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 قدیمی ها ضرب المثل جالب توجهی دارند که شاید حکایت این روزها و این سال های 
ماست » هر دم از این باغ بری می رسد، تازه تر از تازه تری می رسد« هنوز چند ماهی از 
شیوع ویروس منحوس کرونا نگذشته و هنوز اقتصاد جهانی در شوک رکود کرونایی بود 
که اقتصاد ایران، آماج شوک  های دالری ناشی از نوسانات نرخ ارز قرار گرفته است و 
طبق معمول شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت ها هستیم. شرایط ناگواری که متأسفانه 
در دهه اخیر بارها و بارها آن را تجربه کرده ایم. رشد بی سابقه پایه پولی، نقدینگی و 
تورم از یک سو و فشار ناشی از تحریم های ظالمانه از سوی دیگر و عدم وجود بسترهای 
اقتصادی مناسب و سیاست زدگی مسئولین سیاسی و اقتصادی کشور، کاهش چشمگیر 
درآمدهای دولت و کسری شدید بودجه و ده ها دلیل دیگر شرایطی را برای اقتصاد کشور 
فراهم کرده که بسیاری از فعالین اقتصادی با تطبیق وجه اشتراکات آن با فروپاشی 

اقتصادی در ونزوئال از بروز شرایط ناگوارتر اقتصادی ابراز نگرانی شدید می کنند.
در ماه های ابتدایی سال جاری، هنوز واحدهای تولیدی از تعطیالت اجباری کرونایی 
برنگشته و با انبوه مطالبات معوق و چک های برگشتی و انبارهای مملو از محصول ) به 
دلیل رکود کرونایی شب عید( کنار نیامده بودند که ناپایداری بازار ارز و افزایش غیرقابل 
پیش بینی و لجام گسیخته ارز موجبات ناپایداری قیمت ها و افزایش قابل توجه قیمت 
کاال و مواد اولیه در بازار را به همراه داشت؛ شرایطی که دیر یا زود گریبان مصرف کننده 
نهایی و تولیدکننده و توزیع کننده را خواهد گرفت و همگان را متضرر خواهد کرد و 
احتماالً این شرایط ناپایدار تا پایان رقابت های انتخابات آتی ریاست جمهوری ادامه 
خواهد داشت چرا که تجربه نشان داده دولت ها در سال پایانی خود کارنامه قابل دفاعی 

در حوزه اقتصاد نداشته اند.
بسیار امیدواریم تا ستاد فرماندهی اقتصادی کشور و روسای قوا با توجه بیشتر به 
راهکارهای کارشناسی و علمی صاحب نظران حداقل شرایط را در وضع فعلی حفظ کنند 
تا شرایط ناگوارتری بر اقتصاد کشور تحمیل نشود زیرا تبعات اجتماعی، فرهنگی و 
سیاسی تعطیلی واحدها و بیکاری شاغالن، بسیار مخرب تر  و پرهزینه تر خواهد بود و 
اصالح وضع موجود تنها در تعامل ویژه در سیاست های داخلی و خارجی کشور میسر 

می باشد.

مدیرمسئول 

ن باغ بری می رسد
هر دم از ای

سرمقاله
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راهبر اقتصاد ایران

اشاره:
مرتضی ایمانی راد معتقد است که حساسیت مردم به دالر ریشه 
تاریخی دارد و مربوط به زمان حال نیست، از نگاه او عواملی همچون 
رابطه ایران با آمریکا، جهان روا بودن دالر در معامالت، صادرات 
با کشورهای  ایران  با دالر و تعامالت  ایران و محاسبه آن  نفتی 
غربی باعث شده که در کشور دالر به عنوان مهم ترین ارز خارجی 
به حساب آید. به گفته این اقتصاددان، نرخ دالر به راهبر اقتصاد 
ایران تبدیل شده است، به این معنی که قیمت ها و به خصوص 
قیمت های کاالی سرمایه گذاری همانند بازار بورس اوراق بهادار، 
خودرو، طال و مسکن هرکدام با ضریب معینی خودشان را با قیمت 
دالر منطبق می کنند. در چنین شرایطی وقتی قیمت دالر افزایش 
به دنبال آن کاالهای مصرفی  پیدا می کند کاالهای سرمایه ای و 
وارد یک روند رقابتی افزایش قیمت می شوند. ایمانی راد یکی از 
دالیل سامان نیافتن بازار ارز را دخالت بانک مرکزی و دولت در 
بازار ارز می داند و معتقد است اگر بورس ارزها در کنار بازارهای 
موجود به صورت الکترونیک شکل بگیرد و عامالن اقتصادی بتوانند 
آزادانه هم به معامالت نقدی و هم به معامالت آتی دسترسی داشته 
باشند، این بازار می تواند به عنوان مکملی برای سرمایه گذاری و 

برای بورس های کاال، انرژی و اوراق بهادار باشد.

بسیاری از فعاالن اقتصادی، مسووالن و 
مردم به قیمت دالر حساس شده اند و وقتی 
دارند  انتظار  همه  می رود،  باال  دالر  قیمت 
قیمت ها  نیز  موازی  بازارهای  سایر  در  که 
جابه جا شوند، چرا در ایران قیمت دالر قبله 
به  نسبت  و حساسیت  است  بازارها شده 

تغییرات آن بسیار باالست؟
و  آمریکا  دالر  به  مردم  بودن  حساس  دلیل 
اتفاقاتی  تاثیر  تحت  بیشتر  آن  قیمت  تغییرات 
به طور  و  است  افتاده  ایران  تاریخ  در  که  است 
خالصه می توان آنها را در چند مورد زیر خالصه 
کرد. اول، یکی از مهم ترین اتفاقاتی که در تاریخ 
ایران گذشته و مردم را نسبت به دالر حساس 
کرده است گذشته رابطه ایران با آمریکا در قبل 

از انقالب بوده است. 
از سال ۱۳۳۲ تا قبل از انقالب دالر ارز خارجی 
رایج در کشور بود و تقریباً تمامی محاسبات ارزی 
کشور از طریق دالر آمریکا انجام می شد، گذشته 
از آن ارتباطات بسیار قوی بین ایران و آمریکا 
به عنوان  را  دالر  مساله  همین  و  داشت  وجود 

نماینده پول های خارجی در ایران مطرح کرد. 
دوم، بعد از انقالب هم سیاست های خودکفایی 
برای جایگزینی واردات و کاهش تکیه به دالر 
دالر  رسماً  و  گرفت  قرار  استفاده  مورد  آمریکا 
مصرف  می بایست  که  پولی  به عنوان  آمریکا 
آن در کشور حداقل شود مورد توجه بود. سوم، 
گذشته از مسائل داخلی که در دو مورد باال گفته 
شد در نظر داشته باشیم که بیش از ۶۰ درصد از 
تعامالت کاالیی و تعامالت ارزی جهانی توسط 
دالر آمریکا انجام می شود و بنابراین دالر آمریکا 
یک ارز بسیار شناخته شده است، بنابراین طبیعی 
است که ایران هم در زمره کشورهای متکی به 

دالر قرار گیرد. 
اسالمی  جمهوری  دولت  انقالب،  از  بعد  ضمناً 
با  را  دالر  که  نکرد  اراده  هیچ گاه  کار  اوایل  در 
چهارم  کند.  جایگزین  دیگر  خارجی  پول های 
با  اوپک  نفت  اینکه  و  تفاهمات  به  برمی گردد 
دالر قیمت گذاری می شود و با دالر در بازارهای 
بخش  بنابراین  و  می شود  خریدوفروش  جهانی 
عمده صادرات ما که در اوایل انقالب نفت بود و 

دیدگاه

صادی را بررسی می کند...
ضی ایمانی راد همگرایی نرخ ارز با متغیرهای اقت

مرت
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تا چند سال گذشته صادرات عمده کشور به حساب 
می رفت به دالر آمریکا محاسبه می شد و در نتیجه 
 بخش بسیار مهمی از صادرات کشور به صورت دالر 
دریافت می شد و بنابراین دالر آمریکا به عنوان ارز 

رایج در کشور مورد استفاده قرار گرفت. 
طرف  از  ولی  طرف  یک  به  مسائل  این  تمام 
دیگر هم ساختار صنعتی و ساختار واردات کشور 
به شدت وابسته به کشورهای غربی بود و بنابراین 
بود. همین  باال  بسیار  در کشور  دالر  برای  تقاضا 
ارز مرجع در  به عنوان  مساله موجب شد که دالر 
اقتصاد ایران مطرح شود و بعد از انقالب نیز همراه 
ارزی  پایه  ارزی دولت تالش کرد که  التهابات  با 
کشور را به یورو انتقال دهد که به دلیل حساسیتی 
داشت  زمانی  نظر  از  و  تاریخی  نظر  از  که جامعه 
دالر را کنار نگذاشت و کم و بیش به همین ترتیب 
کشور  ارزی  بازارهای  در  رایج  ارز  به عنوان  دالر 
مورد استفاده و مورد معامله قرار گرفت. االن هم 
ارز دیگری را به رسمیت  ارز به جز دالر  آزاد  بازار 
نمی شناسد و به همین دلیل است که تغییر ارزهای 
نمی شود  منعکس  ایران  در  به سرعت  بین المللی 
ندارد.  آمریکا صحت  دالر  درباره  مساله  این  ولی 
دالر آمریکا به صورت رسمی و توسط بازار و بانک 
مرکزی تعیین می شود و با تعیین آن سایر ارزهای 

بین المللی تعیین قیمت می شوند.

تورمی  هدف گذاری  به تازگی  مرکزی  بانک 
حال سوال  است،  کرده  تعیین  درصد  را 22 
و  کند  پرش  دوباره  دالر  اگر  که  اینجاست 
مصرفی  قیمت های  سطح  افزایش  موجب 
شود، سیاستگذار چگونه می تواند هدفگذاری 

تورمی را انجام دهد؟
به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. تجربه سال های 
دارای  دالر  نرخ  که  زمانی  می دهد  نشان  گذشته 
یک  در  و  است  توجهی  قابل  نوسانات  و  التهاب 
دهد،  ادامه  خود  افزایش  به  چندماهه  زمانی  دوره 
عبارت  به  می شود.  تبدیل  ایران  اقتصاد  راهبر  به 
کاالی  قیمت های  به خصوص  و  قیمت ها  دیگر 
بهادار،  اوراق  بورس  بازار  همانند  سرمایه گذاری 
معینی  ضریب  با  هرکدام  مسکن  و  طال  خودرو، 

خودشان را با قیمت دالر منطبق می کنند. 

پیدا  افزایش  قیمت دالر  در چنین شرایطی وقتی 
می کند کاالهای سرمایه ای و به دنبال آن کاالهای 
قیمت  افزایش  رقابتی  روند  یک  وارد  مصرفی 
می شوند که این میزان افزایش قیمت در هرکدام 
نام برده شده یک میزان تعدیل دارد و  از کاالهای 
یک زمان تعدیل. به عبارت دیگر بعضی از کاالها 
مثل طال در مدت زمان بسیار کوتاهی خودش را با 
قیمت دالر تعدیل می کند و مسکن با دوره زمانی 

طوالنی تری این تعدیل را انجام می دهد. 
داشت  خواهد  ادامه  ترتیب  همین  به  داستان  این 
تا زمانی که رشد فزاینده قیمت دالر متوقف شود. 
نوسانات  و  التهابات  کماکان  که  فعلی  شرایط  در 
نرخ ارز در اقتصاد ایران سایه انداخته است قیمت 
کاالهای سرمایه ای و در پی آنها قیمت کاالهای 
مصرفی از قیمت دالر تبعیت می کند. و برعکس 
آنچه فکر می شود این تبعیت از نرخ های بازار است 
نه نرخی که بانک مرکزی اعالم می کند. بنابراین 
هدف گذاری تورمی که مستلزم وجود شرایط نسبتًا 
به عنوان  نمی تواند  است،  اقتصاد  در  تثبیت شده ای 
یک سیاست اثرگذار در اقتصاد ایران به شمار برود. 
شرایط  در  ایران  اقتصاد  فعلی  شرایط  در 
از  توجهی  قابل  و بخش  ندارد  قرار  تثبیت شده ای 
نوسانات قیمت ها و نوسانات قیمت دالر در اقتصاد 
ایران تابع متغیرهای برون زایی است که در اختیار 
بانک مرکزی و دولت ایران نیست. بنابراین آن طور 
که در سیاست های هدف گذاری تورمی مورد توجه 
درون زا  و  کالن  اقتصاد  تثبیت  می گیرند،  قرار 
بودن متغیرهای اثرگذار بر تورم از پیش شرط های 
به مطالب  توجه  با  این سیاست است.  برای  الزم 
فعلی  شرایط  در  که  می رسد  نظرم  به  گفته شده 
سیاست هدف گذاری تورمی آن هم در سطح ۲۲ 
درصد سیاستی است که در نهایت کار نخواهد کرد.

بسیاری از سیاستمداران به دنبال سرکوب 
دالر برای کنترل تورم بودند، اما این موضوع 
هر  در  دالر  بهای  و  نداشت  نتیجه  هیچ وقت 
رشد  که  حال  می شد،  جهش  دچار  دولت 
است،  درصد  در سطح 30  اقتصاد  نقدینگی 
می توان انتظار داشت که سیاستگذار تنها با 
جهش  از  بتواند  تورمی،  چارچوب  یک  ارائه 

دالر نیز جلوگیری کند؟
با خودش  می کند  پیدا  افزایش  ارز  نرخ  که  وقتی 
التهابات زیادی برای اقتصاد می آورد که مهم ترین 
آن نوسان قیمت کاالهای سرمایه ای و کاالهای 
مصرفی است. این نوسان در شرایطی که تنگنای 
بیشتر  بسیار  باشد  داشته  وجود  کشور  در  عرضه 
می شود. وقتی قیمت ارز در چنین شرایطی افزایش 
پیدا می کند تمایل عمومی بانک مرکزی، آن طورکه 
در سال های گذشته نشان داده است، سرکوب ارز 

است.
یا  عرضه  کنترل  با  معمول  به طور  سرکوب  این 
می گیرد.  ارز صورت  بازار  کنترل  یا  تقاضا  کنترل 
در اینجا یک نکته بسیار مهم وجود دارد که برای 
تثبیت متغیرهای اقتصادی ضروری است که نرخ 
اینکه  دلیل  به  متاسفانه  ولی  بکند.  پیدا  ثبات  ارز 
ابزارهای الزم در اختیار بانک مرکزی نیست یا از 
ابزارهای الزم استفاده نمی کند دست به سرکوب 
نرخ ارز می زند و نتیجه آن پایین آمدن و تثبیت نرخ 
ارز برای مدت مشخصی است. ولی بعد از آن دوباره 
نرخ ارز شروع به افزایش می کند و طبعاً چون در 
محدوده مشخصی تثبیت شده است این افزایش به 

شکل جهش خواهد بود. 
این مساله چندین بار در اقتصاد ایران اتفاق افتاده 
و نتیجه آن در هر بار شبیه دفعات قبل بوده است. 
بنابراین سرکوب نرخ ارز به عنوان یک مسکن برای 
مدتی مشخص می تواند کارساز باشد ولی مشکل 

اصلی اقتصاد کشور را حل نمی کند.
ضدتورمی  سیاست های  به  می رسیم  ما  اینجا 
که  است  این  مهم  مساله  ارز.  نرخ  کنترل  برای 
در  ارز  نرخ  کنترل  برای  مناسب  سیاست های 
بلندمدت سیاست های ضدتورمی است. یعنی کنترل 
حجم  کنترل  سیاست های  پول،  گردش  سرعت 
و  بانکی  سیستم  مدیریت  سیاست های  نقدینگی، 
یک  ارز  قیمت  افزایش  که  آنجا  از  پول.  گردش 
پدیده پولی است، بنابراین نرخ دالر باید با همان 
پدیده پولی به عنوان سیاست های پولی درمان شود. 
قیمتی  اینکه سیاست های سرکوب  خالصه کالم 
همان طور که تاکنون جواب نداده است از هم اکنون 
به بعد نیز جواب نخواهد داد و بنابراین اگر بانک 
باید  ما  نزند  پول  حجم  کنترل  به  دست  مرکزی 
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یک  شاهد  انتها  در  و  ارز  بیشتر  سرکوب  شاهد 
جهش ارزی دیگر در کشور باشیم، که زمان این 

جهش هم طوالنی نخواهد بود.

دیگر  با  دالر  بازار  رابطه  با  ارتباط  در  کمی 
صحبت  طال  و  مسکن  بورس،  نظیر  بازارها 
کنیم، آیا تمامی این بازارها از افزایش قیمت 
دالر اثر می پذیرند؟ اگر پاسخ مثبت است چرا 
این  مدیریت  برای  و  دارد  وجود  ارتباط  این 

بازارها باید چه کار کرد؟
شما  قبلی  سوال های  از  یکی  در  که  همان طور 
توضیح دادم افزایش قیمت ارز اگر قابل توجه بوده 
و در مدت زمان نسبتاً زیادی )مثاًل چند ماه( اتفاق 
بیفتد انتظار داریم که بازارهای سرمایه خودشان را 
با بازار ارز تعدیل کنند. برای این تعدیل دو دلیل 
باال  ارز  اینکه وقتی قیمت  عمده وجود دارد یکی 
می رود به طور طبیعی قیمت طال هم باال می رود 
است که طال یک کاالی  این  آن  دلیل واضح  و 
وارداتی است، بنابراین با افزایش قیمت دالر قیمت 
طال نیز به همان نسبت افزایش پیدا می کند، شما 
اگر مالحظه کرده باشید قیمت دالر اگر ۵۰ درصد 
افزایش یابد، به همین نسبت قیمت طال نیز افزایش 
متغیرهای  که  می کنیم  فرض  البته  می کند،  پیدا 
داخلی در مورد طال در این مدت تغییر زیادی نکنند. 
دالر  به  نسبت  نرخ طال  تغییرات  دلیل  همین  به 
قیمت  تغییرات  این  ولی  است.  کامل  تعدیل  یک 
بسیاری  اینکه  دلیل  به  است،  متفاوت  بورس  در 
تهران  بهادار  اوراق  بورس  عضو  شرکت های  از 
مصرف کننده ارز هستند و با باال رفتن قیمت ارز 
هزینه تولید آنها افزایش پیدا می کند ولی در مقابل 
آنها شرکت هایی وجود دارند که صادرکننده هستند 
و با باال رفتن قیمت ارز صادرات آنها و در نتیجه 
بیشتر  به دست آمده  عواید  به  سهم  قیمت  نسبت 
می شود این خود شاخص بازار بورس را باال می برد؛ 
این مساله در مورد مسکن هم صادق است بنابراین 
اثر قیمتی  با  در کلیه مواردی که توضیح دادم ما 
میزانی  به  ارز  نرخ  باال رفتن  یعنی  مواجه هستیم 
که هر کدام از این بخش ها به ارز وابستگی داشته 
باشند قیمت های خود را با ارز تعدیل می کنند. ولی 
ما با پدیده دوم دیگری مواجه هستیم و آن هم اثر 

سرمایه است. 
ایران  داخلی  بازارهای  در  دالر  نرخ  رفتن  باال  با 
وابستگی  نسبت  به  سرمایه گذاری ها  و  سرمایه ها 
می کنند.  تعدیل  را  قیمت هایشان  دالر  به  خود 
فهرست شده  صنایع  از  بسیاری  مثال  به عنوان 
سرمایه های  دارای  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در 
وارداتی زیادی هستند که با باال رفتن دالر قیمت 
این سرمایه ها افزایش یافته یا بخش قابل توجهی 
از ساختمان سازی و پروژه های عمرانی وابسته به 
واردات و در نتیجه وابسته به نرخ دالر است بنابراین 
این کاالهای سرمایه ای  قیمت دالر  رفتن  باال  با 
نیز به نسبت وابستگی شان به دالر آمریکا افزایش 

قیمت پیدا می کند. 
این پدیده را ما در سایر سرمایه گذاری ها نیز مشاهده 
می کنیم. اینکه در این باره چه می توان کرد، تجربه 
نشان می دهد که سیاست محوری دولت و بانک 
مرکزی کنترل نرخ ارز بوده که همان طور که گفتم 
جواب نداده است و به نظر می رسد از هم اکنون به 
بعد نیز جواب نخواهد داد، بنابراین سیاست محوری 
افزایش  کنترل  و  تورم  کنترل  و  ارز  نرخ  کنترل 
حجم  کنترل  سرمایه ای  کاالهای  بی رویه  قیمت 
مبلغ  این  با آن است.  پول و سیاست های مرتبط 
به اندازه کافی توسط اقتصاددانان مورد تاکید قرار 
گرفته و به اندازه کافی توسط دولت و بانک مرکزی 

نادیده گرفته شده است.
آیا در بلندمدت بازدهی قیمت دالر با دیگر بازارهای 
موازی باید یکسان باشد؟ دلیل این موضوع چیست 

و چرا این انتظار وجود دارد؟
از یک جهت به دلیل اینکه هر یک از اینها ابزارهای 
در  که  است  این  انتظار  و  هستند  سرمایه گذاری 
یا همگرا  هم  به  نزدیک  بازدهی  دارای  بلندمدت 
باشند. ولی در اساس چنین برداشتی نادرست است. 
درست است که این سرمایه گذاری ها می توانند در 
باشند ولی در  بازدهی مشابهی داشته  طول زمان 
نظر داشته باشیم که در بلندمدت هر یک از اینها 
تحت تاثیر عرضه و تقاضای آن خواهند بود و در 
تکنولوژی  تغییرات  تابع  تقاضا  و  بلندمدت عرضه 
و تغییرات ساختار اقتصاد داخلی و اقتصاد جهانی 

است. 
اگر چنین اتفاقاتی در اقتصاد بیفتد در این صورت در 

بلندمدت نباید انتظار داشته باشیم که بازدهی این 
به یکدیگر  یا نسبت  برابر  با هم  سرمایه گذاری ها 

همگرا باشند.

می توان گفت که تا به حال تمام اصالحات 
ساختاری برای کنترل و ثبات سازی بازار ارز 
به بن بست رسیده است و دالر مسیر دلبخواه 
از  که  کرد  کار  چه  باید  حال  می رود،  را  خود 
یک سو، قیمت دالر را حبس نکنیم و از سوی 
اقتصاد  اصلی  دغدغه  دالر  تغییرات  دیگر، 

ایران نباشد؟
بله درست می گویید. دولت و بانک مرکزی مرتب 
و  هستند  کشور  ارزی  مناسبات  تنظیم  حال  در 
دالر مسیر خود را طی می کند و حکم بازار حکم 
ارز  بازار  نیافتن  سامان  دالیل  از  یکی  است.  آخر 
همان طور که مرتب تکرار شد دخالت بانک مرکزی 

و دولت در بازار ارز است. 
بورس  بازارهای  کنار  در  ارزها  بورس  بازار  اگر 
موجود به صورت الکترونیک شکل بگیرد و عامالن 
و  نقدی  معامالت  به  آزادانه هم  بتوانند  اقتصادی 
این  باشند،  داشته  آتی دسترسی  معامالت  به  هم 
بازار می تواند به عنوان مکملی برای سرمایه گذاری 
و برای بازارهای بورس کاال، بورس انرژی و بورس 

اوراق بهادار باشد. 
ریسک های  یا  سیاسی  اشتباهات  آن  از  گذشته 
می تواند  می شود  انجام  دولت  توسط  که  سیاسی 
روی نرخ ارز اثرگذار باشد. در این صورت بازار ارز 
می تواند به عنوان آینه سیاستمداران به آنها ریسک 

سیاسی تصمیماتشان را نشان دهد.
به نظر می رسد که گشایش این بازار می تواند بخش 
قابل توجهی از مسائل و مشکالت ارزی کشور را 
ارز  نرخ  ساماندهی  این  با  شاید  کند.  ساماندهی 
باید  بانک مرکزی  پیدا کند ولی دولت و  افزایش 
بپذیرد که با تصمیمات فعلی نرخ ارز افزایش پیدا 

می کند. 
در این شرایط بازار ارز همانند یک نشانه گر جهت 
سیاست های درست را به بانک مرکزی نشان خواهد 
داد. اینجا پذیرش سیاستمداران شرط اساسی برای 

چنین بازاری است.
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پاندمی  با  دولت ها  مواجهه  نوع  صورت بندی 
کرونا چگونه است و چه عواملی در نوع برخورد 

دولت ها اثرگذار بوده است؟
معتقدم ما در آستانه ورود به دورانی قرار داریم که هنوز 
خیلی از زوایا و اجزا و ابعاد آن دقیق شناســایی نشده 
است؛ دولت ها از نظر خودشان به نیاز ورود به برهه 
جدید نگاه کرده، شهروندان و بنگاه های اقتصادی هم 
مالحظات خودشان را داشتند؛ هریک از این سه در 
اندازه فردی، بنگاهی و کالن رویکردهایی در پیش 
گرفته اند. اما تصمیم های دولت با پیامدهای گسترده 
برای همه جامعه همراه است. این تاثیرگذاری هم به 
جهت نحوه مدیریت، آثار و گستره، بیشتر مورد نقد و 
مداقه قرار می گیرد و در عمل بیشـتر میتواند اقتضائات 

این دوره را طراحی کند. 
در عصر حاضر بحران هایی به اندازهای که کل کره 
زمین را به خود گرفتار کرده باشد به وجود نیامده که 
اساسی  کارکرد  برجسته شود که  اینقدر  این سوال 

دولت ها چیست؟ 
با توجه به رشد و بلوغی که جوامع بعد از جنگ جهانی 
دوم و ورای انقالب های سوم و چهارم صنعتی پیدا 
کرده اند، مطالبه گری و نقش خواهی شهروندان باالتر 

رفته و اعتماد به نفس بنگاه ها از حیث ایفای نقش 
جدیتری در اداره کشور و در عرصه جهانی آشکارتر 

شده است. 
برخی از بنگاه ها به اندازه حجم اقتصاد چند کشور 
چندصد  و  کارمنددارند  چندصدهزار  دارند؛  فروش 
میلیارد دالر فروش در سال. بنگاهداری مدرن هرچه 
بیشتر شبیه کشورداری می شود و حکمرانی ملی و 
گرته برداری  یکدیگر  از  بسیار  شرکتی  حکمرانی 

می کنند. 
ذهن  به  را  سوال  این  مرتب  عوامل  این  همه 
اندیشمندان مـی آورد که نقش و کارکرد دولت در 
صحنه »شــهروند آگاه، بنگاه توانمند« چیست. از 
طلیعه شهرنشینی در ۵ هزار سال پیش، حکام به 
دنبال تنظیم روابط شهرنشینی رفته اند و نهادهای 
گوشواره ای حاکم از قوه نظامی و انتظامی، دادگاه، 
مالیات و مانند اینها در طی قرون متمادی ایجاد شده 

و شکل پیچیده تری به خود گرفته است. 
طبیعتا شهروند شهرنشین به این حمایت ها نیاز داشته 
این  می داد.  مالیات  نیازش  این  تامین  برای  باید  و 
جریان قرن هاست که بر یک پاشنه حرکت کرده، 
دولت ها  و  عریض تر  دیوانساالری  بزرگتر،  شهرها 

اشاره:
آنچه مشخص است دنیای پساکرونا دنیای 
هرسه  دولت  و  بنگاه  فرد،  است؛  دیگری 
دنیای  به  ورود  و  بحران  این  از  گذر  برای 
پیش روی الزاماتی در نظر داشته اند، اگرچه 
تصمیم دولت پیامد کالن تری دارد و با هویت 
سلطانی  پدرام  است.  خورده  گره  دولت 
کارکرد  درباره  دیگر  بار  این روزها  میگوید: 
اصلی دولت سوال می شود و این کارکرد به 
حضور و نحوه مدیریت بحران توسط دولت 

گره خورده است. 
می گویند  برخی  اگرچه  است:  معتقد  او 
حمایت و یارانه دادن به مردم و بنگاه ها در 
زمان بحران، کارکرد دولت را تغییر میدهد 
میکشاند،  مداخلهگری  به سمت  را  آنها  و 
ولی این اتفاق برای دولت های هوشمند و 
شهروندان مسئول ممکن نیست. ادامه این 

گفت وگو را بخوانید.

ذره بین دولت 
روی گـروه ها 
و اقـشـــار 
آسیب پذیـر 
قـرار گیــرد 

دیدگاه

پدرام سلطانی از تاثیر و عدم تاثیر بحران کرونا بر کارکرد دولت ها می گوید...
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مقتدرتر شده اند؛ طوری که مداخالت دولت به همه 
امور زندگی شهروند رسیده است. 

ایران  این وضعیت در دولت های مداخله گری مثل 
شخصی  امور  در  دولت  دخالت  که  بوده  شدیدتر 
سبک  از  دخالت  دایره  است؛  مانند  کم  شهروندان 
زندگی گرفته تا اقتصاد رسیده است. جریان استقرار 
و توسعه دولت ها به جایی رسید که ناچار شــدند در 

امور و وظایف خود بازاندیشی کنند. 
دولتها با خصوصی سازی در راســتای چابک سازی 
به  زائدشان  از تصدی های  واگذاری بخشی  خود و 
بخش خصوصی حرکت کردند. در اواخر قرن بیستم، 
دولت ها شروع به واگذاری بخشی از وظایف خود به 
شهروندان و جامعه مدنی کردند و دایره تصدی دولتها 
که قبال از اقتصاد تا آموزش و محله داری هم رسیده 
بود، محدودتر شد، واگذار شد یا برون سپاری شد و 
ضروری تری  و  محدودتر  موضوعهای  به  دولت ها 

معطوف شــدند. 
امروز که بحران کرونا اتفاق افتاده، باز همچنان آن 
سوال بزرگ مطرح است که دولت ها در زمان بحران 
و مخاطره حیات شهروندان چه نقشی دارند؟ دولت 
که تمام هزینه خود را به شهروندانش تحمیل کرده در 
زمان بحران چگونه باید به شهروندانش کمک کند و 
اگر کمک نکند، کارکردش را در شرایط عادی چگونه 

می خواهد توجیه کند؟

حد مداخله دولت در بحران ها تا به کجاست؟ 
قبل از تعریف حد مداخله باید بدانیم که دولت به 
کارکردی  آیا می تواند  بحران،  از  عبور  اهرم  عنوان 
داشته باشد یا خیر؟ ما بعد از انقالب چهارم صنعتی به 
جایی خواهیم رسید که بسیاری از کارهایی را که نظام 
بوروکراتیک دولت ها اداره می کردند، ربات ها می توانند 
به عهده بگیرند. این از نظام درمانی تا نظام آموزشی 
را هم دربر خواهد گرفت. در چنین شرایطی دولت ها 

می خواهند چه کار کنند؟ 
به باور من اگر در چنین شــرایطی دولت ها نتوانند 
بحران  با  آینده  در  درست نقش آفرینی کنند، حتما 
خواهد  شهروند  حتما  می شوند.  مواجه  مشروعیت 
پرسید که نقش دولت که به هزینه من شهروند یا 

بنگاه بر سر کار است در دوره بحران چیست؟ اگر در 
تاریخ، پیش از به وجود آمدن دولت های مدرن، مردم 
در زمان بحران مستاصل می شدند و هرکسی به فکر 
نجات خود بود، از فرار به جنگل ها یا به خارج شهرها 
تا مقیم شدن در اماکن مذهبی، در زمان حاضر نقش 

دولت ها در این زمان ها بیشتر اهمیت می یابد. 

چه عواملی باعث رفتار متفاوت دولتها در مقابل 
سینوسی  رفتار  عنوان  به  که  میشود  بحران 
دولتها در دوره بحران تا حکمرانی خوب بحران 

از آن یاد میشود؟
برخی از دولتها نتوانسته اند در چهار دهه اخیر تحوالت 
آنها  کنند؛  شناسایی  جامعه  در  را  خود  کارکردی 
نتوانسته اند خود را از مداخالت کم فایده خارج کنند و 
نتوانسته اند برای جامعه چشم انداز ایجاد کنند و محور 
یا پشتیبان توسعه متوازن باشند. چنین دولت هایی طبعا 
منابع قوی و الزم را ندارند و یا نمی توانند این منابع 
را تمهید کنند و در نتیجه برای مدیریت بحران به 

سختی خورده اند.
دولت هایی که در امر خروج از مداخالت کم فایده و 
سوق دادن کشور به سوی ثروت آفرینی و توســعه 
موفق بوده اند، در نتیجه آن جامعه و دولت ثروتمند 
شـده اند و دولت این پشتوانه اقتصادی و اجتماعی را 
یافته تا در هنگام بحران مداخله الزم را به عمل بیاورد. 
لذا چنین دولت هایی قوی ظاهر شده اند و از پس انداز 

چند دهه اخیر خود امروز توانسته اند بهره بگیرند.

برخی نقدها به شیوه برخورد اولیه با ویروس 
کرونا در آمریکا یا برخی کشورهای اروپایی هم 
مطرح است؛ اما مسئله کمبود منابع مالی درآنجا 

موضوعیت ندارد
و طرز  رفتار  به  کرونا  ویروس  با  اولیه  برخورد  نوع 
فکر حاکمان مربوط است اما در ادامه همین دولت ها 
توانسته اند راهبردهای مدیریت بحران را طوری تنظیم 
کنند که حمایت های خوبی از شــهروندان خود داشته 

باشند. 
میزان حمایت دولت های اروپایی و آمریکا در این دوره 
از معیشت شهروندان و یکپارچگی کسب وکارها اندازه 

بزرگتری دارد. 
این توانگری که طی دهه ها ایجاد شــده امروز به 
کمکشان آمده است. تردیدی نیست که رها کردن 
مردم و بنگاه ها به حال خود باعث ریزش شـدیدتری 
در رفاه و اشتغال و تولید می شود. در همه کشورهایی 
که درگیری باالیی با کرونا داشته اند این خطر هست 
که در خالل چند ماه بخش قابل توجهی از مردم 
فقیرتر شوند و تعداد قابل توجهی از بنگاه ها تعطیل 

شــوند و در نتیجه تولید ناخالــص داخلی افت کند.
چنین  در  دولت ها  اگر  موضوع  این  پیش بینی  با   
شرایطی یعنی شرایط بحرانی سخاوتمندانه هزینه 
شرایطی  چه  در  نکاهند،  سقوط  ارتفاع  از  و  نکنند 
می خواهند از مردم حمایت کنند؟ امروز وقت حمایت 

دولتها از بنگاه ها و مردم است.
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شما فکر می کنید دولت در ایران چگونه باید در 
عرصه اقتصادی نقش آفرینی کند؟ 

من فکر میکنم اجزای نقش آفرینی دولت مشــخص 
شــده است؛ دولت باید ذره بین خود را روی گروه ها 
و اقشار آسیب پذیر بگذارد؛ دهک های پایین جامعه، 
بیکاران ناشی از موج کرونا، خانوارهایی که سرپرست 
بنگاه های  و  دادهاند  دست  از  کرونا  اثر  در  را  خود 
تعطیل شده نیاز به حمایت دارند. پرداخت یک میلیونی 
تناسبی با اندازه این بحران ندارد. به جهت اینکه ما 
پیش از کرونا هم در شرایط بد اقتصادی قرار داشتیم 
کمک دولت به اقشار آسیب پذیر در این اندازه خیلی 

مؤثر نیست. 
به واسطه وضع اسف بار اقتصاد، امروز هفت دهک 
جامعه نیاز به کمک دارند؛ این کمک تنها به عبور از 
بحران کرونا نیست؛ این جبران مافاتی اســت که 
به دلیل اتفاقات از سال 97 به بعد دامن گیر شــده 
کمک ها  اندازه  اســت.  کرده  فقیرتر  را  جامعه  و 
بیشتر از این باید باشد. اما اگر از من بپرســید که 
دولت می تواند، پاسخ من منفی است. دولت توان 
این کار را ندارد، چرا؟ چون در بحران های متعدد 
غرق شده است. دولت های هوشمند می دانند که 
باید بحران گریز باشند؛ زیرا زنجیره ای از بحران ها 
همیشه پیش روی دولت هاست. اما متاسفانه ما در 
خیلی از موارد از بحران ها استقبال کرده ایم، به حل 
آنها بی تفاوت بوده ایم و مدت هاست پی درپی بحران 
برای ما اتفاق می افتد بدون اینکه بحران های قبلی 
رفع شده باشند. ما دو دهه است که در بحران های 
بحران  خارجی،  سیاست  ستیز  تحریم،  متعدد 
منطقه ای، محیط زیست، حکمرانی و غیره هستیم 
اضافه  قبلی  بحران های  به  کرونا  بحران  امروز  و 

شده است. 
ما جزو مستاصل ترین دولت های بزرگ دنیا هستیم. 
با  قیاس  در  ما  ندارم،  به کشورهای کوچک  کاری 
کشورهای همطراز خود کشوری پربحران هستیم. 
بحران های  در  کشور  مستمر  و  مزمن  داشتن  نگه 
جلوی  دولت  که  می شود  این  به  منجر  متعدد 
بحران های جدیدتر زانو بزند و از کمک به مردم و 

کسب و کارها بازبماند.

ابعاد این بحران در حوزه بنگاه داری در ایران 
چگونه است؟ 

بنگاه های بزرگ به جهت اینکه بر پایه رانت منابع 
بنگاه های  ندارند.  بدی  روز  و  طبیعی هستند، حال 
بنگاه های  و  پاالیشگاهی  معدنی،  فوالدی،  نفتی، 
ســال های  در  اینها  ندارند؛  بدی  وضعیت  انرژی 
گذشته سود کاالنی داشتند و می توانند به سالمت به 

مقصد برسند. 
متوسط  و  کوچک  بنگاه های  در  را  اصلی  مشکل 
داریم. بیشترین تعدیل نیرو در بنگاه های کوچک و 
متوسط، صنوف، کارگاه های کوچک و تولیدکننده ها 

رخ می دهد.

امروزه چشم امید خیلی ها به دولت دوخته شده 
است؛ آیا این رویه ها می تواند اثر کارکردی بر 
دولت داشته باشد و آنها را به سمت دخالت گری 

بیشتر سوق دهد؟ 
دولت های  برای  البته  نیستم؛  موافق  این  با  من 
بادرایت و باتدبیر این »نه« را با قوت می گویم ولی در 
خصوص باقی دولت ها باز هم پاسخ من منفی است. 
در ایران و همه کشورها شوکی به دولت ها وارد شده، 
برخی از آنها بیدار و برخی بیدارتر شده اند. اینکه کجا 
دخالت کنند و چگونه از بحران خارج شوند و مردم را 

از بحران خارج کنند. 
یک دولت باتدبیر نمی خواهد این تعهدها مزمن و 
طوالنی مدت باشــند. لذا با حمایت قوی و چابک 
خارج  بحران  از  مردم  و  اقتصاد  که  می کند  تالش 

شــوند تا همه به عملکرد اصلی خود برگردند. 
حمایت ها  وضعیت  بخواهد  اگر  می فهمند  دولت ها 
به  مردم  و  بنگاه ها  یابد  ادامه  بیشتری  مدت  برای 
دولت وابســتگی بیشتری پیدا میکنند. ما در ایران 
در این سال ها از بس به اقتصاد یارانه دادیم، دولت 
در یک دهه گذشته هرقدر خواسته این یارانه ها کم 
کند، ناموفق بوده است. این بــه اجرای غلط و دوام 
یارانه  از  و مردم  اقتصاد  برمی گردد. کندن  طوالنی 

مشکل است. 
می گیرند  بهره  تجربه ها  این  از  تیزبین  دولت های 
و نمی خواهند کارکرد دولت فقط توزیع یارانه باشد. 
یارانه  توزیع  اگر  که  می دانند  باتدبیر  دولت های 
طوالنی مدت باشد، خروج از آن زمینه دشوار خواهد 

بود.

ایرانی چقدر توانسته  دولت و سیاستگذاری 
از این بحران درس بیاموزد برای بازگشت به 

کارکرد اصلی دولت؟
واقعاً پاسخ این پرســش را باید خود دولت دهد اما بر 
اساس برون داد، ما هم حداقل به شش ماه زمان نیاز 
داریم تا عملکرد دولت، ادامه عملکرد و نوع رفتارهای 
براساس آن داده ها  بررسی کنیم و  را  عادی دولت 
قضاوت کنیم. ما در ابتدای یک راه هستیم؛ دولت 
تالش هایی انجام می دهد ولی باید روزی به عقب 
برگردیم و تغییر در روش و منش دولت را ارزیابی 

کنیم. 
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فعالیت های  و  تولیدات  تاریخچه،  مورد  در 
ارائه  توضیحاتی  شمال  زرین  کیسه  شرکت 

نمایید.
در ابتدا فعالیت اصلی ما تولید کیسه پلی پروپیلن بوده 
و سال ۱۳74 فعالیت در این بخش را آغاز کردیم، 
 ۱۳9۰ سال  در  هانوفر«  فرش  »شرکت  سپس 
راه اندازی شد که پس از جدایی شرکای مجموعه 
در سال ۱۳9۳، تولید فرش ماشینی متوقف گردید و 
کیسه بافی را ادامه دادیم؛ همان زمان تصمیم گرفتیم 
به تولید نخ های BCF و  CF در قالب » نخ زرین 
شمال« بپردازیم و دستگاه های مورد نیاز از ترکیه  
خریداری، نصب و راه اندازی شدند. البته حدود 8-9 
سال پیش نخ CF تولید می کردیم اما به مرور زمان 
و با توجه به استهالک دستگاه، خط تولید آن موقتًا 

تعطیل شده بود. 
از  بهره گیری  با  که  است  سالی  چهار  حدود 
ماشین آالت ترکیه، به تولید نخ های BCF  )  از ۱۲۰۰ 
تا سه هزار دنیر به صورت خام و هیت ست شده ( و 
نخ CF  می پردازیم و حجم تولید روزانه هر یک از 

این دو خط، ۶ تن است. بخش عمده ای از نخ های 
تولیدی شرکت نخ زرین شمال به صورت خام در 
از  درصد  می گیرد، حدود 7۰  قرار  خریداران  اختیار 
گلیم های تولید ایران به کشورهایی مانند عراق و 
افغانستان صادر می شود و مابقی در بازار تهران به 

فروش می روند. 
با شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرزهای عراق، 
تداوم ادامه صادرات گلیم های ایرانی متوقف شد و 
به  محصوالت  از  مملو  کارخانه ها  از  بسیاری  انبار 
فروش نرفته شد و در حال حاضر شاهد افت ملموس 
بازگشایی  محض  به  البته  هستیم؛  گلیم  صادرات 
مجدد مرزها، رونق بازار و گردش کار به روال طبیعی 

امکان پذیر خواهد شد.

 CF  و BCF هدف مجموعه از تولید نخ های
بازار  در  نخ ها  این  کمبود  متوجه  آیا  بود؟   چه 

داخلی شده بودید؟
نیاز بازار نسبت به نخ های  BCF و  CF  باال بود و به 
دلیل استقبال بازار عراق از گلیم های صادراتی ایران، 

اشاره:
جمله  از  نساجی  صنایع  فعاالن  »اغلب 
فرش ماشینی و پوشاک )اعم از تولیدکننده، 
رسیدن  فرا  منتظر   )... و  خریدار  فروشنده، 
بیست روز پایانی سال و به اصطالح شب عید 
هستند اما به دلیل شیوع ویروس کرونا، مراکز 
خرید، پاساژها و بسیاری از واحدهای تولیدی 
از بیستم اسفند 98 بسته شدند و عمالً نه 
تنها هیچ سودی عاید کارخانه دار نشد بلکه 
انبارهای مملو از کاال  با زیان های انباشته و 
مواجه شدند که برای شب عید در نظر گرفته 

بودند.«
زرین شمال ضمن  نخ  مدیرفروش شرکت 
بیان مطالب فوق، یکی از مشکالت اساسی 
را تسویه حساب مواد اولیه به صورت نقدی 
برای  فعلی  در شرایط  آن  تقبل  که  دانست 

تولیدکننده دشوار به نظر می رسد. 
)  نیروی  تولید  هزینه های  ضابطی،  گفته  به 
حال  در  مرتب  و... (  اولیه  مواد  انسانی، 
بلندمدت  قراردادهای  انعقاد  است،  افزایش 
در  ثباتی  و  نیست  امکان پذیر  مشتریان  با 
اعالم قیمت به آنان وجود ندارد لذا به صورت 
هفتگی لیست قیمت  را اعالم می کنیم! برای 
دولتی  وام  هم  جدید  دستگاه های  واردات 
به تولیدکنندگان اختصاص پیدا می کند )که 
این  دارد(  را  آن مراحل خاص خود  دریافت 
صنعتگر با اطمینان اعالم می کند: » در بازار 
و  می زند  را  اول  حرف  کیفیت  امروز  رقابتی 
خوشبختانه به اذعان اغلب مشتریان، نخ های 
تولیدی نخ زرین شمال، کیفیت بسیار مطلوبی 

دارند.«  

کیفیت حرف 
اول را می زند

دیدگاه

تهیه و تنظیم: مینا بیانی

گفت وگو با مجید ضابطی- مدیر فروش شرکت نخ زرین شمال
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تولید چنین نخ هایی مقرون به صرفه و اقتصادی به 
نظر می رسید. تعداد تولیدکنندگان نخ های BCF در 
ایران برخالف نخ های اکریلیک چندان زیاد نیستند و 
تمام مواد اولیه موردنیاز آن از طریق بورس خریداری 
می شود. در بازار رقابتی امروز کیفیت حرف اول را 
می زند و خوشبختانه به اذعان اغلب مشتریان، نخ های 
تولیدی نخ زرین شمال، کیفیت بسیار مطلوبی دارند.  

داخلی  بازار  مصرف  حجم  و  نیاز  از  اطالعی 
نخ های BCF و  CF دارید؟

 BCF  به طور کلی حدود ۶-7 کارخانه تولید نوع نخ
و  CF در کشور ما وجود دارد و همین تعداد به خوبی 
قادر به رفع نیاز بازار داخلی هستند و نیازی به واردات 
نخ های مشابه از خارج کشور نیست. البته برخی از 
واحدهای گلیم بافی به تولید نخ BCF و  CF صرفًا 

جهت رفع نیاز مجموعه خود می پردازند.   

در زمینه تولید با چه مشکالتی مواجه هستید؟
یکی از مشکالت اساسی، تسویه حساب مواد اولیه به 
صورت نقدی است که تقبل آن در شرایط فعلی برای 

تولیدکننده دشوار به نظر می رسد. 
هزینه های تولید )نیروی انسانی، مواد اولیه و... ( مرتب 
در حال افزایش است، انعقاد قراردادهای بلندمدت با 

مشتریان امکان پذیر نیست و ثباتی در اعالم قیمت 
به آنان وجود ندارد لذا به صورت هفتگی لیست قیمت  
را اعالم می کنیم! برای واردات دستگاه های جدید 
هم وام دولتی به تولیدکنندگان اختصاص پیدا می کند 
)که دریافت آن مراحل خاص خود را دارد( در ادامه 
این شرکت طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و 
درخواست  تولید  جهش  بنام   99 سال  نامگذاری 
حمایت از نهادهای دولتی علی الخصوص بانک را 

دارد.
در مجموع باید عنوان کنم به میزانی که قیمت مواد 
اولیه افزایش پیدا کرده، حمایت یا پشتیبانی دولت از 
تولید و صنعت بیشتر نشده است. زمانی که وام ۲۰۰ 
میلیون تومانی دولتی دریافت می کردیم، امکان تهیه 
سه کانتینر مواد اولیه وجود داشت اما امروز باید ۲۰۰ 
میلیون تومان هم روی وام دولتی بگذاریم تا از عهده 

تهیه یک کانتینر مواد اولیه برآییم!  
از سوی دیگر با تبعات ناشی از تحریم های بین المللی 
مواجهیم قطعاً تحریم ها در نحوه دریافت مواد اولیه 
نامطلوب  اثرات  یدکی،  قطعات  تأمین  و  وارداتی 
ُپست های  از  بسیاری  این که  دارد، ضمن  متعددی 
معتبر و مطرح  بین المللی همکاری خود را با ایران 
امکان  قطع کرده اند، دیگر مانند سال های گذشته 
ندارد  وجود  کشورها  برخی  از  ماشین آالت  واردات 

تمام شده  قیمت  افزایش  باعث  موارد  این  تمام  و 
مصرف کننده  زیان  نهایت  در  و  مختلف  کاالهای 
نهایی می شود که قدرت خریدشان به شدت کاهش 
یافته و در مقابل درآمدهایشان چندان باال نرفته است.

صنایع  بر  کرونا  ویروس  شیوع  تأثیرات 
نساجی را چگونه ارزیابی می کنید؟

اغلب فعاالن صنایع نساجی از جمله فرش ماشینی 
و  خریدار  فروشنده،  تولیدکننده،  از  )اعم  پوشاک  و 
...( منتظر فرا رسیدن بیست روز پایانی سال و به 
اصطالح شب عید هستند اما به دلیل شیوع ویروس 
کرونا، مراکز خرید، پاساژها و بسیاری از واحدهای 
تولیدی از بیستم اسفند 98 بسته شدند و عماًل نه تنها 
هیچ سودی عاید کارخانه دار نشد بلکه با زیان های 
انباشته و انبارهای مملو از کاال مواجه شدند که برای 
شب عید در نظر گرفته بودند. در حال حاضر هم 
که بحران کرونا به اتمام نرسیده اما ترس و نگرانی 
آن تاحدودی کمرنگ شده و به نوعی برای مردم 
عادی شده است! به نحوی که خرید روزمره خود 
را انجام می دهند و بازارها شلوغ تر از چندماه گذشته 

شده است. 

و برنامه  های آینده نخ زرین شمال... 
طبق برنامه ریزی های صورت گرفته یک خط تولید 
BCF به خط تولید اضافه خواهد شد به این ترتیب 

میزان تولید روزانه ۶ تن افزایش پیدا می کند و بخش 
عمده ای از نیاز بازار برطرف می شود، البته با توجه 
به شیوع ویروس کرونا و بسته بودن مرزها، امکان 
صادرات، انعقاد قرارداد با مشتریان خارجی، بازدید از 

کارخانه های مقصد و ... وجود ندارد.

مطلب نهایی
و  تولید  روند  در  واسطه  و  دالل  حضور  اندازه  هر 
فروش کمتر باشد، به نفع تولیدکننده و خریدار است. 
در صورت ایجاد ثبات نسبی در نرخ ارز و مواد اولیه، 
امکان برنامه ریزی بلندمدت فراهم می شود برخالف 

امروز که تصمیمات لحظه ای و هفتگی هستند! 
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هیئت  رئیس  نایب  شهریاری-  بهرام  مهندس 
مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک 
ایران- گفت: شیوع کرونا موجب ایجاد تغییراتی در 
نحوه عرضه پوشاک قاچاق شده به طوری که شاهد 
فعالیت گسترده شبکه های عرضه پوشاک قاچاق در 
فضای مجازی هستیم و این نگرانی وجود دارد که در 
صورت عدم کنترل و نظارت بر فضای مجازی، عرضه 
صنعت  بر  ناپذیری  جبران  صدمات  قاچاق  پوشاک 

پوشاک کشور وارد کند.
وی سپس اظهار داشت: بازار شب عید، مهم ترین زمان 
فروش برای تولیدکنندگان پوشاک است چرا که پس 
از آن با به دست آوردن نقدینگی مناسب برای تهیه و 
خرید مواد اولیه فصل بعد اقدام می کنند اما امسال این 
روند طبیعی و رایج به دلیل شیوع کرونا، دچار اختالل 
جدی شد و وقفه ای چندماهه در روند کار به وجود آورد.

به اعتقاد وی، بیش از ۶۰ درصد فروش پوشاک کشور 
در شب عید انجام می شود و تمام سرمایه تولیدکنندگان 
پوشاک به کاالی استوک و فروش نرفته شب عید 
تبدیل شد که بخش عمده ای از آن در ماه های دیگر، 

بر  زمان  به مرور  آسیب  این  و  نیستند  استفاده  قابل 
عملکرد صنایع باالدستی نساجی اثرگذار خواهد بود.

مجدد  بازگشایی  از  پس  شد:  یادآور  صنعتگر  این 
جریان  توجهی  قابل  نقدینگی  تجاری،  مجتمع های 
اتفاقات خوبی در  پیدا کرده است و به نظر می رسد 
در  پوشاک  فروش  حجم  و  میزان  طبعاً  هستند؛  راه 
اردیبهشت ماه به اندازه بازار شب عید نیست و رفتار 
مصرف کنندگان، مشابه اردیبهشت یا خرداد سال 98 
نیست و به تدریج بخش عمده ای از پوشاک توسط 
روند  این  نمی توان  البته  می شوند  خریداری  مردم 
را »شب عید دیرهنگام« توصیف کرد ولی متفاوت 
از سال های گذشته است. نایب رئیس هیئت مدیره 
اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران ادامه 
تمام  عملکرد  بر  کرونا  می دانید  که  همان طور  داد: 
واحدهای تولیدی، صنعتی و اقتصادی دنیا اثر گذاشت 
و حجم بسیار باالیی از کاالی استوک روی دستان 
برندهای معتبر پوشاک دنیا باقی مانده که با توجه به 
عرضه گسترده کاالی استوک در ایران، این نگرانی 
که  شده  ایجاد  کشور  پوشاک  صنعت  فعاالن  برای 

در فصل پاییز )و چه بسا زودتر( شاهد سرازیر شدن 
کاالهای استوک برندهای مختلف به ایران باشیم؛ لذا 
باید بسیار هوشمندانه و دقیق روند حرکت بازار رصد 
و کانال های عرضه پوشاک استوک خارجی متوقف 
افزایش  نباید  بیان داشت:  شوند. مهندس شهریاری 
نرخ دالر باعث گمراهی ما شود و فکر کنیم با دالر 
بیست هزار تومانی، کسی پوشاک قاچاق وارد کشور 
نمی کند چرا که امسال حجم قابل توجهی از پوشاک 
قاچاق وارداتی، پوشاک استوک برندها با قیمت بسیار 

نازل خواهد بود.  
این صنعتگر نساجی در مورد تولید ماسک، گان، لباس 
ایزوله و اقالم بهداشتی توسط صنعتگران ایرانی ابراز 
داشت: از دهم اسفند سال گذشته، بیش از بیست برند 
معتبر و خوش نام پوشاک کشور، بخشی قابل توجهی 
برطرف  را  درمانی کشور  کادر  مبرم  و  فوری  نیاز  از 
نمودند و در حال حاضر با اطمینان اعالم می کنم بازار 
ایزوله  البسه  از ماسک، گان و  داخلی به طور کامل 
به  نیازی  به هیچ عنوان  اشباع شده است،  باکیفیت 
واردات کاالی مشابه خارجی نداریم و حتی در حال 

پیگیری جهت صادرات این محصوالت هستیم. 
وی اذعان داشت: صادرات و ارائه محصول در بازارهای 
استانداردهای  اخذ  نیازمند  مذکور  اقالم  جهانی، 
بین المللی است لذا اتحادیه تولید و صادرات نساجی 
و پوشاک ایران در حال انعقاد تفاهم نامه ای با دانشگاه 
آزمایشگاه  اساس  این  بر  تا  است  امیرکبیر  صنعتی 
مرجعی را برای محصوالت صادراتی مربوط به کرونا 

مشخص نماییم. 
صادرات  و  تولید  اتحادیه  مدیره  هیئت  رئیس  نایب 
همچنان  کرد:  خاطرنشان  ایران  پوشاک  و  نساجی 
قاچاق ادامه دارد و امیدوارم در سال جهش تولید، شاهد 
توانمندی  باید  منظور  این  به  نباشیم،  قاچاق  جهش 
صنعتگران پوشاک ارتقا پیدا کند به نحوی که گوی 

رقابت را از کاالی قاچاق بربایند. 
وی بر لزوم رفع بروکراسی های اداری جهت واردات 
قطعات  و  پوشاک  تولید  جانبی  ملزومات  تجهیزات، 
و  رونق  راستای  در  صنعت  این  ماشین آالت  یدکی 

جهش تولید تأکید کرد. 

رونق عرضه 
پوشاک 

قاچاق در 
فضای 
مجازی

دیدگاه

گفت وگو با مهندس بهرام شهریاری- نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران

تهیه و تنظیم: شبنم سادات امامی رئوف
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مهندس محمدمهدی مباشر- مدیرعامل و رئیس 
بیان  یزد-  پردیس  موکت  شرکت  مدیره  هیئت 
سال  اسفندماه  در  کرونا  بحران  شیوع  داشت:  
بنگاه های  فعالیت  امروز  به  تا  آن  ادامه  و  گذشته 
اقتصادی و کسب و کارها را به شدت تحت الشعاع 
این  وقوع  زمانی  بازه  به خصوص  است،  داده  قرار 
بحران بر شدت اثرگذاری آن مؤثر بوده است زیرا 
در اواخر هر سال کسب و کارها با رونق نسبی روبرو 
می شوند و واحدهای تولیدی جهت تأمین نیاز بازار 
از ماه ها قبل نسبت به خرید مواد اولیه مصرفی خود 
و تولید با ظرفیت کامل اقدام می کنند و از طرف 
دیگر هزینه های مالی بنگاه ها در ماههای آخر سال 
صنعت  تولیدی  واحدهای  می گردد.  برابر  چندین 
نساجی که پیش از این نیز به دلیل تأثیرات تحریم ها 
در وضعیت مناسبی به سر نمی بردند اکنون به دلیل 
را  مضاعفی  فشار  می بایستی  کرونا  بحران  وقوع 
تحمل نمایند. یادآور می شوم درست قبل از وقوع 
قرار   FATF سیاه  لیست  در  کشور  بحران  این 
از پیش دشوار  بانکی بیش  گرفته بود و تعامالت 

گردیده بود صنعت نساجی هم چندین ماه قبل در 
است شیوع  بدیهی  بود  قرار گرفته  تحریم  لیست 
کرونا موجب بسته شدن اخرین روزنه های مبادالت 
تجاری کشور گردیده و مبادالت را بشدت کاهش 

داده است. 
زمینه  در  دولت  اقدامات  تأثیرات  مورد  در  وی 
با  مواجهه  در  اقتصادی  بنگاه های  از  حمایت 
برای  تنها  دولت  داشت:  ابراز  چنین  کرونا  بحران 
بخش محدودی از بنگاه های اقتصادی که از وقوع 
بحران کرونا لطمه جدی خورده اند؛ حمایت هایی را 
پرداخت  تعویق  اجتماعی و  تأمین  بیمه  در بخش 
همین  است.  گرفته  درنظر  بانکی  وام های  اقساط 
اعظم  بخش  شامل  نیز  ناچیز  و  محدود  حمایت 
صنایع نساجی کشور نگردیده، برای مثال بانک ها 
از  را  خود  اقساط  کلیه  تسامحی  هیچگونه  بدون 
حساب های شرکت ها برداشت می کنند این در حالی 
است که دولت های سایر کشورها با پرداخت های 
مالیاتی و  معافیت های  بهره،  بدون  وام  بالعوض، 
پرداخت بیمه بیکاری و سایر اقدامات حمایتی به 

مهندس  آمده اند.  خود  اقتصادی  بنگاه های  کمک 
مباشر اذعان داشت: دولت در این زمینه فاقد توان 
مالی و مدیریتی الزم می باشد هرچند دولت مدعی 
است که خود با کمبود شدید منابع مالی روبروست 
ولی انتظار می رفت عالوه بر حمایت های مالی با 
سیاستگذاری مناسب و همراهی بخش خصوصی 
اقدامات الزم در زمینه کاهش آسیب های وارده بر 
بنگاه های اقتصادی را انجام دهد اقداماتی از قبیل 
در  کشور  دیپلماسی  دستگاه  ظرفیت  از  استفاده 
جهت تعیین وضعیت مرزها با کشورهای همسایه و 
جلوگیری از بسته شدن مرزها و تدوین پروتکل های 
بهداشتی با همسایگان می توانست مانع قطع جریان 
نیز به نحو  اقدامات  این  صادرات کشور گردد که 
شایسته ای صورت نگرفت. امروز ما شاهد هستیم 
روی  به  را  خود  مرزهای  کشورها  از  بسیاری  که 
اتباع  با  ارتباط  در  ولی  گشوده اند  کشورها  سایر 
ایران  مبدأ  از  صادراتی  محموله های  یا  و  ایرانی 
سخت گیری های زیادی صورت می گیرد و شرایط 

مناسبی حکمفرما نیست.
وی در بخش دیگر این گفت وگو به موضوع بسیار 
مهم این روزها یعنی رفع تعهدات ارزی پرداخت و 
گفت: بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل صادرات 
سال 99 اخیراً ابالغ گردیده و شرایط نسبت به سال 
98 تغییری نداشته است. واحدهای صادراتی موظف 
به بازگشت صد درصد ارز حاصل از صادرات خود و 
فروش آن در سامانه نیما و سامانه سنا و نیز واردات 
در مقابل صادرات می باشند. ارائه هرگونه معافیت 
و مشوق های صادراتی  و سایر تسهیالت  مالیاتی 
ارزی می باشد.  تعهد  رفع  به  نیز منوط  واحدها  به 
جمله  از  تنبیهی  سیاست های  اخیراً  اینکه  ضمن 
ابطال کارت بازرگانی واحدهایی که تعهدات ارزی 
خود را انجام نداده اند و نیز معرفی به مراجع قضایی 

مربوطه در دستور کار قرار گرفته است. 
یزد،  پردیس  موکت  شرکت  مدیرعامل  تعبیر  به 
کشور در شرایط بسیار خاص و پیچیده ای قرار دارد 
و دولت چشم امید به ارز صادرکنندگان دارد ولی 
مشکالت صادرکنندگان نیز همچنان پابرجاست به 
دلیل مشکالتی که در مسیر تعامالت بانکی با آن 

بهبود اوضاع 
اقتصادی 

در گرو 
تغییر نگرش 

حاکمیت

دیدگاه

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

تهیه و تنظیم: مینا بیانی
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روبرو هستیم برگرداندن ارز به دشواری و با صرف 
هزینه بسیار زیاد صورت می گیرد حتی خود دولت 
هم در مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت 
و برق و گاز خود از کشورهای دوست و همسایه 
نظیر عراق با مشکالت زیادی روبرو می باشد. انتظار 
می رود دولت ضمن برخورد جدی با صادرکنندگان 
از  کاغذی  کارت های  از  استفاده  با  که  متخلف 
یا  و  می نمایند  خودداری  صادراتی  ارز  بازگرداندن 
بنگاه های بزرگ و قدرتمندی که اعتنای چندانی 
کمال  ندارند  دولت  مالی  و  پولی  سیاست های  به 
با صادرکنندگان واقعی و  را  مساعدت و همراهی 

شناسنامه دار و باسابقه داشته باشد.  
مهندس مباشر در خاتمه متذکر شد: صنعت نساجی 
بخش های  سایر  از  منفک  و  جدا  بخشی  کشور 
از  خروج  برای  نیست  کشور  اقتصادی  و  صنعتی 
شرایط بحرانی که در آن قرار گرفته ایم نیز راهی 
بخصوص  فوری  و  عمیق  اصالحات  انجام  جز 
وقتی  اصالحات  این  نداریم.  اقتصادی  بخش  در 
صورت می گیرد که در ابتدا حاکمیت به ضرورت آن 
پی برده و سپس تمام اراده و توان خود را در این 
مسیر بکار گیرد و در این راه همه بخش های جامعه 
خود  با  را  صنعتی  و  اقتصادی  بخشهای  جمله  از 
همراه سازد در این صورت و با اجماع دولت و مردم 
و بهره گیری از همه ظرفیت ها و پتانسیل فراوان 
کشور از جمله جمعیت تحصیل کرده، منابع سرشار 
انرژی، معادن غنی و نیز موقعیت ممتاز جغرافیایی 
می توان به بهبود اوضاع امید داشت ولی متأسفانه 
دولت  و  اجتماع  بدنه  بین  شکاف  حاضر  حال  در 
بسیار عمیق  شده است و برای مجموعه حاکمیت 
نیز اهداف سیاسی بر اهداف اقتصادی اولویت تام و 
تمام پیدا کرده است و تمام سیاستگذاری ها و منابع 
در جهت نیل به اهداف سیاسی ترسیم و تخصیص 

یافته است. 
سالیان  بلکه  امروز  تنها  نه  که  است  آن  واقعیت 
درازی است که با اقتصاد و صنعت و اهداف کالن 
توسعه ای به مثابه ابزاری در جهت اهداف سیاسی 
برخورد می شود متاسفانه تا تغییر نگرش حاکمیت 

امیدی به بهبود اوضاع نمی رود.

