
به نام آنکه جان را فکرت آموخت
ماهنامه علمی، پژوهشی و صنعتی
نساجی امروز
سال بیست ودوم، شماره دویست و چهاردهم، 
دی 1399
 ISSN 1735-2177

فهرست عناوین مقاالت

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

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

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

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

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

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

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

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

 پذیرش آگهی و روابط عمومی: 
مهندس سید ضیاءالدین طباطبایی

 امور مشتركین: 
مهندس مهدیه درویش کوشالی

 همکاران تحریریه این شماره: 
ســید امیرحسین امامي- ســید ضیاء الدین 
رئوف- منیره السادات مطهري فرد- نرجس  امامي 
جمالی- نگین اســفندیاری- اکــرم باقری- ناصر 

رحیمی گرکانی
 طراح  و گرافیست:

مهندس سارا نظام  االسالمي
 چاپخانه: نفیس نگار

 صحافي : آبنوس
طراحی، لیتوگرافی، چاپ و صحافی:

آتلیه نساجی امروز

 تلفن : 66906820

 وبسایت: 

 تلگرام: 

جهت دریافت اخبار 
نساجی و پوشاک به 

کانال تلگرام بپیوندید

 سرمقاله
حرکت در مسیر توسعه؛ نیازمند تفکرات امیرکبیری/ مدیرمسئول............................................................................................................................................................ ..2

 دیدگاه
خانمان سوزمانند قاچاق!/ حمید عظیمی................................................................................................................................................................................................................. 3
آرزوی ما رسیدن به ثبات، صلح و آرامش است/ سعید منزوی زاده............................................................................................................................................................... 6
قوانینی که دست می بندند/ با محمود ضرابی........................................................................................................................................................................................................ 9
به بحران، خو گرفته ایم!/ منصور الیاسی................................................................................................................................................................................................................ 11
پایبندی به تولید؛ میراثی برای تمام نسل ها/ افشین ساالردینی................................................................................................................................................................. 14

گزارش 
18.... ............................................................................................................................................................................................................................................................. اثرگلوله برفی/
معاون اول رئیس جمهور خطاب به تولیدکنندگان: نباید خسته شوید.................................................................................................................................................... 26

نساجی دیگران 
پاکستانی ها  در صنعت نساجی............................................................................................................................................................................................................................... 32
وضعیت صنعت نساجی و البسه در ماداگاسکار................................................................................................................................................................................................. 33

 جامعه متخصصین نساجی ایران
 نساجی در وب

وب نگار نساجي امروز/ مینا بیاني....................................................................................................................................................................................................38
تغییرات/ مینا بیانی.............................................................................................................................................................................................................................53
59............................................................................................................................................................................................................................................... تاسیسات

تکنولوژی نساجی
محاسبه نیروي برآ و پساي پارافویل با استفاده از مدل ویسکو االستیک/ صفیه عبدي نسب، اسفندیار اختیاري و محمد سفید..................................... 60
مدل هندسی - مکانیکی سختی خمشی پارچه هاي حلقوي پودي ساده/ مجید خانی زاده و علی اصغر اصغریان جدي....................................... 62

الیاف
شبیه سازی کشش وارد بر نخ تار در ماشین حلقوی تاری بر اساس معادالت دینامیکی و سینماتیکی/ علیرضا صنوبری، علی اصغر اصغریان جدی، محسن 

رضاییان............................................................................................................................................................................................................................................................................. 65
 اطالع رسانی 

تاثیر ویروس کرونا )COVID-19( بر روی روند کاری کارخانجات نساجی کشورهای آسیایی/ مژده قهرمانی هنرور........................................................... 69
استفاده از منسوجات در راستای مبارزه با بیماری همه گیر COVID-19/ مژده قهرمانی هنرور................................................................................................. 71
76 ...................................................................................................................................................................................................)COVID-19( تاثیر ماسک بر  ویروس کرونا
ماسک زدن همگانی در طی دوره همه گیری کووید 19/ مهسا معیریان............................................................................................................................................... 82

 تاریخ نساجی ایران
پژوهشی در دیرینه شناسی تولید پارچه  ایراِن باستان / اکبر شیرزاد........................................................................................................................................................... 90

 فرم اشتراک 



دی ماه نود و نه نیز به پایان رسید. تورق صفحات تقویم، یادآور حوادث تلخ و شیرین تاریخی بسیاری در این ماه است، 

ماهی که آغازگر سال نو میالدی است و ایرانیان نیز با شب زنده دارِی بلندترین شب سال به استقبال آن می روند. 

ماهی که گذشت اگرچه از منظر تاریخی، یادآور مناسبت های سیاسی و تاریخی بسیاری برای ایرانیان است اما فروپاشی 

ساختمان پالسکو یکی از مهم ترین خاطرات تلخ فعالین صنعت نساجی و پوشاک است که برای همیشه در یاد و خاطره 

اهالی نساجی و پوشاک کشور باقی خواهد ماند.

در ماهی که پشت سر گذاشتیم، شاید درگیری های مربوط به تأیید نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده آمریکا 

و به قدرت رسیدن بایدن- رئیس جمهوِر حزب دموکرات آمریکا- مهم ترین سرخط اخبار سیاسی و اقتصادی دنیا بود که 

تبعات آن بر اقتصاد کشور ما نیز بی اثر نبود.

کاهش التهابات بازار طال و دالر در ماه های اخیر و همچنین امیدواری در خصوص تغییرات در وضعیت تحریم ها و کاهش 

چشمگیر قیمت ها در بازارهای مختلف را می توان ناشی از این امیدواری دانست به طوری که در روزهای پایانی این ماه، 

شاهد کاهش قابل مالحظه نرخ ارز در بازار بودیم. پیش بینی های دولت از درآمدهای ارزی در بودجه سال  آتی و هم چنین 

تک نرخی شدن ارز در روند اصالح بودجه در مجلس شورای اسالمی و تحرکات جناح  های سیاسی در آستانه انتخابات 

ریاست جمهوری ایران، شرایط جدیدی را بر روند تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های کشور حاکم ساخته است. روندی 

که اگرچه از یک سو می تواند برای مردم مفید واقع شود اما این خطر را به همراه دارد که درگیری و نزاع های سیاسی در 

نهایت منجر به ترجیح منافع گروهی و جناحی بر منافع ملی کشور گردد و بدون تردید بازنده اصلی این نزاع های بی حاصل، 

قشر آسیب پذیر جامعه خواهد بود.

بازبینی و تحلیل شرایط سیاسی و اقتصادی ماه ها و سال های اخیر کشور بیانگر این واقعیت است که دولت ها برای حل 

مشکل کسری بودجه و بی کفایتی مدیریتی خود از هیچ اجحافی در حق تولیدکننده و مصرف کننده فروگذار نبوده اند و با 

تصمیمات غیرکارشناسی و غیرمتعهدانه خود اعتماد عمومی را خدشه دار نموده اند.

نوسانات گسترده نرخ طال و ارز و تأثیرات چشمگیر آن در ایجاد تورم در بازار مسکن، خودرو، لوازم خانگی و مواد غذایی، 

فساد گسترده ناشی از تخصیص ارز 4200 تومانی، شیوه های غیرعادالنه و غیرمسئوالنه در عرضه محصوالت و مواد اولیه 

مورد نیاز واحدهای تولیدی در بورس کاال، تأمین منابع مالی برای کسری بودجه از طریق ایجاد رونق دستوری در بورس 

بیانگر این واقعیت تلخ است که بسترهای اقتصادی کشور نه بر مبنای علمی و کارشناسی بلکه بر مبنای تأمین منافع و 

خواست دولت ها برنامه ریزی و سازماندهی می شود و متأسفانه مادامی که ساز و کارهای مناسب برای اداره امور کشور به 

دست بخش خصوصی و اقتصاد غیردولتی مهیا نشود، حاکمان با سوء استفاده از قدرت و فساد ناشی از رانت اطالعاتی در 

جهت تأمین منافع خود و اطرافیان گام برمی دارند و منافع ملی، قربانی اصلی منافع جناحی و حزبی می شود. 

و  تصمیم سازی ها  در  مردمی  نهادهای  و  خصوصی  بخش  نقش  اخیر،  سال های  در  خصوصی سازی  روند  به  نگاهی 

تصمیم گیری های کالن اقتصادی، انباشت ثروت در طبقه صاحبان قدرت، مبین این واقعیت است که حرکت کشور در مسیر 

توسعه و پیشرفت عالوه بر این که نیازمند تالش و جدیت بیشتر است؛ نیازمند حضور »امیرکبیر*« ها و تفکرات امیرکبیری 

در کشور و بدنه حاکمیت است.

به امید فردای بهتر

مدیرمسئول

*بیستم دی ماه سالروز شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر

سرمقاله

حرکت در مسیر توسعه؛ 
نیازمند تفکرات امیرکبیری
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خانمانسوز
مانند
قاچاق!

اشاره:
مدیرعامل وان بای وان، تأمین مواد اولیه به دلیل تحریم ها را یکی از بزرگ ترین مشکالت تولیدکنندگان 
می داند و در ادامه می گوید: برندهای بزرگ اعم از زارا، اچ اند ام و ... ، محصوالت خود را برای عرضه 
در ده ها هزار شعبه عرضه می کنند و برای عقب نماندن از روند مد، قطعاً تمام کاالهای فروش نرفته 
را جمع آوری و محصوالت جدید را جایگزین می کنند اما با توجه به سرمایه  گذاری های کالن جهت 
تولید کاالهای مذکور، به شیوه های مختلف آنها را از دور خارج می کنند به این ترتیب دوباره قاچاق 
شکل می گیرد. تولیدکننده می ماند و تبعات کرونا و هجوم پوشاک قاچاق! و فکر نمی کنم دیگر مجالی 

برای نفس کشیدن پیدا کند.«
به گفته عظیمی، شاهد فرا رسیدن بهترین زمان برای صادرات هستیم اما صادرات به کجا؟! وقتی 

امکان گشایش اعتبار وجود ندارد، می توان توقع صادرات را داشته باشیم؟«
وی، قاچاق را از هر نوع و هر شکل، خانمان سوز قلمداد می کند و برای بعضی ها، جذابیت و سودهای 
کالن قاچاق به اندازه ای برایشان لذت بخش است که حتی با دالر 26-27 هزار تومانی نیز حاضرند 
کانتینرهای متعدد انواع پوشاک زنانه، مردانه، بچه گانه، جین و ... را کیلویی 2-3 دالر از طریق دوبی و 

شارجه حمل و به بازار ایران سرازیر کنند.«

دیدگاه

صنعت  فعلی  شرایط  درمورد  شما  دیدگاه 
پوشاک چیست؟ و مهم ترین معضلی که این 

صنعت با آن روبروست چیست؟ 
اما  با معضالت بسیاری روبروست  صنعت پوشاک 
تأمین مواد اولیه به دلیل تحریم ها یکی از بزرگ ترین 
از  فارغ  می آید  شمار  به  تولیدکنندگان  مشکالت 
این موضوع که نرخ ارز یا نحوه ورود مواد اولیه به 
کشور چگونه است که آنها هم داستان های خاص 
خود را دارند! اغلب کشورها که در ظاهر مشکلی با 
حاضر  عمل  در  ندارند  ایران  اقتصادی  تحریم های 
به عقد قرارداد با مشتریان ایرانی )علی رغم کسب 

سودهای باال( نیستند. 
وجود  با  که  کنم  اشاره  باید  هم  موضوع  این  به 
از  برآمده  صنعتی  و  اقتصادی  دشواری های  تمام 
همکاران  از  بسیاری  پویایی  و  رشد  شاهد  تحریم ، 
و تولیدکنندگان پوشاک هستیم اما مشکل تهیه و 
تأمین مواد اولیه همواره بوده و هست چون هیچ گاه 
نمی توانیم صفر تا صد یک محصول را در کشورمان 

تولید کنیم. 
مشکل بزرگ بعدی، افزایش چندبرابری قیمت مواد 
اولیه است. برای مثال تا پیش از افزایش نرخ دالر، 
قیمت نخ دوخت پوشاک حدود 2 تا 4 هزار تومان 
بود اما امروز به16-17 هزار تومان )و حتی در برخی 
موارد بیشتر( رسیده است ضمن این که به سختی هم 
پیدا می شود. حال شما تصور کنید تمام اجزای تولید 
پوشاک اعم از طرح، مدل، پارچه و ... در اختیارتان 
است ولی به نخ دوخت دسترسی ندارید!! واردات نخ 
دوخت از کشورهایی مانند ترکیه، هند، چین و ... هم 
برای یک واحد تولیدی گران تمام می شود که در این 
اقالم  از  برخی  واردات  تعرفه  می تواند  دولت  زمینه 
اساسی مانند نخ دوخت پوشاک را صفر اعالم کند 
تا به ایجاد رقابت سالم و رشد صنعت پوشاک منجر 

شود. 

فعالیت  روند  بر  تأثیراتی  چه  کرونا  شیوع 
صنایع پوشاک کشور ) و همچنین دنیا( گذاشته 
است؟و فکر می کنید چه مدت به طول خواهید 
انجامید تا شرایط به حالت عادی گذشته )پیش 

از کرونا( بازگردد؟

گفت وگو با حمید عظیمی- مدیر عامل شرکت میهن پوشان پارس)وان بای وان( و  نایب 
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران
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شیوع کرونا، تمام مردم دنیا را غافلگیر کرد و برندهای 
جبران ناپذیری  آسیب های  متحمل  پوشاک  مطرح 
این  از  هم  ایران  در  پوشاک  تولیدکنندگان  شدند. 
صدمات بی بهره نبودند! به طوری که بازار شب عید 
یعنی اسفند 98را به طور کامل از دست دادند. از 23 
اسفند تمام فروشگاه های پوشاک به دلیل شیوع کرونا 
بسته شدند که این موضوع نقش مهمی در از بین 

رفتن بسیاری از واحدهای تولیدی ایفا کرد.
سال گذشته تمام تولیدکنندگان، پوشاِک شب عید را 
آماده عرضه به بازار کردند و حتی برخی اواخر بهمن ماه 
و اوایل اسفندماه، به رونمایی از پوشاک تابستانی خود 
پرداختند، با شیوع کرونا و تعطیلی فروشگاه های عرضه 
پوشاک، تولیدکنندگان به اصطالح آچمز شدند! زیرا 
نمی توانند کاالهای خود را برای فروش در سال آینده 
انبار نمایند و مجبورند آنها را در قالب outlet )خارج از 
فصل( عرضه کنند زیرا برای تحمل هزینه های سربار 

و تداوم تولید، نیازمند فروش محصوالت هستند. 
کرونا، ضربه مهلکی به تولیدکنندگان پوشاک وارد 
کرد و به جرئت می توان گفت واحدهای ریسندگی 
و بافندگی با چنین تبعات مخربی روبرو نشدند زیرا 
سیستم تولید آنها مبتنی بر یک روال مشخص و 
به  و  می فروشند  می کنند،  تولید  را  نخ  است،  ثابت 
سود می رسند اما تولیدکننده پوشاک باید به طرح، 
بازار یعنی  و.. در یک  پارچه  نوع  رنگ بندی، مدل، 

شب عید بپردازد که اگر در موعد مقرر موفق به ارائه 
محصوالت جدید خود و نمایش در ویترین فروشگاه ها 
جهت خرید مصرف کنندگان نشود ، از بین خواهد رفت. 
به اعتقاد من رستوران داران از کرونا ضربات سنگینی 
خوردند هر چند یک رستوران مواد اولیه مورد نیاز را 
برای یک سال تهیه نمی کند، این موضوع در مورد 
صنعت گردشگری هم مصداق دارد اما معتقدم تأثیر 
تعطیلی فروشگاه های پوشاک به مراتب سخت تر و 
غیرقابل انکار می باشد و بعید می دانم در کوتاه مدت 
بر صنعت  کرونا  از  ناشی  اقتصادی  بتوان خسارات 

پوشاک را جبران کرد. 
در مورد صنعت پوشاک دنیا باید گفت برندهای بزرگ 
اعم از زارا، اچ اند ام و ... ، محصوالت خود را برای 
عرضه در ده ها هزار شعبه عرضه می کنند و برای 
عقب نماندن از روند مد، قطعاً تمام کاالهای فروش 
نرفته را جمع آوری و محصوالت جدید را جایگزین 
می کنند اما با توجه به سرمایه  گذاری های کالن جهت 
تولید کاالهای مذکور، به شیوه های مختلف آنها را از 
دور خارج می کنند به این ترتیب دوباره قاچاق شکل 
می گیرد. افرادی هستند که جذابیت و سودهای کالن 
قاچاق به اندازه ای برایشان لذت بخش است که حتی 
با دالر 26-27 هزار تومانی نیز حاضرند کانتینرهای 
متعدد انواع پوشاک زنانه، مردانه، بچه گانه، جین و ... 
را کیلویی 2-3 دالر از طریق دوبی و شارجه حمل و 

به بازار ایران سرازیر کنند؛ به این ترتیب تولیدکننده 
می ماند و تبعات کرونا و هجوم پوشاک قاچاق! و فکر 
نمی کنم دیگر مجالی برای نفس کشیدن پیدا کند. 
مانند این که گلوی یک نفر را از روی عمد و با دستان 
خود آن قدر بفشاریم تا توان برای نفس کشیدن نداشته 

باشد. 
برندهای مطرح پوشاک دنیا، دارای منابع مالی کالن 
خود  دولت های  همه جانبه  حمایت  مورد  و  هستند 
قرار می گیرند ، حمایت های واقعی که موجب حفظ 
اشتغال منابع انسانی می شود زیرا صنعت پوشاک در 
زمره صنایع سبز و دوستدار محیط زیست قرار دارد 
و مشکالت زیست محیطی به وجود نمی آورد اما در 
کشور ما متأسفانه چنین رویکرد و توجهی وجود ندارد.  

با توجه به تشدید تحریم ها و افزایش نرخ 
دالر وضعیت واردات مواد اولیه و ماشین آالت 

چگونه است؟
نمی دانم چه واژه ای را برای توصیف تحریم ها به کار 
ببرم! آمریکا و اروپا فقط به دنبال کسب سود و منافع 
خود هستند و انسان ها، هیچ اهمیتی برایشان ندارند. 

در حال حاضر ماشین آالت مدرن خارجی با قیمت های 
فوق العاده باال در کشور یافت می شود اما انگیزه ای 
برای خرید و راه اندازی آن توسط صنعتگران پوشاک 
دستگاه  یک  واردات  برای  تولیدکننده  ندارد.  وجود 
بازار مصرف  ابتدا به بررسی  ثالث،  از طریق کشور 
می پردازد، زمانی که دردسرهای متعدد و هزینه های 
سنگین واردات دستگاه را پس از حواله پول توسط 
واسطه  و دور زدن تحریم ها، مدنظر قرار می دهد، به 
این نتیجه می رسد که خرید دستگاه با دالر 30 تا 27 
هزار تومانی نیازمند انگیزه  بسیار باالیی است که امروز 

وجود ندارد. 
قصد جسارت یا زیر سوال بردن شخص خاصی را ندارم 
اما معتقدم در دولت موسوم به تدبیر و امید، هیچ گونه 
تدبیر و امیدی نمی بینم. هیچ حمایتی حتی تحت 
دشوارترین شرایط شیوع کرونا از تولیدکننده نمی شود. 
در اوج همه گیری کرونا با تولید گان، ماسک پزشکی 
و ... به کمک هموطنان خود شتافتیم و ولی دریغ که 
حمایتی از جانب دولت صورت نگرفت. همه می دانیم 
تحریم ها مشکالت فراوانی سر راه تولید قرار می دهد 
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اما شاهد مهندسی معکوس بسیاری از دستگاه ها و 
و  متخصصین  توسط  خارجی  مدرن  ماشین آالت 
صنعتگران توانمند ایرانی هستیم هرچند تولیدکننده 
ایرانی هنوز نسبت به کیفیت و عملکرد ماشین آالت 
ماشین آالت  ولی  ندارد  کامل  اعتماد  ایران  ساخت 
دارای تکنولوژی ساده تر مورد استقبال تولیدکنندگان 
داخلی قرار گرفته است. قطعاً نمی توان در مورد ساخت 
ماشین آالت حرفه ای و مدرن چنین صحبتی کرد یا 

انتظاری داشت.

صادرات در شرایط فعلی را مقرون به صرفه یا 
اصوالً  امکان پذیر می دانید؟

و  است  صرفه  به  مقرون  یقین،  صادرات  طور  به 
شاهد فرا رسیدن بهترین زمان برای صادرات هستیم 
اعتبار  امکان گشایش  به کجا؟! وقتی  اما صادرات 
وجود ندارد، می توان توقع صادرات را داشته باشیم؟ 
ارسال کاال به عراق که بسیاری از همکاران و حتی 
معاون اول رئیس جمهور از آن به عنوان صادرات یاد 
می کنند، صادرات محسوب نمی شود و بیشتر شبیه 
ارسال محصول به یکی از استان های ایران است. 
طریق  از  محصول  و  کاال  ارسال  یعنی  صادرات 
گمرکات رسمی و قانونی. نکته بعد این که به عنوان 
توان  و  هستیم  صادرات  خواهان  تولیدکننده،  یک 
صادرات به اسپانیا، فرانسه و آلمان را داریم ولی توسط 
تحت  ایران  اعتباری؟!  گشایش  چه  و  بانک  کدام 
تحریم است و نمی توان صادرات انجام داد. بعضی 
شرکت  تأسیس  پیشنهاد 
تا  می دهند  را  ترکیه  در 
روند صادرات در مجرای 
دیگر انجام شود، ما که 
نیستیم،  بازرگان 
و  تولیدکننده  

صادرکننده ایم و تمرکز و عالقه ما حول محور تولید 
است نه امور بازرگانی و تجاری...  

تحلیل شما از وضعیت قاچاق منسوجات ) نخ، 
پارچه، پوشاک و..( در شرایط فعلی چیست؟ آیا 

کرونا تأثیری در کاهش واردات داشته است؟
کرونا ، تأثیرات بسیاری بر تمام بازارهای جهان گذاشته 
و شاهد بروز اتفاقی هستیم که همه دولت ها و مردم 
درگیر آن هستند، محدود به یک کشور یا منطقه 
جغرافیایی خاص نمی باشد و آینده آن نیز مشخص 

و روشن نیست.  
است.  خانمان سوز  هر شکلی،  و  نوع  هر  از  قاچاق 
به عنوان منبع درآمدهای کالن  را  دولت، گمرکات 
نگاه می کند. مثاًل برای واردات نخ، دولت به دنبال 
کسب سود و منافع برای خودش است و تولیدکننده 
در این میان برای ادامه حیات دست و پا می زند، بدون 
این که مورد توجه و حمایت دولت قرار گیرد. بارها و 
بارها پرسیده ایم که دالر 4200 تومانی به واردات چه 
اقالمی اختصاص پیدا می کند؟ آیا تلفن همراه یک 
کاالی اساسی و حیاتی است که ارز 4200 تومانی 
به آن تعلق می گیرد در حالی که بسیاری از مواد اولیه 
صنعتی به دالر دولتی دسترسی ندارند؟ چنین مواردی 

باعث رکود و ایستایی یک کشور می شود.
پوشاک،  نساجی،  صنعت  لکوموتیو  محرک  موتور 
خرده فروشی و مصرف کننده است اگر مردم توان 
خرید پوشاک را نداشته باشند به تدریج ضعف و رکود 

به تمام زنجیره های صنایع نساجی سرایت می کند. 
عنوان  باید  هم  پوشاک  قاچاق  کاهش  زمینه  در 
کنم بخش عمده آن به دلیل باال بودن نرخ ارز و 
از بین رفتن صرفه اقتصادی قاچاق، کرونا، تالش  
و  انتظامی  نیروی  پوشاک،  و  نساجی  تشکل های 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز جهت مهار واردات 

غیرقانونی است. 
جمع بندی پایانی

 متأسفانه بسیاری از کشورها و در رأس آن آمریکا، 
و  قاضی  نداشتند.  ما  با  مناسبی  رفتار 
سیاستمدار نیستم که قضاوت یا تحلیلی 
انجام دهم اما تمام انسان هایی 
که در این کره خاکی زندگی 

می کنند، از یکسری حق و حقوق بهره مند هستند 
مثاًل اجازه دارند تفریح کنند، به مسافرت و گردش 
بروند و ... اما کشوری مانند آمریکا این حقوق اولیه 
را از ما سلب کرده است و تمام تالش خود را برای 
انزوای بیشتر ایران به کار می برد. تمایلی به صحبت 
در مورد انتخابات اخیر آمریکا ندارم به هرحال قوانیم 
باید  رئیس جمهوری  هر  و  است  آمریکا مشخص 
برمبنای اصول مشخصی حرکت کنند و نمی توانند 
از آن تخطی کنند به همین دلیل بعید می دانم تفاوت 
با  بایدن  آقای  سیاست  میان  و چشمگیری  خاص 
سیاست آقای ترامپ باشد و این قبیل مسائل بیشتر 
است. همان طور که رهبر  بازی های سیاسی  شبیه 
معظم انقالب و رئیس جمهور اعالم کرده اند به هر 
طریقی که به نفع مردم ایران باشد، یک دقیقه هم 

برای مذاکره کوتاهی نخواهیم کرد.
ایران، کشوری بزرگ و پهناور با مردمان نجیب و 
مردم  این  قدردان  دولتمردان  امیدوارم  است ؛  فهیم 
باشند که در تمام زمینه ها به کمک همدیگر می شتابند 
کما این که در کشور با کمبود ماسک روبرو نیستیم 
برای عرضه  و حتی در سوپرمارکت ها هم ماسک 
وجود دارد که قطعاً 80 درصد آنها استاندارد است. 
یکی از کسانی که برای تأمین ماسک مورد نیاز مردم 
به کمک کادر درمان و دولت شتافت، تولیدکنندگان 
پوشاک بودند و ای کاش دولت این موضوع را به 

فراموشی نسپارد. 
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گفت وگو با مهندس سعید منزوی زاده- مدیرعامل شرکت تولیدی و صنعتی رسول اصفهان)قالی سلیمان(

دیدگاه شما درمورد شرایط فعلی صنعت نساجی )فرش 
ماشینی( چیست؟ و مهم ترین معضلی که این صنعت با آن 

روبروست چیست؟ 
شرایط فعلی را از لحاظ فروش بسیار مساعد می دانم اما از نظر 
تهیه و تأمین مواد اولیه، تحت فشارهای بسیاری قرار داریم زیرا 
قیمت مواد اولیه )به خصوص اکریلیک( طی یک ماه و نیم گذشته 
به شدت افزایش پیدا کرده و این امر منجر به باالرفتن قیمت 
نخ و در نهایت فرش ماشینی شده است. همان طور که می دانید 
مجموعه قالی سلیمان دارای واحد ریسندگی نیز هست که بخشی 
از نخ های تولیدی آن صرف نیازها داخل کارخانه و مابقی به سایر 

همکاران فروخته می شود و صادرات نیز انجام می گیرد.
افزایش قیمت نخ به دالیل  بعضی از همکاران تصور می کنند 
یک باره  به  کشور  ریسندگی  واحدهای  تمام  یا  است!  شخصی 
تصمیم گرفته اند قسمت محصوالت خود را بدون دلیل و منطق 
گفت  می توان  جرئت  به  نیست.  چنین  حالی که  در  ببرند  باال 
در  کرده،  تعیین  اکریلیک  واردات  برای  دولت  که  نیمایی  ارز 
خوش بینانه ترین حالت حدود هفت درصد نسبت به اوج قیمت 
ارز، کاهش داشته و نرخ نیما نه تنها تغییری نکرده بلکه طی چند 
هفته گذشته، نرخ نیما باالتر از نرخ بازار آزاد به فروش رفته است و 
باعث شده الیاف را با یوروی باال، وارد کنیم از سوی دیگر با توجه 
به افزایش قیمت جهانی الیاف بار دیگر شاهد افزایش سرسام آور 
قیمت نخ هستیم. این موضوع برای ما به عنوان تولیدکننده فرش 

اشاره:
کردن  توصیف  مساعد  منزوی زاده، ضمن  مهندس 
شرایط فعلی صنعت فرش ماشینی از لحاظ فروش، 
تحت  اولیه،  مواد  تأمین  و  تهیه  نظر  داد:»از  ادامه 
فشارهای بسیاری قرار داریم زیرا قیمت مواد اولیه 
)به خصوص اکریلیک( طی یک ماه و نیم گذشته به 
شدت افزایش پیدا کرده و این امر منجر به باالرفتن 

قیمت نخ و در نهایت فرش ماشینی شده است.«
برای  و خوبی  آینده روشن  »نمی توان  باور وی،  به 
شد.  متصور  مردم  توسط  ماشینی  فرش  خرید 
امیدوارم شاهد باالتر رفتن ارز نیمایی نباشیم و قیمت 

الیاف نیز به شکل منطقی کاهش پیدا کند.« 
تا  کرد  امیدواری  ابراز  سلیمان  قالی  مدیرعامل 
قدر  امر  متولیان  و  بانکی  مسئوالن  دولتمردان، 
نهایت  و  بدانند  را  تولید و صنعت کشور  شیفتگان 
همکاری با آنان را به عمل آورند؛ اگر این بزرگمردان 
فعالیت تولیدی و صنعتی خود را متوقف کنند، لطمات 
جبران ناپذیری به اشتغال و اقتصاد کشور وارد خواهد 
شد. امیدوارم هر چه زودتر مشکالت برطرف شوند و 
تمام کشورهای دنیا در صلح، آرامش و بدون هراس 

از کرونا به زندگی ادامه دهند...

ت
ش اس

ت، صلح و آرام
ی ما رسیدن به ثبا

آرزو
دیدگاه
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گفت وگو با مهندس سعید منزوی زاده- مدیرعامل شرکت تولیدی و صنعتی رسول اصفهان)قالی سلیمان(

قیمت   مجبوریم  نیست چون  خبر خوبی  ماشینی، 
محصوالت خود را باال ببریم و با ریسک کاهش 

مشتری مواجه شویم. 
در مجموع می توان گفت به دلیل وضعیت مساعد 
موضوعات  به  تولیدکنندگان  از  بسیاری  فروش، 
فوق توجهی نشان نمی دهند اما واقعاً قیمت الیاف 
بسیار باال رفته و نگران افزایش قیمت دالر نیمایی 
هستم زیرا با این اوصاف نمی توان آینده روشن و 
خوبی برای خرید فرش ماشینی توسط مردم متصور 
شد. امیدوارم شاهد باالتر رفتن ارز نیمایی نباشیم و 

قیمت الیاف نیز به شکل منطقی کاهش پیدا کند. 

بزرگترین معضل تولیدکنندگان را چه مسائلی 
می دانید؟

در حال حاضر مواد اولیه ای که با ارز نیمایی تهیه 
اختصاص  خود  به  را  گزافی  هزینه های  می شود، 
می دهد تا به درب کارخانه برسد. ابتدا باید در ایران 
تخصیص ارز و ثبت سفارش صورت گیرد که اصاًل 
مشخص نیست چه زمانی نوبت ما خواهد شد تا در 
سیستم مورد تأیید قرار گیرد، سپس باید ارز مورد نیاز 
را تهیه کنیم. در این مرحله درگیر صرافی ها می شویم 
و با اصرار فراوان و به اصطالح رو انداختن به آنها، 
مراحل بعدی تأمین مواد اولیه ادامه پیدا می کند که 
هر یک مصائب و دردسرهای خاص خود را دارد که 
اگر بخواهم در مورد آنها صحبت کنیم شاید یک 
هفته به طول بکشد!!! در این مسیر باید هزینه های 
سنگین و مضاعفی بپردازیم و برخوردهای نامناسب 
مدیران و کارشناسان برخی ارگان های دولتی را تاب 

آوریم. 
در مرحله بعدی با چالش های حواله ارزی واردات 
روبرو می شویم که کاماًل پر ریسک است و گویی 
مبالغ کالنی را دو دستی به صرافی ها تقدیم می کنیم! 
و کار صرفاً بر مبنای اعتماد صورت می گیرد نه سند 
و مدرک قانونی. پس یکی از بزرگ ترین معضالت 
تولید را واردات مواد اولیه می دانم که سختی های 
بسیاری را برای رسیدن مواد اولیه به درب کارخانه 
با  می کنند  فکر  برخی  هرچند  می شویم  متحمل 
کاهش  و  ارزانی  شاهد  دالر،  نرخ  نسبی  کاهش 

قیمت اغلب کاالهای ایرانی خواهند بود! اما هرگز 
توجهی به هزینه های سنگین جانبی و صدها مشکل 

ما ندارند. 

فعالیت  روند  بر  تأثیراتی  چه  کرونا  شیوع 
صنایع نساجی کشور )و همچنین دنیا( گذاشته 

است؟
اواخر سال گذشته این ویروس منفور در سراسر دنیا 
منتشر شد و متأسفانه بسیاری از دوستان و همکاران 
تعطیلی  کرونا  بروز  دادند.  دست  از  را  خود  جان 
یک ماهه شرکت های متعددی را در ابتدای سال به 
همراه داشت که به عنوان تولیدکننده خود را موظف 
می دانستیم کارخانه را برای حفظ سالمت کارگران 
و خانواده هایشان به مدت یک ماه تعطیل اعالم کنیم 
تا به پیاده سازی پروتکل های بهداشتی مانند استقرار 
تونل ضدعفونی، ضدعفونی دستگاه ها و ماشین آالت 
هر دو ساعت یک بار، ماسک اجباری و ...  بپردازیم 
تا حداقل مانع شیوع کرونا در محیط کارخانه شویم. 
پس از گذشت یک  ماه، کارخانه بار دیگر فعالیت خود 
را آغاز کرد اما به دلیل شرایط نامناسب بازار، انتظار 
فروش باالی محصوالت را نداشتیم ولی برخالف 
تصورمان با فروش قابل توجهی در داخل و بازارهای 
خارجی مواجه شدیم.دلیل اصلی کسب این موفقیت 
را در قرنطینه جهانی می دانم زیرا مردم را به اهمیت 
نوسازی مبلمان محیط زندگی  بازسازی و  لزوم  و 
خود سوق داد و رشد صعودی فروش لوازم خانگی 

را در بر داشت. با توجه به تورم ایجاد شده در کشور 
و افزایش قیمت کاالهای مختلف، مردم بیشتر به 
خرید روی آوردند زیرا حدس می زدند قیمت ها هر 
دلیل حجم  به همین  قبل شود  روز  از  بیشتر  روز 

خریدهای خود را افزایش دادند

صادرات در شرایط فعلی امکان پذیر و مقرون 
به صرفه به نظر می رسد؟

صادرات ، روند بسیار خوبی را طی می کرد تا زمانی که 
نرخ دالر به طور سرسام آوری باال رفت و همان طور 
که اشاره شد بعضی تولیدکنندگان ایرانی فکر کردند 
فرصت برای فروش کاال به قیمت پایین فراهم شده 
غافل از این که جایگزینی مواد اولیه جدید، گران تر 
و دشوارتر از گذشته صورت می گیرد. نه تنها قیمت 
مواد اولیه نسبت به ارز تخصیصی ، بسیار باال رفت 
بلکه قیمت اغلب کاالها و محصوالت داخلی نیز 

چندبرابر افزایش پیدا کرد. 
زمینه  در  مشکلی  همواره  که  است  این  واقعیت 
صادرات وجود دارد! برای مثال یک مشتری فرش 
به قیمت 25 دالر خریداری می کند و  را  ماشینی 
با زمان افزایش نرخ دالر، قیمت همان فرش 20 
دالر اعالم می شود از این پس وی توقع دارد فرش 
با قیمت 20 دالر در اختیارش قرار گیرد و نوسان 
نرخ دالر در کشور ما برای مشتری خارجی توجیه 
منطقی ندارد. این قبیل نوسانات به هیچ عنوان به 
نفع صادرات، تولید، صنعت و اقتصاد ایران نیست، 
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در حالی که کشوری مانند امارات متحده عربی طی 
بیست تا سی سال گذشته، کمترین میزان نوسان را 
تجربه کرده و سال  های متمادی قیمت یک دالر 
معادل 3/67 درهم )با کمترین نوسان( باقی مانده 

است. 
این ثبات موجب تسهیل کسب وکارهای اقتصادی و 
بازرگانی می شود و امکان آینده نگری و برنامه ریزی 
قیمت  روز  ما یک  در کشور  اما  بود  میسر خواهد 
دالر 31 هزار تومان و روز بعد 25 هزار تومان است! 
اگر  و  می کند  دشوارتر  را  ارز صادرات  نرخ  نوسان 
یک صادرکننده در شرایط نامساعد و پرنوسان فعلی، 
هزار   25 از  پایین تر  دالر  برمبنای  را  خود  کاالی 
تومان صادر کند، با زیان های هنگفت روبرو خواهد 
شد. در حالی که تا مدتی پیش طبق دالر 13 هزار 
تومان، سود معقولی کسب می کرد و اگر بخواهد نرخ 
دالر را کمتر از 25 هزار تومان محاسبه نماید، متوجه 

زیان دهی صادرات می شود.
ای کاش حداقل برای یک سال اطمینانی به ثبات 
دلیل  به  ایران وجود داشت... یک روز  ارز در  نرخ 
انتخابات آمریکا، قیمت دالر باال می رود، فردا به دلیل 
عدم انتخاب ترامپ، دالر ریزش می کند مگر ایران 
کشور مستقلی نیست؛ پس چگونه بازارهای مالی 
کشور  یک  در  انتخابات  برگزاری  با  آن  ارزی  و 

می شود؟!!  بنیادین  تحوالت  و  تغییر  دچار  دیگر، 
پیش  و  صحیح  اصولی  روند  طبق  بخواهیم  اگر 
برویم، موافق اجرای برجام هستم زیرا یک توافق 
صلح آمیز و بدون درگیری و دشمنی با دنیاست، سایه 
تحریم های ظالمانه از سر مردم برداشته می شود تا 
در محیطی باثبات و بدون تنش به تولید و تجارت 

بپردازند. 
نمی دانم چرا برخی بر عدم بازگشت به برجام اصرار 
می ورزند و معتقدند با احیای برجام، وضعیت کشور 
امروز خواهد  از  آیا شرایط بدتر  وخیم خواهد شد؟ 
شد؟ واردات مواد اولیه، حواله پول، انتقال ارز و .. با 
صدها مکافات صورت می گیرد و ذهن تمام مدیران 
مشتری  است...  حاشیه ای  مسائل  درگیر  ایرانی 
سوئیچ  تقاضای  محصوالت  خرید  برای  مالزیایی 
بی ال )Switch BL( می کند زیرا تمایلی به درج نام 
ایران در بارنامه هایش ندارد، چرا باید این گونه باشد؟ 
تولیدکننده بخش خصوصی چه گناهی  مگر یک 
و  باری  فالن کشتی  به  تمرکزش  تمام  که  کرده 

بارنامه باشد؟!
است.  آرامش  و  ثبات، صلح  به  رسیدن  ما  آرزوی 
امیدوارم هر چه زودتر تحریم های ظالمانه برداشته 
شوند تا تولید، صنعت، اشتغال زایی و صادرات رونق 
پیدا کند و روزی برسد که هیچ ایرانی، بیکار نباشد.... 

نکته نهایی
تشکر ویژه از پدرم- آقای رضا منزوی زاده- که یکی 
از بزرگان صنایع نساجی ایران محسوب می شوند و 
تالش های بسیاری در رونق صنعت فرش ماشینی 
انجام داده اند و همچنین از تمامی مدیران، پرسنل 
و کارگران عزیز کارخانه که به صورت شبانه روزی 
نامناسب  شرایط  در  پدرم  هستند.  فعالیت  مشغول 
اقتصادی، همچنان به فکر تولید، اشتغالزایی و توسعه 
خطوط تولید مجموعه را دارند تا هموطنان بیشتری 
را سر سفره با برکت تولید گرد هم جمع کنند. هدف 
همیشگی ایشان ایجاد اشتغال بیشتر برای جوانان 
است و با تمام وجود در کنار کارگران خود به فعالیت 
ادامه می دهند  و این نزدیکی و صمیمیت میان پدرم 
و کارگران به اندازه ای است که ایشان را به لفظ »بابا 
مسئوالن  دولتمردان،  امیدوارم  می زنند.  رضا« صدا 
و  تولید  شیفتگان  چنین  قدر  امر  متولیان  و  بانکی 
صنعت کشور را بدانند و نهایت همکاری با آنان را 
به عمل آورند؛ اگر این بزرگمردان فعالیت تولیدی و 
صنعتی خود را متوقف کنند، لطمات جبران ناپذیری به 
اشتغال و اقتصاد کشور وارد خواهد شد. امیدوارم هر 
چه زودتر مشکالت برطرف شوند و تمام کشورهای 
دنیا در صلح، آرامش و بدون هراس از کرونا به زندگی 

ادامه دهند... 
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صنایع  فعلی  شرایط  درمورد  شما  دیدگاه 
نساجی و پوشاک چیست؟ 

می باشد  اشتغال زا  صنایع  از  یکی  نساجی  صنعت 
حجم  کمترین  با  اشتغال زایی  سهم  بیشترین  و 
سرمایه گذاری در کشور را دارد ولی با این پتانسیل 
بسیار قابل توجه، متأسفانه سهم بسیار اندکی را در 

زمینه سرمایه گذاری به خود اختصاص داده است.
مهم ترین معضل این صنعت، قاچاق است و به دلیل 
) که  سال  در  پوشاک  قاچاق  باالی  حجم  بخش 
از طریق واردات صورت می گیرد( در میان  عمدتاً 
این  بودن  قاچاق پذیر  است.  کم نظیر  صنایع  سایر 
کشور،  داخل  به  کاالها  غیررسمی  ورود  صنعت، 
استفاده از کارت بازرگانی موقت ) به نام اشخاص 
دیگر( جهت ورود منسوجات که خود مصداق قاچاق 
کاالست، عدم پرداخت هرگونه مالیات، حقوق تعرفه 

گفت وگو با محمود ضرابی- مدیرعامل شرکت تولیدی صادراتی پوشاک نانو مهیار زنجان

اشاره:
به گفته محمود ضرابی، »ویروس کرونا با تبدیل 
شدن به یک ویروس همه گیر جهانی، پیامدهای 
تمام  اقتصادی بسیاری در پی داشته و تقریباً 
انتظار  و  شده اند  متأثر  آن  از  دنیا  کشورهای 
رکود  یک  با   2020 جهانی  اقتصاد  تا  می رود 

سرسام  آور سپری شود.«
نساجی  می دهد:»صنعت  ادامه  کارآفرین  این 
رنج  کرونا  از  ناشی  اقتصادی  پیامدهای  از 
تقاضا  کاهش  مانند  منفی  پیامدهای  می برد، 
اولیه،  مواد  تأمین  شبکه  در  اختالل  عرضه،  و 
دیون عقب افتاده واحدهای تولیدی، بالتکلیفی 
تعهدات  ادامه  خصوص  در  تولیدی  واحدهای 
به مشتریان از نظر گرانی روزافزودن مواد اولیه 
و به تبع آن، کاهش نقدینگی تولیدکنندگان به 
نهایت آسیب  جدی  در  و  دلیل کاهش فروش 

کسب وکارها.«
قوانین  تصویب  به  نسبت  انتقاد  ضمن  وی 
کشور  در  متناقض  و  ضدتولید  مقررات  و 
به روش های مختلف  می افزاید:» تولیدکنندگان 
تحریم ها را دور می زنند ولی بسیاری از قوانین 
دست و پاگیر داخلی سد راه ماست! به نحوی که 
تولیدکننده از فروشنده خارجی، کاال را تا گمرک 
ایران می رساند ولی فرایند طوالنی ترخیص ارز 
و صدور گواهی ترخیص از بانک مرکزی چنان 
خطوط  توقف  شاهد  همواره  که  است  طوالنی 

تولید کارخانجات هستیم.«

قوانینـی کـه 
دسـت می بندنـد 

دیدگاه

و دیگر مسائل از آسیب هایی هستند که قاچاق بر 
تولید و صنعت وارد می کند.

به اعتقاد شما بزرگترین معضل تولیدکنندگان 
در حال حاضر چیست؟

و  تولید  اولیه خطوط  مواد  تأمین  در  توانایی  عدم 
تجهیزات تولیدی، کمبود نقدینگی به دلیل طوالنی 
بودن بازه زمانی مطالبات فروش، وجود تحریم های 
ارائه کد رهگیری در  ظالمانه و عدم تخصیص و 
زمان مناسب از طرف بانک مرکزی برای واردات 
بودن  باال  واردات،  فرایند  و طوالنی شدن  کاالها 
افزایش  نساجی،  محصوالت  در  ارزش افزوده  نرخ 
مالیات عملکرد واحدهای نساجی با توجه به رکود 
بازار و عدم حمایت های به موقع دولت که می تواند 
در قالب تسریع و تسهیل فرایندهای قانون گذاری 
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و رفع قوانین دست و پاگیر و جلوگیری از صدور 
قوانین خلق الساعه، بخش عمده ای از موانع پیش 
بردارد. اصالح دستورالعمل  را  تولیدکنندگان  روی 
در  مستقر  شرکت های  این که  بر  تأکید  و  واردات 
مناطق آزاد باید دارای مجوز تولید باشند تا فرایند 
صادرات تسریع شود نه این که فرایند واردات آن هم 
از محل مناطق آزاد به صورت قاچاق  انجام پذیرد. 

فعالیت  روند  بر  تأثیراتی  چه  کرونا  شیوع 
دنیا(  همچنین  ) و  کشور  نساجی  صنایع 
به  مدت  چه  می کنید  فکر  است؟و  گذاشته 
طول خواهید انجامید تا شرایط به حالت عادی 

گذشته )پیش از کرونا( بازگردد؟
ویروس  یک  به  شدن  تبدیل  با  کرونا  ویروس 
در  بسیاری  اقتصادی  پیامدهای  جهانی،  همه گیر 
پی داشته و تقریباً تمام کشورهای دنیا از آن متأثر 
شده اند و انتظار می رود تا اقتصاد جهانی 2020 با 

یک رکود سرسام  آور سپری شود.
صنعت نساجی کشور ما نیز از پیامدهای اقتصادی 
پیامدهای منفی مانند  از کرونا رنج می برد،  ناشی 
تأمین  شبکه  در  اختالل  عرضه،  و  تقاضا  کاهش 
تولیدی،  واحدهای  عقب افتاده  دیون  اولیه،  مواد 
ادامه  خصوص  در  تولیدی  واحدهای  بالتکلیفی 
تعهدات به مشتریان از نظر گرانی روزافزودن مواد 
اولیه و به تبع آن، کاهش نقدینگی تولیدکنندگان 
نهایت آسیب  جدی  به دلیل کاهش فروش و در 

کسب وکارها. بازگشت به حالت عادی هم مستلزم 
موثر  کشف  راستای  در  تدبیر  و  جهانی  همکاری 
دولت ها،  باید  فعلی  شرایط  در  اما  کرونا  واکسن 
مانند  را  تولیدی و کارخانه های صنعتی  واحدهای 
دوران پیش از کرونا حفظ کنند و حمایت های الزم 
برای این مهم صورت گیرد تا پس از رفع بحران 
روبرو  اقتصادی  انبوه  مشکالت  با  واحدها  کرونا، 

نشوند. 

با توجه به تشدید تحریم ها و افزایش نرخ 
دالر وضعیت واردات مواد اولیه و ماشین آالت 

چگونه است؟
ارز  تخصیص  عدم  ارتباط  این  در  اصلی  مشکل 
توسط بانک مرکزی و طوالنی بودن روند ترخیص 
کاالها از جمله مواد اولیه و ماشین آالت در گمرک 
است. تولیدکنندگان به روش های مختلف تحریم ها 
را دور می زنند ولی بسیاری از قوانین دست و پاگیر 
داخلی سد راه ماست!! به نحوی که تولیدکننده از 
فروشنده خارجی، کاال را تا گمرک ایران می رساند 
گواهی  و صدور  ارز  ترخیص  فرایند طوالنی  ولی 
است  طوالنی  چنان  مرکزی  بانک  از  ترخیص 
که همواره شاهد توقف خطوط تولید کارخانجات 

هستیم.

آیا در شرایط فعلی صادرات  را امکان پذیر و 
مقرون به صرفه می دانید؟

روند  شدن  کند  با  فعلی  شرایط  در  پذیرفت  باید 
صادراتی  بازارهای  دادن  دست  از  و  صادرات 
به خصوص در کشورهای همسایه ، شاهد کاهش 
رفتارهای  دلیل  به  و  هستیم  ارزی  درآمدهای 
کشورها در قبال کرونا و با توجه به محدودیت هایی 
را  صادرات  مسیر  آمده؛  وجود  به  مرزها  در  که 
مختل کرده اند و شرایط صادرات به لحاظ وزنی و 
ارزشی افت چشمگیری داشته است. در حال حاضر 
صادرات به اضافه تحریم ها مقرون به صرفه نیست 
ولی کماکان بازارهای خوبی در صورت حمایت های 
دولت محترم وجود دارند که می توان تولیدات یک 

مجموعه را صادرات محور کرد.

خصوص  به  قاچاق  وضعیت  از  شما  تحلیل 
آیا  فعلی چیست؟  قاچاق پوشاک در شرایط 
کرونا تاثیری در کاهش واردات داشته است؟

قیمت  بودن  پایین  قاچاق،  رونق  علل  از  یکی 
داخلی  تولیدات  با  مقایسه  در  قاچاق  محصوالت 
پوشاک  صنعت  شد  عنوان  که  همان گونه  است. 
یکی از صنایع قاچاق پذیر است ولیکن در شرایط 
را  خود  مرزهای  کشورها  از  بسیاری  که  کنونی 
محدود کرده اند یا بسته اند؛ عماًل باکاهش قاچاق 
به  مقرون  ارز  نرخ  باالرفتن  از طرفی  و  مواجهیم 
کرده  دشوار  بسیاری  برای  را  قاچاق  بودن  صرفه 
البته قیمت باالی ارز و محدودیت مرزها به دلیل 

شیوع کرونا، واردات را به شدت کم کرده است.
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به بحران، 
خو گرفته ایم!

گفت وگو با منصور الیاسی- مدیرعامل شرکت البسه سیرنگ منتخب )ال سی من(

دیدگاه

کرونا  شیوع  از  پیش  پوشاک  صنعت 
شرایط چندان مساعدی نداشت و به دلیل 
تازه  قاچاق،  کاهش  و  دالر  نرخ  افزایش 
داشت نفسی تازه می کرد که درگیر کرونا 

شد و اتفاقات بعدی...
از  به طور کلی  را  بازار شب عید  متأسفانه  بله 
دست دادیم، بازار موسوم به »جمعه سیاه« هم 
برخالف همیشه مورد استقبال قرار نگرفت زیرا 
به  کمتر  و  هستند  کرونا  بیماری  درگیر  مردم 
خرید پوشاک فکر می کنند. در مجموع شرایط 
نیست و  پوشاک حکمفرما  مطلوبی در صنعت 
بسیاری از واحدهای تولیدی مجبور به تعطیلی 
شده اند یا با کمترین میزان ظرفیت به کار ادامه 

می دهند. 
شهریور سال گذشته با توجه به کنترل قاچاق، 
توسعه  و  رشد  جهت  بسیاری  برنامه های 
به تولید  تا  مجموعه ال سی من تدوین کردیم 
انبوه و کسب سهم بیشتر از بازار پوشاک داخلی 
پخش  قرارداد  راستا  این  در  کنیم  پیدا  دست 
تیزر تبلیغاتی با صدا و سیما منعقد شد، سپس 
برای ارزیابی و تحلیل توانمندی کارخانه جهت 

افزایش حجم تولید از چندین کارشناس حرفه ای 
فراوان،  بررسی های  از  پس  که  گرفتیم  بهره 
اعالم کردند شرایط مجموعه با توجه به وجود 
دستگاه های مدرن، جهت افزایش ظرفیت تولید 
مهیاست و وضعیت به مراتب بهتری نسبت به 
سایر کارخانه های مشابه دارد. حتی معتقد بودند 
در صورت پخش تیزر، میزان فروش پنج  برابر 
افزایش خواهد یافت، در بدبینانه ترین حالت به 
فروش زیر سه برابر راضی بودیم. پس از انعقاد 

قرارد تبلیغات، کرونا همه گیر شد و ...

تبلیغات  اعتقاد وجود دارد که پخش  این 
طریق  از  خدماتی  یا  تولیدی  برند  یک 
برای  آن که  از  بیش  مختلف ،  رسانه های 
دیده  دردسرهای  باشد،  مفید  مدیرانش 
شدن و تقبل هزینه های دیگر مانند افزایش 
مالیات و ... را به دنبال دارد. پس بهتر است 
در ایران، چندان بزرگ نباشیم تا به چشم 

نیاییم! دیدگاه شما در این مورد چیست؟
بله بارها این قبیل جمالت را شنیده ام اما تمایل 
بسیاری دارم که به اصطالح وارد بطن کار شوم 

اشاره:
»اطرافیــان می گفتنــد نبایــد در ایــران بــزرگ شــوید یــا دیده شــوید! ایــن حرف برایــم منطق 
و مفهومــی نداشــت و بایــد آن را تجربــه می کــردم. بــه طــور کلــی انســان ریســک پذیری 
ــه  ــا مشــکلی در زندگــی حرفــه ای خــود دچــار مشــکل می َشــوم، ب هســتم و هــر زمــان ب

ــم.«  ــاال می زن ــرای حــل مســأله ب اصطــاح آســتین ها را ب
منصــور الیاســی مدیــر یکــی از بزرگ تریــن مجموعه هــای تولیــدی پوشــاک مردانــه اســت 
کــه ســابقه تولیــد در ترکیــه را دارد امــا ترجیــح می دهــد تجــارب و دانــش خــود را بــرای 
رشــد و توســعه صنعــت پوشــاک کشــورش اختصــاص دهــد، پــس راهــی ایــران می شــود 
و یــک واحــد تولیــدی راه انــدازی می کنــد. می گویــد:» ال ســی مــن نخســتین برنــدی بــود 
کــه پــس از دریافــت مجوزهــای الزم از مراجــع عالی کشــور، از ســتارگان ســینما و تلویزیون 
ــدون  ــرا معتقدیــم صنــف پوشــاک ب ــرای تبلیغــات خــود اســتفاده کــرد زی )ســلبریتی ها( ب

نمایــش محصــوالت خــود بــر تــن ســلبریتی ها نمی توانــد نــزد مــردم شــناخته شــود.«
بــه گفتــه مدیرعامــل ال ســی مــن، سال هاســت در فضــای خــاص انقــاب، جنــگ، تحریم و 
نابســامانی های اقتصــادی زندگــی کرده ایــم و تمــام برنامه هایمــان حــول محــور مدیریــت 
بحــران تنظیــم می شــود. گویــی بــه زندگــی تــوأم بــا چالــش و مشــکل عــادت کرده ایــم و 

شــاید در صــورت عــادی شــدن شــرایط نتوانیــم بــه فعالیــت تولیــدی ادامــه دهیم!!
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و از نزدیک، صحت و سقم این تفکر را مورد بررسی 
قرار دهم. شاید یکی از دالیل ساخت تیزر تلویزیونی 
همین بود که دنبال تبعات به قول شما »در چشم 
دیگران بودن« می گشتم! این که اطرافیان می گفتند 
نباید در ایران بزرگ شوید یا دیده شوید برایم منطق 
و مفهومی نداشت و باید آن را تجربه می کردم. به 
طور کلی انسان ریسک پذیری هستم و هر زمان با 
مشکلی در زندگی حرفه ای خود دچار مشکل می َشوم، 
به اصطالح آستین ها را برای حل مسأله باال می زنم. 

در کشور ما، همراهی و حمایت از تولید که توسط 
مسئوالن بیان می َشود، در سطح حرف و شعار باقی 
می ماند و حالت اجرایی به خود نمی گیرد. برای مثال 
ال سی من نخستین برندی بود که پس از دریافت 
از ستارگان  عالی کشور،  مراجع  از  مجوزهای الزم 
تبلیغات خود  برای  تلویزیون )سلبریتی ها(  سینما و 
استفاده کرد زیرا معتقدیم صنف پوشاک بدون نمایش 
محصوالت خود بر تن سلبریتی ها نمی تواند نزد مردم 
شناخته شود. پس از این حرکت موثر، سایر برندها نیز 
در تبلیغات تلویزیونی خود از هنرمندان استفاده کردند 
و مردم به خصوص در بخش صنایع غذایی از این 

موضوع استقبال چشمگیری به عمل آوردند. 

تبلیغات  برای  را  آرمان  امیرحسین  چگونه 
شرکت انتخاب کردید؟

همکاران روابط عمومی پیشنهاد کردند زیرا در آن 
زمان، سریالی از وی در شبکه خانگی پخش می شد 
و یکی از بازیگران پرطرفدار به شمار می آمد. ضمن 
این که جوان برازنده ای است که لباس بر تن وی بسیار 
آراسته و شیک قرار می گیرد. به این ترتیب نسل جوان 
را به استفاده از کت و شلوار رسمی ترغیب و به همگان 
ثابت شد که کت و شلوار مختص سالخوردگان نیست 
و مورد استفاده ستارگان جوان سینما و تلویزیون قرار 
می گیرد. خوشبختانه پیش بینی های ما بسیار زودتر از 
موعد مقرر به منصه ظهور رسید و تا اواسط آذرماه، 
از  غافل  یافت  چشمگیری  افزایش  فروش  میزان 
تمام  فروشگاه ها،  تعطیلی  و  کرونا  شیوع  این که 

برنامه ها و پیش بینی ها را نقش بر آب خواهد کرد! 

همان  به  فروش  و  تولید  آشفته  وضعیت  آیا 

شدت و حّدِت اسفند و فروردین و اوج گیری 
کرونا ادامه دارد یا شرایط اندکی رو به بهبود 

پیش می رود؟
به دلیل تورم بیش از صد درصد، شاهد افت تولید و 
فروش هستیم اما در حال حاضر برای برندهایی مانند 
ال سی من با حجم عظیم تبلیغات تلویزیونی، حدود 
20-30 درصد وضعیت بهتر شده است. پیش از شیوع 
کرونا، حدود30 پرسنل جدید مخصوص فروشگاه ها 
استخدام کردیم و به تقویت واحدهای مختلف مانند 

روابط عمومی و تحقیق توسعه پرداختیم. 
در ادامه به این نتیجه رسیدیم که افزایش ظرفیت 
تولید، نیازمند تأمین مواد اولیه بیشتر است. برای مثال 
خط تولید کارخانه، روزانه 5 هزارمتر مربع انواع پارچه 
مصرف می  کرد اما با باال رفتن تیراژ تولید، این رقم 
به 15-16 هزار تن پارچه در روز رسید که رقم بسیار 

باالیی به شمار می آمد.
برای حفظ رقابت پذیری در بازارهای جهانی، اغلب 
مواد اولیه مصرفی را از ترکیه ، آلمان و ایتالیا تهیه 
می کنیم زیرا کیفیت مواد اولیه داخلی مانند پارچه، 
نخ دوخت، الیی چسب و... چندان مطلوب نیست و 
مجبوریم مواد اولیه خارجی از بازار با چندبرابر قیمت 
گذشته تهیه کنیم لذا سرمایه  کارخانه را با قرض و وام 
افزایش دادیم تا تولید متوقف نشود ولی  به دلیل کرونا 
و کاهش خرید مردم، حجم انبوهی از محصوالت به 
فروش نرفته در انبارهای کارخانه انباشته شده اند حتی 
در خط تولید هم از لوله های بخار محصوِل آماده، 
تعداد  به  نفر   250-200 بود  قرار  کرده ایم!  آویزان 
نداد،  رخ  اتفاق  این  افزوده شود که عماًل  کارگران 
برای توسعه کارخانه یکسری دستگاه و ماشین آالت 
جدید تهیه کردیم که به دلیل بروز مشکالت فراوان، 
با  همچنین  نماییم،  بهره برداری  آنها  از  نتوانستیم 
حدود 40-50 نفر از نیروهای شاغل مجموعه تسویه 
حساب کردیم و برخالف برنامه، موفق به راه اندازی 

فروشگاه های  جدید در سطح کشور نشدیم.
هر روز بیشتر از روز قبل، مسائل و مشکالت مختلف 
بر دوش ما سنگینی می کرد و سیستم بانکی شرایط 
سخت  تری را پیش پای ما قرار داد؛ سال های گذشته 
همکاری و تعامل بهتری با تولیدکننده داشتند اما در 
سال جهش تولید و اوج کرونا، حمایت و پشتیبانی خود 

را از ما دریغ کردند. مدتی پیش در یکی از جلسات 
ستاد تسهیل، ضمن اعالم گالیه از عملکرد ضد تولید 
سیستم بانکی، یادآور شدیم که سال گذشته با پرداخت 
1-2 درصد اصل بدهی، تمام معوقات به آخرین بدهی 
منتقل می شد ولی امسال به هیچ عنوان چنین رویه ای 
مورد تأیید بانک نیست و خواهان دریافت هفت درصد 
کل بدهی  هستند. در حالی که رقم این هفت درصد، 
چندین برابر بیشتر از معوقات ماست! اگر تولیدکننده 
قادر به پرداخت هفت درصد است که معوقاتش را 
می پردازد تا بیش از این زیر بار بدهی های سنگین 
بانکی نرود... این چه قانون ناعادالنه و غیرمنطقی 

است که بانک ها برای تولید در نظر گرفته اند؟! 
از سوی دیگر با افزایش ده برابری مالیات فروشگاه ها 
به  موظف  فروشگاهی  گذشته  سال  اگر  مواجهیم. 
باید  امسال  بود  مالیات  تومان  میلیون  پرداخت 40 
و  دلیل  هم  امروز  تا  بپردازد!  تومان  میلیون   350
مالیات  بی دلیل  افزایش  برای  مشخصی  منطق 
توسط مسئوالن عنوان نشده است. این چه حمایتی 
تحت  هر طرف  از  متأسفانه  است؟!!  تولیدکننده  از 
فشار هستیم و صرفاً بر حفظ موقعیت فعلی و تقویت 
زیرساخت ها متمرکز شده ایم تا در صورت رفع بحران 
کرونا، هیچ مشکلی برای جهش سه برابری تولید 
نداشته باشیم. امروز قطار ال سی من با سرعت 30-

40 کیلومتر در ساعت حرکت می کند و می خواهیم 
طبق برنامه ریزی مشخص، این سرعت را به 150 
کیلومتر برسانیم پس باید ضمن تالش برای تداوم 
حرکت این قطار، تقویت زیرساخت های مجموعه را 

جدی تر از همیشه دنبال کنیم. 
 

چه  کرونا،  کردن  فروکش  با  می کنید  فکر 
مدت به طول خواهد انجامید تا شرایط صنعت 

پوشاک به حالت عادی خود بازگردد؟
اگر مسئوالن امر به مبارزه جدی با قاچاق پوشاک 
بپردازند و وعده های خود را در این زمینه عملیاتی 
پوشاک  صنعت  حیرت انگیز  رشد  شاهد  نمایند؛ 
کشور خواهیم بود و بازار خوبی برای سال آینده به 
وجود می آید؛ مگر این که اتفاقات خاصی رخ دهد یا 
به موضوعات دیگری توجه کنند. شش  مسئوالن 
میلیارد دالر قاچاق پوشاک، رقم بسیار بزرگی است 
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و فکر می کنم رقم واقعی چندین برابر بیشتر از شش 
میلیارد دالر می باشد و کف بازار از باالی ده میلیارد 
دالر قاچاق پوشاک، حکایت ها دارد! با مهار قاچاق و 
افزایش تعداد کارخانه های صنعتی پوشاک، فعالیت 
تولیدکنندگان مواد اولیه مانند نخ و پارچه توجیه پذیر 
خواهد بود و حجم اشتغال زایی باال می رود که منافع 

ملی کشور را به همراه دارد.
اگر در هر کشوری بروید و سوابق تولیدی خود را به 
دولتمردان ارائه دهید، باور کنید بدون دریافت سود 
این که  کما  می یابد  اختصاص  وام  شما  به  بهره  و 
طی سفر رئیس اتاق بازرگانی ترکیه به ایران، وی 
از ما خواست که تولید را در ترکیه ادامه دهیم؛ کما 
این که سابقه بیست سال تولید در این کشور را داریم 
و همیشه 400-500 کارگر تحت نظارت ما به فعالیت 

می پرداختند. 

