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ايران  بازرگانی  اتاق  صنايع  کمیسیون 
شده،  منتشر  تازگی  به  که  گزارشی  در 
شرکت ها  فرسودگی  عوامل  بررسی  ضمن 
همچنین  و  تولیدی-صنعتی  بنگاه  های  و 
کشور،  صنايع  نوسازی  و  بازسازی  موانع 
اصالح  برای  هم  را  پیشنهاداتی  و  راهکارها 
افزايش بهره وری و  مسیر نوسازی صنعتی و 
ارائه  کشور  تولیدی  بنگاه های  رقابت پذيری 
به مهم ترين مطالب  ادامه  در  کرده است که 

مندرج در اين گزارش اشاره می نمايیم.
برنامه های  در  مندرج  قانونی  مواد  بررسی 
که  می دهد  نشان  توسعه  ششم  تا  اول 
از  حمايت  به  مربوط  ۳58حکم  و  1۶0ماده 
به نظر  اما  دارد؛  وجود  قوانین  اين  در  تولید 
الزم  اثرگذاری  احکام،  و  مواد  اين  می رسد 
را  تولید  عقب ماندگی  معضل  رفع  برای 
اقدامات  می دهد  نشان  بررسی ها  نداشته اند. 
بازسازی صنايع  و  نوسازی  مسیر  در  حمايتی 
کارشناسی  و  متوازن  مسیر  در  چندان  کشور، 
حرکت نکرده است. حاکم شدن سیاست های 
همواره  که  صنعتی  نوسازی  در  ناصحیح 
مالی  مستقیم  حمايت های  قالب  در  را  خود 
صنعتی  ارتقای  به  تنها  نه  است  داده  نشان 
منجر نشده بلکه در عمل باعث عقب افتادن 
در  است.  ابعاد مختلف شده  در  صنايع کشور 
کشور،  سیاست گذاران  آنکه  دلیل  به  واقع 
از  صرفا  را  صنايع  از  پشتیبانی  و  حمايت 
قرار  توجه  مورد  پول  مستقیم  تزريق  زاويه 

مسیر  شده اند،  غافل  ديگر  ابعاد  از  و  داده 
و  رفته  بیراهه  به  عمل  در  صنعتی  نوسازی 
داده  نتیجه معکوس  نیز  راهکارهای سیاستی 
از  درصد   20 آنکه  وجود  با  همچنین  است. 
به  مالی  منابع  به  تولید  از  حمايت  احکام 
اما  داشته  اختصاص  بانکی  تسهیالت  ويژه 
به عنوان  بانکی  تسهیالت  دريافت  همچنان 
از  بسیاری  و  است  مطرح  اساسی  چالشی 
تسهیالت  دريافت  صف  در  که  هم  افرادی 
قرار دارند، دارای بدهی معوق بانکی هستند. 
تنها  بازسازی صنعتی  که  است  حالی  در  اين 
و  نیست  بنگاه ها  به  پول  تزريق  به  محدود 
است.  برخوردار  وسیع تری  بسیار  ابعاد  از 
تولید،  فناوری،  فرآيندهای  در  توسعه  ايجاد 
بازار،  ارتقای نیروی انسانی و سرمايه گذاری، 
نوسازی  در  مغفول مانده  ابعاد  از  ديگر  برخی 
نوسازی  واقع  در  می آيند.  حساب  به  صنعتی 
دانش  از  که  است  جامع  فرآيند  يك  صنعتی 
و  محصول  تولید  تا  انسانی  نیروی  و  فنی 

تسهیل امور قانونی را در بر می گیرد. 
صنايع  بازسازی  و  نوسازی  کلی  به طور 
به  محدود  صرفا  تولیدی  واحد های  و 
و  نمی شود  ماشین آالت  يا  تکنولوژی  تغییر 
مالی«،  ساختار  »اصالح  جمله  از  اقداماتی 
تدوين  در  »سرمايه«  و  انسانی«  »نیروی 
ضروری  اجرايی  رويه های  و  دستورالعمل ها 
حقیقت،  در  گیرد.  قرار  مدنظر  بايد  و  است 
اهداف  کشور،  صنايع  بازسازی  و  نوسازی 

قیمت  »کاهش  می کند.  دنبال  را  متعددی 
افزايش  و  تولیدی  محصوالت  تمام شده 
»نوسازی  تولیدی«،  واحد های  رقابت پذيری 
به  واحد ها  فناوری  ارتقای   و  تولید  خط 
»اصالح  بازار«،  در  حضور  تداوم  منظور 
تولید،  خط  از  اعم  تولیدی  واحد های  ساختار 
» افزايش  مديريتی«،  و  مالی  انسانی   منابع 
خطوط،  تکمیل  ضايعات،  کاهش  راندمان، 
تولید  فرآيند  در  انرژی  کاهش شدت مصرف 
حداکثری  »استفاده  تولیدی«،   محصوالت  و 
از ظرفیت های تولیدی و افزايش بهره  وری«، 
به  تولیدی  محصوالت  کیفیت  »ارتقای 
توان  »افزايش  صادرات«،  توسعه  منظور 
و  واردات«  برابر  در  داخل  تولید  رقابت 
به  کشور  کامل  پیوستن  فرآيند  »پیگیری 
اهداف  عنوان  به  جهانی«،  تجارت  سازمان 
بازسازی  و  نوسازی  در چارچوب طرح  اصلی 

صنايع بايد در کانون توجه قرار گیرند.  
يکی  صنايع،  کمیسیون  گزارش  اساس  بر 
صنعتی  بنگاه های  که  مهمی  چالش های  از 
کرده،  روبه رو  جدی  مخاطره  با  را  کشور 
باعث  که  است  تسريع کننده ای  عوامل 
شده  صنعتی  بنگاه های  فرسودگی  و  کهولت 
است. بر اين اساس، کوتاه شدن چرخه عمر 
روزمره  و  عادی  پديده  يك  به  محصوالت 
تبديل شده است. اگر يك شرکت يا سازمان 
با تکنولوژی  را  نتواند خود  در چنین محیطی 
دست  از  را  رقابت   توان  دهد  تطبیق  روز 

جمشید بصیری
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علل عقب ماندگی بخش تولید از قافله جهانی

2

ک
شا

پو
 و 

ی
اج

س
ت ن

نع
ص

 
29

5 
ره

ـــا
شمـ

 ،9
7 

ذر
آ



عدم  و  گذشته  مسیر  به  وابستگی  می دهد. 
به سوی روش ها  نرفتن  تغییر و  برای  تالش 
انتخاب  عدم  کسب و کار،  جديد  مدل های  و 
مناسب،  اهلیت  دارای  استراتژيك  شرکای 
منابع  تامین  روش  به  بنگاه ها  کردن  محدود 
و  فکری  دارايی های  و  خروج  محدود  مالی 
سوی  به  را  شرکت ها  انسانی،  سرمايه های 

فرسودگی و اضمحالل هدايت می کند. 
مديران  مشکل،  اين  از  برون رفت  برای 
به  می توانند  سازمان ها  و  شرکت ها  اجرايی 
يا  سازمان  منابع  اصالح  يا  گسترش  ايجاد، 
روش های  همچنین  کنند.  کمك  شرکت 
جمله  از  انسانی  منابع  مديريت  مدرن 
به کارگیری  سازمانی،   ساختار  سطوح  کاهش 
با  رويارويی  برای  جديد  عملیاتی  قابلیت های 
روند های  شناسايی  آشفته،  اقتصادی  محیط 
تا  می شود  باعث  جديد  فناوری های  و  بازار 
سوی  به  کهولت  و  فرسودگی  از  سازمان ها 
صنعتی  نوسازی  البته  کنند.  حرکت  بالندگی 
همانطور  می گیرد.  در  را  بسیاری  محور های 
تولید،  ابتدا ذکر شد، توسعه نظام های  که در 
منابع  ارتقای  و   سرمايه گذاری  بازار،   فناوری،  
انسانی، در صدر فهرست محور های نوسازی 
معنا  يك  به  واقع  در  دارند.  قرار  صنعتی 
است  جمعی  فرآيند  يك  صنعتی  نوسازی 
يا  نرم افزاری  سخت افزاری،  ابعاد  همه  که 
طراحی،  فناوری  فنی،  دانش  انسانی،  نیروی 
بازار،  توسعه مديريت،  تولید محصول، توسعه 
کیفی  و  افزايش کمی  و  قانونی  امور  تسهیل 
يك  در  موجود  صنعتی  واحد های  تولیدات 

حوزه صنعتی را شامل می شود.
تجهیزات  نوسازی  داشت  توجه  بايد  البته 
در  صنعتی،  واحد های  تولیدی  دستگاه های  و 
کیفیت محصوالت تولیدی نیز تاثیرگذار است. 
نهادينه شدن اين موضوع باعث می شود تا نه 
تنها بازارهای موجود حفظ شود، بلکه همواره 
رقابت پذيری  موضوع  کیفیت،  افزايش  با 
خاصی  اولويت  از  جهانی  بازار  در  حضور  و 

و  صنايع  نوسازی  موضوع  شود.  برخوردار 
در  زمانی  تولید،  محصوالت  کیفیت  افزايش 
الحاق  مسئله  که  شد  مطرح  عمومی  افکار 
و  جهانی  تجارت  توسعه  سازمان  به  ايران 
ساير  رقابتی  تولیدات  روی  مرزها  شدن  باز 
ذهن  بیشتر  رو  اين  از  آمد.  پیش  کشور ها 
نوسازی  فرآيند  از  مديران  و  صنايع  صاحبان 
اعتبارات  و  تسهیالت  دريافت  متوجه  صنايع 
نوسازی  ريشه های  و  بنیان ها  کمتر  و  شده 
نوسازی  واقع  در  است.  گرفته  قرار  نظر  مورد 
صنايع فقط به تجهیز و به روز کردن خط تولید 
خالصه نمی شود، بلکه بايد در فرآيند نوسازی 
به مديريت مالی و ساير عوامل تولید از جمله 

نیروی انسانی توجهی ويژه  شود. 
نیز  انسانی  نیروی  استهالک  و  فرسودگی 
تجهیزات  استهالک  از  کمی  دست  چندان 
انسانی  نیروی  تورم  مسئله  ندارد.  تولید 
از  ناشی  هزينه های  و  بنگاه ها  در  غیرکارآمد 
اين  با  را  صنعتی  و  تولیدی  واحد های  آن، 
ترکیب  در  بايد  که  کرده  روبه رو  واقعیت 
نظر  به  کنند.  ايجاد  تغییراتی  انسانی  نیروی 
نوسازی  طرح  اجرای  شرايط  در  می رسد 
صنايع،  عملی شدن طرح جذب نیروی انسانی 
کارآمد در واحد های صنعتی، اين امکان را با 
برای  واحد ها  توان  که  دارد  همراه  به  خود 
ساختاری  نوسازی  و  انسانی  نیروی  انتخاب 
واحد ها افزايش يابد. از همین منظر، به دلیل 
با  صنعتی  و  تولیدی  واحد های  اکثر  آنکه 
جذب  نیازمند  هستند،  روبه رو  مديريتی  فقر 
کارآمد هستند.    و  انسانی متخصص  نیرو ی 

می دهد  نشان  بررسی ها  ديگر،  سوی  از 
صنعتی  شرکت های  از  قابل توجهی  تعداد  که 
و  هستند  نیمه فعال  کشور  متوسط  و  کوچك 
می کنند.  کار  ظرفیت  حداقل  با  فعال ها  ساير 
با  تنها  نیز  بزرگ  صنايع  از  برخی  همچنین 
همین  و  هستند  فعال  ظرفیت  درصد   50
و  وابسته  صنايع  می شود  که  باعث  نکته 
در  نسبت  همین  به  نیز  آنها  زيرمجموعه 

کنار  در  باشند.  داشته  بازدهی  پايینی  سطح 
اين  اصلی  علل  بنگاه ها،  بیرونی  مشکالت 
در  سرمايه  و  نقدينگی  کمبود  شامل  رکود 
ضعف  تولید،  خطوط  فرسودگی  گردش، 
می شود.  مديريتی  مشکالت  البته  و  فناوری 
هدفمندی  سهم  نشدن  پرداخت  همچنین 
فضای  بر  که  رنگارنگی  قوانین  و  يارانه ها 
اقتصاد و صنعت حاکم شده، به تعبیری باعث 
بیمار شود. کشور هايی  است که صنعت  شده 
اقتصادی  کرسی های  صاحب  دنیا  در  که 
صنعتی  تولید کننده  کشور های  هستند، 
است  صنعت  نام  به  کلیتی  واقع  در  هستند. 
که باعث می شود يك کشور در نظام جهانی، 

جايگاه ويژه ای به خود اختصاص دهد. 
هیچ  در  خصوصی  بخش  ديدگاه  اساس  بر 
اولويت های  که  است  نداشته  سابقه  کشوری 
اقتصادی و صنعتی، پیش از طراحی استراتژی 
تعیین شده باشد. از سوی ديگر تشتت آرا در 
منظم  نگرش  يك  نبود  و  سیاست گذاران 
تولید  رشد  راهکارهای  مورد  در  واحد  و 
مشخص  استراتژی  يك  فقدان  داخلی، 
مرکزی  نهاد  يك  نبود  و  صنعتی  توسعه 
نوسازی  به  جدی  آسیب های  مديريت کننده، 
و بازسازی صنايع وارد کرده است. در پايان، 
پیشنهادی  و  سیاستی  راهکارهای  به عنوان 
می توان  صنعتی  نوسازی  مسیر  اصالح  برای 
زمینه،  اين  در  که  برشمرد  را  مختلفی  موارد 
سرمايه گذاری،  افزايش  و  کردن  آسان 
وضعیت  سامان دهی  و  تصدی گری  کاهش 
برای  مناسب  تعرفه های  وضع  تولید،  
و  فناوری  اولیه،  مواد  آسان  و  ارزان  ورود 
تمرکز  با  نوسازی  کشور،  به  ماشین آالت 
با  صنايع  به روزرسانی  اولويت دار،  صنايع  بر 
صنايع  کاربری  تغییر  لزوم  و  دقیق  شناسايی 
برای  منابع  تخصیص  نحوه  اصالح  و  کشور 
نوسازی  زمینه ساز  می تواند  صنايع،  نوسازی 
اصالحی  مسیر  در  کشور  صنعتی  بازسازی  و 

و صحیح شود.

سرمقــالهخبرنامه
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خبرنامه

بانك مرکزی در بخشنامه ای نحوه  بازگشت ارز حاصل از صادرات به 
چرخه  اقتصادی کشور را ابالغ کرد. در اين بخشنامه تمام صادرکنندگان 
است  مکلف  مرکزی  بانك  و  هستند  ارز  برگشت  تعهد  ارايه  به  مکلف 
صرفا برای واردات کاال و خدمات صادرکنندگانی تامین ارز کند که نحوه 
بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار تعیین شده در 

دستورالعمل اين بانك باشد.
در اين بخشنامه آمده است؛ در اجرای بند »1« مصوبه شماره 97405 
مورخ 1۳97.07.2۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و حسب تصمیمات 
اجرای  تسهیل  راستای  در  و  سو  از يك  يادشده  مصوبه  بند»2«  کمیته 
ديگر،  سوی  از   1۳97.0۶.20 مورخ   97.210782 شماره  دستورالعمل 
بدين وسیله نحوه  بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور 

به شرح زير ابالغ می شود:

1- کلیه صادرکنندگان کاال و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت 
ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور می باشند.

خدمات  و  کاال  واردات  برای  صرفا  است  مکلف  مرکزی  بانك   -2
صادرکنندگانی تخصیص و تأمین ارز نمايد که نحوه بازگشت ارز آنها به 

چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار ذيل مشخص باشد.
۳-  بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی که مجموع صادرات 
ساالنه آنها تا يك میلیون يورو، بیش از يك میلیون يورو تا سه میلیون 
يورو، بیش از سه میلیون يورو تا ده میلیون يورو و بیش از ده میلیون يورو 

است، به شرح ذيل باشد:

الف( تا یک میلیون یورو
- از فروش ارز در »سامانه نیما« معاف است.

- در ازای واردات کاال و خدمات مورد نیاز چرخه تولید يا تجارت خود 
پس از ثبت سفارش استفاده نمايد )واردات در مقابل صادرات خود(.

صنعت،  وزارت  تشخیص  با  کاال  واردات  جهت  مستقیم  به صورت   -
معدن و تجارت به واردکنندگان ديگر پس از ثبت سفارش واگذار نمايد 

)واردات در مقابل صادرات غیر(.
- به صورت حواله يا اسکناس به بانك ها و صرافی های مجاز با ثبت در 

سامانه نظارت ارز )سنا( عرضه نمايد.

ب( بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو
- مکلف اند 50 درصد ارز صادراتی را به سامانه نیما واگذار نمايد.

تبصره: تا سقف يك میلیون از فروش ارز در سامانه نیما معاف است.
- مابقی ارز را می بايد به طرق زير به چرخه اقتصاد بازگردانند:

- در ازای واردات کاال و خدمات مورد نیاز چرخه تولید يا تجارت خود 
پس از ثبت سفارش استفاده نمايد )واردات در مقابل صادرات خود(.

صنعت،  وزارت  تشخیص  با  کاال  واردات  جهت  مستقیم  به صورت   -
معدن و تجارت به واردکنندگان ديگر پس از ثبت سفارش واگذار نمايد 

)واردات در مقابل صادرات غیر(.
- به صورت حواله يا اسکناس به بانك ها و صرافی های مجاز با ثبت در 

سامانه نظارت ارز )سنا( عرضه نمايد.

ج( بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو
- مکلف اند 70 درصد ارز صادراتی را در سامانه نیما عرضه نمايد.

تبصره: تا سقف يك میلیون يورو از فروش ارز در سامانه نیما معاف است.
- مابقی ارز را بايستی به طرق زير به چرخه اقتصاد بازگرداند:

- در ازای واردات کاال و خدمات و هزينه های بازاريابی مورد نیاز چرخه 
تولید يا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نمايد )واردات در مقابل 

صادرات خود(.

د( بیش از ده میلیون یورو
- مکلفند 90 درصد ارز صادراتی را در سامانه نیما عرضه نمايد.

نیما معاف  ارز در سامانه  از فروش  يورو  میلیون  تا سقف يك  تبصره: 
است.

- مابقی ارز را بايستی به طريق زير به چرخه اقتصاد بازگردانند:
- در ازای واردات کاال و خدمات و هزينه های بازاريابی مورد نیاز چرخه 

تولید يا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نمايد.
تبصره: فروش در سامانه نیما بیش از درصد مشخص شده در هر يك از 

سه دسته فوق، امکان پذير است.

اين  مشمول   1۳97.01.22 تاريخ  از  گرفته  انجام  صادرات  کلیه   -4
مصوبه خواهد بود.

دستورالعمل نحوه  بازگشت ارز حاصل از صادرات ابالغ شد

4

ک
شا

پو
 و 

ی
اج

س
ت ن

نع
ص

 
29

5 
ره

ـــا
شمـ

 ،9
7 

ذر
آ



احکامی  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير 
جداگانه سه معاون خود را منصوب کرد. بر اين 
مديرعامل  عنوان  به  صالحی نیا  محسن  اساس 
شرکت صنايع کوچك و شهرک های صنعتی و 
فرشاد مقیمی به عنوان معاون وزير در امور صنايع 
منصوب شدند. عباس قبادی نیز به عنوان معاون 

وزير در امور بازرگانی داخلی انتخاب شد. 

در  و  فوق الذکر  تغییر  سه  بر  عالوه  همچنین 
بازنشستگان،  به کارگیری  قانون منع  اجرای  پی 
توسعه  سازمان  کل  رياست  خسروتاج  مجتبی 
نامه ای به رضا رحمانی، وزير  ايران، در  تجارت 
صنعت، معدن و تجارت، بر استعفای پیشین خود 
تا سرپرست جديد  از وی خواست  تأکید کرد و 
معرفی شود. بر اين اساس، محمدرضا مودودی 

که تا پیش ازاين عهده دار معاونت توسعه صادرات 
کاال و خدمات سازمان توسعه تجارت ايران بود 
با حفظ  با حکم وزير صنعت، معدن و تجارت، 
اين سازمان منصوب  سمت خود، به سرپرستی 
معدن  اسبق صنعت،  وزير  مشاور  مودودی  شد. 
و تجارت و از سال 94 به عنوان معاون سازمان 

توسعه تجارت ايران مشغول به خدمت است. 

ماشینی  فرش  فروشندگان  اتحاديه  رئیس 
قیمت  سال،  ابتدای  ماه  شش  در  گفت: 
افزايش  40 درصد  تا   ۳5 فرش ماشینی بین 
خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به  است.  داشته 
به  اشاره  با  کمالیان  محمد هادی  جوان، 
بر  مستقیم  تأثیر  دالر  نرخ  افزايش  اينکه 
اولیه تولید  80 درصد مواد  بازار دارد، گفت: 
تأمین  وارداتی  صورت  به  ماشینی  فرش 

می شود.
ماشینی  فرش  فروشندگان  اتحاديه  رئیس 
سال،  دوم  نیمه  در  کرد:  تصريح  موکت،  و 

و  است  شده  بیشتر  ماشینی  فرش  فروش 
می تواند  نکند،  تجربه  را  کمبودی  بازار  اگر 

در  کمالیان  باشد.  داشته  را  مطلوبی  وضعیت 
خصوص مشکالت صادرات و واردات در اين 
فرش های  اخیر  سالیان  طی  گفت:  صنف، 
همچون  کشور هايی  از  متر   ۶ از  کمتر 
با  اکنون  اما  می شد،  وارد  ترکیه  و  بلژيك 
امر  اين  اقتصاد،  فعلی  شرايط  به  توجه 
پايان  در  مسئول  مقام  اين  نمی شود.  محقق 
مدرن  دستگاه های  اکثر  حاضر  درحال  گفت: 
و  می شود  تامین  واردکنندگان  توسط  روز، 
و  سنتی  )چه  داخلی  نیاز های  تمام  می توانند 

را برطرف کنند. فانتزی( 

تغییرات در وزارت صنعت، معدن و تجارت

قیمت فرش ماشینی ۴۰ درصد افزایش یافته است

خبرنامهخبرنامه

عباس قبادیمحمدرضا مودودیفرشاد مقیمیمحسن صالحی نیا
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خبرنامه

معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  صادقی  يداهلل 
با  مبارزه  تهران، در کمیسیون  استان  و تجارت 
قاچاق کاال و ارز استان با اشاره به اجرای طرح 
کاالها  و صادرات  واردات  در  الکترونیکی  اسناد 
برای مبارزه با قاچاق کاال و ارز از سوی دستگاه ها 
گفت: در حال حاضر هر کااليی که وارد کشور 
می شود شناسه دارد و واردکننده بايد کاال را در 
ساير  بتواند  تا  کند  ثبت  تجارت  جامع  سامانه 

مراحل ورود و توزيع کاال را انجام دهد.
به گزارش فارس، وی افزود: همه انبار کاالها 
از  آن دسته  تنها  و  هستند  شناسه دار  و  رجیستر 
کاالهای وارداتی بیمه می شوند که وسايل نقلیه 
حمل کننده آن دارای شناسه باشد و به اين ترتیب 
گمرک  مسیر  مبدأ،  از  کاالها  کنترل  عملیات 
نظارت  خرده فروشی  مرحله  نهايتا  و  مقصد  تا 
سیاست  اجرای  به  اشاره  با  صادقی  می شود. 
جديد ارزی و مزايای آن تصريح کرد: تك نرخی 

شدن نرخ ارز قدرت اقتصادی کشور را در عرصه 
بین المللی در نقطه بهینه قرار داده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
واردات  جديد  تصمیم  با  اينکه  بیان  با  تهران 
1400 قلم کاال ممنوع شده است گفت: برخی 
از اين کاالها، اقالمی هستند که هدف مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز هستند و با اين اقدام در کنار 
افزايش نرخ ارز، انگیزه ورود کاالهای قاچاق به 

اين  اجرای  از  حداقل کاهش می يابد و حمايت 
تصمیم به نفع تولید داخل است. وی با اشاره به 
واردات پوشاک خارجی تصريح کرد:  ممنوعیت 
نمايندگی پوشاک خارجی که اکثرا در شمال شهر 
مستقر هستند با اين اقدام امکان واردات ندارند 
به زودی  نمايندگی کنند و  ادعای  و نمی توانند 
اجناس موجود آنها تمام می شود که اين فرصتی 

برای فروش پوشاک داخلی است.
کاالهای  نمايندگی های  کرد:  عنوان  صادقی 
با هماهنگی  برند  اقالم  فروشندگان  و  خارجی 
نظام  قانون  که  اختیاراتی  با  و  اصناف  اتاق 
کاالهای  می توانند  است  کرده  تعريف  صنفی 
رئیس  کنند.  عرضه  را  داخل  تولید  کیفیت  با 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
در پايان گفت: برخی برندهای پوشاک می توانند 
با تولید مشترک داخلی اقدام به فروش کاالی 

پوشاک کنند.

آغاز ممنوعیت فروش پوشاک خارجی بدون شناسه

دبیر کارگروه بررسی و پیگیری تامین مواد اولیه 
گفت:  تهران  استان  پوشاک  تولیدی  واحدهای 
اولیه اين صنعت  حذف واسطه ها در تامین مواد 
با جديت در دستور کار است و نظارت های کامل 
اعمال می شود تا قیمت ها به صورت غیرمتعارف 
افزايش پیدا نکند. محمد توکلی همچنین با اشاره 
به نشست اعضای اين کارگروه با مسئوالن دولتی 
توضیح داد: در اين جلسه مقرر شد در ذيل کارگروه 
هشت کمیته از جمله کشباف و جوراب، پیراهن و 
مانتو، جین و کتان، کت و شلوار تك، خرج کار، چرم 
مصنوعی و طبیعی و نیز رنگ و پتروشیمی تشکیل 
شود. به گفته وی، پنج نفر از تولیدکنندگان پوشاک 
و اتحاديه نیز در اين کمیته ها حضور خواهند داشت.
همکاری  ادامه  در  توکلی  ايرنا،  گزارش  به 

به  دولتی  ارز  اختصاص  برای  را  مرکزی  بانك 
و  شد  خواستار  پوشاک  اولیه  مواد  واردکنندگان 
گفت: اينك تاجرانی وجود دارند که داوطلب واردات 
مواد اولیه هستند اما از آنجاکه ارز دولتی اختصاص 
پیدا نمی کند اين کار انجام نمی شود. دبیر کارگروه 
واحدهای  اولیه  مواد  تامین  پیگیری  و  بررسی 
تولیدی پوشاک استان تهران با اعالم حمايت از 
تاجرانی که با اين گروه همکاری کنند اضافه کرد: 
با توجه به نرخ ارز دولتی برآورد قیمت محصول 
صورت می گیرد تا مواد اولیه با هزينه متعارف به 

دست تولیدکنندگان برسد. 
توکلی گفت: اين کارگروه از تاجران واردکننده 
حمايت  نشود  تولید  کشور  در  که  اولیه ای  مواد 
می کند و از سوی ديگر بر روی وارداتی که با ارز 

دولتی انجام می شود نظارت دارد تا مواد اولیه به 
قیمت ارز دولتی به دست تولیدکنندگان برسد نه ارز 
روز. وی تأکید کرد: تالش ما اين است که تولیدات 
ايرانی با قیمت واقعی به دست مصرف کننده برسد. 
گفتنی است کارگروه بررسی و پیگیری تامین 
مواد اولیه واحدهای تولیدی پوشاک استان تهران 
رئیسان  بازار،  امنای  هیأت  اعضای  حضور  با 
کشبافان،  پیراهن دوزان،  پوشاک،  اتحاديه های 
خیاطان و چرم اواخر شهريورماه امسال تشکیل شد. 
باتوجه به اينکه بسیاری از واحدهای نساجی کشور 
نیز در تهران دفتر فروش دارند، عمده فعالیت های 
مربوط به تامین مواد اولیه صنايع فعال در حوزه 
پوشاک با هماهنگی اين کارگروه در استان تهران 

پیگیری می شود.

واسطه های تامین مواد اولیه پوشاک حذف می شوند
6

ک
شا

پو
 و 

ی
اج

س
ت ن

نع
ص

 
29

5 
ره

ـــا
شمـ

 ،9
7 

ذر
آ



يك عضو انجمن صنايع پوشاک با تأکید بر 
اينکه اگر تصمیم جدی برای تأمین مواد اولیه 
فاتحه  پوشاک گرفته نشود  تولیدی  واحدهای 
اين صنعت را بايد خواند، گفت: در حال حاضر 
و  ندارد  وجود  کافی  اولیه  مواد  کارخانه  کف 
نیست.  شرايط  اين  پاسخگوی  هم  هیچ کس 
مجید افتخاری در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، 
مردادماه  اول  از  بود  قرار  اينکه  به  اشاره  با 
امسال به روی پوشاک خارجی کد شناسه کاال 
اين  نه تنها  متأسفانه  داشت:  اظهار  گیرد،  قرار 
کار انجام نشد بلکه نصب کد شناسه کاال در 
بیان  با  وی  نشد.  اجرايی  هم  ايرانی  پوشاک 
برای  اولیه  مواد  تأمین  حاضر  حال  در  اينکه 
صنايع پوشاک کشور بسیار سخت شده است، 
افزود: با وجود تمام صحبت ها و مکاتبات هیچ 

تولیدی  واحدهای  اولیه  مواد  برای  گشايشی 
به وجود نیامده و متأسفانه واحدهای تولیدی تا 

پايان سال مجبور به تعطیلی هستند.
پوشاک  اتحاديه  مديره  هیئت  عضو  اين 
تهران گفت: بیش از 90 درصد الیاف پوشاک 
محل  از  تخت  پوشاک  درصد   70 و  گردباف 

اينکه  اعالم  با  وی  می شود.  تأمین  واردات 
مواد  به  گردباف  پوشاک  درصدی   70 نیاز  از 
اولیه در سال جاری فقط يك درصد نیاز وارد 
که  وعید  و  وعده  با  کرد:  تصريح  است،  شده 

نمی توان به صنعت کمك کرد. 
اين عضو انجمن صنايع پوشاک ايران اضافه 
از  کدام  هیچ  به  که  است  روزی   20 کرد: 
ارزی  تخصیص  کشور  نساجی  صنايع  فعاالن 
کار  می شود  مگر  شرايط  اين  با  نشده،  انجام 
بازار شب  اينکه عمال  ابراز  با  افتخاری  کرد؟! 
متذکر  داده ايم،  دست  از  امسال  را  خود  عید 
اثر  برای صنعت پوشاک  شد: هرگونه تصمیم 
خود را در زمستان سال آينده خواهد گذاشت 
و به همین دلیل مسئولین بايد در اسرع وقت 

به فکر حمايت از اين صنعت باشند.

دولت دارد فاتحه صنعت پوشاک را می خواند

خبرنامهخبرنامه

يك مقام مسئول گفت: ايران با تولید 120 تن 
ابريشم رتبه هشتم در جهان را به خود اختصاص 
توسعه  مرکز  رئیس  سروی  عديل  است.  داده 
تفاهم نامه  امضای  مراسم  در  کشور  نوغانداری 
همکاری میان معاونت امور تولیدات دامی وزارت 
خودکفايی  و  اشتغال  معاونت  و  کشاورزی  جهاد 
توسعه  گفت:  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته 
توتستان ها در اراضی شیبدار و مناطق مستعد و 
بهسازی و نوسازی توتستان ها، تامین منابع مالی 
و تسهیالت برای احداث اين باغات را در حمايت از 

نوغانداری کشور پیگیری می کنیم.
بیمه  تصويب  وی  افکارنیوز،  گزارش  به 
نوغانداران، ايجاد صندوق حمايت از نوغانداری و 
تامین تخم نوغان را از ديگر اقدامات حمايتی از 
اين تولیدکنندگان برشمرد. سروی با بیان اين که 

فعالیت نوغانداری به سرمايه کمی نیاز دارد، اظهار 
کرد: با عقد تفاهم نامه میان معاونت امور تولیدات 
دامی وزارت جهاد کشاورزی و معاونت اشتغال و 
خودکفايی کمیته امداد امام خمینی )ره( می توان 
از ظرفیت ها و نیروی انسانی تحت پوشش اين 
نهاد برای افزايش تولید پیله ابريشم و اشتغال زايی 

استفاده کرد.
اين  مقام مسئول ادامه داد: ايجاد تشکل های 
کشاورزی مردم نهاد و مساعدت در بازاريابی، خريد 
پرورش کرم  تولید،  زنجیره های  ايجاد  تضمینی، 
اولويت  با  مساعد  جغرافیايی  مناطق  در  ابريشم 
خراسان  گلستان،  مازندران،  گیالن،  استان های 
خراسان  و  اصفهان  شرقی،  آذربايجان  رضوی، 
شمالی، کسب درآمدهای جانبی خانوارهای روستايی 
و شهری میان مددجويان مورد حمايت کمیته امداد 

با اولويت زنان سرپرست خانوار روستايی از زمینه ها 
و مفاد همکاری در اين تفاهم نامه هستند. به گفته 
وی، پرورش کرم ابريشم می تواند مواد اولیه مورد 
نیاز صنايع فرش بافی، پزشکی، نظامی و الکترونیك 
را تولید کند و در عین حال بخشی از زنان روستايی 

را مشغول و يك درآمد نسبی خوب ايجاد کند.
با اشاره به اين  رئیس مرکز توسعه نوغانداری 
که 9۶ درصد پرورش کرم ابريشم در هفت استان 
کشور صورت می گیرد، بیان کرد: استان گیالن 
به  با ۳0 درصد  و خراسان رضوی  با 40 درصد 
به  را  نوغانداری  و دوم  رتبه های نخست  ترتیب 
خود اختصاص داده اند. وی گفت: 90 درصد تولید 
ابريشم جهان در کشورهای آسیايی انجام می شود 
و چین با تولید 142 هزار تن در رتبه نخست و هند 

با تولید ۳2 هزار تن در رتبه دوم قرار دارند.

ایران ؛ هشتمین تولیدکننده ابریشم در جهان
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سـاختمان پالسـکو يکی از نمادهـای تولید 
و توزيـع پوشـاک کشـور بـود. اکنـون بیـش 
از 2 سـال از حادثـه آتش سـوزی سـاختمان 
چـه  در  مجتمـع  بازسـازی  می گـذرد.  آن 
رئیـس  تیرگـر  منصـور  اسـت؟  مرحلـه ای 
در  پوشـاک  اتحاديـه  پژوهش هـای  مرکـز 
مجتمـع  ايـن  بازسـازی  فرآينـد  بـا  ارتبـاط 
گفـت: پالسـکو در زمینـه تولیـد و توزيـع و 
فـروش جايـگاه مهمی داشـت و متخصصان 
فعالیـت  آن  در  حـوزه،  سـه  ايـن  از  خوبـی 
می کردنـد. متاسـفانه رونـد بازسـازی بسـیار 
کسـبه  از  بسـیاری  مـی رود.  پیـش  کنـد 
پالسـکو هـم از ايـن حـوزه خارج شـده اند و 
چه بسـا فقـط ۳0 درصـد از آنهـا در مجتمـع 

نـور فعالیـت داشـته باشـند.
و  معـروف  سـاختمان  يـك  از  انتقـال 
شناخته شـده ممکـن اسـت تاثیر سـويی روی 
بازار کسـبه داشـته باشـد. منصور تیرگر ضمن 
تايیـد ايـن مطلـب اظهـار داشـت: انتقـال به 

مجتمـع نـور هـم نتايـج منفـی داشـته اسـت 
رسـانه ای  کـه حمايـت  اسـت  و چـه خـوب 
بیشـتری از آنهـا بـه عمـل  آيـد که کارشـان 
در محـل جديـد يعنـی مجتمع نـور هم رونق 
بگیـرد امـا متاسـفانه ايـن گونه نشـده اسـت. 
تیرگـر در ادامـه افـزود: البتـه سـريع نبـودن 
عملیـات بازسـازی چندان جـای تعجب ندارد 
چـون سال هاسـت که سیاسـت شـهرداری ها 
تمرکززدايـی از مراکـز تجاری واقـع در مرکز 
شـهر اسـت. بااين حـال بايد حمايت بیشـتری 
از ايـن کسـبه بـه عمل می آمـد امـا اين گونه 
نشـد و بسـیاری از قول هـا و وعده هايـی کـه 
داده شـد محقـق نگرديد و متاسـفانه کسـبه، 

آسـیب بسـیار زيـادی ديدند.

بازسازی پالسکو کند پیش می رود

با  تهران  تجارت  و  معدن  صنعت،  خانه  رئیس 
ثبت  در  تولیدکنندگان  چندماهه  معطلی  به  اشاره 
اسناد اداری گفت: دولت تصمیم جدی برای نقل 
و انتقال پول بگیرد. محمدرضا مرتضوی در گفتگو 
با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اينکه اتفاقات اين 
روزهای اقتصاد کشور و عدم تصمیم مناسب باعث 
شده مردم و به ويژه واحدهای تولیدی با مشکالت 
عديده ای روبه رو شوند، اظهار داشت: دولت مدام از 
بسته های حمايتی خود برای جامعه صحبت می کند 
مشکالت  حل  برای  تدبیری  هیچ  متأسفانه  اما 

واحدهای تولیدی به کار نگرفته است.
وی با اعالم اينکه بايد در اين شرايط با حمايت 
از تولیدکننده داخلی سطح فروش کاال افزايش پیدا 
ايرانی  محصول  به  مردم  اعتماد  به نوعی  و  کرده 
افزايش پیدا کند افزود: متأسفانه هیچ گشايشی برای 
حل مشکالت واحدهای تولیدی از سوی دولت اتخاذ 
نشده و همین موضوع عاملی شده تا تولیدکنندگان 

به  را  خود  تمرکز  تمام  و  نداشته  دولت  به  امیدی 
توانمندی خود قرار دهند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران اضافه 
کرد: به  نظر من در حال حاضر امکانات دولت محدود 
است و به نوعی دولت در الک دفاعی برای عبور از 
قرار گرفته است طبیعتا نمی توانیم  شرايط تحريم 
نبايد  نیز  دولت  البته  باشیم.  داشته  او  از  توقعی 
وعده های متعدد داده و مدام از حل مشکالت بخش 

تولید صحبت کند.
مرتضوی با اشاره به اينکه البته ترخیص کاالها از 
گمرک و محاسبه مابه التفاوت نرخ ارز در برخی از 
کاالها بخشی از مشکالت را برطرف کرده است، 
ارتقای  به  زيادی  توجه  بايد  امروز  کرد:  تصريح 
کارآمدی سیستم ها در دولت انجام شود. نبايد وقتی 
تولیدکننده ای کااليی از بورس می خرد چند ماه معطل 
اسناد و ثبت اداری آنها باشد. به جرأت می توانم بگويم 
بخشی از اين سیستم ها فقط با معطل کردن کارها 

تولیدکنندگان را سرگردان کردند. جالب اينجاست 
در برخی از موارد رفع مشکالت اداری را موکول به 

دريافت پول می کنند.
وی در ادامه صحبت های خود به محدوديتهای 
گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  تولیدکنندگان  بانکی 
واحدهای  اولیه  مواد  تأمین  از  بخشی  متأسفانه 
اما  می شود  انجام  چین  کشور  از  تولیدی 
نتوانیم  تا  شده  باعث  بانکی  محدوديت های 
در  پول  که  به نحوی  دهیم،  انجام  را  معامالت 
اعتباری  اما خط  تهران هست  در  و  کشور چین 
بانکی برای نقل و انتقال وجود ندارد. رئیس خانه 
صنعت، معدن و تجارت تهران، مهم ترين سیاست 
محدوديت های  رفع  را  فعلی  شرايط  در  دولت 
رابطه  اين  در  بايد  گفت:  و  کرد  عنوان  بانکی 
اين  بر  عالوه  البته  گیرد.  صورت  جدی  تصمیم 
تولیدکنندگان نیز بايد به حفظ نیروی انسانی خود 

پرداخته و مانع از دست دادن آنها شوند.

دولت تولید را رها کرده و مدام حرف از بسته حمایتی می زند
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نساجی  صادرات  و  تولید  اتحاديه  دبیر 
ممنوعیت  اينکه  اعالم  با  پوشاک  و 
عدم  بهانه  تا  شده  باعث  پوشاک  واردات 
ساماندهی  دستورالعمل  جلسات  برگزاری 
شود،  ايجاد  خارجی  پوشاک  عرضه کنندگان 
گفت: بايد فکر اساسی برای تامین مواد اولیه 
تولیدی شود. سعید جاللی قديری  واحدهای 
اولويت بندی کاال  براساس  اينکه  به  اشاره  با 
داشت:  اظهار  است،  ممنوع  پوشاک  واردات 

پوشاک  واردات  چون  می کنند  تصور  برخی 
هم  پوشاک  قاجاق  حجم  پس  است  ممنوع 
همچنان  که  حالی  در  می کند  پیدا  کاهش 
از  خبری  و  می گیرد  صورت  پوشاک  قاچاق 

نیست. برخورد 
به گـزارش تسـنیم، دبیـر اتحاديـه تولید و 
صـادرات نسـاجی و پوشـاک افـزود: در حال 
قاچـاق  بـا  پوشـاک همچنـان  بـازار  حاضـر 
مـواد  تامیـن  در  اگـر  و  اسـت  روبـه رو  کاال 

اولیـه واحدهـای تولیـدی داخلـی مسـاعدتی 
در  قاچـاق  افزايـش  خطـر  نشـود،  انجـام 
بـازار و تعطیلـی واحدهـای تولیـدی  سـطح 
بـه وجـود خواهـد آمـد. وی تصريـح کـرد: 
رونـد تامیـن مـواد اولیـه واحدهـای تولیدی 
بسـیار کنـد اسـت کـه همیـن امـر در کنـار 
نوسـانات نـرخ ارز و عـدم ترخیـص کاالهـا 
از گمـرکات، بـر حجـم مشـکالت واحدهای 

تولیـدی اضافـه کـرده اسـت.

واردات پوشاک ممنوع شد ولی قاچاق متوقف نشد

رئیس اتحاديه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان گفت: دولت می تواند 
کارت  بدون  که  بدهد  تجار  به  را  فرصت  اين  آينده  ماه  چهار  در 
چرخ  دهد  رخ  امر  اين  اگر  که  چرا  کنند  وارد  اولیه  مواد  بازرگانی، 
در صنعت  اينکه  به  اشاره  با  وی  می شود.  درآورده  به حرکت  صنعت 
داشت  خواهیم  را  اشتغال زايی  بیشترين  هزينه  کمترين  با  پوشاک 
ندارد،  را  اولیه  مواد  تولید  توان  کشور  حاضر  حال  در  کرد:  تصريح 
اما اگر راهکار جديدی برای آن ارايه شود ظرفیت تولید وجود دارد.

اشاره  با  دروديان،  مجتبی  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
مشکالت  از  بسیاری  شود  داده  تجار  به  نیمايی  ارز  اگر  اينکه  به 
تولیدکنندگان  و  تجار  به  می تواند  امر  اين  افزود:  شد  خواهد  مرتفع 
کمك کند که افزايش قیمتی برای پوشاک رخ ندهد. رئیس اتحاديه 
پوشاک،  اصلی  اينکه مشکل  بیان  با  پیراهن فروشان،  و  پیراهن دوزان 
50 درصد ظرفیت کارخانجات  اظهار کرد: هم اکنون  اولیه است  مواد 
به  دروديان،  گفته  به  است.  شده  تعطیل  اولیه  مواد  کمبود  دلیل  به 
دلیل اين مشکالت درشش ماه ابتدای سال جاری، رشدی در پوشاک 

نداشتیم. 
پوشاک  و  پیراهن  تولید  اولیه  مواد  تأمین کنندگان  گفت:  دروديان 
با  رابطه  در  وی  هستند.  نیما  سامانه  طريق  از  ارز  تأمین  انتظار  در 
دالر  نسبی  ثبات  و  فصل  تغییر  وجود  با  گفت:  پیراهن  بازار  شرايط 
در محدوده قیمت 14 هزار تومان، تغییری در بازار پیراهن رخ نداده 
به  دالر  نرخ  و  اقتصاد  که  می شود  خارج  رکود  از  زمانی  بازار  است. 

ثبات واقعی دست پیدا کند که اين موضوع عاملی خواهد شد تا تجار 
و فعاالن از بابت نوسانات شديد نرخ ارز نگرانی نداشته و تأمین مواد 
بازار  اينکه  بیان  با  را پیگیری کنند. وی  پیراهن  اولیه تولید و دوخت 
تقاضايی  آنچنان  کرد:  خاطرنشان  می برد،  سر  به  رکود  در  همچنان 
نرخ  به  توجه  با  که  است  حالی  در  اين  و  ندارد  وجود  مردم  از سوی 
 120 حدود  در  تولیدکننده  برای  پیراهن  يك  تمام شده  قیمت  دالر، 
هزار   150 حدود  در  مشتری  به  عرضه  قیمت  حداقل  و  تومان  هزار 
تومان است. دروديان در زمینه تأمین ارز برای تأمین مواد اولیه تولید 
پیراهن، اظهار کرد: کارگروهی در زمینه تأمین ارز برای واردات مواد 
اولیه تولید پیراهن و پوشاک تشکیل شده تا ارز از طريق سامانه نیما 

قرار گیرد.  اختیار فعاالن  در 

حذف کارت بازرگانی به رشد بازار پوشاک کمک می کند
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خبرنامه

عملکرد آماری بخش منسوجات و پوشاک در 6ماهه 97

استخراج: ماهنامه »صنعت نساجی و پوشاک« از گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت

گروه
درصد تغییر6ماهه 696ماهه 97

  سرمايه تعداد
سرمايه تعداداشتغال )نفر()میلیارد ريال(

  سرمايه تعداداشتغال )نفر()میلیارد ريال(
اشتغال )نفر()میلیارد ريال(

جواز تاسیس صادرشده در بخش ساخت منسوجات و پوشاک
409۳۳842.2127۳5۳7825۶42.495718.2۳2.0۳۳.1منسوجات
۳458۶40.7117۶72544944.58۳۳4۳5.874.841.2پوشاک

پروانه بهره برداری صادرشده در بخش ساخت منسوجات و پوشاک
18.۶-115751۳.92218111۶488.1272۶۳.۶15.8منسوجات
8.8-4۳.1-۳۶2۶1.1۶8127459.۳747۳۳.۳پوشاک

پروانه بهره برداری ایجادی صادرشده در بخش ساخت منسوجات و پوشاک
۳8.۳-12.82.5-۶84892.41۳1478477۳.92128منسوجات
2.۳-2۶.2-۳۳258.9۶4720۳51.1۶۶2۶5.0پوشاک

آمار تولید محصوالت منتخب نساجی در 6 ماهه 97

 مردادشهريور 97واحد سنجشنام محصول
تغییر )درصد(۶ماهه ۶9۶ماهه 97تغییر )درصد(97

18.518.50.097.89۶.11.8هزار تنالیاف و تاپس پلی استر
21.021.00.0119.5114.۶4.۳هزار تننخ پلی استر

0.00.001.۶0.00هزار تنالیاف اکريلیك
 نخ سیستم پنبه ای و ترکیبی الیاف

19.019.00.0105.710۳.52.2هزار تنمصنوعی

1.8-۶500.0۶500.00.0404۶1.04122۳.0هزار مترمربعفرش ماشینی

صادرات بخش منسوجات و پوشاک در 6ماهه 97

گروه
تغییر )درصد(ارزش )میلیون دالر(وزن )هزار تن(

ارزشوزن۶ماهه ۶9۶ماهه ۶97ماهه ۶9۶ماهه 97
92.۶۶2.442۳.۳289.448.44۶.۳منسوجات
2.21.۶2۳.720.۶۳9.۶15.0پوشاک

واردات بخش منسوجات و پوشاک در 6ماهه 97

گروه
تغییر )درصد(ارزش )میلیون دالر(وزن )هزار تن(

ارزشوزن۶ماهه ۶9۶ماهه ۶97ماهه ۶9۶ماهه 97
42.0-49.2-۶9.۶1۳۶.92۳8.۳411.0منسوجات
۶9.۳-78.0-0.41.8۶.822.1پوشاک
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خبرنامهخبرنامه

سیدســلمان  آقــای   1۳97 آبان مــاه 
بارانــی بهبهانــی مالــك و مديرعامــل 
دار  زنجــان  نیك ريــس  کارخانجــات 
ــد. ماهنامــه »صنعــت  ــی را وداع گفتن فان
عــرض  پوشــاک« ضمــن  و  نســاجی 
تســلیت ايــن ضايعــه بــه خانــواده محتــرم 
آن مرحــوم، توجــه خواننــدگان گرامــی را 
ــه  ــی ک ــوم بهبهان ــه مرح ــه زندگی نام ب
توســط خــود ايشــان نگاشــته شــده، 

می نمايــد: جلــب 
ــي بهبهانــي  اينجانــب سیدســلمان باران
 1۳4۶ متولــد  حســین  ســید  فرزنــد 
دوران  گذرانــدن  از  پــس  هســتم. 
ــدس  ــطه و دوران مق ــالت متوس تحصی
و  عشــق  کــه  آنجايــی  از  ســربازي 
عالقــه اي بــه کار تولیــد و ايجاد اشــتغال 
ــويق و  ــا تش ــتم ب ــود داش ــود خ در وج
ــا  ــان ب ــرادران خــود و همزم همــکاري ب
ادامــه تحصیــالت دانشــگاهي در زمینــه 
ــر  ــت س ــا پش ــدم ب ــق ش ــاجي، موف نس
گذاشــتن زحمــات فراوانــي در ســال 
بــه  ريســندگي  واحــد  يــك   1۳۶9
ــن  ــن و مدرن تري ــا بهتري ــخ ب ــام پرن ن
ماشــین آالت آلمانــي در اســتان مرکــزي 
پرســنل  نفــر   ۳00 حــدود  و  احــداث 
بکارگیــري نمايــم و بــا ايــن عمــل 
ايجــاد اشــتغال  بــه  کمــك شــاياني 
بــراي جوانــان ايــن اســتان نمــودم. ايــن 
ــل در  ــت کام ــا ظرفی ــدي ب ــد تولی واح

ســه شــیفت کاري فعالیــت داشــت و تــا 
ــود و  ــب ب ــار اينجان ســال 1۳84 در اختی
در کنــار ايــن مجموعــه، در ســال 1۳74 
همزمــان بــا فعالیــت شــرکت پرنــخ 
ــوار  ــد ن ــط تولی ــن خ ــدم اولی ــق ش موف
تفلــن بــا نــام تجــاري آســیا را در ايــران 
در اســتان مرکــزي احــداث و راه انــدازي 
ارز  خــروج  از  کار  ايــن  بــا  و  نمايــم 
ــري  ــن محصــول جلوگی ــد اي ــراي خري ب
ــز  ــال 1۳7۶ نی ــن در س ــم و همچنی کن
ــد  ــط تولی ــن خ ــداث اولی ــه اح ــق ب موف
ــتان  ــران )اس ــگ در اي ــگ پن ــوپ پین ت
ــدم  ــیا ش ــد آس ــان برن ــا هم ــزي( ب مرک
کــه بديــن ترتیــب نیــز حــدود 150 نفــر 
در ايــن واحدهــا مشــغول بــه کار شــدند. 
ــد  ــه خري ــدام ب ــز اق ــال 1۳74 نی در س
ــل  ــگ )رنگــرزي و تکمی شــرکت نیك رن
ــودم  ــان نم ــتان زنج ــه( در شهرس پارچ
ــد  ــروع کار در واح ــه ش ــي ک و از آنجاي
ــعه  ــه توس ــم ب ــده را مصم ــگ بن نیك رن
ــدام  ــود، اق ــد نم ــره تولی ــل زنجی و تکمی
ــدي نمــودم و  ــه تاســیس مجتمــع تولی ب
بــر ايــن اســاس ســعي کــردم کــه وقــت 
نمايــم.  متمرکــز  را  خــود  ســرمايه  و 
ــوق  ــذاري واحــد ف ــس از واگ ــن پ بنابراي
اقــدام بــه خريــد زمین هــاي اطــراف 
و در ســال  نمــودم  نیك رنــگ  واحــد 
1۳7۶ اســتارت ســاخت واحــد ريســندگي 
ايــن مجتمــع تولیــدي )کــه بــا تغییــر نــام 

زده  بــود(  نیك ريــس  بــه  نیك رنــگ 
ــاحت  ــه مس ــالني ب ــه س ــد و در نتیج ش
بــا خريــد  احــداث و  14 هــزار متــر 
روز  ماشــین آالت  بهتريــن  نصــب  و 
ــي و  ــرب )داخل ــان مج ــا و کارشناس دنی
ــال 1۳79  ــد را در س ــن واح ــي( اي خارج
ــي  ــاندم و از آنجاي ــرداري رس ــه بهره ب ب
نمــودن  کامــل  بــراي  تصمیــم  کــه 
ــال 1۳82  ــتم در س ــد داش ــره تولی زنجی
واحــد بافندگــي را نیــز بــا خريــد و نصــب 
ــاح کــردم و در  ــي افتت ماشــین آالت آلمان
ادامــه تکمیــل نمــودن پروســه تولیــد در 
ســال 1۳84 نیــز واحــد رنگــرزي پارچــه 
ــز  ــر نی ــد. در ســال هاي اخی ــاح گردي افتت
ــه  ــز ب ــاف نی ــخ و الی ــرزي ن ــط رنگ خ
ــدي  ــع تولی ــن مجتم ــد اي ــوط تولی خط
اضافــه گرديــد و در ســال 1۳9۶ نیــز 
ــي  ــد دوزندگ ــدازي واح ــه راه ان ــق ب موف
ــن  ــا بدي ــدم ت ــز ش ــاک نی ــد پوش و تولی
ــا صــد  ــد از صفــر ت ترتیــب خطــوط تولی
در زمینــي بــه مســاحت 11 هکتــار و زيــر 
ــر در اختیارمــان باشــد.  بنــاي ۳5000 مت
ــب  ــراوان اينجان ــا تــالش ف بدينوســیله ب
ــنل در  ــر پرس ــع 700 نف ــن مجتم در اي
خطــوط تولیــد و حــدود 70 نفــر نیــز 
کار  بــه  مشــغول  مرکــزي  دفتــر  در 
ــز از  ــور نی ــدات مذک ــه تولی ــند ک مي باش
کیفیــت قابــل توجهــي برخــوردار اســت. 
روحشان شاد و يادشان گرامی.

بهبهاني  باراني  بهانه درگذشت سیدسلمان  به 
نیک ریس تولیدي  مجتمع  فقید  مدیرعامل 
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گزارش ویژه

بعد از ظهر دوشنبه 21 آبان 1۳97 مراسم نکوداشت دکتر محمد حقیقت کیش 
با حضور رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، نماينده مردم يزد در مجلس شورای 
امیرکبیر،  دانشگاه صنعتی  نساجی  مهندسی  دانشکده  اساتید  از  اسالمی، جمعی 
تولیدکنندگان  و  از صنعتگران  پوشاک، جمعی  و  نساجی  تشکل های  نمايندگان 
عرصه نساجی، و همچنین جمع زيادی از دانشجويان، در سالن آمفی تئاتر دانشکده 

مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.
از  چند  آياتی  تالوت  از  بعد  پوشاک«،  و  نساجی  ماهنامه »صنعت  گزارش  به 
کالم اهلل مجید و پخش سرود جمهوری اسالمی ايران، مجری مراسم پشت تريبون 
دکتر مسعود  از  حاضرين،  به  خوشامدگويی  و  خیرمقدم  از  بعد  و  گرفت  قرار 
لطیفی رياست دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خواست که 
پشت تريبون قرار بگیرد. دکتر لطیفی با اشاره به اينکه مراسم امروز به منظور 
بزرگداشت مقام علمی دکتر محمد حقیقت کیش برگزار شده گفت: »اينجانب افتخار 
داشتم طی 40 سال گذشته به عنوان دانشجو، همکار و همسفر در خدمت ايشان 
دکتر  آقای  بارز جناب  از خصوصیات  نمايم.  استفاده  ايشان  تجربیات  از  و  باشم 
حقیقت کیش می توان به ژرف انديشی، ژرف نگری علمی، مطالعه مداوم و يادگیری 
مستمر جديدترين منابع علمی، عالقمندی به فناوری های نوين آموزشی و پژوهشی 

و در يك کالم دريافت حقیقت و آموزش آن به دانشجويان و همکاران، اشاره کرد. 
آنچه باعث شده در تمام اين سال ها جناب آقای دکتر حقیقت کیش همواره در 
مرکز ثقل فعالیت دانشکده باشند، اخالق واال، حسن همکاری و مقدم داشتن منافع 
دانشکده و دانشگاه بر ساير امور، انجام خدمت خالصانه و وطن دوستی، حسن خلق 
و آموزش تجربیات و اخالق به نیروهای جوان، عدم وابستگی به هرگونه جناح بندی 
سیاسی و اجتماعی، مهربانی، دلسوزی و صمیمت ايشان با اساتید هیئت علمی و 
کارکنان دانشکده می باشد. در اينجا الزم می دانم از زحمات تمامی همکاران در 
دانشکده و دانشگاه به خصوص جناب آقای مهندس طباطبايی مدير امور فرهنگی 
و روابط عمومی که در طی چند ماه گذشته برای تهیه و تدارک اين مراسم زحمت 

کشیدند تشکر و قدردانی نمايم.«
بعد از صحبت های دکتر لطیفی، نوبت به دکتر اسفندیار اختیاری نماينده 
مردم يزد در مجلس شورای اسالمی و از دانش آموختگان سابق دانشکده مهندسی 
نساجی دانشگاه پلی تکنیك در مقطع دکترا رسید. دکتر اختیاری بعد از عرض سالم 
و ادب خدمت اساتید و حاضرين در جلسه گفت: »امروز همگی جمع شده ايم تا از 
زحمات مرد بزرگی ياد کنیم که برای همه ما تالش بسیار زيادی انجام داده است. 
قبل از هرچیز بايد از فردی تشکر کنم که اگر حمايت ايشان نبود قطعا آقای دکتر 

تجلیل از 40 سال خدمت صادقانه و خالصانه
گزارشی از مراسم نکوداشت دکتر محمد حقیقت کیش
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دکتر محمد حقیقت کیش در سوم ديماه 1۳20 در 
شهر آباده استان فارس متولد شد و تحصیالت مقاطع 
ابتدايی و متوسطه خود را در شهرستان آباده، کازرون 
و شیراز به پايان رساند و برای ادامه تحصیل راهی 
فارغ التحصیالن سال های  جزو  گرديد. وی  تهران 
نساجی  مهندسی  رشته  کارشناسی  مقطع  نخست 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیك تهران( می باشد 
که در سال 1۳44 کارشناسی مهندسی نساجی را از 
دانشگاه پلی تکنیك اخذ نمود و پس از انجام خدمت 

سربازی جهت ادامه تحصیل راهی آمريکا شد.
وی در سال 1۳5۳ موفق به اخذ مدرک کارشناسی 
ارشد در رشته تکنولوژی نساجی از دانشگاه کارولینای 
شمالی و در سال 1۳57 موفق به اخذ درجه دکترا 
در رشته علوم الیاف و پلیمر شد. دکتر حقیقت کیش 
شهريور سال 1۳57 به ايران بازگشت و به تدريس 
در دانشکده مهندسی نساجی و پلیمر آن زمان در 

دانشگاه پلی تکنیك تهران مشغول گرديد.
متمادی  در طی سالیان  موضوعات  آموزشی که 

توسط وی ارائه شده عبارتند از: 
مقطع کارشناسی:

ساختمان  الیاف، ۳(  فیزيکی  الیاف، 2(  علوم   )1

فیزيك الیاف، 4( تکسچرايزينگ، 5( روش تحقیق 
در مهندسی.