فرصتـی بـرای خودکفایـی
به اعتقاد مهندس مجتبی دستمالچیان- رئیس 
پارچه  نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت 
برای  فرصتی  به  کرونا  تهدید  یزد-  تکمیل  و 
الیه،  سه  ماسک  تولید  زمینه  در  خودکفایی 
شد  تبدیل  مرتبط  پزشکی  اقالم  سایر  و  گان 
هزار   ۳۰-۲۰ حدود  یزد  شهر  در  طوری که  به 
دست گان تولید و به صورت رایگان در اختیار 

واحدهای درمانی قرار گرفت.
داشت:  اظهار  گفت وگو  این  ادامه  در  وی   
کارخانه های متعددی را می شناسم که تا اوایل 
دالیل  به  را  خود  تولیدی  فعالیت  هنوز  خرداد 
فروش  عدم  بازار،  تعطیلی  جمله  از  مختلف 
شروع   ... و  فروشگاه ها  توسط  محصوالت 
و  مبهم  آینده ای  وضعیت،  این  که  نکرده اند 

غیرشفاف را برای تولیدکنندگان رقم می زند.
چه  کرونا  نمی دانیم  یک سو  از  داد:  ادامه  وی 
با  دیگر  سوی  از  و  شد  خواهد  مهار  زمانی 
مشکالت متعددی مانند تورم و کاهش قدرت 

خرید مردم مواجهیم. 
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی پارچه 
و تکمیل یزد تصریح کرد: با توجه به بسته بودن 
مرزها، امکان صادرات محصوالت نساجی وجود 
نداشت لذا برخی از مشتریان صادراتی را به دلیل 
دادیم،  دست  از  تعهدات  موقع  به  ایفای  عدم 
همچنین واردات مواد اولیه مورد  نیاز واحدهای 
با  تعاونی(  مواد  و  رنگ  خصوص  )به  نساجی 
مشکل عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی 
را  ریال  صرافی ها  این که  بعد  نکته  روبروست. 
گرفته و با توجه به افزایش نرخ ارز، دالر را حواله 
نزده و تمایل به پرداخت ریال بعد از گذشت چند 
ماه دارند؛ به عبارت بهتر ریالی که اوایل اسفند 
یا اواخر بهمن گرفته اند را می خواهند امروز پس 
بدهند، اما نرخ ارز آن روز کجا و نرخ امروز کجا!!! 
را  پول  کل  آنان  از  برخی  این که  از  صرف نظر 

برداشته و متواری شده اند.

دیدگاه

گفت وگو با مهندس مجتبی دستمالچیان- رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی پارچه و تکمیل یزد

تهیه و تنظیم: سید ضیاءالدین امامی رئوف
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حمید عظیمی- عضو هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک 

ایران- ابراز داشت: به گفته مسئوالن غذا و دارو، در 

صورت تأمین مواد اولیه، توانایی تولید روزانه ۶ میلیون 
قطعه ماسک و گان وجود دارد که 4 میلیون آن توسط 
دستگاه های اولتراسونیک و مابقی از طریق صنف 
پوشاک تأمین می شود و با اطمینان اعالم می کنم در 
این بخش نه تنها هیچ گونه کمبودی وجود ندارد بلکه 

صادرات نیز امکان پذیر است.
وی عنوان داشت: اگرچه شیوع کرونا تأثیرات بسیار 
نامطلوبی بر بخش گردشگری، هتلداری، رستوران ها 
بهترین  پوشاک  صنعت  فعاالن  اما  گذاشت   .. و 
و مناسب ترین بازار خود یعنی شب عید را به دلیل 
با تعطیلی مغازه ها،  از دست دادند و یک باره  کرونا 
مجتمع های تجاری و پاساژها مواجه شدیم ضمن 
این که مردم هم تمایل و اشتیاقی برای خرید پوشاک 

نداشتند.
عظیمی افزود: در ابتدای بروز کرونا، جزو کشورهایی 
بودیم که در زمینه دسترسی به مواد شوینده، ماسک، 
محدودیت های  با   ... و  کاورال  پزشکی،  گان های 
بسیاری دست و پنجه نرم می کردیم اما در حال حاضر 

نه تنها این محدودیت ها کاماًل برطرف شده اند بلکه 
نیز  اوراسیا و روسیه  اروپا،  آسیا،  به  امکان صادرات 

مهیاست.
ایران  پوشاک  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  عضو 
را  سهمگینی  ضربات  کرونا  بابت  دنیا  کل  افزود: 
تجربه کرد و در این میان شرکت هایی باقی ماندند 
از خود نشان دادند؛  به موقع  که واکنش سریع و 
ایران علی رغم تحریم و مشکالت متعدد، توانست 
تا حد قابل توجهی بر این وضعیت نامطلوب غلبه 
دارد  را  آن  آمادگی  پوشاک  تولیدکنندگان  و  کند 
که خدای ناکرده در صورت افزایش شیوع کرونا، 
خط تولید را ظرف مدت یک هفته به تولید اقالم 
به  و  دهند  تغییر  نیاز  مورد  پزشکی  و  بهداشتی 
خیابانی-  مدرس  آقای  وزارت صمت-  سرپرست 
بابت تأمین کاورال های پزشکی )روزانه صد هزار 
صورتی که  در  البته  دادیم  خاطر  اطمینان  قطعه( 
تسهیالت کافی برای دسترسی به مواد اولیه مورد 

نیاز توسط دولت مدنظر قرار گیرد.
به اعتقاد وی، با توجه به شیوع کرونا بخش عمده ای 
از قاچاق پوشاک کاهش پیدا کرد اما دولت با گسترش 

مناطق آزاد، مشکالت بسیاری را برای تولیدکنندگان 
داخلی به وجود آورده است. 

از  درصد  الی ۱7  داشت: حدود ۱۳  اذعان  عظیمی 
مواجه  فروش  افت  با  دنیا  پوشاک  بزرگ  برندهای 
هستند و به دلیل تمرکز پوشاک بر مقوله مد و فصل، 
نرفته  فروش  به  محصوالت  مجبورند  آنان  اغلب 
را با قیمت های بسیار نازل عرضه نمایند لذا هجوم 
پوشاک قاچاق به سمت ایران روند صعودی خود را 
طی می کند این در حالی است که طی چند سال اخیر 
برندهای پوشاک ایرانی، جایگاه شایسته و مطلوبی 
نزد مخاطبان پیدا کرده اند و در صورت قاچاق لجام 

گسیخته پوشاک، روند تولید مختل خواهد شد.
می کنند  تصور  برخی  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
صنعتگران پوشاک با واردات مخالف هستند؛ افزود: 
و  نداشته  پوشاک  رسمی  واردات  با  مخالفتی  هیچ 
نداریم بلکه معتقدیم پوشاک خارجی باید پس از طی 
مراحل قانونی و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، 
مالیات بر ارزش افزوده و ... وارد کشور شود اما واقعیت 
این است که متأسفانه پوشاک به اصطالح روی دست 
مانده خارجی به صورت کیلویی و بدون هیچ گونه 

ممیزی وارد کشور می شود.
مدیرعامل شرکت وان بای وان ابراز داشت: با توجه 
از  بخشی  گان،  و  ماسک  به  کشور  مبرم  نیاز  به 
تولیدات مجموعه را به تولید این قبیل محصوالت و 
رایگان انجام دادیم اما حجم نیاز به اندازه ای باال بود 
که پاسخگویی به تمام آنها دشوار به نظر می رسید، 
موضوع را با مسئوالن سازمان غذا و دارو در میان 
گذاشتیم و این که امکان تداوم تولید رایگان با توجه 
به افزایش نیاز کادر درمانی، سخت است. )توجه کنیم 
که قیمت کاورال چینی ۱۱تا ۱۳ دالر و قیمت همین 

محصول در کشور ما 4 دالر است.( 
عظیمی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم عملکرد 
دولتمردان به خصوص مسئوالن وزارت بهداشت در 
قبال تولیدکنندگان، تشکل ها و اتحادیه های پوشاک 
به نحوی باشد که آنان از تولید داوطلبانه و اختصاص 
بخشی از خطوط تولید به ارائه اقالم بهداشتی، دلسرد 

و مأیوس نشوند.

آمادگـی کامل صنعـت پوشـاک کشـور 
بـرای تأمیـن اقالم پزشکـی مورد نیـاز

دیدگاه

گفت وگو با حمید عظیمی- عضو هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران
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مهندس امیرمسعود بزرگیان- مدیر عامل شرکت مهندسی بازرگانی ژینا تکس- در مورد 

ظرفیت تولید منسوجات نبافته در کشور گفت: علی رغم مزیت های فراوان نسبی 
منسوجات نبافته کشور، طی بیست سال گذشته به دالیل مختلف، سرمایه گذاری 
و توجه الزم از سمت مسئولین امر و سیاستگذاران اتفاق نیفتاده لذا در مقایسه با 
کشورهای دیگر مانند ترکیه، عربستان، هند، چین و ... سرمایه گذاری چندانی در حوزه 
منسوجات بی بافت و منسوجات فنی صورت نگرفته است. کشور ما از نظر مزیت های 
صنعتی و فنی در تولید منسوجات بی بافت در مقام مقایسه با کشوری مانند ترکیه 
از شرایط به مراتب بهتری در زمینه دسترسی به مواد اولیه، نهاده های تولید صنعتی 
مانند نیروی انسانی، برق و ... برخوراست ترکیه برای تهیه مواد پتروشیمی یا  الیاف 
پلی استریا نیازمند واردات است، )حتی یکی از مقاصد مواد پلیمری و الیاف پلی استر 
صادراتی ایران، ترکیه می باشد( اما با این اوصاف سرمایه گذاری ترکیه در زمینه تولید 
منسوجات بی بافت، چندین برابر ایرانبوده  و این به عنوان یکی از مراکز قابل توجه 
تولید منسوجات بی بافت در منطقه مطرح می باشد. طبق آمارهای رسمی ترکیه در 
زمینه ظرفیت تولید منسوجات بی بافت طی سال های ۲۰۰9 تا ۲۰۱4 ، دوبرابر شده 
و طی سال های ۲۰۱4 تا ۲۰۱9 مجدداً این حجم تولید رشد ۱۰۰ درصدی را تجربه 
کرده است و کماکان آهنگ رشدصنعت منسوج نبافته در ترکیه چندین برابر کشور 

ماست.
وی ادامه داد: امروز در منطقه با کشوری همچون عربستان صعودی مواجهیم که 
مزیت  خاصی غیر از مواد پتروشیمی برای تولید منسوجات بی بافت ومنسوجات فنی 
ندارد اما تولید این کشور رقم بسیار باالیی را به خود اختصاص می دهد و کل 
منسوجات بی بافت تولیدی عربستان با جمعیتی حدود یک سوم کشور ما  معادل کل 

آن چیزی است که در کشور وسیع و پهناور ایران تولید می گردد. 
به گفته مهندس بزرگیان، نیازهای جهانی به منسوجات بی بافت طی ۵۰ سال 
گذشته همواره رشد بسیار باالیی داشته و تولید منسوجات بی بافت در تمام کشورها 

روند صعودی خود را با شناب طی کرده، حتی درکشورهای پیشرفته صنعتی که 
به دلیل هزینه های تولید باال برای منسوجات در آن مناطق به طور معمول عالقه 
ای به توسعه منسوجات وجود ندارد ،با توجه به سودآوری و ارزش افزوده صنعت 
منسوجات فنی و بی بی بافت ها همچنان در کشورهای اروپایی، آمریکا و ژاپن 
مورد توجه سرمایه گذاران می باشد. وی تأکید کرد: اگر به طور متوسط در صنعت 
منسوجات بی بافت رشد حدود ۶-7 درصدی برای کل دنیا در نظر بگیریم؛ میزان 
رشد کشورهای در حال توسعه و کشورهای آسیایی شاید حدود ۱۰ درصد باشد و 
سهم کشورهای پیشرفته مانند آلمان، آمریکا، ژاپن و ... حدود ۳-4 درصد است و 

طبق برآوردها در سال های آینده هم این رشد حفظ خواهد شد. 
مدیرعامل ژینا تکس، بازار منسوجات بی بافت را بازاری افزایشی و سودآور توصیف 
کرد و گفت: متأسفانه در کشور ما به دلیل سیاست های نادرست سالهای گذشته مانند 
خروج تولید منسوجات بی بافت از فهرست اولویت های وزارت صنعت بین سالهای 
دهه هشتاد و اوایل دهه 9۰ ، ومحدودیت های تحریمی باعث بروز مشکالتی در 
سرمایه گذاری و حجم ظرفیت تولید این بخش از نساجی شده است، حتی بدون 
در نظرگرفتن پاندمی کرونا هم منسوجات بی بافت در کشور به رشد الزم دست 
نیافته است و قطعا بازارمنسوجات بی بافت در آینده با توجه به نیازهای جدید و تغییر 
سبک زندگی متاثر از ویروس کرونا و تبعات بعد از عبور آن، آسیب های مربوط به 
عدم توسعه مناسب این صنعت را بیشتر حس خواهد کرد. مهندس بزرگیان اظهار 
داشت: در تقسیم بندی کاربردهای مختلف منسوجات بی بافت، کاربردهای پزشکی و 

بیمارستانی شاید ۵ درصد از سبد کل منسوجات بی بافت را تشکیل می دهد. 
وی اذعان داشت: در حوزه تولید مواد اولیه پوشک، نوار بهداشتی و دایپر ضعف های 
بسیاری داریم، انحصار پدید امده در این صنعت در کنار عدم سرمایه گذاری مناسب 
در راه اندازی خطوط با کیفیت باال و تکنولوژی روز، قیمت تمام شده و بازار این 
محصوالت در کشور را نسبت به قیمت های جهانی بسیار این اقالم گران کرده 
و قدرت رقابت تولیدگندگان محصوالت تولیدی از انواع منسوج نبافته را نسبت 
به رقبای خارجی در بازارهای داخلی و منطقه ای به صورت منفی تحت تاثیر قرار 
میدهد. اعمال مقرارات بازرگانی و سیاست های تعرفه ای در کشور به جای اینکه به 
صورت کالن نگاهی فراگیر به توسعه صنعت، اشتغال و ثروت آفرینی در این صنعت 
داشته باشد به نوعی تحت فشار شرکت های خاص برای استمرار انحصار غیر موجه 
و رانت های ویژه نقش آفرینی می کند. در حال حاضر نیازمند ورود واحدهای متعدد 
و متنوع به حوزه تولید منسوجات بی بافتی هستیم که بتواند انواع مواد اولیه مورد 
نیاز در صنعت تولید پوشک، تجهیزات بیمارستانی، ماسک های تنفسی، صنعت 
چرم مصنوعی، صنعت خودرو، کاربردهای ژئوتکستایل، کشاورزی ، مصارف خانگی 
و ..... را تأمین کند. در حال حاضر و با توجه به اولویت ها و ضرورت های مقابله 
با کرونا، بخش عمده ای از تولیدات واحدهای منسوج نبافته موجود که عمدتا در 
کاربردهای دیگر مورد مصرف قرار میگرفت برای تامین نیازهای ضروری مقابله با 
کرونا اختصاص پیدا کرده است. با رشد ناگهانی این مصارف در دنیا صادرکنندگان 
جهانی هم تمایلی به صادرات محصول خود به ایران نداشته یا قیمت باالیی 

منسوجات 
بی بافت 

راهی برای 
توسعه 
صنایع 

نساجی 
کشور

مهندس امیرمسعود بزرگیان- مدیر عامل شرکت مهندسی بازرگانی ژینا تکس

تهیه و تنظیم: سید امیرحسین امامی رئوف
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برای محصوالتشان طلب می کنند اختصاص حجم 
باالیی از این تولیدات برای تولید انواع ماسک و البسه 
بیمارستانی و تجهیزات پزشکی ) که بسیاری از ان 
استاندارد و کیفیت الزم برای این کاربرد را هم ندارند( 
می تواند مشکالت واحدهای تبدیلی منسوجات بی 
بافت را برای تامین مواد اولیه مصرفی تشدید نماید.  

بنابر اعالم این صنعتگر نساجی، طبق آمار تا پیش 
از شیوع بیماری کرونا، ظرفیت تولید سالیانه ماسک 
در کشور ما حدود ۲۰۰ میلیون قطعه بود که معمواًل 
بالغ بر۱۱۰-۱۲۰ میلیون قطعه در سال تولید می شد، 
با واردات ماسک های ارزان قیمت و بی کیفیت چینی 
 N95 نیز روبرو بودیم، ماسک های تخصصی مانند
که تولید داخلی نداشت و برحسب نیاز برخی نهادها 
از  کرونا،  شیوع  با  می شد.  وارد  ارگان های خاص  و 
تولید روزانه یک میلیون و ۲۰۰ قطعه ماسک توسط 
واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری در کشور 
سخن گفته می شود و یکی از شرکت ها ادعای تولید 
روزانه سه میلیون قطعه ماسک را مطرح کرده ) البته 
هنوز پروانه بهره برداری برای آن صادر نشده است(. در 
مجموع می توان گفت حدود 4 میلیون قطعه ماسک در 

کشور در حال تولید است.
وی ادامه داد: وقتی تولید روزانه 4 میلیون قطعه ماسک 
با مصرف ساالنه حدود ۲۰۰ میلیون قطعه ماسک در 
سال گذشته را مورد مقایسه قرار می دهیم، متوجه 
خواهیم شد که ظرفیت اسمی معمول کشور چندین 
برابر افزایش پیدا کرده است که نشان از تالش خوب 
فعالین این صنعت و ظرفیت های باالی کشور بوده 
است. از گوشه و کنار هم شنیده می شود که واحدهای 
جدیدی برای تولید ماسک در حال راه اندازی هستند؛ با 
توجه به توصیه های اکید سازمان بهداشت جهانی مبنی 
بر استفاده از ماسک برای مقابله با کرونا، مسئوالن 
ماسک  برای  کافی  ذخایر  تأمین  مترصد  ما  کشور 
هستند تا اجباری بودن استفاده از ماسک در اماکن 
عمومی، معابر، خیابان ها، مراکز تجمع افراد و ... را اعالم 
نمایند که این امر مستلزم تولید بیشتر ماسک است. به 
دلیل این که تولید ماسک برای مقابله با ویروس کرونا 
به اندازه الزم وجود ندارد و قیمت تمام شده ماسک 
برای مصرف کننده عادی در کشور باالست، کسی از 

لزوم تعویض سریع ماسک های تنفسی در رسانه های 
رسمی سخنی به میان نمی آورد که مهم ترین دلیل  
آن  ناکافی بودن ذخایر تولید ماسک و قیمت باالی 

ماسک برای مصرف کنندگان می باشد.   
بخواهند  مسئوالن  اگر  بزرگیان،  مهندس  گفته  به 
استفاده از ماسک در معابر و خیابان ها ا اجباری اعالم 
کنند، برآوردها نشان می دهد که روزانه به حدود ۵۰ 
میلیون قطعه ماسک مورد نیاز است؛ به عبارت بهتر در 
این شرایط مصرف سرانه ۲۵ میلیون خانوار ایرانی در 
روز را کارشناسان دو عدد ماسک در روز برآورد می کنند 
و معنی آن ۵۰ میلیون قطعه ماسک، حدود ۱۲ برابر 

ظرفیت فعلی تولید ماسک در کشور است.
وی میزان مصرف ماسک در کشور را حدود ۵ تا ۱۰ 
میلیون قطعه در روز اعالم کرد و افزود: نمی توان برآورد 
دقیقی از میزان تولید ماسک در آینده داشت و منوط به 
تصمیم گیری دولت جهت اجباری شدن استفاده از این 
محصول است اما نکته مشخص این که پس از اتمام 
کرونا، میزان مصرف ماسک به همین اندازه نخواهد 
بود و سرمایه گذارانی که امروز می خواهند واحد تولید 
ماسک راه اندازی نمایند، باید بسیار محتاطانه در این 
حوزه گام بردارند و مسائل مربوط به بازار فروش در 
آینده را لحاظ نمایند. شرایط بعد از کرونا هرچند به 
میزان مصرف کم حدود ۲۰۰ میلیون قطعه در سال 
بر تخواهد گشت و احتماال چند برابر مصرف ماسک 
در سال های گذشته خواهد بود، حتی پس از فروکش 
کردن کرونا به دلیل آشنایی مردم با فرهنگ استفاده 
از ماسک و اطالع آنان در مورد تفاوت ماسک های 
مختلف ) پزشکی، چندالیه،  N95 ،N99 و ...( میزان 
مصرف ماسک باال خواهد ماند زیرا به خوبی دریافته اند 
در آینده می توانند از ماسک های با بازدهی باال در مقابله 
با آلودگی هوا استفاده کنند؛ همین موضوع احتمال 
مصرف سرانه ماسک نسبت به سال های گذشته را 
افزایش می دهد اما به طور قطع پس از کرونا، برای 
بسیاری از ظرفیت های جدید تولید ماسک، مشتری 
نخواهیم داشت لذا سرمایه گذاری های جدید مستلزم 

دقت و توجه بیشتر است. 
در  داشت:  ابراز  ادامه  در  نساجی  صنعت  فعال  این 
سیستم سنتی تولید ماسک که همچنان حرف اول 

را در دنیا و کشور می زند، باید الیه های ملت بلون را 
به عنوان حداقل و کف کیفیتی ماسک در نظر بگیریم؛ 
به عبارت دیگر اگر ماسکی دارای الیه  ملت بلون 
نباشد، عماًل این ماسک با الیه های اسپان باند امکان 
بدام انداختن  هیچ یک از انواع ویروس ها و باکتری ها را 
نخواهد داشت و تنها عاملی که در ماسک های تنفسی 
نقش فیلتر موثر )یا نسبتاً موثر( را در برابر بیماری ها ایفا 
می کند؛ الیه ملت بلون است معموال این الیه ها در 
ساختار ماسک های سه الیه )موسوم به ماسک های 
مقابل  در  مصرف کننده  ایمنی  می توانند  جراحی( 
باکتری و ویروس را تا 8۰ درصد ایجاد نمایند  برای 
این کار بایستی در میان یکی از سه الیه تولید ماسک، 
ملت بلون با حداقل گرماژ مورد نظر وجود داشته باشد 
) حدود ۲۰ گرم( که بتواند حداقل نیاز استاندارد برای 

جلوگیری از ورود ویروس و باکتری را تأمین کند. 
مدیرعامل ژیناتکس ضمن بیان این مطلب که معمواًل 
در تولید ماسک های چهار یا پنج الیه ، حداقل دو 
الیه ملت بلون می بایست مورد استفاده قرار گیرد؛ 
بلون در  تولید ملت  از  زمانی که  خاطرنشان کرد:  
تولید ماسک سخن می گوییم، منظور ملت بلون دارای 
خاصیت فیلتری است که اواًل از لحاظ گرماژ و ثانیًا 
از جهت متوسط ظرافت الیاف متشکله  به گونه ای 
باشد که خواص فیلتری الزم برای جلوگیری و به دام 
انداختن ویروس و باکتری را داشته باشد؛ به عبارت 
دیگر انتظاری که ما از ظرافت الیاف برای ملت بلون 
موثر در تولید ماسک های جراحی، پزشکی و N95 مت 
بلون هایی است که ظرافت الیاف آنها حدود ۰/۵ تا۰/۱ 
دنیر باشد و اگر ملت بلون های تولیدی دارای ظرافت 
متوسط الیاف بیش از اینها باشد، به همان نسبتی که  
ظرافت الیاف آنها ضخیم تر می شود؛ میزان کارآیی آنها 

در برابر ویروس و باکتری کاهش پیدا می کند.
وی اذعان داشت: تولید ماسک های N95 مستلزم 
استفاده از ملت بلون های استاندارد با ظراف الیاف در 
حد نیم تا یک میکرون  است؛ ضمن این که ملت بلون 
تولیدی در عرضه ماسک های با راندمان باال، عالوه بر 
این که باید الیاف متشکله آنها دارای ظرافت حدود ۰/۵ 
دنیری باشد، نیازمند تکمیل های خاص الکترواستاتیک 
نیز می باشد تا با استفاده از این خاصیت، بتواند به دام 
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انداختن ویروس و باکتری را تسریع نمایند. در مجموع 
می توان گفت تولید ماسک های N95 و مشابه آن با 
تولید ملت بلون های معمول ساخت ایران حتی اگر 
ظرافت های الزم را داشته باشد امکان پذیر نخواهد بود. 
مهندس بزرگیان تصریح کرد: در دنیای علم امروز 
مت بلون با توجه به نیاز فراگیر تمام کشورها نسبت به 
تولید ماسک های تنفسی برای مقابله با ویروس کرونا 
به عنوان »طالی سپید« شناخته می شود اما در کشور 
ما متأسفانه حجم تولید ملت بلون مانند سایر شاخه های 
منسوجات نبافته به اندازه نیاز کشور نبوده و نیست و 
ملت بلون های تولید داخل که توسط دو شرکت ارائه 
می شوند، بنابر مشتریان فراوانی که دارند و کنترلی بر 
کیفیت محصوالت خروجی آنها وجود ندارد، متوسط 
دنیر آنها معمواًل باالست، مشاهده می شود واحدهای 
تولید ماسک از ملت بلون هایی استفاده می کنند که از 
استاندارد الزم از نظر گرماژ بسیار سبک تر هستند. وقتی 
به ساختار ملت بلون های تولیدی در بازار ایران توجه 
می کنیم، به این نتیجه می رسیم که متأسفانه برای 
افزایش حجم تولید، ملت بلون هایی با الیاف ضخیم تر 
تولید می  شود تا در این بازار منافع بیشتری کسب کنند 
در حالی که چنین مت بلون هایی از نظر کیفیت می تواند 
اثرات مخربی را بر کیفیت و کارایی انواع ماسک های 
به   N95 ماسک های  تولید  و  باشد  داشته  تنفسی 
صورت مطلق با مت بلون های تولید داخل، امکان پذیر 
نیست در حالی که این روزها شاهد افزایش نجومی و 
غیرمنطقی قیمت ملت بلون هستیم که باید در این 

زمینه تولیدکنندگان دقت کنند.
وی متذکر شد: نکته ای که می تواند جایگزین خوبی 
تکنولوژی   باشد؛  کشور  در  بلون  مت  تولید  برای 
بنیان  دانش  شرکت های  توسط  که  است  جدیدی 
جدید در کشور معرفی شده است ؛ و آن پوشش دهی 
الیاف نانو به روی الیه های منسوج نبافته به عنوان 
جایگزین بسیار خوب الیه های ملت بلون است. در 
واقع با درصد اندکی از الیاف نانو می توان به کیفیت 
الزم برای تولید ماسک های پزشکی معمولی سه الیه 
رسید، با پوشش دهی و ضخامت کمی بیشتر الیاف 
نانو روی الیه های اسپان باند می توان الیه هایی را 
تولید کرد که جایگزین بسیار خوبی برای ملت بلون 

باشد.   N95 تولید ماسک های برای  استاندارد  های 
خوشبختانه در این حوزه کشور ما، تکنولوژی های قابل 
توجهی معرفی کرده که مورد استقبال سازندگان معتبر 
و بین المللی دنیا قرار گرفته و چه بسا بهترین روش 
برای جایگزینی این قبیل نیاز، توسعه و توجه بیشتر به 
روش الکترو اسپینینگ است. بسیاری از دانشجویان و 
فارغ التحصیالن جدید نساجی در این حوزه کار کرده اند 
و یکی از کاربردهای موفق الکترو اسپینینگ های نانو 
در حوزه تولید ماسک است که ورود موفقی به  صنعت 

داشته و در حال خدمت رسانی به کشور است. 
مهندس بزرگیان در ادامه این گفت وگو پیرامون توجیه 
اقتصادی صادرات اقالم بهداشتی )مرتبط با صنایع 
نساجی( گفت: تأمین نیازهای اولیه کشور در اولویت 
نخست قرار دارد اما نکته اینجاست که صادرات به 
بازارهای جهانی یکی از بهترین روش ها برای تولید 
آموزش  داخل،  در  باکیفیت  و  استاندارد  محصوالت 
و ارتقای سطح کیفی تولیدکنندگان است که از این 
طریق در نهایت بر سالمت و بهداشت مردم موثر 

خواهد بود. 
مدیرعامل ژیناتکس ضمن اشاره به این مطلب که 
اقالم  به  نسبت  کشور  داخلی  نیازهای  میزان  باید 
افزود:  شود،  رصد  مرتبط  مسئوالن  توسط  پزشکی 
بهتر است با رصد میزان نیاز داخل برای تامین منافع 
تولیدکنندگان به محض فراهم شدن نیازهای داخل 
در هر نوع محصولی مجوز صادرات را صادر نمایند 
تا تولیدکنندگان داخلی در این ایام که تقاضای جهانی 
باالیی برای منسوجات پزشکی و در تمام دنیا وجود 
دارد جا پای خود را در صادرات محصوالتشان پیدا 
کنند. قطعاً این توانمندی و مزیت در صنعتگران ایرانی 
وجود دارد که تأمین کننده بخشی از تجهیزات پزشکی 
مانند گان های جراحی، گان های استریل، پک های 

بیمارستانی، کاورال های ایزوله و ... باشند. 
وی اضافه کرد: بهره گیری از مزیت های مذکور و یافتن 
بازارهای جدید، همواره هزینه های خاص خود را دارد و 
یکی از اقدامات موثر در این زمینه صادرات بخشی از 

تجهیزات پزشکی مورد نیاز سایر کشورهاست. 
 مهندس بزرگیان در مورد تبعات شیوع کرونا بر صنعت 
نساجی گفت: به جز بخش کوچکی از صنایع نساجی 

ایران و جهان که )به طور مستقیم یا غیرمستقیم( با 
تولید تجهیزات پزشکی و موارد مورد نیاز برای مقابله 
با کرونا سروکار دارند و رشد و رونق اندکی را تجربه 
کردند؛ سایر بخش های نساجی به دلیل شیوع کرونا با 
کاهش رشد و رکود مواجه شده اند و تولیدکنندگان 
داخلی و خارجی بخشی از بازار فروش خود را از دست 
خواهند داد و این موضوع برای کشور ما در کنار سایر 
مشکالت و چالش های پیشین مانند تحریم ها قرار 

می گیرد. 
وی ابراز داشت: اتفاقی که این روزها در زمینه مبارزه با 
ویروس کرونا شاهد هستیم؛ از دیدگاه فعاالن صنایع 
نساجی می تواند به عنوان یک فرصت بزرگ دیده شود. 
امروز شاهدیم منسوجات بی بافت و منسوجات فنی 
کاربردهای وسیع پزشکی و بهداشتی در مقابله با کرونا 
دارد، منسوجات فنی و الیه های بی بافت می تواند 
در کاربردهای متنوع موردنیاز کشور مانند آلودگی هوا، 
تصفیه آب و... کاربرد داشته باشد؛ بنابراین می توان 
گفت منسوجات فنی و منسوجات بی بافت به عنوان 
یکی از رشته های تخصصی باید کاربردهای خاص 
خود را در شاخه های مختلف صنعت و ابعاد مختلف 
زندگی مردم ایفا کند. این صنعت می تواند بازده و سطح 

زندگی مردم را ارتقاء دهد. 
 این فعال صنعت نساجی یادآور شد: امروز بسیاری 
از صنایع کشور مانند خودرو سازی، ساختمان سازی، 
راه سازی، سدسازی، کشاورزی، بهداشت و .... نیازمند 
بهره گیری از خدمات فنی و تخصصی توسط فعاالن 
صنعت نساجی جهت تأمین نیازهای خود هستند که 
این امر رشد و توسعه صنایع نساجی و ارتقای بهره وری 

سایر صنایع را به دنبال خواهد داشت. 
به اعتقاد وی، منسوجات فنی و بی بافت راهی است 
که می تواند آینده صنعت نساجی را تأمین کند و ارزش 
برای صنعت  این حوزه ها  ایجاد شده توسط  افزوده 
نساجی متداول، بسیار باالتر خواهد بود؛ کما این که 
بر این  کشورهای پیشرفته صنعتی و علمی عمدتاً 
حوزه ها تمرکز می کنند که با توجه به جوانان مشتاق 
و حجم باالی مراکز دانشگاهی فعال ، جهت گیری در 

زمینه های مذکور  بسیار موثر و راهگشا خواهد بود.  
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بنا بر گفته میرمحمدعلی گلچوبیان- رئیس اجرایی 
مونیر ایران"Muniere"- شیوع کرونا نباید به 
اقتصادی کشور مورد  عنوان علت اصلی وضعیت 
توجه قرار گیرد، بلکه الزم است دیدگاهی کامل به 
عوامل موثر بر اقتصاد و محیط کسب و کار داشته 
باشیم و البته موضوع کرونا از جمله آخرین قطعات 
این پازل به شمار می آید و چه بسا تصویر ایجاد 
اما  بر شیوع کرونا قلمداد شود،  شده تماما مبتنی 

این گونه نیست!
شرایط  که  بفرمائید  مالحظه  داشت:  اذعان  وی 
از شیوع  پیش  بر کشور حتی  کار حاکم  و  کسب 
انواع  و  فساد  اقتصادی،  رکود  از  متأثر  کرونا، 
تحریم،  در  ریشه  مسائل  این  و  بود  ناکارآمدی ها 
اکنون  داشت، هم  مدیریت کشور  کیفیت  و  تورم 
نیز شاهد حادثه جدیدی به نام شیوع کرونا هستیم!
گلچوبیان ادامه داد: مبادالت تجاری؛ به دلیل شیوع 
کرونا، مدتی مرزها بسته و زنجیره لجستیک مختل 
بود و هم اکنون به تدریج شاهد بازگشت شرایط 
به حالت قبل هستیم هرچند هنوز در کشورهای 
قوانین سخت گیرانه ای  فارس شاهد  حاشیه خلیج 

هستیم و  به نظر می رسد که دنیا پس از شوک 
ناشی از شیوع کرونا و تجربه رکود اقتصادی ناشی 
انواع  ایجاد  بدون  اما  محتاطانه  رویکردی  آن،  از 
عبارتی  به  می کند،  دنبال  را  ممنوعیت  و  توقف 
در  کرونا  بعدی  موج های  بروز  صورت  در  حتی 
اقصی نقاط دنیا، به نظر می رسد حداکثر طی ۳ تا 
با  اقتصادی  روابط  شدن  عادی  شاهد  آتی  ماه   ۶
انواع پروتکل های الحاقی باشیم، اما مساله اصلی در 
تجارت رسمی ایران، ثبت سفارش، تبادل ارز، بیمه 
و حمل و نقل است، که حتی در صورت ریشه کن 
شدن ویروس کرونا، همچنان همراه ما خواهد بود.

وجود  با  داشت:  بیان  ایران  مونیر  اجرایی  رئیس 
مسائل طرح شده، فرصت ناشی از کاهش تقاضا در 
بازارهای بین المللی، فرصت مناسبی برای چانه زنی 
و خرید مواد اولیه، دانش فنی و ماشین آالت با قیمت 
مناسب است، اما همین فرصت به دلیل چالش های 

موجود در تأمین ارز، چندان ساده نیست.
اقالم  صادرات  که   سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
بهداشتی )مرتبط با نساجی و پوشاک مانند ماسک، 
گان، کاورال و...( در شرایط فعلی منطقی است یا 

بازار داخلی متمرکز بود؛ گفت:  نیاز  باید بر تامین 
و  گرفت  نادیده  را  صادراتی  فرصت های  نباید 
استفاده سریع از فرصت ها در شرایط کنونی بسیار 
موثر خواهد بود، اما ایجاد تصویری غیر واقعی نیز 
خطرناک و منجر به تضییع منابع خواهد شد، در 
مورد اقالم یاد شده باید به بهای جهانی کاالها در 
بازار جهانی توجه کنیم)با فرض کیفیت و قدرت 
تامین یکسان(، به نظر می رسد تنها مزیت موجود 
در تولید اقالم یاد شده، نرخ پایین دستمزد در ایران 
و نرخ برابری ریال در برابر سایر ارزها باشد، این 
مزیت نوط به حفظ بهره وری تولید میتواند منجر 
به کاهش چشم گیر بهای تمام شده اقالم یاد شده 
باشد، اما به دو دلیل، این فرصتی بسیار کوتاه مدت 

است:
کار  نیروی  از  متعددی  کشورهای  آنکه،  نخست 
با  ایران  از  پیش  و  هستند  برخوردار  قیمت  ارزان 
تجربه  المللی  بین  مشتریان  و  جهانی  بازارهای 
از جمله  دارند،  را  این بخش  در  و تجارت  مراوده 

فیلیپین، هندوستان، کوبا، پاکستان، بنگالدش.
دوم آنکه، به دلیل نیاز فراگیر جهانی به اقالم یاد 
شده، با سرعت زیادی شاهد حضور فناوری تولید 
خودکار در محصوالت یاد شده هستیم و این مساله 
تنها مزیت اقتصادی در تولید را به چالش خواهد 
کشید، به خاطر داشته باشیم که در تولید مواد اولیه 
مربوطه به دلیل تفاوت نرخ بهره وری عوامل تولید، 

قدرت رقابت چندانی قابل تصور نیست.
فرصت های  از  نباید  وجود  این  با  متحد؛  صادرات 
ناشی از ضرورت در کشورهای مختلف چشم پوشی 
تشریفات  دلیل  به  می رسد  نظر  به  هرچند  کرد 
صادراتی و چالش های مرتبط، بهتر است گروه های 
و  نمایند  به صادرات  اقدام  متحد  طور  به  تجاری 
مدیریت  زنجیره  در  متوسط  و  کوچک  واحدهای 
تولید  به  اقدام  بزرگ  شرکت های  یا  انجمن ها 
و  سرعت  تا  نمایند  مشترک  صادرات  و  استاندارد 
کیفیت بیشینه و هزینه ها و چالش ها کمینه شوند.

گلچوبیان در ادامه این گفت وگو، سال 99 را مستقل 
از تمام آرزوها، شعارها و تبلیغات سال پر رونق یا 

نبایـد فرصـت های صادراتـی  را نادیـده گرفت
گفت وگو با میرمحمدعلی گلچوبیان- رئیس اجرایی مونیر ایران

تهیه و تنظیم: اکرم باقری توستانی
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عادی توصیف نکرد و گفت: شاید برای برخی صنایع یا واحدها بنابر 
هوشمندی یا زیرساخت های موثر در این شرایط رونقی نسبی قابل 
پیش بینی باشد، اما فضای عمومی کسب و کار برای واحدهای تولید 

پوشاک به تفکیک زیر قابل ارزیابی است:
*برای محصوالت رسمی از جمله کت و شلوار مردانه و لباس های 
مجلسی بانوان به دلیل کاهش چشمگیر مراسم و روابط اجتماعی، 

رکود نسبی قابل پیش بینی است.
*برای محصوالت کژوال و اقتصادی، شرایط بهتر حتی پر رونق قابل 

پیش بینی است، به ویژه محصوالت الیه مرزی با مصارف دوگانه.
*برای محصوالت کودکان افت کمتری نسبت به محصوالت رسمی 
قابل تصور است، اما رونق محصوالت کژوال برای این دسته قابل 

تصور نیست.
*محصوالت تخصصی نظیر لباس کار، نظامی و سازمانی با تغییر 

جدی مواجه نخواهند بود.
وی اضافه کرد: به طور کلی به دلیل تورم موجود در جامعه، کاهش 
و  تقاضا  در سمت  اجتماعی  مراودات  کاهش شدید  و  قدرت خرید 
و  درگردش  سرمایه  تأمین  اولیه،  مواد  تامین  از  ناشی  چالش های 
تقویم کاری نامطمئن در سمت عرضه، سالی پر چالش برای صنایع 
عمل  ابتکار  در  نهفته  ارزش های  اما  می شود،  بینی  پیش  پوشاک 
مدیران و اتحادهای تجاری را نباید از نظر دور داشت، چه بسا در 
شرایط نا ایمن محیطی، انواع ابتکار عمل ها و خالقیت های فردی 
و گروهی منشأ تحوالت جدیدی باشد، اما این تحوالت عمومی و 

فراگیر نخواهد بود.
در  بی تردید  کرد:  خاطرنشان  خاتمه  در  پوشاک  صنایع  فعال  این 
شرایطی آرمانی حتی عادی قرار نداریم، اما نباید از آینده غافل ماند و 
ضروری است با کوشش، هوشمندی، اتحاد و رعایت اخالق حرفه ای 
شرایط موجود را به نفع ذینفعان اعم از سهامداران، کارکنان و شرکای 
کاری اصالح نماییم، هرچند سیاست های کالن سیاسی و اقتصادی 
در اختیار صاحبان کسب و کار نیست، اما با رعایت موارد یاد شده 
می توان، هزینه و رنج عبور از شرایط موجود را کمی تخفیف داد، و 
فرصت را برای انواع اصالحات ساختاری و سیستمی غنیمت شمارد، 
بر  مبتنی  تجارت  و  حرفه ای  اخالق  ظرفیت ها،  مهمترین  از  یکی 
احترام، صداقت، رواداری، عدالت و خوش قولی است، به ویژه آن که 
در تنگناهای اقتصادی یکی از اولین قربانیان، اخالق و اعتماد است، 
و به همین دلیل باید مراقب زیرساخت ها و عوامل موثر بر کسب و 
کار باشیم و اعتبار، اعتماد و همکاری های تجاری را با دقت مراقبت 

کنیم و توسعه دهیم.

مهندس احسان سلطانی- کارشناس اقتصادی- اظهار داشت: حجم قابل توجهی از 

انواع پوشاک و منسوجات به فروش نرفته بازارهای اروپایی، روی دست کشورهای 
تولیدکننده باقی مانده  که با قیمت های بسیار نازل وارد ایران می شوند و در آینده نه 

چندان دور، با موج کاالهای وارداتی ارزان قیمت مواجه خواهیم شد.
به گفته مهندس سلطانی، تولیدکنندگان نساجی و پوشاک با از دست دادن بازار 
شب عید، ضربات جبران ناپذیری را تحمل کردند و در حال حاضر بخش عمده ای 
از کاالهایشان در فروشگاه ها و مغازه ها باقی مانده و شاهد افزایش چک های 

برگشتی هستیم. 
وی افزود: با بسته بودن مراکز تفریحی و پاساژهای خرید، مردم کمتر از قبل برای 
گردش و تفریح بیرون می روند و تمایل چندانی هم به خرید پوشاک از خود نشان 
نمی دهند؛ حتی اگر هم پول کافی در اختیار داشته باشند، خرید نمی کند چون بر 
این باورند در شرایط فعلی که موج های بعدی کرونا در راه است، باید پس اندازی 

داشته باشد و منابع مالی خود را حفظ نماید.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: مسأله بسیار مهم بعدی، کاهش درآمد مردم 
است و اغلب خانواده  ها ترجیح می دهند درآمد خود را صرف خرید مایحتاج روزانه و 
عمومی نمایند و در این میان پوشاک، گزینه ای است که همان ابتدا از سبد خانوار 
حذف می شود. مهندس سلطانی در پایان اذعان داشت: حتی اگر از بیماری کرونا 
رهایی پیدا کنیم، درگیر کرونای اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش تورم 
و ... خواهیم شد. به طور کلی سال سختی پیش رو داریم و بعید می دانم اوضاع به 

این زودی ها بهتر شود....

موج قاچاق 
پوشاک در 
راه است... 

گفت وگو با مهندس احسان سلطانی- کارشناس اقتصادی

تهیه و تنظیم: اکرم باقری توستانی
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در  نساجی-  ریسندگی  خطوط  مشاور  حقیقی-  سعید 

پاسخ به این سوال که شیوع کرونا چه تأثیراتی بر 
روند فعالیت صنایع نساجی کشور )در بخش صادرات، 
تأمین مواد اولیه وارداتی به دلیل بسته بودن مرزها( 
گذاشته، عنوان داشت: بزرگترین معضل کرونا در این 
صنعت از هم گسستن زنجیره خرید و فروش از مواد 
اولیه تا محصول نهایی است که این وقفه باعث شد 
مشکالت عدیده ای در پرداخت های مالی به صورت 
زنجیره ای به وجود آید به عبارت دیگر مصرف کننده 
نهایی نتوانست برای خرید به فروشگاه برود و صاحب 
فروشگاه نتوانست پول خرید محصول را به تولیدکننده 
بدهد. در تمام این مسیر کمبود نقدینگی به وجود آمده 
و در رأس هرم باعث شد تا عالوه بر تحریم نساجی با 
کم لطفی بانک ها نیز روبرو شویم و نتوانیم آن طور که 

باید و شاید برای خرید مواد اولیه اقدام نماییم.
وی ادامه داد: بسته شدن مرزها، تعطیلی مراکز خرید 
در خارج از کشور و توقف در روند زنجیره صادرات 
باعث بروز مشکالت عدیده در انباشت محصوالت 
برگشت  نهایت  در  و  درآمدزایی  عدم  تولید شده، 

بسیاری از سندهای مالی شده است.
به اعتقاد این صنعتگر، واحدهای تولیدی برای برگشت 
به شرایط عادی حداقل به دو سال زمان نیاز دارند 
البته به شرطی که در بخش های خارج از کنترل آنها، 
با مشکلی روبرو نشوند )متأسفانه در حال حاضر این 
مشکل یعنی افزایش نرخ ارز و سختی های تامین 
آن برای حفظ بقای واحدهای تولیدی به وجود آمده 

است(
حقیقی تصریح کرد: تحریم ها، شیوع کرونا ، کند شدن 
روند صادرات نفت و سقوط قیمت نفت و محصوالت 

در  نقدینگی  کمبود  تا  شد  باعث  جهان  در  نفتی 
خرید  روند  و  آید  وجود  به  مرکزی  بانک  سیستم 
مواد اولیه کارخانجات کندتر صورت گیرد؛ همچنین 
باعث جابجایی اولویت های مواد اولیه گردید و این 
موضوع باعث شد تا ارز نیما که در اسفند ماه به مبلغ 
۱۲۵۰۰ تومان توسط بانک ها عرضه می شد امروز ) 
زمان انجام این مصاحبه( به قیمت هجده هزار تومان 
رسیده و در این مدت کوتاه قیمت الیاف آکریلیک در 
بازار داخل کشور از ۳۵ هزار تومان به 4۵ هزار تومان 
رسیده است. این افزایش قیمت در محصول از یک سو 
باعث بروز مشکالت عدیده در قراردادهای فی مابین 
تولیدکنندگان و از سوی دیگر عدم تعادل در قیمت ها 
باعث سر درگمی مشتریان در هر رده ای شده است. 
مشاور خطوط ریسندگی نساجی خاطرنشان کرد: از 
مردم کشور درخواست می کنیم تا با مصرف محصول 
ایرانی و همچنین اعالم نظرات خود در رسانه های 
جمعی، مطالبات خود را از محصول داخلی اعالم کنند 
تا تولید کنندگان براساس رهنمودهای مردم و بازخورد 

کیفیت کاالهای تولید شده نسبت به اصالح آن اقدام 
نمایند.

بنابر گفته وی، از مسئولین وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و سازمان های ذیربط نیز انتظار می رود تا با 
واحد های صنعتی  کارخانه ها،  از  میدانی  بازدیدهای 
فرسوده را شناسایی نمایند و با تشویق آنان به نوسازی 
خطوط تولید و اعطای وام های کم بهره باعث استمرار 
تولید محصول باکیفیت شوند زیرا با افزایش لجام 
گسیخته نرخ ارز، هیچ واحد تولیدی بدون کمک های 
دولتی قادر به خرید ماشین آالت نیست. برای مثال 
خرید یک خط تولید ریسندگی آکریلیک )از رنگرزی 
تا هیت ست( تا سه سال پیش با مبلغ ۲4 میلیارد تومان 
امکان پذیر بود اما این رقم امروز به ۱4۰ میلیارد تومان 
رسیده است! طبعاً چنین افزایش قیمتی باعث افزایش 
روند فرسودگی خطوط تولید می شود که بزرگترین 

خطر در آینده برای زنجیره تولید خواهد بود.  

فرسودگی خطوط 
و خطر بزرگ 

برای زنجیره تولید 

گفت وگو با سعید حقیقی-  مشاور خطوط ریسندگی نساجی

تهیه و تنظیم: مینا بیانی
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نساجی  انجمن  مشاور   - امامی  آرش  سید  مهندس 

استان  اصفهان-  ابراز داشت: تمام کسب و کارها 

در فروردین سال جاری تحت تأثیر کرونا، قرنطینه و 
در خانه ماندن مردم قرار گرفتند و این امر، بدترین 
زد  رقم  پوشاک  و  نساجی  برای صنایع  را  شرایط 
زیرا فروش شب عید را از دست دادند. در فروردین 
نیز به دلیل توقف پروازهای داخلی و خارجی و نبود 
کیف های  مانند  نساجی  اکسسورهای  گردشگر، 
باقی  تولیدکنندگان بالتکلیف  انبار  در   ... و  سنتی 
ماند و متأسفانه کسب و کار یک  سال شهر بزرگی 

مانند اصفهان را تحت الشعاع خود قرار داد.
ایران  در  مشاغل  درصد  حدود ۵۰  داد:  ادامه  وی 
مربوط به بخش خدمات ، ۳۰ درصد بخش صنعت 
و ۲۰ درصد کشاورزی است؛ وقتی بخش خدمات 
به دلیل شیوع کرونا مختل شد و امکان دورکاری 
دچار  کشور  اشتغال  درصد   ۵۰ نداشت،  وجود  نیز 
پوشاک  و  نساجی  آسیب های جدی شد و صنایع 
ایران بخش قابل توجهی از مصرف  کنندگان خود 

را از دست داد.   
بینی های  پیش  طبق  کرد:  تأکید  امامی  مهندس 
صندوق جهانی پول، اقتصاد ایران رشد منفی ۵/7 
را تجربه خواهد کرد به عبارت بهتر حجم اقتصاد 
همین  به  و  می شود  کوچک تر  درصد  ایران ۶-۵ 
شاغل  نیروهای  و  کارگران  ریزش  شاهد  دلیل، 
در واحدهای تولیدی خواهیم بود . در چهل سال 
اخیر میزان تورم  ۱9/۶ بوده است و طبیعتاً امسال 
نیز کمتر از رقم فوق تورم نداریم . رشد اقتصادی 
امسال منفی ۵-۶ درصد و رشد نقدینگی ۳۰-۲۰ 
شرایط  در  بنابراین  مي گردد ،  بیني  پیش  درصد  
نامطلوبی به سر می بریم و متأسفانه  هیچ  بسیار 
عزم و اراده ای در دولتمردان برای رفع این مسائل 
مشاهده نمی شود؛ لذا بازار چندان مطلوب، روشن و 

موفقی برای آینده متصور نیستم. 
اصفهان،  استان  نساجی  انجمن  مشاور  گفته  به 
مثبت  رشد  از  بین المللی  پیش بینی های  هرچند 
اقتصادي حدود ۲ تا ۳ درصدي ایران در سال۲۰۲۱ 
خبر مي دهند اما با چند متغییر بسیار اثر گذار مانند 
انتخابات ریاست جمهوري آینده آمریکا، تحوالت 

 ... منطقه اي  و  سیاسي ،  تغییرات  نفت ،  قیمت 
مواجهیم که غیرقابل پیش بیني و در عین حال مهم 

هستند.
از  بعضي  در  که  ماسک  روزانه  تولید  گفت:  وي 
روزها به ۵۰ تا ۱۰۰ هزار قطعه  ماسک هم رسید 
نهایتاً به  ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلو  پارچه نیاز داشت در 
حالی که برخی کارگاه ها روزانه دو تن زیرپوش تولید 
می کردند لذا تولید ماسک و گان چندان نمی تواند 
اقتصاد کشور را دگرگون کند و شاهد اتفاق خاصی 
مانند  بیشتر  را  تولید ماسک  باشیم!  این زمینه  در 
یک موج یک ماه تا چهل روزه ای می دانم که در 
از  بسیاری  نشد چون شهروندان  فراگیر  ما  کشور 
این  صادرات  مورد  در  نکردند.  استفاده  ماسک 
اقالم نیز کشورها ترجیح می دهند برای مردم خود 

ماسک های جراحی تهیه یا تولید کنند.
مهندس امامی ابراز داشت: دولت به جای اعطای 
بهتر  رانتی،  بزرگ  صنایع  به  کالن  سرمایه های 
قالب  در  مصرف کننده  آخر  حلقه  به  را  آن  است 

بن پوشاک، بن گردشگری و بن خرید کاال ایرانی 
باکیفیت  کاالی  خرید  با  مردم  تا  دهد  اختصاص 

ایرانی، از تولیدکننده داخلی حمایت نمایند. 
رئیس مرکز علمي کاربردي ایران سپهر، بر اهمیت 
زنجیره تأمین محلی در دوران پساکرونا تأکید کرد 
و آن را در رشد و توسعه شهرهای مختلف کشور 

موثر دانست.
بازرگاني  اتاق  پوشاک  و  نساجي  کمیته  رئیس 
سوم  جهان  کشورهای  کرد:  تصریح  اصفهان 
توانمند  انسانی  نیروی  از  بهره مندی  علی رغم 
و  رشد  برای  آنان  مالی  منابع  باال،  رشد  انگیزه  و 
توسعه کافی نیست لذا به سرمایه گذاری خارجی نیاز 
مبرم دارند کما این که بسیاری از کشورهای توسعه 
یافته در مسیر سرمایه گذاری خارجی قدم نهادند و 
به قطب های صنعتی و اقتصادی تبدیل شدند. ما 
نیز تا نتوانیم تعامل سازنده با دنیا و سرمایه گذاران 
بین المللی برقرار نماییم، رشد و توسعه صنعتی را 

دور از دسترس می بینم.

در شرایط 
بسیار نامطلوب 
اقتصادی به سر 

می بریم

گفت وگو با مهندس سید آرش امامی - مشاور انجمن نساجی استان  اصفهان

تهیه و تنظیم: سارا نظام االسالمی
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ایده گستر  مدیره شرکت  هیئت  رئیس   - فرخ نیا  علیرضا  مهندس 
صنعت، عضو هیئت مدیره انجمن نساجی استان یزد و گروه مشاورین 
واحدهای  شده  شناسایی  ظرفیت  به  اشاره  ضمن  پردازان-  صنعت  ستاره 
تولیدکننده منسوجات بی بافت در انجمن نساجی و پوشاک استان یزد طبق جدول 
شماره یک، گفت: در خصوص میزان مصرف این محصوالت آمار دقیقی در اختیار 
ندارم و این موارد باید کارشناسی شده و گزارش روشن و درستی از آن تهیه گردد  که 

آیا نیاز به واردات وجود دارد یا خیر.
در  تصمیم گیری  منظور  به  و  اقتصادی  و  فنی  مطالعه  یک  در  کرد:  اضافه  وی 
سرمایه گذاری، باید عرضه و تقاضای محصول متعادل شوند باید دید مصرف در شرایط 
طبیعی با توجه به آیتم هایی مانند جمعیت به عالوه قابلیت صادرات محصول چگونه 
است و از سمت مقابل میزان توان تولید داخل و آمار واردات را مورد بررسی قرار داد. 
با توجه به اطالعات عمومی و پرسش میدانی، تا قبل از موضوع همه گیری ویروس، 
فروشندگان ماسک با قیمت و ارزش افزوده بسیار پایین و شرایط پرداخت طوالنی 
مدت نسبت به فروش محصول اقدام می کردند پس به نظر می رسد مشکلی در تامین 

تقاضا وجود نداشت.
مهندس فرخ نیا گفت: پس از اسفندماه به علت شوک شدید در جامعه و افزایش ناشی 
از هراس کمبود در تقاضا، کمبود جدی در بازار و افزایش قیمت را به دنبال داشت اما از 
اواسط فروردین مشکلی در خصوص تأمین ماسک یا قیمت های نادرست در بازار ایران 
نشنیدم. ضمن اینکه باید از واحدهای تولید پوشاک تشکر به عمل آورد که مسئولیت 
اجتماعی خود را به نحو احسن انجام دادند و به سرعت نیازهای بازار را در طیف وسیعی 

از ماسک های پارچه ای تا ماسک های پرستاری و N 95 مرتفع کردند. این تولید به سناریوهـای کرونـا
جبران بخشی هرچند کوچک از زیان های صنعت پوشاک ناشی از تعطیلی بازار بسیار 

مهم عید نوروز منتج شد. 
رئیس هیئت مدیره شرکت ایده گستر صنعت متذکر شد:  باید چشم انداز مصرف و 
صادرات اقالم بهداشتی مرتبط با صنایع نساجی و نیز قابلیت و بازار داخلی و خارجی 
محصوالت دیگر با ماشین آالت بررسی شود. با توجه به روند گذشته به نظر نمی رسد 
در صورت پایان کرونا، تقاضا در سطح فعلی باقی بماند و احتمااًل کاهش چشمگیری 
خواهد داشت. نظر به اینکه صادرات از کشور با شرایط عمومی اقتصادی هدف دولت 
و بخش خصوصی است، می توان با هدف کوتاه مدت تامین نیاز داخل ، صادرات به 
کشورهایی که پس از ما دچار شیوع شدند و نیز تبدیل ایران به قطب صادراتی این 
نوع محصوالت و مواد اولیه فکر و برنامه ریزی نمود. وی افزود: در سمت مقابل با 
توجه به نیاز کوتاه مدت داخل و در صورت نبود چشم انداز مصرف طوالنی مدت، رفع 
نیاز مقطعی از ناحیه واردات، می تواند گزینه درست تری در مقابل ایجاد سرمایه گذاری 
جهت تولید باشد؛ البته تصمیم سازی در اقتصاد کالن، نیازمند مطالعات دقیق تمام این 

آیتم ها توسط متخصصین مربوطه خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که نیاز به تولید اقالم بهداشتی )به خصوص ماسک( در 
بخش نساجی مقطعی است یا باید به طور جدی در این زمینه تمهیداتی به کار برد؛ 
چنین پاسخ داد: به اعتقاد من باید سناریو بلندمدتی در این زمینه مدنظر قرار گیرد. سه 
سناریو برای همه گیری کرونا مفروض بوده که از گزارش سازمان مدیریت صنعتی نقل 

می کنم:  سه سناریو برای کووید ۱9 در ایران وجود دارد:
سناریوی واقع بینانه که در این سناریو پس از فروردین ۱۳99 تعداد مبتالیان جدید 
وارد روند کاهشی خواهند شد. در این سناریو که در اواخر خرداد ۱۳99 فروکش می کند 
تعداد کل مبتالیان حدود ۱۲۰ هزارنفر تخمین زده شده است. سناریوی بدبینانه که 
در این سناریو اوج همه گیری در اواخر اردیبهشت ۱۳99 رخ خواهد داد و پس از آن 
تعداد مبتالیان جدید وارد روند کاهشی خواهند شد. در این سناریو که در اواخر مرداد 
۱۳99 فروکش می کند تعداد کل مبتالیان حدود ۲۰۰ هزار نفر تخمین زده شده است. 
سناریوی آخر سناریوی بسیار بدبینانه است که در این سناریو اوج همه گیری در اواخر 
خرداد ۱۳99 رخ خواهد داد و پس از آن تعداد مبتالیان جدید وارد روند کاهشی خواهند 
شد. در این سناریو که اواخر مهر ۱۳99فروکش می کند تعداد کل مبتالیان حدود 
۳۰۰ هزار نفر تخمین زده شده است . در واقع این بحران به گونه ای است که با عدم 
اطمینان زیادی همراه است و دولت باید اقداماتی را در کوتاه مدت، میان مدت و بلند 

مدت در نظر داشته باشد.
همینطور که می بینید با اخبار ابتدای تیر ماه به نظر می رسد شرایط از سناریوی بسیار 
بدبینانه نیز گذر کرده و باید تمهیدات موثر و قاطعی اندیشید. به عنوان مثال استان 
 setka 724 یزد یکی از بهترین عملکردها را در بخش دولتی داشت. سایتی با نام
سهمیه ای برای هر خانوار در هفته به طور متوسط ۵۰ عدد در هفته برای 4 نفر با قیمت 
۱4۰۰تومان)یعنی کف قیمت بازار( تعیین نمود و با ایجاد زنجیره تأمین در خود استان 
یزد باعث اطمینان مصرف کننده شده و ضمن کنترل قیمت، تأمین نیاز مصرف کنندگان 
از هیجان قیمتی جلوگیری به عمل آورد. به نظر می رسد شیوع ویروس کرونا طبق 
اظهارات مقامات رسمی به زودی مرتفع نخواهد شد و رصد مایحتاج بهداشتی مردم از 

گفت وگو با مهندس علیرضا فرخ نیا - رئیس هیئت مدیره شرکت ایده گستر صنعت

تهیه و تنظیم: سید ضیاءالدین امامی رئوف
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وظایف مالیات گیرنده در مقابل مالیات دهندگان خواهد بود
رئیس هیئت مدیره شرکت ایده گستر صنعت به کسری عرضه در تولید الیه ملت 
بالون اشاره کرد و افزود: در حوزه اسپان باند و اسپان لیث من مشاهده یا شنیده ای 
نداشته ام. فقط جای تعجب است که سیاست گذاری های کالن کشور متوجه این 
موضوع نیست که کسری عرضه ملت بلون نباید باعث جلوگیری از صادات اسپان  باند 
و اسپان  لیث )که قابلیت صادراتی ارزشمندی دارد( بشود. فرصت صادراتی در این حوزه 
بسیار محدود است و ایجاد محدودیت یا رانت برای صادرات به نفع کشوری مانند ایران 

)نیازمند به کسب درآمدهای ارزی( نخواهد بود.
مهندس فرخ نیا در مورد صادرات محصوالت بهداشتی ابراز داشت: به اعتقاد من 
سیاست صحیح و منطقی، اجازه صادرات و ایجاد منفعت مالی برای تولید کننده و به 

طور محدود با نسبتی از ظرفیت تولید است.
وی اضافه کرد: چگونه است که دولت در سال 9۶ به منظور کسب درآمد ارزی، عرضه 
واردات محصوالت پتروشیمی را محدود و قیمت های فروش را سر سام آور می کند و 
متمرکز بر درآمدی ارزی می شود ولی این اجازه را به مالیات دهنده صنعتگر با همان 
رویکرد نمی دهد؟! قطعاً بازار صادرات محصوالت فوق، بسیار پر منفعت اما در عین 
حال بسیار محدود است. تعلل در تصمیم گیری یا اتخاذ تصمیم گیری غیر کارشناسی 
و هیجانی مطابق موارد مشابه، فرصت سوزی جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. 
این صنعتگر خاطرنشان کرد: دیده ها، شنیده ها و آمارهای بین المللی کاماًل حکایت از 
کسب درآمد جدی دولت چین در این حوزه می کند. طبق گفته یکی از تولید کنندگان 
داخلی دماسنج لیزری، قیمت سنسور ۳ دالری محصول به ۱7 دالر افزایش پیدا کرده 
است! پس چرا کشور ما با حسن نیت و به قصد کسب سود مشروع وارد بازار صادراتی 

عظیم منطقه خاورمیانه نشود؟
عضو هیئت مدیره انجمن نساجی استان یزد در پاسخ به این سوال که فکر می کنید چه 
مدت به طول خواهید انجامید تا شرایط به حالت عادی گذشته )پیش از کرونا( بازگردد؛ 
گفت: با توجه به ماهیت صنایع نساجی و پوشاک، حوزه پوشاک و مد بیشتر زیان را 
متحمل شده و رکود در این بخش به سایر بخش های زنجیره تأمین اعم از الیاف تا 
بافندگی و تکمیل سرایت کرد؛ کما این که المان های ساده در دنیا بیانگر  این موضوع 
است. کاهش شدید ایندکس پنبه در دنیا با قیمت هایی کم سابقه حکایت از رکود از 
ابتدای زنجیره تامین دارد. سناریو های مدونی در خصوص آسیب های صنعت نساجی 

وجود دارد که یکی از بهترین گزارش ها توسط شرکت wazir advisir هند منتشر 
و در شرکت ما )ایده گستر صنعت( ترجمه و باز انتشار شده است. بد نیست بدانید نقش 

چین و رقابت آن با هند از موضوعات مهم این گزارش محسوب می شود. 
وی اعالم کرد: تا سال ۲۰۱9 و پیش از شیوع کرونا، پیش بینی افزایش مصرف در 
چین و هند منتج به افزایش مصرف تا سال ۲۰۲۵ بوده و افزایش میزان مصرف در این 
کشورها به علت افزایش سطح دستمزد و رفاه آنهاست اما حمله کووید ۱9 به اقتصاد 

جهان همه چیز را دستخوش آشفتگی خواهد کرد. 
مهندس فرخ نیا بیان داشت: توجه داشته باشیم که ماجرای پیش رو باعث بروز مشکالت 
فراوانی در بخش اشتغال چین و احتمااًل کاهش مجدد دستمزدها به علت بیکاری 
خواهد شد. این امر به معنای کاهش تقاضای داخلی در چین و همچنین کاهش قیمت 

تولید به منظور صادرات و رقابت با سایر تولید کنندگان خواهد بود. 
رئیس هیئت مدیره شرکت ایده گستر صنعت، ضمن بیان این مطلب که باید با نگاه 
استراتژیک و تجمیع گزارش های داخلی و بین المللی برای صنایع و دولت ها نقشه راه 
و برنامه استراتژیک تهیه شود؛ ادامه داد: نگاه به حدسیاِت غیر دقیق نمی بایست منشأ 
تصمیم  گیری خرد و کالن در اقتصاد باشد لذا با توجه به پیش بینی رشد تولید ناخالص 
ملی کشور از منفی شش در سال ۲۰۲۰به مثبت ۳/۱ در سال ۲۰۲۱، فرصت های بسیار 

خوبی صنعت کشور پیش رو است. 
عضو هیئت مدیره انجمن نساجی استان یزد اعتقاد داشت: با توجه به کاهش تقاضا 
و تنزل سطح دستمزدها در کشور، تولید ناخالص ملی، چشم انداز مصرف و عرضه 

صادراتی خواهد داشت.
 در این بخش نگاه دولت ها به تقویت توان صادراتی، ایجاد زیر ساخت برای تقویت 
استراتژیک  و  مهم  وظایف  از  خارجی  بازارهای  مطالعات  و  شرکت های صادراتی 

دولت هاست. 
مهندس فرخ نیا یادآور شد: طبق شنیده ها و مصاحبه با تولیدکنندگان بخش های 
مختلف از جمله ریسندگی، بافندگی، تولید فرش ماشینی و ... صحبت جدی از رکود یا 
عدم وجود تقاضا شنیده نمی شود ولی ایجاد ظرفیت و توانمندی صادراتی در حوزه های 

مختلف از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود. 
به تعبیر این صنعتگر، تحریم های فعلی فرصتی غیر قابل تکرار است که اقتصاد 
نفتی کشور را تبدیل به اقتصاد سالم تولیدی کند. تولید کننده ای که ضمن ادای 
حق دولت با مالیات، حق پرسشگری جدی از دولت برای کسب خدمات در خور 

نیاز خود را داشته باشد. 
وی تصریح کرد: با توجه به تمام شرایط نامساعد اقتصادی، رکود، تورم، کاهش 
شدید ارزش پول ملی، ساختار بی نظم سیاسی و یا مفاسد کالن اقتصادی )که 
توسط قوه قضاییه در حال رسیدگی است( کشور ما در شرایط اقتصادی بسیار 
مشابهی با ترکیه در سال های پیشین قرار دارد و یکی از ارزان ترین گزینه ها برای 
جذب سرمایه گذاری و تولید محصوالت نساجی خواهد بود. مزیت بسیار بسیار مهم 
امروز ما در مقایسه با سال های نه چندان دور ترکیه، وجود منابع تولید مواد اولیه 
ارزان، انرژی ارزان عالوه بر نیروی کار ارزان است؛ ضمن اینکه ایران کشوری 
با پیشینه طوالنی در صنعت نساجی است و تقویت و تمرکز بر مزیت های رقابتی 

امروز ، می تواند ما را در عرصه بین المللی کم رقیب نماید.
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دکتر مجید افتخاری- عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران- اعالم کرد: 

از  ناشی  واحدهای آسیب دیده  برای  بود دولت  قرار 
بحران کرونا، تمهیدات حمایتی در نظر بگیرد و طبق 
شنیده ها، ۱7 میلیون تومان به کارفرمایان به ازای هر 
کارگر بابت عدم تعدیل نیروهای شاغل خود بپردازد 

که تا این لحظه متأسفانه محقق نشده است.
این فعال صنعت پوشاک در گفت وگوی اختصاصی 
با نساجی امروز تصریح کرد:  وضعیت شب عید برای 
است،  مشخص  کاماًل  که  پوشاک  صنعت  فعاالن 
فروردین ماه هم فروشگاه های عرضه به طور کامل 
تعطیل بودند. از ابتدای اردیبهشت ماه، مراکز تجاری 
فعالیت خود را از سر گرفتند اما با رکود ماه رمضان 
روبرو شدیم؛ ضمن این که تا ساعت شش بعد از ظهر 
اجازه فعالیت داشتند و این امر تا حدود بسیاری، مراکز 
تجاری را از بازی فروش خارج کرد؛ در خردادماه به 
تدریج شرایط به حالت طبیعی بازگشت اما واقعیت 
این است که تعطیلی دو- سه ماهه اخیر، روند تولید 
و تأمین مواد اولیه را دچار آشفتگی و بحران جدی 

کرده است. 