حس  نپذیرفتید؟  را  پیشنهاد  این  چرا 
میهن پرستی مانع شد یا؟؟

وقتی در یک کشور غریبه )ولو نزدیک و همسایه مانند 
ترکیه( کار می کردیم، شیفته و مصصم به راه اندازی 
و  بودیم  وطنمان  در  تولیدی  معظم  کارخانه  یک 
می خواستیم سفره بزرگی برای اشتغال کارگران ایرانی 
ایران  به  را  استادکاران ترکیه  لذا همان  پهن کنیم 

آوردیم تا برای ما کار کنند. 

عدم حمایت نهادهای دولتی و قوانین دست و 

پاگیر، باعث نشده از احداث کارخانه در کشور 
پشیمان شوید؟

هم  فرزندانشان  و  همسر  با  انسان ها  حال  هر  به 
مشکالتی دارد اما در نهایت یک خانواده هستند و 
با مسائل و مشکالت به نوعی کنار می آیند. واقعیت 
این است که علی رغم 25 سال کار مداوم در کشور 
دیگر ولی همیشه این حس را داشتیم که گویی برای 
غریبه ها زحمت می کشیم در حالی که کشورمان به 
و  موانع  است.  توسعه  و  اشتغال زایی  نیازمند  شدت 
مشکالت بسیاری در مسیر تولیدکننده ایرانی وجود 
دارد و بارها در جلسات مختلف با مسئوالن دولتی، 
فریادمان به آسمان رسیده و کسی قدردان ما نیست 

اما باز هم ایران را خانه همیشگی خود می دانیم  
و  کارگر   500 از  بهره مندی  با  کارآفرین  یک 
ماشین آالت مدرن مجبور است برای ادامه حیات و 
حفظ مجموعه تولیدی ، سر خود را مقابل کارمندانی 
خم کند که بدون دلیل در روند تولید سنگ اندازی 
بزرگ  مجموعه  یک  از  تصوری  هیچ  و  می کنند 
تولیدی در ذهن ندارند. در حالی که اگر در ترکیه برای 
10 نفر اشتغال زایی کنید، تسهیالت و حمایت های 

متعدد دولتی به شما تعلق خواهد گرفت.  

اوایل همه گیری کرونا، بسیاری از صنعتگران 
تولید  به  را  خود  فعالیت  از  بخشی  پوشاک، 
ماسک و گان اختصاص دادند تا کمبود جدی 
نسبت به این اقام به حداقل برسد. ال سی من 

در این راستا چه اقداماتی انجام داد؟
اوایل اسفند، کارخانه را با یک سوم کارگران و پرداخت 
سه برابر حقوق بیشتر، ماسک و گان تولید کردیم و به 
صورت رایگان در اختیار اصناف و وزارت بهداشت قرار 
دادیم. سپس به سفارش ستاد ملی مبارزه با کرونا به 
تولید ماسک های تنفسی طبق قیمت مصوب )هزار و 
300 تومان( پرداختیم اما به دلیل قیمت بسیار پایین 
ماسک های قاچاق)800 تومان( ، عماًل حجم قابل 
توجهی از ماسک ها در انبار کارخانه باقی ماند. تصمیم 
گرفتیم در ازای خرید کت و شلوار توسط مشتریان، 
بسته پنجاه تایی ماسک با لوگوی اختصاصی ال سی 

من به طور رایگان در اختیارشان قرار دهیم. 

نکته پایانی
سال هاست در فضای خاص انقالب، جنگ، تحریم 
و نابسامانی های اقتصادی زندگی کرده ایم و تمام 
تنظیم  بحران  مدیریت  محور  حول  برنامه هایمان 
می شود. گویی به زندگی توأم با چالش و مشکل 
شدن  عادی  صورت  در  شاید  و  کرده ایم  عادت 
شرایط نتوانیم به فعالیت تولیدی ادامه دهیم!! مانند 
افرادی که در کالن شهرها به آلودگی هوا و ترافیک 
عادت کرده اند و زندگی در نقاط خوش آب و هوا 
برایشان کسالت آور و خسته کننده به نظر می رسد! 
واقعیت این است که پیش بینی ها و برنامه های خود 
دچار  تا  می کنیم  تدوین  نامساعد  شرایط  طبق  را 

شوک ناگهانی نشویم. 
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بیوگرافی و فعالیت حرفه ای در صنایع نساجی و پوشاک
متولد سال1344 در تهران، فارغ التحصیل رشته مهندسی منابع طبیعی و 
همچنین کارشناسی مدیریت )گرایش بازرگانی( هستم. فعالیت در صنعت 
نساجی و تولید پوشاک را از سال 1364 شروع کردم. پدرم از سال 1323 
به جوراب بافی دستی در بازار تهران می پرداخت، سپس کار رسمی خود را در 
زمینه بافندگی و تولید پوشاک از سال 1335 شروع کرد و سال 1380 در زمینه 

رنگرزی و تکمیل پارچه کار ادامه پیدا کرد. 
در حال حاضر به تولید پوشاک کودک، نوجوان و بزرگسال با برند شیناکو )از 
سال 1368( ، تولید لباس زیر مردانه )با برند نیو وان( ، تولید پارچه تریکو و 
گردبافی با برند خوشباف تهران )از سال 1371( ، رنگرزی، تکمیل و چاپ 
از سال 1381 تاکنون تحت عنوان شرکت  پارچه تریکو- گردبافی  انواع 
حریرالوان می پردازیم و حدود 350 نفر در بخش های مختلف این مجموعه 

مشغول کار هستند. 

دهه 60 وارد صنعت نساجی و پوشاک کشور شده اید، ممکن است 
تحلیلی از وضعیت و شرایط این صنعت در سال های مذکور ارائه 
دهید؟ یک تولیدکننده پوشاک در دهه 60 با چه مسائل و مشکاتی 

مواجه بود؟
از سال 1364 تا حدود سال 1380 تولید در ایران مشکل خاصی نداشت 
فعالیت  بود و  از میزان مصرف  به مراتب کمتر  تولید  زیرا همیشه حجم 
در دهه 60 هر  نبود.  امروز  و وسعت  به گستردگی  داخلی  تولیدکنندگان 
چه تولید می شد، به فروش می رسید و با معضل عدم فروش محصوالت 
مواجه نبودیم. آن زمان در کشور ما استفاده از الیاف پنبه ای جهت تولید 
پارچه و پوشاک چندان متداول نبود و اغلب الیاف اکریلیک مورد استفاده قرار 
می گرفت و می توان گفت الیاف پنبه ای از سال 1372 به بعد وارد صنعت 
نساجی و پوشاک ایران شد و کارخانه های تولید الیاف و نخ های پنبه ای یکی 
پس از دیگری مورد بهره برداری قرار گرفتند. دهه 60 تنوع تولیدات بسیار کم 
بود و کسانی که تمایل به ارائه پوشاک متنوع داشتند؛ به واردات می پرداختند. 
آن سال ها، واردات پوشاک خارجی از ترکیه، ویتنام و ... انجام می شد و هنوز 
هیچ اثری از پوشاک چینی در بازار به چشم نمی خورد. صنعت پوشاک ترکیه 
در حالی به کیفیت و رشد روزافزون دست پیدا می کرد که کشور ما درگیر 
جنگ تحمیلی بود و امکانات چندانی برای ارتقای تنوع پارچه و پوشاک 
نداشتیم. پس از اتمام جنگ و افزایش تولیدکنندگان نخ پنبه ای، کیفیت و تنوع 
منسوجات ایرانی رشد چشمگیری پیدا کرد. به این مورد هم اشاره کنم که در 
بخش رنگرزی و تکمیل به دلیل عدم دسترسی به دستگاه ها و ماشین آالت 
به روز، امکان آبرفت گیری پارچه و ... وجود نداشت لذا اغلب تولیدکنندگان به 
استفاده از الیاف اکریلیک روی می آوردند. امروزه با پیشرفت صنعت نساجی و 
واردات دستگاه های مدرن رنگرزی و تکمیل، تنوع محصوالت و شرایط فنی 
تولید به مراتب بهتر از دهه 60 است هرچند تنوع، کیفیت و گستردگی تولید، 

بازاریابی و فروش را دشوارتر کرده است.

اشاره:
قرار بود این گفت وگو در فضای کارخانه صفادشت 
و  تولید  اتحادیه  دفتر  به  موکول  که  شود  انجام 
صادرات صنایع نساجی و پوشاک شد، قرار بود 
مصاحبه به صورت مستقیم و رو در رو صورت گیرد 
اما شیوع کرونا، روند انجام گفت وگوهایمان را از 
تا  از اسکایپ گرفته  به فضای مجازی  حضوری 
واتساپ و تلفن تبدیل کرد. آرام و شمرده حرف 
می زند، نسل دوم یک خانواده تولیدکننده نساجی 
و پوشاک است که در دهه 60 فعالیتش را شروع 
مهندس  می دهد.  ادامه  کار  به  امروز  تا  و  کرده 
ساالردینی از تنگناهای واردات ماشین آالت و دور 
زدن تحریم ها برایمان می گوید، از تبعات شیوع 
کرونا بر صنایع نساجی و پوشاک و از بالتکلیف 
بودن ترخیص دستگاه استنتر آلمانی که چهارماهی 
میهمان گمرک است! تولید را یک فعالیت بنیادین 
و ریشه ای می داند که در مسیر رشد و توسعه آن 

می توان کم لطفی ها و بی مهری ها را تحمل کرد.
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گفت وگو با مهندس افشین ساالردینی- موسس و مدیرعامل شرکت حریرالوان) بافت، رنگرزی و تکمیل و چاپ انواع پارچه های تریکو (
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غیرقانونی  واردات  و  قاچاق  زمان  آن 
منسوجات و پوشاک انجام می شد؟

در زمان جنگ امکان واردات وجود نداشت و اگر هم 
قاچاق صورت می گرفت بسیار بسیار کم، محدود و 
غیر قابل مقایسه با حجم فزاینده امروز بود. واقعیت 
این است که پس از ورود چین به بازار جهانی و تولید 
انبوه و سرمایه گذاری های کالن خارجی، قاچاق انواع 
انجام  با حجم و سرعت بیشتری  پارچه و پوشاک 
گرفت و متأسفانه طی چند سال اخیر به اوج خود 

رسیده است.

هر   60 دهه  که  کردید  اشاره  نکته  این  به 
چه تولید می شد، به فروش می رفت. آیا )در 
به کیفیت هم توجهی  این مسابقه سرعت!( 
تولید  فکر  به  فقط  تولیدکنندگان  یا  می شد؟ 
بودند؟  آن  کیفیت  از  فارغ  سریع،  فروش  و 
اعتماد  تدریج  به  نشد  باعث  موضوع  همین 
به  نسبت  )حداقل(  ایرانی  مصرف کنندگان 
پوشاک ایرانی کاهش پیدا کند؟ اعتمادی که 
پس از گذشت چندین دهه، همچنان متزلزل 

به نظر می رسد...
حاکم  بازار  بر  همواره  تقاضا  و  عرضه  حال  هر  به 
است. در آن زمان به دلیل شرایط پس از انقالب، 
وقوع جنگ هشت ساله و نابسامانی های اقتصادی و 
صنعتی پس از جنگ، نیاز به کاال افزایش پیدا کرد 
ولی کیفیت با توجه به کمبود مواد اولیه مرغوب، عدم 
کارخانه های  تأسیس  جهت  سرمایه گذاری  امکان 
پیشرفته، فرسودگی دستگاه های بافت، دوخت و چاپ، 
عدم بهره مندی تولیدکنندگان از دانش تولید تخصصی 
پارچه و پوشاک )اغلب به صورت تجربی و سنتی کار 
را دنبال می کردند( باعث شد کیفیت منسوجات و 
پوشاک ایرانی در یک سطح پایین متوقف باقی بماند؛ 
ضمن این که اصواًل کارخانه تولید صنعتی پوشاک در 

کشور ما وجود نداشت. 
از  منسوجات  غیرقانونی  و  قانونی  واردات  شروع  با 
و  مسافری  صورت  ) به  دیگر  کشورهای  یا  ترکیه 
و  باالتر  کیفیت های  با  نزدیک  از  مردم  چمدانی(، 
محصوالت متنوع تر آشنا شدند و به این نتیجه رسیدند 
که کاالهای ایرانی در مقایسه با محصوالت خارجی، 
ضعیف و بی کیفیت است. پس از بهبود نسبی وضعیت 

اقتصادی ایران، به تدریج تولیدات نساجی و پوشاک از 
حالت کارگاه دوخت و بافت40-50 متری به کارخانه 
5-10 هزار متری رسید، سطح کیفی کار باال رفت و 

توان رقابت با ترکیه و )بعدها( چین امکان پذیر شد. 
در مجموع باید عنوان کنم هرچند تولیدات دهه 60 
مورد نیاز مردم بود و به سرعت فروش می رفت ولی 
هیچ گاه کیفیت در سطح فوق العاده ای نبود که باعث 
سلب اعتماد مردم شود. در واقع روند بهبود کیفیت 
به اندازه ای آرام و کند انجام گرفت که عماًل امکان 
رقابت با رقیبان خارجی دور از ذهن به نظر می رسید.

از تأسیس کارخانه های  در دهه 70 و پس 
بخش  توسط  بافندگی  و  ریسندگی  متعدد 
خصوصی، فضای تولید و توجه به کیفیت در 

مسیر تازه ای قرار گرفت...
بله کارخانه های دولتی، محکوم به شکست بودند زیرا 
به دلیل ماهیت مدیریت دولتی، امکان به روز رسانی و 
سرمایه گذاری جهت نوسازی و بازسازی خطوط تولید 
را نداشتند ولی واحدهای بخش خصوصی با تمام توان 
و انگیزه های متعالی، به نوعی سّکان هدایت صنعت 
نساجی و پوشاک را در دست گرفتند و به نوآوری، 

بهره مندی از تکنیک های جدید روی آوردند. 

و البته ارتقای کیفیت... 
دقیقاً همین طور است. بسیاری از کارخانه ها، سطح 
که  بردند  باال  اندازه ای  به  را  خود  کاالهای  کیفی 
توانستند به روسیه، فرانسه، امارات، کشورهای حاشیه 
اکثر  در  و  دهند  انجام  صادرات   ... و  فارس  خلیج 

نمایشگاه های معتبر خارجی حضور موثر داشتند. 
*داستان صادرات موفق پوشاک به کشورهای 
اروپایی را از زبان آقایان محمود نبوی، سعید 
که   ... و  پور   اسماعیل  حسین زاده، سیاوش 
صنعت  مطرح  و  خوش نام  افراد  از  همگی 
همگی  اما  شنیده ایم  هستند،  کشور  پوشاک 
عدم  دلیل  به  صادرات  که  داشتند  اذعان 
در  متناقض  قوانین  اجرای  و  دولت  همکاری 
زمینه صادرات و پرداخت مشوق های صادراتی 
شد...  تبدیل  خاطره  به  و  رسید  بن بست  به 
فعالیت های صادراتی  مورد  در  اتفاق  این  آیا 
مجموعه شما نیز رخ داد و تجربه آن را دارید؟

تسهیالت  و  امکانات  برای صادرات،  دولت ها  تمام 
مناسبی در اختیار صادرکنندگان قرار می دهند زیرا در 
صورت صادرات، عرضه محصوالت از حالت محلی 
و داخلی به صورت فرامنطقه ای و بین المللی تبدیل 
می شود که برای اعتالی نام و آوازه یک کشور و حتی 
جذب سرمایه گذاران خارجی بسیار موثر است. ما نیز 
در دهه 70 و 80 )که رقیب اصلیمان ترکیه بود( باید 
بالفاصله پس از انجام صادرات حداکثر ظرف یک تا 
دو ماه ارز حاصل از صادرات را به کشور بازمی گرداندید 
در حالی که پوشاک طی زمان های تقریباً طوالنی به 
فروش می رفت و با این اوصاف نمی توانستیم بستر 

صادرات را فراهم نماییم.
به عنوان  وقتی  بود  گونه ای  به  شرایط  همچنین 
شرایط  با  می کردید  پیدا  ارزی  بدهی  صادرکننده، 
بسیار سختی هنگام بازپرداخت آن روبرو می شدید، 
مشوق های صادراتی که عماًل یا پرداخت نمی  شدند 

یا دیر به دستمان می رسیدند.
دولت ها در زمینه صادرات، تسهیالت قابل توجهی 
در بخش رفت و آمد، حمل و نقل کاال و ... برای 
صادرکننده بخش خصوصی قائل می شوند ولی در 
کشور ما هیچ یارانه ای بابت صادرات از سوی دولت 
لحاظ نمی شود. در نتیجه همواره این هراس و دغدغه 
را داشتیم که با قرارگیری در شرایط خاص و ویژه ای، 
دست  از  را  مستمر  و  موفق  صادرات  تداوم  امکان 
بدهیم. این جریان به نوعی باعث شد توان رقابت با 
سایر کشورها را از دست بدهیم و نتوانیم موقعیتمان را 

در بازارهای جهانی حفظ کنیم. 

آیا این موارد را با مسئوالن وقت دولتی در 
میان گذاشتید؟ چون بسیاری از متوالن اظهار 
می دارند بخش خصوصی تقاضا و نیازهای خود 
را به صراحت با دولت در میان نمی گذارند و 
صرفاً در جلسات مشترک، مسائل و مشکات 

عمومی را اعام می کنند... 
صنف  بزرگتران  زمان،  آن  جلسات  تمام  در  بله 
مشکالت  بارها  و  بودند  مسائلی  چنین  درگیر 
میان می گذاشتند  در  با مسئوالن  را  صادراتی خود 
از  یکی  ارز  پیرامون  کلی  سیاست گذاری های  ولی 
این  جالب  و  ماست  کشور  همیشگی  چالش های 
که واردات بسیار آسان تر و بهتر انجام می شود ولی 
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مشکالت مربوط به صادرات به مراتب بیشتر بوده، 
هست و )به نظر می رسد( خواهد بود! 

طی چند سال اخیر به دلیل نوسانات نرخ ارز شاهد 
فجایع بسیاری در زمینه تولید و صنعت بوده ایم البته 
این شرایط در دهه های گذشته نیز حکمفرما بود و 
دولت با مشکالت ارزی و مالی دست و پنجه نرم 
می کرد و شاید به دالیل مختلف، امکانات بهتری در 
دوران سازندگی یا دوران اصالحات در اختیار نداشت. 
تولیدکنندگان باید مجالی برای راه اندازی کارخانه های 
و  افزایش کمیت  به  تا منجر  پیدا می کردند  مدرن 

کیفیت صادرات محصوالت ایرانی شوند.

بین المللی  تحریم های  بعدی،  سال های  در 
تحریم هایی  گرفت.  شکل  ایران  علیه 
دردسر  بدون  واردات  امکان  عماً  که 
اولیه  مواد  و  صنعتی  قطعات  ماشین آالت، 
تدریج  به  اروپایی  مطرح  کشورهای  از  را 
تحمیل  و  ثالث  کشورهای  پای  کرد،  کم 
اولیه  مواد  تهیه  بابت  چندبرابری  هزینه های 
نمایشگاه های  در  آمد...  میان  به  نیاز  مورد 
معتبر خارجی مورد کم توجهی قرار گرفتیم و 
تبعات نامطلوب بسیاری که فعاالن نساجی و 
باخبرند... در زمینه تحریم ها  آنها  از  پوشاک 
چه دیدگاهی دارید و تا چه میزان با تبعات آن 

روبرو هستید؟ 
یکی از واحدهای تولیدی هستیم که تبعات تحریم ها، 
لطمات بسیار سنگینی را بر ما تحمیل کرد. هنگام 
صنعتی  شهرک  در  کارخانه  جدید  بنای  احداث 
شکل  ارزی  و  بانکی  تحریم های  هنوز  صفادشت، 
اما  بودیم  بودند، هرچند زمزمه هایی شنیده  نگرفته 
هیچ گاه تصور نمی کردیم تحریم ها تا این اندازه جدی 

و سهمگین باشند. 
تهیه  براساس  را  فعالیت  بنای  جدید،  کارخانه  در 
ماشین آالت صنعتی از بهترین و معتبرترین سازندگان 
ایتالیایی و آلمانی گرفتیم. پس از انجام تکنیک های 
برقی و ساماندهی سیستم فاضالب کارخانه، دقیقًا 
ماشین آالت،  واردات  جهت  اعتبار  گشایش  هنگام 
تحریم ها به اوج خود رسیدند و گشایش اعتبار )به 
و  نبود  امکان پذیر  اروپایی(  کشورهای  با  خصوص 
شرایط به نحوی پیش رفت که اعضای هیئت مدیره 

بانک عامل نیز اعالم کردند کاری از دستشان ساخته 
نیست. در نهایت پس از تحمل مشکالت و مشقات 
بسیار فراوان ،40-50 درصد خط تولید را از طریق 

سرمایه شخصی وارد کردیم.
به یاد دارم هنگام ارائه طرح توجیهی به بانک، دالر 
950 تومان بود و هنگام تأمین سرمایه جهت واردات 
ماشین آالت، نرخ دالر به 3 هزار و 200 تومان رسیده 
بود! به صورت غیر رسمی و از طریق کشورهای ثالث 
مانند امارات، بعضی ماشین آالت را وارد کردیم ولی 
بانک اعالم کرد :»طرح شما هنگامی توجیه پذیر است 
که تمام خط تولید را وارد کنید در غیراین صورت 
این  به  داد.«  خواهد  دست  از  را  خود  توجیه  طرح، 
ترتیب بانک هم خود را کنار کشید و دیگر وام ارزی 
در اختیار ما قرار نداد. از سوی دیگر مبلغ وام ریالی را 
باید از طریق بازار آزاد و صرافی، ارسال می کردید و 
ماشین آالت را با ترفندهای مختلف در امارات و دوبی 

تحویل می گرفتید. 
متأسفانه تحریم  اجازه نداد تکنولوژی های مدرن و 
به روز را به طور صد درصد وارد کنیم و مجبور شدیم 
با 30-40 درصد گام برداریم. بعدها با سرمایه داخلی 
و فروش دارایی های شخصی موفق به تکمیل خطوط 
تولید کارخانه شدیم. در حال حاضر توسعه 30 درصدی 

کارخانه مقدور است ولی کار را متوقف کردیم...

قطعاً بسیاری از صنعتگران و تولیدکنندگان 
مواجه  شما  مجموعه  مشابه  مشکاتی  با 
شخصی،  سرمایه های  با  و  هستند  و  بوده  
ماشین آالت مورد نیاز را وارد کردند. به هر حال 
هر دستگاه صنعتی پس از مدتی مستهلک یا 
قطعات  خرید  و  اساسی  تعمیرات  نیازمند 
َ شود. به نظر می رسد به دلیل تحریم  یدکی می 
امکان واردات قطعات یدکی یا اعزام تکنسین 
به ایران مقدور نیست... پس چه راهی برای 
آیا  می ماند؟  باقی  ماشین آالت  نوسازی 
مجموعه شما با این مشکل مواجه شده است؟

داشت  وجود  واردات  امکان  پیش  حدود 2-3 سال 
زیرا بسیاری از بخش های صنایع ایران، هنوز مشمول 
تحریم نشده بودند ولی پس از تحریم صنعت نساجی، 
میلیارد  دو  ارزش  )به  کارخانه  دستگاه های  از  یکی 
تومان ( از ادامه کار بازمانده است فقط به دلیل ناتوانی 

در واردات یک قطعه برد الکترونیکی!  
تکنولوژی بعضی از قطعات ماشین آالت صنعتی بسیار 
پیچیده و خاص هستند و باید از شرکت های سازنده 
تهیه شوند اما امروز، واردات آنها تقریباً غیرممکن به 
نظر می رسد و نه پست  DHL مانند دوران پیش از 
تحریم، به همکاری با ایران می پردازد. در زمینه انتقال 
پول نیز با مشکل مواجهیم و به سختی و با صرف 
هزینه های گزاف، پول را از طریق کشور ثالث منتقل 
می کنیم. این موارد باعث شده واردات برخی قطعات 
غیرممکن شوند لذا سعی می کنیم از طریق کشورهای 
اطراف و به صورت غیر رسمی، قطعات مورد نیاز را 
تهیه کنیم که گاهی اوقات واردات یک قطعه، چندین 

ماه به طول می انجامد. 

می دانیم که مشکات تولیدکنندگان محدود 
به  است  ممکن  نمی شود..  تحریم ها  به 
صنعتگر  یک  روی  پیش  دیگر  چالش های 
اشاره نمایید و چه راهکارهایی برای رفع آن 

پیشنهاد می کنید؟
برخی عوامل اثرگذار بر روند تولید خارجی و بیرونی 
هستند، بعضی عوامل نیز ریشه داخلی دارند و در شرایط 
و فضای داخلی هم دچار مشکالت متعددی هستیم. 
واردات دستگاه استنتر ) جهت تثبیت طول و عرض 
پارچه( به دلیل قیمت بسیار باال با محدودیت های 
فراوانی جهت واردات روبروست اما پس از پرس و 
جوی فراوان، یک دستگاه استنتر دست دوم ساخت 
آلمان پیدا کردیم، به دلیل شیوع کرونا، مسدود شدن 
تمام راه های کشور و در ادامه دردسرهای انتقال پول 
و اسناد، بیش از 4 ماه است که درگیر ترخیص دستگاه 
استنتر از گمرک هستیم! گمرک هم یک روز تعطیل 
است، روز دیگر نیمه تعطیل است، فعالیت ها به صورت 
دورکاری انجام می شود یا یک روز در میان، کارمندان 

سرکار حاضر می شوند.
 همان طور که می دانید قوانین دولتی به سرعت تغییر 
می کنند. برای مثال سال گذشته می توانستیم با ارز 
صادراتی، دستگاه وارد کنیم اما امسال به دلیل تحریم 
سیستم بانکی، باید با صرافی ها کار کنیم که آن هم 
گرفتاری های خاص خود را دارد. متأسفانه قوانین و 
مقررات کشور ما ثابت نیستند و شرایط ارزی و بانکی 
مرتب در حال تغییر و تحول هستند و تا امروز بیش 
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از سه مرتبه ثبت سفارش را عوض کرده ام و هر بار 
باید با شرایط دورکاری و فعالیت نیمه کاره گمرک 
کنار بیاییم! نمی دانم چگونه شرایط سخت تولید را 
برایتان توصیف کنم، گاهی آن قدر سخت می گذرد 

که تولیدکننده از ادامه کار پشیمان می شود.

پس چه عاملی باعث می شود علی رغم تمام 
آن  از  به بخشی  که  و مشکات  این مسائل 
چراغ  و  دهید  ادامه  تولید  به  کردید،  اشاره 
روشن  همچنان  نفر   350 برای  را  کارخانه 
نگه دارید؟ قطعاً مکنت مالی شما به اندازه ای 
در  را  سرمایه تان  بعضی ها،  مانند  که  است 
وارد  یا  کنید  دریافت  سود  و  بگذارید  بانک 

سایر مشاغل درآمدزا شوید... 
به عنوان نسل دوم یک خانواده نساجی فعالیت خود را 
با انگیزه و اشتیاق ویژه ای در صنعت نساجی و پوشاک 
آغاز کردم و تا امروز به کار ادامه داده ام. خود را جزو 
خانواده های تولیدکننده ایران می دانیم و نسبت به حفظ 
نام و شهرت نیک خود در بازار بسیار پایبند هستیم. 
نسل بعدی ما هم باید وارد میدان شود و برای آن 
نسل هم پیش بینی و برنامه ریزی هایی انجام می دادیم 
اما متأسفانه شرایط به نحوی است که هر لحظه فکر 
از خود  اما  است  بهتر   بازگردم،  امروز  اگر  می کنید 
می پرسید پس زحمات و تالش های این همه سال 
چه خواهد شد؟! پس باز هم به تولید و حرکت ادامه 
می دهید، وضعیت دشوارتر می شود و دوباره با خود 
می گویید ای کاش همان سال بازمی گشتم... این چرخه 
برای سال ها ادامه پیدا می کند. به اعتقاد من، تولید لذتی 
دارد که شاید در بسیاری از مشاغل دیگر وجود نداشته 
باشد. هدایت یک مجموعه بزرگ تولیدی، اشتغال زایی 
برای صدها هموطن و خلق محصوالت متنوع، ارزش 
معنوی بسیار باالیی به فرد می بخشد و یکی از دالیلی 
که تولیدکننده را هر روز مصمم تر از روز قبل در فضای 
کارخانه و تولید نگه می دارد؛ همین احساس ارزشمند و 

منحصر به فرد است.
نباید به یک محدوده زمانی و اتفاقات نامطلوب آن 
تکیه کنیم، بلکه باید طوالنی مدت فکر کنیم. همیشه 
شعار حمایت از تولید و تولیدکننده سر داده می شود و 
اگر شرایط در برخی موارد به دالیل مختلف اقتصادی 
و سیاسی، نامساعد است دلیل بر این نیست که تولید 

را فراموش کنیم یا تولیدکنندگان به حاشیه رانده شوند. 
تولید یک فعالیت بنیادین و ریشه ای است و در مسیر 
رشد و توسعه آن می توان کم لطفی ها و بی مهری ها را 

تحمل کرد.

را  تولید  به  نسبت  تفکر  و  نگرش  نوع  این 
داده اید؟  انتقال  دینی ها  نسل سوم ساالر  به 
نسل بعدی تا چه میزان به تولید و فعالیت در 
کارخانه عاقه مند هستند؟ نسلی که می خواهد 
با  همه چیز را در سریع ترین زمان ممکن و 

کمترین زحمت! به دست آورد... 
در  امروز  که  سوم  نسل  برای  کرده ایم   تالش 
و  صنعتی  فعالیت  بستر  هستند،  تحصیل  حال 
از  بسیاری  اما  نماییم  فراهم  را  مناسبی  تولیدی 
و  نساجی  صنعت  مطرح  بزرگان  و  تولیدکنندگان 
پوشاک را می شناسم که فرزندانشان وارد این حرفه 
نشده اند. امیدوارم در انتقال تجربیات و ایجاد عالقه 
موفق  اشتغال زایی  و  تولید  به  نسبت  سوم  نسل 
باشیم و فکر می کنم این موضوع طی ده سال آینده 

مشخص خواهد شد. 

شیوع کرونا چه تأثیراتی بر بازار نساجی و 
این که  مسلم  نکته  گذاشت؟  کشور  پوشاک 
بازار شب عید تولیدکندگان پوشاک را به طور 
کامل از بین برد...فکر می کنید در صورت مهار 
این بیماری، چه مدت طول می کشد تا شرایط 
تولید و فروش به حالت عادی پیش از کرونا 

بازگردد؟
کرونا تأثیرات فراوانی بر عملکرد صنایع به خصوص 
نساجی و پوشاک کشور داشت. با توجه به بسته شدن 
فروشگاه ها، کاهش ساعات کاری ادارات، عدم تردد 
میان شهرهای مختلف و ناهماهنگی میان تولید و 
فروش، صنعت پوشاک با سختی های زیادی مواجه 

شد. 
طبعاً با تعطیلی زودهنگام ادارات، عدم حضور مردم 
توریست ها  آمدهای  و  رفت  توقف  فروشگاه ها،  در 
و  منسوجات  مصرف  حجم  مختلف،  شهرهای  به 
دیگر  از سوی  کرد؛  پیدا  به شدت کاهش  پوشاک 
مانند خرید ماسک، مواد  کرونا هزینه های دیگری 
ضدعفونی کننده،دارو و ... را به مردم تحمیل کرد و 

مبالغی که هر خانواده بنا بر بضاعت مالی خود برای 
خرید پوشاک کنار می گذاشت، محدودتر و کمتر از 
گذشته شد. برای همراهی و همکاری با ستاد ملی 
مبارزه با کرونا و کنترل سرایت این بیماری، چندین 
نوبت مجبور به توقف خطوط تولید کارخانه شدیم که 
حجم تولید را کاهش داد و زیان های مالی برایمان به 

همراه داشت. 
در پاسخ به بخش دوم سوال شما هم باید عنوان کنم؛ 
بهداشت جهانی،  نظرات کارشناسان سازمان  طبق 
با توجه به جهش های ژنتیکی کرونا، ممکن است 
ریشه کن شدن آن بیش از یک تا دو سال آینده به 
طول بینجامد پس باید برنامه ریزی های خود را مبتنی 
بر تداوم کرونا تدوین نماییم. در این زمینه می توان به 
گسترش کسب و کار از طریق اینترنت فکر کرد. به 
اعتقاد من تا پایان سال آینده شرایط ما در برابر این 

بیماری، بی ثبات خواهد بود. 

تأثیر انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا 
چگونه  را  برجام  احیای  و  مذاکره  احتمال  و 

ارزیابی می کنید؟
به عنوان تولیدکننده، همیشه امیدواریم اتفاقات خوب 
برای مملکت ما رخ دهد اما معتقدم سیاست جهانی 
و بین المللی، مسیرهای خاص خود را طی می کند. ما 
دچار یکسری تعدیل هایی خواهیم شد و مطمئناً این 
تغییرات به نفع کشور ماست زیرا تغییر سیاست های 
امیدواری و گشایش درب های  باعث  هر کشوری، 
صلح و آرامش می شود اما نکته مهم نحوه مدیریت 
و بهره مندی از این شرایط به نفع کشور و مردم ایران 

است. 

و حسن ختام این گفت وگو؟
تمام تولیدکنندگان برای خانواده بزرگ کاری خود، 
بیش از هر چیز دیگری ارزش قائلند کما این که بخش 
عمده ای از زمان خود را به تولید اختصاص می دهم و 
با خانواده کاری ام سپری می گذرانم. به همکاران و 
دوستان توصیه می کنم با تالش بیشتر، شرایط را به 
نفع خود تغییر دهند. امیدوارم سیاست و اقتصاد، شرایط 
را به نحوی رقم بزنند که تولید -به عنوان شاهرگ 
و  حمایت  مورد  کشور-  یک  اقتصاد  حیات  اصلی 

پشتیبانی قرار گیرد. 
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مردم در سیاست یا جامعه، راهی متفاوت از 
نظر رسمی سیاستمداران در پیش می گرفتند 
از  اقتصادی راهی جدا  امروز حتی در مسائل 
سیاست ها در پیش می گیرند که مجموع این 
مسائل باعث شده انتظارات تورمی به مرحله 
معتقدند  برخی  برسد.  نگران کننده ای  کاماً 
موجود  است  ممکن  خاکسترها  این  میان  از 
تازه، یک  موجود  این  آیا  متولد شود.  تازه ای 
وارد  ما  آیا  است؟  مختصات جدید  با  اقتصاد 
یک دوره جدید شده ایم و پارادایم جدیدی در 

اقتصاد ایران شروع شده است؟
 محمدمهدی بهکیش: همان طور که اشاره کردید، 
ما االن در شرایط بسیار بد اقتصادی گرفتار هستیم. 
همگی ما بارها تاکید کرده ایم که برای خروج از این 
وضعیت باید دو اتفاق مهم رخ دهد؛ یکی تجدید 
مسیر  شدن  هموار  دیگری  و  اقتصاد  ساختارهای 
ارتباط بین المللی و فعال شدن دیپلماسی اقتصادی. 
اما موضوع این است که در هر دو مساله، با موانع 
اساسی  تغییر  به  امیدی هم  مواجه هستیم.  جدی 
و گشایش واقعی نیست و بعید می دانم مسائل به 
گونه ای حل شود که دست کم اقتصاد کشور از این 

سردرگمی خارج شود. 

اشاره:
 هیچ کس از محقق شدن پیش بینی های منفی خرسند 
نیست اما وقتی مجموعه ای از اتفاقات بد پیش بینی 
می شود و کسانی با دلیل و برهان نسبت به عواقب آن 
هشدار می دهند، انتظار این است که سیاستمداران 

پیش از آنکه دیر شود، هشدارها را جدی بگیرند.
در حال حاضر فاصله سیاستمداران و اقتصاددانان در 
کشور ما از همیشه بیشتر شده و سطح بحث های 
و  قیمت گذاری  به  اقتصادی  رشد  از  نیز  جامعه 
تعزیرات تقلیل یافته است. چند سال پیش که اوضاع 
اقتصاد ایران در آشفتگی، قابل مقایسه با این روزها 
تله  از  غیرتورمی  خروج  درباره  اقتصاددانان  نبود، 
رکود سخن می گفتند اما اکنون سطح سیاستگذاری 
به قیمت تخم مرغ و تامین نهاده های دام تنزل پیدا 
کرده است. در همه کشورهایی که توسعه یافته اند، 
نقش سیاستمداران این است که موانع غیراقتصادی 
بهبود شرایط اقتصادی کشورشان را برطرف کنند و 
در موضوعات اقتصادی نیز پیگیر اهدافی مانند کاهش 
تورم، افزایش رشد اقتصادی و توزیع متناسب درآمد 
باشند. در کشور ما متاسفانه سیاستمداران با اقتصاد 
آشنا نیستند و بیشتر مانع بهبود وضع اقتصاد شده اند 

تا باعث و بانی اصالح آن.
درباره  اقتصاددانان  وقتی  گذشته  سال های  در 
ابرچالش های اقتصادی سخن می گفتند، در حقیقت 
درباره احتمال وقوع آنها هشدار می دادند امروز اما 
ما  است.  شده  ابرچالش ها  گرفتار  ایران،  اقتصاد 
دوره جدیدی را تجربه می کنیم که در آن، نفت دیگر 
کارکرد گذشته را ندارد، تعامل مان هم با دنیای خارج 
به حداقل رسیده و اقتصادمان گرفتار عدم تعادل های 
زیادی شده است. اقتصاددانان دوباره هشدار می دهند 
که ساختار نامتوازن مالی و پولی به گلوله برفی تبدیل 
شده که ممکن است گرفتاری های بزرگ تری برای 
اقتصادمان ایجاد کند. اگر سیاستگذار این هشدار 
را هم نادیده بگیرد اقتصاد ایران چه سرنوشتی پیدا 
و  غنی نژاد  موسی  بهکیش،  محمدمهدی  می کند؟ 
مسود نیلی سه اقتصاددان سرشناس کشور به این 

پرسش پاسخ داده اند.

استراتژی خروج از شرایط موجود در گفت وگو با محمدمهدی بهکیش، موسی غنی نژاد و مسعود نیلی

اثرگلوله برفی

دچار  گذشته  ماه  شش  طی  ایران  اقتصاد 
ذهنیت  برای  بعضاً  که  شده  زیادی  تحوالت 
جمعی ما غیرقابل تصور بوده است. از جمله 
نفت  جهانی  بازار  از  نمی کردیم  تصور  اینکه 
خارج شویم اما خارج شدیم و به نظر نمی رسد 
پیدا  را  گذشته  جایگاه  بتوانیم  زودی  این  به 
کنیم. از طرف دیگر اقتصاد ایران که چند دهه 
بانک محور و پول محور بود، ظرف مدت زمانی 
کوتاه به یک اقتصاد بازار سرمایه محور تبدیل 
از  شده است. ممکن است این تقسیم بندی 
نباشد، ولی  لحاظ تخصصی، دقیق و درست 
سرمایه  بازار  اندازه  سال،  اول  ماه  شش  در 
کامًا  که  کرد  رشد  تصوری  غیرقابل  حد  به 
غیرقابل تصور بود. با پدیده فراگیر شدن بازار 
سهام مواجه شدیم که یک اتفاق سریع بود 
و تبعات اجتماعی زیادی داشت. بازار سرمایه 
در اقتصادهای بزرگ، مختصات خود را دارد اما 
آنچه در ایران رخ داده ناگهانی و بسیار سریع 
سیاستمداران  می رسد  نظر  به  است.  بوده 
جمع بندی  به  تحوالت  این  به  نسبت  ایرانی 
نرسیده اند. مساله دیگر این است که اعتماد به 
پایین ترین حد خود رسیده و اگر پیش از این 

گزارش
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اشاره کردید،  به آن  پارادایم شیفتی که شما  البته 
شاید از نظر درآمدهای نفتی قابل طرح باشد، ولی 
درباره کارهای اساسی که بارها همگی درباره آنها 
از  نیست.  تغییر  به  امیدی  فعاًل  کرده ایم،  صحبت 
طرف دیگر، رشد اقتصادی منفی، بیکاری گسترده 
و روزافزون و تشدید بی اعتمادی، شرایط شکننده ای 

برای اقتصاد کشور به وجود آورده است. 
باور  قابل  انباشت شده  مشکالت  از  حجمی  چنین 
نیست و جامعه بهت زده به تحوالت نگاه می کند 
به  نیست مشکالت  قرار  واقعاً  می پرسد  از خود  و 
صورت واقعی حل شود؟ این همه نقدینگی که هر 
دقیقه وارد اقتصاد کشور می شود، این همه سرمایه 
و نیروی انسانی که از کشور خارج می شود و این 
همه مساله که در اقتصاد کشور به وجود آمده شرایط 

دشواری به وجود آورده است. 
می شود  باعث  انباشت شده  نقدینگی  حجم  این 
در شرایط  و مسکن  ارز، طال  بازار  مثل  بازارهایی 
این  تخریب  موج  احتمااًل  و  گیرند  قرار  خطرناکی 
اقتصاد هم  به دیگر بخش های  آینده  در  وضعیت 
که  است  این  سوال  اکنون  کرد.  خواهد  سرایت 
استراتژی خروج از بحرانی که در آن گرفتار شدیم 
چیست؟ این سوال بسیار مهم است و هرکس برای 
آن پاسخی دارد اما به گمانم زمان به هیچ عنوان به 

سود ما نیست. 
قباًل فکر می کردیم ابتدا باید سیاستگذار را متقاعد 
به اصالحات ساختاری کنیم اما امروز معتقدم باید 
راه حل اجرایی پیش روی دولت بگذاریم. برای همین 
ممکن است پاسخ های من کمی متفاوت از نظراتم 
به  باشد. در یک چارچوب عمل گرایانه  در گذشته 
گمانم نخستین راه حل این است که دولت دستش 
را از اقتصاد کوتاه کند، حتی به صورت موقت، تا 
اینکه فشارهای بین المللی به اقتصاد کمی کاهش 
اینکه بتوانیم فشارها را کم کنیم و در  یابد. برای 
مردم انگیزه ایجاد کنیم که کار و تالش کنند، باید 
بخش بازرگانی را به شدت گسترش دهیم، مبادالت 
با همسایگان  تا  به دست مردم بسپاریم  را  مرزی 
تا  دولت  و  کنند  بازرگانی  مبادله  به  شروع  کشور 
می تواند دستش را از اقتصاد و تجارت کوتاه کند. 

یکی از راه هایی که دولت می تواند به آن فکر کند 
این است که یک نوار وسیع از حدفاصل مرزهای 
کشور تا چند ده کیلومتر داخل خاک کشور را برای 
تجارت با همسایگان، منطقه آزاد یا منطقه مبادله 
آزاد اعالم کند. درست مثل پیست دوومیدانی که 
تا  است  شده  تعبیه  فوتبال  استادیوم های  اطراف 
مردم اطمینان پیدا کنند که به نزدیکی مرزها بروند 
و فعالیت تجاری کنند. البته این کار هم با مشکالتی 
مواجه است و به دیپلماسی فعال نیاز دارد، ولی از 
به  تحریم  و  شده  قفل  اقتصاد  که  فعلی  وضعیت 
زندگی مردم لطمه جدی زده بسیار بهتر خواهد بود.

دارد؛  هم  شروطی  و  شرط  پیشنهاد  این  تحقق 
مثاًل بنیادها، سپاه و ارتش باید کار بازرگانی را از 
کار ستادی خود جدا کنند. آنهایی که تمایل دارند 
بازرگان شوند، قبای بازرگانی بپوشند و آنهایی که 
عالقه دارند کار سرهنگی و سرداری کنند، لباس 
نظامی به تن کنند و نظامی بمانند. یعنی حکومت از 
تجارت جدا شود تا فشارهای بین المللی بیشتر از این 
گریبان بازرگانی و فعالیت اقتصادی را نگیرد چون 
فعاًل تمام فشارها بر اموری متمرکز است که یک 

سرنخ آن دولت است. 
بنابراین بهترین کاری که دولت می تواند برای کم 
کردن از فشار فعلی بکند این است که سرنخ هایی 
تصمیم گیری  و  کشور  اقتصاد  و  بازرگانی  که  را 
درباره آنها را به دولت متصل کرده، قطع کند. مثاًل 
چند سال است درباره »مکران« صحبت می کنیم 
بین  خوب  بسیار  کیلومتری  هزار  ساحل  یک  که 
بندرعباس و چابهار است و می توان با سرمایه گذاری 
قزاقستان،  ترکمنستان،  مثل  مختلفی  کشورهای 
قرقیزستان و... بنادر مختلف در آن احداث کرد. ولی 
به محض اینکه این موضوع مطرح شد، آن منطقه 
امنیتی شد و نیروهای امنیتی در آنجا مسلط شدند. 

این کار درستی نیست. 
آنجا  کرد،  غیرامنیتی  را  محیط  این  بتوان  اگر 
ترانزیت  منطقه  آن  در  دارد.  باالیی  ظرفیت های 
به  توجه  با  به خصوص  است  شده  گسترده  کاال 
و  شده  ایجاد  گوادر  بندر  پاکستان  در  االن  اینکه 
حجم عظیمی سرمایه گذاری در حال انجام است. 

حاال که ما پول کافی برای سرمایه گذاری در چابهار 
نداریم، می توانیم مکران را به نوعی آزاد کنیم که 
و  بیایند  آنجا  به   KIS و  فورواردی  شرکت های 
نتیجه  بندر درست کنند. چنین کارهایی  خودشان 
خیلی بهتری دارد تا اینکه دولت بخواهد همه امور 
بازرگانی و اقتصادی و قیمت ها را کنترل کند. در 
شرق و غرب ایران گوسفند پرورش دادند و به عراق 
فروختند، با پول آن هم حتماً چیزی خریدند و وارد 
کردند. االن 40 درصد از تولید گوشت گوسفند به 
عراق می رود. چه اشکالی دارد که در این مناطق 
مرزی کارخانه هم تاسیس شود و نیروی کار را به 

کار بگیرند. 
حتی شاید بتوان نقاط محروم مرزی را از این طریق 
تقویت کرد تا زمانی که به یک ترتیبی امکان تغییر 
فشارهای  با  فعاًل  شود.  فراهم  اصلی  ساختارهای 
پیشنهادهای  باید  که  می کنم  تصور  من  موجود، 

اجرایی به دولت بدهیم.

آقای  مثل  هم  شما  آیا  غنی نژاد،  دکتر  آقای 
اجرایی  پیشنهاد  دارید  تمایل  بهکیش  دکتر 
مشخصی مطرح کنید؟ یا بهتر بگویم؛ از نظر 
آن  در  که  بحرانی  از  خروج  استراتژی  شما 

گرفتار شدیم چیست؟
بهکیش  دکتر  آقای  فرمایش  غنی نژاد:  موسی   
کارساز و موثر است و ایده و پیشنهادی فوق العاده 
جالب است درباره اینکه در شرایط فعلی چه می توان 
کرد و بسیار هم واقع بینانه است. اما من درباره چند 
مساله نگرانی دارم؛ اول اینکه سیاستگذار تبدیل به 
موجودی شده که حتی سیاست های خوب را هم 
نمی تواند اجرا کند اما بیشتر، نگرانی من این است 
که سیاستمداران ما اصاًل علم اقتصاد را قبول ندارند. 

این گرفتاری کمی نیست. 
آقای دکتر بهکیش می گویند اگر در مناطق مرزی 
تجارت را آزاد کنیم، کاماًل به نفع مردم ایران است. 
این به نظر من صد درصد درست است. وضعیت 
فعلی که تا تخم مرغ در کشور کم می شود، صادرات 
آن را ممنوع می کنند، به ضرر تولید و اقتصاد است 
و مانع رشد اندکی می شود که می توان در شرایط 
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فعلی ایجاد کرد. این هم دالیل کاماًل روشنی در 
معتقدند  حضرات  اما  دارد،  اقتصاد  علم  چارچوب 
را  اقتصاد  باید علم  وقتی شرایط بحرانی می شود، 
کنار گذاشت. البد فکر می کنند به جای علم اقتصاد 
باید مصلحت اندیشی های خودشان را بر کشور حاکم 

کنند. این طرز فکر غلط هنوز ادامه دارد. 
سخن  این  کرده ام؛  مطرح  را  مثال  این  بارها  من 
سیاستمداران درباره علم اقتصاد مثل این است که 
بگویند علم فیزیک در شرایطی صدق می کند که 
همه چیز آرام باشد و موقعی که زلزله یا طوفان رخ 
اینها  نمی کند.  عمل  فیزیک  قانون  دیگر  می دهد 
می گویند علم اقتصاد وقتی مورد نیاز است که همه 
چیز آرام است، وقتی شرایط طوفانی می شود، تحریم 
هست، مشکالت اقتصادی و تالطم در بازارها رخ 
می دهد، دیگر علم اقتصاد را کنار می گذاریم. این چه 

استداللی است؟ 
ما هنوز نتوانسته ایم به دولتمردان و اصحاب قدرت 
بفهمانیم که واقعیت درست برعکس این استدالل 
به علم  بیشتر  باید  در شرایط بحرانی  اتفاقاً  است. 
اتکا کرد. در چنین شرایطی حرف ها و پیشنهادهای 
چارچوب  در  باید  فقط  و  است  خطرناک  فانتزی 
علمی تصمیم گرفت.  پیشنهاد آقای دکتر بهکیش 
چارچوب علمی روشنی دارد. می گویند تجارت آزاد 
ایجاد  و  فعالیت ها  گسترش  تولید،  توسعه  باعث 
اشتغال می شود. این کاماًل درست است. در شرایط 
فعلی ما نیاز داریم که دولت هرچه بیشتر مداخالت 
خود را در بازار کم کند، ولی دولت درست برعکس 
شغل  که  داریم  استارت آپ هایی  ما  می کند.  عمل 
دیگر  و  دولت  اما  می کنند  ایجاد  افزوده  ارزش  و 
اولین  نهادهای مرتبط، مترصد این هستند که در 
شرکت های  این  کار  در  می آید  پیش  که  فرصتی 

نوظهور دخالت کنند. 
اسم این دخالت را هم رگوالتوری و تنظیم و هدایت 
فعاالن اقتصادی می گذارند. اینها لطمه زننده است. 
توصیه من به دولتمردان و سیاستمداران این است 
به کارشناسان  بردارید،  این دخالت ها دست  از  که 
اعتماد کنید و راهکارهای کسانی را که در چارچوب 
امید  البته  بپذیرید.  می زنند  حرف  روشنی  علمی 

ولی  شود،  شنیده  توصیه ها  این  که  ندارم  زیادی 
برحسب وظیفه اینها را می گویم. 

کسری  داریم  که  مشکلی  بحران  از  خروج  برای 
بودجه ای است که دولت دارد و اینکه با این معضل 
بزرگ چه باید کرد. یک راه کاماًل روشن در چارچوب 
علمی این است که از طریق اوراق قرضه این مساله 
را مدیریت کنیم. البته دولت با کمک بانک مرکزی 
تا حدودی این کار را انجام داده ولی میزان آن خیلی 
کم است. فکر می کنم نتوانسته اند بیشتر از حدود 70 

هزار میلیارد تومان اسناد خزانه بفروشند. 
بتواند  تا  باشد  اینها  از  بیشتر  خیلی  باید  رقم  این 
بخش مهمی از کسری بودجه را بپوشاند. در غیر 
این صورت ما با تورم های خیلی باال و وحشتناکی 
پولی  از  غیر  دیگری  راه  مواجه خواهیم شد چون 
به  حضرات  نمی ماند.  باقی  بودجه  کسری  کردن 
این تصور یا توهم افتاده اند که از طریق توسعه بازار 
سرمایه می توان برای کسری بودجه فکری کرد که 
مشخص نیست از چه راهی می خواهند این کار را 

بکنند. 
این تصور کاماًل اشتباه است و باعث به هم ریختن 
بازار هم شده است. نگرانی از ایجاد ابرتورم، یک 
نگرانی بسیار جدی است که همه اقتصاددانان دارند 
و اقتصاد ایران را به صورت واقعی تهدید می کند. 
باید فکر درستی برای این مساله کرد. من شنیده ام 
رقابت های کوتاه بینانه ای بین وزارت اقتصاد و بانک 
کار هم سنگ اندازی  در  و  آمده  وجود  به  مرکزی 
می کنند و چوب الی چرخ هم می گذارند. در شرایط 
فعلی، این اختالف نظرها واقعاً خطرناک است. این 
نهادها از عهده وظایف خود برنمی آیند و در عوض 
مشغول دعوا و اختالف نظر با یکدیگر هستند. باید 
تسلیم دیدگاه های کارشناسی شد و مملکت را از این 

بحران بیرون آورد.
کنم  تاکید  آن  بر  می خواهم  که  دیگری  نکته 
روابط  سایه  در  جهان  امروز  اقتصاد  که  است  این 
بین المللی رشد کرده و تا وقتی که ما هم تکلیف 
اقتصاد  در  و  بین الملل  روابط  سطح  در  را  خود 
بین الملل روشن نکنیم، روابطمان را بهبود ندهیم، 
همه راه حل های ما کوتاه مدت، موقتی و بدون دوام 

سیاستمداران  زمینه  این  در  بنابراین  بود.  خواهد 
باید فکر جدی کنند. بعضی اوقات بحث هایی که 
سیاستمداران ما می کنند در حد دیپلماسی نیست، 
حرف از رو کم کردن و لجاجت را باید کنار گذاشت. 
محور  یک  از  بیشتر  نباید  ما  بین المللی  روابط  در 
مطرح باشد و آن محور منافع ملی است. بقیه امور را 

باید در چارچوب آن تعریف کرد.

مطرح  را  پرسش  این  نیلی  دکتر  آقای  از 
می کنم که استراتژی خروج از بحرانی که در 

آن گرفتار شدیم چیست؟
نگاه  یا  توصیه  بخواهیم  ما  اگر  نیلی:  مسعود   
اصالحی نسبت به شرایطی که در آن قرار گرفته ایم 
داشته باشیم، نقطه شروع باید این باشد که ببینیم 
فعلی  وضعیت  به  ما  که  است  افتاده  اتفاقی  چه 
سوابق  گرفته ایم.  قرار  شرایط  این  در  و  رسیده ایم 
این میزگردها در هشت سال گذشته موجود است و 
همه ما به خاطر داریم که وقتی درباره ابرچالش های 
اقتصاد ایران صحبت می کردیم، در حقیقت درباره 
احتمال وقوع آنها هشدار می دادیم امروز اما متاسفانه 
گرفتار ابرچالش ها شده ایم. در سال های قبل وقتی 
من و آقای دکتر غنی نژاد و آقای دکتر بهکیش و 
دیگر دوستان درباره ابرچالش های اقتصادی صحبت 
می کردیم، حرفمان این بود که اینها مسائلی است 
که مقیاس های خیلی بزرگ دارند و در حال طی 
روندهایی هستیم که اگر این زخم ها سر باز کنند، 
به  االن  کرد.  اصالح  را  به سختی می توان شرایط 
نظر می رسد همان شرایطی که درباره پیش آمدن 
آن هشدار می دادیم، فرارسیده است؛ آن زخم ها سر 
باز کرده اند و دیگر الزم نیست اقتصاددانان بگویند 
زندگی  در  فردی  هر  چون  نیست  خوب  شرایط 
را  اقتصادی  ابرچالش های  گوناگون  ابعاد  خودش 

لمس می کند. 
شکی نیست که اقتصاد کشور در وضعیت نابسامانی 
مسیر  این  که  است  این  موضوع  و  می برد  به سر 
پرخطر همچنان می تواند ادامه پیدا کند. بنابراین ما از 
مرحله هشدار درباره رسیدن به یک شرایط سخت، 
عبور کرده ایم و درست در میانه شرایط سخت قرار 
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گرفته ایم. اما چه اتفاقی افتاد که به اینجا رسیدیم؟ 
اگر برای مرور این موضوع، زمان را کمی عقب تر 
ببریم، به یاد می آوریم که در همین چند سال اخیر 
که زمان زیادی هم از آن نگذشته، درباره تک رقمی 
شدن تورم و خروج از رکود و اصالح نظام بانکی 
از آن  ادبیاتی که در آن زمان  صحبت می کردیم. 
استفاده می کردیم و در سطح سیاستگذاری مطرح 
بود همین ادبیات بود و بحث ها چنین ماهیتی داشت 
و در نهایت مساله ما این بود که چگونه می توان از 

رکود تورمی خارج شد. 
نقشه  اقتصاددانان کشور، تهیه  مساله اصلی میان 
برای خروج غیرتورمی از رکود بود. ما درباره رسیدن 
پایین صحبت می کردیم، ولی  تورم های خیلی  به 
االن سطح بحث به قیمت تخم مرغ رسیده و ادبیات 
به جایی  به کلی عوض شده است.  سیاستگذاران 
رسیده ایم که به نظر می رسد صحبت هایی که در 
آن زمان داشتیم در فضای زمانی و مکانی دیگری 
هم  باز  ما  دارد  امکان  آیا  نمی دانیم  و  است  بوده 
در شرایطی قرار بگیریم که درباره آن موضوعات 

صحبت کنیم. 
به همان میزانی که ادبیات سیاستگذاری به سمت 
چنین موضوعاتی می رود، سیاستمدار از اقتصاددان 
دور می شود و دنیای ما به دنیایی متفاوت با جهان 
را  زمانی  هیچ  من  می شود.  تبدیل  سیاستمداران 
بین  فاصله  همه  این  که  ندارم  یاد  به  گذشته  در 
و  گفتمان  هر  با  اقتصاددانان  و  سیاستمداران 

رویکردی وجود داشته باشد.
در گذشته هیچ وقت فاصله ای با این عمق و شدت را 

نداشتیم. بنابراین نکته اول این است که چه شد که 
ما به اینجا رسیدیم. چه عواملی باعث دچار شدن ما 
به این شرایط شد. برای پاسخ به این سوال معمواًل 
ما در یک تقسیم بندی از »بخش داخلی« و »بخش 

خارجی« اقتصاد صحبت می کنیم. 
منظور از بخش خارجی اقتصاد مبادالت اقتصادی با 
دنیای خارج است و منظور از بخش داخلی مجموعه 
شکل  را  اقتصاد  داخلی  ساختار  که  است  عواملی 

داده اند شامل مصرف، سرمایه گذاری، دولت و... . 
ما سال هاست که همواره در حد یک راهبرد گفته ایم 
که ساختارهای بخش داخلی اقتصاد ما دچار عدم 
معنی  این  به  تعادل ها  عدم  این  و  هستند،  تعادل 
اقتصاد صورت  در  ازای مخارجی که  به  است که 
نهادهایی که  بنابراین  ندارد.  منابع وجود  می گیرد، 
در اقتصاد فعالیت می کنند، در بخش داخلی اقتصاد 
در  کسری  این  از  بخشی  می شوند.  کسری  دچار 
حوزه دولت به کسری بودجه دولت تبدیل می شود، 
صندوق  کسری  دولت  بودجه  کسری  از  قسمتی 
از آن کسری صندوق  است، قسمتی  بازنشستگی 
عدم  دیگری  قسمت  و  است  اجتماعی  تامین 
تعادل در نظام بانکی است. بنابراین بد کار کردن 
بخش داخلی اقتصاد نهایتاً در عدم تعادل های مالی 
انعکاس می یابد؛ یعنی نهادهای مالی در کشور دچار 

کسری های بزرگ می شوند.
 اگر عواملی که باعث این کسری های بزرگ شده 
خواهد  نقدینگی  رشد  اینها  برآیند  نشود،  برطرف 
بود. اقتصاد باید در کل، تراز باشد. تمامی نهادهای 
مالی، بنگاه ها، دولت و بانک ها را در نظر بگیرید. 

