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ــلولزى وزارت  ــاك و س ــاجى، پوش ــع نس ــرکل اداره صنای مدی
صنعــت، معــدن و تجــارت  اعــالم کــرد: بــه منظــور ارتقــاى 
ــوزه،  ــن ح ــط ای ــى، توس ــدات داخل ــرى تولی ــوان رقابت پذی ت
اقداماتــى متعــددى انجــام شــده اســت کــه از آن جملــه 
مى تــوان بــه تهیــه و ابــالغ برنامه هــاى تثبیــت تولیــد و 
تکمیــل ظرفیت هــاى خالــى زنجیــره پوشــاك و کفــش (تامیــن 
ســرمایه در گــردش) و همچنیــن برنامــه توســعه تولیــد و تجارت 
نســاجى و پوشــاك در ســال رونــق تولیــد مبتنــى بــر الزامــات و 
ــاره  ــر اش ــداف مد نظ ــه اه ــتیابى ب ــت دس ــاز جه ــع مورد نی مناب

نمــود.
در مجمــوع 7 درصــد رشــد تولیــد را در صنعــت نســاجى شــاهد 
ــى 26  ــاظ ارزش ــه لح ــز ب ــادرات نی ــه ص ــن اینک ــم، ضم بودی

ــرد. ــه ک ــى 30 درصــد رشــد را تجرب ــه لحــاظ وزن درصــد و ب
افســانه محرابــى اظهارکــرد: در همیــن راســتا در حــال 
ــش  ــکارى بخ ــا هم ــا ب ــتیم ت ــى هس ــازى پروژه های آماده س
ــه تســهیالت  ــا، ارائ ــر مزیت ه ــز ب ــا تمرک ــم ب خصوصــى بتوانی
ــال 98  ــد در س ــد تولی ــداوم رش ــاهد ت ــاى الزم ش و حمایت ه
ــاز صنعــت  ــه مورد نی ــزود: برخــى مــواد اولی هــم باشــیم. وى اف
نســاجى و پوشــاك بــه صــورت صد درصــد وارداتــى هســتند کــه 
بــا مذاکراتــى کــه از ســوى وزیــر صنعــت بــا بانــک مرکــزى بــه 
ــن  ــا را تأمی ــاز آنه ــا ارز مورد نی ــم ت ــالش داری ــده، ت ــل آم عم

نمائیــم.
آمارهــا گویــاى آن اســت کــه ســرانه صــادرات پوشــاك در ایران 
ــه  ــن 80 دالر و در ترکی ــاخص در چی ــن ش ــنت و همی 89 س
ــعه  ــرح توس ــال ط ــل امس ــن رو از اوای ــت و از ای 140 دالر اس
ــرى از واردات  ــتغال زایى و جلوگی ــدف اش ــا ه ــاك ب ــد پوش تولی
ــع  ــازمان صنای ــادرات آن در س ــعه ص ــاق و توس ــه، قاچ بى روی
کوچــک و شــهرك هاى صنعتــى ایــران کلیــد خــورد تــا 

ــد.  ــعه ده ــته توس ــن رش ــرد را در ای ــتغال هاى خ اش

عالقه مندان به اخبار و اطالعات مرتبط با بولتن رشته ها و بافته ها مى توانند کلیه مطالب بولتن را در سایت انجمن صنایع نساجى ایران 
به آدرس www. aiti. ir مشاهده فرمایند. 

 (دیدگاه ها و نظرات چاپ شده در بولتن لزوماً نظر بولتن رشته ها و بافته ها نمى باشد.)