مقطع تحصیالت تکمیلی: 
1( فیزيك الیاف پیشرفته، 2( مکانیك ساختاری 
نخ، ۳( روش های پیشرفته میکروسکوپی در نساجی، 
4( خواص مکانیکی و رئولوژيکی الیاف نساجی، 5( 
شناسايی و تجزيه و تحلیل ساختارهای نانو لیفی با 

اشعه ايکس.

با  خدمات  سال  طی 40  در  حقیقت کیش  دکتر 
ارزش خود مسئولیت های اجرايی زير را نیز برعهده 

داشته است:
- مديريت گروه مهندسی پلیمر دانشگاه پلی تکنیك 

تهران
دانشگاه  نساجی  مهندسی  دانشکده  رياست   -

صنعتی امیرکبیر )مدت ۶ سال(
در  نوين  هويت يابی های  علمی  قطب  رئیس   -

نساجی
- رياست علمی فدراسیون آسیايی انجمن صنايع 

)FAPTA( نساجی
- عضو و رئیس کمیته برنامه ريزی نساجی وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری
مهندسی  فناوری  و  علوم  انجمن  رياست   -

ايران نساجی 
دوره های  آموزشی  توسعه  کارگروه  عضو   -
کوتاه مدت معلمان دبیرستان های فنی و حرفه ای در 

تابستان ۶۳
- عضو کارگروه توسعه برنامه مطالعات 4ساله برای 

مسائل فنی صنايع نساجی
- عضو کمیسیون های مختلف تدوين استانداردهای 

ملی الیاف و پالستیك
- دبیر ستاد رفاهی اساتید دانشگاه

- راهنمايی تعداد زيادی از رساله های دکتری و 
پايان نامه های کارشناسی ارشد و کارشناسی.

ايشان صاحب تالیفات متعددی هستند که از آنجمله 
می توان به موارد زير اشاره کرد:

فیزيکی  خواص  مسائل  و  نظريه ها  خالصه   -
الیاف، پلیمرهای مصنوعی، آمار عملی در نساجی، 
پلی پروپیلن، میکروسکوپ و میکروسکوپی در پلیمر 
و نساجی، خالصه نظريه ها و مسائل خواص فیزيکی 
الیاف )ويرايش جديد( و بیش از 8۳ مقاله ISI و 118 

مقاله کنفرانسی و 1۶ ثبت اختراع.

گزارش ویژهخبرنامه

حقیقت کیش نمی توانستند 40 سال همراه ما باشند و آن فرد کسی نیست جز سرکار 
خانم حقیقی همسر دکتر حقیقت کیش. ]تشويق حضار[

ما  بزرگان  و  اساتید  می شد  تصويب  نبايد  که  قانونی  اساس  بر  که  شد  حیف 
بازنشسته شده اند و اين مراسم ها بايد به يادشان برگزار شود. خوشبختانه وزارت 
علوم و دانشگاه ها می توانند از تالش های اين اساتید در قالب مشاوره استفاده کنند 
ولی ای کاش می شد مانند گذشته تمام وقت از اين اساتید بهره مند شويم. من به 
اندازه ۳5 سالی که با دانشگاه پلی تکنیك ارتباط داشته ام می توانم راجع به دکتر 
حقیقت کیش صحبت کنم ولی نه فرصت اين کار هست و نه به خودم اجازه می دهم 
اين میزان وقت از حضار بگیرم. اجازه دهید راجع به دکتر نکته ای بگويم. يك روز 
موقعی که ما دانشجويان دور هم جمع بوديم و صحبت می کرديم ايشان جمله ای 
به ما گفتند که سعی می کنم همواره به آن توجه کنم. ايشان گفتند نگويید شهرتان، 
دانشگاهتان يا کشورتان. با اين نوع صحبت کردن نه شهرتان ساخته می شود و 
نه دانشگاه و کشورتان؛ بلکه بگويید شهرم، دانشگاهم و کشورم و سعی می کنم 
آن را درست کنم. ايشان فارغ التحصیل آمريکا بودند و به راحتی می توانستند از 
ايران خارج شوند ولی ايستادند و برای دانشکده، دانشگاه، شهر و کشورشان تالش 
کردند. اين مرد به ما صبوری، پشتکار داشتن و بی تفاوت نبودن را ياد دادند. در 
پايان از آقای دکتر حقیقت کیش سپاسگزاری می کنم که سعی کردند علوم جديد را 

به ما آموزش دهند، از ايشان سپاسگزاری می کنم که به ما ياد دادند وقتی علم ياد 
می گیريم، تواضع داشته باشیم. ايشان به ما ياد دادند که تالش کنیم و سعی کنیم 
مسئولیت پذير باشیم. از طرف همه دانشجويان سابق از ايشان سپاسگزاری می کنم 

و امیدوارم همیشه شاد، تندرست و پیروز باشند.«
دکتر  با  گفتگوی صمیمانه  حاوی  کلیپی  اختیاری،  دکتر  از صحبت های  بعد 
حقیقت کیش پخش شد و سپس آقای مهندس مظاهری از اساتید بزرگ و 
پیشکسوت دانشکده مهندسی نساجی به عنوان سخنران بعدی در جايگاه قرار 
گرفت. وی در سخنان خود گفت: »در اولین سال فعالیتم در پلی تکنیك تهران 
تدريس دروس رنگرزی و تکمیل به بنده محول گرديد. در اولین کالسی که 
آغاز کردم با تعداد 18 دانشجو، دوست و برادر عزيزم دکتر حقیقت کیش از جمله 
دانشجويان بودند. تمرکز ايشان بر دروس و سوال هايی که مرتبا مطرح می کردند 
را هرگز فراموش نخواهم کرد. گهگاه دروس جلسات قبل را مطرح می کردند 
و مباحث خاص را به میان می آوردند و درخواست پاسخگويی داشتند و تا قانع 
نمی شدند بحث را رها نمی کردند. با توجه به اينکه دانشگاه پلی تکنیك تهران 
اولین دانشگاهی بود که مهندسی نساجی داشت، در آن زمان کتابخانه ها چندان 
مجهز به کتب و مقاالت نساجی نبودند. از اينترنت نیز خبری نبود. به ياد دارم 
همواره دکتر حقیقت کیش عزيز در تالش بود تا به کتب، نشريات و مقاالت روز 

13

ک
شا

پو
 و 

ی
اج

س
ت ن

نع
ص

 
29

5 
ره

ـــا
شمـ

 ،9
7 

ذر
آ



گزارش ویژه

دسترسی داشته باشد. 
آخرين ماه های فارغ التحصیلی ايشان در پلی تکنیك تهران بود. روزی با ايشان 
در ارتباط با صنعت نساجی و دانشگاه صحبت داشتم. به ايشان عرض کردم يك 
واحد نساجی جهت تولید الیاف  هايبالك در کرج برای اولین بار افتتاح گرديده که 
کلیه کادر فنی آن واحد را مهندسین ايتالیايی و آلمانی به عهده دارند. جلسه ای 
بین بنده، دکتر حقیقت کیش و صاحب آن واحد نساجی تشکیل شد و بعد از چند 
دقیقه که صاحب آن واحد با دکتر مصاحبه کرد، بالفاصله آمادگی خود را برای 
استخدام دکتر اعالم نمود. مهندس حقیقت کیِش آن زمان در واحد مشغول به 
فعالیت شدند و بعد از يك ماه مطلع شدم که صاحب آن واحد ايشان را به سمت 
باعث  اخراج کرده است.  را  آلمانی  رنگرزی منصوب و مهندس  رئیس قسمت 
گفتند  ايشان  که  باره سوال کردم  اين  در  واحد  از صاحب  بود.  خوشحالی من 
که طی اين يك ماه کلیه فعالیت های مهندس حقیقت کیش را زير نظر داشته 
بیشتر  سال  يك  دکتر  است.  فداکار  بسیار  و  باحوصله  دقیق،  مردمی  ايشان  و 
آنجا نبود و روزی به من زنگ زد و عزمش را برای رفتن به آمريکا جهت ادامه 
تحصیل با من در میان گذاشت. دکتر به آمريکا تشريف برد و بعد از گذراندن 

چندين سال با اخذ درجه دکترا به وطن برگشت. 
در اينجا الزم است متذکر شوم دکتر حقیقت کیش موقعی به وطن برگشت 

خارج تحصیلکردگاِن  همچنین  و  داخلی  تحصیلکرده های  از  زيادی  تعداد  که 
و  علم  به  دکتر  وافر  عالقه  برمی گشتند.  خارج  به  مجددا  به وطن برگشته، 
بیش  ايشان  گردد.  مشغول  تهران  پلی تکنیك  در  دکتر  تا  شد  سبب  تدريس 
زيادی  تعداد  و  هستند  مشغول  تهران  پلی تکنیك  در  است  سال   40 از 
محسنات  جمله  از  کردند.  معرفی  مملکت  نساجی  صنعت  به  فارغ التحصیل 
دکتر حقیقت کیش می توان به دقیق بودن، تمرکز در کارها و عالقه وافر به 
برای دکتر حقیقت کیش  با عزت  آرزوی طول عمر  اشاره کرد.  دانش  و  علم 
و  اساتید  دانشجويان،  کلیه  باشند  قادر  سال  سالیان  امیدوارم  و  دارم  عزيز 

دوستان خود را به فیض برسانند.«
رئیس  معتمدی  احمد  دکتر  به  نوبت  مظاهری،  مهندس  سخنان  از  بعد 
با دکتر حقیقت کیش گفت:  ارتباط  در  امیرکبیر رسید. دکتر معتمدی  دانشگاه 
ايشان از اساتید قديمی و برجسته دانشگاه به ويژه حوزه نساجی کشور است، 
متاسفانه بنده از دانشجويان هم رشته ای دکتر حقیقت کیش نبودم که بتوانم از 
کالس های اين استاد بزرگوار در دانشگاه استفاده کنم اما پس از اينکه سال 
57 از دانشگاه امیرکبیر فارغ التحصیل شدم، ايشان بعد از تحصیل در يکی از 
دانشگاه های معتبر خارجی، فعالیت علمی خود را در دانشکده مهندسی نساجی 

دانشگاه پلی تکنیك آغاز کردند.
وی ادامه داد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر در 40 سال پیش به گستردگی امروز نبود 
و در آن زمان اين دانشگاه بسیار کوچك و 1000 دانشجو در اختیار داشت اما در 
همین زمان تصمیم دکتر حقیقت کیش برای ورود به کشور و فعالیت در اين دانشگاه 
جای تقدير و قدردانی دارد. چرا که در آن سال ها که همزمان با پیروزی انقالب 
اسالمی بود بسیاری کشور را ترک و مهاجرت کردند. اما دکتر حقیقت کیش با 
روحیه خدمت و تالشی که داشته اند در کشور ماندند و بیش از 40 سال فعالیت های 

علمی و مسئولیت های اخالقی و اجتماعی خود را انجام دادند.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: با توجه به اينکه اعتقادی به بازنشستگی در 
حوزه علمی به ويژه بازنشستگی اساتید در دانشگاه ها ندارم اما بنا بر قانون بايد آن 
را اجرا کنیم. البته ممکن است به لحاظ اداری با اجرای قانون وضعیت فعالیت آنها 
تغییراتی داشته باشد ولی از لحاظ خدمت هر اندازه که افراد باتجربه تر باشند خدمات 

بیشتری را می توانند به جامعه دانشگاهی ارائه کنند.
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معتمدی افزود: رويه من در دانشگاه امیرکبیر به اين صورت هست که اساتید 
و دانشجويان بیش از گذشته بتوانند از تجربه، توانمندی و علم اساتید بازنشسته 
به ويژه اساتید پیشکسوت در حوزه علمی استفاده نمايند. بنابراين همکاری دکتر 
حقیقت کیش با دانشگاه امیرکبیر به هیچ عنوان قطع نخواهد شد بلکه دانشجويان 

بیشتر از گذشته می توانند از خدمات اين استاد بزرگوار بهره ببرند.
پس از صحبت های دکتر معتمدی، دکتر رهایی رئیس سابق دانشگاه صنعتی 
حقیقت کیش  دکتر  شخصیتی  و  علمی  ويژگی های  توصیف  به  نیز  امیرکبیر 
پرداخت و گفت: ايشان از اساتید به نام و پیشکسوت در صنعت نساجی کشور 
است که نقش بزرگی در اعتالی دانشگاه صنعتی امیرکبیر داشته است. در واقع 
اين دانشگاه حضور داشتند چه در مسند  اين استاد در تمام مسندهايی که در 
رياست دانشکده مهندسی نساجی و چه در مسئولیت هايی که در دوره تحصیالت 
تکمیلی دانشگاه بر عهده داشتند همچنین در شورای برنامه ريزی آموزش عالی، 

آثار بسیار ثمربخشی از خود به جا گذاشتند.
دانشگاه  نساجی  مهندسی  دانشکده  که  آنجايی  از  کرد:  تصريح  ادامه  در  وی 
امیرکبیر به عنوان مادر دانشکده های نساجی سراسر کشور مطرح است و به حق 
اين جايگاه را کسب کرده است، نقش دکتر حقیقت کیش که يکی از پیشکسوتان 
اين عرصه است نقش بسیار بديل و تعیین کننده است. به طوری که شاگردان زيادی 
در اين دانشگاه توسط آن بزرگوار تربیت شده است. ايشان همچنین جايگاه علمی 
بسیار اثرگذاری هم در اين دانشگاه و هم در ساير دانشگاه های کشور از خود به 

جا گذاشته است.
امیرکبیر خاطرنشان کرد: دکتر حقیقت کیش در  رئیس سابق دانشگاه صنعتی 
برنامه های آموزشی سراسر کشور در رشته نساجی در دوره های مختلف  تدوين 
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا يکی از تصمیمات اثرگذار و ماندگار را از خود به 
جا گذاشتند. در واقع نام اين استاد بزرگوار به دلیل تصمیم گیری های بسیار کلیدی 
و موثر در عرصه آموزش نساجی دانشگاهی کشور در وزارت علوم به عنوان فردی 

بی بديل ثبت شده است.
بعد از صحبت های دکتر رهايی، کلیپی از صحبت های تعدادی از دانشجويان 
سابق دکتر حقیقت کیش و همچنین پیامی از طرف دختر ايشان که در ايران حضور 
نداشتند، پخش شد. سپس دکتر حسین امیرشاهی عضو هیئت علمی دانشکده 

مهندسی نساجی دانشگاه پلی تکنیك پشت تريبون قرار گرفت. وی در سخنان 
خود گفت: »بنده ورودی سال 54 دانشگاه هستم و در سال 57 توفیق شاگردی 
آقای دکتر را داشتم. بنابراين امروز حدود 40 سال است که بنده افتخار شاگردی 
ايشان را دارم. معمول است که در اينگونه مراسم خدماتی که افراد انجام داده اند را 
مطرح می کنند و قطعا بسیاری از اقدامات و اتفاقات خوب دانشکده مهندس نساجی 
به دست دکتر حقیقت کیش اتفاق افتاده است. منتهی بد نیست بعضی وقت ها به 
اين نکته توجه کنیم که در مدتی که در جايی فعالیت داشته ايم چه کارهای بعضا 
نادرستی از دستمان برمی آمده که انجام دهیم ولی نکرده ايم که اين هم قابل تقدير 
و قدردانی است. مثال اگر تريبون دستمان بود حرفی نزديم که برای مردم گرفتاری 
درست شود يا اگر مسئولی بوديم از مقام مان سوءاستفاده نکرديم که اين هم به 

نوعی اثبات شرافت افراد و مسئوالن است.
من قصد دارم به سیاهه ای از کارهايی که اين مرد بزرگ می توانست انجام 
دهد ولی انجام نداد و شرافت معلمی خود را حفظ کرد اشاره کنم. آقای دکتر 
باال، هیچگاه فعالیت در مقطع کارشناسی  با وجود مرتبه علمی  حقیقت کیش 
شوق  و  شور  همان  با  هم  هنوز  قبل،  سال   40 مشابه  و  نکردند  ترک  را 
حقیقت کیش  دکتر  آقای  می کنند.  فعالیت  کارشناسی  مقطع  در  زايدالوصف 
کار معلمی خود را هیچگاه با فعالیت های اقتصادی نیامیختند و همیشه معلم 

دکتر اسفندیار اختیاریدکتر مسعود لطیفی

دکتر محمد حقیقت کیش، مهندس رضا حمیدی

گزارش ویژهخبرنامه
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گذشت  و  تدريس  سابقه  سال   40 وجود  با  حقیقت کیش  دکتر  آقای  بودند. 
کردند،  فارغ التحصیل  را  خود  دکترا  دانشجوی  اولین  که  زمانی  از  سال   20
دوره  که  افرادی  تعداد  و  نداشتند  بی اندازه  عطش  موضوع  اين  در  هیچگاه 
دکترای خود را زير نظر اين بزرگوار گذراندند کمتر از 10 نفر است که نسبت 
به سابقه طوالنی فعالیت ايشان، عدد کوچکی است. آقای دکتر حقیقت کیش 
کشور  برای  را  استفاده  کمترين  شايد  که  علمی  اسناد  تولید  دام  در  هیچگاه 
ايشان  از  را  ويژگی ای  بنده هم تالش کرده ام چنین  و  نیفتادند  باشد،  داشته 
يك  با  می توانست  حقیقت کیش  دکتر  آقای  دهم.  قرار  خودم  کار  سرلوحه 
آموزشی  مراکز  راه اندازی  و  بعدی  فعالیت های  برای  موقعیت  تعدادی  اشاره 
برای خود فراهم کند ولی ايشان بزرگوارانه به اين نوع امکانات پشت پا زدند 
و از اين فرصت ها گذشتند. و ده ها مورد ديگر. امیدوارم سايه اين مرد بزرگ 
همواره بر سر اين دانشکده باشد و يکايك ما اين فرصت را داشته باشیم که 

از لحظه لحظه مصاحبت با ايشان بیشتر بهره ببريم.«
بعد از سخنان دکتر امیرشاهی کلیپ ديگری حاوی صحبت های اساتید و اعضای 
هیئت علمی فعلی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ارتباط با 
ويژگی ها و خصايص علمی و اخالقی دکتر حقیقت کیش پخش شد. بعد از پخش اين 
کلیپ، دکتر علیمردان شیبانی عضو هیئت مديره انجمن صنايع نساجی ايران 

پشت تريبون قرار گرفت و پیام يکی از شاگردان دکتر حقیقت کیش را که در آمريکا 
تلفنی به وی اعالم کرده بود، خطاب به دکتر حقیقت کیش مطرح کرد و در پايان برای 

دست بوسی خدمت ايشان رفت.
در پايان مراسم نیز نوبت به خود دکتر حقیقت کیش رسید تا دقايق کوتاهی 
برای حاضرين صحبت کند. ايشان ضمن تشکر از تمامی بزرگوارانی که زحمت 
با  که  دوستانی  و  تمامی همکاران  از  آورند،  تشريف  مراسم  اين  به  و  کشیدند 
برگزاری  برای  را  امکانات و شرايط الزم  ماه  وجود مخالفت وی، طی چندين 
مراسم امروز مهیا کردند تشکر و قدردانی کرد. همچنین ايشان از دکتر لطیفی 
نساجی  مهندسی  دانشکده  اساتید  تمامی  از  نمايندگی  به  که  دانشکده  رياست 
مقدمات برگزاری جلسه امروز را فراهم کردند تشکر نمود. دکتر حقیقت کیش 
از دانشجويانی که در اين جلسه شرکت کردند و نیز کلیه حضار گرامی که در 
مباحث مطرح شده گوش  به  و  برگزاری جلسه حوصله کرده  طول دو ساعت 
دادند قدردانی کرد. ايشان گفت: ما می آيیم و می رويم ولی آنچه می ماند علم، 
دوستی و صداقت است. برای يك استاد و معلم بزرگترين افتخار اين است که 
هیچکدام از دانشجويان او دانشجو باقی نمی مانند و بعد از مدتی، به اساتیدی 
بهتر از خود او تبديل می شوند. اين موضوع باعث خوشحالی بنده است و باز هم 

از تشريف فرمايی تمامی شما عزيزان تشکر می کنم. 

نفر اول: دکتر احمد معتمدی، نفر دوم: مهندس مظاهری 

نفر اول: دکتر علیرضا رهایی 
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گزارش ویژهخبرنامه

 1397 آبانماه   29 شنبه  سه  روز  شامگاه 
ضیافت انجمن صنایع نساجی ایران به مناسبت 
با  انجمن،  این  مدیره  هیئت  جلسه  هزارمین 
صنعت،  وزارت  نساجی  دفتر  مسئوالن  حضور 
معدن و تجارت، نماینده مردم اصفهان و رئیس 
مجلس،  نساجی  صنعت  از  حمایت  فراکسیون 
صنعتگران،  از  کثیری  جمع  همچنین   و 
و  دانشگاه  اساتید  پیشکسوتان،  کارآفرینان، 
در  کشور،  پوشاک  و  نساجی  عرصه  فعاالن 

طبقه نهم اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید. 
از  دور  به  و  فضایی صمیمی  در  مراسم  این 
تشریفات و سخنرانی های مرسوم برگزار شد و 
چهره های شناخته شده صنایع نساجی کشور از 
قدیم تا جدید، با یکدیگر تجدید دیدار و تجدید 

خاطره نمودند.
تاریخچه  به  مختصر  اشاره  ضمن  ادامه،  در 

عنوان  به  ایران  نساجی  صنایع  انجمن 
توجه  کشور،  نساجی  تشکل  قدیمی ترین 
خوانندگان گرامی را به تصاویری از این مراسم 
باشکوه نیز جلب می نماییم. )با این توضیح که 
انجمن  تلگرام  کانال  از  عکس ها  از  تعدادی 

صنایع نساجی استخراج شده(

تاریخچه انجمن صنایع نساجی
ششم  از  ایران  نساجی  صنایع  انجمن 
عنوان  تحت   1340 سال  اردیبهشت 
ای«  پنبه  و  نساجی  صنایع  »سندیکای 
آقایان  همچون  توانایی  رادمردان  توسط 
حاج  طاهری،  ضیاء  الجوردیان،  اکبر 
مصطفی  مقدم،  عبداهلل  حاج  تفضلی،  حسن 
فرمان  آرا، حاج احمد پورقدیری، علی کاشانی 
پور، ناصر پورکاشانی، قاسم هاشمی، محسن 

حسین  و  یاسینی  منصور  فاتح،  هاشمی  نژاد، 
عمومی فعالیت خود را آغاز کرد و 10 روز بعد، 
حسن کورس -مالک و بنیانگذار کارخانجات 
نساجی  سمینار صنایع  اولین  در   - ری  چیت 
برگزار  ماه  اردیبهشت  شانزدهم  در  که  ایران 
اطالع  به  را  سندیکا  این  تاسیس  خبر  شد، 

رساند.  عموم 
گواهی  انجمن  در  موجود  مدارک  و  اسناد 
تشریفات  انجام  از  پس  سندیکا  که  دهد  می 
اتاق  همکاری  با   1348 سال  در  قانونی 
بازرگانی، صنایع و معادن ایران و وزارت کار 
و امور اجتماعی در تاریخ 1349/10/14 تحت 
کارگری  سازمان های  اداره کل   458 شماره 
به  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  کارفرمایی  و 
نساجی  صنعت  کارفرمایان  »سندیکای  نام 

پنبه  ای و الیاف مصنوعی ایران« ثبت شد.

ضیافت انجمن صنایع نساجی ایران 
به مناسبت هزارمین جلسه هیئت مدیره
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گزارش ویژه

در  سندیکا  دبیر  منش،  روحانی  یونس 
تاریخچه  جزوه  در   1358 تا   1355 سال های 
سندیکای  انتشارات  از  ایران  نساجی  صنعت 
تعداد   1355 سال  در  ایران  نساجی  صنایع 
اعضای این سندیکا را تا آبان همان سال، 31 
شرکت عنوان می کند که به شرح جدول زیر 

می باشند که آقایان طاهری، اکبر الجوردیان، 
محمد  تفضلی،  حسن  عمومی،  شاهی،  قاسم 
بنکدارپور،  پورکاشانی،  ناصر  فاتح،  صادق 
مسئولیت  آرا،  فرمان  مصطفی  مقدادی، 
اعضای اصلی هیئت مدیره را بر عهده داشتند 
پورقدیری  احمد  و  همدانیان  حسین  آقایان  و 

بهمنی،  آقایان  و  اصلی  اعضای  عنوان  به 
هاشمی نژاد و فاخر نیز بازرس سندیکا بودند. 
الجوردیان  اکبر  آقایان  موجود،  اسناد  بنابر 
رئیس،  نایب  هاشمی  قاسم  سندیکا،  رئیس 
مصطفی فرمان آرا خزانه دار و یونس روحانی 

بر عهده داشتند. را  منش دبیرکلی سندیکا 

آقایان الجوردی، موسوی الرگانی، کاظمی، آهنگریاناز راست: خانم ها افسانه محرابی، گلنار نصرالهی
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گزارش ویژهخبرنامه

آقایان عامری، کاردان، زینیآقایان نیلفروش زاده، شیبانی، کاظمی، حکیمی، شهالیی نژاد

آقایان منزوی زاده، نراقی، بصیری آقایان غالمرضا علیمردانی، علیمحمد شریفی

آقایان مروستی، ضرابیه
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گزارش ویژه

آقایان مقدسی، حائریآقایان صالحی، اصفهانیان، فخار

آقایان نصرتی، آیت اللهی آقایان  فرزان، حسن کاردان، سعید منزوی زاده

از راست: آقایان صفی نژاد، شهریاری، ضرابی،  اسماعیل پور حضور انجمن نساجی و پوشاک استان البرز در مراسم
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سوابق  از  سوال،  اولین  عنوان  به 
صنف  اتحادیه  نیز  و  خودتان 
پوشاک  فروشندگان  و  تولیدکنندگان 
مجله صحبت  خوانندگان  برای  تهران 

بفرمایید.
ضمن عرض سالم و خیر مقدم به حضرتعالی 
آقای  خدمت  ویژه  احترام  و  سالم  عرض  و 
مهندس بصیری که پیشکسوت و بزرگ صنعت 
شیرازی  ابوالقاسم  من  هستند،  کشور  نساجی 
لباس و پوشاک  اتحادیه صنف  هستم مسئول 
تهران و رئیس کمیسیون کشوری پوشاک در 

اتاق اصناف ایران.

بنده از سال 1372 در اتحادیه پوشاک عضو 
اتحادیه در  تعداد اعضای  هیئت مدیره هستم. 
بود  تولیدکننده و فروشنده  سال 72 رقم 700 
در  کسب  پروانه  هزار   18 حدود  به  امروز  که 
حوزه تولید و فروش رسیده است. البته بالغ بر 5 
هزار واحد بدون مجوز شامل 2 هزار واحد تولید 
و 3 هزار واحد فروش نیز شناسایی و به اتحادیه 
فراخوانده شده اند و کارهای قانونی برای کسب 
در  پوشاک  اتحادیه  می کنند.  طی  را  پروانه 
فروشنده  پوشاک،  تولیدکننده  رسته شامل  سه 
پوشاک و رسته سیسمونی پروانه فعالیت صادر 
واحد  هزار   6 حدود  حاضر  حال  در  می کند. 

تولیدکننده، حدود 11 هزار فروشنده پوشاک و 
حدود 1000 واحد فروشنده سیسمونی در تهران 
دارای پروانه فعالیت از اتحادیه پوشاک هستند. 
پاساژها،  در  عمدتا  پوشاک  تولیدکنندگان 
جمله  از  تجاری  مجتمع های  و  فروشگاه 
ساختمان پالسکو که متاسفانه فروریخت، کار 
می کنند. فروشندگان پوشاک به صورت عمده 
راه  سه  حسین،  امام  میدان  مانند  مناطقی  در 
پشت  هفت حوض،  ونک،  ولیعصر،  جمهوری، 
بهار،  آذربایجان، خیابان  اداره گذرنامه، خیابان 
پراکنده  صورت  به  همچنین  و  تهران  بازار 
هستند.  کار  به  مشغول  تهران  نقاط  سایر  در 
عمدتا  سیسمونی  فروش  واحدهای  همچنین 
در خیابان بهار و سنائی به طور فشرده و بقیه 
تهران  سطح  در  پراکنده  صورت  به  واحدها 

فعالیت می کنند.
اتحادیه پوشاک با 7 نفر عضو هیئت مدیره و 
یک بازرس اداره می شود. انتخابات اتحادیه نیز 
اقدامات  گردید.  برگزار  آذرماه  در  گذشته  سال 
زیادی به  خصوص در زمینه آموزش که جزو 
انجام گرفته  اهداف اصلی هیئت مدیره است، 
مرکز  راه اندازی  با  قبل،  از چند سال  ما  است. 
پژوهش های اتحادیه پوشاک به اهمیت مقوله 
آموزش توجه داشته ایم. اعتقاد ما بر این است 
که برای ارتقای کارمان در حوزه تولید و صنعت 
و  بازرگانی  و  فروشندگی  خدمات،  پوشاک، 
زیربنای  که  طراحی  مانند  رسته هایی  در  نیز 

افزایش نرخ ارز؛ فرصتی برای صنعت پوشاک
گفتگوی ماهنامه »صنعت نساجی و پوشاک« با آقای ابوالقاسم شیرازی 

رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران

دیدگــاه
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دیدگاه

پارچه  تامین  همچنین  و  است  پوشاک  تولید 
پژوهش  و  آموزش  موضوع  باید  اولیه،  مواد  و 
اندازی  راه  با  نماییم.  دنبال  را  ارتقای دانش  و 
مرکز پژوهش ها تاکنون پژوهش های زیادی در 
ارتباط با صنعت پوشاک کشور انجام گرفته و 
همچنین ارتباط بین المللی اتحادیه تقویت شده 

است. 
مدهای  مقوله  اینکه  برای  دیگر،  طرف  از 
کار  بهترین  ساماندهی شود  کشور  در  وارداتی 
و  خارجی  برندهای  با  که  دیدیم  این  در  را 
تشکل های صنفی خارج از کشور به خصوص 
باشیم  داشته  تعامل  و  ارتباط  اروپا  و  آسیا  در 
ارتقای  برای  آنها  که  اقداماتی  از  بتوانیم  تا 
داده اند،  انجام  جهان  سطح  در  خود  جایگاه 
داخل  در  و  نماییم  بهره برداری  و  الگوبرداری 
متعهد  طراحان  ظرفیت  از  استفاده  با  ایران 
توجه  با  را  ایرانی اسالمی  داخلی، هم مدهای 
به جغرافیای وسیع کشور طراحی نماییم و هم 
و  فرهنگی  شرایط  توجه  با  را  وارداتی  مدهای 
که  همانطور  کنیم.  بومی سازی  کشور  اقلیمی 
فرهنگی  نشان  یک  پوشاک  و  لباس  می دانید 
است و ما باید به این نشان فرهنگی، پویایی و 
شخصیت ببخشیم. بنابراین طراحی و مد در کار 
پوشاک به خصوص در بخش پارچه مهم است. 
صنعت  در  خوبی  ظرفیت های  حاضر،  حال  در 
نساجی کشور برای تولید پارچه وجود دارد که 
باید امروز تحرک جدیدی پیدا کند و واحدهای 
و  نقشه  فقط یک سری  اینکه  از  باید  تولیدی 
الگوی به خصوص را تولید کنند، خارجی شوند. 
تولیدکنندگان پارچه کشور باید به روز شوند و ما 
هم باید از آنها بخواهیم که طرح های نوآورانه، 
جدید و عامه پسند که برای مردم جذابیت دارد، 
تولید کرده و بومی سازی کنند تا در نهایت به 
پوشاک دوخته شده که مورد استقبال مردم قرار 

گیرد، برسیم. 
پوشاک  اتحادیه  در  آموزش  بنابراین موضوع 
اهمیت به سزایی دارد. در این مدت کالس های 
آموزشی در اتحادیه راه اندازی کرده ایم و حتی 

و  سمینار  برگزاری  برای  فرانسه  دانشگاه  از 
کردیم  دعوت  داخل  در  آموزشی  کارگاه های 
همین  در  دادند.  مثبت  پاسخ  خوشبختانه  که 
با  نتیجه رسیدیم که الزم است  این  به  راستا، 
انجمن ها و تشکل های نساجی تعامل بیشتری 
برقرار کنیم چراکه صنعت نساجی با وجودی که 
یک صنعت مستقل از پوشاک است، اما رشد و 
با  که  است  این  گرو  در  دو صنعت  توسعه هر 
یکدیگر همگام و همسو شوند و در هم تنیده 
شوند تا یک خروجی مناسبی در صنعت پوشاک 
تعامل  طریق  از  فقط  اتفاق  این  باشیم.  شاهد 
نزدیک با صنعتگران متعهد نساجی رخ می دهد 
و  آقای مهندس بصیری  از جناب  دارد  که جا 
در  ارشد  مدیران  عنوان  به  که  دوستانی  سایر 
کنیم  تشکل  دارند  حضور  نساجی  انجمن های 
تعامالت گشوده  این  باب  قبل  دو سال  از  که 

شد و تا به امروز هم ادامه دارد.

تحت  کارگروهی  که  است  ماه  چند 
پیگیری  و  بررسی  کارگروه  عنوان 
تولید  واحدهای  اولیه  مواد  تامین 
در  لطفا  است.  شده  تشکیل  پوشاک 
این  تشکیل  چگونگی  و  چرایی  مورد 
آن  برنامه های  و  اهداف  و  کارگروه 

توضیح بفرمایید.
از  بخشی  نیاز  پارچه،  و  اولیه  مواد  بحث  در 
تولیدی های ما قطعا از داخل تامین می شود و 
اولویت تولیدکنندگان نیز این است که از پارچه 
چند  مردانه،  بخش  در  کنند.  استفاده  وطنی 
تولیدکننده پارچه بنام در کشور فعالیت می کنند 
تولیدکنندگان  مصرف  از  اعظمی  بخش  که 
لباس مردانه را تامین می کنند. در بخش زنانه و 
در حوزه مانتو، پارچه های داخلی به صورت 100 
تولیدکنندگان  نیاز  تامین کننده  می تواند  درصد 
مثل  قسمت ها  برخی  در  ولی  باشد  مانتو 
عمده  بخش  مجلسی،  و  زینتی  لباس های 
پارچه مورد نیاز از جلمه انواع ژوژت ها، حریرها، 
کرپ ها وارداتی است. حتی در بخش چادر زنانه 

نیز بخش عمده وارداتی است. در بخش شلوار 
کتان و جین، با اطالعاتی که دارم بخشی از آن 
پارچه های  تامین می شود ولی عمده  در داخل 
لباس  مورد  در  است.  وارداتی  جین  و  کتان 
بچگانه شرایط فرق می کند و نیازمند پارچه های 
متنوع با رنگ، جنس و دوخت متفاوت هستیم 
که بخش عمده مواد اولیه آن وارداتی است و 
در بخشی از آن هم به خصوص در حوزه تریکو 
و کشباف نیازی به واردات نداریم و خوشبختانه 
در حوزه پارچه ها و پوشاک گردباف و کشباف 

مشکل چندانی در کشور وجود ندارد.
افتاد،  اتفاق  ارز  نرخ  افزایش  بحران  وقتی 
مشکالتی  وارداتی  اولیه  مواد  تامین  حوزه  در 
واقعی  و  ارز  نرخ  افزایش  البته  آمد.  وجود  به 
شدن آن به نوعی خواست اکثریت صنعتگران 
این  چون  ولی  برود  باال  واردات  هزینه  تا  بود 
افزایش به صورت ناگهانی و یکباره اتفاق افتاد، 
و با برخی هیجات بازار نیز تقارن پیدا کرد، به 
یکباره حتی زمینه عرضه پارچه داخلی هم در 
این شرایط که از خردادماه آغاز شد، به مخاطره 
مشکل  با  داخلی  پارچه  به  دسترسی  و  افتاد 
مواجه شد. در مورد پارچه وارداتی نیز با توجه به 
اینکه واردات پارچه مانند پوشاک ممنوع اعالم 
شد و در اولویت های 3 و 4 قرار گرفت، پارچه 
وارداتی هم کمیاب شد و قیمت آن به یکباره 
افزایش پیدا کرد. از طرف دیگر، شرایط بازار نیز 
به سمتی پیش رفت که همه فروش ها از حالت 
که  کرد  پیدا  گرایش  تغییر  نقدی  به  مدت دار 
معضل مضاعفی را برای تولیدکنندگان پوشاک 
که از نقدینگی الزم برای خرید نقدی برخوردار 
نبودند، به وجود آورد. مجموعه این عوامل باعث 
شد دسترسی تولیدی های پوشاک به مواد اولیه 
جدی  مشکالت  با  وارداتی  و  داخلی  پارچه  و 
مواجه شود و کارخانجات کوچک و متوسط در 
خطر تعطیلی قرار گرفتند. البته این معضل در 
مورد کارخانجات بزرگ و به خصوص صنعتی 
بین  معموال  کارخانجات  این  چراکه  بود  کمتر 
3 تا 6 ماه ذخیره مواد اولیه در انبار دارند ولی 
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دیدگاهخبرنامه

در  فقط  که  متوسط  و  کوچک  تولیدی های 
اتحادیه پوشاک تهران 6 هزار واحد از این نوع 
همین  به  شدند.  مواجه  مشکل  با  دارد،  وجود 
طریق، معضل تامین مواد اولیه در سراسر کشور 
و نه فقط تهران گسترش پیدا کرد و کارگاه ها 
به دلیل کمبود مواد اولیه و گران شدن آن، و 
همچنین کمبود نقدینگی حتی برای خرید نخ و 

زیپ، در آستانه تعطیلی قرار گرفتند.
صورت  اعتراضات  و  شرایط  این  مجموعه 
وزیر  شریعتمداری  آقای  که  شد  باعث  گرفته 
و تجارت جویای موضوع  وقت صنعت، معدن 
نیز  آنها  که  شود  تهران  بازار  امنای  هیئت  از 
نبود یا کمبود پارچه و مواد اولیه را عامل این 
وقت  وزیر  نتیجه،  در  کردند.  اعالم  اعتراضات 
محترم  ریاست  صادقی  مهندس  به  صنعت 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
بازار  نمایندگان  و  امنا  هیئت  که  دادند  دستور 
تا  کنند  احصا  را  مطالباتشان  و  فراخوانده  را 
شود.  تامین  آنها  خواسته  قانون  چارچوب  در 
بین  تعامل  و  افتاد  اتفاق  این  خوشبختانه 
صنعت،  سازمان  و  تهران  بازار  امنای  هیئت 
اصناف  اتاق  و  تهران  استان  تجارت  و  معدن 
اتحادیه  از جمله  مرتبط  اتحادیه های صنفی  و 
اتحادیه  خیاطان،  اتحادیه  تهران،  پوشاک 
پیراهن دوزان، اتحادیه کشباف و اتحادیه تهیه 
اساس  بر  نهایتا،  و  گردید  برقرار  چرم،  لوازم 
از  که  احکامی  و  وزیر محترم صنعت  پیشنهاد 
استان  تجارت  و  معدن  سازمان صنعت،  سوی 
پیگیری  و  بررسی  کارگروه  شد،  صادر  تهران 
گردید.  تشکیل  پوشاک  واحدهای  مواد  تامین 
نتیجه اقدامات این کارگروه نیز به اینجا رسید 
در صورت  پارچه  تولید  داخلی  کارخانجات  که 
از  تا  کنند  معرفی  کارگروه  به  را  خود  تمایل، 
طریق این کارگروه، پارچه های تولیدی آنها بین 
تحویل  شرایط  دارای  و  طالب  تولیدکنندگان 
شده و آنها نیز کاالی با کیفیت خوب و قیمت 
همچنین  کنند.  بازار  روانه  و  تولید  را  مناسب 
که  شد  مقرر  نیز  وارداتی  پارچه های  مورد  در 

طریق  از  پارچه ها  تشریفات،  و  معطلی  بدون 
می توانند  و  دارند  بازرگانی  کارت  که  کسانی 
کشور  وارد  دهند،  انجام  را  کار  این  قانونمند 
بین متقاضیان واجد  از طریق کارگروه  و  شده 
گذشت  از  بعد  حمداهلل  به  شود.  توزیع  شرایط 
کارخانجات  هم  کارگروه،  تشکیل  از  ماه  چند 
و  کرده اند  آمادگی  اعالم  کارگروه  به  داخلی 
هم تولیدی های پوشاک با دادن تعهد در مورد 
نظارت  تحت  مناسب  قیمت  و  باکیفیت  تولید 
محصوالت  عرضه  و  کارگروه،  و  اصناف  اتاق 
در فروشگاه ها و مغازه ها طبق تمامی ضوابط، 
از این کارگروه برای تامین مواد مورد نیازشان 
استفاده کرده اند. )چند روز بعد از انجام مصاحبه 
پارت  اولین  و  داخلی  پارچه های  پارت  اولین 
پارچه های وارداتی مثل پارچه جین، بین اولین 
تولیدکننگان  پارچه که  این  از متقاضیان  گروه 
پوشاک معتبر و دارای پروانه کسب هستند، در 
صنعت،  وزارت  مسئوالن  حضور  با  مراسمی 
معدن و تجارت و تعدادی از نمایندگان مجلس، 

به صورت علنی و شفاف توزیع شده است(

آیا صرفا  این کارگروه  سطح فعالیت 
مختص به تهران است یا به کل کشور 

اختصاص دارد؟
در ابتدا و با توجه به اینکه شروع بحران در 
بازار تهران بود، اولویت فعالیت این کارگروه در 
تهران بود ولی در آینده نزدیک، به تمام روسای 
تهران و همچنین  استان  پوشاک  اتحادیه های 
به تمام روسای اتحادیه پوشاک مراکز استان ها 
کارگروه  فعالیت  مورد  در  و  می دهیم  پیامک 
که  صورتی  در  تا  می نماییم  اطالع رسانی 
تولیدکنندگان پوشاک هر شهر یا شهرستان نیز 
دچار مشکل مواد اولیه هستند، درخواست های 
کارگروه  به  شهر  همان  اتحادیه  جانب  از  آنها 
اقدامات الزم برای  نیز  منتقل شود و کارگروه 
رفع مشکل را در اسرع وقت انجام دهد. مدت 
تامین  تا  درخواست  ثبت  زمان  از  که  زمانی 
کارخانجات  مورد  در  می کشد  طول  سفارش 

پارچه های  مورد  در  و  روز   10 حدود  داخلی 
وارداتی در حدود 15 روز می باشد.

چه  حاضر  حال  در  کارگروه  اعضای 
افرادی هستند؟

ریاست این کارگروه را مهندس صادقی رئیس 
محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
تهران عهده دار هستند که وزیر محترم صنعت 
جلسه ای  در  داده اند.  کشوری  اختیار  ایشان  به 
محترم  وزیر  رحمانی  دکتر  آقای  خدمت  که 
صنعت بودیم ایشان گفتند که با تمام قدرت و 
قوت از توزیع مواد اولیه و رساندن آن به دست 
تولیدکنندگان حمایت می کنم و هر کاری هم الزم 
باشد در این راه انجام دهند را فروگذار نخواهند 
کرد تا تولیدکنندگان بتوانند بازار داخلی را تامین 
را  بتوانیم پوشاک خود  آینده  انشاهلل در  کنند و 
صادر کنیم. جناب آقای درستی نایب رئیس اول 
اتاق اصناف به عنوان ناظر در این کارگروه عضو 
اصلی هستند. همچنین آقای توکلی به عنوان 
نماینده هیئت امنای بازار تهران، عضو اصلی و 
دبیر کارگروه هستند. عالوه بر این، اتحادیه های 
نیز  کردم  عرض  خدمتتان  پیشتر  که  ذیربط 
اینکه  دارند. ضمن  این کارگروه  نمایندگانی در 
چند نفر از کارشناسان خبره در مورد پارچه های 
تخت مثل آقای الیاسی از تولیدی ال سی من و 
دکتر افتخاری از تولیدی مانتو عصر جدید، آقای 
اتحادیه  پژوهش های  مرکز  رئیس  تیرگر  دکتر 
پوشاک و همچنین نماینده گروه تولیدی صنعتی 

نیکوتن پوش در این کارگروه حضور دارند.

حضور  برای  برنامه ای  آینده،  در  آیا 
نیز  و  صنعتی  کارخانجات  نمایندگان 
این  در  پوشاک،  صنعتی  تشکل های 
فعالیت  یا  است؟  لحاظ شده  کارگروه 
این کارگروه مختص واحدهای کوچک 
صنفی  اتحادیه های  و  متوسط  و 

می باشد؟
به  کارگروه  این  کنم  عرض  شما  خدمت 
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دیدگاه

شکل خودجوش و از بازار تهران شکل گرفته 
و بیشتر با هدف تامین نیاز بنگاه های کوچک و 
متوسط تشکیل شده است. ضمن اینکه عمده 
واحدهای  جزو  کشور  در  پوشاک  تولیدی های 
کوچک و متوسط هستند. در مورد تشکل های 
صنعتی که می فرمایید تعداد اعضای آنها قابل 
قیاس با اعضای اتحادیه های صنفی پوشاک در 
تهران و دیگر شهرها نیست و با در نظر گرفتن 
واحدهای  تعداد  شاید  شهرستان ها،  و  تهران 
صنفی از 30 هزار مورد نیز تجاوز بکند. ضمن 
واحدهای  خالف  بر  صنفی  واحدهای  اینکه 
ماه،  یک  تا  چندهفته  برای  حداکثر  صنعتی، 
مواد اولیه مورد نیازشان را تامین می کنند ولی 
کارخانجات صنعتی پوشاک که بین 100 تا 300 
کارگر دارند حداقل بین 3 تا 6 ماه نیازشان به 
مواد اولیه را از پیش تهیه می کنند لذا اعضای 
اول  اولویت  در  پوشاک  صنعتی  تشکل های 
این  اما  نگرفته اند.  قرار  کارگروه  این  فعالیت 
از  صنفی  تشکل های  که  نیست  معنی  بدان 
صنعتی جدا باشند. این موضوع به سرکار خانم 
محرابی مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت 
صنعت منتقل شده و ایشان در جریان هستند و 
اگر الزم باشد سرکار خانم محرابی باید به آقای 
مهندس صادقی یا کارگروه بررسی و پیگیری 
نامه نگاری  اولیه واحدهای پوشاک  تامین مواد 
کنند تا تشکل های صنعتی زیرمجموعه نیز در 
این کارگروه عضو شده و دخیل شوند و هیچ 

مانعی هم در این زمینه وجود ندارد.

پوشاک  اتحادیه  فعلی،  مقطع  در 
حمایت  برای  را  اقداماتی  چه  تهران 
تولید،  سطح  در  پوشاک  واحدهای  از 

توزیع و فروش انجام می دهد؟
کاری که ما در اتحادیه باید انجام دهیم این 
است که خواسته ها و مطالبات تولیدکنندگان و 
بعد  و  را دسته بندی کرده  پوشاک  فروشندگان 
قالب  در  تحقیقاتی،  و  کارشناسی  کار  انجام  از 
یک طرح پخته به دولت و مجلس ارائه کرده 

و این حقوق را استیفا نماییم. طبیعتا واحدهای 
پوشاک نمی توانند به صورت پراکنده حرف های 
اینکه  ضمن  برسانند  کسی  گوش  به  را  خود 
ممکن است در برخی موارد حرف آنها منطقی 
نباشد یا حتی منطقی باشد ولی لحن و گویش 
آنها نامناسب باشد. اتحادیه در اینجا وظیفه دارد 
با توجه به بازوها و ابزاری که در اختیار دارد از 
جمله مرکز پژوهش ها، مرکز مطالعات و مرکز 
علمی و همچنین مشاوران خوبی که در اختیار 
دریافت  را  پوشاک  واحدهای  مطالبات  دارد، 
تا  نماید  کارشناسی  و  بررسی  سپس  و  کرده 
از  قانونی  شکل  به  را  به حق  و  صحیح  موارد 

مسئوالن ذیربط مطالبه نماید.
دولت  است  ممکن  که  هم  جاهایی  در 
راه  سد  می گیرد  که  تصمیماتی  با  ناخواسته 
مالیات  اخذ  زمینه  در  مثال  شود  تولیدکنندگان 
بر  مالیات  این  که  فشاری  و  افزوده  ارزش  بر 
در  ما  می آورد،  تولیدکنندگان  تمام شده  قیمت 
اقدامی که می توانیم  اتحادیه وظیفه داریم هر 
واحدها  این  تولید  کردن  مزیت دار  برای  را 
که  کنیم  کاری  مثال،  عنوان  به  دهیم.  انجام 
هزینه های پارچه و خرج کار و هزینه های سربار 
تولیدکنندگان کاهش یابد تا واحدهای تولیدی 
در  بتوانند  می دهند،  انجام  باکیفیت  تولید  که 
برابر کاالهای خارجی در بازار رقابت نمایند. در 
پارچه دچار  بازار  بازار که  اخیر  التهابات  همین 
آشفتگی و نابسامانی شد، اتحادیه پوشاک ورود 
پیدا کرد و دولت نیز استقبال کرد. قطعا دولت 
نمی تواند جواب واحدهای تولیدی را به صورت 
جداجدا بدهد ولی اگر تشکلی که مورد اعتماد 
واحدهای تولیدی است پا پیش بگذارد و مسائل 
را با دولت در میان بگذارد، قطعا دولت هم در 
در  که  آنچه  آمد.  خواهد  بر  پاسخگویی  مقام 
جریان تشکیل کارگروه مذکور و اقدامات بعدی 
آن اتفاق افتاده، به این خاطر است که دولت به 
کارگروه اعتماد کرده است. ضمن اینکه ما در 
اعضا،  عضویت  حق  محل  از  پوشاک  اتحادیه 
هزینه های مربوط به جلسات کارگروه از جمله 

اتحادیه  پژوهش های  مرکز  محل  اختصاص 
 ... و  پذیرایی  کاغذ،  جلسات،  برگزاری  برای 
اقدامات  از  را تقبل کرده ایم که نمونه دیگری 
واحدهای  برای  پوشاک  اتحادیه  حمایتی 

تولیدی است.

افزایش شدید و ناگهانی نرخ ارز، در 
کنار مشکالتی که در زمینه تامین مواد 
اولیه به وجود آورده، چه پیامدهای مثبت 
یا منفی دیگری برای واحدهای تولیدی 
پوشاک داشته است و چه چشم اندازی 

در این زمینه متصور هستید؟
اقتصادی  کارشناسان  اکثر  که  همانطور 
اعالم کرده اند، نرخ ارز باید به رقم واقعی خود 
می رسید چراکه دولت چندین سال برای ثابت 
نگه داشتن آن هزینه کرده بود و در مقطع فعلی 
بپذیریم که  باید  لذا  نداشت.  را  آن  توان  دیگر 
این  برسد.  خود  واقعی  قیمت  به  باید  ارز  نرخ 
صنعت  برای  چندماهه  چالش  اگرچه  افزایش 
هم  را  خوبی  ظرفیت  اما  کرده،  ایجاد  پوشاک 
در حوزه تولید و هم در حوزه فروش پوشاک به 
دنبال داشته است چراکه امروز دیگر نیازی به 
اعمال تعرفه باال برای واردات نداریم و همین 
افزایش نرخ ارز بزرگترین تعرفه برای مقابله با 
واردات بی رویه است. بنابراین اگر تولیدکنندگان 
پارچه و پوشاک کشور که عمدتا از افراد غیور و 
غیرتمند کشور هستند، تالش کنند که در وهله 
بازار عرضه  اول کاالی باکیفیت را تولید و به 
کنند تا اعتماد مردم به کاالی ایرانی بار دیگر 
جلب شود، آنگاه به مرور ضمن افزایش گرایش 
به  نیز  تولیدکنندگان  ایرانی،  پوشاک  به  مردم 

سود مدنظر خود خواهند رسید.
اعتماد  این  ارز  نرخ  افزایش  من،  اعتقاد  به 
به نفس را در تولیدکنندگان پارچه و پوشاک 
کاالی  برابر  در  می توانند  که  می کند  ایجاد 
چراکه  کنند  رقابت  قاچاق  حتی  و  وارداتی 
نسبت  قاچاق  و  واردات  اقتصادی  توجیه 
بود،  تومان   3800 دالر  مثال  که  زمانی  به 

24

ک
شا

پو
 و 

ی
اج

س
ت ن

نع
ص

 
29

5 
ره

ـــا
شمـ

 ،9
7 

ذر
آ



دیدگاهخبرنامه

رقابت پذیری  و  یافته  کاهش  شدت  به 
شده  بیشتر  مراتب  به  داخلی  تولیدکنندگان 
عرق  با  ما  تولیدکنندگان  اگر  بنابراین  است. 
نیز  مردم  شوند،  تولید  عرصه  وارد  تعصب  و 
شرایط اقتصادی کشور را درک کرده و قطعا 

از پوشاک داخلی استقبال خواهند کرد. 
و  عالی  در سطح  پوشاک  واردات  با  ما  البته 
درجه یک کامال موافقیم چراکه این نوع پوشاک 
از  پیش  تا  ولی  دارد؛  را  خود  خاص  مخاطب 
افزایش اخیر نرخ ارز، شرایط به نحوی بود که 
عمدتا پوشاک درجه دو و سه وارد کشور می شد 
که مخاطب آن عمدتا اقشار آسیب پذیر جامعه 
بودند و هم تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان 
اما در مقطع  این موضوع لطمه می خوردند.  از 
بگیرد  تصمیم  فردی  فرض  به  هم  اگر  فعلی 
با نرخ فعلی دالر پوشاک وارد کشور کند،  که 
این تولیدکنندگان داخلی هستند که باید آنقدر 
اعتماد به نفس و توانمندی داشته باشند که از 
نظر کیفیت و قیمت با آن رقابت کنند و اگر در 
این شرایط هم نتوانند با کاالی وارداتی رقابت 
کنند، قطعا مشکل از خود تولیدکنندگان است. 
من به ضرس قاطع عرض می کنم امکانات و 
ظرفیت های کشور در حوزه پارچه و پوشاک به 
نحوی است که می توانیم حرف اول را بزنیم و 
باشد ظرف یک  مناسب  بسترها  و  اگر شرایط 
تا یک سال و نیم آینده، می توانیم به صادرات 

خوبی هم دست پیدا کنیم.

تصمیمات  گذشته  سال  چند  در 
واردات  کردن  قانونی  برای  مختلفی 
پوشاک به کشور و جلوگیری از قاچاق 
آنجمله  از  که  گرفت  انجام  گسترده 
واردات  تعرفه  کاهش  به  می توان 
پوشاک، انعقاد تعرفه ترجیجی با ترکیه 
ساماندهی  دستورالعمل  همچنین  و 
پوشاک  خارجی  برندهای  نمایندگی  
این  تکلیف  کرد.  اشاره  کشور  در 
تصمیمات در شرایط فعلی چه خواهد 

بود و آیا هنوز هم موضوعیت دارند؟
و  قانون  نداشتن  از  بهتر  داشتن  بد  قانون 
بی قانونی است. در گذشته همین دستورالعمل 
واردات هم نبود و به نوعی هرج و مرج حاکم 
بود. این دستورالعمل از همان ابتدا وحی آسمانی 
نبود و ایراداتی هم داشت ولی بودن آن بهتر از 
نبودنش بود چراکه بازار را ساماندهی کرد. قطعا 
در گام بعدی می توان روی این دستورالعمل کار 
کرد و ضمن برطرف کردن نقاط ضعف، نقاط 
قوت آن را هم ارتقا داد. البته باید توجه کنیم 
ادامه  قبلی  به شکل  بود دستورالعمل  قرار  اگر 
پیدا کند، درست است که برندهای خارجی باید 
رقیب  نوعی  به  اما  می کردند،  تولید  داخل  در 
بخش فروش هم می شدند کما اینکه برندهای 
خارجی تا همین چند ماه پیش با توجه به توان 
حمایت های  و  داشتند  که  گسترده ای  مالی 
گرفتن  اختیار  در  ضمن  متبوعشان،  دولت 
و  متنوع  ارائه کاالهای  و  بزرگ  فروشگاه های 
ارزان در ابعاد گسترده، به تدریج در حال تسخیر 

تک تک بازارهای فروش ما بودند. 
و  ارز  نرخ  افزایش  برکت  به  امروز  اما 
از  خیلی  واردات،  نبودن  مقرون به صرفه 
فروشگاه های  تخلیه  برندهای خارجی در حال 
برندهای  حتی  قبال  که  حالی  در  هستند  خود 
داخلی را به پاساژهای مهم راه نمی دادند. اینها 
همه نتایج افزایش نرخ ارز است و نباید صرفا 
به شوک دو یا سه ماهه ناشی از آن نگاه کنیم. 
را  خوبی  بسیار  برکات  و  آثار  ارز  نرخ  افزایش 
و  تولید  فعلی،  مقطع  در  و  داشته  همراه  به 
قرار گرفته  فروش پوشاک در مصونیت نسبی 
است. البته ما به هیچ وجه مصونیت کامل در 
موضوع  این  چراکه  نمی خواهیم  واردات  برابر 
خواهد  فشل  مرور  به  را  داخلی  تولیدکنندگان 
برندهای  برندهای خارجی در سطح  باید  کرد. 
برای مخاطبان خاص در کشور  اروپایی  معتبر 
نیز  تولیدکنندگان داخلی  تا  باشند  وجود داشته 
خود  محصوالت  کیفی  سطح  ارتقای  برای 

تالش کنند.

بنابراین شما معتقدید در مقطع فعلی 
سه  و  دو  درجه  برندهای  ورود  جریان 

ترکیه یا چین به بازار کم شده است؟
خوشبختانه همینطور است البته ممکن است 
هنوز از باقی مانده اجناس گذشته در بازار وجود 
داشته باشد ولی قطعا با گذشت زمان، ورود این 
نوع پوشاک کاهش بیشتری هم خواهد داشت.