اینها به وسیله مازاد بانک  کسری های مالی همه 
مرکزی خنثی می شود. بنابراین کسری ترازنامه این 
نهادها با بزرگ شدن ترازنامه بانک مرکزی جبران 
می شود و به این ترتیب اقتصاد ایران گرفتار رشد 
باالی نقدینگی می شود. این اتفاقی است که سال ها 
در اقتصاد ما رخ داده و به ابرچالش های مالی یعنی 
ابرچالش های نظام بانکی، صندوق های بازنشستگی 

و بودجه دولت منجر شده است. 
وقتی ستون بدهی های نهادهای مالی کشور بزرگ 
می شود، نتیجه خلق نقدینگی از سمت بانک مرکزی 
است که زمینه ایجاد تورم را در اقتصاد کشور به 
زمان های گذشته هم  در  روند  این  وجود می آورد. 
بوده است، ولی دو اتفاق باعث شده؛ این مساله امروز 
به یک مشکل خیلی بزرگ تبدیل شود. اتفاق اول 
این است که نفت کنار رفته و درآمد نفت به شدت 
کاهش پیدا کرده است. پیش از این درآمدهای نفتی 
صورت  به  را  تعادل ها  عدم  این  از  زیادی  بخش 
مقطعی و کوتاه مدت برطرف می کرد، بودجه دولت 
را درست می کرد، بخشی از آن هم در سایر نهادهای 
مالی در کشور به جریان می افتاد. امروز نفت کنار 
رفته و به همین دلیل تصویر واقعی نهادهای مالی 

کاماًل آشکار شده است. 
دیگر  نهادها  این  که  شده اند  متوجه  همه  امروز 
این  اتفاق دوم  نمی توانند خودشان را تامین کنند. 
یک  حال طی  در  کشور  مالی  نهادهای  که  است 
مسیر رو به اضمحالل هستند. وقتی صندوق های 
بودجه  به  را  خود  مخارج  همه  تقریباً  بازنشستگی 
بودجه  کسری  که  االن  مثل  زمانی  می آورند، 
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با کاهش منابع تشدید شده، همین مخارج  دولت 
صندوق های بازنشستگی مخارج دولت را افزایش 
می دهد و کسری بودجه دولت را به عددهای خیلی 
بزرگی تبدیل می کند. بنابراین روند نابسامانی که از 
گذشته در دهه 1390 شکل گرفته، امروز به یک 

مشکل خیلی بزرگ تبدیل شده است. 
برداشته شدن درآمدهای نفتی از تراز مالی کشور 
نیز باعث شده است عدم توازن های مالی به صورت 
واقعی خود را نشان بدهند. از سوی دیگر، در بخش 
رفتارهای  از  زیادی  مقدار  که  نیز  اقتصاد  خارجی 
با شوک  اقتصاد ما را شکل می داد، ما  کوتاه مدت 

بزرگ تحریم مواجه شدیم. 
از این، ما در هر ماه حدود 8 تا 10 میلیارد  پیش 
دالر تجارت خارجی داشتیم؛ یعنی تقریباً هر ماه پنج 
میلیارد دالر واردات و کمی بیشتر از همین حدود 
صادرات داشتیم. بر اثر شوک بزرگ تحریمی اخیر، 
این عدد االن به حدود سه میلیارد دالر رسیده یعنی 
مبادالت ما با دنیای خارج به شدت کوچک و محدود 
شده و میزان واردات ما به حدود 5 /1 میلیارد دالر 
هم  اقتصاد  خارجی  بخش  بنابراین  است.  رسیده 

خیلی کوچک شده است.
اقتصاد  داخل  در  که  تعادل هایی  عدم  مجموع  در 
داشتیم، خود را در رشد باالی نقدینگی نشان داده 
است و عدم تعادل های خارجی هم خود را در کمتر 
شدن ارز در دسترس برای اقتصاد نشان داده است. 
این باعث شده است انتظارات تورمی که کاماًل با 
واقعیت های اقتصادی سازگار است، با یک جهش 
مواجه شود و این جهش انتظارات تورمی باعث شده 
حجم نقدینگی که در اقتصاد ما همیشه زیاد بوده 
و مقداری تورم ایجاد می کرده، تورم زایی اش خیلی 
باال برود. االن در بازه یک ساله، رشد حجم نقدینگی 
از  بیش  پول  و رشد حجم  است  حدود 32 درصد 
60 درصد که این نشان می دهد؛ ترکیب نقدینگی 
نه به عنوان علت تورم، بلکه به عنوان نشانه تورم 
در جریان است یعنی نشان می دهد که مردم سعی 
می کنند تا جایی که می توانند نقدینگی را به چیزی 
دیگر تبدیل کنند. در نتیجه ترکیب پول و شبه پول 
به شدت تغییر کرده است. انعکاس این موضوع خود 

را در بازار دارایی نشان می دهد. 
تغییر  به  کردید  مطرح  ابتدا  که  سوالی  در  شما 
از  یکی  و  کردید  اشاره  ایران  اقتصاد  در  پارادایم 
نشانه های آن را تغییر ریل اقتصاد از بانک محوری 
به بازارسرمایه محوری دانستید. به گمانم نمی توان 
گفت اقتصاد ما پیش از این بانک محور بوده و االن 
بازارمحور شده است. اقتصاد ما هنوز همان اقتصاد 
بانک محور است. اتفاقی که االن در بازار سرمایه رخ 
داده ناشی از این است که افزایش نقدینگی در کنار 
انتظارات تورمی شرایطی به وجود آورده که ارزش 
بازار دارایی این قدر افزایش پیدا کند. وقتی اقتصاد، 
بازارمحور می شود که تامین منابع آن به جای بانک 
از بازار سرمایه باشد، اما در حال حاضر تامین منابعی 
آنچه  بنابراین  نمی گیرد.  صورت  سرمایه  بازار  از 
شرایط موجود را به وجود آورده ناشی از دو مساله 

است. 
یکی اینکه سازوکارهای اقتصاد ما در بخش داخلی 
مبتنی بر عدم تعادل است. این عدم تعادل ها امروز 
به بزرگ ترین ابعاد خود در طول چند دهه گذشته 
رسیده اند. مساله دوم این است که تعامل ما با دنیای 
هم  بنابراین  است.  رسیده  خود  حداقل  به  خارج 
انتظارات تورمی  بخش واقعی کوچک شده و هم 
خیلی بزرگ شده است. نتیجه این شده است که 
این ساختار نامتوازن مالی به گلوله برفی تبدیل شده 
که ممکن است مسائل خیلی بزرگی برای اقتصاد 

ما ایجاد کند. 
وجود  به  را  شرایط  این  که  عواملی  روی  ما  اگر 
اصالح  راه  باشیم،  داشته  نظر  اتفاق  است  آورده 
عدم تعادل هایی که در داخل اقتصاد داریم اصالح 
ساختارهایی است که این عدم تعادل ها را در داخل 
اقتصاد به وجود آورده اند و راه اصالح عدم تعادل های 

خارجی نیز اصالح مناسبات بین المللی است.
 البته هیچ کدام از ما که در این میزگرد حضور داریم و 
بر بهبود مناسبات با جهان تاکید می کنیم، منظورمان 
این نیست که برویم در مقابل ترامپ تسلیم شویم. 
موضوع این است که اقتصاد یک کشور باید بتواند 
این  باشد که  دنیا داشته  با  تنظیم مناسبات  نوعی 

تنظیم مناسبات به رشد اقتصادی اش کمک کند. 

این تنظیم مناسبات به معنی تسلیم شدن در مقابل 
دنیای خارج نیست، ولی باید بتوان مناسبات درستی 
این است که  ناخوشایند  تنظیم کرد. نکته مهم و 
در شرایط فعلی، برای ایجاد تغییر در هر دو زمینه، 
به تغییرات خیلی بزرگ نیاز داریم، درحالی که االن 
ظرفیتی برای ایجاد این تغییرات خیلی بزرگ وجود 
ندارد. با اصالحات جزئی هیچ کدام از این مشکالت 

بزرگ حل نمی شود. 
که  است  این  بزرگ  مشکالت  این  حل  الزمه 
سیاستمداران ما به تحلیل های کارشناسی که از این 
شرایط می شود مقداری توجه کنند. در حال حاضر 
فضای گفتمانی که سیاستمداران ما دارند از گفتمان 
کارشناسان خیلی دور شده است. این قطع ارتباط 
از این جهت نگران کننده است که سیاستمداران ما 
رویکردهای خطرناکی در مواجهه با مسائل کشور در 

پیش می گیرند. 
زمانی که ما برای گرفتن گواهینامه به تعلیم رانندگی 
می رفتیم، به ما می گفتند اگر موتور اتومبیل شما آتش 
گرفت، روی آن آب نریزید، وگرنه شدت آتش بیشتر 
می شود. االن اگر بازار سرمایه در حال طی مسیر 
نزولی است، نباید به آن پول تزریق کرد؛ ریختن 
پول در این بازار مثل ریختن آب روی موتور در حال 
سوختن اتومبیل است. این اتفاقات به این دلیل رخ 
می دهد که از دانش اقتصاد استفاده نمی شود و تصور 
می کنند با راهکارهای دم دستی می توان مشکالت 

به این بزرگی را حل کرد.

این  بهکیش  دکتر  آقای  اجرایی  پیشنهاد 
به طور مشخص بخش تجارت  ما  است که 
دکتر  آقای  می کنم  فکر  من  بگذاریم.  آزاد  را 
طبیبیان هم نظری تقریباً مشابه دارند. آقای 
حکمرانی  اصاح  معتقدند  غنی نژاد  دکتر 
اقتصادی می تواند مقدم بر این مسائل باشد. 
آقای دکتر نیلی شما چه پیشنهاد اجرایی برای 

خروج از این شرایط دارید؟
آقای دکتر بهکیش؛  به نظرات  احترام  نیلی:ضمن 
اجرایی  پیشنهاد  ندارم.  اجرایی  پیشنهاد  هیچ  من 
در  راهبرد درستی  است که شما  زمانی  به  مربوط 
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پیش بگیرید و بعد بخواهید با استفاده از یک راهکار 
اجرایی آن راهبرد را عملیاتی کنید. االن گرفتاری ما 
این است که ساختار مالی کشور نه در بودجه دولت، 
نه در نظام بانکی، نه در صندوق ها و نهادهای مالی 
دیگر کار نمی کند. برای انجام هر کاری به منابع 

مالی احتیاج است، ولی االن ما منابعی نداریم. 
در این شرایط اشتباهی که معمواًل صورت می گیرد 
به رشد  مالی  تعادل های  است که چون عدم  این 
باالی نقدینگی منجر می شود، عده ای فکر می کنند 
این افزایش نقدینگی به معنی افزایش منابع اقتصادی 
است، درحالی که رشد شدید نقدینگی ناشی از نبود 
خارج  برای  استراتژی ای  هر  بنابراین  است.  منابع 
از مسیر اصالح ساختار مالی  این شرایط  از  شدن 
کشور می گذرد، هم در بودجه دولت و هم در نظام 
نیز  بیرونی  مناسبات  در  تحول  ایجاد  البته  بانکی. 
تعیین کننده است. آقای دکتر بهکیش نکات درست 
و ارزنده ای مطرح کردند، اما این پیشنهادها باید ذیل 
یک رویکرد اقتصاد کالن قرار بگیرد تا بتواند برای 
اقتصاد تامین منابع کند، وگرنه دچار مشکل می شود.

 بهکیش: آقای دکتر نیلی حرف شما کاماًل درست 
کارشناسان مطرح  ما  برای  ولی یک سوال  است، 
است. االن اتوبوس دارد در سرازیری پایین می رود 
و این را همه قبول دارند و حتی سیاستمداران هم 
امکانات  و  نفت  پول  قباًل  شده اند.  متوجه  دیگر 
دیگری داشتیم که مانع دیده شدن حرکت اتوبوس 
اقتصاد به سمت سرازیری بود، ولی االن دیگر این 
وضعیت کاماًل دیده می شود. در این شرایط ما به 
عنوان کارشناس باید یکسری راه حل های بلندمدت 
را در کنار کوتاه مدت قرار دهیم تا بتوانیم حاکمیت 

را قانع کنیم که می تواند از این شرایط خارج شود.

اجرایی  پیشنهاد  می گویند  نیلی  دکتر  آقای 
سیاست های  که  زمانی  تا  معتقدند  و  ندارند 
مالی اصاح نشود، مسیر هموار نمی شود. آقای 

دکتر غنی نژاد نظر شما چیست؟
 غنی نژاد: من نظر آقای دکتر نیلی را تایید می کنم. 
پیشنهاد  چه  ندارد  وجود  شنوایی  گوش  وقتی 
اجرایی می شود ارائه کرد؟ البته آقای دکتر نیلی از 

منظر تخصص خودشان و سیاستگذاری در سطح 
کالن، صحبت می کنند و کاماًل درست می گویند. 
که  بهکیش  دکتر  آقای  فرمایش  با  رابطه  در  اما 
یک پیشنهاد عملی دادند، من هم معتقدم که در 
سطح خرد حداقل می توان به دولت گفت اتوبوس 
اقتصاد در سرازیری افتاده و داریم پایین می رویم، 
در این وضعیت اگر می خواهید ذره ای تغییر ایجاد 
شود، حداقل کمتر در بازار دخالت کنید. آقای دکتر 
جهت  در  نقدینگی  ترکیب  که  کردند  اشاره  نیلی 
افزایش پیدا کرده است.  افزایش سهم پول خیلی 
که  است  این  موضوع  این  مهم  دالیل  از  یکی 
دولت در دو سه سال اخیر به صورت دستوری نرخ 
سپرده ها را کاهش داد. قبل از آن انگیزه ای برای 
افراد محافظه کار وجود داشت که با وجود تورم وقتی 
می دیدند بانک ها یکی دو درصد نرخ سپرده بیشتری 
می دهند، می گذاشتند پولشان در بانک بماند و این 
حبس پول در سیستم بانکی مانع تورم می شد. البته 
راه حل اساسی نبود، ولی حداقل کمک می کرد. در 
این وضعیت بهتر است حداقل دولت در این زمینه 
دستوری دخالت نکند و بگذارد بانک ها خودشان هر 
طور صالح می دانند نرخ سپرده ها یا نرخ تسهیالت 

را تعیین کنند. 
این دخالت ها و همین طور اقدامات بانک مرکزی در 
تعیین نرخ ارز، اگر انجام نمی شد یا اگر االن متوقف 
شود، شاید سرعت فرورفتن ما به سمت دره کمتر 
شود، یا شاید فرصتی برای ترمز کردن به ما بدهد. 
در شرایطی که هیچ کس حاضر نیست تولید کند، 
شرایط در بازار بسیار پرریسک است، اینکه دولت 
تعزیرات و سازمان حمایت را تقویت کند و به وسط 
بازار بفرستد، درست نتیجه عکس می دهد و همان 
آب ریختن روی موتور و بنزین ریختن روی آتش 
راه حل های  ولی  نیست،  سیاستگذاری  اینها  است. 
که  است  اضطراری  شرایط  در  کوتاه مدت  خیلی 
برای تصدیق آنها یک عقل سلیم کافی است و حتی 

نیازی به اقتصاددان بودن نیست.
 بهکیش: راه حل اصلی که از آن صحبت می کنیم 
این است که باید ساختارها تصحیح شود و روابط 
بین الملل سامان بگیرد تا اقتصاد شروع به تغییر کند. 

ریشه پیشنهاد کوتاه مدتی که من می دهم در همین 
شرایط،  این  در  می گویم  است.  اصلی  راه حل  دو 
فعاًل حداقل در بخش هایی از مملکت، دستتان را 
تا مردم خودشان برای  از روی کسب وکار بردارید 
خودشان مقداری کاروکاسبی راه بیندازند، اگر بشود. 
ولی دوستان می گویند امکان این کار هم خیلی کم 
است یا نمی شود. شاید هم حق دارند. من هم قبول 
این  تا سیاستگذاری اصلی درست نشود،  دارم که 
مناسبی  خیلی  جای  به  نهایت  در  پیشنهادها  نوع 
نمی رسد، ولی چه کنیم؟ در شرایطی گیر افتاده ایم 
که مردم به شدت تحت فشارند و از ما توقع دارند. 
ما حداقل  است که  من فکر می کنم خیلی خوب 
این کارها  تاریخ بگوییم که می شد  برای ثبت در 
را کرد، ولیکن سیاستمداران ما به هر دلیلی صالح 
نمی دانند یا گوش نمی کنند یا ما را قبول ندارند. به 
کنیم  بلند  را  این صدا  ماست که  هر حال وظیفه 
و دوستان ما در مجله »تجارت فردا« و مجموعه 
»دنیای اقتصاد« آن را منتشر کنند تا مردم بدانند 
که این راه حل ها وجود دارد. قطعاً وصله و پینه کردن 
درد اصلی را دوا نمی کند و ما باید راه های درست را 
طی کنیم. در روابط بین الملل هم به نظر می رسد 
ما مرتب برای خودمان هدفی را در آن دورها پیدا 
می کنیم مثل اینکه اگر رئیس جمهور آمریکا تغییر 
کند، چه می شود، در صورتی که به نظر من تغییر 
آقای  که  است  درست  داد.  نخواهد  رخ  عمده ای 
در  ولیکن  است،  متفاوت  ایگرگ  آقای  با  ایکس 
شرایط ما و با اتفاقاتی که در اطراف ما رخ می دهد، 
ما به هر حال، هر روز بیش از دیروز تحت فشار 
خواهیم بود. این وضعیت ممکن است خدایی نکرده، 
برای خود حکومت عواقب سیاسی و اجتماعی داشته 
باشد. بنابراین دولت باید یک روزی به توصیه های 

کارشناسان گوش کند.
اگر اجازه بفرمایید قسمت دوم میزگرد را به 
اقتصاد  آینده  ماه  پیش بینی چشم انداز شش 
ایران بپردازیم. در شش ماه گذشته تغییر و 
تحوالت زیادی در اقتصاد ما رخ داده است، با 
توجه به این تغییر و تحوالت، اگر اوضاع فعلی 
ادامه پیدا کند، وضعیت تورم و بازارها به چه 
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سمتی می رود و اگر اتفاق دیگری رخ دهد مثًا 
در  گشایشی  می شود  گفته  گاهی  که  آن طور 
مسائل سیاسی و بین المللی رخ دهد، اقتصاد 
ایران وارد چه مسیری می شود؟ در هر کدام 
از این دو سناریو، اقتصاد ایران در شش ماه 

آینده چه وضعیتی خواهد داشت؟
 نیلی: در بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید ناخالص 
داخلی و رشد اقتصادی احتمااًل امسال رشد اقتصادی 
حدود صفر یا مثبت یک خواهد بود. فاصله ارزش 
افزوده تولید ناخالص داخلی بدون نفت و با نفت به 
تدریج کم می شود و رشدها به هم نزدیک می شود و 
رشد خیلی پایینی خواهیم داشت. رشد سرمایه گذاری 
موجودی  رشد  بود.  خواهد  منفی  همچنان  طبیعتاً 
سرمایه شاید امسال برای اولین بار بعد از سال های 
تا  تحمیلی  جنگ  دوران  از  تقریباً  یعنی  طوالنی 
امروز، منفی یا در بهترین حالت حدود صفر باشد. 
یکی از مسائلی که عملکرد رشد اقتصادی ما را با 
کشورهای دیگر که بر اثر عوارض کرونا، رشدهای 
خیلی بزرگ منفی پیدا کردند، متفاوت می کند این 
است که ما طی چند سال گذشته رشدهای منفی 
خیلی زیادی داشتیم و اقتصاد ما هرچه می خواسته 
نیست که رشد  این طور  است.  کوچک شود، شده 
کم  درصد  هفت  و  درصد  پنج  سال  هر  اقتصادی 
شود، بعد از چند رشد منفی، رشد به صفر می رسد. 
مشخص  وضعیت  اقتصادی  رشد  نظر  از  بنابراین 
و  تورم  شامل  اقتصاد،  اسمی  بخش  در  اما  است. 
دیگر متغیرهای این بخش، عملکرد شش ماهه دوم 
تحت تاثیر سیاستگذاری خواهد بود. در این زمینه دو 
عامل نگران کننده وجود دارد که امیدواریم رویکرد 
سیاستگذار در جهتی باشد که از این نگرانی ها کم 
کند. عامل اول کسری بودجه دولت است که باید 
تامین  است  قرار  کجا  از  و  چگونه  شود  مشخص 
روشن  موضوع  این  تکلیف  می رسد  نظر  به  شود. 
نشده است. فقط در حد 50 هزار میلیارد تومان اوراق 
وارد بازار شده و نرخ بهره حدود پنج درصد افزایش 

پیدا کرده است.
باید معلوم شود حجم اوراقی که قرار است عرضه 
شود تا پایان سال چقدر باشد و آثار آن چه خواهد بود. 

اگر قرار است تامین کسری بودجه از این راه نباشد، 
روشن نیست که تصمیم دولت چیست چون دولت ها 
معمواًل در سال پایانی به سمت انقباض مخارج هم 
حرکت نمی کنند. عامل نگران کننده بعدی ماجرای 
بازار سهام است. در چند ماه گذشته با رشد خیلی 
باالیی در بازار سهام مواجه شدیم و بسیاری از افراد 
آن موقع از این رشد خوشحال شدند. متاسفانه دولت 
هم از این اتفاق در بازار سهام اعالم پشتیبانی کرد. 
االن این نگرانی وجود دارد که از طریق مداخالت 
پولی از ریزش بازار سهام جلوگیری شود. بنابراین دو 
نگرانی بزرگ برای شش ماهه دوم سال وجود دارد؛ 
یکی نحوه رویکرد دولت در مساله کسری بودجه و 
دیگری نحوه رویکرد به اتفاقاتی است که در بازار 
سرمایه مشاهده می کنیم. اگر در این دو زمینه اشتباه 
صورت بگیرد، هر دو اینها به رشد نقدینگی منجر 
می شود. با توجه به اینکه شرایط انتظارات تورمی 
است،  داشته  زیادی  تغییر  پاییز سال گذشته  از  ما 
همراه شدن این افزایش انتظارات تورمی با رشد زیاد 
نقدینگی از جهت خطر تشدید تورم در اقتصاد ایران 
خیلی خطرناک است. بنابراین درباره بخش اسمی 

اقتصاد هیچ گونه پیش بینی دقیقی نمی توان داشت.
نظر  باالیی  نسبتاً  اطمینان  با  اول  قسمت  درباره 
خواهد  این  تابع  بسیار  دوم  قسمت  این  اما  دادم، 
بود که کیفیت سیاستگذاری ظرف چند ماه آینده 
موضوع  این  باشد.  مورد خاص چگونه  دو  این  در 
به  توجه  با  به خصوص  است.  سرنوشت ساز  بسیار 
به سمت دعواهای سیاسی و  اینکه فضای کشور 
انتخاباتی هم پیش می رود و همه این  بحث های 
بحث ها می تواند به انتظارات تورمی دامن بزند. ما در 
حال حرکت به سمتی هستیم که توجه و دقت کامل 
سیاستگذاران به عواملی که می تواند به تورم دامن 
بزند خیلی ضروری است. احتیاط خیلی زیادی الزم 
است. در این شرایط، یک ریال نقدینگی در چند ماه 
آینده نسبت به یک ریال نقدینگی در سال گذشته 
و سال های قبل از آن تورم زایی خیلی باالتری دارد. 
این طور نیست که بگوییم نقدینگی همیشه نقدینگی 
است. تورم زایی نقدینگی در شرایط مختلف متفاوت 
بنابراین توصیه و خواهش ما این است که  است. 

دولت و تصمیم گیران درباره این دو موضوع خیلی 
مراعات کنند چون تصمیم گیری اشتباه در این زمینه 

به شدت پرهزینه است.

گوش  می گویید  شما  غنی نژاد  دکتر  آقای 
توصیه های  و  هشدارها  برای  شنوایی 
کارشناسی وجود ندارد. االن درحال حرکت به 
سمت خیلی خطرناکی هستیم. به نظر شما در 
شرایط فعلی سیاستگذار حتی منافع خودش را 

هم نمی تواند تشخیص بدهد؟
 غنی نژاد: بسیاری از کارشناسان معتقدند منافع دولت 
و سیاستمداران ایجاب می کند به توصیه اقتصاددانان 
گوش کنند، اما مساله این است که منافع هم مثل 
تعریف می شوند  با عقاید  منافع  یعنی  است  عقاید 
سیاستمداران  عقاید  با  کارشناسی  جامعه  عقاید  و 
همسو نیست؛ چون هدف این دو یکی نیست. آنها 
چیزهایی را منافع می بینند که من و شما و دکتر نیلی 
و دکتر بهکیش آنها را منافع نمی بینیم. اما درباره 
پیش بینی وضعیت، بخشی که آقای دکتر نیلی اشاره 
کردند کاماًل کارشناسی و قابل اتکاست، اما درباره 
متغیرهای اسمی که ایشان فرمودند، یک نکته مهم 
باید مورد تاکید قرار بگیرد. در سال های 1395 و 
در  درحالی که  شد،  تک رقمی  ما  تورم  نرخ   1396
همان ماه ها و سال های قبل از آن افزایش نقدینگی 
سمت  به  ما  اینکه  علت  داشت.  ادامه  همچنان 
کاهش تورم رفتیم، خوش بینی و انتظارات مثبتی بود 
که در جامعه ایجاد شد و این خوش بینی به دلیل 
به نتیجه رسیدن برجام و رفت وآمد سرمایه گذاران و 
هیات های خارجی به کشور بود. در آن مقطع همه 
فکر می کردند اوضاع دارد درست می شود، نرخ ارز 
هم شروع به کاهش کرد. در مجموع بهتر شدن 
تاثیر  تورمی  انتظارات  بر  به شدت  سیاسی  شرایط 
یافت.  کاهش  مناسبی  شکل  به  تورم  و  گذاشت 
االن هم اگر به شکلی گشایشی در سیاست خارجی 
رخ دهد به طوری که درباره بهبود سرمایه گذاری 
خارجی و روابط خارجی، کاهش تنش های سیاسی، 
انتظارات مثبتی ایجاد شود، به رغم وجود نقدینگی 
داشته  انتظار  می توانیم  باز هم  تورمی،  پتانسیل  و 
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باشیم در متغیرهای اسمی بهبودی حاصل شود. ولی 
اصاًل مشخص نیست گشایشی رخ دهد یا نه. البته 
طبق معمول، واژه »گشایش« را هم لوث کردند، اما 
اگر گشایش و تحولی جدی در دیپلماسی و روابط 
خارجی ایجاد شود، شاید اثر مثبتی هم بر متغیرهای 

اسمی ایجاد شود.
جدید  گزارش های  بهکیش،  دکتر  آقای 
وضعیت  که  می دهد  نشان  منتشرشده 
بنگاه های اقتصادی در زمینه تامین مواد اولیه، 
بحرانی شده است. یعنی از یک طرف کمبود 
در  که  محدودیت هایی  دیگر  طرف  از  و  ارز 
باعث  داشته،  وجود  اولیه  مواد  تامین  زمینه 
در  اولیه  منابع  تامین  در  ما  بنگاه های  شده 
مضیقه قرار بگیرند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، 
این موضوع آثارش را در صنایع مختلف خواهد 
گذاشت. پیش بینی شما از آثار این موضوع در 

صورت ادامه این وضعیت چیست؟
که  گرفته  شکل  ترتیبی  به  ما  اقتصاد  بهکیش:   
تامین مواد و منابع برای همه کارخانه ها به دولت 
تخصیص  را  ارزی  باید  یعنی  است،  شده  وابسته 
بدهند تا بنگاهی بتواند مواد مورد نیازش را به دست 
به وخامت می رود  رو  زمینه  این  اوضاع در  بیاورد. 
چون دولت نمی تواند ارزی به دست بیاورد. حداکثر 
کاری که دولت می کند این است که تالش می کند 
از محل صادرات ارز به دست بیاورد که در چند ماه 
گذشته شاهد بودیم صادرکننده ها در این زمینه چه 
مشکالتی داشتند. البته بعضی هم احتمااًل خواستند 
سوء استفاده کنند، اما به نظر من بیشتر صادرکننده ها 
تجاری  طرف های  اطمینان  و  انتقال  مشکل  با 
اگر  مواجه هستند. من تصور می کنم که ما حتی 
بخواهیم تغییرات ساختاری ایجاد کنیم، باید از یک 
نقطه شروع کنیم. چین چه کار کرد؟ چین در شرق 
کشور خود منطقه آزاد ایجاد کرد و مقررات داخل 
را به منطقه آزاد سرایت نداد و واقعاً منطقه آزاد به 
از  از بیرون و  وجود آورد. در نتیجه سرمایه گذاران 
هنگ کنگ به چین هجوم آوردند و در نتیجه این 
رشد عجیب وغریب طی 30 سال در چین به وجود 
آمد. در ایران هم دولت باید بخشی از کشور را که در 

کنار مرزها هستند منطقه آزاد کند و اجازه دهد مردم 
خودشان منابع خود را تامین کنند و کسب وکار خود را 
راه بیندازند. این شدنی است. االن هم اگر در مناطق 
مرزی وضع اقتصادی و زندگی مردم به شدتی که 
با توجه به شرایط انتظار می رود، بد نیست، بیشتر به 
این علت است که مردم در لب مرزها بدون دخالت 
جریان  این  یعنی  کنند.  کارهایی  می توانند  دولت 
تجاری بین مرزنشینان ما و حتی 30 کیلومتری مرز 
در جریان است ولی دولت به درستی از آن خبر ندارد. 
این را دولت باید مقداری رسمی کند و بگذارد مردم 
در این مناطق اعتماد پیدا کنند و شروع کنند مقداری 
از منابع خود را به جای اینکه به خارج منتقل کنند، به 

این مناطق ببرند و سرمایه گذاری کنند.
البته نکته مهم این است که برای انجام این کار 
هم ما باید یک دیپلماسی فعال در حد همسایگان 
کشورمان داشته باشیم. اگر دولت و وزارت خارجه 
نتوانند حداقل با همسایگان رابطه خوبی برقرار کنند، 
پیشنهاد من هم جواب نمی دهد چون حجم فعالیت 
مرزنشینان ما به حدی کوچک باقی خواهد ماند که 
نمی تواند اثر بزرگی در اقتصاد ایجاد کند. بنابراین 
جمع بندی پیشنهاد من این است که اتفاقاتی که در 
آمریکا در جریان است و اتفاقاتی که در حول وحوش 
مرزهای کشور در جریان است ایجاب می کند که ما 
هر چه سریع تر ارزش مبادله با همسایگان را بیشتر 
بفهمیم و سازوکار فعالیت های تجاری خود را در این 
انتظارات را مقداری  باید  البته  جهت تنظیم کنیم. 
تعدیل کنیم. آنچه آقایان دکتر غنی نژاد و دکتر نیلی 
بر آن به درستی تاکید می کنند، این است که آنچه 
اقتصاد را به سمت تورم شدیدتر می کشاند موضوع 
انتظارات است. دولت باید کاری کند که انتظارات 
مردم تغییر کند. اگر نتواند، متاسفانه با ادامه روندهای 

فعلی، وضعیت مناسبی در پیش نخواهیم داشت.
 نیلی: درباره مساله کمبود ارز و محدودیت تامین 
مواد اولیه برای بنگاه های اقتصادی که به آن اشاره 
کردید، باید توجه کرد که االن نرخ ارز در اقتصاد ما 
با منشأ انتظارات آینده خیلی افزایش پیدا کرده است. 
مرکزی  بانک  که  است  شده  باعث  ارزی  شرایط 
نزدیک  آزاد  بازار  نرخ  به  را  نیما  نرخ  - به درستی- 

کند. تخصیص ارز 4200 تومانی نیز به شدت کم شده 
است. در نتیجه نرخی که االن تجارت خارجی ما 
دارد با آن کار می کند تقریباً به نرخ بازار آزاد نزدیک 
برای  تقاضا  باالست،  خیلی  نرخ  این  چون  است. 
کاالی وارداتی به شدت کاهش پیدا کرده و تقاضا 
تغییر  این  است.  کرده  شیفت  داخلی  کاالهای  به 
جهت تقاضا به کاالهای داخلی، بعد از موج منفی 
کرونا که ماه های فصل بهار را در بر می گرفت، باعث 
این طور  آماری  شواهد  است. ظاهراً  تغییراتی شده 
نشان می دهد که تولید واحدهای صنعتی رشدهای 
مثبت قابل توجهی پیدا کرده اند. علت این است که 
این واحدها بر اثر نرخ ارز بسیار باال یک نوع حالت 

مزیت مطلق پیدا کرده اند.
تابستان  فصل  آمارهای  زیاد  احتمال  به  بنابراین 
رشدهای  صنعتی  محصوالت  تولید  زمینه  در 
را نشان دهد. پیش بینی رشد  قابل توجهی  مثبت 
صفر تا یک درصدی نیز که به آن اشاره کردم، با 
خاطر  به  االن  بنابراین  بود.  موارد  احتساب همین 
شده  ایجاد  خودکفایی  نوعی  باال  خیلی  ارز  نرخ 
این مواقع معمواًل قدم اول رخ دادن  است که در 
آن  از  اما پس  است،  داخل  تولید  در  افزایش هایی 
اتفاقات دیگری رخ خواهد داد. شواهد آماری نشان 
می دهد که در ماه های خرداد، تیر و مرداد آمار تولید 
واحدهای صنعتی به نسبت سال گذشته، رشد داشته 
است چون نرخ ارز افزایش خیلی زیادی پیدا کرده 
و تقاضا برای کاالی داخلی بیشتر شده است. در 
این شرایط تا وقتی مواد اولیه و منابع هست، تولید 
صورت می گیرد و رشدهای نسبتاً باال رخ خواهد داد 
کردید  اشاره  آن  به  که شما  مسائلی  آن  از  بعد  و 
ایجاد می شود. بنابراین ما یک دینامیک فصلی در 
که  ترتیب  این  به  داشت  خواهیم  اقتصادی  رشد 
رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال به خاطر کرونا 
به شدت افت کرد، در سه ماهه دوم احتمااًل یک رشد 
مثبت نسبتاً مناسب داشتیم، اما در سه ماهه سوم رشد 
کمتر می شود و در سه ماهه چهارم باز هم کاهش 

بیشتری خواهیم داشت.
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گزارش

گزارشی از برگزاری مراسم نکوداشت مقام علمی دکتر محمد حقیقت کیش

اشاره:
اتاق  در ساختمان  که  ملی صادرات  روز  مراسم  و چهارمین  بیست    در 
مورد  لوح  و  تندیس  اهدای  با  برتر  برگزار شد، 56 صادرکننده  ایران 
تقدیر قرار گرفتند. این مراسم با حضور مسئوالن ارشد اجرایی کشور 
بهداشتی  پروتکل های  کامل  رعایت  با  ممتاز،  و  نمونه  و صادرکنندگان 
افتخار  از میان 56 صادرکننده برتر، به یک شرکت مدال  برگزار شد. 
صادرات، به 8 شرکت تندیس صادرکننده ممتاز ملی و به 47 شرکت 
تندیس صادرکننده نمونه ملی اهدا شد. از بین منتخبان، 10 شرکت در 
حوزه صادرات صنایع غذایی، 7 شرکت در حوزه صادرات خدمات فنی 
و مهندسی و 39 شرکت در حوزه صادرات محصوالت صنعتی و معدنی 
هستند. شرکت های »فرش قیطران طایی کاشان«، »ظریف مصور« و 
»کیمیا پلی استر قم« از صادرکنندگان نمونه ملی در بخش صنایع نساجی 

بودند. 

معاون اول رئیس جمهور 
خطاب به تولیدکنندگان: 

گزارشی از برگزاری بیست   و چهارمین مراسم روز ملی صادرات

تمرکز بر بازار کشورهای همسایه
حمید زادبوم -رییس سازمان توسعه تجارت- اظهار کرد: بدون شک هیچ کس 

دقیقاً اطالع ندارد که صادرکنندگان در شرایط فعلی چه فداکاری می کنند.
او ادامه داد: از زمان حضور رزم حسینی در وزارت صنعت، معدن و تجارت دو 
سیاست مهمی که دنبال شده است یکی معطوف به فراوانی کاالها بوده و دومی 
تسهیل فرآیند برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان که خوشبختانه مورد 
دوم از آبان ماه سال جاری با بخشنامه تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان 
آسان تر شده است و با مصوبه تکمیلی هیات دولت در هفته های آتی هم این 

فرآیند شتاب بیشتری به خود خواهد گرفت. 
زادبوم در ادامه به تشریح مهم ترین سیاست ها و اهدافی پرداخت که در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت پیگیری می شود. او در همین زمینه تمرکز بر بازارهای 
صادراتی کشورهای همسایه را به عنوان اولویت اول وزارت صنعت عنوان کرد 
و گفت: 15 کشور همسایه ایران و همچنین کشورهای هند و چین در صدر 

اولویت های صادراتی کشور قرار دارند.
است  چالش های صادرات  مهم ترین  از  یکی  خام فروشی  اینکه  بر  تاکید  با  او 
خاطرنشان کرد: خام فروشی فرآیندی نیست که بخواهیم یک دفعه جلوی آن را 

بگیریم. بلکه باید در بلندمدت برای این موضوع برنامه ریزی کنیم.
او عارضه یابی صادرات در کارگروه های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با همکاری بخش های خصوصی و بانک مرکزی، تشکیل شوراهای ویژه جهت 
توسعه همکاری های بین المللی، توسعه موافقت نامه های تجارت ترجیحی و آزاد، 
همکاری و حضور در نهادهای بین المللی و آموزش جوانان و تجار برای ورود به 
بازارهای بین المللی را از مهم ترین برنامه های وزارت صنعت عنوان کرد که در 

حال پیگیری است.
او از پورتال سازمان توسعه تجارت رونمایی و تاکید کرد که این سامانه پل ارتباطی 
موثری بین سازمان توسعه تجارت و فعاالن اقتصادی است تا فعاالن اقتصادی در 

کمترین زمان ممکن سواالت خود را بیان و پاسخ آنها را دریافت کنند.

ظرفیت مجلس را نادیده نگیریم

عزت اهلل اکبری -رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس- نیز به برخی 
مشکالت حوزه صادرات اشاره کرد و خواستار توجه دولت به این موضوعات شد.

بر اساس اظهارات او امروز در حوزه صنعت، صادرات و تولید می توان از مدل های 
جدیدی استفاده و کار را از کشورهای همسایه و منطقه آغاز کرد. اکبری گفت: 
فضا را باز کنیم و از همه ظرفیت ها بهره بگیریم. در اطراف ایران، راه های ترانزیتی 
قابل توجهی وجود دارد که مغفول مانده و می توان با سرمایه گذاری روی آن ها، 

روند توسعه کشور را تسریع ببخشیم.
او ضرورت استفاده از کلیه ظرفیت های موجود را موردتوجه قرار داد و گفت: 
ظرفیت مجلس را نادیده نگیریم و محیط کشور را اقتصادی کنیم، از حواشی 
بگذریم و ارتباط موثر با وزارت امور خارجه را مدنظر قرار دهیم. از طرفی می توان 
زمینه ای را مهیا کنیم تا سفارتخانه ها چهره اقتصادی به خود بگیرند. حداقل 

می توان این مدل را در چند کشور دارای اولویت پیاده کرد.

نباید خسته شوید
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سخت گیری در صدور مجوزهای صادرات
حمیدرضا علی پور - مدیرعامل شرکت تولید مواد 
اولیه داروپخش )تماد(  و یکی از صادرکنندگان ممتاز 
صنعت  دستاوردهای  مهم ترین  تشریح  ضمن  ملی- 
دارویی کشور در چند سال گذشته به ارائه پیشنهادهایی 

برای حل مشکالت صنعت دارویی کشور پرداخت.
مدیرعامل شرکت تولید مواد اولیه داروپخش )تماد( گفت: 
شرکت تماد افتخار دارد به عنوان یکی از شرکت های 
با دو دهه  و  دارویی  دانش محور در حوزه مواد موثره 
سابقه صادراتی، به 45 کشور مواد اولیه صادر می کند. 
از جمله  به دو کشور چین و هند که خود بزرگترین 
صادرکننده مواد موثر دارویی هستند. او همچنین با تاکید 
بر باالبودن کیفیت داروهای ایرانی در مقایسه با سایر 
تولیدات کشورهای دیگر، محدودیت های صادراتی را 
به عنوان یکی از مهم ترین چالش های صادرکنندگان 
عنوان کرد. علی پور افزود: متاسفانه در چند سال گذشته 
شاهد اعمال برخی محدودیت های صادراتی و همچنین 
هستیم.  صادرات  مجوزهای  صدور  در  سخت گیری 
به طوری که به دلیل همین محدودیت ها، فرصت 2 
میلیون دالر صادرات را از دست داده ایم. او خواستار ارائه 
تسهیالت از منابع صندوق توسعه ملی برای اصالح و 
همچنین ایجاد خطوط تولید دارویی جدید در کشور شد.

علی پور همچنین بر ضرورت اجرایی شدن مشوق ها، 
معافیت های مالیاتی، مفاد و قوانینی شد که برای توسعه 

صادرات تصویب شده، اما اجرا نمی شود.

بازار و اقتصاد را متهم نکنید

روی  صنایع  شرکت  مدیرعامل  جمیلی-  ابراهیم 
ایرانیان و صادرکننده نمونه ملی- با اشاره به مشکالت 
امروز در حوزه اقتصاد پیشنهاد داد: دولت دالیل چرایی 
رسیدن کشور به این نقطه را بررسی و مشخص کند. 
چرا بعد از گذشت این سال ها همچنان در حال انتقاد از 
وضعیت هستیم؟ به نظر می رسد دلیل آن، بی توجهی 
به صادرات و لزوم شفافیت در آن است. در نوسانات 
ارزی همه به آثار مخرب آن توجه کردند ولی آثارش 

برای رشد صادرات مغفول ماند.
براساس گفته های این فعال اقتصادی، ایجاد اورژانس 
صادرات برای رفع سریع مشکالت و فرماندهی واحد 

این حوزه باید مورد توجه قرار بگیرد.
به باور او، صادرات هیچ گاه متوقف نشد اما شرایط جدید 

باید جایگزین مدل های گذشته می شد.
جمیلی تصریح کرد: بالتکلیفی تولید و صادرات به شدت 
فضا را تحت تاثیر قرار داده است. به نظر می رسد تنها 
متاسفانه  است.  قاطع  و  سریع  تصمیم گیری  راهکار، 

همچنان بسیاری از مصوبات عملیاتی نشده اند.
انتقاد و  از نبود حمایت های قانونی  جمیلی همچنین 
توجه صرف به شیوه های تنبیهی را عامل عدم موفقیت 
صادرات و تولید کشور معرفی کرد. بر اساس اظهارات 
این صادرکننده نمونه، بسیاری از صادرکنندگان تعهدات 
ارزی را ایفا کرده و مالیات را در اسرع وقت می پردازنند 

اما در هیچ شرایطی از آنها حمایت نمی شود.
این فعال اقتصادی از مسئوالن کشور درخواست کرد که 
بازار و اقتصاد را متهم نکنند چراکه بازار نیازمند آرامش 
است. عطف به ماسبق شدن قوانین همین آرامش را 
به هم می ریزد. متاسفانه امروز تعداد پرونده های جرایم 
آنقدر باال رفته که وقت بررسی آنها را نداریم. قانون اجرا 

نمی شود و توجهی به آن نمی کنیم.
در  واحد  فرماندهی  و  ظرفیت ها  همه  از  استفاده  او 
صادرات را مورد توجه قرار داد و گفت: اجازه دهید وزارت 
صنعت، معدن و تجارت این فرماندهی را به عهده بگیرد 
و همه دستگاه ها و نهادها حتی بانک مرکزی هم این 

فرماندهی را بپذیرد و تابع باشد.

بالتکلیفی بازگشت ارز صادراتی سال ۹7

محمدرضا پورابراهیمی -رییس کمیسیون اقتصادی 
مجلس- با تاکید براینکه رانت 12 هزار میلیاردی در 
فوالد ایجاد شد، گفت: چه گلی با ارز 4200 تومانی 
به سرمان زدیم که حال با ارز نیمایی بزنیم؟ چرا اجازه 

نمی دهیم عرضه و تقاضا نرخ ارز را مشخص کند؟
پورابراهیمی با بیان اینکه گلوگاه اصلی کشور در بخش 
صادرات، بانک مرکزی است، گفت: اگر بانک مرکزی را 
مدیریت نکنیم انتظاراتمان برای بهبود صادرات محقق 
نمی شود. اخیرا در ترخیص مواد اولیه دیدیم که می توان 

مشکالت را حل کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: باید در مورد دو 
موضوع تصمیم گیری شود؛ موضوع نخست تعیین تکلیف 
تعهدات ارزی با روش منطقی همزمان با تسهیل امور 
با واقعیات اقتصادی است تا هیچ دالری از ارز کشور در 

خارج نماند.
وی با بیان اینکه ابهامات بازگشت ارز صادراتی سال 97 

باقی مانده و همچنان بالتکلیف است، گفت: بسیاری از 
صادرکنندگان به دلیل مشکالت ناشی از تعهدات ارزی 
نتوانسته اند در مراسم امروز حضور یابند. بارها در شورای 
مورد  این  در  خصوصی  بخش  و  دولت  گفت و گوی 
صحبت شده و می توان تعهدات ارزی ناشی از صادرات 

مربوط به دوره های قبل تاکنون را حل کرد.
پورابراهیمی افزود: موضوع دوم مربوط به سامانه جامع 
تجارت است. مصوبه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت چند حالت شامل تهاتر، واردات در برابر صادرات 
و ... را برای تسویه ارزی در نظر گرفته است، سوال 
من این است که چرا سامانه جامع تجارت که مبنای 
تصمیمات ما است، فقط یک آپشن دارد و یک مورد 
را عملیاتی می کند؟ در حال حاضر در سامانه فقط برای 
حوزه تهاتر اقدام می شود که آن هم برای شرکت های 
پتروشیمی راحت است. این شرکت ها ارز را در سامانه 
بقیه  اما برای  نیما می آورند و سپس تسویه می کنند 

صادرکنندگان هنوز تعیین تکلیف نشده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نکته بعدی 
این است که اگر مبنای تسویه ارز را بر اساس یک نرخ 
مشخص نکنیم، امکان تحقق اهداف صادراتی کشور 
وجود نخواهد داشت. چه گلی با ارز 4200 تومانی به 
سرمان زدیم که حال با ارز نیمایی بزنیم؟ چرا اجازه 
نمی دهیم عرضه و تقاضا نرخ ارز را مشخص کند؟ به 
نظر می رسد تعیین نرخ تعادلی ارز در کاهش نرخ ارز هم 

موثر خواهد بود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ارزش پولی ما 
یک پنجم شده است و تراز تجاری کشور نیز 1/7 میلیارد 
دالر منفی است، هم اکنون باید صادرات را حمایت کرد. 
نفت را باید کنار بگذاریم چه بسا که کنار هم رفته است. 
بانک مرکزی زمانی متولی ارز کشور بود که نفت همه 
کاره بود اما االن نباید دیگر ارز دولتی وجود داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به حواشی قیمت گذاری و توقف 
صادرات فوالد، اظهار کرد: در بحث فوالد به هیچ وجه 
کمبود عرضه مطرح نیست؛ در حال حاضر کل نیاز کشور 
برای مقاطع فوالدی میانگین 16 میلیون تن است، چرا با 
رفتارهای غیرمنطقی جلوی صادرات مقاطع گرفته شده 

است؟ این موضوع به تحریم مربوط نیست.
پورابراهیمی گفت: از آن طرف نیز به دنبال قیمت گذاری 
دستوری فوالد در بورس کاال هستیم. فقط به خاطر 
دخالت دولت در پایان سال 97 و سال 98 حدود 12 هزار 
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میلیارد تومان رانت ایجاد شد در حالی که شرکت های 
تولیدی و مصرف کنندگان هیچ انتفاعی نبردند.

وی افزود: هیچ تناسبی بین خرده فروشی فوالد و قیمت 
عرضه شده در بورس نیست؛ این رانت 12 هزار میلیارد 

تومانی به دلیل همین مابه التفاوت ایجاد شد.

کجا باید دادخواهی کنیم؟

ضمن  ایران-  اتاق  -رییس  شافعی  غالمحسین 
تبریک فرارسیدن روز ملی صادرات توسعه صادرات را 
در گروی پشتیبانی واقعی از بخش خصوصی عنوان 
کرد و خواستار عملی شدن حرف ها در این حوزه شد. 
او گفت: روز ملی صادرات تبلور افتخارآفرینی جهادگران 
عرصه تجارت را به همه تالشگران بخش صادرات اعم 
از مدیران، کارشناسان، فعاالن اقتصادی، تشکل های 
صادراتی و خاصه صادرکنندگان تبریک می گویم. این 
افراد قهرمانان افتخارآفرین هستند که از سد تحریم ها 
گذشتند و با اعمال شاقه به راه خود ادامه دادند. جای 

خیلی ها در این مراسم خالی است.
رییس اتاق ایران اظهار کرد: باید از بسیاری از رفتارها 
و تصمیمات غیرکارشناسی که البته غیرعامدنه برای 

صادرات اعمال شد، گالیه ها را ابراز کنیم.
رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: صادرات به عنوان 
نوک پیکان توسعه تولید و اقتصاد کشورها شناخته شده 
است. صادرات و حضور کشور در بازارهای جهانی در 
توسعه فرهنگی و امنیتی کشورها نقش بی بدیلی دارد. 
این یک باور جا افتاده است که اگر کاالیی از مرزهای 
یک کشور عبور نکند، سربازان آن کشور از آن عبور 
خواهند کرد. با این حال به رغم اهمیت این موضوع، 
داد:  ادامه  او  نکرده ایم.  درک  را  آن  اهمیت  هنوز  ما 
حرف های زیادی در رابطه با ایجاد عدالت اجتماعی، 
رفاه اجتماعی، بهبود معیشت، اشتغال و ... گفته می شود. 
اما راه رسیدن به اهداف مدنظر کجاست؟ پاسخ روشن 
اقتصادی  است. بهبود معیشت مردم در سایه توسعه 
پایدار شکل می گیرد و توسعه اقتصادی هم در گروی 
توسعه صادرات است. از طرف دیگر هم توسعه صادرات 

در گروی پشتیبانی واقعی از صادرکنندگان قرار دارد.
هزینه  که  بپذیریم  باید  کرد:  خاطرنشان  شافعی 
جامعه  ضعیف  اقشار  را  صادرات  از  عقب افتادگی 
و  مالی  مشوق های  هم  صادرکنندگان  می پردازند. 
صادراتی نمی خواهند، بلکه تنها خواستار مسیر هموار 

و امن برای حرکت هستند تا با اعتماد و اطمینان در 
مسیر پیش رو حرکت کنند. اما متاسفانه در چند دهه 
اخیر، تجارت خارجی ما دچار یک سردرگمی شده است. 
متاسفانه مشخص نیست سیاستگذاران ما بر چه مبنایی 
تصمیم می گیرند و چرا فاصله حرف تا عمل اینقدر زیاد 
است. او با طرح این سوال که تا چه زمانی قرار است 
اقتصاد به سیاست یارانه دهد؟ تاکید کرد: شکی نیست 

توسعه سیاسی در گروی توسعه اقتصادی است.
شافعی افزود: از بخش خصوصی در پشت تریبون حرف 
گفتارها  این  مطابق  هم  کردارها  آیا  اما  می شود  زده 
در  آیا  اما  داریم  اجتماعی  عدالت  ادعای  ما  هست؟ 
مدیریت یک طرفه دولتی این عدالت اجرا می شود؟ اگر 
تصمیم نابخردانه و سیاست ناصواب اعمالی، جمعی از ما 
را به فنا دهد و بهبود معیشت مردم را به خطر اندازند، چه 
کسی پاسخگوست؟ اصال مجازاتی برای تصمیم گیران 
باید دادخواهی کنیم؟ چه کسی  در کار هست؟ کجا 
پاسخگوی از دست دادن فرصت های طالیی است که 

ناشی از سیاستگذاری های اشتباه است؟
شافعی با ارائه آمار و ارقامی تصریح کرد: از سال 84 تا 
دو سال پیش، آمارها حاکی از کاهش تسهیالت بانکی 
است. چرا باید سهم ما از بازارهای صادراتی 15 کشور 
همسایه، تنها دو درصد باشد؟ چرا طرف های خارجی ما 
به تعهدات ما اعتماد ندارند؟ چرا سیاست های تجاری و 

ارزی ما هماهنگ با یکدیگر نیستند؟ چرا باید فعاالن 
فعالیت خارج شوند و در مقابل  از چرخه  ما  ریشه دار 

سوءاستفاده کنندگان رشد کنند؟
نگه  برافراشته  را  پرچم ها  خصوصی  بخش  افزود:  او 
داشته است. اما ظرفیت هایی که بخش خصوصی در 
حال حاضر دارد بسیار بیش از ظرفیت فعلی است و باید 
ظرفیت های بالقوه را به بالفعل تبدیل کنیم. راه حل هم 
مشخص است. شرایط پیش رو به نظر می رسد متفاوت 
باشد؛ برای یک بار برابری حرف و عمل را برای استفاده 
از ظرفیت های بخش خصوصی مورد توجه قرار دهید.

شافعی تاکید کرد: خیلی از فعاالن اقتصادی به ناروا 
خانه نشین شدند؛ برخی از آنها به محکمه کشیده شدند. 
برای اصالح این رویه باید محیط را با اعتماد کنیم. آینده 
ما در دست بخش خصوصی است.رییس اتاق ایران از 
اقدامات وزیر صنعت، معدن و تجارت قدردانی و ابراز 
امیدواری کرد تا با اقدامات ایشان و تفاهم های صورت 

گرفته با بانک مرکزی، حرکت صادرات سرعت گیرد.

هرگز منع صادراتی نداشته ایم و نخواهیم داشت
علیرضا رزم حسینی -وزیر صنعت، معدن و تجارت-  
نیز با اشاره به دوران کوتاه خدمت خود در این حوزه 
یادآور شد: فرصت برای چابک سازی و کوچک سازی 
این وزارتخانه پیر، کوتاه بود. هر چند قدم هایی در این 



 29 شماره 214  دی 99  

حوزه برداشتیم اما همچنان کارهای زیادی باید انجام 
و  تجارت  جامع  سامانه  اجرای  به  نسبت  وی  شود. 
نتایج حاصل از آن ابراز امیدواری کرد و گفت: طبق 
آمار موجود واردات روزانه از 95 هزار به 101 هزار تن 
افزایش یافته که نشان می دهد اگر تسهیل گری اتفاق 

افتاد، سطح تجارت بهبود پیدا می کند. 
بر اساس اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز 
به کار سامانه جامع تجارت تا امروز 10 میلیارد و 300 
میلیون دالر پرونده ثبت شده و از این میزان سه میلیارد 
دالر ثبت سفارش نهایی صورت گرفته است. او اظهار 
امیدواری کرد تا پایان سال تراز تجاری کشور مثبت 

شود.
رزم حسینی همچنین به اقدامات و رویکرد این وزارتخانه 
بخشنامه های  صدور  از  امروز  تا  کرد:  تاکید  و  اشاره 
یک شبه جلوگیری کرده ایم و شفافیت و  اطالع رسانی 
به موقع را در اولویت کاری خود قرار داده ایم. از سوی 
دیگر حذف امضاهای طالیی و امتیازات ویژه را دنبال 

می کنیم.
بر اساس اظهارات او، در این مدت منع صادراتی اتفاق 
نیفتاده و برخی بخشنامه هایی هم که از قبل وجود دارد 

باید در ستاداقتصادی مطرح و درباره آنها نظر داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره موضوع فوالد نیز 
قیمت گذاری دولتی را اقدامی نادرست خواند و گفت: 

وزارتخانه به هیچ وجه موافق قیمت گذاری نیست حتی 
همین رویکرد را درباره ارز هم مدنظر دارد. درباره فوالد 
شیوه نامه ای تهیه و در آن کف قیمتی فوالد برای عرضه 
در بورس تعیین شده است که سقفی هم ندارد. در کل 

دنیا، بورس به همین شیوه کار می کند.

همه به دنبال یک قربانی هستند

رییس جمهور-  اول  معاون   - جهانگیری  اسحاق 
بخش خصوصی را میدان دار اقتصاد معرفی کرد. او تاکید 
کرد: اتاق ها باید آماده شوند و گفت وگوهای خود را آغاز 
کنند. این تحریم ها لغو می شود اما تا آن زمان به تالش 

خود برای بی اثر 
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه ابقای ارز 4200 
تومانی تصمیم سران قوا بود، گفت: همه در روزهای 
سخت از مسئولیت شانه خالی می کنند و هر کاری هم 
می کنند. به دنبال یک قربانی هستند و می خواهند یک 

نفر این مسوولیت را بر  عهده گیرد.
جهانگیری اظهار کرد: برخی از دوستان طوری در مورد 
نرخ سه گانه ارز صحبت می کنند که انگار برای اولین بار 
در ایران این اتفاق افتاده است. از زمان نخست وزیری 
مهندس موسوی نرخ ارز چندگانه بود و این اتفاق در 
دولت ما نیفتاد. در شهریور ماه سال 92 که کار را شروع 
کردیم، اولین کار ما این شد که نرخ 1224 تومانی زمان 

آقای احمدی نژاد را حذف کنیم و ارز را دو نرخ کردیم اما 
تفاوت نرخ این دو ارز کمتر از 10 درصد بود

وی افزود: با شروع جنگ اقتصادی و با شوک اولیه ای 
که در اردیبهشت سال 97 اتفاق افتاد، آن موقع مهم ترین 
کار بانک مرکزی برای دخالت در بازار، تزریق اسکناس 
دالر در بازار بود. در سال های قبل در روز به میزان 150 
میلیون دالر بانک مرکزی در بازار دخالت می کرد اما 
موجودی ما در فروردین سال 97 به قدری بود که االن 

می ترسم عددش را اعالم کنم.
جهانگیری با اشاره به ارز 4200 تومانی گفت: تصمیم 
دولت این بود که ارز 4200 تومانی برای چند ماه در 
اقتصاد کشور باشد و با نرخ تورم افزایش یابد که در 
مرداد ماه همان سال نرخ این ارز به 4600 تومان رسید 
اما در مرداد ماه همان سال جلساتی که میان سران قوا 
برگزار شد و رییس کل بانک مرکزی هم صحبت کرد 
و همین پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
که حال این سخنان را می گوید در آن جلسه حضور 
داشت، با توجه به شرایط کشور مقرر شد که ارز 4200 

تومانی ابقا شود.
که  می گویند  یکدفعه  حال  کرد:  تصریح  جهانگیری 
فالنی این کار را کرده است. این در حالی است که 
مواضع ما همواره مشخص بوده است. در همین سال 
98 میزان تخصیص ارز 4200 تومانی 15 میلیارد دالر 
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بود. چه کسی ایستاد که این عدد بدون تنش به هشت 
میلیارد دالر تقلیل یابد؟

وی با بیان اینکه سه سال نفس گیر را داشته ایم، گفت: 
همه در روزهای سخت از مسوولیت شانه خالی می کنند 
و هر کاری هم می کنند به دنبال یک قربانی هستند و 
می خواهند یک نفر این مسئولیت را بر عهده گیرد. وقتی 
می خواهیم در مورد تحریم به کسانی که هیچ اطالعی 
از تحریم ندارند، بگوییم، می گویند همه اینها مشکالت 
خودتان است اما توجه نمی کنند که آیا شرایط برای 

صادرات یک قلم کاال، همان شرایط گذشته است؟
وی افزود: سال گذشته چند کشتی داشتیم که در کشور 
دوست ما در شرق آسیا اجازه پهلوگیری نیافتند. حال 
کاال ارسال شد، صادرکننده چگونه می خواهد پول را 
برگرداند؟ تحریم شرایطی ایجاد کرد که حتی کشورهای 

دوست ما نیز توان کمک نداشتند.
که  می کنیم  فکر  گفت:  رییس جمهوری  اول  معاون 
باید شرایط کشور را در نظر و متناسب با مردم تصمیم 
بگیریم. ما باید فدای مردم شویم. نباید شرایط مردم 
سخت شود که معلوم شود ما قهرمانیم. ما زمانی قهرمان 
هستیم که زندگی مردم ایران از هم نپاشد و خوش باشد.

