت درج 
آگهي هاي شرکت تعیین شد. محمد جاللیان به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، 
نسرین جاللیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، ،امیر رهنما به عنوان بازرس اصلي و 

مونا شیرزادي به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

 شرکت پوشاک نانو پیشرو ) بامسئولیت محدود(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ98/10/30، محل شــرکت به 
اسالمشهر، دهســتان احمدآبادمستوفي، روستا حســن آبادقلعه اکبربیک، خیابان شهید 
احساني راد، پالک 44 ، مجتمع عصرانقالب، طبقه همکف سوله پوشاک نانو تغییر یافت.

 شرکت صنایع نساجي اطلس بهدیس  )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ98/12/28، محمد رضا 
طاهري به ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، رعنا عابدي حیاتي به ســمت نایب 
رئیس هیئت مدیره، موسســه حسابرسي و خدمات مالي ارقام بهین آرا به عنوان بازرس 

اصلي و سید امیر طاهرآبادي به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند. 

 شرکت الیاف یزد  )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 98/11/12، سرمایه شرکت از مبلغ 25میلیارد و 200 

میلیون ریال به مبلغ 75 میلیارد و 600 میلیون ریال افزایش یافت.

 شرکت تولیدي لباس شفا فارس ) بامسئولیت محدود(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ99/1/11، سرمایه شرکت از مبلغ 

1000000 ریال به مبلغ 1620000 ریال افزایش یافت.
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 شرکت پشمینه کویر  )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه هیأت مدیره مورخ 98/12/20، وحید صادقي به ســمت رئیس هیأت 
مدیره، میثم رئیسي زاده به ســمت نایب رئیس هیأت مدیره و مهدي مرادي کوپائي به 

سمت مدیرعامل انتخاب شدند.

 شرکت نساجي نگین رضاي کاشان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ98/8/27،  محمد لطفي 
به سمت بازرس اصلي و علي ستاري به سمت بازرس علی البدل  انتخاب شدند. روزنامه 
نســل فردا جهت نشر آگهي هاي شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سالي 

مالي 1396 و 1397 شرکت به تصویب رسید.

 شرکت نساجي نگین رضاي کاشان  )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 98/8/28،وحید عظیمي به سمت رئیس هیأت مدیره 

و مدیرعاملو   شهره همایون فال به سمت نائب رئیس هیأت مدیره  انتخاب شدند.

 شرکت نساجي و پتو بهزاد لیان )بامسئولیت محدود(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ98/12/13،  سرمایه شرکت به 
مبلغ50000100000 ریال افزایش یافت. روزنامه پیام عســلویه جهت چاپ آگهي هاي 
شــرکت تعیین شد. حمیرا صمدیان به ســمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره  انتخاب 

شدند.

 شرکت تعاوني جوراب خوشبافت پارمیداي اراک
برابر صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ98/8/3،تعداد اعضاي علي البدل هیأت 
مدیره از 1 نفر به 2 نفر افزایش یافت. اساســنامه جدید شرکت مشتمل بر 52 ماده و 28 
تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلي شد. محسن منفرد زاده به سمت بازرس اصلي 

و رامین مفرد زاده به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند.

 شرکت کیا پلي استر دلیجان  )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ99/1/23،محمد اسمعیلي به 

سمت بازرس اصلي و طاهره محمدي به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند.

 شرکت میخک نسج تهران  )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ98/12/20،  ترازنامه و حساب 
ســود و زیان شرکت منتهي به سال 1397 به تصویب مجمع رسید.  موسسه حسابرسي 
تدبیر محاســب آریا به ســمت بازرس اصلي و مجتبي بیات به سمت بازرس علی البدل 

انتخاب شدند.

 شرکت صنایع تولیدي فرش یزد  )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ98/14/11،  محمد نعمت 
اللهي به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا نعمت اللهي  به سمت نایب رئیس هیئت 

مدیره و علي نعمت اللهي به سمت مدیرعامل انتخاب شدند.