وی با یادآوری این نکته که برخی از رسته ها نظیر 
نتوانسته بحران کرونا را  لباس عروس هنوز  رسته 
پشت سر بگذارد و به فعالیت های پیشین خود ادامه 
دهد، افزود: برخی از بخش های صنعت پوشاک دچار 
آسیب های شدید و لطمات جدی شده اند به خصوص 
بخش هایی که با مراسم های گروهی و مراکز تفریحی 
سر و کار داشتند. این قبیل تولیدکنندگان نه از بازار 
شب عید منتفع شدند، نه در چندماه اخیر توانستند 
محصوالت خود را به مردم عرضه نمایند و نه تحت 

حمایت های دولتی قرار گرفتند.  
دکتر افتخاری یادآور شد: در اغلب کشورها، دولت برای 
عبور سریع تر تولیدکنندگان و صنعتگران از بحران 
کرونا، بسته ها و سیاست های حمایتی موثر و کاربردی 
در نظر می گیرد اما به اعتقاد من در کشور ما به دلیل 
فقدان این سیاست ها ، تأثیرات مخرب بحران کرونا، 
عمده فروشان  زیرا  بود  خواهد  مدت  بسیار طوالنی 
هنوز نتوانسته اند بخش عمده ای از مطالبات خود را 
از مشتریانشان بگیرند و مدت ها به طول می انجامد تا 
بی نظمی و آشفتگی فعلی بازار پوشاک، کمرنگ شود.

تولیدکنندگان  صنف  اتحادیه  مدیره  هیئت  عضو 

به  پوشاک  صنعت  تهران،  پوشاک  فروشندگان  و 
خصوص واحدهای صنفی کوچک، دچار مشکالت 
این  جدی تر خواهند شد و توجه کنیم بحران های 
از کرونا نیست! تحریم صنعت  ناشی  صنعت فقط 
نساجی، کمبود مواد اولیه )نخ، پارچه و ...( به دلیل 
توقف پروازهای خارجی، گرفتاری های فراوانی برای 
فعاالن این صنعت به وجود آورده است و تمام این 
مسائل دست در دست هم می دهد تا شاهد سالی 
بسیار دشوار باشیم؛ شاید به صورت مقطعی و یکی دو 
ماهه، بازار به حالت عادی بازگردد اما در مجموع سال 

99 را سخت و نفسگیر توصیف می کنم.
خط  از  بخشی  اختصاص  مورد  در  افتخاری  دکتر 
تولید واحدهای پوشاک به ارائه ماسک، گان و اقالم 
پزشکی مرتبط ابراز داشت: این موضوع از دو منظر 
این که صنعت پوشاک  بررسی است. نخست  قابل 
در خط مقدم درمان و کنار کادر پزشکی و پرستاری 
ایستاد و بسیاری از واحدها به صورت رایگان و خیریه، 
ماسک، گان و ... تولید کردند و در اختیار بیمارستان ها 
و مراکز درمانی قرار دادند، شرایط به نحوی پیش رفت 
که پتانسیل صادرات ) حتی به خاورمیانه( نیز داشتیم 
که با سوء تدبیر پیش آمده، این فرصت ارزشمند از بین 
رفت و شاهد واردات همین اقالم از چین و ترکیه با 

نرخ ارز 4۲۰۰ تومانی بودیم!
وی اذعان داشت: تولیدکننده، با تمام توان و انگیزه 
در کنار دولت قرار گرفت اما متأسفانه دولت هیچ گونه 
همراهی در این زمینه نکرد و همیاری و همکاری 
نادیده  بحرانی کشور  در شرایط  را  پوشاک  صنعت 

گرفت. 
عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف تولیدکنندگان و 
فروشندگان پوشاک تهران خاطرنشان کرد: معتقدم 
سال 99 آزمون بسیار سختی برای بقا و ادامه حیات 
واحدهای تولیدی است و تولیدکنندگانی که امسال 
بحران های  مقابل  در  کنند  سپری  موفقیت  با  را 
کوچک و بزرگ آینده، ایمن خواهند بود و چشم انداز 
امسال   هستم.  متصور  آنان  برای  خوبی  و  روشن 
سال تاب آوری و تحمل است و امیدوارم همگی ما 
بتوانیم با موفقیت و سربلندی این بحران ناشناخته 

را پشت سر بگذاریم. 

عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران 
در انتقاد به عدم حمایت دولت از صنعت پوشاک در بحران کرونا:

دستی که به سوی تولیدکننده دراز نشد

تهیه و تنظیم: شبنم سادات امامی رئوف
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گزارش

اتفاقی برای نجات صنعت
نیفتاده است

اشاره:
در مراسم روز ملی صنعت و معدن که با توجه به شیوع کرونا به صورت محدود و نمادین و 
با رعایت پروتکل های بهداشتی در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، 30 برگزیده 
صنعتی و معدنی مورد تجلیل قرار گرفتند. این برگزیدگان در ۷ محور توسط کمیته 
برگزیدگان ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن انتخاب شده بودند. در بخشی از 
مراسم امسال، یک بانوی کارآفرین، پیشکسوت صنعتی نمونه و جوان کارآفرین نیز تجلیل 
شدند. از چهره  های مهم مراسم امسال می توان به معاون اول رئیس جمهور، نایب رئیس 
اتاق بازرگانی ایران، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، رئیس خانه صنعت و معدن 

ایران ، معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و ... اشاره کرد.

در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن اعالم شد:

 معرفی 30 برگزیده صنعتی و  معدنی در مراسم روز ملی صنعت 
و  معدن

محمدرضا فیاض -رییس ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و  معدن- 

گفت: در مراسم امسال، ۳۰ برگزیده صنعتی و  معدنی تجلیل می 
شوند.

فیاض گفت روز دهم تیرماه در فرهنگ عمومی کشور روز بزرگداشت 
صنعت و  معدن است و امسال بیست و  چهارمین سالروز این مراسم 
است. وی ادامه داد: این مراسم حاصل همکاری 9 تشکل بخش 

خصوصی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
رییس ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و  معدن تصریح کرد: اتاق 
بازرگانی، خانه صنعت و  معدن ایران، خانه صنعت و  معدن جوانان 
نظام  سازمان  ایران،  معدن  خانه  تعاون،  اتاق  اصناف،  اتاق  ایران، 
مهندسی معدن، کنفدراسیون صنعت ایران، انجمن مدیران صنایع و 
خانه صنعت و  معدن تهران تشکل های بخش خصوصی هستند که 

در برگزاری مراسم روز ملی صنعت و  معدن مشارکت دارند.
فیاض گفت: ۳۰ برگزیده در سراسر کشور داریم که تولید کنندگان 
صنعتی و  معدنی نمونه و  ممتاز سراسر کشور هستند و در مراسم 

امسال روز ملی صنعت و  معدن معرفی می شوند.
وی افزود: برگزیدگان توسط کمیته برگزیدگان بر اساس دستورالعمل 

های انتخاب برگزیدگان معرفی خواهند شد که ۳۰ نفر هستند.
رییس ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و  معدن ادامه داد: چهار کمیته 
شامل برگزیدگان، استانها، تبلیغات و اجرایی برای برگزاری مراسم 

تشکیل شد.
فیاض با بیان اینکه برگزیدگان ذیل هفت محور انتخاب و  معرفی 
شدند، گفت: یک کارآفرین بانو، یک کارآفرین جوان و یک پیشکسوت 

نیز در مراسم روز ملی صنعت و  معدن معرفی خواهند شد.
رییس ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و  معدن گفت: بخاطر شیوع 
کرونا مدعوین مراسم امسال کم هستند, باید کار و زندگی را در کنار 
ویروس کرونا تمرین کنیم و نحوه برگزاری مراسم امسال با رعایت 

پروتکل های بهداشتی نیز در همین راستا است.

 تحریم، کمر ما را شکسته است
عبدالوهاب سهل آبادی -رییس خانه صنعت ایران- عنوان کرد : برای 

حل مشکالت صنعت و معدن نیاز به یک قیام بود که آن، اتفاق نیفتاد 
و امروز بعد از گذشت 7 سال می دانیم که دولت با مشکالت زیادی از 

جمله تحریم ها روبه رو است. 
وی همچنین با بیان اینکه بانک ها امالک صنعتی 4۰ میلیارد تومانی 
را با قیمت ۶ میلیارد تومان به مزایده می گذارند، گفت: بعد از گذشت 

گزارشی از برگزاری مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن
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گزارشی از برگزاری مراسم نکوداشت مقام علمی دکتر محمد حقیقت کیش

7 سال از عمر دولت، اتفاقی برای نجات بخش صنعت نیفتاده است. 
این تولید کننده افزود: تحریم کمر ما را شکسته و مدیریت تحریم 
تنها توقعی بود که از ما داشتید و به واهلل ما نیز آن را انجام دادیم. 
او در اینجا با گالیه از دولتمردان گفت: کمک های زیادی از سوی 
اتاق های بازرگانی جمع آوری شد اما آیا دولت کوچک ترین تقدیری 

از آنها کرده است؟ 
سهل آبادی گفت: ۱۰ روز پیش اشک سرپرست وزارت صمت در 
جلسه ای با صنعتگران بابت یک تولیدکننده دارای چند برند تولیدی 
که چهار سال در زندان بود، درآمد. صنعتگر تبریزی به دلیل عدم 
پرداخت دیونش به بانک و اینکه برای عقد دخترش اجازه مرخصی 
۱۰ روزه می خواست در نهایت با خودکشی دختر مواجه شد و خودش 

هم سه روز بعد خودکشی کرد. 
رئیس خانه صنعت ایران با بیان اینکه بانک ها صنعت کشور را در 
مضیقه قرار داده اند و نزول صنعتگران را بیچاره کرده است، گفت: 
ملک ۲۵ یا 4۰ میلیارد تومانی صنعتی را به قیمت ۵ تا ۶ میلیارد 
تومان به مزایده می گذارند، بانک ها شرخر دارند و فساد ما را بیچاره 
کرده است به طوری که برای هر کار جزئی باید داد بزنیم. او در بخش 
دیگری از سخنان خود به راه حل های نجات صنایع و معادن اشاره و 
اظهار کرد: در اوایل روی کار آمدن دولت می دانستیم که مسئوالن با 
مشکالت انباشته شده از قبل روبه رو هستند و این موضوع را نیز به 
رئیس جمهور اعالم کردم و گفتم تنها وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نمی تواند صنایع و معادن کشور را نجات دهد؛ بلکه برای این کار باید 

یک عزم جدی در همه وزارتخانه ها شکل بگیرد.
به اعتقاد سهل آبادی، موضوع تحریم ها نیز مانند این داستان است؛ 
تحریم ها صنعتگران را در فشار شدیدی قرار داده و در این میان 
مدیریت تحریم تنها توقعی بود که سیاست گذاران از ما انتظار داشتند 
و ما نیز آن را انجام دادیم. رئیس خانه صنعت ایران با بیان اینکه 
در ایام کرونا با خرد جمعی دولت توانستیم آسیب کمتری را نسبت 
به کشورهای دیگر داشته باشیم، گفت: همان طور که در این مسیر 
شهدای زیادی را در کادر پزشکی داشتیم، بخش صنعت نیز شهید 
و  نیامدند  کوتاه  موضوع  این  در  است. صنعتگران  داشته  جانباز  و 
کمک های زیادی از سوی اتاق های بازرگانی جمع آوری شد، اما آیا 

دولت کوچک ترین تقدیری از آنها کرده است؟

 توجه جدی به امنیت اقتصادی
حسین سالح ورزی - نایب رییس اول اتاق ایران- به نمایندگی از 

روال  این سال ها  در طول  مراسم گفت:  این  در  بخش خصوصی 
همیشه به این ترتیب بوده که مسووالن به ارائه آمار و ارقامی از تعداد 
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جوازهای صادر شده بپردازند و بخش خصوصی هم 
از مشکالت خود بگوید؛ اما واقعیت این است که اگر 
در طول این ۲4 سال، هر سال فقط مسائل جزئی 
را حل می کردیم، االن وضعیت به مراتب بهتر از قبل 

بود.
 به گفته او در طول ۶۰ سال گذشته که دولت ها 
با اتکا به درآمدهای نفتی، کشور را اداره می کردند، 
بخش عمده ای از فعاالن اقتصادی با استفاده از رانت 
که  امروز  اما  می رفتند،  پیش  دولتی  امتیازهای  و 
منابع ارزی نفتی مثل گذشته موجود نیست و دولت 
هم منابع مالی چندانی برای دادن امتیاز ندارد، باید 
به دنبال مسیرهای دانش بنیان رقابت پذیر برای تحقق 

جهش تولید باشیم. 
سالح ورزی در همین ارتباط بازتعریف و بازمهندسی 
نظام های تولید، تعامالت دولت، بخش خصوصی و 
جامعه را موردتوجه قرار داد و گفت: باور عمومی این 
است که وظیفه دولت تولید کاالهای عمومی ارزان 
و باکیفیت است؛ خواسته بخش خصوصی هم این 
است که دولت تنها به این وظیفه خود عمل کند. 
در همین زمینه یکی دیگر از مهم ترین مولفه هایی 
که در حوزه کاالهای عمومی باید مدنظر قرار گیرد، 

»امنیت اقتصادی« است. 
نایب رییس اول اتاق ایران ادامه داد: برای تحقق 
جهش تولید باید دولت به موضوع امنیت اقتصادی 
توجه جدی داشته باشد تا یک فضای قابل اطمینان و 
قابل پیش بینی برای بخش خصوصی به وجود آورد؛ 
مقررات  روزانه  تولید  حاضر،  حال  در  متاسفانه  اما 
دست وپاگیر به حدی شده است که مهم ترین دغدغه 
تشکیل  موضوع  این  را  خصوصی  بخش  فعاالن 

می دهد.
آمار  منظم  و  شفاف  انتشار  همچنین  سالح ورزی 
اقتصادی از سوی دولت را یکی دیگر از مولفه های 
امنیت اقتصادی عنوان و اعالم کرد که از زمستان 97 
تاکنون، آمار قابل  استفاده ای برای بخش خصوصی از 
سوی بانک مرکزی منتشر نشده است. او ادامه داد: 
در شرایط امروز ایران، انتشار و تاکید این جمله که 
مالک ارز مردم، دولت است هیچ نتیجه ای جز کاهش 
رشد سرمایه گذاری و فرار سرمایه ها نخواهد داشت. 

پیشنهاد کرد که درخصوص  پایان  در  سالح ورزی 
کسب وکارهای موثر و  مهم در روند صدور مجوزها 

و اعمال نظارت ها تسهیل گسترده تری به وجود آید.

 روند افزایشی تولیدات منتخب کاالیی کشور در 
سه ماهه نخست امسال

صنعت،  وزارت  -سرپرست  خیابانی  مدرس  حسین 

معدن و تجارت- اعالم کرد: آمار تولیدات منتخب 

کاالیی کشور با وجود محدودیت های کرونایی و 
تشدید تحریم ها طی سه ماه نخست امسال افزایشی 
بوده و با گشایش به وجود آمده در تامین مواد اولیه 
مورد نیاز بخش صنعت امیدواریم که این شرایط به 

صورت مستمر رشد داشته باشد.
وی افزود:  تولید کنندگان با همت و عزم جدی خود 
در روزهای سخت کشور و در ایام کرونا، مانع کند 

شدن حرکت صنعت و توقف تولید در کشور شدند.
مدرس خیابانی اضافه کرد: در این مدت به رغم همه 
محدودیت ها، تولید ماسک بیش از ۳۰ برابر افزایش 
تولید داشته و از ۲۰۰ هزار عدد به ۶ میلیون عدد 

رسیده است.
وی گفت: با همت و مجاهدت تولیدکنندگان، اکنون 
از یک وارد کننده اقالم بهداشتی مرتبط با کرونا به 

صادرکننده در این حوزه تبدیل شده ایم.
تصریح  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  سرپرست 
کرد: امروز حدود ۲۳ درصد اشتغال کشور و 7۶ درصد 
صادرات غیرنفتی مربوط به بخش صنعت می باشد.

مدرس خیابانی اعالم کرد: خوشبختانه در بازدیدهایی 
که از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور داشتم، نه 
گام های محکمی  بلکه  نشده  متوقف  تنها صنعت 
در راستای تکمیل و بهره برداری طرح های جدید 

و توسعه ای برداشته شده است.
سرپرست وزارت صمت گفت: در همین سه ماهه اول 
امسال و با وجود محدودیت های کرونایی و تحریم 
عموم تولیدات منتخب کاالیی افزایشی بوده و به 
عنوان نمونه تولید خودرو ۲۲ درصد، تولید تایر خودرو 
۲7 درصد و تولید سیمان ۱۰ درصد رشد داشته و 
در حوزه لوازم خانگی تولید ماشین لباسشویی ۱۰۰ 
درصد افزایش یافته و تولید تلویزیون با افزایش ۵۰ 
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درصدی روبرو بوده است.
امسال مشکالت عدیده ای  اول  ماه  افزود: در دو  مدرس خیابانی 
داشتیم  کشور  صادرات  برقراری  و  تجاری  مرزهای  بازگشایی  در 
که خوشبختانه با مدیریتی که انجام شد، اکنون حدود 8۰ درصد از 
مرزهای تجاری و 7۵ درصد از بازارچه های مرزی کشور فعال هستند 

و تجارت تقریباً در آستانه شرایط تبلیغ قرار دارد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان 
خود اعالم کرد: در سه ماهه اول امسال صدور جواز تاسیس صنعتی 
بیش از ۲7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته و 
میزان سرمایه گذاری های جواز تاسیس های صادره نیز با افزایش 

۱۳7 درصدی مواجه شده است.
مدرس خیابانی اضافه کرد: همچنین در این مدت تعداد شرکت های 

دانش بنیان از ۳۲۵ شرکت به ۳۵۰ شرکت رسیده است.
وی تصریح کرد: آمار موجود تولید نشان از رشد تولید در بخش های 
مختلف است و این ثابت کرده است که دشمنان نتوانستند این کشور 

را به زانو درآورند و صنعت را متوقف کنند.
سرپرست وزارت صمت تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت 
امسال 4 ماموریت ویژه برای تحقق اهداف جهش تولید برای خود 

تعریف کرده و در دستور کار خود قرار داده است.
مدرس خیابانی »تعمیق ساخت داخل« را اولین محور فعالیت وزارت 
صمت در سال 99 عنوان کرد و گفت: باید حتما روی صنایع داخلی و 
دانش بنیان و توانایی جوانان خودمان سرمایه گذاری و متمرکز شویم.

وی افزود: در همین راستا، تامین مواد اولیه به عنوان اولویت کاری 
وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و خوشبختانه با همکاری 
بانک مرکزی در خرداد ماه گشایش خوبی در این بخش به وجود 

آمده است.
اندازی  راه  و  تکمیل  امسال  کرد:  اعالم  صمت  وزارت  سرپرست 
طرح های نیمه تمام در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با  و ۵۰۰ طرح صنعتی  از ۱۲ هزار  بیش  راستا  در همین  و  است 
پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰ درصد مراحل تکمیل خود را طی می کنند.

مدرس خیابانی گفت: در قالب پویش ملی »تولید، تداوم امید« بهره 
برداری ۲۰۰ طرح بزرگ و پیشران با ارزش سرمایه گذاری بیش از 
۱7۰ هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی بالغ بر 4۱ هزار نفر در حال انجام 
است و خوشبختانه هفته اول این پویش با فرمان رئیس جمهور وارد 

فاز عملیاتی خود شد.
وی اضافه کرد: سومین ماموریت وزارت صمت در سال جهش تولید 
توسعه صادرات و کنترل واردات است و با توجه به اینکه افزایش تولید 
نیازمند بازارهای صادراتی جدید است؛ در همین زمینه دستیابی به رقم 

گزارشی از برگزاری مراسم نکوداشت مقام علمی دکتر محمد حقیقت کیش
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4۱ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی در این وزارتخانه 
هدف گذاری شده و با وجود شکاف آمار صادراتی در 
سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
امیدواریم با پیگیری های انجام شده و با روند حاضر 

به رقم مد نظر دست یابیم.
تصریح  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  سرپرست 
کرد: در کنترل واردات نیز این وزارتخانه کاماًل جدی 
عمل می کند و جز سه محور اصلی مدنظر دولت، از 
جمله در بخش واردات مواد اولیه محدودیت واردات، 
سایر اقالم در دستور کار است و در تالش هستیم 
اقالم مورد نیاز را از محل تولیدات داخلی تامین کنیم.
وزارت  چهارم  ماموریت  پایان  در  خیابانی  مدرس 
صمت را کنترل و تنظیم بازار عنوان کرد و گفت: 
و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  تولید  استمرار 
تامین به هنگام کاالهای مورد نیاز مانع از خالی شدن 
فروشگاه ها و تامین مناسب کاالها در مراکز عرضه 

شده و حتماً این روند تداوم خواهد یافت.

 اعتقادی به تحریم ها ندارم
عزت اهلل اکبری تاالرپشتی -رییس کمیسیون صنایع 

مجلس- عنوان کرد: باید جلوی رانت های مدیریتی 

گرفته شود و از ظرفیت مردم برای رشد و توسعه تولید 
و همچنین  حل مشکالت کشور استفاده شود. اکبری 
تاالرپشتی تاکید کرد که دولت باید تصدی گری خود 
را در امور اقتصادی کاهش دهد و از بخش خصوصی 

به صورت جدی حمایت کند. 
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید 
ایران  اقتصادی  دیپلماسی  سازی  فعال  لزوم  بر 
توسط سفارتخانه ها، افزود: با فعال سازی دیپلماسی 
اقتصادی، بخش خصوص با توانمندی بیشتری در 
عرصه تولید فعالیت خواهد داشت. به همین دلیل 
اقتصادی  امور  در  را  خود  تصدی گری  باید  دولت 
کاهش دهد و از بخش خصوصی به صورت جدی 
حمایت کند. او افزود: با توجه به تاکید مقام معظم 
رهبری، دو  موضوع ساختار و  مدیریت برای تحقق 
باید مدنظر قرار  تولید موثر است و  اهداف جهش 
را  آمادگی الزم  در موضوع ساختار، مجلس  گیرد. 
دارد.  خصوصی  بخش  با  همکاری  نوع  هر  برای 

اکبری همچنین با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی باید 
به سمت تولید سوق داده شود، گفت: مجلس برای 
وضع قوانین مورد نیاز دولت آمادگی دارد و اگر قوانین 

تسهیل کننده ای مدنظر است، به ما اعالم شود.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: در دنیا جنگ 
خصوصی  بخش  به  که  است  مشوق هایی  سر  بر 
اختصاص می یابد و در حال حاضر مجوز بهره برداری 
و تاسیسات در صورت آماده بودن مدارک دو ساعته 

صادر می شود. 
افزود: راه برای جهش تولید در  اکبری تاالرپشتی 
امور  وزارت  توسط  باید  کشاورزی  و  صنعت  حوزه 
خارجه باز شود؛ اما وزارت خارجه غایب بزرگ است. 
او ادامه داد: من دیپلمات و در استخدام وزارت امور 
خارجه هستم، آقای ظریف فقط می رود چند کشور را 
بازدید می کند، این دیپلماسی نیست، باید دیپلماسی 
را راه اندازی کرد، چراکه اگر دیپلماسی اقتصادی فعال 
شود، بخش خصوصی ما جای خود را در بازارهای 

بین المللی باز خواهد کرد. 
اکبری تاالرپشتی معتقد بود: دولت باید تصدی گری 
را کاهش داده و به بخش خصوصی میدان بدهد. او 
با تاکید بر اینکه باید جلوی رانت های مدیریتی گرفته 
شود، اظهار کرد: باید از ظرفیت مردم برای رشد و 
توسعه تولید همچنین حل مشکالت کشور استفاده 
کرد. اعتقادی به تحریم ها ندارم، اگر محکم، استوار 
و هماهنگ باشیم به راحتی حرف های خود را در 

عرصه بین المللی بر کرسی می نشانیم.
او در پایان با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی باید به 
برای  مجلس  گفت:  شود،  داده  سوق  تولید  سمت 
وضع قوانین مورد نیاز دولت آمادگی دارد و اگر قوانین 

تسهیل کننده ای مدنظر است، به ما اعالم شود.

 گام های بزرگ در تامین کاالهای مورد نیاز
وزارت  درمانی  و   بهداشتی  معاون  رئیسی-  علیرضا 

این  در  نیز  پزشکی-  آموزش  و  درمان  بهداشت، 

مراسم ابراز داشت: صنعت سه ماموریت اصلی در 
برابر کرونا دارد و  مهم ترین ماموریت صنعت آن است 
بایستد. خوشبختانه  پای خودش  که خودش روی 
در مقایسه با سایر کشورها در دوره اوج کرونا هیچ 
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فروشگاهی دچار مشکل کمبود کاال و  هجوم مردم برای خرید کاال 
نشد. 

به گفته رئیسی، بخش صنعت حدود ۵۰ میلیون نفر را تحت پوشش 
خود دارد و باید به اجبار سالمت کارکنان بخش تولید جدی گرفته 
شود و اطمینان حاصل شود که نیروی کار بخش صنعت، سالمت 
خود را حفظ کند و این دومین ماموریت وزارت صمت در این شرایط 

است.
 او افزود: ماموریت سوم وزارت صمت، تولید و تامین اقالم و کاالهای 
مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان مردم است. از همان روزهای اول 
شیوع کرونا وزارت صمت با ورود جدی گام های بزرگی در تامین 

کاالها برداشته و کارهای مجاهدانه ای انجام داد. 

 عملکرد صنعتگران کشور در دوره کرونا در حد معجزه بود
اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور- گفت: دولت تدبیر و 

امید در این دوره ۳.۵ میلیون فرصت شغلی یعنی حدوداً ساالنه ۵۰۰ 
هزار شغل ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه توسعه صنعتی و فراتر از آن توسعه اقتصادی متأثر از 
محیط پیرامونی کشورهاست، اظهار داشت: این محیط پیرامونی است 
که مشخص می کند در هر دوره ای باید چه سیاست های صنعتی و 
اقتصادی را در پیش بگیریم. امروز حوزه های فرهنگی، اجتماعی و 
سیاست خارجی نقش اثرگذاری در تعیین جهت گیری های صنعتی 

و اقتصادی کشور دارند.
جهانگیری با اشاره به تجربه کشورهای مختلف صنعتی و عملکرد 
برخی کشورها در جنوب شرق آسیا و آمریکای التین گفت: در این 
کشورها با توجه به حوادث پس از جنگ جهانی دوم سیاست های 
مختلفی برای توسعه اقتصادی انتخاب شد. در شرق آسیا با توجه 
به روابط با کشورهای غربی توسعه صادرات مدنظر قرار گرفت و در 
آمریکای التین با توجه به برخی از تنش ها در روابط خارجی سیاست 
کنترل واردات و جایگزینی محصوالت خارجی در دستور کار قرار 

گرفت.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران نیز 
باید جایگاه خود را در اقتصاد دنیا متناسب با شریط پیرامونی تعریف 
را  خود  سیاستگذاری  سال 9۲  در  امید  و  تدبیر  دولت  گفت:  کند، 
شناسایی اولویت های اصلی کشور و حرکت در جهت دستیابی به آن 
اهداف را برگزید. در سال 9۲ شاخص هایی نظیر تورم، مردم را آزرده 
ساخته بود اما باور و امیدی در میان مردم شکل گرفت که مجموعه 
دولت چه به لحاظ سیاستگذاری، برنامه ریزی و تقسیم کار قادر است 

کشور را از آن مرحله دشوار عبور دهد.

گزارشی از برگزاری مراسم نکوداشت مقام علمی دکتر محمد حقیقت کیش



 31 شماره 208    تیر 99  

همه  دولت  کار  به  شروع  با  داد:  ادامه  جهانگیری 
باور مردم بهبود  امید و  به دلیل همین  شاخص ها 
یافت و این نشان می دهد که از مهمترین مسائل 
تعیین کننده سیاست های کشور نگاه مردم نسبت به 
آینده است که در موضوع انتظار تورمی و تصور آنها 

درباره آینده ایران و رفتارشان متبلور می شود.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه کارنامه دولت 
در دور اول کارنامه ای موفق بود و مردم در انتخاباتی 
رقابتی به این کارنامه رأی مثبت دادند، گفت: رأی 
۲4 میلیون نفری مردم به این دولت نشان از تأیید 
بود  سرمایه  کارنامه  این  داشت.  دولت  برنامه های 
باید همان  آن دولت فکر می کرد که  اساس  بر  و 
سیاستگذاری یعنی شتاب در رشد و توسعه کشور، 
عبور از محدودیت ها و جبران کاهش قدرت خرید 

مردم را با سرعت ادامه دهد.
بخش  که  هستیم  معتقد  ما  گفت:  جهانگیری 
خصوصی باید میدان دار واقعی سیاست های اقتصادی 
کشور شود و شاهد بودیم که در دور اول شرکت های 
خصوصی برای بزرگ تر و قدرتمندتر شدن با شرکای 
ساختارها  اصالح  برخی  می کردند.  مذاکره  خارجی 
نظیر اصالح ساختار نظام بانکی در دستور کار قرار 
گرفت اما متأسفانه شرایط بین المللی تغییر کرد و 
آمریکایی ها توافق مهمی را بر هم زدند و تحریم های 
سختی را وضع کردند، آنها مطمئن بودند نظام ایران 
چهلمین سالگرد خود را نمی بیند و وقتی مأیوس 

شدند گفتند اقتصاد ایران دچار فروپاشی خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: مدیر کاردان، عاقل 
و دلسوز مدیری است که بتواند شرایط را پیش بینی 
کند و متناسب با وضعیت سیاست هایش را تغییر دهد. 
ما نیز سیاست مقاومت در برابر فشارهای خارجی را 
برگزیدیم و به دنبال ایجاد ساز و کاری برای افزایش 
تاب آوری و حفاظت از معیشت مردم بودیم بنابراین 
به  تبدیل  کشور  توسعه  و  رشد  در  شتاب  سیاست 

سیاست تاب آوری شد.
جهانگیری با اشاره به برخی الزامات این تغییر ریل 
در سیاستگذاری گفت: در دور اول فعالیت دولت ما 
نمی خواستیم که مدیران در ساز و کارهای اقتصادی 
دخالت کنند اما در شرایط سیاستگذاری برای تاب 

آوری مردم باید مداخالتی در اقتصاد انجام شود.
معاون اول رئیس جمهور به تبدیل جنگ اقتصادی 
در هدف قرار گرفتن فروش نفت، جابجایی پول و 
حمل و نقل پرادخت و با بی سابقه خواندن فشارها 
در این مقطع گفت: ما باید قدردان کسانی باشیم که 
برای رفع نیازهای کشور در حوزه صادرات و واردات 
تالش می کنند و جفاست اگر با پرونده سازی های 

نادرست آنها را از آینده ناامید کنیم.
از  کشور  شرایط  متأسفانه  داد:  ادامه  جهانگیری 
اسفند سال گذشته و با اضافه شدن موضوع کرونا 
در وضعیت دشوارتری قرار گرفت البته این وضعیت 
فقط مختص ایران نیست و اقتصاد دنیا با مشکالت 
بسیاری روبرو شده است به طوری که مجامع بین 
المللی نظیر صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی 
اعالم کرده اند که بزرگترین رکود اقتصادی بعد از 

سال ۱9۳۰ متعلق به شرایط کرونایی است.
معاون اول رئیس جمهور برنامه ریزی در این مقطع 
را نیز متأثر از شرایط پیرامونی توصیف کرد و گفت: 
صادرکنندگان کشور در این شرایط که رکود بر اقتصاد 
دنیا حکمفرما شده و اقتصاد جهانی به خاطر کوچک 
شدن، تقاضای کمتری برای محصوالت دارد برنامه 
ریزی مناسبی انجام دهند تا بتوانند جایگاه خود را در 

بازارهای فروش حفظ کنند.
کشورها  همه  در  کرونا  اینکه  بیان  با  جهانگیری 
معیشت، سالمت و اشتغال مردم را به خطر انداخته 
است، گفت: در ایران نیز سالمت، معیشت و اشتغال 
مردم در شرایط کرونا مورد تهدید قرار گرفت و دولت 
نیز تمرکز جدی خود را بر این سه موضوع معطوف 

کرد.
باید تالش کنیم  افزود:  رئیس جمهور  اول  معاون 
سالمت مردم دچار آسیب نشود و هر موضوعی که 
با سالمت مردم در تضاد باشد باید کنار گذاشته شود. 
توجه به معیشت مردم نیز از اولویت های مهم دولت 
است و مجموعه سیاست هایی در دولت تدوین شد 
که اطمینان پیدا کنیم زندگی طبقات ضعیف جامعه 

در حداقل ممکن اداره شود.
دیگر  از  را  موجود  اشتغال  از  صیانت  جهانگیری 
برنامه های دولت برشمرد و افزود: دولت تدبیر و امید 

در این دوره ۳.۵ میلیون فرصت شغلی یعنی حدوداً 
ساالنه ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است و این در 
شرایطی است که با محدودیت منابع مواجه بود و باید 
این میزان اشتغال ایجاد شده را با دوره های گذشته 

قیاس کنیم.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: دولت برای تأمین 
شکلی  به  را  خود  سیاست های  نیز  بودجه  کسری 
تنظیم کرد که منجر به افزایش پایه پولی، افزایش 
نقدینگی و تورم نشود و برای این منظور برنامه ریزی 

ها و سیاست گذاری هایی را انجام داد.
جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت به مفهوم حاکمیت 
براساس  کرد:  تصریح  است،  ثروتمند  دولتی  ایران 
محاسباتی که چند سال گذشته انجام شده بود، به 
غیر از نفت و معادن، دارایی ایران 7 هزار هزار میلیارد 
تومان ارزیابی شد و این در حالی است که ایران اولین 
ذخایر نفت و گاز دنیا را نیز دارا است و در بسیاری از 
معادن فلزی جزو ۱۰ کشور اول دنیا هستیم و آنچه 
مهم است این است که بتوانیم این دارایی ها را مولد 

سازی کرده و در جهت رفاه مردم هزینه کنیم.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه 
بخش صنعت کشور در دوره کرونا درخشید، گفت: در 
روزهای نخست شروع کرونا که کادر درمانی کشور 
با محدودیت تجهیزات حفاظت شخصی مواجه بودند 
بعنوان یکی از مسئولین کشور احساس شرمندگی 
داشتم که کادر بهداشت و درمان بدون تجهیزات 
و  می کنند  رسانی  خدمت  بیمارستان ها  در  الزم 
تعدادی از این عزیزان نیز در این مسیر شهید شدند.

جهانگیری با تاکید بر اینکه عملکرد صنعتگران کشور 
در دوره کرونا در حد معجزه بود، خاطر نشان کرد: 
کسانی که با صنعت آشنا هستند می دانند افزایش 
ظرفیت تولید در مدت 4 ماه تا ۳۰ برابر چقدر دشوار 
است چرا که مدت زمان 4 ماه حتی برای احداث 

سوله و دریافت مجوزهای الزم نیز کافی نیست.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز صنعتگران 
کشور موفق شدند در بخش تولید تجهیزات پزشکی 
تبدیل  این محصوالت  کنندگان  از صادر  یکی  به 
شوند و جوانان کشور در بخش دانش بنیان نیز در 
تولید اقالم بهداشتی نظیر کیت پزشکی، ونتیالتور و 
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ماسک عملکرد درخشانی داشتند.
جهانگیری در ادامه سخنان خود به تشریح برخی از انتظارات دولت از 
بخش صنعت کشور پرداخت و اظهار داشت: انتظار دولت از شما این 
است که همچنان تولید و تأمین نیازهای کرونا را در دستور کار داشته 
باشید و در عین حال حفاظت از پرسنل خود را نیز بعنوان نیروی کار 

صنعتی کشور به عنوان یکی از مهمترین برنامه ها دنبال کنید.
مختلف صنعتی  بخش های  از  تقدیر  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
کشور که با رعایت پروتکل های بهداشتی مانع از ابتالی نیروی کار 
زیرمجموعه خود شدند، گفت: در یکی از جلسات گزارشی از پارس 
از پرسنل این  ارائه شد و اعالم گردید که از 7۰ هزار نفر  جنوبی 

مجموعه حتی یک نفر مبتال به کرونا نشده است.
جهانگیری با تاکید بر اهمیت استفاده از ماسک در اماکن عمومی 
گفت: استفاده از ماسک یک نیاز ضروری برای حفاظت از خود و 
دیگران است و مقام معظم رهبری نیز به صراحت بر استفاده از ماسک 

در اجتماعات تاکید کردند.
میلیارد دالری  اول رئیس جمهور تحقق هدف گذاری 4۱  معاون 
صادرات غیر نفتی را از دیگر انتظارات دولت از صنعتگران و صادر 
کنندگان کشور دانست و افزود: امروز که فشار سنگینی بر درآمدهای 
عهده  بر  کشور  نیاز  مورد  ارز  تأمین  است،  شده  وارد  کشور  نفتی 
صادرکنندگان است و انتظار داریم که صادر کنندگان و صنعتگران 
کشور مردانه پای کار بیایند و ضمن تحقق صادرات غیرنفتی 4۱ 
کشور  اقتصاد  چرخه  به  را  صادرات  از  حاصل  ارز  دالری،  میلیارد 

بازگردانند.
جهانگیری با اشاره به جلسه روز گذشته خود با تعدادی از اعضای 
هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: رئیس اتاق بازرگانی اعالم 
کرد که کمیته ارزی در این اتاق تشکیل داده اند و در این جلسه قرار 
شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی با بانک مرکزی 
بخشی از ارز مورد نیاز صنایع را از محل صادرات این صنایع تأمین 

کنند.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر لزوم توجه بر موضوع ساخت 
داخل، اظهار داشت: با اختیاری که مقام معظم رهبری به سران سه 
قوه داده اند، برای واردات برخی اقالم و کاالها تعرفه و محدودیت 
اعمال شده است و این فرصتی برای صنعتگران کشور است تا نسبت 

به تولید این کاالها در داخل کشور اقدام کنند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه توانمندی بزرگی در بخش صنعتی کشور 
شکل گرفته و جفا است که صنعت ما را با کشورهای منطقه مقایسه 
کنند، افزود: در سالهای گذشته برای نصب یک سکوی ۲۰۰۰ تنی 
نفتی الزم بود یک شرکت خارجی این کار را برای ما انجام دهد 

گزارشی از برگزاری مراسم نکوداشت مقام علمی دکتر محمد حقیقت کیش
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اما امروز با ایستادگی صنعتگران کشور، در تمامی 
بخش های پاالیشگاهی و نصب سکوها می توانیم به 
توان داخلی اتکا داشته باشیم ضمن آنکه صنعتگران 
ایرانی خدمات فنی و مهندسی را نیز به کشورهای 

دیگر صادر می کنند.
معاون اول رئیس جمهور خطاب به منتقدان دولت 
گفت: هر سیاست و برنامه دولت را که می خواهید 
نقد کنید اما به عنوان یک انسان منصف شرایط امروز 
را با گذشته درنظر بگیرید که درآمدهای نفتی کشور 
در سال 9۱ بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دالر بود و این در 
به 8  این درآمدها در سال گذشته  حالی است که 
میلیارد دالر رسید و قطعاً سال جاری میزان درآمدها 
از پارسال نیز کمتر خواهد بود. دولت قطعاً نقدهای 

سازنده و دلسوزانه را مورد استفاده قرار خواهد داد.

 بیانیه خواسته های بخش خصوصی تولید کشور 
قائم  خالقی-  آرمان  توسط  بخش خصوصی  بیانیه 
مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران- به 

شرح زیر خوانده شد: 
» روز دهم تیرماه ۱۳99 فرا رسید و موعدی دیگر 
برای هم اندیشی و همدلی فعاالن و دلسوزان تولید 
کشور به مناسبت روز ملی صنعت و معدن فراهم 

آمده است
ما مجموعه تشکل های فراگیر صنعتی و معدنی بر 
این باوریم که در سال » جهش تولید « که با عنایت 
ویژه مقام معظم رهبری نامگذاری گردیده است ، 
باید بر تداوم منویات سال های اخیر ایشان تاکید و 
محوریت تولید در سر لوحه امور کشور قرار گیرد و 
این امر خطیر محقق نمی گردد مگر با تغییر و اصالح 
کلیه فعالیت ها و برنامه های کشور در جهت تسهیل و 
بهبود مستمر محیط کسب و کار و ارتقای بهره وری 
در کلیه ارکان حاکمیتی از قوای سه گانه و بخش غیر 
دولتی و همراهی و همدلی آحاد ملت شریف ایران در 

مسیر تقویت و حمایت از محصوالت ساخت ایران.
به همین منظور الزم می دانیم که موارد زیر را در 
تاکید بر بیان خواسته های فعاالن بخش خصوصی 

طی سالیان گذشته اعالم داریم:
غیر  تصمیمات   ، تدبیر  سوء  سهمگین،  تورم   -۱

بروکراسی  ناجوانمردانه،  تحریم های   ، کارشناسی 
و  ضروری  غیر  مداخالت  تداوم  و  اداری  ناکارآمد 
مشکل آفرین بخش دولتی در ساز و کارهای حاکم 
بر بازار ، اگر همچنان گذشته تداوم یابد، نتیجه ای 
بهتر از آنچه تاکنون حاصل آمده ، به دست نخواهد 

آمد.
۲- همه گیری بیماری کوید ۱9 بسیاری از واحدهای 
تولیدی را دچار خسارت و کاهش فعالیت نموده و این 
بیماری عالم گیر شرایطی را ایجاد کرده که عین تعبیر 
شرایط فورس ماژور را بر اقتصاد کشور و جهان حاکم 
نموده است. ضرورت دارد که رعایت این پیش فرض 
عینی در اموری نظیر قراردادهای جاری ، در این بازه 

زمانی لحاظ و اعمال گردد.
۳- حال که دولت مستقر ، سال پایانی خدمت خود 
را آغاز نموده است ، ضمن آرزوی توفیق امیدواریم 
با  را  خود  اعالمی  های  برنامه  و  ها  وعده  تحقق 

اراده ای مضاعف ، وجهه همت خود قرار دهد.
4- مجلس شورای اسالمی در روزهای آغازین دوره 
جدید خدمت قرار دارد. با آرزوی توفیق خدمت برای 
نمایندگان شریف ملت عزیز ایران ، آمادگی خود را 
جهت همفکری و مشاوره به منظور تحقق هر چه 
نظارتی  و  تقنینی  به رسالت و وظایف  تر  شایسته 
مجلس اعالم داشته و امید داریم با اولویت بندی 
برنامه ها ، حمایت جدی و کارآمد از توسعه تولید 
نمایندگان  کار  دستور  در  گذشته  از  بیش   ، کشور 

محترم قرار گیرد.
با تبریک هفته قوه قضاییه به حضور ریاست   -۵
محترم و کلیه کارکنان گرانقدر و قضات محترم این 
قوه ، از تغییر مثبت و ملموس رویکرد قوه قضاییه در 
حمایت عملی و جدی از تولید ملی قدردانی نموده ، 
اشتیاق و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری در 

این زمینه اعالم می داریم.
است  حیاتی  امری  تولید،  بخش  مالی  تامین   -۶
که باید کلیه فرآیندهای مرسوم و موفق اقتصادی 
و  کارآمدی  شوند.  گرفته  به خدمت  مسیر  این  در 
تاکنون  که  است  خواسته ای  بانکی  نظام  همراهی 
به شایستگی میسر نشده و با بهبود شیوه اجرایی 
بانک ها ، نارضایی های فراوانی که در فعاالن بخش 

تولید به وجودآمده است مرتفع خواهد گردید. بورس 
، می بایست با اتکای بر ظرفیت های بخش تولید ، به 
یکی از پایه های مطمئن و پایدار تامین مالی بخش 
تولید تبدیل شود، در غیر این صورت موجب بی ثباتی 

در اقتصاد و امنیت کشور خواهد شد.
7- کلیه دستگاه ها و سازمان هایی که به هر نحوی 
چه به صورت اداری ، اجرایی، نظارتی سیاستگزاری 
صدور  قبیل  از  اموری  انجام  امر  در  کارفرمایی   ،
مجوزها، وصول مالیات و عوارض، حق بیمه، حمل 
و نقل، خرید و فروش کاال و خدمات با بخش تولید 
مرتبطند ، الزم است فرآیندهای عملیاتی خود را به 
طور محسوس به نحوی بهبود بخشند که رتبه ملی 
کشور در کلیه شاخص های مقایسه ای بین المللی 
ارتقاء یابد و این امر بدون وجود برنامه های کالن و 

زمان بندی شده میسر نخواهد شد.
با  که  دارد  ضرورت  اقتصادی  شرایط  این  در   -8
اجتناب از سیاست های ناموفق تنبیهی و تحکمی 
تجربه شده ، سیاست های تشویقی و حمایتی کارآمد 
در پیش گرفته شود. توجه مسئولین محترم را به 
ضرورت و اهمیت پیش بینی و تدارک نیاز تولید در 
بخش مواد اولیه مورد نیاز جلب می نماییم . باید از 
خردمندانه از غافلگیر شدن بخش تولید در اثر کمبود 
مواد اولیه و تعطیلی کارخانجات و خسارات و تبعات 

ناشی از آن پیشگیری کرد.
و  جدید  بازارهای  وجود  مستلزم  تولید  جهش   -9
خریدار برای محصوالت تولیدی ایرانی است. باید 
برای توسعه مبادالت بین المللی و امکان تجارت 
با سایر کشورها تدابیر جدی اندیشیده شود ، در غیر 
این صورت تغییری در شرایط موجود حاصل نخواهد 

گردید.
۱۰- همچنان بر این باوریم که بخش معدن ، این 
ثروت بی بدیل ملی مغفول و مهجور مانده و ظرفیت 
ذاتی آن در توسعه ملی با بی مهری مواجه است و 
همچنان منتظر تدوین ابالغ سیاست های کالن بلند 
مدت دارای ضمانت اجرایی بر این بخش هستیم./ 
بخش  فراگیر  تشکل های   -  ۱۳99 ماه  تیر  دهم 

خصوصی کشور«
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نگاهی فهرست وار بر تاثیرات کرونا
تا پایان ماه آوریل ۲۰۲۰ ، مواردی به شرح زیر مشخص شدند: 

- تقاضای مصرف کننده برای مد و پوشاک در فروشگاه ها عماًل یا راکد بوده یا 
کاهش چشمگیری داشته است.

- برخی خرده فروشان با مشقت جدی روبه رو بوده اند چون هزینه های ملک 
ثابت و برقوت خود باقی است )اجاره و هزینه های فرعی(.

- زنجیره تامین مد و پوشاک با نگرانی و محافظه کاری به راهش ادامه داده که 
این نگرانی اکنون شکل جدی تری هم به خود گرفته است.

- بسیاری از فروشگاه ها عماًل به مرحله تعطیلی رسیدند.
از  اینکه بعضی دولت ها  نیروی کار اغلب فروشگاه ها تعدیل شده اند مگر   -

صاحبان کسب و کار حمایت کرده باشند. 

لغو  را  آینده  سفارشات  تمام  اروپا  و  امریکا  در  بزرگ  اکثرخرده فروشی های 
کرده اند. 

این یعنی هیچ تامین تازه ای از ماه آوریل تا حداقل سپتامبر وجود ندارد، چرا که 
در وضعیت متعارف، میانگین زمانی که خریدار پس ازسفارش دادن )به یک 

کشور کم هزینه( باید منتظر بماند، پنج ماه است. 
 

گزینه های احتمالی برای یک آینده پس از کرونا
در نتیجه شرایط موجود، سه مسیر برای ادامه کسب و کارمد و پوشاک، قابل 

پیش بینی خواهد بود:
- مطلوب ترین وضعیت: »سناریوی بازگشت به حالت اول«

- وضعیت معمولی: »احیا به شرایطی مثل حاال به صورت تدریجی«

چکیده
بــا شــیوع بیمــاری کرونــا و فقــط ظــرف چنــد هفتــه صنعــت مــد و پوشــاک وارونــه شــد. ابهامــی کــه اکنــون بــا آن مواجــه هســتیم ایــن اســت کــه خرده فروشــی 

مــد و پوشــاک پــس از همه گیــری کرونــا بــه چــه شــمایلی درخواهــد آمــد! 
خرده فروشــان مــد و پوشــاک مدتــی قبــل از شــیوع کرونــا نیــز، بــه علــت تعویــض جریــان، ازتقاضــا در فروشــگاه های فیزیکــی بــه ســفارش و فــروش آنالیــن، 
ــا معضــل ســختی روبــه رو شــده بودنــد. تقریبــاً در سراســر امریــکا و اروپــا و بخشــی از آســیای صنعتــی شــده، بــه خصــوص برندهــای شــاخص ازتعــداد  ب
فروشــگاه های خــود کاســته بودنــد.  امــا زمانــی کــه همه گیــری بیمــاری خاتمــه یابــد، مــدل کســب و کار فروشــگاه ها چگونــه اســت؟ آیــا مدیــران و صاحبــان 

آنهــا ناگزیــر بــه اعمــال تغییراتــی برحســب مقتضیــات روزهســتند؟ یــا بایــد در مــدل کســب و کارشــان تحــول بنیــادی ایجادکننــد؟ 
رویکرد ما در این متن از این قرار است: »با کسب و کارفروشگاهی چه بایدکرد؟« 

چه آینده ای کسب و کار  خرده فروشی پوشاک در دنیا متصور  خواهد بود؟
نویسنده: تهمینه موالنا

COVID 19 - اخبار، چالش ها و نوآوری ها در صنایع نساجی
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- ناگوارترین وضعیت: »گسیختگی کامل قالب کسب وکار«- تجدید حیات 
با شکلی متفاوت

البته رهبرانی مثل دانالد ترامپ هستند که ادعای بازگشت به حالت اول را 
دارند. لیکن این ادعا زمانی که علنی شد، در ایاالت متحده امریکا موارد ابتال به 

ویروس حتی از چین و ایتالیا هم حاد تر بود. 
با امید به رجعت به وضعیت متعارف قبلی، محتمل کمتر کسی به سناریوی 
سوم عالقه نشان می دهد ولی تصور و برنامه ریزی جهت سازگاری با شرایط  
»تحول کامل« برای هر صاحب کسب و کاری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. 

استنباط شمایل آینده کسب و کار پس از کرونا
باید تصریح کنم؛ کسانی که چشم انتظار بازگشت کسب وکار به حالت اول 

هستند در واقع وقت شان را تلف می کنند.
- شکل زندگی، میزان درآمد و الویت های مصرف کنندگان در شرف تغییر است 
به گونه ای که حتی اگر بخواهند هم قادر به استرداد سبک قبلی زندگی نیستند. 
اماکن  از  بسیاری  بود.  نخواهند  فعال  دیگر  فروشگاه ها  - حداقل ۲۰ درصد 
تعطیل هنوز هم بسته هستند، این ۲۰ درصد هرگز کارشان را از سرنمی گیرند. 
- ظرفیت خطوط هوایی، نه در یک دوره کوتاه مدت، اما نهایتاً احیا می شود. 
لیکن توجه داشته باشید که فرآیند احیا ممکن است چند سال به طول انجامد و 
این تاثیر مستقیمی برحمل ونقل هوایی کاالها می گذارد.   تصور کنید در پاییز 
۲۰۲۰ ازهمه گیری بیماری رها شویم. همین حاال بهار/ تابستان ۲۰۲۱ ازدست 

رفته و چه بسا پاییز/ زمستان ۲۰۲۱ هم.  

پس رویکرد اول قابل اتکانمی باشد. چون:
- احتمال کلی حاکی از این است که از حاال به بعد مصرف کنندگان، بیشتر 
به خرید مجازی تمایل داشته باشند، چون به پرهیز از فروشگاه های حقیقی و 

لمس پذیر عادت کرده اند.
- ذات چرخه عرضه / تقاضا چنین ایجاب می کند که؛ اگرمصرف کننده به صورت 
فیزیکی حضور داشته باشد، کمتر فروشگاهی بسته می شود، بنابراین تعطیلی 
تکرار  چنین  چرخه  و  است  بازدید کنندگان  شمار  کاهش  حاصل  فروشگاه ها 
می شود که بازدیده کننده کمتر منجرمی شود به فروشگاه بسته بیشتر، فروشگاه 

کمتر منجر می شود به بازدیدکننده کمتر... و این چرخه ادامه پیدا می کند.
- داللت ها بر این است که با اتمام همه گیری کرونا، مصرف کنندگان خود به 

خود به »رفتارخرید« قبل از شیوع بیماری رجعت نم کنند. 
چنانچه مصرف کننده رفتارش تغییر کند، تغییرات احتمااًل به ترتیب زیراست:

- تجربه دریافت کاالها در منزل، عالوه بر کاالهای ضروری روزانه مثل مواد 
غذایی، به مد و پوشاک نیز تسری پیدا می کند.

بازگرداندن  از  را  یا کمتر شدن جلسات رسمی، مردم  از منزل  - تجربه کار 

الگوهای قبلی خرید پوشاک دور خواهدکرد.
و  دیدگاه ها  شک  بدون  شده،  فلج  ویروس  یک  با  که  دنیا  دیدن  شوک   -
رفتارهای مردم را درجهت حفظ کره  زمین تغییر می دهد. نتیجه این تحول در 
دیدگاه، رویکردهای تازه ای همچون سفرهای کمتر، کم شدن خرید پوشاک و 
عدم همسویی با جریان مد، استفاده از منسوجات پایدار و غیره نیز خواهد بود.  
حال باید با تصویری واقعی از احتماالت آتی، تدابیر مناسبی برای بقای کسب 

و کار فروشگاهی اندیشید:
۱- مذاکره با بانک و اطمینان از پشتوانه ای که خسارت احتمالی را جبران کند 
و در عین حال برنامه ریزی برای سرمایه گذاری هم میسر شود. در این شرایط 
گرفتن وام یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت به شمارمی رود و خوش بینانه 

این است که دولت ها و بانک ها ازکسب و کارها حمایت به عمل آورند.  
سفارشات  ساختن  برآورده  هدف  به  کاال  انبار  ظرفیت  مداوم  بازبینی   -۲
مصرف کننده که به صورت آنالین انجام می شود، همچنین تغییر رویه فروش 
از فروشگاه به آن الین که البته در طرحی درازمدت میسر خواهد بود. چنانچه 
پیش از کرونا، تراز 8۰ درصد فروشگاه و ۲۰ درصد آن الین برقراربود، درحال 
حاضر باید به 7۰ درصد فروشگاه و ۳۰ درصد آنالین، سپس ۶۰ درصد فروشگاه 
و 4۰ درصد آنالین و بعد ۵۰ درصد فروشگاه و۵۰ درصد آنالین برنامه ریزی 
شود. الزم است به تامین کاال به صورت عمده )چون موثرتر است( و بسته بندی 
تکی )که نیروی بیشتری می طلبد( در سفارش آنالین توجه داشت. ضمناً روند 

عودت دادن آنالین کاال با فروش حضوری تفاوت دارد. 
کسب  پرونده  بخش  بدترین  فروشگاه ها  دایم  یا  موقت  تعطیلی  برنامه   -۳
وکاراست. و با پایان زمان اجاره به صورت اجباری اتفاق می افتد. در این اثنا 
می توان به ایده های نو اندیشید مثل اینکه به جای تعطیلی، فروشگاه تغییر 
به مراکز  تبدیل  به شکل  تغییر کاربری ممکن است  این  پیدا کند.  کاربری 

توزیع باشد.  
4- یک بررسی دقیق از زنجیره تامین باید انجام گردد. کسب وکاری که در 
حال حاضر از کشوری با ساختارکم هزینه، مانند میانمار یا بنگالدش تامین 
کاال انجام می دهد ، بی تردید باید اواًل؛ تاثیر بر زمان سفارش تا تحویل، ثانیاً؛ 
هزینه های گمرکی، افزایش دستمزد نیروی کار و غیره را در نظر داشته باشد. 
زنجیره تامین شامل راه های حمل و نقل است از جمله خطوط هوایی که با 
همینطور  هستند  مواجه  خود  تاریخی  عملیات  مجموعه  در  اساسی  تحولی 
وضعیت مشابهی برای حمل دریایی پیش بینی می شود که به شکلی مستقیم 
برتحویل کاال تاثیرگذار است. پس زنجیره تامین پس از همه گیری کرونا قالبی 

کاماًل جدید خواهد داشت.
اینترنتی ، بهبود  بازاریابی  ۵- برنامه ریزی نوین بر طراحی و توسعه پوشاک، 
شبکه  مجازی فروش و تبلیغات، بسط سیستم های پرداخت از اولویت ها در 

سازگاری با شرایط تازه خواهند بود.
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عضو هیات علمی مرکز تحقیقات رفاه اجتماعی با تاکید بر ضرورت توجه به مولفه های 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و سایر ابعاد در دوران پساکرونا، ضمن تشریح 
تغییرات حاصل شده در این مولفه ها و پیش بینی رفتار اقشار و سطوح مختلف جامعه در 

دوران پسابحران، راهکارهایی برای کاهش آسیب ها در این دوران مطرح کرد.
به گزارش »تابناک«، دکتر محمد علی محمدی قره قانی استاد جامعه شناسی دانشگاه 
علوم بهزیستی و توانبخشی در گفت وگوی تفصیلی با ایسنا، ابتدا با اشاره به تبعات 
اقتصادی بحران کرونا، اظهار کرد: در اقتصاد پساکرونا نحوه تولید، مصرف، روابط 
کاالیی انسان ها و نقش اجتماعی کاالها و خدمات با جامعه دچار تغییرات معنایی 
و مفهومی عمیق خواهد شد؛ یعنی میزان اهمیت و نقش کاال در زندگی، نوع کاال 
و اولویت آن، میزان حساسیت و نیاز به کاال، ویژگی ها و قدرت افراد نسبت به کاال 
و همچنین قدرت کاال در جامعه روشن و مشخص می شود. وی تقسیم بندی و 
طبقه بندی کاالها را از ویژگی های اقتصادی دنیای پس از کرونا دانست و گفت: 
احتماال کاالهای تجمالتی و زینتی حداقل برای مدتی اهمیت خود را از دست داده و 
در عوض کاالهای استراتژیک مصرفی و نیازهای اولیه به خصوص نیازهای مرتبط با 

سالمت جای آن را می گیرند.

اقتصاد پسا کرونا، اقتصادی انسانی تر خواهد بود
وی ادامه داد: به نظر می رسد اقتصاد پسا کرونا اقتصاد انسانی تری خواهد بود، یعنی 
مناسبات اقتصادی و کاالیی در خدمت انسان است به عبارتی تا پیش از این کاالیی 
شدن انسان اهمیت داشت، اما در جهان پس از کرونا انسانی تر شدن کاال جلوه بیشتری 

خواهد داشت.
محمدی با بیان اینکه جهان در اقتصاد پساکرونا ناگزیر از شفافیت بیشتر و مبارزه علنی 
و جدی با فساد، رانت خواری و اختالس خواهد بود، ادامه داد: اقتصاد پساکرونایی باید 

اقتصاد چابک و صریحی باشد، یعنی مثل قبل نمی تواند تنبل و بیحال باشد، همچنین 
نمی تواند با رودربایستی نسبت به مراجع و مراکز خاص عمل کرده و نسبت به رانت 
و اختالس بی تفاوت باشد. این اقتصاد ناگزیر از شفافیت و هماهنگی با نظام اقتصاد 
بین الملل خواهد بود و این همه تغییر دقیقاً در جهت منافع شهروندان اتفاق خواهد افتاد.