جهانگیری در ادامه با بیان اینکه در مورد صنعت و تولید 
باید به یکدیگر کمک کنیم خطاب به فعاالن بخش 
خصوصی گفت: شما نباید خسته شوید، دشمنان تان باید 
خسته شوند. در این دوره تحریم و کرونا، در پاییز نسبت 
به ماه های قبل رشد اقتصادی مثبت شده است. اقتصاد 
ما در سه ماه تابستان 5/1 درصد رشد داشته است. این 
موضوع نتیجه عملکرد شما بوده است. باید سرتان را باال 
بگیرید. ریزش شاغالن در کشورهای صنعتی به چند 
میلیون نفر رسید اما در فصل بهار ریزش شاغالن ما 1/4 
میلیون نفر بود که این عدد در تابستان به 1/2 میلیون 
نفر رسید. همچنین در پاییز امسال این عدد یک میلیون 
نفر شد. کل ریزش شاغالن در بخش صنعت 43 نفر در 
تابستان و هشت هزار نفر در پاییز بوده است. 700 هزار 
نفر مربوط به بخش خدمات و 200 هزار نفر مربوط به 

بخش کشاورزی بوده است.
جهانگیری در ادامه با بیان اینکه در سال های قبل 50 
میلیارد دالر صادرات نفت داشتیم که حتی این عدد در 
سال های قبل تر به 110 تا 120 میلیارد دالر هم رسیده 
ما  نفتی  ارزی  درآمد  گذشته  داشت: سال  اظهار  بود، 
هشت میلیارد دالر بود و این عدد امسال به کمتر از 

هشت میلیارد دالر رسیده است. پس این کاالها از کجا 
وارد کشور شد؟ در 9 ماه امسال 85 میلیون تن کاال 
صادر شده است، این کاالها از کجا صادر شد؟ آمریکا که 
کشتیرانی ما را تحریم کرده و باقی کشورها را در رابطه با 

همکاری با ما تهدید کرده است
مردم  که  می شود  صحبت  طوری  افزود:  جهانگیری 
تصور می کنند عده ای چپاولگر به جان اقتصاد کشور 
فعاالن  با  برخورد  این گونه  قسم  خدا  به  افتاده اند. 
اقتصادی و بخش خصوصی ظلم است. درآمد نفتی ما 
از 50 میلیارد به پنج تا شش میلیارد دالر رسیده است، 
پس در این شرایط چه کسی این کشور را اداره کرده 
است؟ کسی احساس کرد که این کشور از نظر تجهیزات 
پزشکی و دارویی کمبودی دارد؟ کسی احساس کرد که 
کمبود کاال موجب تعطیلی کارخانجات شده است؟ البته 
کاالها گران شده اند و این موضوع در این شرایط طبیعی 
است اما این جنگ اقتصادی نتوانست ما را از پا درآورد. 
این دفعه ما این جنگ را اداره کردیم و نگذاشتیم نظام 
زمین بخورد. ترامپی که می خواست ما را زمین بزند االن 
چه شرایطی دارد؟ دولت بعدی آمریکا حتما باید از این 

شکست در برابر ما درس عبرت بگیرد.
معاون اول رییس جمهوری به شرایط ایجاد شده بعد 
از برجام اشاره کرد و گفت: بعد از برجام شاهد هجوم 
شرکت ها و کشورهای مختلف بودیم اما متاسفانه دولت 

و بخش خصوصی آمادگی نداشتند و به همین دلیل 
شرکت های  حاال  اما  افتاد.  عقب  قراردادها  از  برخی 
بخش خصوصی باید آماده باشند و فضای گفت و گو را 

آغاز کنند.
وی تاکید کرد: تحریم ها باید رفع شود و دولت خود را 
در این خصوص موظف می داند. در این سه سال از انواع 
روش ها برای دور زدن و بی اثر کردن تحریم ها استفاده 
کردیم. این تجربه و چگونگی انجام این کارها نوشتنی 
است. در حال ورود به دوره جدیدی هستیم و حتما باید 
رشد و توسعه کشور را جلو ببریم و بخش خصوصی باید 

بداند که میدان دار اصلی اقتصاد ایران است.
جهانگیری افزود: زمانی که نعمت زاده وزیر صنایع بود 
روسیه تحریم شد و روس ها به دنبال گرفتن کاال از 
ایران بودند اما یک شرکت بزرگ صادراتی برای انجام 
شرکت  چند  ایجاد  دنبال  به  ما  نبود.  کارها  هدفمند 
بزرگ صادراتی بوده ایم. همچنین بخش خدمات فنی 
و مهندسی نباید ضعیف شود. هر جا بخش خصوصی 
مشکلی می بیند به ما اطالع دهد و اگر در دولت حل 

نشد از من گالیه کنند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر مشکل بین دولت و 
مجلس تشخیص بین درست و غلط است. مجلس حق 
دارد الیحه ای را تصویب نکند اما خالفش را تصویب 

نکند.
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آهن  ذوب  شرکت  صادرات:  افتخار  مدال  *برنده 
اصفهان

*شرکت های صادرکننده  ممتاز:
شرکت پاکسان

شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران )پگاه(
شرکت برفاب

شرکت شکوه بناب
شرکت تراکتورسازی ایران

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش
شرکت صنایع کاشی سرامیک سینا

شرکت نفت سپاهان
*شرکت های صادرکننده نمونه:

ایران یاسا تایر ورابر)الستیک وتایر(   به مدیریت ارسالن 
امتعلی

به مدیریت سید مظفر  تاک    کشت وصنعت رژین 
عبداهلل  

مهندسی مشاور مهاب قدس  به مدیریت  ناصر ترکش دوز 
ایران ترانسفو زنگان  به مدیریت  مجتبی شمسی 

تولیدی رزیتان به مدیریت مهدی حاجی بابا 
کوشش رادیاتور  به مدیریت مهدی پونکی 

کارخانجات چینی بهداشتی مروارید  به مدیریت سید 
علی اکبر میر دهقانی تفتی 

شوفاژکار به مدیریت  علیمردان عالئی 

فرش قیطران طالیی کاشان به مدیریت  مصطفی 
الوان کاریان

تولیدی مهر اصل  به مدیریت سید امیر سیاوش مقیمی 
اصل

سرد خانه ومواد غذایی آریا سام به مدیریت  عبدالرحمن 
ارجمندی  

تولیدی ظریف مصور به مدیریت محمد رضا رجالی  
آلومینیوم ایران به مدیریت احمد مجیدی  

ایلیا گستر سیرجان به مدیریت  علی پور جعفری 
پارس تابلو به مدیریت غیاث الدین طاهری  

پردیسان سیر خاوران به مدیریت میثم هاونگی  
تونل سد آریانا به مدیریت علی موسوی رحیمی
سیم وکابل ابهر به مدیریت  علیرضا کالهی  

کارخانجات شیشه اردکان به مدیریت محمود عزیزیان  
لوله گستر خادمی به مدیریت محمد رضا خادمی ولی پور 

آبزی گوهرناب مطاف به مدیریت اسماعیل مومنی 
توسان به مدیریت پروین چهره ای

پترو آذر آسیا به مدیریت بهروز سیفی  
پتروشیمی تبریز به مدیریت سیاوش درفشی  

پتروشیمی رازی به مدیریت علی اکبر احمدی دشتی  
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین )توسن( به مدیریت 

سید روح اله فازمی اردکانی
خاک و سنگ کیش به مدیریت  فرزاد نجارزاده   

سپیدان عصاره جنوب به مدیریت میثم شکری پور  
ستاره نادی به مدیریت  مهدی پاکدامن الهیجی  

سرمایه گذاری و توسعه گل گهر به مدیریت رامین سارنگ  
سیمان خوزستان به مدیریت محمود حاج نایب
پارت گوال گیتی به مدیریت غالمرضا نخعی 

ظرف آسیا به مدیریت احمد یارمحمدی 
صدف گستر دلیجان به مدیریت سید معین جاللی 

صنایع چاپ وبسته بندی کرمانشاه به مدیریت مهدی 
علیزاده برمی  

عالیفرد به مدیریت فردین عالی زاد 
عمران مارون به مدیریت عطاء اله صفوی  
فراگستر بیستون به مدیریت علی فتوره چی

احمد  مدیریت  به  کویر  فراب  سپید  فوالد  تولیدی 
خوروش مجتمع 

فوالد مهر سهند به مدیریت  عبدالحسین محجل امامی 
کاوه سودا به مدیریت ابراهیم عسگریان 

کیمیا پلی استر قم به مدیریت محمد رضا مقدم  
صنایع روی ایرانیان به مدیریت ابراهیم جمیلی

گلتاش به مدیریت توفیق افشار نژاد  
نگین عسل هرند به مدیریت محمد رضا واعظ شوشتری  
اصغر  مدیریت  به  بختیاری  چهارمحال  خودرو  ورق 

اسماعیلی  
شرکت زعفران ویرامان به مدیریت محمد رضا میثمی 
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صنعت نساجی در پاکستان بسیار مورد توجه بوده و 
قسمت قابل توجهی از صادرات پاکستان را به خود 

اختصاص داده است.
فضای  در  مناقشه  و  بحث  مورد  مسائل  از  یکی 
کسب و کار ایران در سالیان اخیر، حضور کارگران 
خارجی غیرمجاز و نقش آنها در اقتصاد و تولید است؛ 
مهاجرانی که بنا به نتایج برخی پژوهش ها آثار مثبتی 
تمام شده  هزینه  کاهش  بهره وری،  افزایش  چون 
برای مصرف کننده و افزایش سود بنگاه های تولیدی 
را به همراه دارند، اما با توجه به عدم بهره مندی از 
حمایت های قانونی و دریافت دستمزد کمتر نسبت 
در  بیکاری  نرخ  افزایش  باعث  بومی،  کارگران  به 

کشور مقصد می شوند.
دنیای  از  نقل  به  امروز  نساجی  سایت  گزارش  به 
اقتصاد، اتباع پاکستان در سال های اخیر قسمتی از 
این مهاجران غیرقانونی را به خود اختصاص داده اند. 
کارگران پاکستانی در بسیاری از مشاغل و صنایع 
انتهایی  ایران مشغول به کار می شوند که زنجیره 
صنعت نساجی )بافت و تکمیل پارچه( را شاید بتوان 

عمده ترین محل اشتغال این کارگران دانست.
 صنعت نساجی در پاکستان بسیار مورد توجه بوده و 
قسمت قابل توجهی از صادرات پاکستان را به خود 
اختصاص داده است. شهرهای فیصل آباد، کراچی و 
الهور از بزرگ ترین مراکز صنعتی نساجی پاکستان 
هستند که عمده کارگران شاغل در صنعت نساجی 

ایران نیز از این شهرها و حومه های آنها هستند. 
 با توجه به گستردگی نساجی در پاکستان و وجود 
مراکز تولیدی بزرگ و پیشرفته در کنار کارگاه های 
محصوالت  عمده  بخش  که  کوچک  تولیدی 
تولیدی آنها مانند پارچه به کشورهای عربی حاشیه 
می  شود؛  صادر  اروپایی  کشورهای  و  خلیج فارس 
نیروی متخصص و ماهر نیز بسیار فراوان است؛ اما 
به دلیل  باال  پایین دستمزد و رقابت شغلی  سطح 
وجود نیروی کار فراوان، از عمده دالیل مهاجرت 
کارگران پاکستانی برای کار در صنعت نساجی ایران 

در سال های اخیر بوده است. 
نیمه ماهر شاغل در صنعت  حقوق کارگر ماهر و 
روپیه و  تا 35 هزار  بین 30  پاکستان،  در  نساجی 
اما  است.  روپیه  هزار  تا 50  متخصص 45  کارگر 
سطح دستمزد پرداختی به آنان در ایران تا یک و 
نیم برابر و کارگران متخصص بعضا تا 2 برابر حقوق 

دریافتی آنها در پاکستان است. 
 در سال های اخیر و به خصوص به دلیل رکود در 
صنعت نساجی و کاهش شدید حاشیه سود صاحبان 
صنایع و افزایش هزینه های تولید و تالش هرچه 
بیشتر آنان به کاهش هزینه های جانبی، تمایل به 
بین  در  پیش  از  بیش  مهاجر  کارگران  از  استفاده 
صاحبان کارگاه های کوچک بافت پارچه و تکمیل 
 12 با  پاکستانی  کارگران  است.  داشته  رشد  آن 
ساعت کار در روز و 28 تا 30 روز در ماه و عدم 

قانون  در  مصرح  قانونی  مزایای  پرداخت  به  نیاز 
کار یا پرداخت حق بیمه به گزینه ای جذاب برای 

کارفرمایان تبدیل شده اند. 
مناسبات  پاکستانی،  مهاجران  حضور  دیگر  روی 
مرز  دو سوی  به  آنها  قاچاق  پایه  بر  گرفته  شکل 
بین  مبلغی  فرد  انتقال هر  برای  قاچاقچیان  است. 
5 تا 8 میلیون تومان )در زمان نگارش این مقاله( 
درخواست می کنند و این در حالی است که افراد برای 
گذر از مسیر جهت رسیدن به مرز عالوه بر پرداخت 
پول باید خطرات فراوانی چون سقوط از کوه، حمله 
حیوانات وحشی و حتی مرگ در اثر شلیک نیروهای 
مرزبانی را به جان بخرند. مسیر ورود به ایران که 
معموال از میان کوه و بیابان می گذرد و قسمت هایی 
از آن باید بدون وسیله نقلیه و با پای پیاده طی شود 

که این امر چندین روز زمان می برد.
ایران  مرزی  شهرهای  برخی  به  رسیدن  از  پس   
به  رسیدن  برای  بلوچستان،  و  سیستان  استان  در 
شهرهای مقصد از طریق سواری تهیه شده توسط 
قاچاقچی یا اتوبوس بین شهری، از طریق مخفی 
شدن در محل های تعبیه شده، به مقاصد و شهرهای 
استان های  بر  عالوه  می شوند.  منتقل  نظر  مورد 
جنوبی کشور، اصفهان، یزد و تهران از اصلی ترین 

مقاصد مهاجران پاکستانی است. 
شرایط  این  تمام  پاکستانی  غیرقانونی  مهاجران   
ایران  به  رسیدن  برای  و حتی خطر مرگ  سخت 
یا گذر از آن را در آرزوی درآمد بیشتر یا شغلی بهتر 
و رهایی از فقر به جان می خرند. هر چند بعضی از 
آنان ایران را مسیری برای رسیدن به ترکیه یا اروپا 
می دانند. مدت اقامت بسیاری از این مهاجران در 
ایران بین دو تا چهار سال است و پس از آن از طریق 
معرفی خود به مراکز و اردوگاه های اتباع بیگانه به 
کشورشان بازمی گردند و پس از چند ماه از طریق 
گرفتن ویزا و به صورت قانونی یا از طریق قاچاق 

دوباره به ایران می آیند.
اکثر  باید گفت  افراد  این  زندگی   در مورد شرایط 
کانکس هایی  یا  اتاق ها  در  خانواده  بدون  کارگران 
که در محیط کار توسط کارفرما فراهم شده زندگی 
می کنند و عده ای اندک نیز اقدام به اجاره خانه هایی 

پاکستانـی ها  در صنعـت نساجـی
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می کنند.  فقیرنشین  مناطق  و  شهرها  حاشیه  در 
باعث  کار  محیط  در  اتاق  یک  در  جمعی  زندگی 
این  هرچند  می  شود،  زندگی  هزینه های  کاهش 
سبک زیست کم هزینه در کنار دوری از خانواده، 

مشکالت و تعارضات فراوانی را ایجاد می کند. 
 زندگی به عنوان یک مهاجر غیرقانونی همیشه با 
استرس و دلهره همراه است. نگرانی از دستگیری 
نشدن  پرداخت  و  کار  از  اخراج  یا  مرز شدن  رد  و 
حقوق از اولیه ترین نگرانی های این افراد است. یکی 
ایجاد  ایران  از حواشی حضور کارکنان خارجی در 
با  بومی  افراد  بین  به خصوص  روابط  و  مناسبات 
کارگران مهاجر است، ایرانیانی که با جلب اعتماد این 
مهاجران با دریافت مبالغ بیش از حد عرف به عنوان 
راننده یا معتمد اقدام به حمل و نقل و جابه جایی یا 
تهیه مایحتاج زندگی آنان می کنند یا افرادی که در 
قبال دریافت درصدی از حقوق یا مبلغی معین اقدام 

به پیدا کردن کار برای مهاجران می کنند. 
دائمی  تعارضات  و  همیشگی  مشکالت  از  یکی   
کارفرمایان با مهاجران در سال های اخیر عدم ثبات 
نرخ ارز و در نتیجه کاهش سطح دستمزد کارگران 
بوده و همین عامل باعث رجعت تعداد زیادی از این 
افراد به پاکستان بوده است، زیرا با افزایش قیمت 
محصوالت و اجناس و کاهش ارزش ریال دستمزد 

دریافتی آنها نیز کاهش چشمگیری داشته است.
باالخص در شش  از دیگر سو، در دوران کرونا و 
ماه اخیر با توجه به باز شدن زودهنگام صنایع در 
پاکستان نسبت به کشورهای رقیبی همچون هند 
و بنگالدش و ایجاد بسته های تشویقی دولت برای 
نوسازی صنایع و کاهش هزینه های برق و انرژی، 
صنعت نساجی پاکستان رشد چشمگیری را شاهد 
این  می شود  پیش بینی  که  به طوری  است؛  بوده 
صنعت با کمبود قریب 200 هزار نیروی کار مواجه 
شود، همین امر باعث افزایش دستمزد در پاکستان 
شده است و این افزایش دستمزد در کنار کاهش 
ارزش ریال، جذابیت کار در ایران را کاهش داده و 
باعث برگشت بسیاری از کارگران غیرقانونی شده 

است.
سعید ابوتراب - فعال صنعت نساجی

وضعیت صنعت نساجی و البسه در ماداگاسکار
در ماداگاسکار به دلیل نیروی کار بسیار ارزان 
تعداد قابل توجهی از مارک های معروف دنیا، 
کشور  این  در  خود  برندهای  تولید  به  دست 
آسیا  و  آمریکا  اروپا،  بازاهای  به  صادرات  و 
نموده اند. این موضوع حتی با شیوع کرونا نیز 
تداوم داشته و بازار خود را از دست نداده است.

این کشور در ده ماهه نخست سال 2019 با 
305 میلیون یورو بیستمین صادر کننده اصلی 
امر  این   است.  بوده  اروپا  اتحادیه  به  لباس 
نشان دهنده رشد 1.5٪ نسبت به مدت مشابه 
منتشر شده  آمار  به  توجه  با  است.  قبل  سال 
توسط Eurostat، ماداگاسکار پس از مراکش ، 
تونس و مصر در رتبه چهارم تامین کننده آفریقا 

در بازار اروپا قرار دارد.
در سال 2019  تجارت  از  آماری  یورواستات   
بین 27 عضو اتحادیه اروپا و شرکای تجاری 
محصوالت  واردات  است.  کرده  منتشر  را  آن 
نساجی و پوشاک با افزایش 5.1 درصدی در 
منطقه، به مجموع 74.98 میلیارد یورو رسید. 
کننده  تأمین  بزرگترین  چین  رهبری  به  آسیا 
اروپا است و پس از آن آفریقا: مراکش ، تونس 

، مصر و ماداگاسکار قرار دارند.
آمارهای یورواستات، از ژانویه تا اکتبر 2019، 
حجم واردات 74.98 میلیارد یورو محصوالت 
نساجی و پوشاک را گزارش می کند. کشورهای 
آسیایی با 22،90 میلیارد یورو یا تقریباً 30٪ از 
با  بنگالدش  آن  از  بعد  و  اروپا  وارداتی  حجم 
15،21 میلیارد یورو پیشروترین تأمین کنندگان 
در  یورو  میلیارد   8.61 با  ترکیه  هستند.  اروپا 
مکان چهارم، هند با 4.43 میلیارد یورو در رتبه 
ویتنام  و  یورو  میلیارد  با 3،42  ،کامبوج  پنجم 

پس از آن قرار گرفته اند.
آفریقا،  در  نساجی  بخش  رقیب  ماداگاسکار،   
و 533.11  در سال 2018  یورو  میلیون   574

به  سال 2019  اول  ماهه  نه  در  یورو  میلیون 
اتحادیه اروپا و ایاالت متحده صادر کرده است. 
افزایش  برای  برنامه ریزی  در حال  این کشور 
افزایش  تا ٪23  مناطق  این  به  صادرات خود 

است.
 

بودن  واجد شرایط  وجود  با  ماداگاسکار، حتی 
)آگوا(  آفریقا  های  فرصت  و  رشد  بازار  در 
 African growth and opportunity(
اصلی  بازار  را همچنان  اروپا   ،)  act AGOA

صنعت نساجی خود می داند. طبق ارقام منتشر 
شده توسط هیئت توسعه اقتصادی ماداگاسکار 
تحت  متحده  ایاالت  به  )EDBM(، صادرات 
تسهیالت AGOA نشان دهنده 69٪ صادرات 
پارچه و لباس در مقایسه با اتحادیه اروپا  است.

تا 2014   از 2009  تاریک خود  از دوره   پس 
نساجی  شرکت  صدها  تعطیلی  به  منجر  که 
با واجد شرایط شدن مجدد آن در میان  شد، 
کشورهای بهره مند از قرارداد AGOA دولت 
توانسته است وارد  این بخش  ایاالت متحده، 

مرحله رونق خود شود.
پوشاک  و  منسوجات  دفتر  گزارش  طبق 
متحده،  ایاالت  بازرگانی  وزارت   )OTEXA(
تا  ژانویه  از  این کشور  به  واردات شلوار جین 
کاهش  درصد   35.26 میزان  به   2020 ژوئیه 
این  آسیا  از  عمده  تامین کنندگان  همه  یافت. 
آفریقایی  کشور  سه  کرده اند.  دنبال  را  روند 
ماداگاسکار، اتیوپی و تانزانیا که شلوار جین به 
ایاالت متحده صادر می کنند، با افزایش خوبی 
تامین کننده  تنها   ، بوده اند.  ماداگاسکار  روبرو 

آفریقایی مارک های آمازون است.
 منبع: وزارت امور خارجه
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مدیر عامل صندوق پنبه پیش بینی کرد سال آینده بخش بیشتری به کشت این 
محصول اختصاص پیدا خواهد کرد.

 محمدحسین کاویانی با اشاره به اینکه برداشت پنبه در استان های گلستان و 
اردبیل به پایان رسیده است، گفت: »طبق روال همه ساله برداشت پنبه تا اواخر 
بهمن ادامه دارد چراکه هم اکنون برداشت در سایر استان ها به 50 درصد رسیده 

است.«
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، او با اشاره به اینکه اداره کل پنبه وزارت جهاد 
کشاورزی آمار دقیقی از تولید و واردات اعالم نکرده است، افزود: برآورد ها حاکی از 

آن است که تاکنون 30 تا 35 هزار تن پنبه تصفیه شده برداشت شده باشد.
 کاویانی با اشاره به اینکه بازار پنبه داخل در رکود به سر می برد، بیان کرد: با توجه 
به تعطیلی یک ماهه در بخش های مختلف صنعت ناشی از بیماری کرونا، بازار در 
رکود به سر می برد.  مدیرعامل صندوق پنبه در ادامه از کاهش قیمت پنبه در بازار 
خبر داد و گفت: قیمت کنونی هر کیلو پنبه برحسب کیفیت و رقم از 29 تا 39 هزار 
تومان است.از ابتدای سال 20 هزار تن پنبه وارد شده است به طوری که این روز ها 
مقداری پنبه از ازبکستان، تاجیکستان و آذربایجان وارد کشور شده و در اختیار صنایع 
نساجی قرار می گیرد.« کاویانی با بیان اینکه یک هزار تن پنبه در کارخانه های 
پنبه پاک کنی بیشتر باقی نمانده است، گفت: »با توجه به استقبال صنعت نساجی 
پیش بینی می شود تا پایان ماه پنبه باقی مانده به فروش برسد.  این مقام مسوول 
تصریح کرد: با وجود افزایش قیمت پنبه نسبت به سال قبل انتظار داریم سطح 

زیرکشت این محصول در سال آینده افزایش یابد تا از میزان واردات کاسته شود.

پیش بینی افزایش کاشت پنبه

با کاهش 93  ایران  به  ترکیه  از  آماده  در یک سال گذشته صادرات پوشاک 
درصدی مواجه بوده است. وزارت بازرگانی ترکیه خبر از کاهش 93.18 درصدی 

واردات پوشاک ایران از ترکیه داده است.
به گزارش عصرایران، صادرات پوشاک آماده از ترکیه به ایران از ژانویه تا اکتبر 
2020 با کاهش 93.18 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2019 مواجه بوده 
است. در این فاصله زمانی تنها9.6 میلیون دالر پوشاک از ترکیه به ایران صادر 

شده است.

 طبق اعالم وزارت بازرگانی ترکیه در اکتبر سال 2020 ، پوشاک آماده به ارزش 
1.6 میلیون دالر به ایران صادر شده است که 5.99 درصد کمتر از ماه مشابه 

سال گذشته است. 
صادرات پوشاک آماده از ترکیه به بازارهای خارجی در 10 ماه ابتدایی سال 
2020، 5.8 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال 2019  کاهش یافته و به رقم 

13.9 میلیارد دالر رسیده است.
 به گفته وزارت بازرگانی ترکیه، صادرات پوشاک ترکیه 10.3 درصد از کل 

صادرات این کشور را برای مدت زمان ذکر شده تشکیل داده است.
 در اکتبر سال 2020 ، ترکیه پوشاک آماده به ارزش بیش از 1.8 میلیارد دالر به 
بازارهای بین المللی صادر کرده که 19.6 درصد بیشتر از ماه مشابه 2019 است. 
این میزان صادرات، 10.7 درصد از کل صادرات خارجی ترکیه در ماه اکتبر بوده 
است. طی 12 ماه گذشته )از اکتبر 2019 تا اکتبر 2020( ، ترکیه پوشاک آماده به 

ارزش بیش از 16.8 میلیارد دالر به خارج از کشور صادر کرده است.
 صنعت پوشاک یکی از صنعت های اصلی و رو به توسعه ترکیه است و از زمان 
شدت یافتن تحریم های آمریکا علیه ایران و محدود شدن ارتباطات مالی ایران با 
جهان خارج، بسیاری از برندهای خارجی تولید پوشاک بازار ایران را ترک کرده و 

به جای آن برندهای تازه تاسیس داخلی بازار ایران را در اختیار گرفته اند.

کاهش ۹3 درصدی واردات پوشاک از ترکیه
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کارخانه نساجی پارسیلون خرم آباد که روزی نماد بخش صنعت استان لرستان بود 
بعد از گذشت 10 سال بالتکلیفی به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل می شود.

کارخانه تولید نخ پارسیلون با وسعت 100 هکتار و بزرگترین کارخانه تولید نخ در 
خاورمیانه بود که متشکل از بخش های مختلف کارخانجات و تأسیسات آب رسانی 
و تصفیه آب ها و فاضالب های صنعتی، نیروگاه برق در دو خط هرکدام به ظرفیت 
تولید شش مگا وات، بوستان ها و فضای سبز متنوع، منازل مسکونی مشرف به 
کارخانه، مهمانسرای بسیار زیبا، سیستم های تهویه و انتقال چیپس، انبار های بزرگ، 

زمین های قابل کشت، کارگاه های مکانیکی و الکتریکی بوده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،  واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی، 
مشکالت ناشی از واردات مواد اولیه و گران شدن سه برابری آن ها روند افول تولید 
را فراهم کرد. این در حالی است که از این کارخانه حدود 400 کارخانه زیردستی 

تغذیه شده که 1700 نفر به طور مستقیم یا غیرمستقیم از آن بهره مند می شدند.
بخش  مدیریت  گفت:  لرستان  صنعت  نساجی  صنایع  کارشناس  جهانی،   
خصوصی، کارخانه پارسیلون را که تولید روزانه 12 هزار تن نخ نایلون و 24 هزار تن 
نخ تکسچره در کارنامه خود داشت و صادر کننده محصوالت به کشور های ترکیه، 

ایتالیا، کره و مصر بود منجر به تعطیلی این کارخانه در اسفندماه سال 1389 شد.
 جناب، مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری لرستان اظهار کرد: در 
قالب فرایند اصل 44، این کارخانه در سال 1382 به محموعه سرمایه گذاری واگذار 
شد. او گفت: پس از تعطیلی کارخانه، با پیگیری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و 

مسئوالن استان، سرمایه گذار این کارخانه خلع شد.
 سرمایه گذار و خریداران که توانایی مالی خرید این کارخانه را نداشتند و حدود 23 
میلیارد تومان بدهی آن را به عهده گرفته و 493 میلیون تومان را نقدأ پرداخت 
کردند و طبق قرارداد بنابه اصل پرداخت قسط های بانکی درطی 16 قسط، نه تنها 

این امر میسر نشد، بلکه با دریافت ده ها میلیارد تومان تسهیالت، منجر به ایجاد 
بدهی های طوالنی مدت به سیستم بانکی شدند.  جناب، مدیر کل جذب و حمایت 
از سرمایه گذاری استانداری  اظهار کرد: کارخانه پارسیلون به یک کنسرسیوم سه 

گانه بانک هایی با طلب بیشتر تبدیل می شود.
 خورشید زاده نماینده کنسرسیوم شرکت پارسیلون  افزود: با تالش آتیه دماوند، 32 
میلیارد بدهی کارگری پرداخت شد و در زمینه مشکالت کارگری موردی باقی نمانده 
است. او بیان کرد: این کارخانه به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل می شود که برای 

انجام مراحل پیش رو نیازمند مجوز شورای نگهبان است.
 خوشبختانه با تالش دستگاه قضایی مالکیت آن که یک کارخانه مهم و البته قدیمی 
هم بوده به حالت قبل بازگشته است. یعنی به نوعی از چنگال یک بدهکار بانکی 
درآمده و اکنون مدیران آن طرح هایی دارند که سیستم و روش تولید در شرکت را با 

شیوه  و طرح های جدید تغییر دهند تا به خدمت تولید و اقتصاد جامعه درآید.
کارخانه پارسیلون خرم آباد که در کیلومتر 8 جاده خرم آباد واقع است تا قبل از 
واگذاری، 2 هزار کارگر به صورت مستقیم داشت و چیزی حدود 15هزار نفر به 
خرم  پارسیلون  شرکت  می کردند.  کار  کارخانه  این  برای  غیرمستقیم  صورت 
آباد)سهامی عام ( به عنوان بزرگترین تولید کننده الیاف فیالمنت نایلون و گرانول 
پلی آمید 6 در سال 1353 تاسیس شد که در دهه 80 پس از واگذاری به بخش 

خصوصی دچار رکود و بحران شد.
 این شرکت در سال 1363 به بهره برداری رسید و ظرفیت تولید ساالنه آن 14 
هزار تن انواع نخ نایلون خام و استرچ و یکهزار تن گرانول پلی آمید 6 اعالم شد. 
محصوالت پارسیلون در بخش تکسچر ایزینگ، بافندگی کتن و راشل، گردباف، 
تولید نخ تور ماهیگیری، جوراب بافی و انواع قطعات پالستیکی مهندسی مورد 

استفاده قرار گرفته است.

کالف سردرگم نخ های در هم تنیده کارخانه پارسیلون خرم آباد باز می شود؟

بانک مرکزی طی بخشنامه ای به بانک ها و موسسات اعتباری با هدف امکان 
فرصت برای مشموالن قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی که به 
دالیل مختلف از جمله شیوع کرونا از مزایای این قانون بهره مند نشده اند، مواعد مقرر 

در این قانون را تا پایان سال تمدید کرد.
بر این اساس مهلت مندرج در »قانون تسـهیل تسـویه بدهی بدهکاران شبکه 
بانکی کشور« برای اشخاص مشـمولی که تاکنون نتوانسته اند از مزایای قانون 
مذکور بهره مند شوند برای تسلیم تقاضا به مؤسسات اعتباری تا پایان آذرماه سال 
1399، برای مؤسسات اعتباری به منظـور محاسبه مانده بدهی مشتری وفق ضوابط 
ابالغی بانک مرکزی تا پایان بهمن ماه سال 1399 و برای اشخاص مشمول به 

منظور تسویه نقدی مانده بدهی تا پایان اسفند ماه سال 1399، تمدید می گردد.

مهلت ارائه تقاضای تسویه بدهی بدهکاران بانکی تمدید شد
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بهره مندی صادرکنندگان از محل ورود موقت از خدمات گمرک تا پایان سال 
تمدید شد. به گزارش اکسپورتنا، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به دفتر صادرات گمرک ایران اعالم کرد: تا زمان 

تعیین تکلیف و تمهید زیرساختهای الزم برای ثبت آماری ورود موقت و بررسی 
واردات و صادرات انجام شده توسط صادرکنندگان، مهلت بهره مندی این گروه از 
صادرکنندگان از خدمات تجاری و عدم اعمال محدودیت برای ایشان تا پایان سال 
جاری تمدید می شود. سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات 
گمرک ایران در نامه ای به شامانی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران اعالم 
کرد: بر اساس پیشنهادات ارایه شده توسط  اعضای کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه 
تجارت ایران، تا زمان تعیین تکلیف و تمهید زیرساختهای الزم برای ثبت آماری 
ورود موقت و بررسی واردات و صادرات انجام شده توسط صادرکنندگان، مهلت 
بهره مندی این گروه از صادرکنندگان از خدمات تجاری و عدم اعمال محدودیت 

برای ایشان تا پایان سال جاری تمدید می شود.
 عباسپور در این نامه از تفویض اختیار و مسئولیت پیگیری ایفای تعهدات ارزی 
صادرکنندگان به وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس مصوبات یکصد و هفتاد 

و هفتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خبر داد.

نامه نگاری وزارت صنعت با گمرک در خصوص ثبت آماری ورود موقت

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی گفت: مجموع درآمد پتروشیمی از 
محل صادرات و فروش داخلی از سال 92 تا شهریور سال 99، حدود 110 میلیارد 
دالر بوده است. احمد مهدوی ابهری در نشستی خبری با اشاره به روز صنعت 

پتروشیمی، ادامه داد: امروز پیشران اقتصادی کشور صنعت پتروشیمی است.  
به گزارش ایرنا، وی افزود: نفت و خام فروشی ما را به جایی نمی رساند. امروز 
همه اذعان دارند که این صنعت با توجه به منابع هیدروکربوری می تواند اقتصاد را 
نجات داده و از خام فروشی جلوگیری کند.  مهدوی با اشاره به اینکه در سخت ترین 
تحریم قرار داریم، تاکید کرد: بسیاری از محصوالت این صنعت به مدت سه ماه 
پیش فروش شده  که نشان دهنده باالیندگی و حرکت ارزشمند است و مدیران این 
صنعت با علم و تدبیر و رصد به این نقطه رسیده اند . این در حالی است که در بقیه 
صنایع کشور رشد چندانی نداریم اما در صنعت پتروشیمی ظرفیت از 68 میلیون تن 

سال گذشته به 85 میلیون تن در سال 99 می رسد.
 وی با تاکید بر اینکه تا پایان سال 1400 به تولید 100 میلیون تن خواهیم رسید، 

خاطر نشان کرد: این در شرایطی است که تحریم هستیم اما توقف وجود ندارد. 
 دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی ادامه داد: امسال 10 طرح پتروشیمی 
با ظرفیت 17 میلیون تن افتتاح می شود، در سال 1400 نیز 12 طرح دیگر به بهره 

برداری خواهد رسید. 
 به گفته مهدوی، در تولید و صادرات نه تنها توقف نداشتیم که پیشرفت هم ثبت 

شده و 8.2 درصد افزایش داشتیم. 
 وی با بیان اینکه فروش داخل نسبت به سال گذشته 700 هزار تن بیشتر بوده، 

افزود: افزایش فروش داخل، 650 میلیون دالر ارزش داشته است، اما دغدغه ما این 
است که عواید این فروش داخلی به دست مصرف کننده داخلی برسد. 

 مهدوی با اشاره به اینکه در تمام محصوالت، عرضه بیشتر بوده و در 8 ماهه سال 
99، معامله در بورس کاال حدود 25 درصد افزایش داشته است، گفت: با وجود 
افزایش معامالت اما بخشی از این خوراک به دست مصرف کننده واقعی نرسیده و 
قرار است پاالیش اساسی در سامانه بهین یاب انجام شود تا تولیدکنندگان کاغذی 

حذف شوند. 
 وی به بحث تامین ارز در سامانه نیما اشاره کرد و ادامه داد: در بورس، محصوالت 
خود را با ارز نیما می فروشیم، قیمت صادرات نیز با همین نوع ارز محاسبه می شود، 
با این تفاوت که ارز صادراتی با 3 ماه تاخیر به دست ما می رسد، بنابراین فروش 

داخل در اولویت قرار دارد.
 به گفته مهدوی، پت )ماده اولیه تولید بطری های شفاف( 14 درصد نسبت به سال 
98 بیشتر در بورس معامله شده است. همچنین پلی پروپیلن 7 درصد و پی وی سی 
20 درصد افزایش معامالت در بورس داشته اند. وی افزود: برای حذف مشتریان 

کاغذی باید بهین یاب اصالح شده و قیمت ارز واقعی شود. 
 مهدوی افزود: از سال 97 تا کنون 75 درصد از ارز حاصل از صادرات پتروشیمی 
را در نیما عرضه کردیم و 25 درصد بقیه را به واردات تجهیزات اختصاص دادیم. 
همچنین صادرات ما بین 25 تا 30 درصد صادرات غیر نفتی است اما 40 درصد از 
ارز نیما را تامین کرده ایم.   امسال نیز 73 درصد از ارز صادراتی پتروشیمی از طریق 

نیما به اقتصاد کشور بازگشته است. 

درآمد ۱۱0 میلیارد دالری صنعت پتروشیمی در 7 سال گذشته
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محمود توالیی در دیدار با جمعی از فعاالن اقتصادی شهرستان کاشان تصمیمات 
نامتعارف بانک مرکزی و برخی اعمال محدویت ها را از مهمترین دالیل کاهش 
صادرات فرش دانست و تأکید کرد: این موضوع باعث شده است تا تولیدکنندگان 
فرش که برای صادرات مستقیم عمل می کردند محصوالت خود را به واسطه 

بفروشند و آنان فرش را صادر می کنند.
بازرگانی  اتاق  تأسیس  پیشینه و سابقه  به  اشاره  اتاق کاشان ضمن  رئیس 
بازرگانی کاشان  اتاق  تأسیس  از  اظهار داشت: 137 سال  شهرستان کاشان 
می گذرد و در طول این سال ها خدمات مختلفی به فعاالن اقتصادی ارائه شده 

است.
به گزارش اتاق کاشان، وی نقش اتاق بازرگانی را نقش مشاور برای سه قوه 
دانست و افزود: تشکل های اقتصادی و صنعتی خصوصی در شهر و کشور و 
فعالیت در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله وظایف اتاق بازرگانی است و 
منطقه کاشان نیز با وجود 22هزار واحد صنفی و اشتغال بیش از 95هزار نفر یکی 

از مناطق فعال حوزه اصناف نسبت به جمعیت است.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به 
فعالیت قابل توجه گمرک شهرستان کاشان ابراز داشت: گمرک کاشان یکی از 
واحدهای فعال در کشور است و از لحاظ نیروی انسانی کمبود ندارد اما متأسفانه 
از نظر زیرساختی در سطح بسیار پایینی قرار دارد که الزم است بیش از پیش به 

آن رسیدگی شود.
وی ضمن اشاره به تخصیص اولیه 20 هکتار زمین به گمرک کاشان و نیز 
واگذاری زمینی در شهرک صنعتی امیرکبیر این شهرستان در مرحله بعد که 
با رایزنی های صورت گرفته محقق شد، ابراز داشت: 70 گمرک در سطح کشور 
وجود دارد در حالی که گمرک کاشان از 15 استان کشور جایگاه بهتری دارد و از 

این رو الزم است تا رسیدگی بیشتری به این واحد صورت پذیرد.
توالیی ضمن اشاره به تولید قابل توجه فرش در منطقه کاشان تصریح کرد: 

کاشان رتبه نخست در تولید فرش ماشینی را دارد و به قطب تولید فرش ماشینی 
کشور شهرت دارد اما با شیوع کرونا و به وقوع پیوستن پیش آمدهای مختلف 
صادرات فرش در سال جاری نسبت به مشابه سال گذشته 10 درصد کاهش 

یافته است.
رئیس اتاق کاشان با بیان اینکه کاهش صادرات فرش باعث شده تا رتبه نخست 
این محصول تحت الشعاع قرار گرفته و میلگرد جایگزین آن شود، افزود: ورق های 
فوالدی، لوله های چدنی، عرقیجات و گالب، داروهای گیاهی، سیم مسی، 
ظروف آشپزخانه، مواد شوینده، ماهی زینتی و کولر آبی از دیگر محصوالت 

صادراتی کاشان به بیش از 70 کشور دنیا است.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان گفت: خام فروشی به خارج از کشور باید به 
پایان برسد چراکه تفاوت قیمت یک کاالی خام فروخته شده به خارج از کشور با 

محصول فرآوری شده آن تا یک ششم کمتر محاسبه می شود.
آیت اهلل عباسعلی سلیمانی با اشاره به جایگاه اتاق کاشان در بین صنعتگران 
اظهار داشت: اتاق کاشان حدود 137 سال سابقه تاسیس دارد که خود نشان 
دهنده وجود یک پایگاه کهن و قوی برای حمایت از صنعتگران و بازرگانان است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان با اشاره به تجربه خود در استان سیستان و 
بلوچستان تصریح کرد: در آن منطقه شیعه و سنی برای پیشرفت و تعالی منطقه 

در حال تالش بودند که قابل ستایش است.
وی با بیان اینکه جناح بندی های سیاسی نباید وارد مسائل اقتصادی شود، 
خاطرنشان کرد: مسائل اقتصادی باید فراتر از این مسائل باشد چراکه بخش 

زیادی از زندگی و معیشت مردم مربوط به همین مسائل اقتصادی است.
وی با بیان اینکه باید خام فروشی در کشور به پایان برسد، ادامه داد: تفاوت 
قیمت یک کاالی خام فروخته شده به خارج از کشور با محصول فرآورده شده 
آن تا یک ششم حتی کمتر نیز می شود و بر این اساس باید زیرساخت ها و 
ظرفیت های الزم برای فرآوری محصوالت خام در سطح منطقه کاشان باید 

مستقر شود. 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
استقرار گمرک در کاشان تاکید کرد: گمرک در هر دو بخش صادراتی و وارداتی 
باید در کاشان فعال شود چراکه با تحقق این موضوع عالوه بر اینکه شاهد 
جهش اقتصادی و رونق تولید در منطقه می شویم باعث می شود که موارد 

غیرقانونی کمتر در این بخش اتفاق افتد. 
وی با اشاره به لزوم پیگیری مشکالت صنعتگران توسط اتاق بازرگانی افزود: 
از اتاق بازرگانی می خواهیم تا مشکالت صاحبان صنایع را به صورت مکتوب 
همراه با پیشنهادهایی برای حل این مشکالت ارائه دهند تا در جهت رفع آن 

اقدام شود.

تصمیمات نامتعارف بانک مرکزی موجب کاهش صادرات فرش ماشینی شد
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طبق اعالم معاون فنی گمرک ایران در تازه ترین مصوبات صادر شده، مشکل ترخیص 
کاالهای مشمول مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در رابطه با زمان، ترخیص 
درصدی کاالهای اساسی و کاالهای قابل ترخیص با ارز متقاضی برطرف شده است.  
مهرداد جمال ارونقی مصوبات جلسه ستاد تنظیم بازار در رابطه با ترخیص کاالهای 
اساسی و نهاده های تولید بر اساس مصوبه آبان ماه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را 

تشریح کرد.
 این مقام مسئول در گمرک ایران با اشاره به اینکه طی مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت  گمرک ایران مکلف شد تا نسبت به ترخیص کاالهای مشمول مصوبه که دارای 
قبض انبار تا 10 آبان ماه سال جاری هستند اقدام کند گفت: اما با توجه به این که برخی 
کاالها قبل از 10 آبان به گمرک و بنادر رسیده ولی تاریخ صدور قبض انبار آنها بعد از 
این تاریخ ثبت شده بود و یا این که برخی کاالها در تاریخ مقرر به گمرک وارد و قبض 
انبار اولیه آنها نیز قبل از 10 آبان ماه صادر شده بود، ولی در جریان ترانزیت و رسیدن 
به گمرک دیگر تاریخ قبض انبار ثانویه بعد از 10 آبان ماه ثبت شد، امکان ترخیص از 
سوی  گمرک ایران طبق مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت باتاکید بر ترخیص 
کاالهای مشمول قبل از 10 آبان ماه وجود نداشت.  به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: از 
این رو در ستاد تنظیم بازار مصوب شد که به جای تاریخ “قبض انبار” تاریخ “ورود” کاال 
برای ترخیص کاالهای اساسی و نهاده های تولید براساس مصوبه ستاد مالک باشد و 
اگر گمرک احصا کند که تاریخ ورود و تخلیه کاال در گمرک و بنادر قبل از 10 آبان ماه 
امسال است آنگاه نسبت به اعمال تسهیالت مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 

اقدام می کند.
بازار به موضوع  با دیگر مصوبه ستاد تنظیم  معاون فنی گمرک ایران در رابطه 
ترخیص های درصدی کاال اشاره کرد و گفت: در جریان مصوبات قبلی  قرار بر این بود 
که 90 درصد کاالهای اساسی و تولیدی امکان ترخیص داشته باشند، بر این اساس از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت)صمت( خواسته بودیم تا لیست کاالهایی که صاحبان 
آن می توانند طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار کاالی خود را تا 90 درصد از گمرک ترخیص 
کند اعالم کند تا متقاضی تشریفات بانکی و سایر فرآیند را انجام دهد. از این رو وزارت 
صمت در لیستی حدود 2790 قلم و وزارت جهاد کشاورزی 300 قلم که امکان ترخیص 
به صورت درصدی داشتند اعالم کردند که مشمول گروه 21 تا 24 بود.  وی  بابیان 
اینکه در مورد کاالهای اساسی گروه )1( و آنهایی که از گروه )1( به گروه )2( منتقل 
شده بودند تکلیف مشخص نبود. افزود: براین اساس در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار 
مصوب شد که نسبت به ترخیص درصدی کاالهای گروه )1( و آنهایی که از یک  به دو 
منتقل شده اند با اخذ مجوزهای قانونی و در صورت نیاز به عرضه در بازارگاه با دریافت 
مجوز اقدام شود، بنابراین تمامی کاالهای اساسی گروه )1( و )21( نیز امکان ترخیص 
تا 90 درصد را بدون الزام به کد رهگیری و با استفاده از ارز صادراتی یا متقاضی و یا 
تامین ارز توسط بانک مرکزی خواهند داشت. مصوبه دیگر ستاد تنظیم بازار  در رابطه 
با کاالهایی است که امکان ترخیص با ارز متقاضی را طبق مصوبه ستاد هماهنگی 

اقتصادی دولت دارا هستند. 

معاون فنی گمرک ایران در این باره گفت که برخی تولید کنندگان  و صاحبان کاالهای 
اساسی در هنگام ترخیص براساس ارز متقاضی با این مشکل مواجه بودند که بخشی 
از کاالی مربوطه در اظهارنامه در لیست اعالمی وزارت صمت جهت مشمولیت مصوبه 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت قرار داشت، اما بخشی از آن در این لیست نبود. وی ادامه 
داد: براین اساس مصوب شد چنانچه حداقل 70 درصد کاالی مربوط به یک اظهارنامه 
در لیست وزارت صمت باشد و 30 درصد دیگر در گروه)21( تا)25( قرارداشته باشد  

آنگاه در صورت تقاضای صاحب کاال امکان ترخیص براساس ارز متقاضی وجود دارد.
 ارونقی در مورد مصوبه ستاد تنظیم بازار که به بخشنامه اخیر سازمان راهداری اشاره دارد 
نیز توضیح داد، سازمان راهداری طی بخشنامه ای به استان ها اعالم کرده کاالهایی که 
ثبت سفارش آنها تمام شده و در آستانه ترخیص از گمرک قرار دارند باید صاحب کاال 

نسبت به تمدید ثبت سفارش اقدام کند.
 وی با تاکید بر اینکه بخشنامه سازمان راهداری مغایر دستورالعملی است که در آذرماه 
گمرک ایران برای ترخیص فوری کاالها بدون تمدید ثبت سفارش به گمرکات اجرایی 
ابالغ کرده بود. گفت:با توجه به این که  بخشنامه گمرک در رابطه با ثبت سفارش به 
استناد دستور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت و البته وزرای قبلی این وزارتخانه و 
همچنین مصوبات سفر معاون اول رئیس جمهور به استان هرمزگان صادر شده و مورد 
تائید بانک مرکزی و نیز سایر دستگاه ها قرار داشت، از این رو بخشنامه مربوط به سازمان 

راهداری لغو شد.
 بر اساس این گزارش، با ابالغ مصوبات اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ستاد 
تنظیم بازار، برای رفع موانع ترخیص کاال که در اهم آن حل و فصل مشکالت ارزی 
قرار داشت، مقرر شد که بانک مرکزی تامین ارز ترجیحی کاالهای اساسی فاقد اسناد 
مالکیت، با اولویت اعالمی وزارت صمت انجام دهد، همچنین بانک مرکزی نسبت 
به صدور اعالمیه تامین ارز برای کاالهای اساسی اعتباری با تعهد سه ماهه از زمان 

ترخیص کاال از گمرک )جهت تامین ارز ترجیحی( اقدام کند. 
از سوی دیگر کاالهای اساسی و کاالهای ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی با 
تشخیص و اعالم وزارت صمت دارای قبض انبار تا 10 آبانماه 99، بدون الزام به 
کدرهگیری بانک مرکزی، از گمرکات ترخیص شوند؛ به گونه ای که از تاریخ 10 آبان 
به بعد واردکنندگان بتوانند از رویه های بانکی )ارز نیما(، واردات در مقابل صادرات، برای 
پروانه های صادراتی سال 1398 به بعد، ارز اشخاص، از طریق سامانه جامع تجارت 

)کنترل توسط صمت و بانک مرکزی( استفاده کنند.
 همچنین گمرک ایران نسبت به ترخیص درصدی کاالهای اساسی و نهاده های تولید 
تا سقف 90 درصد که در صف تخصیص یا تامین ارز بانکی باشند اقدام کند و از سویی  
چنانچه ردیف تعرفه مندرج در ثبت سفارش کاال با استنباط گمرک تغییر کند، مشروط 
براین که شرح تجاری کاال تغییر نکند و ردیف تعرفه استنباطی گمرک، جزو ردیف تعرفه 
کاالهای ممنوعه )گروه4( یا اولویت ارزی غیرفعال)گروه 27(، یا ردیف تعرفه کاالهای 
دارای تولید مشابه داخلی نباشد، درخصوص اقالم گروه های 1 و 21، 22، 23 و 24، 

نیازی به اصالح ثبت سفارش وزارت صمت نخواهد بود.

مشکل ترخیص درصدی و ارز متقاضی حل شد



 43 شماره 214  دی 99  

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: 250 کارگاه دوزندگی 

فعال در بروجرد وجود دارد که تولیدات کارخانجات نساجی را به کاالهای دوخته 
شده تبدیل می کنند و این یک ظرفیت خوب برای لرستان است.

بختیار رازانی، بیان کرد: صنایع نساجی بروجرد به عنوان یک برند ملی با اجرای 
طرح توسعه می تواند لرستان را به قطب صنعت نساجی کشور تبدیل کند.

 به گزارش شاتا،  سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان اضافه کرد: 
سرمایه گذاری در بخش نساجی می تواند به اشتغال کمک کند زیرااشتغالزایی 
در صنعت نساجی به مراتب بیشتر از صنایع دیگر است به طوری که پتروشیمی 
لرستان با ان همه تجهیزات و امکانات 400 نفر نیرو جذب کرده ولی نساجی 

بروجرد 900 نفر نیروی فعال دارد.
 رازانی تاکید کرد: اجرای طرح توسعه در نساجی بروجرد ضروری است زیرا به 

ایجاد اشتغال پایدار در لرستان کمک خواهد .

در 9 ماهه سال جاری، 110 میلیون تن کاال به ارزش 52 میلیارد دالر بین ایران 
و کشورهای مختلف جهان مبادله شد که سهم صادرات 85.2 میلیون تن به 
ارزش 25 میلیارد و یکصد میلیون دالر بود. مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک 
ایران با اعالم این خبر گفت: مقایسه صادرات غیرنفتی کشورمان با مدت مشابه 
سال قبل از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب 17 و 20 درصد کاهش نشان می دهد.

 به گزارش اکسپورتنا،  وی افزود: این میزان صادرات با توجه به به شرایط ناشی 
از شیوع بیماری همه گیر کووید-19 و تحریم های ظالمانه آمریکا نشانه تالش 
و همت دست اندرکاران حوزه صادرات و همچنین تولیدکنندگان کشورمان است 
و پیش بینی می شود که در ماه های باقی مانده از سال همچنان به روند افزایشی 

خود ادامه دهد.
 میراشرفی اظهارداشت: مقاصد کاالهای صادراتی ایران در این مدت کشورهای 

چین با 20 میلیون و 600 هزار تن به ارزش 6 میلیارد و 400 میلیون دالر، عراق 
با 20 میلیون و 800 هزار تن به ارزش 5 میلیارد و 900 میلیون دالر، امارات 
متحده عربی با 11 میلیون و 400 هزار تن به ارزش 3 میلیارد و 300 میلیون 
دالر، ترکیه با 5 میلیون و 400 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 800 میلیون دالر 
و افغانستان به 5 میلیون و 200 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 700 میلیون 
دالر بودند.  رئیس کل گمرک ایران همچنین گفت: سهم واردات از سر جمع 
تجارت خارجی در این مدت به لحاظ وزنی 25 میلیون تن و از حیث ارزش 26 
میلیارد و 800 میلیون دالر بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 

یک درصد و از لحاظ ارزش 16 درصد کاهش یافته است.
 میراشرفی تأکید کرد: از میزان 25 میلیون تن کاالی وارداتی به کشور 17 
میلیون و 500 هزار تن را کاالهای اساسی تشکیل می دهد و 70 درصد وزن 

واردات را 25 قلم کاالی اساسی به خود اختصاص داده است. 
رئیس کل گمرک ایران اظهارداشت: مبدأ کاالهای وارداتی در 9 ماهه سال جاری 
به ترتیب چین با 2 میلیون و 600 هزار تن به ارزش 7 میلیارد دالر، امارات متحده 
عربی با 3 میلیون و 500 هزار تن به ارزش 6 میلیارد و 300 میلیون دالر، ترکیه 
با 3 میلیون و 500 هزار تن به ارزش 3 میلیارد دالر، هند با یک میلیون و 800 
هزار تن به ارزش یک میلیارد و 600 میلیون دالر و آلمان با 911 هزار تن کاال 

به ارزش یک میلیارد و 300 میلیون دالر بوده است.
 وی همچنین گفت: در این مدت 5 میلیون و 200 هزار تن کاال از قلمرو 
کشورمان به کشورهای همسایه ترانزیت شده است که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل 10.9 کاهش نشان می دهد.

نقش آفرینی کارخانجات نساجی بروجرد در رفع بیکاری در لرستان

تجارت خارجی کشور به ۵2 میلیارد دالر رسید
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رعایت  و  وآمدها  رفت  کرونا، کاهش  از  ناشی  تعطیلی های  و  محدودیت ها 
افزایش  و  خرید  توان  کاهش  کنار  در  مردم  توسط  بهداشتی  پروتکل های 
بی سابقه نرخ کاالها، شرایط نامساعدی را برای فعاالن بازار ایجاد کرده و 
در این مقطع زمانی بی شک تولیدکنندگان پوشاک و البسه زمستانی، یکی از 
متضررترین اصناف کشور هستند. از یک سو بسیاری از فروشندگان از فروش 
نرفتن پوشاک زمستانی به دلیل تعطیلی های دوهفته ای، محدودیت ها و کاهش 
توان خرید مردم گالیه مند هستند و ازسوی دیگر انبار تولیدکنندگان لباس های 
بافت پر از محصوالتی است که قرار بود فروش آنها منجر به رونق زمستانی 
کسب وکار آنها شود؛ اتفاقی که نیفتاد و دست تولیدکنندگان و فروشندگان 

پوشاک را باز هم خالی گذاشت. 
 مجید افتخاری- عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان 
پوشاک تهران: آنچه به عنوان لباس های بافت در فروشگاه های پوشاک کشور 
دیده می شود، حاصل تولید پارچه های گردباف در صنعت نساجی کشور است 
که چند سالی است در این حوزه در کشور به خودکفایی رسیده و قابلیت رقابت 
با محصوالت سایر کشورها را پیدا کرده ایم و این موضوع به حدی چشمگیر بود 
که واردات این کاال را توجیه ناپذیر کرد. باوجود اینکه طی سال های گذشته 
برآورد فعاالن این بخش این بود که ما بتوانیم بازارهای خوبی را در تولید و 
فروش پوشاک زمستانی تجربه کنیم، همه گیری ویروس کرونا که از زمستان 

گذشته آغاز شده، همه پیش بینی ها را به هم زد.
درباره بازار فعلی پارچه های گردباف و پوشاک حاصل از آن اگر بخواهیم این 
زنجیره را از پنبه تا توزیع بررسی کنیم، می بینیم که درحال حاضر گلوگاه اصلی 
ما در بخش فروش است، زیرا از یک سو توان خرید مصرف کنندگان کاهش 
پیدا کرده و از سوی دیگر زمان طالیی فروش پوشاک زمستانی که نیمه دوم 
پاییز بوده، از دست رفته است. این اتفاق در شرایطی روی داد که نرخ مواد اولیه 
به شدت افزایش یافت و خریدهایی که امکان انجام آن به شکل وعده ای بود، 
امسال تنها به صورت نقدی آن هم با نرخ ارز 30 تا 32 هزار تومان صورت 
می گیرد. با این حساب کاهش فروش، نقدینگی و تولید را نیز تحت تاثیر قرار 
داد. باتوجه به این شرایط اگر محصول تولیدکننده تابع مد نباشد، باید برای 
فروش آن تا سال آینده صبر کند تا شاید بتواند کاالی خود را عرضه کند و اگر 
هم محصول او تابع مد باشد، باید آن را به هر شکل ممکن در حراج های فصلی 

حتی با پایین ترین قیمت به فروش برساند.
در واقع روال به این شکل است که تولیدکنندگان پوشاک زمستانی یک سال 
کار می کنند تا در نیمه دوم فصل پاییز کاالی خود را به بازار عرضه کنند اما 
امسال حساب ها در این زمینه نادرست از آب درآمد. در واقع مسئله ای که امروز 
در حوزه نساجی و تولید پوشاک مطرح است، مسئله حمایت از این واحدهایی 
است که برای رسیدن به فروش مطلوب و امکان بقا، باید یک سال در انتظار 
بمانند. نکته دیگر در این حوزه تفکر دولت در زمینه واحدهای تولیدی صنفی 
است که می بینیم باوجود تمام مشکالت دولت همچنان مالیات های خود را از 
تولیدکنندگان مطالبه می کند و این دور از انصاف است. اگر بخواهیم نگاهی 
منطقی به این روند داشته باشیم، بسیاری از دست اندرکاران تولید پوشاک 
معتقدند زمان اعمال محدودیت ها و تعطیلی های کرونایی چندان درست نبود و 
دولت می توانست قرنطینه ها را به زمانی غیر از زمان اوج فروش بازار پوشاک 

انتقال دهد.
حبیب اهلل شاه کرمی- مدیرعامل شرکت ایران نوبافت: به دلیل آغاز همه گیری 
ویروس کرونا در کشور و تعطیلی هایی که در پی آن حادث شد و همراه شدن 
آن با تورم های 50 تا 60 درصدی، فروش صنایع پوشاک زمستانی به شدت 
کاهش پیدا کرد که این کاهش فروش به تدریج به تمام زنجیره تولید و عرضه 
منتقل شد. امروز پوشاک در ردیف 3 کاالی مصرفی خانواده ها قرار دارد و وقتی 
50 درصد هزینه ها صرف مسکن می شود و نرخ کاالهای ضروری نیز با تورم 
50 درصدی مواجه بوده، تعجبی ندارد اگر بسیاری از خانواده ها در این شرایط 

مانند سال های گذشته رغبتی برای خرید پوشاک نداشته باشند.
این رکود از اسفند سال گذشته با اعالم رسمی همه گیری ویروس کرونا در 
کشور و از دست رفتن روزهای فروش صنعت پوشاک آغاز شد. با لغو دید و 
بازدیدهای نوروز و مراسم و مهمانی ها، انگیزه برای خرید پوشاک کمتر نیز شد 
که این کاهش تقاضا در بازار مصرف، در چند مرحله باالتر به رکود در بازار 
تولید می انجامد و تولیدات کارخانه های نساجی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. 
مجموع موارد یادشده باعث شد فروش پوشاک کشور با کاهشی بیش از 40 
درصدی مواجه شود و تمام حلقه های زنجیره نساجی و پوشاک را از تولید پنبه 

تا بازار مصرف تحت تاثیر قرار دهد.
قابل  اتفاق معمول در حوزه پوشاک زمستانی و نساجی  این شرایط دو  در 
پیش بینی است؛ اول اینکه تولیدکنندگان و طراحانی که قابلیت و بنیه مالی 
با  این صورت  به  و  می شود  تعامل  وارد  همجوار  کشورهای  با  دارند  کافی 
سرمایه گذاری در آن کشورها به بقای خود ادامه می دهند و دوم اینکه گروهی 
به دلیل رکود بازار به تدریج مجبور به فروش ماشین ها و دستگاه های نساجی 
و تعطیلی کسب وکار خود می شوند که شاهد این موضوع ارائه روزانه بیش 
با  از صد ماشین گردبافی در سایت های فروش ماشین آالت نساجی است. 

مسیر ناهموار بازار گردبافی
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این وضعیت عمر صنعت پوشاک کشور به پایان همه گیری کرونا قد نخواهد 
داد و این صنعت با تمام ظرفیت های آن از بین خواهد رفت. وقتی براساس 
آمار و اسناد مرکز پژوهش های مجلس، وضعیت کنونی اقتصاد کشور 2.4 
میلیون نفر را از کار بیکار می کند، طبیعی است که بخش عمده ای از این 
آمار مربوط به صنایع نساجی و تولید پوشاک کشور باشد. طبیعتا راهکارهای 
فراوانی برای خروج از تنگناهای اقتصادی در حوزه تولید وجود دارد اما در 
درجه اول باید برنامه ریزی های اصولی و مدونی برای این کار صورت گیرد؛ 
ضمن اینکه اراده ای برای رفع این مشکالت وجود داشته باشد که متاسفانه 
چنین رویکردی درحال حاضر وجود ندارد. وقتی ما در یک باشگاه ورزشی مثل 
فوتبال برای هدایت یک تیم با 30 بازیکن به این نتیجه می رسیم که باید از 
دانش کشورهای پیشرو و مربیان خارجی در این حوزه استفاده کنیم، چرا نباید 
در صنعتی با حدود 900 هزار شغل از مشاوره افراد متخصص و گروه های موفق 

در این حوزه استفاده کنیم؟!
سرعت پیشرفت صنعت نساجی در جهان به شکلی است که فناوری آن هر 3 
سال دچار تغییر می شود اما به دلیل اینکه سرمایه گذاری و توجه خاصی ازسوی 
نهادهای باالدست به این موضوع نمی شود، در نهایت به جایی می رسیم که 
توان تولید ما 50 درصد نسبت به میانگین تولید کشورهای دیگر کاهش می یابد 
و به طور خودکار از چرخه رقابت دور می شویم. به همین دلیل است که این 
صنعت در کشور ما حال و روز چندان مساعدی ندارد و مدام در حال تکاپو برای 

جلوگیری از ورشکستگی است.
تولید  امسال حوزه  بهرام شهریاری- نایب رئیس اتحادیه کشباف: گرچه 
کشور به دالیل مختلف با مشکالت فراوانی دست وپنجه نرم می کند اما آنچه 
مسلم است این است که گره اصلی کار در بازار پوشاک زمستانی که باید در 
هفته های گذشته روزهای اوج فروش ساالنه خود را تجربه می کرد، مربوط به 
بخش فروش و بازارهای بدون مشتری این روزهای صنعت پوشاک است. 
درحال حاضر نقدینگی موردنیاز تولیدکنندگان به چرخه تولید کشور در حوزه 
پوشاک بازنگشته و بسیاری از کارگاه ها را در معرض تعطیلی قرار داده است. 
در واقع مشکالت صنف پوشاک فقط مربوط به فصل سرما نیست و ما در دو 
فصل گذشته نیز با همین مشکالت مواجه بودیم و به نظر نمی رسد که اگر 
کرونا، افزایش قیمت ها و کمبود مواد اولیه همچنان ادامه داشته باشد، رمقی 

برای تولیدکننده و نقدینگی او برای ادامه فعالیت باقی بماند.
درحال حاضر نرخ مواد اولیه ساعت به ساعت در حال افزایش است و توان 
مالی تولیدکننده جوابگوی تامین نیازهای تولید با حجم های گذشته نیست 
و میزان تولید روزبه روز کمتر می شود. این افزایش قیمت ها در بازار مواد اولیه 
در حالی اتفاق می افتد که تولیدکننده نمی تواند نرخ محصوالت خود را همگام 
با آن افزایش دهد و توان خریداران نیز روزبه روز کاهش پیدا می کند. امسال 
نرخ فروش پوشاک در حوزه های مختلف بین 30 تا 50 درصد نسبت به سال 
گذشته افزایش داشته، این در حالی است نرخ مواد اولیه در همین مدت افزایشی 

بیش از 100 درصدی را تجربه کرده که این دو عامل در کنار کاهش حدود 50 
درصدی فروش، وضعیت ناگواری را برای صنعت پوشاک کشور رقم زده است. 
قیمت تمام شده پوشاک زمستانی ما نیز تحت تاثیر نرخ ارز است. عالوه بر این 
الیاف پشمی و نخ های فانتزی مورد استفاده ما نیز وارداتی هستند و نرخ کاالی 

نهایی را تحت تاثیر قرار می دهند.
یکی از مواد اولیه در تولید بافت ها نخ است. نخ های کاموا نخ هایی هستند که 
ضخامت بیشتری نسبت به نخ های اکرولیک داشته و به صورت گلوله ای جزو 
نخ های فانتزی مطرح می شوند. به گفته فعاالن این صنف، مواد اولیه مورد 
استفاده در این صنعت از خارج و بیشتر از کشور ترکیه تامین می شود. در 
گذشته اکرولیک از آلمان هم وارد می شد اما به دلیل تحریم ها این بازار در 
کشور ما به طور انحصاری در اختیار ترکیه قرار گرفت. میزان سرمایه اولیه 
برای سرمایه گذاری در این سیستم باتوجه به مراحل مختلف تولید متفاوت 
و  تا پس  واردات  از  به طور مثال ممکن است سرمایه گذاری بخواهد  است. 
تولید نخ شروع به فعالیت کند؛ بنابراین میزان سرمایه موردنیاز وی با شروع 
فعالیت از مرحله رنگرزی یا گلوله بافی متفاوت خواهد بود. بسته به خط تولیدی 

تمام اتومات و غیراتومات میزان نیروی کار مورداستفاده نیز متغیر خواهد بود.
فعاالن این صنف بر این نکته تاکید دارند که ریسک اصلی سرمایه گذاری در 
این بازار مربوط به »قاچاق« است. زمانی که پوشاک به طور قاچاق وارد ایران 
می شود، به طور ناخودآگاه سیستم تولیدی ما هم تحت الشعاع قرار می گیرد. 
واردات نخ از ترکیه از دیگر تهدیدهایی است که تولیدکنندگان نخ با آن روبه رو 

هستند.
براساس گفته مجید نباتچیان، یکی از فعاالن صنف تولید کاموا، واردات مواد 
اعمال  با  اما  آلمان صورت می گرفت  و  ترکیه  از  تا چند سال گذشته  اولیه 
تحریم ها علیه ایران، تنها توانستیم از ترکیه واردات داشته باشیم. وی افزود: 
کمبود نقدینگی و مواد اولیه در کنار نبود حمایت های الزم و کافی دولت در 
مواردی است که این صنعت را با مشکل مواجه کرده و عدم برخورد جدی 
دولت با پدیده قاچاق باعث شده واردات کاموا به صورت انبوه صورت گیرد و 

کمر اقتصاد شکسته شود.
نباتچیان مشکل اساسی تر را قانون کار توصیف کرد و گفت: قانون کار تا امروز 
نتوانسته، قوانین دقیقی برای کارگر، کارفرما و سرمایه گذار تعیین کند. این قانون 
نه به نفع کارگر است، نه به نفع کارفرما و نه سرمایه گذار. وی ادامه داد: امری 
که تولید این صنف را با مشکل مواجه کرده، فصلی بودن تولید کامواست. اگر 
تقاضایی برای تولید وجود داشته باشد قطعا با افزایش تولید می توانیم به صادرات 
نیز فکر کنیم. وی ادامه می دهد: کارخانه های بزرگ ترکیه هر سال جنس ها 
و طرح های جدیدی به بازار عرضه می کنند که با سلیقه مشتریان هم سازگار 
است. 80 درصد فروش کاموا در فروشگاه های ما کامواهای ترکیه ای هستند 

اما ناگفته نماند که نخ های ایرانی نیز فروش و مشتریان خاص خود را دارند.
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بررسی آمار عملکرد هشت ماهه امسال گویای آن است که بالغ بر یک میلیارد 
و 142.76 میلیون دالر ماشین آالت بخش صنعت و معدن در قالب دو هزار و 

430 فقره مشمول معافیت گمرکی شدند.
به استناد جداول آماری وزارت صنعت، معدن وتجارت حاکی است، عملکرد این 
بخش در دوره فروردین لغایت آبان ماه از نظر تعداد و ارزش نسبت به مدت 

مشابه پارسال به ترتیب 9.5 و 38.1 درصد کاهش نشان می دهد.
به گزارش گسترش صنعت، سال گذشته در قالب دو هزار و 685 فقره ماشین 
االت این بخش از معافیت گمرکی به ارزش یک میلیارد و 845.2 میلیون دالر 

برخوردار شدند.
 برابر آمار این بخش، در هشت ماهه امسال تعداد 347 فقره ماشین آالت 

مستعمل مشمول معافیت گمرکی به میزان 100.69 میلیون دالر از این امکان 
برخوردار شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ تعداد 2.4 درصد و 
از نظر ارزش 30.1 درصد رشد را ثبت کرد. سال گذشته تعداد 339 فقره به ارزش 
77.37 میلیون دالر ماشین آالت مستعمل مشمول معافیت گمرکی شده بودند.