نکته پایانی جنابعالی را می شنویم؟
کردم  عرض  مصاحبه  این  در  که  آنچه  هر 
وگرنه  کردم  مطرح  خودم  اندک  بضاعت  با 
و  مجرب  اساتید  قطعا  دیگر  تشکل های  در 
صحبت ها  این  با  من  که  داریم  فرهیخته ای 
که  کسی  عنوان  به  برده ام.  کرمان  به  زیره 
هستم  پوشاک  کار  در   1351 سال  از  تقریبا 
درس  کنار  در  نیز  دبیرستان  دوران  حتی  و 
می پرداختم،  سبک  پوشاک  کار  به  روزانه 
سخنم این است که امروز باید با همه وجود 
و  نساجی  صنعت  از  استخوان  و  پوست  و 
به  و  نساجی  صنعت  کنیم.  حمایت  پوشاک 
افزوده  ارزش  با  صنعتی  پوشاک،  خصوص 
کمترین  با  پوشاک  صنعت  در  و  باالست 
راه  کوچک  بنگاه  و  تولیدی  یک  هزینه 
می افتد و اشتغال و راندمان باالیی هم دارد. 
از آنجایی که پوشاک و خیاطی از دیرباز جزو 
اساتید  و  بوده  سرزمین  این  مردم  هنرهای 
و  داشته اند،  فعالیت  حوزه  این  در  هم  بنامی 
لباس  به  عموما  هم  ایران  مردم  همچنین 
خواهش  و  امیدوارم  لذا  می دهند،  اهمیت 
در  دستی  که  هرکسی  و  شما  که  می کنم 
مردم  عرق  دارد،  اطالع رسانی  و  رسانه  کار 
افزایش  ایرانی  کاالی  مصرف  به  نسبت  را 
در  فعالیت  به  تولیدکنندگان  امید  و  دهید 
امید  این  که  ببرید  باال  را  آینده  چشم انداز 
اتفاق نظر و دست به دست هم دادن  آینده،  به 
را  پوشاک  صنعت  می تواند  ملی،  وحدت  با 
به  شده،  تضییع  حقوقش  سال ها  این  در  که 

بازگرداند. اصلی خود  جایگاه 
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روز پنجشـنبه 24 آبان مـاه 1397 نشسـت 
تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزیـر  صمیمـی 
راسـتای  در  پوشـاک  تولیدکننـدگان  بـا 
مـواد  تامیـن  داخلـی،  تولیـد  از  حمایـت 
اولیـه و تنظیـم بـازار برگـزار شـد. در ایـن 
نشسـت کـه در محـل مرکـز پژوهش هـای 
گردیـد،  برگـزار  تهـران  پوشـاک  اتحادیـه 
رضـا رحمانـی وزیـر جدیـد صنعـت، معـدن 
و تجـارت، تشـکیل تشـکلی توسـط فعـاالن 
صنـوف پوشـاک برای بهبـود وضعیـت تولید 
را اقدامـی ارزشـمند توصیـف کـرد و گفـت: 
ایـن مـدل بایـد توسـط سـایر فعـاالن بخش 
و  بـا هم فکـری  تـا  انجـام شـود  خصوصـی 
تعامـل یکدیگـر مشـکالت پیـش روی تولید 

شـود. تسـهیل 
بـه  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزیـر 
تشـریح شـرایط فعلـی کشـور و نقـش بخش 
شـرایط  ایـن  از  برون رفـت  در  خصوصـی 
پرداخـت و گفـت: برنامه ریـزی برای توسـعه 
صنعـت پوشـاک و پوشـش بـازار 80 میلیونی 
هدف گـذاری  همسـایه  کشـورهای  و  ایـران 
هیـج  از  و  اسـت  اهمیتـی  حایـز  بسـیار 
کوششـی بـرای تحقـق ایـن هـدف فروگذار 

بـود. نخواهیـم 
وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بـا اشـاره 
صنعـت  ایـن  در  سـرمایه گذاری  مزیـت  بـه 
تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه سـابقه تاریخـی 
مهمـی  فرصـت  پوشـاک  تولیـد  در  ایـران 

بـرای توسـعه تولیـد ایـن صنعـت در کشـور 
فراهـم اسـت و مـا بایـد از بسـترهای موجود 
بهره منـد  پوشـاک  صنعـت  بهبـود  بـرای 
تشـکل ها  اگـر  رحمانـی  گفتـه  بـه  شـویم. 
در کنـار وزارت صنعـت قـرار بگیرنـد صنعت 
و...  لبـاس  کفـش،  کیـف،  از  اعـم  پوشـاک 
و  داد  توسـعه  داخـل کشـور  در  می تـوان  را 
عـالوه بر پوشـش بـازار داخلـی، محصوالت 
صـادر  همسـایه  کشـورهای  بـه  را  ایرانـی 

. د نمو
رحمانـی بـا تاکید بـر بهره منـدی از نظرات 
بخـش خصوصـی و مشـارکت بـا ایـن بخش 
حـوزه  در  کـرد:  تصریـح  تصمیم سـازی  در 
صنعـت  وزارت  ماموریت هـای  و   سیاسـت ها 

حمایت دولت از تامین مواد اولیه صنعت پوشاک
در نشست وزیر صنعت با گروهی از تولیدکنندگان پوشاک مطرح شد:

گـزارش

نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با جمعی از تولیدکنندگان پوشاک، 1397/8/24
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و...  بـازار  صنـوف،  تولیـد،  تامیـن،  نظیـر 
هرکمکـی بتوانیـم برای توسـعه ایـن صنعت 
انجـام خواهیـم داد. رحمانـی بـا اشـاره بـه 
حمایـت دولـت در راسـتای تامین مـواد اولیه 
مـورد نیـاز ایـن صنعـت گفـت: ظرفیت های 
کمـک  بـا  بایـد  داخلـی  تولیـد  در  کوچـک 
تشـکل های تخصصـی در کنـار هـم تجمیـع 
شـکل  پوشـاک  صنعـت  توسـعه  تـا  شـوند 

بگیـرد. 
در  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزیـر 
مـدون  برنامـه ای  تدویـن  خواسـتار  ادامـه 
بـا  ایـران  در  پوشـاک  صنعـت  وضعیـت  از 
و  بخـش  هـر  بـرای  آینـده  افـق  ترسـیم 
برنامه ریـزی بـرای توسـعه ایـن صنعـت بـا 
پتانسـیل های  و  ظرفیت هـا  تمـام  لحـاظ 
مسـتتر در ایـن صنعـت شـد. وی در بخـش 
نـرخ  افزایـش  بـه  سـخنانش  از  دیگـری 
تحریم هـا  کـرد:  خاطرنشـان  و  اشـاره  ارز 
می توانـد  ایجادشـده  محدودیت هـای  و 
فرصتـی بـرای بهره منـدی از توانمندی هـای 
صـادرات   توسـعه  نظیـر  کشـور  در  موجـود 
صنایعـی ماننـد فرآورده هـای معدنـی، فرش، 
صنایـع دسـتی و... باشـد. وی بـا اشـاره بـه 
اینکـه دولـت نقـش کاتالیزور و تسـریع کننده 
البتـه در شـرایط کنونـی  دارد، تاکیـد کـرد: 
نبایـد محصـوالت مـورد نیـاز مـردم بی رویه 

از کشـور خـارج شـود.
بـه گفتـه رحمانـی کاالهـای سوبسـیدی و 
ارز دولتـی دریافـت می کننـد  یارانـه ای کـه 
بایـد بـه دسـت مـردم برسـد و نبایـد صـادر 
بـا  کاالهـا  صـادرات  بـرای  البتـه  شـود 
فضایـی  می تـوان  گمرکـی  عـوارض  لحـاظ 
ایجـاد کـرد کـه بـازار صادراتـی بـا مشـکل 
روبـه رو نشـود. رحمانـی در ادامـه توجـه بـه 
توسـعه صنایـع  های تـک و دانش بنیـان را از 
دیگـر برنامه هـای وزارت صنعـت برشـمرد و 
گفـت: توسـعه صادرات ایـن صنایـع در کنار 
قـرار  اولویـت  در  بایـد  معدنـی  محصـوالت 

بگیـرد.
تسـهیل  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزیـر 
فرآینـد صـادرات را از دیگـر برنامه هـای این 
بخش برشـمرد و گفـت: با اجـرای تمهیداتی 
بهتـر  شـرایط  بـا  می تواننـد  صادرکننـدگان 
و سـهل تری اقـدام بـه صـادرات کننـد. بـه 
دولتـی  ارز  کـه  واحدهایـی  رحمانـی  گفتـه 
می گیرنـد و یـا ارز نیمایـی دریافـت می کنند، 
و  داخلـی  منابـع  ملـی،  تولیـد  ظرفیـت  از 
فرصت هـای کشـور بهره منـد شـده انـد و به 
همیـن دلیـل بایـد ارز حاصـل از صـادرات را 
بـه کشـور بازگرداننـد. وزیـر صنعـت تصریح 
کـرد: ارزی کـه تامیـن می شـود بـه راحتـی 
کشـور  ظرفیت هـای  از  و  نیامـده  به دسـت 

اسـتفاده شـده تـا به صادرات رسـیده اسـت.
ادامـه  در  تجـارت  و  معـدن  وزیـر صنعـت، 
تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد را  از دغدغه هـای 
جمهـوری  رئیـس  و  رهبـری  معظـم  مقـام 
برشـمرد و گفـت: 3میلیـون واحـد صنفـی، بـا 
7میلیـون ظرفیـت اشـتغال و همچنیـن 8هزار 
اتحادیـه در کشـور وجـود دارد که اگر بخشـی 
از ایـن ظرفیت هـا بـه کار گرفتـه شـود تحول 
رحمانـی  داد.  خواهـد  رخ  کشـور  در  بزرگـی 
ادامـه داد: صنـدوق توسـعه ملی نیـز اعتباراتی 
بـرای توسـعه تولیـد در نظـر گرفتـه کـه بـا 
همـکاری تشـکل ها می توانیـم از ایـن منابـع 
بـرای توسـعه صنایـع و افزایش ظرفیـت تولید 

اسـتفاده نماییـم.
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نقش اصناف درحفظ آرامش بازار
رحمانـی در ادامـه بـه تامیـن و تنظیم بازار 
داخلـی نیـز اشـاره و ایجـاد تعـادل و فراوانی 
رئیـس  دیگـر  دغدغه هـای  از  را  بـازار  در 
جمهـوری عنـوان کـرد و گفـت: مـواد مـورد 
نیـاز مـردم بایـد با قیمـت مناسـب و به وفور 
در بـازار موجـود باشـد و تحقـق ایـن مهـم 
بـا همـکاری اصنـاف اجرایـی خواهـد شـد. 
وی بـا اشـاره بـه نظـارت بـر بـازار مصـرف 
افـزود: اصنـاف با نظارت مسـتمر بـر بازار در 
کنـار سـازمان حمایـت و سـایر دسـتگاه های 
نظارتـی می تواننـد آرامـش را در بـازار حفـظ 
نماینـد و مانـع از کارشـکنی عـده ای انـدک 

در بـازار داخلـی شـوند.

اولیه پوشاک تامین مواد 
و  بررسـی  کارگـروه  اسـت  ذکـر  شـایان 
در  پوشـاک  اولیـه  مـواد  تامیـن  پیگیـری 
بـازار،  امنـای  هیئـت  همـکاری  بـا  تهـران 
معـدن  وزارت صنعـت،  و  اصنـاف  اتحادیـه، 
و تجـارت اواخـر شـهریور امسـال تشـکیل و 
دبیـر آن بـا حکـم رئیـس سـازمان صنعـت 
شـد.  فعالیـت  بـه  مشـغول  تهـران  اسـتان 
اولیـه  مـواد  تامیـن  و  تهیـه  اتحادیـه  ایـن 
قیمـت  بـا  را  پوشـاک  تولیدکننـدگان حـوزه 
مناسـب )زیـر نـرخ بـازار( پیگیـری می کنـد. 

بـا  اتـاق اصنـاف  رابطـه، رئیـس  در همیـن 
اصنـاف  اتـاق  ظرفیت هـای  از  اینکـه  بیـان 
می تـوان در حوزه هـای مختلـف بهـره کافی 
فعالیت هـای  ماحصـل  داشـت:  اظهـار  بـرد 
اولیـن کارگـروه در حـوزه  اصنـاف تشـکیل 
پوشـاک بـود کـه فعالیت هـای بسـیار خوبـی 
در تامیـن مـواد اولیـه با قیمت مناسـب برای 
تولیدکننـدگان انجام داده اسـت. قاسـم نوده 
مشـکالت  حـل  اینکـه  بیـان  بـا  فراهانـی 
صنـوف از طریـق بـزرگان صنـف و معتمدان 
مشـکالت  کـرد:  بیـان  می کنیـم،  دنبـال  را 
بایـد در کارگـروه مطـرح و مورد کارشناسـی 
بهبـود  طریـق  از  بتوانیـم  تـا  قرارگیـرد 
اقتصـادی، نگرانی هـا و مشـکالت  وضعیـت 

مـردم را کاهـش دهیـم. رئیس اتـاق اصناف 
تهـران همچنیـن از جمله اهـداف اصلی این 

برشـمرد. قیمت هـا  بـر  نظـارت  را  نهـاد 
اتـاق  اول  رئیـس  نایـب  درسـتی  ابراهیـم 
ایـن زمینـه گفـت:  اصنـاف تهـران هـم در 
اتـاق  بـرای  تصمیم گیری هـا  همیشـه 
اصنـاف وقتـی پشـت درهـای بسـته انجـام 
بـوده اسـت. وی  بـا شکسـت همـراه  شـده 
بـر تسـریع در ترخیـص کاالهـا در گمـرگ 
از  مرکـزی  بانـک  حمایتـی  اقدامـات  و 
در  و  کـرد  تاکیـد  اصنـاف  و  تولیدکننـدگان 
ادامـه بـا بیان اینکـه دنبال افزایش شـفافیت 
گفـت:  هسـتیم،  اتحادیه هـا  فعالیت هـای  در 
تولیدکننـدگان، ارز مـورد نیـاز خـود را نبایـد 
از طریـق دالالن دریافـت کنند بلکـه باید از 
طریـق ارز نیمایـی )سـامانه تامیـن ارز برای 
مرکـزی(  بانـک  طـرف  از  تولیدکننـدگان 
تامیـن شـود وگرنـه بـا اختـالف قیمـت 15 

درصـدی مواجـه خواهیـم شـد.
الزم به ذکر اسـت در جلسـه اخیـر کارگروه 
پارچـه  حوالـه  پوشـاک،  اولیـه  مـواد  تامیـن 
جیـن بـا قیمـت 39 هـزار و 600 تومـان )20 
هـزار تومـان زیر نرخ بـازار( بـه تولیدکنندگان 
ارائـه و اعالم شـد کـه در هفته هـای آتی هم 
پارچه هـای پیراهنـی، شـلواری و ... بـه آنهـا 

تحویـل خواهد شـد.
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گزارشخبرنامه

 1397 آبان مـاه   23 چهارشـنبه  روز 
نشسـت انجمـن طراحـان لبـاس و پارچـه 
صاحب نظـران،  از  تعـدادی  بـا  ایـران 
اسـاتید و صنعتگـران برجسـته، بـه منظـور 
ارتقـای جایـگاه ایـن رشـته و هنرصنعت و 
نیز تشـکیل شـورای مشـورتی جهت رشـد 
جایـگاه طراحـی و صنعـت پوشـاک ایران، 

برگـزار گردیـد. 
آقـای سـومبات  ایـن جلسـه  ابتـدای  در 
انجمـن  مدیـره  هیئـت  رئیـس   هاکوپیـان 
ضمـن  ایـران،  پارچـه  و  لبـاس  طراحـان 
بـه  خوشـامدگویی  و  مقـدم  خیـر  عـرض 
اسـاتید حاضـر در جلسـه، گفـت: یکـی از 
اهـداف تشـکیل ایـن جلسـه آن اسـت که 

از اعضـای هیئـت مدیـره و نیز کسـانی که 
از گذشـته بـا انجمـن همـکاری و همراهی 
در  همچنیـن  کنیـم.  قدردانـی  داشـته اند 
مجمـع  در  کـه  انجمـن  جدیـد  اساسـنامه 
عمومـی تصویـب شـد، شـورای مشـورتی 
تعریـف شـده کـه از بیـن افـرادی کـه در 
صنعتی-دانشـگاهی  مختلـف  بخش هـای 
دارنـد،  حضـور  کشـور  طراحـی  جامعـه  و 
شـورای مشـورتی متشـکل از 5 تـا 7 نفـر 
خواسـت  حضـار  از  وی  شـود.  تشـکیل 
داوطلـب  شـورا  ایـن  در  عضویـت  بـرای 
داوطلبانـه  بایـد  کار  ایـن  چراکـه  شـوند 
و بـا میـل و رضایـت قلبـی افـراد باشـد. 
 هاکوپیـان گفـت: البتـه شـرایط اقتصـادی 

در  هـم  مـن  ولـی  شـده  دشـوار  کشـور 
انجمـن طراحـان و هـم در انجمـن صنایع 
پوشـاک بحـث شـورای مشـورتی را مطرح 
تک تـک  مشـورت  از  بتوانیـم  تـا  کـرده ام 

کنیـم. اسـتفاده  صاحب نظـران  و  اعضـا 
مهنـدس  از  آقـای  هاکوپیـان  سـپس 
ماهنامـه  جمشـید بصیـری مدیـر مسـئول 
در  خواسـت  پوشـاک  و  نسـاجی  صنعـت 
و  کـرده  مطـرح  را  مطالبـی  زمینـه  ایـن 
عضویـت  بـه  ترغیـب  را  حاضـر  عزیـزان 
در این شـورای مشـورتی نماینـد. مهندس 
بصیـری در ابتـدای عرایـض خـود ضمـن 
جمـع  در  حضـور  از  خوشـحالی  ابـراز 
حاضـر، از اینکـه حـدود 54 سـال از عمـر 
خـود را در صنعـت نسـاجی گذرانـده ابـراز 
خوشـحالی کـرد و گفـت: مـن در تمام این 
54 سـال تـالش زیـادی کـردم تـا افـراد 
جمـع  هـم  دور  را  مختلـف  گروه هـای  و 
کنـم. تـا یـک مـدت و در اوایـل انقـالب 
خیلـی موفـق بودم. در آن مقطـع جامعه در 
یـک تـب و تـاب خاصی بـه سـر می برد و 
انسـان ها بـه ایـن بـاور رسـیده بودنـد که 
را  کار  نمی تـوان  همدیگـر  کمـک  بـدون 
جلـو بـرد. ولـی متاسـفانه بـا تغییراتـی که 
آمـد،  پیـش  کشـور  مختلـف  قسـمت های 
از  تیمـی  کار  و  همفکـری  روحیـه  ایـن 
انجمن هـا  فعالیـت  شـرایط  و  رفـت.  بیـن 
نیـز تغییـر کـرد و گروه هـا و  و تشـکل ها 
افـراد مختلـف در انجمن هـا و بخش هـای 

تشکیل شورای مشورتی برای رشد جایگاه طراحی لباس
گزارشی از نشست انجمن طراحان لباس و پارچه ایران با صاحب نظران

آقایان سومبات هاکوپیان، جمشید بصیری، شاهین فاطمی، خانم صدیقه پاک بین
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گزارش

مختلـف شـروع بـه راه انـدازی تشـکل در 
گوشـه و کنـار کشـور کردنـد. 

چنـد  در  داد:  ادامـه  بصیـری  مهنـدس 
سیاسـی  شـدت  بـه  مسـائل  اخیـر  سـال 
بنابـه  کـه  بـار  آخریـن  بـرای  و  شـده 
درخواسـت همـکاران وارد انجمـن صنایـع 
نسـاجی ایـران شـدم نهایتـا بـه نقطـه ای 
کشـور  ایـن  در  نمی شـود  کـه  رسـیدم 
اصـال  اقتصـادی  افـق  چراکـه  کـرد.  کار 
بایـد  نمی دانـد  کسـی  و  نیسـت  روشـن 
سـرمایه گذاری کـرد یـا همـان روندهـای 
قبلـی را ادامـه داد. اکثـر کسـانی هـم کـه 
بـا آنهـا در ارتبـاط بـودم در سـردرگمی به 
سـر می بردنـد. در چنیـن شـرایطی خیلـی 
سـخت اسـت که بتوان کار کـرد در نتیجه 
اجبـار کـردن کسـی بـه اینکـه وارد جمعی 
شـود و زمـان بگذارد ولـی هیـچ نتیجه ای 
ایـن  اسـت.  دلسـردکننده  خیلـی  نگیـرد 
بزرگـواری  و  گذشـت  خیلـی  کارهـا  نـوع 
بشـود  وادی ای  وارد  فـرد  تـا  می خواهـد 
کـه هیـچ چشـم اندازی بـرای آن متصـور 

جنـاب  پیشـنهاد  حـال،  ایـن  بـا  نیسـت. 
مشـورتی  شـورای  تشـکیل  و   هاکوپیـان 
بسـیار امـر پسـندیده ای اسـت ولی سـوال 
ایـن اسـت که مشـورت قـرار اسـت به چه 
آیـا گـوش شـنوایی  کسـانی داده شـود و 
وجـود دارد یـا خیـر؟ در اینجـا فقط عشـق 

و عالقـه اسـت کـه می تواند افـراد را وارد 
ایـن حـوزه کنـد و بایـد راهـی بـاز کـرد 
بـه  صاحب نظـران  مشـورتی  نظـرات  کـه 
متعاقبـا  و  رسـیده  امـر  مسـئوالن  گـوش 
از سـوی دسـت اندرکاران امـر ترتیـب اثـر 
داده شـود. قطعـا می تـوان ایـن راه را بـا 

قـدری صبـر و حوصلـه پیـدا کـرد.
ادامـه  در  سـومبات  هاکوپیـان 
گفـت:  بصیـری  مهنـدس  صحبت هـای 
درسـت اسـت که امـروز شـرایط مـه آلود 
را  رو  پیـش  مسـیر  نمی توانیـم  و  اسـت 
حرکـت  مه شـکن  بـا  بایـد  ولـی  ببینیـم 
از  برخـی  نیـز  مقطـع  همیـن  در  کنیـم. 
بزرگـی  کارهـای  کشـور  تولیدکننـدگان 
ولـی  اسـت  شـدنی  و  می دهنـد  انجـام 
شـرایط قدری سـخت تر اسـت و شرایط و 
شـیوه کار تغییر کرده اسـت. ما از شـورای 
مشـورتی می خواهیـم کـه ایـن کمـک را 
بـه مـا کننـد و در ایـن مقطـع از تاریخ که 
اسـت  حاکـم  کشـور  در  ویـژه ای  شـرایط 
ویـژه ای  نقـش  هـم  طراحـی  موضـوع  و 
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گزارشخبرنامه

تمـام  مهم تـر،  همـه  از  و  کـرده  پیـدا 
سـازمان ها خوشـبختانه مقولـه طراحـی را 
پوشـاک  و  نسـاجی  صنعـت  در  ویـژه  بـه 
پذیرفته انـد، مـا را یـاری نماینـد. در حـال 
حاضـر مـا احتیـاج داریـم کـه از فکرهای 
صاحب نظـر  افـراد  خـالق  و  آکادمیـک 
را  مشـکالت  هـم  بـا  و  کـرده  اسـتفاده 
ایـن  در  هیچ کـس  بی تردیـد  کنیـم.  حـل 
راه جـز خودمـان نمی توانـد بـه مـا کمک 
کنـد و مـا از عزیـزان می خواهیـم در مـاه 
دو سـاعت از وقتشـان را در ایـن شـورای 
اختیـار  در  کار  پیشـبرد  بـرای  مشـورتی 
مـا قـرار دهنـد تـا بتوانیـم از تجربیـات و 
حتـی موقعیـت اجتماعـی شـما در این راه 

کنیـم. اسـتفاده 
بعـد از ایـن صحبت هـا، آقـای هاکوپیان 
خواسـت  جلسـه  در  حاضـر  اعضـای  از 
بـرای حضـور در شـورای مشـورتی اعـالم 
آمادگـی نماینـد کـه در نهایت اسـامی زیر 
آمادگـی خـود را برای عضویت در شـورای 
مشـورتی انجمـن طراحـان لبـاس و پارچه 

اعـالم کردند: ایـران 
دکتــر شــاهین فاطمــی مدیرعامــل چــرم 
ــاور  ــن مش ــه پاک بی ــم صدیق ــا، خان درس
انجمــن طراحــان، دکتــر روح اهلل باقــرزاده 
عضــو هیئــت علمــی دانشــکده مهندســی 
نســاجی پلی تکنیــک، آقــای دکتــر واعــظ 

ــتاد دانشــگاه،  ــا اس ــر کلهرنی ــای دکت و آق
آقــای دکتــر حکمــت مدیــر گــروه طراحی 
لبــاس دانشــگاه آزاد واحــد تهــران جنوب، 
ــان،  ــن طراح ــاه عضــو انجم ــای ایزدپن آق
ــره  ــت مدی ــو هیئ ــالمتی عض ــدس س مهن
خانــم  نســاجی،  متخصصیــن  جامعــه 
ــود  ــر فرب ــم دکت ــور و خان ــر طالب پ دکت
ــرا،  ــگاه الزه ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
ــت علمــی  ــدم عضــو هیئ ــر مق ــم دکت خان
ــمیان  ــر قاس ــم دکت ــر، خان ــگاه هن دانش
مدیــر گــروه طراحــی لبــاس دانشــگاه 
ــی  ــر کاظم ــم دکت ــگ، خان ــم و فرهن عل
ــد 38  ــاس واح ــی لب ــروه طراح ــر گ مدی

ــر. ــگ و هن فرهن
جلسـه  اولیـن  در  شـد  مقـرر  نهایـت  در 
شـورای مشـورتی انجمـن طراحـان لبـاس 
و  اهـداف  مـورد  در  ایـران،  پارچـه  و 
برنامه هـای ایـن شـورا، خواسـته هایی کـه 
از اعضـا وجـود دارد و نیـز زمـان برگزاری 
صـورت  نظـر  تبـادل  و  بحـث  جلسـات، 

گیـرد.
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گزارش

از  ) کاری  چشم انداز  رادیویی  برنامه  در 
نیلفروش زاده  حسن  مهندس  اقتصاد(  رادیو 
دکتر  ایران،  نساجی  صنایع  انجمن  دبیرکل 
انجمن  مدیره  هیئت  عضو  شیبانی  علیمردان 
محمدرضا  دکتر  ایران،  نساجی  صنایع 
 90 منصوری عضو کمیسیون صنایع و اصل 
مهدی  مهندس  و  اسالمی  شورای  مجلس 
به  پوشاک،  و  نساجی  کارشناس صنعت  یکتا 
این  جایگاه  و  نساجی  صنعت  وضعیت  بیان 
صنعت اشتغال زا در اقتصاد کشور با توجه به 

پرداختند. انداز  اهداف سند چشم 
ایران،  نساجی  صنایع  انجمن  گزارش  به 
 98 برنامه،  این  در  شیبانی  علیمردان  دکتر 
به  متعلق  را  نساجی  کارخانجات  درصد 
نکته  این  افزود:  و  دانست  خصوصی  بخش 
نساجی  صنعت  برای  مهمی  بسیار  مزیت 
این  محصوالت  همچنین  می آید؛  شمار  به 
و  است  جامعه  افراد  تمام  نیاز  مورد  صنعت 
افزود:  دارد. وی  باالیی  بسیار  افزوده  ارزش 
دولتی  دستورالعمل های  و  بخشنامه ها  اغلب 
در  می شوند  صادر  تولید  از  حمایت  نام  با 

هستند!  تولید  ضد  همگی  حالی که 
نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  عضو 

شافعی  مهندس  آقای  شد:  یادآور  ایران 
رئیس اتاق ایران در یکی از جلسات پارلمان 
وظیفه  که  داشت  ابراز  خصوصی  بخش 
فضای  تسهیل  تحریم،  دوران  در  دولتمردان 
و  بازرگانان  تولیدکنندگان،  برای  کسب وکار 
این که  نه  است  تولیدی  و  صنعتی  فعاالن 
در  شد:  یادآور  وی  کنند!  دشوارتر  را  شرایط 
کرده ام  اعالم  بارها  مختلف،  مصاحبه های 
عبور  حال  هر  به  خارجی  تحریم های  از  که 
آسیب های  داخلی  تحریم های  اما  می کنیم 
به  می کند.  وارد  صنعت  و  تولید  به  بسیاری 
به  را  خود  نمی توان  شیبانی،  دکتر  اعتقاد 
به رتبه سوم منطقه در  1404 رساند و  سال 
صنعت نساجی دست یافت در حالی که بهره 

بانکی بیش از 18 درصد است! 
بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو 
صنعت  در  که  مطلب  این  بیان  ضمن  ایران 
باکیفیت  اولیه  مواد  تهیه  نیازمند  نساجی، 
پنبه  تولید  میزان  ما  در کشور  هستیم، گفت: 
مورد  اولیه  مواد  مهم ترین  از  یکی  )به عنوان 
نیاز واحدهای نساجی(، در بهترین حالت 60 
واحدهای  نیاز  حالی که  در  است  تن  هزار 
با  پس  است  تن  هزار   200-180 نساجی 

مشکالت  با  اما  مواجهیم،  پنبه  جدی  کمبود 
حیاتی  اولیه  ماده  این  واردات  برای  بسیاری 
تا  افزود:  وی  می کنیم.  نرم  پنجه  و  دست 
از  را  پتروشیمی  اولیه  مواد  پیش،  سال   15
خوشبختانه  و  می کردیم  تأمین  کشور  خارج 
کشور،  متعهد  متخصصین  همت  به  اتکا  با 
شدند  راه اندازی  پتروشیمی  مجتمع های 
نساجی(  )صنعتگران  ما  امروز  آرزوی  اما 
و  اعتبار  گشایش  ای کاش  که  است  این 
گذشته  مانند  پتروشیمی  اولیه  مواد  واردات 
خارجی  اولیه  مواد  چون  بود  امکان پذیر 
اولیه  مواد  از  سریع تر  و  آسان تر  مراتب  به 
قرار  اختیارمان  در  داخلی  پتروشیمی های 

می گرفت. 
گردش  در  سرمایه  تأمین  شیبانی،  دکتر 
تولیدکنندگان  اساسی  نیازهای  از  یکی  را 
ساعتی  قیمت ها،  امروز  گفت:  و  برشمرد 
و  سردرگمی  افزایش  به  و  می شوند  گران 
عضو  می زنند.  دامن  تولیدکننده  آشفتگی 
ایران  نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت 
معاش  امرار  بابت  نگرانی  اعالم  ضمن 
شرایط  تداوم  صورت  در  گفت:  کارگران 
نامساعد فعلی، کارخانه ها چاره ای جز تعدیل

چشم انداز صنایع نساجی کشور
در یک برنامه رادیویی بررسی شد:

مهدی یکتامحمدرضا منصوریعلیمردان شیبانیحسن نیلفروش زاده
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بیکاران  عظیم  خیل  امر  این  که  ندارند  نیرو 
متعدد  ناهنجاری های  و  می آورد  وجود  به  را 
اجتماعی، اقتصادی و ... در پی دارد. به راستی 
ندانم کاری  خاطر  به  که  کارگران چیست  گناه 
در  وی  می شوند؟!  بیکار  مسئوالن،  برخی 
باالی  توانمندی های  به  اشاره  ضمن  پایان 
مانند وجود متخصصین دلسوز  صنعت نساجی 
و  مدرن  ماشین آالت  از  بهره گیری  مجرب،  و 
به روز، و دسترسی به بازار کشورهای همسایه، 
دولت،  خصوصی،  )بخش  ما  همه  کرد:  تأکید 
مجلس و...( در یک قایق نشسته ایم. اگر خدای 
ناکرده کوچک ترین اتفاقی برای این قایق رخ 

دهد، همگی غرق خواهیم شد. 
 

اقتصادی،  امنیت  به  نیاز سرمایه گذار 
اجتماعی و سیاسی

هیئت  عضو  نیلفروش زاده  حسن  مهندس 
تأیید  ضمن  نیز  ایران  نساجی  انجمن  مدیره 
سخنان دکتر شیبانی، عنوان داشت: الزمه رشد 
و ترقی صنعت، ایجاد بسترهای مناسب جهت 
این  در  و  است  توسعه ای  اهداف  به  دستیابی 
میان مالکیت بخش خصوصی، یکی از مزایای 
صورت  این  غیر  در  می باشد  نساجی  صنعت 
بدتری  و  وخیم تر  مراتب  به  وضعیت  شاهد 
بودیم. وی تصریح کرد: بخش خصوصی، طبق 
ضوابط و اصول مشخص به فعالیت می پردازد 
و  دولت  اختیار  در  امکانات  و  اختیارات  اما 

مجلس و امثالهم قرار دارد. 
نساجی  انجمن  مدیره  هیئت  عضو  گفته  به 
و  منطقه  سوم  رتبه  به  رسیدن  برای  ایران، 
و  اختیارات  یکسری  باید  جهان،  پنجاهم 
امنیت هایی توسط دولت، مجلس و ... به بخش 
را  سرمایه گذاری  وی،  شود.  اعطا  خصوصی 
الزمه رشد اعالم کرد و گفت: بخش خصوصی 
برای سرمایه گذاری به امنیت اقتصادی نیازمند 
قرار  مقررات  و  قوانین  جریان  در  باید  و  است 
آینده  یک سال  برای  حداقل  بتواند  تا  بگیرد 
کشور  در  متأسفانه  اما  کند،  ریزی  برنامه  خود 

ما قوانین و مقررات گاه به صورت روزانه تغییر 
می کند! 

داشت:  اذعان  نیلفروش زاده  مهندس 
دارد،  نیاز  هم  اجتماعی  امنیت  به  سرمایه گذار 
باید فضای جامعه به نحوی باشد تا قدرت خرید 
مردم روز به روز تحلیل نرود این در حالی است 
که شاهد کاهش بنیه اقتصادی مردم هستیم؛ 
برنامه ریزی  به  این شرایط چگونه می توان  در 
یا سرمایه گذاری فکر کرد؟! این صنعتگر تأکید 
هم  سیاسی  امنیت  نیازمند  سرمایه گذار  کرد: 
هست، سرمایه گذار باید بداند تا شش ماه آینده 
اقتصادی  روند  در  تأثیراتی  چه  بیرونی  عوامل 
ناگهانی  تغییرات،  وقتی  داشت.  خواهند  کشور 
سرمایه گذاری  می گیرند،  شکل  خلق الساعه  و 
چه توجیهی دارد؟! وی یادآور شد: سال 97 چه 
ناگهانی، سیاست های  به طور  افتاد که  اتفاقی 
پولی کشور تمام معادالت اقتصادی و صنعتی 
را به هم ریخت و تولیدکننده برای اداره واحد 
تولیدی، به سرمایه در گردش سه برابری نیاز 
پیدا کرد! سوال اینجاست که چطور می توان در 

مقابل این تغییرات دوام آورد؟ 
عضو  منصوری  محمدرضا  دکتر  ادامه  در 
 90 اصل  کمیسیون  و  صنایع  کمیسیون 
تلفنی  ارتباط  طی  اسالمی  شورای  مجلس 
از  داشت:  اظهار  چشم انداز  رادیویی  برنامه  با 
نساجی کشور خوش  نام  تاکنون، صنایع  دیرباز 
اما به دلیل همگام نشدن  و مطرح بوده است 
واحدهای  از  بسیاری  جدید،  تکنولوژی های  با 
برخی  و  شدند  رکود  دچار  صنعت  این  فعال 
ما  از  را  سبقت  گوی  ترکیه  مانند  کشورها 
ربودند؛ پس الزم است به سمت بهره گیری از 
تکنولوژی های مدرن حرکت کنیم تا به رشد و 
اگرچه  یابیم؛  دست  نساجی  صنعت  در  توسعه 
نیازمند سرمایه گذاری های کالن در این بخش 

هستیم.
نظر  از  گفت:  هم  نیلفروش زاده  مهندس 
موقعیت جغرافیایی، دسترسی به منابع و ذخایر 
و  مستعد  انسانی  نیروی  زیرزمینی،  و  طبیعی 

کمبودی  هیچ گونه  با  موجود  تکنولوژی های 
ما  اصلی  دغدغه  و  نگرانی  اما  نیستیم  مواجه 
تغییر مداوم قوانین و مقررات است که موجب 

افزایش هزینه های تولید می شود.
داد:  ادامه  منصوری  محمدرضا  دکتر 
بپرسند  خود  از  باید  نساجی  تولیدکنندگان 
خود  محصوالت  صادرات  به  موفق  چرا 
از  استفاده  مانند  تولید  مسائل  باید  نمی شوند؟ 
تکنولوژی های به روز ، توجه به نوآوری و خلق 
به  را  بازار  سلیقه  و  نیاز  بر  مبتنی  محصوالت 
صورت ریشه ای و در کنار آموزش نسل جوان 

لحاظ نماییم. 
نیلفروش زاده،  مهندس  گفته  به  همچنین 
حجم تولید فرش ماشینی در ایران حدود 100 
آن  صادرات  میزان  و  است  مترمربع  میلیون 
بود.  دالر  میلیون   400 حدود   ،1396 سال  در 
و  دارد  وجود  ایرانی  هنر  این محصول هم  در 
می شود،  استفاده  روز  تکنولوژی های  از  هم 
این محصول رقیب چندانی در منطقه ندارد و 
فرش  فعاالن  اما  هستیم  جلوتر  هم  ترکیه  از 
و  باال  سرمایه گذاری های  علی رغم  ماشینی، 
اولیه  مواد  معطل  مدرن،  ماشین آالت  واردات 
مدت  طی  اولیه  مواد  قیمت  متأسفانه  هستند. 
حالی که  در  می کند  پیدا  افزایش  کوتاه،  بسیار 
باید  خصوصی  بخش  سرمایه گذار  مالی  منابع 
افزایش  درصدی   4-6 تغییرات  تحمل  اجازه 
 300 تغییرات  نه  بدهد  را  اولیه  مواد  قیمت 
کمیسیون  عضو  به  خطاب  وی  را!  درصدی 
افتاده   97 بودجه  در  اتفاقی  چه  گفت:  صنایع 
آغاز سال 97،  و  گذراندن سال96  از  که پس 
یک باره با تغییرات سرسام آور قیمت مواد اولیه و 
... مواجه شدیم؟ برخی، تحریم های بین المللی 
به  اما  می دانند  وضعیت  این  اصلی  عامل  را 
بیشتر  زمینه  این  در  تحریم  نقش  من  اعتقاد 
از 20-10 درصد نیست. واقعیت این است که 
نادرست  ما  برنامه ریزی های  و  سیاستگذاری ها 

است. 
ایران  نساجی  انجمن  مدیره  هیئت  عضو 
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گزارش

نساجی  صنعت  وابستگی  میزان  کرد:  تصریح 
هزار   450 از  و  باالست  بسیار  پتروشیمی  به 
تن  هزار   200 حدود  نیاز،  مورد  اولیه  مواد  تن 
تأمین می شود  داخل  پتروشیمی های  از طریق 
نیازهای  کشور،  پتروشیمی  مجتمع های  اما 
داخلی را تأمین نمی کنند و صادرات را ترجیح 
این  مانع  نمی تواند  حاکمیت  چطور  می دهند. 

جریانات شود؟!
تعدادی  داشت:  بیان  نیز  منصوری   دکتر 
گونه  هیچ  که  شده  راه اندازی  صوری  شرکت 
عرضه شده  پتروشیمی  مواد  اما  ندارند  تولیدی 
در بورس را تهیه می کنند و در اختیار واحدهای 
ظرف  شده  مقرر  می دهند.  قرار  پایین دستی 
توسط  مورد  این  اصالحی  برنامه  هفته  یک 
با  می کنم  فکر  و  شود  ارائه  صنعت  وزیر 
از  عمده ای  بخش  صوری،  شرکت های  حذف 

مشکالت صنایع پایین دستی برطرف شود.
این  گفت:  جواب  در  نیلفروش زاده  مهندس 
شبکه  متأسفانه  ندارد.  چندانی  صحت  مطلب 
نمی کند و  تبعیت  از مقررات  پتروشیمی کشور 
باید دقیق تر به موضوع ارائه مواد اولیه و وجود 

شرکت های صوری نگاه کرد. 
پایانی  جمع بندی  در  منصوری   دکتر 
صحبت هایش گفت: عمده مشکل فعلی، عدم 
است.  انسانی  نیروهای  آموزش  و  توانمندی 
دنیا به سرعت در حال حرکت به سوی رشد و 
توسعه است ولی مباحث آموزشی در کشور ما، 
متعلق به سال های دور است که باید به صورت 

ریشه ای حل و فصل شوند.
مورد  مسائل  نیز  نیلفروش زاده  مهندس 
از  بهره گیری  زمینه  در  منصوری  دکتر  اشاره 
تکنولوژی های روز  و آموزش نیروی انسانی را 
مورد تأیید قرار داد و گفت: واقعیت این است 
که هنوز مسائل کوچکتر را حل نکرده ایم تا به 
موضوعات کالن تر مانند آموزش نیروی انسانی 
کیفی  و  کّمی  اهداف  داد:  ادامه  وی  بپردازیم. 
برای سند چشم انداز 1404 تدوین شده است اما 
باید دانست برنامه مذکور به چه بسترهایی برای 

اجرا نیاز دارد. صنعت نساجی دارای شاخه های 
متعددی مانند سیستم پنبه ای است. حجم تولید 
 400 ما  کشور  در  پنبه ای  سیستم  محصوالت 
هزار تن است در حالی که حجم تولید پنبه در 
نیست.  بیشتر  تن  هزار   40-50 کشور  داخل 
بسیار  قوانین و مقررات  این کمبود،  برای رفع 
سخت و غیرمنطقی وضع شده تا مجبور شویم 
از کشورهای خاص مانند ترکمنستان پنبه وارد 
کنیم. دولت در راستای جبران کسر مواد اولیه 
یا باید به صورت مستقیم وارد میدان شود و یا 
به بخش خصوصی اجازه واردات آزادانه پنبه از 

کشورهای مختلف جهان را بدهد. 
عضو هیئت مدیره انجمن نساجی ایران اعالم 
کرد: در بخش تولید پارچه به حدود 2 میلیارد 
درصد   60 فقط  اما  داریم  نیاز  پارچه  مترمربع 
رفع می شود.  داخلی  واحدهای  توسط  نیاز  این 
همان طور که مشاهده می کنید با کسری بسیار 
بزرگی مواجهیم که جز با سرمایه گذاری برطرف 
باید بستر سرمایه گذاری های  نخواهد شد پس 
و  شود  مهیا  نساجی  صنعت  در  کالن 

تنگ نظری ها را کنار بگذاریم. 
مهندس مهدی یکتا کارشناس صنعت نساجی 
و پوشاک نیز در برنامه رادیویی چشم انداز ابراز 
از  کشور  صنعتی  و  اقتصادی  شرایط  داشت: 
زمان تدوین سند چشم انداز تا امروز تفاوت های 
بسیاری کرده است، در نتیجه تفکراتی که هنگام 
تدوین این سند وجود داشت، در شرایط فعلی 
اضافه کرد: صنایع  نیستند. وی  دستیابی  قابل 
نساجی و پوشاک، بیش از رقابت در بازارهای 
جهانی در داخل کشور به رقابت مشغول است! 
در واقع غیر از بخش هایی مانند فرش ماشینی 
و موکت، در بافندگی تاری-پودی، پارچه بافی و 
پوشاک به شدت در حال نبرد و رقابت با رقیبان 

متعدد هستیم.
به گفته مهندس یکتا، رقیب نخست ما، چین 
و کشورهای اطراف آن مانند تایوان، بنگالدش، 
کامبوج و ویتنام هستند که طی سال های اخیر 
به رشد و توسعه قابل توجهی در صنعت نساجی 

ترکیه  ما،  بعدی  رقیب  رسیده اند.  پوشاک  و 
است. این کشور، مواد واسط و محصوالتی را 
روانه کشور ما می کند که از نظر سطح قیمت 
و کیفیت در سطح باالتری از محصوالت چینی 
قرار دارد و اساسًا بازار این دو محصوالت، در 
یک رده و گروه جای نمی گیرند. منتها مشکل 
کیفیت  و  تمام شده  قیمت  رقیب،  دو  هر  با  ما 
اولیه  مواد  به  وابستگی  درصد  صد  که  است 
)اعم از الیاف و نخ و پارچه( دارد. این کارشناس 
صنعت نساجی و پوشاک ، خواستار قرارگیری 
برخی  و  اکریلیک  و  پنبه  جمله  از  مهم  الیاف 
و  نساجی  واحدهای  برای  تخصصی  نخ های 
پوشاک کشور در گروه کاالهای اساسی جهت 

واردات شد. 
پایانی  جمع بندی  در  نیلفروش زاده  مهندس 
این گفتگوی رادیویی گفت: یکی از نامه های 
وزیر  به  ایران  نساجی  صنایع  انجمن  مهم 
مورد  که  است  موضوعی  همین  صنعت، 
منتها  گرفت  قرار  یکتا  مهندس  آقای  اشاره 
منابع ارزی کشور محدود است و از مسئوالن 
صورت  به  را  سیاست ها  می کنیم  خواهش 
افکار  به  دقیق  و  درست  شده،  کارشناسی 
تغییر  اذعان داشت:  منتقل کنند. وی  عمومی 
باید  اما  تمام کشورها رخ می دهد  در  ارز  نرخ 
افزایش قدرت خرید  تصمیمات صحیح جهت 

مردم اتخاذ شود. 
مهندس نیلفروش زاده، سخنان خود را با ذکر 
آمار و ارقام تولید در بخش های مختلف صنعت 
نساجی به پایان برد. وی گفت: در بخش مواد 
اولیه سیستم ریسندگی پنبه ای، تقریبا خودکفا 
هستیم. در قسمت تولید پارچه، حدود 60 درصد 
تولید می کنیم که به تبع آن باید سرمایه گذاری 
بخش  در  گیرد.  صورت  کمبود  رفع  جهت 
تقریبا 60 درصد  نیز  پارچه  تکمیل  و  رنگرزی 
تولید داریم پس نیازمند سرمایه گذاری در این 
با  نیز  پوشاک  بخش  در  هستیم.  نیز  قسمت 
پتانسیل  و  ظرفیت  البته  مواجهیم  کمبودهایی 

صنعت پوشاک ایران بسیار باالست.
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گزارشخبرنامه

صنایع  سودآوری  بر  کسب وکار  فضای 
کارخانه ای در ایران چه تاثیری دارد؟ ارزیابی ها 
کسب وکار  فضای  اثر  که  است  آن  از  حاکی 
بنگاه های  سودآوری  بر  معناداری  تاثیر 
صنعتی در ایران نداشته است. علت این امر را 
می توان در دو موضوع مورد واکاوی قرار داد. 
طرف،  یک  از  می دهد  نشان  آسیب شناسی ها 
ایران،  مانند  نفت  صادرکننده  کشورهای  در 
مداخله و گسترش بیش از حد دولت در اقتصاد 
و استفاده از دالرهای نفتی در دوران رونق، دو 

عامل اساسی مرگ کسب وکارها بوده اند.
از  گرفته  پیش  روش  که  است  حالی  در  این 
سوی دولت های متکی به درآمدهای نفتی، دو 
تولید(  از  پیش  مرگ  )تعداد  منفی  رشد  پیامد 
کسب وکارها در بخش صنعت در دوره رونق و 
رشد منفی کسب وکارها در همه بخش ها در دوره 
رکود را به همراه داشته است. از طرف دیگر در 
بیشتر مطالعات، انحصار بازدارنده ترین عامل در 
فضای کسب وکار ایران شناخته شده است و با 
توجه به سهم کنونی بخش عمومی غیردولتی 
ارتباط با شیوه  از اقتصاد و روند فزاینده آن در 
کنونی خصوصی سازی، انحصار دولتی به انحصار 

بخش عمومی غیردولتی تبدیل شده است.
بهبود  و  کسب وکار  مقررات  اصالح 
نه تنها  جهانی  عرصه  در  مزبور  شاخص های 
جنبه  تقویت  جهت  در  اساسی  و  مثبت  گامی 
و  اقتصاد  عرصه  در  بخش خصوصی  مشارکت 
است،  کشور  به  فناوری  ورود  تسهیل  و  ارتقا 
بلکه بررسی ها نشان می دهد مادامی که فضای 
بنگاه ها  عملکرد  بهبود  نیابد،  بهبود  کسب وکار 
امکان پذیر  به طور کلی رشد بخش خصوصی  و 

نخواهد شد. در این میان کاهش رقابت پذیری 
از  غیررسمی  بخش  گسترش  و  بنگاه ها 
است.  کسب وکار  نامناسب  محیط  پیامدهای 
گسترش بخش غیررسمی اقتصاد، برای دولت 
فعاالن  برای  مالیاتی،  درآمد  به مفهوم کاهش 
ماندن  محروم  معنی  به  غیررسمی  اقتصادی 
بنگاه های  برای  و  مالی رسمی  تامین  منابع  از 
رسمی به مفهوم قرار گرفتن در رقابت ناسالم 
با فعاالن غیررسمی است. در مطالعات داخلی 
انجام گرفته در زمینه صنعت، به عوامل موثر بر 
عملکرد صنعت از جمله اندازه صنعت، سرمایه، 
تبلیغات  اقتصاد کالن، تحقیق و توسعه،  ثبات 
فضای  اثر  زمینه  در  اما  است،  شده  اشاره  و... 
وجود  مطالعه ای  صنایع  عملکرد  بر  کسب وکار 
ندارد. باتوجه به اهمیت این مسئله، »فصلنامه 
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی « معاونت 
تازه ترین  در  اقتصاد،  وزارت  اقتصادی  امور 
گزارش خود به بررسی تاثیر فضای کسب وکار 
و  ایران  در  کارخانه ای  صنایع  عملکرد  بر 

مسیرهای اثرگذاری آن پرداخته است.

عوامل موثر بر عملکرد بنگاه ها
براساس ارزیابی های صورت گرفته عملکرد و 
فعالیت های بنگاه های اقتصادی متاثر از عوامل 
متعددی است که می توان آنها را در دو دسته 
کرد.  خارجی طبقه بندی  و  داخلی  عوامل  کلی 
بنگاه ها، دو  بر عملکرد  در عوامل داخلی موثر 
)مانند مهارت های  با فرد  محور عوامل مرتبط 
نیروی  کیفیت  مدیران،  صالحیت  مدیریتی، 
جامعه شناختی  و  روان شناختی  مسائل  کار، 
و  ساختار  با  مرتبط  ساختاری  عوامل  و  و...( 
دسته  این  از  است.  توجه  مورد  بنگاه  وضعیت 
بنگاه، ساختار  اندازه  و  به سن  عوامل می توان 
حقوقی بنگاه، میزان مشارکت سرمایه خارجی، 
بهره وری عوامل تولید، هزینه تبلیغات و... اشاره 
کرد. اما عوامل خارجی دارای چه تقسیم بندی 
عوامل  در  می دهد  نشان  بررسی ها  هستند؟ 
دو  بنگاه،  عملکرد  بر  موثر  )محیطی(  خارجی 

دوعاملمرگکسبوکارها
سودآوری بنگاه های صنعتی در ایران از چه عواملی تاثیر می پذیرد؟
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گزارش

دسته عوامل مرتبط با صنعت )مانند میزان رشد 
صنعت، نوع و طبقه بندی صنعت، اندازه صنعت، 
شدت  ورود،  نرخ  صنعت،  در  تمرکز  میزان 
صنعت،  توسعه  و  تحقیق  میزان  و  صادرات 
نوآوری و سودآوری صنعت و...( و عوامل کالن 
تولید  رشد  بیکاری،  سطح  )مانند  اقتصادی 

ناخالص داخلی و نرخ بهره( مطرح هستند. 
براساس ارزیابی های صورت گرفته دسته اول 
)عوامل داخلی(، در تسلط و قدرت بنگاه ها بوده 
به طور  بنگاه  کارآیی  و  عملکرد  که  به طوری 
دوم  دسته  می شود.  سنجیده  آنها  با  مستقیم 
)عوامل خارجی(، خارج از اراده و اختیار بنگاه ها 
نیاز  مورد  متغیرهای  این  از  برخی  است.  بوده 
کسب وکار،  گسترش  و  تولید  افزایش  برای 
بنگاه های  عملکرد  بر  بسیار  تاثیر  وجود  با  که 
اقتصادی، خارج از تسلط و قدرت بنگاه ها است، 
به عنوان »فضای کسب وکار« شناخته شده اند. 
این  نمی توانند  بنگاه ها  مدیران  حالت  این  در 
عوامل را تغییر داده یا بهبود بخشند. به عبارتی 
خارجی  عوامل  گروه  در  کسب وکار  فضای 

)محیطی( قرار می گیرد.
تاثیر فضای  ادامه این گزارش به بررسی  در 
محیطی  عامل  یک  )به عنوان  کسب وکار 
صنعتی  بنگاه های  عملکرد  بر  تاثیرگذار( 
موثر  عوامل  کسب وکار،  فضای  می پردازیم. 
کیفیت  مانند  اقتصادی  واحدهای  عملکرد  بر 
دستگاه های حاکمیت، ثبات قوانین و مقررات، 
این  تغییر  که  است  و...  زیرساخت ها  کیفیت 
مدیران  قدرت  و  اختیارات  از  فراتر  عوامل 
فضای  عبارتی  به  است.  اقتصادی  بنگاه های 
قواعد  که  است  نهادی  کسب وکار یک محیط 
بازی را مشخص می کند و تمامی کسب وکارهای 
حیات  ادامه  می گیرند،  شکل  آن  در  اقتصادی 
می یابند یا در آن ورشکست شده و از آن خارج 
می شوند. فضای نامناسب کسب وکار )به عنوان 
یک عامل محیطی(، سودآوری یک بنگاه را به 
هزینه های  »افزایش  مانند  متعددی  شیوه های 
تولید«، »اندازه نامناسب بنگاه ها و امکان از بین 

رفتن تعامل بین بنگاه های کوچک و بزرگ«، 
»عدم  مالی«،  مشارکت های  امکان  »کاهش 
بنگاه ها  »حرکت  و  شبکه«  ایجاد  در  توانایی 
قرار  تاثیر  تحت  غیررسمی«  اقتصاد  سمت  به 

می دهد. 
دو  با  بنگاه ها  تولید:  هزینه های  افزایش 
که  هزینه ای  یکی  هستند،  روبه رو  هزینه  نوع 
که  هزینه ای  دیگری  و  می کند  پرداخت  بنگاه 
در  اختالل  موجب  که  می کند  تحمیل  محیط 
ساختار بازار از طریق کاهش انگیزه کارآفرینان 
برای ورود به بازار و در نتیجه ایجاد انحصار و 
افزایش تمرکز می شود. از طرفی کاهش قدرت 
سطح  کاهش  موجب  بنگاه ها  رقابت پذیری 
کارآیی در آنها و عملکرد ضعیف آنها می شود. 
بقا در بازارهای خارجی نیازمند کاهش قیمت ها 
و ارتقای قدرت رقابت پذیری بنگاه هاست. این 
در  نامناسب  است که محیط  کمترین مشکلی 

کسب وکار ایجاد می کند. 
اندازه نامناسب بنگاه ها و امکان از بین رفتن 
تعامل بین بنگاه های کوچک و بزرگ: فضای 
نامناسب کسب وکار باعث می شود که به طور 
بنگاه حس  نامناسبی بزرگ شوند و مسووالن 
به دیگری بسپارند، مشکالت  را  اگر کار  کنند 
بنابراین  می شود.  ایجاد  کنترلی  غیرقابل 
واحدهایی را ایجاد می کنند که در آن تخصصی 
اضافی  هزینه  متحمل  رو  این  از  و  ندارند 
صنعت  در  تمرکز  چه  هر  طرفی  از  می شوند. 
بیشتر باشد فضا برای فعالیت  بنگاه های جدید 

دشوارتر می شود.
وقتی  مالی:  مشارکت های  امکان  کاهش 
نظام قضایی نامناسب باشد یا امنیت به درستی 
مالی  مشارکت  امکان  باشد،  نشده  تضمین 
کاهش  عبارتی  به  می آید.  پایین  اقتصاد  در 
بخش  در  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری 
کوچک  و  رکود  تولید،  کاهش  موجب  صنعت، 
ماندن مقیاس بنگاه ها و خروج آن ها از صنعت 
یا حرکت به سمت اقتصاد غیررسمی می شود. 