تغییر مؤلفه های فرهنگی جوامع در جهان پساکرونا
این عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به مؤلفه دوم یعنی مباحث فرهنگی، اظهار 
کرد: قطعا نگرش، بینش و ایمان ما در جهان پساکرونا دچار تغییر و تحول بنیادین 
خواهد شد. جهان هستی، جهان معنا، هستی شناسی و معرفت شناسی انسان پسا 
کرونایی آنچنان که در هنگامه کرونا هم می بینیم دچار تغییر و تحوالت جدی و 

دامنه دار می شود.
به اعتقاد وی، در جهان پساکرونا با نوعی انسان بی محابا نسبت به مراجع ارزشی 
و هنجاری مواجه خواهیم بود که معنای زندگی اش در دوران کرونا و تحت تأثیر 
با  و  و مخاطرات دچار تحول شده  بی معنایی ها  و  بحران  از  تجربه های شخصی 
مضامین و موازین قبل از کرونا نمی توان با وی مواجه شد. یعنی کرونا بر نحوه تفکر 
هستی شناسانه و معرفت شناسانه انسان ها حتی در زندگی روزمره و همچنین در انسان 

معمولی هم تأثیر تدریجی و شگرفی بر جای خواهد گذاشت. 
این جامعه شناس با بیان اینکه انسانی که دچار بحران در معنای زندگی شده حتما 
دچار انقالب و دگرگونی در فهم زندگی یا جهان زندگی و زیست جهان مورد نظر 
اگزیستانسیالیست ها و پدیدار شناسان می شود، به این نکته اشاره کرد که » انسان بر 
جوهر وجودی خود متکی شده و در مقابل مراجعی که از بیرون قصد سلطه بر او را 
دارند، بی پروا خواهد بود« در بیان دیدگاه خود افزود: در جوامعی که مراجع مورد نظر در 
زندگی عموم شامل مراجع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در هنگامه بحران نتوانستند به 
طور مؤثر حضور داشته و متولی گری کرده و تصمیم سازی به موقع کنند، شاید ناخواسته 
انسان پساکرونا را به خودباوری و خوداتکایی رهنمون کردند که ممکن است گاهی 
این خودباوری حتی در شکل رادیکال و نابهنجار نیز زمینه ظهور یابد و جهان زندگی 

را دچار تحول بنیادین معنایی کند.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با تاکید بر اینکه در دنیای 
پساکرونا قطعاً ما تعامل اجتماعی و عاطفی دگرگون های خواهیم داشت، گفت: مفهوم 
خویشاوندی و خانواده، مفهوم محیط زیست، سالمت، بدن و روان برای انسان بعد از 
کرونا یک مفهوم دیگری است، محیط انسانی و اجتماعی ما دچار تغییرات معناداری 
شده و دانش سالمت انسان ها به عنوان یک امر فرهنگی در جهان بعد از کرونا 

دستخوش تحول و تکامل خواهد شد.

جهان پساکرونا چگونه است؟
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نگاه خوشبینانه به جهان بعد از کرونا
دکتر محمدی با بیان اینکه می توان به جهان بعد از کرونا نگاه خوشبینانه ای هم 
داشت، تصریح کرد: شاید در کوتاه مدت و در دوره  گذار دچار تضاد و تناقض ، کمبودها 
و ناهنجارهایی شویم، اما در بلند مدت نتایج بهتری خواهد داشت. رفتار ما در این دوران 
ارتباط مستقیمی با رفتار نهادهای متولی خواهد داشت. به عنوان نمونه اینکه آیا مردم 
به تنهایی این مسیر دوران گذار را طی می کنند و یا به کمک نهادهای متولی و مراجع 

ارزشی و فرهنگی، می تواند نقش اساسی در انتخاب های آینده آنان داشته باشد.
و  واماندگی  تنهایی،  دچار  انسان ها  از  بسیاری  مدت  این  طی  اینکه  بیان  با  وی 
بیپناهی شدند و این مساله آنها را بشدت دچار شوک و استرس کرده است، ادامه 
داد: در این شرایط برخی از خود سوال می کنند چرا حاال که نیازمند حمایت منسجم و 
تشکیالتی هستیم، این حمایت ها آنطور که باید وجود ندارد، تکلیف ما در این شرایط 
چیست؟ موضع مراجع فکری و ارزشی در برابر انسان بحران زده چیست؟ به نظرم 
این انتخاب های تاریخی و راهبردی گروه های مرجع در انتخاب پاسخ مناسب به 

بحران های امروز مردم ، تأثیر شگرفی در نقش فردای آنان تأثیر خواهد داشت.

واکنش های انسان حادثه دیده در دوران پساکرونا
محمدی با بیان اینکه انسان حادثه دیده در بحران معمواًل دو واکنش نشان می دهد، 
ادامه داد: این فرد یا دچار افسردگی و ترومای بعد از فاجعه شده و تبدیل به انسان 
آسیب  دیده می شود و یا ممکن است به انسانی متکی به نفس و توانمندتر تبدیل شود 
که می تواند به تنهایی و یا با اتکاء به شبکه محدودی از روابط و بدون مراجع خود را از 
بحران خارج کند. تحت این شرایط فردیت انسان تقویت شده و ایمان او تحول یافته و 
هستی  شناسی جدیدی پیش روی او باز می شود که می تواند پیامدهای مثبت یا منفی 

متعددی را به دنبال داشته باشد.

دگرگونی مولفه سیاست در جهان پس از کرونا
این جامعه شناس در ادامه با بیان اینکه مؤلفه سیاست در جهان پس از کرونا چه در 
ابعاد سیاست داخلی و چه سیاست خارجی دچار تحول و دگرگونی خواهد شد و کشور 
ما نیز از این مساله مستثنی نیست، تصریح کرد: دولت ها در جهان پسا کرونا باید 
پاسخگو باشند، فراموش نشود که جوامع در این دوران تغییر و به خود و تواناییهایش 
باور پیدا کرده و به قدرت شبکه های اجتماعی و اجتماعات پی برده است. شهروند، 
قدرت فردیت خود را دریافته و به راحتی زیر بار هر دولتی با هر سطحی از پاسخگویی 

و احساس مسئولیت نمی رود.
وی ادامه داد: در دنیای بعد از کرونا جامعه و افراد خیلی مطالبه گر خواهند بود و دولت ها 
باید خودشان را با این شرایط هماهنگ کرده و مسئول و پاسخگو باشند. دولتی که 
گاه احساس می شد در بالتکلیفی مانده و در برابر درماندگی شهروندان ایده صریح، 
قاطع و مبتنی بر نیاز و شرایط شهروندان ندارد، بعد از کرونا و در غیاب جامعه مدنی 
نمی تواند همچنان به عنوان مرجع قابل اعتنا و داور مقتدر حل و فصل مناسبات مردم با 
کانون قدرت باشد. باید قدرت متقاعدکنندگی باالیی وجود داشته باشد وگرنه جامعه ای 

که از بحران ها عبور کرده و به خودباوری رسیده و یا عبور نکرده و دچار افسردگی و 
آسیب های اجتماعی شده، می تواند منشأ ناهنجاری ها شود.

به گفته وی، در عرصه سیاست خارجی هم دولت ها باید مناسبات خود را با جهان بهبود 
دهند. در جهان بعد از کرونا برای مواجهه مؤثر با اثرات کرونا ائتالف ها و معاهده های 

جدیدی در روابط تجاری، اقتصادی و سیاسی طراحی و اجرا خواهد شد.

تحول و دگرگونی نهاد خانواده در دنیای پس از کرونا
دکتر محمدی در ادامه گفتوگو توجه به مقوله اجتماعی در دوران پساکرونا را مؤلفه 
بعدی عنوان کرد و گفت: نهاد خانواده بعد از کرونا دچار تحول و دگرگونی شده است؛ 
پیش از این می گفتیم خانواده نهاد مقدس و مأمنی برای افراد است اما این تعریف 
با کمی تغییر روبرو شده است. بر مبنای گزارش های رسمی، اختالفات و تنش در 
خانواده ها پنج برابر افزایش پیدا کرده و این مساله کارکرد و کارآمدی خانواده ها را دچار 
اختالل خواهد کرد. از این طریق تغییرات دامنه دار مفهومی و عملی در حوزه خانواده را 
شاهد خواهیم بود که خود منشأ تغییرات در وضعیت اعضای این نهاد شامل کودکان، 
جوانان، زنان و مردان خواهد بود که به هر دو صورت مثبت و منفی جلوه خواهد کرد 

و نقش سیاست اجتماعی در جامعه پساکرونا را متذکر می شود.
وی با بیان اینکه در جامعه پس از کرونا مفهوم و انسجام درون خانواده باید بازنگری 
شده و مفهوم همبستگی خانواده دوباره معنا شود، گفت: باید بررسی شود که چگونه 
میتوان بر گسیختگی انسجام عاطفی و روانی برخی خانواده ها در دوران کرونا و 
خشونت های برآمده از آن غلبه پیدا کرد. آیا راهی وجود دارد یا انتظار شکل گیری 
خانواده های جدیدی را باید داشته باشیم. این جامعه شناس به نقش پزشکان و کادر 
درمانی در این دوران اشاره کرد و با بیان اینکه مرجعیت پزشکان و پرستاران بعد 
از کرونا به سادگی از بین نمی رود، خاطرنشان کرد: مفهوم مبارزه و دفاع مقدس 
مؤلفه های جدیدی در حوزه های علم و دانش پیدا میکند. شهیدان دفاع از مرزهای 
سالمت و پاسداران جدید امنیت و جان سربرآورده اند که برای حفظ مرجعیت در این 

عرصه هم قطعاً تالش ها و چالش های جدیدی را تجربه خواهیم کرد.

ایجاد تغییر و تحوالت محسوس در نهاد آموزش و تعلیم و تربیت
محمدی با اشاره به تغییر و تحوالت محسوس در نهاد تعلیم و تربیت و ضرورت 
آشنایی افراد جامعه با مولفه های اصلی این شرایط، تصریح کرد: هم اکنون در آموزش 
و پرورش و دانشگاه ها شاهد چند واقعیت هستیم، اول اینکه تقویت و جدی گرفتن 
فضای مجازی اجتناب ناپذیر است، چراکه فضای مجازی فرصت و ثروت و راه چارهای 
برای مدیریت شرایط فعلی است و مقابله با آن نادرست و محکوم به شکست است. 
دوم توجه به آموزش های مجازی و استفاده بهینه از آنهاست، رشد و ارتقای کارایی 

آموزش های مجازی از واقعیت های انکارناپذیر دنیای بعد از کروناست.
وی ادامه داد: مساله سوم اینکه در جهان بعد از کرونا در حوزه تعلیم و تربیت، سرمایه 
گذاری در محصوالت و صنایع دیجیتال، لوازم آی تی، کامپیوتر، اینترنت و لوازم 
دیجیتال به شدت توسعه پیدا میکند و همان طور که گفته شد، بسیاری از امور و 
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مراودات تمدن جدید به این سمت و سو خواهد رفت. در این راستا کشوری که نتواند 
بخش عمدهای از درآمد سرانه و درآمد ملی خود را صرف بهبود زیرساخت های آی 
تی و تکنولوژی دیجیتال قرار دهد، بسیار فقیر خواهد بود و در آینده جهان جایگاهی 

نخواهد داشت.

مداخالت کاهش تبعات اجتماعی پساکرونا
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در حوزه اجتماعی مبحث سالمت فیزیکی، اجتماعی و 
روانی اهمیت خاص خود را پیدا می کند، ادامه داد: مطمئنا بشر متوجه اشتباهات و نقاط 
ضعف خود خواهد شد و سرمایه گذاری ویژهای در این بخش ها خواهد کرد. ثروتمندان 
به این نتیجه می رسند که باید برای سالمت انسان اعم از فقیر و غنی گام بردارند و این 

پیام مهم کرونا بود که هیچ کس از این آسیب در امان نیست.

پیام مهم کرونا چه بود؟
به اعتقاد این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات رفاه اجتماعی، پیام کرونا چیزی بود 
که جنبشهای اجتماعی مدتها در پی ارسال آن بودند، جوامع بدون تقویت سالمت 
اجتماعی و مولفه های وابسته به آن مانند همبستگی و انسجام، مشارکت و همکاری، 
سازگاری و تاب  آوری، شبکه روابط و حمایت، اعتماد و سرمایه اجتماعی، امکان مقابله 
با بیماری و ویروس، بالیای طبیعی، جنگ و حوادث و بحران ها را نخواهند داشت. 
به عبارت دیگر بدون سالمت اجتماعی و آفرینش جامعه ای سالم، ثابت شده که هیچ 

امری از امور حکمرانی مطلوب پیش نخواهد رفت.

ضرورت حضور متخصصان اجتماعی و فرهنگی در کنار مدیران سالمت
این جامعه شناس ادامه داد: اگر نتوانیم فرمان های ضروری پیشگیری را به جامعه 
صادر کنیم، نمیتوانیم جلوی هجوم سیل بیمار به بیمارستانها و انباشتگی این سونامی 
و به اصطالح »پاندمی« را بگیریم. به عبارت دیگر در دنیای پساکرونا هیچ پزشک و 
مدیر حوزه سالمتی نمیتواند بدون متخصصان حوزههای اجتماعی و فرهنگی، جامعه 
بیماران را مدیریت کند. وی با بیان اینکه در بعد روانی هم ممکن است بیشترین 
خسارت و یا دستاوردها را در حوزه سالمت روان شاهد باشیم، تصریح کرد: به قول 
دکتر فرانکل که میگفت: »رنجها اگر مرا نکشد مرا قویتر خواهد کرد«، شرایط فعلی 
نیز همین گونه خواهد بود. انسان وانهاده و یا به عبارتی انسان و فردیتی که به لحاظ 
بیماری، خطر، مرگ، استرس و فقر مورد تهدید قرار گرفته، اگر بتواند روی پای خود 
بایستد انسان موفق و برتری خواهد بود. چراکه انسان پساکرونا به قابلیتها و ظرفیتهای 
وجودی خود پی برده، خود را شناخته و اعتماد به نفس و قدرت پیدا کرده و این فرصتی 

برای بازسازی یک جامعه پویا و کارآمدتر را در اختیار سیاست گذاران قرار میدهد.

ضرورت مداخالت مددکاری در دوران پسا کرونا
وی با تاکید بر اینکه طی این دوره همچنین با افرادی که در دوران گذار دچار استرس 
و افسردگی شدهاند، سروکار خواهیم داشت، تصریح کرد: برای مداخله و پیشگیری 

از تبعات منفی این شرایط، متولیان جامعه باید اقدامات مناسبی را در پیش بگیرند. اگر 
حمایتها و سیاستهای اجتماعی و همچنین مددکاریهای اجتماعی در کنار حمایتهای 

مالی نباشد، مطمئنا جامعه از طریق انسانهای به خود وانهاده آسیب میببیند.
محمدی خطاب به دولتمردان با بیان اینکه در دوران پسابحران نباید فقط به فکر تامین 
اقالم مصرفی اولیه زندگی بود، خاطرنشان کرد: نباید از مددکاریهای اجتماعی و روانی 
پس از بحران غافل بمانیم، چراکه بی توجهی به این موارد میتواند شیرازه جامعه را از 

هم بپاشد.

خطر وانهادگی افراد جامعه
وی با تاکید بر اینکه خطر وانهادگی افراد جامعه در سه سطح آشکار میشود، تصریح 
کرد: اول در سطح خرد و فردی شامل پریشانی و افسردگی روحی و روانی است که 
میتواند به افزایش خودکشی در جامعه منجر شود. در حوزه فردی همچنین ممکن است 
اعتیاد و بزهکاریهای فردی و آسیبهای ناشی از آن پدیدار شود. در حوزه میانی افراد 
وانهاده که دچار بینظمیهای ذهنی پس از فاجعه شدهاند ممکن است روی خانوادهها 
تاثیر منفی برجای گذارند، یعنی خشونتهای خانگی و خشونت علیه کودکان افزایش 
یابد. در سطح کالن هم با همافزایی آسیب های فردی و خانوادگی، آسیب کالن جامعه 

رقم زده میشود.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی با تاکید بر اهمیت عملکرد صحیح دولت 
و سیستمهای اجتماعی و سیاسی و ارایه خدمات اجتماعی مناسب، اظهار کرد: درغیر 
اینصورت مطمئنا جامعه با چالشهای جدی روبرو میشود، لذا این مسائل باید در صدر 
توجه مسئوالن باشد؛ چون اگر خانواده آسیب ببیند کل جامعه دچار بحران، آسیب و بی 
نظمی اجتماعی خواهد شد. چرا که کودکان، زنان، دانشآموزان و سایرین در این بستر 
رشد کرده و رخداد مسائلی همچون طالق و از هم پاشیدگی در بستر خانواده، ممکن 

است جامعه را با فروپاشی مواجه کند.
به گفته وی، مجموع خطر و تهدیدهای فردی، میانی و خطر کالن میتواند مسائل و 
مشکالت و آسیب های جدی و مواردی مانند اعتیاد، ناهنجاریهای جنسی، روابط خارج 

از عرف، افسردگی و خودکشی، خشونت و جنایت را در سطح جامعه به بار آورد.
این جامعه شناس با تاکید بر اینکه اگر جامعه پساکرونایی را مورد تحلیل، تصور و تخیل 
جامعهشناسانه و روانشناسانه قرار ندهیم ممکن است بحرانها را با خود حمل کنیم، 
تصریح کرد: ممکن است این بحرانها در جامعه آینده کشورها دست به دست داده و 

شالوده نظام اجتماعی و سیاسی را به هم بریزند.
این استاد جامعه شناسی دانشگاه در خاتمه تاکید کرد: قبل از اینکه وانهادگی پیش آمده 
تقویت شده و انسانها دچار وانهادگی بیشتری شوند، یعنی گروهها و طبقات فرودست 
احساس درماندگی کنند و ارتباط عاطفی آنها با جامعه از بین رفته و نفرت و کینه 
بین طبقات فرودست با طبقات میانی و فرادست به خشونت، نفرت و انتقام و انزجار 
اجتماعی منجر شود، دولت و نهادهای اجتماعی متولی موظفند که الفت اجتماعی را 
بین گروهها تقویت کنند و با اعمال مداخالت حیاتی به وضعیت گروههای وانهاده شده 

به لحاظ اقتصادی، نیازمندان به کاالهای اساسی و سالمت روان آنها رسیدگی کنند.
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بعد از پایان همه گیری کرونا شرایط بازار کار تغییر می کند. این تغییرات با سرعت 
زیادی اتفاق می افتد و زمینه را برای حذف شغل کارگران تولیدی و صنعتی فراهم می 
کند و بخشی از الیه های میانی مدیریت را نیز از بین خواهد برد. با این پنج شنبه برنا 
همراه باشید تا در این باره بیشتر بدانید. به گزارش خبرگزاری برنا؛ همه گیری ویروس 
کرونا سبب شد تا چهارمین انقالب صنعتی زودتر اتفاق بیفتد و دنیا زمان الزم برای 
آماده شدن در مقابل این تغییرات را نداشته باشد. یکی از این تغییرات  از بین رفتن شمار 
زیادی از مشاغل در جهان است. مشاغلی که از این پس با کمک هوش مصنوعی و 
تکنولوژی روز دنیا اشغال می شود و زمینه ساز بیکاری نیروهای کاری بشود.حال سوال 
اصلی این است که کدامیک از مشاغل از بین خواهند رفت؟ آیا فضای کاری آینده 
تغییرات زیادی نسبت به دنیای امروز خواهد کرد و آیا ما باید برای همسو شدن با این 

تغییرات، آموزش های تازه ای دریافت کنیم؟

مشاغل تولیدی قربانی می شوند
به گزارش مجمع جهانی اقتصاد در دوره پسا کرونا  استفاده از تکنولوژی ها و ربات ها 
در بخش های تولیدی و کارخانه ها افزایش خواهد یافت و این مساله سبب می شود 
تا کارگران کمتری در کارخانه های تولیدی کار کنند. در واقع استفاده از نیروی بدنی 
انسانها کمتر می شود زیرا استفاده از رباتها باعث می شود تا آسیبهای وارد شده به بدن 
انسان در جریان کارهای سنگین کمتر شود و سرعت عمل و دقت کار هم افزایش یابد.

از طرف دیگر به این دلیل خطراتی که حضور شمار زیادی از افراد در یک فضا برای 
سالمت آنها به همراه دارد، بالغ بر 7۵ درصد از نیروهای کاری هر مجموعه به صورت 
دورکاری، وظایفشان را انجام می دهند و این مساله سبب می شود تا بخشی از مشاغل 
مدیریتی از بین برود. در واقع شمار زیادی از مدیران میانی که نظارت بر کار نیروهای 
کاری را بر عهده داشتند، حذف می شوند و افرادی به عنوان نیروی کار یک مجموعه 
استخدام می شوند که توانایی مدیریت کارشان را داشته باشند و بتوانند مسولیت خود 

را به خوبی انجام دهند.

مدیران میانی حذف می شوند
برایان کراپ ، رئیس مرکز مطالعاتی گارتنردر این مورد می گوید: » در جریان بحران 
مالی سال ۲۰۰8 میالدی هم شمار زیادی از الیه های مدیریتی در شرکت ها حذف 
شد زیرا شرکت ها تصور کنند برای مدیریت مجموعه خود به افراد کمتری نیاز دارند. 
حال به نظر می رسد  در جریان بحران کرونا باز هم الیه های مدیریتی کمتر شود.  کم 
شدن الیه های مدیریتی از یک نظر خوب است زیرا باعث می شود تا ساختار شرکت ها 
منسجم شود و هزینه های آنها نیز کمتر شود اما یک جنبه منفی هم دارد. با حذف شدن 
الیه های مدیریتی در مجموعه ها، افراد فرصت رشد و ارتقای شغلی کمتری دارند و این 

مساله می تواند در میان مدت انگیزه تالش را در افراد از بین ببرد.«
میانی در  احتمال حذف شدن مدیران  به  اخیر خود  سی ان بی سی هم در گزارش 

شرکت ها اشاره کرد و نوشت: » کاهش  الیه های مدیریتی باعث می شود  تا مسئولیت 
بررسی  تمامی گزارش ها بر عهده یک گروه خاص باشد و با افزایش حجم کار این 
عده، احتمال خطای انسانی  و مدیریت نادرست بیشتر شود. پیش از این بررسی شرایط 

توسط الیه های مدیریتی مختلف انجام می شد که درصد خطا را تقلیل می داد.«
مایکل اوتس تحلیل گر مرکز مطالعاتی فیوچرز در پاسخ به این سوال  سی ان بی سی 
که آیا مدیران امروزی باید نگران شغلشان باشند یا خیر گفت:» به نظر من مدیران 
توانمند همیشه مورد  نیاز هستند . شما نمی توانید کاری راه اندازی کنید و انتظار درآمد 
و سودآوری داشته باشید ولی یک مدیر یا گروه مدیریتی توانمند را نداشته باشید. 
بنابراین با وجود اینکه ممکن است الیه هایی از مدیریت در مجموعه ها حذف شود 

ولی باز هم تقاضا برای مدیران توانمند در دنیا باال خواهد بود.«

دور کاری اصلی ترین روش کاری خواهد بود
از طرف دیگر در پی پایان همه گیری ویروس کرونا شمار کمتری از مردم در دفاتر 
باید به صورت دورکاری  کاری مشغول خواهند بود و بخش اعظم نیروی کاری 
مشغول باشند. اما آیا تمامی نیروها توانایی این نوع اشتغال را دارند؟ آیا همه می توانند 

مسولیتشان را در دفاتر خانگی انجام دهند؟
مجمع جهانی اقتصاد با اشاره به این مساله که دور کاری می تواند به سالمت روانی 
شماری از افراد آسیب وارد کند نوشت:» برخی از افراد برای انجام کارشان نیاز به حضور 
در محیط کار و نظارت و راهنمایی مدیرانشان دارند. این افراد نمی توانند مستقل کار 
کنند زیرا این توانایی در آنها وجود ندارد. اما افرادی که توان مدیریت زمان و مدیریت 
کارشان را دارند و می توانند با ارایه گزارش های صحیح و به موقع روند پیشرفت کار را 
به اطالع مقامات شرکت برسانند، کسانی هستند که بدون تحمل آسیب های روانی با 
این تغییر همراه می شوند. باید در نظر داشت افراد دسته دوم که از کار در محیط خانه 
لذت می برند و می توانند مسئولیتشان را با بهترین کیفیت انجام دهند، نیروی کاری 
آینده دنیا هستند و افرادی که نتوانسته اند این مهارت را در خود ایجاد کنند، از بازار کار 

آینده حذف می شوند.«
مجمع جهانی اقتصاد با اشاره به این مطلب که کارفرما ها در این دوره گذار نقش 
مهمی در مدیریت بازار کار دارند  نوشت: » باید به افراد فرصت داده شود تا خود را با 
این تغییرات هماهنگ کنند. اگر نیاز به برگزاری دوره های آموزشی خاصی وجود دارد 
، باید کارفرما ها این دوره ها را برگزار کنند و به نیروهای کاری زمان بدهند تا با شرایط 
تازه هماهنگ شوند. از طرف دیگر نیروهای کاری هم باید از فرصت ایجاد شده برای 
کسب مهارت های مورد نیاز برای دنیای آینده استفاده کنند و در نظر داشته باشند که 

برای باقی ماندن در بازار باید با تغییر نیازهای دنیای کار همراه شد.«
در پایان باید گفت که دنیای آینده، تفاوت زیادی با دنیای امروزی خواهد داشت و این 
تغییرات می تواند جهان را به سمت و سوی تازه ای هدایت کند. ما هم بهتر است با 

این تغییرات همراه شویم. 

کدام مشاغل در دوره پسا کرونا از بین می روند؟
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تولید خودکار ماسک صورت توسط کمپانی کارل مایر
 

کمپانـی آلمانـی کارل مایـر -تولیدکننده ماشـین آالت نسـاجی- بـا همکاری 
شـرکت های دیگـر در زمینـه تولیـد و آزمایـش موفـق به نصب خـط تولیدی 

بـا بازدهـی بـاال در کمترین زمان ممکن شـده اسـت.
 بـه گـزارش سـرویس اطالع رسـانی نسـاجی امـروز، کمپانـی کارل مایـر بـا 
اسـتفاده از یکی از ماشـین های راشـل دو سـوزنه اسـتفاده شـده خـود امکان 

تولیـد حـدود 250000 ماسـک در مـاه را فراهـم کرده اسـت.
ایـن کارخانـه کـه مرکـز آن در شـهر اوبرتـس هـاوزن واقـع شـده در ابتـدا 
ماسـک هایی را تولیـد کـرد که با اسـتفاده از ماشـین آالت کارل مایر و در یک 
چرخـه تولیـد یـک مرحلـه ای قابل تولیـد بودند. به عبـارت دیگر بـرای تولید 

ایـن ماسـک ها نیـاز بـه هیچ گونه عملیـات دوخت نیسـت. 
بـا توجـه به تقاضاهای موجود دو مدل از این ماسـک ها در دسـترس هسـتند. 
دسـته اول برای اسـتفاده روزمره مناسـب اسـت و به دلیل شـکل سـه بعدی 
آن بـه خوبـی روی صـورت قـرار می گیـرد و دارای خـواص سایشـی خوبـی 
هـم هسـت. ایـن دسـته از ماسـک ها دارای زیردسـتی نـرم هسـتند و تبادل 
هـوا در آن هـا مناسـب اسـت ضمـن این که حتـی پـس از اسـتفاده طوالنی 
مـدت بـر روی گوش هـا اصطـکاک ایجـاد نمی کننـد. بـه گزارش سـرویس 
اطالع رسـانی نسـاجی امـروز، این ماسـک ها قابلیت اسـتفاده مجـدد را دارند. 
پـس از هـر بار اسـتفاده می توان آن ها را شسـت، خشـک کرد و دوبـاره مورد 

اسـتفاده قرار داد. 
دسـته دوم تمـام مزیت هـای دسـته اول را دارد ضمـن ایـن کـه دارای یـک 
الیـی بی بافـت قابـل تعویـض هم هسـت. ایـن کار باعـث افزایـش ظرفیت 
فیلتراسـیون و در عیـن حـال بـه حداقـل رسـاندن ضایعـات پس از اسـتفاده 
می شـود. در حـال حاضـر فراینـد تاییـد قابلیـت فیلتراسـیون هر دو دسـته با 

توجـه بـه اسـتانداردهای پزشـکی در حـال جریان اسـت. 
کارل مایـر بـرای تضمیـن ایـن که ماسـک ها سـریع تر آماده اسـتفاده شـوند 
اختیـار همـه قـرار بگیرنـد، فنـاوری مورد نیـاز بـرای ماشـین آالت و  و در 
دسـتورالعمل های الزم بـرای تولیـد ماسـک را در اختیـار مشـتری قـرار داده 

اسـت. تولیـد ماسـک ها از آخر مـاه آوریـل آغـاز می شـود. بـه محض آغـاز به 
کار ماشـین نصب شـده با بیشـترین ظرفیت خود، تولید ماسـک به 400 عدد 

در سـاعت یـا 240000 عـدد در مـاه خواهد رسـید.
کارل مایـر همچنیـن در حـال بررسـی کاهـش زمـان تولیـد بـرای سـایر 
ماشـین آالت اسـت تـا از این طریـق ظرفیت تولید ماسـک را هرچه سـریع تر 

دهد. افزایـش 
الیـور ماتئوس، مدیر فـروش واحد بازرگانی بافندگی حلقـوی تاری در کمپانی 
کارل مایـر می گویـد: »تا اواسـط ماه می میـزان تولید به نیم میلیون ماسـک 
در مـاه خواهـد رسـید. تولیـد محصـوالت دیگر شـامل ماسـک های بچه گانه 

نیز در مرحله آماده سـازی قـرار دارد.« 

شرکت Oerlikon  تکنولوژی فوق العاده ی meltblown را 
درمنسوجات بی بافت عرضه می کند

در مـاه مـی، شـرکت تـازه تاسـیس در آلمـان بـا نام هـای fleeceforEurop با 
کمک سیسـتم meltblown از شـرکت Oerlikon اقدام به تولید ماسـک های 
ویـژه ای کـرده اسـت. درحـال حاضـر، همـه  ماسـک های تولیدشـده به صورت 
یکسـان نیسـتند و بی تردیـد محافطـت در برابرعفونت هایـی ماننـد کرونـا بـا 
برخـورداری از مـواد کیفـی قابـل تضمین می باشـد. در ایـن ارتباط، هم شـرایط 
تولیـد و هـم مـواد بـه کار رفتـه در بخش داخل ماسـک ها حایز اهمیـت خواهند 
بـود. درسیسـتم Oerlikon طـی فرآیند مشـخصی، الیاف داخل نسـج بی بافت 
قرارمی گیرند، و در طول تولید به صورت الکتروسـتاتیکی و قبل از پیشـروی این 

فرآیند، شـارژ می شـوند. 
عملیـات الکتروسـتاتیکی تضمیـن می کنـد کـه حتـی کوچک تریـن ذرات و در 
نتیجـه ویـروس، بـرای چندیـن سـاعت توسـط منسـوج بی بافت جذب شـود و 
نتیجه اینکه پوشـنده ماسـک، به دلیل شـکل گیری آزاد الیاف، امکان دم و بازدم 

راحتی را داشـته باشـد. 
به این ترتیب، شـرکت Oerlikon به طور پیوسـته درحال ارسـال سیسـتم های 

می باشد.   meltblown

تهیه و تنظیم: آزاده موحد
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تولید الکل با ۱۰۰ درصد ظرفیت

صادقـی نیارکـی تولیـد الکل را در سـال های گذشـته ۶0 میلیـون لیتر عنوان 
کـرد و گفـت کـه در حـال حاضر تولیـد این محصول بـه روزانـه 250 تا ۳00 

هـزار لیتر رسـیده اسـت و بـا ۱00 درصـد ظرفیت تولید می شـود.  
وی بـا بیـان اینکـه در زمینـه شـوینده ها، ضدعفونی کننده محیط و مشـکلی 
وجـود نداشـت، گفـت: مشـکالتی کـه در زمینـه تامیـن الـکل وجود داشـت 
هـم بـا تمرکز صـدور حواله در وزارت بهداشـت بـه جای دانشـگاه های علوم 
پزشـکی و اسـتانداری ها، مشـخص شـدن تعـداد واحدهـای دریافـت کننـده 
الـکل، تعییـن قیمـت الـکل و قیمـت محصـوالت نهایـی در احجـام مختلف 

حل شـد. 
صادقـی نیارکـی بـا بیـان اینکـه طـی هفته هـای گذشـته برخـی داروخانه ها 
جایـی بـرای نگهداری ماسـک، محلول هـا و ژل هـای ضدعفونی نداشـتند و 
در حـال حاضـر فروشـگاه های زنجیـره ای و بـزرگ هـم مجاز بـه عرضه این 
محصـوالت هسـتند، تاکیـد کـرد: تامیـن بـازار در این شـرایط نشـان دهنده 
اهمیـت تولیـد اسـت و اگر تولید در کشـور وجود نداشـت، نمی توانسـتیم این 
شـرایط را مدیریـت کنیـم. بـه ویـژه در شـرایط فعلی کـه درآمدهای کشـور 

وابسـتگی کمتـری  بـه درآمد نفـت دارد. 
صادقـی نیارکـی با اشـاره بـه ممنوعیت صـادرات اقالم بهداشـتی، پزشـکی، 
مـواد شـوینده و مـواد اولیه تولیـد این محصـوالت در روزهای ابتدایی شـیوع 
کرونـا، تصریـح کـرد: طبـق قوانیـن و سـابقه طوالنـی این مسـئله، مسـئول 
تامین تجهیزات پزشـکی و دارو وزارت بهداشـت اسـت و اداره کل تجهیزات 
پزشـکی ایـن وزارتخانه در سـال های مختـف مدیریت تامین بـازار این اقالم 
را برعهـده داشـته و بخشـی از ارزی کـه در سـال های گذشـته بـه وزارت 
بهداشـت پرداخـت شـده برای تامیـن اقالم سـرمایه ای و تجهیـزات مصرفی 
همیـن بخـش بوده اسـت، اما در پی شـیوع ویروس کرونا، وظیفـه تامین این 
اقـالم بـه وزارت صنعـت، معـدن و تجارت منتقل شـد کـه نیازمند تخصیص 

منابـع مالی نیز هسـت. 
وضعیـت دسترسـی شـهروندان در هفته هـای اول شـیوع ویـروس کرونـا به 

ملزومـات پیشـگیری دچـار مشـکل بود کـه تقریبـا در اوایل فروردیـن ماه در 
زمینه ژل و محلول ضدعفونی نیاز کشـور برطرف شـد. در زمینه ماسـک  هم 
بـا توجـه به اولویـت توزیع ماسـک مراکز درمانی تامیـن کامل بـازار تقریبا تا 
اوایـل اردیبهشـت مـاه طول کشـید. البتـه پیـش از آن ماسـک های پارچه ای 

قابـل شست وشـو در دسـترس بود. 

اهدای 3۰۰۰۰ جفت کفش ورزشی به کارکنان
 مراکز درمانی از سوی کمپانی نایکی

 
در نوامبـر سـال گذشـته زمانـی کـه کمپانـی نایکـی یـک کفـش ورزشـی 
مخصـوص کارکنـان بیمارسـتان طراحی کرده بـود، هیچ تصـوری از این که به 
زودی ۳0000 جفـت از ایـن کفش هـا را بـرای کمـک به مبارزه بـا یک بیماری 
همه گیـر در جهان اهدا خواهد کرد، نداشـت.  به گزارش سـرویس اطالع رسـانی 
نسـاجی امروز، این غول ورزشـی اکنون قصد دارد با کمک سـازمان غیرانتفاعی 
Good360 در آمریـکا و اروپـا بیش از ۱40000 تکه کفش، لباس و تجهیزات را 

بـه کشـورهای مختلف جهان اهـدا کند.
سـی هـزار جفـت کفـش ورزشـی Nike Air Zoom Pulse به بیمارسـتان ها 
و مراکـز بهداشـتی در شـیکاگو، لـس آنجلـس، ممفیـس و نیویـورک و اداره 
کل بهداشـت سـربازان بازنشسـته ارسـال خواهـد شـد. بـه گـزارش سـرویس 
اطالع رسـانی نسـاجی امروز، دوهزار و پانصد جفت دیگر نیز به بیمارسـتان های 
اروپـا از جمله بیمارسـتان های بارسـلون، برلیـن، لندن، میـالن، پاریس و بلژیک 
فرسـتاده می شـود.  توزیـع کاالهای اهدایـی در آمریکا که شـامل 95000 جفت 
جـوراب هم می شـود )این جوراب ها فشـار کمتری بـه پا وارد می کنـد( بر عهده 
سـازمان Good360 اسـت چـون در زمینه توزیع موثـر و کارآمد کمک های این 
چنینـی تخصـص دارد. 2۶00 جفـت کفـش کانـورس کـه از زیرمجموعه های 
نایکـی اسـت نیز در منطقه بوسـتون و بین پرسـنل بیمارسـتان و خدمـات مواد 
غذایـی توزیـع می شـود. در اروپا هـم نزدیک به 4000 جفت کفش و بیشـتر از 
۳500 لبـاس مخصـوص که به خشـک نگه داشـتن بدن و دفـع عرق کمک 

می کنـد، بیـن بیـش از ۱2 بیمارسـتان و پناهگاه توزیع شـده اسـت. 
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بهمن حسین زاده مدیرعامل شرکت سهامی  نمایشگاه های بین المللی ایران:
۱۰ مسیر جبران آسیب های کرونایی صنعت نمایشگاهی

صنعـت نمایشـگاهی بـه دالیـل زیر یکـی از مهم تریـن صنایع دنیا به شـمار 
مـی رود و نقـش ارزنده ای در توسـعه تجـارت بین المللی و تداوم رشـد اقتصاد 

کشـورها ایفـا می کند.
۱- مهم تریـن ابـزار بازاریابی در جهان اسـت کـه به رغم قدمتی 2500 سـاله 
بـه طـور مسـتمر وضع خـود را بـا آخریـن دسـتاوردهای تکنولوژیـک جهان 

تطبیق داده اسـت. 
2- در سـال 20۱۸ میـالدی بالـغ بـر 2/ ۳ میلیون نفر در ایـن صنعت در دنیا 

به کار اشـتغال داشـته اند. 
۳- در همـان سـال، ایـن صنعـت براسـاس تحقیقاتـی کـه توسـط دانشـگاه 
آکسـفورد و اتحادیـه جهانـی صنعت نمایشـگاهی انجـام گرفته اسـت بالغ بر 

۱9۸ میلیـارد دالر بـه تولیـد ناخالـص داخلـی دنیـا کمک کرده اسـت. 
4- رونـق فعالیـت بالـغ بـر صدهـا رشـته در بخش هـای مختلـف اقتصادی، 
بـه برگزاری نمایشـگاه ها وابسـته اسـت. 5- صنعت نمایشـگاهی در توسـعه 
توریسـم، جذب سـرمایه گذاری های مستقیم خارجی، توسـعه صادرات، انتقال 
فناوری های پیشـرفته به کشـورها، گسـترش مناسـبات اجتماعـی، اقتصادی، 

فرهنگـی و سیاسـی بیـن کشـورها به طور مسـتقیم تاثیرگذار اسـت. 
بـه گزارش سـایت نسـاجی امـروز به نقـل از دنیای اقتصـاد ، هر سـال بالغ بر 
۳2 هـزار نمایشـگاه مهـم و بزرگ بین المللـی در دنیا برپا می شـود که در آنها 
حـدود 5 میلیون شـرکت، موسسـه، بنـگاه اقتصـادی تولیدی و صنعتـی انواع 
کاالهـا و خدمـات خـود را در معرض دیـد عالقه مندان قـرار می دهند و بیش 

از ۳00 میلیـون نفـر از این نمایشـگاه ها دیـدن می کنند.  
ایران با دارا بودن حدود 40 مرکز نمایشـگاهی در اسـتان های مختلف کشـور 
و برگـزاری بیـش از ۶00 رویـداد نمایشـگاهی مقـام دوم را در خاورمیانه پس 
از امـارات عربـی متحـده )عمدتـا دبـی( دارد و قدیمی ترین کشـور خاورمیانه 
اسـت کـه سـابقه مشـارکت آن در نمایشـگاه های جهانی )اکسـپوهای لندن، 

پاریـس، ویـن و ...( بـه نیمه دوم قـرن نوزدهـم بازمی گردد. 

نمایشـگاه های  در  حضـور  و  ایـران  در  بین المللـی  نمایشـگاه های  برپایـی 
کشـورهایی کـه از پتانسـیل خریـد کاالهـای صادراتـی ایـران برخوردارنـد و 
در  همسـایه  کشـورهای  در  اختصاصـی  نمایشـگاه های  برپایـی  همچنیـن 
سـال های اخیـر در توسـعه صـادرات غیرنفتـی کشـور نقـش زیـادی داشـته 
اسـت و دسـتیابی بـه صـادرات بیـش از 44 تـا 50 میلیـارد دالر کاال در هـر 
سـال، طـی دو سـال گذشـته مرهـون برپایی صدهـا نمایشـگاه بین المللی در 

کشـور و حضـور در نمایشـگاه های برون مـرزی بـوده اسـت. 
ایـن صنعت در کشـور مـا با حداقل ۱۳0 صنعت و رشـته اقتصـادی در ارتباط 

اسـت و به رونـق آنها کمـک می کند. 
بالـغ بـر چنـد هـزار نفـر بـه طـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم در ایـن صنعت در 
کشـور مـا بـه کار اشـتغال دارنـد. در سـال گذشـته بیـش از ۳00 شـرکت در 
اسـتان های کشـور بـه سـاخت غرفـه و چنـد برابـر آنهـا بـه ارائه خدمـات به 

بخـش نمایشـگاهی اشـتغال داشـته اند. 
بـه صنعـت  از دسـامبر 20۱9 خسـارات سـنگینی  شـیوع ویـروس کرونـا 
نمایشـگاهی دنیـا از جملـه کشـور ما وارد کرده اسـت. پـس از اعالم وضعیت 
قرمـز از سـوی سـازمان جهانـی بهداشـت، تمـام نمایشـگاه ها، کنفرانس هـا 
و رویدادهـای مهـم اقتصـادی در اغلـب کشـورهای دنیـا لغـو شـد یـا زمـان 
برگـزاری آنهـا بـه تعویـق افتـاد. براسـاس آخریـن ارزیابی هـای انجام شـده 
توسـط UFI زیـان وارده بـه صنعـت نمایشـگاهی دنیـا در یـک دوره ۶ ماهه 
کـه حـدود پنـج مـاه آن سـپری شـده اسـت، ۱45 میلیـارد دالر خواهـد بود. 
تخصصـی  اتحادیه هـای  رهنمودهـای  براسـاس  دنیـا  کشـورهای  اغلـب 
بین المللـی فعـال در ایـن صنعـت و مقامـات اقتصـادی، به تدوین بسـته های 
حمایتـی بـرای کمـک بـه صنعـت نمایشـگاهی و جلوگیـری از وارد شـدن 
ضربه های شـدیدتر به توسـعه اقتصـادی و تجـارت بین المللی اقـدام کرده اند 

کـه اطالعـات آنهـا در سـایت های ذی ربـط درج شـده اسـت.  
شـیوع ویـروس کرونـا در کشـور مـا سـبب شـد کـه براسـاس رهنمودهـای 
سـتاد ملـی مبـارزه با کرونـا همه نمایشـگاه ها در سراسـر کشـور، برنامه های 
نمایشـگاهی خـود را لغـو کـرده یـا به تعویـق بیندازند کـه نتیجـه آن تا نیمه 
اول اردیبهشـت بیش از ۱50 رویداد نمایشـگاهی در مراکز نمایشگاهی کشور 
)بـا احتسـاب نمایشـگاه های برون مـرزی که قـرار بود ایـران در آنها شـرکت 

کند( لغو شـده اسـت.  
شـرکت سـهامی  نمایشـگاه های بین المللـی ایـران از طریـق برگزاری جلسـات 
متعـدد بـا روسـای مراکـز نمایشـگاهی کشـور، انجمـن غرفه سـازان و سـایر 
تشـکل های ذی ربـط زیـان وارده بـه صنعـت نمایشـگاهی را طـی ایـن مـدت 
بـرآورد و بـرای جبران آنهـا مکاتبات الزم را انجام داده اسـت.  ضـرورت ایجاب 
می کنـد کـه بـه منظـور جلوگیـری از ورشکسـتگی یـا توقـف فعالیـت مراکـز 
نمایشـگاهی کشـور و ارائه دهنـدگان خدمـات و تجهیزات مرتبـط با این صنعت 
و حفـظ نیـروی ماهر و کارآزمـوده فعال در این صنعت که پیـدا کردن جایگزین 

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



 43 شماره 208   تیر 99  

تسریع در فرایند خط تولید ماسک تنفسی
 دانشگاه آزاد اسالمی یادگار امام)ره(

خط تولید ماسـک تنفسـی در مرکز تحقیقات نسـاجی دانشـگاه آزاد اسـالمی 
واحـد یادگار امام خمینی)ره( شـهرری در راسـتای تولید محصـوالت مقابله با 
ویـروس کوویـد - ۱9 راه اندازی شـده و قرار اسـت فرایند تولیـد و کیفیت آن 
تسـریع شـود. مرکز تحقیقات نساجی دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد یادگار امام 
خمینـی)ره( شـهرری در راسـتای مشـارکت در تولیـد محصـوالت مرتبـط با 
مقابلـه بـا ویـروس کوویـد - ۱9 از ۱4 فروردیـن 99 عالوه بر اعـالم آمادگی 

دانشـگاه، اقداماتـی را آغاز کرد.
بـه گـزارش سـایت نسـاجی امـروز بـه نقـل از  خبرگـزاری آنـا  ،  ایـن مرکز 
تحقیقاتـی بـا حمایت هـای رئیـس دانشـگاه و حـوزه پژوهش و فنـاوری و به 
پشـتوانه اعضای هیئـت علمی، کارشناسـان و دانش آموختگان گروه نسـاجی 
بـه تولیـد ماسـک تنفسـی اقـدام کـرده اسـت.  معـاون پژوهـش و فنـاوری 
دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد یـادگار امـام)ره( شـهرری  در این بـاره اظهـار 
کـرد: »بـه پیشـنهاد مرکز تحقیقات نسـاجی با امکانـات موجـود در این واحد 

دانشـگاهی، کارگاه تولیـد ماسـک تنفسـی راه اندازی شـد.« 
انتقـال چرخ هـای خیاطـی و  ادامـه داد: »بـا  رامیـن محمدعلـی طهرانـی 
ماشـین آالت دوخـت از کارگاه نسـاجی بـه فضـای مناسـبی در طبقـه سـوم 
سـاختمان پژوهـش و تأمیـن پارچه مخصوص و سـایر مواد اولیـه و ملزومات 
تولیـد ماسـک، فراینـد تولیـد از اواخـر فروردیـن ۱۳99 بـا حضور تعـدادی از 

کارکنـان ایـن واحـد دانشـگاهی آغاز شـد.« 
معـاون پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد یـادگار امـام)ره( 
شـهرری اظهـار کرد: »پارچه مورد اسـتفاده بـرای تولید ماسـک از نوع پارچه 
بی بافـت پنج الیـه SSMMS )اسـپان -بانـد/ ملـت بلـون( گرید پزشـکی از 

جنـس پلی پروپیلـن بـا گرمـاژ 25 گـرم بر متـر مربع اسـت.« 
محمد علـی طهرانـی گفـت: »مرکـز تحقیقات نسـاجی این واحد دانشـگاهی 
در حـال طراحی و سـاخت مکانیزم هایی اسـت که بتواند فرایند تولید ماسـک 

را تسـریع کـرده و کیفیـت آن را افزایش دهد.«

بـرای آنهـا در کوتاه مـدت غیرممکـن اسـت اقدامـات زیر انجـام گیرد: 
۱- قـرار گرفتن مشـاغل مربـوط به صنعت نمایشـگاهی در فهرسـت ده گانه 
مصادیـق کسـب و کارهای آسـیب دیده از ویـروس کرونا توسـط وزارت تعاون، 

کار و رفـاه اجتماعـی، سـازمان تامین اجتماعی و سـایر نهادهـای ذی ربط. 
2- بهره مند شـدن نیروی کار شـاغل در بخش نمایشـگاه ها و خدمات وابسته 
از پوشـش بیمه بیکاری )براسـاس فهرسـتی که سـازمان های صنعت، معدن  
و تجارت اسـتان ها و دارندگان مراکز نمایشـگاهی کشـور ارائه خواهند داد(. 

۳- بخشـودگی مالیاتـی شـرکت های نمایشـگاهی زیاندیده بـرای دورانی که 
فعالیـت آنهـا به حالـت تعلیق درآمده اسـت.

4- بـه رسـمیت شـناختن نمایشـگاه ها به عنـوان صنعـت براسـاس رهنمـود 
سـازمان ملـل کـه در سـال ۱949 در دنیـا اجرا شـده اسـت کـه در نتیجه آن 
تعرفـه خدمـات نمایشـگاهی ماننـد آب، بـرق، گاز و خدمـات بیمـه بـه نـرخ 

تعرفـه صنعتی محاسـبه می شـود.  
5- جبـران زیـان شـرکت های فعـال مجـری نمایشـگاه های بین المللـی در 
داخـل و خـارج و زیان ناشـی از عدم اشـتغال بیش از ۱200 نفـر از نیروی کار 

آنـان به مبلـغ ۳0 میلیـارد تومان 
خدمـات  ارائـه  و  غرفه سـازی  در  فعـال  شـرکت   ۳00 زیـان  جبـران   -۶
نمایشـگاهی و اسـترداد بیمـه پرداختـی ۳۳00 نفر شـاغالن مسـتقیم آنان به 

مبلـغ ۱50 میلیـارد تومـان.  
۷- اسـتمهال وام هـای پرداختـی بـه شـاغالن صنعـت نمایشـگاهی توسـط 
شـبکه بانکـی کشـور و موافقت بـا تاخیر در ارائـه اظهارنامه مالیاتی و تسـویه 

حسـاب های بیمـه و ارائـه تسـهیالت کم بهـره بـه آنـان. 
۸-تخصیـص ۳00  میلیـارد ریـال اعتبار به شـرکت سـهامی  نمایشـگاه های 
از  حمایـت  بـرای  شـده  پیش بینـی  اعتبـارات  محـل  از  ایـران  بین المللـی 

کسـب و کارهای متاثـر از شـیوع ویـروس کرونـا 
9- تدوین یک بسته حمایتی ویژه برای کمک به صنعت نمایشگاهی کشور. 

۱0- رسـیدگی به مشـکالت ایجاد شـده برای صنعت نمایشـگاهی کشور در 
نتیجـه شـیوع COVID-19 در سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونا در اسـرع وقت؛ 
از آنجـا کـه برپایـی نمایشـگاه ها می توانـد در معرفـی توانمندی هـای بخش 
تولیـد و معرفـی پتانسـیل های آنهـا برای تحقـق جهش تولید در سـال جاری 
تاثیر قاطع داشـته باشـد و تعـدادی از کشـورهای دنیا با رعایـت پروتکل های 
بهداشـتی و رهنمودهـای سـازمان جهانـی بهداشـت، برگـزاری نمایشـگاه ها 
را بـه تدریـج مجـاز اعـالم کرده انـد مقتضـی اسـت که سـتاد ملی مبـارزه با 
کرونـا به منظـور جلوگیری از افزایش خسـارت بخش نمایشـگاهی کشـور با 
بازگشـایی نمایشـگاه ها در نیمـه دوم خرداد، با رعایـت فاصله گذاری اجتماعی 
و رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی موافقت کنـد تا این بخش مهـم اقتصادی 
کشـور بتوانـد نقـش مـورد انتظـار را در تحـرک صـادرات کشـور و کمک به 

بخـش تولیـد در خـروج از رکـود، ایفا کند.
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کانال سرایت کرونا به صنعت

تحـوالت تولیـد در دوران کرونـا پایش شـد. براسـاس نتایج گزارش موسسـه مطالعات 
و پژوهش هـای بازرگانـی، ویـروس کرونـا بـر ۱۱ بخش اصلـی اقتصاد در چهـار حوزه 
نیروی کار، عملکرد، زنجیره تامین و درآمد اثر گذاشـته اسـت. همچنین طبق برآوردها، 
کرونـا بخـش صنعـت و معـدن کشـور را با چالش هـای جدیدی در سـه حـوزه »تامین 
نهاده هـای تولیـد«، »کاهش تقاضای صادراتـی« و »تغییر در اندازه بـازار داخل« مواجه 
کـرده اسـت. بـه گـزارش سـایت نسـاجی امـروز بـه نقـل از دنیـای اقتصـاد ،  صنایع 
کارخانـه ای یکـی از بخش هایـی اسـت کـه در همـه حوزه ها بـا بیشـترین تاثیر منفی 
از ایـن بیمـاری روبـه رو شـده اسـت. براسـاس گـزارش UNIDO بیشـترین آسـیب  
ایـن بخـش از منظـر بـازار داخلـی بـرای صنایع غذایـی و آشـامیدنی به دلیـل تعطیلی 
رسـتوران ها و در بازارهـای بین المللـی بـرای صنعـت خـودرو بـوده اسـت. حـال آنکـه 
صنایـع پیشـرفته و دانـش بنیان به واسـطه افزایش تقاضـا در حوزه بهداشـت و درمان، 

انجـام دورکاری و آمـوزش آنالیـن بـا کمترین رکـود مواجـه بوده اند.
 

کانال های اثرگذاری کرونا
شـوک ناشـی از انتشـار ویروس کرونا اقتصاد کشـورهای مختلف جهان از جمله ایران 
را به صـورت سیسـتمی و زنجیـره وار تحت تاثیـر قرار داده اسـت. ماهیت سیسـتمی این 
شـوک ناشـی از لزوم شناسـایی »ابعاد انتشـار« و »کانال های سـرایت بین بخش های 

مختلـف اقتصـادی« در راسـتای به حداقل رسـاندن آثـار آن بر حوزه تولید اسـت. 
بـا توجـه به نقش بخـش صنعت به عنوان موتور رشـد اقتصـادی، تـاب آوری حداکثری 
ایـن بخـش بـا حفـظ تـوان تولیـد آن، عامـل مهمی بـرای تحـرک سـایر بخش های 

کشـور به ویژه بخـش خدمات اسـت. 
بـا ایـن حـال، بـا شـیوع ویـروس کرونا بخـش صنعـت و معدن کشـور بـا چالش های 
جدیـدی در سـه حـوزه »تامیـن نهاده هـای تولیـد به واسـطه اخـالل در زنجیـره تامین 
جهانـی و دشـواری تامیـن نهاده هـای وارداتـی«، »کاهـش تقاضـای صادراتی مـواد و 
محصـوالت صنعتـی و معدنی ناشـی از اعمال محدودیت های تجاری ناشـی از شـیوع 
ویـروس کرونـا نظیر بسـته شـدن مرزهای کشـورهای همسـایه، کاهـش قیمت نفت 
و برخـی از اقـالم صادراتـی به دلیـل وجـود مـازاد عرضه در سـطح بین الملـل در نتیجه 
رکـود اقتصـادی چیـن )بزرگ ترین شـریک تجاری ایـران و بزرگ تریـن مصرف کننده 
جهـان(، کاهـش مصـرف جهانی و تاخیر در تصمیمـات سـرمایه گذاری در نتیجه وجود 

نااطمینانـی از شـرایط اقتصـاد جهانی« و »تغییـر در اندازه بازار داخل به واسـطه کاهش 
تقاضـا بـرای کاالهای مصرفی بـادوام و کم دوام )به اسـتثنای مواد غذایی و آشـامیدنی 
و دخانـی( در نتیجـه کاهـش درآمـد بخـش بزرگی از جمعیت کشـور با کوچک شـدن 
حـوزه فعـال بخـش خدمـات و افزایـش تقاضا بـرای محصـوالت غذایی و آشـامیدنی، 

محصـوالت بهداشـتی و مرتبـط با سـالمت و درمان« مواجه شـده اسـت. 
تشـدید مشـکالت تامین مالی واحدهـای صنعتی و عـدم بهره گیری از سـرمایه گذاری 
مسـتقیم خارجـی از دیگـر پیامدهـای کوویـد-۱9 اسـت کـه بـا توجـه بـه وجـود این 
مشـکالت در بخش صنعت پیش از گسـترش این بیماری در کشـور، از اهمیت کمتری 

نسـبت به سـه موضوع دیگـر برخوردار اسـت. 
بنابرایـن می تـوان بخشـی از تبعـات منفی شـیوع ویـروس کرونا بر رشـته فعالیت های 
صنعتـی کشـور را از دو ناحیـه واردات کاالهـای واسـطه ای و ارتباطـات بیـن رشـته ای 
)عرضـه و تقاضـای میـان صنایـع( به عنوان شـاخصی از تقاضـای داخلی، بـرآورد کرد. 
تبعـات کرونـا از کانـال واردات کاالهای واسـطه ای: برای شناسـایی رشـته فعالیت های 
بـا درجـه آسـیب پذیری بـاال در برابـر اخالل در زنجیـره تامیـن، از جدول داده-سـتانده 
و سـهم کاالهـای واسـطه ای در تولیـد آنهـا اسـتفاده شـده اسـت.  نتایج حاکـی از آن 
اسـت که حـدود 50 درصد واردات کاالهای واسـطه ای اقتصـاد مربوط به هفت فعالیت 
»آهـن، فـوالد و محصـوالت آن«، »قطعـات و لوازم الحاقی وسـایل نقلیـه موتوری«، 
»توزیع گاز طبیعی و خدمات مربوط«، »مواد پالسـتیکی و کائوچویی اساسـی«، »سـایر 
محصـوالت حاصـل از زراعت«، »ماشـین آالت با کاربرد عـام« و »خدمات حمل و نقل 

هوایـی« اسـت که خالـق ۱/ 9 درصد از ارزش سـتانده کل اقتصاد هسـتند. 
همچنیـن حـدود ۶/ 24 درصد واردات کاالهای واسـطه ای مربوط به ۱۱ فعالیت شـامل 
»سـایر ماشـین آالت و تجهیـزات بـا کاربرد خـاص«، »روغن ها و چربی هـای گیاهی و 
حیوانی«، »مواد شـیمیایی اساسـی«، »خدمـات اقامتگاه های عمومی«، »ماشـین آالت 
و دسـتگاه های الکتریکـی«، »خمیـر کاغذ، کاغـذ و محصوالت کاغـذی، اوراق چاپی و 
کاالهای مربوط«، »سـایر محصوالت غذایی«، »محصوالت السـتیکی و پالستیکی«، 
»بنزیـن«، »قنـد و شـکر« و »خدمـات حمل و نقل آبی« اسـت که خالـق ۷/ ۶ درصد 
ارزش سـتانده کل اقتصـاد اسـت. بـا توجـه به این آمارها روشـن اسـت کـه اوال، حدود 
۷5 درصـد از واردات کاالهـای واسـطه ای به کشـور در فعالیت هایی مورد اسـتفاده قرار 
می گیرنـد کـه ۱۶ درصـد سـتانده کل اقتصـاد را ایجـاد می کننـد و در این میان سـهم 
رشـته فعالیت های صنعتی نسـبت به سـایر فعالیت های اقتصادی در دو بخش خدمات 
و کشـاورزی، غالب اسـت. ثانیا، بالغ بر 25 درصد واردات کاالهای واسـطه ای به صورت 

مسـتقیم بـرای خلق حدود ۸4 درصد از سـتانده کشـور مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. 
تبعـات کرونا از کانال پیوندهای بین رشـته ای: بخشـی از تقاضـای داخلی برای تولیدات 
صنعتـی و معدنـی ناشـی از تقاضای صنایع پایین دسـت اسـت. از ایـن رو، در این بخش 
از پیوند پسـین و پیشـین میان رشـته فعالیت های صنعتی به عنوان یک پراکسـی برای 

اثرگذاری کرونا بر تقاضای داخل اسـتفاده شـده اسـت. 
نتایـج حاکـی از آن اسـت کـه »صنایـع غذایـی و آشـامیدنی« و »تولیـد وسـایل نقلیه 

موتـوری« آسـیب پذیری بیشـتری از اخـالل زنجیـره تامیـن خواهنـد برد.
زیـرا حـدود ۳0 درصـد ارزش افزوده این دو رشـته فعالیت، مربوط بـه تامین کاالهای 
واسـطه ای مـورد نیـاز اسـت کـه حاکـی از وابسـتگی بـاالی آنها بـه فرآینـد تامین 

است.
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در حالـی کـه تنهـا ۷ درصد از محصـوالت »صنایع غذایی و آشـامیدنی« و ۱۳ درصد از 
محصـوالت »تولید وسـایل نقلیه موتوری« به عنوان کاالی واسـطه در سـایرفعالیت ها 
مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد و از ایـن منظـر اثرگـذاری آنهـا بـر سـایر فعالیت هـای 
صنعتـی محـدود تلقـی می شـود. از سـوی دیگـر، نتایـج نشـان می دهـد، محصوالت 
تولیـدی و وارداتـی رشـته فعالیت های »تولید ماشـین آالت و تجهیـزات«، »تولید کاغذ 
و محصـوالت کاغـذی، انتشـار و چاپ و تکثیـر« و »تولید چـوب و محصوالت چوبی« 
بیشـترین سـهم را در زنجیره تامین سـایر صنایع دارند، بنابراین نوسـان تولید آنها اثرات 

معنـاداری بر سـایر رشـته فعالیت هـای صنعتی خواهد داشـت.
رشـته فعالیت های »تولید محصوالت از السـتیک و پالسـتیک«، »تولید منسـوجات«، 
»تولیـد کاغـذ، محصوالت کاغذی، انتشـار و چـاپ و تکثیر« و »تولید فلزات اساسـی« 
عـالوه بـر وابسـتگی باال بـه زنجیـره تامین، نقـش موثـری در تامین نهاده های سـایر 

صنایع داشـته و اسـتراتژیک محسـوب می شود. 
وجـود تهدیـدات مرتبط با تامیـن مواد اولیه و کاالهای واسـطه ای وارداتی و نیز تضعیف 
تقاضـای داخلـی همـراه با تحدیـد بازارهـای صادراتی به سـبب آثار بین المللی شـوک 
سیسـتمی ناشـی از ویروس کرونا دارای آثار کاهشـی مضاعفی بر تولید اسـت. بدیهی 
اسـت توسـعه فعالیت های تولیدی به بیش از مقدار تولید در سـال گذشـته پس از دفع 
ایـن بیمـاری آثار انقباضـی بر تولید را کاهـش خواهـد داد. ارتقای درون زایـی اقتصاد با 
اهتمـام در تعمیـق سـاخت داخـل و مداومت در اجرای نهضت سـاخت داخل از یکسـو 
و متنوع سـازی تولیـد در راسـتای کاهـش واردات بـا تکمیـل و توسـعه زنجیـره تولیـد 
محصـوالت صنعتـی و معدنـی و همچنین توجه به محصـوالت جدید صادراتـی دارای 

پتاسـیل در کشـور از سیاسـت های قابل پیگیری در سـال ۱۳99 است. 
بـا توجـه بـه تقاضاهای جدید در حـوزه مواد ضدعفونی کننده، شـوینده ها، ماسـک، دارو 
و محصـوالت صنایـع دانش بنیـان، نـگاه صادراتـی ویـژه به ایـن صنایع پـس از تامین 
بـازار داخل، می تواند فشـارهای ناشـی از تحدید صـادرات در سـایر بخش های صنعتی 
را تـا حـدودی خنثـی کند. بر این اسـاس،ایجاد مشـوق های فـوری و نیز توجـه ویژه به 
توسـعه ایـن صنایـع در کوتاه مدت بسـیار بااهمیت اسـت. بـا توجه بـه محدودیت منابع 
ارزی به واسـطه تـداوم تحریم هـای یکجانبه، کاهـش بهای نفت و کاهـش منابع ارزی 
ناشـی از صـادرات غیرنفتـی، تامیـن ارز مـورد نیاز بـرای تامین مـواد اولیـه و کاالهای 
واسـطه ای موردنیـاز بخـش صنعـت در دوره کوتاه مـدت از دیگـر محدودیت های تولید 

تلقـی می شـود کـه برنامه ریـزی برای تامیـن موثر آن بسـیار حائز اهمیت اسـت.
 