 شرکت نخ ریسان سبز شاهین منطقه آزاد انزلي )سهامي خاص(
طبق صورتجلسات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده و هیات مدیره مورخ 98/9/25، 
شعله حالوت کار به سمت رئیس هیات مدیره ، پوریا پیکرنگار به سمت نایب رئیس هیات 
مدیره، هایده نیلي اردکاني به ســمت مدیرعامل، موسسه حسابرسي و بهبود سیستمهاي 
مدیریت فرانگر به ســمت بازرس اصلي و شاهین مهدي زاده به سمت بازرس علی البدل 

انتخاب شدند.

 شرکت صنایع نساجي مهدي کاشان )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ99/1/16،  ابوالفضل 
محمدي به سمت رئیس هیئت مدیره،  مریم زمردي به سمت مدیرعامل،  ملیکا محمدي 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمد آقا کشاورزي به سمت بازرس اصلي و مجتبي 

رهي به سمت بازرس علي البدل  انتخاب شدند.

 شرکت سپاهان الیاف  )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 98/12/12، موسســه 
حسابرســي وخدمات مدیریت نواندیشان به ســمت بازرس اصلي و علیرضا شفیعیون به 
ســمت بازرس علی البدل انتخاب شــدند. روزنامه اصفهان امروز جهت درج آگهي هاي 
شرکت تعیین شــد.  ترازنامه و حساب سود و زیان شــرکت منتهي به 97/12/29مورد 

تصویب قرار گرفت.

 شرکت گوهر بافت دلیجان  )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 99/1/25،  مهدي اسالمي 

به سمت بازرس اصلي و جواد رحماني فر به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند.

 شرکت ریسندگي نخکاران  )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فو ق العاده مورخ 98/11/11، امیرحسین 
مهرانجو به ســمت بازرس اصلي و مصطفي عزیزیان به سمت بازرس علی البدل انتخاب 

شدند.  روزنامه زاینده رود جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت آریا فرش اخوان  )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ97/12/10 ،  سید سعید 
نجاتي به ســمت بازرس اصلي و محمدجواد رسولي به سمت بازرس علی البدل انتخاب 
شدند. روزنامه نسل فردا جهت نشر آگهي هاي شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود 

و زیان سالي مالي 1396 شرکت به تصویب رسید.

 شرکت نادین بافت سانلي  )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ97/3/23،  این شرکت  منحل اعالم 
گردید و علي کریمي  به ســمت مدیر تصفیه انتخاب شــد. نشاني محل تصفیه تهران، 

خیابان جمهوري، خیابان کشوردوست پالک 8، طبقه زیر همکف است.

 شرکت ایمني نار پوش منفرد آسیا )بامسئولیت محدود(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مــورخ98/11/21،  حمیدرضا 
قدیمي به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره انتخاب شــد. ســرمایه شــرکت از 

مبلغ500000000 ریال به 750000000 ریال افزایش یافت.

 شرکت تعاوني تولید پوشاک یگانه نگین شمال
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/11/3، کامینه یگانه 
به ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ، کامیاب یگانه به ســمت نایب رئیس هیئت 
مدیره ،کامبیز یگانه  به سمت بازرس اصلي و نورخانم چوپاني به سمت بازرس علی البدل 

انتخاب شدند .

 شرکت اطلس خواب سپاهان )بامسئولیت محدود(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 96/1/27، حوري اشرف زاده  به عنوان 

مدیرعامل و علي اشرف زاده  به عنوان رئیس هیات مدیره  انتخاب.
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 شرکت حامیان پوشاک برتر )با مسئولیت محدود( 
تهیه، تولید، پخش و خرید و فروش و صادرات و واردات انواع پوشــاک مردانه و زنانه و 
بچگانه اعم از کت و شلوار، پیراهن، شلوار جین، شلوار کتان، تي شرت و بلوز شرت زمینه 
فعالیت، 1000000 ریال سرمایه ، مهرداد دوست دهبنه مدیرعامل، مشهد، سعد آباد، کوچه 
)فرعي اول(، خیابان شــهیدماني پالک 55 ، طبقه اول، واحد شمالي مرکز اصلی شرکت 

است.