 وزارتخانه مزبور در این آمار افزوده است، تعداد 559 فقره مواد اولیه مشمول 
معافیت گمرکی به ارزش 68.18 میلیون دالر در هشت ماهه امسال از این امکان 
برخوردار شدند که در مقایسه با هشت ماهه ابتدایی سال 98 از نظر تعداد 11.8 

درصد کاهش و از لحاظ ارزش 6.9 درصد افزایش داشت. 
پارسال تعداد 634 فقره مواد اولیه مشمول معافیت گمرکی به ارزش 63.79 

میلیون دالر برخوردار شده بودند.
 وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفت ماهه امسال آمار داد: تعداد دو هزار و 
29 فقره مجوز برای ماشین آالت و 293 ماشین آالت مستعمل مشمول معافیت 
گمرکی به ارزش 955 میلیون و 470 هزار دالر و 75 میلیون و 640 هزار دالر 
صادر شد که به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد 14.8 

درصد و نیز یک درصد کاهش داشت.
 هفت ماه ابتدایی پارسال دو هزار و 381 فقره مجوز برای ماشین آالت و 296 

ماشین آالت مستعمل مشمول معافیت گمرکی صادر شد.
 همچنین در این مدت 482 فقره مجوز مواد اولیه مشمول معافیت گمرکی به 
ارزش 57 میلیون و 100 هزار دالر صادر شده که به لحاظ تعداد نسبت به صدور 

553 فقره در مدت مشابه سال گذشته 12.8 درصد کاهش داشت.

بعد از یک دوره وقفه، سیاست مبارزه با قاچاق در بازار پوشاک از روز پانزدهم 
دی ماه امسال دوباره پیگیری خواهد شد.

طبق اعالم یکی از مقامات مسوول در این زمینه، تیم های مقابله  با قاچاق 
پوشاک تشکیل شده و در تهران نیز برخورد جدی تر خواهد بود.

این زمینه یاسر سوادکوهی، مدیرکل دفتر  به گزارش خبرگزاری مهر،  در 
هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، اعالم کرد: در سال 97 طرح پوشاک مبتنی بر شناسه کاال و رهگیری 
را انجام دادیم. در فاز اول به دلیل اینکه نیاز بود سامانه مربوطه تکمیل شود، 
برندهایی مانند نایک و آدیداس که قاچاق محرز محسوب می شدند از سطح شهر 
جمع آوری شد.سوادکوهی درخصوص تداوم طرح مبارزه با پوشاک قاچاق اظهار 
کرد: برخالف آنچه می گویند که ستاد مبارزه با قاچاق طرح مبارزه با برندهای 
محرز قاچاق پوشاک را آبان ماه سال گذشته متوقف کرده است، گزارش هایی 
داریم که در زمان کرونا و در استان های مختلف با فروشگاه هایی که برند قاچاق 

می فروختند، برخورد الزم انجام شده و در تهران هم چند مرکز تعطیل شدند.
وی درباره شروع مجدد برخوردها از 15 آذرماه در تهران گفت: در حال حاضر، 
به فروش کاالی قاچاق مبادرت دارند.  برندشاپ در تهران هستند که  چند 
تیم های مقابله ای ما تشکیل شده و برخوردها را آغاز کردیم و در تهران هم 

برخورد جدی خواهیم داشت.

معافیت ۱00 میلیون دالری ماشین آالت مستعمل

دور جدید برخورد با قاچاق در بازار پوشاک
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رئیس اتحادیه خیاطان مردانه و زنانه تهران با بیان اینکه صنف خیاطان از 
زمستان سال گذشته در شرایط بحرانی قرار دارند بیان کرد: با شیوع ویروس کرونا 
و ممنوعیت برگزاری مراسم های مختلف و میهمانی ها، افراد دیگر تمایل و نیازی به 

سفارش و خرید لباس جدید ندارند که این روند به طور مستقیم بر کسب وکار اعضای 
اتحادیه اثر گذاشته و آنها را در شرایط بسیار سخت و دشواری قرار داده است.

حبیب اهلل طهماسبی با اشاره به اینکه خیاطان وضعیت وخیم نامطلوبی را سپری 
می کنند، گفت: پرداخت اجاره بهای واحدهای صنفی، مخارج مختلف زندگی، تامین 
حقوق کارگران، مالیات و مسائل دیگر توانی برای ادامه حیات صنفی باقی نگذاشته 
است، بنابراین باید برای ادامه کسب وکار و تعطیل نشدن آنها همه در یک راستا 
پروتکل های بهداشتی ستاد کرونا را رعایت کنیم که در غیر این صورت این بیماری 
ریشه کن نخواهد شد. به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد، رئیس 
اتحادیه خیاطان مردانه و زنانه تهران با مثبت خواندن تعلیق ماده 186 تا پایان سال 
99 افزود: اکنون در شرایطی قرار داریم که همه سازمان ها و ارگان ها باید دست در 
دست هم دهند تا جو روانی حاکم بر کسب وکار به آرامش نزدیک تر باشد؛ بنابراین 
تعلیق این ماده می تواند تا حدی به اتحادیه ها کمک کند تا بتوانند در صورت راکد 

ماندن صدور پروانه، اقدام به راه اندازی آن کنند.

وضعیت خیاطان، سردتر از زمستان گذشته

رییس اتاق اصناف ایران گفت: درصدد تدوین دستورالعمل های تکمیلی برای 
صنوف مختلف هستیم تا در صورت تداوم محدودیت های ناشی از شیوع ویروس 
کرونا همه کسب وکارها اجازه فعالیت داشته باشند تا از صدمه بیشتر به بدنه این 

بخش جلوگیری شود.
سعید ممبینی در نشست با روسای اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک، 
کیف و کفش با هدف تهیه دستورالعمل  های تکمیلی برای اجازه فعالیت صنوف 
در بازار شب نوروز برخالف تدوام شرایط کرونایی که با تدابیر اتاق اصناف ایران 
انجام شد، افزود: بیماری کرونا آثار بسیار زیادی بر اقتصاد کشور به ویژه بخش 
اصناف و خاصه برخی از صنوف که کاال و خدمات تابع شرایط متعدد، مانند تغییر 
فصل و مد بودند، داشت که این صنوف در سال گذشته به دلیل شرایط کرونایی 
و تعطیلی های مکرر نتوانستند کاالی خود را عرضه و به فروش برسانند و به 

همین دلیل ضرر و زیان زیادی را متحمل شدند.
به گزارش دنیای اقتصاد، وی تصریح کرد: در روند برنامه های مقابله با شیوع 
کرونا در ستاد ملی و کمیته های فرعی آن تصمیمات خوبی گرفته شد که اثر 
بخشی باالیی داشت از جمله طرح جامع مدیریت هوشمند مبارزه با کرونا که 
تا بیماری کرونا به شدت مهار شود و این مساله به رعایت دقیق  سبب شد 
دستورالعمل ها و تقویت نظارت ها بر می گردد که عموم مردم به ویژه فعاالن 

صنفی نقش بسیار مهمی در کنار کادر درمانی داشتند.
ممبینی خاطرنشان کرد: تصمیم بر این شد که با توجه به شرایط تدوامی بیماری 
کرونا حتی المقدور صدمه بیشتری به بدنه اصناف وارد نشود و بر همین اساس با 

برنامه ای تدوین شده در صدد هستیم برای رسته های مختلف دستورالعمل های 
تکمیلی تدوین کنیم، که صنوف در شرایط زرد، نارنجی و شرایط قرمز اجازه 
فعالیت داشته باشند و در تدوین آن از نظرات کارشناسی صاحبان و ذی نفعان 

نظرخواهی صورت گرفته است.
 رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه در هفته گذشته جلسه ای نیز با حضور 
رییس اتحادیه تاالرداران پذیرایی برگزار شده بود، اظهار کرد: دستورالعمل های 
جدیدی برای این بخش مصوب شد که بر اساس آن اجازه فعالیت به تاالرداران 
در مناطق زرد داده خواهد شد و دستورالعمل ها به گونه ای طراحی شده که در 

مناطق نارنجی نیز تاالرداران با ظرفیت محدود می توانند فعالیت داشته باشند.
ممبینی تاکید کرد: این اصل را سرلوحه قرار دادیم که در صورت تداوم شرایط 
کرونایی فعالیت کسب وکارها متوقف نشود و صنوف بتوانند در بازار پایان سال 
که پیک خرید است با استفاده از تخفیف های مناسب، تقویت فروش و ترغیب 
به خرید بخشی از خسارت سال گذشته خود را جبران کنند.وی ضمن تاکید بر 
اینکه ضرورتی به برگزاری نمایشگاه های بهاره نیست، تصریح کرد: برگزاری 

این نمایشگاه ها آسیب بیشتری به صنوف وارد می کند.
رییس اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: دستورالعمل های تکمیلی به ستاد ملی 
کرونا ارائه خواهد شد و با تایید آن در کمیته های فرعی ستاد ملی کرونا، هفته 
اتحادیه های مربوطه در  با روسای  به شیوه ویدئو کنفراس  را  آینده جلسه ای 
کشور با حضور روسای اتحادیه های تهران برای انتقال تجربیات و نقطه نظرات 

و کمک به هرچه بهتر اجرا شدن این طرح خواهیم داشت.

تدوین دستورالعمل های تکمیلی فعالیت صنوف در شرایط کرونایی
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رئیس فدراسیون واردات با بیان اینکه هنوز بانکها بخشنامه استفاده از ارز صادراتی 
برای واردات را اجرایی نکرده اند، گفت: بخشنامه استفاده از ارز صادراتی برای واردات 
هنوز عملیاتی نشده و هم اکنون صف های طوالنی پشت سامانه نیما وجود دارد. 
علیرضا مناقبی با بیان اینکه تامین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه بسیار سخت 
بوده و پروسه طوالنی دارد، گفت: بانکها کد تخصیص ارز واردکنندگان در مقابل 
صادرات را به سختی صادر می کنند که این خود به ضرر تولید و واحدهای تولیدکننده 
است؛ این در حالی است که بازرگانان حق استفاده از ارز صادراتی برای واردات را 
ندارند و صرفا این مزیت برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است.  به گزارش 
ایرنا، رئیس کنفدراسیون واردات افزود: یک تولیدکننده ممکن است تخصص کار 
واردات را نداشته باشد و نتواند به راحتی و مقرون به صرفه برای خود مواد اولیه 
بیاورد؛ در حالیکه اگر یک واردکننده یا بازرگان که به صورت عمومی کار واردات را 
صورت می دهد کار تامین مواد اولیه برای او را نیز انجام دهد بسیار به نفع تولیدکننده 
هم خواهد بود؛ چراکه با هزینه کمتری اقدام به واردات خواهد کرد.  وی تصریح کرد: 
یک واردکننده برای تعداد زیادی از تولیدکنندگان، مواد اولیه با تناژ باال وارد می کند و 
بنابراین هزینه های سربار بسیار کمتر از حالتی خواهد بود که خود تولیدکننده مستقیم 
وارد عمل شود؛ این در حالی است که واردات مواد اولیه در تناژ باال و از سوی افراد 
حرفه ای می تواند قیمت را کاهش دهد و کسی که واردکننده و بازرگان است، اقدام 
به توزیع کاال می کند؛ در حالیکه تولیدکننده مجبور است به میزان یکسال مواد اولیه 

خود را وارد و دپو نماید که این امر، خواب سرمایه ار افزایش می دهد.

به گفته مناقبی، صدور چنین بخشنامه هایی، سیستم ها و تفکرات غلطی است که 
تصور می کنند هر بخشنامه ای قابلیت اجرا بدون ضرر و زیان دارد؛ در حالیکه از دید 
بخش اقتصادی و افرادی که کار اقتصادی می کنند، هر فردی در مسیر تخصصی 
خود باید کار انجام دهد و تولیدکننده باید هم و غم را در تولید و باال بردن سطح 
کمی و کیفی تولیدات خود بگذارد تا ایجاد ارزش افزوده نماید و بازرگان نیز مواد اولیه 
مورد نیاز تولید را تهیه کند؛ این در حالی است که اتفاقا منافع تولیدکننده در فروش 
کاال نیست، بلکه در خرید کاال است که می تواند کاال را با قیمت مناسب و کیفیت 
خوب عرضه کند، اینها مسائلی است که متاسفانه دولتمردان در تصمیم گیری های 
خود لحاظ نمی کنند. وی اظهار داشت: در حال حاضر، تامین ارز برای واردات به 
شدت سخت بوده و اصال روان نیست؛ این درحالی است که همچنان صف طوالنی 
پیش روی واردکنندگان برای تامین ارز از نیما وجود دارد و اگر به آمارهای بانک 
مرکزی نگاه کنیم، مشاهده می شود که مجوزهای مرتبط با صدور کد تخصیص ارز 
بر مبنای ثبت سفارش به شدت کاهش یافته و میزان درصدی که کد تخصیص ارز 
دریافت می کنند، بسیار کم شده است؛ از سوی دیگر کاالها در گمرکات مانده و به 
نظر می رسد اینکه گفته می شود کاال در گمرک است و ترخیص نمی کنند، فقط فرار 

رو به جلو از پاسخگویی نسبت به سیاست های غلط است.
مناقبی ادامه داد: فردی که در بخش تولید و بازرگانی سرمایه گذاری کرده است؛ اگر 
بخواهد کاالی خود را در گمرک نگاه دارد که گران بفروشد؛ اصوال بازرگان نیست؛ 
چراکه او از کجا می داند که ارز ممکن است به یکباره با چنین افزایشی مواجه شود و 
حتی کسی هم تصورش را نمی کرد که قیمت دالر به 30 هزار تومان برسد. اگر این 
طور بود کل کارخانه و زندگی خود را تبدیل به دالر می کرد تا سود 400 درصدی از 
تبدیل ارز 4 هزار تومانی و 8 هزار تومانی به 30 هزار تومانی ببرد. وی اظهار داشت: 
هم اکنون به دلیل تحریم ها و مجموعه سیاست هایی که دولت اعالم کرده، میانگین 

هزینه واردات و نقل و انتقاالت پولی بعضا تا 12 درصد هم می رسد.
مناقبی با بیان اینکه هم اکنون درخواست برای ارز به شدت از سوی واردکنندگان 
کاهش یافته است، گفت: البته تخصیص ارز هم به شدت محدود است و به همین 
دلیل، تقاضا برای واردات رسمی کم شده است؛ اما در طرف مقابل عده ای به صورت 

قاچاق کاال وارد کرده و سود باالیی می برند.

صف های طوالنی واردکنندگان برای دریافت ارز نیمایی همچنان پابرجا است

ارمنستان اعالم کرده قصد دارد به دلیل تحریم های ترکیه حدود 2250 قلم کاال 
را از ایران تامین کند. معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت در 
مکاتبه ای تاکید کرده است طبق اطالعات واصله از وزارت امور خارجه، کشور 
ارمنستان اعالم کرده به دلیل تحریم های ترکیه قصد دارد کاالهای ایرانی را 
جایگزین 2250 قلم کاالی وارداتی خود از کشور ترکیه کند که این موضوع 

فرصت بسیار خوبی را برای شرکت های ایرانی فراهم خواهد کرد. 
در این خصوص اعالم شده است: خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به 
سفر وزیر اقتصاد این کشور به تهران به قید فوریت نسبت به تعیین شرکت های 

توانمند ایرانی برای صادرات کاال به ارمنستان اقدام مقتضی انجام شود.

درخواست ارمنستان برای واردات کاال از ایران
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عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران با اشاره به مشکالت شیوع 
کرونا بر صنعت نساجی و پوشاک گفت: پیش بینی می شود شب عید امسال برای 

پوشاکی ها رونق چندانی نداشته باشد.
علیرضا حائری- عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران گفت: 
از سال گذشته تاکنون بسیاری از اصناف و تولیدکنندگان به خصوص در حوزه 
پوشاک، متاثر از پاندمی کرونا و تداوم تحریم ها لطمه های زیادی متحمل شدند.

 وی بیان داشت: اکنون این واحدها با احتیاط در حال حرکت و فعالیت هستند، 
زیرا اگر قرار باشد تعطیلی مراکز تجاری یا محدود شدن فعالیت های آنها ادامه 
داشته باشد، سفارش ها کمتر خواهد شد و کارخانجات با ظرفیت پایین تری کار 

خواهند کرد.
 حائری معتقد است: از آنجایی که پیش از شروع پاندمی کرونا کشورمان درگیر 
تحریم ها بوده و اقتصادمان کوچکتر شده بود، در مجموع فعاالن اقتصادی کشور 
با آسیب های کمتری در مقایسه با دیگر کشورها مواجه شدند و به نوعی مردم و 

کسبه آماده مواجهه با این شرایط اضطراری بودند.
 عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران ادامه داد: انتظار می رود 
و  تولیدی  فعاالن  و  اصناف  به صاحبان کسب وکارها،  مالیاتی  امور  سازمان 

اقتصادی مهلت بدهد.
باید برای فعاالن حوزه نساجی و پوشاک که  این فرصت  تاکید کرد:   وی 
کاالهایشان نظیر پوشاک، پارچه، کاالی خواب و غیره، مستقیم به دست مردم 

می رسد و زیان های زیادی متحمل شدند، بیشتر باشد.
 حائری گفت: این شرایط و تعطیلی ها به احتمال زیاد در ماه های آینده تا شب عید 
نیز ادامه خواهد داشت و فراموش نکنیم غیر از کرونا، فعاالن اقتصادی و تولیدی 
کشورمان با تحریم ها، مشکالت صادرات، قفل بودن سیستم بانکی، افزایش نرخ 
ارز، تامین نشدن مواد اولیه و غیره نیز درگیر بودند که سهم شان در این رکود 

فعالیت ها کمتر از کرونا نبوده است.
 عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران اضافه کرد: از بین 
حدود هشت هزار واحد صنعت نساجی، شاید 50 واحد به سمت تولید ماسک، 

پوشاک یک بار مصرف، منسوج نبافت و غیره تغییر کاربری دادند و وضعشان بد 
نباشد، اما در مجموع آمار حاکی از کاهش 30 درصدی تولید در بخش پوشاک 
و افت 20 درصدی تولید در بخش منسوجات است، در عین حال در بعضی 

بخش ها نیز رشد به ثبت رسیده است.
اکریلیک بیشترین رشد تولید را در بین  الیاف    برای چندمین ماه متوالی، 
وزارت  آمارهای  داد. مطابق  اختصاص  به خود  منتخب صنعتی  محصوالت 
صنعت، معدن و تجارت این الیاف در هفت ماهه امسال رشد 243.7 درصدی در 
هم سنجی با پارسال ثبت کرد.  در هفت ماهه امسال دو هزار و 600 تن الیاف 
اکریلیک توسط کارخانجات داخلی تولید شد. این در حالی است که در مدت 

مشابه پارسال فقط 800 تن از این محصول تولید شده بود.
 برپایه این گزارش، تولید نخ سیستم پنبه ای و ترکیبی الیاف مصنوعی در این 

مدت با رشد 25 درصدی به 154 هزار و 800 تن رسید.
 نخ فیالمنت پلی استر در این مدت با افت 8.9 درصدی و الیاف پلی استر با کاهش 
10 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب به 157 هزار و 100 

تن و 122 هزار و 800 تن رسید.
 حائری پیش بینی کرد: شب عید امسال برای پوشاکی ها رونقی چندانی نداشته 
باشد و به احتمال زیاد تعطیلی دوهفته ای و محدودیت های تعریف شده کرونایی 

باز هم ادامه دار باشد که بر رکود فعالیت ها خواهد افزود.
 وی خاطرنشان کرد: حساسیت حمایت از واحدهای تولیدی و صنفی در بخش 
نساجی و پوشاک بیشتر از سایر اصناف و واحدهاست، زیرا بیش از 95 درصد 
فعاالن تولیدی و صنفی این حوزه از بخش خصوصی هستند و از آنجایی که از 
گذشته های دور تاکنون به صورت حجره ای، سنتی و غیر اصولی اداره می شدند، 

به راحتی از بین خواهند رفت.

 عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران یادآور شد: مجموع 
واحدهای حوزه نساجی و پوشاک که در بورس حضور داشته و بزرگ محسوب 
می شوند 10 واحد از جمع بیش از هفت هزار واحد نیستند و بر این اساس، 

شکنندگی این واحدها در شرایط رکود فعلی بیشتر است.

مصائب تولیدکنندگان پوشاک در دوران کرونا
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معاون دادستان کل کشور از تعطیلی کارخانه بزرگ نساجی شهریار انتقاد کرد 
و گفت: بنده گزارش بازدید از شرکت بزرگ نساجی الیاف شهریار را به صورت 
انتقادی برای رئیس  بنیاد مستضعفان خواهم نوشت چراکه توجه خاصی به این 
واحد نشده است و می توانند بدون سختی مشکالت این واحد تولیدی را مرتفع 

کنند.
سعید عمرانی اظهار کرد: طی مدتی که کارخانه نساجی بنیاد مستضعفان در 
باغستان تولید اصلی را نداشته و تعطیل بوده، از آنجایی که ماسک مورد نیاز 

مردم بوده این کارخانه اقدام به تولید ماسک کرده و باعث  اشتغال تعدادی از 
کارگران شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، وی گفت: پرونده های حقوقی 
شرکت بایستی پیگیری شود چراکه بدهی های مالی مانع دریافت کارت بازرگانی 
و سایر فعالیت  های تجاری شده است اما با نیم نگاه بنیاد مستضعفان به راحتی 

قابل حل است.
عمرانی گفت: ما امروز به دنبال آن هستیم که این واحد را به معنای واقعی احیا 
کنیم و درهمین راستا هر اقدامی که الزم باشد از سوی دادستانی کل کشور 
انجام می شود زیراکه مجموعه ای با این عظمت در جایگاه اصلی خود قرار ندارد.

ویژه ای  اهمیت  پایتخت  به  نزدیک  واحدهای صنعتی  وی خاطرنشان کرد: 
در رونق اقتصادی دارند و باتوجه به دسترسی این واحد تولیدی به راه های 
مواصالتی، الزم است حمایت های مورد نیاز صورت گیرد تا از خام فروشی 

به خصوص در صنعت پتروشیمی جلوگیری شود.
شرکت بزرگ سهامی الیاف واقع در ابتدای محور فتح - باغستان در زمینی به 
مساحت 30 هکتار قرار دارد که بیش از 5 دهه از راه اندازی آن می گذرد و مدت 
زیادی است که به دلیل داشتن بیش از 100 میلیارد تومان بدهی، نداشتن کارت 
بازرگانی و چندین پرونده حقوقی از مدار تولید با بیش از 1000 نیرو خارج شده 

است.

انتقاد معاون دادستان کل کشور از تعطیلی کارخانه نساجی شهریار

در حال حاضر هر مسافر می تواند تا سقف 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها 
وارد و نیز تا سقف 5هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی خارج 
کند. همچنین هر مسافر می تواند تا سقف 2هزار یورو یا معادل به سایر ارزها از 

طریق مرزهای زمینی، ریلی و دریایی خارج کند.
پیش از شیوع ویروس کرونا همواره تعداد قابل توجهی سفرهای خارجی شکل 
می گرفت و مسافران برای رفع نیازهای و امرار معاش خود مجبور بودند پول 
خود را به پول ملی مقصد خود تبدیل کنند که ویروس کرونا میزان سفرها را 

کم کرده است.  
در این بین همواره سواالت زیادی مطرح می شود که هر مسافر تا چه میزان 
می تواند ارز به صورت اسکناس وارد یا خارج کند؟ همچنین، روند ورود یا خروج 

ارز اسکناسی بیش از سقف تعیین شده چگونه است؟
 به گزارش  ایسنا،  طبق اعالم بانک مرکزی، ورود ارز توسط هر مسافر تا سقف 
10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها و خروج ارز نیز تا سقف 5هزار یورو یا 
معادل آن به سایر ارزهای از مرزهای هوایی، تا سقف 2هزار یورو یا معادل به 

سایر ارز از طریق مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز است.
 همچنین، در صورت ورود بیش از سقف تعیین شده ارز اسکناسی، مسافر باید 

در مبادی ورودی نسبت به اظهار ارز همراه خود )به صورت کتبی یا شفاهی( به 
گمرک ایران اقدام و اطالعات موردنیاز را به صورت سیستمی از طریق درگاه 

گمرک ثبت کند.
 عالوه بر این، مسافر می تواند قبل از ورود به کشور باید ارز همراه خود را به 
صورت سیستمی اظهار کند.  از سوی دیگر، مسافرانی که قصد خروج ارز مازاد 
بر 5هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی و مازاد بر 2هزار یورو 
یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی دارند باید پس از 
مراجعه به گمرک و اظهار ارز مربوطه و دریافت کد رهگیری، به یکی از شعب 
بانک ملی مراجعه کرده و میزان ارز مورد نظر را تحویل دهند و در ازای آن یک 

رسید چاپی از بانک ملی دریافت کنند.  
طبق این گزارش، بانک مرکزی در آخرین دستورالعمل خود اعالم کرده بود که 
هر شخصی می تواند حداکثر تا 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها در داخل 
کشور حمل و نگهداری کند.  عالوه بر این، حمل و نگهداری بیش از 10 هزار 
یورو یا معادل آن به سایر ارزها، به داشتن یکی از مدارک شامل سند موسسه 

اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی نیاز دارد.

سقف مجاز ورود و خروج ارز مسافر
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عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی گفت: پتروشیمی تندگویان علیرغم 
نیاز صنایع نساجی به پلی استر، آن را صادر می  کند تا ارزآوری داشته باشد. از 
طرف مقابل صنایع نساجی در صف استفاده از این ارز برای واردات چیپس پلی 
استر موردنیاز خود هستند.  بررسی وضعیت صنایع پایین دستی پتروشیمی نشان 
می دهد که یکی از مشکالت جدی این صنایع، کمبود مواد اولیه مورد نیاز آنها است 
و آن دسته از تولیدکنندگانی که در صنایع نساجی از پلی اتیلن ترفتاالت )PET( یا 
پلی استر به عنوان ماده اولیه خود برای تولید الیاف استیپل و نخ فیالمنت استفاده 

می کنند، در سال جاری از کمبود یا نرسیدن مواد اولیه گالیه داشته اند.
به گزارش خبرگزاری فارس، در این بین اما مدیرعامل پتروشیمی تندگویان به 
عنوان تنها تولیدکننده پلی استر کشور در مصاحبه ای با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
فارس با عنوان »کاتالیست پاالدیوم در پتروشیمی تندگویان بومی سازی می شود/ 
در تولید گرید چادر مشکی به خودکفایی رسیدیم« عنوان کرده است که دلیل 
کمبود چیپس پلی استر در صنایع پایین دستی پتروشیمی از جمله صنعت نساجی 
و صنعت بطری سازی، حضور دالالن در فرآیند خرید این ماده اولیه از بورس 
کاال است. در این راستا در بخش اول مصاحبه با شاهین کاظمی عضو هیئت 
مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با عنوان »رمزگشایی دالیل افزایش قیمت مواد 
اولیه نساجی/ سود افزایش قیمت البسه به جیب پتروشیمی ها می رود؟« به بررسی 
چالش های موجود در صنایع نساجی و فعل و انفعاالت بازار از دیدگاه تولیدکنندگان 
پایین دستی پرداخته شده و مشخص گردید که ظاهرا امکان داللی در خرید مواد 
اولیه پلی استر نساجی از بورس کاال وجود ندارد و تقاضای تولیدکنندگان برای 

خرید پلی استر نساجی واقعی است.
در بخش دوم مصاحبه با شاهین کاظمی، به بررسی راهکار کمیته تخصصی 
پتروشیمی دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی برای حل چالش کمبود مواد 

اولیه پلی استر در صنایع نساجی پرداخته می شود.
 

در مصاحبه قبلی جمع بندی این شد که در صنایع نساجی امکان داللی در 
فرآیند مواد اولیه از بورس کاال تقریباً وجود ندارد و افزایش تقاضا در سال 

جاری نیز ناشی از ایجاد محدودیت برای واردات مواد اولیه و محصوالت 
میانی زنجیره پلی استر در صنعت نساجی بوده است که همه تقاضا را بر 
روی تولیدکننده مواد اولیه در این صنعت که پتروشیمی شهید تندگویان بوده 
متمرکز کرده است. از طرفی اخیرا کمیته تخصصی پتروشیمی دفتر توسعه 
صنایع پایین دستی پتروشیمی مجوز واردات پلی استر را صادر کرده است. 

آیا صدور این مجوز مشکل کمبود مواد اولیه صنایع نساجی را حل نمی کند؟
کاظمی: اگر اجازه دهید پاسخ شما را با مقدمه ای توضیح دهم. بحث اصلی ما درباره 
کمبود پلی استر مورد نیاز صنایع نساجی این است که یک پتروشیمی که انحصار 
تامین مواد اولیه بازار را در اختیار دارد، می تواند بازار را مدیریت و اصطالحاً مهندسی 
کند و اگر بازار رقابتی و دارای چند تامین کننده مستقل بود، قطعا چنین اتفاقی 
نمی افتاد و االن هم باید فکری به حال وضع موجود کرد. سال گذشته صنایع 
نساجی بیش از 38 هزار تن چیپس پلی استر نساجی مشابه تولید پتروشیمی شهید 

تندگویان وارد کردند، چون به این میزان برای تولید نیاز داشتند.
 به بیان دیگر در سال گذشته نه تنها کف عرضه پلی استری که توسط پتروشیمی 
تندگویان عرضه می شد و سهمیه اختصاص یافته به واحدهای نساجی پاسخگوی 
نیاز واقعی آنها نبود، بلکه از لحاظ قیمت نیز محصول وارداتی قیمتی مناسب تری 
از محصول پتروشیمی داخلی داشت و یا در بعضی موارد تولیدکنندگان مشکل 
کیفی با محصول پتروشیمی داخلی داشتند که به سمت واردات با تمام مصائب و 

مشکالت آن سوق پیدا می کردند.
 ولی امسال از ابتدای سال تا انتهای آبان ماه کمتر از 11 هزار تن چیپس پلی 
استر توسط صنایع نساجی وارد شده است که بخشی از آن هم مربوط به واردات 
سال گذشته بود که امسال از گمرک ترخیص و در آمار ثبت شده است. دلیل این 
کاهش واردات هم کمبود و گرانی ارز، تشدید تحریم های بانکی و همچنین اضافه 
شدن صنایع نساجی ایران به صورت مستقیم به لیست تحریم های ظالمانه آمریکا 
است که از فروردین ماه سال جاری اجرایی شده است و کل صنایع نساجی ایران 

را تحت تاثیر قرار داده است. 
 در حال حاضر اکثر شرکت های بزرگ نساجی تقاضای واردات پلی استر دارند، 
زیرا در داخل کشور برای محصوالت تولیدی آنها بازار وجود دارد اما مواد اولیه به 
اندازه کافی به آنها نمی رسد. در نتیجه برای این شرکت ها می صرفد که با همه 
مشکالت نبود و گرانی ارز، مشکالت حمل و نقل، مسائل گمرک و حتی بحث 
محدودیت های کرونا واردات انجام دهند تا مواد اولیه مورد نیازشان تامین شود. با 
وجود این تقاضا اما می بینیم که از زمان سخت شدن شرایط برای شرکت های 
صنایع نساجی، پتروشیمی شهید تندگویان نیز عنوان کرده که به دنبال صادرات 
محصول پلی استر خود است و بدین منظور با کمک هلدینگ خلیج فارس درصدد 

برنامه ریزی صادراتی است.
در شرایط کمبود مواد اولیه صنایع نساجی، واردات الیاف و نخ به جهت حمایت 
از صنایع تولیدکننده داخلی هم به کلی ممنوع شد و واردات چیپس پلی استر نیز 

دور باطل صادرات و واردات پلی استر توسط پتروشیمی تندگویان و صنایع نساجی
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محدود شد، یعنی ما می خواستیم این ماده را وارد کنیم، ولی نمی توانستیم به 
میزان تقاضا در سامانه ارز موردنیاز را تامین کنیم. ببینید اشاره کردم که در 
گذشته بخشی از نیاز صنایع نساجی به مواد اولیه از طریق واردات محصوالت 
میانی زنجیره تامین می شد، ولی االن با ممنوع شدن واردات الیاف، نخ و پارچه، 
همه تقاضاها از انتهای زنجیره تا ابتدای آن بر روی خرید پلی استر تولیدی 

پتروشیمی شهید تندگویان متمرکز شده است.
االن پتروشیمی شهید تندگویان و دیگر پتروشیمی ها و به نمایندگی آنها انجمن 
و  بایستی صادرات  ما  که  مدعی هستند  ایران  پتروشیمی  کارفرمایی صنایع 
ارز آوری برای کشور داشته باشیم. سوال بنده این است که این کار چه فایده ای 
دارد؟ اخیرا کمیته تخصصی پتروشیمی که محل استقرار آن در دفتر توسعه 
صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران است به دلیل کمبود 
را صادر  این محصوالت  واردات  مجوز  پروپیلن،  پلی  و  استر  پلی  اولیه  مواد 
کرده است. البته این رای نیز با واکنش و مخالفت انجمن کارفرمایی صنایع 
پتروشیمی ایران همراه بوده است و واکنش های بسیار زیادی از سوی صنایع 

پایین دستی به چرایی این مخالفت نیز صورت گرفته است.
تندگویان  پتروشیمی  تولیدی  نامی و  به اختالف ظرفیت  با توجه  دقت کنید 
با مقدار عرضه شده در بورس، مشخصاٌ االن همه ظرفیت تولیدی در بورس 
عرضه نشده و مقداری از آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در حال صادرات 
است که برای دولت ارز تامین  کند. از طرفی به دلیل کم بودن میزان کف 
عرضه پلی استر نسبت به تقاضای صنایع داخلی، صنایع نساجی با کمبود مواد 
اولیه مواجه شده اند و کمیته تخصصی پتروشیمی اجازه واردات پلی استر را 
صادر کرده است. یعنی همان ارزی که پتروشیمی تندگویان به دست می آورد 
را بایستی در طی یک چرخه به ما بدهند تا ما چیپس پلی استر را وارد کنیم، 

این یعنی یک دور باطل.
به نظر من باید به جای این کار، کف عرضه پلی استر نساجی پتروشیمی تندگویان 
را افزایش دهند، تا نیاز صنایع نساجی ایران تامین شود و در این شرایط سخت 
اقتصادی واحدهای مذکور که در سراسر ایران پخش هستند، بتوانند اشتغال خود 
را حفظ نمایند و این میزان ارزی که پتروشیمی شهید تندگویان متعهد به فراهم 
آوردن آن است، از سایر منابع نظیر صادرات محصوالت کم تقاضا تامین شود. 
در ضمن اینکه معمواًل پتروشیمی های ایران به خاطر دورزدن شرایط تحریم ها 
مجبور به ارزان فروشی محصوالت خود هستند و به عبارت دیگر با صادرات 
یک کیلو پلی استر از ایران نمی توان به همان میزان پلی استر وارد کرد و به 

نوعی صادرات این محصول ها از دست دادن منابع کشور است.
در بخش اول مصاحبه هم اشاره کردم که چرا دالالن در بازار نساجی حضور 
ندارند، در نتیجه تقاضای موجود یک تقاضای تقریباً واقعی است. اینکه دوستان 
می گویند در سال گذشته در برهه هایی خرید کمتر از میزان عرضه پلی استر 
توسط پتروشیمی تندگویان بوده است حرف درستی است، اما توجه داشته باشید 
که در آن زمان ما 38 هزار تن چیپس پلی استر هم وارد کردیم، و محصوالت 
میانی زنجیره پلی استر در صنایع نساجی نظیر نخ و پارچه هم واردات داشتند، در 

نتیجه میزان نیاز به پلی استر تولیدی پتروشیمی شهید تندگویان در برهه هایی از 
زمان کمتر بوده است، ولی در مجموع سالیانه متوازن بود.

 
صورت  واردات  چرا  می کرد،  تولید  استر  پلی  تندگویان  پتروشیمی  وقتی 
می گرفت؟ یعنی می توانستید به جای واردات پلی استر، آن را از پتروشیمی 
بخرید، به طوری که عرضه و تقاضا برابر شود نه اینکه عرضه بیش از تقاضا 

باشد. یعنی چرا بیش از حد نیاز واردات صورت می گرفت؟
کاظمی: زیرا در دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی با اجرای یک فرمول ویژه 
بر مبنای نرخ ارز و همچنین 95 درصد قیمت FOB خلیج فارس)نرخ تحویل 
محموله روی عرشه کشتی در خلیج فاس(، برای کلیه محصوالت پتروشیمی از 
جمله پلی استر تولیدی پتروشیمی تندگویان قیمت گذاری صورت می پذیرفت، در 
حالی که قیمت جهانی پایین تر از این میزان بود و من مصرف کننده به عنوان یک 
بنگاه اقتصادی به دنبال منافع اقتصادی خودم و بقا در بازار هستم و وقتی می بینم 
در هند یا چین قیمت مواد اولیه ارزان تر از ایران و محصول آنها با کیفیت بهتر 

است، پلی استر را وارد می کردم.
حتی در بین مشتریان ما در صنایع پایین دستی نظیر تولید نخ و پارچه نیز این 
روند وجود داشت و نخ یا پارچه تولیدی چین هم ارزان تر از نخ و پارچه خرید داخل 
بود، در نتیجه آنها هم به تناسب به منظور حفظ رقابت پذیری نیاز خود را با واردات 
تامین می کردند. پس در این بخش نیز احتمااًل فرمول و نحوه قیمت گذاری 
محصوالت پتروشیمی که در بورس کاال عرضه می شود، نیز دارای نواقصی هست 

که باید برطرف شود.
ولی با این وجود اگر شما به بورس کاال مراجعه کنید و آمارهای سال گذشته را به 
صورت تجمیعی نگاه کنید می بینید که تقریبا هر میزان پلی استر عرضه شده بود 
تا انتهای سال خریداری شده است و در مجموع یکسال همیشه تقاضا بیشتر از 
عرضه بوده است. البته در هفته هایی هم مقداری از عرضه نیز باقی مانده بود که 
دالیلش رو توضیح دادم و این میزان باقیمانده نیز در طی هفته های آتی خریداری 
شد و حتی در مقطعی نماینده دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی با مراجعه 
به انجمن صنایع نساجی ایران درخواست کرد که اضافه محصوالت پتروشیمی 
تندگویان توسط واحدهای صنعت نساجی خریداری شود که به این درخواست نیز 

با نگاه حمایت از تولید داخل پاسخ مثبت داده شد و مقدار مذکور خریداری شد.

فارس: به نظر شما آیا افزایش کف عرضه پلی استر نساجی توسط پتروشیمی 
شهید تندگویان می تواند مشکل صنایع پایین دستی را حل کند؟ اگر بله چرا 

این اتفاق نمی افتد؟
کاظمی: پیشنهاد ما این است که وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و 
هلدینگ خلیج فارس به پتروشیمی شهید تندگویان کمک کنند تا اگر به دالیلی 
نظیر تامین مواد اولیه یا قطعات مصرفی و یدکی مورد نیاز نمی تواند با ظرفیت نامی 
تولید داشته باشد آن مسائل حل شود. چون پتروشیمی تندگویان تنها تولیدکننده 
پلی استر در کشور است و هرگونه نوسان در تولیدات این پتروشیمی در داخل 
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پایین دستی بشود. حاال شما  تغییرات شدیدی در صنایع  باعث  کشور می تواند 
ممکن است بگویید در پلی استر بطری امکان داللی محصوالت عرضه شده 
در بورس کاال وجود دارد و بنده می گویم باشد، در آن موضوع باید چاره دیگری 
اندیشید و راه حل دیگری پیدا کرد. ولی در خرید پلی استر نساجی که داللی 
وجود ندارد، زیرا تمامی سهمیه های سامانه بهین یاب شرکت ها اصالح شده اند 
و حداقل پتروشیمی تندگویان باید در عرضه پلی استر کم لطفی نکند و وزارت 
نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران هم باید مانع این دور باطل شود که 
پتروشیمی تندگویان علیرغم نیاز داخلی پلی استر را صادر کند و ارز آوری داشته 
باشد و از طرفی دیگر صنایع پایین دستی همین ارز را برای واردات پلی استر 

مورد نیازشان مصرف کنند.
البته به شما بگویم اینکه پتروشیمی شهید تندگویان می گوید ملزم به ارزآوری 
برای کشور است می تواند با نگاه بدبینانه بهانه ای باشد تا کف عرضه مواد اولیه 
موردنیاز صنایع نساجی را کاهش دهد و در نتیجه رقابت برای خرید این مواد 
اولیه ایجاد شود و قیمت تا 50 درصد افزایش یابد. در این صورت پتروشیمی 

تندگویان محصوالت خود را با سود خیلی بیشتر از میزان قانونی فروخته است و 
سود قابل توجهی بدست آورده است که با توجه به حضور این شرکت در بورس 
از اسفند ماه سال گذشته و لزوم نمایش سودآوری برای سهامداران آن بسیار 
حائز اهمیت است و به نظرم این تعارض منافع مانع از افزایش کف عرضه پلی 

استر نساجی در بورس است.
اشتغال  این  اشتغالزایی است و  نیازهای اساسی مردم  از  در حال حاضر یکی 
اگر  ایجاد می شود.  نساجی  از جمله صنایع  پتروشیمی  پایین دستی  در صنایع 
در پتروشیمی تندگویان تقریباً هزار نفر اشتغال مستقیم داشته باشند، در زیر 
مجموعه آن در صنعت نساجی بیش از ششصد هزار نفر به صورت مستقیم 
مشغول به کار هستند و اگر این صنایع را تا حوزه دوخت و دوز به حساب آوریم 
این عدد به دو تا سه میلیون نفر شغل مستقیم هم می رسد. حاال ما این زنجیره 
بزرگ را دچار بحران اشتغال کنیم که می خواهیم ارز وارد کنیم؟ از طرفی همان 
ارز را و حتی بیشتر از آن را هم االن به واردات پلی استر تخصیص دادیم. واقعا 

ماجرای جالبی است.

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: اولین 
نمایشگاه مجازی اختصاصی صادرات کاالی ساخت ایران به عراق از 13 تا 19 
بهمن سال جاری برگزار می شود. فرزاد پیلتن اظهار کرد: در چارچوب برنامه های 
این سازمان در سال جاری در زمینه توسعه صادرات به کشورهای همسایه از 

طریق برگزاری نمایشگاه های معرفی کاال و محصوالت ایرانی با استفاده از 
ظرفیت های فضای مجازی، این نمایشگاه از 13 تا 19 بهمن ماه سال جاری 
توسط شرکت مجری خدمات نمایشگاهی پارس رستاک و تحت نظارت دفتر 

عربی آفریقایی برگزار خواهد شد.
وی افزود: این نمایشگاه مجازی دارای مجوز از سازمان توسعه تجارت ایران 
است و موضوع فعالیت آن لوازم و تجهیزات ساختمان، مواد شوینده و بهداشتی، 
دارو و تجهیزات پزشکی، مبلمان و دکوراسیون خانه و آشپزخانه، مواد غذایی و 
صنایع مرتبط، انواع ماشین آالت، پالستیک و صنایع وابسته، تمام صنایع مورد 
نیاز عراق و توریسم سالمت بوده و مشارکت کنندگان در آن از تسهیالت حمایتی 

سازمان توسعه تجارت ایران برخوردار خواهند بود.
کرد:  تصریح  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  آفریقایی  و  عربی  دفتر  مدیرکل 
این نمایشگاه به صورت دوبعدی برگزار و مشارکت کنندگان امکان بارگذاری 
اطالعات شرکت خود، نمایش محصوالت، پخش تیزر و بروشور را در سامانه 

آن خواهند داشت.

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱400:   براساس نظر اعضای 
کمیسیون تلفیق، نرخ تعرفه ورودی کاالها در سال آینده کاهش یافت، این 

تصمیم در راستای تعدیل قیمت کاالهای اساسی اخذ شده است.
دولت نرخ ارز حقوق ورودی گمرک را در الیحه بودجه سال آینده، 4200 تومان 

محاسبه کرده بود که دیروز طبق مصوبه کمیسیون این عدد تغییر و مبنای نرخ 
ارز نیمایی تعیین شد. هدف از این محاسبه و تغییر نرخ ارز حقوق ورودی گمرک 
توسط کمیسیون تلفیق بودجه 1400 جلوگیری از رانت، فساد و چند نرخی ارز 

در کشور بود.

تالش برای افزایش صادرات کاالی ساخت ایران به عراق

نرخ نیمایی جایگزین ارز 4200 خواهد شد
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 تغییرات شرکت های نساجی

 شرکت تعاوني تولیدي و توزیعي پوشاک میاد دوخت مازندران
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 99/1/16،  سرمایه شرکت از 10500000 
ریال به 18000000 ریال افزایش یافت. میالد علي بخشي به سمت رئیس هیئت  مدیره و 
مدیرعامل ، مسعود علي بخشي  به سمت نائب رئیس هیئت  مدیره، صادق داداشي  به عنوان 

بازرس اصلي و حسین پورمند به عنوان بازرس علی البدل  انتخاب شدند.

 شرکت نساجي ایران ریس البرز ) سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/4/1، کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمي و همچنین کلیه نامه هاي عادي و اداري 
با امضاء امیرسعید نخ باف به عنوان مدیرعامل، غالمرضا نخ باف به عنوان رئیس هیئت مدیره ، 
ملیحه شانه ساززاده به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و جمشید شفاعت طلب هر کدام منفرداً  

همراه با مهر شرکت معتبر است.

 شرکت پاتن جامه ) سهامي خاص(
پیرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 99/4/18،  علي رعیت خاکي به سمت 
مدیرعامل، کیا رعیت خاکي به سمت رئیس هیئت مدیره و پوریا رعیت خاکي  به سمت نائب 

رئیس هیئت مدیره  انتخاب شدند.

 شرکت فرش تبریز ) سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 99/4/28،  ترازنامه و سود و زیان 
سال مالي منتهي به 98/12/29 به تصویب رسید موسسه حسابرسي بهداد حساب آریا و نفیسه 
عارفي به سمت بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند.  روزنامه اطالعات جهت درج و انتشار 

آگهی های شرکت تعیین گردید.

 شرکت ریسندگي و بافندگي پتوي تبریز ) سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 99/4/28،  ترازنامه و صورتحساب 
ســود و زیان ســال مالي 1398 مورد تصویب قرار گرفت. نفیسه عارفي و فاطمه محرم زاده 
به ســمت بازرس اصلي و علی البدل  انتخاب شــدند. روزنامه جمهوري اسالمي جهت درج 

آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت آراد پوشان واال ) سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 99/5/9،  ترازنامه و حساب 
سود و زیان سال مالي98 به تصویب رسید. کاوه جدید پور به  سمت بازرس اصلي و راحله صد 

هزاري به  سمت بازرس علی البدل  انتخاب شدند.

 شرکت نوآوران پوشاک ایگل مد رایا ) سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 99/3/19،  محل شرکت به تهران، میدان 
فردوســي، خیابان شهید سروش الدین تقوي، خیابان فردوسي، پالک 4٧9 ، ساختمان مرکز 

تجارت جهاني فردوسي، طبقه پنجم، واحد 36 تغییر یافت.

شرکت ریسندگي و بافندگي قماش آذرشهر )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 99/8/28، سیدمحسن 
حسیني به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره،  سید بابک حسیني به سمت نائب رئیس 

هیئت مدیره، فریده رجبیه  و آیدا شرفي به عنوان بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت گروه بین المللي پارچه و پوشاک نیک ) سهامي خاص(تهیه و تنظیم : مینا بیانی
برابر صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 99/5/15 محل شرکت به قم،  منطقه ویژه 

سلفچگان، بلوار صنعت ،طبقه همکف منتقل شد.

 شرکت پوشاک نوآوران پوش ایران )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/8/2٧، علیرضا کنگان خسروي به سمت مدیرعامل 
و نائب رئیس هیئت مدیره، غالمرضا کنگان خسروي  به سمت رئیس هیئت مدیره، نازنین 
قیس آبادي به عنوان بازرس اصلي و محمد علي  کربالئي به عنوان بازرس علي البدل انتخاب 
شدند. ترازنامه و حساب سود و  زیان سال مالي 98 به تصویب رسید. روزنامه رسالت  جهت 

درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت پنبه پاک کني سفید گل جنگل )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/5/5 ، حسین خوان پایه به سمت رئیس هیئت 
مدیره ، اکبر ایزدي به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، مهدي انصاري به سمت مدیرعامل، 
مهدي جمعه زاده به ســمت بازرس اصلي و محمدجواد قرباني به ســمت بازرس  علی البدل 

انتخاب شدند. روزنامه رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت  تعیین شد.

 شرکت نساجي هدیه البرز مشهد )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 99/3/20 ، غالمرضا رحیمي به سمت 
رئیس هیئت مدیره ، مرتضي رحیمي به ســمت  نایب رئیس هیئت مدیره و حسین رحیمي  
به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. شعبه شرکت به آدرس تهران، خیابان سهروردي، خیابان 
مهرداد،  پالک 1٧8 ، طبقه اول منحل شــد. روزنامه کیمیاي وطن جهت نشــر آگهي هاي 

شرکت تعیین شد.

 شرکت صنایع سادات بافت بیدگل )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 99/8/28،  سید عباس 

لحمي  به سمت بازرس اصلي و احمد محلوجي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت فرش ماشیني اصفهان ترمه )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 99/9/15،  سرمایه شرکت از  مبلغ چهل 

میلیارد ریال به مبلغ شصت و چهار میلیارد ریال افزایش یافت.

 شرکت فرش فخر پایتخت بیدگل )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 99/9/2، مریم نامور  بسمت 
رئیس هیات مدیره ، محمد حسین فخري به سمت نائب رئیس هیات مدیره و محمد جواد 
فخري به ســمت مدیرعامل انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهي هاي شرکت 

تعیین شد .

 شرکت فرش جمیل بافت کاشان )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/9/13 ، سرمایه شرکت به مبلغ 50٧0000000 ریال 

افزایش یافت.

 شرکت نساجي وندا بافت کاشان )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 99/9/11، حامد محبوبي به 
سمت رئیس هیئت مدیره، هادي محبوبي به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، یاسرمحبوبي 
به سمت مدیرعامل، فائزه یوسفي به سمت بازرس اصلي و مریم السادات طباطبائي به سمت 
بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه کیمیاي وطن جهت نشر آگهي هاي شرکت انتخاب 

شد. ترازنامه و صورت هاي مالي شرکت منتهي به سال 1398 مورد تصویب قرار گرفت.
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 شرکت صنایع نساج پلیمر بابلسر )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 99/6/30، موسسه حسابرسي آتیه 
اندیش نمودگر به ســمت بازرس اصلي و محمدجواد احمدزاده به سمت بازرس علي البدل 

تعیین شدند.

 شرکت نساجي شمیده )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 99/8/8، سرمایه شرکت از مبلغ یکصد و 

چهل میلیارد ریال به مبلغ دویست و هشتاد میلیارد ریال  افزایش یافت.

 شرکت کیا پلي استر دلیجان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 99/8/10، ترازنامه و حساب 

سود و زیان شرکت در سال مالي منتهي به 98/12/29 به تصویب رسید .

 شرکت فرش سي رنگ مشهد )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 99/9/5، یداله میرزائي به سمت رئیس هیئت مدیره ، 
احمد میرزائي به سمت نائب رئیس هیئت مدیره   وامراله میرزائي به سمت مدیرعامل انتخاب 

شدند.

 شرکت چاپ ورنگرزي گلبرگ جریته )سهامي خاص(
برابر  صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 99/8/13 ، شرکت مذکور در تاریخ فوق 
منحل اعالم و علیرضا جریته  به عنوان مدیرتصفیه انتخاب شــد. محل تصفیه تهران، شهر 

قدس، کوچه صحیفه، بلوار امام زاده، پالک  35٧ ، طبقه همکف است.

 شرکت نوین آرا پوش اسپادانا )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 99/2/10 ، روزنامه نسل فردا جهت درج آگهي 
هاي شــرکت تعیین شد. صدیقه طباطبائي به عنوان بازرس اصلي و محمدرضا عاقلیان به 

عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت نوین آرا پوش اسپادانا )سهامي خاص(
برابر  صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 99/2/31، سرمایه شرکت از  مبلغ 1000000 

ریال به مبلغ33000000000 ریال افزایش یافت.

 شرکت رنگین نخ کوشا )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 99/٧/20، روزنامه نسل فردا 
جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.  فیروزه داوري به عنوان بازرس اصلي و زهرا موذني 
به  عنوان بازرس علي ا لبدل انتخاب شدند. ترازنامه و صورت و سود و زیان و صورت هاي مالي 

1398 به تصویب رسید.

 شرکت بافت زرین یزد )سهامي خاص(
 برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه  مورخ 95/8/8،  ناصر رحیمي فرد به سمت 
رئیس هیئت مدیره ، نعیمه دســتگاه دار به ســمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، 
سیدحسین دهقان به عنوان بازرس اصلي و محمدجواد افالطونیان به سمت بازرس علي البدل 

انتخاب شدند وروزنامه پیمان یزد جهت نشرآگهي هاي شرکت انتخاب شد.

 شرکت آرمان نساج پارس )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 99/6/24، جمیله محمدي  
به سمت بازرس اصلي و پویا واحدي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه اعتدال 

جهت نشر آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت صنایع فرش اطلس طایي مشهد )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده99/9/10، محمود شباني به 
سمت رئیس هیئت مدیره، علي شباني به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدتقي شباني به 
سمت مدیرعامل، جابر درخش به عنوان بازرس اصلي و محمدجواد رهبري به عنوان بازرس 
علي البدل انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.ترازنامه و 

حساب سود و زیان سالي مالي 139٧ و1398 به تصویب رسید.

 شرکت مهر ریس زنجان )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه هیأت مدیره مورخ 99/6/4، سید مهرداد شیرسوار به سمت مدیرعامل و 

سمت رئیس هیئت مدیره و بهاره شیرسوار به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.

 شرکت تولیدي رنگین پتو )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 98/12/15، یعقوب ملکي 
به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، یحیي ملکي به به عنوان رئیس هیات مدیره، باقر 
دانشور به سمت بازرس اصلي و سعید مرشد به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.  روزنامه 
هدف و اقتصاد جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد .محل  شرکت در آذربایجان غربي، 
ارومیه ،دهستان باش قلعه ، روستا یورقون آباد علیا ،  خیابان شهید محمد علي حضرت پور ، 

پالک  23  قرار دارد.

 شرکت ریسندگي و بافندگي بهریس اصفهان )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 99/9/12، داود طبســي ) نماینده شــرکت بهســاز 
مشارکت هاي ملت( به عنوان رییس هیات مدیره، ناصر علي اکبري )نماینده شرکت ساختماني 
ملت به شناس( به عنوان نائب رییس هیات مدیره، محمد علي خادمي ) نماینده شرکت راهبري 

صنایع بهساز به شناس( به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند.
 

 شرکت نساجي گوهر چاپ کویر یزد )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 99/9/23، عماد سلطاني 
به سمت عضوهیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره و مجید سلطاني به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره، علي پاینده به سمت مدیرعامل، موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت تدبیر محاسب 
آریا به سمت بازرس اصلي و میالد مشکوه به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه 
یزد امروز جهت نشر آگهي هاي شرکت تعیین شد. صورت هاي مالي منتهي به سال مالي98 

مورد تصویب قرار گرفت.

 شرکت نساجي آذر گیو کاشان )با مسئولیت محدود(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 99/٧/14، مرکز اصلي شرکت به کاشان، 
شهرک صنعتي راوند، ورودي اصلي، خیابان 18 شرقي، بلوار فجر، پالک 1001، طبقه همکف 

به انتقال یافت.

 شرکت زرین نخ ایرانیان )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هیأت مدیره مورخ 9٧/8/21 ، سحر خوش خلق به سمت مدیرعامل، سارا 
خوش خلق به سمت رئیس هیئت مدیره، روح اله آدینه وند به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، 
عذرا فتحی به سمت بازرس اصلي و  نوید محمدي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.

شرکت ریسندگي و بافندگي زرین نخ شمال )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 98/12/6،  فاطمه معظمي به سمت رئیس هیأت 
مدیره ، محبوبه نیکخواه قمي به ســمت نایب رئیس هیأت مدیره ، فرزانه اکبري به سمت 
مدیرعامل، حسن خبازي به سمت بازرس اصلي و عبدالحمید غفوري به سمت بازرس علي 

البدل انتخاب شدند . روزنامه ابتکار جهت درج آگهي هاي شرکت انتخاب شد.
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 شرکت منسوج بي بافت پاکان پارسیان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 98/8/٧، علي اصغر بلوکي به 
سمت بازرس اصلي و حمید منافي  به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.  روزنامه کار و 

کارگر جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت ترمه باف اصفهان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 99/8/1، مرکز اصلي شرکت در  اصفهان، 
جلفا، کوچه یعقوب خان،  خیابان نظر غربي، پالک 102 ، مجتمع امین، فاز 2، طبقه هشتم 

قرار دارد.
 

 شرکت عالي بافان سپاهان )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/9/9 ، ندا رضایت به عنوان رئیس هیئت مدیره ، زهره 
اخروي به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره، جمال رضایت به عنوان مدیرعامل، مجید هرمزي 
به عنوان بازرس اصلي و حمید رضا قزلباش به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه 

نسل فردا جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین گردید.
 

 شرکت صنایع فرش بافته هاي نفیس الیافان )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ99/9/1، علي گیالسي  

به عنوان بازرس اصلي و محمدرضا مهدویان مفرد به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شد.

 شرکت فرش آویسا کاشان )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 99/8/21، سرمایه شرکت از مبلغ 50/000/000/000 

ریال به مبلغ 120/000/000/000 ریال افزایش یافت.

 شرکت تولیدي ریسندگي و بافندگي قائم بافت جزه ) سهامي عام(
 طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/8/20، محمود تفضلي به سمت رئیس هیئت مدیره 

و سعید کبیري به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره  انتخاب شدند

 شرکت نساجي نادیا فرش کاشان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ99/9/8، ابوالفضل آبیار به 
سمت بازرس اصلي و مجتبي عابدزاده به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. ترازنامه و 

حساب سود و زیان سال مالي 1398 شرکت به تصویب رسید.

 شرکت سبز پوشان الماس گستر )بامسئولیت محدود( 
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 99/8/3، مختار الماسي  به سمت 

رئیس هیئت مدیره ، داور اقبالي  به سمت مدیرعامل  انتخاب شدند.

 شرکت گوهر بافت دلیجان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 99/9/9، موضوع شرکت به شرح ذیل  تغییر 
یافت:» تولید انواع الیه هاي ســوزني و دوخته شده و صنعتي نبافته و هر گونه فعالیت مجاز 
مرتبط با موضوع شرکت و خرید و فروش کاال، واردات مواد اولیه و ماشین آالت مورد نیاز و 
صادرات محصوالت تولیدي شرکت و همچنین کلیه مواد اولیه و کاال هاي مجاز، و مشارکت 

و دریافت تسهیالت از بانکها و سایر موسسات دولتي؛پس از اخذ مجوزهاي الزم. 

 شرکت تعاوني پوشاک ایمن سامت ماهشهر 
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/8/3 ، فاطمه خاکي به سمت رئیس هیئت مدیره، زهرا 

حسني به سمت نائب رئیس  هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند.

 شرکت فرش اوژن کویر کاشان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 99/8/4، ترازنامه و حساب 
سود و زیان سال مالي 139٧ و 1398 به تصویب رسید. منصور محمدرضایي و روح اله آهنج 
به عنوان بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند.  روزنامه نسل فردا جهت درج آگهي هاي 

شرکت تعیین شد.

 شرکت صنایع تکمیل فرش فرانه بهار ) بامسئولیت محدود(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 96/10/23، محل شرکت به تهران، 
خیابان ولیعصر، کوچه ساعي دوم، خیابان اشکاني، پالک 9، مجتمع مسکوني 9، طبقه هفتم  

واحد 22 تغییر یافت.

 شرکت تعاوني کاوه زیپ زرند 
برابر صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ 99/8/12 ، مسعود و مجید فصیح به عنوان اعضای هیات 

تصفیه و ابوالفضل فصیح به مدیر تصفیه انتخاب شدند.

 شرکت ایپک بافت صنعت پارسیان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 99/8/20، داود باقرزاده  
به ســمت رئیس هیئت مدیره ، حسن باقرزاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، یعقوب 
باقرزاده به ســمت مدیرعامل،زینب ریحاني به عنوان بازرس اصلي  و علي شــکري به 
عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه کار و کارگر جهت درج آگهي هاي شرکت 

تعیین شد.

 شرکت ابریشم بافت زاگرس )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 99/8/6،  حسین اخوان  
به سمت مدیرعامل،احمد رضائي به سمت رئیس هیئت مدیره، سعید اخوان به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره، محمد علیشــاهیان و رضا اکبري  به سمت بازرس اصلي و علی البدل 
انتخاب شــدند.. پس از ارائه صورتهاي مالي منتهي به سال 1398 و تراز مالي مورد تصویب 

مجمع قرار گرفت.

 شرکت فرش ساده نماي کاشان
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 9٧/9/115، علي محمد نجات خواه به سمت رییس هیئت 
مدیره ، انســیه یزالني به ســمت نایب رییس هیات مدیره، رحمت اله نجات خواه  به سمت 
مدیرعامل،  محمد گندمکار  و مجتبي جندقیان به عنوان بازرس اصلي و علي البدل شرکت 
انتخاب شــدند. تراز مالي سال 93 الي 96 به تصویب رســید.روزنامه نسل فردا جهت درج 

آگهي هاي شرکت تعیین گردید.

 شرکت بافندگي رنگ و تکمیل حریر نقش اسپادان  )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 99/9/4، حسین نخ کار به 
سمت مدیرعامل ، محمدرضا نخکار به سمت رئیس هیئت مدیره ، مرتضي نخکار  به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره ، حیدرعلي جعفرزاده به ســمت بازرس اصلي, احمد عباد سیچاني 

سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.
 