پنجــاه و هشــتمین مجمــع عمومــى عــادى ســالیانه انجمــن صنایــع 
نســاجى ایــران عصــر روز شــنبه 29 تیرمــاه 98 با حضــور تولیدکنندگان، 
صنعتگــران و مدیــران واحدهاى تولیــدى و صنعتى نســاجى و با نظارت 
ــاه اجتماعــى- و  ــاون و رف ــده وزارت کار، تع ــان اســکندرى -نماین آقای
ســلیمانى -نماینــده اتــاق بازرگانــى ایــران- در ســالن همایــش اتــاق 

بازرگانــى، صنایــع، معــادن و کشــاورزى ایــران برگــزار شــد. 
پــس از پخــش ســرود ملــى جمهــورى اســالمى ایــران و تــالوت آیاتى 
ــا حضــور آقایــان مهنــدس  از قــرآن مجیــد، هیــأت رئیســه مجمــع ب
محمد جعفــر شــهالیى ( به عنــوان رئیــس مجمــع)، علــى زینالــو 
ــروش زاده  ــن نیلف ــدس حس ــع ) ، مهن ــس مجم ــب رئی ــوان نای (به عن
ــاف و ســیدجعفر حســینى   ( به عنــوان منشــى مجمــع )، غالمرضــا نخ ب

ــد.  ــع ) تشــکیل ش ــن مجم ــوان ناظری (به عن
ــن- در بخــش  ــره انجم ــأت مدی ــس هی ــهالیى - رئی ــدس ش مهن
آغازیــن ایــن جلســه گفــت: مایــه افتخــار اســت در جمعــى حضــور دارم 
ــد، اشــتغال ایجــاد  ــران ســرمایه گذارى کرده ان کــه در اقصــى نقــاط ای

ــد. ــه مى پردازن ــل توج ــادرات قاب ــه ص ــد و ب کرده ان
ــال  ــه در یک س ــه ک ــن نکت ــادآورى ای ــن ی ــهالیى ضم ــدس ش مهن
اخیــر، هیــأت مدیــره انجمــن تمــام تــالش خــود را جهــت همگرایــى 
ــح  ــان تمــام اعضــاى انجمــن به عمــل آورده اســت، تصری بیشــتر می
کــرد: بزرگانــى ماننــد تفضلــى و الجوردى هــا، صنعــت نســاجى نویــن 
ــه  ــر کارخانه هــاى نســاجى ب ــا اکث ــد ام را در کشــور پایه گــذارى کردن

همزمان با جهانى شدن صنعت نساجى و پوشاك، تجارت جهانى منسوجات 
نیز از اهمیت خاصى برخوردار شدند و این امر موجب شد تا طى دهه هاى 
صنعت  این  براى  را  ویژه اى  برنامه هاى  صنعتى  کشورهاى  گذشته 
استراتژیک در نظر گیرند و حضور در بازار پوشاك به اولویت اصلى بسیارى 

از کشورها بدل شد. متولیان داخلى نیز از این قافله جا نماندند و هرچند 
دیرتر از سایر کشورها، همزمان با تدوین سند استراتژى توسعه صنعتى، 
صنعت پوشاك و نساجى را نیز در میان 11 پیشران صنعتى قرار دادند تا به 

این طریق شرایط براى رشد این صنعت در کشور فراهم شود. 
به گزارش خبرآنالین، در این راستا و در اولین گام ممنوعیت واردات 
برندهاى پوشاك که ثبت داخلى نشده اند در دستور کار متولیان این بخش 
قرار گرفت تا به این طریق بازار براى تولیدات داخلى باز شود. دومین گام 
متولیان این بخش به راه اندازى شهرك صنعتى نساجى باز مى گردد که هر 
چند هنوز به مرحله اجرا در نیامده اما آنچه مسلم است اجرایى کردن این 

طرح مى تواند به توسعه بخش صنعت سرعت دهد. 
اقدامات صورت گرفته در کنار سایر طرح هاى حمایتى که در دستور کار 
متولیان دولتى قرار گرفت هرچند موجب شد تا بازار از برندهاى قاچاق 
جمع شود، اما هنوز گام اساسى در راستاى برندسازى براى این صنعت 

طرحی برای  پايش صنعت نساجی       

مرکز پژوهش هاى مجلس پاسخ داد؛ 

پوشاک ترکيه ای چگونه بازارها را فتح کرد؟ (قسمت اول)