 شرکت گلیم فرش سپندار کاشان )سهامي خاص(
تاســیس کارخانجات تولیدي محصوالت نساجي اعم از ریسندگي و تولید انواع نخ، انواع 
فرش ماشیني، گلیم و موکت، پارچه بافي، آهار و تکمیل محصوالت نساجي زمینه فعالیت، 
10000000 ریال سرمایه، مصطفي اکبري زاده مدیرعامل ، آران و بیدگل، شهرک سلیمان 

صباحي، بلوار نشاط ، بلوار توسعه ، پالک 507 مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت رادین جامه هشیار )با مسئولیت محدود(
ارائه کلیه فعالیت هاي تجاري و خدمات بازرگاني در زمینه تولید و پخش، خرید و فروش 
و صادرات و واردات پوشاک زمینه فعالیت، 1000000 ریال سرمایه، سیدبابک میرکریمي 
مدیرعامل و تهران، سعادت آباد ، خیابان شهید برادران صراف ها ، خیابان شهید حسین کیان ، 

پالک  33 ، مجتمع صدف ، طبقه اول ، واحد 1 مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت البرز پوشان عرشیا ایرانیان )با مسئولیت محدود(
ارائــه کلیه خدمات تولید، طراحــي، توزیع و واردات و صادرات پوشــاک زمینه فعالیت، 
1000000 ریال سرمایه، ســیده رقیه کریمي مدیرعامل و تهران، پونک شمالي، خیابان 

فتح، خیابان شهید باقرپور پالک 38 ، طبقه دوم مرکز اصلی شرکت است. 
 

 شرکت کلبه ایده آل پوشاک یگانه )با مسئولیت محدود(
تهیه، تولید، دوخت، خرید و فروش و پخش انواع پوشــاک و البسه مردانه، انواع پوشاک 
زنانه و لباس مجلسي زنانه، کت و شلوار، پیراهن، شلوار جین، شلوار کتان، تي شرت، انواع 
البســه بچه گانه زمینه فعالیت، 1000000 ریال ســرمایه، داود محمدي مدیرعامل، شهر 
ري، خیابان صاحب الزمان )عج(، خیابان شهید محمد علي رجایي )قم( ، پالک 49 ، طبقه 

همکف مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت تعاوني مهام دوخت آروین 
تولید پوشاک زمینه فعالیت، 63 میلیون ریال سرمایه، علیرضا سرکهکي پور مدیرعامل و 
اهواز ، کوي مدرس ، خیابان ناصح ، خیابان ایت اهلل بهبهاني ،پالک 727 ، طبقه همکف 

مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت پیشگامان پوشاک تن آرا )با مسئولیت محدود(
تولید و توزیع انواع پوشاک مردانه، بچه گانه، زنانه اعم از لباس شب و عصر و نامزدي و 
مانتو، شومیز دامن و شلوار، لباس زیر زنانه و پرده و روتختي زمینه فعالیت، 5000000 ریال 
سرمایه، نعیمه محسني مدیرعامل و تهران، ازگل ، خیابان نوبهار ، پالک 21 ، ساختمان 

بهار ، طبقه همکف ، واحد 3 مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت راه آوران نامدار تولید ایرانیان )سهامي خاص(
طراحي و دوخت انواع لباس هاي کارکنان و بیماران بیمارســتاني و درمانگاهي ، مدارس 
، کارکنان ادارات و شــرکت ها زمینه فعالیت،1000000 ریال سرمایه، مصطفي جهاندیده 
مدیرعامــل و اهواز ، خیابان شــهید کرمي خراط ، بلوار جمهوري اســالمي مرکز اصلی 

شرکت است.

 تاسیسات شرکت های نساجی

 شرکت عقیق لعل یکتا )با مسئولیت محدود(
طراحي دیجیتال و طراحي پوشاک و تولید پوشاک زمینه فعالیت، 9910000 ریال سرمایه ، 
سمیه خسرواني نژاد مدیرعامل و ولنجک، خیابان شهید محمدي امیرآبادي، کوچه بیست 

و چهارم، پالک 10 ، طبقه زیرزمین )منفي یک( مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت سهامي خاص صنایع بافندگي و تکمیل پرسان )سهامي خاص(
تولیــد، رنگرزي و تکمیل پارچه هاي گردبــاف و واردات نخ و رنگ پارچه زمینه فعالیت، 
1000000 ریال ســرمایه، مهدي فریدپــور مدیرعامل زنجان، کــوي انصاریه، خیابان 
ابوریحان بیروني، خیابان گلســتان یازدهم، پالک  282، طبقه اول مرکز اصلی شــرکت 

است.