اثرات کرونا بر تولیدات صنعتی و معدنی
بـا توجـه بـه شناسـایی اولین بیمـاران مبتال بـه کرونـا در کشـور در اسـفندماه ۱۳9۸و 
سـرعت شـیوع آن در کشـور، اولیـن تاثیـر ایـن بیمـاری بـر اقتصـاد ایـران در کاهش 
تقاضـای خانـوار بـرای کاالهای مصرفی بـادوام نظیر خـودرو، لوازم خانگـی، مبلمان و 

کاالهـای مصرفـی کـم دوام نظیر پوشـاک و منسـوجات نمایان شـد. 
پـس از آن نیـز تقـارن شـیوع ویـروس کرونـا بـا تعطیـالت نـوروز در کشـور و اجرای 
سیاسـت های سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا درخصـوص تعطیلـی اصنـاف و واحدهای 

تولیـدی تـا پایـان فروردیـن مـاه ۱۳99، موجـب کاهـش تولید در کشـور شـد. 
از ایـن رو، به منظور سـنجش تبعـات منفی این بیمـاری بر تولیدات صنعتـی، روند تولید 
ماهانـه محصـوالت صنعتـی منتخب در سـال های ۱۳92 تـا ۱۳9۷مبنـای ارزیابی قرار 

گرفت.نسـبت تولیـد محصوالت صنعتی منتخـب در ماه هـای فروردین، اردیبهشـت و 
خـرداد بـه کل تولیـدات سـال طـی دوره ۱۳92 تا ۱۳9۷ نشـان می دهد متوسـط تولید 
محصـوالت صنعتـی منتخب در فروردین مـاه حدود 4/ ۶ درصد بـوده که این امر عمدتا 

به واسـطه کاهـش حجـم فعالیت های تولیـدی در تعطیالت نوروز اسـت. 
در میـان محصـوالت منتخب صنعتی »کولـر آبی«، »الیـاف اکریلیک«، »سـموم دفع 
آفـات نباتـی«، »پتروشـیمی«، »LAB« و در محصوالت منتخب معدنی نیز »شـمش 
خالـص آلومینیـوم«، »آلومینـا« و »فوالد خام« با بیشـترین آسـیب مواجه هسـتند زیرا 
نسـبت تولیـد ایـن محصـوالت بـه تولیـد کل سـال در فروردین مـاه بیش از متوسـط 

یکنواخـت ماهانـه یعنی ۳/ ۸ درصد اسـت.
 

چهار سناریوی پیش رو
بـا توجـه بـه نامشـخص بودن زمـان اتمـام ایـن بحـران در کشـور و به منظور بـرآورد 
میـزان کاهـش تولید، چهار سـناریو برای نحوه فعالیت واحدهـای صنعتی در نظر گرفته 

شـده است: 
سناریوی نخست: نیمه تعطیل بودن نیمه دوم فروردین. 

سناریوی دوم: استمرار نیمه تعطیلی بنگاه ها تا پایان اردیبهشت. 
سناریوی سوم: استمرار نیمه تعطیلی بنگاه ها تا پایان نیمه اول خرداد. 

سناریوی چهارم: استمرار نیمه تعطیلی بنگاه ها تا پایان خرداد ماه. 
عـالوه بـر آن، فـرض بر آن اسـت که مـدت فعالیت اقتصـادی در طول یکسـال در 52 
هفتـه انجـام شـده و نیمه تعطیـل بودن به معنـای تولیـد 50 درصد از تولیـد یک هفته 

بـا فعالیت کامل اسـت. 
بنابرایـن، نیمه تعطیـل بـودن یـک مـاه و نیمه تعطیلـی دو هفتـه ای بـه ترتیـب باعث 

کاهـش 40 و ۱0 درصـدی تولیـد یـک مـاه در شـرایط غیراضطـرار اسـت. 
بـر ایـن اسـاس اثـر کاهـش تولید در هر یـک از سـناریوها به ترتیـب بـا ۸/ 0، 2/ 4، 5 
و ۷/ ۶ درصـد بـوده و در راسـتای جبـران ایـن کاهش باید تولید سـایر هفته های سـال 
پـس از دفـع بیمـاری به ترتیـب 2، ۶/ ۱، ۳/ ۸ و ۶/ ۱0 درصد رشـد کنـد تا میزان تولید 

در سـال ۱۳99 حداقل به سـطح تولید سـال ۱۳۸9رسـد.
مسـلم اسـت که پیگیری نرخ رشـد اقتصادی متناظر با اهداف »جهش تولید« نیازمند 

آن اسـت که نسـبت های مذکور افزایش بسـیار باالتری را تجربه کنند.

راهکارهای سیاستی
بـا توجـه به اینکه تولید و سـرمایه گذاری صنعتـی دو گلوگاه مهم آسـیب پذیر در نتیجه 
بحران کووید- ۱9 اسـت، پیشـنهاد می شـود دولت به موازات ارائه تسـهیالت مسـتقیم 
کـه از طریـق رشـد پایه پولـی بـوده و افزایش نـرخ تورم و کاهـش تقاضـای داخلی را 
بـه دنبـال خواهـد داشـت، از ابزارهای زیـر جهت تقویت تولیـد و ارتقای جریـان پول و 

سـرمایه گذاری بهره گیرد: 
نخسـت: ایجـاد »صنـدوق سـرمایه گذاری صنعتـی« از محـل عرضـه بخشـی از 
سـهام شـرکت های وابسـته بـه بخش دولتـی و عمومـی و تخصیص منابـع مربوطه 
بـرای توسـعه سـرمایه گذاری در حلقه هـای مفقـوده زنجیـره تولیـد صنایـع خـودرو، 
فـوالد، السـتیک و پالسـتیک، ماشین سـازی، تجهیـزات الکترونیک، کاغـذ، مواد و 
محصـوالت شـیمیایی، صنایـع غذایی و آشـامیدنی دارای بیشـترین آسـیب از ناحیه 
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تامیـن کاالهـای واسـطه ای وارداتـی. دوم: الزام صنـدوق نوآوری و شـکوفایی به در 
اولویـت قـراردادن اعطـای تسـهیالت بـه شـرکت های دانش بنیـان فعـال در حـوزه 
دارو و خالـق فناوری هـای مربـوط بـه شناسـایی، کنتـرل و درمـان بیمـاری کرونا با 
توجـه بـه مزیت هـای صادراتـی موجـود و همچنیـن، تسـهیل فرآیندهـای مربوطه 

توسـط ایـن صندوق. 
سـوم: ارتقـای درون زایـی اقتصـاد با اهتمـام در اجرای نهضت سـاخت داخل از یکسـو 
و متنوع سـازی تولیـد در راسـتای کاهـش واردات بـا تکمیـل و توسـعه زنجیـره تولیـد 

محصـوالت صنعتـی و معدنی. 
چهـارم: بـا توجـه بـه کاهـش درآمدهای دولـت و نتیجتـا کاهـش بودجه عمرانـی، به 
منظـور تحریـک تقاضای پیشـروی محصوالت صنعتـی از این ناحیه، انجـام این موارد 

پیشـنهاد می شود: 
اوال واگـذاری طرح هـای عمرانـی قابل واگـذاری بـه بخـش خصوصـی و ثانیـا، تعریف 
طرح هـای جدیـد عمرانـی از طریق عرضه سـهام پروژه هـا در بورس و بـا بهره گیری از 

ظرفیـت صندوق های پـروژه موجـود در بورس. 
پنجـم: افزایـش تقاضـای مصرفـی خانـوار با اجـرای سیاسـت های تامیـن مالی طرف 
تقاضـا به ویـژه درخصـوص کاالهـای تولیـدی بـا وابسـتگی محـدود وارداتـی )نظیـر 
مبلمـان، پوشـاک( بـا توجـه به کاهـش فـروش در اسـفندماه )پرفروش ترین ماه سـال 

اقالم(.  بـرای 
ششـم: توسـعه حداکثـری خدمـات مرتبـط با فـروش اینترنتـی در شـرایط کنونی و 
زمینه سـازی توسـعه دائمـی این خدمـات در راسـتای تقویت بخش تقاضـای داخل.

با برنامه ریزی30 برند پوشاک در کشور صورت گرفت: 
تولید و صادرات البسه بیمارستانی

 
نایب رئیـس هیات مدیـره اتحادیـه تولیـد و صـادرات نسـاجی و پوشـاک ایران 
بـا اشـاره بـه وضعیـت بحرانـی تولیدکننـدگان و فروشـندگان پوشـاک در پی 
همه گیـری ویـروس کرونـا گفـت: از اواسـط اسـفندماه موضوع کمبود البسـه 
بیمارسـتانی و ماسـک مطـرح شـد کـه در آن مقطـع بـا معاونـان صنایـع و 
مدیـرکل نسـاجی و پوشـاک وزارت صنعـت توافقـات الزم جهت تولید البسـه 
بیمارسـتانی صـورت گرفـت. بهـرام شـهریاری با بیـان اینکه صنعت نسـاجی 

کشـور به دنبـال صـادرات لباس بیمارسـتانی )مختص کادر پزشـکی و بیماران 
کرونایـی( تـا انـدازه ای نفـس تـازه کـرد، افـزود: با هـدف پاسـخ به نیـاز بازار 
داخلـی و برخـی بازارهـای خارجی حـدود ۳0 برند تولیدکننده پوشـاک با تغییر 
خـط تولیـد خـود در حوزه تولید البسـه بیمارسـتانی فعال شـدند و بـدون وقفه 
تـا ۱۳ فروردین مـاه اقـدام بـه تولیـد حدود 50 هزار دسـت البسـه بیمارسـتانی 

کردند.
بـه گزارش سـایت نسـاجی امـروز بـه نقـل از دنیای اقتصـاد، وی تصریح کرد: 
پیـش از برگـزاری جلسـه با مقامات دولتـی، تولیدکنندگان خود بـا برپایی یک 

سـتاد بـرای تولید گان و ماسـک برنامه ریزی کـرده بودند. 
نایب رئیـس هیات مدیـره اتحادیـه تولید و صادرات نسـاجی و پوشـاک ایران با 
اعـالم اینکه عالوه بر ارائه سـفارش های وزارت بهداشـت مقـداری از تولیدات 
البسـه بیمارسـتانی توسـط تولیدکنندگان به صـورت رایگان توزیع شـد، گفت: 
بعـد از تعطیـالت عیـد تعـدادی از تولیدکنندگان به صـورت انفرادی بـا وزارت 
بهداشـت جهت تولید البسـه بیمارسـتانی قـرارداد منعقد کردنـد و درحال حاضر 
بـه نظـر می رسـد نیـاز کشـور درحـال تکمیـل شـدن اسـت و بایـد بـه فکـر 

صادرات آنها باشـیم. 
شـهریاری در عین حال اضافه کرد: صنعت نسـاجی از اسـفندماه سـال گذشته 
بـا مشـکالت متعـددی روبـه رو بـوده کـه منجـر بـه توقـف تولیـد فـروش و 
هرگونـه سـرمایه گذاری شـده اسـت، بنابراین بـرای جلوگیـری از تعطیلی این 

صنعـت بایـد فکر اساسـی صـورت گیرد. 
بـه گفتـه نایب رئیـس هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نسـاجی و پوشـاک 
ایـران، نزدیـک بـه 50 درصـد فـروش تولیدکننـدگان حـوزه پوشـاک مربوط 
بـه شـب عیـد اسـت در واقع سـودی کـه در این بـازه زمانـی )اوایل اسـفند تا 
پایـان تعطیـالت عید( برای پوشاک فروشـان به دسـت می آید، بیشـتر از میزان 

سـوددهی در کل سـال است. 
وی در ادامـه خاطرنشـان کـرد: بـه ضـرس قاطـع می تـوان گفـت کـه در پی 
شـیوع کرونـا فـروش پوشـاک در عیـد بـه صفـر رسـید و ضـرر و زیان هـای 
مهلکـی بـه ایـن صنـف وارد شـد. مشـکل اصلـی در ایـن صنف سـرمایه در 
گـردش اسـت کـه در ایـن زمینـه دولـت بایـد منابـع مالـی خـودش را تزریق 
کنـد تـا این صنف دوباره سـرپا بایسـتد. مـا البتـه انتظار تسـهیالت به صورت 
بالعـوض نداریـم، خواسـته برحق مـان ایـن اسـت کـه بـرای بازگشـت ایـن 
صنعـت بـه چرخه معمـول تولیـد و توزیع خـود، حداقـل تسـهیالت را با بهره 

کـم در اختیـار واحدهـای تولیـدی و فروشـندگان قـرار دهند. 
شـهریاری گفـت: ضربه ای که کرونا بـر این صنعت وارد کـرد زنجیره و چرخه 
تولیـد را قطـع و برخـی از واحدهـای تولیـدی ما را کـه در واقع »برنـد« بودند 
از کار انداخـت. آنهـا بـرای اینکـه بتواننـد بـه حیات خـود ادامه دهنـد چرخه و 

سیسـتم خـود را به صورت سـنتی بازتولیـد کردند. 
نایب رئیـس هیات مدیـره اتحادیه تولید و صادرات نسـاجی و پوشـاک ایران به 
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ایـن مسـاله اشـاره کرد کـه واحدهای تولیـدی در این بـازه زمانی با برگشـت 
البسـه فروشـندگان مواجه شـدند کـه این بحران هنـوز کماکان ادامـه دارد.

 
 تغییر کاربری خط تولید

شـهریاری تغییـر کاربـری تعـدادی از واحدهـای تولیـدی پوشـاک بـه منظور 
تولیـد ماسـک و لباس هـای بهداشـتی را در کوتاه مدت سـودآور دانسـت اما در 
بلندمـدت آن را زیانبـار توصیـف کـرد و گفت: ایـن اقدام تاثیر زیـادی در حفظ 
و ایجـاد اشـتغال دارد امـا بـه شـرط اینکـه بوروکراسـی ها و محدودیت هـای 
اداری بـه ویـژه از سـوی وزارت بهداشـت حـذف شـده و ضمـن تغییـر نحـوه 

قیمت گـذاری، واردات کاالهـای مشـابه ممنوع شـود.
 

 فروش آنالین، داستانی نه تازه

نایب رئیـس هیات مدیـره اتحادیـه تولیـد و صـادرات نسـاجی و پوشـاک ایـران 
درخصـوص فـروش آنالیـن و برگـزاری جشـنواره های فروش مجـازی توضیح 
داد: بسـیاری از برندهای صنعت پوشـاک از مدت ها قبل فروش آنالین داشـتند، 
اما مسـاله این اسـت که درحال حاضر که شـرایط بحرانی بر کشـور حاکم اسـت 

نیـاز بـه خریـد به ویـژه در حوزه هایی مثل پوشـاک در بیـن مردم وجـود ندارد.
 

 بازار پوشاک، در رکود است

شـهریاری گفت: درحال حاضر، تولیدکنندگان از شـرایط موجود راضی نیسـتند 
چراکـه دچـار کاهـش فـروش و ضـرر 90 درصـدی شـده اند.وی ادامـه داد: با 
توجـه بـه شـرایط فعلـی و شـیوع ویـروس کرونـا، مـردم بـرای خریـد، کمتر 
مراجعـه می کننـد کـه البته ایـن خرید بـرای کودکان به مراتب بیشـتر اسـت. 
امیدواریـم کـه بـا فروکـش کـردن بیمـاری کرونـا، وضعیت بـازار بهتر شـود 
و تولیدکننـدگان بتواننـد تولیـدات و فـروش بیشـتری داشـته باشـند. اکنـون 
تولیدکننـدگان بـا قیمتـی پایین تر اجناس خود را می فروشـند.   از سـوی دیگر 
جـواد درودیان، رئیس پیشـین اتحادیه پیراهن دوزان در توصیف شـرایط صنف 
تولیدکننـدگان و پوشاک فروشـان می گوید: تقریبا بیشـتر واحدهای تولید کننده 

تعطیـل شـده اند و فعالیـت تولیـدی خـود را متوقـف کرده اند. 

برخی از فروشنده ها هم وضعیت بسیار دشواری دارند.  

بـه گفتـه وی برخـی از واحدهـای تولیـدی کـه ذخیره سـرمایه ای داشـته اند، 
بـه کار خـود مشـغول هسـتند، امـا برخی دیگـر که نـه سـرمایه اولیـه دارند و 
نـه توانایـی پرداخـت حقـوق کارگـران خـود را دارند، کامـال زمینگیر شـده اند. 
درودیـان بـا اسـفناک خوانـدن وضـع موجود بـه این موضـوع هم اشـاره کرد 
کـه برخـی تولیدکنندگان و فروشـندگان برای گـذران امور عـادی زندگی خود 
بـه صنـدوق »بازنشسـتگی« ایـن اتحادیه درخواسـت کمک وام یـک میلیون 

تومانـی داده اند. 

خبرهای خوش برای کسب وکار در کنار آسیب های کرونا

قوانیـن دسـت وپا گیـر شـروع کسـب وکار یکـی از موانـع بهبـود محیـط 
کسـب وکار اسـت کـه با تغییـرات ایجاد شـده در صدور کد اقتصـادی، حذف 
گواهـی ارزش افـزوده بـرای ثبـت شـرکت و ایجـاد پنجره واحـد فیزیکی در 
آینـده نزدیـک، می توان مقداری برای ارتقای شـاخص سـهولت کسـب وکار 

در کشـور امیـدوار بود. 
قوانیـن و روندهـای اداری تمـام نشـدنی دسـت اندازی بـرای شـور و انگیزه 
متقاضیـان شـروع کسـب وکار ایجـاد می کند کـه در پی بـاال و پاییـن رفتن 
مکـرر از اداره هـا و سـازمان ها بـرای اخذ یک مجـوز یا صدور کـد اقتصادی 
و... بـا صـرف هزینـه و زمـان زیاد از سـرعت و قـدرت این انگیـزه در جهت 
ایفـا نقشـی در تولیـد و پیشـرفت اقتصادی کشـور، می کاهنـد و آن را از بین 

می برنـد. 
بـه ایـن مجموعه ای از عوامل، سیاسـت ها، شـرایط حقوقـی و مقرراتی که بر 
فعالیت هـای کسـب وکار حاکم اسـت و مدیـران و مالکان بنگاه هـا نمی توانند 
آن هـا را تغییـر داده بـا بهبـود بخشـند، محیط کسـب وکار گفته می شـود که 
بهبـود آن بـه دلیـل نقـش مهم و موثـری که در توسـعه اقتصـادی و جهش 
تولیـد دارد، مـورد توجـه بسـیاری از کشـورها قرار گرفته اسـت؛ بـه گونه ای 
کـه کارشناسـان معتقدند در پی محیط کسـب وکار نامناسـب، هزینه عملکرد 
بنگاه هـای اقتصـادی افزایـش پیـدا می کنـد و انگیـزه سـرمایه گذاران از بین 
مـی رود تـا در نهایـت موجـب عقـب مانـدن تولیدکننـدگان کشـور از رقبای 

جهانـی خود می شـود. 
متاسـفانه کشـور مـا براسـاس اطالعاتـی کـه از سـوی بانک جهانی منتشـر 
شـده رتبـه و شـاخصی درخـور توجـه ای در ایـن زمینـه نـدارد کـه هیئـت 
مقـررات زدایـی و مرکـز مطالعـات و پاالیـش فضـای کسـب وکار در وزارت 
اقتصـاد از جملـه سـازمان های تاثیرگـذار در ارتقـای شـاخص کشـور در این 
زمینـه هسـتند کـه براسـاس آخرین گـزارش بانـک جهانـی نتوانسـته تاثیر 

چندانـی بـر شـاخص سـهولت کسـب وکار در کشـور بگذارند. 
 امـا رئیـس مرکـز مطالعـات و پاالیـش بهبود محیـط کسـب وکار در وزارت 
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اقتصـاد معتقـد اسـت کـه معـادل ۱9 تـا 20 مـورد از اطالعاتی کـه از ایران 
دربـاره کسـب وکار به بانک جهانی ارسـال شـده، اشـتباه بوده کـه حتما باید 
اصـالح و بـه بانـک جهانی اعالم شـود کـه بانک ایـن را از بخش خصوصی 

می پذیـرد و اکنـون مـا داریـم این موضـوع را بررسـی می کنیم. 
محیـط  بهبـود  بـرای  امیدوارکننـده ای  و  خـوش  خبرهـای  روزهـا،  ایـن 
کسـب وکار شـنیده شـد و به تصویب رسـید که ایجـاد پنجره واحـد فیزیکی 
در آینـده نزدیـک، تغییـرات در صـدور کـد اقتصـادی و حـذف گواهی ارزش 

افـزوده از جملـه ایـن خبرها هسـتند. 
طبـق گفتـه رئیـس مرکـز اطالعـات و بهبـود محیـط کسـب وکار، تاکنـون 
ایجـاد دو پنجـره واحـد تأثیرگـذار در بهبود محیط کسـب وکار در دسـتور کار 
گرفتـه کـه یکـی از آن هـا مربوط به شـروع کسـب وکار و دیگـری مرتبط با 

صـدور مجوزها اسـت. 
شـروع کسـب وکار به مـواردی همچون صدور کـد اقتصـادی، گواهی ارزش 
افـزوده، دفاتـر پلمـب شـده مالیاتـی، کـد کارگاهی و... نیـاز دارد کـه تحقق 
ایـن مـوارد در ایـران معـادل ۷2.5 روز کاری طول می کشـد و ایجـاد پنجره 
واحـد فیزیکـی می توانـد ایـن زمان را به سـه تا چهـار روز کاهـش بدهد که 
علـی فیـروزی قـول ایجـاد آن را تـا پایان اردیبهشـت ماه سـال جـاری داده 

است. 
مالیـات نیـز از دیگـر عوامـل موثـر در زمـان طوالنـی شـروع کسـب وکار 
اسـت کـه بـا ابالغ بخشـنامه اخیـر وزیر اقتصـاد در ایـن زمینـه تغییراتی در 
صـدور کد اقتصـادی و حذف گواهی ارزش افزوده ایجاد شـد و براسـاس آن 
دیگـر نیـاز نیسـت کـه مردم پـس از ثبت شـرکت خود بـرای کـد اقتصادی 
اقـدام کننـد بلکـه پـس از ثبـت شـرکت و دریافـت شناسـه ملـی آن، همان 
شناسـه ملـی بـه عنـوان کـد اقتصـادی محسـوب خواهـد شـد. همچنین از 
ایـن پـس ثبـت شـرکت ها دیگـر نیـازی بـه دریافـت گواهـی ارزش افزوده 
ندارنـد.  بـا ایـن تغییـرات هم از زمـان و هزینه زیاد برای شـروع کسـب وکار 
صرفه جویـی خواهـد شـد و ایـن زمـان و هزینـه صـرف ارتقـا کیفیـت و 

تولیـدات آن کسـب وکار می شـود. 
امـا الزم اسـت کـه گفتـه شـود بـا وجود ایـن اقدامـات هـم از بهبـود کامل 
محیـط کسـب وکار فاصله زیـادی داریم و هیئـت مقررات زدایـی باید نظارت 
و برنامـه دقیقـی در ایـن زمینه داشـته باشـد؛ به گونـه ای که بهنـام ملکی - 
یـک کارشـناس اقتصـادی پیشـنهاد کرد که بـرای بهبود محیط کسـب وکار 
نیازمنـد قانونی هسـتیم کـه مبتنی برآن همه سـازمان هایی کـه درگیر تولید 
هسـتند، اگـر توانسـتند حداقل هـای شـاخص کسـب وکار را کسـب یـا ارتقا 
دهنـد، بودجـه خـود را دریافـت کنند و در صـورت مثبت بـودن عملکردها به 

آنان پاداشـی هم داده شـود. 
در صـورت عـدم موفقیـت در اصـالح و ارتقای شـاخص کسـب وکار، بودجه 

آن هـا کاهـش داده یا قطع شـود.

ایجاد ظرفیت تولید روزانه ۱۰۰ هزار دستگاه لباس محافظتی
 

معـاون وزارت صمـت از تـوان تولید روزانـه ۱00 هزار دسـتگاه لباس محافظتی 
از سـوی واحدهـای صنعتی پوشـاک، افزایش بیـش از ۱0 برابری تولید ماسـک 
و ۷ برابـری تولیـد محصـوالت ضدعفونی در پی شـیوع ویروس کرونـا خبر داد.
وی از وزارت بهداشـت خواسـت که برای این ظرفیت ایجاد شـده در این بخش 
برنامه ریـزی کنـد تا به فعالیت خـود ادامه دهند و اگر موج  بعدی شـیوع  بیماری 

وجود داشـت امکان  تامین حداکثری بازار وجود داشـته باشـد.
به گزارش سـایت نسـاجی امروز بـه نقل از ایلنا،  مهدی صادقـی نیارکی از توان 
تولیـد روزانـه ۱00 هزار دسـتگاه لبـاس محافظتـی از سـوی واحدهای صنعتی 
پوشـاک خبر داد که جایگزین پوشـش گان برای کادر درمانی شـده و گفت: این 
کار بـا همـکاری تولیدکنندگان پارچـه و بخش دیگری که الیه پلـی اتیلن را به 

پارچه هـا اضافه کردند انجام شـد. 
وی افـزود: در حـال حاضـر حـدود 500 هـزار دسـت لباس محافظتـی در برخی 
کارخانه هـای فعـال در ایـن حـوزه وجـود دارد کـه هنوز خریداری نشـده اسـت. 
از طـرف دیگـر واحدهـای پوشـاک هـم در حال حاضـر با کاهش تقاضـا مواجه 

هسـتند و فعالیـت  خـود را در این بخش متمرکـز کردند.
 

افزایش بیش از ۱0 برابری تولید ماسک
بـا اشـاره به تولید روزانـه ۱50 تا 200 هزار عدد ماسـک پیش از شـیوع ویروس 
کرونـا، گفت:بـا اقدامـات انجام شـده طی سـه ماه اخیـر، تولید ماسـک در حال 
حاضـر حداقـل بـه یـک میلیـون 200 هـزار عـدد در روز در واحدهـای صنعتی 
رسـیده اسـت. واحد افتتاح شـده سـتاد اجرایـی فرمان امـام )ره( در حـال حاضر 
اعـالم کـرده روزانـه حـدود یک میلیون ماسـک تولید می کنند کـه این ظرفیت 
در حـال افزایـش مـی باشـد.  وی افـزود: واحدهـای صنعتـی صنایـع پوشـاک 
نیـز بـا ایجـاد سـتادهایی در این مـدت پارچه های مخصـوص تولید ماسـک را 
دریافـت کـرده، بـرش دادنـد و بیـن کارگاه هـا توزیع کردنـد. البتـه نایب رییس 
انجمـن داروسـازان ایـران از توزیـع ماسـک و دسـتکش در برخـی داروخانه هـا 
خبـر داده و گفتـه کـه در حـال حاضـر در زمینه محلول هـای الکلـی و ژل های 
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ضدعفونی کننـده وضعیـت داروخانه ها نرمال و عادی اسـت، اما در حوزه ماسـک 
و دسـتکش همچنـان کمبودهـا وجـود دارد و ایـن اقـالم با قیمت گـران و چند 

برابـر آنچـه در اسـفند مـاه وجـود داشـت، بـه داروخانه ها عرضه می شـود.
 

وزارت بهداشت برای ظرفیت های تولیدی جدید برنامه ریزی کند
معـاون امـور صنایـع وزارت صمـت در ادامـه از وزارت بهداشـت خواسـت کـه 
بـرای ایـن ظرفیـت ایجاد شـده در بخش اقالم بهداشـتی و تجهیزات پزشـکی 
برنامه ریـزی کنـد تـا بـه فعالیـت خـود ادامـه دهنـد و اگـر مـوج  بعدی شـیوع  

بیمـاری وجـود داشـت امـکان تامیـن حداکثری بـازار وجود داشـته باشـد. 
وی بـا اشـاره بـه لـزوم مجاز بـودن صـادرات بخشـی از این اقـالم بـرای ادامه 
فعالیـت واحدهـای تولیـدی کـه محصـوالت مـازاد دارنـد، تصریح کـرد: ذخیره 
وزارت بهداشـت نیـز بایـد بـرای موج های بعدی بیمـاری به انـدازه کافی و قابل 
اطمینـان باشـد.  بـه گفته این مقام مسـئول تاکنـون فقط چنـد محموله جزئی 
پارچـه بـا کشـورهایی از سـوی کـه وزارت امـور خارجـه اعالم شـده بـود انجام 
شـده، امـا ظرفیت صـادرات وجـود دارد که البته میـزان آن بایـد از تعیین میزان 
مصـرف و دپویـی کـه باید برای آینـده در اختیار سـازمان غـذا و دارو قرار بگیرد 

از سـوی وزارت بهداشـت، مشـخص شود. 
صادقـی نیارکی یکی دیگر از پیشـرفت هایی که در پی شـیوع ویـروس کرونا در 
کشـور اتفاق افتاد را گسـترش سـاخت ماشـین آالت تولید ماسـک عنوان کرد و 
گفـت: در حـال حاضر بیش از 40 خط تولید ماسـک در مرحلـه طراحی و مونتاژ 

است. نهایی 
 

افزایش ۷ تا ۸ برابری تولید محصوالت ضدعفونی
وی بـا بیـان اینکه محلول های ضدعفونی پیش از شـیوع ویـروس کرونا عمدتا 
در مراکـز درمانـی اسـتفاده می شـد، اظهار کـرد: برآوردها حاکی از این اسـت که 
تولیـد محصـوالت ضد عفونـی از 50 هزار لیتر قبل از کرونـا در حال حاضر ۳50 

تا 400 هزار لیتر در روز رسـیده اسـت. 
همچنیـن بـه گفتـه این مقام مسـئول تولیـد صابـون و مایع دستشـویی در این 
مـدت ۳0 تـا ۳5 درصد رشـد داشـته و در حـال حاضر تولید مایع دستشـویی به 

حـدود 4۶0 تن در روز رسـیده اسـت.
 

تولید الکل با ۱00 درصد ظرفیت
صادقـی نیارکی تولید الکل را در سـال های گذشـته ۶0 میلیـون لیتر عنوان کرد 
و گفـت کـه در حـال حاضر تولید این محصـول به روزانه 250 تـا ۳00 هزار لیتر 

رسـیده اسـت و با ۱00 درصد ظرفیت تولید می شـود. 
وی بـا بیـان اینکـه در زمینـه شـوینده ها، ضدعفونی کننـده محیـط و مشـکلی 
وجـود نداشـت، گفت: مشـکالتی کـه در زمینـه تامین الـکل وجود داشـت هم 
بـا تمرکـز صدور حواله در وزارت بهداشـت به جای دانشـگاه های علوم پزشـکی 

و اسـتانداری ها، مشـخص شـدن تعـداد واحدهـای دریافت کننده الـکل، تعیین 
قیمـت الـکل و قیمـت محصـوالت نهایـی در احجام مختلف حل شـد. 

صادقـی نیارکـی با بیان اینکـه طی هفته های گذشـته برخـی داروخانه ها جایی 
بـرای نگهـداری ماسـک، محلول هـا و ژل هـای ضدعفونـی نداشـتند و در حال 
حاضـر فروشـگاه های زنجیـره ای و بزرگ هـم مجاز به عرضـه این محصوالت 
هسـتند، تاکید کرد: تامین بازار در این شـرایط نشـان دهنده اهمیت تولید اسـت 
و اگر تولید در کشـور وجود نداشـت، نمی توانستیم این شـرایط را مدیریت کنیم. 
بـه ویـژه در شـرایط فعلـی کـه درآمدهای کشـور وابسـتگی کمتری  بـه درآمد 
نفـت دارد.  صادقـی نیارکـی بـا اشـاره بـه ممنوعیت صـادرات اقالم بهداشـتی، 
پزشـکی، مـواد شـوینده و مـواد اولیه تولید این محصـوالت در روزهـای ابتدایی 
شـیوع کرونا، تصریح کرد: طبق قوانین و سـابقه طوالنی این مسـئله، مسـئول 
تامیـن تجهیـزات پزشـکی و دارو وزارت بهداشـت اسـت و اداره کل تجهیـزات 
پزشـکی ایـن وزارتخانه در سـال های مختف مدیریـت تامین بازار ایـن اقالم را 
برعهده داشـته و بخشـی از ارزی که در سـال های گذشـته به وزارت بهداشـت 
پرداخـت شـده برای تامین اقالم سـرمایه ای و تجهیـزات مصرفی همین بخش 
بـوده اسـت، امـا در پی شـیوع ویروس کرونا، وظیفـه تامین این اقالم بـه وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت منتقـل شـد کـه نیازمند تخصیـص منابـع مالی نیز 
هسـت.  وضعیت دسترسـی شـهروندان در هفته های اول شـیوع ویروس کرونا 
بـه ملزومات پیشـگیری دچار مشـکل بود کـه تقریبـا در اوایل فروردیـن ماه در 
زمینـه ژل و محلـول ضدعفونـی نیاز کشـور برطرف شـد. در زمینه ماسـک  هم 
بـا توجـه بـه اولویت توزیع ماسـک مراکـز درمانـی تامین کامـل بـازار تقریبا تا 
اوایل اردیبهشـت ماه طول کشـید. البته پیش از آن ماسـک های پارچه ای قابل 

شست وشـو در دسـترس بود.

افزایش بیش از ۱۰ برابری تولید ماسک

بـا اشـاره به تولیـد روزانه ۱50 تا 200 هزار عدد ماسـک پیش از شـیوع ویـروس کرونا، 
گفت:بـا اقدامـات انجام شـده طی سـه ماه اخیـر، تولید ماسـک در حال حاضـر حداقل 
بـه یـک میلیون 200 هـزار عدد در روز در واحدهای صنعتی رسـیده اسـت. واحد افتتاح 
شـده سـتاد اجرایـی فرمـان امـام )ره( در حـال حاضـر اعـالم کـرده روزانه حـدود یک 
میلیـون ماسـک تولیـد می کنند که ایـن ظرفیت در حـال افزایش می باشـد. وی افزود: 
واحدهـای صنعتـی صنایـع پوشـاک نیز بـا ایجـاد سـتادهایی در این مـدت پارچه های 
مخصـوص تولیـد ماسـک را دریافت کرده، بـرش دادند و بیـن کارگاه ها توزیـع کردند. 
البتـه نایـب رییـس انجمـن داروسـازان ایـران از توزیـع ماسـک و دسـتکش در برخی 
داروخانه هـا خـب  داده و گفتـه کـه در حـال حاضـر در زمینـه محلول هـای الکلـی و 
ژل هـای ضدعفونی کننـده وضعیـت داروخانه هـا نرمـال و عـادی اسـت، امـا در حـوزه 
ماسـک و دسـتکش همچنـان کمبودهـا وجـود دارد و ایـن اقالم با قیمت گـران و چند 

برابـر آنچـه در اسـفند مـاه وجـود داشـت، بـه داروخانه ها عرضه می شـود. 
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  مقاله

جامعه  هیئت مدیره  رئیس  مقدسی  محمد 
متخصصین نساجی ایران می گوید: صنعت نساجی 

در عمل هیچ گونه وابستگی به دولت ندارد.
سرویس مد و لباس هنرآنالین: جامعه متخصصین 
نساجی ایران از سال ۱۳79، نخستین گام های خود 
را با هدف تبادل نظر و کسب اطالعات و تجربیات در 
زمینه های مختلف صنعت نساجی و صنایع وابسته به 
آن از لحاظ علمی، اقتصادی و فنی به منظور حفظ و 
بهبود این صنعت در سطح کشور برداشته است و پس 
از طی فراز و نشیب های بسیار در مسیر تحقق اهداف 
و چشم اندازها، امروز همچنان در تالش است تا ضمن 
حمایت از حقوق صنفی اعضا، آموزش و تربیت نیروی 
انسانی متخصص در زمینه را در اولویت برنامه های 

خود قرار دهد.
پیشنهاد و یا اقدام برای آموزش و یا تربیت نیروی 
انسانی متخصص در زمینه نساجی و صنایع وابسته به 
آن، انتشار هرگونه نشریه جهت اطالع رسانی به اعضای 
جامعه، ارائه و یا انجام تحقیقات علمی و صنعتی و 
همچنین ایجاد مراکز آمار و اطالعات و انتشارات در 
زمینه صنعت نساجی و صنایع وابسته به آن به صورت 
غیرانتفاعی، تالش در جهت حفظ و حمایت از حقوق 
تخصصی  و  فنی  دانش  به روزآوری  اعضاء،  صنفی 
رفاهی  تسهیالت  ایجاد  جهت  در  تالش  اعضاء، 
جهت اعضاء، ارائه پیشنهاد ها و راهکارهای علمی و 
تخصصی و ارتباط با مسئولین سازمان ها، دستگاه ها، 
و  موضوع  خصوص  در  دولتی  دوایر  و  وزارتخانه ها 
اهداف جامعه، تشکیل بانک اطالعاتی متخصصین 

سایت  ایجاد  اطالع رسانی،  جهت  نساجی  صنایع 
همایش ها،  جلسات،  برگزاری  اطالع رسانی،  جهت 
سمینارها، جشنواره و میزگرد در خصوص موضوع و 
اهداف جامعه و تالش در جهت تشکیل و تصویب 
قانون سازمان نظام مهندسی نساجی ازجمله اهداف 
مندرج در اساسنامه این تشکل است. نظر به اهمیت 
نقش و جایگاه تشکل ها در مسیر توسعه صنایع خرد 
و کالن، سید محمد مقدسی رئیس هیئت مدیره جامعه 
متخصصین نساجی ایران، مهمان این هفته هنرآنالین 
بود. مقدسی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد 
مهندسی تکنولوژی نساجی از دانشگاه آزاد یزد است 
و ازجمله فعالیت های اجرایی او می توان به عضویت 
در هیئت مؤسس جامعه متخصصین نساجی ایران، 
مدیرعامل دوره اول و عضو هیئت مدیره چهار دوره 
جامعه متخصصین نساجی ایران، مدیر سالن ریسندگی 
ناز  تولید شرکت  یزد، مدیر  افشار  شرکت پشم بافی 
نخ، مدیر تحقیق و توسعه شرکت بافکار چیت سازی 
تهران، مدیر بازرگانی گروه صنعتی نیکو ابهر، مدرس 
دانشگاه های آزاد اسالمی واحد یزد، شهرری، اراک و 
شهید رجائی، کارشناس کارگردانی سینما از دانشکده 
و  فروش  برندینگ،  حوزه  مدرس  زیبا،  هنرهای 
مارکتینگ و مدیریت گروه علمی آموزشی پژوهشی 
رئیس  با  گفت وگو  مشروح  کرد.  اشاره  امن  مقام 
هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران درباره 
نحوه همراهی او با جامعه متخصصین صنایع نساجی 
ایران و مهم ترین اهداف و چالش های این تشکل در 

عرصه نساجی کشور را در ادامه بخوانید:

از  گفت وگو  ابتدای  در  لطفاً  مقدسی،  آقای 
نحوه ورودتان به صنعت نساجی بگوئید.

از همان دوران کودکی و نوجوانی، زمینه عالقه من 
هنر بوده و است. درنتیجه رشته نخستم سینما بود، 
هرچند پس از تحصیالت دانشگاهی در این زمینه و 
ازآنجاکه زمینه مساعدی برای فعالیت در این عرصه 
برایم به وجود نیامد، بنا به مشورت جمعی از اعضای 
خانواده و دوستان وارد رشته نساجی شدم و تحصیل 

در این حوزه را تا مقطع کارشناسی ارشد ادامه دادم.

سمت  به  سینما  از  به یک باره  که  شد  چه 
نساجی تغییر جهت دادید؟

تعریف هنر مشخص است و نساجی و سینما، ازجمله 
فنون و صنایعی به شمار می روند که هر دو با هنر 
دلیل  به  نساجی،  در حوزه  البته که  عجین هستند. 
عملکرد جزیره ای و در قیاس با سینما، همبستگی 
میان اجزاء آن چندان عیان نیست. در این بین یکی 
هنر  نساجی، محصوالت  دستاوردهای  مهم ترین  از 
صنعت مد و لباس است که خود یکی از مهم ترین 
ملزومات رشته های هنری همچون تئاتر و سینما به 
شمار می رود. طراحی پارچه و لباس بدون نساجی هیچ 
معنایی ندارد چرا که این افراد باید مبانی نساجی را 
بدانند تا بتوانند آثاری کاربردی خلق کنند. بسیاری از 
تحصیل کردگان عرصه هنرهای تجسمی همچون 
نقاشی و گرافیک هم پا به دنیای نساجی گذاشته اند 
و این روند سبب شده که صنعت نساجی به هیچ وجه 
از جریانات هنری جدا نبوده است. زمانی که تحصیل 

روایت سید محمد مقدسی از جامعه متخصصین نساجی ایران
 از وابستگی صنعت نساجی در تکنولـوژی و سخت افزار 
به واردات تا بررسی ریشه های فرهنگی صنایع و تشکل ها

تهیه و تنظیم: عطیه پژم
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در رشته نساجی را شروع کردم، می دانستم که باید 
به سرعت با دیگران همراه شوم و از همان سال دوم 
دانشگاه وارد بازار کار در حوزه نساجی شدم چرا که 
معتقدم این رشته تا اندازه قابل توجهی باید دو موضوع 
دانش و تولید را با یکدیگر همراه سازد و دراین بین 
فعالیت و  به  آکادمیک و علمی هستند که  مباحث 

تجربه افراد رونق خواهند داد.

پس از حضور در دانشگاه، چگونه و از چه 
آشنا  نساجی  متخصصین  جامعه  با  زمانی 

شدید؟
زمان آغاز فعالیت در حوزه نساجی با تشکل هایی در 
این زمینه برخورد کردم. البته که اساساً عالقه بسیاری 
به همراهی با فعالیت های گروهی دارم و در همان 
مقطع دانشجویی، عضو جامعه متخصصین نساجی 
شدم هرچند که در آن زمان همچنان پسوند ایران 
نداشت؛ در زمان فارغ التحصیلی متوجه شدم که هیچ 
خبری از این مجموعه به گوش نمی رسد و وقتی از 
بصیری  جمشید  مهندس  همچون  افرادی  طریق 
تهرانی از اعضای هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی 
ایران، جویای روند فعالیت این مجموعه شدم، دریافتم 
که این تشکل در آن مقطع هیچ گونه فعالیتی نداشته و 

به نوعی مجوز فعالیتشان هم ابطال شده است.
چگونه شد که روند همراهی شما با این تشکل، شکل 
حقوقی پیدا کرد و شما به جمع هیئت مدیره راه یافتید؟

جامعه در بدو شکل گیری، مجوز خود را از وزارت علوم 
دریافت کرده بود و بر این اساس، اعضای هیئت مدیره از 
میان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها انتخاب  شده بودند 
اما نکته اینجاست که اعضای هیئت علمی نمی توانستند 
در آن مقطع و حتی تاکنون به طور هم زمان با صنعت 
هم پا شوند و این تشکل اگر می خواست مؤثر واقع 
شود، نباید تنها در دل دانشگاه می ماند. در آن زمان، 
عدم همراهی صنعتگران با این جامعه موجب ضعیف 
شدن این تشکل شده بود و فعالیت آن ها را به جریانات 
پژوهشی و تحقیقاتی محدود کرده بود. در همان زمان 
برای راه اندازی فعالیت انجمن و ازسرگیری برنامه ها 

اعالم آمادگی کردم و با همراهی مساعد اعضا در سال 
79، جامعه متخصصین نساجی ایران مجوز خود را از 
وزارت کشور دریافت کرد، هیئت مؤسس آن تشکیل و 
فراخوان عضوگیری منتشر شد. درنهایت نیز نخستین 
انتخابات در 9 مرداد سال 8۱ برگزار شد و من آن 
 97 سال  شدم.  انتخاب  مدیرعامل  به عنوان  زمان 
آخرین انتخابات را انجام دادیم و اکنون در دور ششم 
هیئت مدیره مشغول به فعالیت هستیم. البته من در 
انتخابات دوره پنجم حضور نداشتم چرا که ما خودمان 
در آن زمان قانونی وضع کرده بودیم مبنی بر این که 
افرادی که در دو دوره عضو هیئت مدیره بودند، در دوره 
سوم حق کاندیداتوری ندارند و طبق بررسی هایی که 
از مسیر وزارت کشور انجام دادیم، متوجه شدیم که باید 
این قانون را حذف کنیم. نکته حائز اهمیت در ارتباط 
با موضوع ذکر شده این است که بسترهای سیاسی و 
اجتماعی برای دوام و قوام تشکل ها چندان وجود ندارد 
و تغییر اعضای فعال و پویای هیئت مدیره ها موجب 

ضعیف شدن تشکل خواهد شد.

با هیئت مدیره  طی سال های همراهی شما 
چه  بر  بیشتر  شما  ذهنی  دغدغه  جامعه، 
موضوعاتی متمرکز بوده است و آیا از عملکرد 
ابراز  سال ها  این  طی  همکارانتان  و  خود 

رضایت می کنید؟
همواره بر این باور بوده ام که فضای ساختاری جامعه 
سبب شده که فرهنگ کار گروهی چندان وجود نداشته 
باشد. این که می گویم نسبی است اما به زعم من در 
جامعه ما این امر مصادیق بسیاری دارد. بسیاری از 
ما می پرسند که عضویت ما در جامعه چه خروجی 
و دستاوردی برای ما دارد. من با این تفکر به شدت 
مخالفم و اتفاقاً بر این باور هستم که این پرسش باید از 
سوی تشکل ها مطرح شود که همراهی افراد عالقه مند 
و دغدغه مند، چگونه می تواند به تحقق اهداف تشکل 
کمک کند. تشکل ها چه در صنعت باشند و چه در 
جای دیگر، دارای ریشه فرهنگی هستند و اگر دید ما 
این باشد که عضویت در یک تشکل چه منافعی برای 

ما دارد، راه به جایی نخواهیم برد و کارمان روزبه روز 
قرار  کار  رأس  در  که  افرادی  شد.  خواهد  سخت تر 
گرفته اند، همگی تحصیل کرده رشته نساجی هستند 
اما واقعیت این است که برای عضویت در جامعه، افراد 
با تخصص های گوناگون می توانند به عنوان عضو غیر 
پیوسته در کنار ما قرار گیرند. این گونه است که خانواده 
شکل می گیرد و هویت پیدا می کند. ما کار می کنیم تا 
زندگی مطلوب و جامعه رو به کمال داشته باشیم و اگر 
چنین اجتماعاتی نداشته باشیم، ماهیت تشکل ها معنا 

نخواهد داشت.

اگر بخواهید مقایسه ای میان فرهنگ همراهی 
با تشکل ها و انجمن های ایران در مقایسه با 
کشورهای توسعه یافته داشته باشید، به چه 

نکاتی دراین باره اشاره می کنید؟
و  تشکل ها  در  توسعه یافته، عضویت  در کشورهای 
انجمن ها موجب تفاخر افراد است چرا که به آن ها 
هویتی اجتماعی می بخشد و گویی برای این افراد، 
یک مقام و رتبه از سوی نهادهای باالدستی در نظر 
از سوی اعضای  ایران و  اما ما در  گرفته شده است 
نمی شویم.  مواجه  رویکردی  چنین  با  خود  جامعه 
درنتیجه به منظور جلب رضایت آن ها تالش می کنیم 
خدمات متعددی را برای اعضا ایجاد کنیم و به سراغ 
تکمیلی،  بیمه  اشتغال،  ایجاد  همچون  مزیت هایی 
با  قرارداد  عقد  ورزشی،  خدمات  آموزشی،  خدمات 
بورس، ارائه مشاوره حقوقی، مالی مالیاتی و امثال آن ها 
می رویم که اتفاقاً همین رویه ما را از مسیر اصلی خود 
دور خواهد کرد. در این راستا به دلیل کند شدن سرعت 
حرکت به سمت اهداف تشکل، پس از مدتی متوجه 
می شویم که بسیاری از مسائل تخصصی حوزه نساجی 

حل وفصل نشده است.
آیا از تعامل بخش دولتی با تشکل خود طی 

سال های اخیر راضی هستید؟
درصد قابل توجهی از ساختار صنعتی و اقتصادی ما 
سیاسی است درنتیجه انتظار این که نهادهایی از دل 
باشند  بیایند و عملکرد موفقی داشته  بیرون  مردم 
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کمی بعید به نظر می رسد. پس از وقوع بحران کرونا 
به وزارت کشور نامه ارسال کردیم که اکنون دچار 
حمایت های  درخواست  آن ها  از  و  هستیم  مشکل 
مالی شد. درآمد ما از حق عضویت و رویدادهایی 
است که برگزار می کنیم و بر اساس آن ها حامیان 
مالی، ما را همراهی می کنند اما در شرایط کنونی 
درآمدی  و  است  متوقف شده  فعالیت ها  این  تمامی 

برای صرف هزینه های تشکل وجود ندارد.
پاسخ  در  کشور  وزارت  که  است  حالی  در  این   
داد.  را  آینده  نامه ما وعده کمک در یک سال  به 
به هرروی معتقدم نساجی ایران هیچ گونه وابستگی 
تنها موضوع چادر مشکی در یک  ندارد.  به دولت 
باوجود  کارخانه دولتی مدیریت می شود که آن هم 
با  و  نمی شود  چندانی  حمایت  وابستگی ها  تمام 
چه  درمجموع  و  است  مواجه  بسیاری  چالش های 
تشکل های کارفرمایی به دلیل دارا بودن منابع مالی 
و چه تشکل های کارکردی و فردی همچون ما به 
دلیل مشکالت اقتصادی درگیر مسائل و چالش های 

بسیار هستیم.

جایگاه صنعت  و  نقش  اهمیت  به  توجه  با 
طی  کشور،  اقتصادی  رونق  در  نساجی 
سال های اخیر، نام این عرصه بارها و بارها بر 
سر زبان افتاد و اخبار تلخ و شیرین بسیاری 
را از دل این حوزه منتشر کرده ایم؛ اما بعضاً 
با موضوعاتی همچون خطر ورشکستگی این 
صنعت در ایران مواجه می شویم که به شدت 
نگران کننده است. نظر شما در ارتباط با وضع 

موجود چیست؟
به هیچ عنوان ورشکستگی صنعت نساجی در ایران را 
قبول ندارم. آنانی که ورشکست شده اند، دولتی بودند، 
امکان اداره امور برایشان وجود نداشت و در حقیقت 
ساختار دولت توان اداره آن واحدهای صنعتی را نداشت. 
بااین حال همواره صنعت نساجی در میان سایر صنایع، 
هیچ  و  داشته  نفت  از  پس  را  اشتغال زایی  باالترین 
به هرروی مد  نیست.  اندازه گسترده  این  به  صنعتی 

و پوشاک در تمام جهان سرآمد است و هیچ فردی 
نمی تواند این مهم را نفی کنند که این صنعت یکی از 
مهم ترین زیربناهای اقتصادی و تجاری هر کشوری به 

شمار می رود.

نظر شما در ارتباط با واردات حوزه نساجی از 
مواد اولیه گرفته تا تجهیزات و تکنولوژی روز 

دنیا به داخل کشور چگونه است؟
همواره صنعت نساجی در بخش خصوصی یکی از 
مهم ترین صنایع با سوددهی قابل توجه بوده است. ما 
با واردات مخالف نیستیم چرا که بر این باوریم نساجی 
بدون واردات معنا ندارد اما نباید از حمایت و تأمین 
بنگاه های خودی غافل شد. ترکیه به چه دلیل بالغ 
بر سه دهه از نساجی ایران جلوتر است؟ در ترکیه 
وقتی صنعت نساجی با بحران پنبه مواجه می شود 
و درعین حال سطح کشت جهانی و قیمت نیز تغییر 
می کند، بااین حال دولت به تولیدکننده می گوید نگران 
نباش و ما پنبه را با همان نرخ قبلی برای تو تأمین 

می کنیم. 
درنتیجه تولیدکننده به جای آنکه درگیر تأمین مواد 
و  پویایی  را صرف  خود  انرژی  شود،  ناموجود  اولیه 
توسعه مجموعه خود می کند. در همین شرایط سخت، 
کارخانه هایی در حوزه تولید نخ و پارچه وجود دارد که 
به تکنولوژی روز مجهز شده اند. اما ما در ایران در بحث 
ماشین آالت، همچنان به قابلیت رقابت نرسیده ایم و 
هرچند به لحاظ سخت افزاری رشد خوبی داشته ایم اما 
همچنان با استانداردهای جهانی فاصله بسیاری داریم 
و در بحث تکنولوژی نساجی و سخت افزار، وابسته به 

واردات هستیم.

عملکرد  میان  مقایسه ای  بخواهید  اگر 
داشته  نساجی  حوزه  در  صنعت  و  دانشگاه 
باشید، به چه نکاتی اشاره کرده و کدام را در 

قیاس با دیگری پیش رو می دانید؟
دانشگاه مباحث علوم پایه را می آموزد. دانشگاه باید 
زیربنای افراد را قدرت بخشد. مهندسی یعنی تفکر 

و خلق. باید به فارغ التحصیالن فرصت داد تا دانش 
الزم را کسب کرده و آن را در گذر زمان به مهارت 
تبدیل کنند. دانشگاه را به این موضوع متهم می کنند 
که مطالب به روز ندارد درحالی که ما در بخش صنعت 
مشکل  دچار  سخت افزار  و  دستگاه ها  لحاظ  به  نیز 
هستیم و همچنان تجهیزات ما به علم مکانیک وابسته 
هستند و نه علم الکترونیک. با این همه معتقدم در این 
جریان، صنعت از دانشگاه جلوتر است و یکی از راه های 
تقویت دانشگاه این است که فضای الزم برای برپایی 

دوره های تکمیلی بر اساس نیاز صنعت تعریف شود.
منسوجات  نساجی  تولیدات  امروز حدود ۵۰ درصد   
بی بافت است و ما طی این سال ها از این مهم غافل 
بوده ایم و چه بسا بسیاری از محصوالت و لباس های 
پزشکی که می توانست پس از وقوع بحران کرونا به ما 
در تهیه ملزومات کمک کند، به همین دانش و فناوری 

وابسته بود.
 نکته دیگر آنکه صنعت برای رفع کمبودها و نواقص 
خود طی سال های اخیر و در صورت لزوم از کشورهای 
خارجی، افراد متخصصی را آورده است چرا که صاحبان 
صنعت از این بنگاه کسب درآمد می کنند و باید به فکر 
وضع موجود باشد، اما دانشگاه ازآنجاکه به بخش دولتی 
و تمام مشکالت اقتصادی این بخش وابسته است، 
نتوانسته که از ظرفیت های بین المللی در راستای ارتقاء 

سطح خود بهره گیرد.

جامعه  برنامه های  اولویت  از  پایان  در 
متخصصین صنایع نساجی بگوئید.

الزم است به منظور هرچه قوی تر شدن تشکل خود 
جذب سرمایه کنیم و بدون شک یکی از سرمایه های 
اصلی ما، اعضای تشکل هستند. درمجموع از عملکرد 
خود راضی نیستیم و معتقدیم عملکرد بهتری می توان 
داشت. به هر روی، اعضای هیئت مدیره باعالقه و 
فعالیت کرده ایم و  این سال ها  تمام  حس خوب در 
در کنار امور زندگی و کسب وکار تالش کرده ایم تنها 
اهداف جامعه را مدنظر قرار دهیم و در مسیر تحقق 

آن ها گام برداریم.
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اقتصادی و شبکه  در حال حاضر دولت، فعاالن 
بانکی کشور دوران سختی را می گذرانند. دولت به 
دلیل تحریم های ظالمانه و افت تقاضا برای خرید 
نفت و ایضا کاهش قیمت آن در بازارهای جهانی 
ناشی از شیوع ویروس کرونا با کمبود منابع ارزی 

ناشی از کاهش نفت روبه رو است.
به  ماهی  چهار  کسب وکارها  نیز  داخل  بازار  در 
علت شیوع و استمرار اپیدمی بیماری کووید-۱9 
با سکته روبه رو شده و لذا دریافت مالیات توسط 
دولت از فعاالن اقتصادی و اصناف با مشکالت 

عدیده ای همراه است.
درآمدی  اصلی  منبع  دو  از  دولت  درنتیجه 
اتفاق  دو  این  کنار  در  است،  شده  محروم  خود 
ناخوشایند، بسیاری از بنگاه های اقتصادی، کسبه 
دولت  از  کمک  خواستار  عادی  مردم  حتی  و 
از  دولت  فعال  که  دارند  انتظار  یا حداقل  هستند 
مجموع  کند.  صرف نظر  خود  مطالبات  دریافت 

موارد ذکرشده، کسری بودجه قابل توجهی را برای 
دولت در سال جاری داشته و در پی خواهد داشت. 
اصلی  اولویت  شرایطی،  چنین  در  است  بدیهی 
طی  که  است  جاری  هزینه های  تامین  دولت، 
سال های اخیر بسیار متورم شده و بنابراین کمتر 
مجالی برای سرمایه گذاری در طرح های ایجادی 

یا تکمیل طرح های نیمه تمام باقی  مانده است.
صنعت  فعاالن  خصوص  به  اقتصادی  فعاالن 
نساجی، پوشاک و نیز آن دسته از صنایع نساجی 
خواب،  کاالی  قبیل  از  نهایی  محصوالت  که 
تولید  ماشینی  فرش  و  موکت  کف پوش ها، 
تجاری،  مراکز  شدن  بسته  دلیل  به  می کنند؛ 
ابتدای اسفند سال گذشته تا  از  کسبه و اصناف 
اوایل خردادماه سال جاری با کاهش شدید تولید 
و فروش روبه رو شده اند و کاالهای آنها در انبارها 
خاک می خورد و به خصوص پوشاکی ها به علت 
تغییر فصل و تغییر مد، قادر به عرضه مجدد این 

این  در  را  هنگفتی  و ضررهای  نیستند  تولیدات 
مدت متقبل شده اند.

و  لکوموتیو  پوشاک،  صنعتی  رشته  آنجا  که  از 
بنابراین  است،  نساجی  صنعت  محرکه  موتور 
هرگونه توقف در فعالیت های این رشته صنعتی، 
به زودی به سایر رشته های صنعت نساجی سرایت 
همراه  به  را  رشته ها  این  در  تولید  افت  و  کرده 
خواهد داشت که مهم ترین آنها صنایع بافندگی، 

ریسندگی و الیاف سازی است.
آمار دوماه ابتدای سال جاری در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل صدق این ادعا را ثابت می کند. 
بر مبنای این آمار که توسط مرکز آمار و اطالعات 
وزارت صمت منتشر شده، تولید صنایع ریسندگی 
پنبه ای در این مدت با 8 درصد رشد منفی روبه رو 
صنایع  و  پلی استر  الیاف  تولید  صنایع  و  بوده 
ریسندگی فیالمنت پلی استر به ترتیب با ۲۵ و ۲4 
درصد رشد منفی روبه رو بوده است که مسلما این 

طرح های نیمه تمام یا تکمیل ظرفیت؛ مساله کدام است؟
نساجـی شاید وقتـی دیگـر

مهندس علیرضا حائری - عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران
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واحدهای صنعتی را به حاشیه زیان سوق خواهد 
داد. اگرچه از سال گذشته آمار تولید فرش ماشینی 
از لیست آماری وزارت صمت حذف  شده و اطالع 
دست  در  صنعتی  رشته  این  تولیدات  از  دقیقی 
توجه  با  ادعا کرد  به جرات می توان  نیست ولی 
به بسته بودن مراکز فروش این محصوالت در 
دو ماه ابتدای سال جاری، تولیدات این محصول 

با کاهش روبه رو بوده است.
از  صنایع  از  گروه  این  انتظار  که  است  طبیعی 
مهلت  بدهی،  استمهال  نقدینگی،  تامین  دولت، 
تامین  به  از  جمله  دیون  پرداخت  برای  کافی 

اجتماعی و سازمان امور مالیاتی است.
شیوع  از  قبل  که  بانکی  سیستم  دیگر  سوی  از 
ویروس کرونا و در شرایط نسبتا عادی با حجم 
امکان  و  بود  روبه رو  معوق  مطالبات  از  عظیمی 
تامین منابع مالی الزم برای صنایع و بنگاه های 
اقتصادی را نداشت با شیوع این بیماری، با حجم 
و  شده  روبه رو  معوق  مطالبات  از  گسترده تری 
بنابراین در حال حاضر امکانات کافی برای کمک 

به تامین مالی صنایع را ندارد.
سپرده های  سود  نرخ  کاهش  با  دیگر  طرف  از 
مردم توسط بانک مرکزی، حجم بیشتری از این 
از  سر  و  شد  خواهند  خارج  بانک ها  از  سپرده ها 
بازارهای دیگر درخواهند آورد. در چنین وضعیت 
اقتصادی، چنانچه منابع مالی قابل اعتنایی برای 
نیازمند  باشد،  باقی  مانده  بانکی  شبکه  و  دولت 
مدیریت هزینه است. در این میان باید پاسخ داد 
آیا اولویت با طرح های ایجادی است؟ با تکمیل 
طرح های نیمه تمام یا با تکمیل ظرفیت واحدهای 

موجود است؟
اولویت  اول،  مرحله  در  که  است  طبیعی  بسیار 
ظرفیت  تکمیل  باید  بانکی  شبکه  و  دولت 
انجام  آنها  واحدهایی که سرمایه گذاری الزم در 
در گردش هستند.  اینک معطل سرمایه  و   شده 
باشد. با این سیاست اشتغال موجود حفظ  شده و 

از توقف و زیان ده شدن این واحدها جلوگیری به 
عمل خواهد آمد. در راستای همین سیاست، چند 
بخش  وزارت صمت،  مسووالن  که  است  سالی 
عمده ای از برنامه ها و فعالیت های خود را معطوف 
برگرداندن هزاران واحد راکد به چرخه تولید کرده 
و همه ساله ارقامی از تعداد بازگشتی ها را به عنوان 
اثبات مدعا و موفقیت های خود بیان می کنند؛ اما 
هیچ گاه اعالم نمی کنند مثال بازگشت ۲ هزار یا 
چند هزار واحد راکد یا نیمه تعطیل به چرخه تولید 
در یک سال، چه ثمرات و نتایجی در شاخص های 

کلی اقتصادی کشور و صنعت داشته است. 
مثال بازگشت این واحدها چه مقدار در رشد صنعت 
و رشد اقتصادی موثر بوده است؟ یا چه مقدار در 
تولید ناخالص داخلی اثر داشته و چه مقدار کاهش 
است؟  داشته  پی  در  را  بیکاری  کاهش  و  تورم 
حتی پراکندگی استانی یا پراکندگی رشته صنعتی 
این واحدها را اعالم نمی کنند تا امکان هیچ گونه 
ارزیابی از درصد موفقیت این اقدامات میسر نباشد. 
در مرحله دوم و درصورتی که بازهم منابع مالی در 
اختیار دولت و نظام بانکی باقی  مانده باشد باید 
تامین نقدینگی برای تکمیل طرح های نیمه تمام 
ملی با درصد پیشرفت فیزیکی باالی 8۰ درصد 
با  و سپس تامین مالی طرح های نیمه تمام ملی 
از  درصد   ۶۰ باالی  فیزیکی  پیشرفت  درصد 

اولویت های نظام مالی کشور باشد.
پژوهش های  مرکز  گزارش  آخرین  براساس 
مجلس، در حال حاضر حدود ۶ هزار طرح ملی 
و 87 هزار طرح استانی نیمه تمام در کشور وجود 
به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی  دارد که 
برای تکمیل نیاز دارد. از این تعداد طرح نیمه تمام، 
باالی  فیزیکی  پیشرفت  با  ۳ هزار و 8۰۰ طرح 
پیشرفت  با  طرح  و ۵۰۰  هزار   ۱۲ و  درصد   8۰
تامین  اولویت  در  باید  باالی ۶۰ درصد  فیزیکی 
مالی و تکمیل قرار گیرند. بر پایه همین گزارش، 
۶۰ درصد از این طرح ها در زمان تعیین شده به 

اتمام نرسیده اند.
در این میان باید خاطرنشان کرد به هر میزان که 
زمان تکمیل این طرح ها به درازا بینجامد، طرح از 
صرفه اقتصادی افتاده و حتی پس از تکمیل نیز 
نمی تواند سودآور باشد و بازگشت سرمایه خود را 

تضمین کند.
متاسفانه آمار دقیقی از طرح های نیمه تمام نساجی 
و میزان پیشرفت فیزیکی آنها و پراکندگی استانی 
نظر  به  اما  نیست،  دسترس  در  صنعتی  رشته  و 
و  نساجی  نیمه تمام  طرح   ۱۲۰۰ حدود  می رسد 

پوشاک در کل کشور وجود داشته باشد.
شرایط  در  نیز  ایجادی  طرح های  خصوص  در 
اقتصادی فعلی، تامین منابع مالی فقط باید برای 
طرح های زیرساختی و بسیار حیاتی از قبیل توسعه 
توسعه  ترانزیتی،  بزرگراه های  و  ریلی  خطوط 
پاالیشگاه ها،  ایجاد  آب رسانی،  طرح های  بنادر، 
این  دست  از  مواردی  و  برق  تولید  نیروگاه های 

برای کشور انجام پذیرد. 
صنایع  در  ایجادی  طرح های  که  است  طبیعی 
نساجی و پوشاک یا سایر صنایع هم عرض در حال 
حاضر و موقعیت فعلی اقتصادی کشور نمی تواند 
طرح ملی تلقی شده و در اولویت تامین مالی ارزی 
داده شود. شاید در  قرار  از طرف دولت  ریالی  و 
پارچه  تولید  واحدهای  احداث  مناسب،  فرصتی 
چادر مشکی یا ایجاد واحدهای صنعتی پوشاک 

از اولویت های صنعت نساجی باشد. 
بدیهی است جذب سرمایه گذار و شریک خارجی 
و  نساجی  حوزه  در  مشترک  تولیدات  برای 
به خصوص برندهای مطرح پوشاک یا تامین مالی 
طرح توسط سرمایه گذار از این بحث مستثنی بوده 
اولویت  در  قبیل سرمایه گذاری ها همیشه  این  و 

است.
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انجمن صنایع پوشاک در نامه ای به ستاد مبارزه با قاچاق کاال، مطرح شدن واردات 
برای تنظیم بازار پوشاک را یک اتفاق حیرتانگیز و زیانبار برای صنعت پوشاک کشور 
توصیف کرد و خواستار جلوگیری از واردات پوشاک جهت افزایش توان تولید داخل 
شد. به گزارش جهان صنعت، در بخشی از نامه صنایع پوشاک به سردار مویدی 
خرم آبادی رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز آمده است: با وجود آنکه طی سالیان 
گذشته صنعتگران عرصه پوشاک کشور در پاسداری از منافع ملی هر چه در توان 
داشتند برای مبارزه با قاچاق به کار گرفتند اما هنوز قاچاق پوشاک تولید ایرانی را به 
اشکال گوناگون تهدید می کند و در انتظار موقعیتی است که سهم خود را در بازار ایران 

و چنبره بر ثروت ملی کشور افزایش دهد. 