کشورهایی  در  شبکه:  ایجاد  در  توانایی  عدم 

روان  و  یکپارچه  حقوقی  و  قضایی  نظام  که 
امروزه  است.  راحت  بسیار  شبکه سازی  دارند، 
رقابت  در  یکدیگر  با  که  هستند  شبکه ها  این 
یا  کن  تولید  شبکه ای  »یا  نوین  شعار  هستند. 
شبکه ای  تولید  اهمیت  دلیل  به  نکن«،  تولید 
در ایجاد بهره وری و قدرت رقابت پذیری است. 
با توجه به اینکه یکی از ویژگی های بنگاه های 
رقابت پذیری است  از قدرت  برخورداری  موفق، 
ناموفق،  بنگاه های  بارز  ویژگی  در عین حال  و 
عدم برخورداری از این قدرت است، از دالیل مهم 
ناکامی و عملکرد ضعیف شرکت های تولیدی و 
رقابت پذیری  بین المللی،  بازارهای  در  خدماتی 

آن ها در بازارهای هدف جهانی است. 
اقتصاد غیررسمی:  به سمت  بنگاه ها  حرکت 
فعالیت در اقتصاد غیررسمی منجر به کوچک 
مقررات  که  زمانی  می شود.  بنگاه ها  ماندن 
کسب وکار بنگاه ها پرهزینه و دردسرساز باشد، 
بنگاه ها به فعالیت در بخش غیررسمی متمایل 
می شوند و از آنجا که امکان سرمایه گذاری های 
در  بنگاه ها  فعالیت های  گسترش  و  بزرگ 
این  مقیاس  نیست،  میسر  غیررسمی  بخش 
بنگاه ها کوچک مانده و به شرایط صرفه های 
رشد  نتیجه  در  و  نمی رسد  مقیاس  از  ناشی 
می شود.  ایجاد  کمتری  اشتغال  و  اقتصادی 
می تواند  کسب وکار  فضای  بهبود  و  اصالح 
راه اندازی  ریسک  و  هزینه  کاهش  سبب 
کسب وکار جدید شده و فضای انتقال بنگاه ها 
از بخش غیررسمی به بخش رسمی و رشد و 

گسترش آنها را فراهم کند.
باتوجه به نتایج به دست آمده در این گزارش 
دنبال  به  سیاست گذاران  که  می شود  پیشنهاد 
افزایش سرمایه و بهبود کیفیت نیروی انسانی 
ایمنی  بهداشت،  دانش،  افزایش  طریق  از 
صنایع  سودآوری  طریق  این  از  تا  باشند  و... 
کارخانه ای افزایش یابد. همچنین بهبود فضای 
کسب وکار باید به گونه ای باشد )از طریق حذف 
انحصارات دولتی( که شاهد اثرات مثبت آن بر 

صنایع کارخانه ای باشیم.
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گزارشخبرنامه

رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت پلـی اکریل 
ایـران بـا بیـان اینکـه عالقـه ای بـه فروش 
امـالک و مسـتغالت خـود نداریـم و دوبـاره 
گرفـت،  خواهیـم  تحویـل  را  تولیـد  خـط 
پلی اکریـل  اکریلیـک  خطـوط  اگـر  گفـت: 
عقـب  بـه  روزمرگـی  بـر  عـالوه  نیفتـد  راه 
بازخواهیـم گشـت. محمدجواد پورسـیدی در 
فعالیـت  اینکـه  بیـان  بـا  جمـع خبرنـگاران، 
شـرکت پلـی اکریـل ایـران در سـه بخـش 
اظهـار  اسـت،  بـورس  و  کارخانـه  شـرکت، 
تجـارت،  قانـون   141 مـاده  مطابـق  کـرد: 
مربـوط  مباحـث  و  پلی اکریـل  کارخانـه 
بـه تولیـد بـا هیئـت اجرایـی دولـت اسـت، 
امـا بحـث شـرکت و بـورس تحـت نظـارت 
اینکـه  بیـان  بـا  وی  اسـت.  مدیـره  هیئـت 
طـی دو مـاه گذشـته وضعیـت کارخانـه بهتر 

شـده اسـت، تاکیـد کـرد: از زمـان اسـتقرار 
25 مـاه گذشـته،  اجرایـی در مـدت  هیئـت 
طـی دو مـاه گذشـته حقـوق کارگـران ایـن 
بـه طـور کامـل پرداخـت شـده و  کارخانـه 
بـر  عـالوه  آینـده  ماه هـای  در  اسـت  قـرار 
نیـز  کارگـران  معوقـات  حقـوق،  پرداخـت 

پرداخـت شـود.
رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت پلـی اکریل 
دنبـال  بـه  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  ایـران 
پلی اکریـل  چابک سـازی  و  کوچک سـازی 
دنبـال  بـه  مدیـره  هیئـت  گفـت:  هسـتیم، 
اسـت،  خـود  شـرکت های  دیـون  پرداخـت 
بـر  بالـغ  گذشـته  مـاه  یـک  در  همچنیـن 
شـرکت  بدهی هـای  از  تومـان  میلیـارد   10
پلی اکریـل ایـران پرداخـت شـده اسـت. وی 
بـا اشـاره بـه بدهـی مالیاتـی 11 میلیـارد و 

800 میلیـون تومانـی ایـن شـرکت در هیئت 
بخشـودگی  و  مذاکـره  بـا  افـزود:  اجرایـی، 
مالیاتـی، سـه میلیـارد و 800 میلیـارد تومان 
همچنیـن  اسـت،  شـده  مفاصاحسـاب  آن 
بدهـی ایـن مجموعـه بـه تامیـن اجتماعـی 
43 میلیـارد تومـان بـود کـه بـا رایزنی هـای 
تومـان  میلیـارد   10 از  بیـش  صورت گرفتـه 
تخفیـف بخشـودگی گرفتـه و بقیـه بدهی ها 
بـه  را  تومـان  میلیـارد   7 حـدود  و  تقسـیط 

کردیـم. تهاتـر  پیش پرداخـت  عنـوان 
بـرای  اینکـه  بیـان  بـا  پورسـیدی 
خـود  بدهی هـای  تخفیـف  و  بخشـودگی 
دولـت،  مجلـس،  بـا  مذاکـره  حـال  در 
بانک هـای  همچنیـن  و  اقتصـاد  وزارت 
... هسـتیم، افـزود:  تجـارت، ملـی، ملـت و 
ایـن شـرکت  بدهی هـای  پرداخـت  اولویـت 
پرداخـت حقـوق کارگـران اسـت. از سـوی 
و  امـالک  فـروش  بـه  عالقـه ای  دیگـر 
حـال  در  البتـه  نداریـم،  خـود  مسـتغالت 
دوبـاره  را  تولیـد  خـط  تـا  هسـتیم  تـالش 
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  بگیریـم. وی  تحویـل 
اجتماعـی،  تامیـن  همچـون  نهادهـا  برخـی 
بانک هـا، مالیـات و ... بـرای دریافـت طلـب 
خـود بـه دنبـال تملـک امـوال ایـن شـرکت 
هسـتند، گفـت: بـرای اینکـه اموال شـرکت 
پلی اکریـل ایـران وارد مزایـده نشـود در پی 
مذاکـره بـا تامیـن اجتماعـی، بانک هـا و ... 
بـرای تهاتـر و بخشـودگی بدهی هـای خـود 
هسـتیم. وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بـه دنبـال 

برخینهادهابهدنبالتصاحباموالپلیاکریل
رئیس هیئت مدیره شرکت پلی اکریل ایران مطرح کرد

محمد جواد پورسیدی
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گزارش

هسـتیم،  پلی اکریـل  امـوال  تکلیـف  تعییـن 
ایـن شـرکت  بانکـی  تصریـح کـرد: جرائـم 
و  اسـت  تومـان  میلیـارد   104 بانک هـا  بـه 
امیدواریـم در این مسـیر از بخشـودگی تمام 
بانک هـا اسـتفاده کنیـم تـا عمده مشـکالت 

شـود. برطـرف  شـرکت 
رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت پلـی اکریل 
آن  دنبـال  بـه  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  ایـران 
داریـم،  توقیـف  در  را  هرجایـی  تـا  هسـتیم 
افـزود:  کنیـم،  تکلیـف  تعییـن  مذاکـره  بـا 
مربـوط  پلی اکریـل  مشـکالت  از  بخشـی 
بـا  و  اسـت  کشـور  جـاری  مسـائل  بـه 
ایجادشـده دچار مشـکالتی  محدودیت هـای 
اکریـل  پلـی  شـرکت  بااین حـال  شـده ایم، 
بـه شـرط بخشـودگی جرائـم و تخفیـف بـا 
وی  می کنـد.  مذاکـره  مختلـف  بخش هـای 
پلی اکریـل  کارگـران  در خصـوص وضعیـت 
و بازگشـت آن هـا بـه کار، اظهار کـرد: حوزه 
پرسـنلی و تولیـد مربـوط بـه هیئـت اجرایی 
پرسـنل  از  نفـر   1600 حـدود  امـا  اسـت، 
بیـن  و  بازگشـته اند  کار  بـه  کامـل  به طـور 
 DMT 60 تـا 80 درصـد تولیـد پلی اسـتر و
کارخانـه پلی اکریـل فعـال شـده اسـت، البته 
هیئـت اجرایـی در تـالش اسـت کارخانه به 
هیئـت مدیـره پلی اکریـل ایـران بازگـردد و 
خـط تولیـد اکریلیـک بـه عنـوان بیشـترین 

محـل درآمـد، راه انـدازی شـود.
هیئـت  اگـر  اینکـه  بیـان  بـا  پورسـیدی 
شـرکت  مدیریـت  در  سـهام داران  و  مدیـره 
و یـا کارخانـه توانایـی اداره نداشـته باشـند، 
یـادآور  می شـود،  کار  وارد  اجرایـی  هیئـت 
شـد: در حـال حاضر مقولـه پرسـنلی و تولید 
در اختیـار هیئـت اجرایـی اسـت، امـا بحـث 
خدمات بنـدی  و  بازرگانـی  شـرکت های 

البتـه  اسـت،  مدیـره  هیئـت  زیرمجموعـه 
شـرکت پلی اکریـل ایـران بـه دنبـال تولیـد 
درآمـدزا و نـه هزینه بـر اسـت. وی همچنین 
بـا اشـاره بـه اینکـه زیـان انباشـته شـرکت 
حـدود 650 میلیـارد تومـان اسـت، گفت: در 
دوره فعلـی و مطابـق آخرین گـزارش حدود 
100 میلیـارد تومـان بـه زیـان انباشـته ایـن 
شـرکت اضافـه شـده اسـت و چیـزی حدود 
افزایـش  بـه  نیـاز  تومـان  میلیـارد   1150
مجامـع  تصویـب  بـا  کـه  داریـم  سـرمایه 

قانونـی بایـد انجـام شـود.
پلی اکریـل  مدیـره شـرکت  رئیـس هیئـت 
ایـران با بیـان اینکه بـه دنبـال افزایش نرخ 
ارز و بـا توجـه بـه این کـه عمـده دسـتگاه ها 
محـل  ایـن  از  می تـوان  اسـت  وارداتـی 
افزایـش خوبـی داشـته باشـیم که منـوط به 
مجـوز بـورس اسـت، افـزود: بخـش امـوال 
هیـچ گاه  گـروه  شـرکت های  دارایی هـای  و 
البتـه  اسـت،  نشـده  حسـاب  محاسـبات  در 
شـرکت DMT، الیـاف زاینـده رود، شـرکت 
فنی مهندسـی فن گسـتر و شـرکت ماهشـهر 
و ... ظرفیـت خوبـی دارنـد و هیئـت مدیـره 
بـه افزایـش سـرمایه خوش بیـن اسـت. وی 
در ادامـه بـا بیان اینکـه 65 درصـد کارخانه 
پلی اکریـل اصفهـان در دو ماه گذشـته فعال 
شـده اسـت، افزود: در حـال حاضـر کارخانه 
پلی اکریـل بـا 38 درصـد تـوان خـود آن هم 
در بخـش پلی اسـتر فعـال اسـت، همچنیـن 
مجمـوع تولیـد روزانـه کارخانه بـه خصوص 

پلی اسـتر 130 تـن اسـت.
شـرکت  اینکـه  بیـان  بـا  پورسـیدی 
شـرکت های  از  یکـی  ایـران  پلی اکریـل 
مـا  اختیـار  در  کارخانـه  امـا  اسـت،  گـروه 
نیسـت درحالی کـه گـردش عمـده مالی ما از 

ایـن محـل اسـت، اظهـار کـرد: ازآنجایی که 
درآمدزایـی  نمی توانسـتیم  کارخانـه  از 
رفتیـم  هزینه هـا  کاهـش  سـراغ  بـه  کنیـم، 
و بـه دنبـال انحـالل شـرکت های کوچـک 
بـدون کارایـی هسـتیم. وی بـا بیـان اینکـه 
حـدود 8 میلیـارد تومـان بخشـودگی مالیات 
داریـم و البتـه برخـی بدهی هـا را بـه صفـر 
رسـاندیم و همچنیـن 3.8 میلیـاردی تومـان 
بدهـی دیگـر خـود را نقـدا پرداخـت کردیم، 
اینکـه در سـال  بـه  بـا توجـه  تاکیـد کـرد: 
گذشـته امـکان پرداخـت بدهی هـای خود را 
نداشـتیم تامیـن اجتماعـی بـه دنبـال ضبـط 
و مزایـده ویالهـای ما بـود، اما بـا مذاکرات 
صـورت گرفتـه مقـرر شـد بدهـی 7 میلیـارد 

تومانـی بـه تامیـن اجتماعـی تهاتـر شـود.
پلی اکریـل  مدیـره شـرکت  رئیـس هیئـت 
دنبـال  بـه  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  ایـران 
تصریـح  هسـتیم،  نتیجه بخـش  مذاکـرات 
جرائـم  بحـث  مـا  مشـکالت  عمـده  کـرد: 
موضـوع  ایـن  حـل  صـورت  در  کـه  اسـت 
بخـش بزرگـی از دیـون شـرکت پلی اکریـل 
ایـران حـل خواهـد شـد. وی بـا اعتقـاد بـر 
پلی اکریـل  آکریلیـک  خطـوط  اگـر  اینکـه 
عقـب  بـه  روزمرگـی  بـر  عـالوه  نیفتـد  راه 
بـاز خواهیـم گشـت، ابـراز امیـدواری کـرد: 
در  مدیـره  هیئـت  بـه  کارخانـه  تحویـل  بـا 
بـه  تمـام خطـوط می تواننـد  45 روز  مـدت 
80 درصـد ظرفیـت خود برسـند. پورسـیدی 
اکریلیـک  اینکـه مصـرف سـاالنه  بیـان  بـا 
اسـت کـه ظرفیـت  تـن  150 هـزار  کشـور 
تولیـد مـا بـه شـرطی تولیـد کامل یک سـوم 
اسـت، گفـت: اگـر وارد تولیـد شـویم، دولت 
کمـک  مـا  بـه  تعرفـه  بخـش  در  می توانـد 

کنـد.
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گزارشخبرنامه

را  کاهـش قـدرت خریـد مـردم شـرایطی 
کـه  آورده  وجـود  بـه  تولیدکننـدگان  بـرای 
بـه دنبـال آن، تقاضـا بـرای خریـد اجنـاس 
داخلـی  تولیـدات  از  بیشـتر  بسـیار  خارجـی 
کیفیـت  می گوینـد  مصرف کننـدگان  اسـت . 
برخـی از اجنـاس ایرانـی، قابل قبول نیسـت 
بنابرایـن بایـد بـرای خریـد جنس مـورد نیاز 
و بـا قیمـت و تنـوع مناسـب، سـراغ اجناس 

رفت . خارجـی 
ایـن در حالـی اسـت کـه اگرچـه در برخی 
تولیـداِت  نامطلـوب  کیفیـِت  حوزه هـا، 
و  اذهـان  در  را  نامطلـوب  ذهنیتـی  داخلـی، 
افـکار عمومـی ایجـاد کرده امـا در خصوص 
برخـی تولیـدات داخلـی همچـون پارچه های 
شـلوار های  و  کـت  آن  تبـع  بـه  و  ایرانـی 
دوخـت ایـران، این موضـوع مصداقـی ندارد 
و  پارچه هـا  اغلـب  کیفیـت  همـواره  چراکـه 
کـت و شـلوار های ایرانـی، قابل قبـول بوده 
اسـت . بـا این حـال فعـاالن بازار ایـن حوزه 
معتقدنـد کـه در حـال حاضـر نـه تنهـا برای 
تولیـدات ایرانـی رونقـی وجـود نـدارد بلکـه 
از کاالهـای خارجـی هـم چنـدان اسـتقبالی 
نمی شـود چـرا کـه قـدرت خریـد مـردم بـه 
شـدت کاهـش یافتـه بـه طـوری کـه آنهـا 
بـه کلی قیـد خرید برخـی کاالهـا را زده اند .
از ایـن رو چنـان رکـودی در بـازار ایـن کاال 
حاکـم شـده کـه بـه دنبـال آن تولیـد کـت و 
شـلوار نیز بـا کاهش 50 درصدی روبه رو شـده 
و بعیـد نیسـت تا چند وقـت دیگر، بسـیاری از 

تولیدکننـدگان در ایـن صنـف بیکار شـوند . 

اشتغال زایی برای  باال  ظرفیت 
بـر همیـن اسـاس یکـی از توزیع کننـدگان 
کـت و شـلوار در اسـتان البـرز بـا اشـاره به 
دسـتگاه های  مضاعـف  حمایـت  ضـرورت 
ذی ربـط از ایـن صنـف اظهار کـرد: در میان 
شـلوار  و  َرسـته کـت  منسـوجات،  زیرگـروه 
از حوزه هایـی بـه شـمار مـی رود کـه دارای 
بـه  اسـت  فراوانـی  اشـتغال زایی  قابلیـت 
صورتـی کـه بـرای تولیـد یـک دسـت کـت 
مشـغول  نفـر  چهـار  حـدود  غالبـا  شـلوار  و 
اسـت  ممکـن  البتـه  کـه  می شـوند  فعالیـت 
در برخـی مناطـق، یـک خیـاط، بـه تولیـد و 
دوخـت کـت و شـلوار مبـادرت ورزد، امـا در 
تولیـدات انبـوه، حداقـل چهـار تـا پنـج نفـر 
بـرای دوخـت و تولیـد یـک دسـت کـت و 

می شـوند .  کار  مشـغول  شـلوار 
فرهـاد شـجاعی افـزود: بـا چنیـن اوصافـی، 

ظرفیـت بـاالی ایـن َرسـته شـغلی در توسـعه 
ملمـوس  و  مشـهود  شـغلی  فرصت هـای 
می شـود، امـا در طـول پنـج تـا شـش سـال 
اخیـر رکـود عجیـب و تعجـب آوری گریبانگیر 
تولیـداِت داخلـی کـت و شـلوار شـده اسـت . 
شـجاعی تصریـح کـرد:  تا سـه سـال پیش در 
عرصـه دوخـت و تولیـد کت و شـلوار مشـغول 
فعالیـت بـودم، امـا بـا توجـه بـه هزینه هـای 
بـاالی کارگاه و کاهـش ملمـوس تقاضـا برای 
کـت و شـلوار داخلی، بـه ناچار در حـوزه توزیع 
مشـغول فعالیـت شـدم کـه البتـه ایـن فضـا، 
تولیـد  عرصـه  بـا  متفاوتـی  چنـدان  شـرایط 
نـدارد، زیـرا حلقه هـای تولیـد و توزیـع بـه هم 
پیوسـته هسـتند و به تبـع اختـالل در هر یک 
نیـز  را  دیگـر  بخـش  مذکـور،  بخش هـای  از 

تحـت تاثیـر قـرار می دهـد . 
وی افـزود: تنهـا تفـاوت حـوزه توزیـع بـا 

رکودسنگینگریبانگیربازارپوشاکمردانه
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گزارش

تولیـد در ایـن اسـت کـه در بخـش توزیـع، 
و  کـت  عرضـه  و  خریـد  بـا  برخـی  بعضـا 
بی کیفیـت  و  ارزان قیمـت  شـلوار های 
فعالیـت  بـه  نیم بنـد  صـورت  بـه  خارجـی، 
افزایـش  بـا  کـه  می بخشـند  اسـتمرار  خـود 
نیـز  بخـش  ایـن  اخیـر،  ماه هـای  قیمـت 
ماننـد گذشـته آنچنـان کـه بایـد سـودآور و 
مطلـوب نظـر نیسـت و قطعـا ایـن شـرایط 
بـرای اقتصـاد و آینـده ایـن صنعـت مطلوب 
و امیدوارکننـده نخواهـد بـود . ایـن فعـال در 
عرصـه توزیـع کت و شـلوار در ادامـه گفت: 
برخـی  تمام شـده  قیمـت  کـه  شـرایطی  در 
از  پایین تـر  خارجـی،  شـلوار های  و  کـت 
کـت و شـلوار تولیدشـده داخلـی اسـت، بـه 
طـور حتـم تقاضـا بـرای چنیـن محصوالتی 
بیشـتر می شـود چـرا که قـدرت خریـد مردم 

بـا کاهـش شـدیدی روبـه رو شـده اسـت . 

بی کیفیت محصول  ارائه 
از  دیگـر  یکـی  نجمیـان،  مرتضـی 
اسـتان  در  شـلوار  و  کـت  توزیع کننـدگان 
البـرز بـا اشـاره بـه نقـش تعیین کننـده خریـد 
محصـوالت داخلـی بـرای حمایـت از کاالی 
وطنـی گفـت: حصول ایـن امر مسـتلزم تامین 
پیش نیاز هـای خـاص به خـود و تدبیر اسـت و 
در صـورت مهیـا شـدن آن بدون تردیـد اقبال 
بـه تولیـدات ایرانـی افزایش پیـدا می کند . وی 
مـردان  از  بسـیاری  کـه  در شـرایطی  افـزود: 
ایرانـی مطلـع هسـتند کـه کـت و شـلوار های 
ایرانـی از لحـاظ کیفیـت، مطلـوب و مرغـوب 
هسـتند، امـا بـه مـرور، تمایـل بـه خریـد کت 
بیشـتر  خارجـی  ارزان قیمـت  شـلوار های  و 
علـت  معلـول  موضـوع  ایـن  کـه  می شـود 
مشـخص و روشـنی اسـت کـه بایـد آن را در 

قیمـت تمام شـده پایین تـر محصـوالت مذکور 
کـرد .  جسـت وجو 

نجمیـان تصریـح کـرد: بسـیاری از کـت و 
لحـاظ  از  خارجـی،  ارزان قیمـت  شـلوار های 
ظرافـت در دوخـت و ظاهر بسـیار چشـم نواز 
نامطلـوب  آن  پارچـه  کیفیـت  امـا  هسـتند، 
اسـت کـه البتـه علـت بی کیفیـت بـودن آن 
نیـز نظـام رده بنـدی کیفـی و قیمتـی اسـت 
بـرای  خارجـی  تولید کننـدگان  برخـی  کـه 
محصـوالت خـود تعریـف و تعییـن کرده اند . 
پارچه هـای  واردات  بـا  واردکننـده  بنابرایـن 
نامرغـوب یـا کـت و شـلوار های دوخته شـده 
عرضـه  مشـتری  بـه  محصولـی  بی کیفیـت 
نـدارد .   چندانـی  قـوام  و  دوام  کـه  می کنـد 
اسـتان  در  توزیع کننـده کـت و شـلوار  ایـن 
البـرز در ادامـه گفـت: در یـک سـال اخیر و 
آنچنـان  به خصـوص در سـال جاری شـرایط 
بحرانـی شـده که نـه تنهـا بـرای خرید کت 
و شـلوار تولیـِد داخـل بلکـه بـرای محصول 
خارجـی بـا قیمـت نـازل )در مقایسـه با نرخ 
ایرانـی  شـلوار های  و  کـت  کـه  قیمتـی  و 
دارنـد( نیـز تقاضـای چندانـی وجـود نـدارد . 

اقتصادی مقطع  سخت ترین 
فروشـندگان  از  یکـی  رضایـی،  سـیروس 
کـت و شـلوار در غـرب اسـتان تهـران نیـز 
ضمـن انتقـاد شـدید از بی توجهی مسـووالن 
اقتصـادی  وضعیـت  بـه  نسـبت  ذی ربـط 
جامعـه گفـت: میـزان فـروش کـت و شـلوار 
پیـش از ایـام محـرم و صفـر، از اسـفند کـه 
مـاه پایانـی سـال و آغاز سـال جدیـد و عید 
نـوروز اسـت نیـز بیشـتر می شـود، زیـرا بـه 
دلیـل ایـام محـرم و صفر، مراسـم عروسـی 
دو  ایـن  فرارسـیدن  از  پیـش  تـا  زوجیـن 

متاسـفانه  امـا  می شـود،  انجـام  عزیـز  مـاه 
 18 بـا  بنـده  امسـال  شـهریور  و  مـرداد  در 
سـال سـابقه در ایـن عرصـه، بدترین دوران 
کاسـبی و فعالیـت در ایـن رسـته را از حیـث 
رونـق اقتصـادی تجربـه کـردم و طـرح این 
موضـوع اغراق نیسـت که کسـادی سـنگیِن 
اینچنینـی، تاکنـون بـه ایـن میـزان، سـابقه 
افزایـش  گفـت:  رضایـی  اسـت .  نداشـته 
قیمت هـا از یک سـو و بـه تبـع آن کاهـش 
بـازار  از سـوی دیگـر  قـدرت خریـد مـردم 
مذکـور را بـه شـدت تحت الشـعاع قـرار داده 
و امیـد آن داریـم کـه بـا تدابیـر اتخاذ شـده 
صـورت  ایـن  غیـر  در  شـود  بـاز  روزنـه ای 
بـه  مجبـور  سـال،  رسـیدن  فـرا  از  پیـش 

تعطیـل کـردن مغـازه خواهـم شـد . 

کاهش ۵۰ درصدی تولید
رییـس  طهماسـبی نیک،  حبیـب  همچنیـن 
اتحادیـه خیاطـان زنانـه و مردانه ضمن اشـاره 
بـه رکـود سـنگین حاکم بـر بازار کت و شـلوار 
عنـوان کـرد: بهترین دوزنـدگان کت و شـلوار 
در داخل کشـور، ظرفیـت تولیدی خود را تا 50 
درصـد کاهـش داده انـد و بـه تبـع رکود بـازار، 
بخشـی از تولیدکننـدگان از چرخـه تولید خارج 
و حـذف شـده اند . وی در تشـریح مشـکالت 
پیـش روی ایـن صنـف گفـت: در حـال حاضر 
اکثریـت قریـب بـه اتفـاق تولید کننـدگان بـا 
کمبـود نقدینگـی مواجـه هسـتند و بـه همین 
دلیـل وقتـی بـرای اخذ تسـهیالت بـه بانک ها 
مراجعـه می کننـد با سـود های تسـهیالتی باال 
مواجـه می شـوند . در نهایـت همیـن موضـوع 
نیـز منصـرف  دریافـت تسـهیالت  از  را  آنهـا 
می کنـد و بـه فعالیـت خویـش در ایـن رسـته 

خاتمـه می دهنـد .

40

ک
شا

پو
 و 

ی
اج

س
ت ن

نع
ص

 
29

5 
ره

ـــا
شمـ

 ،9
7 

ذر
آ



خبرنامه

»یـک مشـتری راضی همیشـه 20 نفـر را با 
خـودش مـی                             آورد و یـک مشـتری ناراضی 80 
نفـر را بـا خـودش می بـرد.« ایـن مهم تریـن 
شـعاری اسـت کـه محمـد اعتمـاد در زندگـی 
دارد؛  مشـتری  جـذب  بـرای  کاری اش 
کارآفرینـی کـه از کودکـی کار را شـروع کـرد 
و حـاال بـا گذشـت بیـش از 8 دهـه از زندگـی 
و 7 دهـه از فعالیت هـای                      کاری می گویـد بایـد 

مشـتری را راضـی نگـه داشـت.
او 11 شـهریورماه سـال 1315 بـه دنیـا آمد. 
پـدرش حـاج محمدکاظـم اعتمـاد شوشـتری 
از کشـاورزان و بازرگانـان خوزسـتان بـود. نـام 
فامیلی شـان در ابتـدا چیت سـاز بـود که پدرش 
بـه دلیل تشـابه به شـغل چیت سـازی آن را به 
اعتمـاد تغییـر داد. پـدرش بین اهواز و شوشـتر 
در منطقـه ویـس کـه بسـیار خـوش  آب و هوا 
بـود و سرچشـمه رود کارون آنجـا قرار داشـت 
مـزارع و باغ هـای                      بسـیاری داشـت و کارگران 
بسـیاری را اسـتخدام کـرده بـود. او سـال های                      
دوران کودکـی را در شـهر اهـواز و در خانـه ای 
فردوسـی، چهـارراه  در خیابـان  دوطبقـه کـه 
وکیلـی قرار داشـت، گذراند. خانـواده او مذهبی 
بودنـد و پـدرش خانـه ای را برای زندگی شـان 
انتخـاب کـرده بـود کـه پنجره هایـش رو بـه 
مسـجد باز می                             شـد. او در کتـاب خاطراتش که 
دانشـگاه علـم و صنعـت منتشـر کـرده اسـت، 
گفته: »پدرم همیشـه دوسـت داشـت کـه نماز 

را بـه جماعـت بخوانیم اما دوسـت نداشـت که 
خانم هـا بـه مسـجد برونـد بـه همیـن دلیـل 
پنجـره ای رو بـه مسـجد بـاز کـرده بـود کـه 
مـادر می                             توانسـت صدای اذان را بشـنود و نماز 
بخوانـد. اگـر همیـن امروز هم به شـهر اهواز و 
چهـارراه وکیلـی برویـد می                             توانید حـوزه علمیه 
و مسـجد را ببینیـد کـه هنـوز پابرجاسـت. در 
زمـان جنـگ تحمیلـی خانـه مـا به طـور کلی 

شـد.« ویران 
البتـه محمـد اعتمـاد و خانـواده اش سـال ها 
پیـش از شـروع جنـگ و بعـد از اینکـه پدرش 
حـاج محمدکاظـم اعتمـاد چنـد سـال قبـل از 
وداع  را  فانـی  دار  اشـرف  نجـف  در  انقـالب 

گفـت، از اهـواز بـه تهـران مهاجـرت کردنـد. 
دو  و  یـک خواهـر  از خـودم  غیـر  بـه  »مـن 
بـرادر بزرگ تـر هـم داشـتم. خواهـرم کـه از 
همـه بزرگ تـر بود همـراه شـوهرش در تهران 
زندگـی می کـرد؛ بعـد از فوت پدر، مـادر ماندن 
در اهـواز را صـالح ندید و همین شـد که خانه 
و زندگـی را فروخـت و همگـی به تهـران نقل 
مـکان کردیـم، آن زمـان من 12 سـاله بودم.«

بـا مهاجرت خانـواده اعتماد بـه تهران وظیفه 
تامیـن دخـل و خـرج خانـواده بـه عهـده سـه 
برادر از جمله محمد اعتماد گذاشـته شـد. آنها، 
هـم درس می خواندنـد و هـم کار می کردنـد. 
محمـد اعتماد دوران دبسـتان را در مدرسـه ای 

ازکاردربخشآگهیروزنامهتاتولیدلباس
نگاهی به زندگی محمد اعتماد مدیرعامل پوشاک ماکسیم

گزارش
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گزارش

در خیابـان ری، خیابـان آب منگل پشـت سـر 
گذاشـت و دوران دبیرسـتان هـم در مدرسـه 
شـبانه دکتـر قریـب تحصیـل کـرد. »روزها را 
کار می کـردم و شـب هـا درس می خوانـدم و 
در امتحانـات هـم بـه صـورت متفرقه شـرکت 
می                             کـردم. بـرای چرخانـدن چرخ هـای                      زندگی 
مجبـور بـه کار کـردن بـودم و از طرفـی هـم 
عالقه بسـیاری بـه درس خواندن داشـتم. من 
ادبیـات را خیلـی دوسـت داشـتم و همیشـه از 
ایـن درس نمره هـای                      خیلـی خوبـی می گرفتم. 
پـدرم وصیـت کـرده بود کـه هیـچ گاه وارد کار 
سیاسـی نشـوید و بـرای دولـت هـم کار نکنید 
امـا برادرهایـم هـردو وارد کار بانکـی شـدند 
و البتـه بـه رتبه هـای                      خیلـی بـاالی مدیریتـی 
بـه  داشـتم  مـن دوسـت  ولـی  رسـیدند  هـم 
وصیـت پـدرم عمـل کنـم و همیـن شـد کـه 
بعـد از گرفتـن سـیکل بـه دنبـال پیـدا کـردن 
کاری مناسـب افتـادم.« برادر محمـد که مدیر 
یکـی از بانک هـا بـود او را بـه مدیرعامـل یک 
شـرکت تولیـد فـرش معرفـی کـرد و او هـم 
پـس از یـک مصاحبـه کاری محمـد اعتماد را 
بـه عنـوان انبـاردار پذیرفـت و به ایـن صورت 
اولیـن کار جـدی زندگـی اش را شـروع کـرد. 
البتـه حضـور او در ایـن شـغل چنـدان ماندگار 
از  یـک  سـوی  از  مدتـی  از  بعـد  زیـرا  نشـد 
افـرادی کـه به این شـرکت رفت و آمد داشـت 
بـا پیشـنهاد وسوسـه کننده ای روبه رو شـد و در 
نهایـت به کار جدیدی مشـغول شـد که مسـیر 
زندگـی اش را بـرای سـال های                      بسـیاری تعیین 
کـرد و باعـث شـد تـا سـرمایه مناسـبی بتواند 

کند. جمـع آوری 

ورود به روزنامه و تبلیغات
»مدتـی بـود که حـس می کردم شـخصی به 
نام حسـین قریشـی که در روزنامـه کیهان کار 
می                             کـرد مـن را زیر نظر دارد. روزی پیشـم آمد 
و گفـت: تـو چقـدر در اینجا حقـوق می گیری؟ 
گفتـم: چیـزی در حـدود صـد و پنجـاه تومـن. 

بی معطلـی گفـت: می آیـی روزنامـه کیهـان با 
حقوق سـیصد تومـن کار کنی؟ گفتـم البته که 
می                             آیـم و این گونـه شـد کـه بـا او وارد بخـش 

آگهی هـای                      روزنامـه کیهان شـدم.«
محمـد اعتمـاد شـور و عالقـه بسـیاری بـه 
کار در بخـش آگهی هـای                      روزنامـه نشـان داد 
و تـالش کـرد تـا ایده هـای                      جدیـدی را با خود 
بـه روزنامـه ببـرد و بتوانـد عـالوه براینکـه به 
بخـش آگهی هـا سـامان دهـد، درآمـد روزنامه 
را هـم زیـاد کنـد. »آن زمـان همـه آگهی هـا 
در صفحـات مختلـف پراکنـده بودنـد و فکـر 
ایـن  تمـام  اگـر  می                             شـود  خـوب  چـه  کـردم 
و  شـود  متمرکـز  صفحـه  یـک  در  آگهی هـا 
از  باشـد.  داشـته  آگهی هـا  صفحـه  روزنامـه 
طـرف دیگـر تمـام آگهی ها بـرای تهـران بود 
و از شهرسـتان ها کسـی آگهی نمـی داد. جوان 
بـودم و عاشـق کار و اینکه سـری توی سـرها 
در بیـاورم؛ بـرای همیـن نـزد مدیـر روزنامـه 
رفتـم و پیشـنهاد دادم کـه تمـام آگهی هـا را 
در یـک صفحـه جمـع کننـد. او سـردبیر را که 
آدم خیلـی مهمـی                                بـود بـه آنجـا دعـوت کـرد 
و پیشـنهادم را در میـان گذاشـتم. بعـد هـم او 
خندیـد و چنـد لیچـار گفـت و رفـت ولـی من 
بـه روی خـودم نیـاوردم و بـه مدیـر روزنامـه 
گفتـم حـاال مصمم هسـتم کـه حتما ایـن کار 
را انجـام بدهـم و آگهـی بـرای یـک صفحـه 
جمـع کنـم و خبـرش را ده روز دیگـر به شـما 
می                             دهـم. همـان روز از دفتـر روزنامـه کـه در 
کوچـه نکیسـا بـود )محل سـاختمان فعلـی( تا 
میـدان فردوسـی پیـاده رفتم و در مـورد آگهی 
دادن و فوایـد آن در روزنامـه به فروشـگاه های                      
مختلـف توضیـح دادم و توانسـتم کلـی آگهـی 
بگیـرم. یادم هسـت 14 روز بعد مدیـر روزنامه 
و  آگهی هـا  پـس  پرسـید  و  خواسـت  را  مـن 
صفحـه آگهـی چی شـد؟ و مـن که دسـتم پر 
بـود جـواب دادم همـه آگهی هـا آمـاده اسـت 
و تـا یـک مـاه تمـام آگهـی شـما را گارانتـی 

می کنـم.«

محمـد اعتمـاد بـا توجـه بـه انـرژی ای کـه 
بـرای کار می                             گذاشـت و اسـتفاده از خالقیتش 
در کار تبلیغـات خیلـی زود پیشـرفت کـرد تـا 
جایـی کـه در کنـار کار در روزنامـه کیهـان به 
همراه آقای قریشـی کـه راه را برای حضورش 
در روزنامـه فراهـم کـرده بود شـرکتی بـه نام 
مـودت را تاسـیس کردنـد؛ البتـه این شـراکت 
بـا توجـه بـه سـهم اندکـی کـه قریشـی بـه 
محمـد اعتمـاد داده بـود )30 درصـد کـه بعـد 
بـه 50 درصـد افزایـش یافـت( چنـدان پابرجا 
نمانـد و باعـث شـد که محمـد اعتمـاد به فکر 
راه انـدازی شـرکت خـودش بیفتـد. »شـرکت 
تبلیغات کسـری را درسـت زمانی که 33 سـاله 
بـودم راه انـدازی کـردم، آن زمـان تقریبـا 15 
سـال بعـد از ورودم بـه روزنامـه کیهـان بود. با 
اینکـه بـرای ایـن روزنامـه کار می کـردم ولی 
در شـرکت بـا روزنامه هـا، مجالت و نشـریات 
دیگری هم مثل سـپید و سـیاه، تهـران مصور، 
اطالعـات و... همـکاری داشـتم و بـرای آنهـا 
نیـز آگهـی می گرفتـم. آن دوران گواهی هـای                      
مربـوط بـه کارم را هـم از سـازمان فرهنـگ و 
هنـر گرفتـه بـودم و خیلـی زود هـم توانسـتم 
بـه عنـوان یکـی از پنـج نفـر اتحادیـه و عضو 
هیئـت مدیـره شـرکت های                      تبلیغاتـی انتخـاب 
شـوم؛ روز رأی گیـری از 29 نفـری کـه حضور 
داشـتند 28 نفـر بـه مـن کـه از همـه جوان تر 
بـودم رأی داده بودنـد و تنهـا خـودم بـودم که 

فـرد دیگـری را انتخاب کـردم.«
بیشـترین  اعتمـاد  محمـد  سـال ها  آن  در 
شـرکت های                       و  ملـی  بانـک  از  را  آگهی هـا 
ماننـد  بهداشـتی  و  آرایشـی  لـوازم  فـروش 
مـارگارت  و  بلنداکـس  لـوراف  الن کاسـتر، 
آسـتور مـی                             گرفـت و دفتـر کارش در طبقـه 
سـوم سـاختمان پالسـکو بـود ولـی بعـد بـا 
کارش  گسـترش  و  مشـتری ها  افزایـش 
تبلیغـات  سـاخت  حـوزه  در  خصـوص  بـه 
خیابـان  در  تلویزیونـی، سـاختمانی سـه طبقه 
طبقـه  کـه  کـرد  خریـداری  زنـد  کریم خـان 
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گزارشخبرنامه

اول آن بـا سـقف حـدود 6 متـر مخصـوص 
فیلم برداری هـا بود و در طبقه دوم و سـوم آن 
هـم کارهـای تبلیغاتـی و دفتری انجـام می                             دا
د. البتـه ایـن روند تـا اواخر سـال 1357 ادامه 
داشـت زیـرا بـا پیـروزی انقـالب و تحـوالت 
سیاسـی به یکبـاره وضعیـت آگهی هـا سـقوط 
و  شـد  تعطیـل  تبلیغـات  کار  تقریبـا  و  کـرد 
مدتـی نگذشـت کـه محمـد اعتمـاد مجبـور 
شـد کار را در مشـاغل دیگر و سـرمایه گذاری 
در کارهـای مختلـف دنبـال کنـد. او در ابتـدا 
بـا همراهـی دو دوسـت خـود شـرکت چـاپ 
کـه  نگذشـت  مدتـی  ولـی  کـرد  راه انـدازی 
متوجـه شـد بـه ایـن کار عالقـه ای نـدارد و 
آن را رهـا کـرد ولـی بعـد از آن به فکـر تولید 
بـار دیگـر مسـیر  افتـاد و در واقـع  پوشـاک 
آبان مـاه  »در  کـرد.  پیـدا  تغییـر  زندگـی اش 
سـال 1358 بـا مشـارکت آقای احمـد عبدلی 
شـرکتی را بـا هـدف تولیـد پوشـاک بـا نـام 
ایـران یونایتـد و بـا برنـد ماکسـیم راه انـدازی 
کردیـم. البتـه اول وارد کار تریکوبافی شـدیم. 
ماشـین آالت متعـددی را از خـارج وارد کردم. 
کار مـا بـه ایـن صـورت بـود کـه نـخ را بـه 
آنهـا  بعـد  و  می دادیـم  تحویـل  کارخانـه ای 
بـه مـا تریکـوی خـام تحویـل می دادنـد کـه 
در سـاختمان شـماره 136 خیابـان مطهـری، 
از  پـس  و  می                             دوختیـم  می دادیـم،  بخـار 
مدتـی  می                             کردیـم.  بـازار  روانـه  بسـته بندی 
از تولیـد تریکوهـا نگذشـت کـه سـراغ تولیـد 
پیراهـن مردانـه رفتیـم. البتـه فـروش پیراهن 
در زمسـتان کـم بـود و به همین خاطر شـلوار 
تولیـد کردیـم و بعـد هـم دیدیـم کـه شـلوار 
کـت می خواهـد و این جوری شـد کـه کم کم 
تمـام لباس هـای                      مردانـه را تکمیـل کردیـم و 
هم اکنـون از جـوراب تـا پالتـو همه چیـز تولید 
می کنیـم. البتـه در کنـار محصـوالت مردانـه، 

در بخـش زنـان هـم تولیداتـی داریـم.«
در سـال های                      شـروع بـه کار برند ماکسـیم، 
آن  باکیفیـت  محصـوالت  تولیـد  کنـار  در 

چیـزی کـه بیـش از هرچیز باعث توسـعه کار 
آنهـا شـد، رفتـن برندهـای خارجـی از ایـران 
و نبـود رقیـب بـود. »مـدت  زمانـی بالـغ بـر 
بیسـت سـال طول کشـید تـا ماکسـیم تبدیل 
بـه یـک برنـد معـروف شـد ولـی از همـان 
ابتـدای کار هـم مشـتری های                      زیـادی جـذب 
کردیـم. یـادم هسـت مثـال اگـر در یـک روز 
تعـداد 180 عـدد پیراهـن تولیـد می کردیـم، 
ایـن رشـته،  تولیدکننـدگان  آنکـه  بـه علـت 
ایـران را تـرک کـرده بودند و فقط مـا و چند 
نفـر دیگـر تولیـد می                             کردیـم، موفـق بودیـم 
و درسـت سـاعت هفـت صبـح فروشـندگان 
می                             گـر نوبـت  مـا  از  خریـد  بـرای  پوشـاک 
فتنـد و زمانـی کـه کارکنـان جنس هـا را از 
زیرزمیـن به صـورت دوجیـن دوازده تایی می                             

آوردنـد، خریـداران بـدون توجـه بـه رنـگ و 
سـایز حتـی همـه را یکجـا مـی خریدنـد.

در حـال حاضـر شـرکت پوشـاک ماکسـیم 
بـرای فـروش محصـوالت خـود 27 شـعبه در 
سراسـر کشـور دارد که 24 شعبه آن مخصوص 
آقایـان و 3 شـعبه اش مخصوص بانوان اسـت. 
ایـن شـرکت همچنین سـاالنه با تعـداد زیادی 
قـرارداد  خصوصـی  و  دولتـی  شـرکت های                       از 
می                             بنـدد و پوشـاک پرسـنل را تولیـد می کنـد؛ 
بـرای نمونـه از سـال 1361 تاکنـون ایـن برند 
ماکسـیم اسـت کـه پیمانـکار انحصـاری ایران  
ایـر اسـت و بـرای کاپیتان هـا، مهمـان داران و 
نیروهـای ایـن شـرکت لبـاس تولیـد می                             کند.

از سـوی  از سـال 1392  ماکسـیم  شـرکت 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت بـه عنـوان 
یکـی از شـرکت های                      زنجیـره ای معرفـی شـد 
و هم اکنـون عضـو اتحادیـه پوشـاک تهـران 
فروشـگاه ه و  پوشـاک  کشـوری  اتحادیـه  و 

اعتمـاد  محمـد  بـرای  اسـت.  زنجیـره ای  ای                      
همیشـه مشـتری مداری حـرف اول و اصلـی 
»روزی  اسـت.  زده  کاری اش  زندگـی  در  را 
دیـدم یک مشـتری پیـش من آمد و از کیسـه، 
کتـی مچاله شـده را درآورد و گفـت من اشـتباه 

لباس شـویی  ماشـین  در  را  کـت  و  کـرده ام 
انداختـه و شسـته ام. بـه کـت نگاهی کـردم و 
گفتـم از محصـوالت ماسـت که 8 سـال پیش 
تولیـد شـده و حـاال نیـاز بـه عـوض کـردن 
آسـتر و تعمیـرات دیگـر دارد. آن را بـه یکی از 
کارکنـان بـرای تعمیـر سـپردم و پـس از یکی 
دو روز کـت آمـاده شـد و آن را بـه مشـتری 
تحویـل دادم. آن فـرد می خواسـت پـول بدهد 
کـه قبـول نکـردم و بـا تعجـب چرایـی کار را 
پرسـید و مـن پاسـخ دادم کـه بـه خاطـر احت
رامـی                                کـه برای مشـتری قایـل هسـتم، آن را 
مجـددا درسـت کردیـم و او بـا رضایت بسـیار 

زیـادی از پیـش مـا رفـت.«
محمـد اعتماد معتقد اسـت رسـیدن به هدف 
در زندگـی تنهـا بـا کار، کار و کار همـراه بـا 
امـکان  و  اسـت  ممکـن  و صداقـت  پشـتکار 
نـدارد فـردی ایـن خصایص را داشـته باشـد و 
در کارش موفـق نشـود. او می گویـد بـا پشـت 
میـز نشسـتن هرگـز هیـچ جوانی بـه موفقیت 
نمی                                رسـد و خـود او بـا وجـود اینکـه دفتـر کار 
کـه  اسـت  عالقه منـد  همیشـه  دارد،  زیبایـی 
بیشـتر در محیـط اجرایی حضور داشـته باشـد. 
بـار تحـت عمـل  »در 22 سـال گذشـته 14 
جراحـی قـرار گرفتـه ام کـه دو عمـل مربـوط 
بـه بیمـاری سـرطان و قلـب بـوده اسـت و بـا 
وجـود ایـن، روزی 12 سـاعت کار می کنـم و 
بیشـتر روزهـا صبحانـه را در محـل کار صرف 
می کنـم. حتـی عصـر پنج شـنبه ها کـه تعطیل 
هسـتم انـگار چیـزی را گـم کـرده ام. در ایـن 
و  نمی                                کننـد  کار  جوان هـا  اکثـر  کـه  روزگار 
کسـی  اگـر  معتقـدم  نمی                                دهنـد  کار  بـه  تـن 
واقعـا جویـای کار باشـد و بخواهـد کار کنـد، 
کار مناسـب برایـش پیـدا می                             شـود اما بخشـی 
از جوانـان راسـتش اهـل کار کـردن نیسـتند 
و دنبـال کاری هسـتند کـه سـاعت کمتـر و 
می خواهنـد  باشـد.  داشـته  بیشـتری  حقـوق 
نابـرده رنـج، گنـج بـه دسـت بیاورنـد کـه این 

ممکـن نیسـت.«
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مقدمه
هـزار   1650 بـه  کشـور  نقدینگـی  حجـم 
میلیـارد تومـان در مـرداد مـاه سـال 1397 
بالـغ گردیـد. رشـد مسـتمر نقدینگـی یکـی 
از مهم تریـن معضـالت سـاختاری اقتصـادی 
کشـور بـه شـمار مـی رود و بـه سـنت مالوف 
همه دولت ها مبدل شـده اسـت. در طول 30 
سـال کـه از پایان جنـگ تحمیلـی می گذرد، 
حجـم نقدینگـی بیـش از 1100 برابـر بـاال 
سـاالنه  میانگیـن  رشـد  نـرخ  اسـت.  رفتـه 
سـازندگی،  دولـت  سـه  هـر  در  نقدینگـی 
اصالحـات و مهـرورزی و همچنیـن 5 سـال 
می باشـد.  درصـد   27 اعتـدال  دولـت  اول 

اثـر  در  اخیـر  دهـه  سـه  نقدینگـی  حجـم 
سـه عامـل اصلـی »خلـق نقدینگـی توسـط 
بانک هـا  و  دولـت  »اسـتقراض  بانک هـا«، 
ارز«  نـرخ  »افزایـش  و  مرکـزی«  بانـک  از 
ایجـاد شـده اسـت کـه بـه خصـوص نقـش 
بانک هـای خصوصـی و دولـت در سـال های 
نقدینگـی  ایجـاد  می باشـد.  برجسـته  اخیـر 
ارز  نـرخ  افزایـش  و  پشـتوانه(  بـدون  )پـول 
از طریـق  دو روی یـک سـکه هسـتند کـه 
بـه  منجـر  ملـی  پـول  ارزش  شـدید  تنـزل 
اخـذ مالیـات تورمـی از عامـه مـردم شـده و 
مخـارج رو بـه ازدیـاد دولت و وابسـتگان آن 

می کننـد. فراهـم  را 

رشد نقدینگی در دوره 1368-86
نقدینگـی حاصـل ضـرب پایـه پولـی )پول 
)قـدرت  فزاینـده  ضریـب  در  قـدرت(  پـر 
اسـت.  بانک هـا(  توسـط  نقدینگـی  خلـق 
پایـه پولـی از »خالـص دارایی هـای خارجـی 
بانـک مرکـزی«، »بدهـی بانک ها بـه بانک 
مرکـزی«، »خالـص بدهـی بخـش دولتی به 
اقـالم«  بانـک مرکـزی« و »خالـص سـایر 
 96-1368 دوره  در  می گـردد.  تشـکیل 
و  نقدینگـی  حجـم  سـاالنه  رشـد  میانگیـن 
درصـد   21 و   27.1 ترتیـب  بـه  پولـی  پایـه 
بـود. در ایـن دوره بدهـی بانک هـا بـه بانک 
مرکـزی از میانگیـن رشـد سـاالنه 34 درصد 

روندوعواملرشدنقدینگیسهدههاخیردرایران

رشد نقدینگی

احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی
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رشد نقدینگیخبرنامه

برابـر   4 فزاینـده  ضریـب  و  بـود  برخـوردار 
گردیـد. 

افزایـش  ششـم،  و  پنجـم  دولت هـای  در 
از  پـس  و  دولتـی  بخـش  بدهـی  خالـص 
بانـک  بـه  بانک هـا  بدهـی  رفتـن  بـاال  آن 
مرکـزی مهم تریـن عوامـل ایجـاد نقدینگـی 
بودنـد. همچنیـن بایـد بـه 10 برابـر شـدن 
خالـص دارایی هـای خارجـی بانـک مرکـزی 
)در اثـر افزایـش قیمـت رسـمی ارز( اشـاره 
در  هشـتم،  و  هفتـم  دولت هـای  در  کـرد. 
خالـص  ارز،  رسـمی  قیمـت  افزایـش  اثـر 
بـه  مرکـزی  بانـک  خارجـی  دارایی هـای 
شـدت افزایـش پیـدا کـرد کـه عامـل اصلی 
ایجـاد نقدینگـی بـود. افزایـش 62 درصـدی 
ضریـب فزاینـده عامـل مهـم بعدی در رشـد 

می شـود.  محسـوب  نقدینگـی 
افزایـش  دهـم،  و  نهـم  دولت هـای  در 
)بـه  مرکـزی  بانـک  خارجـی  دارایی هـای 
در  مرکـزی  بانـک  بـه  ارز  فـروش  علـت 
آن  از  پـس  و   1387 تـا   1384 سـال های 
افزایـش قیمـت رسـمی ارز در سـال 1392( 
بدهـی  برابـری   15 افزایـش  همچنیـن  و 
بانک هـای دولتـی بـه بانک مرکـزی، عوامل 
اصلـی ایجـاد نقدینگـی بودنـد. در طول سـه 
دهـه اخیر، بـاال رفتـن ضریب فزاینـده نقش 
کلیـدی در ایجـاد نقدینگـی ایفا کرده اسـت، 
بـه صورتـی کـه اگـر ضریـب فزاینـده ثابت 
باقـی مانـده بود، حجـم نقدینگـی یک چهارم 
میـزان کنونـی بود. رشـد ضریـب فزاینده به 
ترتیـب در دولت هـای »یازدهـم و دوازدهم« 
و »هفتـم و هشـتم« از دیگـر دولت ها باالتر 
اسـت. ضریـب فزاینـده بـا شـیب تنـد تقریبا 
یکنواختـی در ده سـال اخیـر رشـد پیـدا کرد 

و میـزان آن دو برابـر گردیـد.  

رشـد نقدینگی در ۵ سال گذشته  
بـر اسـاس داده هـای بانـک مرکـزی، 70 
درصـد حجـم نقدینگـی کشـور )1150 هزار 

میلیـارد تومـان( در طـی 5 سـاله منتهـی بـه 
تیـر مـاه 1397 خلـق شـده اسـت. در ایـن 
پایـه  درصـد.   234 نقدینگـی  حجـم  مـدت 
درصـد   100 پـول  و  درصـد   130 پولـی 
رشـد یافـت. سـهم پـول از رشـد نقدینگـی 
سـپرده  و سـهم  درصـد   9.6 اخیـر  سـاله   5
درصـد   84.5 مـدت دار  سـرمایه گذاری 
می باشـد. از 124 هـزار میلیـارد تومان رشـد 
پایـه پولـی 5 سـاله اخیـر، 93 هـزار میلیـارد 
تومـان )74 درصـد پایـه پولـی( مربـوط بـه 

بانـک  بـه  خصوصـی  بانک هـای  بدهـی 
مرکـزی می شـود، بـه صورتـی کـه در ایـن 
مـدت بیـش از 2000 درصد رشـد پیـدا کرد. 
دولتـی  بانک هـای  بدهـی  مـدت  در همیـن 
بـه بانـک مرکـزی 6 درصـد کاهـش یافـت. 
هم اکنـون خالـص بدهـی دولـت بـه بانـک 
 2400 بـه  و  اسـت  پاییـن  خیلـی  مرکـزی 
پایـه  کل  از  درصـد   1.1( تومـان  میلیـارد 
پولـی( تنـزل پیـدا کـرده اسـت. بانک هـای 
جـاری  سـال  تیرمـاه  در  فقـط  خصوصـی 
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رشد نقدینگی

9300 میلیـارد تومـان )معـادل 3 ماهه یارانه 
نقـدی( از بانـک مرکـزی اسـتقراض کردنـد 
تـا بتواننـد بـه فعالیـت خـود ادامـه دهند. در 
طـی یـک سـال منتهـی به مـرداد ماه سـال 
بـه  خصوصـی  بانک هـای  بدهـی   ،1397
بانـک مرکـزی نزدیـک بـه دو برابـر گردیـد 
و بـه میـزان 48 هـزار میلیـارد تومـان بـاال 
رفـت کـه بـا توجـه بـه افزایـش پایـه پولـی 
بـه میـزان 38 هـزار میلیـارد تومـان، واضـح 
اسـت کـه مهم تریـن عامـل ایجـاد نقدینگی 

بانـک  از  خصوصـی  بانک هـای  اسـتقراض 
مرکـزی می باشـد. در 5 سـال اخیـر ضریـب 
توسـط  نقدینگـی  خلـق  )قـدرت  فزاینـده 
بانک هـا( بـه شـدت بـاال رفت و از نسـبت 5 
بـه 7.3 رسـید. رشـد نقطه بـه نقطه سـاالنه 
نقدینگـی از 30 درصـد در نیمـه اول سـال 
سـال  اول  نیمـه  در  درصـد   20 بـه   1395

یافـت.   کاهـش   1397
اسـت.  دولت سـاخته  ایـران  در  نقدینگـی 
توسـط  نقدینگـی  تـوان خلـق  رفتـن  »بـاال 

خارجـی  دارایی هـای  »رشـد  بانک هـا«، 
ارز«،  نـرخ  افزایـش  در  مرکـزی  بانـک 
دولتـی  بانک هـای  بدهـی  »افزایـش 
بدهـی  و  هشـتاد  و  هفتـاد  دهه هـای  در 
بانک هـای خصوصـی در سـال های اخیـر به 
بانـک مرکـزی« و »افزایـش بدهـی دولـت 
اصلـی  عامـل   چهـار  بانکـی«  بـه سیسـتم 
رشـد حجـم نقدینگـی در سـه دهـه اخیـر به 

مـی رود. شـمار 

نقدینگی ترکیب 
مسـکوک  و  )اسـکناس  پـول  از  نقدینگـی 
شـبه پول  و  جـاری(  بانکـی  سـپرده های  و 
تشـکیل  مـدت دار(  بانکـی  )سـپرده های 
می شـود. در دوره 96-1368 حجـم اقتصـاد 
ایـران 3 برابـر و شـاخص قیمـت کاالهـا و 
خدمـات 121 برابـر افزایـش یافـت. در ایـن 
دوره حجـم پـول 218 برابـر شـد، بنابرایـن 
نـرخ افزایش پول از نرخ رشـد اسـمی اقتصاد 
بیشـتر نیسـت. بـر خـالف دیگـر اقتصادهای 
جهـان بخـش کوچکـی از نقدینگـی ایران را 
پـول تشـکیل می دهـد کـه فقـط 13 درصـد 
آن شـامل پول اسـت و 80 درصد آن شـامل 
می شـود.  دار  مـدت  سـرمایه گذاری  سـپرده 
در دهـه 70 سـهم پـول از نقدینگـی کشـور 
بیـن 46 تـا 49 درصـد بـود کـه از ابتـدای 
دهـه 80 تـا کنـون رونـد تنزلـی طـی کـرده 
در  میـالدی،   2018 سـال  میانـه  در  اسـت. 
منطقـه یـورو سـهم پـول 66 درصد و سـهم 
سـرمایه گذاری مـدت 28 درصـد از نقدینگی 
بـود. در سـال 1381 سـهم پـول از نقدینگی 
ایـران بـا منطقـه یـورو یکسـان بـود. سـهم 
پـول از نقدینگـی در کشـورهای انگلسـتان، 
ژاپـن، کانـادا و عربسـتان سـعودی بیـن 51 

تـا 65 درصـد می باشـد.