 شرکت ثمین صنعت فرتاک )با مسئولیت محدود(
واردات دستگاه هاي و ماشین آالت نساجي زمینه فعالیت، 100000000 ریال سرمایه، علي 
جعفــر مدیرعامل و تهران، جمالزاده، کوچه یزدان، کوچه ســیمین، پالک 29 ، طبقه اول 

مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت صنایع آذین بي بافت بافتیران )سهامي خاص(
طراحــي تولید خرید و فروش انواع البســه بیمارســتاني و منســوجات بي بافت زمینه 
فعالیت،1000000 ریال ســرمایه، وحید یعقوبي مدیرعامل و گرمســار ، ایوانکي ، شهرک 

صنعتي جنت آباد، بلوار کاج ، بلوار الله 43 مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت تعاوني صنعت دوخت بانوان البرز 
تولید پوشاک، مانتو شلوار زمینه فعالیت، 2،100،000 ریال سرمایه، هما نوروستا مدیرعامل 
و نظرآباد ، دهســتان تنکمان جنوبي ، روستا دنگیزک، خیابان دانش ، خیابان بسیج ، پالک 

219 ، طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است. 

 موسسه غیر تجاري ستاره نقره پوش آریائي 
طراحــي پارچه  و لباس زمینه فعالیت، 30،000،000 ریال ســرمایه، روناک خاموشــي 
مدیرعامل و کرمانشاه ، شهرســتان صحنه، باال جوب ، کوچه )بنگاه شیخي( ، خیابان 17 

شهریور، پالک 35، طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت اکسیر گستران البسه نامدار )با مسئولیت محدود(
پخش پوشــاک و بســته بندي و بازرگاني پوشــاک و کیــف و کفش زمینــه فعالیت، 
5000000000 ریال ســرمایه، مجتبي حدادیان مدیرعامل و مشــهد، خیابان شهیدنواب 
صفوی، مجتمع تجاري مسکوني ضامن ، طبقه اول ، واحد 351 مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت کاسپین الیاف آمل پیشرو )با مسئولیت محدود(
تولید، توزیع، خرید و فروش، صادرات و واردات کاالهاي الیاف و نساجي و وسایل حالجي، 
نخ، پنبه، پشم شیشــه، الیاف مورد اســتفاده در صنایع تولید تشک و صنایع حالجي زمینه 
فعالیت، 1000000 ریال ســرمایه، خدیجه شفیعي مدیرعامل و آمل، بلوار شهیدمدرس، 

بن بست آفتاب پنجاه و دوم، مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت تحقیق گستران سارینا )با مسئولیت محدود(
مشاوره و تولید و پخش مواد شــیمیایي نساجي زمینه فعالیت، 1000000 ریال سرمایه، 
فائزه باغباني مدیرعامل و اصفهان، خیابان رزمندگان، کوچه ابوذر 9، بن بســت یاس 2، 

پالک 7، مجتمع گل یاس، طبقه چهارم، واحد 10 مرکز اصلی شرکت است.
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The untreated sample supported heavy amounts of the black 
mold a�er seven days of incuba�on.  The an�-microbial fabric 
is free of fungal growth, maintaining esthe�c appeal and 
tensile strength.

How Does An�bacterial Fabric Work?
The photos and graph below are taken from our blog �tled 
“An�microbial Socks: What They Are and Why You Need 
Them“.
Two sock fabric samples, one treated with Ultra-Fresh 
an�microbial and another without an an�microbial treatment, 
were tested using the ISO 20743. The same amounts of 
bacteria (Staphylococcus aureus) were added to each sample 
and then incubated at 37C/98F (body temperature) for 24 
hours. A�erwards, both samples were assessed to determine 
how many bacteria were remaining.

As seen in the below photos, heavy amounts of bacteria were 
recovered from the untreated sock fabric. In contrast, hardly 
any bacteria were recovered from the an�microbial sock 
fabric.
The graph below demonstrates how an�bacterial fabric, used 
to make socks, performs over �me and a�er washing. The 
same number of bacteria were added to an an�microbial 
sock, the same sock a�er 25 home launderings, and also an 
untreated sock.
The samples were incubated for 24 hours at 98F/37C (body 
temperature). A�erwards, the number of bacteria remaining 
were determined. 