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجى ایران
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صنعت پوشاک؛ نيازمند ياری دولت
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تامين نقدينگی عمده ترين مشکل صنايع

ــع  ــکل صنای ــن مش ــى را عمده تری ــن نقدینگ ــى تامی صادق
ــى  ــاى صنعت ــکالت واحد ه ــد مش ــت: 50 درص ــت و گف دانس

ــه نقدینگــى اســت.  ــوط ب مرب
ــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت  ــى ریی ــداهللا صادق ی
ــل  ــع در مقاب ــت صنای ــه مقاوم ــاره ب ــا اش ــران ب ــتان ته اس
ــر تحریم هــا  ــا ایســتادگى در براب تحریم هــا، گفــت: صنعتگــران ب

ــتند.  ــد هس ــردن تولی ــر ک ــعه و حداکث ــال توس ــه دنب ب
ــع  ــکل صنای ــن مش ــى عمده تری ــن نقدینگ ــه داد: تامی وى ادام
ــا فعــال  ــا ب محســوب مى شــود کــه از ایــن رو ســعى کرده ایــم ت
کــردن طرح هــاى نیمه تمامــى کــه 60 درصــد پیشــرفت فیزیکــى 

ــردارى برســانیم.  ــه بهره ب داشــتند، آنهــا را ب
بــه گــزارش جهــان صنعــت، رییــس ســازمان صنعــت، معــدن 
ــکالت  ــد مش ــه داد: 50 درص ــران ادام ــتان ته ــارت اس و تج
واحد هــاى صنعتــى مربــوط بــه نقدینگــى و مراجعــه واحد هــا 
ــى و 18  ــازمان مالیات ــه س ــوط ب ــا، 23 درصــد مرب ــه بانک ه ب

درصــد مربــوط بــه ســازمان تامیــن اجتماعــى اســت. 
ــازى  ــازى و نوس ــا بازس ــداف م ــى از اه ــزود: یک ــى اف صادق
ماشــین آالت صنایــع اســت تــا از ایــن طریــق عــالوه بــر ایجاد 
فضــاى رقابتــى بــراى حضــور در بازار هــاى داخلــى و خارجــى 
کاالى بیشــترى تولیــد شــود. وى بــا اشــاره به تامیــن نقدینگى 
موردنیــاز ســرمایه در گــردش بــراى کمــک به صنایــع، تصریح 
کــرد: نیاز هــاى واحد هــاى تولیــدى نســبت بــه گذشــته شــاهد 
افزایــش ســه برابــرى بــوده کــه بــر ایــن اســاس الزم اســت از 

تمــام امکانــات کشــور اســتفاده شــود. 
رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان تهــران بــا 
اشــاره بــه تشــکیل ســتاد تســهیل و رفع موانــع تولید در ســطح 
کشــور بــراى رفــع مشــکالت صنعتگــران تصریــح کــرد:  ایــن 
ــد  ــزار مى کن ــه ســه جلســه برگ ــب در هفت ســتاد به طــور مرت
ــا برطــرف مى شــود.   ــن جلســات مشــکالت واحد ه ــه در ای ک
وى بــر همــکارى بانک هــا بــراى رفع مشــکالت صنایــع تاکید 
کــرد و گفــت: حــدود 390 میلیــارد تومــان پرونــده واحد هــا در 
ســال گذشــته را بــراى دریافــت تســهیالت بــه بانــک معرفــى 

شــده اســت. 
رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان تهــران در 
ــر  ــزوم بازنگــرى مجلــس در مالیــات ب ــر ل ــا تاکیــد ب ــان ب پای
ــا از  ــود ت ــبب مى ش ــرى س ــن بازنگ ــت: ای ــزوده  گف ارزش اف
ســلیقه و دخالــت اشــخاص در ایــن امر اجتنــاب شــده و  مالیات 