آمارهای رسمی کماکان میزان قاچاق پوشاک کشور را ساالنه به طور میانگین 
تا ۲/۵ میلیارد دالر تخمین میزنند اما با قاطعیت می توان گفت در سایه تغییر 
شکل یورش قاچاق به اقتصاد ایران ارقام بسیار بزرگتری چشم طمع به بازار 
کشور دوخته اند که پیروزی آنها بی شک تولید ایرانی پوشاک، تولیدکنندگان و 
یاریگران آنها در نهادهای رسمی را زمینگیر و هزینه های زیادی را بر منافع ملی 

کشور تحمیل خواهد کرد.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: نمونه بارز این ماجرا در سیبل قرار دادن 
بازار ایران برای ارسال محصوالت پوشاک بنجل و پوشاک موجود در انبار از سوی 
برخی کشورهای منطقه است که گمان می برند از این طریق، هم میتوانند هزینه 
استهالک و فرسودگی محصوالت تولیدی خود را جبران کنند و هم با افزایش 

ضریب سودآوری، آینده بهتری را باز هم برای خود رقم بزنند. 
در بخشی دیگر از این نامه آمده است: ما مخالف واردات نیستیم اما معتقدیم در 
شرایط فعلی اقتصاد کشور که از یک سو تحریمهای تحمیلی گرههایی را ایجاد 
کردهاند و از سوی دیگر بازارچههای مرزی و مناطق آزاد نیز به گذرگاهی برای 
قاچاق تبدیل شدهاند، می توان به جای واردات اندیشی فکری به حال تامین مواد 
اولیه کرد تا تولیدکنندگان پوشاک به جای آنکه زیر ظرفیت فعالیت کنند با به 
افزایش سطح  و  خود  تجربی  اندوخته های  و  توانمندی، صالحیت ها  کارگیری 

تولیداتشان به امکانی بزرگ برای اقتصاد ملی کشور تبدیل شوند.

نامه انجمن صنایع پوشاک به ستاد مبارزه با قاچاق؛  

مقابل واردات پوشاک بایستید

پس از یک وقفه ناخواسته، صنعت نمایشگاهی بالنده و پویا در حیات اقتصادی 
کشور، با بریدن روبانی قرمز به حیات جدید خود لبخند زد و این نقطه شروعی است 
دوباره و بیپایان که خیل مشتاقان و فعاالن دغدغهمند صنعت نمایشگاهی را مسرور 

و خرسند کرد.
علی مرادی - رئیس هیات مدیره انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی 

ایران - حرکت در مسیر جدید را باید بی شک گره گشایی و چاره اندیشی مدیران، 

در سایه تعامالت مفید و پیگیری های مجدانه دانست، که در این مدت بی وفقه 
از هیچ گونه تالش برای عبور از وضعیت دشوار دریغ نکردند تا تصویر عمومی از 

نمایشگاههای صنعتی و تجاری به وضعیت مطلوبتری برسد. 
امروزه دیگر تاثیر نمایشگاه ها بر توسعه اقتصادی و صنعتی بر کسی پوشیده نیست و 
نمایشگاه فرصت یا مجالی است برای گردهمایی یا به نمایش گذاشتن محصوالت 
که همواره نقش اساسی و مهم تر در پیشرفت ها علمی فناوری، ابتکارات و اختراعات 
نامعلوم، دستاورد  از وضعیت  با گذر  اینک در شرایط حاضر  جدید داشته است، 
ارزندهای که با اهتمام جدی دکتر حسین زاده، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
شرکت نمایشگاههای بین المللی و همه همکاران همدل و کوشا با همراهی و نقش 
انجمنهای تخصصی و تعامل سازندهای که انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه ها با 
شرکت سهامی نمایشگاه ها داشت را طرح کرد که این تعامل موجبات رشد و بالندگی 

صنعت نمایشگاهی را رقم زده است.
برحسب وظیفه نهایت تشکر و قدردانی خود را اعالم می کنم، با آرزوی روزهای 
درخشان برای شکوفایی و رشد روزافزون صنعت نمایشگاهی که در ناهمواریها راه 

هموار جدیدی را آغاز کرده است.

لبخند صنعت نمایشگاهی به حیات جدید
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واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی »کاسپین« و »اشتهارد« از پرداخت مالیات 
معاف شدند. هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت 
و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳8 قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران، شهرکهای صنعتی »کاسپین« در استان قزوین و »اشتهارد« در استان البرز را 
از پرداخت مالیات معاف کرد. به گزارش شاتا، در تصویب نامه های شماره ۲97۱۰.
ت۵۵۶۲۵هـ مورخ ۱۳99/۰۳/۲۵ و شماره 989.ت۵۵۶۲۵هـ مورخ ۱۳99/۰۱/۰9 
هیأت وزیران مقرر شده است: در بند )الف( ماده )۱( آیین نامه اجرایی بند )د( 
ماده )۱۳۲( اصالحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده )۳۱( قانون رفع موانع 

تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 89478.
ت۵۲۳۱9هـ مورخ ۱۳94/۰7/۱۱، عبارت های »و اشتهارد و کاسپین« بعد از عبارت 

»استانهای قم و سمنان« اضافه شود.
درپی این تصویب نامه، واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی »کاسپین« در 
استان قزوین و شهرکهای صنعتی شهرستان اشتهارد شامل »کوثر«، »امید البرز« 
و »اشتهارد« در استان البرز مشمول برخورداری از محاسبه مالیات با نرخ صفر و 
مشوقهای مالیاتی موضوع بند )د( ماده )۱۳۲( اصالحی قانون مالیات های مستقیم 
شدند. پیش بینی می شود با این مصوبه، انگیزه مضاعفی در امر سرمایه گذاری و 
توسعه واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی و فرصتهای شغلی 

جدید در استانهای البرز و قزوین ایجاد شود.
شایان ذکر است، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی 
با توجه به درخواستهای متعدد سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، 
صنعتگران و استانداریهای البرز و قزوین، طی 4 سال گذشته موضوع اصالح آیین 
نامه اجرایی بند )د( ماده )۱۳۲( اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص 
معافیت مالیاتی شهرکهای صنعتی اشتهارد استان البرز و کاسپین استان قزوین را 
برای طرح در دولت ارائه نموده بودند، که پس از بررسی در کمیسیون های فرعی، 

در نهایت در فصل نخست سال »جهش تولید« به تصویب هیأت وزیران رسید.

هیات وزیران تصویب کرد ؛ 

معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی کاسپین و اشتهارد

مدیرعامل نمایشگاه شهر آفتاب از دستور کار قرار گرفتن تبدیل این نمایشگاه به 

منطقه آزاد خبر داد. محمدرئوف قادری در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی ایران گفت: 
نمایشگاه شهر آفتاب در بهترین موقعیت جغرافیایی از منظر دسترسی به کریدورهای 
ارتباطی شهر تهران قرار دارد و از سوی دیگر بار ترافیکی که منجر به آلودگیهای 
زیست محیطی شود را به پایتخت تحمیل نمیکند. مدیرعامل نمایشگاه شهر آفتاب با 
تشریح ظرفیتهای این نمایشگاه و اشاره به استراتژیهای سه گانه، گفت: این نمایشگاه 
متعلق به فعاالن عرصه اقتصادی به خصوص صنعتگران و بازرگانان است و از این 

رو آماده هر نوع همکاری با بخش خصوصی در جهت نیل به اهداف و استراتژیهای 
کالن ملی هستیم. به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرآفتاب، قادری افزود: با تکمیل 
مراحل ۲ و ۳ نمایشگاه شهر آفتاب و همچنین ایجاد منطقه آزاد اقتصادی، یکی از 
بزرگترین مراکز نمایشگاهی در منطقه شکل میگیرد که میتواند به عنوان یک سرمایه 
ملی در جهت توسعه صادرات در کنار اتاق ایران نقش به سزایی داشته باشد. پیرو 
تاکید و توصیه سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر استفاده بهینه از 
ظرفیت ها و امکانات نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب و به منظور ایجاد نمایشگاههای 
دائمی و پایانه های صادراتی در راستای توسعه صادرات، جلسه ای با حضور جمشید 
نفر رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران، محمدرضا مرتضوی رئیس خانه 
صنعت تهران، محمود استقالل رئیس کمیسیون صادرات اتحادیه لوازم خانگی ایران، 
حامد چمن رخ عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف، هوشنگ فاخر 
نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف و ساجد نیک مهر مشاور کمیسیون 
صادرات غیرنفتی اتاق ایران، محمدرئوف قادری، مدیرعامل، معتمد وزیری عضو 
هیات مدیره و معاون نمایشگاهی و ثروتی از اعضای هیئت مدیره و جمعی از معاونان 
و مدیران نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب در خصوص مسائل مختلف از جمله رونق 

بخشی به این نمایشگاه برگزار شد

نمایشگاه شهر آفتاب، منطقه آزاد می شود
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عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: شهرک پوشاک، فناوری و مد این 

شهر در حال راه اندازی است.
فریده روشن در حاشیه سفر علی اوسط هاشمی، معاون وزیر و رئیس سازمان 

آموزش فنی و حرفه ای کشور به اصفهان، اظهار کرد: سازمان آموزش فنی 
و حرفهای کشور متولی آموزش های مهارتی است که از مهمترین حلقه های 

اشتغال کشور محسوب می شود. 
به گزارش ایمنا، وی افزود: به منظور اینکه بتوان مهارت آموزی را متناسب با نیاز 
بازار کار و همزمان با فناوری روز و نیاز جامعه ارائه داد باید در دو بخش تجهیزات 
و منابع انسانی به روز باشیم که برای به انجام رساندن این مهم چالش هایی 

وجود دارد. 
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: با تقویت مشارکت بخش 
خصوصی به صورتی که فضا و تجهیزات مناسب در اختیار گروه توانمندی از آنها 
قرار داده شود و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، تنها ناظر بر اجرای این 
آموزش ها باشد، میتوان ضعف های موجود در حوزه پشتیبانی و مالی را رفع کرد. 

وی ادامه داد: این امر نیازمند تغییراتی برای وضع قوانین شفاف و جامع که منافع 
بخش خصوصی و سازمان آموزش فنی و حرفهای در آن دیده شود، است. این 
مقام مسئول، بهسازی و نوسازی مراکز آموزشی متناسب با تغییرات فناوری 
بازار کار، بهره گیری از نخبگان مهارتی و منابع انسانی توانمند و افزایش وزن و 
سرمایه های اجتماعی که کمبود آن به وضوح در جامعه مشاهده می شود را از 
راهکارهایی دانست که به افزایش بهره وری مراکز فنی و حرفه ای کمک می کند.  
وی بر لزوم تمرکز زدایی آموزش ارتقا مهارت مربیان از مرکز تربیت مربی 
کرج به سایر استانها تأکید کرد و ادامه داد: به عنوان مثال اصفهان شهر خالق 
صنایع دستی و گردشگری از طرف یونسکو شناخته شده زیرا از ۳۰۰ رشتهای 
که در کل کشور در زمینه صنایع دستی وجود دارد حدود ۲۰۰ رشته در اصفهان 
داریم که تقریباً ۵۰ هزار نفر در این رشته ها مشغول به کار هستند. عضو شورای 
اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه شهرک پوشاک، فناوری و مد این شهر 
در حال راه اندازی است، تصریح کرد: اصفهان در زمینه آموزش ارتقا مهارت 
مربیان در حرفه های صنایع دستی حرفی برای گفتن داشته و مرکز آموزش 
نساجی اصفهان در کل کشور از نظر تجهیزات بین ظیر است. وی با اشاره به 
لزوم پژوهشمحور کردن نظام آموزش فنی و حرفهای، گفت: آینده پژوهی در 
فناوری ها و مشاغل به منظور تدوین استاندارد و دوره های جدید همسو با تغییرات 
جهانی اقتصاد و بازار کار جز الزامات بوده و توجه ویژه به مقوله آموزشهای فراگیر 
مجازی در این خصوص بسیار مهم است. روشن با تاکید بر لزوم توجه به توسعه 
سرمایه انسانی در زنجیره تولید تا مصرف، اظهار کرد: معضلی که مشاغل خانگی 
با آن روبرو شدند توانمندی های مرتبط با بازاریابی و فروش در حلقه مفقودی 
آموزشهای مهارتی بود که ایجاد مراکز تخصصی کسب و کار به صورت اصولی 

و نه نمایشی در شهرستانها می تواند این معضل را رفع کند.

شهرک پوشاک، فناوری و مد اصفهان راه اندازی می شود

رئیس سازمان امور مالیاتی مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در 

مورد عدم بررسی مالیات سنوات گذشته شرکت هایی که وارد بورس می شوند 
را به ادارات مالیاتی ابالغ کرد. امید علی پارسا مصوبه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی سران قوا برای عدم رسیدگی مالیات گذشته شرکت هایی که وارد 

بورس می شوند را به ادارات مالیاتی ابالغ کرد.
 به گزارش اکسپورتنا، در این نامه آمده است: به پیوست تصویر نامه شماره 
امور  محترم  وزیر  عنوان  محترم  جمهور  رئیس  مورخ ۲۱/۳/۱۳99   ۲87۱۲
اقتصادی و دارایی متضمن ابالغ حکم بند ۲ مصوبات پنجاهمین جلسه شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۳/۳/۱۳99 که به تایید مقام معظم رهبری 

رسیده است و مقرر می دارد: به منظور تعمیق بازار سرمایه، تشویق شرکت ها به 
عرضه سهام در بورس و افزایش شفافیت مالیاتی، در مورد شرکت هایی که با 
ارائه صورت های مالی و پرداخت مالیات متعلقه، در سال ۱۳99 وارد بازار بورس 
شوند، سازمان امور مالیاتی کشور پس از پذیرش آن ها در بازار بورس، متعرض 

حساب های سنوات گذشته آن ها نخواهد شد.
این شرکت ها موظف اند حداقل ۲۵ درصد سهام شرکت خود را به صورت شناور 
در بازار سرمایه عرضه کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش 
اقدامات و پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار، به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی 

اقتصادی ارائه نماید. به جهت اجرا ارسال می شود.

ابالغ مصوبه سران قوا درباره مالیات گذشته شرکت های تازه وارد بورسی



 59 شماره 208    تیر 99  

در نشست مشترک خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران که با حضور 
معاون امور صنایع وزارت صمت برگزار شد، بر طراحی بسته تامین مالی مورد نیاز 

صنایع ، شناسایی ظرفیت های خالی و توسعه عمق ساخت داخل در صنایع دارای 
توجیه اقتصادی تاکید شد. مهدی صادقی نیارکی در این نشست با اشاره به جایگاه 
نهادها و تشکل ها در مراجع تصمیمساز و تصمیم گیر کشور گفت: تشکلهای 
تخصصی به منزله بازوهای مشورتی در دستگاههای اجرایی و مراجع تصمیمگیر 
و تصمیم ساز هستند و باید از این پتانسیلها در سیاستگذاریها بهرهمند شد.به 
گزارش ایلنا، وی با اشاره به تشکیل شورای خبرگان صنعت افزود: کنفدراسیون ها 
با توجه به بدنه کارشناسی، نقش باالتری در نهادها و تشکلها برعهده دارند و در 
سطح کالن اقتصادی می توانند پیشنهادهای سازندهای برای برون رفت صنایع 
از چالش های اقتصادی ارائه نمایند. معاون امور صنایع وزارت صمت در ادامه به 

مهمترین اولویتهای وزارت صمت در سال جهش تولید پرداخت و خواستار حضور 
موثر وجریان ساز تشکلها در سیاستگذاری کالن اقتصادی شد. 

صادقی نیارکی، نهضت ساخت داخل را یکی از محوری ترین رویکردهای وزارت 
صمت در سال 99 عنوان کرد و گفت: توسعه ساخت داخل در صنایع مزیت دار با 
هدف افزایش عمق ساخت داخل در صنایع راهبردی با جدیت در حال پیگیری 

است و۲۱۰ رشته فعالیت نیز در این راستا مشخص شده اند.
وی افزود: با توجه به جریانی که در بخش تولید شکل گرفته، ضروری است، 

نقش تشکل ها در این نهضت نیز مشخص شود.
در  اقتصاد  دورنمای  به  اشاره  با  ادامه  در  صمت  وزارت  صنایع  امور  معاون 
سال ۱4۰4 و نقش بهرهوری در رشد اقتصادی خاطرنشان کرد: با توجه به 
پتانسیل های موجود در کشور از لحاظ امکانات بسیار غنی هستیم و طی این 
سال ها ظرفیت های خوبی در حوزه زیرساخت ها، ماشین آالت و تجهیزات ایجاد 
شده است و باید این سرمایه گذاری به صورت هدفمند به سمت توسعه صنایع 

مزیت دارد، هدایت شود.
در این نشست سید مهدی نیازی مشاورعالی و دستیار ویژه معاونت امور صنایع 
نیز با تاکید بر بهره مندی از پتانسیلها و ظرفیت های موجود در تشک لها، نکاتی 
تشکیل صندوق های  و  راهبردی  در صنایع  ارزش  زنجیره  تکمیل  در حوزه 
ریسک پذیری در نهادها و تشکل ها با هدف حمایت از توسعه ساخت داخل در هر 
بخش تخصصی ارائه کرد و خواستار ارائه طرحی از سوی خانه صنعت، معدن و 
تجارت در راستای کاهش ارزبری و توسعه ساخت داخل در صنایع راهبردی شد.

شناسایی ۲۱0 رشته فعالیت صنعتی برای توسعه ساخت داخل

دستورالعمل نحوه بررسی ثبت سفارش گمرک های مستقر در مناطق آزاد تجاری 
و ویژه اقتصادی منتشر شد که بر مبنای آن، واردکنندگان تنها مجاز به واردات 
به منطقه آزاد یا ویژه ای خواهند بود که مجوز فعالیت در آن منطقه را اخذ کرده 

باشند. به گزارش خبرنگار اکسپورتنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل 
نحوه بررسی ثبت سفارش گمرک های مستقر در مناطق آزاد تجاری و ویژه 

اقتصادی را منتشر کرد. 
در این دستورالعمل آمده است: به استحضار می رساند از تاریخ ۱۳99/۰4/۰۵ 
در استعالم ضوابط پرونده های واردات به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه 
اقتصادی، بررسی خواهد شد که گمرک مقصد، مستقر در منطقه آزاد یا ویژه 
محل فعالیت بازرگان باشد. واردکنندگان تنها مجاز به واردات به منطقه آزاد 
یا ویژه ای خواهند بود که مجوز فعالیت در آن منطقه را اخذ نموده باشند 
و گمرک مقصد پرونده نیز صرفا می تواند گمرک مستقر در همان منطقه 
آزاد یا ویژه انتخاب گردد. در صورت مغایرت گمرک مقصد با محل فعالیت 
)نقش( بازرگان، استعالم ضوابط پرونده با خطا مواجه خواهد شد و امکان 

ثبت سفارش وجود نخواهد داشت.

ضوابط ثبت سفارش در گمرکات مناطق آزاد
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مدیر طرح تکاپو وزارت کار با اشاره به سیاست گذاری های نادرست در کشور 

در حوزه صنعت پوشاک، گفت: در بحث تعرفه گذاری برای واردات برخی 
نهاده ها، ارقام تعیین شده درست نیست و در مورد محصولی نظیر پنبه که 
نیاز داخلی آن در کشور تامین نمی شود، وضع تعرفه امری نادرست است و 

باید تعدیل شود.
رضا تازیکی مدیر طرح تکاپو وزارت کار، در برنامه »پایش« که با موضوع 

»ظرفیت های مغفول صنعت پوشاک در کشور« پخش شد، با اشاره به پیشرو 
و اشتغالزا بودن صنعت پوشاک در کشور، گفت: در کشور ما، حدود ۵۵۰ هزار 
نفر در این صنعت مشغول به کارند، اما علی رغم اینکه ما  تولیدکننده پوشاک 

هستیم، فقط ۵۰ درصد پوشاک کشور، در داخل تولید می شود. 
به گزارش خبرگزاری فارس،  وی ادامه داد: ۵۰ درصد پوشاک کشور وارداتی 
است، باالی 97 درصد کارگاه های تولید پوشاک، کوچک هستند، و تنها ۳ 
درصد آنها باالی ۱۰۰ نفر و فقط یک کارخانه باالی هزار نفر در این زمینه 

در کشور وجود دارد.
تازیکی افزود: در کشور ترکیه، کارخانه تولید پوشاک زیر هزار نفر وجود ندارد 

و به ندرت کارگاه های کوچک یافت می شود.
مدیر طرح تکاپو وزارت کار گفت: اگر نیاز پوشاک کشور از طریق تولید داخلی 
تامین شود، در حدود یک میلیون نفر دیگر در این صنعت مشغول به کار می 
شوند، آمارهای منطقه ای نشان می دهد در کشور ترکیه بیش از دو میلیون 
و هشتصد هزار نفر در صنعت پوشاک آنها مشغول به فعالیتند در حالی که در 

ایران این رقم به ۵۵۰ هزار نفر میرسد. 
تازیکی بیان کرد: ما از نظر فنی کمتر مشکل داریم و بیشتر در حوزه مهارت 
و تامین مواد اولیه در کشور مشکل وجود دارد، بهره وری در صنعت پوشاک 
کشور پایین است و همین عامل باعث افزایش بهای تمام شده می گردد. 
وی ادامه داد: در زنجیره تامین صنعت پوشاک، مشکل عمده وجود دارد، در 
تولید پنبه ۲۰ هزار نفر مشغول به کارند و در حدود ۲۰۰ میلیون دالر واردات 
اشتغال دارند و  انجام می شود، در صنعت نخ ریسی و نساجی، ۱9۰ هزار 

نساجی 4۰۰ درصد ارزش افزوده ایجاد می کند و اگر همین نخ به پوشاک 
تبدیل شود در حدود 9۰۰ درصد ارزش افزوده برای کشور به دنبال دارد. 
مدیر طرح تکاپو با اشاره به سیاست گذاری های نادرست در کشور در حوزه 
صنعت پوشاک، گفت: در بحث تعرفه گذاری برای واردات برخی نهاده ها، 
ارقام تعیین شده درست نیست و در مورد محصولی نظیر پنبه که نیاز داخلی 
آن در کشور تامین نمی شود، وضع تعرفه امری نادرست است و باید تعدیل 
شود. تازیکی بیان کرد: در نساجی نیز این تعرفه گذاری باعث مشکل شده 
است چرا که تولید کننده مجبور به خرید پارچه گران می شود که در نتیجه 

قیمت تمام شده پوشاک در کشور افزایش چشمگیری می یابد. 
و  قاچاق  افزایش  باعث  داخلی  قیمت کاالی  تمام شدن  وی گفت: گران 
عدم رقابت پذیری می شود، ما می توانیم تعرفه ها را هوشمند کنیم، طبق 
آمار ستاد قاچاق کاال ساالنه دو و نیم میلیارد دالر قاچاق پوشاک در کشور 
وجود دارد، این میزان قاچاق برابر ایجاد 8۰۰ هزار نفر شغل در کشور است. 
مسئول طرح تکاپو وزارت کار افزود: صنعت پوشاک از آن جهت برای کشور 
مهم است که جز صنایع پاک دسته بندی می شود، ربطی به اقلیم ندارد و 
در رتبه بندی سرمایه گذاری در دنیا پوشاک دوم یا سوم است که با کمترین 
میزان سرمایه گذاری، بیشترین ارزش افزوده حاصل می شود. تازیکی در 
ادامه گفت: در اسپانیا یکی از صنایع بزرگ آن پوشاک است و بهترین برندها 
پوشاک در این کشور جای دارند، 7۰ درصد اشتغالزایی در صنعت پوشاک 

برای بانوان است و نرخ اشتغالزایی بانوان در کشور پایین است. 

کارشناس اقتصادی کشور در پایان افزود: در صنعت پوشاک عقب ماندگی 
وجود دارد و اگر در کوتاه مدت بر روی این صنعت تمرکز شود باالترین 
با  این صنعت  اینکه  اشتغالزایی حاصل خواهد شد، ضمن  افزوده و  ارزش 

کمترین سرمایه گذاری اجرا می شود.

550 هزار نفر در صنعت پوشاک فعالیت دارند
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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای بندهای )7( و )8( بخشنامه مزد سال 
۱۳99، مصوبه شورای عالی کار را به همه کارفرمایان و کارگاه های مشمول قانون 

کار ابالغ کرد.
متن کامل بخشنامه ابالغی از سوی محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی به همه کارفرمایان و کارگاه های مشمول قانون کار به شرح زیر است: 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت،  به منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران در 
سال جهش تولید و در اجرای بندهای )7( و )8( بخشنامه مزد شماره 79۳۳ مورخ 
۲۶ فروردین ۱۳99 و مستند به ماده )4۱( قانون کار و بهره مندی تمامی کارگران 
اعم از کارگران بدون سابقه و باسابقه از افزایش مزد، »شورای عالی کار« با حضور 
نمایندگان سه گروه )دولت، کارفرمایان و کارگران( در جلسه مورخ ۱7 خرداد ۱۳99 

موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد: 
۱. با جابجایی مبلغ روزانه ۲۵۰۰۰ )بیست و پنج هزار( ریال از مبلغ پایه سنواتی و 
اضافه کردن آن به حداقل مزد روزانه از اول تیرماه سال ۱۳99 موافقت شد. بدین 
ترتیب حداقل مزد از اول تیرماه سال ۱۳99روزانه ۶۳۶8۰9 )ششصد و سی و شش 

هزار و هشتصد و نه( ریال تعیین میشود. 
همچنین سایر سطوح مزدی از ابتدای تیرماه سال ۱۳99 به میزان روزانه ۱۵درصد 
آخرین مزد سال ۱۳98 )ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار( به اضافه روزانه 

۵۵۳۳8 )پنجاه و پنج هزار و سیصد و سی و هشت( ریال افزایش می یابد. 
تبصره- از اول تیرماه سال ۱۳99با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران 
مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۶۳۶8۰9 )ششصد و سی و شش 
هزار و هشتصد و نه( ریال موضوع بند )۱( کمتر شود. 

۲.به کارگرانی که از اول تیرماه سال ۱۳99 دارای یک سال سابقه کار شده یا یک 
سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۳۳۳۳۳ )سی و 
سه هزار و سیصد و سی و سه( ریال نیز به عنوان پایه )سنوات( پرداخت خواهد شد. 
تبصره ۱- از اول تیرماه سال ۱۳99پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران 
مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در 
نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعالمی 

توسط »اداره کل روابط کار و جبران خدمت« صورت می گیرد. 
تبصره ۲- به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳98، میزان مقرر 

در این بند یا تبصره )۱( آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت. 
تبصره ۳- بر اساس مصوبه مورخ ۲۰ فروردین ۱۳99 شورای عالی کار و در راستای 
نتیجه رضایتمندی  در  و  کارگران  تمامی  بهره مندی  و  تقویت مهارت محوری 
کارگران باسابقه، از اول تیرماه سال ۱۳99همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت 
مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت 
آخرین پایه )سنوات( آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات 
یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه 

)سنوات( خواهند بود. 
۳. سایر مفاد بخشنامه مزد شماره 79۳۳ مورخ ۲۶ فروردین ۱۳99 کماکان به قوت 

خود باقی است.

به گفته معاون گمرک ایران تمامي کارت هاي بازرگاني مشکوک، در مسیر قرمز 
انتخاب مسیر اظهارنامه قرار گرفته و هیچ گونه تسهیالتي از سوي گمرک به این 
کارت هاي بازرگاني اعطا نشده است. مهرداد جمال ارونقي با اشاره به اقدامات گمرک 
در خصوص پیگیري برگشت ارز حاصل از صادرات اعالم کرد: با توجه به لزوم 
تودیع تعهد صادرکنندگان جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات و با عنایت به شائبه 
افزایش صادرات غیرمتعارف توسط برخي از صاحبان کاالهاي صادراتي و احتمال 
عملیات  احصاي شاخص هاي عمومي  آنها،  بازرگاني  کارت هاي  بودن  اجاره اي 
مشکوک در رویه صادرات در دستور کار حوزه فني و امور گمرکي گمرک ایران قرار 
گرفته و شاخص هاي اشاره شده در 10 بند طي بخشنامه طبقه بندي شده در دي ماه 

سال 97 به کلیه گمرکات اجرایي کشور ابالغ شده است. 
به گزارش سایت نساجي امروز به نقل از مهر ،  ارونقي با اشاره به کارگروه تشکیل 

شده در این خصوص اضافه کرد: طبق مصوبه هیات وزیران درخصوص اصالح 
ماده ۱۰ آیین نامه اجرایي قانون مقررات صادرات و واردات، »چنانچه در طول دوره 
اعتبار کارت بازرگاني، گزارشي مبني بر رفتار سوء تجاري دارنده کارت بازرگاني 
دریافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز، توسط کارگروهي 
متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوري اسالمي 
ایران، اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي ایران و اتاق تعاون ایران )حسب 
مورد( مي تواند تا زمان حصول رسیدگي توسط مراجع ذیربط، نسبت به تعلیق یا 
ابطال کارت بازرگاني اقدام نماید«. که در ارتباط با موضوع صادرکنندگان بدون 
بازگشت ارز به چرخه اقتصادي کشور نیز، با توجه به حضور گمرک در کارگروه اشاره 
شده، مراتب طي 8 فقره مکاتبه، به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس و اهمیت 

موضوع تشریح شده است.

ابالغ مصوبه جدید شورای عالی کار درباره مزد سال 99 

معاون گمرک اعالم کرد: 

توقف ارائه خدمات به کارت هاي مشکوک
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مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، تاکید کرد: مشوق های صادراتی محرکی 
برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خواهد بود.

علی صالح آبادی درباره اظهارات اخیر رییس جمهوری و رییس کل بانک مرکزی 
در خصوص لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات، اظهار داشت: با توجه به شرایط 
کشور و کاهش قیمت و صادرات نفت، ارز کشور باید از محل صادرات غیر نفتی 
تامین شود و از جمله ضروری ترین اقدامات در کشور است که صادرکنندگان نیز 
باید در این زمینه کمک کنند تا با بازگشت ارز خود به کشور، ارز مورد نیاز کشور 
برای واردات از این محل تامین شود. وی افزود: حال تعهداتی که صادرکنندگان 
دارند باید بخشی به صورت اسکناس، بخشی به صورت حواله در سامانه نیما 

و مابقی به عنوان واردات در مقابل صادرات باشد و جزییات هر یک از سوی 
بانک مرکزی در بخشنامه ها اعالم شده است. به نظر من ضرورت این اقدام 
واضح است و بدون هیچ بحثی باید ارزهای حاصل از صادرات به چرخه تجاری 
کشور بازگردد. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، در ادامه تاکید کرد: اگر ارز 
حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور بازگردد ما هیچ مشکلی در زمینه تامین ارز 
برای واردات نداریم؛ البته برخی صادرکنندگان معتقدند که تعرفه های گمرکی 
بیش از ارزش صادرات ما است که به نظرم این مباحث هم باید حل و فصل 
شود و هرچه سریعتر این ارزها به کشور بازگردد. به گفته وی، در شرایط فعلی 
صادرات بسیار اهمیت دارد و بانک توسعه صادرات نیز بسته های مختلفی را 
برای صادرکنندگان در نظر گرفته، اما به نظر من باید مشوق ها در کشور اجرایی 

شود تا با رونق صادرات، ارز حاصل از آن نیز به کشور بازگردد.
صالح آبادی در پایان درباره این مشوق ها توضیح داد: تخفیفات نرخ بانکی 
می تواند از جمله مشوق های خوبی برای صادرکنندگان باشد که در بانک توسعه 
صادرات ایران نیز این تسهیالت از منابع صندوق توسعه ملی با نرخ ۱۱ درصد 
اعطا می شود. همچنین در ضمانت نامه ها و ... نیز باید تخفیف هایی در نظر 
گرفته شود. در زمینه گمرک و عوارض در نظر گرفته شده برای صادرات نیز 
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد می توانند اقداماتی انجام دهند تا صادرکنندگان 

برای بازگشت ارز خود بیش از پیش ترغیب شوند

مشوق های صادراتی محرکی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات

عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کاال و ارز درباره 

اینکه چرا 9۵ درصد پوشاک خارجی موجود در بازار قاچاق است، گفت: آنچه 
درباره ثبت شناسه کاال گفته شد مربوط به پوشاک برند است که از سال 97 
مصوب و ابالغ شد و برخوردهایی با بعضی برندها صورت گرفت. اجتهادی افزود: 
در آن زمان مقاومت های زیادی از سوی تشکل ها و فروشندگان وجود داشت که 

بحث فروش بازار عید را مطرح میکردند که مشکل خاصی پیش نیامد. همان 
موقع معتقد بودیم این سیاست باید در خصوص سایر اقالم که برند نیستند، ادامه 
پیدا کند. به گزارش رادیو گفتگو، مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق 
کاال و ارز افزود: در این مدت که با بحث واردات  پوشاک برند مقابله شد، حجم 
کاالی سفارش داده شده به تولیدکنندگان داخلی و فضاهایی که میخواستند 
دریافت کنند، افزایش پیدا کرد. اجتهادی درباره این گزاره که با افزایش قیمت 
دالر قاچاقچی مایل به واردات کاال نیست، عنوان کرد: منظورم قاچاق نیست، 
بلکه منظورم تولید داخل است و اگر هم 9۵ درصد پوشاک بدون شناسه و قاچاق 
هستند، به این علت است که برند نیستند، چون برند زیرذره بین قرار دارد. وی 
خاطرنشان کرد: بحث منسوجات در سازمان تعزیرات حکومتی مقام دوم را دارد و 
پوشاک جزو کاالهایی است که برای آن ثبت سفارش نمیشود تا به تولید داخل 
بها بدهیم، اما وقتی  می توان پوشاک را به عنوان ته لنجی وارد کشور کرد؛ یعنی 
چراغ سبز نشان دادن به قاچاقچی. مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق 

کاال و ارز افزود: باید ممنوعیت ورودی در مورد ته لنجی هم اعمال شود.

عبدالمجید اجتهادی: 

شناسه دارها قاچاق نیستند؛ با ته لنجی باید مقابله شود
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اول  معاون  توسط   ۱۳99 سال  غیرنفتی  صادرات  از  حمایت  بسته 
رییس جمهوری و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابالغ شد.

معاون وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اعالم این خبر اظهار 

کرد: تدوین این بسته حمایتی حاصل ساعت ها فعالیت کارشناسی کارگروه 
منتخب شامل نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی 
ایران، صندوق توسعه ملی و همچنین اعضای کمیته کارشناسی شورایعالی 
توسعه صادرات غیرنفتی است و به تایید شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی 

نیز رسیده است. 
به گزارش ایسنا، حمید زادبوم افزود: جامع و مانع بودن و توجه به شرایط 
و  ناجوانمردانه  تحریمهای  به  توجه  با  کشور  تجاری  و  اقتصادی  خاص 
همچنین مسائل ناشی از شیوع ویروس کرونا دو شاخص مهم تدوین بسته 

حمایتی سال ۱۳99 است. 
رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: توجه به سیاستهای کلی اقتصاد 
مقاومتی و همچنین صادرات به ۱۵ کشور همسایه و اعضای اتحادیه اوراسیا 
در بسته فوقالذکر مورد تاکید قرار گرفته و تمام تسهیالت و مشوقها با توجه 
به این مساله تدوین شده است. دبیر شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی منابع 
بسته حمایتی سال جاری را شامل منابع صندوق توسعه ملی به میزان ۲۰ 
هزار میلیارد ریال، منابع پیشبینی شده در قانون بودجه سال ۱۳99 کل کشور 
برای حمایت از صادرات غیرنفتی به میزان شش هزار میلیارد ریال، بخشی 
از درآمدهای حاصل از وضع عوارض صادراتی و همچنین افزایش سرمایه 
دولت در صندوق ضمانت صادرات ایران تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو اعالم 
کرده و ابراز امیدواری کرد با تخصیص بودجههای فوقالذکر، نیل به اهداف از 
پیش تعیین شده جهت توسعه صادرات غیرنفتی در سال ۱۳99 تسهیل شود.

بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال 99 ابالغ شد

مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: خط جدید ریسندگی 
شرکت صنایع بافت بلوچ ایرانشهر بزودی و با دستور ریاست محترم جمهوری 

اسالمی ایران به بهره برداری خواهد رسید.
امیر بیات در بازدیدی که از کارخانه و شرکت گسترش صنایع بلوچ در ایرانشهر 
داشت، بیان کرد: بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر احیا مجدد شرکت 
بافت بلوچ ایرانشهر، این موضوع در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و 

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار گرفت و طرح بازسازی شرکت صنایع 
گسترش بافت بلوچ در شهرستان ایرانشهر با جدیت آغاز شد. 

به گزارش شاتا، وی ادامه داد : خط ریسندگی جدید در این کارخانه با ظرفیت 
تولید ۱۵ تن نخ در روز در بهمن ماه سال 98 بصورت کامل راه اندازی شد. بیات 
افزود: با راهاندازی مجدد خط ریسندگی تعداد ۱۵۰ نفر نیروی بومی جدید بصورت 
مستقیم در این مجموعه مشغول به فعالیت شدند. معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران افزود : مطالعه ایجاد 
خط جدید ریسندگی این کارخانه در اواسط سال 9۵ آغاز گردید و بعد از تهیه 
گزارش امکانسنجی و استفاده از نظرات کارشناسان، سفارش گذاری ساخت و خرید 
ماشینآالت موردنیاز از بهترین تولیدکنندگان موجود در دنیا با برترین تکنولوژی به 
ارزش ۵ و نیم میلیون یورو و 7۵۵ میلیارد ریال در سال 9۶ صورت پذیرفت. گفتنی 
است که در آیندهای نزدیک خط جدید ریسندگی کارخانه شرکت گسترش صنایع 
بلوچ از طریق ویدئو کنفرانس با دستور رئیس جمهور و با حضور سرپرست وزارت 

صنعت، معدن و تجارت افتتاح خواهد شد.

معاون وزیر صمت خبر داد : 

بهرهبرداری از خط جدید ریسندگی شرکت صنایع بافت بلوچ
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عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید علیرغم اینکه مناطق آزاد سکوی 
مناسبی برای صادرات است اما در حال حاضر به دروازه واردات به ویژه قاچاق 
پوشاک تبدیل شده است. سیدجواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس  با انتقاد از واردات بی رویه پوشاک، گفت: اگرچه واحدهای تولیدی پوشاک، 
میتوانند بخش عمده ای از نیاز کشور را تامین کنند اما از آنجا که قیمت مواد اولیه 
مورد نیاز این واحدها افزایش یافته و تولیدکنندگان برای تولید با موانع بسیاری دست 
و پنجه نرم می کنند، ظرفیت تولید آنها کاهش یافته و حدود ۵۰ درصد از نیاز کشور 

از طریق واردات تامین میشود. 
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسالمی، قاچاق پوشاک را یکی از دستاندازهای 
صنایع نساجی دانست و افزود: علیرغم اینکه مناطق آزاد دروازه مناسبی برای صادرات 
است اما در حال حاضر به سکوی واردات بهویژه قاچاق پوشاک تبدیل شده زیرا 

قاچاق البسه گردش مالی باالیی دارد. وی اظهار کرد: دستگاه های امنیتی و ستاد 
مقابله با قاچاق کاال و ارز باید به موضوع قاچاق پوشاک وروده کرده و با متخلفان 
برخورد کنند زیرا در شرایط کنونی تولیدکنندگان توان رقابت با محصوالتی که به 

صورت قاچاق وارد کشور میشود، را ندارند. 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه به دلیل افزایش قیمت مواد 
اولیه هزینه تمام شده تولید نسبت به گذشته بیشتر شده است، اضافه کرد: گران 
تمام شدن قیمت کاالی داخلی باعث افزایش قاچاق و عدم رقابت پذیری می شود، 
بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با همکاری با سازمان تعزیرات از جوالن 
قاچاقچیان در بازار جلوگیری کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن با تاکید بر ارائه 
تسهیالت ارزان قیمت به واحدهای تولیدی پوشاک به ظرفیت باالی این صنعت در 

اشتغازایی و ارزآوری از طریق صادرات اشاره کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: 

قاچاق، سم مهلک نساجی است

حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در جریان سفر 

به قزوین، از شرکت دانش بنیان دسترنج رضا بافت و طرح تولید چادر مشکی بازدید 
به عمل آورد.

شرکت دسترنج رضابافت با هدف تولید نخ های میکروفیالمنتی )ابریشم مصنوعی( 
احداث شده است. به گزارش شاتا،  فاز اول این شرکت با توان تولید نخ نیمه آرایش 
یافته پلیاستر )POY( )فیالمنتی و میکروفیالمنتی( و با بهرهگیری از پیشرفتهترین 
تکنولوژی ماشینآالت ساخت کشور آلمان )BARMAG( و با ظرفیت باال به 

بهرهبرداری رسیده و در حال تولید است. 
فاز دوم این واحد تولیدی که طرح توسعه آن در حال اجرا است، با ظرفیت مشابه 
فاز نخست به عالوه تولید نخ میکروفیالمنت FDY )نخ کشیده شده( در حال اجراء 
و اضافه شدن به ظرفیت تولید اولیه میباشد. واحد تکسچرازینگ این کارخانجات با 
توان تولید انواع نخ پلی استر استرچ و با ۱۳ خط تولید و با تکنولوژی پیشرفته کشور 

آلمان )BARMAG( احداث شده که تا کنون 4 خط تولید آن به بهرهبرداری 
رسیده و هر چهار ماه یک خط به ظرفیت تولید آن اضافه میشود. محصوالت 
تولیدی این شرکت به عنوان محصوالت باالدستی واحدهای تولیدکننده انواع 
فرش ماشینی، انواع پتو، انواع پرده، پارچههای گردبافت، تخت باف، انواع پوشاک 
آنتی باکتریال ورزشی و همچنین محصوالت میکرو فیالمنت این کارخانجات در 
تولید انواع پارچه های ظریف )به ویژه چادر مشکی( استفاده میشود. هماکنون شرکت 
دسترنج رضابافت با سرمایه گذاری ریالی بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال و ارزی بیش از 
۲۱ میلیون یورو، زمینه اشتغال حدود 47۶ نفر را به طور مستقیم فرآهم آورده است. 
سیدحسن فلک فرسایی مدیرعامل این شرکت نساجی در این دیدار اظهار کرد: 

برای نخستین بار نخ ابریشم مصنوعی کشور در این شرکت تولید شد و زنجیره اول 
این شرکت در ابریشم مصنوعی و زنجیره های بعدی در بخشهای دیگر راه اندازی 
شده است. وی افزود: هشت زنجیره باید در این کارخانه راه اندازی شود که در حال 

حاضر پنج زنجیره احداث شده است. 
این فعال بخش اقتصادی گفت: هنوز راه صادرات برای محصوالت کارخانه ما 
باز نشده است ولی به آذربایجان، ترکیه، عربستان هم صادارت داشتیم که بعد 
از کرونا تعطیل شد. وی یادآور شد: برای صادرات محصول با کشور ژاپن رایزنی 
کرده و کارخانه های زیادی را در ایران از جمله کرب ناز تاسیس کردیم و در ایتالیا، 
ترکمنستان و آذربایجان بازار ایجاد کردیم. فلک فرسایی با بیان اینکه بانک کمکهایی 
را میکند اما در ازای آن باید مبلغ قابل توجهی را پرداخت کنیم، اضافه کرد: برای 
اولین بار نخ ابریشم مصنوعی کشور در این شرکت تولید شد و زنجیره اول این 
شرکت در ابریشم مصنوعی و زنجیره های بعدی در بخش های دیگر راه اندازی شد.

بازدید سرپرست وزارت صمت از طرح تولید پارچه چادر مشکی 
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پانسمان نانو محصولی با قابلیت قطع خونریزی است که محققان در کشور این 
محصول زیست سازگار را برای نخستین بار تولید کردند.

 محصوالت بند آورنده خونریزی به عنوان یکی از ملزومات پزشکی پر مصرف، بازار 
منحصر به فردی را در ایران به خود اختصاص داده اند و بسیاری از شرکت تجاری 
خارجی این بازار را هدف قرار دادند. این در حالی است که تنها تعداد محدودی از 
تولید کنندگان داخلی در این حوزه فعالیت دارند. به تازگی یک تیم نوپا موفق به 

تولید پانسمان های نوین )پانسمان نانوهم( در حوزه تجهیزات پزشکی شده است.
 طیبه ظهرابی مدیر این تیم نوپا گفت: پانسمان نانو محصولی با قابلیت قطع 
خونریزی است. در این پانسمان برای نخستین بار از نانوفایبرهای پپتیدی با قابلیت 
قطع موثر خونریزی، استفاده شده است. این موضوع باعث شد تا محصولی باقابلیت 

هموستازی )قطع خونریزی( و زیست سازگاری بسیار مناسبی را تولید شود. 
به گزارش معاونت علمی و فناوری، ظهرابی به فناوری های استفاده شده در این 
طرح اشاره کرد و افزود: در ساخت این محصول از زیست فناوری و فناوری نانو 
استفاده شده است. در حقیقت طراحی ماده اصلی پانسمان که یک قطعه پپتیدی 
است، با استفاده دانش زیست فناوری انجام شده است و از فناوری نانو نیز برای 
ساخت نانوفایبرهایی از پپتید طراحی شده، استفاده شد.  وی ادامه داد: این محصول 
به عنوان هموستاز )قطع خونریزی( توسط جراحان و متخصصان ارتوپدی کاربرد 
دارد. همچنین می تواند توسط پزشکان و پرسنل مستقر در مراکز فوریت های 
پزشکی، اورژانس بیمارستان ها و مراکز دولتی مانند هالل احمر، نیروهای مسلح 
و عموم مردم )در قالب یک جز مهم جعبه کمک های اولیه( مورد استفاده قرار گیرد.

 به گفته وی، با توجه به قیمت بسیار باالی محصوالت هموستاز با کیفیت، با وجود 
نیاز شدیدی که در مراکز فوریت پزشکی وجود دارد اما در عمل این محصوالت 
در دسترس این دسته از مشتریان قرار نمی گیرند به طوری که در مراکز فوریت 
پزشکی اغلب از محصوالتی مانند گاز، باند و ایجاد فشار در محل زخم برای قطع 
خونریزی استفاده می شود که این روش ها به خوبی محصوالت هموستاز در کنترل 

خونریزی های شدید مانند قطع عضو در تصادفات جاده ای کارآمد نیستند.
 ظهرابی بیان کرد: با توجه به نیاز این دسته از مشتریان »بانداژ نانوهم« با قابلیت 

قطع خونریزی موثر برای نخستین بار در کشور و در دنیا طراحی و ساخته شد. به 
طوری که محصول ما به صورت یک بانداژ با ضخامت ماکرومتری )با حداقل 
فشار وارده به محل زخم(، می تواند در کنترل خونریزی های شدید کمک موثری 
به تکنسین های فوریت پزشکی داشته باشد. این در حالی است که با توجه به تولید 
محصول در داخل کشور، این محصول با قیمت بسیار مناسبی در دسترس مراکز 

اورژانس کشور و سایر مراکز فوریت پزشکی، می تواند قرار گیرد.
 وی به کاربرد این محصول در بیماران هموفیلی اشاره کرد و افزود: بیماران 
هموفیلی بیمارانی هستند که در آن ها توانایی بدن برای ایجاد لخته و انعقاد 
هزار   ۱۲ حدود  درایران  شده است.  مختل  خونریزی  از  جلوگیری  برای  خون 
بیمار هموفیلی وجود دارد. وجود انواعی از محصوالت بندآورنده خونریزی مانند 
بانداژها، تامبون بینی و تامبون دندان در قالب یک جعبه کمک های اولیه )در 
منزل، مدرسه و محل کاران بیماران هموفیلی( می تواند کمک موثری در کنترل 
شرایط این بیماران داشته باشد. با وجود اهمیت محصوالت بندآورنده خونریزی 
برای بیماران هموفیلی اما قیمت باالی این محصوالت همچنان مشکل ساز 
است. برای این دسته از بیماران نیز ما در حال طراحی و ساخت تولید انواع 
مختلفی از محصوالت بندآورنده خونریزی در قالب یک جعبه کمک اولیه با 

قیمت مناسب هستیم.

 ظهرابی گفت: با توجه به قیمت های بسیار باالی محصوالت هموستاز در بازارهای 
بین المللی، محصول ارائه شده با کیفیت برابر با نمونه خارجی و با هزینه تولید بسیار 
مناسب، قابلیت صادراتی باالیی دارد. همچنین به عنوان یک کسب و کار موفق 
و فعال در حوزه پانسمان های نوین به صورت اختصاصی محصوالت بندآورنده 
خونریزی، بسیاری از نیازهای کشور را بر طرف کرده است و از سویی با صادرات 

محصوالت ارز آوری قابل توجهی را برای کشور در آینده خواهیم داشت.
از شرکت کنندگان در دوره های پیش شتابدهی مرکز  نیز یکی  نوپا  تیم  این   
فناوری های همگرا معاونت علمی است. این مرکز با برگزاری این دوره ها به کسب 

و کارها برای ورود به بازار کمک می کند.

برای نخستین بار در کشور؛ 

پانسمان نانویی با قابلیت قطع خونریزی تولید شد
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و  طراحی  با  اصفهان  صنعتی  دانشگاه  نساجی  مهندسی  دانشکده  محققان 
ساخت بزرگترین چاپگر سه بعدی مجهز به دو سامانه الیه گذار، امکان تولید 
کامپوزیت های تقویت شده با الیاف به منظور بهره گیری در صنایع مختلف را 

فراهم آوردند.
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان این 

که چاپ سه بعدی با روش الیه گذاری مذاب پلیمری )FFF( به علت هزینه  
پائین، در حال تبدیل شدن به یکی از پر اهمیت ترین روش های تولید قطعات 
صنعتی است، افزود: با این وجود قطعات تولید شده با این روش، نسبت به 

روش های متداول دیگر، استحکام پایین تری دارند.
حسین حسنی افزود: نتایج پژوهش ها نشان داد با بهره گیری از شیوه تغذیه 

همزمان الیاف ممتد در حین فرآیند چاپ سه بعدی، می توان استحکام قطعات 
چاپ شده سه بعدی را افزایش داد.

 وی ادامه داد: گروهی از محققان دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی 
 )CFC( اصفهان با بهره گیری از روش چاپ با تغذیه همزمان الیاف و پلیمر که
نام دارد، موفق شدند تا ضمن بومی سازی فناوری طراحی و تولید چاپگر های 
سه بعدی مجهز به تغذیه همزمان الیاف، بزرگترین چاپگر سه بعدی کشور که از 
دو سامانه الیه گذار جهت تولید نمونه های کامپوزیتی-پلیمری استفاده می کند 

را طراحی و تولید نمایند.
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان با 
اشاره به امکان تولید دقیق قطعات پیچیده سه بعدی تا ابعاد 7۰ در48 در 
48 سانتی متر با بهره گیری از دستگاه ساخته شده، افزود: در این چاپگر 
یکی از دو سامانه الیه گذار، توانایی تغذیه همزمان الیاف ممتد با کارایی 
باال نظیر الیاف کربن، شیشه و کوالر همراه با پلیمر را دارد و سامانه دیگر 
به صورت جداگانه رشته های پلیمری گرمانرم نظیر پلی الکتیک اسید، 
نایلون را الیه  نیتریل بوتادین استایرن، پلی استر، پلی پروپیلن و  اکریلو 

گذاری می نماید.
حسنی اضافه کرد: استفاده از دو سامانه الیه گذاری در این دستگاه، امکان چاپ 
سه بعدی سریع تر سازه و نیز تقویت موضعی قطعه تولید شده جهت ساخت 

کامپوزیت های تقویت شده با الیاف را فراهم نموده است.
 وی ادامه داد: این دستگاه قادر است، کامپوزیت های سه بعدی و دو بعدی 
تقویت شده با الیاف را در شکل های سه بعدی تولید نماید که این نوع 
کامپوزیت در صنایع مختلف نظیر حمل و نقل؛ صنعت هوا فضا و غیره 

کاربرد دارد.
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان به برخی 
کاربردهای استفاده از این شیوه درتولید کامپوزیت ها اشاره کرد وگفت: به عنوان 
نمونه می توان به تولید قطعات پرکاربردی نظیر پروتزهای مصنوعی جهت 
استفاده افراد معلول، پره توربین های بادی در مقیاس کوچک، تولید قطعات 
پیچیده مورد استفاده در ماشین-های صنعتی، و قطعات ضربه گیر خودرو مانند 

جعبه های تصادف اشاره نمود.
حسنی اضافه کرد: در کنار فرآیند طراحی و ساخت بزرگترین چاپگر سه 
بعدی مجهز به دو نازل الیه گذار جهت تولید کامپوزیت های تقویت شده 
با الیاف ممتد، این محققان موفق شدند تا ضمن تولید رشته های پلیمری 
مورد نیاز برای تغذیه به چاپگر های سه بعدی با ضخامت ۱ و 7۵ میلی متر 
نیز  را  اقالم  این  واردات  به  نیاز  و  به خودکفایی رسیده  باال  یکنواختی  و 

مرتفع نمایند.
گفتنی است؛ این طرح حاصل همکاری پژوهشی آرمین یزدانی راد و محمد 
حسین نساج پور از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی نساجی 
دانشگاه صنعتی اصفهان با راهنمایی آقایان دکتر حسین حسنی و دکتر محمد 

ذره بینی از اعضای هیئت علمی این دانشگاه است.

طراحی و ساخت بزرگترین چاپگر سه بعدی کشور 
با قابلیت تولید کامپوزیت های الیافی در دانشگاه صنعتی اصفهان
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به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه 
بانک مرکزی با فعاالن اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران همسو است، گفت: ما در 
بانک مرکزی با فعاالن اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران اختالف نظری نداریم و باید 
با کمک یکدیگر تالش کنیم از خروج سرمایه از کشور جلوگیری کنیم. در همین 
راستا تالش ما بر این است که واردات را روان کنیم و ارز حاصل از صادرات را به 
کشور بازگردانیم. البته ذکر این نکته ضروری است که اولویت بانک مرکزی تأمین 

ارز برای کاالهای اساسی و دارو و پس از آن تأمین مواد اولیه کارخانجات است. 
وی هدف از برگزاری این جلسات را برطرف کردن مسائل در فضایی دوستانه 
عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط و مشکالت فراوانی که به واسطه تحریمها به 
کشور تحمیل شده است، ضروری است با درک مشترک برای بهبود فضای کسب 
و کار در کشور تالش کنیم. رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در اداره کشور 
نباید صرفاً بر درآمدهای نفتی متکی بود، گفت: به دلیل شرایط ظالمانه ناشی از 
تحریمها، این درآمدها نیز کاهش یافته است. در چنین شرایطی باید تالش کنیم به 
راهکاری مشترک برای افزایش درآمدهای غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات 

بیندیشیم، چراکه این کار موجب تقویت منافع ملی کشور میشود. 
وی یادآور شد: خوشبختانه صادرکنندگان عمده که همان پتروشیمیها و صنایع فوالد 
هستند، ارز خود را به کشور بازگرداندهاند و امیدواریم سایر صادرکنندگان نیز نسبت 

به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند. 
رئیس کل بانک مرکزی ضمن قدردانی از صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی 

که نظرات خود را درباره مسائل روز اقتصادی کشور عنوان میکنند، گفت: به آنان 
اطمینان می دهم که بانک مرکزی در سیاستگذاریهای خودشفاف و مسئوالنه رفتار 
می کند. رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: رشد پایه پولی طبق آخرین گزارش 
بانک مرکزی از ابتدای امسال تا پایان  خرداد، در مجموع، با احتساب خرید ارز، منابع 

مقابله با کرونا و تنخواه دولت، 8/8 درصد بوده است.  
همچنین در این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه در شرایط فعلی 
کشور، همه از تنشها و اتفاقات اثر میپذیرند، عنوان کرد: فعاالن اقتصادی از مجموعه 
اتفاقاتی که در شرایط فعلی اقتصادی رخ میدهد، آسیب میبینند و از اثرات آن 

مستثنی نیستند و ما نیز نسبت به این قبیل مسائل حساس هستیم. 
غالمحسین شافعی با اشاره به اینکه باید با در نظر داشتن مسائل صادرکننده نسبت 

به تصمیمگیری درخصوص آنها اقدام کرد، گفت: در هر قشری، افرادی هستند که از 
شرایط خاص کشور، سوءاستفاده میکنند؛ اما نباید به خاطر عدهای قلیل، تصمیماتی 

اتخاذ کرد که سایرین نیز از آن متضرر شوند.  
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه مشتاقیم به اقتصاد کشور کمک کنیم، اظهار کرد: 
ما فعاالن اقتصادی نسبت به تنگناهای پیش روی اقتصاد کشور و بانک مرکزی 
آگاهیم و باید مشکالت بازگشت ارز حاصل از صادرات را به صورت مشترک حل 
کنیم و در این زمینه آماده هرگونه همکاری و همراهی هستیم. در این جلسه 
همچنین رئیس اتاق تهران و سایر اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران مسائل مورد 

نظر خود را مطرح کردند.

رئیس کل بانک رئیس کل بانک مرکزی:

صادرکنندگان ۷0 درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند

اموال تملیکی واحدهای تولیدی یکی از موضوعات مهم حوزه تولید است که در این 
راستا اخیرا »دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری« در شورای 

پول و اعتبار بررسی و مصوب شد.
  در همین خصوص مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا معموال شرایط 
ویژه ای برای بازگرداندن واحدهای تولیدی تملیکی به مالکان قبلی در نظر گرفته 
می شود تا فرآیند تولید دچار اختالل نشود. به گزارش ایلنا، احمد تشکینی افزود: بر 
این اساس امکان بازگشت ملک تملیکی به صاحب حقیقی قبلی و جلوگیری از تغییر 
کاربری در بخش تولید بسیار مهم است. مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های 
تجاری افزود: ماده ۱۱ در دستورالعمل جدید نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات 
اعتباری تا حدی باب مذاکره را بین بانک و تولید کننده قبلی باز می کند. وی گفت: 
در ماده ۱۱ اشاره شده است که در صورتی که مال مازاد از جمله وثایق تملیکی باشد، 
موسسه اعتباری موظف است نحوه و زمان مزایده را حداقل ۱۰ روز قبل مزایده، به 

اطالع مالک قبلی آن برساند. در صورتی که مالک قبلی، قبل از بازگشایی پاکت های 
مزایده، کتبا اعالم آمادگی نماید، موسسه اعتباری موظف است مال مازاد را به مالک 

قبلی آن واگذار نماید.
تشکینی ادامه داد: مبلغ قابل دریافت بابت واگذاری اموال مازاد به مالک قبلی که 
باید نقدا پرداخت شود، معادل با اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین تا تاریخ 
واگذاری مال مازاد به عالوه سایر هزینه هایی است که موسسه اعتباری در اجرای 

وثیقه، تملک مال، نگهداری و مزایده آن متحمل شده است.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت 
همچنین گفت: با توجه به شرایط تحریمی و نامگذاری سال جاری با عنوان سال 
جهش تولید، تعطیلی واحد های تولیدی قابل توجیه نیست و باید تمامی دستگاه های 
سیاستگذار و اجرایی همکاری و همراهی الزم را با بخش تولید داشته باشند و بسیار 
متفاوت تر از سال های گذشته در جهت رفع موانع و مشکالت فعالیت واحدهای 

تولیدی اقدام کنند.

بازگشت اموال تملیکی حوزه تولید به صاحبان قبلی
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تولیدکنندگان  اختیار  در  را  جدیدی  فرصت های  ماشین آالت  جدید  نسل 
پایا  و  هوشمند  روش هایی  با  بتوانند  تا  می دهند  قرار  بی بافت  منسوجات 

محصوالت خود را تولید کنند.
به گزارش سرویس اطالع رسانی نساجی امروز، بی بافت ها همچنان نور امیدی 
ایاالت متحده آمریکا به شمار می روند. به گزارش انجمن  در صنایع نساجی 
صنایع پارچه های بی بافت )INDA( در شهر کری ایالت کارولینای شمالی، 
مواد اولیه بی بافت تاثیر زیادی بر افزایش کیفیت و کاهش هزینه ها داشته اند. 