An�microbial socks: how they work
Do an�bacterial socks work? Yes, they do and here is how!
The bacteria on the untreated sock fabric grew exponen�ally 
(from about 50,000 to over 400,000!).
However, the Ultra-Fresh treated an�microbial socks, had 
99.9% fewer bacteria as compared to the untreated sock a�er 
the same �me period – even a�er 25 washes!
Therefore, the conclusion is very simple: fewer bacteria = less 
unwanted, embarrassing odor.

Where is an An�microbial Fabric Used?
An�microbial fabrics are used across a wide range of end-use 
applica�ons. We have listed a few examples below.
Housewares: towels, bedding, upholstery, carpets, curtains, 
pillows
Commercial: window coverings, military fabrics, uniforms, 
ten�ng, carpets.
Apparel: caps, jackets, work wear, sportswear, fleeces, 
in�mates
Building Products: architectural fabrics, awnings, canopies
Healthcare: scrubs, masks, drapery, window coverings, 
bedding, filters, lab coats
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An�microbial fabric treatments can be applied during normal 
tex�le finishing processes, meaning no special equipment or 
processing steps are required.
When applying by coa�ng, padding, exhaus�on or foaming, 
the an�microbial addi�ve can typically be used in combina�on 
with other common auxiliaries such as so�eners, moisture 
management systems, fluorocarbons or resins.
An�microbial treatment for fabric can be used in tex�le 
coa�ngs by adding directly to the liquid prior to applica�on.
Certain an�microbial addi�ves for fabrics can also be included 
during the extrusion process of synthe�c fibers such as 
polyester, polyamide or polypropylene.
Ultra-Fresh and Silpure an�microbial addi�ves are applicable to 
a wide range of substrates, including co�on, viscose, polyester, 
nylon, acrylic, polyolefin, rayon, wool and their blends. By 
offering a broad selec�on of ac�ves and formula�ons, you 
can be confident we will always have the right product for you, 
regardless of your end use.
Our range of an�fungal and an�bacterial addi�ves for fabrics 
ensure premium protec�on and performance.

Ac�ve Ingredients Used for An�microbial Fabric Treatment
An�microbial addi�ves for tex�les are selected based on the 
fiber type, processing condi�ons and what type of protec�on 
is needed such as an�bacterial and/or an�fungal ac�vity.  
Other requirements, such as wash durability and individual 
country regula�ons must also be considered.

An�bacterial Fabric:
The most common an�bacterial addi�ves used to treat 
fabric for end uses such as apparel and home tex�les 
are zinc pyrithione, silver, silane quaternary ammonia 
compounds (more commonly known as silane quats) and 
polyhexamethylene biguanide (PHMB).

These addi�ves have strong an�bacterial ac�vity at low 
concentra�ons and most also have excellent wash durability.  
High concentra�ons are typically required if an�fungal 
proper�es are also required.

An�fungal Fabric:
Fabrics des�ned for industrial or outdoor end-uses o�en 
require an�microbial treatment for mold.  Isothiazolinone and 
thiabendazole, have robust an�fungal profiles but are not as 
effec�ve against bacterial a�ack.

An�microbial Fabric:
Need a fabric that has strong an�bacterial and an�fungal 
proper�es?
All technologies have their pros and cons regarding their 
degree of an�microbial effec�veness, along with where and 
how they can be incorporated during the manufacturing 
process. No single ac�ve ingredient or product formula�on 
will work across all situa�ons. Synergis�c combina�ons of 
different ac�ves can lower overall an�-microbial use levels, 
provide economical savings and most importantly, deliver 
superior an�microbial performance.  Therefore, it is important 
to work with an experienced an�microbial supplier who has a 
variety of op�ons and formula�ons.

Difference Between An�microbial Fabric versus Untreated 
Fabric
The photos below are an example of the benefits of 
an�microbial fabrics. Under the right condi�ons, mold and 
mildew can flourish by using the fabric as a food source. 
An� microbial fabrics provide an�bacterial and an�fungal 
protec�on, keeping tex�les clean and safe from a�ack.
Both fabric samples were tested using the AATCC Method 
30, Part III using Aspergillus niger as specified by the method.  

 SPORT
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