ــود. ــت ش ــى دریاف ــده نهای ــزوده از مصرف کنن ارزش اف

دلیــل شــرایط خــاص انقــالب، مصــادره و ضربــات ســنگینى بــر آنــان 
وارد شــد. على رغــم ایــن صدمــات، بخــش خصوصــى صنعت نســاجى 
ــى کــه قطــع شــدند  ــار درختان ــه داد و در کن ــه رشــد و توســعه ادام ب
-کارخانجــات معظــم نســاجى پیــش از انقــالب-، جوانه هایــى روئیدنــد 
کــه امــروز هــر کــدام بــه درختــان تنومنــد صنعــت تبدیــل شــده اند و 

مســلماً ایــن راه ادامــه خواهــد یافــت. 
بــه گفتــه وى، صنعــت نســاجى بــه راســتى مظلــوم واقــع شــده و بــا 

حداقــل امکانــات، حداکثــر اشــتغال را بــه وجــود مــى آورد. 
ــراز داشــت:  ــران اب ــره انجمــن صنایــع نســاجى ای رئیــس هیــأت مدی
در ســال گذشــته طبــق آمــار وزارت صنعــت و گفتــه شــخص وزیــر، 
بیشــترین رشــد صنایــع کشــور متعلــق بــه صنعــت نســاجى بــوده و 
ایــن موفقیــت حاصــل نمى شــد مگــر بــا دســتان توانمنــد و پرتــالش 

مدیــران و صنعتگــران نســاجى کشــور.
وى ضمــن تقدیــر از همــکارى و همراهــى مهنــدس افســانه محرابى- 
 مدیــرکل دفتــر نســاجى، پوشــاك و ســلولزى وزارت صنعــت- عنــوان 
ــا  ــره انجمــن تــالش کــرد ت کــرد: طــى یک ســال اخیــر هیــأت مدی
ــل  ــراى ح ــران ب ــام تصمیم گی ــا تم ــتمرى ب ــر و مس ــات موث ارتباط

مشــکل صنایــع نســاجى برقــرار نمایــد. 
ــاجى» در  ــت نس ــش صنع ــروژه پای ــام «پ ــهالیى از انج ــدس ش مهن
انجمــن صنایــع نســاجى خبــر داد و گفــت: در ایــن پــروژه، نیازهــاى 
جمعیتــى کشــور بــه منســوجات (کاالى خــواب، موکت، فرش ماشــینى 
و ...) برحســب ســن و جنســیت و همچنیــن میــزان تولیــد کارخانه هاى 
نســاجى اســتخراج مى شــود کــه در صــورت همــکارى تمــام واحدهــاى 
ــد  ــور مى توان ــروژه مذک ــور، پ ــر کش ــاجى سراس ــع نس ــال صنای فع
ــل  ــاد و قاب ــورد اعتم ــع م ــک منب ــوان ی ــده به عن ــال آین ــراى 50 س ب

ــرد.  ــرار گی ــق مدنظــر ق ــزى دقی برنامه ری
وى بیــان داشــت: در انجمــن، کارگروه هــاى تخصصــى ماننــد کارگــروه 
نــخ پنبــه اى، نــخ اکرلیــک، فــرش ماشــینى، چــاپ و تکمیل، صــادرات 
و ... تشــکیل شــده و هیــأت مدیــره انجمــن از برآینــد تصمیمــات ایــن 

ــد.  ــام مى ده ــى را انج ــاى نهای ــا، تصمیم گیرى ه کارگروه ه
در ادامــه مهنــدس حســن نیلفــروش زاده - دبیــر انجمــن- بــه ارائــه 
گــزارش عملکــرد یک ســاله انجمــن پرداخــت. وى ابتــدا از میهمانــان 
خواســت بــراى شــادى روح زنده یــادان مهنــدس غالمرضــا علیمردانــى 
-بــا ســابقه دوازده دوره عضویــت در هیــأت مدیــره انجمــن-، محســن 
ــن- و  ــع انجم ــت مجم ــن دوره ریاس ــابقه چندی ــا س ــى -ب آهن چ
مهنــدس محمدکاظــم عمیــد -کارشــناس فنــى انجمــن- کــه مدتــى 