از  دارند  کاربرد  نساجی  بخش های  تمامی  در  تقریبا  بی بافت  منسوجات 
محصوالت پزشکی و بهداشتی نظیر دستمال های پاک کننده گرفته تا پوشاک 

شناخته شده و کاالی خواب و سایر محصوالت. 
ظرفیت تولید بی بافت ها در آمریکای شمالی در سال ۲۰۱8 با رشد 4/۳ درصدی 
اعظم  بخش  است.  رسیده  تن  میلیون   ۱7/۵ به  آن  از  قبل  سال  به  نسبت 
خط های تولید این منسوجات در آمریکا در طول سال های گذشته به پارچه های 

مهندسی شده برای بازار حمل  نقل و فیلتراسیون اختصاص داشته است. 
تولیدکنندگان فناوری های بی بافت در ایتمای ۲۰۱9 که بر چند موضوع مهم 
از جمله پایایی، اتوماسیون و دیجیتالیزاسیون/ صنعت 4 تاکید شده بود، حضور 

قدرتمندی داشتند.  
دکتر بهنام پوردیهیمی ، مدیر اجرایی موسسه منسوجات بی بافت و ویلیام ای 
کلوپمن از اساتید برجسته مواد اولیه نساجی در کالج نساجی ویلسون در شهر 
کاهش  بازیافت،  واژه  با سه  ما  نمایشگاه گفت:  این  در  از حضور  رالی پس 
مصرف و استفاده مجدد که در التین ۳ آر )حرف انگلیسی R( هستند، آشنایی 
داریم.  واژه یا R دیگر که در ایتما به این سه واژه اضافه شده واژه »از نو فکر 
کردن« یا بازاندیشی است که احتماال بیشترین ارتباط را با زمان حال و آینده 
دارد. این واژه در واقع به طرز ظریفی به »طراحی محصول با در نظر داشتن 

سرنوشت آن« اشاره دارد. 
دکتر پوردیهیمی ادامه می دهد: »در هنگام طراحی محصول فکر کردن در 
تولید  لحاظ  از  آن  پیامدهای  به  توجه  و  آن محصول  مفید  پایان عمر  مورد 
اولیه مورد  مواد  انتخاب  بر  این می تواند  است.  گازهای گلخانه ای ضروری 
باشد.  تاثیرگذار  یکدیگر  با  آن ها  ترکیب  چگونگی  و  مصرف  نحوه  استفاده، 

بازاندیشی در مورد طراحی محصول همان مسیر آینده است.«
از راهکارهای موثر برای پر کردن جای خالی  اتوماسیون یکی  او  به عقیده 
نیروی کار ماهر در آمریکاست. در ایتمای ۲۰۱9 استفاده از اتوماسیون تقریباً در 
تمامی فرایندها از چاپ و تکمیل گرفته تا دوخت، به چشم می خورد. این امر 
به معنای کنار گذاشتن روش های قدیمی است که فرایندی زمان بر می باشد. 
اتوماسیون می تواند به احیای واحدهای تولیدی که با کمبود نیروی کار ماهر و 

یا هزینه های سرسام آمور مواجه هستند، کمک کند.

موج چهارم انقالب صنعتی در ماشین آالت تولید منسوجات بی بافت
تهیه و تنظیم:  آزاده موحد

اطالعرساني



 69 شماره 208    تیر 99  

جدیدترین  به  نگاهی  زیر  امروز،  نساجی  اطالع رسانی  سرویس  گزارش  به 
فناوری های بی بافت که در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است، می اندازیم. 

شکی نیست که با توجه به پیش رو بودن نمایشگاه جهانی منسوجات بی بافت 
یا همان ایندکس ۲۰۲۰ فناوری های جدید دیگری نیز در آینده معرفی خواهد 

شد.
 

گروه دیلو
کمپانی آلمانی دیلو از اواسط دهه 9۰ به ارایه تجهیزات مربوط به منسوجات 
بی بافت پرداخته است.  امروزه این کمپانی از چهار بخش تشکیل می شود: 
باو تولیدکننده  دیلوسیستمز پیمانکار عمومی برای کل خطوط تولید، اسپین 
ماشین آالت کاردینگ، تمافا متخصص باز کردن و ترکیب کردن تجهیزات 
بی بافت ها و دیلوماشینز تولیدکننده دستگاه های کراس لپر و بافندگی سوزن زنی. 
این کمپانی در یکی از غرفه های بزرگ نمایشگاه ایتما یک خط سوزن زنی 
کامل را به نمایش گذاشت. بر اساس حجم تولید ساالنه، سوزن زنی نمدی 

مهم ترین فرایند تشکیل تارعنکبوتی و ادغام الیاف استیپل می باشد. 
بی بافت،  منسوجات  عرصه  در  خود  تجربه  و  سابقه  به  توجه  با  دیلو  گروه 
فناوری های جدید و جالب توجهی را برای تولید کنندگان این منسوجات ارایه 

داده است.  
فناوری  یک  که  بوده   3D-Lofter فناوری  شده  ارایه  فناوری های  از  یکی 
دسترس  در  تجاری  به صورت  هنوز  و  است  منسوجات  تولید  برای  افزودنی 
نمی باشد اما ایده این فناوری و فرصت هایی که به وجود می آورد، جالب توجه 
است. با به کارگیری 3D-Lofter یک سری از واحدهای جداگانه تشکیل دهنده 
تار عنکبوتی توده هایی از الیاف را در موقعیت های مشخصی بر روی یک بیس 
تار عنکبوتی قرار داده و یک توپولوژی سه بعدی تشکیل می دهند. می توان 
را در اجزای فنی که ممکن است تنش و کرنش در آن ها  الیاف  قرارگیری 

نگران کننده باشد، کنترل کرد.  
از فناوری فوق همچنین می توان برای پر کردن »معکوس« فضاهای باریک در 
تار عنکبوتی قبل از فرایند کاردینگ استفاده کرد تا توزیع الیاف در تارعنکبوتی 
یکنواخت تر باشد. بر اساس محاسبات تئوری دیلو، با استفاده از این فناوری تا 

4۰ درصد افزایش در یکنواختی خواهیم داشت. 
عالوه بر آن در هنگام استفاده از الیاف استیپل رنگی می توان از فناوری فوق 
برای قرار دادن الگوها بر روی بیس تارعنکبوتی استفاده کرد که می تواند برای 

تولید کف پوش ها، کاالی خواب، لباس و کفش جالب باشد. 
این فناوری هنوز کامل نیست اما پتانسیل باالیی دارد و احتمال دارد تا پیش از 

پایان سال ۲۰۲۰ به مرحله تجاری شدن هم برسد.  
 DI-LOOM یکی دیگر از فناوری های ارایه شده توسط کمپانی دیلو فناوری
H•V HypeRpuNcH است که باعث ایجاد حرکت بیضوی در سوزن ها می شود. 

این حرکت ساده اما موثر سوزن ها می تواند باعث صرفه جویی اقتصادی شود، 

همچنین با حذف مسیر حرکت خطی سوزن ها باعث افزایش جذابیت ظاهری 
این  امروز،   نساجی  اطالع رسانی  گزارش سرویس  به  می شود.  در محصول 
فناوری می تواند در صنعت خودروسازی که جای مسیر سوزن ها چندان ایده آل 

نیست، مفید واقع شود. 
در حال حاضر تمامی ماشین الت گروه دیلو در مرکز تحقیقات نساجی کمپانی 
در شهر ابرباخ در آلمان در معرض نمایش هستند و می توان نحوه کار این 

ماشین ها را مشاهده کرد.
 

منسوجات بی بافت کمپانی تروشلر
کمپانی آلمانی تروشلر یک خط تولید کامل منسوجات بی بافت را از باز کردن 
الیاف تا برش نهایی و پیچیدن را برای تولیدکنندگان فراهم می کند. این کمپانی 
همچنین بر اساس نیازهای مشتریان، هر یک از اجزا را به صورت جداگانه نیز 
تامین می نماید. به گزارش سرویس اطالع رسانی نساجی امروز، تمرکز تروشلر 
در نمایشگاه ایتما بیشتر بر روی مفاهیمی پایا از دوزندگی بر اساس نیازهای 
مشتریان و با تاکید بر تارعنکبوتی های زیست تجزیه پذیر و سبک با استفاده از 

مواد اولیه تجدیدپذیر بوده است. 
در تهیه دستمال های پاک کننده متداول از ترکیبی از الیاف ویسکوز و پلی استر 
یا پلی پروپیلن استفاده می شد، این الیاف به طور طبیعی در محیط زیست تجزیه 

نمی شوند. 
در مقابل پالپ چوب یا الیاف سلولزی بازیافتی را داریم که جزو مواد اولیه خام 
لید/  فناوری وت  تروشلر  و زیست تجزیه پذیر می باشند. کمپانی  تجدیدپذیر 

اسپان لیث را برای فراوری موثر این مواد اولیه خام ارایه می دهد. 
تروشلر با همکار کمپانی آلمانی فویت اخیراً فرایندی را معرفی کرده است که 
در آن الیاف کوتاه بر پایه سلولز به صورت معلق در آب قرار می گیرند و سپس 
با استفاده از فرایند هیدروانتنگلمنت )ایجاد درگیری با آب( الیه تارعنکبوتی 

تشکیل می شود. 
پاک کننده  دستمال های  مشابه  عملکردی  دارای  بی بافت  منسوجات  این 
هستند ضمن این که محکم، نرم، اقتصادی و زیست تجزیه پذیر می باشند. 
دستمال های تهیه شده از پالپ چوب و الیاف سلولزی بازیافتی بر خالف تصور 

موجود از محصوالت بر پایه پالپ چوب دارای زیردست بسیار نرمی هستند.
 

کمپانی اندریتز
کمپانی اتریشی اندریتز عقیده دارد که بدون شک حفظ منابع زیست محیطی 
و افزایش کارایی فرایندهای تولید فاکتور اصلی نوآوری در صنعت بی بافت در 
سال های آتی خواهد بود و در نتیجه تاکید زیادی بر پایایی دارد. این کمپانی 
قصد دارد در این عرصه موفقیت های زیادی کسب کند و به یک »پیشرو« 

تبدیل شود. 
بازار  در  اصلی  راهکار  سه  روی  بر  ایتما  نمایشگاه  در  اندریتز  اصلی  تمرکز 
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منسوجات بی بافت بوده است. اولین محصول ماشین سوزن زنی مخمل مدل 
شده  طراحی  خودرو  داخلی  منسوجات  در  استفاده  برای  که  می باشد   SDV

است. ظرفیت باالی تولید این ماشین ها باعث می شود زمان بازگشت سرمایه 
مشتریان آن ها کوتاه تر باشد. 

فناوری دوم این کمپانی گسترش خط تولید وت لید neXline مخصوص الیاف 
شیشه است. فناوری جدید وت لید شامل یک منیفولد و دیفیوزر کامال جدید 
بوده و با بازاندیشی در مورد اجزای ماشین قبلی این امکان فراهم شده تا با 

الیاف شکننده شیشه با شیوه ای بسیار آرام و مالیم رفتار شود. 
با وجود دیفیوزر دوتایی در این ماشین، توزیع الیاف در طول فرایند الیه گذاری 

به صورت یکنواخت و با ساختاری بهینه صورت می گیرد. 
این ماشین دارای یک سیستم مدیریت بازیافت است که باعث کاهش مداوم 
مصرف مواد اولیه خام و آب می شود که به معنای صرفه جویی در انرژی و مواد 

اولیه می باشد. 

خط های تولید صورت سفارشی برای تولیدات با حجم باال و پایین قابل عرضه 
می باشند. الیاف شیشه تولید شده با استفاده از فناوری فوق دارای کاربردهای 
صنعتی زیادی هستند از جمله صنایع ساخت و ساز، فیلتراسیون و حمل و نقل. 
کمپانی اندریتز همچنین در نمایشگاه ایتما برند Metris را که به دیجیتالیزاسیون 

و اتوماسیون مربوط می شود، معرفی کرده است. 
این برند شامل طیف کاملی از محصوالت دیجیتال و فناوری های » اینترنت 
اشیا صنعتی)IIoT( » برای »خدمات و تولیدات هوشمندتر از طریق ایجاد شبکه 
به  تولیدکنندگان و مشتریان  انجام فرایند،  بین فناوری ماشین آالت، مراحل 

شیوه ای معنی دار« می باشد. 
سیستم های  بهبود  باعث   )OPP( فرایند  عملکرد  بهینه سازی  با  جدید  برند 
تولیدی می شود؛ در این روش مقادیر زیادی از داده ها جمع آوری و تجزیه و 
تحلیل می شوند و با به حداقل رساندن میزان ضرر و زیان تولید، سود افزایش 
پیدا می کند. به گزارش سرویس اطالع رسانی نساجی امروز، متریس همچنین 
فعالیت های مربوط به تعمیر و نگهداری را با تشخیص و عیب یابی از راه دور و 

با استفاده از اینترنت مدیریت و تسریع می کند، عالوه بر آن راهکارهای مبتنی 
بر واقعیت افزوده را برای فعالیت های ماشین ارایه می دهد.

 
کمپانی گروز بکرت

کمپانی آلمانی گروز بکرت ارایه دهنده طیف گسترده ای از سوزن های نمدزنی 
لیفی  ماده  اساس  بر  مورد نظر  خواص  طریق  این  از  تا  می باشد  چنگالی  و 

مورد استفاده حاصل شود. 
جدیدترین فناوری این کمپانی در عرصه سوزن های نمدزنی و چنگالی، سوزن 
جدیدی به نام ®Groz-Beckert dur می باشد. استفاده از این سوزن باعث 

افزایش مقاومت در برابر خوردگی و طول عمر بیشتر می شود.  

کمپانی گروز بکرت همچنین ارایه دهنده پوشش کاردینگ برای الیاف استیپل 
و صنایع منسوجات بی بافت می باشد. پوشش کاردینگ سری InLine برای 
افزایش اطمینان پذیری فرایند کاردینگ در صنایع بی بافت طراحی شده است. 
ارتفاع استاندارد دنده در پوشش جدید ۳/۱ میلی متر بوده و دارای دندانه های 
مقاوم تر و سطح فاقد پوسته می باشد. مقاومت بیشتر دندانه ها به معنای افزایش 
طول عمر پوشش است، سطح فاقد پوسته نیز باعث حفظ یکنواختی عملکرد در 
مدت زمان استفاده از پوشش می شود و کیفیت باالی تار عنکبوتی را با گذشت 

زمان حفظ می کند.
پوشش کاردینگ SiroLock® plus line برای فرایندهای نیدل پانچ، اسپان 
لیث و ترمال باندینگ قابل استفاده است. بنا بر ادعای کمپانی استفاده از این 
پوشش باعث کاهش جدا شدن الیاف، افزایش یکنواختی کیفیت تارعنکبوتی، 
بهبود  بیشتر،  نتیجه طول عمر  در  و  دیدن  آسیب  برابر  در  مقاومت  افزایش 
پوشش های  برای  دندانه ها  برای  بهینه  ارتفاع  ایجاد  و  الیاف  از  محافظت 

کاردینگ به هم پیوسته می شود.
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کمپانی الروش
کمپانی فرانسوی الروش عرضه کننده ماشین آالت پردازش الیاف برای بازیافت و 

منسوجات بی بافت است.
الروش در نمایشگاه ایتما ماشین Flexiloft 2600 را به نمایش گذاشته است. 
این ماشین که از عرض 4/۲ تا 4 متر در دسترس می باشد، قابلیت پردازش الیاف 
طبیعی، بشرساخت یا بازیافتی، الیاف ترکیبی و همچنین الیاف ترکیبی حاوی ذرات 
جامد نظیر فوم یا تراشه های چوب یا پالستیک را دارد. این میزان از انعطاف 
پذیری باعث می شود تا تولیدکنندگان بتوانند با استفاده از منابع تجدیدپذیری که 

سرنوشتشان دور ریخته شدن بود، محصوالت جدیدی را تولید کنند. 
الروش همچنین ماشین بازیافت ضایعات نساجی خود با نام Jumbo 2000 را که 
دارای ظرفیت تولید باالیی می باشد نیز به معرض نمایش گذاشته است، این ماشین 

قابلیت پردازش لباس های استفاده شده و ضایعات فرش را دارد. 
ماشین فوق سریع Nextrim 500 نیز مخصوص بازیافت لبه های سبک و برش 

خورده منسوجات بی بافت در داخل و خارج خط می باشد. 
این کمپانی همچنین نسل جدید بعضی از ماشین آالت خود را از جمله ترکیب 
الیاف، اضافه کردن مواد شیمیایی، تشکیل تارعنکبوتی سه بعدی، پردازش ضایعات 
الیاف  برای  پاالیش  به دکوراسیون و  صنعت خودروسازی و تجهیزات مربوط 

بست)الیاف آخرین الیه ساقه گیاه( نیز عرضه کرده است.
 

کمپانی ادونس نان وون
 کمپانی دانمارکی ادونس نانو وون که برای اولین بار در ایتما شرکت کرده بود، در 
زمینه بهیافت و بازیافت تخصص دارد و تولیدکننده محصوالت پایایی است که 

پتانسیل تجاری شدن را دارند. 

این کمپانی برای اولین بار در ایتما فناوری CAFT و خط تولید کامل ایرلید 
منسوجات بی بافت خود را عرضه کرده است. 

با استفاده از فناوری فوق امکان پردازش الیاف بسیار کوتاه و بسیار بلند در محدوده 
۱ تا ۱۰۰ میلی متر و همچنین الیاف طبیعی یا بازیافتی وجود دارد.

تغییر طول الیاف می تواند منجر به تشکیل یک الیه همگن با تراکم باال یا پایین 
با استفاده از مقدار کمی از الیاف پیوند دهنده و با الیاف دو جزیی و استفاده از هوای 

کمتر در مقایسه با فناوری های رقیب شود. 
این کمپانی همچنین از سال ۲۰۱4 به بعد در زمینه نصب و فروش کارخانجات 
کلید در دست )طراحی و اجرای کامل مراحل تاسیس یک کارخانه( نیز فعالیت 

می کند و اکنون ارایه دهنده خط تولید کاملی برای منسوجات بی بافت می باشد. 
و  ساختمان ها  عایق  جمله  از  مختلفی  زمینه های  در  کمپانی  این  محصوالت 
ماشین آالت، الیه های آکوستیک، مبلمان، پنل های آکوستیک، بسته بندی مواد 

غذایی و غیره کاربرد دارد.
 

کمپانی رامینا
یکی دیگر از کمپانی های تازه وارد در بازار ماشین آالت تولیدکننده منسوجات 
بی بافت، کمپانی ایتالیایی رامینا است. این کمپانی فعالیت خود را از سال ۱99۰ 
به عنوان تولیدکننده ماشین آالت صنعتی آغاز کرده است و امروز ارایه دهنده 
کارخانجات کلید در دست برای منسوجات بی بافت شامل خط های تولید اسپان 
باند پلی پروپیلن و پلی اتیلن ترفتاالت، منسوجات نیدل پانچ، ترموباند، نمدهای 
ایرلید و محصوالت لمینت شده می باشد. خط تولید Airlay-S کمپانی رامینا 
برای تولید نمدهای مورد استفاده در خودرو سازی، ساختمان سازی، فیلتراسیون 
فرایند  این سیستم یک  تارعنکبوتی در  فرایند تشکیل  دارد.  و مبلمان کاربرد 
ایرودینامیک بوده که جایگزین سیستم های متداول کاردینگ و کراس لپر می شود. 
در این روش الیاف به صورت S شکل بر روی الیه مورد نظر قرار می گیرند تا از این 
طریق استحکام طولی محصول افزایش پیدا کند. محدوده وزن استاندارد از ۵۰۰ 
گرم در متر مربع شروع می شود اما استفاده از این سیستم امکان تولید محصوالت 

سبک با وزن ۱۶۰ گرم در متر مربع را فراهم می کند. 

در این سیستم امکان پردازش مواد اولیه مختلفی از جمله الیاف بشرساخت، الیاف 
طبیعی، الیاف کهنه، الیاف معدنی و سایر مواد اولیه خام نظیر پوسته برنج وجود دارد. 
کمپانی رامینا همچنین تولید کننده اجزای ماشین آالت به صورت جداگانه نظیر 

غلتک های کالندر، نخ پیچ و غیره نیز می باشد.
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کمپانی SaltyCo در حال تولید نخستین منسوج جهان بدون استفاده از آب شیرین 
است تا در میزان مصرف آب آشامیدنی در سراسر جهان صرفه جویی شود.

به گزارش سرویس اطالع رسانی نساجی امروز، تنها ۳ درصد از آب های زمین آب 
شیرین بوده و از این ۳ درصد تنها ۱ درصد، آب آشامیدنی است. این یک درصد 
بین ۵/7 میلیارد جمعیت کره زمین تقسیم می شود و تقریباً حدود یک نفر از هر ده 

نفر مشکل دسترسی به آب آشامیدنی دارد. 
الیس براون یکی از موسسان استارتاپ سالتیکو می گوید: »بر اساس پیش بینی 
سازمان ملل تا سال ۲۰۲۵ با کسری 4۰ درصدی آب شیرین مواجه خواهیم بود. 
در حال حاضر حدود 7۰۰ میلیون نفر در سرتاسر جهان مشکل دسترسی روزانه به 
آب شیرین دارند و این مشکل روز به روز در حال بزرگ تر شدن است. همان طور که 
آب زیادی در بخش کشاورزی مصرف می شود در صنعت مد نیز مصرف آب بسیار 

باالست. در نتیجه ما تصمیم گرفتیم اقدامی در جهت رفع این معضل انجام دهیم 
و تغییراتی در این رویه ایجاد کنیم.« 

در حال حاضر سالتیکو با پرورش گیاهان مقاوم در برابر نمک که قابل آبیاری 
با آب دریاست، در حال تولید نخستین منسوج بدون آب در جهان و تبدیل آن 

به منسوجات طبیعی با کیفیت باال می باشد. 
عوامل  که  می دهد  شرح  استارتاپ  موسسان  از  دیگر  یکی  دونکان،  فینلی 
متعددی در گونه گیاهی و فرایندهای مورد استفاده برای پرورش آن دخیل بوده 
است. کمپانی بیشتر با گونه های متداول گیاهی و فرایندهای رایج کار کرده 
است و این به معنای تولید بیشتر گیاهان لیفی نظیر لینن و کار کردن با الیافی 

است که دانه های گیاه آن کرکی تر می باشد نظیر پنبه.
آن ها در حال حاضر گیاهانی را پیدا کرده اند که به صورت طبیعی رشد می کنند 
و برای پرورش گیاه در مقیاس انبوه با کشاورزی که خود به کشت و پرورش 

این گونه از گیاهان مشغول بوده، قرارداد بسته اند.  

برای تولید محصوالت نساجی سه مرحله اصلی وجود دارد: کشاورزی با آب 

تولید نخستین منسوج جهان بدون استفاده از آب شیرین
تهیه و تنظیم:  آزاده موحد

اطالعرساني
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شور، استخراج الیاف و تولید منسوج. فرایند کشاورزی در مقایسه با روش های 
سنتی و متداول ارزان تر است و کمپانی سالتیکو نیز نخستین شرکتی می باشد 
که از این روش کشت برای چنین منظوری استفاده کرده است. به گزارش 
از  الیاف  استخراج  فرایند  آن  بر  امروز، عالوه  نساجی  اطالع رسانی  سرویس 
نظرمالکیت فکری محفوظ بوده و  در مورد گیاهان مشخصی بهینه سازی شده 
است. در نهایت سالتیکو اطمینان داده است که روش های تولید منسوجات 

مطابق با استانداردهای صنعتی می باشد. 
در حال حاضر کمپانی سه محصول تولید کرده است که در مراحل مختلف 
توسعه و تولید قرار دارند: الیی های فنی که آماده آزمایش است و در نقطه ورود 
به بازار قرار خواهد گرفت، نمد بی بافت و پارچه تاری پودی شبه لینن که هر 

دو همچنان در مرحله تحقیق و توسعه قرار دارند. 

آنتونیو کانتریراس، یکی دیگر از موسسان استارتاپ فوق می گوید: »ما با به 
کارگیری کشاورزی با آب شور در صنعت نساجی در حال عرضه یک نوآوری 
مهم هستیم. چنانچه بنا بود با روش های تولیدی جدید اقدام به نوآوری کنیم، 
احتمااًل با موانع زیادی برای مقیاس پذیری آن روبرو می شدیم. در نتیجه تصمیم 
گرفتیم تا با استفاده از روش های موجود و اصالح آن ها، سیستم کارآمدتری را 

متناسب با محصوالت خود تولید کنیم.« 
نیلوفر طاهری، موسس دیگر این استارتاپ اضافه می کند که تیم آن ها امیدوار 
است تا در آینده تولید را برون سپاری کند. آن ها در حال بررسی و آزمایش 
موجود  سیستم های  از  استفاده  با  آب شور  با  پرورش یافته  گیاهان  از  استفاده 
هستند که پس از اتمام این کار می توانند در آینده آن را به شرکت های دیگر 

بسپارند. 
برای پرورش این گیاه در مقیاس وسیع نیاز به زمین های مزروعی با کیفیت 
خوب نیست و می توان از زمین هایی که اساساً و در حال حاضر قابل بهره برداری 
نیستند نیز استفاده کرد. دونکان عقیده دارد که زمین های ساحلی زیادی هستند 
که استفاده خاصی از آن ها نمی شود و پتانسیل باالیی برای افزایش مقیاس 

پرورش گیاه فوق را دارند. 

چند سال پیش مطالعه ای پیرامون کاربردهای گیاهان شورزی انجام شده بود. 
نتیجه به دست آمده از مطالعه فوق این بوده که حدود ۱4۰ میلیون هکتار زمین 
مناسب کشت در سرتاسر جهان وجود دارد که در حال حاضر بال استفاده است 

و می تواند برای هدف کمپانی سالتیکو مناسب باشد. 
از  استفاده  و  مشتریان  با  ارتباط  برقراری  راه  از  است  امیدوار  تحقیقاتی  تیم 
راهنمایی آن ها، مواد اولیه را به بهترین و کامل ترین شکل طراحی کند تا برای 
موارد کاربردی مختلف مناسب باشند. به گزارش سرویس اطالع رسانی نساجی 
امروز، محصول بی بافت آن ها ظاهری مشابه نمد دارد و می توان از آن برای 
مثال به عنوان کیس لپ تاپ استفاده کرد هرچند که پتانسیل آن بسیار بسیار 

بیشتر است. 

آن ها حدود یک ماه پیش با یک برند لوکس پایدار که از الیی در محصوالت 
خود استفاده زیادی می کند مذاکره کرده اند و عقیده دارند الیی های فنی آن ها 

می توان جایگزین خوبی برای الیی های مورد استفاده این برند باشد. 
مشتریان زیادی هستند که به محصوالت سالتیکو عالقه دارند و در عین حال 
شرکت هایی هم هستند که سالتیکو آن ها را به عنوان هدف در نظر گرفته است 
از شرکت های لوکس گرفته تا لباس های اوت دور و ورزشی. شرکت هایی هم 
هستند که به صورت خیلی فعال در جستجوی مواد اولیه و فعالیت های پایا 

می باشند که سالتیکو نیز مایل به همکاری با این شرکت ها هست. 
نخستین همکاری سالتیکو با شرکت های دیگر سال آینده و در جریان هفته 
طراحی میالن اعالم خواهد شد. در حال حاضر آن ها در حال همکاری با یک 
طراح ایتالیایی تراز اول هستند و این نخستین باری خواهد بود که محصول این 

کمپانی به نمایش گذاشته خواهد شد.
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برند خودروسازی Polestar از جدیدترین محصول خود که روکش صندلی با بافت 
حلقوی سه بعدی است و از مواد اولیه بازیافتی تهیه می شود، رونمایی کرده است.

به گزارش سرویس اطالع رسانی نساجی امروز، مدت زمانیست که شاهد افزایش تعداد 
شرکت هایی هستیم که برای تولید منسوجات داخلی خودرو برای مثال روکش صندلی، 
فناوری کشبافی سه بعدی را انتخاب می کنند. این فناوری نه تنها قابل برنامه ریزی 
برای اجرای دقیق سایزهاست بلکه با حذف نیاز به بریدن نخ و پارچه اضافی -چیزی 

که در صنعت کفش و مد شاهد آن هستیم-به کاهش ایعات نیز کمک می کند.

در نتیجه این فناوری دارای تمامی ویژگی های مورد نیاز تولیدکنندگان خودرو که مایل 
به استفاده از راهکارهای پایا در تولیدات خود هستند، می باشد. یکی از این تولیدکنندگان 

کمپانی پولستار است.
در اوایل سال جاری این کمپانی که تحت مالکیت گروه خودروسازی ولوو و هولدینگ 
خودروی جیلی است، از خودروی جدید خود با نام پولستار پریسپت رونمایی کرده است. 
روکش صندلی این خودرو دارای ساختار سه بعدی می باشد که صد در صد از بطری های 
پلی اتیلن بازیافتی تهیه شده است. اجزای داخلی خودرو همه از کامپوزیت های طبیعی 
جدید و ضایعات چوب پنبه تشکیل شده است. به گزارش سرویس اطالع رسانی نساجی 
امروز، موکت به کار رفته در خودرو نیز از تور ماهیگیری بازیافتی تهیه شده است. این 
اقدامات همه بخشی از برنامه گسترده تر این برند جوان در راستای حذف پالستیک و 

کاهش مواد اولیه ضایعاتی با استفاده از مواد اولیه طبیعی و بازیافتی می باشد.
کمپانی پولستار در تولید خودروی جدید از کامپوزیت های طبیعی بر پایه کتان، 
محصول کمپانی سوییسی Bcomp استفاده کرده است. کتان با بسیاری از مواد 
اولیه زیستی تفاوت دارد چون هم برای استفاده در کشت تناوبی مناسب است و هم به 

صورت مستقیم با سایر محصوالت غذایی رقابت نمی کند.
استفاده از کامپوزیت های Bcomp باعث کاهش 8۰ درصدی محتوای پالستیک و 
کاهش ۵۰ درصدی وزن کل در مقایسه با پنل های داخلی متداول می شود چون این 
کامپوزیت در مقایسه با پالستیک های مورد استفاده در اجزای داخلی خودرو هم وزن 

کمتری دارد و هم در عین حال مستحکم تر است. تمرکز بر راهکارها و عناصر پایا 
نشان دهنده تعهد کمپانی پولستار به محیط زیست می باشد و این روند همچنان نیز 
ادامه دارد. پولستار به طور حتم پاسخ تمامی پرسش ها برای رسیدن به پایایی کامل 
را ندارد اما عقیده دارد که هر چه زودتر اقدامات الزم در طول این مسیر را آغاز کند، 

زودتر به مقصد خواهد رسید.  
این کمپانی در حال حاضر نیز با به کارگیری فناوری های جدید نظیر زنجیره بلوکی 
)سیستمی برای ثبت و ضبط داده ها( برای کمک به ردیابی و رعایت اخالق و احساس 
مسئولیت در استفاده از منابع مواد معدنی برای تولید باتری و رفتار انسانی با حیواناتی 
که از پوست آن ها برای تهیه چرم مورد استفاه در اجزای داخلی خودرو استفاده می شود، 

توجه زیادی به مبحث پایایی نشان می دهد.

آن ها همچنین چرخه عمر خودروها را نیز بررسی می کنند تا بتوانند مواد اولیه و اجزایی 
را که دارای بیشترین تاثیر بر محیط زیست هستند، مشخص کنند و با همکاری مداوم 
با تامین کنندگان سعی در بهبود آن ها داشته باشند. تولید باتری یک چالش در قسمت 
الکتریکی وسیله نقلیه به شمار می رود، به همین دلیل است که پولستار همکاری 
نزدیکی با تامین کننده باتری دارد و انتشاراتی که در کل زنجیره تامین آن ها وجود 
دارد و چگونگی به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی را مورد بررسی قرار می دهد.

پولستار برای تولید صندلی خودرو از یک ماشین کشبافی مخصوص استفاده می کند که 
منسوج را به صورت سه بعدی و یک تکه و از یک رشته نخ تولید می کند. تامین کننده 
نخ مواد اولیه مورد نیاز خود را گرانول های بازیافتی که از بطری های پلی اتیلنی ترفتاالت 
تهیه می شود، تامین می کند و سپس نخ در کارخانه تکنوفایبرز واقع در لوکزامبورگ 

تولید می شود.
از آن جایی که روکش صندلی به صورت سفارشی و متناسب با اندازه داده شده کشبافی 
می شود، هیچ گونه ضایعات تولیدی ندارد. چالش اصلی مربوط به طراحی ظاهری عالی 

با روش کشبافی سه بعدی و شکل دادن بدون درز است.  

رونمایی از منسوجات گیاهی داخل خودرو توسط کمپانی پولستار
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بشر در طول صد سال گذشته به خوبی موفق شده است تا قابلیت های مواد اولیه 
پلیمری مصنوعی را تحت کنترل خود در آورد.

الیاف پلیمری مصنوعی دارای کاربردهایی هستند که با استفاده از الیاف طبیعی دست 
یافتن به آن ها ممکن نبود. به گزارش سرویس اطالع رسانی نساجی امروز، استفاده از 
الیاف پلیمری مصنوعی به دلیل فاکتورهایی چون هزینه، راحتی فرایند و تنوع در کاربرد 

در بخش های مختلفی از زندگی روزمره ما به چشم می خورد. 
با این وجود منشا این پلیمرها منابع نفتی می باشد که محدود است. عالوه بر آن 
پلیمرهای مصنوعی ضمن استحکام بسیار باال در پایان عمر مفید خود مشکالتی به 
همراه دارند. در حال حاضر کمپانی ژاپنی Spiber، فعال در عرصه بیوتکنولوژی در 
جستجوی راهی برای مهار پتانسیل بیوتکنولوژی در جهت خلق مواد اولیه صنعتی به 

شیوه ای متناسب با اقتصاد گردشی می باشد.
 

پلیمرهای پروتئینی
طبیعت همواره از پلیمرهای پروتئینی به عنوان مواد اولیه کارکردی و ساختاری استفاده 
کرده است. الیاف پروتئینی طبیعی مانند کراتین )برای مثال پشم( و ابریشم صدها سال 

است که مورد استفاده انسان قرار می گیرند. 
البته پروتئین های طبیعی تنها زیرمجموعه ای از مواد اولیه پروتئینی هستند که می توان 
از واحدهای ساختاری آمینو اسید تهیه کرد. کمپانی اسپایبر با الهام از طبیعت در حال 

توسعه پلیمرهای پروتئینی جدید و رفع نیازهای موجود در بازار می باشد. 
این کمپانی که در سال ۲۰۰7 تاسیس شده، پلتفورم کاملی از طراحی و تولید را ایجاد 
کرده است که این امکان را برای ما فراهم می کند تا با یک ایده اولیه شروع و یک 

پروتئین پلیمری تهیه کنیم. 
آن ها با الهام از مواد اولیه پروتئینی طبیعی مانند ابریشم عنکبوت، پلیمر را از روی 
اطالعات درون ژن آن طراحی کرده اند. با استفاده از میکروب فرایند تخمیر در ماده 

اولیه پلیمری خام انجام می شود. پس از آن پلیمر خام تصفیه شده و با انجام فرایند بر 
روی آن به مواد اولیه ای نظیر الیاف یا پالستیک تبدیل می شود )شکل ۱(. 

 Brewed Protein مواد اولیه حاصل از تخمیر پروتئین ) پروتئین تخمیر شده یا
نشان تجاری مخصوص کارخانه اسپایبر است.( از پروتئین های ساختاری تولید شده به 
روش تخمیر میکروبی، تهیه می شوند. ترکیبات پلیمر پروتئینی اسپایبر در سطح ملکولی 

قابل تغییر است و خواص آن نیز با توجه به کاربرد نهایی آن قابل تنظیم می باشد. 
برای تولید الیاف از پروتئین تخمیر شده روش صنعتی ریسندگی محلول به کار گرفته 
شده است )شکل ۲، سمت چپ(. می توان با تغییر پارامترهای فرایند و یا ترکیبات 
شیمیایی خود پلیمر، خواص الیاف و نخ را به دلخواه تغییر داد. پس از این مرحله با 
استفاده از ماشین های نساجی استاندارد می توان نخ های فیالمنتی را به الیاف استیپل، 

نخ های ریسیده شده، پارچه های تاری پودی و کشباف تبدیل کرد.
 

پوشاک و خودرو
کمپانی اسپایبر در حال حاضر بر روی استفاده از پروتئین تخمیر شده در بخش پوشاک 

و خودروسازی تمرکز کرده است.  
اسپایبر در بخش خودروسازی با کمپانی Kojima Press همکاری و مواد اولیه با 
کارایی باالی خود نظیر کامپوزیت های لیفی SMC )نوعی پالستیک تقویت شده 
با الیاف شیشه( را برای استفاده در خودرو عرضه کرده است )شکل۲، سمت راست(. 
به گزارش سرویس اطالع رسانی نساجی امروز، آن ها همچنین در بخش پوشاک نیز 
همکاری نزدیکی با کمپانی Goldwin داشته و الیاف و نخ هایی را که برای استفاده 

در پوشاک مناسب هستند، تامین کرده اند. 
استفاده از اجزای سبک تر در خودروسازی باعث افزایش کارایی وسیله نقلیه می شود 
ضمن این که عملکرد ماده اولیه نیز باید حفظ شود. در بخش پوشاک نیز استفاده 
از پلیمرهای طبیعی به جای پلیمرهای مصنوعی ضمن حفظ ویژگی های محصول 
می تواند نگرانی های مربوط به پایان عمر مفید محصول را به ویژه در بازار فست فشن 
از بین ببرد. از پروتئین تخمیر شده می توان به عنوان ماده اولیه در هر دو بخش پوشاک 
و خودروسازی استفاده کرد. اسپایبر با همکاری کمپانی گولدوین دو محصول را که 
حاوی پروتئین تخمیر شده است با برند North Face در ژاپن عرضه کرده است. تی 
شرت Planetary Equilibrium )شکل ۳، سمت چپ( از نخ ریسیده شده متشکل 
از ترکیب پنبه و پروتئین تخمیر شده تهیه می شود و هدف از تهیه آن نشان دادن تعادل 

بین گونه های زیستی متنوع در زمین می باشد.
محصول دیگر Moon Parka بوده که به صورت یک کاپشن طراحی شده است 
)شکل ۳، سمت راست(. قسمت بیرونی کاپشن از پارچه تاری پودی صد در صد تهیه 
 Clean شده از پروتئین تخمیر شده تشکیل می شود که دارای یک الیه ضد آب و
Down )یک محصول کرکی ویژه تولید کمپانی Kawada Feather( نیز هست. 
کمپانی اسپایبر برای برآورده ساختن نیازهای کاربردی مختلف از الیافی که دارای دو 

الیاف پلیمری حاصل از  تخمیر  پروتئین

شکل۱- مواد اولیه به دست آمده از پروتئین تخمیر شده: الیاف پروتئینی، فیلم، 
پالستیک و سایر مواد اولیه تولید شده به روش اختصاصی تخمیر کمپانی اسپایبر. 

اطالعرساني

تهیه و تنظیم:  آزاده موحد
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ترکیب متفاوت از پروتئین تخمیر شده هستند، استفاده می کند. از آن جایی که پارچه 
تی شرت با پوست بدن در تماس است پس باید حس نرمی و راحتی به شخص بدهد. 
کاپشن هم چون در فضاهای بیروی مورد استفاده قرار می گیرد باید در برابر شرایط آب 

و هوایی مقاوم باشد و از شخص محافظت کند. 
در تی شرت الیاف پروتئینی تخمیر شده را با پنبه با کیفیت باال ترکیب کرده ایم تا 
به نوعی کامل کننده آن باشد. نخ به دست آمده با این روش باعث ایجاد زیردستی 
نرم و لطیف در پارچه های سنگین می شود. در مورد کاپشن هم یک پلیمر پروتئینی 
آبگریز طراحی شده است که پس از ریسندگی و بافندگی با استانداردهای گولدوین 
از نظر کیفیت ماده اولیه مورد نیاز برای قسمت بیرونی لباس مطابقت دارد. در نتیجه 
کاپشن جدید برای استفاده در فضاهای بیرونی در فصل زمستان و همچنین خیابان های 
توکیو مناسب است. کمپانی اسپایبر عالوه بر گولدوین با طراح اوت کوتور ژاپنی، یوئیما 
ناکازاتو نیز همکاری داشته است.به گزارش سرویس اطالع رسانی نساجی امروز، ابریشم 
عنکبوت طبیعی در آب دچار جمع شدگی بسیار زیاد )جمع شدگی تا ۵۰ درصد( می شود. 
ناکازاتو از این ویژگی برای خلق طرح های سه بعدی و تهیه پوشاک از نخ پروتئینی 
تخمیر شده استفاده کرده است. او نام این روش را »بیواسماکینگ« یا چین چین کردن 
پارچه به روش زیستی گذاشته است. ناکازاتو تکنیک بیواسماکینگ را در دو شوی کوتور 
در هفته مد پاریس به کار گرفت. تنوع ساختار پارچه و رنگ ها در لباس های نمایش 
داده شده به خوبی قابل مشاهده بودند. بسیاری از اکسسوری ها نیز از مواد اولیه به دست 
آمده از پروتئین تخمیر شده تهیه شده بودند. این مواد اولیه دارای منشا زیستی بوده و 

از پلیمرهای پروتئینی مشتق می شوند و دارای قابلیت زیست تجزیه پذیری هستند. با 
بهره گیری از منابع تجدیدپذیر برای مواد اولیه مورد نیاز می توان یک سری از مشکالتی 

را که در رابطه با پایایی مواد اولیه پلیمری سنتی وجود دارد، برطرف کرد.

 پایان عمر محصول
مواد اولیه تهیه شده از پروتئین تخمیر شده مشکالت مربوط به پایان عمر محصول را 
ندارد. تست اولیه زیست تجزیه پذیری نتایج مثبتی را برای ماده اولیه خام در محیط 
های مختلف نشان داده است. همان طور که می توان خصوصیات ماده اولیه به دست 
آمده از پروتئین تخمیر شده را با توجه به کاربرد نهایی آن تغییر داد، زیست تجزیه 
پذیری مواد اولیه نیز قابلیت اصالح در آینده را دارد. کمپانی اسپایبر در حال حاضر 
برای به کارگیری مواد اولیه پلیمری پروتئینی در صنعت با دو چالش بزرگ روبرو 
است: هزینه و مقیاس. در شرایط فعلی تولید این مواد اولیه در مقیاس انبوه دارای 
نخستین  ساخت  پروژه  سال ۲۰۱9  اواسط  در  اسپایبر  است.   هایی  محدودیت 
کارخانه تولیدی پروتئین تخمیر شده را در تایلند آغاز کرد. زمانی که این کارخانه 

شروع به کار کند، امکان تولید صدها تن محصول در سال وجود دارد. 
اسپایبر نشان داد که مواد اولیه تهیه شده از پلیمرهای پروتئینی از نظر صنعتی راهکاری 
مناسب و قابل پیشرفت هستند. آن ها همچنان به تالش خود ادامه می دهند و سعی 
دارند تا با الهام از طبیعت و تمرکز بر عملکرد مواد اولیه محصوالتی را عرضه کنند که 

قابلیت استفاده در صنایع مختلف را داشته باشد. 

شکل 3- تی شرت Planetary Equilibrium)سمت چپ( و Moon Parka)سمت راست( که حاوی الیافپروتئینی تخمیر شده هستند

شکل۲-نخ های تهیه شده از پروتئین تخمیر شده )سمت چپ( که با استفاده از فرایند اسپایبر برای استفاده در بخش پوشاک و خودروسازی)سمت راست( تولید شده اند. 
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تهیهوتنظیم:
مهندساکبرشیرزاده

بخش بیست و چهارم

تداوم سلسله ساسانی- دوران زمامداری یزدگرد 
اول

تصویر شماره یک، یزدگرد اول را نشان می دهد که 
ملبس به جامه پشمی بسیار زیبا و یقه و سرآستین 

تکه دوزی شده و سال کمر زربافت است.
پس از کشته شدن بهرام، یزدگرد اول به سلطنت رسید. 
او چون مایل به تجدید قدرت بزرگان و اتخاذ سیاست 
مالیمی نسبت به مسیحیان نبود، مورد مخالفت طبقه 
ممتاز قرار گرت و پس از مرگ او، رقابت شدیدی بر 
سر جانشینی وی در گرفت و سرانجام بهرام پنجم در 

نتیجه مساعدت نظامی امیرعرب حیره پیروز شد.
این پادشاه که از سرگذشت اجداد خود باخبر بود، برای 

ان که بتواند در مقام سلطنت باقی بماند با طبقه متاز از 
در دوستی برآمد و قستمی از حکومت را به آنان واگذار 
کرد. وی در مبارزه با هون های وحشی پیروز شد و با 
حکومت روم قرارداد مبنی بر دفاع مشترک در مقابل 
هون ها منعقد نمود. بهرام، خوش نام ترین سالطین 
ساسانی است. عشق او به شعر و موسیقی و شکار بر 

شهرتش افزوده است.

تصویر شماره ۲. نقش یکی از بانوان ساسانی

تصویر شماره ۲، تصویر یکی از بانوان ساسانی ) ماکه؟( 
روی یکی از نگین های آن دوره را نشان می دهد. این 
آناهیتا در نقش رستم  با نقش  قابل مقایسه  نقش 
است. آناهیتا نیز مانند ملکه سرمشهد، گیسوانی تابدار، 
گردنبند درشت و پیراهنی نازک و چین دار در بر دارد 
و کاله بزرگی بر سر دارد که پارچه لطیفی از پشت 
آن آویزان است. در کتاب هرتسفلد، عکس نگینی نیز 

پژوهشی در سیر تکامل

لباس اریانیان رد ادوار مختلف
وجود دارد که قابل مقایسه با این دو نقش استک 
باید توجه کرد که در زمان سالطین هخامنشی، نقش 
زن یا ملکه و حتی کودک در نقوش برجسته دیده 
نمی شود در صورتی که در زمان سالطین ساسانی، زن 
در کارهای اجتماعی دخالت بیشتر دارد و در نقوش 

سکه ها نیز دیده می شوند.
در تصویر شماره ۲، متأسفانه باز هم در این دوره فقط 
از لباس ملکه ها که نوع آن نازک و چسبان است، 
نمایان می باشد و مدرک دیگری وجود ندارد اما به 
طور کلی می توان گفت لباس زنان در دوره ساسانی 
اغلب عوض شده اما تغییرات چندانی نکرده است. 
لباس ها شامل یک پیراهن نازک، تنگ و بلند تا روی 
شلوارهایشان است ولی دستمال روسری ساده تر شده 
است و یا چین های ریز و درشت در زیر خط شانه ها 
می افتد. در بعضی اوقات کوتاه تر بوده و مانند یقه دور 
گردن مرتب شده است. گیسوان در دسته های جدا از 
هم بافته شده و بعضی اوقات با یک روبان در پشت 
سر بسته شده است. اکنون باید دید سایر مردم از 
قبیل درباریان و اشخاص معمولی در زمان ساسانیان 
چگونه لباس می پوشیدند و بهترین مدرک برای این 
تجسس، نقوش بیشاور می باشد. حجاری های بیشاور 
) نزدیک کازرون( برای مطالعه لباس های معمول در 
عهد ساسانیان مدرک بسیار خوبی محسوب می شود. 
نقوش برجسته حجاری شده در این محل در زمان 
امپراتور   - والرین  بر  غلبه  افتخار  به  و  اول  شاپور 
انجام شده است. در تصویر شماره ۳، شاپور  روم-  تصویر شماره یک. یزدگرد اول
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او لگدکوب  سوار اسب است و دشمن در زیر پای 
شده است. در مقابل شاه، والرین زانو زده و سواران 
پادشاه در سه ردیف نمایان هستند. لباس سواران مانند 
خود پادشاه عبارت است از قبای یقه دار که قسمت 
پایین آن مشخص نیست و نمی توان فهمید هنگام 
نشستن روی اسب، دامن ها قبا در زیر پای شخص 
مخفی می شده یا این که برای سواری، قبای کوتاه 
و  فراخ  بسیار  شاپور،  سواران  می پوشیده اند.شلوار 
چین دار است. کاله آنان تخم مرغی شکل و ظاهراً از 
نمد بوده است. در مجموع قیافه سواران با کاله بلند 
و قباهایشان بی شباهت به درباریان عهد قاجار نیست. 

تصویر شماره 3. شاپور

دربار،  اول  شخص  یا  وزیر  شاپور،  اسب  مقابل  در 
کاله بلند استوانه  ای شکل بر سر دارد که بسیار شبیه 
درباریان قاجار است. زلف های بعضی از سواران بسیار 
بلند و مجعد است و روی شانه هایشان ریخته و زلف 
نیز بیضی  بعضی دیگر کوتاه تر است. کاله پادشاه 
شکل است ولی یک تاج که شباهت به کنگره های 
برج شهر دارد به آن اضافه شده است و گردنبندهای 

قیمتی بر گردن خود انداخته است.
اسب پادشاه نیز با تجمل فراوان آراسته شده است. در 
طرف مقابل این عکس، مردم روم و نواحی مسخر 
دیده  هدایا  و  جنگی  غنائم  با  صغیر  آسیای  شده 
می شوند. ما که در سنجش جزییات لباس مردم آن 
دوره غیر از درباریان هستیم، متأسفانه تمام مدارکی 
که در دست ماست مربوط به پادشاهان و درباریان 
است اما می توان تصور کرد که لباس سواران شاپور 
تقریباً مانند همان لباس مردم معمولی آن دوره است.

تصویر شماره 4. شاپور

در تصویر شماره4، باز هم شاپور سوار بر اسب مجللی 
دیده می شود که والرین در مقابلش زانو زده است. 
در سمت راست والرین، وزیر شاپور ایستاده است و 
کاله بلندی بر سر دارد کمی عقب تر سردار ایرانی 
در حالت ایستاده دیده می شود. فرشته ای باالی سر 
شاپورعالمت پیروزی را در دست دارد و به جانب شاه 
در پرواز است. در این نقش، لباس وزیر و فرمانده قوای 
شاپور را کم و بیش می توان تشخیص داد. لباس وزیر 
همان قبای بلندی است که شاه و درباریان بر تن دارند 
و کاله او نیز مانند کاله درباریان است. لباس فرمانده 
قوا ظاهراً عبارت است از شنل و نیم تنه کوتاه و شلوار 
کوتاه ) شاید برای سواری( و شمشیر بلند که به کمر 

آویزان است و کاله بلندی که نوج آن برگشته است.
در سمت راست، اشخاصی نقش بسته اند که لباس آنها 
شباهت زیادی به لباس اقوام مختلف آسیای صغیر و 
ارمنستان داردو عده ای از انها مسلح هستند و بعضی 

دیگر ظاهراً هدایایی برای شاه می برند.
از مقاله تاریخ لباس در ایران، نوشته پرویز بهنام از 
مجله سخن چنین بر می آید که این دوره یکی  از 
درخشان ترین دوره صنعت پارچه بافی در ایران است 
ایران در رشته های دیگر، جاه و  پیشرفت  اصواًل  و 
جالل دربار شاهان ساسانی را پیش می اورد که در 
است.  آمده  پیشرفت حاصل  نیز  پارچه بافی  صنعت 
درباره اهمیت پارچه بافی در ایران و به خصوص دوره 
ساسانی، سعید نفیسی در مجله ایران امروز مقاله ای 
تحت عنوان »زری بافی و بافندگی در ایران« چنین 
می نویسد  »نکته بسیار جالب توجه در تاریخ صنایع 
ایران این است که در کلیات و جزئیات دوره های پیش 

از اسالم و دوره های اسالمی صنایع ایران به هیچ وجه 
اختالفی نیست و پیداست که ذوق و روح ایرانی در این 
دوره ها ممتد زندگانی خود به هیچ وجه تغییر نکرده 
است. تمدن اسالمی اندک تغییری در هنرنمایی ایرانی 
پیش نیاورده است. صنعت بافندگی به خصوص به 
مدت ۳-4 قرن به همان اصول دوره ساسانیان باقی 
مانده است و حتی در جزئیات آن هم تغییری دیده 

نمی شود.«
به راستی تمدن ایران چنان در جهان ریشه گرفته 
بود که نفوذ بیگانه نتوانست در آن رخنه ای کند. نه در 
دوره های پیش از اسالم تسلط یونانیان در آن راه یافت 
و نه در دوره های اسالمی غلبه عناصر دیگر نتواست 
در آن راه باز کند حتی نتیجه برعکس شد و تازیان در 
ایران به صنایعی که به منتهای ترقی خود رسیده بود، 
برخوردند و آن را به قلمرو وسیع خود بردند و اصول این 
صنعت حتی در کناره های دریای روم و تا کشور اسپانیا 
رفت ودر دربار خلفای اموی و قرطبه نیز انتشار یافت. 
می توان گفت که با وجود تغییراتی در سیر تمدن و ورود 
نژادهای بیگانه در سرزمین ایران، روح و ذوق ایرانی با 
خونسردی و پافشاری کامل، خود را زنده نگاه داشت. 
همین غلبه روح صنعتی ایرانی بر تمدن اسالم سبب 
شده است که در دوره های اسالمی، تشخیص میان 
صنایع ایران و آن چه در ایران ساخته شده با صنایع 
کشورهای دیگر اسالم و آن چه هنرمندان ایرانی در 
خارج از خاک ایران ساخته اند، دشوار شود و تردیدی 
نیست که در زمان خلفای عباسی، اصول صنعتی ایران 
در بغداد کاماًل رواج داشته و مدت های مدید کشور 
عراق، رابطه میان کشورهای شرق و غرب بوده و نفوذ 
صنایع ایران از این راه به غرب آسیا رفت. از سوی 
دیگر در زمان طاهریان و مخصوصا زمان سامانیان که 
خراسان و ماوراءالنهر یکی از مراکز عمده تمدن ایران 
بود، صنایع ایران تا مشرق آسیا هم پیش رفت و به 

مرز چین رسید.
آن چه امروز از بافته های آن دوره در موزه های اروپا 
را  ساسانی  دوره  صنایع  اصول  کاماًل  مانده،  باقی 
آشکار می کند و نمونه  های برجسته  ای از هنرمندی 
بافندگان ایران در آن دوره است. برای مثال پارچه 
معروفی در فرانسه وجود دارد که نقش مرد ایستاده ای 
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را نشان می دهد که گلوی شیر را می فشارد. به جز 
آن پارچه دیگری در برلین آلمان وجود دارد که نقش 
فیل دارد و از ابریشم بسیار زیبایی بافته شده است. 
در موزه لوور پاریس نیز پارچه ای منقش به تصویر دو 

فیل و در حاشیه آن یک قطار شتر وجود دارد.

تصویر شماره 5. نقش شاپور اول روی بشقاب نقره ای 

در حال شکار گوزن

تا قرن پنجم هجری، ذوق ایرانی در صنایع سوریه، 
مصر و اندلس منتهای نفوذ را داشت اما نمونه  هایی 
کیفیت  مانده،  باقی  دوره  این  پارچه های  از  که 

چندان خوبی ندارند.
دوره  در  آن  بافت  و  پارچه   ترقی  درباره  ویلسن 
حفاری های  در  پارچه ها  »اثر  می نویسد  ساسانی 
ساسانی  زمان  در  است.  شده  دیده  تاریخ  ماقبل 
مصنوعات  که  نمود  ترقی  حدی  به  پارچه بافی 
کارخانه های ایران در اروپا خریدار داشت و در مقابر 
سالطین اروپایی پیدا شده است؛ از این رو معلوم 
ایران در خارج مورد توجه  پارچه های  می شود که 
بوده است. منسوجات ایران چندین قرن، سرآمد و 
بی نظیر بوده و پارچه های پشمین و ابریشمی که با 
تارهای زر و سیم سرشته می شند، لباس سالطین 
را تشکیل می داد ) تاریخ صنایع ایران، صفحه ۱۳(

در  دانمارکی-  نامی  ایران شناس  سن-  کریستین 
کتاب معروف خود که ۳۰ سال در تألیف آن رنج 
برد و تحقیق عمیق و پر ارزشی در حیات سیاسی، 
ساسانیان  زمان  ایران  هنری  و  اجتماعی، صنعتی 
کرده، درباره پارچه بافی و هنر رنگ آمیزی و نقش 
و نگار آن و دوخت جامه چنین می گوید »مواظبتی 

که حجاران طاق بستان در نشان دادن بافت پارچه 
شناختن  طالب  که  ما  برای  برده اند  کار  به  البسه 
بسیار  هستیم،  ساسانیان  دوره  منسوجات  اقسام 

گرانبهاست.«

تصویر شماره 6. نقش شاپور دوم در حال شکار بز 

وحشی در روی بشقاب نقره ای

به  که  هستند  کسانی  نخستین  هرتسفلد،  و  زاره 
پرداخته اند  ساسانی  دوره  لباس  تشریح  و  توضیح 
» تنوع بسیاری در پارچه البسه شاهان و خدایان 
در حجاری های مختلف وجود دارد. به نظر می رسد 
ابر،  از لکه های  گاهی زینت جامه ها عبارت است 
گل های چهار پر که با اقسام مختلف آنها را تزئین 
می کردند. در یک جا به صورت صفحه شطرنج و در 
جای دیگر به شکل جواهر و لؤلؤ گاهی هم در روی 
پارچه مروارید می دوختند. بعضی از جامه ها با تصویر 
حیوانات نقش بسته اند مانند میش کوهی، خرس، 
مرغابی، حواصیل. همچنین بعضی از نقوش مرکب 
هم می بینیم مانند مرغابی هایی که رشته های برگ 
شکل لوزی انها را احاطه کرده است و در فاصله 
آنها ستاره، گل با تاج مروارید دوزی شده اند. گاهی 
هم صفحات مدوری رسم کرده اند که شاخه سدر و 

یا صورت پرندگان در آنها قرار دارند.
یک قطعه از منسوج عهد ساسانی با همین نقش 
در موزه حرفه های هنری برلین محفوظ است. این 
پارچه را در یکی از کلیساهای آلمان برای بستن 

یکی از اشیاء مقدس آن کلیسا به کار برده ند.
خود  قایق  در  که  پادشاه  مزبور،  حجاری های  در 
را  آن  اژدهاست که  نقش  دارای  لباسش  ایستاده، 

و  است  خیالی  حیوان  این  می  خوانند.  هیپوکامپ 
مأخوذ آن از اژدهای صنایع چین است. از نقوش 
غارهای  تصاویر  در  را  بعضی  منسوجات ساسانی، 
نوع  این  طرح  نموده اند.  ترسیم  چین  ترکستان 
جانب  از  نخست  ابریشمی  منسوجات  نقش های 
شرق برآمد و به غرب رسید و صنعتگران بیزانس به 

تقلید آن پرداختند.
توانگران و صاحب مقامان ایرانی برای هر فصل جامه 
از پارچه خاصی داشتند. ثعالبی می گوید » خسرو از 
غالم  است.  کدام  جامه  بهترین  پرسید  خود  غالم 
گفت: اما در بهار شاهجانی و دیبقی در تابستان توزی 
پائیز ملیر رازی و ملحم مروزی، در  و شطوی، در 
زمستان خز و حواصیل و در سرمای سخت قز آستر 

دار که میان آن را از قز انباشته باشند.«
پوست،  از  ایرانیان  جامه   « گوید:  تسانگ  هیون 
است.«  شده  ساخته  منقش  ابریشم  یا  نمد  پشم، 
به طور خالصه  ایران  از محصوالت صنعتی  وی 
چنین یاد می کند » در محصوالت عمده این کشور 
طال، نقره، مس، بلور کوهی و مروارید نادرالوجود 
و مواد گرانبهای دیگر است. صنعتگران این ملک 
چیزهای  و  قالی  و  پشمی  ابریشمی،  پارچه های 
از  دیگر می بافند. مسلماً صنعت پارچه بافی یکی 
صنایع مهم ایران بوده است.« )کتاب ایران در زمان 

ساسانیان، صفحه47(
در  ایران  میراث  کتاب  در  نیز  الکهارت  الرنس 
زمینه پیشرفت صنعت نساجی دوره ساسانی چنین 
می نویسد:» در فواصل بین جنگ های ممتد ایران 
ساسانی و روم، کشور اخیر توانست در باب صنعت 
و حرفه ایران اطالعاتی به دست آورد. محصوالت 
عالی و فاخر دستگاه های بافندگی ایران تأثیر بسیار 
در مغرب زمین داشت. طبق کتب موجود، منسوجات 
ساسانی در قرن پنجم در مغرب زمین همه جا تا گل ) 
فرانسه سابق( مورد ستایش بود. اگرچه اسیران رومی 
و یونانی )که پادشاهان ساسانی در بالد شوش، جندی 
شاپور و شوشتر مسکن دادند(، اطالعات خوبی در باب 
بافندگی داشتند اما از انتقال صنعتگران انطاکیه به 
شهرهای مذکور و صنعت بافندگی در ایران استفاده 

بسیار عمل آوردند.
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 تغییرات شرکت های نساجی

 شرکت صنایع فرش سپنتا نگین کویر  )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ9۷/۸/2۱، محل شرکت به آران و بیدگل، 

شهرک سلیمان صباحي، بلوار امید، بلوار کار، پالک ۶2۷ ، طبقه۸۷4۱۷ تغییر یافت.

 شرکت صنایع نساجي اطلس ریس کاشان  )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ9۸/۱2/۱،  موسسه 
حسابرســي امین محاســب روش   به عنوان بازرس اصلي و حسین عرب شاه   به عنوان 

بازرس علی البدل انتخاب شدند.

 شرکت ریسندگي نگین مشهد  )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ9۸/۱2/۶، مؤسسه حسابرسي 
و خدمات مدیریت مهرگان تراز و همکاران به عنوان بازرسي اصلي و علیرضا الدن مقدم 

به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

 شرکت رنگرزي و ریسندگي زمرد مشهد  )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 9۸/۱2/۶،مؤسسه 
حسابرسي و خدمات مدیریت مهرگان تراز و همکاران   به عنوان بازرس اصلي و علیرضا 

الدن مقدم  به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

 شرکت نساجي تابش بافت میامي  )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 9۸/۱2/۱0، رضا مقصودي به عنوان رئیس هیئت 
مدیــره و مدیرعامل ،امیر مقصودي به عنــوان نایب رئیس هیئت مدیره، مریم مومني و 

ریحانه مقصودي   به عنوان بازرس اصلي و علی البدل  تعیین شدند.

 شرکت نساجي گلچهر کاشان  )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ9۸/۱2/۱،  موسسه 
حسابرســي امجد تراز و رضا حجازي به سمت بازرس اصلي و علی البدل انتخاب شدند. 

روزنامه کیمیاي وطن جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت نور بافت  )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 9۸/۱2/2۶، رویا خیامي به ســمت رئیس هیئت 
مدیره، نوید رجالي به  سمت نایب رئیس هیئت مدیره و  جلیل رجالي  به سمت مدیرعامل  

انتخاب شدند.

 شرکت تعاوني تولید نخ الستیک تایر کورد
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ9۸/9/25،  صورت هاي 
مالي و عملکرد تعاوني منتهي به سال ۱۳9۷ تصویب شد. مصطفي واشقاني  به نمایندگي 
از شرکت مجتمع صنایع الستیک پیشرو زاگرس کرمانشاه  به سمت رئیس هیئت مدیره 
،خانم پروین رحمن پور به  ســمت نایب رئیس هیئت مدیره ، هرمز بیگدلي به ســمت 
مدیرعامل،  موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت  سامان اندیشان یکتا  به عنوان بازرس 
اصلي و صغري رحمن پوربه ســمت بازرس علي البدل انتخاب شــدند.روزنامه جمهوري 

اسالمي جهت انتشار آگهي تعیین شد.

 شرکت تولیدي واال بافت سپاهان  )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ99/2/۳، روزنامه زاینده 
رود جهت نشر آگهي هاي شرکت تعیین شد. عبدالرسول محققیان به سمت رئیس هیات 

مدیره ، زهره ســید قلعه جوزداني به سمت مدیرعامل و محمد محققیان به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره انتخاب شدند. 

 شرکت آریا فرش اخوان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 9۷/۱2/۱0،  سرمایه  شرکت از مبلغ ۱2400000000 

ریال به مبلغ 20400000000 ریال افزایش یافت.

 شرکت طالریس کاشان )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 9۸/۱۱/2۷، ترازنامه 
و حساب ســود و زیان شرکت منتهي به سال ۱۳9۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه 
حسابرسي و خدمات مالي آتیه نگر به عنوان بازرس اصلي و سعید میرزاآقاخاني به عنوان 

بازرس علی البدل انتخاب شدند .

 شرکت نساجي بهار کاشان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ9۸/۱۱/2۷، موسسه 
حسابرسي و خدمات مالي آتیه نگر به عنوان بازرس اصلي و سعید میرزاآقاخاني به عنوان 
بازرس علی البدل انتخاب شــدند.تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالي 9۷ به تصویب 

رسید.

 شرکت صنعتي الیي ساز )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 9۸/4/2۶،  علي محمد سعادت به سمت رئیس هیئت 
مدیره ، علیرضا موبد  به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمود زیني به 

سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. 