 شرکت جمیل کرک بافت )سهامي خاص(
1399برابرصورتجلســه هیئت مدیره مورخ 8/25/ 99، کوهزاد سلطاني نژاد )به نمایندگي از 
شرکت گســترش صنایع و معادن ماهان( به سمت رئیس هیئت مدیره ، بابک خیرخواه )به 
نمایندگي از شرکت توسعه فرآوري صنایع و معادن ماهان سیرجان( به سمت نائب رئیس هیات 
مدیره ، محمدرضا پورکاشفي )به نمایندگي از شرکت راهسازي و معدني پویا متین سمنگان( و 

امید سلجوقي به سمت مدیرعامل انتخاب شدند.
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 شرکت بافت پوش خاورمیانه )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده  مورخ 99/٧/13، روزنامه 

کثیراالنتشار ابرار جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.

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

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

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

11 انتقال یافت.

 شرکت مهتاب بافت حریر )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده  مورخ 99/9/4،  مریم آذر سعید به 

سمت مدیرعامل، محسن
طراوات به سمت رئیس هیئت مدیره و آمحمد حسین اخالصي به سمت نائب رئیس هیئت 

مدیره انتخاب شدند.
 

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

4000000000 ریال به مبلغ 50000000000 ریال افزایش یافت.

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

رئیس هیئت مدیره تعیین شدند.

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

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

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

انتخاب شدند.

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

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

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

البدل انتخاب شدند.

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

مدیرعامل انتخاب شدند.

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

تصویب قرار  گرفت.
 

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

صورت هاي مالي منتهي به سال 98 به تصویب رسید.

 شرکت کیسه بافي ثمین )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده  مورخ 99/6/15،  ترازنامه و 
حســاب سود و  زیان عملکرد سال 139٧ و 1398 شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 
جواد راستگار به سمت رئیس هیئت مدیره، داود شاه جوان به  سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، 
علي قلمزن به  به سمت مدیرعامل، موسسه حسابرسي امین حسابرس افق  به عنوان  بازرس 

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

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

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

 شرکت فرش ابریشم شمال )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده  مورخ 99/8/28، ترازنامه وحساب 
سود وزیان منتهي به سال مالي 1398 به تصویب رسید . فرید ضابطي به عنوان رئیس هیئت 
مدیره ، فرزانه ضابطي به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، عباسعلي ضابطي به عنوان مدیرعامل، 
موسســه پردازش حســاب هونام به عنوان بازرس اصلي و نیما آریان پور به عنوان بازرس 

علي البدل انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت ریسندگي و بافندگي بهپود یزد )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 99/٧/25، مسعود مجاهد به عنوان رئیس 
هیئت مدیره، حمید مجاهد به عنوان مدیرعامل، نازنین لطیفي به عنوان نایب رئیس هیئت 
مدیره، عصمت سامعي به سمت بازرس اصلي  و ماشاءاله سامعي به سمت بازرس علي البدل 
انتخاب شدند . روزنامه پیمان یزد جهت نشر آگهي هاي شرکت تعیین شد . صورت هاي مالي 

منتهي به سال های 139٧ و  1398 مورد تصویب قرار گرفت.

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

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

زیان شرکت منتهي به سال 1398 مورد تصویب قرار گرفت.

 شرکت سورنا فرش ایرانیان )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده  مورخ 98/10/20، ترازنامه و حساب 
سود و زیان سال مالي 139٧ به تصویب رسید. موسسه حسابرسي تلفیق نگار به  عنوان بازرس 
اصلي و عباس قامتي به عنوان بازرس علي البدل  انتخاب شــدند. روزنامه  نسل فردا براي 

آگهي هاي شرکت تعیین شد.

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

سالهاي مالي 139٧ به تصویب رسید.

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

مبلغ 1500000000 ریال افزایش یافت.

 شرکت ریسندگي بستان آباد )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده  مورخ 9٧/12/11،  محل شرکت به  آذربایجان 

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

 شرکت نساجي پرین آریایي )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده  مورخ 9٧/8/15، ترازنامه و 
حساب سود و  زیان شرکت منتهي به سال هاي مالي 1395 و 1396 به تصویب رسید. روزنامه 
نســل فردا جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.  ناصر چاوشي بعنوان بازرس اصلي و 

منصور محمدرضائي بعنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.

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

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

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

436 ، طبقه همکف  انتقال یافت.

 شرکت صنایع طراحان دوخت یزد )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده  مورخ 99/6/20، سید جواد 
عبداللهي  به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، رضوان اخالصیان بســمت نایب 
رئیس هیئت مدیره،  نسرین سیف الدیني به  سمت بازرس اصلي و مهدي گل وردي به 
سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه پیمان یزد جهت نشر آگهي هاي شرکت 

تعیین شد.

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

ریال به مبلغ 24000000000 ریال افزایش یافت.

 شرکت ریسندگي رشید بلداجي )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده  مورخ 99/2/15، جهانبخش 
قاســمي  به سمت مدیرعامل، فریبزر طاهري به ســمت رئیس هیئت مدیره، قاسمعلي 
طاهري به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره ، کیومرث طاهري دهنوئي و رضا قاسمي به 
ســمت بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند. روزنامه رسالت جهت چاپ آگهي هاي 

شرکت تعیین گردید.

 شرکت صنایع فرش کیمیا زرین کاشان )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده  مورخ 99/9/2٧، نام شرکت به کیمیا زرین  

کاشان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

 شرکت فرش کسري یزد )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/٧/15، مرتضي صفدري زاده بعنوان رئیس هیئت 
مدیره، محمد صفدري زاده   بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره، حمید رضا رضائیان به عنوان 
مدیرعامــل، مصطفي کوکب زاده به عنوان بازرس اصلي و عباس مومني بعنوان بازرس 
علي البدل انتخاب شــدند. روزنامه پیمان یزد جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد . 
صورتهاي مالي شرکت منتهي به ســال های 9٧ و 98 مورد تأیید و تصویب مجمع قرار 

گرفت. 

 شرکت امین نسج تهران )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده  مورخ99/٧/2٧، علي حبشي 
به سمت رئیس هیات مدیره، شیرین محمدي به سمت نائب رئیس، امین حبشي به سمت 
مدیرعامل، یوسف آقایي  به سمت بازرس اصلي و زهرا دوایي به سمت بازرس علي البدل 

انتخاب شدند.

 شرکت صنایع نساجي و بازرگاني نگین سابین بیدگل
طبق صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 9/22/ 99 ، کریم سعدآبادي بعنوان رئیس هیئت 
مدیره، مرتضــي رزاق زاده  بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره، علــي رزاق زاده به عنوان 

مدیرعامل انتخاب شدند.

 شرکت ریس باف یزد )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 99/8/24، سیدمحمود امامي به سمت رئیس 
هیئت مدیره ، ســیدعلي امامي به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و نصراله شریف به 
عنوان مدیرعامل انتخاب شدند. روزنامه پیمان یزدجهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت نساجي ایده بافت زرین)سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/٧/30، محل شرکت به قزوین ، آبیک ، شهرک 

صنعتي کاسپین ، بلوار ابتکار جنوبي تغییر یافت.

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

علي البدل انتخاب شدند.
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 شرکت رنگین رویاي کارن )با مسئولیت محدود(
تولید، توزیع، پخش و فروش انواع پارچه و پوشاک زمینه فعالیت، 1/000/000 ریال سرمایه، 
عزیزه المع درخشان مدیرعامل و آذربایجان شرقي، بناب، بلوار رسالت، کوچه هدایت 1 مرکز 

اصلی شرکت است.

 شرکت تعاوني پوشاک رنگین کمان ارکیده 
تولید پوشاک  زمینه فعالیت،10،500،000 ریال سرمایه، فاطمه مرادي مدیرعامل و پلدختر،  

کوچه گلستان، کوچه شهید فریدون محمودي مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت تعاوني اطلس دوخت زیباي چهارمحال 
تولید پوشاک و کاور مبل زمینه فعالیت، 500/000 ریال سرمایه، کبري حیدري مدیرعامل و 
چهارمحال و بختیاري،  فارسان، خیابان شهید بهشتي، کوچه 11 ، مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت تعاوني نساج بهار آکام زاگرس 
طراحي و تولید انواع پوشــاک مردانه زنانه و بچه گانه، مجلسي و محلي، کت و شلوار زمینه 
فعالیت، 3/500/000 ریال سرمایه، سیده شیرین صیدائي مدیرعامل و چهارمحال وبختیاري، 

شهرکرد، خیابان شهید مجتبي استکي، کوچه فرعی 3 مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت نوین نساج مانا ایساتیس )سهامي خاص(
تکمیل انواع پارچه و کلیه عملیات نساجي مربوطه  طراحي پارچه، رنگرزي پارچه و الیاف و 
چاپ بر روي پارچه  تولید بنا بر سفارش مشتري تامین، تجهیز و بهره برداري از واحد تولیدي 
صنعتي ریســندگي و بافندگي  تولید انواع الیاف ، نخ، پارچه، تریکو و انواع منسوجات  تولید 
پارچه رومبلي، پارچه پرده اي، فرش، روفرشــي، زیرانداز و روانداز زمینه فعالیت، 10000000 
ریال سرمایه، حسین غریب مدیرعامل و یزد،  شهرک صنعتي یزد، منطقه ویژه اقتصادي، بلوار 

تجارت مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت رسام بافت رامان )سهامي خاص(
تولید محصوالت نساجي اعم از پارچه مبل، ریسندگي، رنگرزي و هیت ست انواع نخ و الیاف، 
چاپ پارچه، بافندگي انواع پارچه بافي، پوشاک، آهار و تکمیل محصوالت نساجي، تهیه و تولید 
و واردات انواع الیاف پلي استر، پنبه و پلي پروپیلن، ارائه خدمات تابندگي، نخ تابي، چله پیچي 
زمینه فعالیت، 100،000،000 ریال سرمایه ، رامین عامري مدیرعامل و کهریزک، جاده قدیم 
قم، خیابان شــهرک حمل و نقل کاالي تهران، پالک 29 ، طبقه همکفمرکز اصلی شرکت 

است.
 

 شرکت کیمیا فن آوران زیست )با مسئولیت محدود(
طراحي و ساخت انواع مواد آنتي باکتریال براي انواع مختلف الیاف طبیعي و مصنوعي زمینه 
فعالیت، 1،000،000 ریال سرمایه، علیرضا نوروزي مدیرعامل و کرج، شهرک مطهري،خیابان 

اردالن ، خیابان شاهد مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت آرسس سمنگان پارس )با مسئولیت محدود(
تهیه، بســته بندي و توزیع انواع پوشــاک زمینه فعالیت، 10،000،000 ریال سرمایه، سعید 
پورقیومي مدیرعامل و شــیراز،  شهرک ولیعصر، خیابان فدک، کوچه ٧ مرکز اصلی شرکت 

است. 

 شرکت تعاوني کبریا دوخت یارا 
تولید پوشــاک زمینه فعالیت، 63،000،000 ریال ســرمایه، مریم داراب پور مدیرعامل و 
اهواز،  کوي رمضان، خیابان  20 متري خالدي ، پالک 103 ، طبقه همکف مرکز اصلی 

شرکت است.

 تاسیسات شرکت های نساجی

 شرکت زر دوخت پوش ایرانیان )سهامي خاص(
تولید و پخش انواع پوشاک مردانه و زنانه  دوخت البسه ارگان هاي دولتي و غیردولتي زمینه 
فعالیت، 1000000 ریال سرمایه، علي چگني مدیرعامل، بروجرد، خیابان جعفري، کوچه بازار، 

پالک 15، طبقه همکفمرکز اصلی شرکت است.

 شرکت تولیدي مانا تندیس رسام )بامسئولیت محدود(
تولید و توزیع انواع پوشــاک زنانه، مردانه و بچه گانه زمینه فعالیــت،1،000،000،000 ریال 
سرمایه، کریم ستوه نیا  مدیرعامل و تهران، خیابان انقالب اسالمي، بن بست شاهرود، پالک 

8، طبقه اول، واحد 5 مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت  طلوع ایفا )بامسئولیت محدود(
تهیه، تولید، توزیع انواع پارچه و منســوجات زمینه فعالیت، 1،000،000 ریال سرمایه، محمد 
صفائي مدیرعامل و تهران، مجیدیه، تپه شــمس آباد، خیابان شهید برادران پناهي نیا،کوچه 

هشتم، پالک 20 ، طبقه دوم، واحد 15 مرکز اصلی شرکت است.  

 شرکت منسوجات فیروزه نیلگون سهامي خاص
تولید انواع نخ و و موکت، کاالي خواب،انواع بالش ، لحاف، تشک هاي فنري، کاور ، ملحفه 
، انواع تشک، عملیات مقدماتي ریسندگي، حالجي الیاف نساجي زمینه فعالیت، 1،000،000 
ریال ســرمایه، رســول ذوالقدر مدیرعامل و قزوین، خیابان  منتظري جدید، کوچه سهراب، 

بن بست سهراب 1، پالک 22 ، طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است. 
 

 شرکت نگین پایتخت ماندگار )سهامي خاص(
تجهیز و راه اندازي واحدهاي صنعتي و تولیدي صنایع نساجي اعم از ایجاد واحدهاي بافندگي 
و خرید و فروش، توزیع و پخش، تهیه و تولید انواع نخ و فرشهاي ماشیني مواد اولیه، واردات 
و صادرات ماشین آالت مربوطه و منسوجات و سایر محصوالت نساجي، چله پیچي و آهار و 
تکمیل و ریسندگي و رنگرزي  زمینه فعالیت،  10،000،000 ریال سرمایه، محمدجابر قیاسی 
مدیرعامل و آران و بیدگل، شهرک سلیمان صباحي، بلوار کشاورز، بلوار کارگر ، پالک 110 ، 

طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت آفرین فرش سیلک )سهامي خاص(
تولید محصوالت نساجي اعم از ریســندگي انواع نخ، بافندگي انواع فرش ماشیني، موکت، 
پارچه بافي، پوشــاک، آهار و تکمیل محصوالت نســاجي، تهیه و تولید و واردات انواع الیاف 
پلي اســتر، پنبه و پلي پروپیلن، ارائه خدمــات تابندگي، نخ تابي و چله پیچي زمینه فعالیت، 
500،000،000 ریال ســرمایه ، خاطره ســتوده مدیرعامل و کاشان، محله صنایع کارگاهي 

امیرکبیر، خیابان بیستم، فرعي اول مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت کیان جامه کوک به  کوک )سهامي خاص(
تولید الیــاف زمینه فعالیت، 100،000،000 ریال ســرمایه، علي  نقي محلوجي مدیرعامل و 
اصفهان، چشمه باقرخان، خیابان مبارزان غربي، کوچه شهید احمدصداقت، پالک  98 ، پالک 

قدیمي 125 ، طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت پوشاک شادي آذر )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، 500/000/000 
ریال سرمایه، شادي هژیري آذر مدیرعامل و تهران، خیابان فلسطین، خیابان روانمهر، کوچه 

شهید فرهاد خادم، پالک 10 ، طبقه اول مرکز اصلی شرکت است. 
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مقدمه
بررسی عکس العمل بین پارچه و هوا یا به عبارت دیگر رفتار آیرودینامیک پارچه 
براي بسیاري از کاربردهاي پارچه مثل پاراگالیدر، چتر نجات و پوشاک ورزشی 
آیرودینامیک  خواص  اندازه گیري  منظور  به  اولیه  بررسی هاي  در  است.  مهم 
پاراگالیدر، تأثیر مواردي مانند نسبت منظري، انحناي کانوپی، سرعت و غیره روي 

پاراوینگ هاي متداول مورد مطالعه قرار گرفت.
پس از آن مطالعات اغلب روي پاراوینگ تمام انعطاف پذیر متمرکز گردید. در سال 
1970 بررسی تونل باد براي پاراوینگ هاي تمام انعطاف پذیر با ابعاد بزرگ که در 
آن طول دکل از 15 تا 24 متغیر است توسط فالرسکی و مورت انجام شده است.

 آزمایش ها روي پاراوینگ هاي تولید شده به روش هاي گوناگون)چسب، دوخت و 
دوخت با نوار تقویت شده(  و نیز کانوپی با چندین روزنه انجام شده است.

در سال 1970 مورگان پاراوینگ تمام انعطاف پذیر دو دکله با میزان متفاوت مواد 
نفوذپذیر و مواد با نفوذپذیري متفاوت در لب هاي خارجی را بررسی کرد. آزمایش 
تونل باد به منظور اندازه گیري عملکرد و خواص باز شدن انجام گرفت. نتایج نشان 
داده است که تغییرات یاد شده تاثیر اندکی روي پارامترهاي باز شدن دارد ولی باعث 
کاهش در عملکرد پرواز می گردد .  مورگان و برداشاودر سال 1970 آزمایش هاي 
تونل باد و پرواز آزاد را براي بررسی خواص آیرودینامیک و باز شدن پاراوینگ تک 
دکله صلب و تک دکله داراي روزنه استفاده کردند . فورنیر و سلیمنو در سال 1970 
مطالعه روي اثرات روش تولید، جزئیات طراحی و چینش متفاوت روزنه کانوپی را 
انجام دادند. آمورا و مشود رفتار دینامیکی پاراگالیدر را در تونل باد آزمایش کردند. از 
آنجا که پاراگالیدر از تعداد زیادي سلول هاي مشابه تشکیل شده است، آزمایش ها 
روي یک مدل سلولی پاراگالیدر انجام گرفته است. محققان در مقاله بعدي خود 
آزمایش تونل باد را به منظور به دست آوردن پروفایل سطح قابل تورم سه بعدي 

و توزیع فشار سطح روي مدل سلولی انجام دادند. مقایسه بین ضرایب پسا و برآ 
در حالت دو بعدي و سه بعدي نشان دهنده اختالف اندک بین این دو مقدار بود.

در همان سال آزمایش ها متعددي در تونل باد به منظور بهبود عملکرد کانوپی 
پاراگالیدر توسط همین محققان انجام شد. در این آزمایش ها چهار مدل سلولی 
متفاوت براي بررسی اثر شکل ورودي هوا روي خواص آیرودینامیک سلول کانوپی 
قابل تورم مورد استفاده قرار گرفت. لینگ و همکارانش انیمیشن حرکت لباس را 
به وسیله مدلی بر اساس ساختار دینامیکی و تئوري آیرودینامیکی بال با سرعت 
پایین به دست آورد. توزیع نیروهاي ناپایدار روي پارچه اندازه گیري شده و سپس 
براي سنجش جابجایی لحظه هاي نقاط مختلف پارچه استفاده شد. در ادامه این 
کار، آنها مثالی از حرکت پرده در جریان هواي آزاد و نزدیک دیوار را حل کردند. در 
همان سال مطالعه ای روي ارتباط بین جریان هواي اطراف پارچه انجام شد. در این 
مطالعه، مدل نیروي نیمه پایدار و ناپایدار استفاده شد . در مطالعات انجام شده تنها 
به آزمایشات تجربی بسنده شده است. هدف این مقاله پیشنهاد یک مدل شامل 

جرم- فنر و میراکننده براي اندازه گیري نیروهاي آیرودینامیکی پارافویل است.

مدل سازي
جی و دیگران در سال 2005 از مدل جرم- فنر براي پیش بینی رفتار آویزش 
پارچه هاي تاري- پودي استفاده کردند. خواص پارچه ها از سیستم کاواباتا محاسبه 
شده و براي محاسبه نیروهاي خارجی مورد استفاده قرار گرفت . در مقاله حاضر 
نیز مدل جرم  -  فنر- دمپر براي محاسبه نیروهاي آیرودینامیکی پارافویل استفاده 
شده است. مدل شامل پارافویل است که به صورت ثابت درون تونل باد قرار گرفته 
است همان طور که در شکل 1 آ دیده می شود 1 و 2 به ترتیب به پارافویل و المان 

االستیک اشاره دارد.

محاسبهنیرويبرآوپسايپارافویلبااستفادهازمدل
صفیه عبدي نسب1 | اسفندیار اختیاري1 | محمد سفید1ویسکواالستیک

چکیده
در ایــن مقالــه نیروهــاي آیرودینامیکــی پارافویل)ایرفویــل پارچــه اي( مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. شبیه ســازي ایرفویــل بــه صــورت متــداول بــا 
نرم افــزار فلوئنــت انجــام می گیــرد. ارزیابــی بــا نرم افــزار فلوئنــت پیچیــده اســت بنابرایــن در ایــن مقالــه مــدل جــرم - فنــر- دمپــر بــراي محاســبه 
نیروهــاي آیرودینامیکــی پیشــنهاد شــده اســت. ایــن سیســتم بــا چهــار درجــه آزادي و شــامل جــرم با فنــر خطــی و میرا کننــده اســت.  معادلــه تعادل 
نیروهــاي نیوتــن بــا فــرض متخلخــل نبــودن پارچــه اســتفاده شــده اســت. در ایــن مقاله ضرایــب برآ و پســا بــراي پارچه تــاري پــودي تافته محاســبه 
شــده اســت. نتایــج شــبیه ســازي نشــان می دهــد کــه زاویــه حملــه اثــر مهمــی روي ضریــب پســا دارد.اثــر ســرعت جریــان هــوا روي نیــروي پســا 
قابــل توجــه اســت در حالــی کــه زاویــه حملــه نقــش کمتــري دارد. در ایــن مقالــه حداکثــر میــزان ضریــب پســا و نیــروي پســا بــراي زاویه حملــه صفر 

در ســرعت هــواي 20 متــر بــر ثانیــه 0,303 و 25 نیوتــن بــه دســت آمــده اســت.

تکنولوژی 
نساجی
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فرضیات:
1- فنر و میرا کننده خطی هستند.

2- جریان باد به عنوان نیروي ثابت براي تمام آزمایش در نظر گرفته می شود.
3-از تخلخل پارچه صرفنظر شده است.

۱- آنالیز مدل
در این بخش معادالت حاکم بیان شده است. با حل این معادالت نیروهاي برا و 
پسا محاسبه می شود. در این معادالت زوایاي حمله نیز قابل تغییر است. سه نیرو 
در این سیستم عمل می کند. نیروهاي خارجی شامل میراکننده که بر خالف بردار 

سرعت عمل می کند و نیروي باد.
نیروي داخلی که در اثر تغییر شکل فنرها ایجاد می شود . با استفاده از قانون نیوتن 
معادالت 1-5 به دست می آید. در این معادالت m جرم x در راستاي خط وتر 

ایرفویل و y در راستاي عمود بر خط ایرفویل است.
متغیرهاي k و c نیز ثابت فنر و ثابت میرایی است. α زاویه حمله را نشان می دهد. 

)1(
)2(
)3(
)4(
)5(

براي حل معادالت الزم است که پارامترهاي ثابت )m. k. c( محاسبه شود. ثابت 
فنر می تواند از منحنی تنش-  کرنش پارچه محاسبه شود.

2- حل عددي
حل عددي معادالت از روش رانگ کوتا امکان پذیر است. از آن جایی که روش 
رانگ کوتا تنها از معادالت درجه یک استفاده می کند معادالت، ابتدا به معادالت 
درجه یک تبدیل و سپس حل شد.  سپس نیروي برآ و پسا براي تمام سرعت ها از 
معادالت 6و 7 محاسبه می شود، ضرایب برآ و پسا نیز از معادالت 8و 9 به دست 
می آید که در آن A مساحت سطح در معرض جریان هوا و ρ وV به ترتیب دانسیته 
و سرعت جریان هوا هستند.  x جابجایی در راستاي خط وتر ایرفویل و y جابجایی 

در راستاي عمود است.

)6(
)7(
)8(
)9(

تست تجربی
براي آزمایش تجربی پارچه پلی استر صد درصد با بافت تافته انتخاب شده است. 
انجام شد. جدول 1  محاسبات در اعداد رینولدز متفاوت و زوایاي حمله12-0 

داده هاي مورد استفاده براي شبیه سازي را نشان می دهد.
در نهایت با استفاده از برنامه مطلب معادالت رانگ کوتا براي پارچه مورد نظر حل 
شد و مقادیر ضریب پسا در سرعت هاي مختلف و با زوایاي حمله مختلف به دست 

آمد . شکل 2 این مقادیر را نشان می دهد.

 نتیجه گیري
در این مقاله مدل جرم - فنر- دمپر براي اندازه گیري نیروهاي آیرودینامیکی 
ایرفویل استفاده شده است. این سیستم شامل جرمی و دو فنر و یک میرا کننده 
است. بنابراین معادالت تعادل از قانون دوم نیوتن به دست آمده و به وسیله روش 
رانگ- کوتا به صورت عددي حل شده است. سپس ضرایب برآ و پسا محاسبه 
می شود. نتایج شبیه سازي نشان میدهد که حداکثر نیروي پسا 25 نیوتن در زاویه 
صفر درجه و براي عدد رینولدز 105*3/5 است. نیروي پسا با افزایش زاویه حمله 

کاهش می یابد.

شکل ۱ آ( شماتیکی از پارافویل و ب( مدل شبیه سازي پارافویل

جدول ۱-داده هاي مورد استفاده براي شبیه سازي سیستم جرم- فنر- دمپر

شکل 2- ضرایب پساي محاسبه شده براي مدل 
پارافویل در زوایاي حمله و سرعت هاي متفاوت
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مقدمه
تأثیرگذار روي زیردست، راحتی  از مهم ترین عوامل  سختی خمشی پارچه ها 
پوشاک و آویزش پارچه می باشد. این رفتار پارچه به طور گسترده با مدل هاي تئوري 

و تجربی موردمطالعه و بررسی قرارگرفته اند.
شروع این مطالعات توسط peirce در سال 1960 بود که فرمول B=wc3 را ارائه 
کرد که B سختی خمشی و W وزن واحد سطح پارچه و خمشی پارچه می باشد. 
Caplan و Plat و Abbott در سال 1960 معادله ساده اي براي نسبت سختی 

پارچه به سختی خمشی نخ ارائه کردند که در این معادالت به دلیل فشار در نقاط 
اتصال نخ ها با یکدیگر و اینکه پارچه متناوباً از قسمت هاي سخت و انعطاف پذیر 
تشکیل شده است، نخ ها به صورت صاف فرض می شوند به همین دلیل این مدل 

نتوانست سختی خمشی پارچه ها را به اندازه کافی پیش بینی کند.
Owen و Livesey ارتباط بین استحکام خمشی پارچه و استحکام  در سال 1964
خمشی الیاف را با یک معادله ریاضی بیان کردند. از نظر آنها تاب نخ و فرو موج نخ 

عاملی بی تأثیر در استحکام خمشی می باشد.
در سال Abbott ،1973 و Leaf و Grosberg مدلی را بر اساس فرضیات که 
پارچه ها از تعداد زیادي صفحات بلند و نازک که در آن اثر برشی نادیده گرفته شده 
است، ارائه دادند. آنها با این فرضیات خواص خمشی صفحات موازي را پیش بینی 
کردند و براي به دست آوردن ارتباط بین نیروي کوپل اعمالی و انحناي پارچه 

بررسی هاي تئوري انجام دادند که نتایج آنها با نتایج Abbott متناقض بود.
مطالعه اي در سال 2000 توسط Alimaa و همکاران انجام گرفت. در این پژوهش 
مدلی ارائه شد که بر اساس آن نخ ها در ساختمان بافت پارچه حلقوي پودي ساده و 

ریب 1×1 به صورت مستقیم و افقی در راستاي رج و به صورت عمودي در راستاي 
ردیف قرارگرفته اند. آنها تأثیر ساختمان پارچه و سختی خمشی نخ ها را روي ممان 

خمشی اصطکاکی و استحکام خمشی بررسی کردند. 
در سال Ajeli 2009 و همکاران روابطی ارائه کردند که در آنها سختی خمشی 
پارچه هاي حلقوي تاري تابعی از ساختار پارچه، تراکم حلقه ها و سختی خمشی 

نخ ها می باشد.
خمشی  استحکام  بین  ارتباط   Tohidi ،Nosrati و   Jeddi و  سال2013  در 
پارچه هاي تاري پودي با ساختار پارچه، تراکم پارچه و نمره هاي نخ به دست آوردند. 

آنها نشان که طول نخ شناور در پارچه در استحکام خمشی پارچه اثر می گذارد.
در سال Jeddi 2017 و Shaikhzadeh ، Sadeghi با استفاده از روش انرژي و 
مدل دوجزئی و سه جزئی، استحکام خمشی پارچه هاي تافته و سرژه را محاسبه  
کردند. آنها به این نتیجه رسیدند که همبستگی خوبی بین نتایج تجربی که با 
دستگاه اندازه گیري طول خمش شرلی به دست آمده بود با نتایج تئوري وجود دارد

اگرچه مطالعات تجربی و تئوري بسیاري روي پارچه هاي تاري پودي انجام گرفته 
اما مطالعات اندکی روي پارچه هاي حلقوي پودي انجام شده است. به همین دلیل 
هدف از این مطالعه ارائه یک مدل مکانیکی که با آن بتوان سختی خمشی 

پارچه هاي حلقوي پودي ساده پیش بینی کرد.

مدل مکانیکی
فرضیات مدل سازي:

آ( سختی خمشی در پارچه هاي حلقوي پودي عمدتاً از جمع سختی خمشی نخ هایی 

مدلهندسی-مکانیکیسختیخمشیپارچههايحلقويپوديساده
مجید خانی زاده1 | علی اصغر  اصغریان جدي1

چکیده
مطالعــه رفتــار خمشــی پارچه هــا از مســائل مهــم در تحقیقــات علمی نســاجی و کاربردهــاي صنعتی آن می باشــد. ســختی خمشــی یکــی از پارامترهاي 
تأثیرگــذار روي زیردســت و راحتــی پوشــاک اســت. ســختی خمشــی پارچه هــا تابعــی از ســختی خمشــی اجــزا آن می باشــد بنابــر ایــن در پارچه هــاي 

حلقــوي پــودي وابســته بــه ســاختمان پارچــه و فواصــل رج و ردیــف و اســتحکام خمشــی نخ می باشــد.
در ایــن کار تحقیقاتــی مدلــی بــر اســاس روش انــرژي و تئــوري کاســتیلیانو کــه بــه نــام مــدل هندســی- مکانیکــی ارائــه شــده اســت. در ایــن مــدل 
حلقــه بافــت از ترکیــب خطــوط مســتقیم و مــورب بــه وجــود آمــده اســت و بــه دلیــل انــواع مختلــف نــخ و حجیــم بــودن آنهــا و همچنیــن فشــردگی 
ــود؛  ــم می ش ــف خ ــتاي رج و ردی ــه در راس ــه پارچ ــی ک ــر زمان ــه انعطاف پذی ــخت ب ــمت س ــبت قس ــراي نس ــدوده اي ب ــت مح ــه باف ــا در ناحی نخ ه

تعریف شــده اســت.نهایتاً، ســختی خمشــی پارچــه در راســتاي رج و ردیــف تخمیــن زده شــد.

تکنولوژی 
نساجی
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که در راستاي خمش تحت نیرو قرارگرفته اند به دست می آید.
ب( استفاده از مدل خط هاي مستقیم که طبق این مدل همانطور که در شکل 
1- الف نشان داده شده است، حلقه ها به صورت مجموعه اي از نخ هاي االستیک 

مستقیم و مورب در یک صفحه فرض شده اند.
ج( نخ ها در پارچه ها از میان دو ناحیه عبور می کنند. یک ناحیه، ناحیه اي که نخ ها 
تحت فشار هستند که تقاطع حلقه سوزن و سینکر هست و کاماًل صلب در نظر 
گرفته شده اند؛ و ناحیه دوم ناحیه انعطافپ ذیر است، که در آن نخ ها از یک تقاطع 

به تقاطع بعدي می روند.
با در نظر داشتن این مالحظات ما یک مدل ساختاري براي خمش پارچه هاي 
ترکیبی  ساختمان  داخل  نخ هاي  آن  طبق  که  کردیم  پیشنهاد  پودي  حلقوي 
از میله هاي مستقیم و مورب بوده و در آن از یک میله دوجزئی براي نمایش 
بخش خمش قسمت صلب پارچه استفاده شد؛ بنابراین انتظار داریم سختی خمشی 
پارچه هاي حلقوي پودي حاصل جمع مقاومت خمشی این نخ هاي مستقیم و مورب 

باشد.
در این پژوهش سختی خمشی میله ها به 2 بخش ذیل تقسیم شد:

1- سختی خمشی میله مورب که همان میله مستقیم با زاویه می باشد.
2- سختی خمشی میله دوجزئی که از قسمت انعطاف پذیر و قسمت سخت تشکیل 

شده است.

۱- سختی خمشی میله مورب

همان طور که در شکل 2- الف نشان دادهشده است، میله مستقیم خمشده و 
توسط گشتاور M به صورت منحنی درآمده است. معادله دیفرانسیلی مربوط به 
زاویه انحناي φ ممان خمشی M در یک میله االستیک که سطح مقطع آن نسبت 

به صفحه  عمود بر بارگذاري متقارن است و در معادله )1( نشان داده شده است.

که در آن B=EI سختی خمشی نامیده می شود و همچنین E مدول االستیسیته 
و I ممان اینرسی است. میله موربی در شرایط طبیعی یکسان و همچنین شرایط 
مرزي هندسی یکسان در شکل 2- الف نشان داده شده است. با در نظر گرفتن این 
شکل گشتاور M به دو مؤلفه گشتاور پیچشی Mt و گشتاور خمشی Mb تجزیه 
می شود. همچنین انرژي کرنشی خمشی Ub و انرژي کرنشی پیچشی Ut به 

صورت زیر محاسبه می شود:

که در اینجا GJ سختی پیچشی میله نامیده می شود؛ که G مدول االستیسیته 
برشی J ممان اینرسی قطبی ناحیه سطح مقطع است. انرژي کرنشی کل حاصل 

جمع این دو انرژي کرنشی است که در معادله )3( نشان داده شده است:

با ساده سازي رابطه )3( به رابطه )4( می رسیم؛

با استفاده از قضیه کاستیلیانو   خواهیم داشت؛

 
با توجه به شکل 2- الف  و با فرض کردن سطح مقطع دایروي براي 

شکل ۱:الف( بافت حلقوي پودي ساده با خطوط مستقیم و مورب، ب( حلقه ساده شده بافت و پ(زوایاي تأثیرگذار در راستاي رج و ردیف 

شکل2: الف( خمش خالص واردشده به میله مستقیم و مورب ب( خمش میله دوجزئی
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نخ J=2I  و همچنین با در نظر گرفتن رابطه بین مدول االستیسیته برشی و مدول 
االستیسته فرمول  معادله )5(را بازنویسی کرده و خواهیم داشت؛

و درنهایت به معادله )7(میرسیم:

با مقایسه معادله )7( با معادله )2( داریم:

که ′B سختی خمشی میله مورب است.

2- سختی خمشی میله دوجزئی
همانطور که در شکل 2- ب نشان داده شده است نسبت قسمت سخت به قسمت 

انعطاف پذیر طبق رابطه )10( است.

از معادله )1( نتیجه می گیریم؛

با باز کردن معادله )11( داریم؛

انتگرالگیري از رابطه )12( خواهیم داشت؛

استفاده از رابطه )10( ، معادله )13(  و با خالصه سازي رابطه )14( نتیجه می شود.

همانطور که میدانیم R<1 و با فرض کردن  درنهایت به 
معادله )15( می رسیم.

همان طور که در شکل 1- پ مشاهده می شود، زاویه  زاویه تأثیرگذار در خمش 
پارچه زمانی که خمش در راستاي ردیف و زاویه  تأثیرگذار در خمش پارچه زمانی 
که خمش در راستاي رج است، در نظر گرفته شده است و بر اساس معادالت زاویه 

)16( و )17( بیان می شود؛

سختی خمشی پارچه حلقوي پودي در دو راستاي رج و ردیف
درنهایت سختی خمشی پارچه در دو راستاي رج و ردیف پارچه هاي حلقوي پودي 

بیان گردید.
معادله )18( سختی خمشی قسمت انعطافپذیر پارچه در راستاي رج

و معادله )19( سختی خمشی پارچه در راستاي رج را نشان می دهد؛

که در این رابطه  است. به دلیل فشردگی متفاوت نخ هاي مختلف در 
نقاط اتصال حلقه هاي سینکر به حلقه هاي رج بعد ضریب فرمول* در محدوده 3/6 
تا4 متغیر است. به طور مشابه، معادله اي براي سختی خمشی در راستاي ردیف 

پارچه حلقوي پودي ارائه شد.
معادله ) 20 ( سختی خمشی قسمت انعطاف پذیر در راستاي ردیف

و معادله ) 21 ( سختی خمشی پارچه در راستاي ردیف را نشان میدهد؛

در شکل 1-ب نشان داده شده است؛ به دلیل چسبیدن دو پاي حلقه به یکدیگر 
نسبت h/d طبق Leaf )1958( برابر فرمول 20/8 می باشد و d=2Dهمچنین؛

در شکل 1-ب واضح است که 2y در قسمت سخت پارچه زمانی که خمش در 
راستاي ردیف باشد در محاسبات مورداستفاده قرار می گیرد اما به دلیل فشردگی 
نخ ها درون بافت این عدد کمتر از 2 است. به دلیل فشردگی هاي متفاوت نخ هاي 
مختلف ضریب k2 نیز در اینجا تعریف می  شود که این ضریب در محدوده 1/8 تا 
2 می باشد. پس در رابطه RW ،21 به صورت  تعریف می  شود

نتیجه گیري
به دلیل پیش بینی سختی خمشی پارچه حلقوي پودي ساده مدل مکانیکی بر 
اساس روش انرژي و تئوري کاستیلیانو با ساده سازي حلقه هاي بافت به صورت 
خط هاي مستقیم و مورب نوشته شد. با داشتن سختی خمشی نخ و قطر نخ و 
همچنین پارامترهاي هندسی پارچه مثل فرمول* می توان سختی خمشی این نوع 

پارچه ها را تخمین زد. 

1- دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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شبیه سازی کشش وارد بر نخ تار در ماشین حلقوی تاری بر اساس معادالت دینامیکی و سینماتیکی
علیرضا صنوبری 1، علی اصغر اصغریان جدی1، محسن رضاییان2

چکیده
در ماشین های حلقوی تاری، به دلیل اینکه دامنه حرکت اجزای بافت، زیاد است، تغییرات کشش نخ های تار که در تماس با این اجزا هستند نیز زیاد می شود. کنترل 
این تغییرات در فرآیند بافت دارای اهمیت بسزایی است و اگر این امر به درستی صورت نگیرد بر راندمان تولید ماشین و همچنین کیفیت پارچه تولیدی از نظر ظاهر 
و ویژگی های فیزیکی تأثیر می گذارد. در این پژوهش عوامل موثر بر کشش نخ تار در ماشین کتن مورد مطالعه قرار گرفته و کشش نخ به کمک روابط دینامیکی و 
سینماتیکی و به کمک نرم افزار Matlab Simulink شبیه سازی شد. نتایج به دست آمده تا حد زیادی با مقدار تجربی کشش نخ که به وسیله کشش سنج بدست 

آمد، مطابقت دارد.

مقدمه
یکی از روش های تولید پارچه در صنایع نساجی، صنعت بافندگی حلقوی تاری 
است. ماشین کتن یا تریکوبافی یکی از ماشین های حلقوی تاری است که بدلیل 
گیج ) تعداد سوزن در اینچ ( بیشتر، بافت های ظریف تر تولید می کند، به همین علت 

برای تولید بافت های ساده با سرعت باال، از این ماشین استفاده می گردد.
کنترل کشش نخ و کاهش دامنه نوسانات آن منجر به تولید محصول با یکنواختی 
باال و افزایش قدرت طراحی و همچنین کاهش نرخ نخ پارگی و توقفات ماشین 
می گردد لذا در این پژوهش با مطالعه و تحلیل کشش نخ تار بر اساس رفتار 
دینامیکی مکانیزم بافت در ماشین کتن از طریق اندازه گیری و رسم نمودار و 
تشکیل معادالت دینامیکی مربوطه، شبیه سازی تغییرات سیکلی کشش نخ در 

محیط نرم افزاری صورت گرفت.
از مزایای شبیه سازی این مکانیزم می توان به بررسی اثر تغییر هر پارامتر از جمله 
سختی فنر کنترل کشش بر رفتار سامانه )کشش نخ( بدون تغییر بر روی ماشین 

اصلی و صرف هزینه و انرژی پرداخت.

تئوری
در ابتدای این پژوهش، ابعاد اجزای مختلف ماشین کتن اندازه گیری شده و نمای 
کلی ماشین ترسیم شد تا با استفاده از آن روابط حرکتی انجام شد که نتیجه آن، 

شکل 1 الف می باشد. در ادامه برای درک AutoCAD قسمت های مورد نیاز به 
دست آید. این کار به وسیله نرم افزار بهتر روابط از مقاطع مختلف این مدل استفاده 

می شود. 
بر اساس قانون هوک، کشش نخ از رابطه )1( به دست می آید.

که ℓ0 و T0 به ترتیب طول و کشش اولیه نخ و T مقدار کشش نخ در حین عملیات 
بافندگی می باشد. در صورتی که رابطه فوق ℓ-ℓ0  به سمت صفر میل کند، رابطه 

)1( به صورت )2( بازنویسی می شود.

با توجه به شکل 1 ب داریم:

 ℓf مقدار نخ تحت کشش در حین بافت در مسیر نخ کشی و ،ℓT )3(  که در رابطه
مقدار نخ تغذیه شده از چله نخ در هر رج بافت است. همچنین میزان نخ مصرفی 
در هر رج بافت با استفاده از Run-inدر ℓ4 گنجانده شده است. از آنجا که مقدار 1 

ثابت است، معادله  )2( به صورت معادله ) 4( بازنویسی می شود:

با حل معادله فوق کشش نخ به دست می آید.

الیاف



66   شماره 214   دی  99

برای حل معادله )4( نیاز است تا مقادیر ℓ2.ℓ3.ℓ4 و ℓ1 بر اساس ساختمان ماشین 
محاسبه شود. با توجه به شکل 3، روابط زیر برای این مقادیر نوشته می شود.

   

در رابطه )P ،) 6 نیروی عمودی وارد بر فنر، L طول فنر، E مدول االستیک 
)سختی( و I ممان اینرسی آن است. در رابطه )10(، مقادیر TC ،L و n به ترتیب 

شکل ۱: الف( شمای کلی مکانیزم های موجود در ماشین کتن، ب( مسیر نخ کشی در ماشین

شکل 2: برش های مقطعی بخش های مختلف مکانیزم بافت ماشین: الف( شانه و سوزن      ب( سامانه تغذیه          ج( فنر کنترل کشش
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کشش حد تغذیه نخ، بازوی گشتاور نیروی نخ حول محور میله کنترل کشش و 
تعداد سرنخ های تار می باشند. همچنین در رابطه ) I  )9 ممان اینرسی دورانی چله 

است که از رابطه )11( محاسبه می شود:

که در رابطه فوق، R شعاع چله در هر لحظه، r0 شعاع چله خالی، h طول چله 
بخش های  مکانی  موقعیت  ریاضی  معادالت  است.  )نایلون(  نخ  چگالی  و  
مختلف ماشین با استناد به نمودارهای جابجایی اجزای مختلف ماشین کتن با 
مکانیزمبادامکی که در کتاب مکانیزم بافندگی حلقوی تاری آورده شده و با توجه به 
این که این معادالت باید متناوب با دوره تناوب سرعت ماشین باشند، با استفاده از 
سری فوریه به صورت تقریبی به دست آمد. سپس با انجام عملیات جبری بر روی 
این معادالت مطابق روابط )7( و )8(، مقادیر ℓ3 و ℓ4 محاسبه شدند که نمودار این 
مقادیر در شکل 4 رسم شده است. حال با استفاده از ضوابط بدست آمده و همچنین 
مقادیر ثابت اندازه گیری شده از روی اجزای ماشین که در جدول 1 ذکر شده اند، 

رابطه ) 4 ( به صورت زیر بازنویسی می شود:

Matlab رسم شده توسط نرم افزار ℓ4 و ℓ3 شکل 3 : نمودارهای تقریب فوریه

3- بحث و نتیجه گیری
معادله ) 6 ( در نرم افزار Matlab Simulink پیاده سازی شد؛ همچنین مقدار کشش 
تجربی نخ با استفاده از دستگاه کشش سنج ETX-200 با سرعت 100نمونه در 
ثانیه، در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 34درصد اندازه گیری شده و 
مطابق شکل 4 با مقادیر بدست آمده توسط نرم افزار مقایسه گردید. این دو نمودار 

در نقاط بیشینه و کمینه کشش نخ و همچنین دامنه نوسانات مطابقت دارند.
 RMSE )Root Mean Square برای مقایسه کّمی بین این دو نمودار از روش
Error( استفاده شد و مقدار0/33 به دست آمد. به عبارتی نمودار بدست آمده از 

نرم افزار به طور میانگین به میزان 35 درصد از دامنه نوسانات با نمودار تجربی 
تفاوت دارد.

4-نتیجه گیری نهایی
*نتایج به دست آمده به میزان 35 درصد از دامنه نوسانات با کشش اندازه گیری 

شده بر روی ماشین اختالف دارد.
*با استناد به داده های بدست آمده از این شبیه سازی، مشخص می شود که عمده 
تغییرات سیکلی کشش نخ، ناشی از جابجایی شانه راهنما و میله سوزن نسبت به 

یکدیگر )ℓ4( است.
*کاهش سختی فنر تیغ های تا مقداری، باعث کاهش دامنه نوسانات شده و بیشتر 

از آن مقدار، این نوسانات را تشدید می کند.

جدول ۱:  مقادیر ثابت های اندازه گیری شده

شکل 4 : مقایسه نتایج بدست آمده از کشش نخ به صورت تجربی )خط پر( و 
شبیه سازی شده )نقطه چین(
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تأثیر بحران کرونا بر تجارت و زنجیره تأمین :
سقوط تجارت پوشاک

تأثیر بحران COVID-19 منجر به کاهش شدید تجارت جهانی پوشاک در نیمه 
اول سال 2020 شد. واردات عمده کشورها از کشورهای صادر کننده پوشاک در 
آسیا به شدت کاهش یافت و منجر به تعطیلی گسترده کارخانه ها - موقت و دائمی 

- و اخراج تعداد زیادی از کارگران شد. 
واردات پوشاک در ایاالت متحده از ژانویه تا ژوئن )در مقایسه با مدت زمان مشابه 
در سال 2019( 26 درصد کاهش یافته است )شکل 7(. کاهش مشابه در داده های 
واردات اتحادیه اروپا  و ژاپن )به ترتیب 25 و 17 درصد کاهش( مشاهده می شود. 
در کل ، این کاهش واردات ساالنه نشان دهنده کاهش 17.5 میلیارد دالری برای 
اتحادیه اروپا ، 17 میلیارد دالر برای ایاالت متحده و 2.6 میلیارد دالر کاهش برای 
ژاپن از سال 2019 است. این بازارهای وارداتی برای کشورهای تولید کننده پوشاک 
قابل توجه است ، از آنجا که اتحادیه اروپا ، ایاالت متحده و ژاپن سه وارد کننده 
عمده پوشاک در جهان در سال 2018 هستند. در مجموع ، 61.5 درصد از واردات 

پوشاک جهان در سال 2018 را تشکیل داده اند.
زمان و مقدار کاهش این واردات به میزان قابل توجهی متفاوت است )شکل 8(. 
چین در ژانویه 2020 با کاهش شدید 13 درصدی صادرات ساالنه به اتحادیه اروپا ، 
ژاپن و ایاالت متحده مواجه شد. در همین ماه ، واردات ایاالت متحده ، اتحادیه اروپا 

و ژاپن از ویتنام ، بنگالدش و اندونزی افزایش یافت. کاهش سهم بازار چین در آن 
بازه زمانی به دلیل شروع شیوع کرونا ممکن است توسط این کشورها تامین شده 
باشد. با این حال، از فوریه سال 2020 ، واردات از ویتنام، اندونزی، هند و بنگالدش 
نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافت. تا ژوئن سال 2020 ، کل واردات از هند 
و بنگالدش نسبت به مدت مشابه سال 2019 به ترتیب 41 و 32 درصد کاهش 
داشته است. کل واردات از ده کشور عمده تولید پوشاک و کفش در آسیا به ایاالت 
متحده ، اتحادیه اروپا و ژاپن نیز در مقایسه با مدت مشابه در سال 2019 به طور 
قابل توجهی کاهش یافته است )شکل 9(. البته یک حالت استثنا در میانمار مشاهده 
شده است که افزایش صادرات به ایاالت متحده و ژاپن باعث کاهش صادرات به 
اتحادیه اروپا می شود. بیشترین درصد کاهش صادرات در چین ، هند ، فیلیپین و 
سریالنکا مشاهده شد. عالوه بر این ، داده های مقایسه ای در مورد تجارت کل 
واردات نشان می دهد که کاهش واردات پوشاک به طور قابل توجهی نسبت به 
واردات انواع دیگر کاالها بیشتر و مشهودتر است. به همین ترتیب، این بحران به 
ویژه در تجارت جهانی پوشاک و تولید کنندگان عمده زنجیره تأمین پوشاک در 

منطقه شدید و آشکار شده است.

تجارت ماسک تنفسی : 
برخالف سایر محصوالت بخش پوشاک، تجارت ماسک تنفسی در حال افزایش 

تاثیر ویروس کرونا )COVID-19( بر روی روند کاری کارخانجات نساجی کشورهای آسیایی  اطالع رساني

مترجم : دکتر مژده قهرمانی هنرور*

)بخش دوم(

شکل 7 : ارزش کل واردات پوشاک اتحادیه اروپا ، ژاپن و ایاالت متحده )2019 و 2020(
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است. کاهش چشمگیر واردات کلی پوشاک از تولید کنندگان بزرگ در آسیا، تا 
با افزایش واردات ماسک تنفسی جبران شده است )شکل 10( چندین  حدی 
کارخانه به منظور پاسخگویی به تقاضای جهانی به تولید ماسک های صورت روی 
آوردند. از ژانویه تا ژوئن سال 2020 ، اتحادیه اروپا ، ژاپن و ایاالت متحده تقریبا 
29 میلیارد دالر ماسک صورت و منسوجات پزشکی از چین و 999 میلیون دالر 

از ویتنام وارد کردند.
واردات ماسک صورت از ویتنام توسط اتحادیه اروپا، ژاپن و ایاالت متحده از ژانویه 
تا ژوئن سال 2020 در مقایسه با مدت مشابه در سال 2019 به میزان 297 درصد 
افزایش یافته است. این در حالیست که ارزش این واردات فقط 6 درصد از ارزش 

کل صادرات پوشاک ویتنامی به این بازارها را نشان می دهد.
افزایش صادرات ماسک کاهش سفارشات پوشاک را خنثی نکرده است زیرا این 
 ، VITAS بخش از تولید تقریبًا 10 درصد از کل تولید را تشکیل می داد )نماینده
مصاحبه ، 10 آگوست 2020(. به طور مشابه، واردات ماسک صورت از سریالنکا 
687 درصد افزایش یافته است که این بخش تنها 6 درصد از ارزش کل صادرات 

پارچه، پوشاک و کفش سریالنکا در مدت مشابه را نشان می دهد.

بین ژانویه و ژوئن سال 2020، واردات ماسک صورت از چین 708 درصد در 
مقایسه با سال 2019 افزایش یافته و این میزان تقریبا 49 درصد از ارزش صادرات 
پوشاک به اتحادیه اروپا، ژاپن و ایاالت متحده را در مدت مشابه نشان می دهد. 
این نشان دهنده یک تغییر بزرگ توسط تأمین کنندگان ماسک تنفسی در چین 
است و تولید ماسک مربوط به COVID-19 بخش قابل توجهی از صنعت نساجی 
و پوشاک چین را در مقایسه با ویتنام، سریالنکا و سایر کشورها تشکیل می دهد.

لغو سفارشات به صورت یک امر عادی شده است :
در آغاز بحران، بسیاری از خریداران جهانی با نگهداری محموله ها و درخواست 
تخفیف از تامین کنندگان سعی کردند تا بحران ناشی از کاهش میزان تقاضا و لغو 
سفارشات را تا حدودی برای خود کاهش دهند- اغلب با استناد به بندهای فورس 
ماژور در قراردادهای تامین کننده، به کاهش تقاضای مصرف کننده پاسخ دادند. 
چندین خرده فروش با سابقه از جمله برادران بروکس، دبنهامز، جی استار )ایاالت 
متحده( ، جی کرو، جی سی پننی و نیمان مارکوس ورشکستگی خود را اعالم 
کرده و یا تبدیل به یک شرکت دولتی شده اند )قانون مد ، 2020( مک کینزی 

شکل 8 : ارزش ترکیبی واردات پوشاک اتحادیه اروپا ، ژاپن و ایاالت متحده از کشورهای منتخب 2020 )تغییر درصدی سالیانه(

شکل 9 : ارزش ترکیبی واردات پوشاک اتحادیه اروپا ، ژاپن و ایاالت متحده از کشورهای منتخب 2020 )تغییر درصدی سالیانه(
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در آوریل سال 2020 تخمین زد که تقریبا یک سوم خریداران مد جهانی از این 
بحران جان سالم به در نمی برند. دالیل ورشکستگی خریداران متفاوت می باشد. 
تحلیلگران نشان می دهند که بسیاری از شرکت ها برای سازگاری با تغییر شرایط 
خرده فروشی تالش کرده و البته برخی از زنجیره های بزرگ خرده فروشی قبل از 

همه گیر شدن این ویروس بدهی زیادی داشته اند.
اطالعات جامعی در مورد کاهش سفارشات پوشاک هر کشور موجود نمی باشد اما 
یک نظرسنجی از 179 تامین کننده از 30 کشور ) از جمله چین ، بنگالدش ، هند 
و پاکستان( در ماه می سال 2020 نشان داده است که 64 درصد کارخانه های 

پوشاک لغو سفارش از مشتریان را دریافت کرده اند )شکل 11(. 
همچنین گزارش نشان داده است که در 35 درصد از کارخانه های مورد بررسی، 

خریداران درخواست بیش از 20 درصد تخفیف در سفارشات فعلی را داشته اند.  
عالوه بر این، بنا بر نظرسنجی انجام شده در ماه می سال 2020 بین 250 کارخانه 
شرکت کننده در بنگالدش، 38 درصد از کارخانه ها با کاهش سفارش مواجه شده 
اند یا از آنها خواسته شده تا محموله را نگه دارند ، 34 درصد با لغو سفارش مواجه 
شده انند و 4 درصد نمی توانستند به دلیل کمبود مواد اولیه لباس تولید کنید. یک 

نظرسنجی مشابه در ماه می سال 2020 در 216 کارخانه در اندونزی نشان داده 
است که 28 درصد سفارشات موجود کاهش، 18 درصد سفارشات لغو و 24 درصد 

فاقد مواد اولیه یا ورودی مورد نیاز برای تولید بوده اند. 
عالوه بر این، گزارش شده است که برند ها اصرار بیشتری بر شرایط پرداخت 
طوالنی مدت دارند. از بیش از 57 درصد تأمین کنندگان درخواست تمدید پرداخت 
بیش از 45 روز استاندارد شده است. تقریبًا 39 درصد تأمین کنندگان گزارش داده 
اند که درخواست تمدید پرداخت 60 روز و بیشتر را دریافت کرده اند. یک نماینده از 
انجمن تولیدکنندگان پوشاک کامبوج )GMAC( اظهار داشت که متوسط شرایط 
پرداخت در ژوئن 2020 به 120 روز رسیده است، در مواردی برخی از آنها موظف 

شده اند موافقت خود را برای مدت زمان طوالنی تر 180 روزه اعالم کنند.
برخی از تأمین کنندگان گزارش می دهند که در موقعیتی نیستند که در برابر این 
تغییرات در شرایط قرارداد و سیاست های خریدار به عقب برگردند. آنها بیان می 
کنند که قدرت برند های تجاری از طریق دادخواست، نه تنها به دلیل تأثیرات 
احتمالی شهرت، بلکه به دلیل روابط و ارتباطات، گزینه مناسبی جهت حمایت از 

تأمین کنندگان باقی نمی گذارد. 
بررسی تأمین کنندگان توسط Sedex از شرکت های عضو آن نشان داده است 
که 38 درصد از پاسخ دهندگان نظرسنجی در صنعت پوشاک احساس می کنند 
که خریداران در طی همه گیر شدن این ویروس  تحت حمایت بیشتری قرار دارند 

 .)2020 ،Sedex(

*  مدیر بخش تحقیق و توسعه شرکت الیی ساز

منابع :

James Lowell Jackson, Jason Judd (Cornell University) , and Christian Viegelahn 
(Regional Economic and Analysis Unit (RESA), ILO Regional Office for Asia 
and the Pacific). International Labour organization, 2020 

شکل 10 : واردات ماسک صورت توسط اتحادیه اروپا ، ژاپن و ایاالت متحده از کشورهای منتخب ، ژانویه-ژوئن 2020 )تغییر درصد سالیانه(

شکل 11 : ارزش از دست رفته به دلیل لغو سفارشات ، درصد کل
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مقدمه :
با گذشت بیش از 100 سال از شیوع بیماری همه گیر آنفلوانزا در سال 1918، 
اکنون به نظر می رسد که با یک مورد دیگر روبرو شده ایم. در دسامبر 2019، ذات 
الریه با علت نامشخص در ووهان، مرکز استان هوبئی چین شناسایی شد. بعد از 
مدت زمان کوتاهی مشخص شد که این یک نوع جدید از ویروس کرونا است که 
سندرم حاد تنفسی کرونا ویروس SARS-CoV-2( 2( نامگذاری شد که سبب 

ایجاد بیماری تنفسی می گردد.
این ویروس به سرعت در سراسر جهان گسترش یافت و سازمان بهداشت جهانی 
)WHO( در 30 ژانویه 2020 در مورد نگرانی های بین المللی )PHEIC( از شیوع 
ویروس کرونا به عنوان یک فوریت بهداشت عمومی سخن گفت و در 11 مارس 
2020 همه گیر شد. تا اواسط ماه می سال 2020، تنها در مدت 6 ماه از کشف 
ووهان، بیش از 4/36 میلیون مورد در سراسر جهان در بیش از 200 کشور و 
سرزمین گزارش شده است که منجر به مرگ بیش از 297000 گردید. بدون تردید، 
همه گیری ویروس کرونا چالش های عمیقی را برای زیرساخت های مراقبت های 
بهداشتی، سیستم های اقتصادی ، زندگی اجتماعی و فرهنگی  و حتی زندگی 

خصوصی و آزادی شخصی ما به وجود آورده است.
SARS-CoV-2 ، همانند ویروس های رایج ، عمدتا از طریق قطرات تنفسی و 

تماس منتقل می شود. آنچه این ویروس را نسبت به ویروس های رایج متمایز 
نموده است سرعت انتقال باالی آن می باشد که این امر به دلیل طوالنی تر بودن 
زمان عفونت تا بروز عالئم بیماری در شخص می باشد و در این بازه زمانی فرد به 
عنوان ناقل سبب انتقال این ویروس به افراد زیادی در اطرافش هستند می گردد. 

اصول اساسی پیشگیری و کنترل بیماری های عفونی از بین بردن منبع عفونت ، 
SARS- قطع مسیرهای انتقال و محافظت از جمعیت آسیب پذیر است. واکسن

CoV-2 می تواند اقدامی موثر در جهت محافظت از جمعیت در معرض خطر 

باشد و به همین دلیل موسسات تحقیقاتی و بنگاه های اقتصادی سخت در حال 
تولید واکسن هستند. شرکت های بیوتکنولوژی در حال تولید واکسن mRNA به 
عنوان یک کاندیدای بالقوه در برابر COVID-19 هستند و موفق به تهیه آنتی 
بادی SARS-CoV-2 شده اند. با توجه به اظهارات WHO واکسن های کاندید 
COVID - 19 تا سپتامبر 2020 ، شامل 38 واکسن کاندید در ارزیابی بالینی و 

149 واکسن در ارزیابی پیش بالینی می باشد.  
چالش دیگر باقی مانده در جلوگیری از شیوع این بیماری می باشد که شامل بین 
بردن منبع عفونت و قطع مسیرهای انتقال، تشخیص سریع و قابل اعتماد است 
که به شما امکان شناسایی سریع موارد ، جداسازی و ردیابی تماس را می دهد. 
در همین حال، اقدامات محافظت در برابر COVID-19 ، که در کاهش شیوع 
ویروس موثر است شامل ایجاد فاصله فیزیکی ، کاهش مسافرت ، رعایت بهداشت 
و استفاده از تجهیزات محافظتی شخصی به ویژه برای گروه های شغلی خاص در 

معرض خطر COVID-19 می باشد.
در سالهای اخیر نتایج حاصل از تحقیقات پیشرفته انجام شده در زمینه علوم و 
مهندسی مواد، سطوح و آئروسل  سبب غنی سازی مواد نساجی با خواصی نظیر 
بهبود خواص فیلتراسیون در زمینه فعالیتهای ضد باکتری و ضد ویروسی، تنفس 
پذیری و غیره گردیده است و نتایج حاصله از این تحقیقات کمک شایانی در جهت 
جلوگیری از شیوع بیماریهای عفونی نموده است و سبب گردیده تا صنعت نساجی 

COVID-19 استفاده از منسوجات در راستای مبارزه با بیماری همه گیر اطالع رساني

مترجم : دکتر مژده قهرمانی هنرور*
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و منسوجات در خط مقدم مبارزه با همه گیری کنونی قرار گرفته و از طریق تولید 
ماسک و لباس های محافظ نقش مهمی در ارتباط با جلوگیری از شیوع این بیماری 

ایفا می نمایند. 
از دیگر مشخصات COVID-19 رشد بسیار باالی آن و شماهده موارد جدید 
ابتال از این ویروس می باشد که می تواند به راحتی منجر به عدم موفقیت در 
مراقبت های بهداشتی شود. بنابراین WHO به بیماران با عالئم خفیف و فاقد 
بحرانی ابتال هستند توصیه می کند که ضمن ارتباط و اطالع به پرسنل مراقبت های 
بهداشتی، در خانه از خود مراقبت نمایند. در این راستا استفاده از منسوجات هوشمند 
در سنجش و نظارت بر پارامترهای حیاتی بدن به عنوان بخشی از پزشکی از راه 

دور، می تواند نقش مهمی ایفا نماید.