ــد، صلواتــى قرائــت نماینــد. پیــش از دنیــا رفته ان
ــن  ــد انجم ــره جدی ــأت مدی ــر هی ــال از عم ــب یک س ــزود: قری وى اف
ــرد  ــا رویک ــا ب ــیده ت ــره کوش ــأت مدی ــدت، هی ــن م ــذرد و در ای مى گ
جدیــد، برنامه هــاى مختلفــى را بــراى انجمــن برنامه ریــزى و راهبــرى 
نمایــد و حصــول ایــن مهــم جــز بــا همــکارى و حمایــت جــدى اعضا، 

ــد.  ــر نمى ش میس
دبیــر انجمــن صنایــع نســاجى ایــران، یکــى از برنامه هــاى مهــم هیأت 
ــد را « بررســى و اصــالح اساســنامه انجمــن» برشــمرد و  ــره جدی مدی
گفــت: ایــن امــر پــس از بررســى کارشناســى، طــرح موضــوع در هیــأت 
مدیــره و اخــذ نظــرات اصالحــى وزارت کار، بــه زودى بــراى تصویــب 
در مجمــع عمومــى فوق العــاده ارائــه خواهــد شــد کــه امیدواریــم ایــن 
ــتر و  ــفافیت بیش ــاد ش ــه ایج ــى ب ــایان توجه ــک ش ــات، کم اصالح

همچنیــن رفــع ابهامــات قانونــى اساســنامه قبلــى نمایــد.
مهنــدس نیلفــروش زاده از «بازنگــرى و فعال ســازى کارگروه هــاى 
ــازده کارگــروه) و کارآمدســازى آنهــا از طریــق انتخــاب  تخصصــى (ی
ــران  ــاء و دبی ــتمر از روس ــوت مس ــى» و «دع ــر تخصص ــس و دبی رئی
ــره»  ــأت مدی ــات هی ــور در جلس ــراى حض ــى ب ــاى تخصص کمیته  ه
ــش  ــه نق ــرد ک ــاد ک ــره ی ــأت مدی ــاى هی ــایر برنامه ه ــوان س به عن
ــته  ــن داش ــى انجم ــاى تخصص ــازى کارگروه ه ــزایى در فعال س بس
ــل  ــت قاب ــا جمعی ــا ب ــب کارگرو ه ه ــات اغل ــبختانه جلس ــت. خوش اس
توجهــى تشــکیل مى شــود و هــدف آن بررســى مســائل و مشــکالت 
ــر بخــش  ــاالن ه ــت نســاجى توســط فع ــف صنع بخش هــاى مختل
اســت. وى نیــز «طــرح پایــش صنعــت نســاجى» را یکــى از مهم تریــن 
پروژه هــاى در حــال پیگیــرى انجمــن دانســت که بــا هدف جمــع آورى 

طرحی برای  پايش صنعت نساجی 
آمــار و اطالعــات تولیــد، مصــرف، واردات و صــادرات ایــن صنعــت، کار 
خــود را آغــاز کــرده و مهم تریــن دســتاورد آن « راســتى آزمایى آمارهــاى 
جمــع آورى شــده در خصــوص واحدهــاى تولیــد الیــاف مصرف کنندگان 
ــال  ــه اِعم ــر ب ــت منج ــه در نهای ــود ک ــیمى» ب ــوالت پتروش محص

ــد. ــت ش ــاب وزارت صنع ــایت بهین ی ــات در س اصالح
ــوق،  ــات ف ــال اصالح ــا اعم ــرد: ب ــد ک ــروش زاده تأکی ــدس نیلف مهن
تولیدکننــدگان واقعــى قــادر بــه تأمیــن مــواد اولیــه موردنیــاز خــود از 
طریــق بــورس مى شــوند. در گام نخســت انجــام ایــن پــروژه، آمارهــاى 
مربــوط بــه تعــداد و ظرفیــت ماشــین آالت و میــزان تولیــد واحدهــا از 
طــرق مختلــف ماننــد مراجعه حضــورى و همــکارى و مشــارکت جدى 
انجمــن نســاجى تخصصــى اســتان ها و همچنیــن ارســال فرم هــاى 
ــه  ــبت ب ــدى نس ــد و در گام بع ــذ ش ــا اخ ــراى واحده ــارى ب خوداظه