رشد نقدینگی و نرخ ارز
در یـک اقتصـاد مبتنـی بر بـازار، محاسـبه 
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رشد نقدینگیخبرنامه

اسـاس  بـر  حقیقـی  موثـر  ارز  تبدیـل  نـرخ 
شـاخص  جملـه  از  مختلفـی  پارامترهـای 
ضمنـی تعدیل کننـده تولیـد ناخالـص داخلی، 
نـرخ تـورم سـبد کاالهـا و خدمـات صادراتی 
و وارداتـی، نـرخ تـورم مصرف کننـده، نـرخ 
تـورم تولیدکننـده، نرخ سـود بانکـی و هزینه 
حقیقـی نیـروی کار )در مقایسـه بـا ترکیـب 
اقتصـادی(  معامـالت  طـرف  کشـورهای 
انتخـاب  راسـتا  ایـن  در  می شـود.  محاسـبه 
سـال پایـه اهمیـت باالیـی دارد و خروجی را 
تحـت تاثیـر خـود قـرار می دهـد. در اقتصـاد 
بنگاه هـای  و  درصـد(   60( دولـت  ایـران 
شـبه دولتی )30 درصـد( عرضه کننـده اصلی 
ارز بـا فـروش منابـع خـام و اولیـه هسـتند و 
بـازار عمیـق ارزی مبتنـی بـر فعالیـت بخش 
خصوصـی مولـد ماننـد اقتصادهـای مبتنی بر 

بـازار موضوعیـت نـدارد. 
رشـد نقدینگـی بـه عنـوان عامـل افزایـش 
شـدید نـرخ ارز معرفی شـده اسـت کـه مانند 
تفاضـل تـورم داخلـی و جهانـی در یک دوره 
کوتاه مـدت کارشناسـی نیسـت. به طـور کلی 
قـدرت برابـری خرید )یـا شـاخص قیمت ها( 
ایـن  و  برقـرار می کنـد  ارتبـاط  ارز  نـرخ  بـا 
بدعـت جدیدی اسـت کـه نرخ ارز بر اسـاس 
تعییـن گـردد. در خصـوص رشـد  نقدینگـی 
تاثیـرات  کـه  اسـت  ذکـر  شـایان  نقدینگـی 
 )2( نقدینگـی،  ترکیـب   )1( ماننـد  عواملـی 
تولیـد ناخالـص داخلـی و عمـق زنجیره های 
ارزش و )3( توسـعه بازارهـا و تامیـن مالـی 

بایسـتی مـد نظـر قـرار گیرد. 
در  مرکـزی  بانـک  داده هـای  اسـاس  بـر 
 7 ارز  نـرخ  کـه   1340-56 دوره  طـول 
درصـد کاهـش یافـت، حجـم نقدینگـی 37 
ارز  نـرخ  کـه   1378-89 دوره  در  و  برابـر 
20 درصـد افزایـش یافـت، حجـم نقدینگـی 
15 برابـر گردیـد. در طـول 10 سـال اخیـر 
عربـی  کشـور  شـش  در  نقدینگـی  حجـم 
عضـو شـورای همـکاری خلیـج فـارس بیـن 

کـرد،  پیـدا  افزایـش  درصـد   352 تـا   125
ثابـت  ارز  تبدیـل  نـرخ  کشـور  پنـج  در  امـا 
مانـد و فقـط در یـک کشـور 12 درصـد باال 
نقدینگـی  حجـم  اخیـر  سـال   50 در  رفـت. 
برابـر   25( برابـر   750 سـعودی  عربسـتان 
آمریـکا( گردیـد، امـا پـول ملـی ایـن کشـور 
17 درصـد در برابـر دالر آمریکا تقویت شـد. 
در دوره هـای زمانـی، اغلـب کشـورها دارای 
نرخ هـای رشـد نقدینگـی بـه مراتـب باالتـر 
از نـرخ افزایـش ارز هسـتند. به عنـوان مثال 

رشـد  نـرخ  میـالدی،   2001-15 دوره  در 
ویتنـام،  ترتیـب  بـه  کشـورهای  نقدینگـی 
عربـی،  متحـده  امـارات  روسـیه،  چیـن، 
هنـد، پاکسـتان برزیـل، عربسـتان سـعودی 
نـرخ  رشـد  برابـر   18 تـا   5 بیـن  ترکیـه،  و 
ارز بـود. گـزارش انسـتیتوی اقتصـاد آلمـان 
اخیـر  سـال های  در  کـه  می دهـد  نشـان 
و  نقدینگـی  حجـم  رشـد  بیـن  همبسـتگی 
نـرخ تـورم در کشـورهای منطقه یـورو وجود 

اسـت. نداشـته 
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رشد نقدینگی

بندی جمع 
در اقتصـاد ایـران کـه بر اسـاس صـادرات 
و  اولیـه(  و  خـام  )مـواد  ملـی  ثروت هـای 
واسـطه ای  مـواد  واردات  دیگـر  سـوی  از 
نـرخ  می کنـد،  کار  مصرفـی  کاالهـای  و 
برابـر  در  ملـی  پـول  )قـدرت(  برابـری 
ارزهـای خارجـی عامـل اصلـی تعیین کننـده 
نـرخ تـورم می باشـد. در دو دوره نیمـه اول 
دهـه 50 و دهـه 80 شمسـی کـه بـا وجـود 
برابـری نـرخ ارز، نـرخ تـورم باال بـود، علت 

ارزهـای  )قـدرت خریـد(  ارزش  آن کاهـش 
خارجـی بـود. در دوره هـای افزایـش قیمـت 
خصـوص  بـه  و  کاالهـا  قیمت هـای  نفـت، 
تـورم  و  مـی رود  بـاال  اساسـی  کاالهـای 
جهانـی از طریـق واردات بـه اقتصـاد کشـور 

می گـردد.   منتقـل 
انحـاء  بـه  دولت هـا  اخیـر  دهـه  سـه  در 
گوناگـون موجبـات خلـق نقدینگـی را فراهـم 
آورده انـد و در همیـن حـال از آن بـه عنـوان 
مستمسـکی بـرای توجیـه افزایـش نـرخ ارز و 

تـورم اسـتفاده کرده انـد. مالیـات تورمـی کم و 
بیـش رونـد مالـوف دولت ها و بـه خصوص در 
زمـان کسـری بودجـه اسـت. دولت هـا از یک 
سـو بـا اسـتقراض از بانک ها یا بانـک مرکزی 
پـول بی پشـتوانه به اقتصـاد تزریـق کرده اند و 
از سـوی دیگـر بـا افزایـش نـرخ ارز قیمت هـا 
را بـاال برده انـد. در ایـن چرخـه باطـل تقـدم و 
تاخـر خاصی بیـن دو عامل افزایش نـرخ ارز و 
نقدینگـی نمی تـوان قائـل شـد، زیـرا در اصل 
بـه  رو  تامیـن هزینه هـای  در جهـت  دو  هـر 
تزایـد دولت هـا و وابسـتگان آنها بـه کار گرفته 
محـور  دو  در  دولت هـا  اقدامـات  می شـود. 
افزایـش نـرخ ارز یـا تزریـق پـول بی پشـتوانه، 
در عمـل منجـر به کاهـش ارزش پـول ملی و 
اخـذ مالیـات تورمی از طبقات پایین و متوسـط 

است.   شـده 
تـوان  رشـد  مسـتمر  رونـد  وجـود  بـا 
تسـهیالت دهی بانک هـا، در دو دهـه اخیـر هر 
سـال از سـهم بخش های صنعتی و کشـاورزی 
از تسـهیالت بانکـی کاسـته شـده اسـت. روند 
مسـتمر خلـق پـول بـرای تامیـن مخـارج رو 
بخش هـای  فعالیـت  و  دولت هـا  رشـد  بـه 
شـبه دولتی و شـبه خصوصی وابسـته آنهـا، در 
عمـل منجر به تشـکیل یـک اقتصـاد ضعیف، 

غیرمردمـی و نامولـد گردیـده اسـت.  
سـاختاری  اصـالح  کلیـدی  و  مهـم  مولفـه 
اقتصـاد ایـران، احیـای بخش خصوصـی مولد 
پرفسـاد  اقتصـادی  فعالیت هـای  بـا  مقابلـه  و 
بخش هـای  و  دولت هـا  نامولـد  یـا  رانتـی 
شـبه دولتی یـا شـبه خصوصی وابسـته بـه آنها 
اسـت. افزایـش دسـتوری و تصنعـی نـرخ ارز، 
چنـان چـه تا کنـون تجربـه شـده و هم اکنون 
نیـز مالحظـه می شـود، در جهت تامیـن منافع 
کالن رانتـی، بـا اخـذ مالیـات تورمـی صـورت 
و  اقتصـاد  تضعیـف  بـه  منجـر  و  می گیـرد 
بخش هـای مولـد، ایجـاد نقدینگـی و نرخ های 
تـورم بـاال، فسـاد گسـترده و افزایـش فقـر و 

می گـردد. اجتماعـی  نابرابری هـای 
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دنیای نساجی

و  نساجی  »صنعت  ماهنامه  گزارش  به 
 ITMA Asia+CITME پوشاک«، نمایشگاه
قاره  پیشرو  نمایشگاه  عنوان  به   2018 سال 
 5 از  بعد  نساجی،  ماشین آالت  زمینه  در  آسیا 
نیز  و  محصوالت  هیجان انگیز  نمایش  روز 
کسب و کارها،  بین  گسترده  ارتباطات  برقراری 
این  دوره  رسید. ششمین  پایان  به  موفقیت  با 
اکتبر   19 تا   15 روزهای  ترکیبی،  نمایشگاه 
در مرکز همایش ها و نمایشگاه های شانگهای 
بازدیدکننده  هزار   100 از  بیش  و  شد  برگزار 
بازدید  آن  از  جهان  منطقه  و  کشور   116 از 
نیز  رویداد  این  داخلی  بازدیدکنندگان  کردند. 
افزایش 10 درصدی  با سال 2016  در قیاس 

را به ثبت رساندند.
بازدیدکنندگان  از  درصد   20 حدود 
بین  از  بودند.  آمده  چین  خارج  از  نمایشگاه 
بازدیدکنندگان  برون مرزی،  مشارکت کنندگان 
این  که  داشتند  قرار  نخست  رده  در  هندی 
نساجی  صنعت  چشمگیر  رشد  موضوع، 
هند،  از  بعد  می کند.  منعکس  را  کشور  این 
بازدیدکنندگان ژاپن، چین، تایوان، کره جنوبی 
تعداد  حیث  از  بعدی  جایگاه  در  بنگالدش،  و 

قرار داشتند. 
مشارکت کنندگان،  و  غرفه داران  بین  در 
کشور چین بیشترین تعداد را به خود اختصاص 
داده بود و بیش از 68 هزار مترمربع از فضای 

کشور  این  به  نمایشگاه  خالص  نمایشگاهی 
غرفه داران  دیگر  بین  در  داشت.  اختصاص 
به  فضایی  داشتن  اختیار  در  با  ژاپن  آسیایی، 
وسعت 3500 مترمربع در جایگاه دوم و تایوان 
با فضایی در حدود 2500 مترمربع در جایگاه 
سوم قرار داشت. همچنین در بین غرفه داران 
به  نزدیک  فضایی  با  آلمان  کشور  اروپایی، 
قرار داشت و  رتبه نخست  6400 مترمربع در 
 5200 داشتن  اختیار  در  با  ایتالیا  آن،  از  بعد 
در  مترمربع   2600 با  سوئیس  و  مترمربع 

رده های بعدی قرار داشتند. 
بخش  محصول،  مختلف  اقالم  حسب  بر 
ریسندگی با تصاحب 22 درصد از کل فضای 

گزارشی از نمایشگاه ایتما آسیایی سال 2018

علیرضا هاشمی
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دنیای نساجی

آن،  از  بعد  بود.  بخش  بزرگترین  نمایشگاه، 
از  درصد   20 با  تکمیل  ماشین آالت  بخش 
حلقوی  بافندگی  بخش  نمایشگاه،  فضای 
بافندگی  و  نمایشگاه  فضای  از  درصد   19 با 
نمایشگاه،  فضای  از  درصد   17 با  تاری پودی 

بزرگترین بخش های نمایشگاه امسال بودند.
ITMA Asia+CITME توسط  نمایشگاه 
ماشین آالت  تولیدکنندگان  اروپایی  کمیته 
چین  شرکای  و   )CEMATEX( نساجی 
انجمن  نساجی،  صنعت  شورای  شامل  آن 

ماشین آالت نساجی چین )CTMA( و شرکت 
 )CIEC( چین  بین المللی  نمایشگاه های 

سازماندهی و برگزار شد.
این  با  ارتباط  در   CEMATEX رئیس 
نمایشگاه گفت: استقبال مخاطبان از برگزاری 
بوده  چشمگیر  بسیار  ترکیبی  نمایشگاه  این 
در  باکیفیت  خریداران  از  زیادی  تعداد  است. 
نیز  غرفه داران  و  داشتند  حضور  رویداد  این 
توانستند به بخش زیادی از اهداف کسب وکار 
و  دستاوردها  بابت  ما  کنند.  پیدا  دست  خود 

خوشحال  امسال  نمایشگاه  مثبت  نتایج 
هستیم.

خیل  گفت:  نیز   CTMA رئیس 
نمایشگاه  این  از  بازدیدکنندگان  عظیم 
اعتبار  و  شهرت  بر  تاییدی  مهر  ترکیبی، 
عنوان  به   ITMA   Asia+CITME
ماشین آالت  صنعت  برای  فضا  موثرترین 
بهترین  باید  همچنان  ما  می باشد.  نساجی 
از  تکنولوژی ها  بهترین  ارائه  برای  را  اقدامات 
شرق و غرب برای خریداران چینی و آسیایی 

انجام دهیم.
نمایشگاهی  فضای  کل  است  گفتنی 
 2018 سال   ITMA   Asia+CITME
و  مترمربع  هزار   180 ناخالص  صورت  به 
مجموعا  است.  بوده  سالن   7 از  متشکل 
منطقه  و  کشور   28 از  غرفه گذار   1733
عرصه  در  خود  محصوالت  جدیدترین  جهان، 
تکنولوژی و ماشین آالت نساجی را به نمایش 
گذاشتند که عمده آنها در زمینه اتوماسیون و 
فنی  منسوجات  تولید  همچنین  و  پایدار  تولید 
بعدی  دوره  بودند.  متمرکز  بی بافت  مواد  و 
نمایشگاه ITMA Asia+CITME در اکتبر 
در  ملی  نمایشگاه  و  همایش  مرکز  در   2020

شهر شانگهای برگزار خواهد شد.
شرکت ها  حضور  کیف  و  کّم  به  ادامه،  در 
در  نساجی  ماشین آالت  معتبر  انجمن های  و 
سال  آسیایی  ایتما  نمایشگاه  در  جهان،  سطح 

2018 می پردازیم:

Itema
باور است  این  بر   Itema ایتالیایی  شرکت 
جهان  سراسر  در  تاری پودی  بافندگان  که 
پیشرفته ترین  و  جدیدترین  شایسته  همیشه 
این  هستند.  بازار  در  موجود  تکنولوژی های 
امسال،   ITMA Asia نمایشگاه  در  شرکت 
تکنولوژی های  و  راهکارها  جدیدترین 
به  تاری پودی  بافندگی  زمینه  در  را  خود 
بافندگی  ماشین  دوم  نسل  گذاشت.  نمایشگاه 

50

ک
شا

پو
 و 

ی
اج

س
ت ن

نع
ص

 
29

5 
ره

ـــا
شمـ

 ،9
7 

ذر
آ



دنیای نساجیخبرنامه

عنوان  با  جین  پارچه  مخصوص  تاری پودی 
R95002denim مزیت های فوق العاده ای 
ارمغان  به  جین  پارچه  بافندگان  برای  را 
هزینه ها،  در  توجه  قابل  می آورد. صرفه جویی 
فوق العاده  تجربه  ایجاد  و  پارچه  عالی  کیفیت 
برای مصرف کنندگان، ویژگی های کلیدی این 
ماشین،  این  می شوند.  محسوب  جدید  ماشین 
و  شده  انرژی  مصرف  در  صرفه جویی  باعث 
که   iSAVERTM تکامل یافته  دستگاه  با 
می کند،  حذف  پارچه  از  را  کار  لبه  ضایعات 

مجهز شده است.
ماشینی  دیگر   R90002 ماشین  همچنین 
مصرف  در  قابل توجه  صرفه جویی  که  است 
انرژی ایجاد می کند. ارگونومی این ماشین، از 
بخش های  به  بافنده  دسترسی  تسهیل  طریق 
عملیات  انجام  جریان  در  دستگاه  مختلف 
و  کاربر  راحتی  چشمگیری  شکل  به  روزانه، 

اپراتور دستگاه را تضمین می کند.
حوله ای  پارچه  R9500 مخصوص  ماشین 
نیز در زمینه بافت پارچه حوله ای رده باال در 
پیوسته  عملکرد  است.  پیشتاز  جهان  سراسر 
به  تخصصی  پارچه های  مورد  در  ماشین 
وجود  همچنین  و  فنی  پارچه های  خصوص 
کاربرد،  هر  برای  اختصاصی  دستگاه های 
R9500 را به یک ماشین کامل برای تولید 
برای  از جمله  فنی  از منسوجات  طیف کاملی 
نخ های  فیالمنت،  تک  نخ های  ظریف ترین 
پارچه هایی  و  باال،  استحکام  با  فیالمنتی  چند 
با  همچنین  است.  کرده  تبدیل  چندال،  پود  با 
مواد  از  استفاده  قابل توجه  کاهش  به  توجه 
یک  مذکور  ماشین  ضایعات،  تولید  و  اولیه 
پارچه  تولید  زمینه  در  زیست سازگار  رویکرد 

ارائه می دهد. 
شرکت  بزرگترین   Itema است  گفتنی 
و  تکنولوژی ها  ارائه  زمینه  در  خصوصی 
تاری پودی،  بافندگی  پیشرفته  راهکارهای 
بافندگی  ماشین آالت  پیشرفته ترین  شامل 
دستگاه های  و  یدکی  قطعات  تاری پودی، 

یکپارچه می باشد.

Picanol
 ITMA نیز در نمایشگاه Picanol شرکت
ماشین  جدیدترن  امسال   Asia+CITME
را   GTMax-I 3.0 نام  با  راپیر  بافندگی 
پودگیر  درایو  ماشین،  این  در  کرد.  رونمایی 
بسیار  شانه  درایو  همراه  به  شده  بازطراحی 
عالوه  و  رفته اند  کار  به  همزمان  تقویت شده، 
عنوان  با  پیشرفته  الکترونیکی  پلتفرم  این،  بر 
BlueBox به منظور دستیابی به سرعت تولید 
باالتر، در ماشین تعبیه شده است. به روزرسانی 
راحتی  و  ارگونومی  بر  تمرکز  با  ماشین مذکور 

کاربران، انجام گرفته است.
نوع  این  از  ماشین   4 پیکانول  شرکت 
آنها،  بین  از  کرد.  عرضه  نمایشگاه  در  را 
بافت  مخصوص   GTMax-I 3.0 ماشین 
دیگر  ماشین  و  جین،  پارچه های  پودی  تاری 
راه  طرح  با  پرده ای  پارچه  بافت  مخصوص 
راه است. همچنین یک نوع از ماشین مذکور 
نوع  و  بوده  ژاکارد  با  دکوراسیون  پارچه  برای 

دیگر در زمینه بافت لیبل می باشد. 
پیکانول  غرفه  در  که  دیگری  ماشین های 
  OptiMax-Iماشین دو  درآمد،  نمایش  به 

پودی  تاری  بافندگی  برای  سانتی متری   190
الیاف پاراآرامید و نیز تولید پارچه پیراهنی بود. 
همینطور برای ماشین های ایرجت، دو ماشین 
اومنی پالس یکی برای بافت پارچه هایی با وزن 
پایین و دیگری برای بافت پارچه مالفه ای به 
ماشین  نیز  اشتوبلی  غرفه  در  درآمد.  نمایش 
با  ژاکارددار  حوله ای  پارچه  بافت  مخصوص 
جهت   TERRYplus  Summum نام 
بافت پارچه حوله ای با کیفیت باال در معرض 

دید عموم قرار گرفت.

Rieter
از  یکی  سوئیس،  در  مستقر  ریتر  شرکت 
زمینه سیستم های  در  پیشرو  عرضه  کنندگان 
همچنین  و  است  کوتاه  الیاف  ریسندگی 
را  ریسندگی  مقدمات  فرآیندهای  تمام 
نمایشگاه  در  شرکت  این  می دهد.  پوشش 
ITMA  Asia 2018 جدیدترین راهکارهای 
خود را در زمینه ریسندگی دیجیتال در سالن 
راهکارهای  با  ریتر  گذاشت.  نمایش  به  یک، 
فصل  دیجیتال،  ریسندگی  زمینه  در  جدید 
شدن  دیجیتالی  فرآیند  در  را  جدیدی 
پلتفرم  است.  گشوده  ریسندگی  کارخانجات 
در  اپن اند  ریسندگی  سیستم  برای  جدید 
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دنیای نساجی

اینکه  ضمن  شد  عرضه  امسال  نمایشگاه 
شامل  ریتر  قبلی  دیجیتال  سیستم های 
Uptime و SPIDERweb نیز در سیستم 
جدید ریسندگی دیجیتال گنجانده شده است.

رینگ  ریسندگی  ماشین های  همچنین  ریتر 
ماشین آالت  همچنین  و   G 38 و   G 37
به  را   K 48 و   K 47 کامپکت  ریسندگی 
ماشین های  اینکه  ضمن  گذاشت.  نمایش 
G  32 و K 42 همچنان در سبد محصوالت 

ریتر قرار دارند.
بازارهایی  برای  ریتر  سری   8 ماشین های 
ایده آل هستند که دسترسی به نیروی کار ماهر 
و  انعطاف پذیری  به  باالیی  نیاز  و  محدود است 
مدل،   8 این  تمامی  در  دارد.  وجود  نخ  کیفیت 
مشتریان از باالترین درجه اتوماسیون، عملکرد 
نخ های  تولید  برای  انعطاف پذیری کامل  و  باال 
استاندارد و ویژه بهره خواهند برد. این مزیت های 
سیستم  الکترونیک،  انتقال  سیستم  اساس  بر 
دستگاه  و   )ISM( دوک ها  مانیتور  یکپارچه 
یکپارچه نخ نیم تاب حاصل می شوند که تمامی 

آنها در نمایشگاه امسال به نمایش درآمدند.
بازارهایی  برای  ریتر  سری   7 ماشین های 
مسئله  کار  نیروی  کمبود  که  شده  طراحی 
کیفیت  و  انعطاف پذیری  به  نیاز  ولی  نیست 

توجه  با  ماشین ها  این  دارد.  وجود  نخ  باالی 
نیز طول کامل  و  کاربردها  نامحدود  به طیف 
به  ویژه،  نخ های  تمامی  برای  حتی  ماشین 
انعطاف پذیری  که  می دهند  امکان  مشتریان 

باالیی در تولید داشته باشند.

Shima Seiki
پیشرو  تولیدکننده   Shima Seiki شرکت 
تخت،  تریکوبافی  ماشین آالت  زمینه  در 
بلندپروازی های  نیز  و  تکنولوژی ها  جدیدترین 
عرضه  نمایشگاه   4 سالن  در  را  خود  آینده 
پیشگام  بافندگی  تکنولوژی  ترکیب  کرد. 
که   Wholegarment نام  با  شرکت 
پارچه،  بافت  از  بعد  بالفاصله  می دهد  امکان 
به  نیاز  بدون  و  کامل  صورت  به  پوشاک 
اتصال یا دوخت در مرحله بعدی تولید شود، با 
 SDS- ONE APEX3 3D سیستم طراحی
انقالبی را در زنجیره تامین بخش بافندگی از 
پشتیبانی  نیز  و  تولید  در  انعطاف پذیری  نظر 
می آورد  وجود  به  بازار  جدید  روندهای  از 
نمایشگاه  در  ذکرشده  طراحی  سیستم  که 

ITMA  Asia امسال به نمایش درآمد.
همچنین مفهوم »سیستم مد جامع« شرکت 
شبیه سازی  قابلیت  و   Shima Seiki

فوق العاده در قالب تکنولوژی APEX3 امکان 
نمونه سازی مجازی را فراهم می کند تا از این 
طریق، تاثیراتی که فرآیند نمونه سازی فیزیکی 
پوشاک  تولید  برای  هزینه  و  زمان  نظر  از 
با این روش جدید  می گذارد، به حداقل برسد. 
شود  کوتاه  می تواند  آنقدر  تولید  چرخه  تولید، 
بدون  تقاضا«  اساس  بر  لحظه  در  »تولید  که 
محدود شدن در چرخه های فصلی، امکان پذیر 
گردد. این موضوع باعث می شود مرحله طراحی 
دقیق  آنالیز  امکان  و  محصول گسترده تر شده 

تقاضای مشتریان فراهم گردد.
سطح  در  مجازی  نمونه های  این،  بر  عالوه 
پذیرش  میزان  برای سنجیدن  و  خرده فروشی 
به  آینده توسط مشتریان می تواند  محصوالت 
آمده،  به دست  داده های  به کمک  و  رود  کار 
چنین  شود.  پیش بینی  مشتریان  تقاضای 
و  تولید  فرآیند  تنظیم  برای  بازخوردهایی 
بهینه سازی موجودی انبار به منظور جلوگیری 
استفاده  قابل  فروش نرفته،  موجودی  ایجاد  از 
خواهد  باعث  ذکرشده  موارد  مجموعه  است. 
شرکت ها،  سود  شدن  حداکثر  ضمن  شد 
موجودی  موجودی،  کمبود  نظیر  معضالتی 
فروش نرفته، از دست رفتن فرصت فروش، و 
یک  طریق  از  تولید،  ضایعات  مهم تر  همه  از 
فرآیند تولید هوشمند، سریع و پایدار، به صفر 
برسد. تمامی این دستاوردها، در ماشین آالت و 
 Shima Seiki تکنولوژی های جدید شرکت
که در نمایشگاه ITMA Asia امسال عرضه 

شده بود، تحقق پیدا کرده است.

VDMA
بیش از 80 شرکت عضو انجمن ماشین آالت 
تکنولوژی های   ،)VDMA( آلمان  نساجی 
 ITMA Asia جدید نساجی را در نمایشگاه 
معرفی کردند. این شرکت ها تقریبا تمام انواع 
ماشین آالت نساجی را با تمرکز بر ریسندگی، 
تاری پودی،  بافندگی  بی بافت،  منسوجات 
و  تاری،  حلقوی  بافندگی  حلقوی،  بافندگی 
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دنیای نساجیخبرنامه

که  فضایی  مجموع  دادند.  پوشش  تکمیل 
نساجی  ماشین آالت  تولیدکنندگان  توسط 
از 70 هزار مترمربع  بود، بیش  آلمان پر شده 
 2016 سال  نمایشگاه  با  قیاس  در  که  بود 

تقریبا 15 درصد افزایش نشان می داد.
»موفقیت در گرو انتخاب محصول اورجینال 
ماشین آالت  انجمن  که  بود  شعاری  است«، 
نمایشگاه  در  حضور  برای  آلمان  نساجی 
سنگ بنای  اورجینال  تکنولوژی  بود.  برگزیده 
کنفرانس  یک  جریان  در  است.  نوآوری 
سخنران   18 نمایشگاه،  حاشیه  در  مطبوعاتی 
که  دادند  نشان   VDMA مشهور  اعضای  از 
نقش  می تواند  اورجینال  تکنولوژی  چگونه 
مهمی در تالش های چین و دیگر کشورهای 
آسیایی جهت افزایش کارایی منابع در صنعت 
و  اطالعات  تکنولوژی  و  باشد  داشته  نساجی 
نماید.  مرتبط  یکدیگر  به  را  تولید  فرآیندهای 
سرفصل مطالبی که توسط شرکت ها ارائه شده 
عبارتند از: اتوماسیون، ارتقای عملکرد، کیفیت، 
انرژی،  اولیه،  )مواد  پایدار  توسعه  راهکارهای 
چین  )در   4 نسل  آب(، صنایع  در  صرفه جویی 
تولید هوشمند نامگذاری شده(، نرم افزار و ... .

TMAS
از  نساجی  ماشین آالت  پیشرو  تولیدکنندگان 
 )TMAS( سوئد  نساجی  ماشین آالت  انجمن 
 ITMA Asia+CITME نمایشگاه  در  نیز 
2018 مشارکت کردند. تولیدکنندگان سوئدی 
توسعه  و  تحقیق  در  سنگینی  سرمایه گذاری 
تکنولوژیکی  نوآوری  چراکه  می دهند  انجام 
شرکت های  سازمانی  فرهنگ  در  اساسا 
سوئدی نهادینه شده است. در این نمایشگاه، 
و  مصنوعی  هوش  از  استفاده  چگونگی  آنها 
سفارشی  تولید  برای  را  مختلف  داده های 
جهت برآورده کردن نیازهای واقعی مشتریان 

به نمایش گذاشتند.
از  وسیعی  طیف  سوئد،   IRO شرکت 
گذاشت  نمایش  به  را  نخ  تغذیه  تجهیزات 

پیشرفته  ماشین آالت  نیاز  تامین  برای  که 
و  طراحی  پودی،  تاری  بافندگی  مدرن  و 
سیستم   Eltex شرکت  شده اند.  بهینه سازی 
صفحه  روی  بر  نخ  تنش  مانیتورینگ  جدید 
را   Eltex EyETM به  موسوم  نمایشگر 
در  نخ  روی  تنش  سیستم،  این  کرد.  معرفی 
و  کرده  رصد  را  واقعی  موقعیت های  تمام 
کاربران قادرند فورا هرگونه موقعیت اشتباه را 
زیادی  کمک  مذکور  سیستم  دهند.  تشخیص 
به افزایش کیفیت چله نخ تار می کند و نتیجه 

در  تنها  نه  مشکالت  کاهش  آن،  از  استفاده 
یعنی  بعدی  مرحله  در  بلکه  چله پیچی  مرحله 

بافندگی تاری پودی یا تافتینگ می باشد.
منحصربه  ایده   Eton Systems شرکت 
به  اولیه  مواد  هندلینگ  زمینه  در  را  خود  فرد 
راندمان،  ارتقای  هدف  با  که  گذاشت  نمایش 
شده  طراحی  کامل  ردیابی  و  تولید  افزایش 
دریافت  سیستم  یک  ماشین ها  این  است. 
برای  ابزارهای ضروری  و  لحظه  در  اطالعات 
برنامه های  طریق  از  تولید  فرآیند  ارتقای 
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دنیای نساجی

همچنین  دارد.  خود  در  را  قدرتمند  نرم افزاری 
سیستم های   ES Automatex شرکت 
خودکار با عملکرد باال را معرفی کرده که درجه 
اطمینان باالیی دارد و به منظور برآورده کردن 

نیازهای خاص مشتریان طراحی شده است. 

Oerlikon
الیاف  حوزه  در  فعال   Oerlikon شرکت 
در  را  خود  دیجیتال  تکنولوژی  مصنوعی، 
در   ITMA Asia+CITME نمایشگاه 
تکنولوژی هایی  داد.  قرار  عموم  دید  معرض 
یا  ماشین،  یادگیری  مصنوعی،  هوش  نظیر 
پل   ،)HMI( ماشین  انسان  نوآورانه  ارتباط 
اطالعات  جریان  و  اولیه  مواد  بین  ارتباطی 
که  می کند  ایجاد  مشتریان  استفاده  برای 
صحبت های  توجه  کانون  سرفصل ها،  این 

نمایندگان Oerlikon در نمایشگاه بود. 
 Oerlikon شرکت  امسال،  نمایشگاه  در 
در  جدید  پیشرفت های  زمینه  در  کلی  دید 
حوزه دیجیتالی شدن زنجیره فرآیند »از مذاب 
راهکار  کرد.  ارائه  نان وون«  و  الیاف  نخ،  تا 
 AIM4DTY به  موسوم  آینده  دیجیتالی 
احتمالی  خطاهای  شناسایی  به  زیادی  کمک 
متعاقبا  و  تکسچرینگ  ماشین های  از  ناشی 

کیفیت  به  مربوط  ریسک های  کاهش 
در  بود.  شده  عرضه  نمایشگاه  در  که  می کند 
کردن  حداقل  اطالعات،  امنیت  زمینه،  این 
این  هستند.  مهم  بسیار  شفافیت  و  اطالعات، 
در  استفاده  مورد  داده های  که  معناست  بدان 
دور  ممکن  جای  تا  باید  کارخانجات  سایت 
به  فقط  نیاز  صورت  در  و  بوده  اپراتورها  از 
 Oerlikon مرکز داده های مشتریان شرکت
تمیزکننده  روبات  همچنین  کند.  پیدا  انتقال 
تمیزکردن  برای  هوشمند  کنترل  سیستم  با 
بود  مواردی  دیگر  از  )اسپینرت ها(  نخ ریس ها 
که توسط این شرکت به نمایش گذاشته شد. 
مزیت مهم این روبات ها خودکار بودن است و 
سیستم کنترل هوشمند به ماشین و فرآیندها 
به  مربوط  اطالعات  سپس  می شود.  متصل 
در  زمان ها  و  چرخه ها  شده،  تمیز  نقاط  تمام 

سیستم مدیریت دستگاه ذخیره می شود.
اولین  برای  همچنین   Oerlikon شرکت 
 Staple FORCE S1100 سیستم  بار 
در  سیستم  این  کرد.  معرفی  نمایشگاه  در  را 
است  تک مرحله ای  کارخانه  یک  حقیقت 
چین  می کشد،  می ریسد،  فرآیند  یک  در  که 
می کند  بسته بندی  و  می دهد،  برش  می دهد، 
روز  در  تن   15 حداکثر  و  کوچک  بچ های  و 

نیازهای  برای  می تواند  و  می کند  تولید  را 
مختلف بازطراحی شود. سیستم کنترل فرآیند 
تقریبا  آسان،  عملیات  برای  تکنولوژی  این 

منحصربه فرد است.

Karl Mayer
حضور شرکت Karl Mayer در نمایشگاه 
ایتمای آسیایی 2018 عمدتا به نمایش استراتژی 
رونمایی  بود.  معطوف  شرکت  این  دیجیتال 
موسوم  شرکت  اختصاصی  دیجیتال  برند  از 
دیجیتالی  راهکارهای  ارائه  و   KM.ON به 
 Karl Mayer مربوطه و نیز کارخانه دیجیتال
ایده هایی هستند که در پس طراحی این برند 
قرار دارند. این شرکت همچنین تکنولوژی های 
بافندگی حلقوی تاری خود را از لحاظ حفاظت 
از محیط زیست ارتقا داده بود. هم شرکت های 
بافندگی تاری پودی و هم شرکت های بافندگی 
 TERRY.ECO حلقوی عالقمند به تکنولوژی
تولید  برای  که  بودند  شده  مایر  کارل  شرکت 
زیست سازگار کاالهایی با خاب حلقوی از جمله 
پارچه حوله ای به کار می رود. بافندگی حلقوی 
تاری در قیاس با بافندگی تاری پودی، مزیتی 
این  به  دارد  منسوجات  نوع  این  تولید  برای  را 
آهارزدائی  و  آهارزنی  فرآیندهای  که:  صورت 
سطح  و  کرده  مصرف  را  منابع  زیادی  مقادیر 
از فاضالب و روان آب را ایجاد می کند  باالیی 
حلقوی  بافندی  ماشین های  از  استفاده  که 
مصرف  که   TM  4 TS-EL نظیر  تاری 
زمینه  این  در  می تواند  دارند،  کمی  انرژی 
راهگشا باشد و جلوی این مشکالت را بگیرد. 
بافندی  بخش  در  ماشین ها  چشمگیرترین 
سه  با  تریکو  بافت  ماشین های  حلقوی تاری، 
ماشین  بخش،  این  در  که  راهنما هستند  میله 
نمایش  به   TM3 و   HKS  3-M,280
دو  همچنان   Karl Mayer شرکت  درآمد. 
ماشین توربافی را در این رویداد در معرض دید 
عموم قرار داد که ماشین OJ  83/1 B باند 

توری ظریف را تولید می کند.
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دنیای نساجیخبرنامه

نساجی  »صنعت  ماهنامه  گزارش  به 
که  است  آن  دنبال  به  ترکیه  پوشاک«،  و 
ارزش صادرات نساجی خود را تا سال 2023 
به رقم 500 میلیارد دالر برساند. در راستای 
برخی  دنبال  به  ترکیه  هدف،  این  تحقق 
بخش  در  اصالحات  و  سرمایه گذاری ها 
دارد  قصد  کشور  این  دولت  است.  نساجی 
هزار   12 همچنین  و  جاده  کیلومتر  هزار   13
تسهیل  جهت  را  جدید  ریلی  خطوط  کیلومتر 
در فرآیند حمل و نقل، به شبکه خود اضافه 
که  است  آن  دنبال  به  همچنین  ترکیه  کند. 
 21 به   8 از  را  خود  لجستیکی  مراکز  تعداد 
مرکز تا سال 2023 افزایش دهد. این اقدام 
کاالهای  صادرات  نرخ  که  می کند  کمک 
حداکثر  به  اروپا  اتحادیه  مقصد  به  نساجی 
باالی  هزینه های  حال،  عین  در  و  رسیده 

تعدیل شود. کار  نیروی 
برای  ترکیه  دیگر  برنامه های  جمله  از 
افزایش  نساجی،  صادرات  ارزش  ارتقای 
کشور  این  که  تخصصی  اولیه  مواد  میزان 

افزایش  نیز  و  آنهاست  تولید  به  قادر 
نساجی  کاالهای  تمام  عمومی  کیفیت 
کشور  این  دولت  می باشد.  ترکیه،  ساخت 
قالب  در  متعددی  اقتصادی  مشوق های 
تشویق  منظور  به  یارانه،  و  بالعوض  کمک 
فعالیت های  انجام  به  نساجی  شرکت های 
این  با  گرفته؛  نظر  در  توسعه،  و  تحقیق 
توسعه  و  تحقیق  هزینه های  سهم  که  هدف 
 1.8 از  کشور،  این  داخلی  ناخالص  تولید  از 
سال  تا  درصد   3 به   2018 سال  در  درصد 

پیدا کند. افزایش   2023
دولت ترکیه همچنین قصد دارد تعداد مشاغل 
غیررسمی را در صنعت نساجی و پوشاک کاهش 
دهد. این هدف از طریق تمرکز بر کارکنان زن 
در صنعت پوشاک که عمدتا به شکل پیمانی یا 
خواهد شد  می کنند، محقق  کار  خانه  از  خارج 
)تولید پوشاک در خانه جزو مشاغل رسمی در 
ترکیه است(. همچنین چارچوبی برای افزایش 
تعداد موقعیت های شغلی نیمه وقت و کارآموزان 
در نظر گرفته شده که انعطاف پذیری باالتری را 

برای شاغلین در این صنعت ایجاد خواهد کرد.

پارچه های جین  بازار  به  نگاهی 
اصلی  قطب های  از  یکی  عنوان  به  ترکیه 
می شود  شناخته  جهان  در  جین  پارچه  تولید 
کل  از  درصد   9 جین،  پارچه  صادرات  و 
را  کشور  این  نساجی  محصوالت  صادرات 
آمار  اساس  بر  همچنین  می دهد.  تشکیل 
از  کشور  این  سهم  ترکیه،  آمار  موسسه 
حدود  جهان،  در  جین  پارچه  صادرات  کل 
جین  صادرات  ارزش  می باشد.  درصد   9
ترکیه در سال های 2015 و 2016 به ترتیب 
دالر  میلیون   393.6 و  دالر  میلیون   378.3
اعالم شده است. البته در سال 2017 ارزش 
کاهش  با  کشور  این  جین  پارچه  صادرات 
 368.5 رقم  و  شده  مواجه  درصدی   6.4

بوده است. میلیون دالر 
توسط  جین  پارچه های  صادرات  عمده 
اروپا  شمالی،  آفریقای  مقصد  به  ترکیه 
کشورهای  می گیرد.  انجام  دور  شرق  و 
بنگالدش  و  مراکش  ایتالیا،  مصر،  تونس، 
ساخت  جین  پارچه  برای  اصلی  بازار   5
 52 ترکیه   ،2017 سال  در  هستند.  ترکیه 
صادر  تونس  به  جین  پارچه  دالر  میلیون 
صادرات  ارزش  سال،  همین  در  است.  کرده 
است.  بوده  میلیون دالر   47.4 به مصر  جین 
عنوان  به  ایتالیا  به  صادرات  میزان  همچنین 
ترکیه،  پارچه جین  برای  بزرگ  بازار  سومین 
این  است.  شده  اعالم  دالر  میلیون   40 رقم 
کل  از  درصد   38 حدود  مجموعا  کشور  سه 
به خود  را  پارچه جین توسط ترکیه  صادرات 

می دهند. اختصاص 

برنامه ترکیه برای 500 میلیارد دالر صادرات نساجی
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دنیای نساجی

 Business Wire گـروه مترجمیـن مجلـه: آنطـور کـه موسسـه
مـواد  جهانـی  بـازار  ارزش  می شـود  پیش بینـی  کـرده،  گـزارش 
 2016 سـال  در  دالر  میلیـارد   21.8 رقـم  از  نسـاجی،  شـیمیایی 
افزایـش پیـدا کنـد.  27.56 میلیـارد دالر تـا سـال 2022  بـه رقـم 
انتظـار مـی رود ایـن بـازار نـرخ رشـد سـاالنه 3.4 درصـد را در دوره 
طراحـان  تمرکـز  افزایـش  بـا  همـگام  کنـد.  تجربـه  بررسـی  مـورد 
بـرای تصاحـب سـهم بیشـتر از بـازار، طرح هـای مـورد اسـتفاده در 
بـه  آنهـا،  اجـرای  کـه  شـده  متنوع تـر  و  پیچیده تـر  نیـز  منسـوجات 
مـورد  شـیمیایی  مـواد  نتیجـه،  در  دارد.  نیـاز  بیشـتری  فرآیندهـای 
اسـتفاده و سـایر تجهیـزات عملیاتـی نیـز افزایـش پیـدا خواهـد کرد.
داده هـای موسسـه تحقیقـات بازار Allied نشـان می دهـد عوامل 
و فاکتورهـای متعـددی در رشـد بـازار مواد شـیمیایی نسـاجی دخیل 
افزایـش  پوشـاک،  صنعـت  توسـعه  شـامل:  عوامـل  ایـن  هسـتند. 
نوآورانـه  پوشـاک  و  منسـوجات  بـرای  مصرف کننـدگان  تقاضـای 
و طـرح دار، تکامـل مـواد شـیمیایی دوسـتدار محیـط زیسـت بـرای 

صنایـع نسـاجی، و توسـعه صنایـع بسـته بندی، می باشـند کـه همگی 
مسـتلزم اسـتفاده از مقادیـر بسـیار زیـادی مـواد شـیمیایی نسـاجی 
هسـتند. موسسـه Grand View Research شـرکت مشاوره و 
تحقیقـات بـازار مسـتقر در آمریـکا، پیش بینـی کـرده کـه بـازار مواد 
شـیمیایی نسـاجی سـاخت آمریـکا بـا نـرخ رشـد سـاالنه 3.8 درصـد 
بیـن سـال های 2016 تـا 2025 مواجـه خواهـد بـود و ارزش خالص 

آن بـه 930.1 میلیـون دالر تـا سـال 2025 خواهـد رسـید. 
بایـد توجـه داشـت قیمـت پاییـن پوشـاِک بـه اصالح فسـت فشـن 
نیـز میـزان مصـرف مـواد شـیمیایی مرتبـط بـا نسـاجی را افزایـش 
بـرای  همـواره  پوشـاک  تولیدکننـدگان  کـه  آنجایـی  از  اسـت.  داده 
کاهـش هزینه هـای خـود تحت فشـار قـرار دارنـد، آنها معمـوال مواد 
ایـن  کـه  می کننـد  اسـتفاده  خـود  پارچه هـای  در  را  ارزان  شـیمایی 
موضـوع، نگرانی هـا در مـورد سـالمت انسـان ها و محیـط زیسـت را 
افزایـش می دهـد. بـه منظـور جلوگیـری از ایـن نگرانی هـا، ضروری 
بـا  گران قیمت تـر  شـیمیایی  مـواد  از  اسـتفاده  خرده فروشـان  اسـت 
حداقـل مـواد سـمی را در زنجیـره تامیـن، ترویـج کـرده و گسـترش 

. هند د

صنعت مبلمان منزل، محرک رشـد بازار
بررسـی موسسـه Grand View Research همچنیـن تاکیـد 
می کنـد کـه صنعـت مبلمـان منـزل، بـازار مصـرف مـواد شـیمیایی 
سـیطره  تحـت   2017 و   2016  ،2015 سـال های  در  را  نسـاجی 
بخـش  در  اسـتفاده  مـورد  شـیمیایی  مـواد  اسـت.  داده  قـرار  خـود 
میلیـون   6353.5 ارزش  بـه  سـهمی  بـا  آهارزنـی،  و  پوشـش دهی 
دالر، پرمصرف تریـن اقـالم در ایـن حـوزه محسـوب می شـود که در 
سـال 2015 بیـش از 30 درصـد از کل تقاضـای جهانـی را بـه خـود 
اختصـاص داده اسـت. بخـش چـاپ نیـز از جمله بخش هـای نوظهور 

بازار 27 میلیارد دالری
چشم انداز بازار مواد شیمیایی نساجی 
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دنیای نساجیخبرنامه

بـرای مصـرف مـواد شـیمیایی اسـت و محبوبیـت پارچه هـای چاپـی 
رو بـه افزایـش اسـت. 

نسـاجی  شـیمیایی  مـواد  بـازار  در  کلیـدی  بازیگـران  و  فعـاالن 
از:  عبارتنـد 

Covestro AG. Lonsen Inc.. Archroma. BASF. 
Dow Chemical Company. Bayer AG. Huntsman 
International LLC and Sumitomo Chemicals.
شـرکت های  از  زیـادی  تعـداد  شـرکت ها،  ایـن  بـر  عـالوه  البتـه 

فعالیـت هسـتند. بـه  بـازار مشـغول  ایـن  نیـز در  دیگـر 

بازار آسیا، کانون رشد 
بـر اسـاس ایـن گـزارش، انتظـار مـی رود منطقـه آسـیا اقیانوسـیه 
نسـاجی  شـیمیایی  مـواد  از  اسـتفاده  زمینـه  در  را  رشـد  سـری ترین 
داشـته باشـد. در سـال 2017، بازار این منطقه سهم 63.35 درصدی 
از بـازار جهانـی مـواد شـیمیایی نسـاجی از لحـاظ میـزان مصرف، به 
 Transparency خـود اختصـاص داده اسـت. گـزارش موسسـه 
و  چیـن  کشـورهای  می دهـد  نشـان  نیـز   Market Research
هنـد مجموعـا بیـش از 70 درصـد ایـن بـازار در منطقـه آسـیا را در 
اختیـار دارنـد. همچنیـن بنـگالدش حـدود 800 میلیـون دالر انـواع 

رنـگ و مـواد شـیمیایی نسـاجی را در هـر سـال مصـرف می کنـد.

محدودیت ها
شـیمیایی  مـواد  بـازار  رشـد  بـه  رو  رونـد  کنـار  در  اسـت  گفتنـی 
نسـاجی، محدودیت هـای اصلـی در ایـن بـازار شـامل تاثیـرات منفی 
زیسـت محیطی  مقـررات  نیـز  و  زیسـت  محیـط  بـر  شـیمیایی  مـواد 
اخیـر  نوآوری هـای  حـال،  ایـن  بـا  می باشـد.  کشـورها  سـختگیرانه 
کـه ایده هـای نوآورانـه در زمینـه پارچه هـای ضدمیکروبـی، لوکـس 
اسـتفاده  دامنـه  می توانـد  کـرده،  نسـاجی  حـوزه  وارد  را  و ضدلـک 
انتظـار  نمایـد.  نسـاجی گسـترده تر  را در صنعـت  مـواد شـیمیایی  از 
اسـتریلیزه«  »منسـوجات  نظیـر  تکنولوژی هایـی  ظهـور  مـی رود 
زمینه هـای بیشـتری را بـرای رقابـت در بـازار طـی سـال های آینـده 

بـه وجـود آورد.
مقرراتـی   2008 ژانویـه  از  اروپـا  اتحادیـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
موسـوم بـه »دسـتورالعمل یکپارچـه کنتـرل و جلوگیـری از آلودگـی 
)IPPC(« را بـه اجـرا گذاشـته و در کنـار آن، مقرراتـی را در زمینـه 
ثبـت، ارزیابـی، مجوزدهـی و اعمال محدودیـت برای مواد شـیمیایی 
 REACH نظیـر  ابتـکاری  طرح هـای  می کنـد.  اعمـال  را  مختلـف 
تقاضـا بـرای مـواد شـیمیایی نسـاجی در اروپـا را بـه شـدت کاهـش 
اسـتفاده  آلمـان  و  هلنـد  نظیـر  کشـورهایی  همچنیـن  اسـت.  داده 
سـالمت  و  زیسـت  محیـط  کـه  نسـاجی  شـیمیایی  مـواد  برخـی  از 

کرده انـد. ممنـوع  می انـدازد،  مخاطـره  بـه  را  انسـان ها 
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دنیای نساجی

گزارشی  اساس  بر  مجله:  مترجمین  گروه 
کرده،  منتشر  تازگی  به  مکنزی  موسسه  که 
طی 10 سال آینده برندها و خریداران عمده 
واردات  احتماال  آمریکا،  و  اروپا  منطقه  در 
چین،  نظیر  کشورهایی  از  آماده  پوشاک 
داد.  خواهند  کاهش  را  ویتنام  و  بنگالدش 
از  نظرسنجی  از  بعد  گزارش  این  یافته های 
دست  به  اجرایی  مدیر  و  خریدار  برند،   180

آمده است.
شرکت های  که  می کند  تاکید  گزارش  این 
آینده، شرکت هایی هستند  در  موفق  پوشاک 
دو  در  را  پوشاک  ارزش  زنجیره  ارتقای  که 
جغرافیای  از  منابع  تامین  کنند:  دنبال  جبهه 

هر  اتوماسیون.  سمت  به  حرکت  و  نزدیک 
گرفته  قرار  توجه  مورد  باید  مولفه ها  این  دو 
برندها  شوند.  پیگیری  پایدار  طریق  به  و 
ایاالت  و  اروپا  در  پوشاک  خرده فروشان  و 
نخواهند  قادر  نزدیک  آینده  در  آمریکا  متحد 
روش های  به  را  کسب وکارشان  که  بود 
مرسوم انجام دهند و انتظار رونق و پیشرفت 

باشند.  داشته  نیز 
برندهای خارجی ناگزیر به اجرای برنامه های 
جدید هستند چراکه هزینه تولید در کشورهای 
این  در  دستمزدها  افزایش  دلیل  به  آسیایی 
کشورها باال خواهد رفت. برندها و خریداران در 
اروپا و آمریکا در آینده باید پوشاک خود را در 

کشورهای همجوار نظیر مکزیک )برای آمریکا( 
و ترکیه )برای اروپا( به جای چین، بنگالدش 
برندها  ترتیب،  این  به  نمایند.  تولید  ویتنام،  و 
قادر خواهند بود که پوشاک مورد نظرشان را در 
خرده فروشی  عرصه  وارد  کمتری،  زمان  مدت 
با  که  خصوص  به  نمایند.  توزیع  شبکه  و 
خریداران  مد،  عرصه  روزانه  تغییرات  به  توجه 
مورد  پوشاک  هستند  مایل  مصرف کنندگان  و 
کمتر  هزینه  با  و  کمتر  زمان  در  را  نیازشان 

دریافت کنند.
تولید  برای  مکنزی،  گزارش  اساس  بر 
صادرات  و  چین  در  جین  شلوار  جفت  یک 
دالر   12.04 آمریکا،  متحد  ایاالت  به  آن 
تولید  برای  هزینه  این  است.  الزم  هزینه 
 10.57 آمریکا،  به  صادرات  و  مکزیک  در 
شلوار  جفت  یک  تولید  همچنین  است.  دالر 
جین در چین و صادرات آن به اروپا 12.46 
هزینه دارد در حالی که تولید آن در ترکیه و 
خواهد  هزینه  دالر   12.08 اروپا  به  صادرات 
در  پوشاک  تولید  هزینه  بنابراین  داشت. 
کمتر  چین  با  قیاس  در  مکزیک  یا  ترکیه 
طول  روز   30 موضوع،  این  کنار  در  است. 
ایاالت  مقصد  به  چین  از  کاال  تا  کشد  می 
زمان  مدت  که  حالی  در  شود  حمل  متحد 
ارسال کاال از مکزیک به آمریکا 2 روز و از 
البته  است.  روز   6 تا   3 بین  آلمان  به  ترکیه 
مراتب  به  بنگالدش  در  تولید  هزینه های 
این  از  بنگالدش  لذا  و  است  چین  از  کمتر 

دارد. قرار  بهتری  حیث در موقعیت 

اروپا و آمریکا واردات پوشاک از آسیا را کاهش می دهند
موسسه مکنزی برای سال 2025 پیش بینی کرد
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پـی  در  پوشـاک«،  و  نسـاجی  »صنعـت  ماهنامـه  گـزارش  بـه 
عملکـرد چشـمگیر بخـش نسـاجی و پوشـاک مالزی در سـال 2017، 
جـاری  سـال  در  بخـش  ایـن  در  خارجـی  مسـتقیم  سـرمایه گذاری 
میالدی افزایش داشـته اسـت. بر اسـاس اعالم رسـمی دفتر توسـعه 
سـرمایه گذاری مالـزی )MIDA(، در فاصلـه ژانویـه تـا ژوئن 2018 
و  نسـاجی  در بخـش  میلیـون دالر سـرمایه گذاری   58.73 مجموعـا 
پوشـاک ایـن کشـور انجام گرفتـه که از ایـن میـزان، 26.87 میلیون 

دالر مربـوط بـه سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجـی بـوده اسـت.
بـر اسـاس ایـن گـزارش، در سـال گذشـته میـالدی مجموعا 102 
میلیـون دالر سـرمایه گذاری در قالـب 12 پـروژه، در بخـش نسـاجی 
و پوشـاک مالـزی انجـام گرفتـه کـه از ایـن میـزان، 77.35 میلیـون 
دالر یعنـی 75.2 درصـد، توسـط سـرمایه گذاران خارجی تزریق شـده 
اسـت. تمامـی ایـن پروژه هـا روی هم رفتـه 1850 فرصـت شـغلی از 
جملـه بـرای مهندسـان، مسـئوالن کنتـرل کیفیـت، و تکنسـین های 

بـا مهـارت بـاال، ایجاد کرده اسـت.
خـوب  عملکـرد  مبنـای  بـر  مالـزی  سـرمایه گذاری  توسـعه  دفتـر 
در  سـرمایه گذاری ها  کـه  می کنـد  پیش بینـی  امسـال  اول  نیمـه 
بخـش نسـاجی و پوشـاک، در کل سـال 2018 ادامـه پیـدا خواهـد 
افزایـش سـرمایه گذاری مسـتقیم  بانـک توسـعه آسـیایی نیـز  کـرد. 
خارجـی در مالـزی در طـول سـال 2018 را مثبـت ارزیابـی کـرده 
اسـت. واقعیـت این اسـت کـه برخـی سـرمایه گذاری ها کـه در حوزه 
تکنولـوژی دیجیتـال انجـام گرفتـه، خوش بینی هـا را افزایـش داده و 
افق هـای جدیـدی را بـرای صنعـت نسـاجی و پوشـاک مالـزی ایجاد 
کـرده اسـت. همیـن موضوع نیـز فعاالن ایـن بخـش را ترغیب کرده 
کـه بـه دنبـال بازارهـای بکـر و کشـف نشـده رفتـه و نیـز حرکت به 
سـمت اهـداف بلندپروازانـه در حـوزه تولیـد را در دسـتور کار قـرار 

 . هند د
در سـال 2017 بخـش نسـاجی و پوشـاک روی هم رفتـه، جایـگاه 
بـر  و  داشـته  مالـزی  تولیـدی  کاالهـای  صـادرات  در  را  یازدهـم 

ایـن  بـرای  درآمـد  دالر  میلیـارد   3.67 دولتـی،  آمارهـای  اسـاس 
کشـور بـه همـراه داشـته اسـت. دفتـر توسـعه سـرمایه گذاری مالزی 
بـه صنعـت پوشـاک مالـزی جهـت انطباق بـا اتوماسـیون و اسـتفاده 
تولیـد،  تولیـد هوشـمند در فرآیندهـای  الگوهـا و تکنولوژی هـای  از 
در  را   2018 طراحـی  و  مـد  کنفرانـس  دفتـر  ایـن  می کنـد.  کمـک 
سـپتامبر امسـال در مالـزی برگـزار کـرده و تـالش کـرده از طریـق 
گردهـم آوردن پژوهشـگران، طراحـان، تولیدکننـدگان مـواد اولیـه و 
...، صنعـت مـد و پوشـاک مالـزی را بـه سـطوح جدیـدی از توسـعه 

برسـاند.
را  مزیت هایی  چین،  و  آمریکا  بین  تجاری  جنگ  این،  بر  عالوه 
از  آسیا  شرقی  جنوب  منطقه  در  پوشاک  تولیدکننده  کشورهای  برای 
تولیدکنندگان  اینکه  به  توجه  با  است.  داشته  همراه  به  مالزی  جمله 
از  پرهیز  شاید  و  هزینه ها  افزایش  دلیل  به  چینی،  پوشاک  و  نساجی 
مواجهه با تعرفه های آمریکا، به دنبال انتقال خطوط تولید خود هستند، 
کشورهای منطقه آسه آن از جمله مالزی جزو مقاصد اولویت دار در این 

زمینه محسوب می شوند.