نقش منسوجات در بیماری های همه گیر گذشته :
آن  طی  که  داشت  وجود  آنفلوانزا  گیر  همه  بیماری  چندین  گذشته  قرن  در 

ویروس های آنفلوانزا در مقیاس جهانی گسترش یافت و بخش بزرگی از جمعیت 
که  است،  سال 1918  در  آنفلوانزا  گیر  همه  مرگبارترین،  کرد.  آلوده  را  جهان 
معمواًل آنفلوآنزای اسپانیایی نامیده می شود و از سال 1918 تا 1920 ادامه داشت. 
برآوردهای قدیمی نشان می دهد که این شیوع باعث مرگ 40 تا 50 میلیون 
نفر شده است در حالی که تجدید نظرهای فعلی ادعا می کند که بین 50 تا 100 
میلیون نفر در سراسر جهان کشته شده اند. به همین دلیل همه گیری آنفلوانزای 
اسپانیایی به عنوان »بزرگترین هولوکاست پزشکی در تاریخ« توصیف شده است. 
در سال 1918، ویروس شناسی در مراحل ابتدایی بود بنابراین ابزارهای موجود 
برای کنترل شیوع آنفوالنزا عمدتا به اقدامات غیر دارویی مانند انزوا ، قرنطینه ، 
بهبود بهداشت شخصی، ضد عفونی و جلوگیری از ارتباطات اجتماعی محدود شد، 
که این اقدامات با شرایط فعلی  COVID-19 تفاوت چندانی ندارد. به كاركنان 
بهداشت و درمان دستور داده شده بود كه هنگام معالجه بیماران آنفوالنزا از ماسك 
گاز استفاده كنند. همچنین پیشنهاد شده بود هنگام خروج از بخش های آنفلوانزا 

شکل 1: ماسک صورت پارچه ای خانگی a( عکسی که شکل معمولی ماسک های پنبه ای را نشان می دهد. 
b( تصاویر SEM از الیاف پنبه  c( تصاویر SEM با بزرگنمایی باالتر روی الیاف پنبه با قطر تقریبی 10 میکرومتر 

شکل 2: ماسک های تجاری معمول: a( spundbond بر اساس گرانول PP ؛ b( ماسک های جراحی ، 3 الیه با الیاف PP و
c( ماسک تنفس KN95 / FFP2 ؛ d( ماسک تنفسی FFP3V مطابق با استاندارد EN149: 2001 ؛
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لباسهایشان را عوض کنند. 
این ماسک های گاز برای جلوگیری از انتشار قطرات عفونی از دهان و بینی فرد 
مبتال و همچنین محافظت از وی برای در جلوگیری از تماس دست های آلوده 
به بینی یا دهان استفاده می شده است. در بعضی مناطق، به عنوان مثال در 

سانفرانسیسکو، کل مردم موظف به استفاده از ماسک بودند. 
هیچ مطالعه مداوم در مورد اینکه آیا استفاده از ماسک به جلوگیری از شیوع بیماری 
کمک کرده است یا خیر وجود ندارد. برخی از مطالعات نشان داده است که استفاده 
از ماسک منجر به »کاهش سریع تعداد موارد ابتال به آنفلوانزا« می شود ، در حالی 
که در برخی مناطق دیگر، این موضوع تأیید نشده است. نتایج به دست آمده نشان 
داده است که استفاده از ماسک توسط کارکنان مراقبت های بهداشتی تأثیری در 
آلوده شدن یا نشدن آنها نداشته است. 8٪ از کسانی که از ماسک استفاده کرده اند 
و 7.75٪ از کسانی که از این ماسک استفاده نکرده اند به عفونت مبتال شده اند و 
این امر بیان کننده نیاز آن زمان به تولید ماسکهایی با کارایی و کیفیت باالتر بوده 
است. علیرغم این مسائل، ماسکها توسط جمعیت زیادی به منظور محافظت از ابتال 
به آنها مورد استفاده قرار گرفته است. در آن زمان، تعداد شرکت های متخصص در 
زمینه تولید ماسک بسیار اندک بود، یکی از این تولیدکنندگان شرکت تولید کننده 
پروفیالکتو شیکاگو بود و تأمین این حجم تقاضای باال برای آنها واقعًا سخت بود. 
در پاسخ به این کمبود، زنان در سراسر آمریکا که در کلیساها و گروه های اجتماعی 
سازمان یافته بودند،  از اوقات فراغت خود برای ساختن ماسک استفاده می کردند. 
موارد همه گیر ولی با درجه شیوع کمتر در سال 1957 )آنفلوانزای آسیایی( و 
1968 )آنفوالنزای هنگ کنگ( رخ داده است که تالش زیادی برای مقابله با 
این بیماریهای همه گیر جهت تهیه واکسن و اقدامات غیر دارویی مانند تعطیلی 
مدارس، محدود کردن مسافرت، بستن مرزها یا توصیه به استفاده از ماسک صورت 
نگرفته است. ماسکهای مصرفی در این همه گیری ها اغلب ماسکهای پارچه ای 
پنبه ای بوده است که مشمول مقررات نبوده و تحقیقات کافی و شواهد مستدلی 
جهت کارایی موثر آنها در جلوگیری از شیوع بیماریهای عفونی وجود ندارد. با 
این حال، از اواخر قرن نوزدهم تا اواسط قرن 20 که ماسک های مدرن پزشکی 
جایگزین آنها شدند، این ماسک ها به طور مداوم توسط متخصصان بهداشت 
استفاده می شدند و همچنان استفاده از آنها در کشورهای در حال توسعه ادامه دارد.

: COVID-19 نقش منسوجات در همه گیر کنونی
از زمان شیوع ویروس کرونا، تقاضا برای تجهیزات محافظت شخصی )PPE( و به 
ویژه ماسک ها برای مصارف پزشکی و استفاده عموم تا حدی افزایش یافته است 

که ترس از کمبود آن باعث شده بسیاری از کشورها اقدامات اساسی در جهت 
 PPE ،افزایش تولید این محصول انجام دهند. در صورت عدم وجود واکسن موثر

یک اقدام ضروری برای کنترل عفونت در نظر گرفته می شود.
این تقاضای جهانی منجر به شده است که  WHO سندی را که شامل خالصه ای 
از توصیه های آنها برای استفاده منطقی از PPE می باشد، صادر کند. طبق 
تخمین های WHO ، موجودی جهانی PPE به ویژه برای ماسک های پزشکی 
و دستگاه تنفس کافی نیست. این امر نه تنها ناشی از تعداد باالی افراد مبتال به 
ویروس COVID-19 است بلکه در نتیجه گمراه کردن اطالعات، به دلیل خرید 

وحشت و ذخیره سازی این قبیل کاالها توسط عموم مردم می باشد.
انواع مختلفی از ماسک ها روزانه توسط کادر پزشکی و عموم مردم در سراسر جهان 
مورد استفاده قرار می گیرد که عمدتا ماسک های پارچه ای )شکل 1( ، و یا ماسک 

های متشکل از الیه های nonwoven  )شکل2( می باشد.
ماسک های پزشکی که توسط متخصصین مراقبت های بهداشتی در هنگام 
معالجه و پرستاری از بیماران مورد استفاده قرار می گیرد باید از درجه محافظت 
باالیی برخوردار باشد تا این افراد از آلودگی در امان باشند. آنها برای محافظت از 
فرد در برابر استنشاق باکتریهای موجود در هوا یا ذرات ویروس ساخته شده اند. 
ماسک ها معمواًل چین دار هستند تا به کاربر اجازه دهند آنها را در اطراف دهان و 

بینی بسط داده و این نواحی را بپوشاند.
عدم  باکتریایی،  فیلتراسیون  کارایی  اساس  بر  جراحی  های  ماسک  عملکرد 
نفوذپذیری در برابر پاشش قطرات، بهداشتی و غیر میکروبی بودن، تنفس پذیری 
و دفع آب ارزیابی می شود. از طرف دیگر، ماسک تنفسی وسیله ای است که می 
تواند روی صورت فرد نصب شود و مهر و مومی در اطراف دهان و بینی داشته 
باشد و به این ترتیب از فرد در برابر عفونت های تنفسی محافظت کند. ظرفیت 

فیلتراسیون آن کاماًل تنظیم شده است. 
به طور معمول، ماسک های جراحی از یک ساختار چند الیه تشکیل شده اند که 
این الیه ها اغلب جزو منسوجات Nonwoven )بی بافت( بوده و از پلیمر مذاب 
که معمواًل پلی پروپیلن )PP( می باشد تولید شده اند. البته برای تهیه الیه ها می 
توان از پلی استایرن )PS( ، پلی کربنات )PC( ، پلی اتیلن )PE( یا پلی استر نیز 
استفاده کرد. در شکل 2  ماسکهای صورت معمول که حاوی الیه PP مشترک در 
الیه های بیرونی هستند و نمایش داده شده است که توانایی باالیی در مقابل نفوذ 

و انتشار قطرات عفونی را دارند. 
تصاویر SEM در شکل 3 الیاف PP تهیه شده به روش ملت بلون )الیه میانی 

شکل 3: ماسک های تجاری معمول: a( spundbond بر اساس گرانول PP ؛ b( ماسک های جراحی ، 3 الیه با الیاف PP و
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ماسک( را داخل الیه بی بافت نشان می دهد که  قطر تقریبی این الیاف معادل 10 
میکرومتر است و در تمام ماسکهای با درجه محافظت باال از جمله ماسک تنفسی 
 EN149: 2001 مطابق با استاندارد FFP3V 2( وc شکل( KN95 / FFP2

وجود دارد ) شکل 2 د(. 
جهت افزایش قابلیت فیلتراسیون و محافظت بیشتر فرد از خطر ابتال به ویروس، 
برای تولید ماسک های جراحی و یا افرادی که از نظر فیزیکی مستعد به ابتال 
هستند از الیه های متشکل از الیاف نانو به عنوان الیه میانی استفاده می شود. در 
 PP بدست آمده از این الیاف نشان می دهد که قطر الیاف SEM شکل 4 تصاویر
تهیه شده در این روش کمتر از 1 میکرومتر می باشد. این الیه با کاهش سطح 
منافذ بین الیاف سبب افزایش بازدهی فیلتراسیون شده و در ضمن تنفس پذیری 

راحت تری را ایجاد می نماید : 
WHO در مورد پیشگیری و استراتژی های کنترل عفونت در صورت مشکوک 

بودن به COVID-19 ، استفاده از ماسک های تنفسی مطابق با تاییدیه موسسه 
ملی ایمنی و بهداشت شغلی ایاالت متحده )NIOSH( دارای مجوز N95 و یا 

استاندارد FFP2 اتحادیه اروپا و یا معادل آن را توصیه می کند. 
این ماسکهای تنفسی در نوع N95 حداقل 95٪ و در نوع FFP2 حداقل ٪94 
)استاندارد EN 149( ذرات معلق در هوا را فیلتر می کنند. الیه فیلتراسیون داخلی 
این ماسک ها از مش ریز PP تهیه شده و قطر الیاف آن کمتر از یک میکرون 
است که با دمیدن مذاب بدست می آید. وقتی ماسک ها به صورت کامل نواحی 
دهان و بینی فرد را می پوشاند، بازدهی 95٪ برای ذرات و یا ویروس های با ابعاد 
0/3-0/1 میکرومتر ایجاد می کند. جهت اطمینان بیشتر، بهتر است ماسک ها را 
همراه با یک محافظ یا شیلد صورت طوری که کل قسمت جلویی و کناری صورت 

را پوشانده و تا چانه یا زیر امتداد داشته باشد، استفاده کرد.  
ماسکهای جراحی نامبرده شده با توجه به درارا بودن مشخصات فیزیکی مناسب، 
قادر به مهار ذرات ویروس با ابعاد نانو ) که اغلب در محدوده 100 نانومتر می باشد( 
می باشند و قطعا به جز ویروس، از انتشار سایر ذرات نامحلول معلق در هوا با قطر 
تقریبی 5-20 میکرومتر که ممکن است سبب انتقال قطرات آلوده از فردی به فرد 

دیگر شوند نیز جلوگیری می کنند. 
در طی شیوع ویروس کرونا 2019-2020 ، به دلیل محدودیت در تهیه الیه های 
بی بافت PP و همچنین توقف صادرات از چین ، کشوری که 50٪ از تولید جهانی 
ماسک در نوع N95 و FFP2را بر عهده دارد، کمبود ماسک در اغلب کشورها 

وجود دارد. . در این شرایط ، روند جالبی در سرتاسر جهان پدیدار شده و بسیاری 
از شرکت ها، دانشگاه ها و عالقه مندان به تولید محافظ و یا شیلدهای محافظ 
صورت روی آورده و به صورت رایگان در بیمارستان ها و کلینیک ها توزیع می 

کنند.
به طور خاص، در مورد COVID-19 ، توجه ویژه ای به اطالع رسانی عمومی 
مردم در مورد بهترین روش استفاده از ماسک ها، ارائه دستورالعمل های زیادی 
در مورد نحوه تولید ماسک توسط خود آنها و نحوه و زمان استفاده از آنها صورت 

گرفته است.
با وجود چالش های موجود در مورد کمبود PPE ، استفاده طوالنی مدت از تجهیزات 
محافظت شخصی نیز سبب بروز مشکالتی می گردد. پرستاران، پزشکان و سایر 
کارکنان مراقبت های بهداشتی، که به خط مقدم شیوع بیماری منتقل شده اند ، 
بیش از 8 ساعت را در بیمارستان ها با استفاده از PPE ، شامل روپوش ، دستکش 

و ماسک پزشکی و محافظ چشم )عینک یا محافظ صورت( سپری می کنند.
 PPE بسیاری از بیماری های پوستی و صدمات ناشی از استفاده طوالنی مدت از
اغلب شامل : آسیب های پوستی ایجاد شده در اثر فشار طوالنی مدت، آلرژی های 
پوستی، خارش، کهیر ، ایجاد لکه های روشن و تیره بر روی پوست، پوسته پوسته 
شدن، آکنه، خارش، اختالل پوستی ناشی از التهاب و عفونت در فولیکول های مو 
و خشکی پوست می باشد که اغلب در همین دوره شیوع کرونا توسط کارمندان در 

مراکز بهداشتی گزارش شده است. 
یکی دیگر از مشکالت بهداشتی مربوط به استفاده طوالنی مدت از PPE ایجاد 
سردرد است. در تحقیقات اخیر انجام شده بر روی کارکنان مراقبت های بهداشتی 
یک موسسه عالی در طی شیوع COVID-19 در سنگاپور، مشخص گردیده 
 PPE است که افرادی که به صورت طوالنی مدت از وسایل محافظ شخصی
 N95 استفاده می کنند اغلب دچار سردرد شده اند. کارکنانی که از ماسک صورت
به تنهایی یا در ترکیب با عینک محافظ، به مدت طوالنی استفاده می کنند به طور 
خاص مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردید که 81٪ از آنها هنگام استفاده 
از ماسک صورت N95، دارای سردردهای مرتبط با PPE شده اند و  91/3٪ از 
آنهایی که دارای  سردرد زمینه ای قبلی بوده اند در اثر استفاده طوالنی مدت از 

ماسک سردردشان تشدید شده است. 
چنین عوارض جانبی ناشی از استفاده طوالنی مدت از PPE ، نیاز به بررسی بیشتر 
و افزایش کیفیت و راحتی وسایل محافظ شخصی و همچنین لزوم انجام آزمایشات 

شکل 4 : تصاویر SEM از الیه میانی ماسک متشکل از الیاف نانو PP با قطر کمتر از 1 میکرومتر k( شماتیک 3 الیه مورد استفاده در ماسک های جراحی و بهداشتی
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جامع تر )قبل و بعد از استفاده( برای تأمین شرایط مناسب تر، خصوصا در این دوران 
ضروری می نماید.  

نقش مهم دیگری که منسوجات هوشمند می توانند در همه گیری های جهانی ایفا 
 COVID-19 نمیاند، عضویت در سیستم پزشکی از راه دور است. بیماری همه گیر
پزشکی از راه دور را به سمت جدیدی سوق داد و احتمااًل توسعه و اجرای آن را 
تسریع می کند. پزشکی از راه دور ابزاری است که می تواند به سیستم های 
بهداشتی درمانی در حل مشکالتی که در حال حاضر با آن روبرو هستند، ناشی 
از ازدحام بیش از حد در بیمارستان ها و معالجه بیماران مبتال به بیماری های 
مزمن کمک کند. پزشکی از راه دور امکان کاهش تماس مستقیم بین کارکنان 
مراقبت های بهداشتی و بیماران و در نتیجه کاهش تماس انسان با عفونت را فراهم 
می کند. سنجش و نظارت از راه دور از جنبه های اساسی پزشکی از راه دور است 

و در اینجا منسوجات هوشمند راه حل های زیادی ارائه می دهند.

آبگریزی و نفوذ پذیری لباس های محافظ شخصی :
معمواًل لباسهای محافظ شخصی از موادی ساخته می شوند که بر پایه الیاف بوده 
و در ضمن پوشش های غیر قابل نفوذی را ایجاد نماید. اگر این عدم نفوذپذیری 
در جلوگیری از جذب آالینده ها و محافظت فرد در برابر آنها موفق بوده ولی به 
دلیل حجیم و سنگین بودن و عدم قابلیت تنفس راحتی فرد استفاده کننده را دچار 

اختالل نماید، در استفاده طوالنی مدت قطعا مشکالتی را ایجاد می نماید.
در حال حاضر، عالقه زیادی به تولید لباس محافظ بر پایه استفاده از الیاف میکرو و 
نانو در تهیه منسوجات نبافته بکار رفته در تهیه لباس ها وجود دارد. از مزایای این 
نوع منسوجات، عالوه بر قیمت پایین آنها، این واقعیت است که آنها محافظت عالی 
را در برابر انواع آالینده ها ایجاد نموده و در عین حال سبک بوده و تنفس پذیری 
خوبی دارند. وجود منافذ میکرون و نانو در غشاها، انتقال هوا و بخار آب را امکان 
پذیر نموده و ورود آب و سایر قطرات مایع را محدود می کند. اخیرًا ثابت شده 
است که استفاده از مواد آبگریز که از آنها غشاهای متخلخل با منافذ با ابعاد در حد 

نانومتر متصل به هم تولید می شود، تمامی شرایط مناسب محافظت از جمله عدم 
نفوذپذیری آب و قطرات آلوده و ذرات ویروس را دارا بوده و در عین حال قابلیت 
تنفس مناسب و وزن مناسبی را ایجاد می نماید. یونگ و همکاران با استفاده از 
الکتروریسی پلیمر )PVDF( ، نوع جدیدی از غشاهای آبگریز را تولید نموده اند 
که تقریبا با شرایط دلخواه بیان شده ) مقاومت در برابر نفوذ قطرات آلوده، تنفس 
پذیری، زیردست مناسب، وزن سبک و در عین حال خواص مکانیکی عالی از نظر 
مقاومت پارگی( مطابقت دارد. با کنترل اندازه منافذ و تخلخل کلی می توان 
همزمان مقاومت در برابر آب و نفوذ پذیری را افزایش داد. کاهش اندازه منافذ 
منجر به مقاومت بیشتر در برابر ورود قطرات آب به منظور بهبود در نفوذپذیری 
می شود. از طرف دیگر ، تخلخل کلی باالتر در این ماده انتقال هوا و بخار 
آب را از طریق آن آسانتر نموده و بنابراین قابلیت تنفس را بهبود می بخشد. 
لی و همکاران ، در مطالعه خود ، اثر اندازه منافذ ، طول منافذ و تخلخل کلی 
بر قابلیت تنفس غشا و فرآیندهای غشایی و مقاومت به آب را ارزیابی کردند. 
 PU و )PU( آنها از روش الکتروریسی برای تهیه غشای مبتنی بر پلی اورتان
کنترل رطوبت  با  منافذ غشاها  اندازه  و  تخلخل  استفاده کردند.  فلوئور شده 
نسبی در طی فرآیند الکتروریسی و مدت زمان آن تنظیم شد. آنها دریافتند 
که قابلیت تنفس عمدتا به تخلخل و طول منافذ بستگی دارد. بنابراین فرایند 
الکتروریسی، در کنار فرایند ملت بلون، یکی دیگر از روش های مناسب در 
تولید الیاف است که به طور گسترده در صنعت فیلتراسیون و انواع مختلف 
سنسورها مورد استفاده قرار می گیرد. مزیت نانو الیاف، نسبت سطح به حجم 
زیاد آن است که امکان فیلتر کردن ذرات و افزایش خواص فوق آبگریزی را 
فراهم می کند. تخلخل در الیه های تولید شده از طریق ایجاد آرایش یافتگی 
در الیاف با انتخاب صفحات جمع کننده با طراحی های خاص قابل کنترل می 
باشد. برای تولید انبوه الیاف نانو، معمواًل از الکتروریسی بدون سوزن استفاده 
می شود.چن و همکاران با ایده گرفتن از ساختار خود تمیز شوندگی نیلوفر آبی 
 PVDF که خاصیت آبگریزی باالیی روی سطح آن وجود دارد با استفاده از پلیمر
الیاف میکرو تولید شده و با نانوذرات غیر آلی ZnO و اسید اولئیک پوشش داده 
شده است برای شبیه سازی و تولید غشا استفاده کردند. این ساختار خاصیت ابر 
آبگریزی و خود تمیز شوندگی را نشان داده و در عین حال نسبت به هوا و بخار آب 
نفوذ پذیر است. PVDF به دلیل خاصیت پیزوالکتریکی و فروالکتریک باال یک 
پلیمر شناخته شده می باشد، اما همچنین دارای مقاومت مکانیکی باال ، پایداری 
حرارتی باال و سازگاری زیستی است که آن را به عنوان کاندیدایی ایده آل برای 
تولید کننده های پیزوالکتریک با پایه پلیمری معرفی می کند و بنابراین در بسیاری 
از فن آوری های منسوجات هوشمند نیز به کار می رود. از این خواص پلیمر اخیرا 
برای تولید ماسک با افزایش راندمان حذف ذرات بسیار ریز و یا قطرات آلوده و 
افزایش عمر فیلتراسیون استفاده می شود. در آخرین تحقیقات انجام شده، در کنار 
استفاده از این پلیمر از بکارگیری نانوذرات Ag یا Cu جهت پوشش دهی غشا و 

افزایش بازدهی جهت مقابله با COVID-19 اشاره شده است.

*  مدیر بخش تحقیق و توسعه شرکت الیی ساز
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مقدمه :
شیوع فزاینده بیماری های عفونی در دهه های اخیر تهدیدی جدی برای سالمت 
جامعه می باشد. مسیرهای انتقال این نوع بیماری ها متفاوت است ولی قطره تنفسی 
یا مسیر هوایی بیشترین پتانسیل را برای انتقال این نوع بیماری ها و در نتیجه 
بیشترین تاثیر را در ایجاد اختالل در روابط اجتماعی دارد ، در حالی که توسط ماسک 
صورت تا حدودی قابل پیشگیری می باشد. انواع مختلف ماسک ها سطوح مختلفی 
از ایمنی و محافظت را ایجاد می نماید. شیوع بیماری COVID-19 حتی منجر 
به کمبود جهانی ماسک صورت و الیه های مصرفی بکار رفته در آنها شده و افراد 
را به سمت تولید ماسک از وسایل خانه سوق می دهد. در حال حاضر، تحقیقات 
گسترده ای در زمینه بهبود کیفیت و عملکرد ماسک های صورت مانند فعالیت ضد 

میکروبی و خواص ابر آبگریزی در حال انجام است. 
در دهه های اخیر عفونت های نوظهور به عنوان تهدیدی برای سالمت انسان 
ظاهر شده اند. با توجه به روابط گسترده و تعامالت اجتماعی در جهان، یک عامل 

بیماری زا که توانایی انتقال از انسان به انسان دیگر را دارد، می تواند طغیانی را در 
سراسر جهان ایجاد کند و فقط مختص یک منطقه جغرافیای خاص نمی باشد. به 
عنوان مثال ویروس عامل سندرم تنفسی در خاورمیانه ظهور کرد اما باعث شیوع 

در کره شد. 
در حال حاضر جهان در بحران ابتال به بیماری همه گیر COVID-19 بسر می برد 
که توسط ویروس SARS-COV-2 ایجاد شده است. قفل شدن و محدودیت های 
سفر اعمال شده برای جلوگیری از گسترش COVID-19 منجر به پیامدهای 
اقتصادی مخربی شده است. کنترل یک بیماری عفونی مبتنی بر دانش نحوه انتقال 
آن است. ویروس کرونا ویروس جدید عمدتاً از طریق مسیر تنفسی منتقل می شود.

بهترین اقدامات غیر دارویی در برابر شیوع بیماری از طریق مسیر تنفسی، اقدامات 
اجتماعی یا ایمن سازی فاصله ، به عنوان مثال ، کاهش تماس نزدیک بین افراد 
است. در مواردی که فاصله ایمن امکان پذیر نباشد، تجهیزات حفاظت شخصی 
)PPE( بهترین راه حل می باشد. مسلماً ماسک های تنفسی مهم ترین بخش از 
تجهیزات حفاظت شخصی محسوب می شوند. ماسک ها در واقع یک مانع فیزیکی 
برای قطرات تنفسی هستند که ممکن است از مخاط یا بزاق افراد آلوده خارج 
شده و از طریق بینی و دهان وارد می شوند. نقش این ماسک ها به ویژه در ارتباط 
با جلوگیری از انتقال ویروس COVID-19 اهمیت بیشتری دارد زیرا ممکن است 
این انتقال از طریق افراد ناقلی صورت گیرد که عالمت ظاهری از این بیماری 

ندارند و در نقش ناقل هستند.
انواع مختلفی از ماسک های تنفسی وجود دارد که سطوح محافظتی مختلفی را به 
کاربران ارائه می دهند. به طور کلی، ماسک های تنفسی مورد استفاده ممکن است 
به طور کامل بخش دهان و بینی را پوشش نداده و از کناره ها جریان هوا برقرار باشد 

که برای استفاده طوالنی مدت مناسب نخواهد بود.

)COVID-19( تاثیـر ماسـک بـر  ویـروس کرونـا
مترجم : دکتر مژده قهرمانی هنرور*

اطالع رساني

شکل ۱ : نمودار اندازه نسبی آلودگی ها و عوامل بیماری زای مشترک موجود در هوا
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ماسک های تنفسی موجود در بازار هم به صورت یکبار مصرف و هم جهت 
از  یکبار مصرف عمداً  تنفسی  است. ماسک های  تولید شده  استفاده مستمر 
الیه های nonwoven ) بی بافت( تشکیل شده و شامل ماسک های جراحی، 
مصرف  برای  که  ماسک هایی  می باشد.   KN95 ماسک  و   N95 ماسک 
طوالنی تر تهیه می شوند و اغلب نصف و یا تمام صورت را پوشش می دهند 
اغلب شامل فیلترهای ثابت یا قابل تعویض ) نوع صنعتی( هستند و البته هم به 

صورت صنعتی و هم به صورت خانگی در حال تولید هستند.
ماسک های تنفسی با هدف تأمین نوعی محافظت در برابر آلودگی های موجود در 
هوا )از گرده گل گرفته تا بخار شیمیایی و یا عوامل بیماری زا ( تولید می شوند. میزان 
فیلتراسیون این ماسک ها در برابر آالینده ها و عوامل بیماری زا ، به مواد استفاده شده 
و طراحی مهندسی ماسک بستگی دارد. اندازه آالینده ها در هوا بسیار متفاوت است 

)شکل 1(.
اندازه SARS-COV-2 از 60 تا 140 نانومتر است که در واقع کوچکتر از باکتری ، 
گرد و غبار و گرده گل می باشد. بنابراین ، ماسک های تنفسی تهیه شده از الیه های 
با اندازه منافذ بزرگتر، قادر به فیلتر کردن موثر این ویروس ها یا قطرات ریز حاوی 
ویروس نیستند. به همین ترتیب ، ماسک های تنفسی تهیه شده از الیه های با 
منافذ کوچکتر و یا الیه های پوشش داده شده با مواد تکمیلی مقاوم در برابر آب 
پوشانندگی بهتری را ایجاد نموده و بنابراین در برابر قطرات حاوی ویروس موثرتر 
هستند. عالوه بر ظرفیت فیلتر کردن، عواملی مانند راحتی و تنفس کاربر نیز در 
مدل های مختلف متفاوت است. به عنوان مثال، اگرچه ماسک های N95 از قابلیت 
فیلتراسیون بیشتری نسبت به ماسک های جراحی برخوردارند اما تنفس پذیری 
کمتری داشته و پس از چند ساعت استفاده سبب ایجاد ناراحتی برای فرد می گردند.

استفاده از ماسک می تواند در مهار بیماری های واگیر موثر باشد و بنابراین در حال 
حاضر جهت مقابله با شیوع ویروس COVID-19 استفاده از ماسک های تنفسی 
یکی از ابزارهای مورد نیاز در سطح جامعه می باشد. افزایش تقاضا برای ماسک های 
جراحی و ماسک های تنفسی منجر به کمبود جهانی مواد اولیه مورد نیاز ماسک و 
تامین کننده های تولید ماسک شده است. در نتیجه ، بسیاری از مردم به ساخت 
ماسک های خانگی متوسل شده اند ، ماسک های دست دوم را بازیافت می کنند 
و در نهایت ماسک هایی که مورد استفاده قرار می گیرد اغلب محافظ خوبی در 
برابر ویروس کرونا نمی باشد و این امر سبب شیوع بیشتر کرونا می گردد. بنابراین 
محققان و فعاالن صنعت برای رفع مسئله کمبود و همچنین ارتقا کیفی مدل های 

ماسک موجود در برابر ویروس کرونا سخت تالش کرده اند. 
با درک اصول مرتبط با فیلتراسیون و نحوه تولید ماسک می توان ماسک های با 
کارایی باالتر تولید نمود. سواالتی که در این زمینه ذهن ما را مشغول می کند شامل 

موارد زیر می باشد :
- چگونه ماسک ها از ما در برابر عوامل بیماری زا محافظت می کنند؟
- مدل های موجود و مواد اولیه ماسک های موجود در بازار چیست؟

- عملکرد ماسک ها چگونه است و چگونه در مقابل دیگران ما را محافظت 
می نماید؟ 

- محدودیت های ماسک های موجود چیست؟ 

- چگونه می توان عملکرد آنها را بهبود بخشید؟ 
مدل های  و  اولیه  مواد  در  می تواند  که  دارد  وجود  جدیدی  ویژگی های  چه   -

ماسک های موجود گنجانده شود؟ 
این بررسی به دنبال پاسخگویی به سواالت فوق می باشد :

چگونه ماسک ها از ما در برابر عوامل بیماری زا محافظت می کنند؟
جهت پاسخگویی به این سوال ابتدا باید مسیرهای انتقال بیماری از راه تنفس مورد 

بررسی قرار گیرد:   
سه راه انتقال بیماری از طریق تنفس وجود دارد: تماس ، قطره و گسترش از طریق 

هوا 
انتقال از طریق تماس ممکن است مستقیم باشد )یعنی انتقال ویروس از طریق 
دست های آلوده( یا غیرمستقیم )یعنی از طریق جسم آلوده(. ویروس ها برای مدتی 
در اشیای بی جان زنده می مانند، اگرچه بار ویروسی به طرز چشمگیری کاهش 
می یابد ولی تاثیر آن از بین نمی رود. اگر یک سطح آلوده را لمس کنیم و سپس 
چشم یا بینی خود را لمس کنیم، ممکن است ویروس را به سطح مخاط خود انتقال 
دهیم. نقش انتقال ویروس از طریق تماس به بهترین وجه از طریق مطالعات انجام 
 SARS-COV-2 نشان داده شده است. میزان گسترش )RSV( شده در این زمینه
از طریق تماس غیر مستقیم نیز با ردیابی تماس ، با کمک دوربین مدار بسته ، در 
دنیای واقعی به زیبایی نشان داده شده است که نتایج این تحقیقات به راحتی در 

دسترس می باشد.
انتشار ویروس از طریق  قطرات و یا ذرات بسیار ریز معلق در هوا حالت های مختلف 
انتقال ویروس از طریق هوا می باشد. ویروس هایی که در هنگام سرفه ، عطسه ، آواز ، 
گفتگو یا فقط بازدم فرد آلوده ترشح می شوند، در ذرات با اندازه های مختلف یافت 
می شوند. به طور کلی ، تصور می شد که ذرات بزرگتر از 5 میکرومتر در عرض 1 متر 
روی زمین می افتند. اخیراً، با توجه به فرضیه »ابر گاز« مطرح شده سرفه ، عطسه یا 
حتی در بازدم، قطرات مخاطی و بزاقی ایجاد می شود که به عنوان بخشی از ابر ) در 
این فرضیه( در نظر گرفته می شوند و در ترکیب با عوامل محیطی ، مجموعه ای از 
قطرات پیوسته را درون خود حمل می کنند. این مجموعه که ابر نامیده شده ممکن 
است تا 7-8 متر رانده شده و در فضا معلق باشد. به ویژه مشخص شده است که 

سرعت باد در تعیین مسافت طی شده توسط این ذرات نقش مهمی دارد.
عوامل بیماری زای موجود در قطرات بازدم، برای ذرات با قطر کمتر از 5 میکرومتر 
قابلیت انتقال از طریق هوا وجود دارد. این ذرات مدتی را می توانند به حالت شناور در 
هوا باقی بمانند و این فاصله زمانی می توانند مسافت زیادی را طی کنند. ویروس های 
تنفسی شناخته شده که چنین قابلیتی را دارا باشند طبق اعالم بهداشت جهانی 
شامل سرخک و آبله مرغان می باشد. جالب توجه است که آنفلوانزا، ویروس کرونا و 
ویروس راینو RNA که به طور کلی تصور می شود از طریق قطره منتقل می شود، 
در ذرات بازدم کوچکتر یا بزرگتر از 5 میکرومتر یافت می شود. بعالوه ، آنفلوانزای 
زنده در ذرات کوچکتر از 5 میکرومتر وجود دارد. از این رو ، حتی ویروس هایی که 
تصور می شود در وهله اول از طریق قطرات تنفسی منتقل می شوند ، ممکن است 
خود ذرات قابلیت انتشار در هوا را داشته باشند. این نگرانی وجود دارد که ممکن 
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است SARS-COV-2 نیز بتواند به تنهایی از طریق هوا انتشار یابد. این نتیجه با 
توجه به زمان نگهداری چند ساعته این ویروس در یک درام مصنوعی به دست 
آمده است که در طول سه ساعت این ویروس به صورت زنده در هوا شناور باقی 

مانده است.
شاید کمتر به این نکته اشاره شده باشد که در فرایندهایی نظیر صحبت کردن نیز 
قطرات و آئروسل های بالقوه عفونی آزاد می شوند. در این راستا تحقیقی انجام شده 
و با استفاده از پراکندگی نور لیزر، مشخص شده است که در طی یک سخنرانی 
به طور متوسط حدود 1000 تا 10000 قطره در ثانیه با سرعت انتشار باال از دهان 
شخص سخنران خارج می گردد. در این تحقیق تخمین زده شده است که 1 دقیقه 
صحبت با صدای بلند سبب تولید بیش از 1000 قطره حاوی ویروس می شود. با 
استفاده از روش تصویربرداری می توان سایز ذرات منتشر شده را اندازه گیری کرد.

در یک تصویربرداری مشخص گردید  هنگامی که شرکت کنندگان کلمه »آه« 
را تلفظ می کنند، حداکثر 330 ذره در ثانیه انتشار می یابد. در یک مطالعه جداگانه ، 
نشان داده شده که انتشار قطرات مستقیماً با بلندی صدا متناسب است ، در حالی 
که در هنگام صحبت زمزمه 6 ذره در ثانیه و در هنگام صحبت با صدای بلند تعداد 
ذرات ساطع شده از 53 ذره در ثانیه افزایش می یابد. تعداد ذرات تولید شده در افراد 
بسیار متفاوت است و احتمال پخش ذرات یا قطرات حاوی ویروس ها با صحبت 

کردن افزایش می یابد.

اثر مکانیکی استفاده از ماسک 
ماسک ها و سایر الیه های تهیه شده که به عنوان ماسک مورد استفاده قرار 
می گیرند به عنوان یک مانع فیزیکی در برابر عبور قطرات تنفسی عمل می کنند 
و این نتیجه گیری از طریق دوربین های مخصوص فیلمبرداری و اشعه لیزر در 
پخش ذرات حاوی ویروس در محیط و نحوه عمکرد ماسک در میزان عبور این 
ذرات به محیط مجاور بدست آمده است که دقیقا به مانند یک مانع فیزیکی 
عمل کرده و بسته به نوع و مشخصات ماسک بکار رفته از عبور ذرات و قطرات 
جلوگیری می نماید. در تحقیقات انجام شده ماس کها به طور کلی سبب کاهش 
انتشار ویروس از بیماران آلوده شده اند. در این راستا ماسک جراحی جهت بررسی 
مقاومت در برابر انتشار انواع ویروس ها از بازدم بیماران مبتال، مورد آزمایش قرار 
گرفته است. محققان توانستند ذرات جدا شده را در دو گروه مجزای اندازه بیشتر 

و کمتر از 5 میکرومتر تفکیک نمایند. با بکارگیری ماسک، افت قابل توجهی در 
ویروس های کرونا در ذرات بزرگتر و کوچکتر از عدد بیان شده مشاهده گردید. 
در ارتباط با ویروس آنفلوانزا فقط در ارتباط با ذرات بزرگتر از 5 میکرومتر با 
بکارگیری ماسک، کاهش انتشار مشاهده شده است ولی متاسفانه در ارتباط 
با ویروس رینو این نوع ماسک هیچ اثری در کاهش انتشار ذرات بزرگتر و یا 
کوچکتر از سایز 5 میکرومتر نشان نداده است. بنابراین می توان گفت ماسک های 

جراحی می توانند ترشح ویروس کرونا و آنفلوانزا را در فرد آلوده کاهش دهند. 
همچنین نشان داده شده است که استفاده از ماسک از افرادی که با فرد آلوده 
در تماس هستند محافظت می کند. در یک نظرسنجی از 5 بیمارستان در هنگ 
کنگ در طول SARS ، از کارکنان بیمارستان در مورد اقدامات محافظتی که 
انجام داده اند سوال شد و اطالعات دریافتی ) استفاده و یا عدم استفاده از ماسک( 
با آلودگی آنها توسط SARS ارتباط مستقیم دارد. بنابراین مشخص گردید که 
استفاده از ماسک مهمترین اقدام محافظتی در کاهش احتمال ابتال به عفونت 
است و افرادی که از ماسک های جراحی یا ماسک های N95 استفاده می کردند 

در میان فرد آلوده نبودند.
برابر  در  جراحی  و   N95 ماسک های  اثربخشی  مقایسه  جهت  مطالعه  یک 

عفونت های تنفسی ویروسی در کارکنان مراقبت های بهداشتی انجام شد. 
کارکنان بهداشت )هنگام استفاده از ماسک های N95 و جراحی( تفاوت معناداری 
در نتایج ابتال به عفونت آنفلوانزا نداشتند ، که نشان می دهد هر دو نوع ماسک 

پزشکی می تواند به طور مشابه از انتشار ویروس محافظت کند. 

اخیراً ، یک مطالعه مدل سازی توسط Eikenberry و همکاران انجام شده است. 
بر اساس داده های آلودگی به COVID-19 که در نیویورک و واشنگتن بدست 
آمده است، استفاده گسترده از ماسک توسط عموم مردم می تواند میزان انتقال 
جامعه و تلفات را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. همانطور که در شکل 
2 نشان داده شده است ، بر اساس داده های به دست آمده از 20 فوریه تا 30 
مارس، پیش بینی می شود که در صورت استفاده افراد از ماسک، میزان مرگ و 
میر تجمعی تا 2 ماه آینده کاهش یابد. بنابراین ، این تحقیق نتیجه گیری می کند 
که استفاده از ماسک در سراسر جامعه از توانایی باالیی برای کمک به کاهش 

انتقال بیماری همه گیر COVID-19 در سطح جامعه برخوردار است.
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مزایا و هشدارهای استفاده از ماسک ها : 
استفاده از ماسک ، عالوه بر سایر مداخالت غیر دارویی، می تواند یک اقدام موثر 
از  توانند  باشد. ماسک های صورت می  بیماری همه گیر  در جهت مهار یک 
پراکنده شدن قطرات در هنگام صحبت، آواز خواندن، سرفه یا عطسه در افراد 
آلوده جلوگیری کنند. میزان انتشار ذرات با بلندی صدا در حین گفتار یا سایر 
فعالیتهای صوتی ارتباط دارد. عالوه بر آن استفاده از ماسک منجر به جلوگیری 
از تماس دست فرد با صورت شود و این امر راههای ابتال از طریق دست آلوده 
را نیز کاهش می دهد. عکس این قضیه نیز صادق است یعنی تمایل بیشتر افراد 
برای لمس صورت هنگام تنظیم ماسک. حتی اگر ماسک مناسب وجود داشته 
باشد، در صورت ورود قطره از طریق چشم ، افراد می توانند آلوده شوند، بنابراین 
ضرورت استفاده از وسایل محافظ جانبی عالوه بر ماسک برجسته تر می شود.

ماسک ها همچنین خطر آلودگی محیطی توسط قطرات تنفسی را کاهش می 
دهند. همانطور که گفته شد انتقال SARS-COV-2 از طریق افراد ناقل بیماری 
ثبت شده است. در حقیقت، استفاده از ماسک توسط هر فرد متفاوت است. 
ماسک ممکن است به طور کامل دهان و بینی را نپوشاند یا ممکن است خیلی 
مداوم مورد استفاده و یا چندین بار مورد استفاده مجدد قرار گیرد. نحوه استفاده 
متفاوت از ماسک ها می تواند به معنای تغییرات زیادی در نتایج عملکرد ماسک 

از دست زدن به صورت و سطح  باید  این، استفاده کنندگان  بر  باشد. عالوه 
خارجی ماسک خود جلوگیری کنند. بهداشت دست نیز در افراد مختلف متفاوت 

است. 
از این رو، استفاده از ماسک باید برای جلوگیری موثر از انتشار عفونت با سایر 
رفتارهای محافظتی تکمیل شود. در نهایت، استفاده ماسک به صورت جهانی 
توصیه شده است و این استفاده منحصر به افراد مبتال نمی باشد و همه افراد 
ملزم به استفاده از ماسک می باشند. استفاده عمومی از ماسک در سطح جامعه 
می تواند از بروز هنجارهای جدید اجتماعی جلوگیری کرده و افراد را ترغیب به 
ماسک زدن در شروع اولیه عالئم بدون ترس از نگاه سایرین نماید و این امر از 

انتقال ناخواسته عفونت از افراد ناقل بدون عالمت، جلوگیری می کند.
عالوه بر مزایای عنوان شده استفاده از ماسک شاخص قابل مشاهده ای از حالت 
بحران می باشد که می تواند تغییرات رفتاری مانند فاصله اجتماعی و شستشوی 

مکرر دست را به همراه داشته باشد.

عوارض انتقال بدون عالمت :
در مراحل اولیه بیماری همه گیر COVID-19 ، بسیاری از کشورها استفاده از 
ماسک توسط افراد سالم را برای جلوگیری از وحشت و ذخیره سازی ماسکها 

شکل 2: تلفات شبیه سازی شده در آینده برای ایالت واشنگتن ، با استفاده از نرخ انتقال ثابت )پانل های باال( یا متغیر )پانل های پایین( ، β ، و
 ۹ تغییر جایگاه مختلف از پوشش عمومی ماسک و اثربخشی آن. محورهای β در پانل های باال و پایین به طور متفاوتی مقیاس بندی شده اند. 
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توصیه نکردند. زیرا وحشت عمومی می تواند منجر به کمبود شدید ماسک های 
پزشکی برای کارکنان بهداشت و درمان شود. 

همچنین در ابتدای شیوع این بیماری اثر ماسک ها در محافظت از افراد در برابر 
آلودگی هنوز مورد تردید بود. از آن زمان به بعد کشورهایی مانند سنگاپور استفاده 
از ماسک را در مال عام اجباری کردند. چنین تغییری در سیاست، در وهله اول به 
دلیل افزایش شناخت مفهوم انتقال این ویروس از افراد ناقل بدون عالمت صورت 

گرفته است.
موارد انتقال از طریق افراد ناقل بدون عالمت در بسیاری از مناطق جهان گزارش 
شده است. در یک گزارش  اولیه از چنین انتقالی، پنج نفر از اعضای یک خانواده از 
فرد ناقل بدون عالمت خانواده که از ووهان به آنیانگ سفر کرده بود، به ویروس 
مبتال شدند. در همان بازه زمانی، در یک خانواده دیگر از سه نفر از اعضای ناقل 
بدون عالئم خانواده که از ووهان به گوانگژو سفر کرده بودند کل اعضای خانواده 

به این ویروس مبتال گشته اند. 
در یک خانواده دیگر در حالی که مرد بالغ عالئم بالینی را نشان می داد، همسر و 
RT- در COVID-19 پسرش هر دو بدون عالمت بودند ولی هر سه آزمایش

PCR آنها مثبت ثبت شده است. یک مطالعه جداگانه بر روی 82 نفر از ساکنان 

یک مرکز مراقبت طوالنی مدت در پرستاری نشان داد که از 30.3٪ موارد مثبت، 
43.5٪ عالئم داشتند در حالی که بیش از نیمی از آنها بدون عالمت بودند. بعد از 
1 هفته، این گروه بدون عالمت مجدد مورد ارزیابی قرار گرفت و در 10 نفر از 13 
نفر عالئم ایجاد شده بود که منجر به طبقه بندی مجدد آنها به عنوان پیش عالئم 
می شود. به همین ترتیب در سنگاپور ، 243 مورد متشکل از هفت خوشه را می 

توان با انتقال بدون پیش عالمت توضیح داد. 
در چهار مورد از این خوشه ها ، می توان تاریخ دقیق انتقال را تعیین کرد و به این 

نتیجه رسید که انتقال 1-3 روز قبل از ظهور عالئم در بیمار مبدا رخ داده است. این 
موارد نشان می دهد که انتقال ویروس می تواند قبل از شروع و در زمان عدم وجود 

عالئم رخ داده باشد، بنابراین مهار این مشکل را پیچیده تر می کند.
در اپیدمی مربوط به کووید 19، دولت های مختلف باید فاصله اجتماعی، اقدامات 
بهداشتی مناسب و استفاده از ماسک را اعمال کنند تا به طور موثر انتقال ویروس 

از طریق افراد ناقل بدون عالمت کاهش یابد.

استفاده از ماسک خانگی :
آنچه ما می دانیم این است که استفاده از ماسک و یا پوشش محافظ می تواند باعث 
کاهش انتشار قطرات و ویروس های عفونی از فرد مبتال شود. بنابراین، پوشاندن 
دهان و بینی توسط ماسک پارچه ای و یا حتی روسری، همانطور که مراکز کنترل 
و پیشگیری از بیماری )CDC( برای پوشاندن بینی و دهان توصیه می کنند باعث 
کاهش انتشار تنفسی از فرد آلوده )چه فرد مبتال دارای عالئم بیماری و یا بدون 

عالئم باشد( می شود. 
نوع ماسک مورد استفاده در کاهش خطر عفونت مهم است. به عنوان مثال ، یک 
مطالعه نشان داده است که در یک محیط بهداشتی، خطر انتشار آنفلوانزا در گروه 
ماسک پارچه ای بیشتر از گروه ماسک پزشکی است. از این رو در حال حاضر، 
ماسک های جراحی و ماسک های تنفسی N95 هنوز هم بهترین گزینه برای 

محافظت از یک فرد سالم در یک محیط پر خطر می باشد. 
در مورد استفاده از ماسک های پارچه ای که طی مدت زمان بیشتری قابل استفاده 
می باشند هنوز ابهاماتی وجود دارد. به دلیل اینکه این نوع ماسکها در خانه هم قابل 
تولید بوده و به دلیل استفاده چندین و چند باره این نوع ماسکها هزینه تمام شده 
آنها به مراتب کمتر خواهد بود، به خصوص در طی یک دوره همه گیر طوالنی، نیاز 
به یک تحقیق تجربی جامع تر در مورد اثر محافظتی ماسک های پارچه ای فوری 

و ضروری به نظر می رسد.
در ارتباط با استفاده از ماسک در فضای خانه طبق تحقیقاتی که به عمل آمده 
مشخص گردیده است که این موضوع با توجه به روال عادی زندگی در منزل 
از جمله غذا خوردن، مسواک زدن و ... که قطعا نیاز به برداشتن ماسک می باشد 

منتفی می باشد.

تاثیر سیاست های عمومی در استفاده از ماسک برای مهار کرونا:
 همانطور که بحث شد موارد بدون عالمت، مهار همه گیر را به طور فزاینده ای 
چالش برانگیز کرده و نتیجه آن تغییر الگو در رویکردهای دولت است. موارد فاقد 
سند، که بسیاری از آنها بدون عالمت و یا دارای عالمت خفیف بودند، احتمااًل در 
حجم زیادی از انتشار عفونت ها )79٪( در چین نقش داشتند. با یک نمونه گیری 
تصادفی از 3000 نفر از ساکنان نیویورک در مکان های مختلف مانند فروشگاه 
های مواد غذایی، میزان عفونت 13.9٪ مشخص شده است و برآورد می شود 2.7 
میلیون نفر آلوده شده باشند. در تاریخ 6 آوریل، یک دستورالعمل موقت از سازمان 
بهداشت جهانی اعالم کرد که افراد سالم نیازی به ماسک زدن ندارند زیرا هیچ 
مدرکی مبنی بر اینکه ماسک ها می توانند از افراد محافظت کنند وجود ندارد. این 
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در تضاد با دستورالعمل های CDC در 3 آوریل است که توصیه می کند از پوشش 
ماسک در فضاهای عمومی، به ویژه در مواردی که انتقال قابل توجهی بر اساس 

جمعیت وجود دارد استفاده شود.
شواهد عینی در محیط بیمارستانها نشان داده است که استفاده جهانی از ماسک 
باید در مناطق پر خطر اجرا شود. عالئم COVID-19 مانند سایر بیماری های 
تنفسی است و برخی از کارکنان مراقبت های بهداشتی که عالئم خفیف را نشان 
می دهند همچنان به کار خود ادامه می دهند. در یک مطالعه چندین ساله، بر روی 
سیاست استفاده از ماسک برای تمام کسانی که با بیماران پیوند سلول های بنیادی 
خون ارتباط دارند، مشخص گردید که سالن هایی که از پوشش ماسک استفاده 
نموده اند، عفونت های ویروسی تنفسی به طور قابل توجهی کاهش یافته است. 

در سال 2003 مطالعه SARS بر روی پنج بیمارستان هنگ کنگ نشان داد که 
کارکنانی که از هر چهار روش ماسک ، دستکش ، روپوش و شستن دست استفاده 
کرده اند ، سالم هستند. کارکنانی که حداقل یکی از این اقدامات را حذف کردند 
آلوده شدند اما استفاده از ماسک مهمترین اقدام بوده است و در واقع سه اقدام دیگر، 
هیچ محافظت قابل توجه دیگری برای استفاده کنندگان از ماسک ایجاد نکرده 
است. از این رو، جلوگیری از انتقال قطرات به سطح صورت جهت پیشگیری از 
ابتال به ویروس از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با مدلسازی ریاضی در آنفلوانزای 
H1N1( 2009( نتیجه گیری شد که اگر در مقابل 1000 فرد مبتال، استفاده از 
ماسک اجرا شود، می توان شدت شیوع را به طور قابل توجهی کاهش داد. همه 
افراد، نه تنها افراد عفونی، باید ماسک بزنند تا تعداد مبتالیان به میزان قابل توجهی 
کاهش یابد. در این مدل، اثربخشی ماسک های جراحی به مراتب کم و ناچیز بود. 
و در مقابل استفاده از ماسک های تنفسی N95 که با 20٪ اثربخشی کار می کنند، 
اگر فقط 10٪ از جمعیت از آنها استفاده کنندکاهش قابل توجهی از آنفلوانزا )٪20( 
حاصل می شود. اگر 25٪ و 50٪ از جمعیت پوشش این نوع ماسک را رعایت 

شوند، این کاهش به ترتیب 30٪ و 36٪ می شود.

برای COVID-19 نیز نتایج مشابهی در یک مدل نظری و یک مطالعه از داده 
 SEIR های تجربی بدست آمده است. از شبیه سازی مونت کارلو و یک مدل
)حساس در مقابل عفونی بهبود یافته( استفاده شد. هنگامی که حداقل 80٪ از 
مردم ماسک می زدند، تأثیر در جلوگیری از همه گیری قابل توجه بود هو منحنی 
مسطح خواهد بود. با این حال، وقتی 50٪ ) و یا کمتر از 50٪ ( از مردم از ماسک 

استفاده می کردند، این روند جلوگیری ناموفق بود. 

در منطقه ای که 50 روز از شیوع کرونا گذشته است، پوشش ماسک به صورت 
همگانی تنها می تواند از انتقال گسترده آن جلوگیری کند و اگر در روز 75 شیوع، 
90٪ از مردم منطقه پوشش ماسک داشته باشند، هیچ تاثیری در شیوع عفونت 
ندارد. این مشاهده اهمیت استفاده از ماسک در مراحل اولیه را برجسته می کند. 
عالوه بر این، پس از جلوگیری از انتشار ابتال به ویروس، رعایت فاصله اجتماعی 
بدون استفاده از ماسک مجددا منجر به افزایش غیرقابل کنترل عفونت ها می گردد. 
با در نظر گرفتن نتایج حاصل از این دو شبیه سازی، نویسندگان تأثیر استفاده از 
ماسک را بر رشد عفونت، در بسیاری از کشورها بررسی کردند. کشورها را می توان 
در سه رده از بهترین تا بدترین عملکرد طبقه بندی کرد. در هر سه طبقه، متوسط 
نرخ رشد روزانه عفونت و کاهش آن به شرح زیر است: باالترین میزان با 5.9٪ و 
74.6٪ ، متوسط با 14.2٪ و 45.8٪ ، و پایین با 17.2٪ و 37.4٪. کشورهای با 
بهترین عملکرد قبل از 15 مارس دستورهای استفاده از ماسک را اعمال کردند 
در حالی که افرادی که در رده میانی بودند این کار را بعد از این تاریخ انجام دادند. 
کشورهای باقیمانده بدترین عملکرد را داشتند. به طور کلی در هر منطقه، استفاده از 

پوشش جهانی ماسک منجر به مدیریت بهتر COVID-19 شده است. 
با توجه به اینکه دولت هنگ کنگ استفاده از ماسک را فقط برای افراد دارای 
از  داوطلبانه  طور  به  مردم  عموم  بود،  کرده  توصیه  ویروس  به  ابتال  عالمت 
ماسک استفاده نمودند. همچنین متخصصان برجسته میکروب شناسی بالینی و 
تخصص های بیماری های عفونی از حامیان برجسته استفاده از ماسک به طور 
عمومی بوده اند. پس از 100 روز از زمان شیوع، تعداد افراد آلوده به ازای هر میلیون 
نفر در هنگ کنگ به طور قابل توجهی کمتر از کشورهایی بوده است که از ماسک 
به طور عمومی استفاده نشده است. این مقایسه برای کشورهایی با تراکم جمعیت، 
سیستم مراقبت های بهداشتی ، واکسیناسیون BCG و اقدامات فاصله اجتماعی 
مشابه انجام شده است. این کشورها شامل سنگاپور ، کره جنوبی ، اسپانیا ، ایتالیا 
و آلمان هستند. در حالی که عفونت و مرگ و میر در سرتاسر جهان سر به فلک 
کشیده است، هنگ کنگ تعداد پایینی از ابتال را ثبت کرده است، که آمار اعالم 

شده به ویژه با توجه به نزدیکی به چین و تراکم باالی جمعیت، قابل توجه است.
علت اصلی ایجاد نتیجه مطلوب در هنگ کنگ، استفاده از ماسک به طور عمومی 
و داوطلبانه در بین ساکنان این منطقه بوده است که از اوایل بیماری همه گیر بود. 
با مشاهده رفت و آمد صبحگاهی طی سه روز متوالی، فقط 3.4٪ از 10505 نفر 

نتوانستند ماسک بزنند. 
بنابراین ، این آزمایشات و مطالعات جمعیتی نشان می دهد که استفاده از ماسک به 
طور عمومی تاثیر کامال مستقیم و موثری بر جلوگیری از انتشار بیماری کرونا دارد 
و دولت ها برای دستیابی پایدار به ماسک در سطح جهان باید منابع مورد نیاز را 
برای تهیه ماسک به تعداد کافی تامین نمایند. در صورت ناکافی بودن منابع، عموم 
مردم باید در خارج از خانه خود از ماسک های پارچه ای استفاده کنند و ماسک 
های پزشکی باید برای کارکنان مراقبت های بهداشتی و سایر افرادی که به نوعی 

مرتبط با بیماران مبتال به کرونا هستند بکار گرفته شود.

*  مدیر بخش تحقیق و توسعه شرکت الیی ساز
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مقدمه
دسامبر 2019،  اواخر  در  در شهرهای چین  کویید 19  ویروس  انتشار  دلیل  به 
سازمان های بهداشت عمومی در جهان در تکاپو برای محدود کردن سرعت انتشار 
آن هستند. منشا این بیماری ، یک نوع ویروس تنفسی است که متعلق به خانواده 
ویروس کرونا بوده و ارتباط نزدیکی به SARS –COV-1  2003 دارد. این ویروس 
در اجتماع از فردی به فرد دیگر از طریق استنشاق قطرات آلوده تنفسی ، یا انتقال 
دست به دهان از سطح آلوده منتقل میشود. یک نسخه بارز این بیماری ، سرعت 
باالی شیوع آن و سرعت تکثیر  7.2 تا 1.4 و سرعت مرگ و میر 1.4 % در نیوزلند 
و 14.9 % در انگلستان میباشد.  در کمتر از 7 ماه از ظهور اولین پیدایش این بیماری، 
18 میلیون نفر در 180 کشور به این ویروس مبتال و بیش از 700 هزار نفر کشته 
شدند. در چنین شرایطی جامعه پزشکی باید به عوامل چون قرنطینه ، ایزوله کردن 
افراد بیمار و تست کردن افراد و عوامل دیگر اقدام کند.  تمامی این اقدامات باید در 
تسریع شناسایی افراد بیمار موثر واقع شود. ولی در عمل این کار امکان پذیر نیست ، 
چون تعدادی از افراد بیمار هیچ عالئمی یا حتی دارای عالئم خیلی خفیف هستند که 
قابل شناسایی نیست. به همین جهت ، دولت ها به هشدارهایی نظیر شستن دست ها 
و فاصله گذاری اجتماعی توصیه می کنند. توصیه برای فاصله گذاری حدود 2 متر 
براین اساس که قطرات بزرگ نمیتوانند به صورت افقی به بیش از 2 متر )6 فوت( 
حرکت کنند ، انجام گرفت. با این وجود مرور شواهد و مدارک در این زمان  با وجود 
اینکه تعدادشان نیز اندک است ، اشاره کرده است که این قطرات تا مسافت های 
بیش از 2 متر نیز حرکت کرده و در مقاالت اخیر شدیدا اشاره به انتشار از طریق هوا 
)ایربان(   SARS-COV-2 دارد. شرایط دیگر میتواند از طریق عملیات های مربوط 
به دندانپزشکی مانند تراشیدن، جال دادن و عملیات دیگر در حضور بزاق دهان منتقل 

گردد. از زمان شیوع ویروس کرونا تعدادی از سازمان های بهداشت به طور مدام 
توصیه به عدم استفاده از ماسک برای افراد سالم در اجتماع کردند.  با وجود اینکه 
کمبود مدارک وشواهد مربوط به اثربخشی ماسک ها و نقش حفاظتی آن ها ممکن 
است وجود داشته باشد ولی این به این معنی نیست که ماسک زدن ،کامال بی اثر 
یا مضر باشد به خصوص در دوران پاندمی که روزانه هزاران نفر در اثر این ویروس 
روزانه کشته میشوند. به نظر میاد که انتقال از افراد ناقل و بدون عالمت میتواند از 
طریق استنشاق و بلع قطرات تنفسی،  قطرات نوکلئوی  . ذرات ویروس موجود در 
هوا که از طریق روابط های اجتماعی مانند صحبت کردن، آواز خواندن و خندیدن 
هست امکان پذیر گردد. لذا با توجه به این یافته ها ، استفاده همگانی از ماسک در 
مکان های عمومی در جوامع غربی توصیه و یا اجبار گردیده است. منطق استفاده 
از ماسک در مکان های عمومی این است که مردم در ارتباط نزدیک با یکدیگر نه 
تنها از خودشان بلکه از یکدیگر هم محافظت کنند. حال کمبود ماسک های جراحی 
و تنفسی یک بار مصرف یک مشکل جدی و در حال گسترش هست که باعث 
ایجاد نگرانی در ایتالیا ، فرانسه ، اسپانیا  ،  آمریکا و دیگر کشور ها شده است. بنابراین 
توصیه های اکید برای پوشیدن ماسک در مکان های عمومی به همراه هشدار هایی 
برای پوشیدن ماسک های پزشکی ) جراحی ، FFP2، یا %95 ( به خصوص برای 
کادر پزشکی و بقیه کارکنان مربوطه انجام گرفته است.  علوم و تحقیقات کنونی 
نشان میدهد که یک سلسله مراتب برای حفاظت های تنفسی وجود دارد. به طور 
مثال ) %95  ( دارای سطح باالیی از ایمنی و حفاظت نسبت به ماسک های جراحی 
و ماسک های جراحی نسبت به ماسک های خانگی بهتر هستند. ماسک های ) 
FFP2  و %95 ( ماسک هایی هستند که افراد را از خطرهای استنشاقی از طریق 

کاهش در معرض قرار گرفتن ذرات مانند  ذرات کوچک هوا ) ایروسل ( و قطرات 

اطالع رسانيماسک زدن همگانی در طی دوره همه گیری کووید 19  

آیا مهندسی نساجی کمکی به سالمت عمومی می کند؟ مروری بر شرح شواهد

چکیده : 
همه گیری کووید ۱۹ که در سال 20۱۹ از طریق ویروس SARS-CoV-2 ایجاد شده است ، به سرعت در جهان در  حال انتشار است. در طی 
مدت کمتر از 7 ماه از زمانی که در جوامع بین الملل شناخته شد ، ۱8 میلیون نفر را در بیش از ۱80 کشور مبتال و بیش از 700هزار نفر را به 
کام مرگ کشانده است. انتقال ویروس از طریق فرد به فرد از راه قطرات تنفسی آلوده  فرد بیمار به همراه عالئم آن و از طریق فرد ناقل بدون 
عالئم ، عمده ترین روش برای انتشار بیماری در اجتماع است. بنابراین اقداماتی برای سالمت عمومی مانند فاصله گذاری اجتماعی و شستن 
دست ها معرفی گردید و تا اندازه ایی باعث کاهش پیشرفت این بیماری فراگیر شد. ماسک زدن همگانی به عنوان یک اقدام بر سالمت 
عمومی در بیشتر کشور ها در سراسر جهان اجباری شده است. برای جلوگیری از بحران کمبود تجهیزات حفاظت شخصی  برای کادر پزشکی 
و بقیه عوامل ، سازمان بهداشت توصیه به استفاده از ماسک های پارچه ایی نیز کرده است. با وجود اینکه , به صورت تئوری ماسک های پارچه 
ایی میتوانند کمکی به محدود کردن انتشار ویروس کووید ۱۹ داشته باشند. ولی انتخاب پارچه ،تعداد الیه هایی از پارچه که مورد استفاده قرار 
میگیرد، تکمیل کردن پارچه با مواد دافع آب و ترکیبات دیگر که میتوانند باعث افزایش اثربخشی فیلتراسیون ماسک ها بدون به خطر انداختن 
قدرت تنفس پذیری آن باشد باید مورد توجه قرار گیرد. این مقاله از مفاهیم مهندسی نساجی و قوانین تئوری فیلتراسیون به منظور پیشنهادات 

و توصیه هایی برای بهبود کیفیت و ایمنی ماسک های پارچه ایی برای سالمت عموم استفاده کرده است. 

مترجم :   مهسا معیریان*
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بزرگ حفظ میکند. از طرف دیگر ماسک های جراحی افراد را از قطرات بزرگ و 
پاچش مایعات   محافظت میکند و همچنین افراد را از انتشار تنفس افراد دیگر زمانی 
که در فاصله نزدیک بهم هستند ، حفظ می کنند. با این وجود درباره اعتماد پذیری 

ماسک های پارچه ای هنوز جای بحث وجود دارد.