 شرکت نساجي و بازرگاني نگین الماس کاشان )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 9۸/۳/20، ترازنامه و حساب 
ســود و زیانسال هاي مالي ۱۳9۶ و ۱۳9۷ به تصویب رســید. ابوالقاسم فیني زاده  به 
عنــوان رئیس هیأت مدیــره، معصومه مصباحي به عنوان نائــب رئیس هیأت مدیره ، 
ابوالفضــل ســاطع بیدگلي به عنــوان مدیرعامل، مجتبي جندقیــان و محمد دادخواه  
به عنوان بازرس اصلي و علی البدل شرکت انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا براي آگهي 

هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت تعاوني ایپک بافت ترنج 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 9۸/9/25،عاطفه رضئي 

به سمت بازرس اصلي و شیرین جعفري به عنوان بازرس علی البدل  انتخاب شدند.

 شرکت پایا جین اصفهان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 9۸/۱2/22، موسسه آئین 
تــراز آریا به عنوان بازرس اصلي و مهــرداد همدانیان به عنوان بازرس علی البدل انتخاب 

شدند

 شرکت تعاوني دوخت اعالي نوین ابهر 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ9۸/۱2/۱۱، موضوع شرکت به شرح 
ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح شــد:» ایجاد کارخانه ریسندگي و 
بافندگــي و تولید انواع نخ و پارچه و صنایع تکمیلي )مربوط به پارچه  طراحي و رنگرزي 
و...(، انجام فعالیتهاي تولیدي در زمینه انواع پوشاک، صنایع دستي، ایجاد فروشگاه و تهیه 
و توزیع انواع پارچه، صادرات و واردات محصوالت تولیدي درصورت ضرورت قانوني پس 

ازاخذ مجوزهاي الزم«
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 شرکت کیسه الوان فجر )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 9۸/۱2/20، اکبر صمدي به 
سمت رئیس هیأت مدیره، عباس خلیل نیا به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و محمدجعفر 

خلیل نیا به سمت مدیرعامل انتخاب شدند.

 شرکت کیسه زرین شمال )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 9۸/۱2/2۱، موسسه 
پردازش حســاب هونام به ســمت بازرس اصلي و محمود شــیرزادي به سمت بازرس 

علی البدل انتخاب شدند.

 شرکت صنایع تار و پود زرین شمال )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مــورخ 9۸/۱2/۱9،  محمود 
شــیرزادي به سمت بازرس اصلي و ابوالفضل جعفري به سمت بازرس علي البدل انتخاب 

شدند . روزنامه ابرار جهت نشرآگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت ترمه مهر نیکو )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 9۸/۱2/۱2،  شرکت مذکور، منحل 
اعالم و نیما به ســمت مدیرتصفیه انتخاب شــد. محل تصفیه تهران، خیابان فلسطین، 

نرسیده به انقالب، پالک ۳۱۸ واحد ۱۷ است.

 شرکت تعاوني حریردوخت بانوي بختیاري
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 95/۱/22،  الهام کریمي به عنوان 

بازرس اصلي و جعفر باقري به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

 شرکت صنایع فرش گنجینه یزد )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ9۸/5/۱، هر یک از مدیران باید در مدت 
مدیریت خود مالک حداقل یک سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان 
وثیقه و تضمین خساراتي که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت 
وارد شود و به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق 
ناشیه از آن از قبیل حق راي و دریافت سود نمي باشد ولي مادامي که مدیر مفاصا حساب 
دوره تصدي خود را از شــرکت دریافت نکرده ســهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق 

شرکت باقي خواهد ماند.

 شرکت الیاف ارغوان گستر سپید )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 9۸/۱۱/۷،  شــعبه جدید شرکت در تهران، میدان 
نوبنیاد، خیابان پاسداران شمالي، نارنجستان پنجم، پالک ۱، واحد 5  قرار دارد. مدیر شعبه 

جدید  پدرام قاضي زاهدي است.

 شرکت نخ بهار فام )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مــورخ 9۸/9/۸،مهدي 
نباتچیان به ســمت رئیس هیئ تمدیره ، مجید نباتچیان به ســمت نایب رئیس هیئت 
مدیره ، ســجاد نباتچیان به سمت مدیرعامل، یوسف یوسفیان به سمت بازرس اصلي و 

غالمحسین صحافي به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند.

 شرکت ریسندگي و بافندگي آذر آران تهران )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ9۸/۱0/25، موسسه 
امین حســابرس افق به سمت بازرس اصلي و مجید طالبي به کدملي 00425220۸0 به 

سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند.

 شرکت پارسیان نساجي مهرآزما )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 9۸/۶/۳۱،  محل شــرکت به شهرک 
صنعتي مشــهد،خیابان صنعت جنوبي، پالک 552 تغییر یافت. و  شــعبه اول شرکت در 
مشــهد،  خیابان خسروي نو،  پاســاژ نور،  پالک ۳۸  به مدیریت مرتضي محمد حسین 
زاده،  شــعبه 2 شرکت در مشــهد،  چهارراه مصلي،  بلوار چمن،  نبش چمن ۶5،  پاساژ 
ملت،  پالک 2۳  به مدیریت دانیال محمد حسین زاده، شعبه ۳ شرکت در مشهد ، خیابان 
امام رضا ، مقابل هتل قصر،  پاســاژ اتحاد ، پالک ۳9به مدیریت رضا محمد حسین زاده 

قرار دارد.

 شرکت صنایع تولیدي فرش کتیبه مهر کاشان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 99/۱/5، محمد ضابطي 
به ســمت رئیس هیئت مدیره ، سپیده ضابطي به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت 
مدیره ، مهدي ایزدي به ســمت بازرس اصلي و یاسر میري به سمت بازرس علی البدل 

انتخاب شدند.

 شرکت فرش شبستان مشهد )بامسئولیت محدود(
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 9۸/۱2/۱۱ ،محل شرکت به اصفهان، آران و بیدگل 

، شهرک سلیمان، صباحي، بلوار امید، بلوار کار،  پالک ۶4۱ ، طبقه همکف تغییر یافت.

 شرکت ریسندگي و بافندگي زرین نجف آباد )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 99/2/2، موسسه 
حسابرســي و خدمات مدیریت آوند به ســمت بازرس اصلي و محمد نوروزي به سمت 

بازرس علی البدل انتخاب شدند.

 شرکت رایا گوني بافت بوکان ) بامسئولیت محدود(
برابر صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 99/۱/25،ســیامند چرخ انداز به سمت مدیرعامل، 

محمد محمد به ۱22۳4۷۱۱5 به سمت  رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند . 

 شرکت ستاره بافت پارسیان )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 99/۱/۱۷،یوســف جعفري به سمت رئیس هیئت 
مدیره، فاطمه رام به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سمیرا جعفري به سمت مدیرعامل 

انتخاب شدند.

 شرکت منسوج مصنوعي گرمسار)سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ۱۱/2۶/ شهرام پرویز به 
سمت مدیرعامل، علیرضا ایزدي یار به سمت رئیس هیئت مدیره ، پژواک پرویز به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره ، سولماز قباخلو به سمت بازرس اصلي و سحر حسیني  به سمت 

بازرس علی البدل انتخاب شدند.

 شرکت صنایع نساجي نقش گستر راستین )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 9۷/5/2۳، مرکز اصلي شرکت به کاشان،  

قطب راوندي،  کوچه حکمت، کوچه افشان هفتم  تغییر پیدا کرد.

 شرکت نساجي نگین البرز آران)سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 9۸/۱0/25،  عباس 
قامتــي  به عنوان بازرس اصلي و عباس بهادري به ســمت بازرس علی البدل انتخاب 

شدند.
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 شرکت نارون سالمت کارینا )با مسئولیت محدود(
تولید و بسته بندي انواع البسه بیمارستاني و درماني، تولید، بسته بندي و توزیع انواع کاالهاي 
پزشــکي، تولید انواع البسه یکبار مصرف بیمارستاني زمینه فعالیت، ۱000000 ریال سرمایه، 
محمدحسین بیات نیا مدیرعامل و شیراز، شهرک صدا وسیما، بلوار جانبازان، کوچه ۳۸ جانبازان، 

پالک ۷4 ، طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت آرتمن تافته )سهامي خاص(
طراحي، ریسندگي و بافندگي و نساجي و تکمیل محصوالت نساجي اعم از احداث کارخانه هاي 
ریســندگي اعم از تولید الیاف، تبدیل الیاف به نخ، تبدیل نخ به پارچه و بافندگي، فرایندهاي 
تکمیلي انجام شــده بر روي پارچه مانند رنگرزي و چــاپ زمینه فعالیت، ۱00000000 ریال 
سرمایه، سیدمحسن عبودزاده مدیرعامل و تهران، تهران ویال، خیابان شهید سید حمیدصفویان، 

پالک ۶۶ ، طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است.  

 شرکت صدر گستران نورسا طوس )بامسئولیت محدود(
خرید، فروش، تولید، توزیع، بسته بندي صادرات و واردات کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني و پوشاک 
مردانه و زنانه و کیف و کفش زمینه فعالیت،۱000000000 ریال سرمایه، ایمان ولي پورمدیرعامل 
و مشهد ، خیابان شهیدرجایي، خیابان آیت اله شیرازي ، ساختمان بازارمرکزی، طبقه سوم مرکز 

اصلی شرکت است.

 شرکت آیسان تجارت پایدار )بامسئولیت محدود(
بســته بندي خرید و فروش تولید و توزیع و واردات و صادرات پوشــاک ، چرم ، محصوالت 
وابسته به پارچه زمینه فعالیت، ۱0000000 ریال سرمایه، هدي شهام مدیرعامل، تهران، میدان 
آرژانتین،کوچه هشت متري زماني ، کوچه هشتم ، پالک ۱2، طبقه سوم ، واحد ۸ مرکز اصلی 

شرکت است.  

 شرکت نوتریکا پوشان ایرانیان )بامسئولیت محدود(
خرید، فروش، تولید، توزیع،واردات و صادرات کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني و پوشــاک زمینه 
فعالیت،۳00000000 ریال سرمایه، علي غفاري مدیرعامل و تهران، چهارراه اسالمبول ، خیابان 
فردوسي ، خیابان منوچهري ، پالک ۱۸۶، مجتمع تجاري بازار بزرگ سینا ، طبقه سوم ، واحد 

۱29 مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت بازرگاني پارچه مبلي قماش )بامسئولیت محدود(
تولید و تهیه و تامین و توزیع ،خرید و فروش، و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه 
کاالهاي مجاز بازرگاني اعم از انواع پارچه هاي رو مبلي، پرده، پارچه هاي مجلسي، رو تختي و 
کلیه پارچه ها زمینه فعالیت ، جمشید برگشادي مدیرعامل،2000000000 ریال سرمایه و تهران، 
خیابان انقالب اسالمي ، خیابان بهار جنوبي ، پالک ۳۷ ، برج بهار ، طبقه ۱0، واحد ۷5۱مرکز 

اصلی شرکت است.
 

 موسسه غیرتجاري گروه همیار بانوان زریبار مریوان در
ایجاد کارگاه خیاطي و تولیدي انواع پوشــاک و سنگ کوبي روي انواع لباس زمینه فعالیت، 
۷،000،000 ریال سرمایه، شراره فیضي مدیرعامل وکردستان، مریوان، بلوار شهید عبادت مرکز 

اصلی شرکت است.

 شرکت صنایع دوخت مهنا ) با مسئولیت محدود(
تهیه، تولید، پخش و خرید و فروش و صادرات و واردات انواع پوشــاک بچه گانه و همچنین 
گلدوزي صنعتي زمینه فعالیت،۱000000 ریال سرمایه، مجید جمیلي مدیرعامل و شهرستان 
ري، قلعه نو، مجتمع صنعتي عباس آباد،خیابان کاوه، کوچه کاوه شــرقي، پالک۷09 ، طبقه 

همکف مرکز اصلی شرکت است.

 تاسیسات شرکت های نساجی

 شرکت شادزي عقیق شرق )با مسئولیت محدود(
تهیه، تولید، پخش و خرید و فروش و صادرات و واردات انواع پوشاک مردانه و زنانه اعم از کت و 
شلوار، پیراهن، شلوار جین، شلوار کتان، تي شرت و پولوشرت زمینه فعالیت، ۱00000000 ریال 
سرمایه، فرشته تنهائي مدیرعامل و نیشابور، خیابان امام خمیني، کوچه امام خمیني، پالک 254 

، طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت حجاب آرا شریف ) با مسئولیت محدود(
تهیه، تولید، دوخت و دوز، توزیع و پخش و خرید و فروش انواع پوشــاک زنانه اعم از شــال و 
روسری زمینه فعالیت، ۱000000000 ریال سرمایه، محمدشریف رحیمي مدیرعامل و تهران، 
پانزده خرداد شــرقي، کوچه چاپخانه،کوچه شهید احمدجمشیدپور، پالک ۸، طبقه دوم مرکز 

اصلی شرکت است.

 موسسه غیر تجاري طراحي پارچه و لباس الهام 
طراحي پارچه و لباس، دوخت و متدهاي طراحي دیجیتال و تأمین ملزومات لباس زمینه فعالیت، 
۱/000/000 ریال سرمایه، الهام عصار کاشاني مدیرعامل  و تهران، بلوار مرزداران، خیابان آرش، 

خیابان نامدار سوم، پالک ۱0 ، طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت تولیدي نساج پسر آتش )سهامي خاص(
ریســندگي  بافندگي رنگرزي  چاپ و تکمیل منسوجات زمینه فعالیت، ۱000000000 ریال 
سرمایه، محمدجواد آذر پور  مدیرعامل و اصفهان، خیابان مسجد حکیم ، پالک  ۳0، ساختمان 

تجاري امیر ، طبقه همکف ، واحد 2 مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت تعاوني تیارا دوخت سپهر 
تولید پوشاک زمینه فعالیت، سولماز سلیماني مدیرعامل، ۶۳ میلیون ریال سرمایه و اهواز ، خیابان 

صدرالسادات ، خیابان نظري پور ، پالک  4۸ ، طبقه سوم کدپستي مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت سامان ریس پارس )سهامي خاص(
تولید و توزیع انواع نخ هاي نســاجي و بافندگي و انواع الیاف ریسندگي کارخانجات نساجي، 
واردات ماشین آالت صنعتي و مشاوره صنعتي زمینه فعالیت، ۱0000000 ریال سرمایه، مجتبي 
شاهسون مدیرعامل و تهران، خیابان هشتم نیروي هوائي، پالک ۱2۸ ، طبقه اول مرکز اصلی 

شرکت است.

 شرکت شایسته جویان البرز )با مسئولیت محدود(
خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندي، واردات و صادرات و خدمات انواع پارچه هاي پوشاک 
مردانه و زنانه زمینه فعالیت، ۱00000000 ریال سرمایه، زهرا شیري مدیرعامل و کرج، حسن آباد، 

خیابان معلم، خیابان دانش چهاردهم مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت تولیدي بازرگاني چرم آلما )سهامي خاص(
تولیــد انــواع کیف و کفش و لبــاس و محصوالت زنانــه، مردانه، پســرانه و دخترانه زمینه 
فعالیت،۱000000000 ریال سرمایه، داریوش جعفري مدیرعامل و تهران، باغ سپهساالر، کوچه 
سیدحسین هاشمي، کوچه عندلیب السادات، پالک ۳، طبقه اول، واحد ۱ مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت مهام طب سناباد ) بامسئولیت محدود(
تولید لباس هاي یک بار مصرف بیمارستاني،  تولید ماسک بهداشتي سه الیه و فیلتردار زمینه 
فعالیت، سیدعلي سجادي مدیرعامل،۱00000000 ریال سرمایه و مشهد، وکیل آباد ، خیابان 

دادگر، خیابان دادگر ۱۷ ، پالک۱9 ، طبقه اول مرکز اصلی شرکت است.
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مطالعه ساختار پارچه های پیراهنی و عوامل موثر بر راحتی حرارتی
 علیرضا رفیعی۱ | محسن هادی زاده۱| محمد علی محبوبی نیا۱| فرشید فکوری۱

چکیده
ــای  ــوص لباس ه ــاک ها به خص ــواع پوش ــی ان ــرای راحت ــی را ب ــش مهم ــوا و ... نق ــی ه ــدن، گذرده ــس ش ــت خی ــت، قابلی ــال رطوب ــع و انتق توزی
ــا مشــخص شــدن  ــد؛ بنابرایــن ب ــا ســطح پوســت انســان می باشــند ، ایفــا می کنن ــاط ب ــر کــه به طــور مســتقیم در ارتب ورزشــی و لباس هــای زی
اهمیــت ایــن موضــوع ، بهبــود پارامترهایــی همچــون پارامتــر هــای ذکرشــده می توانــد بــه رونــد افزایــش کیفیت محصــوالت تولیــدی کمک شــایانی 
داشــته باشــد؛ هنگامــی کــه بــدن انســان طــی فعالیــت زیســتی خــود شــروع بــه خنک کــردن و عرق کــردن می کنــد، بایــد رطوبــت حاصــل از آن بــا 
حداکثــر ســرعت بــه پارچــه جــذب گــردد و هــر چــه مــدت زمان کمتــری بــا پوســت انســان در تمــاس باشــد احســاس خوشــایند و راحتی بیشــتری 
را بــه مصرف کننــده کاال می دهــد؛ در ایــن تحقیــق بــه بررســی و مطالعــه ارتبــاط بیــن نمــره نــخ و تراکــم پــود 4نــوع پارچه هــای تــاری- پــودی 
کــه بــا مشــخصات نمــره پــود 30 و 60 انگلیســی و تراکــم پــود cm / 30 و cm /40 ونــخ تــار بــا نمــره ثابــت ۷5 دنیــر و تراکــم cm / 30 و قابلیــت 
جــذب رطوبــت و میــزان عبور دهــی هــوا یــا به طــور کلــی، میــزان راحتــی پارچــه هنــگام فعالیــت شــدید بدنــی کــه منجــر بــه عرق کــردن می شــود 
پرداختــه شده اســت. نتایــج تجزیــه و تحلیــل آمــاری نشــان داده اســت کــه هــر چــه ســاختار پارچــه متراکم تــر باشــد، زمــان الزم بــرای پخــش 
آب کمتــر می باشــد ، ولــی میــزان گذردهــی هــوا نیــز کاهــش می یابــد و باعــث کاهــش راحتــی بــدن هنــگام عرق کــردن می گــردد ، بــا توجــه بــه 
نتایــج بــه دســت آمــده ، نمونــه پارچــه بــا نمــره نــخ پــود 60 انگلیســی و تراکــم پــود cm / 30 ،توانســته اســت بــه دلیــل باز تــر بــودن منفاذ و داشــتن 

جــذب رطوبــت مناســب و گذردهــی هــوا خــوب، خاصیــت راحتــی بیشــتری را نســبت بــه ســایر نمونه هــا داشته باشــد.

پوشاك

مقدمه
یکی از فاکتور های مهم و ضروری برای تمامی لباس ها، راحتی انسان در پوشاک 
می باشد؛این موضوع به رابطه ای به عنوان عکس العمل متقابل بین بدن انسان 
و منسوج تلقی می گردد؛ راحتی یک احساس خوشایند جسمی ،روانی و آرامش 
فیزیکی بین انسان و محیط زندگی او می باشد و شامل انواع :فیزیکی، حرارتی،روانی 
و فیزیولوژیکی است که این موارد ارتباط مستقیم با راحتی انسان هنگام پوشش 
لباس دارد .  راحتی حرارتی در ارتباط با تعادل حرارتی بدن انسان است که باید در 
محدوده ثابت ۵ ± ۳7 درجه سانتیگراد باشد؛ به طور کلی، راحتی پوشاک عبارت 
است از یک وضعیت مطلوب فیزیولوژیکی،روانی و تعادل فیزیکی بین بدن و لباس 

که دارای ارتباط نسبی بایکدیگر می باشند .
 در یک شرایط اتمسفری معمولی،گرمای تولید شده توسط متابولیسم بدن،میتواند 
از طریق هدایت، انتقال و یا تابش به محیط بیرون منتقل گردد،که این کار توسط 
بدن و با عرق کردن و تولید بخار آب، با انتقال حرارت از محیط داخلی بدن به منطور 
حفظ تعادل دمایی خود انجام می شود؛ عرق تولید شده توسط بدن باید راهی برای 
خروج از سطح پوست داشته باشد،بنابراین باید لباسی که مورد مصرف واقع می شود 
توانایی انتقال عرق از سطح پوست به محیط بیرون یا سطح پارچه لباس را داشته 

باشد که در غیر این صورت عدم راحتی و آسایش مصرفکننده را به همراه دارد.
رابطه بین اندازه منافذ در ساختار پارچه های بافته شده با نفوذ پذیری هوا و تاثیر آن بر 
روی راحتی پارچه توسط A.Angelova مورد بررسی قرار گرفت؛ راحتی حرارتی 
لباس و پارچه به شدت وابسته به میزان نفوذپذیری هوا و بخار آب می باشدکه این 

ویژگی ها به میزان تخلخل پارچه و ساختار فنی آن وابسته است.

غلظت یا حجم منافذ در پارچه های بافته شده، مسئول اصلی نفوذپذیری، بخار آب 
و ضد آب بودن پارچه است.اندازه منافذ پارچه، میزان تخلخل و میزان توزیع آنها در 
سطح پارچه، ضخامت پارچه و سرعت جریان هوا در میزان نفوذ پذیری هوا توسط 
پارچه موثر می باشد. هرچه تراکم در پارچه ای بیشتر شود، میزان منافذ پارچه کاهش 
می یابد و نفوذ پذیری هوا پارچه نیز کاهش می یابد؛ این کاهش نفوذپذیری،کاهش 

راحتی لباس هنگام مصرف را به دنبال دارد.
در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از تجزیه و تحلیل های آماری به بررسی 
یک حالت بهینه برای راحتی پارچه های تاری پودی با توجه به نمره نخ پود مصرفی 

و تراکم پودی پارچه پرداخته شود.

تجربیات
به منظور بررسی راحتی 4 نوع پارچه تاری پودی که ویژگی فنی آن ها داخل 
 BS EN 20811 جدول ۱ آمده است، آزمایش های هیدرواستاتیک طبق استاندارد
،قابلیت خیس شدن طبق استاندارد BS 4554 ، مساحت قطره آب پخش طبق 
استاندارد آزمون قابلیت خیس شدن با این تفاوت که این بار به جای زمان مساحت 
 BS5636 سطح مرطوب شده اندازه گیری می شود، گذر دهی هوا طبق استاندارد
،پخش آب طبق استاندارد BS EN29490 وآزمون خمش پارچه طبق استاندارد 
BS3356 انجام گرفت. اثر عوامل انتخابی بر روی راحتی پارچه های تاری پودی 

مورد مصرف در پوشاک از روش آنالیز واریانس ANOVA با سطح اطمینان 9۵ 
درصد و از آزمون دانکن جهت مقایسه میانگین ها استفاده شده است. تجزیه و 

تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss صورت پذیرفته است.
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نتایج و بحث
الف- بررسی اثر فشار هیدرواستاتیک 

میانگین و پراکندگی آزمون هیدرواستانیک در جدول ۲ آمده است،جدول ۳ تجزیه 
و تحلیل یکطرفه )ANOVA( این آزمون را نشان می دهد.

با توجه به جدول ۳، میانگین داده ها اثر معنی داری بر روی فشار هیدرواستاتیک 
،آب عبوری از منافذ نمونه ها.دارد.با توجه به جدول ۲ ، نمونه ۱ برای عبور 
آب مقدار cmH2o که کم ترین مقدار نسبت به سایر نمونه هاست را به خود 
اختصاص داده. بنابراین نمونه شماره ۱ بهترین خاصیت گذردهی آب را از خود 
نشان داده است و دلیل این امر این گونه بیان می گردد که در نمونه ۱ از نخ با 
وزن کمتر با نمره انگلیسی ۶۰ و همچنین از پایین ترین تراکم در نمونه ها یعنی 
تراکم ۳۰ استفاده شده است این عوامل باعث شده پارچه تولیدی از ساختاری 
با تراکم کمتر برخوردار باشد و دارای منافذ باز تر و بیشتری نسبت به مابقی 
نمونه ها بوده و آب بتواند با فشار کمتری از منافذ پارچه عبور کرده و پارچه 

حاصله از نظر گذردهی آب از خودش خاصیت خوبی را نشان بدهد.

ب- بررسی قابلیت خیس شدن

میانگین و پراکندگی آزمون قابلیت خیس شدن در جدول 4 آمده است. جدول 
۵ تجزیه و تحلیل یکطرفه )ANOVA( این آزمون را نشان می دهد. با توجه به 
جدول ۵، میانگین داده ها اثر معنی داری بر روی قابلیت خیس شدن پارچه ها دارد.با 
توجه به جدول 4 ، دو نمونه ۳ و 4 دارای کمترین زمان الزم برای پخش آب اند چرا 
که ساختار دو نمونه ۳ و 4 نسبت به دو نمونه ۱ و ۲ متراکم تر است و دارای منافذ 
کوچک تری هستند ولی باید این مورد را نیز در نظر  گرفت که در دو نمونه ۳ و 4 
میزان نخ پود بیشتری استفاده شده است و از آن جایی که جنس نخ پود استفاده شده 
از پنبه است در اصل میزان پنبه موجود در پارچه افزایش یافته است و این باعث 

شده تا زمان الزم برای پخش قطره آب نیز کاهش پیدا کند.

ج- بررسی قابلیت گذر دهی هوا 

میانگین و پراکندگی آزمون قابلیت خیس شدن در جدول۶آمده است. جدول 7 
تجزیه و تحلیل یکطرفه )ANOVA( این آزمون را نشان می دهد.

با توجه به جدول 7 میانگین داده ها اثر معنی داری بر روی قابلیت گذر دهی 
هوا پارچه ها دارد. با توجه به جدول ۶ ، نمونه ۱ بیشترین گذردهی هوا را نسبت 
به سایر نمونه ها به خود اختصاص داده است چرا که نمونه ۱ بدلیل داشتن 
ساختاری با تراکم کم و روزنه های بیشتر و بزرگتر، بدلیل استفاده از تراکم ۳۰ 
و نمره نخ انگلیسی ۶۰ نسبت به سایر نمونه های مورد آزمایش شده حجم 
بیشتری از هوا را از خود عبور داده و می توان خاصیت گذردهی هوا در نمونه ۱ 

رو به عنوان یکی از حسن های این نمونه به حساب آورد.

د- بررسی قابلیت افتایش ومیزان خمش

میانگین و پراکندگی آزمون قابلیت خیس شدن در جدول8 آمده است. جدول 
9 تجزیه و تحلیل یکطرفه )ANOVA( این آزمون را نشان می دهد؛با توجه به 
جدول 9 میانگین داده ها اثر معنی داری را بر روی قابلیت افتایش پارچه دارد.با 
توجه به جدول 8 نمونه ۱ از سایر نمونه های دیگر کمترین میزان خمش را به 
خود اختصاص داده و این نشان دهنده افتایش خوب نمونه ۱ بوده است چرا که 
در نمونه ۱ از نخ ظریف با نمره انگلیسی ۶۰ و هچنین کمترین تراکم در نمونه ها 

استفاده شده است. 
این عوامل باعث شده پارچه شقی و رقی زیادی را از خود نشان ندهد و به دلیل 
افتایش خوب پارچه، مساحت بیشتری از پارچه با بدن در تماس باشد؛ بنابراین پارچه 
میتواند مقدار بیشتری عرق جذب کند و راحتی نسبتاً خوبی را هنگام مصرف برای 

جدول ۱: مشخصات فنی پارچه های آزمایش شده

جدول ۲. میانگین و پراگندگی حاصل از نتایج آزمون هیدرواستاتیک

جدول 3. تجزیه و تحلیل ANOVA آزمون هیدرو استاتیک

جدول 4. میانگین و پراکندگی نتایج آزمون قابلیت خیس شدن

جدول 5. تجزیه و تحلیل ANOVA آزمون قابلیت خیس شدن
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مصرف کننده به همراه داشته باشد.

5- بررسی مساحت قطره آب پخش شده
میانگین و پراکندگی آزمون قابلیت خیس شدن در جدول۱۰ آمده است.جدول 
۱۱ تجزیه و تحلیل یکطرفه )ANOVA( این آزمون را نشان می دهد؛ با توجه 
به جدول ۱۰ میانگین داده ها اثر معنی داری را روی قابلیت افتایش پارچه دارد.
با توجه به جدول ۱۰ ، نمونه ۳ از سایر نمونه های دیگر مساحت پخش شده آب 
بیشتری را به خود اختصاص داده است؛ چراکه جنس نخ تار از پلی استر است و 
جذب آب باالیی را ندارد، آب بین نخ های تار باقی می ماند و جذب نمی شود و 
در اثر خاصیت مویینگی، آب در راستای نخ های تار حرکت کرده،و از آن جایی 
که در نمونه ۳ از نخ پود با نمره ۳۰ انگلیسی استفاده شده است باعث افزایش 
پنبه است را  از جنس  وزن پارچه شده و به عبارت دیگر میزان نخ پود که 
افزایش داده و افزایش میزان نخ پود باعث افزایش پیش روی آب در جهت پود 

گردیده است؛ و همچنین ساختار نمونه ۳ متراکم تر از سایر نمونه ها است که 
باعث شده یک نخ پود بتواند راحت تر آب را از خود به نخ پود مجاورش انتقال 
دهد؛هنگام در تماس قرار گرفتن این پارچه با بدن می تواند سطح بیشتری از 

بدن را برای تماس با رطوبت به خود اختصاص دهد.

نتیجه گیری
در این تحقیق به بررسی خواص راحتی پارچه های تاری پودی با تراکم و نمره تار 
ثابت و دو نمره پود رایج۳۰ و ۶۰ انگلیسی و تراکم های ۳۰ و 4۰ پود در سانتی 
متر که به طور معمول در پوشاک به کار می رود پرداخته شده است؛ از آزمایشات و 

تجزیه و تحلیل های آماری نتیجه گیری شده است که :
۱- نمونه ۱ به خاطر تراکم کمتر و ظریف تر بودن نخ مصرفی توانسته است قابلیت 
گذردهی هوای بیشتری را داشته باشد و راحتی بیشتر هنگام پوشش برای عبور هوا 

و خنک کردن بدن ایجاد نماید.
۲-افتایش نمونه ۱به علت تراکم کمتر آن و ظریف تر بودن نخ مصرفی،بهتر از 
سایر نمونه ها بوده و مساحت بیشتری از بدن را هنگام پوشش در بر می گیرد که 

در نهایت به جذب بیشتر عرق کمک میکند.
۳- نمونه های ۳ و 4 به علت متراکم بودن نسبت به سایر نمونه ها و درنتیجه نخ 
مصرفی بیشتر ،مدت زمان کمتری طول میکشد تا رطوبت جذب پارچه آنها گردد.

4-نمونه ۱ با توجه به نخ ظریف تر و تراکم کمتر و درنتیجه منافذ بیشتر ،آب بافشار 
کمتری از منافذ آن عبور می کند؛درنتیجه عبور عرق بدن از منافذ آن راحت تر بوده 

و خاصیت راحتی پارچه را بهبود می بخشد.
۵- نمونه ۳ به علت تراکم و وزن نخ پود بیشتر ، میزان پیش روی آب در راستای 
پود به خاطر خاصیت مویینگی، بیشتر بوده و درنهایت مساحت پخش شده قطره 

آب در سطح پارچه نسبت به سایر نمونه ها افزایش پیدا کرده است.

پی نوشت
۱- دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد

)ml/s( جدول 6. میانگین و پراکندگی نتایج آزمون گذر دهی هوا

جدول ۷. تجزیه و تحلیل ANOVA آزمون گذردهی هوا

جدول 8. میانگین و پراکندگی نتایج آزمون خمش

جدول 9. تجزیه و تحلیل ANOVA آزمون خمش

جدول ۱0. میانگین و پراکندگی نتایج آزمون مساحت پخش آب

جدول ۱۱. تجزیه و تحلیل ANOVA آزمون خمش
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منسوجات
ورزشی

تهیهوتنظیم:دکترفرنازنایبمراد

تکنولوژی نانو در ارائه منسوجات ضد بو

                           Anti-Odor 
ــت  ــاجی اس ــت نس ــای صنع ــی از بخش ه ــو یک ــوجات ضد ب ــد منس تولی
کــه از رشــد قابــل توجهــی برخــوردار بــوده اســت. ایــن امــر بازتــاب تمایــل 
ــت.  ــی اس ــس پاکیزگ ــراوت و ح ــت، ط ــظ بهداش ــه حف ــدگان ب مصرف کنن
به ویــژه در بخش هــای خاصــی از صنعــت نســاجی ماننــد پوشــاک ورزشــی، 
ــر، جــوراب و کفــش ایــن امــر اهمیــت بیشــتری یافتــه اســت؛که  لبــاس زی
ــری  ــل و به کارگی ــای تکمی ــدد، اســتفاده از فراینده ــای متع ــان روش ه در می

ــد. ــر می رس ــدف به نظ ــن ه ــول ای ــرای حص ــبی ب ــکار مناس ــواد راه نانوم
ــوی ناشــی  ــر ب ــوع نظی ــواع مختلفــی از بوهــای نامطب ــره ان در زندگــی روزم
ــنده ها و ســیگار وجــود  ــوی ناشــی از آالیـ ــدن، ســن، ب از ســوخت و ســاز ب
دارد. از نظــر شــیمیایی بوهــای نامطبــوع بــه ســه گــروه اصلــی تقســیم بندی 

می شــوند:
۱. اسیدهای چرب مانند بوی بدن، عرق بدن و ...

2. ترکیبات نیتروژنی نظیر ادرار، بوی ماهی و...
۳. ترکیبات گوگرددار مانند مدفوع و ...

امــروزه فنــاوری خوشبوســازی در حــال توســعه روزافــزون می باشــد. در میــان 

روش هــای مختلــف، روش فیزیکــی )جــذب بــو از طریــق کربــن فعــال(، روش 
ــتفاده از  ــازی )اس ــول( و معطر س ــای معم ــه رایحه ه ــو ب ــل ب ــیمیایی )تبدی ش
ترکیبــات معطــر( بــرای از بیــن بــردن بوهــای نامطبــوع پیشــنهاد می شــوند. 
بــا افزایــش شــمار افــرادی کــه بــه بوهــای نامطبــوع حساســیت دارنــد، لــزوم 
ــر  ــه نظ ــروری ب ــاجی ض ــت نس ــازی در صنع ــاوری خوشبوس ــتفاده از فن اس

می رســد.

تعریق و ایجاد بوی نامطبوع
نواحــی از بــدن کــه دارای بیشــترین میــزان تعریــق می باشــد در شــکل نشــان 

داده شــده اســت.
در بــدن انســان حــدود 2/۶ میلیــون غــده عــرق وجــود دارد. کــه 20% از ایــن 
غــدد در ناحیــه پــا قــرار دارنــد. غــدد عــرق بــدن بــه دو گــروه اصلــی تقســیم 

می شــوند:
- غــدد عــرق Eccrine کــه تقریبــاً در سراســر بــدن بــا تراکــم مختلــف توزیع 
شــده اند. ترشــحات آبــی خــارج شــده از ایــن غــدد همــراه بــا ۱-0.2% مــواد 
قابــل انحــالل در آب نظیــر الکتــات ســدیم و پتاســیم، اوره، آمونیــاک، آمینــو 
اســید ســرین، اورنیتین، ســیترولین، اســید اســپاریک، فلزات ســنگین، ترکیبات 
ــی و آنزیم هــای پروتئولتیــک ســبب خنــک شــدن و تنظیــم دمــای بــدن  آل

می شــود.

 
نواحی حضور غدد عرق Eccrine در بدن انسان
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ــا وجــود  ــل، نشــمین گاه و پ ــه در نواحــی زیربغ ــرق Apocrine ک ــدد ع - غ
دارنــد. ایــن غــدد نقــش قابــل توجهــی در ســرمایش بــدن ندارنــد ولــی بــه 
دلیــل ترشــح آب، نمــک، پروتئین هــا و اســیدهای چــرب علــت اصلــی ایجــاد 
بــو هســتند. این غــدد پیش از ســن بلــوغ غیرفعال هســتند. تغییــرات هورمونی 
ــود.  ــدد می ش ــن غ ــت ای ــاز فعالی ــایز و آغ ــش س ــبب افزای ــوغ س در دوران بل
ــود  ــای موج ــرای باکتری ه ــذی ب ــواد مغ ــدد م ــن غ ــی از ای ــات خروج ترکیب
ــر پوســت، مــو و  ــد. باکتری هــای موجــود ب ــر روی پوســت به شــمار می آین ب
پوشــاک، پروتئین هــای حاصــل از ترشــحات غــدد Apocrine را تجزیــه کــرده 
و آنهــا را بــه اســیدهای چــرب تبدیــل می کننــد. اســیدهای چــرب حاصــل بــا 
ســاختار مولکولــی کوچکتــر، قابلیــت تبخیــر داشــته و بــه این ســبب به مشــام 

می رســند.
میــزان تعریــق در بــدن یــک انســان بالــغ حداکثــر حــدود ۱ لیتــر در ســاعت 
بــوده کــه در شــرایط اقلیــم گــرم بیابانــی ایــن میــزان بــه حــدود 2 تــا ۳ لیتــر 

ــد . ــش می یاب ــاعت افزای در س
 

نواحی حضور غدد عرق Aprocrine در بدن انسان

روش های کنترل بوی نامطبوع در منسوجات

از آنجایــی کــه تعریــق بــا کنتــرل دمــای بــدن نقــش مهــم و اجتناب ناپذیــری 
در ســالمت و ایجــاد احســاس راحتــی در انســان ایفــا می کنــد، بنابرایــن کنترل 
معایــب ناشــی از ایــن فعالیــت طبیعــی بــدن بایــد از روش هــای دیگــری انجام 
شــود. در شــکل زیــر دو رویکــرد مختلــف به منظــور کنتــرل بــوی نامطبــوع 

منســوجات ناشــی از تعریق نشــان داده شــده اســت.
 

روش های کنترل بوی نامطبوع در منسوجات

ــواد  ــتفاده از م ــا اس ــوجات ب ــوع در منس ــوی نامطب ــاد ب ــری از ایج جلوگی

ــوجات  ــش منس ــث در بخ ــن مبح ــه ای ــت، ک ــر اس ــری امکان پذی ضدباکت
ــت. ــده اس ــی ش ــروب بررس ضدمیک

ــوان در  ــوع در منســوجات را می ت ــوی نامطب ــواد جــاذب ب ــی نانوم به طــور کل
ــود: ــیم بندی نم ــل تقس ــای ذی گروه ه

۱. سیکلودکسترین ها
2. نانو ذرات کربن فعال 

۳. نانو ذرات خاکستر بامبو
4. پلیمرهای قاصدکی

سیکلودکسترین ها
سیکلودکســترین ها )CD(، اولیگوســاکاریدهای درشــت حلقــه و معمــواًل دارای 
 γو β ،α ــن ــا عناوی ــب ب ــه ترتی ــتند و ب ــدی هس ــد گلوکوزی ــا ۸ واح ۶، ۷ ی

ــوند. ــده می ش ــترین نامی سیکلودکس

مولکول های کوچکی که عنوان »مهمان« به آنها اطالق می شود، قادر به ورود در حفره 
 )Inclusion complexes( داخلی سیکلودکسترین ها و تشکیل کمپلکس های درهم جا
با »میزبان« خود هستند. به دلیل پیوند 4C1 در واحدهای گلوکوپیرانوز، تمام گروه های 
هیدروکسیل نوع دوم در یکی از طرفین حلقه و گروه های هیدروکسیل نوع اول در سمت 

دیگر حلقه قرار می گیرند. حلقه در واقع یک استوانه و به بیان صحیح تر یک مخروط 
ناقص دوجداره است. آنالیز پرتو ایکس سیکلودکسترین ها نشان می دهد که گروه های 
هیدروکسیل نوع دوم )C2 و C3( در لبه پهن تر حلقه و گروه های هیدروکسیل نوع اول 
)C6( در سمت دیگر و سایر هیدروژن های مربوط به C3 و C5 و اکسیژن های اتری، 
درون ساختار مخروطی سیکلودکسترین قرار گرفته اند. همین امر سبب آب دوست 

شدن قسمت بیرونی و ایجاد حفره غیرقطبی در وسط مولکول شده است.

سیکلودکســترین ها را می تــوان در مرحلــه تولیــد الیــاف و یــا تکمیــل 
منســوجات مــورد اســتفاده قــرار داد. یکــی از اهــداف اســتفاده از ایــن مــواد، 

ــد. ــوجات می باش ــود در منس ــوع موج ــوی نامطب ــذب ب ج
 

 چگونگی عملکرد سیکلودکسترین به عنوان جاذب بو

یکــی از خصوصیــات طبیعی سیکلودکســترین ها، امــکان قرارگیــری مولکول ها 
روی یکدیگــر اســت. ایــن امــر احتمــال جــذب مولکول هــای ترکیبــات بــودار 
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را افزایــش می دهــد. از ســوی دیگــر هنگامــی کــه مولکول هــای بــو توســط 
ســاختار سیکلودکســترین جــذب می شــود، تغییــر شـــکل ســاختار مخروطــی 
ایــن مــاده امکـــان نگــه داری موثرتــر مولکول هــای بــو را فـــراهم مــی آورد. 
بــا ایــن وجــود مشــکالتی بــرای اســتفاده از سیکلودکســترین ها بــرای ضدبــو 
کــردن منســوجات وجــود دارد. مولکول هــای ترکیبــات بــو ممکن اســت دارای 
شــکل و اندازه هــای متفاوتــی باشــند، اگــر مولکول هــای ترکیبــات بــو بســیار 
کوچــک باشــند، می تواننــد به راحتــی از حفــره میانــی سیکلودکســترین عبــور 
کننــد و اگر بســیار بزرگ باشــند امــکان ورود بــه حفره داخلی سیکلودکســترین 
وجــود نــدارد. بنابرایــن فقــط ترکیباتــی کــه دارای ســایز مشــخصی باشــند در 

ایــن حفــره قــرار می گیرنــد. 

 نحوه عملکرد پارچه های تکمیل شده با سیکلودکسترین

اتصــال  نحــوه  سیکلودکســترین ها  از  اســتفاده  در  دیگــر  چالــش 
ــیمیایی  ــال ش ــاد اتص ــد. ایج ــی باش ــوجات م ــه منس ــترین ها ب سیکلودکس
ســبب افزایــش مانــدگاری سیکلودکســترین بــر روی منســوجات مــی شــود. 
ــه  ــت روشــی شــدند ک ــه ثب ــق ب ــش در ســال ۱9۸0 موف Szejtli و همکاران

سیکلودکســترین را بــه الیــاف ســلولزی )متــورم شــده بر اثــر عملیــات قلیایی(، 
ــد  ــه عنــوان مــاده واســط، از طریــق پیون ــا اســتفاده از اپــی کلروهیدریــن ب ب

کوواالنســی متصــل می کــرد .

روش های اتصال سیکلودکسترین به منسوجات
۱. اصالح شیمیایی سیکلودکسترین به منظور اتصال به سطح الیاف 

ــی  ــال کوواالنس ــور اتص ــی به منظ ــد عامل ــط چن ــواد واس ــری م 2. به کارگی
ــاف ــه ســطح الی سیکلودکســترین ب

 نانوذرات کربن فعال
در ســال های اخیــر از کربــن فعــال در صنایــع مختلف نظیر تصفیــه آب، صنایع 
غذایــی، پزشــکی و محیــط زیســت اســتفاده می شــود. اســتفاده از کربــن فعــال 
یکــی از موثرتریــن  روش هــای حــذف بــوی نامطبــوع بــه حســاب می آیــد. در 
ــرار  ــز مورد توجــه ق ــال در منســوجات نی ــن فع ــن راســتا اســتفاده از کرب همی

ــت. گرفته اس

نحوه عملکرد پارچه های تکمیل شده با نانوذرات کربن فعال

فراینــد جــذب بــوی نامطبــوع توســط کربــن فعــال یــک فراینـــد فیزیکــی 
ــات  ــای ترکیب ــن مولکول ه ــه دام انداخت ــی ب ــعال توانای ــن فـ اســت و کرب
بــوی متصاعــد شــده از بــدن را دارا می باشــد. یکــی از ویژگی هــای کربــن 
فعــال، وجــود روزنه هــا و شــیارهای بســیار ریــز در ســاختار ایــن مــاده اســت 
ــال  ــی آورد. اعم ــم م ــو را فراه ــای ب ــا مولکول ه ــری ب ــات درگی ــه موجب ک
گرمــا ســبب جدایــش مولکول هــای بــه دام افتــاده در ســاختار کربــن فعــال 
می شــود کــه چنیــن دمایــی در حیــن شستشــو و خشــک کــردن منســوجات 
فراهــم می شــود. شــایان ذکــر اســت کــه کربــن فعــال از ســطح مخصــوص 
ــود  ــات خ ــت. Shasanka Sekhar در تحقیق ــوردار اس ــادی برخ ــیار زی بس
نشــان داد کــه یــک گــرم کربــن فعــال بــرای پوشــاندن ســطح تقریبــاً دو 
زمیــن تنیــس کافــی اســت. بنابرایــن نــه تنهــا تمــام مولکول هــای ترکیبات 
ــه  ــوند، بلک ــدا می ش ــال ج ــن فع ــدد از کرب ــازی مج ــه فعال س ــو در چرخ ب
وجــود فضاهــای خالــی بســیار زیــاد در ســاختارکربن فعــال امــکان جــذب 
ــای  ــان چرخه ه ــی می ــه زمان ــیارزیادی را در فاصل ــوی بس ــای ب مولکول ه

ــی آورد. ــم م ــی فراه فعال ســازی متوال
ــرای  ــاد ایــن مــاده در منســوجات ب از دیگــر دالیلــی کــه ســبب اســتفاده زی
کنتــرل بــوی بــد بــدن شــده اســت، توانایــی این مــاده در جــذب دامنه وســیعی 
ــی  ــت. در تحقیقات ــاوت اس ــای متف ــا اندازه ه ــو ب ــات ب ــا و ترکیب از مولکول ه
کــه توســط دکتــر Don Thompson در دانشــگاه ایالــت کارولینــای شــمالی 
انجــام شــد، حضــور بیــش از هــزار ترکیــب متفــاوت در کفــش به اثبات رســید 
کــه ناشــی از تعــرق پــا می باشــد. وجــود چنیــن تنوعــی در ترکیبــات ناشــی 
از عــرق بــدن تنهــا در ناحیــه پــا، تعــدد ترکیبــات ناشــی از تعــرق بــدن در کل 
نواحــی بــدن و دشــواری یافتــن مــاده ای بــرای جــذب تمــام این نــوع ترکیبات 
ــال در  ــن فع ــی کرب ــل توانای ــه دلی ــن ســبب و ب ــه همی را نشــان می دهــد. ب
جــذب ایــن ترکیبــات متنــوع ایــن مــاده بــه عنــوان جــاذب جهانــی شــهرت 

یافتــه اســت .

 نانوذرات خاکستر بامبو
از گذشــته های دور، گیــاه بامبــو بــرای درمــان بیماری هــای مختلــف اســتفاده 
می شــد. بــا ایــن کــه بامبــو یــک گیــاه بومــی آســیا می باشــد امــا امــروزه در 
سرتاســر نقــاط دنیــا گســترش یافتــه اســت. بامبــو علی رغــم قــد بســیار بلندی 
کــه دارد بــه عنــوان یــک درخــت در نظــر گرفتــه نمی شــود؛ در حقیقــت ایــن 
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گیــاه دائمــی چوبــی شــکل، متعلق بــه خانــواده  گیاهان علفــی بــوده و بلندترین 
علــف جهــان محســوب می شــود. از ایــن گیــاه بــه منظور تهیــه الیاف ســلولزی 
بازیافتــی بامبــو اســتفاده مــی شــود. همچنیــن از پودر خاکســتر بامبو بــه منظور 

بهبــود کیفیــت الیــاف مصنوعــی نظیــر پلی اســتر اســتفاده می شــود.
 

نحوه تولید الیاف با استفاده از خاکستر بامبو

خاکســتر بامـــبو از طریــق فراینــد پیـــرولیز گیاهانــی با بیش از پنج ســال ســن 
در کــوره و در دمـــای ۱200-۸00 درجــه ســانتی گراد تهیه می شــود. خاکســتر 

بامبــو را می تــوان از دو منبــع متفــاوت تهیــه نمــود.
۱- گیاه اولیه بامبو شامل ساقه، برگ و ریشه.

 ضایعات حاصل از برش بامبو 

منافــذ بســیار ریــز موجــود در نانــوذرات خاکســتر بامبــو امکان حبــس ترکیبات 
بــو را فراهــم آورده و بــه ایــن ترتیــب نــه تنهــا بــه عنــوان جــاذب بــوی بــد 
منســوجات، بلکــه بــه عنــوان جذب کننــده ترکیبــات بــوی موجــود در محیــط 

قابــل اســتفاده می باشــد.

تصویر SEM از ساختار حفره ای خاکستر بامبو

پلیمرهای  قاصدکی
ــا  ــوجات ب ــد منس ــوی ب ــرل ب ــتفاده در کنت ــل اس ــای قاب ــه فناوری ه از جمل
اســتفاده از نانومــواد، به کارگیــری فنــاوری گیرانداختــن ترکیبــات بــو در یــک 
 Milliken ســاختار پلیمــری اســت. این فنــاوری نخســتین بار توســط شــرکت
در ســال ۱۸۶5 بــه بــازار عرضــه شــد. ایــن شــرکت طــی ســال های متمــادی 
ــاوری و ثبــت اختراعــات بین المللــی  ــه توســعه و پیشــرفت ایــن فن موفــق ب
ــک  ــوان ی ــه عن ــار ب ــاوری نخســتین ب ــن فن ــه شــد. ای ــن زمین ــدد در ای متع
ــوع  ــوی نامطب ــرل ب ــزه نگــه داشــتن و کنت ــرای پاکی ــه داری و ب ــاوری خان فن

فرش هــا و مبلمــان منــزل مطــرح شــد. در ســال های اخیــر از ایــن فنــاوری در 
صنعــت پوشــاک و بــه منظــور جــذب بــوی بــدن اســتفاده شــده اســت.

ــه شــده از ســاختار  ــام گرفت ــاوری، اله ــن فن ــه شــده در ای ــه کار گرفت روش ب
ــز  ــوده پلیمــری حــاوی شــاخه های بســیار ری ــک ت قاصــدک و اســتفاده از ی
ــن  ــر ت ــاوری را ب ــر ایــن فن می باشــد. هنگامــی کــه فــرد پوشــاک مبتنــی ب
می کنــد، مولکول هــای ریــز بــو کــه از بــدن شــخص رهــا شــده اســت توســط 
ســاختار قاصــدک بــه دام می افتــد. بــه منظــور زدودن ایــن ترکیبــات از ســاختار 
ــوجات  ــوی منس ــول شستش ــای معم ــری روش ه ــی به کارگی ــر قاصدک پلیم
پیشــنهاد می شــود و بــه ایــن ترتیــب منســوج بــرای اســتفاده مجــدد آمــاده 
خواهــد شــد. ایــن قابلیــت مهم تریــن ویژگــی پلیمرهــای قاصدکــی به شــمار 
مــی رود. بــا ایــن حــال طــول عمــر کــم و امــکان جــذب مقــدار محــدودی از 
ــا ایــن  ــد. ب ــه شــمار می رون ــه معایــب ایــن ترکیبــات ب ــو از جمل ترکیبــات ب
حــال شــرکت هایی کــه از ایــن فنــاوری در پوشــاک نظامــی بهــره گرفته انــد، 
ثبــات شستشــویی محصــول خــود را تــا 25 بــار شستشــو اعــالم نموده انــد.

نحوه عملکرد پارچه های تکمیل شده با پلیمرهای قاصدکی

در طــول ســال های اخیــر بــا ظهــور فناوری هــای نویــن، تحــوالت 
چشــم گیری در عرصــه محصــوالت مختلــف و به طــور خــاص منســوجات و 
پوشــاک بــه وجــود آمــده اســت. اســتفاده از فنــاوری نانــو منجــر بــه بهبــود 
کارایــی منســوجات و معرفــی منســوجات بــا قابلیت هــای جدیــد شــده اســت. 
ــه پاکیزگــی توجــه  ــاز بشــر ب ــوان نی ــو به عن ــان منســوجات ضد ب ــن می در ای

ــه خــود معطــوف داشــته اســت.  ــادی را ب زی
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مقدمه
ارتباط بین خواص ساختاری پارچه و جذب و نگهداری رطوبت پارچه با توجه 
به دانستن برخی از خواص ذاتی نخ مصرفی آن دارای اهمیت زیاد می باشد . به 
طور مثال در صورتی که رابطه ای بین جنس لیف مصرفی و ویژگی های ظاهری 
پارچه تعریف شود، می توان در صورت در دسترس نبودن شرایط تولید پارچه به 
خواص رطوبتی و میزان خنک سازی موضعی آن پی برد. الیاف با ظرافت کمتر از 
یک دسی تکس را الیاف میکروفایبر می نامند که دارای تمام خصوصیات یک لیف 
نساجی می باشد. از خواص مهم آن نرمی و لطافت نخ حاصل با مخلوط الیاف 
میکرو و سایر الیاف می باشد؛ دیگر ویژگی این نوع الیاف جذب رطوبت به اندازه 
هفت تا هشت برابر وزن خود الیاف می باشد، این موضوع خود یک نکته حائز 
اهمیت است که میتواند در استفاده های موضعی به منظور خنکسازی نقاط کلیدی 
بدن کمک نماید. همچین یک نکته قابل تامل این است که جذب رطوبت الیاف 
پنبه در دمای باالی ۵۰ درجه سانتی گراد، در محیط خیلی مرطوب به دلیل تغییر در 
ساختار داخلی و اثرات بازگشت ناپذیر هیستریزی، افزایش می یابد. محققین در صدد 
این بوده اند تا برای کنترل دمایی و تنش های عصبی ناشی از دمای زیاد، لباسی 

تهیه کنند تا اثر خنک کنندگی داشته باشد. 
در واقع گردش آب به صورت یک چرخه در مواضعی خاص از بدن با استفاده از 
لباس یا پارچه باعث می شود که حرارت از بدن به سطح این لباس و از لباس به 
مایع یا همان آب در حال گردش منتقل گردد و خنک سازی بدن راحت تر صورت 
بگیرد و احساس راحتی را در دما و شرایط محیطی گرم را تجربه کند. با توجه به 
نرخ متابولیسم بدن که در شرایط دمایی و محیطی گرم باعث عرق کردن بدن 
می شود نیاز به انرژی زیادی برای کنترل دمای محیط دارد که این خود یکی از 
معایب و هزینه بر بودن مصرف انرژی است. درحالی که با صرف هزینه و انرژی 
اندک می توان به خنکسازی بدن با حفظ نرخ متابولیسم بدن پرداخت. استفاده از 
یخ خشک نیز می تواند در مواقع اضطراری به صورت توزین یکنواخت در لباس 
هنگام پوشش دمای بدن را کاهش داده و از آسیب های جدی جلوگیری نماید. 
کاهش دمای بدن تا 4 درجه سانتی گراد باعث ایجاد شرایط حاد برای بدن و بروز 
بیماریهای قلبی و صدمات ناشی از آن می گردد. با بازسازی یک مدل ساده می توان 
فهمید که برای خنک سازی محیط در عرض۵ دقیقه به ۳9۰۰ وات انرژی برق 
نیاز است که این امر خود یک چالش زیست محیطی را به دنبال دارد. در این 
تحقیق سعی شده است تا با استفاده از تجزیه و تحلیل های آماری به بررسی 

علیرضا رفیعی۱ |  محسن هادی زاده۱ | امیر شریف یزدی۲

منسوجاتفنی

مطالعه کارآیی حوله های میکروفایبر 
جهت قابلیت رطوبت خنک کنندگی

کنترل دمای بدن در محدوده طبیعی خود برای حفظ سالمتی و جلوگیری از بروز بیماری های ناگهانی یکی از مهم ترین شاخص های سالمتی 
انسان می باشد. الیاف میکروفایبر در مقایسه با الیاف معمول دارای قابلیت جذب و نگهداری رطوبت بیشتری را دارند که می تواند به روند 
خنک سازی بدن در شرایط آب و هوایی گرم کمک کند. در این تحقیق به بررسی ارتباط قابلیت خنک کنندگی حوله های میکروفایبر با ساختار 
متفاوت پرداخته شده است. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که نمونه هایی که دارای ارتفاع پرز بلندتر و وزن مترمربع بیشتر هستند دارای 

قابلیت خنک کنندگی بهتری نسبت به سایر نمونه ها می باشند.

اثر بین ارتفاع پرز و وزن متر مربع با قابلیت خنک کنندگی حوله های موسوم به 
میکروفایبر پرداخته شود.

تجربیات
به منظور بررسی قابلیت خنک کنندگی پارچه ها، هشت نمونه حوله های میکروفایبر 
موجود در بازار که ساختار حلقوی پودی دارند انتخاب شده که برخی از مشخصات 
فنی آنها در جدول ۱ آمده است. آزمایشهای جذب رطوبت و مدت زمان نگه داری 
رطوبت طبق استاندارد ۱۳99 سازمان ملی استاندارد ایران و آزمون جذب بخار آب به 
طور تجربی انجام گرفت. برای انجام آزمون جذب رطوبت دو نمونه با تار و پودهای 
مستقل از یکدیگر با زاویه 4۵ درجه و با ابعاد8 × 8 سانتی متر مربع تهیه شدند 
که جمعا ۱4 نمونه مورد آزمایش قرار گرفتند. برای آزمایش قابلیت خنک کنندگی 
توانایی نگه داری رطوبت) دو نمونه از هر نمونه موجود طبق استاندارد ۱۳99 ملی 
ایران آزمایش جذب رطوبت پارچه تهیه شدند که پس از جذب رطوبت و خارج 
سازی نمونه ها طبق همان استاندارد، به طور تجربی داخل خشک کن، تحت دمای 
۱۰۰ درجه سانتیگراد قرار گرفتند و طی زمان ۳۰ ،۶۰ ، 9۰ ، ۱۰۵ و ۱۲۰ دقیقه هر 
یک از نمونه ها وزن شدند. درصد آب جذب شده توسط هر یک از نمونه ها طبق 

رابطه۱ محاسبه می گردد: 

A% = (M2–M1/M2)×100                                                           (1)

%A درصد جذب آب هر یک از نمونه ها، M2 وزن نمونه مرطوب بر حسب گرم 
و M1 وزن نمونه در حالت خشک بر حسب گرم می باشد. برای آزمایش قابلیت 
آزمایش جذب رطوبت،  )توانایی نگهداری رطوبت( طبق روش  خنک کنندگی 
نمونه ها مرطوب می گردند و بعد از آن ۲۰ بار توسط لغزش و تکان دادن دست، 
داخل خشک کن با دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد قرار می گیرند؛ پس از دماهای ۳۰ ، 
۶۰ ، 9۰ ، ۱۰۵ و ۱۲۰ دقیقه هر بار وزن نمونه ها اندازه گیری می گردد. میزان آب 

موجود در هریک از نمونه ها طبق رابطه ۲ قابل محاسبه است . 

W=G1-G2                                                                                    (2) 

W وزن آب موجود پس از خارج کردن هر بار نمونه از  خشک کن، G1 وزن نمونه 
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قبل از قرار دادن نمونه داخل خشک کن برحسب گرم و G2 وزن نمونه بعد از خارج 
کردن نمونه از داخل خشک کن بر حسب گرم می باشد.

برای آزمون جذب بخار آب نیز نمونه ها به ابعاد ۵۰ × ۳۰ میلی متر از هر حوله تهیه 
گردید و وزن آن ها قبل و بعد از ۳۰ ثانیه قرار دادن در دستگاه جمع شدگی بخار، 

اندازه گیری شد. اثر عوامل انتخابی بر روی خنک کنندگی حوله های میکروفایبر از 
روش آنالیز واریانس  ) ANOVA (  با سطح اطمینان 9۵ درصد و از آزمون دانکن 
جهت مقایسه میانگین ها استفاده شده است. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با 

استفاده از نرم افزار آماری spss صورت پذیرفته است.

نتایج و بحث
به منظور مقایسه نمونه ها که تصویر آن ها در شکل ۱ آمده است در شرایط تقریبًا 
یکسان، آنها را دسته بندی نموده تا بتوان بهتر مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار 
داد. نمونه هایی که وزن مترمربع بیش از ۲9۰ گرم داشته اند در یک گروه قرار 
داده شده اند و نمونه هایی که وزن مترمربع کمتر از۲9۰ گرم داشته اند نیز در گروه 
متفاوتی برای مقایسه قرار داده شده اند. وجود یا عدم اختالف در توانایی جذب 
رطوبت همچنین قابلیت خنککنندگی و جذب بخار آب هر یک از نمونه ها به طور 

مجزا بررسی شده است.

الف -خاصیت جذب رطوبت حوله ها
میانگین و پراکندگی نتایج حاصل از آزمون جذب رطوبت داخل جدول ۲ آورده شده 
است. جدول ۳ تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه )ANOVA( را برای این طرح 
آزمایش نشان می دهد.با توجه به جدول ۳ میانگین داده ها اثر معنی داری بر روی 
خاصیت جذب رطوبت حوله ها دارد. جهت مقایسه میانگین ها از آزمون چند دامنه 
دانکن استفاده شده است. شکل ۲ میزان آب جذب شده توسط هر یک از نمونه ها 
را نمایش می دهد. با توجه به شکل ۲، نمونه شماره 7 با توجه به وزن متر مربع آن 

توانسته است آب بیشتری نسبت به سایر نمونه ها جذب کند.

ب خاصیت خنک کنندگی حوله ها
میانگین و درصد پراکندگی نتایج حاصل از آزمون قابلیت خنک کنندگی در جدول 4 

جدول ۱- مشخصات فنی حوله های میکروفایبر

شکل ۱ : تصویر نمونه حوله های میکروفایبر

جدول ۲ : میانگین و درصد پراکندگی نتایج حاصل از آزمون جذب رطوبت

جدول 3 : نتایج ANOVA برای جذب رطوبت حوله ها

شکل ۲ : میزان آب جذب شده توسط هر یک از نمونه ها
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آورده شده است. جدول ۵ تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه )ANOVA( را برای 
طرح آزمایش نشان می دهد. با توجه به جدول ۵ میانگین داده ها اثر معنی داری 
بر روی خاصیت خنک کنندگی حوله ها دارد. جهت مقایسه میانگین ها از آزمون 
چند دامنه دانکن استفاده شده است. با توجه به جدول 4 نمونه ۳ که دارای وزن 
متر مربع نسبتا باال و ارتفاع پرز باالتری می باشد با جنس پنبه پلی استر دارای 

قابلیت خنک کنندگی باالتری می باشد.

ج- خاصیت جذب بخار آب
میانگین و پراکندگی نتایج حاصل از آزمون جذب بخار آب داخل جدول ۶ آورده 
شده است. جدول 7 تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه )ANOVA( را برای این 
طرح آزمایش نشان می دهد. با توجه به جدول 7 میانگین دادهها اثر معنی داری بر 

روی خاصیت جذب رطوبت حوله ها ندارد.

نتیجه گیری
این تحقیق به بررسی اثر ساختار حوله های موجود در بازار که با عنوان تجاری 

میکروفایبر شناخته میشوند بر خاصیت
جذب رطوبت و مدت زمان نگه داری رطوبت )خنک کنندگی( پرداخته است. از 

آزمایشات و تجزیه و تحلیل های آماری موارد ذیل استنتاج گردیده  است: 
۱-  افزایش وزن متر مربع دراین نوع حوله ها موجب افزایش قدرت جذب رطوبت 

در آنها می شود.
۲-افزایش ارتفاع لوپ یا پرز موجود در حوله های بافته شده از نخ میکروفایبر تاثیر 

قابل توجهی در افزایش قابلیت خنک کنندگی این نوع حوله ها دارد.
۳-حوله ها از نظر جذب بخار آب مشابه هم می باشند و بخار آب را به طور مناسب 

جذب نکردند. 

پی نوشت:
۱- دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد

۲- مرکز پژوهش های پسیو خورشیدی یزد

جدول 4 : میانگین و پراکندگی نتایج حاصل از آزمون قابلیت خنک خنک کنندگی

جدول 5 : نتایج ANOVA برای قابلیت خنک کنددگی حوله ها

جدول 6 : میانگین و پراکندگی نتایج حاصل از آزمون جذب بخار آب 

جدول ۷ : نتایج ANOVA برای قابلیت جذب بخار آب
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