افزایش سرمایه گذاری در صنعت پوشاک مالزی
دفتر توسعه سرمایه گذاری مالزی اعالم کرد

دنیای نساجیخبرنامه
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دنیای نساجی

از  یک سوم  از  بیش  شده،  منتشر  تازگی  به  که  گزارشی  اساس  بر 
مربوط  می شوند،  منتشر  اقیانوس ها  در  که  میکروپالستیک هایی  تمام 
به  است.  پوشاک  و  مد  در صنعت  استفاده شده  مصنوعی  منسوجات  به 
گزارش ماهنامه »صنعت نساجی و پوشاک«، هر بار که یک قلم لباس 
شسته می شود، بالغ بر 700 هزار الیاف میکروپالستیک وارد اقیانوس ها 
غذایی  زنجیره  وارد  شده،  بلعیده  آبزیان  توسط  ذرات  این  که  می شوند 

می گردد و احتماال در بشقاب های شام خانواده ها قرار می گیرد. 
در  مهمی  نقش  پوشاک  از  بعدی  نگهداری  نحوه  زمینه  این  در 
این  از  برون رفت  راه  می کند.  ایفا  کربنی  و  پالستیکی  آلودگی های 
بشویند،  را در دماهای کمتری  لباس های خود  افراد  آن است  معضل 
از کیسه های لباسشویی شبکه ای )مش دار( برای گیر انداختن نخ های 
استفاده  کمتر  ضربه ای  خشک کن های  از  کنند،  استفاده  آزاده شده 
لباسشویی  ماشین  فاضالب  لوله  ورودی  در  را  فیلترهایی  یا  و  نمایند 
حفاظت  بین المللی  اتحادیه  توسط  انجام شده  تحقیقات  کنند.  نصب 
محاسبات،  طبق  که  می کند  اشاره  گزارشی  در   )IUCN( طبیعت  از 
اقیانوس ها  در  منتشرشده  میکروپالستیک های  کل  از  درصد   34.8

است. مصنوعی  و  سینتتیک  منسوجات  خشکشویی  از  ناشی 
در  قابل مالحظه ای  نقش  و  است  آب  به  وابسته  شدت  به  مد  صنعت 

این صنعت همچنین  بازی می کند.  در سراسر جهان  آبی  منابع  آلودگی 
به شدت انرژی محور است و 1.2 میلیون تن گاز دی اکسید کربن یعنی 
بیش از مجموع انتشار ناشی از پروازهای بین المللی و حمل و نقل دریایی، 
منتشر می کند. بر اساس گزارش موسسه مکنزی که اوایل امسال منتشر 
شده، پیش بینی می شود رشد ساالنه تقاضای جهانی برای پوشاک از 1.5 
درصد در سال 2016 به 3.5 تا 4.5 درصد تا پایان سال 2018 برسد و 

احتماال در سال های آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
پسماندها  تولید  با  مقابله  برای  فوری  اقدامات  باید  زمینه  این  در 
این  گیرد.  انجام  پوشاک  اقالم  تک تک  عمر  چرخه  در  ضایعات  و 
تولید  پروسه  جریان  در  آب محور  فرآیندهای  اصالح  شامل  اقدامات 
نظیر حذف رنگ های اضافی و مقابله با دور ریختن پوشاک در پایان 
چرخه عمر آن، می باشد. در حال حاضر، سه پنجم یا 60 درصد از کل 
زباله  دفن  مراکز  روانه  تولید  از  بعد  سال  یک  تنها  تولیدی،  پوشاک 

یا سوزانده می شود. شده 
الزم به ذکر است که صنعت پوشاک یکی از چندین و چند صنعتی 
زیادی  تولید حجم  و  و آب  آلودگی در هوا  انتشار  از طریق  است که 
سه گانه  اثر  می شود،  سوزانده  یا  شده  دفن  نهایت  در  که  ضایعات  از 

می گذارد. زیست  محیط  بر 

شستشوی لباس ها میکروالیاف آزاد می کند
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تولید و تجارت پنبه

پیش بینی رکورد 27.5 میلیون تن برای مصرف جهانی
گزارش ماهانه کمیته مشورتی جهانی پنبه )اول نوامبر 2018(

پنبـه  تولیـد جهانـی  کـه  در شـرایطی  مترجمیـن مجلـه:  گـروه 
و  قیمت هـا  افزایـش  تاثیـر  تحـت   2017-18 زراعـی  فصـل  در 
متعاقبـا افزایـش سـطح زیرکشـت، بـا افزایـش مواجه شـد، کمیته 
مشـورتی جهانـی پنبـه )ICAC(، رشـد بیشـتر تولیـد جهانـی در 
فصـل زراعـی 19-2018 را متصـور نیسـت چراکـه انتظـار می رود 
کنـد.  پیـدا  کاهـش  زراعـی  فصـل  ایـن  در  کشـت  زیـر  سـطح 
پیش بینـی می شـود سـه تولیدکننـده اصلـی پنبـه در جهـان یعنـی 
هنـد، چیـن و ایـاالت متحـد آمریـکا بـا کاهـش تولیـد در فصـل 

زراعـی 19-2018 مواجـه باشـند.
ICAC، تولیـد پنبـه هنـد در  بـر اسـاس جدیدتریـن پیش بینـی 

فصـل زراعـی جـاری رقـم 6.05 میلیـون تـن خواهـد بـود کـه 5 
درصـد نسـبت بـه فصـل زراعی گذشـته کمتر اسـت. با ایـن حال، 
هنـد همچنـان بـه عنـوان بزرگتریـن تولیدکننـده پنبـه در جهان با 
سـهم 23 درصـد از کل تولیـد جهانی، مطرح خواهـد بود. در مورد 
چیـن، انتظـار مـی رود تولید پنبـه این کشـور رقـم 5.8 میلیون تن 
باشـد کـه 2 درصـد نسـبت به فصـل زراعی گذشـته کمتـر خواهد 
بـود. در مـورد ایـاالت متحـد آمریـکا نیـز میـزان تولیـد پنبـه در 
فصـل زراعـی جـاری رقـم 4.3 میلیـون تـن پیش بینـی می شـود 
کـه در قیـاس بـا فصـل زراعـی گذشـته 6 درصـد کاهـش نشـان 
ایالـت  در  اخیـر  آب و هوایـی  نامطلـوب  شـرایط  البتـه  می دهـد. 
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تولید و تجارت پنبه

از  بعـد  آمریـکا  در  پنبـه  تولیـد  بـزرگ  منطقـه  )دومیـن  جورجیـا 
تگـزاس( در ایـن پیش بینـی لحـاظ نشـده اسـت. 

و  حمایـت  افزایـش  کشـت،  سـطح  افزایـش  آفریقـا،  غـرب  در 
سـرمایه گذاری دولـت احتمـاال منجـر بـه تقویـت تولیـد پنبـه در 
ایـن منطقـه شـده و میـزان تولیـد را بـه رکـورد 1.3 میلیـون تـن 
اسـترالیا،  مـورد  در  19-2018 خواهـد رسـاند.  زراعـی  در فصـل 
پیش بینـی می شـود میـزان تولیـد پنبـه در فصـل زراعـی جاری در 
قیـاس بـا فصـل زراعـی گذشـته 44 درصـد کاهـش پیـدا کند که 
ایـن موضـوع از دسترسـی محـدود بـه منابـع آبـی در ایـن کشـور 
برزیـل  کشـور  در  مـی رود  انتظـار  مقابـل،  در  می گیـرد.  نشـئت 
میـزان تولیـد پنبـه بـه دلیـل افزایـش سـطح زیـر کشـت، افزایش 

پیـدا کنـد و بـه رکـورد چشـمگیر 2.3 میلیـون تـن بالـغ گـردد.

ثبـت  از  پنبـه،  جهانـی  مشـورتی  کمیتـه  پیش بینـی  جدیدتریـن 
رکـورد 27.5 میلیـون تـن، بـرای مصـرف جهانـی پنبـه حکایـت 
 2017-18 زراعـی  فصـل  بـا  قیـاس  در  رقـم  ایـن  کـه  می کنـد 
افزایـش 3 درصـدی نشـان می دهـد. در فصل زراعـی 2017-18 
نیـز میـزان مصـرف جهانی پنبـه افزایـش 9 درصدی را نسـبت به 

فصـل زراعـی ماقبـل ثبـت کـرده بود.
بـر مبنـای برآوردهـای فعلی در مـورد عرضه و تقاضـا، موجودی 
جهانـی پنبـه تـا تاریـخ 31 جـوالی 2019 بـه 17.7 میلیـون تـن 
کاهـش پیـدا خواهـد کرد کـه 6 درصد در مقایسـه با مدت مشـابه 
سـال قبـل کمتر اسـت. این کاهـش 6 درصدی، موجـودی جهانی 
پنبـه را بـه رقمـی در سـطح 7 سـال قبـل خواهـد رسـاند. نگاهی 
بـه آمـار گذشـته نشـان می دهـد موجـودی پایـان دوره پنبـه در 
جهـان از 23 میلیـون تـن در فصـل زراعـی 15-2014 بـه 18.9 
میلیـون تـن در پایـان فصل زراعـی 18-2017 کاهـش پیدا کرده 

کـه مبیـن افـت 22 درصـدی در این بـازه زمانی اسـت.
بـا وجـود اینکه موجـودی پنبه چین بـه رقم تقریبـی 8.2 میلیون 
تـن تـا 31 جـوالی امسـال کاهـش پیـدا کـرده اسـت )کمتریـن 
میـزان از فصـل زراعـی 12-2011(، امـا میـزان موجـودی پنبـه 
در خـارج از چیـن بـرای سـومین فصـل زراعـی متوالی بـا افزایش 
همـراه بـوده و از رقـم 10 میلیـون تن تا تاریـخ 31 جوالی 2018 
عبـور کـرده اسـت. ایـن میـزان ذخایـر پنبـه در خـارج از چین، از 

نظـر تاریخـی بی سـابقه اسـت.

پیش بینی میزان عرضه و تقاضای جهانی پنبه )همه ارقام به میلیون تن(
19-182018-172017-2016دوره

تغییرات ماهانهمیزانتغییرات ماهانهمیزانتغییرات ماهانهمیزانشرح

0.0226.310.36-23.080.0026.89تولید
0.1027.530.00-0.0226.81-24.50مصرف
0.15-0.039.78-8.090.009.00واردات
0.15-0.039.78-8.180.009.00صادرات

18.810.0118.890.0917.670.52موجودی آخر دوره
838889شاخص Cotlook A )سنت/پوند(
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تولید و تجارت پنبهخبرنامه

و  مهم  بسیار  محصوالت  نمونه  از  پنبه 
تولید  و  نساجی  صنعت  در  اهمیت  حائز 
می رود؛  شمار  به  جهان  در  البسه  و  پوشاک 
از  یکی  عنوان  به  ایران  کشور  که  حوزه ای 
محصول،  این  تولید  قابل توجه  عرصه های 
است.  برخوردار  دیرین  عقبه ای  و  سابقه  از 
فعالیت های  از  همواره  پنبه  کشت  و  تولید 
در  و  می رفته  شمار  به  جهان  در  مهم  بسیار 
این محصول  اهمیت  به  توجه  با  حال حاضر 
نقش  البسه،  و  پوشاک  تولید  در  استراتژیک 
نساجی  صنعت  توسعه  در  آن  تعیین کننده 

است. غیرقابل انکار 
دو  اتصـال  نقطـه  می تـوان  را  پنبـه  تولیـد 
حـوزه زراعـت و صنعـت نسـاجی نـام نهـاد و 
بـا ایـن اوصـاف، پیشـرفت و رونـق در حـوزه 
اشاره شـده باعـث رشـد و شـکوفایی عرصـه 
و  یکسـو  از  محصـول  ایـن  ِکشـت  زراعتـی 
از  پنبـه  تولیـد  و  نسـاجی  صنعـت  توسـعه 
دیگـر سـو خواهد شـد. بنابـر مطالعـات انجام 
شـده، پنبـه بـه واسـطه نـوع الیـاف و ظرافت 
آن بـه انـواع و اقسـام مختلفـی تقسـیم بندی 
می شـود و هرچـه طـول الیـاف ایـن محصول 
بیشـتر باشـد بـه همـان میـزان بـر ظرافت و 

کیفیـت آن افـزوده خواهـد شـد.
مولفه های  و  شاخصه ها  از  یکی  اساسا 
تعیین کننده در کیفیت یک لباس، را می توان 
در نوع و درصد پنبه به کاررفته  در آن جستجو 
متاسفانه  این محصول،  اهمیت  کرد. علیرغم 
در طی چهار دهه اخیر، میزان تولید پنبه در 
است.  بوده  همراه  تنزل  و  کاهش  با  کشور 
مجمد جعفر شهالیی نژاد، عضو هیئت مدیره 
گفتگویی  در  ایران  نساجی  صنایع  انجمن 

عنوان  تحت  برنامه ای  قالب  )در  رادیویی 
کرد:  اظهار  خصوص  این  در  ایرانی(  کاالی 
در  این  و  است  اندک  کشور  در  پنبه  تولید 
شرایطی است که نزدیک به 45 سال پیش، 
250 هزار تن  به  پنبه در کشور  تولید  میزان 
رسیده بود و پس از آن )و در طی دهه های 
با کاهش  از تولید به تدریج  اخیر( این حجم 
واکاوی  و  تشریح  در  وی  است.  شده  همراه 
ایران  در  پنبه  تولید  کاهش  در  موثر  عوامل 
کشاورزان  ترغیب  و  تشویق  عدم  می گوید: 
تنزل میزان کشت و  از دالیل مهم در  یکی 
تولید پنبه به شمار می رود و این در شرایطی 
توسعه یافته  از کشورهای  برخی  در  که  است 
به  پنبه  از  غیره  و  اسپانیا  آمریکا،  همچون 

می شود. یاد  استراتژیک  محصولی  عنوان 
مسـاحت  بـودن  کوچـک  شـهالیی نژاد، 
اراضـی کشـت پنبـه و وجـود برخـی مافیاها 

و  مشـکالت  دیگـر  از  را  عرصـه  ایـن  در 
چالش هـای پیـش روِی این فعالیـت تولیدی 
عنـوان می کنـد. در حال حاضـر، در برخی از 
کشـورهای اروپایـی، اسـتفاده از لباس هایـی 
بـا نـخ پنبـه بـرای برخـی گروه هـای سـنی، 
می شـود  پیشـنهاد  و  توصیـه  تنهـا  نـه 
بلکـه امـری اجبـاری و ضـروری محسـوب 
می شـود. چنیـن اهمیـت و ضرورتـی، مویـد 
نقـش تعیین کننـده ایـن محصـول در حفـظ 
سـالمت جامعـه )بـه خصـوص بـرای برخـی 

اسـت. سـنی(  گروه هـای  از 
قیمت  بودن  باال  دالیل  از  یکی  )اساسا 
میزان  به  نوزاد،  البسه  و  بچگانه  پوشاک 
گرفته  کار  به  کیفیت  نوع  و  پنبه  خلوص 
معطوف  آن  تولید  در  محصول  این  شده 
از  برخی  و  دوخت  ظرافت  البته  که  می شود 
و  خیره کننده  افزایش  در  دیگر  مولفه های 

نیم نگاهی بر کشت و صنعت پنبه در ایران
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تولید و تجارت پنبهعلمی، تخصصی

باال بودن قیمت چنین لباس هایی موثر است 
آن  به موضوعیت گزارش، طرح  توجه  با  که 

در این مجال، ضروری به نظر نمی رسد(
نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  عضو 
)نقش  فوق  موضوع  بر  تاکید  ضمن  ایران 
کرد:  اظهار  جامعه(  عمومی  سالمت  در  پنبه 
هزار   35 حدود  کشور  در  پنبه  تولید  میزان 
تن برآورد می شود و به واقع از این محصول 

یاد کرد. می توان تحت عنوان طالی سفید 

پیش بینی 100 هزار هکتار اراضی زیر 
کشت پنبه تا پایان برنامه ششم توسعه
مجری  هزارجریبی  ابراهیم  پیش  چندی 
جهاد  زراعِت  امور  معاونت  پنبه  طرح 
انجام شده  پیش بینی  به  اشاره  با  کشاورزی 
مورد  پنبه  از  درصد   70 داخلی  تامین  برای 
نیاز کشور تا پایان برنامه ششم توسعه گفت: 
تا پایان این مقطع، می باید میزان کشت پنبه 
در کشور به 292 هزار تن افزایش یابد و به 
باید  هدفی،  چنین  به  دستیابی  برای  تعبیری 
هکتار  هر  در  پنبه  کیلوگرم   94 و  هزار   28
برنامه  پایان  تا  می گوید:  وی  شود.  کشت 
 100 به  پنبه  زیر کشت  توسعه، سطح  ششم 

توسعه  هزارجریبی  رسید.  خواهد  هکتار  هزار 
تحقق  ضروریات  از  یکی  را  نِشایی  کشت 
عنوان  پنبه(  تولید  میزان  )افزایش  امر  این 
برنامه  پایان  تا  وی  اظهارات  بنابر  و  می کند 
ششم توسعه، مقرر است از 100 هزار هکتار 
 40  ، شده  پیش بینی  پنبه  زیرِکشِت  زمین 
هزار هکتار با کشت نشائی و 60 هزار هکتار 

شود. عملیاتی  مستقیم  ِکشت  واسطه  به 

نساجی  تولید  زنجیره 
تا تهیه پوشاک پنبه  از کشت 

جلب  واسطه  به  شغلی  فرصت های  توسعه 
در  فعالیت  برای  کشاورزان  انگیزه  جذب  و 
این حوزه، در سایه سودآوری ناشی از کشِت 
ضروریاتی  از  یکی  خاص،  محصول  این 
بار  از  می توان  آن  بر  تکیه  با  که  است 
کاست.  کشور  در  بیکاری  مشکالت  سنگین 
حوزه ای  هر  در  تولید  توسعه  تردید،  بدون 
افزایش  و  بیکاری  مشکالت  کاهش  به 
صورت  در  و  می انجامد  شغلی  فرصت های 
تولیدشده،  محصول  برای  تقاضا  بودن  باال 
این فرآیند و هدف با سهولت هرچه بیشتری 

خواهد شد. انجام 

این  موید  جهان  در  پنبه  بین المللی  بازار 
و  باال  تقاضای  همواره  که  است  واقعیت 
وجود  آن  تهیه  و  خرید  برای  قابل توجهی 
امر  این  شایسته تر  تحقق  البته  که  دارد 
مستلزم  ایران،  در  پنبه  تولیدکنندگان  برای 
دستگاه های  بیشتر  هرچه  حمایتی  اقدامات 
مناسبات  بودن  مطلوب  و  مناسب  ذیربط، 
تبلیغات  و  حرفه ای  بازاریابی  بین المللی، 

است. گسترده 
عبدا... کاشفی، یکی از فعاالن عرصه زراعت 
خبرنگاران  باشگاه  با  گفتگو  در  کشاورزی  و 
جوان، گفت: تولید هر محصول زراعی، نیازمند 
و  خالء  در  یقینا  و  است  پشتیبانی  و  حمایت 
فقدان پشتیبانی الزم، انگیزه الزم در کشاورزان 
هدف گذاری شده  محصوالت  کشِت  برای 
به وجود نخواهد آمد. وی افزود: به اعتقاد بنده، 
توسعه  ضروریات  از  یکی  گسترده  تبلیغات 
به  پنبه  جمله  از  کشاورزی  محصوالت  کشت 
به  ایران  در  متاسفانه  که  امری  می رود؛  شمار 
نحو شایسته ای، عملیاتی و محقق نشده است.

و  زارعان  از  بسیاری  گفت:  کاشفی 
پرداخت  برای  کافی  توان  از  کشاورزان 
قطعا  و  نیستند  برخوردار  تبلیغاتی  هزینه های 
ضریب  افزایش  شاهد  امر،  این  تسهیل  با 
تقاضای داخلی و خارجی برای خرید و تهیه 
همین  و  بود  خواهیم  کشاورزی  محصوالت 
پرتابی  سکوی  مثابه  به  می تواند  موضوع 
حوزه  بیشتر  هرچه  توسعه  و  رشد  برای 
زراعت و کشاورزی در کشور محسوب شود.
مسئوالن  برخی  نظر  اظهار  که  آنچنان 
هدف  با  کارهایی  دستور  می دهد،  نشان 
بالقوه  ظرفیت های  از  بیشتر  هرچه  استفاده 
پنبه  تولید  و  در کشت  نهان  و  موجود  شغلی 
با  هزارجریبی  که  امری  گرفته،  قرار  نظر  مد 
نساجی  تولید  زنجیره  پیگیری  موضوع  طرح 
نوید  داخلی،  پوشاک  تهیه  تا  پنبه  کشت  از 

آن را داده است.
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تولید و تجارت پنبهخبرنامه

به  دیار  این  از  مانه و سملقان که  پنبه کاران 
عنوان قطب تولید پنبه استان خراسان شمالی 
روبه رو  مشکالتی  با  هم اکنون  می شود  یاد 
هستند و ادامه این وضعیت، برداشت محصول 
و  مانه  شهرستان  است.  کرده  غیراقتصادی  را 
خراسان  پنبه  وش  درصد   70 حدود  سملقان 
شمالی را تامین می کند که به گفته کارشناسان 
تالش  با  استان  پنبه  مرغوب ترین  کشاورزی، 
کشاورزان این خطه تولید می شود. پنبه یکی از 
گیاهان صنعتی مهم دنیا است که در بسیاری 
از صنایع به خصوص نساجی و روغن خوراکی 
راهبردی  گیاه  نوعی  به  و  دارد  فراوانی  کاربرد 

محسوب می شود.
پنبه کاران روستای کیکانلوی مانه و  از  یکی 
به  که  است  سال   30 از  بیش  گفت:  سملقان 
 16 هرسال  و  هستم  مشغول  کشاورزی  شغل 
پنبه  به کشت  را  اراضی کشاورزی ام  از  هکتار 
زیاد  به علت مشکالت  اما،  اختصاص می دادم 
امسال فقط 3 هکتار از این محصول را کشت 
اظهار  خیر  نعمت اهلل  ایرنا،   گزارش  به  کردم. 
داشت: هم اکنون هم باید روزانه 30 تا 40 نفر 
کارگر محصول را جمع آوری کند اما، به علت 
هزینه های زیاد کاشت، داشت و برداشت سود 

چندانی عاید کشاورز نمی شود.
 

مانه در  پنبه  برداشت  کمباین  نبود 
بخش  در  پنبه کار  کشاورزان  از  دیگر  یکی 
مانه گفت: برداشت محصول به صورت دستی 
برای کشاورز سودی ندارد که این خود یکی از 
علل اصلی افزایش هزینه ها و قیمت تمام شده 
کمبود  افزود:  رحیمی  محسن  است.  محصول 
کارگر مورد نیاز در زمان برداشت پنبه از جمله 

مشکالت پنبه کاران است که امیدواریم با تامین 
مکانیزه  برداشت  برای  نیاز  مورد  کمباین های 
برطرف  مشکالت  بعد،  سال های  در  محصول 
تمام شده  هزینه های  امسال  افزود:  وی  شود. 
نهاده ها  قیمت  افزایش  علت  به  محصول  این 
زمین  و  آب  اجاره  کود، حمل ونقل،  بذر،  چون 
اگر خود  و  است  باالتر  به سال گذشته  نسبت 

شخص مالک نباشد اصال به صرفه نیست.
رحمت ناطقی یکی دیگر از پنبه کاران بخش 
مانه گفت: روزهای اول که پنبه در این شهرستان 
برداشت شد خریدارانی از استان گلستان حضور 
داشتند و پنبه را کیلویی 70 هزار ریال خریداری 
پنبه موجب  اما، گفته شده که خرید  می کردند 
شیوع آفت در استان دیگر می شود به همین دلیل 
وی  نمی شود.  داده  محصول  این  خروج  اجازه 
افزود: این موضوع در کاهش شدید قیمت پنبه 
تاثیر داشته و کشاورزان بیش از هر زمان دیگر 
متضرر شده اند. این کشاورز تصریح کرد: همیشه 
در زمان برداشت پنبه در کشور متاسفانه واردات 
پایین آمدن نرخ آن می شود که  باعث  بی رویه 
روبه رو  آن  با  کشاورزان  که  است  سال  سالیان 
هستند و مسئوالن مربوطه باید فکر اساسی در 

این رابطه داشته باشند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان 
گفت: ساالنه 17 هزار و 500 تن پنبه از سطح 
برداشت  کشت  زیر  اراضی  هکتار  هزار  پنج 
می شود. هادی قهرمانیان افزود: ساالنه یکهزار 
تا یکهزار و 100هکتار از کشت پنبه شهرستان 
نیمه مکانیزه  مابقی  و  کشت  مکانیزه  روش  به 
کشت می شود. وی نرخ تضمینی پنبه را با توجه 
به کیفیت آن 30 هزار ریال عنوان کرد و افزود: 
با توجه به اینکه در سال جاری پنبه با قیمت 

بیش از 60هزار ریال خریداری می شود لذا خرید 
تضمینی انجام نمی شود. وی بیان کرد: برداشت 
پنبه از اواسط شهریور آغاز و تا اواخر دی ماه 
ادامه دارد که تاخیر در برداشت به دلیل کمبود 
نیروی کارگر است. وی اظهار داشت: افزایش 
به  نسبت  شهرستان  این  در  کشت  زیر  سطح 
امیدوار  و  است  بوده  درصد   5 گذشته  سال 
هستیم با برطرف شدن مشکالت پنبه کاران و 
نرخ باالی پنبه شاهد افزایش سطح زیر کشت 

این محصول باشیم.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مانه همچنین 
در خصوص نبود دستگاه های برداشت پنبه گفت: 
تا کسی  قیمت کمباین موجب شده  بودن  باال 
سال  در  افزود:  وی  نباشد.  آن  خرید  متقاضی 
گذشته چند نفر از کشاورزان متقاضی تسهیالت 
برای خرید کمباین بودند و به بانک معرفی شدند 
سوی  از  سنگینی  ضمانت های  با  متاسفانه  که 
بانک مواجه و از خرید آن منصرف شدند. وی 
کمباین  برای خرید  کرد: جهاد کشاورزی  بیان 
پرداخت  را  آن  مبلغ  درصد   80 پنبه  برداشت 
بی رغبتی  دالیل  از  دیگر  یکی  اما  می کند 
کشاورزان برای خرید کمباین به صرفه نبودن آن 

و نداشتن توجیه اقتصادی است. 
گفتنی است شهرستان 110 هزار نفری مانه 
و سملقان در 45 کیلومتری غرب بجنورد واقع 
شده است و به عنوان قطب کشاورزی استان 
خراسان شمالی محسوب می شود و هرساله 7 
هم اکنون  می کند.  تامین  را  استان  پنبه  درصد 
سه مرکز خرید در این شهرستان آماده تحویل 
نیز  نخ ریسی  کارخانه  و  است  کشاورزان  پنبه 
کشاورزان  برای  بالقوه  پتانسیل های  از  یکی 

پنبه کار این دیار است.

پنبهکاران»مانه«ازمشکالتخودمیگویند
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تولید و تجارت پنبه

بخش  دبیر  مجله:  مترجمین  گروه 
 19 روز  آمریکا  متحد  ایاالت  کشاورزی 
بعد  که  کرد  اعالم  بیانیه ای  در   2018 اکتبر 
کرم  از  آمریکایی  پنبه  سال،   100 حدود  از 
سرخ ویرانگر نجات پیدا کرده و این آفت از 
است.  شده  ریشه کن  کشور  این  پنبه  مزارع 
با توجه به اقدامات نظارتی و کنترلی دقیقی 
انجام  آمریکا  کشاورزی  وزارت  توسط  که 
خطاب  بیانیه ای  در  وزارتخانه  این  گرفت، 
و  پنبه  صنعت  کشاورزی،  دپارتمان های  به 
کرم  شدن  ریشه کن  از  آمریکا،  پنبه کاران 
ایاالت  پنبه  تولید  مناطق  تمامی  از  سرخ 

داد. خبر  متحد 
آفت  با  مقابله  دستاورد،  این  از  پیش  تا 
برای  دالر  میلیون  ده ها  ساالنه  سرخ  کرم 
همراه  هزینه  آمریکا  پنبه  تولیدکنندگان 
می داد.  کاهش  نیز  را  مزارع  بازده  و  داشت 
این موفقیت، وزارت کشاورزی  نتیجه  اما در 
را  سرخ  کرم  برای  داخلی  قرنطینه  آمریکا 
به  مربوط  محدودیت های  و  داشت  برخواهد 
پنبه  بخش  بین المللی  و  داخلی  فعالیت های 
آمریکا، تا حدود زیادی کاهش خواهد یافت.
برچیده شدن مقررات مربوط به کرم سرخ، 
بازارهای  در  را  آمریکا  پنبه  بخش  فعالیت 
کرد  خواهد  تسهیل  بین المللی  و  داخلی 
کمتری  محدودیت های  با  کشاورزان  چراکه 
محصول،  کردن  ضدعفونی  الزام  جمله  از 
مطلوب  پیشرفت  این  بود.  خواهند  مواجه 
تمام  در  پنبه  کشت  شد  خواهد  باعث 
گیرد.  انجام  آمریکا  جنوبی  بخش  گسترده 
از  آمریکایی  پنبه کاران  موفقیت،  این  پی  در 

شده اند  متحد  یکدیگر  با  مختلف  ایالت های 
برای  را  یکپارچه  و  هماهنگ  برنامه  یک  تا 
درصد   80 و  کرده  اجرا  پنبه  کشت  ارتقای 
خودشان  نیز  را  برنامه  این  هزینه های  از 
ارزش  هماهنگ،  تالش  این  شوند.  متقبل 
انجام  تحقیقات  و  سرمایه گذاری  مشارکت، 
گرفته را جهت خدمت رسانی به کشاورزان و 

می دهد. نشان  آمریکایی  پنبه کاران 
بـار در سـال  آفـت کـرم سـرخ نخسـتین 
تگـزاس  ایـاالت  هرنـه  شـهر  در  و   1917
گسـترده ای  تالش هـای  شـد.  کشـف 
توسـط سـرویس توسـعه تعاونـی آمریـکا بـا 
انجـام  تولیدکننـدگان  یکایـک  هماهنگـی 
تگـزاس  مـزارع  از  آفـت  ایـن  تـا  گرفـت 
حـذف شـود. امـا در سـال 1919 آفـت کرم 
سـرخ در ایالـت لوئیزیانـا نیز مشـاهده شـد. 
در دهـه 1930، ایـن آفـت دوباره بـه منطقه 
»ریـو گراند ولـی« در ایالت تگـزاس هجوم 
آورد. تـا اواسـط دهـه 1950 کـرم سـرخ در 
تگـزاس شـیوع  اطـراف  ایالت هـای  تمامـی 
بـه   1963 سـال  در  حتـی  و  کـرده  پیـدا 

رسـید. کالیفرنیـا 
سالمت  بازرسی  سرویس   ،1955 سال  در 
وزارت  زیرمجموعه  گیاهان  و  حیوانات 
زمینه  در  داخلی  مقرراتی  آمریکا،  کشاورزی 
کرم سرخ وضع کرد. در رأس این برنامه ها، 
آریزونا،  شامل  ایالت   10 در   تولیدی  پنبه 
نیومکزیکو،  لوئیزیانا،  کالیفرنیا،  آرکانزاس، 
سیپی،  میسی  نوادا،  تگزاس،  اوکالهاما، 
آفت  این  برای  قرنطینه  تحت  میسوری،  و 
از  آلودگی ها  این  از  بسیاری  گرفت.  قرار 

و  فدرال  ایالتی،  مشترک  برنامه های  طریق 
تنها   ،2003 سال  تا  شدند.  صنعتی، سرکوب 
و  نیومکزیکو  کالیفرنیا،  آریزونا،  ایالت های 
قرار  مقررات  این  تحت  همچنان  تگزاس، 

داشتند.
حاصـل  سـرخ  کـرم  شـدن  ریشـه کن 
توسـط  گرفتـه  انجـام  تحقیقـات  سـال ها 
وزارت  کشـاورزی  تحقیقـات  بخـش 
و  آمریکاسـت  متحـد  ایـاالت  کشـاورزی 
پنبـه  کاشـت  همچـون  اقداماتـی  شـامل 
حشـرات  فرومـون  از  اسـتفاده  تراریختـه، 
آفـات،  در جفتگیـری  اختـالل  ایجـاد  بـرای 
جلوگیـری  بـرای  اسـتریل  حشـرات  انتشـار 
از بازتولیـد آفـات، و بررسـی گسـترده مـزارع 
تحقیقاتـی  یافته هـای  از  بسـیاری  می باشـد. 
توسـط بخـش تحقیقـات کشـاورزی، تبدیـل 
بـه اسـتراتژی های مدیریتـی شـده و توسـط 
بخـش بازرسـی سـالمت حیوانـات و گیاهان 
آمریـکا و پنبـه کاران این کشـور بـرای مقابله 
بـا آفـت کـرم سـرخ اسـتفاده شـده اسـت.

یکی  آمریکا  متحد  ایاالت  است  گفتنی 
تولید  زمینه  در  جهان  پیشرو  کشورهای  از 
برآوردهای  اساس  بر  است.  پنبه  تجارت  و 
نزدیک  ساالنه  آمریکا  پنبه  بخش  صنعتی، 
خدمات  و  محصوالت  دالر  میلیارد   27 به 
ارائه می کند و ضمن ایجاد صدها هزار شغل 
به  نزدیک  پنبه،  تامین  زنجیره  سراسر  در 
را  جهان  نیاز  مورد  خام  پنبه  از  یک سوم 
تامین می نماید. وزارت کشاورزی آمریکا نیز 
را  وام دهنده  و  کارفرما  فرصت آفرین،  نقش 

می نماید. ایفا  این صنعت  در 

ریشهکنشدنکرمسرخازمزارعپنبهآمریکا
وزارت کشاورزی ایاالت متحد اعالم کرد:
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مقـاله علمی

بررسیاثرقطراسپیندلومدتزمانکارکردآن
بررویخواصنخورتکس

ترجمه: سارا حیات داودی- عباس خسروی

چکیده
پریـود  و  قطـر  تاثیـر  بـه  مطالعـه  ایـن  در 
روی  بـر  اسـپیندل  کـردن  تمیـز  زمانـی 
 MVS ویسـکوز  درصـد   100 نـخ  خـواص 

می شـود. پرداختـه 
بـا  اسـپیندل  نـوع  چهـار  بـا   MVS نـخ 
میلیمتـر   1.4 و   1.3  -1.2  -1.1 قطرهـای 
و   3  ،2  ،1 صفـر،  کارکـرد  دوره هـای  در  و 
نایکنواختـی،  پارامترهـای  و  تولیـد  مـاه   4
موئینگـی، ازدیـاد طـول، اسـتحکام و کار تـا 
حـد پارگـی آن آزمایـش شـده اسـت. نتایـج 
نشـان می دهـد قطـر بزرگتـر اسـپیندل باعث 
اسـتحکام  و  نایکنواختـی  باالتـر،  موئینگـی 
کمتـر می گـردد. الیه تشـکیل شـده بر روی  
زیـاد  کاری  دوره  شـدن  زیـاد  بـا  اسـپیندل 
می شـود. ایـن پوشـش در دو منطقـه مختلف 
مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت: لبـه حفره 
حفـره  سـطح  و   )TIP ZONE( ورودی 
اسـپیندل. بعـد از چهار ماه کار پوشـش روی 
ویسـکوز  درصـد   100 نـخ  بـرای  اسـپیندل 
می گیـرد. قـرار  بحرانـی  حالـت  در   MVS

مقدمه
از  یکـی   MVS ریسـندگی  ماشـین 
بـا  نـخ  تولیـد  ماشـین های  موفق تریـن 
گربـادی  جریـان  تکنولـوژی  از  اسـتفاده 
ژاپنـی  کمپانـی  وسـیله  بـه  کـه  می باشـد 

ایـن  اسـت.  بـازار عرضـه شـده  بـه  موراتـا 
مزیـت  یـک  جدیـد  نسـبتا  تکنولـوژِی 
و  اپن انـد  رینـگ،  بـه  نسـبت  چشـمگیر 
سیسـتم جـت دارد. یکـی از مزایـای بـزرگ 
بـاال  بـا سـرعت  تولیـد نـخ  قابلیـت   MVS
ریسـندگی  دیگـر  سیسـتم های  بـه  نسـبت 
 MVS اسـت. بـا اینکـه تعـداد ماشـین های
در حـال حاضـر در کارخانجـات کم می باشـد 
ولـی تعـداد ایـن ماشـین ها بـا سـرعت رو به  

اسـت. افزایـش 
توسـط  محـدودی  مطالعـات  تاکنـون 
مدل هایـی  ایجـاد  منظـور  بـه  محققـان 
خـواص  و  تشـکیل  فرآینـد  بررسـی،  جهـت 
نخ هـای MVS بـه منظـور بهینـه کـردن و 

MVS انجـام شـده  بـاال بـردن تکنولـوژی 
اسـت. مطالعـه زیر تالشـی جهـت جمع آوری 
پارامترهـای  تاثیـر  بـا  رابطـه  در  اطالعاتـی 
فرآینـد بـر خصوصیـات نخ  MVSمی باشـد.

اصول تشکیل نخ
در سیسـتم MVS فتیلـه نهایـی بـه یـک 
سیسـتم کشـش آپرونی چهـار غلتکـی تغذیه 
از غلتـک جلویـی  از خـروج  می شـود. پـس 
الیـاف بـه نـازل هـوا نزدیـک می شـوند و به 
وسـیله نیـروی جریـان هـوای نـازل شـروع 
بـه تابیـده شـدن می کننـد. ایـن تـاب تمایل 
به تسـری بـه طرف بـاال دارد. در ایـن نقطه 
67یـک عکس العمـل خمشـی در نـوک سـوزن 
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مقاله علمی

جلـوی ایـن نفـوذ تـاب بـه بـاال را می گیرد. 
الیـاف  رویـی  قسـمت  از  مقـداری  بنابرایـن 
کـه از نقطـه تمـاس غلتـک جلویـی خـارج 
جـدا  کشـش یافته  الیـاف  دسـته  از  شـده اند 
می شـوند )در تصویـر ایـن الیـاف در فاصلـه 
سـوزن و اسـپیندل دیـده می شـود(. بعـد از 
اینکـه الیاف وارد روزنه شـدند قسـمت رویی 
نیـروی  براثـر  پیچیـدن  بـه  شـروع  الیـاف 
جریـان هـوای ورتکس کـه باالی اسـپیندل 
توخالـی وجـود دارد می کننـد. الیـاف بـاالی 
پیچیـده  مغـزی  الیـاف  روی  اسـپیندل 
اسـپیندل  درون  از   MVS نـخ  و  می شـوند 

تولیدشـده  نـخ  و  می شـود  کشـیده  توخالـی 
پـس از عبـور از نـخ پاک کـن و پارافیـن بـر 

می شـود. پیچیـده  بوبیـن  روی 

مواد و روش آزمایش
بـه  کشـش  مرحلـه  سـه  از  کارد  فیتیلـه 
منظـور تولیـد فتیلـه  ktex3.5 عبـور داده 
می شـود و سـپس فتیلـه مذکـور بـه منظـور 
 )30Ne( 20tex تولیـد نمونـه نخ بـا نمـره
بـا شـرایط جـدول یـک بـه ماشـین ورتکس 

می گـردد. تغذیـه 
نـازل بـا زاویـه 70 درجـه، سـرعت تولیـد 
  0.5mpa 350 متـر بر دقیقه، فشـار هـوای
و   49-43-43 بـاالی  غلطک هـای  گیـج   ،
 44.5-43-43 پایینـی  غلطک هـای  گیـج 
بـر روی ماشـین  MVS851 و مشـخصات 
اسـپیندل ذکر شـده در جـدول 1 جهت تولید 
مورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. قطر اسـپیندل 
 MVS851 ماشـین   کاتالـوگ  اسـاس  بـر 
کار  زمانـی  پریـود  اسـت.  شـده  انتخـاب 

انتخـاب شـده  اسـپیندل بـر اسـاس تجربـه 
اسـت. بـرای آزمایـش 3 عـدد بوبیـن 150 

گرمـی تولیـد شـده اسـت.
کار  زمـان  مـدت  و  اسـپیندل  قطـر  اثـر 
 100 نـخ  خصوصیـات  روی  بـر  اسـپیندل 
میـزان  شـامل   MVS ویسـکوز  درصـد 
ازدیـاد  موئینگـی،   )CV%( نایکنواختـی 
طـول تـا حـد پارگـی، اسـتحکام و کارپارگی 
مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. نمونه ها با 
اوسترتسـتر 3 جهـت نایکنواختـی و موئینگی 
و بـا اوسـتر TENSOJETجهت اسـتحکام، 
ازدیـاد طول تا حـد پارگـی و کارپارگی مورد 
آزمایـش قـرار گرفتـه شـده اسـت. موئینگی 
 ZWEIGLEG566  همچنیـن بـا دسـتگاه
آزمـون  جهـت  اسـت.  شـده  اندازه گیـری 
معنـی داری نتایـج از ANOVA دوطرفـه و 
  NEWMAN جهـت مقایسـه میانگین ها از
اسـت.  شـده  اسـتفاده   )KEULS)SNK
روی  پوشـش  مشـاهده  جهـت  همچنیـن 
مـدل   الکترونـی  میکروسـکوپ  از  اسـپیندل 
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مقاله علمیخبرنامه

اسـت. شـده  اسـتفاده   LEO440

نتایج و بحث 
میـزان  نتایـج  خالصـه   2 جـدول  در 
نایکنوختـی و موئینگی نخ MVS تولیدشـده 
بـا قطرهـای اسـپیندل و در دوره هـای زمانی 
اسـت.  شـده  آورده   1 جـدول  در  ذکرشـده 
بـا توجـه بـه بررسـی نتایـج  بـا اسـتفاده از  

ANOVA قطـر اسـپیندل و زمـان کارکـرد 
تاثیـر  فاکتـور،  دو  و مجمـوع هـر  اسـپیندل 
معنـی داری بـر روی نایکنواختـی و موئینگی 

دارد.    MVS نـخ 
میـزان  اندازه گیـری  نتایـج   2 شـکل 
از  می دهـد.  نشـان  را  نـخ  نایکنواختـی 
نتایـج SNK )جـدول 2( تفـاوت معنـی داری 
 MVS نـخ  نایکنواختـی  میانگیـن  بیـن 

تولیدشـده بـا قطرهـای 1.1 و 1.2 میلیمتـر 
دیـده نمی شـود و همچنیـن نتایـج مشـابهی 
نـخ  نایکنواختـی  خصوصیـات  مـورد  در 
تولیدشـده بـا اسـپیندل قطرهـای 1.3 و 1.4 
میلیمتـر حاصـل گردیـده اسـت. ولـی تفاوت 
معنـی داری بیـن دو گـروه 1.1، 1.2 و 1.3، 
1.4 میلیمتـر مشـاهده می گـردد. بـا کاهـش 
  1.2mm بـه    1.3mm از  قطـر اسـپیندل 
یـک افزایش میـزان نایکنواختـی معنی دار در 
بیـن دو گـروه محصول تولیـدی رخ می دهد. 
توجیهـی کـه در این رابطـه محتمـل به نظر 
می رسـد این اسـت کـه تعـداد الیـاف آزادی 
بیشـتری بـرای مرتـب قـرار گرفتن شـان در 
کنـار هم در اسـپیندل بـا قطر بزرگتـر دارند. 
و  رفتـه  باالتـر  ریسـندگی  عبارتـی حـد  بـه 

می شـود. بیشـتر  یکنواختـی 
تولیـد الیـه روی اسـپیندل نسـبت به زمان 
کار آن بـرای اسـپیندل بـا قطرهـای متفاوت 
در شـکل 3 آورده شـده اسـت. همزمـان بـا 
اسـپیندل الیـه رسـوب  کار  زمـان  افزایـش 
افزایـش  نیـز  اسـپیندل  روی  تشکیل شـده 
منطقـه مختلـف  دو  در  ایـن الیـه  می یابـد. 
مورد بررسـی قرار گرفته اسـت. سـطح حفره 
و منطقـه بـاالی اسـپیندل که در شـکل 4 و 
5 دیـده می شـود. نتایـج آزمایـش SNK در 
جـدول 2 نشـان می دهـد کـه افزایـش زمان 
بـه طـور معنـی داری  اسـپیندل معمـوال  کار 
می گـردد.  نـخ  نایکنواختـی  افزایـش  باعـث 
باالتریـن میـزان نایکنواختـی مربـوط بـه نخ 
MVS تولیدشـده بـا اسـپیندلی کـه مدت 4 

می باشـد.  می کنـد  کار  مـاه 
بـودن  بـاال  جهـت  محتمـل  دلیـل 
بـا  اسـپیندل  بـا   MVS نـخ  نایکنواختـی 
می توانـد  طوالنی تـر  کارکـرد  زمـان  طـول 
)الیـه  اسـپیندل  روی  رسـوب  مخـرب  اثـر 
تشکیل شـده روی اسـپیندل( بـر تشـکیل نخ 

. شـد می با
تولیدشـده  نـخ  موئینگـی،  بررسـی  جهـت 

69

ک
شا

پو
 و 

ی
اج

س
ت ن

نع
ص

 
29

5 
ره

ـــا
شمـ

 ،9
7 

ذر
آ



مقاله علمی

 .USTER TESTER3  بـا هـر دو دسـتگاه
قـرار  آزمایـش  مـورد   ZWEIGL G566
بـا  نـخ  موئینگـی  منظـور  بدیـن  گرفـت. 
  2mm.1mm اندازه گیـری تعـداد پرزهـای
تعـداد  کل  نمایانگـر  کـه   S3 میـزان   و 
نـخ  سـطح  در  میلیمتـر   5 تـا   3 پرزهـای 
موئینگـی  شـاخص  همچنیـن  و  می باشـد 
در   SNK آزمـون  اندازه گیـری شـد.  اوسـتر 
جـدول 2 نشـان می دهـد اسـپیندل بـا قطـر 
کمتـر نـخ بـا موئینگـی کمتـر تولیـد می کند. 
اسـپیندل  در  بیشـتری  آزاد  الیـاف  دسـته 
دارنـد.  جابجایـی  امـکان  بزرگتـر  قطـر  بـا 
بنابرایـن مقـداری از تـاب از بیـن مـی رود و 
کمربنـد تشـکیل شـده شـل می شـود و نـخ 

پیـدا  بیشـتری  موئینگـی 
. می کنـد

طوالنی تـر  کارکـرد 
اسـپیندل شـاخص موئینگی 
می بـرد.  بـاال  را  اوسـتر 
سـایر  بـرای  رونـد  ایـن 
موئینگـی  پارامترهـای 
 6 شـکل  اسـت.  مشـهود 
موئینگـی  شـاخص  نتایـج 
اوسـتر در طـول زمان هـای 
نشـان  را  متفـاوت  کارکـرد 
 8 و   7 شـکل  می دهـد. 
طـول  ازدیـاد  و  اسـتحکام 
نـخ  پارگـی  نقطـه  در 
MVS در طـول زمان هـای 
متفـاوت کارکرد اسـپیندل و 
قطرهـای مختلـف را نشـان 
می دهـد. بـر اسـاس نتایـج 
ANOVA، زمـان کارکـرد 
اسـپیندل  قطـر  اسـپیندل، 
عامـل  دو  هـر  ترکیـب  و 
ازدیـاد  اسـتحکام،  بـر روی 
طـول تـا حـد پارگـی و کار 
تاثیـر   MVS نـخ  پارگـی 

دارد. معنـی داری 
همانگونـه کـه در جدول 3 نشـان داده شـده 

اسـت بین خـواص مکانیکی 
بـا  تولیدشـده    MVSنـخ
 1.1 اسـپیندل  قطرهـای 
تفـاوت  میلیمتـر   1.2 و 
معنـی داری دیـده نمی شـود. 
اسـتحکام،  میـزان  کمتریـن 
ازدیـاد طـول تـا حـد پارگـی 
بـه  مربـوط  کارپارگـی  و 
بـا  تولیدشـده  محصـول 
قطـر اسـپیندل 1.4 میلیمتـر 
دلیـل  )جـدول(  می باشـد 
ایـن مسـئله مربـوط  اصلـی 

نـخ  در  الیـاف  بیـن  بیشـتر  اصطحـکاک  بـه 
تولیدشـده با اسـپیندل بـا قطر کمتر می باشـد. 
آزادی  کمتـر  اسـپیدل  قطـر  کـه  آنجائـی  از 
کمتـری بـه دسـته الیـاف در هنـگام ورود بـه 
بیـن  اسـپیندل می دهـد اصطـکاک بیشـتری 
الیـاف بـه وجـود می آیـد و نتیجـه آن کمر بند 
سـفت تر، تاب بیشـتر و نـخ چگال تر می باشـد. 
قطـر  بـا  تولیدشـده  نـخ  اسـتحکام  درمـورد 
اسـپیندل های 1.1، 1.2و 1.3 میلیمتـر تفـاوت 

نمی شـود.  دیـده  معنـی داری 
میانگیـن ازدیـاد طـول در نقطـه پارگـی و 
کارپارگـی در نـخ تولیدشـده بـا اسـپیندل بـا 
قطـر 1.3 میلیمتـر از کلیـه محصـوالت دیگر 

)3 بیشـتر اسـت )جدول 
اسـتحکام، ازدیـاد طـول در نقطـه پارگی نخ 
تولیدشـده بـا اسـپیندل بـا زمان کارکـرد 4 ماه 
بـه طـور معنـی داری کمتـر از نخ تولیدشـده با 
اسـپیندل بـا زمـان کارکردهـای 1 تـا 3 مـاه 
می باشـد. پوشـش روی اسـپیندل بعـد از 3 ماه 
کارکـرد بـه صـورت محسوسـی افزایـش پیدا 
می کنـد )شـکل های 5،4،3( بعـد از 4 مـاه کار 
در نقطـه باالیـی اسـپیندل )TIPZON( ایـن 
میـزان بیشـتر می شـود. به عالوه سـطح حفره 
اسـپیندل تاثیـر منفـی بـر روی آرایش یافتگـی 
الیـاف و در نتیجـه کاهـش بیشـتر خصوصیات 

مکانیکـی نـخ  MVSمی گـردد.
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مقاله علمیخبرنامه

نتیجه گیری
کـه  می دهـد  نشـان  مـا  یافته هـای 
از  متاثـر   MVS نـخ  مختلـف  خصوصیـات 
قطـر اسـپیندل و زمـان کارکرد آن می باشـد. 
بـا اسـتفاده از اسـپیندل بـا قطـر بزرگتـر نخ 
بـا میـزان موئینگی بیشـتری تولید می شـود. 
زمانـی که دسـته الیـاف آزاد بیشـتری هنگام 

ورود بـه اسـپیندل وجـود داشـته باشـند )بـا 
کمربنـد  اسـپیندل(  بیشـتر  قطـر  بـه  توجـه 
بـه  و  شـل تر  الیـاف  حـول  شـده  تشـکیل 
تولیـد  بیشـتر  موئینگـی  بـا  نـخ  آن  دنبـال 
 1.4 و   1.3 اسـپیندل  قطـر  بـا  می شـود. 
در  کمتـری  نایکنواختـی  بـا  نـخ  میلیمتـر 
 1.2 و   1.1 اسـپیندل های  قطـر  بـا  مقایسـه 

می شـود. تولیـد  میلیمتـر 
قطـر اسـپیندل میـزان سـفت بـودن الیـاف 
قطـر  بـا  می کنـد.  مشـخص  را  کمربنـدی 
اسـپیندل 1.4 میـزان اصطـکاک کمتـری بین 
دسـته الیـاف بـه وجـود می آیـد و در نتیجـه 
پارامترهـای مربـوط بـه اسـتحکام نـخ کمتـر 
می شـود. بهتریـن میـزان ازدیـاد طـول تـا حد 
پارگـی بـا نـخ تولیدشـده بـا قطـر اسـپیندل 
1.3 میلیمتـر بـه دسـت می آیـد. انتخـاب قطر 
اسـپیندل نـه تنهـا بـه نمـره نـخ و مـواد اولیه 
بسـتگی دارد بلکـه بـه نـوع مصـرف نهایـی 

دارد.  بسـتگی  نیـز   MVS محصـول 
رسـوب روی اسـپیندل یـک مشـکل مهـم 
اسـت که بـر روی خـواص نـخ MVS تاثیر 
اسـپیندل  روی  رسـوب  می گـذارد.  منفـی 
بیشـتر در ناحیـه حفره و سـر اسـپیندل اتفاق 
می افتـد. بعـد از 4 مـاه اسـتفاده از اسـپیندل 
روی  بـر  اسـپیندل  روی  پوشـش  تاثیـر 
موئینگـی،  نایکنواختـی،  ماننـد  خصوصیاتـی 
و  پارگـی  حـد  تـا  طـول  ازدیـاد  اسـتحکام، 
بحرانی تـر  بسـیار   MVS نـخ  کارپارگـی 
می شـود. بایـد توجـه داشـت نتایـج مربـوط 
بـه ایـن پوشـش بـر روی اسـپیندل مختص 
ایـن مطالعه و الیاف و شـرایط مورد اسـتفاده 
در ایـن مطالعـه می باشـد و در مـورد الیـاف 

باشـد.   متفـاوت  نتایـج می توانـد  دیگـر 
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محیط کسب و کار

جایگاهایران:128از190با4پلهنزول
گزارش سهولت کسب وکار 2019 بانک جهانی منتشر شد

»سهولت  گزارش  جدیدترین  جهانی«  »بانک 
انجام کسب وکار« خود را برای سال 2019 منتشر 
کرد. در شانزدهمین نسخه از این گزارش، وضعیت 
حوزه   11 در  کشور   190 کسب وکار«  »سهولت 
قرار  بررسی  مورد  کسب وکار  به  مربوط  قوانین 
گرفته است. البته در محاسبه نمره کل »سهولت 
ابتدایی  شاخص  از 10  تنها  کشورها  کسب وکار« 
از:   یازده شاخص عبارتند  این  استفاده شده است. 
»شروع کسب وکار«، »دریافت  مجوزهای ساخت«، 
»دریافت برق«، »ثبت مالکیت«، »دریافت اعتبار«، 
»پرداخت  خرد«،  سرمایه گذاران  از  »حمایت 
مالیات«، »تجارت فرامرزی«، »اجرای قراردادها«، 
»حل وفصل ورشکستگی« و »مقررات بازار کار«. 

بر این اساس در رتبه بندی »سهولت کسب وکار 
 86.95 نمره  کسب  با  توانست  نیوزیلند   ،»2019
به عنوان آسان ترین کشور برای انجام کسب وکار در 
رده نخست بایستد )بدون تغییر نمره و رتبه نسبت به 
گزارش پیشین(. پس از نیوزیلند، کشورهای سنگاپور 

با نمره 85.24، دانمارک با نمره 84.64، هنگ کنگ 
با 84.22، کره جنوبی با 84.14، گرجستان با 83.28، 
نروژ با 82.95، آمریکا با 82.75، انگلیس با 82.65 
و مقدونیه با 81.55 و امارات با 81.58 نیز به ترتیب 
در رده های دوم تا یازدهم این رتبه بندی قرار دارند. 
یکی دیگر از نکات این گزارش، وضعیت ایران 
در »سهولت کسب وکار« است. در این رتبه بندی، 
ایران با کسب نمره 56.98 در رده 128 قرار گرفت. 
در این بررسی نمره ایران نسبت به نسخه 2018، 
نزول  پله ای  آن 4  رتبه  که  حالی  در  یافته  بهبود 
کرده است )در گزارش 2018، ایران با کسب نمره 
این  انتهای  56.48 در رده 124 جای داشت(. در 
رتبه بندی نیز، کشورهای سومالی با نمره 19.98، 
اریتره با 23.07، ونزوئال با 30.61، یمن با 32.41 
و لیبی با 33.44 به ترتیب در رده های 190 تا 186 
قرار گرفتند. بر اساس بررسی های »بانک جهانی« 
که از ژوئن 2017 تا مه 2018 صورت گرفته است، 
آذربایجان،  چین،  جیبوتی،  افغانستان،  کشورهای 

هند، توگو، کنیا، ساحل عاج، ترکیه و روآندا بهترین 
کردند.  تجربه  پیشین  گزارش  به  نسبت  را  بهبود 
الزم به ذکر است »بانک جهانی« اولین نسخه از 
این گزارش خود را در سال 2013 و با بررسی 5 

شاخص برای 133 کشور منتشر کرد.

مروری بر وضع »سهولت کسب وکار ایران«
همان طور که اشاره شد در رتبه بندی »سهولت 
کسب وکار 2019« ایران با کسب نمره 56.98 در 
نمره  لحاظ  از  قرار گرفت؛ وضعیتی که  رده 128 
بهبود و از لحاظ رتبه نسبت به گزارش 2018 تنزل 
یافته است. در این باره بهبود نمره ایران حکایت از 
ارتقای  برای  اخیر  دارد که در یک سال  اقداماتی 
به  انجام کسب وکار صورت گرفته است.  سهولت 
گزارش »بانک جهانی«، در ایران اقداماتی در زمینه 
سهولت پرداخت مالیات ها اجرایی شده است. این 
برای  آنالین  سیستم  معرفی  از :  عبارتند  اقدامات 
اظهارنامه کمک های امنیت اجتماعی، ایجاد سیستم 
آنالین استرداد مالیات ارزش افزوده، اصالح سیستم 
آنالین مربوط به مالیات بر درآمد شرکت ها و امکان 
پرداخت تعهدات مالیاتی اضافی در بانک ها. از دیگر 
سهولت  بهبود  برای  »بانک جهانی«  که  اقداماتی 
تجارت  زمینه  در  کرده،  مطرح  ایران  کسب وکار 
فرامرزی است. این اقدام مربوط به ارتقای سیستم 
»پنجره واحد تجارت فرامرزی« است که منجر به 
سهولت صادرات و واردات کشور خواهد شد. از دیگر 
نکات مهم گزارش جدید »بانک جهانی«، وضعیت 
ایران در هر یک از شاخص ها – و زیرشاخص های 

مربوط به آنها – است.
در شاخص »شروع کسب وکار«  اساس،  این  بر 
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با نمره 67.79 در جایگاه 173 قرار گرفت.  ایران 
بر اساس آمارهای »بانک جهانی« تعداد پروسه های 
شروع کسب وکار ایران به طور میانگین 10.5 مورد 
است. همچنین این فرآیند حدود 72.5 روز طول 
می کشد و هزینه ای معادل 1.2 درصد درآمد سرانه 
نیاز دارد. در شاخص »دریافت مجوز های ساخت« 
نمره 69.11 و رتبه 86 برای ایران اعالم شده است. 
نیاز  مورد  زمان  و  نیاز 16  مورد  پروسه های  تعداد 
در این زمینه 130 روز است. در شاخص »دریافت 
برق« ایران توانست با نمره 68.86 در جایگاه 108 
بایستد. در ایران برای دریافت برق نیاز به گذراندن 
6 پروسه است که نیاز به زمان 77 روزه و هزینه ای 
در شاخص  دارد.  درآمد سرانه  درصد  معادل 923 
»ثبت مالکیت« نمره 63.98 و رتبه 90 برای ایران 
ایران  در  مالکیت  ثبت  برای  است.  شده  گزارش 
نیاز به زمان 31 روزه، گذراندن 6 پروسه اداری و 
هزینه ای معادل 5.7 درصد ارزش دارایی است. در 
شاخص »دریافت اعتبار« نیز نمره 50.0 و رتبه 99 
برای ایران حاصل شده است. همچنین در شاخص 
»حمایت از سرمایه گذاران خرد« نمره 33.33 و رتبه 
173، در شاخص »پرداخت مالیات« نمره 56.78 
و رتبه 149، در شاخص »تجارت فرامرزی« نمره 
66.20 و رتبه 121، در شاخص »اجرای قرارد ادها« 
شاخص  در  نهایت  در  و  رتبه 89  و  نمره 58.21 
حل وفصل ورشکستگی نمره 35.57 و نمره 131 

برای ایران گزارش شده است.
در رتبه بندی 2019، بهترین جایگاه ایران چه از 
لحاظ نمره و چه رتبه مربوط به شاخص »دریافت 
ایران  شاخص  این  در  است.  ساخت«  مجوزهای 
توانست با کسب نمره 69.11 در رتبه 86 قرار گیرد 
این شاخص نسبت به گزارش  )البته نمره و رتبه 
سال قبلی کاهشی چشمگیر یافته است(. بدترین 
از  به شاخص »حمایت  مربوط  نیز  ایران  عملکرد 
در  امتیاز 33.33  با  است که  سرمایه گذاران خرد« 
»سهولت  گزارش  در  است.  ایستاده   173 جایگاه 
کسب وکار« امسال، از میان 10 شاخص، نمره ایران 
در چهار شاخص »دریافت برق«، »پرداخت مالیات«، 
ورشکستگی«  »حل وفصل  و  فرامرزی«  »تجارت 

کسب وکار«،  »شروع  شاخص   4 در  یافته،  بهبود 
»دریافت مجوز ساخت«، »ثبت مالکیت« و »اجرای 
»دریافت  شاخص   2 در  و  کرده  نزول  قراردادها« 
بدون  خرد«  سرمایه گذاران  از  »حمایت  و  اعتبار« 

تغییر مانده است.
»سهولت  اصلی  بنیان  است  ذکر  به  الزم 
فعالیت های  که  است  مفهوم  این  کسب وکار« 
اقتصادی از قوانین شفاف، منسجم و منطقی سود 
و  تنظیم  را  مالکیت  حقوق  قوانین  این  می برند. 
شفاف سازی، حل اختالفات را آسان تر، پیش بینی 

مشارکت های  از  و  تقویت  را  اقتصادی  تعامالت 
اغراض  و  سوءاستفاده ها  برابر  در  اقتصادی 
قوانینی  چنین  می کنند.  محافظت  سودجویانه 
اقتصادی  بازیگران  انگیزه های  شکل دهی  در 
توسعه  و  رشد  تقویت  آن  نتیجه  که  شیوه ای  به 
به عالوه،  هستند.  تعیین کننده  است،  اقتصادی 
»کیفیت قوانین« در اینکه چطور منافع اقتصادی 
چگونه  جوامع  اینکه  می شود،  توزیع  جوامع  در 
هزینه های استراتژی ها و سیاست های توسعه ای 

خود را تامین مالی می کند، نقشی حیاتی دارد.