ماسک های پارچه ای آیا نقش محافظت کننده دارند؟
قبل از شیوع ویروس کرونا ، ماسک های پارچه ای در شهر های شلوغ به خصوص 
در آسیا برای حفاظت مردم در برابر آلودگی  مورد استفاده قرار می گرفتند. اثربخشی یا 
کارایی فیلتراسیون این نوع ماسک ها در برابر عوامل غیر ویروسی به طور کامل مورد 
بررسی و تحقیق قرار گرفته است. در یک مطالعه که در سال 2010 انجام گرفت  اثر 
بخشی ها و قدرت فیلتراسیون در برابر ذرات دیزل ) کم تر از 2.5 میکرومتر ( و ذرات 
نمک ) کمتر از یک میکرومتر (  بر روی پارچه های مختلف صورت گرفت و نتایج 
بدین صورت بود که اثربخشی فیلتراسیون برای هر نوع پارچه متفاوت است. با توجه 
به شیوع این ویروس و درخواست برای  ماسک بیشتر  ، و کمبود آن باعث شده است 
افراد از ماسک های پارچه ایی نیز استفاده کنند. ولی با این وجود هنوز نگرانی هایی 
بابت عملکرد این ماسک از طریق سازمان های بهداشت و عموم مردم وجود دارد.  
در یک تحقیق که در سال 2013 انجام گرفت ، اثربخشی چند نوع پارچه خانگی 
و توانایی آن ها به حبس کردن فیزیکی باکتری ها و ویروس های موجود در هوا 
مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه از تیشرت پنبه ای، لنین، ابریشم ، شال در 
مقایسه با ماسک های جراحی استاندارد استفاده شد و از دو نوع ارگانیزم به نام های 
 bacteriophage با قطر بین ) 0.95 تا 1.25 میکرومتر ( و Bacillus atrophaeus

MS2 با قطر 23 نانومتر به کار گرفته شده است. به منظور مقایسه ویروس کووید 

19دارای شکلی بیضی یا دایره ایی با قطر برابر  60 تا 140 نانومتر میباشد. نتایج بدین 
صورت بود که قدرت فیلتراسیون ماسک های جراحی ) 89.52%( بود که نسبت 
به مخلوط پنبه ) 70/24%( لنین ) 61.67%( و ابریشم ) 54/32%( تیشرت پنبه ایی 
) 50/65%( و شال ) 48/87%( بیشتر بود. در این تحقیق همچنین از 21 داوطلب 
سالم استفاده شد تا ارزیابی کنند که آیا ماسک های خانگی در جلوگیری از پراکنده 
یا دیسپرس کردن قطرات هوا و کاهش تعداد میکروارگانیزم ها که از طریق پوشنده 
ماسک خارج می شود موثر هستند یا خیر.  با وجود اینکه ماسک های جراحی تا 3 
برابر از نظر بلوکه کردن انتقال  نسبت به ماسک های خانگی موثرتر هستند ، ولی 
یافته ها بدین صورت بود که ماسک های خانگی نسبت به ماسک های دیگر اصال 
بهتر نبوده و دردسته بندی آخر قرار میگیرند. در یک تحقیق دیگر که به صورت 
رندمی در سال 2015 در ویتنام انجام گرفت ،گزارشی از توانایی ماسک های جراحی 
و خانگی در جلوگیری از عفونت های تنفسی در میان کارکنان سالمت صورت 
پذیرفت. نتایج بدین صورت بود که کارکنانی که از ماسک های پارچه ای استفاده 
کردند حدودا تا 7 برابر در   معرض بیماری آنفوالنزال  و 2 برابر در معرض  ریسک 
عفونت های ویروسی در مقایسه با ماسک های جراحی هستند. در آخرین مطالعه 
که در سال 2020 انجام شد و از آنفوالنزا مرغی در آزمایشگاه استفاده شد ، نشان 
داد که ماسک های خانگی که از یک الیه پارچه پلی استر به همراه 4 الیه دستمال 
آشپزخانه که هر الیه شامل 3 الیه بی بافت نازک می باشد ، میتواند تا 95.15 %    
ذرات ویروسی در هوا را بلوکه کند. برای مقایسه ، %95  ) 99.98%( و ماسک های 

جراحی ) 97.14%( قادر به بلوکه کردن ویروس های موجود در هوا میباشند.  با 
وجود اینکه در این تحقیق فشار قطره اندازه گیری نشده است ، گزارش شده است 
که ماسک های خانگی نسبت به ماسک های %95 دارای قدرت تنفس پذیری 
باالتری هستند. در این تحقیق ، از مزیت تعویض مدارم دستمال آشپزخانه اشاره 
کرده است ، ولی جزئیاتی از ساختار و شستشو پذیری پارچه پلی استر آورده نشده 
NIOSH    است. بر طبق روش های آزمایشگاهی پیشرفته که از طریق موسسه

آمریکا در سال 2020 انجام گرفته است. چندین آزمایش برای اثربخشی پارچه ها 
در فیلتراسیون کردن ذرات هوا در سایزهای 10 نانومتر تا 10 میکرومتر  که معموال 
مربوط به ویروس  های هوا میباشد. محققان گزارش کردند که طیف گسترده از 
اثربخشی فیلتراسیون ) 5 تا 80%( پارچه های تک الیه برای ذرات کمتر از 300 
نانومتروجود دارد. نکته جالب این است که کارایی قدرت فیلتراسیون ،  زمانی که از 
الیه های هیبریدی ) پنبه/ ابریشم - شیفون / پنبه-فالنل / پنبه ( استفاده کردند، 
به بیش از 80% رسیده است. با این وجود یک مقدار تفاوت فشار) 3 پاسکال( نسبت 
به ماسک های %95  و ماسک های جراحی ) 2.2 تا 2.5 پاسکال ( بیشتر است.

پارچه شیفونی که در این آزمایش استفاده شده است از مخلوط 90 درصد پلی استر و 
10 درصد اسپاندکس میباشد. و پارچه فالنل از 65 % پنبه و 35% پلی استر میباشد. 
علت افزایش قدرت فیلتراسیون این الیه هیبریدی مربوط به اثر ترکیبی روش 
های فیلتراسیون الکترواستاتیک و مکانیکی میباشد. خود پارچه پنبه که دارای بافت 
متراکم میباشد. به تنهایی کارایی فیلتراسیون 96% ) برای ذرات کمتر از 300 نانومتر 
و بزرگتر از 300 نانومتر(  را دارا هست. این مطالعه نشان داد که احتمال دارد بتوان از  
ماسک های پارچه ایی با قدرت فیلتراسیون  مانند ماسک های جراحی برای فیلتر 
کردن ذرات هوا استفاده کرد. بنابراین میتوان گفت الیاف ظریف ، پارچه های تافته با 
تراکم باال، و سطح لیف با خاصیت الکترواستاتیک ، ترکیب هیبریدی میتوانند دارای 

اثربخشی فیلتراسیون تا ابعاد 10 نانومتر مانند ذرات هوا باشند.
آیا عمکرد فیلتراسیون ماسک های پارچه ایی را میتوان بهبود داد؟ 

چه انتظاری از یک ماسک موثر میتوان داشت : 
به صورت ایده آل یک ماسک خوب باید دارای خصوصیات زیر باشد :

1( ظرفیت فیلتراسیون خوبی برای میکروارگانیزم ها در برابر دم و بازدم هوا .
2( مقاومت تنفسی پایین 

3( آلرژی زا نباشد.
4( راحتی برای مصرف کننده 

5( قابل شسشتو 
6( مقرون به صرفه 

در زمان شیوع بیماری کووید 19 ، بهترین خصوصیات که یک ماسک می تواند 
داشته باشد. توانایی فیلتر کردن ذرات و قطرات کوچک تنفسی ، قطرات نوکلئوی، 

و ذرات هوا پخش  است. 

تئوری فیلتر کردن 
با توجه به تحقیقات انجام گرفته، 5 مکانیزم فیلتراسیون ذرات تنفسی وجود دارد: 
رسوب از طریق نیروی ثقل، تاثیر اینرسی، جداسازی ، نفوذ  ، جاذبه الکترواستاتیک.

برای ذرات با قطرهای کمتر از 10 میکرومتر، روش های نفوذ، جداسازی مکانیکی 
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از طریق الیاف فیلترکننده امکان پذیر است. روش جاذبه الکترواستاتیکی و اتصال 
به الیاف در ماسک ها بهترین روش است که ذرات هوا در رنج 0.1 تا 1 میکرومتر 

را می تواند فیلتر کند.

عملکرد فیلتراسیون ماسک های پزشکی 
هدف اولیه از ماسک های جراحی کمک به جلوگیری از خارج شدن ذرات بیولوژیکی 
توسط فرد دارای ماسک به درون محیط اطراف میباشد. 3 نوع ماسک جراحی 
وجود دارد که می تواند تا 98% کارائی فیلتراسیون باکتریایی با قطر میانگین حدود 3 
میکرومتر را داشته باشد و ریسک انتشار ویروس از طریق پخش قطرات آن ) چه 
ماسک توسط بیمار پوشیده شده باشد چه کادر درمان( را کاهش میدهد. نوع دوم و 
سوم ماسک هایی هستند که معموال توسط کادر پزشکی و متخصصان مورد استفاده 
قرار میگیرد. نوع سوم به گونه ای طراحی شده است که نسبت به پاچش خون و 
مواد آلوده اضافی دیگر مقاوم است. برای ماسک ها از نوع رسپایرتورها  ، اثربخشی 
فیلتراسیون  معموال در مقابل ذرات سدیم کلراید هوابخش اندازه گیری میشود.  
برای ماسک های %95 اثربخشی ذرات فیلتر باالی 95% برای سرعت جریان هوا 
85L/min  با افت فشار 343 پاسکال  و 245 پاسکال در طی عملیات دم و بازدم 

به ترتیب میباشد که مطابق با NISOH 42 CFR  قسمت 84 از تست پروتوکل،  
رسپایرتورهای FFP2 اتحادیه اروپا از نظر عملکرد مطابق با رسپایرتورهای95% 

آمریکای شمالی و %95 چین برابر میباشند.

فیلترهای لیفی که در ماسک های پزشکی مورد استفاده قرار میگیرند.
الیاف بی بافت ملت بلون پلی پروپلین هم در ماسک های جراحی و پزشکی  
FFP2   و  %95 برای بهبود اثربخشی فیلتراسیون به کار برده میشود. در اینجا این 

بی بافت ها  دارای الیاف با قطر 250 نانومتر  میباشند که درجه باالیی از فیلتراسیون 
به دلیل افزایش تاثیر تعداد زیادی از الیاف میباشد. بارهای الکترواستاتیک اضافی 
سطح الیاف پلی پروپیلن باعث اثربخشی فیلتراسیون ذرات بیو ایروسول  میشوند.. 
 Spun ( ماسک های جراحی از 3 الیه بی بافت تشکیل شده اند : اسپان باند
bond( / ملت بلون ) Meltblown ( / اسپان باند ) Spun bond  ( . به  طوریکه 

ملت بلون ها الیه فیلتراسیون هستند و سطح الیه اسپان باند خارجی ، آبگریز بوده 
که مانعی برای خروج قطرات میباشد. ماسک های FFP2  و %95  از ترکیبات 
ساختار الیه های مختلف بی بافت شامل الیاف بی بافت آبگریز برای فیلتراسیون 
ذرات بزرگتر و الیه داخلی ملت بلون  برای خارج کردن ذرات کوچکتر مانند 

بیوایروسول ها . الیه های پنبه ایی نیز باعث بهبود جذب رطوبت میشوند.

خصوصیات لیف مورد استفاده در ماسک های پارچه ای برای بهبود اثربخشی 
فیلتراسیون

با توجه به اینکه در تحقیقات گذشته الیاف بی بافت  در اثربخشی و کارائی فیلتراسیون 
نفش مهمی را ایفا می کنند بنابراین با توجه به این که وزن لیف ها مشابه هم باشد 
، افزایش ظرافت الیاف و ناهمواری سطح مقطع مخصوص ) چند گوشه ( و جعد 
لیف میتواند باعث اثربخشی فیلتراسیون گردد.با وجود اینکه کاهش در قطر لیف با 
عث بهبود قدرت فیلتراسیون میشود ولی توصیه نمی گردد به دلیل این که افت فشار 

از نظر  فیزیولوژیکی غیر قابل قبول خواهد بود. بنابراین تحقیقات بر روی نانو الیاف 
الکترواسپان به صورت وب برای فیلتراسیون باید در نظر گرفته شود. در تحقیقاتی 
که در سال 2020 انجام گرفت ، پیشنهاد کردند که ماسک های پارچه ایی میتوانند 
ذرات بایو ایروسول را به طور موثری همانند ماسک های جراحی فیلتر کنند. استفاده 
از الیاف ظریف در پارچه های تافته با تراکم باال ، سطح الیاف با بار الکترواستاتیک و 

ترکیب هیبریدی می تواند اثربخشی فیلتراسیون را 10 نانومتر ایجاد کند.

پیشنهادات تکنیکی برای انتخاب پارچه برای فیلتراسیون کووید ۱۹ 
با وجود اینکه در تحقیقی که در سال 2020 از اثربخشی ماسک های پارچه ایی 
صحبت کرده است. احتیاط هایی باید صورت گیرد که مردم از هرگونه پارچه به 
صورت رندمی به عنوان ماسک استفاده نکنند به دلیل نوع لیف ) سایز، مورفولوژی ، 
تکسچره ( و فرآیند هایی که بر روی نخ انجام می شود ) مولتی فیالمنت ، استیپل و 
تعداد فیالمنت ها در لیف در هر قسمت نخ ، مخلوط الیاف ، درجه پیچش نخ ، نوع 
بافت پارچه تافته یا حلقوی به همراه تکمیل های فیزیکی و مکانیکی ، ترموفیکس 
کردن پارچه از عوامل مهمی هستند که بر روی خلل و فرج پارچه ، همچنین سایز 
حفره ها ، خصوصیات سطح لیف مانند بارهای الکترواستاتیک سطح و در نهایت 

کارایی فیلتراسیون و تنفس پذیری ماسک های پارچه های تاثیر بگذارند.
با توجه به تحقیقاتی که در سال 2020 صورت گرفته ، ترکیبی از پارچه تافته و 
حلقوی  میتواند در فیلتراسیون بایو ایروسول به اندازه 50 نانومتر مفید باشد. در طی 
دوران کرونا ، اطالعات جامع باید در دسترس عموم مردم و سازندگان ماسک قرار 
بگیرد و تعداد الیه هایی که در یک ماسک باید تعبیه شود که بتواند قطرات تنفسی 
و نوکلوئی را فیلتر کرد. با توجه به علم فیلتراسیون و استفاده از الیاف و شیوع ویروس 
کرونا ، ترکیب پارچه مناسب از طرف کارخانجات نساجی باید به طور انبوه تولید 
گردد تا به و کارخانجات نساجی بومی و افراد ) ماسک های خانگی( اجازه تولید دهد. 
بنابراین تولید پارچه های بومی در غیاب بی بافت های پلی پروپیلنی ملت بالن که 
در ماسک های جراحی کاربرد دارد. و این میتواند یک فرصت عالی برای ایجاد پلی 

بین تحقیقات پزشکی ، سالمت عمومی و کارشناسان مهندسی نساجی باشد.

بهبود های مهندسی در ماسک های خانگی 
در طی دهه گذشته ، تحقیقات گسترده در زمینه ماسک های جراحی صورت گرفته 
است. کارهای متنوع بر روی ساختار الکترواسپان های بی بافت با نانو الیاف و نانو 
حفره برای فیلتراسیون ذرات ویروسی و قطرات آلوده تنفسی به طور موثری انجام 
گرفته است ولی به این نکته باید توجه داشت که در وب های الکترواسپان ، استفاده 
از الیاف بسیار ظریف ) کمتر از 50 نانومتر ( میتواند باعث افت فشار و مانع تنفس 
پذیری میشود.همچنین تولید الیاف الکترواسپان در مقیاس صنعتی ، تنها در چند 
کشور انجام شده و برای نیاز عموم مردم در جهان در طی دوران کرونا پاسخگو 
نیست. بنابراین در طی دوران کرونا که سازمان بهداشت عمومی توصیه به پوشیدن 
ماسک میکند، بنابراین اطالعات یکپارچه در زمینه تکنولوژی نساجی برای افزایش 
فیلتراسیون و اثربخشی محافظت افراد بر روی ماسک های پارچه ایی الزم است. 

بنابراین در زیر چندین راه ممکن مورد بحث قرار میگیرد. 
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افزایش دفع شدن قطرات تنفسی 
با توجه به اینکه ویروس کووید 19 از طریق قطرات تنفسی منتقل میگردد، الزم 
هست که تکمیل دافع مانند در دوطرف الیه های خارجی برای افزایش تاثیر 
محافظتی شخص ماسک زده ) شخص سالم(  از قطرات تنفسی مانند بعضی 
از ماسک های جراحی صورت پذیرد. به عنوان مثال در یک تحقیق که در سال 
2019 صورت پذیرفت ، تاثیر فلوئور کربن های بسیار آبگریز پوشش داده شده  بر 
روی گان های جراحی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدین صورت بود که این 
تکمیل باعث گردید که قطرات فرد آلوده به راحتی از سطح پارچه رول شده و به 
سطح آن نچسبد. در این تحقیق گزارش شده است که آب گریزی باال با زاویه کم 
به صورت معکوس با چسبندگی ویروسی رابطه دارد. با توجه به فوق آبگریز بودن 
، آخرین داده ها ی 2020 نشان میدهد که به غیر از انرژی سطح لیف ، ناهمواری 
کوچک و ذاتی الیاف آبگریز  ) مانند پلی استر( میتواند بر روی آبگریزی تاثیر بگذارد. 
استفاده از نوع پارچه و ساختارهای مناسب با اطمینان از کارایی فیلتراسیون و فوق 
هیدروفوب بودن ، زمانی که تکمیل فلوئور کربن ها بر روی آن ها صورت گرفته، 
میتوانند باعث افزایش کارائی و قدرت محافظت ماسک های پارچه ایی گردند. 
همچنین تحقیقات نشان میدهد که بخار آب در هوای بیرون داده شده ، تمایل به 
کندانس شدن و انسداد روزنه ها دارد که باعث کاهش اثربخشی فیلتراسیون و بخار 
کردن عینک  شود و مانعی برای تنفس گردد و افزایش ضربان قلب و تنش حرارتی 
و در نهایت احساس ناراحتی میشود. زمانی که فطرات تنفسی بر روی سطح فوق 
هیدروفوب تجمع میکنند ، یک قطره بزرگ تر ایجاد میکنند که میتوانند رول شوند 

و فشار قطره را کاهش دهند و باغث بهبود عملکرد فیلتراسیون شوند. 

مزیت الیه آنتی باکتریال در پارچه
اطالعات زیادی در مورد ترکیبات شیمیایی مانند نمکهای چهارگانه آمونیوم ، 
یون های نقره ، و گیاهان بر پایه بیوشیمی مانند کوارستین ، روغن اکالیپتوس ، روغن 
درخت چای همچنین کیتوسان که میتواند خواص ضد ویروس بر روی پارچه ایجاد 
کند. به نظر میرسد که کارخانجات تولید پارچه و کارخانجات تکمیل میتوانند بعضی 
از این ترکیبات را مهندسی کنند و آن را با قیمت قابل قبول در اختیار عموم قرار 
دهند. با این وجود در این موقعیت پاندمی ، راحت ترین روش  برای غیر فعال کردن 
ویروس، تکمیل الیاف با نمک  NaCl است. الیاف پلی پروپلین ملت بالن از قبل 
تر شده، با محلول سدیم کلراید و سطح فعال تکمیل میشود و این باعث غبر فعال 

کردن ویروس آنفوالنزا H1N1  به طور موثر میشود.
 اولین فشار اسمزی ، زمانی که قطرات با کریستال های نمک در تماس هستند 
همچنین تخریب فیزیکی ویروس ها از طریق کریستال های نمک مهم ترین دلیل 
غیرفعال کردن ویروس میباشد. این روش را میتوان بر روی پوشک بچه که در بین 
الیه های بیرونی و الیه های داخلی آن از ماسک پارچه ایی استفاده شده نیز به کار 
برد که از تماس مستقیم با پوست جلوگیری شود ولی از طرف دیگر تنفس پذیری 

ماسک ها هم باید مورد اعتبار باشد.

افزایش کارایی فیلتراسیون با استفاده از بار مثبت 
یکی از راه های ممکن برای بهبود فیلتراسیون ذرات ویروسی بدون بلوکه کردن 

حفره های پارچه از طریق تکمیل کردن الیاف با پلیمرهای کاتیونیکی با استفاده 
از پروسه پد کردن میباشد. برخی از استراتژی ها برای فیلتر شدن ویروس های 
پاتوژنی انسانی که از طریق آب انتشار پیدا میکند از پلیمرهای کاتیونیکی پلی اتیلن 
ایمین  استفاده شده است. و همچنین برای فیلتر کردن موثر ذرات  ) کمتر از 2.5 
میکرومتر ( و جذب لیپوپپتیدهای باکتریایی  از کیتوسان کاتیونسک بهره گرفته 
شده است. اگر ا این روش به همراه آبگریزی انتخاب شود ، دو الیه متفاوت از پارچه 
برای دو عملکرد متفاوت میتواند مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود ، باید توجه 
کرد که این دو تکمیل ) آب گریزی و کاتیونیک کردن ( در اثربخشی فیلتراسیون 

پارچه به دلیل وجود بارهای الکترواستاتیک تاثیر نداشته باشد.

نتیجه گیری :
همه گیری کویید 19 به ما اثبات کرد که به چه اندازه سیستم سالمت ما آسیب پذیر 
است. با این وجود پیشرفت های پزشکی و تکنولوژیکی از زمان بعد از آنفوالنزا سال 
1918 ، دولت ها در دنیا برای جلوگیری از این بیماری ) کووید 19(  از روش های 
قدیمی مانند ایزوله کردن ، قرنطینه و تعطیلی استفاده میکنند. استفاده از ماسک 
برای شکست زنجیره انتقال بیماری مثالی فصیح از یک شیوه ارزان و ساده بوده 
که میتوان به کار برد. با وجود تمامی اطالعات و تکنولوژی که ما از مواد یک بار 
مصرف داریم ، با این وجود ، ریسکی وجود دارد که عموم مردم نسبت به نوع پارچه 
دارای یک انتخاب واحد نباشند  و نسبت به این که هر پارچه یک توان فیلتراسیون 
آنفوالنزای  دوران  برخالف  کنند.  پوشی  ، چشم  دارد  متفاوت  پذیری  نفس  و 
اسپانیایی ، ما امروزه در صنعت بهتری قرار داریم تا علوم جدیدی از مهندسی 
نساجی و شیمی پلیمر را به منظور افزایش کارائی ماسک ها در برابر کووید 19 
به کار بریم. همچنین باور داریم که با توجه به مدارک و شواهد علوم دانشگاهی 
که گفته شده است عملکرد فیلتراسیون و خواص ضد ویروس از ماسک های غیر 
جراحی میتواند بدون هزینه زیاد بهبود یابد . مطالعات اخیر استفاده بالقوه از الیه 
الیاف هیبریدی برای دستیابی به بیشترین مقدار اثربخشی فیلتراسیون از قطرات 

تنفسی و بایوایروسل را تایید میکند. 
ظرافت الیاف و بارهای الکترواستاتیک باعث افزایش فیلتراسیون میشود. با این 
وجود ترکیب پارچه که اثربخشی فیلتراسیون و تنفس پذیری ایجاد کند باید 
به درستی  انتخاب و ثبت این اطالعات برای استفاده توسط افراد و شرکت ها 
انجام گیرد. با توجه به تحقیقات اخیر ، برخی از طرح های پیشنهادی برای 
بهبود اثربخشی ماسک های پارچه ایی انجام گرفته است و نتایج بدین صورت 
بود که حضور نمک و تکمیل آن ر روی الیه الیاف و وجود شیلد میتواند انتقال 
ویروس را به حداقل برساند. در حالیکه بحث این مقاله بیشتر بر روی روش 
های بهبود کیفیت ماسک ها بوده است ، در کنار آن ایزوله کردن افراد با تست 
مثبت کرونا، فاصله گذاری اجتماعی ، شستن دست ها باید رعایت گردد. پس 
باشد که  این گونه  باید  برای مردم  بهداشت عمومی  ، هشدار  میتوان گفت 
پوشیدن ماسک نباید حس محافظت کامل دهد که نسبت به توصیه های دیگر 

بی توجهی داشته باشند.

 * کارشناس ارشد شیمی نساجی و  مدیر بازرگانی شرکت جوهر ایران 
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اطالع رساني

پوشش های ساختاری رسانا برای تولید منسوجات هوشمند
ترجمه: آزاده موحد

سنسورهای نوآورانه، مواد اولیه و پوشش های جدید که برای ضبط اطالعات، 
واکنش نشان دادن به محیط یا ایجاد ارزش افزوده در عملکرد یک محصول 
طراحی می شوند، قابلیت های جدیدی را در منسوجات ایجاد می کنند. این قابلیت ها 

ممکن است تحولی بزرگ در تولید منسوجات صنعتی حاصل کند. 

پوشش های رسانا: نگرشی هوشمندانه به منسوجات هوشمند
Transparency Market Re-  بر اساس گزارشی که توسط کمپانی تحقیقاتی

search واقع در شهر آلبانی، ایالت نیویورک انجام شده است، پیش بینی می شود بازار 

پارچه های هوشمند تا سال 2023 بیش از 7 میلیارد دالر رشد کند. موارد کاربردی 
این محصوالت و در واقع محرک های رشد آن ها ، بسیار گسترده می باشد از کاالهای 
ورزشی گرفته تا موارد پیچیده پزشکی و نظامی. در حال حاضر پارچه های هوشمند 
ابزاری هستند برای کنترل ورزشکاران، بهبود و به حداکثر رساندن کارایی آن ها؛ 
تنظیم دمای بدن افراد بیمار در بخش جراحی یا مراقبت های ویژه؛ تشخیص استرس 
و فشار در آتش نشان ها و سایر افرادی که در شرایط محیطی پر تنش قرار می گیرند 
و یا انتقال داده ها از سنسورهای تعبیه شده در منسوجات به گوشی های هوشمند 
یا نقطه کنترل مرکزی برای کنترل به موقع و انجام سر وقت عملیات پیشگیری 
کننده. کاربردهای صنعتی بالقوه برای محصوالت فوق نیز عبارت است از تشک های 
تنظیم کننده دمای بدن در صنعت هوانوردی و طراحی داخلی، سیستم های جلوگیری 
از یخ زدن ایرفویل ها و پارچه های حس کننده رطوبت در صنعت ساخت و ساز. 
بسیاری از این کاربردهای بالقوه به خصوصیات فیزیکی اصلی که درون منسوجات 
هوشمند به کار گرفته می شود، وابسته هستند. پارچه های رسانای جدیدتر قابلیت 
انتقال الکتریسیته را دارا می باشند که از این ویژگی می توان برای تولید حرارت یا 
انتقال اطالعات به شیوه ای پویا و بدون نیاز به سیم های قدیمی استفاده کرد. رسانایی 

خصوصیتی است که می توان از آن برای ایجاد ارزش افزوده در یک محصول کمک 
گرفت برای مثال محصوالت رسانا می توانند به عنوان منبع نیرو برای سنسورها و 
انتقال اطالعات ضبط شده به یک رایانه راه دور )رایانه ای است که هر کاربری 
توانایی دسترسی فیزیکی به آن را ندارد اما می تواند از طریق شبکه رایانه ای به آن 

دسترسی پیدا کند( یا گوشی های همراه و تبلت ها و وسایلی نظیر آن باشند.
با دو روش اصلی می توان یک پارچه را رسانا کرد؛ یکی استفاده از رشته های 
رسانا در پارچه و دیگری به کار گرفتن پوشش های رسانا بر روی سطح پارچه. 
رشته های رسانا شامل الیاف فلزی طبیعی یا بشرساخت می شوند. رسانایی این 
رشته ها بسیار باالست و در تجهیزاتی نظیر برچسب های RFID )سامانه بازشناسی 
با اموج رادیویی( به کار می روند. البته سختی این رشته ها از انعطاف پذیری، نرمی 
و قابلیت آویزش ماده اولیه می کاهد. کنترل دقیق خواص الکتریکی پارچه و ایجاد 
الگوهای پیچیده ای از رسانایی می تواند به دلیل کشیدن شدن پارچه مشکل باشد. 
کمپانی تحقیقاتی Battelle واقع در کلمبوس-مرکز ایالت اوهایو-با استفاده از 
فرموالسیون نانولوله های کربنی پوشش رسانایی را تولید کرده است که مشکالت 
مربوط به رشته های فلزی یا سیستم های سیمی تعبیه شده در منسوج را ندارد. 
پوشش های متشکل از نانولوله های کربنی بسیار رسانا، انعطاف پذیر و سبک بوده و 
می توان آن ها را درون یک الیه نازک به کار گرفت به نحوی که با پارچه حرکت 
کند و هیچ اخاللی در آویزش یا سایر ویژگی های پارچه ایجاد نکند. پوشش های 
نانولوله ای کربنی به آسانی درون پارچه های هوشمند قرار گرفته و رسانایی را در 

پارچه به وجود می آورند.

تفاوت منسوجات اسمارت و اینتلیجنت چیست؟
پارچه های اسمارت منسوجاتی هستند که از طریق الیاف تعبیه شده در آن ها 
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یا پوشش های کارکردی، یک سری ویژگی ها به آن ها افزوده شده است. این 
ویژگی ها می تواند صرفاً جنبه زیبایی داشته باشد مانند لباس های نورانی یا تغییر 
رنگ دهنده و یا یک ویژگی کارکردی باشد نظیر ضد میکروب یا حرارت بودن یا 
آزادسازی موضعی عناصر فعال. این ویژگی های بدون هیچ تاثیر محیطی در پارچه 

وجود دارد.
پارچه های اینتلیجنت یک گام جلوترند. این پارچه ها قابلیت حس کردن و واکنش 
نشان دادن به محرک های محیطی را دارند. آن ها نه تنها یک ویژگی کارکردی 
اصلی دارند بلکه نیازمند سنسورهایی برای جمع آوری اطالعات از محیط اطراف 
و مکانیزمی برای پاسخ دادن به داده های محیطی و بستن این حلقه می باشند. با 
ایجاد ارتباط بین سنسورها و هیترها یا سایر فناوری های فعال می توان به کنترل 
حلقه بسته دست پیدا کرد. پوشش رسانا یک فعال کننده مهم برای رسیدن به این 

عملکرد است. 
برای مثال یک پارچه اینتلیجنت به جای این که هنگام فعال شدن تنها از خود 
حرارت تولید کند، به دمای محیط یا دمای بدن شخص واکنش نشان می دهد تا 
حرارت را بر اساس آن تنظیم کند و دما را در نقطه تعیین شده ثابت نگه دارد. 
پارچه های تشخیص دهنده انواع دیگری از پارچه های اینتلیجنت هستند که عالیم 
حیاتی شخص را کنترل کرده و اطالعات را مستقیماً به اپلیکیشن گوشی های 

همراه ارسال و اقدام مناسب را گوشزد می کنند. پارچه های محافظ با پوشش های 
کارکردی نیز از این نوع پارچه ها هستند که در صورت وجود آلودگی در محیط تغییر 

رنگ داده و به فرد هشدار می دهند.
بعضی از کاربردهای پارچه های فوق در حال حاضر نیز قابل مشاهده است و بعضی 
هنوز در مرحله توسعه قرار دارد. فناوری های پایه و اساسی باعث رشد این قبیل 
پارچه ها و سایر پارچه های اینتلیجنت مشابه می شوند که به زودی طیف گسترده ای 

از کاربردها و عملکردهای مختلف را با خود به همراه خواهند آورد.

ساخت منسوجات اینتلیجنت پوشش دهی شده
منسوجات پوشش دهی شده از دو یا چند الیه تشکیل می شود که درون یک 
ماده اولیه کامپوزیتی قرار گرفته است. تولیدکنندگان می توانند با ترکیب درست 
و مناسب منسوجات پایه و پوشش های کارکردی، ترکیبی از ویژگی های مورد 
نیاز و مطلوب را در منسوجات ایجاد کنند. منسوج پوشش دهی شده حاصل دارای 

عملکردهای متعددی است که در هر کدام از اجزا به تنهایی یافت نمی شود.
پارچه پایه استحکام الزم در برابر کشش و پارگی، ازدیاد طول و ثبات ابعادی ماده 
اولیه کامپوزیتی را تامین کرده و از الیه ای که روی آن را پوشش داده است، حمایت 
می کند. الیه پوشش دهنده کنترل کننده خواص شیمیایی بوده و مقاومت سایشی و 
مقاومت در برابر نفوذ مایعات و گازها را تامین می کند. این الیه همچنین می تواند 
تامین کننده خواص کارکردی نیز باشد هم خصوصیات غیرفعال نظیر ضد میکروبی 

یا آسان تمیز شوندگی و هم خصوصیات فعال نظیر حرارت دهی یا حسگر بودن.
پوشش های اسمارت -نانولوله های کربنی، رزین ها یا پلیمرها- را می توان طوری 
طراحی کرد که دارای خواص عملکردی منحصر به فردی باشند از جمله رسانایی، 
مقاومت در برابر باکتری یا قابلیت حس کردن. بسیاری از پوشش های اسمارت 
از جمله پوشش نانولوله ای کربنی کمپانی باتل را می توان با روشی که برای 
پوشش های متداول به کار گرفته می شود بر روی منسوج به کار گرفت مانند 
استفاده از چاقو، انتقال، روش پوشش دهی کمپانی زیمر، روش غلتک به غلتک 

و اسپری کردن. 
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پوشش ساختاری رسانا برای سطوح بی قاعده و انعطاف پذیر منسوجات
کمپانی باتل یک پوشش رسانای اسمارت تولید کرده است که دارای ترکیبی 
منحصر به فرد از خصوصیات مختلف می باشد. این پوشش متشکل از نانولوله های 
کربنی برای استفاده بر روی زیرالیه های انعطاف پذیر یا بی قاعده نظیر منسوجات 
طراحی شده است )شکل 1(. پوشش جدید باعث هدایت جریان الکتریسیته و 
انتقال یکنواخت حرارت برای تامین نیروی الزم برای سنسورها یا انتقال اطالعات 
می شود و بر خالف بیشتر پوشش های رسانا تاثیر منفی بر خواص پارچه نخواهد 

داشت.
بیشتر پوشش های رسانا برای استفاده بر روی زیرالیه های سفت و سخت طراحی 
شده اند و برای زیرالیه  های نرم، بی قاعده و انعطاف پذیر نظیر منسوجات مناسب 
نیستند. این پوشش ها معمواًل زمانی که بر روی زیرالیه های نرم و انعطاف پذیر 
از دست  را  اولیه رسانایی خود  به دلیل خم شدن ماده  به کار گرفته می شوند، 
می دهند. آن هم همچنین ممکن است باعث تغییر خواص سطحی و افزایش 

سختی زیرالیه شوند.
برای بهره گرفتن کامل از پتانسیل های پارچه های رسانا الزم است تا پوشش به 
کار گرفته شده قابلیت خم شدن با زیرالیه انعطاف پذیر را داشته باشد و در عین 
حال سایر خصوصیات کاربردی زیرالیه مورد نظر را نیز حفظ کند. فرموالسیون 
پوشش رسانای ساختاری باتل به صورت نانولوله های کربنی تک جداره معلق است 
که به طور مستقیم بر روی منسوج به کار گرفته می شود و یک الیه رسانای نازک 
را بر روی منسوج تشکیل می دهد. با اعمال نیرو به این الیه حرارت و الکتریسیته 
تولید می شود. از آن جایی که می توان با به کار گرفتن یک الیه نازک از پوشش 
نانولوله ای کربنی بر روی زیرالیه، رسانایی باالیی ایجاد کرد، افزایش وزن یا حجم 
و یا تغییر در انعطاف پذیری یا آویزش پارچه را نخواهیم داشت. این پوشش باعث 
ایجاد حرارت یکنواخت و قابل پیش بینی بر روی زیرالیه انعطاف پذیر و بی قاعده 
می شود و حتی در صورت خم شدن زیرالیه باز هم رسانایی آن از بین نخواهد 
رفت. این روش در مقایسه با روش های متداول رسانا کردن منسوجات دارای 

مزیت هایی است:
- حفظ رسانایی پارچه حتی در صورت حرکت، کشیدگی یا آویزان شدن پارچه؛

- تاثیر نداشتن بر خصوصیات پارچه نظیر آویزش، نرمی و انعطاف پذیری؛
- اضافه شدن حداقل وزن و تقریبا هیچ حجم اضافی به پارچه به دلیل ضخامت 

بسیار کم پوشش )حدود 3 میکرومتر(؛
- قابلیت به کارگیری به صورت یک الیه شفاف که تغییری در رنگ یا طراحی 

پارچه ایجاد نمی کند؛
- حمایت از الگوهای پیچیده در منسوجات اینتلیجنت پیشرفته که نیازمند کنترل 

موضعی و بازخورد حلقه بسته هستند؛
- نیاز به کمترین مقدار نیرو برای حرارت دهی یا رسانایی الکتریکی.

محققان کمپانی باتل با انجام این پروژه موفق شده اند خصوصیات، ثبات، تولید، 
یکپارچگی و پایداری پوشش های نانولوله ای کربنی و محصوالت آن ها را بهینه 
کنند. سیستم پوشش دهی در طول مراحل توسعه خود آزمایش های سختی را در 

رابطه با دوام و پایداری آن پشت سر گذاشته است از جمله تست رطوبت، قرارگیری 
در معرض آب و حالل، مقاومت در برابر خوردگی، خم شدن های دوره ای، حرارت 
دیدن دوره ای و تست مقاومت در برابر کشش زیاد. نتایج مثبت به دست آمده از 
این آزمایش ها باعث افزایش اعتماد به محصول جدید در موارد کاربردی مختلف 

شده است. 
پوشش های نانولوله ای کربنی در صنعت هوافضا نیز مورد تایید قرار گرفته اند و 
مشکلی از لحاظ ضدیخ بودن و یخ زدایی در هواپیماها و وسایل نقلیه هوایی بدون 
سرنشین نداشته اند. به کارگیری این فناوری در پارچه امکانات جدیدی را برای 
استفاده از آن در بخش های منسوجات پزشکی، پوشاک، منسوجات صنعتی و 
نظامی فراهم می کند. فناوری جدید دارای کاربردهای متعددی در منسوجات است 
برای مثال تشک های حرارتی در ایرفویل ها و پارچه های گرم کن برای استفاده 

در گرمادرمانی. 

فرصت های بازار: پارچه های حرارت دهی شده
اولین بازار برای پوشش های نانولوله ای کربنی رسانا مربوط به محصوالت گرم کن 
است. این پوشش ها به جای تکیه بر سیم های تعبیه شده در پارچه یا رشته های 
فلزی به کار رفته در منسوج، به عنوان یک رسانای الکتریکی در پارچه عمل 
که  معناست  این  به  جدید  پوشش های  پایین  باال/مقاومت  رسانایی  می کنند. 
فیلم های بسیار نازک قابلیت تولید حرارت را دارند و در نتیجه پوشش سبک تر، 
نازک تر و با انعطاف پذیری بیشتری نسبت به فناوری های مشابه موجود در بازار 
خواهیم داشت که این امر با خود مزایای چشمگیری به همراه خواهد داشت. عالوه 
بر آن در مواردی که ضخامت، وزن و سازگاری مشکل ایجاد می کند، این روش 

چاره ساز خواهد بود.  

کاربردهای احتمالی فناوری فوق عبارتند از:
پزشکی-از این پارچه ها می توان برای تولید لباس های مخصوص بیماران و 
پرسنل بیمارستان در اتاق عمل که دمای آن باید کنترل  شده باشد، استفاده کرد. 

این پارچه ها همچنین در گرمادرمانی نیز کاربرد دارند.   
خودروسازی-صنعت خودروسازی می تواند با به کارگیری مستقیم سیستم حرارت 
دهی در پارچه های روکش صندلی، صندلی های گرم کن تولید کند و با این کار 
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در مصرف انرژی و مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت مدارهای پیچیده صرفه جویی 
کند. عالوه بر آن با استفاده از این نانولوله های کربنی بر روی سایر سطوح داخلی 
خودرو می توان برای هر سرنشین به صورت جداگانه سیستم حرارت دهی شخصی 

و سفارشی داشت.
مبلمان و منسوجات خانگی-از پارچه های دارای پوشش جدید می توان در روکش 
تشک، مبلمان و صندلی و سایر کاالهای پارچه ای استفاده کرد. حرارت دهی 
مالیم از مبلمان باعث می شود شخص در دمای محیطی پایین تر هم احساس 

راحتی داشته باشد و در نتیجه در مصرف انرژی صرفه جویی می شود. 
ساخت و ساز-از مواد عایق پاسخ دهنده می توان به عنوان پوشش لوله ها برای 
انتقال حرارت در شرایط آب و هوایی سرد استفاده کرد. زیرالیه هایی که در زیر 

کف پوش ها قرار می گیرند می توانند باعث گرمایش کف شوند.
پوشاک-لباس های گرماده می توانند برای استفاده سربازان نظامی،امدادگران 
اورژانس، کارگران ساختمانی، ورزشکاران و سایر افرادی که در فضاهای خارجی و 
یا فضاهای داخلی با دمای پایین مثل اتاق عمل فعالیت می کنند، بسیار مفید باشند. 
پوشاک اینتلیجنت بر پایه منسوجات اسمارت این قابلیت را دارند که سریعا در برابر 
افت دما واکنش نشان دهند و در نتیجه شخص هیچ گاه احساس گرما یا سرمای 

شدید و ناراحت کننده نخواهد کرد.

منسوجات اینتلیجنت پاسخ دهنده
با وجود آن که پوشش های نانولوله ای کربنی کمپانی باتل برای انتقال حرارت 
به زیرالیه ای که آن را پوشش داده بهینه سازی شده است اما دارای کاربردهای 
بالقوه دیگری هم هست. این فناوری برای تمامی منسوجات پاسخ دهنده یا 
فناوری های پوشیدنی که نیازمند سنسورهای یکپارچه هستند، قابل استفاده می 
باشد. از سنسورها برای مثال می توان در تشخیص و تعیین سطح رطوبت یا سایر 
اندازه گیری ها نظیر رطوبت، وزن، آرایش و شکل گیری، نور و آمارهای مهم و 
حیاتی استفاده کرد. اطالعات ضبط شده را می توان با استفاده از پوشش رسانا مورد 
بهره برداری قرار داد. بنابراین فناوری فوق مجموعه کاملی از کاربردهای بالقوه 

منسوجات اینتلیجنت را در اختیار ما قرار می دهد نظیر:
لباس های مخصوص بررسی وضعیت سالمت بیماران و گزارش تغییرات به وجود 

آمده در سالمتی آن ها به اپلیکیشن موبایل شخص بیمار یا پرستار او؛

لباس های ورزشی مخصوص بررسی حرکت و کارایی ورزشکار و حذف نیاز به 
فیتنس ترکر یا همان رهیاب تناسب اندام؛

لباس هایی که انرژی حرکتی شخص را تبدیل به نیروی الزم برای شارژ وسایل 
الکترونیکی سیار می کنند؛

پوشش های کف و دیوار نظیر فرش هایی که در تاریکی روشن می شوند تا راه 
خروج اضطراری را نشان دهند یا پوشش دیوارهای حمام یا رختشوی خانه که 

قابلیت حس کردن تجمع بیش از حد رطوبت را دارند.

پزشکی بیوالکترونیک
چند منظوره بودن برای بسیاری از سیستم های پاسخ دهنده فوق ضروری است. 
چند منظوره بودن نظیر رسانایی الکتریکی، یونی و یا حرارتی، ذخیره بار یا اتالف 
آن، نگهداری رطوبت و غیره را می توان از طریق فرموالسیون پوشش مورد نظر 

در منسوجات ایجاد کرد.
یکی از کاربردهای بالقوه این پارچه های چندمنظوره در پزشکی بیوالکترونیک 
است. فناوری های پوشیدنی راحت و کارآمد کلید توانمند سازی این موج جدید 
فناوری های پزشکی هوشمند هستند. برای این که بتوان پتانسیل کامل این 
وسایل را تشخیص داد باید تماس الکتریکی آن ها با شخص مداوم و پایدار باشد. 
در حال حاضر جدیدترین روش استفاده از یک هیدروژل برای اتصال الکترود به 
پوست است. البته عملکرد سیستم می تواند با گذشت زمان، تغییر دما، رطوبت و 

موقعیت و حرکات بیمار تغییر کند.
می توان با ترکیب پوشش نانولوله ای کربنی کمپانی باتل با یک ماده رسانای 
یونی، رسانایی هم زمان الکتریکی و یونی را در منسوج ایجاد کرد که امکان تماس 
الکتریکی دایمی را با پوست فراهم می کند. رساناهای ترکیبی الکتریکی و یونی 
شبکه ای از رساناهای الکتریکی و یونی به هم متصل هستند که در یک شبکه 
االستومری قرار گرفته اند. این سه بخش چندمنظوره بودن مورد نیاز را برای حفظ 

تماس الکتریکی بین پوست و وسیله الکتریکی فراهم می کنند.

این سیستم نسبت به سیستم های هیدروژلی موجود دارای چند مزیت است:
رسانایی عالی با قابلیت تماس موثرتر با پوست؛

حفظ رسانایی ؛
مصرف نیروی کمتر؛

سختی و انعطاف پذیری عالی و خواص مکانیکی خوب.
برای بهینه سازی این پوشش برای استفاده در پارچه ها و فناوری های پوشیدنی 
به تحقیقات بیشتری نیاز است. کمپانی باتل نیز هم زمان با رشد تقاضا برای 
پارچه های اسمارت و اینتلیجنت، فناوری جدید خود را ارایه داده است و کاربردهایی 
را که تا به امروز و با استفاده از فناوری های موجود ممکن نبوده عملی ساخته است.

مرجع:

Dr. Vicki A. Barbur and Dr. Amy Heintz, “Smart Stuff: Conformal Con-
ductive Coatings for Intelligent Textiles”, Textile World, July 2019
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تهیه و تنظیم: 
مهندس اکبر شیرزاده

بخش اول

هنر صنعت گالبتون سازی، جزو آن دسته از هنرهایی 
است که در ایران سابقه چندین هزارساله دارد و به 
با هنر  دلیل وابستگی و پیوند عمیقی که بین آن 
زری بافی وجود دارد؛ تاریخ و گذشته ای مشترک با 

صنعت نساجی ایران دارد. 
گالبتون سازی روند تهیه نخ مخصوص و منحصر به 
فرد است که از ابریشم و طال و نقره تهیه می شود 
یراق بافی،  همچون  مختلف  سنتی  هنرهای  در  و 
گلیم بافی، فرش بافی، انواع رودوزی ها و به ویژه زری  

و پارچه های زربفت کاربرد دارد.

تصویر شماره یک- دو حالت گالبتون دوزی 

این رشته از هنرهای ملی ایران به دلیل عدم نیاز به 
سرمایه بسیار، عدم وابستگی به ارز و واردات مواد اولیه 

خارجی، اشتغال زایی قابل توجه و ایجاد ارزش افزوده 
باال می تواند همچون سایر صنایع دستی ایران، نقش 
ویژه ای در شکوفایی و توسعه اقتصادی و اجتماعی 

کشور ایفا نماید.
هنر گالبتون از آن دسته هنرهای صناعی ایران است 
که برخالف سابقه و تاریخ نسبتاً طوالنی خود، کمتر 
شناخته شده است و در این بخش برای آشنایی با 
سنتی  نساجی  تاریخچه  گالبتون،  اولیه  ریشه های 
ایران به ویژه پارچه های ابریشمی و زری بافت در دو 
مقطع پیش و پس از اسالم مورد بررسی قرار خواهد 

گرفت.

نساجی ایران پیش از ظهور اسالم:
قدیمی ترین آثار به دست آمده از حضور انسان در 
ایران متعلق به دوران پارینه سنگی جدید است که 
بازمی گردد.  پیش  سال  دوازده هزار  تا  ده  حدود  به 
گذشته نساجی و بافندگی در ایران براساس یافته های 
باستان شناسی در نقاط مختلف ایران زمین به چندهزار 
سال پیش از میالد مسیح بازمی گردد. اقوام ایرانی از 
همان دوران غازنشینی با الیاف طبیعی مانند پشم 
گوسفند، موی بز، کتان و فرایند تبدیل آن به پارچه 

پژوهشی در دیرینه شناسی  

تولید پارهچ  اریانِ باستان
آشنا بودند. اگرچه نمی توان زمان دقیقی را از فاصله 
بین ابتدایی ترین مراحل بافت پارچه تا دستیابی به 
فناوری جدید تعیین کرد، اما ابراز و لوازم ریسندگی 
مانند دوک های نخ ریسی که در حفریات تپه علی کش 
استان ایالم و تپه زاغه اطراف قزوین به دست آمده ) 
اواخر هزاره هفتم و اوایل هزاره هشتم قبل از میالد( 
نشان از گستردگی و پیشرفت این هنر در ایران دارد.

بسیاری از باستان شناسان و پژوهشگران مطرح جهان 
بر این باورند که ریسندگی و بافندگی مانند سفالگری، 
چرخ سفالگری و کوره های پخت سفال، از این نقطه 
جهان شروع و مراحل آغازین و تکامل خود را شروع 
کرده و تاکنون بدون وقفه ادامه داده است و در راه 
تکامل این صنعت از مزایای موقعیت جغرافیایی خود 

نیز سود برده اند.
همسایگی با چین، هند و آشور باعث شد صنعتگران 
ایرانی برای تولید محصوالت خود بتوانند از ابریشم 
الیاف پنبه ای هند و کتان آشور ی ها استفاده  چین، 
کنند. بافندگان ایرانی با ایجاد پارچه های طرح دار با 
استفاده از دو پود، انقالبی در این صنعت به وجود 
رشته  این  در  مهم  نقاط عطف  از  یکی  که  آوردند 
از شکل  پارچه ها  این تحول،  با  محسوب می شود. 
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ساده و صرفاً کاربردی وارد مرحله جدیدی از حیات 
خود شد و جلوه های تزئینی در آن راه یافت. 

در سده های بعدی و در دوره هخامنشی، روند پیشرفت 
بافندگی ادامه یافت. پرده های زیبا، لباس های فاخری 
که از پارچه های بافته شده در کارگاه های بافندگی آن 

دوره بافته می شد؛ بسیار چشمگیر بودند.

تصویر شماره2- لباسی از دوره هخامنشی

تصویر شماره 2، لباس فاخری از دوره هخامنشی را 
نشان می دهد. در این لباس، فرم طراحی و نصب روی 
بدن بسیار جالب توجه است و کلوش پایین لباس از 

طراحی های بسیار قابل مالحظه است.
به دلیل گذشته هزاران سال از آن زمان، انتظار وجود 
آثار باقیمانده، نابجاست ولی خوشبختانه نمونه هایی 
هخامنشی  نقش مایه های  با  بافته ها  کهن ترین  از 
در دوران یخچال های طبیعی جنوبی سیبری یافت 

شده اند.

تصویر شماره3- لباس دوره هخامنشی

این گنجینه که به »پازیریک شهرت« دارد، اینک در 
موزه ارمیتاژ روسیه نگهداری می شود که از کشفیات 
پروفسور رودنکو به شمار می آید. در این گنجینه از 
نقوش برجسته و حجاری های تخت جمشید به خوبی 

مرغوبیت  طرح ها،  تنوع  مختلف،  اقشار  البسه  نوع 
پارچه ها کاماًل مشهود است.

در تصویر شماره 3، نمایش برجسته های هخامنشی 
در تخت جمشید به وضوح مشخص است و دو نفر 
با لباس های مناسب دیده می شود. در توضیحاتی که 
در تورات از شکوه کاخ های هخامنشی وصف شده، 
اهمیت و عظمت صنعت نساجی ایران در آن زمان به 

خوبی قابل درک است.

تصویر شماره4- سه فرم لباس دوره اشکانی

اشکانی  دوره  لباس  فرم  سه   ،4 شماره  تصویر  در 
دیده می شود که برداشتی از طرح و لباس های دوره 
هخامنشی است.  از نساجی دوره اشکانیان آثار زیادی 
ابریشمی  پارچه  تکه  چند  جز  به  نیست  دست  در 
پارچه  قطعه  است، چند  در سوریه کشف شده  که 
ملیله دوزی و قالب دوزی شده که در نواحی شرق 
ایران یافت شده است که احتمااًل نساجی و بافندگی 
دوران اشکانی دوران اشکانی، ادامه عصر هخامنشی 
است که طراحی نقوش آن به دلیل سال ها حکومت 
یونانیان )سلوکیان( تحت نفوذ و تأثیر طرح های یونانی 

قرار داشته اند.

تصویر شماره۵- یک لباس دوره هخامنشی

با طرح ها و  لباس کامل  در تصویر شماره 5، یک 
از  رودوزی های بسیار جذاب و دیدنی و شاهکاری 
نظر طراحی، ملیله کاری و نوارهای زینتی در طرفین 
لباس دیده می شود. کارهای انجام شده روی یقه قابل 
تعمق و بررسی از نظر زیباشناسی و ارائه طرح های 

قابل بحث و تفکر است.

کشفیات پازیریک
اکتشافات  زمینه  در  بیشتر  تحقیق  و  مطالعه 
باستان شناسی و خاورشناسان، مسائل مهمی را پیش 
می آورد و هر یک گوشه ای از زندگی اقوام و ملل 
قرون گذشته را روشن می سازد. یکی از این کشفیات 
مهم، کاوش در سرزمین کوهستانی آلتای و منطقه 
پازیریک است که نکاتی از تمدن دوره هخامنشی 
را روشن می سازد و ارتباط مردم صحرانشین شمالی 
را با مردم ایران در دوره مادی و هخامنشی نشان 
می دهد و دالیلی از ارتباط این دو تمدن و نمونه هایی 
از اشیاء ساخته شده از جمله پارچه و سایر بافتنی ها در 
دوره هخامنشی به دست می دهد. الزم است درباره 
ارتباط پارچه ها و فرش های ایرانی عهد هخامنشی با 
آثار مکشوفه در منطقه پازیریک به مطلبی در مجله 
باستان شناسی )چاپ سال 1334( اشاره و یادآور شویم 
که کاوش های پازیریک عالوه بر وضعیت پارچه بافی 
در دوره هخامنشی از وضع فرش بافی و گلیم بافی نیز 

اطالعاتی به دست می دهد.
شهیر  -دانشمند  رودنکو  سرگئی  پیش،  »سال ها 
روسی- برای انجام مطالعات تاریخی و مردم شناسی 
در نواحی مختلف سیبری مسافرت کرد. ضمن سفر 
خود در دامنه ها و تپه های نواحی شمالی کوهستان 
پازیریک،  نام  به  کوچکی  دره  سراشیبی  در  آلتایی 
چندین تپه سنگی مصنوعی و کوتاه توجه او را جلب 
کرد. در میان این تپه ها، پنج تپه بزرگتر از سایر تپه ها 
وجود داشت که مورد نظر وی قرار گرفت و متوجه 
شد تپه ها محل قبرهای قدیمی اقوام ساکن آن ناحیه 
است. لذا برای تکمیل مطالعات و تحقیقات خود س از 
سه سال به اتفاق هیئتی از دانشمندان باستان شناسی 
و متخصصین شوروی برای حفاری علمی به پازیریک 
رفت و یک بار در سال 1308 شمسی و بار دیگر در 
شوروی،  علوم  فرهنگستان  طرف  از   1326 سال 
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و  سال های 1327  در  گرفت.  حفاری هایی صورت 
1328 با کمک موزه ارمیتاژ ای کاوش ادامه یافت 
لحاظ  از  که  آمد  دست  به  آثاری  تپه ها،  دل  در  و 
اهمیت و اطالعات تاریخی از بزرگ ترین اکتشافات 
علمی مخصوصاً از لحاظ آثار عهد هخامنشی و تمدن 
ایران در آن عهد به شمار می رود. کلیه آثار مکشوف 

فوق الذکر در موزه ارمیتاژ نگهداری می شوند.«
دره پازیریک در مسافت قریب دویست کیلومتری 
جنوب بی ئیسک )از شهرهای جنوبی قسمت مرکزی 
مرز  کیلومتری   79 تقریبی  فاصله  به  و  سیبریه( 
مغولستان خارجی )که سابقاً جزء خاک چنین بود( 
نزدیک محل التقای رودخانه های اوالگان و بالیکتیول 
در حدود 1500  دریا  از سطح  آن  ارتفاع  واقع شده 
متر است. رودنکو ضمن دومین مرحله کاوش های 
خود که در دره پازیریک انجام می داد در سال های 
1327 و1328 شمسی درون آرامگاه یخ زده یکی از 
شاهان سکا ها آثار جالب توجهی از صنایع ایران دوره 
هخامنشی کشف نمود که مهم ترین آن ها یک قطعه 
فرش تقریباً کامل و قطعاتی از فرش ها و پارچه های 

دیگر ایران عهد هخامنشی است.
طی مقاله ای که در مجله اخبار لندن مورخ 11 ژوئیه 
آثار مکشوفه در  بارة  1953 )20 تیر ماه 1332( در 
پازیریک درج گردیده بود فرش مکشوفه فوق را تحت 
عنوان قدیمی ترین فرش ایران در دنیا که مدت 2400 
سال در یخ های دائمی سیبری مرکزی محفوظ مانده 
است، معرفی نمود و دربارة آن چنین توضیح داده اند» 
مهم ترین اشیاء مکشوف در پازیریک قطعه فرشی است 
با نقش های مختلف که کرک آن را از پشت گره زده و 
از سمت رو چیده و صاف نموده بودند. این فرش ضمن 
زین و برگ هائی که همراه جسد اسب ها در دل خاک 
مجاور آرامگاه نهاده بودند به دست آمده برای زین یکی 
از اسب ها به کار می رفته است. ابعاد فرش مزبور1/83 
متر در دو مترـ در 2 میلی متر می باشد و به قراری که 
به کاشف فرش تشخیص داده است در هر دسی متر 
مربع آن 3600 گره زده اند. کار آن ظریف و زیباست و 
نقشه روی فرش عبارت است از حاشیه ای مشتمل بر 
تصویر حیوانات افسانه بالدارـ پس از آن ردیف سواران 
ایرانی که به ترتیب یک نفر بر اسب سوار و پشت سر 
او یک نفر دهانه اسب را گرفته است و می بردـ  سواران 

مزبور کاله مخصوص ایرانیان را بر سر نهاده اند. انتهای 
زیرین کاله از زیر چانه کج شده به پائین دهان منتهی 
می گردد نوک طرف دیگر آن هم باریک است ... پس 
از آن ردیف گوزن های خط و خالدار و بعد از آن حاشیة 
مجددی مشتمل بر تصاویر حیوانات افسانه بالدار و 
در وسط فرش نوعی نقوش چهار برگی که از گل و 

بوته های آشوری اقتباس شده است. «
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و  داده  انجام  را  پازیریک  کاوش های  که  رودنکو 
شگفت انگیز ترین  فوق  فرش  قطعه  گفت  می توان 
دشوار  و  متمادی  کاوش های  در  که  است  چیزی 
این دانشمند در پازیریک بدست آمده است، کتاب 
مردم  تمدن  عنوان  تحت  روسی  زبان  به  مفصلی 
ناحیة کوهستانی آلتائی در عهد سکا ها )چاپ مسکو 
ـ لنینگراد 1953( منتشر نموده است و طی آن درباره 
فرش مزبور توضیحات مفصلی می دهد که برخی 
نکات آن بشرح زیر در اینجا نقل می گردد: » .... نقوش 
حیوانات بالدار در حاشیه کنار فرش کمی بزرگ تر از 
نقوش   همان حیوانات در اطراف قسمت وسط فرش 
بوده، جهت آن ها هم مخالف جهت نقوش اخیر الذکر 
می باشد و هر پنج حاشیه و نقش وسط فرش دارای 
حاشیه باریک، مشتمل بر نقوش مثلث های ریز است 
)به اصطالح معمول و مصطلح فارسی دالبر( این قالی 
چند رنگ داشت که بیشتر آن قرمز، آبی، سبز، زرد 

کمرنگ، نارنجی می باشد.
 تاریخ این قالی از روی شکل اسب سواران معلوم 
می شود. طرز نشان دادن اسب های جنگی که بجای 
زین، قالی بر پشت آن ها گسترده اند و پارچه روی سینه 

اسب از مشخصات آشوری ها می باشد. لکن در روی 
پازیریک ریزه کاری های مختلف و طرز گره  فرش 
زدن دم اسب و چگونگی گره مزبور آشوری نیست 
بلکه مربوط و متعلق به دوران پارسیان است. گره های 
دم اسبهای روی فرش را در نقوش برجسته تخت 

جمشید نیز می بینیم.«
در جای دیگر کتاب فوق، دانشمند مزبور صراحتاً فرش 
مزبور را کار ایران می داند منتها در تشخیص اینکه در 
کدام قسمت ایران عهد هخامنشی بافته شده است 

اظهار تردید می نماید.
نساجی ایران در دوره هخامنشیان مخصوصاً در زمینه 
بود.  مشهور  لطیف  و  نرم  پشمی  پارچه های  بافت 
پلوتارک و دبودور نوشته اند که پارچه های زری که 
تار آن را از طال و نقره می کشیدند و همچنین مخمل، 
پارچه های پشمی و پارچه های کتانی ایران در دوره 

هخامنشیان بی اندازه مطلوب بود. 
به گفته اکثریت قریب به اتفاق پژوهشگران و مورخان، 
گویاترین  و  درخشان ترین  از  یکی  ساسانی  دوره 
دوره ها از نظر بافندگی بوده است. مسعودی در کتاب 
مروج الذهب می نویسد: »نیمی از شوکت و عظمت 
از جمله صنعت  باید در توسعه صنایع  را  این دوره 
بافندگی جست و جو کرد.« بافته های این دوره به وفور 
در موزه ها و کلیساهای غربیان حفظ شده است. دکتر 
محمد حسن زکی در کتاب صنایع ایران بعد از اسالم 
این دوره،  این دوره می گوید: »در  بافته های  درباره 
رونق خود  و  ترقی  اوج عظمت،  به  ایران  بافندگی 
به سبب درگیری عمومی  رسید.«در دوره اسالمی 
ایرانیان با اعراب و چند پارگی حکومت ها در دوره های 
مختلف، صنعت بافندگی از درخشندگی و پیشرفت 
افتاده بود و در بسیاری از دوره ها صنعت پارچه بافی 
چنان سیر نزولی می پیمود که گمان نمی رفت دیگر 
هرگز شکوفا شود. مهاجمان هم دِل خوشی از تمدن و 
فرهنگ ایرانی نداشتند، با این همه صنعت پارچه بافی 
با ایستادگی هرچه تمام تر، بار دیگر خود را نمایان 
آنکه  وجود  با  ظریف  پیشه  این  هنرمندان  ساخت. 
بسیاری از خلفا، با خوار شمردن آن و اینکه جوالهگی 
شغل پستی است درصدد نابودی آن برآمدند، چنان 
کردند که پارچه بافان در زمره نجیب ترین، با اعتبارترین 

و اصلی ترین شاغالن به حساب آمدند.«