وضعیت ایران در رتبه بندی »سهولت کسب و کار 2019«
رتبه 2018نمره 2018نمره 2019رتبه 2019شاخص

12856.9856.48124کل
17367.7985.1697شروع کسب و کار

8669.1178.0725دریافت مجوزهای ساخت
10868.8668.4399دریافت برق
9063.9864.1687ثبت مالکیت
9950.0050.0090دریافت اعتبار

17333.3333.33170حمایت از سرمایه گذاران خرد
14956.7856.57150پرداخت مالیات
12166.2046.11166تجارت فرامرزی
8958.2159.0780اجرای قراردادها

13135.5723.93160حل و فصل ورشکستگی

محیط کسب و کارخبرنامه
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وقتیهمهخوابیم
کشورهای در حال توسعه چگونه پیشتاز بهبود محیط کسب وکار شدند

محیط  از  جهانی  بانک  ساالنه  گزارش 
کشورهای  به  را  نگاه ها  معموال  کسب وکار، 
برتر جلب می کند، اما این گزارش، کشورهایی 
نیز معرفی  را داشته اند  بیشترین اصالحات  که 
گذشته  سال  در  که  کشوری   10 می کند. 
بیشترین اصالحات در زمینه محیط کسب وکار 
آفریقایی  و  آسیایی  کشورهای  داشتند،  را 
آسیایی  در کشورهای  اصالحات  تمرکز  بودند. 
در  و  تسهیل کننده  قوانین  و  نهادسازی  بر 
کشورهای آفریقایی بر دیجیتال کردن فرآیندها 
بوده است. بررسی اقدامات انجام شده در این 
کشورها به دو دلیل قابل توجه است: درس هایی 
آینده  موقعیت  و  دارند  برای سایر کشورها  که 
وضعیت  همچنین  جهان.  و  منطقه  در  آن ها 
محیط کسب وکار یک کشور می تواند به عنوان 

راهنمای سرمایه گذاران خارجی عمل کند.
که  جهانی  بانک  ساالنه  گزارش های  در 
منتشر   1382/2003 سال  در  آن  مورد  اولین 
بنگاه های  بر کسب وکار  شد، شاخص هایی که 
می شوند.  اندازه گیری  تأثیرگذارند  اقتصادی 
امتیاز هر شاخص محاسبه  که  این صورت  به 
می شود و از ترکیب آن ها شاخص کل به دست 
می آید. پس ازآن، کشورها بر اساس امتیاز کل، 

رتبه بندی می شوند.
تعداد این شاخص ها از پنج مورد در گزارش 
جاری  سال  گزارش  در  مورد   11 به  اولیه 
کسب وکار«،  »شروع  شامل  که  است  رسیده 
»ثبت  برق«،  »انشعاب  ساخت وساز«،  »مجوز 
از  »حمایت  اعتبار«،  »دریافت  مالکیت«، 
مالیات«،  »پرداخت  خرد«،  سرمایه گذاران 

قراردادها«،  »اجرای  برون مرزی«،  »تجارت 
بازار  »مقررات  و  ورشکستگی«  »حل وفصل 
کار« است. از موارد مهمی که برای ارزیابی و 
امتیازدهی به هر یک از این شاخص ها استفاده 
برای  الزم  رویه های  و  هزینه  زمان،  می شود، 
بازه  در  کشور   190 بررسی  است.  آن  انجام 
ژوئن  تا   1396 اردیبهشت   /2017 می  زمانی 
نشان می دهد درمجموع  2018/ خرداد 1397 
کشور   128 در  قانونی  اصالحات  مورد   314
گرفته  صورت  کسب وکار  محیط  بهبود  برای 
که حدود یک سوم آن ها در کشورهای آفریقایی 

انجام شده است.

پیشتازی همسایه شرقی 
در بهبود محیط کسب وکار

فضای  در  بهبود  بیشترین  که  کشوری   10
کرده اند،  تجربه  گذشته  سال  در  را  کسب وکار 
و  است  آفریقایی  و  آسیایی  کشورهای  شامل 
البته  است.  اصالحات  این  پیشتاز  افغانستان 
تغییرات  این  از  نیز  ایران  همسایه های  سایر 
بی بهره نبوده اند. جمهوری آذربایجان و ترکیه 
جزو 10 کشوری هستند که بیشترین اقدامات 
پیش  در  را  کسب وکار  محیط  بهبود  برای 
گرفته اند و در کنار آن ها، جیبوتی، چین، هند، 
توگو، کنیا، ساحل عاج و روآندا 10 کشور برتر در 

تغییرات تسهیل کننده کسب وکار هستند.
بیشترین تغییر در امتیاز، مربوط به افغانستان 
هند  و  چین  پس ازآن  و  بهبود  نمره   10.64 با 
اما چه تغییراتی  امتیاز است.  از هشت  با بیش 
موجب بهبود محیط کسب وکار در این کشورها 

گذشته  سال  در  کشور   10 این  است؟  شده 
مقررات  در  مؤثر  اصالح  مورد   62 درمجموع 
داشته اند و بیشترین اصالحات در زمینه کاهش 
کسب وکار  شروع  رویه های  و  هزینه  زمان، 
تقویت  بر  افغانستان  تمرکز  است.  بوده 
قانونی کسب وکار است. حمایت  چارچوب های 
جدید  قوانین  تدوین  خرد،  سرمایه گذاران  از 
مربوط به مؤسسات با مسئولیت محدود و توجه 
به حاکمیت شرکتی ازجمله اقدامات این کشور 

در سال گذشته بوده است.

محیط  اصالحات  کجای  جیبوتی 
کسب وکار است؟

که  هستند  کشورهایی  تنها  هند  و  جیبوتی 
دو سال متوالی در این فهرست قرار گرفته اند. 
منا  منطقه  کشور  تنها  جیبوتی  همچنین 
)خاورمیانه و شمال آفریقا( در این فهرست است. 
این کشور برنامه های اصالحی خود را با هدف 
می کند.  دنبال  قانونی  چارچوب های  تقویت 
بهبود خألهای  با  افغانستان  مانند  نیز  جیبوتی 
شروع  به  مربوط  امور  است  توانسته  قانونی 
مالکیت،  ثبت  ساخت وساز،  مجوز  کسب وکار، 
خرد،  سرمایه گذاران  از  حمایت  اعتبار،  دریافت 
تجارت برون مرزی و حل وفصل ورشکستگی را 

بهبود دهد.

پنجره واحد تجاری: چشم انداز چین 
به تجارت برون مرزی

چین در سال گذشته تالش هایی بر افزایش 
کارایی فرآیندهای کسب وکار را دنبال کرده و 

محیط کسب و کار
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برق  انشعاب  به  دسترسی  زمان  به عنوان مثال، 
در این کشور کاهش یافته و پرداخت بابت حق 
انشعاب نیز به صورت آنالین انجام می شود که 
منجر به سرعت و سهولت دسترسی به انشعاب 
تجارت  با  رابطه  در  است. همچنین  شده  برق 
تجاری  واحد  پنجره  راه اندازی  با  برون مرزی، 
بنادر،  مالیاتی،  سازمان  گمرک ها،  بین  ارتباط 
با  مرتبط  نهادهای  سایر  و  بازرگانی  وزارت 
واحد  از طریق یک سامانه  واردات  و  صادرات 

انجام می شود.

اصالحات نهادی در جمهوری آذربایجان
با راه اندازی یک پنجره  جمهوری آذربایجان 
واحد اقدامات نهادی را در پیش گرفته که زمان 
داده  کاهش  را  تجاری  فرآیندهای  هزینه  و 
پنجره  این  راه اندازی  با  به عنوان مثال  است. 
واحد، زمان الزم برای اخذ مجوز ساخت به 80 
 500 و  هزار  هفت  حدود  به  آن  هزینه  و  روز 
دالر کاهش یافته است. همچنین برای تسهیل 
و  اعتبارسنجی  نهادهای  اعتبار،  به  دسترسی 
اجرا  را طراحی و  وثایق  ثبت  یکپارچه  سیستم 

کرده است.

برنامه سه ساله هند برای تسهیل تجاری
تمرکز  هند،  رتبه  بهبود  بر  تأثیرگذار  عامل 
بوده  کسب وکار  فرآیندهای  ساده سازی  بر 
است. این کشور با تدوین »برنامه اقدام ملی 
دارد  برنامه   2017 سال  در  تجارت«  تسهیل 
خارجی  تجارت  کارایی  سال  سه  مدت  در 
اقدامات  این  دهد.  بهبود  را  کشور  این  در 
در  مستندات  و  مدارک  بررسی  زمان  کاهش 
داشته اند  دنبال  به  را  واردات  و  امور صادرات 
مربوط  امور  صادرکنندگان  به طوری که 
انجام  الکترونیکی  به صورت  را  فروش  به 
حدود  برای  تنها  فیزیکی  بازرسی  و  می دهند 

5 درصد از محموله ها الزامی است.
از دیگر اقدامات هند در زمینه تسهیل تجارت 
در  سرمایه گذاری  به  می توان  برون مرزی 

بهبود  و  مدیریت  تقویت  بندرگاهی،  تجهیزات 
جریان اسناد الکترونیکی اشاره کرد. هند برای 
متمرکز  و  ساخت وساز  مجوز  صدور  تسهیل 
کردن این فرآیند، دو سامانه آنالین را طراحی 
و اجرا کرده است. اقدام دیگر این کشور تسریع 
انشعاب برق است که اکنون ظرف 15  صدور 

روز انجام می شود.

توگو
مالیات  آنالین  سامانه های  راه اندازی 
شرکت ها و مالیات بر ارزش افزوده از اقدامات 
پرداخت  تسهیل  برای  آفریقایی  کشور  این 
مالیات است. توگو همچنین با راه اندازی یک 
سامانه آنالین برای ثبت شرکت ها، مدت زمان 
انتخاب نام برای شرکت را کاهش داده است. 
راه حل های مبتنی بر دیجیتال سازی در زمینه 
ثبت دارایی ها نیز به کار گرفته شده اند. توگو 
تحولی  دیجیتال سازی،  برنامه های  توسعه  با 
به  زمین  مدیریت  شیوه های  مدرن سازی  در 
وجود آورده است که در یکی از این پروژه ها 
درصد   97.2 جاری  سال  فوریه/بهمن  ماه  تا 
اسناد زمین پایتخت این کشور، اسکن و ثبت 

خواهند شد.

کنیا
سیستم آنالین مالیاتی کنیا که عملیات مربوط 
کرده،  تسهیل  را  ارزش افزوده  بر  مالیات  به 
عامل مؤثر در بهبود رتبه این کشور بوده است. 
فیزیکی  برنامه ریزی  و  زمین  وزارت  همچنین 
در کنیا با راه اندازی یک سامانه آنالین به عنوان 
سیستم مدیریت مالی شهروند الکترونیک این 
است  کرده  فراهم  زمین داران  برای  را  امکان 
دریافت،  امکان  اجاره بها،  آنالین  تعیین  با  که 
داشته  را  سیستم  طریق  از  تسویه  و  پرداخت 

باشند.

ساحل عاج
دریافت  ساخت  مجوز  رویه های  ساحل عاج 

قراردادها  اجرای  و  برون مرزی  تجارت  اعتبار، 
از اقدامات مؤثر این  را بهبود داده است. یکی 
کشور را می توان راه اندازی سامانه های آنالین 
برای امور مربوط به مالیات شرکت ها و مالیات 

بر ارزش افزوده دانست.

ترکیه و دولت الکترونیک
الکترونیکی  فرآیندهای  بهبود  ترکیه،  دولت 
را در دستور  اسناد و شفافیت اطالعات  کردن 
کار قرار داده است. به طوری که برای استانبول 
و دیگر شهرها، وب سایت هایی طراحی شده که 
اطالع رسانی درباره مقررات، جداول هزینه ها و 
پیش نیازهای الزم برای مجوزهای ساخت وساز 
دادگستری  وزارت  دارند. همچنین  بر عهده  را 
تجاری،  دادگاه های  تمام  نتایج  کشور،  این 
مالکیت  به  مربوط  دعوای  و  مدنی  دادگاه های 
محلی  دادگاه های  نیز  و  صنعتی  و  معنوی 
در  می کند.  منتشر   2014 سال  از  را  استانبول 
ریسک  »مرکز  نیز  اعتبار  به  دسترسی  زمینه 
انجمن بانکداری ترکیه« اطالعات اعتباری را 
با استفاده از هفت شرکت ارتباطی به اشتراک 

می گذارد.

روآندا
مالیاتی  سازمان  نرم افزار  کشور  این 
فاکتور  صدور  سامانه های  جایگزین  را 
که  نرم افزار  این  است.  کرده  الکترونیکی 
کسب وکارها  اختیار  در  رایگان  به صورت 
بر  مالیات  پرداخت  فرآیند  می گیرد  قرار 
ساده تر  قبلی  روش  به  نسبت  را  ارزش افزوده 
زمین،  مدیریت  بحث  در  همچنین  می کند. 
زمین  مالکیت  دعاوی  حل  برای  وب سایتی 
مربوط  آمارهای  آن  در  که  کرده  راه اندازی 
ذکر  آن ها  شرح  و  اختالف  حل  نتایج  به 
محصوالت  صادرات  زمینه  در  است.  شده 
آنالین  سیستم  یک  معرفی  با  نیز  کشاورزی 
اسناد  صدور  محصوالت،  صادرات  برای 

انجام می شود. الکترونیکی  تجاری به صورت 

محیط کسب و کارخبرنامه
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تحلیل اقتصادی

داوری درسـت و تلخـی دربـاره ایـران بـه 
فعـاالن  اقتصـاد در میـان  ویـژه در میـدان 
از  سـلطان  مـا  کـه  دارد  وجـود  اقتصـادی 
دسـت دادن فرصـت هسـتیم. به طـور مثال 
گفتـه می شـود بـا آزاد شـدن چندین کشـور 
مرزهـای  در  امپراتـوری شـوروی  وجـود  از 
از  ایـران و آشـکار شـدن فرصـت اسـتفاده 
بـازار بکـر و دسـت نخـورده بـرای صادرات 
و  مهندسـی  و  فنـی  خدمـات  کاال،  انـواع 
بـرای  گردشـگری  مثـل  خدماتـی  حتـی 
ایـران امـا هیـچ اسـتفاده کارآمـدی از ایـن 
از  برنامـه ای  بـا  اگـر  ایـران  نشـد.  بازارهـا 
مثـل  کشـوری  بـازار  بـا  اندیشـیده  پیـش 
بـازار  یـک  می کـرد  برخـورد  افغانسـتان 
اتفـاق  ایـن  امـا  داشـت  پایـدار  و  مطلـوب 
نیفتـاد.  پایـدار  و  کارآمـد  شـکل  بـه  نیـز 
داشـت  آمادگـی  ایـران  کـه  شـرایطی  در 
کشـورهایی  گاز  و  نفـت  انتقـال  مسـیر  در 
مثـل ترکمنسـتان و آذربایجـان قـرار گیـرد 
و درآمـد قابـل اعتنایـی به دسـت مـی آورد، 
امـا ایـن فرصـت نیز از دسـت رفـت. اکنون 
در شـرایط پاییـز 1397 کـه کشـور بایـد در 
مسـیر توسـعه صـادرات غیـر از نفـت قـرار 
گیـرد تـا زیـر تهدیدهـای آمریـکا بـه دلیـل 
درآمـد  دیگـر  محل هـای  از  نفـت،  تحریـم 

ارزی داشـته باشـیم، امـا بـه نظـر می رسـد 
کنیـم. اسـت فرصت سـوزی  قـرار  بـاز هـم 

توسعه صادرات راهبرد 
بـه  و  دنیـا  در  صـادرات  توسـعه  راهبـرد 
ویـژه در کشـورهای توسـعه نیافته زمانـی به 
مـدار بحث هـای راهبـردی آمـد کـه راهبرد 
جایگزینـی واردات بـا ناکامـی مواجـه شـد و 
کشـورهایی در جنـوب شـرق آسـیا از رفتـن 
و ادامـه دادن در مسـیر آن راهبـرد امتنـاع 

. ند د کر
واردات،  جایگزینـی  راهبـرد  اسـاس  بـر 
کشـورها بایـد بـا دوری از واردات کاالهـای 
بـا دوام مثـل اتومبیـل، یخچـال، لباسشـویی 
پوشـاک  و  پارچـه  مثـل  کاالهایـی  حتـی  و 
از بازارهـای جهانـی، بـا احـداث واحدهـای 
ضمـن  داخـل،  در  کاالهـا  ایـن  تولیـدی 
حفـظ ارزهـای معتبـر در داخـل به مـرور به 
تولیـد ایـن کاالهـا اقـدام کننـد و بـه یـک 
کشـور صنعتـی تبدیل شـوند. بر اسـاس این 
کاهـش  موجـب  رویکـردی  چنیـن  راهبـرد، 
وابسـتگی کشـورهای پیرامون به کشـورهای 
مرکز خواهد شـد. راهبـرد جایگزینی واردات 
آنـدره  از سـوی چپ اندیشـانی مثـل  بیشـتر 
نیـز  ایـران  می شـد.  ترویـج  گوندرفرانـک 

متاسـفانه بـه دالیـل گوناگـون در دام ایـن 
راهبـرد افتـاد و بـا توجـه بـه بیراهه روی هـا 
انـواع  به شـدت نیازمنِد  صنایعـی  توسـعه  بـه 
حمایـت، اقـدام کـرد. کـره جنوبـی، برزیـل، 
تایلنـد و برخـی کشـورها نیـز ایـن راهبرد را 
بـه دلیـل اینکـه نـگاه ناسیونالیسـتی پشـت 
آن بـود پذیرفتنـد. امـا کشـورهایی مثل کره 
کشـورها  دیگـر  از  زودتـر  تایلنـد  و  جنوبـی 
کافـی  منابـع  نتیجـه رسـیدند کـه  ایـن  بـه 
تولیـدات صنعتـی  از  دایمـی  بـرای حمایـت 
غیررقابتـی ندارنـد و نمی تواننـد تـا ابـد بـه 
مصرف کننـدگان بگوینـد بایـد کاالی داخلی 
ویـژه  بـه  کشـورها  ایـن  کننـد.  خریـداری 
کـره جنوبـی از دهـه 1970 راهبـرد توسـعه 
و  کـرد  انتخـاب  توسـعه  بـرای  را  صـادرات 
اکنـون یـک کشـور کامیـاب در جهـان بـه 
حسـاب می آیـد. ترکیـه در همسـایگی ایران 
نیـز از همیـن راهبـرد پیروی کـرده و اکنون 
بـه حسـاب  بـزرگ  از صادرکننـدگان  یکـی 

یـد. می آ

هم راهبرد، هم ضرورت روز
 1390 دهـه  همیـن  در  ایـران  اقتصـاد 
بـا دو شـوک بـزرگ مواجـه شـده کـه بـه 
لحـاظ  بـه  و  شـگفت انگیز  شـباهت  لحـاظ 

حسین سالح ورزی نایب رئیس اتاق ایران

صادراترابهدستخودخفهنکنیم
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تحلیل اقتصادیخبرنامه

اوایـل  در  ایـران  اسـت.  تأسـف آور  اجرایـی 
ارز  بلنـد  پـرش  تنگنـای  دو  حاضـر  دهـه 
کـه  کـرد  تجربـه  را  تحریم هـا  تشـدید  و 
از  یکـی  داشـته اند.  دهشـتناکی  پیامدهـای 
ایـن پیامدهـا، سـقوط درآمـد ارزی بـه دلیل 
تحریـم صـادرات نفـت بـود. در حالـی کـه 
تصـور می شـد ایـن تجربـه تلـخ منجـر بـه 
اتخـاذ راهبرد توسـعه صـادرات بـرای ایران 
و  نبودیـم  اقدامـی  چنیـن  امـا شـاهد  شـود 
کشـور پـس از رفـع تحریـم نفتـی دوباره در 
ریـل قدیمـی بـه حرکت ادامـه داد تـا اینکه 
دوبـاره در نیمـه نخسـت امسـال بـا همـان 
همـه  بـا  آمریـکا  شـدیم.  مواجـه  تنگنـا  دو 
نیـروی اقتصـادی و سیاسـی خـود ایـران را 
زیـر فشـار تحریم قـرار داده و دوباره شـاهد 
جهـش نـرخ ارز در بـازار هسـتیم. داسـتان 
تکـرار می شـود و ایـران بـه زودی بـا کمبود 

درآمـد ارزی مواجـه خواهـد شـد.
آیـا کشـور این دو تجربـه تلخ را مـورد توجه 
قـرار خواهـد داد و بـه راهبرد توسـعه صادرات 
احتـرام خواهـد گذاشـت؟ اگرچـه بـا توجـه به 
خواهـد  اشـاره  آن  بـه  ادامـه  در  کـه  نکاتـی 
شـد ایـن اتفـاق بعیـد اسـت کـه رخ دهـد اما 
از سـوی دیگـر می تـوان امیـد داشـت در ایـن 
اقتصـادی  روزهـای سـخت، جامعـه رهبـری 
ایـران بـه این نتیجه برسـد که راهبرد یادشـده 
را تمـام و کمـال و به صـورت پایدار در دسـتور 
کار قـرار دهند. از سـوی دیگـر در این وضعیت 
کـه ایـران نیاز بـه درآمـد ارزی بـزرگ دارد تا 
کاهـش درآمـد ارزی ناشـی از تحریـم نفـت 
را جبـران کنـد، ضـرورت ایجـاد می کنـد کـه 
توسـعه صـادرات را در دسـتور کار قـرار دهیم.

صادرات توسعه  تنگناهای 
ایـران در تمامـی نیـم قـرن اخیـر نشـان 

توسـعه  و  رشـد  لحـاظ  بـه  اسـت  داده 
مثـل  کشـورهایی  بـا  مقایسـه  در  صـادرات 
سـایر  و  مالـزی  ترکیـه،  جنوبـی،  کـره 
رشـد  کمتریـن  توسـعه خواه  کشـورهای 
اسـت.  داشـته  را  کمـی  حتـی  و  کیفـی 
و  دلیـل عـدم رشـد  بزرگتریـن  و  نخسـتین 
توسـعه صـادرات ایـران بـه ذهنیـت جامعـه 
بـاز  سیاسـی  اقتصـاد  حـوزه  در  تصمیم گیـر 
در  اقتصـاد  اداره کننـده  می گـردد. مدیـران 
نیـم قـرن اخیـر اعتقـاد بـه توسـعه صادرات 
نداشـته و ندارنـد و تنهـا در حـرف و بر روی 
از ایـن مقولـه دفـاع می کننـد. پـس  کاغـذ 
از ایـن عامـل کـه در صـدر عوامـل ناکامـی 
بـه سـطح  بایـد  بـه حسـاب می آیـد  ایـران 
توسـعه یافتگی صنعتـی ایـران اشـاره کنیـم. 
واقعیـت تلـخ این اسـت کـه ایران بـه دلیل 
اقتصـاد  عمومـی  روندهـای  بـا  ناسـازگاری 
تکنولوژیـک  نوسـازی  توانایـی  جهانـی، 
همیـن  بـه  و  نکـرده  تجربـه  را  صنعـت  در 
صنعتـی  صـادرات  بـزرگ  بـازار  از  دلیـل 
بیشـترین  دارد.  صفـر  بـه  نزدیـک  سـهمی 
ارزش صادراتـی کاالهـای ایرانـی در همین 
فرآورده هـای  صـادرات  بـه  اخیـر  دهـه 
برمی گـردد  گازی  میعانـات  و  پتروشـیمی 
کـه بـا صـادرات نفـت خـام فاصلـه اندکـی 
دارنـد. از سـوی دیگـر ایـران در همـه ایـن 
ارز  نـرخ  انقـالب  از  سـال ها و حتـی پیـش 
را مقولـه ای تثبیـت شـده تلقـی کـرده و بـه 
انگیزه هـای توسـعه صـادرات  همیـن دلیـل 
را از عالقه منـدان و بازرگانـان سـلب کـرده 

. ست ا

صادراتی خودزنی 
پـس از آنکـه دولـت و بانـک مرکـزی در 
زمسـتان 1396 بـه جـای تأسـیس بـازار ارز 

و فراهـم کردن شـرایط مسـاعد بـرای دادن 
عالمت درسـت بـه بازارهـای دیگـر تصمیم 
گرفتنـد کـه دالرپاشـی کننـد، اقتصاددانـان 
دولـت  بـه  بارهـا  اقتصـادی  فعـاالن  و 
هشـدار دادنـد کـه ایـن تصمیـم پیامدهـای 
همه جانبـه و چندبعـدی دارد امـا دولـت کار 
خـود را انجـام داد. نتیجـه تصمیـم یادشـده، 
فروریختـن تعـادل در بازارهـای متعـدد بود. 
دولـت  بـرای  را  شـرایطی  موضـوع  ایـن 
آمـاده کـرد کـه خودزنـی در ابعـاد گوناگون 
به سـرعت در دسـتور کار قـرار دهـد. دولـت 
بـا صـدور ده ها بخشـنامه متضـاد و متناقض 
همـه  بـه  ارزی  سـرکوب  سیاسـت  از  پـس 
بـه صـادرات  جملـه  از  اقتصـاد  بخش هـای 
نیم بنـد قبلـی نیـز آسـیب زد کـه در ادامـه 
بـه برخـی از دالیل آن اشـاره خواهـم کرد. 
بـه  رونـد  ایـن  ادامـه  کـه  اسـت  بدیهـی 
تضعیـف تاریخـی و بنیادیـن مقولـه صادرات 
مرحلـه  همیـن  در  امیدواریـم  کـه  می رسـد 

متوقـف شـود.

بازار داخل اولویت 
مدیـران دولتی در ایـران کارنامه و سـابقه 
صـادرات  اسـتمرار  زمینـه  در  ناکارآمـدی 
دارنـد و یکـی از مسـایلی کـه همیشـه بـه 
آن اسـتناد می کننـد توجـه بـه بـازار داخلـی 
بارهـا  تاکنـون  اسـت.  سیاسـی  نـگاه  بـا 
ارزهـای  نـرخ  وقتـی  کـه  بوده ایـم  شـاهد 
ایـران رونـدی صعـودی را  بـازار  معتبـر در 
واجـد  کاالهـا  صـادرات  می کنـد،  تجربـه 
توسـعه  بـه  تمایـل  و  می شـود  مطلوبیـت 
صـادرات افزایـش می یابـد. در ایـن وضعیت 
کـه توسـعه صـادرات در دسـتور کار اسـت 
ناگهـان معلـوم نمی شـود چرا بـازار کاالهای 
صادراتـی با کمبود آن کاال و افزایش شـدید 
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قیمـت مواجـه می شـود و کاسـه و کوزه هـا 
دولت هـای  می شـکند.  صـادرات  سـر  بـر 
فعلـی  دولـت  حتـی  و  کشـور  در  مختلـف 
در ایـن مـوارد بالفاصلـه تصمیـم بـه منـع 
می گیرنـد.  کاالهـا  دسـته  همیـن  صـادرات 
بودیـم  شـاهد  تازه سپری شـده  روزهـای  در 
شـد  ممنـوع  فرنگـی  گوجـه  صـادرات  کـه 
توسـعه  دلیـل  بـه  شـد  گفتـه  کـه  چـرا 
بـا  داخلـی  بـازار  فرنگـی،  گوجـه  صـادرات 
افزایـش قیمـت مواجـه شـده اسـت. اعـالم 
گوجـه  گرانـی  از  شـهروندان  نارضایتـی 
بـرای  دولـت  فـوری  تصمیـم  بـا  فرنگـی 
اتفـاق  ایـن  شـد.  همـراه  محدویـت  ایجـاد 
خریـداران  بیشـتر  بی اعتمـادی  معنـای  بـه 
کـه  اسـت  محصوالتـی  واردکننـدگان  و 
صـادرات آن هـا بـا تهدیـد و تحدیـد دولتـی 
مواجـه شـده اسـت. کارشناسـان بـاور دارند 
دولـت بـه جای اینکـه چنین تصمیم سـختی 
بگیـرد می توانسـت در تعامـل با شـهروندان، 
از آن هـا بخواهـد بـه دلیـل وضعیـت موجود 
تحمـل کننـد نـا توسـعه صـادرات ایـران بـا 
شکسـت و نوسـان مواجـه نشـود. ایـن کار 
سـاده و آسـانی اسـت که بـه محـض ایجاد 
اندکـی نارضایتـی شـهروندان یـک مقوله با 
ارزش مثـل توسـعه صـادرات دسـتور توقـف 
بدهیـم. یادمـان باشـد کـه توسـعه صادرات 

نیازمنـد سـعه صـدر و شـجاعت اسـت.

ارزی پیمان سپاری 
در ماجـرای افزایـش نـرخ ارز در دو مقطع 
اوایـل دهـه 1390 و ایـن روزهایـی کـه در 
آن قـرار داریـم، روش هـا و راهبـردی ثابت 
و زیـان آوری را از سـوی مدیـران اقتصـادی 
شـاهد بـوده و هسـتیم. دقـت در روش اداره 
امسـال  اول  ماهـه   6 در  ارز  نـرخ  افزایـش 

همـان  دوازدهـم  دولـت  می دهـد  نشـان 
روش دولـت دهـم را در دسـتورکار قرار داد 
و اجـرا کـرد. بـه ایـن معنـی کـه دولت یک 
بـه  دالر  هـر  بـرای  را  میخکوب شـده  نـرخ 
مثابـه نرخ رسـمی اعـالم کرد و پـس از آن 
بـه همـه فعـاالن اقتصـادی دسـتور داد باید 
از ایـن نـرخ اطاعـت کنند. ایـن دالر 4200 
تومانـی در شـرایطی نـرخ رسـمی شـد کـه 
نـرخ هـر دالر در بـازار در همـان روزهـا به 

8 هـزار تومـان هـم رسـیده بود.
از پیـش معلـوم اسـت کـه صادرکننـدگان 
تئوریـک  و  ذهنـی  لحـاظ  بـه  هرگـز  کاال 
هـر  وقتـی  کـه  نداشـتند  را  ایـن  آمادگـی 
نـرخ  برابـر  دو  تـا  بـازار  در  آن هـا  دالر 
را  نـرخ  ایـن  می شـد،  خریـداری  رسـمی 
ایسـتاده  محکـم  و  قـرص  دولـت  بپذیرنـد. 
بـود کـه بایـد دالرهـای صادراتـی بـه نـرخ 
فروختـه  تومـان   4200 معـادل  دالر  هـر 
ذهنـی  لحـاظ  بـه  صادرکننـدگان  و  شـود 
ارزی  پیمان سـپاری  نمی پذیرفتنـد.  را  ایـن 
دارد  اجرایـی  و  قانونـی  سـاله   90 سـابقه 
بـه  قانـون  ایـن  کـه  داده  نشـان  تجربـه  و 
و  اقتصـادی  منطـق  گرفتـن  نادیـده  دلیـل 
مثابـه  بـه  بـا منفعـت شـخصی  ناسـازگاری 
هرگـز  اقتصـادی  فعالیـت  تحریـک  عامـل 
اجـرای کامـل را تجربـه نکـرده اسـت. بـه 
و  ارزی  پیمان سـپاری  ادامـه  می رسـد  نظـر 
مجبـور کـردن صادرکنندگان بـه اینکه دالر 
خـود را بـه قیمـت دولتی عرضـه کنند هرگز 
فایـده ای بـرای جامعـه نـدارد و بـه پنهان تر 
شـدن مناسـبات و رانتی تر و فاسـدتر شـدن 

شـد. خواهـد  منجـر  کسـب وکار  فضـای 
دولـت می دانـد و می بیند کـه صادرکنندگان 
حاضـر نیسـتند بـا این وضعیـت فعالیـت کنند 
و بهتـر اسـت بـا واقعیت هـا کنار آیـد و اجازه 

ماه هـای  در  گیـرد.  شـکل  آزاد  بـازار  دهـد 
گذشـته دیدیـم کـه دولت بـا سرسـختی مانع 
شـد  ناگزیـر  و  می شـد  ثانویـه  بـازار  ایجـاد 
بعدهـا ایـن بـازار را بپذیـرد و حـاال شـنیده 
گرفتـه  شـکل  نیـز  سـومی  بـازار  می شـود 
میـدان  ایـن  در  دولـت  سـخت گیری  اسـت. 
بـدون تردیـد بـه تأسـیس بازارهـای چهارم و 
پنجـم نیـز منجـر خواهـد شـد. اگر بـازار آزاد 
شـکل بگیـرد از ایـن رانـت و هـدرروی منابع 
ارزی و گسـترش فسـاد دور خواهیم شـد. اگر 
دولـت ادعـا می کنـد کـه پیمان سـپاری ارزی 
منجـر بـه کاهـش رشـد نـرخ تبدیـل دالر به 
بـازار بزنـد. در  بایـد سـری بـه  ریـال شـده 
حالـی کـه هرروز شـاهد نـرخ اعالم شـده در 
شـبکه نیمـا و شـبکه دیگـر هسـتیم امـا بازار 
آزاد ارز اسـت کـه بـا وجـود حجـم شـاید کِم 

می دهـد. را  قیمت هـا  آدرس  دادوسـتد، 
بـا درک شـرایط و وضعیـت  ایـران  اتـاق 
تقاضـا  دولـت  از  کشـور  اقتصـاد  خـاص 
بـه  واقعیت هـا،  پذیـرش  بـا  اسـت  کـرده 
سـوی بـازار ارز آزاد حرکـت کنـد. امـا اگـر 
مانـده،  زیـادی  زمانـی  فاصلـه  روز  آن  تـا 
را  سـخت گیری ها  برخـی  کـه  اسـت  بهتـر 
دارنـدگان  کـه  صورتـی  در  دهـد.  کاهـش 
آینـده  در  کـه  صادراتـی  ارز  از  اعـم  ارز 
ممکـن اسـت اتفـاق بیفتـد و دارنـدگان ارز 
از گذشـته احسـاس آرامـش کننـد و بداننـد 
کـه دولـت و بانـک مرکـزی متعهـد هسـتند 
بشـمارند  محتـرم  را  آن هـا  مالکیـت  کـه 
احتمـاال بـا شـتاب بیشـتری دالرهـای خود 
را بـه بـازار عرضـه خواهنـد کـرد. در ایـن 
صـورت می تـوان انتظـار داشـت در پی روند 
و بـازه زمانـی مطلـوب بـازار ثانویـه و بـازار 
آزاد ارز بـه سـمت هـم گرایش نشـان دهند 
و از برآینـد ایـن برخـورد نـرخ تعادلـی بازار 
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ارز پدیـدار شـود. ایـن نـرخ بـدون تردید در 
صـورت ثبـات و پایداری و مصـون ماندن از 
دسـتکاری و دسـت اندازی مقام هـای دولتی 
امیـد  روزنه هـای  شـدن  بـاز  همچنیـن  و 
منفعـت  تصمیم گیری هـا  در  ثبـات  بـرای 
دولـت  کـرد.  خواهـد  بـرآورده  را  عمومـی 
و  ارز  آزاد  نـرخ  پذیـرش  بـا  می توانـد  نیـز 
اطمینـان از ثبـات قیمـت در ایـن بـازار بـه 
منابـع ریالـی مطمئـن دسـت یابـد و بـا این 
گروه هـای  خریـد  قـدرت  از  بخشـی  منابـع 
کم درآمـد جامعـه مثـل معلمـان، کارگـران، 
کارمنـدان شـاغل در پایین تریـن رده شـغلی 

کنـد. جبـران  را  روستانشـینان  و 
ایـن بـرای جامعـه نخبـگان و فرهیختگان 
هـرگاه  کـه  اسـت  آزاردهنـده  اتفـاق  یـک 
بـه  دولـت  نهـاد  می شـود  سـخت  شـرایط 
 90 شـده  منسـوخ  و  فرسـوده  قانون هـای 
سـال قبـل برگـردد و از تجربه هـای جهانـی 
اسـتفاده نکنـد. دنیـای امـروز با دانـش نو و 
اسـتفاده از تجربه هـای پیشـین راه حل هـای 
جملـه  از  اقتصـاد  عرصـه  هـر  در  کارسـاز 
بـه  می تـوان  و  دارد  در دسـت  را  ارز  بـازار 
ایـن دانـش  از  جـای رفتارهـای فرسایشـی 
صادرکننـده  بـه  نمی تـوان  کـرد.  اسـتفاده 
و  بسـپارد  ارزی  پیمـان  داد  دسـتور  امـروز 
ببنـدد.  واقعیـت  روی  بـر  را  چشـم هایش 
ارزی  پیمان سـپاری  برآینـد  و  نتیجـه 
کـردن  خفـه  آن  از  بعـد  داسـتان های  و 

اسـت. بـه دسـت خودمـان  صـادرات 

تورم فزاینده و قیمت تمام شـده
ریـال  بـه  آمریـکا  دالر  هـر  تبدیـل  نـرخ 
تقریبـا  کوتاه مـدت  دوره  یـک  در  ایـران 
سـه برابـر شـده اسـت. ایـن وضعیـت برای 
افزایـش  جـز  راهـی  کاال  عرضه کننـدگان 

باقـی  گوناگـون  اندازه هـای  در  قیمـت 
نـرخ  افزایـش  مارپیـچ  اسـت.  نگذاشـته 
افزایـش قیمـت  بـازار و  ارزهـای معتبـر در 
کاالهـا و خدمـات کـه هنـوز کامـل نشـده 
اسـت و رونـدی عجیـب را سـپری می کنـد 
بـه شـتابان شـدن نـرخ تـورم منجـر شـده 
تولیـد  کـه  اسـت  دلیـل  همیـن  بـه  اسـت. 
صنعتـی بـا نرخ هـای جدیـد اتفـاق می افتـد. 
دامنـه  امسـال  تـورم  نـرخ  از  پیش بینی هـا 
بـرای  درصـد   60 تـا   30 از  و  دارد  بـازی 
امسـال از سـوی نهادهای گوناگـون بر زبان 
آمـده اسـت. اگـر کـف ایـن نـرخ را در برابر 
نـرخ متوسـط تـورم در جهـان قـرار دهیـم، 
خواهیـم دیـد دسـت کم نـرخ تورم ایـران 5 
برابـر میانگیـن نـرخ تـورم جهانی اسـت. در 
ایـن حالـت اسـت کـه قـدرت رقابت پذیـری 
تولیـدات صادراتـی ایـران در دنیـای پـر از 
رقابـت، بـاز هـم کاهـش را تجربـه خواهـد 
بازاریابـی  در  کـه  امـروز  دنیـای  در  کـرد. 
فـروش  نرخ هـای  آوردن  پاییـن  صادراتـی 
اول  حـرف  کوچـک،  بسـیار  اندازه هـای  در 
خواسـت  خریـدار  از  نمی تـوان  می زنـد،  را 
منتظـر باشـد تـا نرخ تـورم در ایـران کاهش 
پیـدا کنـد و تولیدکننـده مـا بار دیگـر قدرت 

رقابتـی خـود را بـه دسـت آورد.
در گذشـته معمـوال دولت برخـی از کاالها 
کـه  می کـرد  معـاف  پیمان سـپاری  از  را 
خـوردن  هـم  بـه  و  تبعیـض  بـه  نیـز  البتـه 
تعـادل منجـر خواهـد شـد. بـه طـور مثـال 
فـرش  صـادرات  می گیـرد  تصمیـم  دولـت 
از  سـنتی  بازارهـای  حفـظ  دلیـل  بـه  را 
نخسـتین  کنـد.  معـاف  ارزی  پیمان سـپاری 
کاری کـه یـک بـازرگان می کنـد این اسـت 
کـه سـرمایه اش را بـه ایـن بـازار مـی آورد 
از  را  کاال  ایـن  صادراتـی  بـازار  انسـجام  و 

تعـادل خـارج می کنـد. دولـت ممکـن اسـت 
بـرای حفـظ بازارهـای صادراتـی و کاهـش 
رقابت پذیـر  هـدف  بـا  تمام شـده  قیمـت 
بـرای  را  نیـز مزیت هایـی  کـردن صـادرات 
ایـن  در  کنـد  لحـاظ  خاصـی  کاالهـای 
صـورت بـاز هـم احتمـال بـه هـم خـوردن 
شـرایط  در  دارد.  وجـود  بازارهـا  در  تعـادل 
حاضـر بـه نظـر می رسـد ماجـرای افزایـش 
بـه  دولـت،  دسـت  بـه  تمام شـده  قیمـت 
انداختـن جسـم فرسـوده صـادرات بـه چـاه 

کـرد. کمـک خواهـد 

باید کرد؟ چه 
در سـطرهای بـاال یـادآور شـدم کـه رفتـار 
دولـت در تحـوالت ارزی راهـی بـرای خفـه 
کـردن صـادرات کشـور بـوده اسـت و ادامـه 
ایـن رویکـرد می توانـد ایـن فرصـت طالیـی 
شـده  فراهـم  صـادرات  توسـعه  بـرای  کـه 
را به رغـم فضـای مسـاعدی کـه شـاهد آن 
هسـتیم بـه تهدیـد تبدیـل کنـد؛ کمـا اینکـه 
ایـن اتفـاق افتـاده اسـت. بـه نظـر می رسـد 
اگـر قـرار اسـت توسـعه صـادرات بـه مثابـه 
توجـه  کانـون  در  کشـور  توسـعه  راهبـرد 
باشـد، بایـد از برخی دسـتورهای اکید دسـت 
برداریـم. بـاز کـردن راه بـرای واردات مـواد 
برداشـتن  و  واسـطه ای  کاالهـای  و  اولیـه 
گام هـای  بـرای  ارزی  پیمان سـپاری  دسـتور 

اسـت. تمام عیـار  ضـرورت  یـک  نخسـت 
دولـت دوازدهـم بایـد راهبـرد را انتخـاب و 
بـرای یـک بـار دسـتورالعمل اجرایـی را صادر 
کنـد و دسـت از سـر بـازار ارز بردارد تا توسـعه 
صـادرات رخ دهـد. دولـت می توانـد دسـت کم 
بـا رفـع موانع مقرراتـی و حذف بخشـنامه های 
گسـترش  بـه  را  امنـی  فضـای  متناقـض، 

فعالیت هـای صادراتـی فراهـم کنـد.
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تحلیل اقتصادی

تهران می گوید  اتاق  نمایندگان  عضو هیئت 
مدیران و مسئوالن کشور باید هرچه سریع تر 
و  تولیدکنندگان  و  اقتصادی  فعاالن  داد  به 
درباره  صادقیان  احمد  برسند.  صادرکنندگان 
»شرکت  می گوید:  نیما  سامانه  از  ارز  دریافت 
از  ارز  دریافت  درخواست  اردیبهشت  از  ما 
سامانه نیما را داده و چندین پروفرما داشته ایم 
اما ارز کافی برای دریافت وجود نداشت و به 
آن ها  از  تا  دو  یکی،  تنها  توانسته ایم  تازگی 
آن  که  رقابتی  قیمت های  با  و  سختی  به  را 
تاخیر  به  توجه  با  و  کنیم  دریافت  هست  جا 
به وجودآمده، االن واحدهای تولیدی و صنعتی 
ما دچار کمبود مواد اولیه و مشکالت بسیاری 

شده اند.«
سامانه  در  »امیدواریم  می گوید:  ادامه  در  او 
نیما کارها تسهیل شود و ارزی که پیش بینی 
قرار  کند.  پیدا  تحقق  می شود،  عرضه  می شد 
بود ظرف 6 ماه ابتدایی سال 20 میلیون دالر 
ارز در این سامانه عرضه شود ولی رقم بسیار 
کمتری تحقق پیدا کرده است و کمبود ارز در 

این سامانه محسوس است.«
ماکارون  تک  شرکت  مدیرعامل  که  او 
ستاره  فرش  شرکت  مدیره  هیئت  عضو  و 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  است،  یزد  کویر 
دست  آن  با  واحدها  که  مشکالتی  مهم ترین 
»بحث  گفت:  چیست؟  می کنند،  نرم  پنجه  و 
تامین مواد اولیه یکی از مباحث اساسی برای 
یک  شاهد  االن  و  است  تولیدی  واحدهای 
بخش  در  هستیم.  زمینه  این  در  سردرگمی 
که  ارزی  متعدد  بخشنامه های  هم  صادرات 

صادر شد و گروه بندی ها تغییر کرد؛ قیمت ارز 
بسیاری  چالش های  و  داشت  بسیار  نوسانات 
که  شاهدیم  حاضر  حال  در  داد.  شکل  را 
تعهداتی  که  شده  باعث  بی برنامگی ها  همین 
ماه های  در  بیاید.  وجود  به  واحدها  برای 
هستیم  بسیاری  بی ثباتی های  شاهد  گذشته 
نمی دانند  تولیدی  واحدهای  بین  این  در  و 
و  ندانم کاری ها  دهند.  انجام  کاری  چه  باید 
و  می شود  صادر  که  لحظه ای  بخشنامه های 
در فاصله کوتاهی نقض می شود، فعالیت های 
کرده  مشکل  بسیار  را  تولیدی  و  اقتصادی 
حتی  نمی تواند  اقتصادی  فعال  هیچ  و  است 
کند.  برنامه ریزی  کسب و کارش  فردای  برای 
بند  و  می شود  صادر  بخشنامه ای  یک  مثال 
و  معاف  را  تولیدی  واحدهای  از  خیلی  آن   9
یک  فاصله  به  ولی  می داند  دولتی  ارز  شامل 
هفته بخشنامه دیگری صادر می شود که همه 
تعهداتی  بین  این  در  و  می دهد  تغییر  را  چیز 
کسی  اما  می شود  ایجاد  تولیدکنندگان  برای 
یک  که  شرایطی  در  هم  آن  نیست؛  پاسخگو 
خرج  و  دخل  برای  تولیدکننده  و  سرمایه گذار 
خود محاسبات دقیقی را انجام می دهد و تنها 
در شرایط خاصی هست که آن سرمایه گذاری 
تغییر  چیز  همه  وقتی  دارد.  اقتصادی  توجیه 
و  برنامه ریزی  آن  کل  واقع  در  می کند 
سرمایه گذاری عوض می شود و کسی که وارد 
کار شده در واقع شرایط به او تحمیل می شود 
آن هم در حالی که با رکود اقتصادی روبه رو 

هستیم.«
صادقیان در بخش دیگری از صحبت هایش 

یک جانبه  تحریم های  دوم  دور  شروع  درباره 
آمریکا و برنامه ریزی ای که دولت انجام داده 
چالش های  دچار  »صادرات  می گوید:  است، 
جدی است، بحث انتقال کاال، جابه جایی های 
مالی و پولی و هزینه هایی که به صادرکننده 
برای  سردرگمی  و  می شود  تحمیل 
جدی  معضالت  آینده  به  نسبت  برنامه ریزی 
را به وجود آورده است که با شروع دور دوم 
و  بانکی  تحریم های  خصوص  به  تحریم ها؛ 
مالی این مشکالت پیچیده تر هم خواهد شد. 
کاال  صادرات  در  ما  که  باشید  داشته  توجه 
را  خودمان  خاص  مشکالت  اینکه  بر  عالوه 
داریم با دامپینگ کشورهای دیگر هم روبه رو 
بسیار  حمایت های  کشورها  از  خیلی  هستیم؛ 
محصوالت  و  تولیدی  واحدهای  از  زیادی 
این  و  می دهند  انجام  خود  صادراتی 
دشوار  بسیار  جهانی  بازارهای  در  را  رقابت 
قوی  برای حضور  ترکیه  مثال کشور  می کند؛ 
شرکت هایش در بازار آفریقا حدود 30 درصد 
با  ما  مقابل  در  و  پرداخت می کند  را  تعرفه ها 
اینکه هزینه تولیدمان باالست، مشکل  وجود 
این  و  داریم  هم  را  و...  پول  انتقال  و  نقل 
حضور  برای  مثال  نداریم.  هم  را  حمایت ها 
حمایت  هیچگونه  جهانی  نمایشگاه های  در 
دولتی وجود ندارد. شرکت ما به عنوان یکی 
ماشینی  فرش  تولید  واحدهای  اصلی ترین  از 
نمایشگاه  در  حضور  سال   20 از  بعد  امسال 
شرکت  جهانی  رویداد  این  در  آلمان،   هانوفر 
داده ایم چون حتی  انصراف  و  نخواهد داشت 

نیست.« نمایشگاه مشخص  ارز  تامین 

احمد صادقیان عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

سردرگمیصادرکنندگانوتولیدکنندگان
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تحلیل اقتصادیخبرنامه

خـروج آمریـکا از برجـام و بازگردانـدن تحریم هـا، اثرات مسـتقیم و 
غیرمسـتقیمی بـر اقتصـاد ایـران خواهد گذاشـت کـه در نهایت باعث 
ایجـاد برخـی محدودیت هـا علیـه اقتصـاد ایـران خواهد شـد، اما این 
دوره از تحریم هـا تفـاوت زیـادی بـا دور قبلـی دارد. در ایـن دوره از 
تحریم هـا تمامـی کشـورها مخالـف بدعهـدی آمریـکا، و حامی ایران 
تمامـی  تحریم هـا،  قبلـی  دور  در  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن  هسـتند 
ایـران  اقتصـاد  و  بوده انـد  آمریـکا  سیاسـت های  حامـی  کشـورها 

چندجانبـه در معـرض فشـار قرار داشـت.
ایـران  اولیـه سـازمان ملـل، اقتصـاد  از طـرف دیگـر تحریم هـای 
را در شـوک اقتصـادی و سیاسـی قـرار داد درحالی کـه تحریم هـای 
یکجانبـه آمریـکا در فضایـی اجرایـی می شـود که تجربـه تحریم های 
قبلـی، راه هـای مقابلـه را تـا حـدی بـرای اقتصاد ایران آشـنا سـاخته 
اسـت. از دیگـر نـکات متفـاوت ایـن دور از تحریم هـا بـا تحریم های 
و  کوچـک  بنگاه هـای  رشـد  بـرای  فرصـت  ایجـاد  ملـل،  سـازمان 
متوسـط و بخـش خصوصـی کشـور اسـت؛ چراکـه تحریم هـا عمدتـا 
اقتصـاد کشـور، سـعی  تاثیرگـذار در  بـزرگ و  بـا شناسـایی صنایـع 
داشـته اند  شـرکت ها  ایـن  فعالیـت  رونـد  در  محدودیـت  اعمـال  در 
از  را  خارجـی  بـزرگ  سـرمایه گذاران  و  شـرکت ها  به طوری کـه 
همـکاری بـا ایـن واحدهـای بـزرگ و اغلـب دولتی بازداشـته  اسـت. 
درحالـی کـه بنگاه هـای کوچـک و متوسـط خارجی و سـرمایه گذاران 
خـرد خارجـی که در بـازاری ماننـد آمریکا سـهم قابل توجهی نداشـته 
و منافـع آنهـا تهدیـد نمی شـود، بـا کاهـش ارزش پـول ملـی ایـران، 
فرصـت را غنیمـت شـمرده و بـا تزریـق منابـع مالـی و تجربـه خود، 

همـکاری بـا بنگاه هـای کوچـک و متوسـط را کلیـد زده انـد. 
ایرانـی بـه دلیـل  از طـرف دیگـر، بنگاه هـای کوچـک و متوسـط 
آنکـه فعالیت هـای خـود را چـراغ خامـوش پیـش می برنـد و کمتـر 
در تیـررس آمریـکا قـرار دارنـد، در برقـراری مناسـبات بین المللـی با 

بـه جـرأت می تـوان  حداقـل محدودیـت مواجـه هسـتند. همچنیـن 
گفـت بازگشـت تحریم هـای آمریـکا پیش تر از اجرایی شـدن رسـمی 
آن بـا شـکل گیری جـو روانـی منفـی، تاثیـر خـود را بر اقتصـاد ایران 
رئیس جمهـور  رسـمی  اعـام  از  پیـش  به طوری کـه  اسـت  گذاشـته 
آمریـکا بـرای خـروج از برجـام شـاهد بی ثباتـی در بـازار ارز، تعلـل 
مصرف کننـدگان و تولیدکننـدگان در انجـام هـر تصمیمـی و به طـور 
کلـی انجمـاد در بـازار بودیـم، در واقـع همـه بخش هـای جامعـه از 
منتظـر  نوعـی  بـه  آمریـکا  نهایـی  تصمیـم  اعـام  از  قبـل  مدت هـا 
بودنـد تـا ببیننـد چـه خواهـد شـد. درحالی کـه اکنـون بـا مشـخص 
شـدن موضـع آمریـکا، کشـورهای اروپایی و سـایر کشـورهایی که با 
آنهـا مناسـبات تجـاری داریـم، بـه لحـاظ ثبـات سیاسـی و در نهایت 
اقتصـادی بـه تعـادل نسـبی رسـیده ایم  و تکلیـف فعـاالن اقتصـادی 

است. مشـخص شـده 
بـا  کـه  اقتصـاد  در  اثرگـذار  بخش هـای  از  یکـی  مثـال،  به طـور 
و  صنایـع  سـایر  و  آن  وضعیـت  اکنـون  و  بـود  مواجـه  باتکلیفـی 
نفـت  و صـادرات  تولیـد  آن مشـخص شـد،  بـه  وابسـته  واحدهـای 
کانال هـای  مهم تریـن  از  نفـت  صـادرات  و  تولیـد  اسـت.  بـوده 
تاثیرگـذار تحریم هـا اسـت کـه بـه دلیـل اقتصـاد نفتـی ایـران، ایـن 
متغیـر قابلیـت نفـوذ و اثرگـذاری بـر سـایر متغیر هـای اقتصـادی را 
دارد؛ امـا نکتـه قابل توجـه در ایـن متغیـر مهـم، عـدم تحقـق رویای 
آمریـکا در بـه صفـر رسـاندن صـادرات نفـت ایـران بـوده اسـت که 
نشـان از عـدم اعمـال قـدرت آمریـکا بـر سـایر کشـورهای جهـان 
دارد تـا جایـی کـه بـا عقب نشـینی از مواضـع خـود، ناچار بـه اعطای 
معافیـت ۶ماهـه بـرای چنـد کشـور واردکننـده نفـت از ایران شـد. از 
طرفـی عربسـتان سـعودی، بزرگ تریـن صادرکننـده نفـت جهـان، در 
۱۱ نوامبـر ۲۰۱۸، خبـر از کاهـش صـادرات نفـت خـود در مـاه آینده 
میـادی داد، درحالی کـه انتظـار می رفـت ایـن کشـور برای پوشـش 

بهرام شکوری فعال اقتصادی

راه تحقق رشد اقتصادی در فضای تحریم
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کاهـش عرضـه نفـت ایـران، عرضـه نفـت 
خـود را در بازارهـای جهانـی افزایـش دهد. 
بـرای  آمریـکا  ۶ ماهـه   معافیـت  نهایـت  در 
همچنیـن  ایـران،  از  نفـت  واردکننـدگان 
فرصـت  عربسـتان،  نفـت  عرضـه  سیاسـت 
مناسـبی بـرای کشـور اسـت تـا بـا کاهـش 
وابسـتگی خـود به اقتصـاد نفتـی، از لطمات 
آینـده  در  نفـت  احتمالـی کاهـش صـادرات 
مصـون بمانـد کـه البتـه تحقق آن مسـتلزم 
تقویـت بخـش خصوصـی و افزایـش سـهم 
غیرنفتـی کشـور خواهـد  و صـادرات  تولیـد 
افزایـش  راسـتای  در  مثـال،  به طـور  بـود. 
سـهم بخـش خصوصـی در اقتصـاد کشـور، 
طـرح عرضـه نفـت خـام در بـورس، فرصتی 
فراهـم  خصوصـی  بخـش  بـرای  مناسـب 
و  فـروش  در  شـفاف  به طـور  تـا  آورده 

صـادرات نفـت خـام نیـز مشـارکت کننـد.
اقتصـادی  فضـای  ایـن  در  کلـی،  به طـور 
کـه تحریم هـای آمریـکا بیشـتر بـر صنایـع 
و واحدهـای دولتـی سـایه افکنـده، تقویـت 
بخـش غیرنفتـی و افزایـش سـهم صادراتـی 
کوچـک  صنایـع  از  حمایـت  بـا  تنهـا  آن، 
محقـق  خصوصـی  بخـش  و  متوسـط  و 
تـا  اسـت  نیـاز  راسـتا  ایـن  در  می شـود. 
دولـت بـا رسـیدگی و توسـعه هرچـه بیشـتر 
آب  ریـل،  )جـاده،  فیزیکـی  زیرسـاخت های 
مقـررات،  )قوانیـن،  غیرفیزیکـی  و  و...( 
جـای  بـه  و...(،  مالیـات  آیین نامه هـا، 
خصوصـی  بخـش  رقیـب  به عنـوان  آنکـه 
از  بـا حمایـت  اتـاف کنـد،  را  منابـع خـود 
را  کسـب و کار  شـرایط  خصوصـی  بخـش 
و  سـازد  مهیـا  اقتصـادی  فعـاالن  بـرای 
بـه  دولتـی  بنگاه هـای  واگذاری هـای  بـا 
وظایـف  حجـم  از  هـم  بخش خصوصـی 

جانبـی خـود کـم کنـد و هـم ادامـه چرخـه 
کنـد. تضمیـن  را  بنگاه هـا  ایـن  فعالیـت 

بـه  می تـوان  حمایت هـا  ایـن  جملـه  از 
دولـت  انقباضـی  سیاسـت های  عدم اعمـال 
ماننـد افزایـش نـرخ مالیـات بـرای پوشـش 
چراکـه  کـرد؛  اشـاره  خـود  بودجـه  کسـری 
هزینـه  خـود  نوبـه  بـه  تحریم هـا  اعمـال 
حاشـیه  و  می دهـد  افزایـش  را  بنـگاه داری 
سـود آنهـا را متاثر خواهـد سـاخت، بنابراین 
بـا  مجریـه  و  مقننـه  قـوه  مـی رود  انتظـار 
درک از وضعیـت گران شـدن پروسـه تولیـد، 
سـرمایه گذاران،  سـود  حاشـیه  حفـظ  بـرای 
در  می توانـد  کـه  مالیـات  نـرخ  افزایـش  از 
یـک  شـدن  اقتصـادی  و  توجیه پذیـری 
ایـن  در  بگـذارد،  تاثیـر  اقتصـادی  فعالیـت 
و  کنـد  چشم پوشـی  اقتصـادی  فضـای 
حتـی معافیت هـای مالیاتـی جدیـدی بـرای 
مـوارد  دیگـر  از  بگیـرد.  نظـر  در  بنگاه هـا 
حمایتـی دولـت کـه می توانـد نقش بسـزایی 
جامعـه  اقتصـادی  حیـات  جریـان  ادامـه  در 
کسـب وکار،  محیـط  بهبـود  باشـد،  داشـته 
کیفیـت قوانیـن و مقررات و نهادسـازی های 
مبتنـی بـر ایـن قوانیـن اسـت. بـه عبارتـی 
ادامـه  یـا  شـروع  بـرای  اقتصـادی  فعـاالن 
کسـب وکار خـود نیـاز بـه ثبـات در قوانیـن، 
حداقـل در ۱۰ سـال آتـی دارنـد تـا بتواننـد 
برنامـه تولیـد بـا صرفـه اقتصـادی را تدوین 
و بـر اسـاس آن فعالیتشـان را ادامـه دهنـد؛ 
چراکـه سـرمایه گذار نبایـد بـه دلیـل وجـود 
خألهـای قانونـی و در نتیجـه برخوردهـای 
سـلیقه ای بـا فعـاالن اقتصـادی از ورود بـه 

بـازار ایـران دلسـرد شـود. 
بنابرایـن پایـش مسـتمر قوانیـن از طریـق 
ایجـاد شـفافیت و کار آمـدی، نقش بسـزایی 

راسـتا  ایـن  در  دارد.  امـر  ایـن  تحقـق  در 
می تواننـد  خصوصـی  بخـش  تشـکل های 
ظرفیت هـای  تمامـی  از  بهره گیـری  بـا 
کارشناسـی در تدویـن و پایـش مقـررات بـه 
کمـک قـوه مقننـه و قـوه مجریـه مبـادرت 
سـبب  بـه  دولتـی  بخـش  چراکـه  ورزنـد. 
تعـدد وظایـف، زمـان کافـی بـرای بررسـی 
و  نـدارد  را  خـاص  حـوزه  یـک  در  دقیـق 
رصـد  به صـورت کان  را  مشـکات  صرفـا 
تصمیم گیـری  آن  اسـاس  بـر  و  می کنـد 
می کنـد کـه در ایـن تصمیـم ممکـن اسـت 
نادیـده  متوسـط  و  خـرد  گروه هـای  منافـع 
چالش هـای  مسـبب  حتـی  یـا  گرفتـه شـود 
بزرگـی بـرای بنگاه هـای کوچک و متوسـط 
شـود. ایـن درحالـی اسـت کـه تشـکل های 
در  بـودن  ذی نفـع  دلیـل  بـه  تخصصـی 
و  بهبـود فضـای کسـب وکار خـود، مسـائل 
می کننـد.  بررسـی  موشـکافانه  را  مشـکات 
در پایـان بـا تاکیـد بر اینکـه تحریم هـا توان 
بیشـتری بـرای متاثـر کـردن اقتصـاد ایـران 
فرصت هـای  از  بهره گیـری  بـا  بایـد  ندارنـد، 
پتانسـیل های  و  تـوان  بـر  تکیـه  ایجادشـده، 
داخلـی، درک برخـی محدودیت هـا و افزایـش 
بـرای  راه حلـی  یافتـن  و  تولیـد  هزینه هـای 
تصمیم گیری هـای  در  ثبـات  آن،  جبـران 
دولـت، تقویـت و حمایـت از تولیـد و صـادرات 
کوچـک  بنگاه هـای  از  حمایـت  غیرنفتـی، 
در  خصوصـی  بخـش  مشـارکت  متوسـط،  و 
اجـرای  قوانیـن،  پایـش  و  سیاسـت گذاری ها 
می تـوان  تنهـا  نـه  واقعـی،  خصوصی سـازی 
انجمـاد  و  رکـود  مـورد  در  آمریـکا  آرزوی 
اقتصـادی ایـران را نقـش بـر آب کـرد، بلکـه 
امیـد اسـت رشـد و توسـعه اقتصادی کشـور را 

بتـوان بـه رخ کشـید.

تحلیل اقتصادی
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مدیریت، بازاریابی

مایلنـد  کـه  ایرانـی  مدیـران  از  برخـی 
شرکت شـان نـوآور باشـد و از ایـن راه رشـد 
بیشـتری را تجربـه کننـد می پرسـند: »بـرای 
انجـام  جدیـدی  کار  چـه  بایـد  شـدن  نـوآور 
دهیـم؟« مـن معتقـدم کـه این پرسـش دقیق 
نیسـت. ریشـه ایـن پرسـش، در یـک ذهنیـت 
نادقیـق از نـوآوری اسـت. ذهنیتی کـه نوآوری 
را جـدا از کسـب وکار روزانـه شـرکت می دانـد. 
گویـی شـرکت ها بـرای بقـا بایـد یکسـری 
کارهـای واجـب را حتما انجام دهنـد؛ کارهایی 
کـه نمی تـوان از آنهـا دسـت برداشـت یـا در 
انجـام آنهـا کوتاهـی کرد. امـا اگر مایـل بودند 
می تواننـد از آن کارهـای واجـب فراتـر رفتـه 

و کارهـای جدیـدی بکننـد تا نـوآور شـوند! از 
ایـن منظر، نـوآوری یـک افزودنـی دلبخواهی 

ست! ا
ایـن ذهنیـت نادقیـق یکـی از موانـع مهـم 
ایـن  ایرانـی اسـت.  نـوآوری در شـرکت های 
اشـتباه  تصمیمـات  بـه  می توانـد  ذهنیـت 
بـا  تقابـل  در  را  نـوآوری  زیـرا  بینجامـد، 
کارکردهـای عملیاتـی و کلیـدی شـرکت قرار 
داده و در نتیجـه آن را در حـد امـری با اولویت 
دسـت چندم پاییـن می آورد. کارهـای عملیاتی 
و کلیـدی را کـه نمی تـوان معطل نگه داشـت 
و منابـع الزم را بـه آنهـا اختصـاص نـداد. امـا 
البـد نـوآوری را می تـوان بعـدا شـروع کـرد!

در  مدیـران  می شـود  باعـث  ذهنیـت،  ایـن 
حـدی بـه نـوآوری بپردازنـد کـه کوچک ترین 
تغییـری در کارکردهـای عملیاتـی و کلیـدی 
شـرکت انجـام نشـود! بنابرایـن حتـی زمانـی 
کـه مدیـر ارشـد بـر نـوآوری تاکیـد دارد، افراد 
جدیـدی در شـرکت جـذب و در سـاختمان یـا 
طبقـه مجزایـی متمرکـز می شـوند. بازدیدها و 
سـرمایه گذاری هایی هـم انجـام می شـود، امـا 
کلیـدی  فعالیت هـای  و  فعالیت هـا  ایـن  بیـن 
سـازمان هیـچ ارتبـاط ارگانیـک و نظام منـدی 
برقـرار نمی شـود. بـه عبارتی، جزیـره ای به نام 

نـوآوری در شـرکت ایجـاد می شـود.
یـا گروهـی در شـرکت  فـرد  مثـال،  بـرای 

نویسنده: سيدكامران باقري مشاور مدیریت

چرا شركت هاي ایراني نوآوري نمي كنند؟ )بخش چهارم(
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مدیریت، بازاریابی

متولـی نـوآوری می شـوند اما همچنـان همان 
محصـوالت قبلـی به همان شـیوه قبلـی تولید 
وارد  پیشـین  روش هـای  همـان  بـه  و  شـده 
همـان بازارهـای موجـود می شـوند! تصمیمات 
بـه همـان شـیوه قبلی اخـذ می شـوند و قدرت 
تاثیرگـذاری بـر تصمیمات همچنـان کاما در 
اختیـار مدیـران عملیاتـی اسـت و فـرد متولی 
در  جایگاهـی  وی  دیدگاه هـای  و  نـوآوری 
نـدارد.  سـازمان  کلیـدی  و  مهـم  تصمیمـات 
واضـح اسـت که پـس از مدتی، چـون نوآوری 
نمی یابـد،  جریـان  شـرکت  کسـب وکار  در 
نادرسـت می رسـند  نتیجـه  ایـن  بـه  مدیـران 
کـه سـرمایه گذاری در نـوآوری از ابتدا اشـتباه 
بـوده و همان جزیـره نـوآوری در عمل تعطیل 

می شـود.   
برخـی مدیـران با این اسـتدالل کـه نوآوری 
ماهیتـی خـاق دارد و جنـس نیـروی انسـانی 
درگیـر در فعالیت هـای نوآورانـه بـا کارکنـان 
حـوزه عملیـات روزانه شـرکت متفاوت اسـت، 
همـان رویکـرد جزیره ای بـه نـوآوری را دنبال 
می کننـد. یعنـی یـک واحد نوآوری در شـرکت 
و  ارگانیـک  ارتبـاط  کـه  می شـود  تشـکیل 
و بخش هـای  واحدهـا  مابقـی  بـا  پیوسـته ای 
سـازمان نـدارد. ایـن رویکـرد جزیـره ای یـک 
آسـیب مهـم دیگـر هـم دارد. وقتـی فرآینـد 
نـوآوری با کسـب وکار اصلی شـرکت پیوسـته 
نباشـد، مثـل کارکردهـای دیگـر تحـت تاثیـر 
اهـداف راهبـردی شـرکت قـرار نمی گیـرد. در 
نتیجـه فعالیت هـای نوآورانـه سـاز جداگانـه ای 
می زننـد و از اهـداف راهبـردی شـرکت تبعیت 
نمی کننـد یـا کامـا بـا آن همراسـتا نیسـتند. 
فعالیت هـای  مجـزا،  نـوای  و  سـاز  همیـن 
بـه  می کنـد  ناکارآمـد  تاحـدودی  را  نوآورانـه 
گونـه ای کـه اثـر آن بـر خروجی هـای قابـل 
سـنجش شـرکت ناچیـز خواهـد بـود. همیـن 
ناکارآمـدی باعـث شـکنندگی و آسـیب پذیری 
فرآینـد نـوآوری می شـود. پـس از مدتـی ایـن 
سـاز ناکوک تضعیـف و نهایتا تعطیل می شـود.

»بـرای  پرسـش  اگـر  بپرسـید  شـاید 
نـوآور شـدن بایـد چـه کار جدیـدی انجـام 
صحیـح  پرسـش  اسـت،  نادرسـت  دهیـم؟« 
چـه می توانـد باشـد؟ پرسـش صحیـح ایـن 
اسـت کـه »کـدام کارهای مـا مانـع نوآوری 
شـکل گیری  بـدو  در  شـرکت ها  اسـت؟« 
معمـوال چابـک و نوآور هسـتند. شـکل گیری 
بیشـتر شـرکت ها نتیجـه تشـخیص صحیـح 
یک خـأل در بازار و به کارگیری روشـی نوین 
بـرای پرکـردن آن جـای خالی اسـت. اما به 
مـرور زمـان، نگاه هـا، ارزش هـا، مهارت هـا، 
سـاختارها و فرآیندهایـی در شـرکت شـکل 
می گیرنـد کـه هـدف آنهـا کمـک بـه انجام 
و  روتیـن  فعالیت هـای  کارآمدتـر  و  بهتـر 
تکـراری اسـت. بـه همیـن دلیـل بـه تدریج 
ایـن  از  نـوآوری  و  انعطاف پذیـری  چابکـی، 
شـرکت ها رخـت برمی بنـدد و آینـه نـوآوری 

می گیـرد. زنـگار  آنهـا 
ایـن  در  نـوآوری  کـردن  زنـده  الزمـه 
بـه  زنگارهاسـت.  ایـن  زدودن  شـرکت ها، 
از  اینکـه  از  بیـش  نـوآوری  دیگـر،  عبـارت 
جنـس آرایـش باشـد، از جنس پیرایش اسـت. 
شـرکت ها بایـد موانع نـوآوری را یـک به یک 
از خـود بزداینـد. موانعـی کـه در طـول زمـان 
شـکل  می گیرنـد و سـد راه نوآوری می شـوند. 
نگاه هـا،  در  بایـد  نـوآوری  راه  در  شـرکت ها 
ارزش هـا، مهارت هـا، سـاختارها و فرآیندهـای 
اساسـی کسـب وکار خود کاوش کرده و از آینه 
نـوآوری زنگارزدایـی کننـد. از قضا بسـیاری از 
ایـن زنگارهـا و موانع نـوآوری، بیـش از اینکه 
و  ذهنـی  باشـند،  سـخت افزاری  و  فیزیکـی 
نرم افزاری انـد. بـه همیـن دلیـل تغییـر مسـیر 
نـوآوری،  سـمت  بـه  جاافتـاده  شـرکت های 
نـزد  فکـری  تحـول  یـک  از  پـس  معمـوال 
مدیـران شـرکت رخ می دهـد. نکتـه مهـم این 
اسـت کـه ایـن زنگارزدایـی را بایـد روی آینـه 
اصلـی شـرکت اعمـال کـرد نـه اینکـه آینـه 

جدیـدی خریـد یـا سـاخت.

تاثير شرایط اقتصادی بر نوآوری
در شـرایطی کـه قیمت دالر و سـایر ارزهای 
خارجـی بـه سـرعت در حـال افزایـش اسـت، 
کـه  زمانـی  نداریـم.  نـوآوری  بـرای  مجالـی 
قـدرت  بین المللـی،  تحریم هـای  به دلیـل 
تامیـن برخـی اقـام مـواد اولیـه را نداریـم و 
از  صحبـت  مانـده،  متوقـف  تولیدمـان  خـط 
نـوآوری بی معناسـت. زمانی کـه دولت دم به دم 
سیاسـت های خـود را تغییـر می دهـد و هـر دم 
آیین نامـه یا محدودیتـی جدید اباغ می شـود، 
برنامه ریـزی  نـوآوری  بـرای  چطـور می تـوان 
کـرد؟ زمانی کـه مشـتری های اصلی مان توان 
پرداخـت بدهی هـای انباشته شـان را ندارنـد و 
شـرکت مان بـا بحـران نقدینگی روبه رو شـده، 

نـوآوری در اولویـت آخـر قـرار می گیـرد.
روز  هـر  را  بـاال  جمـات  کـه  سال هاسـت 
بـه شـکل ها و لحن هـای مختلـف از مدیـران 
امـا  می شـنوم.  ایرانـی  شـرکت های  ارشـد 
قبـل از قضـاوت دربـاره صحـت یـا دقـت این 
بـه  دقیق تـر  نگاهـی  دهیـد  اجـازه  گزاره هـا، 
پیش فرض هـای  و  پرسـش ها  ایـن  معنـای 
آنهـا بیندازیـم. پیـام اصلـی جمـات بـاال این 
اسـت کـه شـرایط اقتصـادی ایـران برخـاف 
بی ثبـات  و  متاطـم  بسـیار  کشـورها  دیگـر 
اسـت. اینکه در چنین شـرایطی، کسـب وکارها 
بـرای بقا تـاش می کنند و گرفتار مشـکاتی 
بسـیار جـدی هسـتند و رفـع آن مشـکات، 
نمی تواننـد  و  اسـت  نخست شـان  اولویـت 
بـه نـوآوری فکـر کننـد. بـه همیـن دلیـل در 
اقتصـاد متاطـم ایـران نمی تـوان نـوآور بود و 
تجربـه شـرکت های نـوآور در دیگـر کشـورها 
را نمی تـوان بـه ایـران تعمیـم داد.  اکنـون بـا 
هـم ببینیـم کـه پیش فـرض طـرح این مـوارد 
نخسـتین  باشـند.  می تواننـد  گزاره هایـی  چـه 
ویـژه  نـوآوری،  کـه  اسـت  ایـن  پیش فـرض  
محیط هـای باثبـات و قابـل پیش بینـی اسـت. 
بنابرایـن شـرکت ها فقـط در کشـورهایی کـه 
ارزش پـوِل ملـی آنهـا کم وبیـش ثابـت باشـد 
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مدیریت، بازاریابیخبرنامه

و سیاسـت های کان اقتصادی شـان تغییـرات 
نـوآوری  می تواننـد  باشـند،  نداشـته  ناگهانـی 
کننـد. شـاید ایـن پیش فـرض با این اسـتدالل 
شـکل گرفتـه کـه نـوآوری امـری بلندمدت و 
پرریسـک اسـت و در فضـای تغییـرات شـدید 
محیطـی و ریسـک محیطـی بـاال، غیرممکـن 

. ست ا
متاسـفانه ایـن پیش فـرض صحیـح نیسـت. 
اگـر چـه ارزش پـول ملـی یـا سیاسـت های 
ثبـات  پیشـرو  کشـورهای  در  اقتصـادی 
معنـای  بـه  امـر  ایـن  امـا  دارنـد،  بیشـتری 
نیسـت.  کسـب وکار  محیـِط  بیشـتر  ثبـات 
از  آنهـا  اقتصـاد  کـه  کشـورهایی  بیشـتر  در 
می کنـد،  تبعیـت  آزاد  بـازار  سـازوکارهای 
یـا  رقابـت  فشـار  همچـون  دیگـری  عوامـل 
مسـبب  فنـاوری  تحـوالت  بـاالی  سـرعت 
هسـتند.  شـدید  عدم قطعیت هـای  و  تاطـم 
شـاهد  اروپایـی  شـرکت های  نمونـه،  بـرای 
چینـی  رقبـای  بی سـابقه  و  فزاینـده  حضـور 
هسـتند. هـر روز در قـاره سـبز صدها شـرکت 
چینـی از راه می رسـند کـه بـه لطـف قوانیـن 
مشـوِق کسـب وکار و تعرفه هـای پایین واردات 
بـه کشـورهای اروپایی، محصـوالت و خدماتی 

می کننـد.   ارائـه  ارزان قیمـت  بسـیار 
اختـراع  از سـوی دیگـر، هـر روزه هـزاران 
در جهـان ثبـت می شـوند و بـا فاصلـه زمانـی 
اندکـی در دل محصـوالت و خدمـات جدیـد 
کـه  اختراعاتـی  می شـوند.  عرضـه  بـازار  بـه 
افزایـش کیفیـت یـا  باعـث بهبـود عملکـرد، 
کاهـش هزینـه محصـوالت و خدمـات موجود 
هـم  خدمـات  و  محصـوالت  ایـن  می شـوند. 
مدل هـای  قالـب  در  بی سـابقه ای  شـکل  بـه 
کسـب وکار جدیـد بـه بـازار می رسـند. غفلـت 
کسـب وکار،  مدل هـای  و  اختراعـات  ایـن  از 
نـه تنهـا شـرکت های کوچـک و متوسـط کـه 
حتـی شـرکت های بـزرگ و جاافتـاده را هـم 
زمیـن می زنـد. شـرکت نوکیـا را حتمـا هنـوز 
بـه یـاد می آوریـد. شـرکتی کـه با سـهم بیش 

از ۴۰درصـدی از بـازار جهانـی گوشـی تلفـن 
همـراه، سـلطان بامنـازع ایـن بـازار جـذاب 
بـود. امـا اندکـی غفلـت از نوآوری هـای حوزه 
نرم افـزار و بـه ویـژه مـدل کسـب وکار نوآورانه 
شـرکت اپـل، در مدتـی کوتـاه بـه سـقوط و 
شکسـت این شـرکت بزرگ ختم شد.  بنابراین 
محیـط کسـب وکار در دیگر کشـورها بحران ها 
و تاطـم خـاص خـود را دارد. بحران هایی که 
بـا توجـه به محیط نسـبتا بسـته اقتصـاد ایران 
و تعرفه هـای وارداتی بسـیار باال، شـرکت های 

ایرانـی کمتـر از آنهـا متاثـر می شـوند.  
دومیـن پیش فـرض فراگیـر ایـن اسـت کـه 
اگر شـرکتی درگیر مشـکات و بحران ناشـی 
از تاطـم محیـط اطـراف خود باشـد، چاره ای 
نـدارد جـز اینکـه نـوآوری را از اولویـت خارج 
کنـد. بـرای نمونه، اگر شـرکتی دچـار بحران 
نقدینگی اسـت، سـخن راندن در باب نوآوری 
اشـتباه اسـت. متاسـفانه ایـن پیش فـرض هم 
بـه شـدت اشـتباه اسـت. البتـه ایـن اشـتباه 
تـا حـد زیـادی ریشـه در برداشـت نادقیـق و 
محـدود از نـوآوری دارد. کسـی کـه نـوآوری 
محصولـی  عرضـه  و  توسـعه  بـه  فقـط  را 
کامـا جدیـد خاصـه می کنـد و آن را هـم 
هزینـه  و صـرف  پژوهـش  سـال ها  گـرو  در 
فـراوان می دانـد، صـد البته که نـوآوری را در 
زمـان مشـکات کنار می گـذارد. امـا نوآوری 
مفهومـی بسـیار وسـیع تر دارد کـه تغییـرات 
پوشـش  را  شـرکت ها  بـرای  ارزش آفریـن 
بـه  بـه هیـچ وجـه  تغییـرات  ایـن  می دهـد. 
تغییـرات بنیادیـن در محصول محدود نیسـت. 
بـرای نمونـه اگـر شـرکتی بـا مشـکل کمبود 
آن  علـت  شـاید  اسـت،  روبـه رو  نقدینگـی 
وابسـتگی شـدید بـه یک یـا چند مشـتری در 
صنعتـی خـاص باشـد. در این صورت، شـرکت 
بایـد تـاش کنـد تـا بـا نـوآوری و تغییـر در 
یـا حتـی مـدل  بـازار هـدف  توزیـع،  کانـال 
کسـب وکارش، کانال هـای درآمـدی جدیـدی 

بـرای خـود خلـق کند.

محدودیت  هـای  علـت  بـه  شـرکتی  اگـر 
تحریـم، در تامیـن یـک یـا چنـد قطعـه یـا 
مـاده اولیـه بـا مشـکل روبـه رو شـده، شـاید 
خـود  تامیـن  فرآینـد  در  نـوآوری  بـا  بایـد 
راهـی بـرای دور زدن تحریم هـا بیابـد. ایـن 
شـرکت شـاید بتوانـد بـا رویکـردی متفاوت، 
تامین کننـدگان بالقـوه داخلـی را شناسـایی و 
بـا توانمندسـازی آنهـا، نـه تنهـا قطعـات یـا 
مـواد مـورد نظر خـود را از داخـل تامین کند، 
بلکـه فرصت هـای درآمدی جدیـدی را از راه 
مشـارکت بـا ایـن تامین کننـدگان خلـق کند. 
اگر شـرکتی محصـوالت تولیـدی اش را فقط 
در بـازار ایـران عرضـه می کـرده و اکنـون با 
پـول  ارزش  کاهـش  و  ارز  قیمـت  افزایـش 
ملـی با مشـکل تامین ارز الزم بـرای واردات 
مـواد اولیـه روبـه رو شـده اسـت، بایـد بتواند 
بـا نـوآوری در حوزه بـازار و بازاریابـی، راهی 
بـرای صـادرات محصـوالت خود بیابـد. ورود 
بـه بازارهـای صادراتی، شـاید مسـتلزم انجام 
تغییـرات انـدک در محصوالت یا بسـته بندی 
آنهـا باشـد. گشـودن بـازار صـادرات نـه تنها 
چنیـن  بـرای  را  تامیـن  مشـکل  می توانـد 
امـکان  می توانـد  بلکـه  کنـد،  شـرکتی حـل 
فرصت هـای  شناسـایی  و  درآمدهـا  افزایـش 
را  جدیـد  بازارهـای  در  کسـب وکار  مناسـب 

هـم برایـش فراهـم آورد.  
توضیحـات و مثال هـای بـاال نشـان می دهد 
که محیط متاطم کسـب وکار، پدیـده ای ویژه 
ایـران نیسـت و نـوآوری می توانـد رویکـردی 
کامـا موثـر در مواجهـه بـا تاطـم و بحـران  
باشـد. شـرکت های پیشـرو آموخته انـد کـه نه 
تنهـا نـوآوری آنهـا را از بحران هـا می رهانـد، 
و  بـزرگ  فرصت هـای  کشـف  سـبب  بلکـه 
و  جدیـد  حوزه هـای  در  درآمدزایـی  پایـدار 
ناشـناخته می شـود. به شـما اطمینـان می دهم 
کـه در تک تـِک بحران هـا و محدودیت هـای 
محیـط کسـب وکار ایـران، فرصت هایـی نـاب 

بـرای نـوآوری و رشـد نهفته اسـت.
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مدیریت، بازاریابی

ممکـن اسـت شـما یـک فروشـنده باشـید؛ مثـا صاحـب یـک سـوپر 
مارکـت محلـی یـا مدیر یک فروشـگاه لـوازم خانگی یا پوشـاک. در این 
صـورت شـما نیـز مانند همه فروشـنده های سراسـر جهان دوسـت دارید 
بیشـتر بفروشـید. در اینجـا چند راهکار سـاده و عملیاتی را بـرای افزایش 

فروش تـان مـرور می کنیـم:

از  ۱- اگـر برخـی از محصوالتـی کـه شـما در فروشـگاه تان داریـد 
رسـانه ها تبلیـغ می شـود بایـد خوشـحال باشـید ولـی ایـن بـدان معنـا 
نیسـت که الزم نیسـت شـما کاری بکنید و سـیل مشـتریان به فروشگاه 
شـما روانه خواهند شـد. در اینجا شـما باید از تکنیک »یادآور« اسـتفاده 
کنیـد. مـردم شـب در تلویزیـون تبلیـغ محصولـی را می بیننـد یـا صبـح 
در متـرو، آن تبلیـغ را در موبایـل یـا روزنامـه مشـاهده می کنند و سـپس 
درگیـر زندگـی می شـوند. بنابرایـن الزامـی نیسـت کـه وقتـی از جلـوی 
فروشـگاه شـما می گـذرد، آن تبلیـغ را به یاد بیاورند. اینجاسـت که شـما 
بایـد بـا نصـب تابلویـی در برابر دیـدگان افرادی کـه از مقابل فروشـگاه 
شـما می گذرنـد یـا داخـل آن می گردنـد، تبلیغـی که قبـا دیده انـد را به 
آنـان یـادآوری کنید. بـا دیدن تابلوی یـادآور، آنچه فـرد در تبلیغات دیده 
اسـت، برایـش تداعـی می شـود و احتمـال خریـد بـاال می رود. بـی دلیل 
نیسـت کـه برخـی تولیدکننده ها همـراه محصوالت خود، پوسـترهایی به 

فروشـگاه می دهنـد کـه مثـا قسـمت جدید فان سـریال رسـید.

۲- از بـازی سـازی )گیمیفیکیشـن( اسـتفاده کنیـد؛ بازی سـازی یعنی 
ایـن کـه رونـدی را تعریـف کنید که مشـتری به مـدت طوالنی شـما را 
همراهـی کنـد. مثـا یـک پیتزا فروشـی، کارتـی را بـا ۱۰ خانـه مربعی 
چـاپ می کنـد و بـه مشـتریانش می دهـد. بـا هـر بـار خریـد، یکـی از 
خانه هـا توسـط صندوقـدار مهـر می شـود و بـا پـر شـدن همـه خانه هـا، 
سـاده  کارت  ایـن  می شـود.  داده  مشـتری  بـه  رایـگان  پیتـزای  یـک 
می توانـد انگیـزه ای بـرای مراجعه مکرر مشـتری به آن رسـتوران شـود، 
البتـه اگـر غذایـش واقعا خوشـمزه باشـد. ببینیـد چگونه می توانیـد نفعی 
بـرای مشـتریان تان تعریـف کنیـد تـا آنهـا در شـرایط برابـر بـرای خرید 

بـه شـما مراجعـه کنند؟

3- سـعی کنیـد اسـامی مشـتریان را یـاد بگیـرد و بـه خاطر بسـپارید. 
خطـاب کـردن افـراد بـا نـام یـا نـام خانوادگـی آنهـا حـس صمیمیت را 
بعضـی کسـب وکارها کـه مشـترک  دلیـل  بـه همیـن  بـر می انگیـزد. 
افـراد را ذخیـره  نـام  دارنـد )ماننـد تاکسـی تلفنی ها( در سیسـتم خـود 
می کننـد تـا وقتـی زنـگ تلفن شـان بـه صـدا در می آیـد، نـام مشـترک 
روی مونیتورشـان نمایـش داده شـود و آنهـا به محض برداشـتن گوشـی 

بگوینـد: سـام خانـم/ آقـای ... .

۴- بـا مشـتریان روابـط انسـانی برقـرار کنید. یکـی از این راه هـا، ابراز 
محبـت بـه کودکان آنهاسـت. مردم فرزنـدان خود را دوسـت دارند و اگر 
کسـی بـه فرزندان شـان محبـت کند، حتمـا درصدد جبـران بـر می آیند. 
اگـر کسـب وکارتان مـورد مراجعـه روزمـره مـردم اسـت )مثـا میـوه 
فـروش هسـتید( چـه اشـکالی دارد بیسـکوییت هایی را در نظـر بگیریـد 
کـه وقتـی کسـی بـا فرزنـدش وارد مغازه تـان شـد، یکـی از آنهـا را بـا 
لبخنـد و مهربانـی بـه کودکـش دهیـد؟ ایـن کار را برخی رسـتوران ها با 

دادن بادکنـک بـه کـودکان انجـام می دهنـد.

5- مشـتری را سـردرگم نکنیـد. ایـن تصـور که اگـر اقـام موجود در 
مغـازه تنوع بسـیار داشـته باشـد فروش تان نیز بـاال خواهد رفـت، مردود 
اسـت. در یـک تحقیـق در آمریـکا، یـک بـار قفسـه های یک فروشـگاه 
را پـر از انـواع مربـا کردنـد؛ هرچنـد تعـداد بازدیدکننده ها بـاال رفت ولی 
فـروش پاییـن آمـد. وقتـی تعداد مرباهـا را کاهـش دادند، میـزان فروش 

به طـور چشـمگیری افزایـش یافت.
محققـان می گوینـد مغـز انسـان در برابـر تنـوع بیـش از انـدازه، دچـار 
تردیـد می شـود و وقتـی مـردد شـد، امـکان ایـن که صـورت مسـئله را 
پـاک کنـد و خریـد را بـه زمـان یـا فروشـگاه دیگری واگـذار کنـد، زیاد 
می شـود. اگـر رفتـار بزازهـای قدیمی را بررسـی کنیـد می بینید کـه آنها 
معمـوال سـه یـا چهـار طاقـه پارچـه را از قفسـه پاییـن می آورنـد و بـه 

14 راه ساده برای افزایش فروش
 در كسب وكارهای كوچک و متوسط
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مدیریت، بازاریابیخبرنامه

مشـتری نشـان می دهنـد و این گونه نیسـت که همزمـان ۱5 طاقه را به 
مشـتری عرضـه و او را سـردرگم کننـد. آنهـا تنها وقتـی طاقه های جدید 
را می آورنـد - بـاز هـم بـه صـورت قطـره چکانی - که مشـتری از سـه 

چهـار طاقـه اول، چیـزی را پسـند نکند.

۶- رفتارشـناس ها می گوینـد عمـوم مـردم تحـت تأثیـر رفتـار اکثریت 
اختصـاص  را  بخشـی  معتبـر،  کتابفروشـی های  از  خیلـی  در  هسـتند. 
می دهنـد بـه »پرفروش ترین هـای مـاه«. آنهـا می دانند کـه وقتی فردی 
بدانـد فـان محصـول بـا اسـتقبال مواجه شـده اسـت، تمایل بیشـتری 
بـه آن خواهنـد داشـت. بنابرایـن بـه مشـتریان خـود بگوییـد کـه فان 
محصـول چقـدر با اسـتقبال مواجه بوده و بـه قول بازاریـان قدیمی »هر 
کـی بـرده راضی بـوده«. پس، محصـوالت پرفروش تـان را معرفی کنید.

7- مردم دوسـتدار اطاعات هسـتند. درباره محصوالتی که می فروشید 
مطالعـه کنیـد و اطاعـات کافـی بـه دسـت بیاورید تـا وقتی با مشـتری 
صحبـت می کنیـد، او را غنـی از اطاعـات کنیـد. مردم وقتـی اطاعات 
کافـی از یک محصول داشـته باشـند، بـا رغبت بیشـتری آن را می خرند. 
اگـر مشـتری بدانـد کـه موتـور داخـل ایـن مخلوط کـن سـاخت فـان 
کمپانـی اسـت، جنـس بدنـه اش از آلیاژ خاصی اسـت کـه مقاومت اش را 
بـاال می بـرد، تنهـا بـه اندازه یـک المـپ ۶۰ وات مصرف می کنـد و ۲۴ 
مـاه ضمانـت تعویـض دارد، حتمـا راحت تر تصمیـم به خریـد می گیرد تا 
ایـن که یـک مخلوط کـن را روی یک قفسـه فروشـگاهی ببینـد. اوقات 
بیکاری تـان در فروشـگاه را بـه خوانـدن بروشـورهای محصوالتـی کـه 
می فروشـید بپردازیـد و بـا اسـتفاده از اینترنت و افراد مجـرب، به صورت 

مسـتمر اطاعـات خود دربـاره محصوالت تـان را افزایـش دهید.

۸- اگـر کاالیـی را نداریـد، در پاسـخ به مشـتری نگویید: نه! متاسـفانه 
موجـود نداریـم. بلکـه از این قبیـل جمات اسـتفاده کنید:

- از آن بهترش را داریم.
- برند دیگری داریم که می تواند نیازتان را بر آورده کند.

- تا دو روز دیگر خواهیم آورد.

9- کاالهایـی کـه جـزو ضروریـات نیسـتند را درسـت مقابـل چشـم و 
دسـت مشـتریان قـرار دهیـد. کمتـر کسـی به یـک سـوپرمارکت می آید 
تـا یـک شـکات رنگـی بخـرد ولـی خیلی ها هـر روز بـه سـوپرمارکت 
می رونـد تـا شـیر و ماسـت بخرنـد. بنابرایـن اگر یخچـال لبنیات پشـت 
ویترین هـا باشـد مشـکلی ایجـاد نمی کند ولی شـکات های رنگـی باید 
روی پیشـخوانی باشـد کـه مشـتری بـرای حسـاب کـردن پول بـه آنجا 

می آیـد و ممکـن اسـت بـا دیدن آنها یکـی را نیـز در لحظه آخـر بردارد.

اگـر  مثـا  کنیـد.  اسـتفاده  محدودیـت«  »ایجـاد  روش  از   -۱۰
می خواهیـد کاال یـا خدماتـی را بـا تخفیـف ارائـه دهیـد یا بـرای یک 
کاس آموزشـی ثبـت نـام کنیـد تصریـح کنیـد کـه مثـا فقـط تـا 
پایـان روز دوشـنبه می توانیـد از ایـن فرصـت اسـتفاده کنیـد یـا فقط 
۲۰ عـدد از ایـن گوشـی ها بـا ایـن قیمـت عرضـه خواهـد شـد و ... 
. تجربـه ثابـت کـرده اسـت کـه وقتـی مشـتریان احسـاس کننـد که 
ممکـن اسـت فرصتـی از دست شـان بـرود، تمایل شـان بـرای خریـد 

بیشـتر خواهـد بـود.

۱۱- بکوشـید مـدت توقـف مشـتری در فروشـگاه تان را افزایش دهید. 
ایـن توصیـه بـه ویـژه بـرای فروشـگاه های بـزرگ بسـیار حائـز اهمیت 
اسـت. نورپـردازی مناسـب، پخـش موسـیقی مایـم در فضـا، تعبیـه 
جاهایـی نـرم و راحـت بـرای نشسـتن و اسـتراحت مشـتریان، پراکنـدن 
رایحـه ای نـرم در محیـط و ... روش هـای متعارفـی بـرای افزایش مدت 
حضور مشـتری در فروشـگاه هسـتند. حتی فروشـگاه ها و مراکز تجاری 
بـزرگ، سـاعت دیـواری نیـز در محیـط نصـب نمی کننـد و بـه فضـای 

بیـرون پنجـره نمی گذارنـد تـا مشـتریان متوجـه گـذر زمان نشـوند.

۱۲- مشـتری را غافلگیـر و شـاد کنیـد. مثـا می توانیـد گاهـی بـدون 
هیـچ مقدمه ای به مشـتری تخفیـف دهید و او را از ایـن تخفیف ناگهانی 
خوشـحال کنیـد یـا هدیـه ای بـه او بدهیـد و حـس قدرشناسـی اش را 
برانگیزیـد. بکوشـید »حـس خـوب مشـتری« بـا برند شـما تلفیق شـود.

۱3- وقتـی مشـتری لیسـت خریدش را به شـما اعام کـرد، می توانید 
در تکمیل آن، پیشـنهاداتی به او داشـته باشـید. مثا اگر کت و شـلواری 
خریـده، می توانیـد پیراهنـی کـه سـت آن اسـت را به مشـتری پیشـنهاد 
کنیـد یـا بـه مشـتری رسـتوران بعـد از سـفارش غـذا بگویید که سـاالد 
خوبـی هـم دارید یا زیتون پـروده جدیدتان ارزش امتحان کـردن را دارد.

۱۴- بانـک اطاعات مشـتریان داشـته باشـید. بـه مشـتریانی که قبا 
خریـد داشـتند و االن نـه، تمـاس بگیریـد و جویـای حال شـان شـوید و 
از ایشـان بپرسـید کـه چـه مشـکلی وجـود دارد کـه دیگـر سـراغ شـما 
نمی آیند؛ ممکن اسـت نقدی داشـته باشـند کـه کسـب وکارتان را نجات 
 )CRM( مشـتریان  روابـط  مدیریـت  نرم افزارهـای  از  اسـتفاده  دهـد. 
می توانـد روابـط شـما بـا مشـتریان تان را بهبـود بخشـد و فروش تـان 

ببرد. بـاال  را 
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فرم اشتراک

نام:

اشتراک یکساله با پست سفارشی )تهران(:

حساب سیبا بانک ملی به شماره ۰۱۰5۱73۲۱5۰۰9 به نام نشریه صنعت نساجی و پوشاک

120,000 تومان
100,000 تومان
140,000 تومان
120,000 تومان

لطفا پس از واریز وجه اشتراک، تصویر فيش بانکی یا رسيد واریز را به همراه فرم تکميل شده، به آدرس دفتر یا شماره 
فکس مجله ارسال نمایيد و جهت پيگيری اشتراک با روابط عمومی نشریه »خانم شکوری« تماس حاصل فرمایيد. 

اطالعات مشترک

اطالعات پستی 

هزینه اشتراک

راهنمای اشتراک

نام خانوادگی:

شهرستان: شهر: استان:
آدرس:

پيش شماره:
فکس:

كد ملی: محل تولد:

اشتراک یکساله با پست عادی )تهران(:

حساب بانک پاسارگاد به شماره ۱-7۰97۰9۰-۸۰۰-۲3۰ به نام جمشید بصیری طهرانی

آخرین مدرک تحصيلی:

تلفن ثابت: 

اشتراک یکساله با پست عادی )شهرستان(:

رشته تحصيلی:

اشتراک یکساله با پست سفارشی )شهرستان(:

شــماره کارت بانک پاســارگاد 5۰۲۲۲9۱۰۰73۰7۲99 به نام جمشید بصیری طهرانی

زمينه فعاليت:

موبایل:

سمت در محل كار:
نام شركت:

كد پستی:
ایميل:

نام مدیرعامل:

صندوق پستی:
وبسایت:

آدرس دفتر مجله: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید توپچی، پاک 3۰
تلفن: ۸۸5۱۶799 )۱۰ خط(  فکس: ۸۸5۲5۸7۲  كد پستی: ۱55۸۸۴۴3۱3



 WASHING CLOTHES RELEASES MICROFIBERS 

More than a third of all microplas-
tics released into the oceans are 
from synthetic textiles used in the 

fashion industry, according to a new report. 
Each time an item of clothing is washed, up 
to 7,00,000 microscopic fibers make their 
way into oceans, where they are swallowed 
by sea life and become incorporated into the 
food chain, potentially ending up on dinner 
plates says a study by The Institution of Me-
chanical Engineers. Garment aftercare af-
fects an item’s carbon footprint. A way out 
is for individuals to wash their clothes at a 
lower temperature, use mesh laundry bags 
to catch threads, rely on tumble dryers less 
often or install filters on washing machine 
waste pipes. Research by the International 
Union for the Conservation of Nature (IUCN), 
cited in the report, calculated that 34.8 
per cent of releases of microplastics in the 
oceans are due to the laundry of synthetic 
textiles.
Fashion is a thirsty industry, one that contrib-

utes significantly to water pollution global-
ly. It also is energy-intensive, producing 1.2 
billion tons of Co2 equivalent– more emis-
sions than international flights and maritime 
shipping combined. Annual growth in global 
demand for clothing is projected to increase 
from 1.5 per cent in 2016 to between 3.5 and 
4.5 per cent by the end of 2018 and is likely 
to continue to grow, according to McKinsey & 
Company released earlier this year..
Urgent action needs to be taken to tackle 
the waste produced over the lifecycle of an 
item of clothing. This includes addressing wa-
ter-intensive processes during manufactur-
ing, such as removing excess dyes, and tack-
ling the problem of disposing of a garment at 
the end of its life. Three-fifths of all clothing 
produced is sent to landfill or incinerated 
within a year of being made.
The garment industry is one of many indus-
tries that has a threefold impact with emis-
sions to air, water, and large amounts of 
waste produced for landfill and incineration. 
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and stringent environmen-
tal regulations. However, 
recent innovations, which 
embed innovative ideas of 
anti-microbial, luxurious, and 
stain-resistant fabrics, allow 
these chemicals to reach a 
wider segment of audiences. 
Emerging technology such as 
the establishment of steril-

ised textiles is expected to 
increase competition in the 
years to come.
The European Union imple-
mented the Integrated Pollu-
tion Prevention and Control 
(IPPC) directive from January 
2008, along with Emissions 
Trading System (ETS) and reg-
ulation on registration, evalua-

tion, authorization, and restric-
tion of chemicals. Initiatives 
like REACH have significantly 
reduced the demand for textile 
chemicals in Europe. Countries 
such as the Netherlands and 
Germany have banned some 
textile chemicals that pose a 
threat to the environment and 
human health.
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GLOBAL TEXTILE CHEMICALS MARKET
TO BE WORTH $27.56 BN BY 2022

As per Business Wire, 
the global textile 
chemicals market is 

expected to reach $27.56 
billion by 2022 from $21.80 
billion in 2016. The market is 
expected to grow at a CAGR 
of 3.4 per cent during the pe-
riod. With designers focused 
on grabbing a bigger share 
of the market, designs are 
becoming fancier requiring 
more processing; increasing 
chemical use and other oper-
ational footprints.
Growth drivers
Allied Market Research data 
shows, significant factors are 
contributing to the growth 
of textile chemicals market. 
These include development 
of apparel industry, rising 
consumer demand for inno-
vative and styled clothing 
products, evolution of envi-
ronmentally friendly chem-
icals required by textiles in-
dustries, and development of 
packaging industries, that re-
quire a large amount of tex-
tile chemicals.
A US-based market research 
and consulting company, 
Grand View Research views 

that the US product market 
for textile chemicals is antici-
pated to grow at a CAGR of 3.8 
per cent from 2016 to 2025 to 
reach a net worth of $930.1 
million by 2025. Low price of 
fast fashion garments is also 
increasing consumption of 
technical textiles. As garment 
makers are always under pres-
sure to reduce costs, they opt 
for low price chemicals in 
their fabrics. This is increasing 
health and environment con-
cern. To prevent this, retailers 
need to promote high-value 
less hazardous chemicals in 
the value chain.
Home furnishing applica-
tions drive up market
The Grand View Research 
study also points out home 
furnishing applications dom-
inated the textile chemicals-
Global textile chemicals mar-
ket to be worth 27.56 bn by 
2022 Study 001 market in 
2015, 2016 and 2017. Coat-
ing and sizing chemicals were 
the largest consumed prod-
ucts category with a total 
worth of $6,353.5 million, ac-
counting for over 30 per cent 
of global demand in 2015. 

Printing being the last step 
and, the popularity of print-
ed fabric is increasing. The 
key players in textile chemi-
cals market include: Covestro 
AG, Lonsen Inc., Archroma, 
BASF, Dow Chemical Compa-
ny, Bayer AG, Huntsman In-
ternational LLC and Sumito-
mo Chemicals. And there are 
many other major players.
Asia-Pacific: Strong growth 
centre
The report further highlights, 
Asia-Pacific region is the fast-
est growing market in textile 
chemicals space. In 2017, 
the Asia Pacific market had a 
share of 63.35 per cent in the 
global textile chemicals mar-
ket in terms of consumption. 
The report by the Transpar-
ency Market Research reveals 
China and India accounted for 
more than 70 per cent share 
in Asia Pacific. Bangladesh 
consumes about $800 million 
worth of dyes and chemicals 
every year.
Limitations of the industry
The major limitations of the 
textile chemicals include 
adverse effects of chem-
icals on the environment 
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 THAI COMPANY DEVELOPS TEXTILES 
FROM WASTE 

 INVISTA LAUNCHES THREE NEW
 TECHNOLOGIES FOR LYCRA 

A Thai company Saha Pathana has partnered 
with Global Chemical, a petrochemical re-
finer, to develop textile products using 

plastic waste. In this partnership, Global will bring 
its expertise in the petrochemical business and 
manufacturing of plastic resin by incorporating 
innovative and groundbreaking technology.
The combined strengths of the two organisations 
will ensure the promise of long-term business and 
simultaneously maximise the potential for Thai busi-
nesses, while also corresponding with the growing 
trend of green business across the world. Global will 
also provide technological knowhow and support for 
transforming plastic waste into textile products.

The companies will focus on developing products 
that are less environmentally damaging, while 
bringing high standards to the task of reducing 
Thailand’s waste problems. Textile products creat-
ed from plastic waste are an interesting business, 
as the global shift of sustainability and environ-
mental protection continues to rise. Apart from 
creating high-value textile products from plastic 
waste, the business collaboration also aims at 
expanding into both domestic and internation-
al markets. The tie-up will also extend efforts to 
pursue corporate social responsibility activities 
such as exhibitions and community development 
activities.

Invista, owner of Lycra, Thermolite and Coolmax 
brands, and an innovation leader in the legwear 
segment, has introduced three latest hosiery in-

novations at the fifth edition of Lycra Fiber Moves 
conference that took place in Lake Como, Italy on 
October 18, 2018.
The first of these included the Lycra Fusion True To 
You technology, a patent-pending innovation allow-
ing the creation of transparent 3D hosiery that deliv-
ers a natural-looking shine to the legs. The innova-
tion is a combination of a new Lycra Fusion yarn with 
new 3D knitting construction, therefore combining 
the ‘no ladder’ benefits to the fit and uniformity, all 
in a natural shine sheer hose.
The Thermolite FIR technology comprises a spun 

dyed black fibre embedded with special ceramic 
pigments that absorbs the wearer’s infrared radia-
tion and reflects it back to them as heat energy. This 
improves the body’s heat retention and keeps legs 
warmer, longer. Knitted with Lycra Black technology, 
it fulfils consumers’ expectation for true black leg-
gings that won’t fade or wash out after wearing or 
washing.
The third technology was Lycra Made to Fit You tech-
nology, originally created for knee-highs, which has 
been expanded to offer the same benefits to stay-ups 
(thigh-highs). The technology uses a patent-pending 
construction that can be knitted on a standard ho-
siery machine. It features a single-layer tube with a 
special knit structure on the edge to limit roll-over.
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 ISTANBUL YARN FAIR OPENS IN
FEBRUARY 2019 

 DYSTAR OPENS LABS ACROSS ASIA 

Istanbul Yarn Fair will be held from Febru-
ary 28 to March 2, 2019. This event show-
cases products like knitted fabrics, cotton 

yarns, cotton blended yarns etc. in the tex-
tile, fabrics and yarns industry. It is a platform 
where professional visitors, buyer groups and 
investors from Eurasia and Africa will meet 
and exchange information.
This is the world’s second biggest yarn fair. It 
brings together the international textile in-
dustry. It hosts participants and visitors from 
various countries to become a sales and mar-
keting platform that shapes the international 
yarn trade and textile production.
The fair is the most important commercial gath-

ering of the international yarn industry. It stands 
out as an opportunity not to be missed for yarn 
companies that want to access new markets.
Turkey is a major yarn manufacturer. Istanbul 
Yarn Fair allows the formation of new distribu-
tion channels while increasing the export op-
portunities of the yarn industry in Turkey. As a 
reflection of the Turkish yarn industry, Istanbul 
Yarn Fair is opening up new markets in parallel 
with the growth trend. The fair aims to create 
new export and import opportunities for the 
industry. Among the fabric manufacturers are 
those of knitted fabrics, tricot, underwear, ho-
siery, blankets, denims, home textile, carpets, 
yarns, technical and military textiles.

DyStar will open more Texanlab offices across 
South Asia to provide end-to-end solutions 
throughout the whole supply chain. These are: 
ISO 17025 certified, specialised testing labo-
ratories. DyStar provides colorants, specialty 
chemicals and services to the textile industry. 
The company has a strategy for reducing its 
production footprint by 20 per cent for every 
ton of production by 2020. This goal relates to 
resources used for production, such as energy, 
water and raw materials, in addition to address-
ing the subsequent outputs of greenhouse gas 
emissions, waste and wastewater.
Energy consumption and greenhouse gas emis-
sions are, however, not at the stage DyStar had 

targeted due to the impact of three newly ac-
quired production sites. The company has un-
dertaken intensive efforts to ensure that its less 
efficient acquisitions are supported to align with 
the rest of the company.
The company’s product portfolio is broader than 
ever but the newer product ranges come with 
the added advantage of being, on an average, 
less resource intensive to manufacture. This and 
other factors, including active efforts to improve 
operational efficiency across existing production 
sites, have helped the company surpass four of 
its six 2020 targets. The aim is to be a responsi-
ble supplier and a profitable business in these 
changing times.
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CHINA REMAINS LARGEST GLOBAL
CASHMERE SUPPLIER 

 HUGE BENEFITS FOR VIETNAM
FROM EU FTA LIKELY 

As per a research report on the Glob-
al Fashion Luxury Cashmere Clothing 
Consumption Market, China is the 

world’s largest supplier of raw materials, ac-
counting for about 70 per cent of cashmere in 
the world, while Italy is China’s largest export 
destination, in April 2017; Italy imported 98 
tonne of cashmere from China, accounting 78 
per cent of the month’s exports.
Due to its rapid economic growth, China re-
mains the largest cashmere consumption mar-
ket, in the world. Many famous brands have 

set up offices in China including: Loro Piana 
and Brunello Cucinelli. Although China is the 
largest cashmere garment manufacturer, its 
own brand market share is low. Most of these 
exist as OEM. This has led to local enterprises 
in China at the bottom of the interests of the 
value chain for a long time.
Over the next five years, LPI (LP Information) 
projects cashmere clothing will register a 3.9 
per cent CAGR in terms of revenue, reach US$ 
3,230 million by 2023, from US$ 2,580 million 
in 2017.

The free trade agreement with the EU 
is expected to benefit Vietnam by ex-
panding export markets and engaging 

deeper into the global value chain. Negotia-
tions for the deal have ended after six years. 
With a commitment to cutting down import 
taxes by over 99 per cent, the deal will bring 
about great chances for Vietnamese firms to 
strengthen exports, especially in products 
Vietnam holds strengths in, such as garments 
and textiles, footwear, agro-fishery, and tim-
ber.
In particular, products that have never been 
sold in the EU due to tariff barriers will be 
able to access the market with a competitive 

price. The FTA will help increase Vietnam’s ex-
port revenue by four per cent to six per cent a 
year in the ten years after it takes effect. This 
is true especially for the garment and textile 
sector.
As Vietnam’s and the EU’s export products 
and economic structures are supplementary 
without direct competition, the benefit from 
the deal is huge. However, along with the 
opportunities, Vietnam will also face some 
challenges from the FTA from 2019 onwards. 
Enterprises who wish to export goods to the 
EU will have to show certificates of origin for 
their products in order to enjoy the Gener-
alised System of Preferences. 
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ICAC GLOBAL COTTON CONSUMPTION 
FORECAST AT 27.5 MILLION TONNES

According to the No-
vember 2018 Cotton 
report, next season 

the industry is likely to see 
declining numbers in many 
major categories. Due to un-
certainties in the world econ-
omy and trading market, the 
International Cotton Adviso-
ry Committee (ICAC) Secre-
tariat has revised its global 
consumption forecast for 
2018-19 downward to 27.5 
million tonnes. Global pro-
duction is also expected to 
decrease in 2018-19, from 27 
million tonnes to 26.3 million 

tonnes, and although Brazil 
and West Africa are expect-
ed to see upticks in planted 
area, they are unlikely to be 
significant enough to offset 
losses in Australia, China, In-
dia and the United States.
The decline in global end-
ing stocks continues as well, 
finishing the 2017-18 sea-
son at 18.9 million tonnes 
— down 22% from 2014-15’s 
record-high of 23 million 
tonnes. The trend is expect-
ed to continue next year, 
with the projected 6% de-
crease further eroding stocks 

to 17.7 million tonnes, the 
lowest number seen since 
2011-12.
Other highlights include:
– Total ending stocks in China 
are expected to drop to 8.2 
million tonnes, represent-
ing the lowest levels since 
2011- 12.
– China’s stocks-to-use ratio 
also continues its decline, 
falling to 93% for the first 
time since 2011-12.
– Outside of China, cotton 
stocks increased for the third 
season in a row, surpassing 
10 million tonnes.
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ITMA ASIA + CITME 2018 ENJOYS
SUCCESSFUL PRESENTATION 

ITMA Asia + CITME 2018, 
the region’s leading tex-
tile machinery exhibi-

tion, ended successfully after 
five days of exciting product 
demonstrations and business 
networking. The sixth com-
bined exhibition, held from 
October 15-19 in Shanghai, 
was visited by over 100,000 
from 116 countries and re-
gions. Domestic visitors were 
up 10 per cent compared to 
2016 show.
About 20 per cent of the visitors 
came from outside of China. 
Of the overseas participants, 
Indian visitors topped the list, 

reflecting the strong growth of 
its textile industry. Following 
closely were trade visitors from 
Japan, China Taiwan, Korea and 
Bangladesh, said a press release 
issued jointly by CEMATEX, 
and its Chinese partners – the 
Sub-Council of Textile Industry, 
CCPIT (CCPIT-Tex), China Textile 
Machinery Association (CTMA) 
and China International Exhibi-
tion Centre Group Corporation 
(CIEC).
“Response to the combined 
show has been very strong. 
There was a larger pool of qual-
ified buyers and most of our 
exhibitors were able to achieve 

their business objectives. We 
are delighted with the positive 
outcome from our latest event,” 
said CEMATEX president Fritz P 
Mayer.
“The strong turnout of visitors 
to the combined show reinforc-
es the reputation of ITMA Asia 
+ CITME as the most effective 
business platform in China for 
the industry. We shall continue 
to do our best to present the 
best technologies from both 
east and west to Chinese and 
Asian buyers,” added Wang Shut-
ian, president of CTMA.
The total exhibition area 
at ITMA Asia + CITME 2018 
grossed 180,000 square me-
tres and spanned seven halls. 
A total of 1,733 exhibitors 
from 28 countries and regions 
demonstrated their latest 
technological products that 
focus on automation and sus-
tainable production.
Following the successful staging 
of the 2018 edition, the next 
ITMA Asia + CITME will be held 
in October 2020 at the National 
Exhibition and Convention Cen-
tre (NECC) in Shanghai.
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* ITMA Asia + CITME 2018 enjoys successful presentation

- ITMA Asia + CITME 2018, the region’s leading textile 

machinery exhibition, ended successfully after five 

days of exciting product demonstrations and business 

networking...page95

* ICAC global cotton consumption forecast at 27.5 

million tonnes

- Due to uncertainties in the world economy and trading 

market, the International Cotton Advisory Committee (ICAC) 

Secretariat has revised its global consumption forecast for 

2018-19 downward to 27.5 million tonnes...page94

*  China remains largest global cashmere supplier

- As per a research report on the Global Fashion Luxury 

Cashmere Clothing Consumption Market, China is the 

world’s largest supplier of raw materials, accounting for 

about 70 per cent of cashmere in the world...page93

*  Huge benefits for Vietnam from EU FTA likely

- The free trade agreement with the EU is expected to 

benefit Vietnam by expanding export markets and en-

gaging deeper into the global value chain. Negotiations 

for the deal have ended after six years...page93

*  Istanbul Yarn Fair opens in February 2019

- Istanbul Yarn Fair will be held from February 28 to March 

2, 2019. This event showcases products like knitted fab-

rics, cotton yarns, cotton blended yarns etc...page92

* DyStar opens labs across Asia

- DyStar will open more Texanlab offices across South Asia 

to provide end-to-end solutions throughout the whole sup-

ply chain. These are: ISO 17025 certified, specialised test-

ing laboratories. DyStar provides colorants, specialty chem-

icals and services to the textile industry...page92

*  Thai company develops textiles from waste

- A Thai company Saha Pathana has partnered with Global 

Chemical, a petrochemical refiner, to develop textile prod-

ucts using plastic waste. In this partnership, Global will 

bring its expertise in the petrochemical business and man-

ufacturing of plastic resin by incorporating innovative and 

groundbreaking technology...page91

*  Invista launches three new technologies for Lycra

- Invista, owner of Lycra, Thermolite and Coolmax brands, 

and an innovation leader in the legwear segment, has in-

troduced three latest hosiery innovations at the fifth edition 

of Lycra Fiber Moves conference that took place in Lake 

Como, Italy on October 18, 2018...page91

* Global textile chemicals market to be worth $27.56 bn 

by 2022

- As per Business Wire, the global textile chemicals market is 

expected to reach $27.56 billion by 2022 from $21.80 billion in 

2016. The market is expected to grow at a CAGR of 3.4 per cent 

during the period...page90
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