ــردد. ــدام مى گ ــا اق ــن آماره ــتى آزمایى ای راس
وى ابــراز امیــدوارى نمــود تــا نتایــج ایــن پــروژه بتوانــد تأثیــرات موثــر 
و مفیــدى در تحلیــل نقــاط ضعــف و قــوت، فرصت هــا و تهدیدهــاى 

صنعــت نســاجى کشــور داشــته باشــد. 
دبیــر انجمــن صنایــع نســاجى ایــران ضمــن بیــان ایــن نکتــه کــه 80 
درصــد طــرح پایــش صنعــت نســاجى انجــام شــده و کار همچنــان بــا 
ــه  ــه نظــرات و مشــاوره تخصصــى و فنــى ب جدیــت ادامــه دارد، «ارائ
وزارتخانه هــا، ادارات کل و ســازمان هاى مرتبــط بــا صنعــت نســاجى»، 
«اعمــال تغییــرات در تعرفه هــاى گمرکــى و اصــالح نرخ هــاى 
ــکالت  ــرى مش ــه»، «پیگی ــر تخلی ــکل کس ــل مش ــى»، «ح صادرات
عدیــده واحدهــا در پرداخــت مابه التفــاوت نــرخ ارز بــراى خریــد 
ماشــین آالت»، « مکاتبــات فــراوان جهــت حمایــت از تولیــد داخــل و 
تهیــه مواداولیــه موردنیــاز صنعــت»، «تأمیــن ارز و تســهیالت واحدهــا 
بــراى تهیــه مــواد اولیــه خــام»، «دعــوت از مدیــران ارشــد ســازمان ها 
و نماینــدگان مجلــس»، «برقــرارى ارتبــاط فعــال با ســایر تشــکل هاى 
ــت  ــالش جه ــاك و ت ــاجى و پوش ــت نس ــتانى صنع ــى و اس تخصص
ــن  ــزارى جش ــت» و «برگ ــن صنع ــد ای ــره تولی ــع زنجی ــن مناف تأمی
هزارمیــن جلســه هیــأت مدیــره» را از ســایر فعالیت هــاى انجمــن طــى 
یک ســال اخیــر عنــوان کــرد. وى بــه مشــارکت در برگــزارى نمایشــگاه 
نســاجى تهــران، اخــذ مجــوز برگــزارى نمایشــگاه فــرش ماشــینى در 
ــرش  ــان نمایشــگاه ف ــزارى همزم ــراى برگ ــالش ب ــاب و ت شــهر آفت
ــم  ــته هاى مه ــى از خواس ــوان یک ــتباف (به عن ــرش دس ــینى و ف ماش

کمیتــه فــرش ماشــینى انجمــن) نیــز اشــاره نمــود.
مهنــدس نیلفــروش زاده گفــت: بخشــنامه ها، دســتورالعمل ها، مقــررات 
ــرد،  ــرار مى گی ــن ق ــرام انجم ــال تلگ ــایت و کان ــط در وب س و ضواب
ــم  ــورت منظ ــه ص ــا ب ــته ها و بافته ه ــى رش ــن هفتگ ــن بولت همچنی
منتشــر و بــه اعضــاء، ســازمان ها و نهادهــاى مختلــف ارســال مى شــود. 
دبیــر انجمــن صنایــع نســاجى ایــران در پایــان ابــراز داشــت: در صورت 
ــر و  ــران بلندت ــاجى ای ــع نس ــداى صنای ــاء، ص ــداد اعض ــش تع افزای
تأثیرگذارتــر بــه گــوش مســئوالن امــر خواهــد رســید کــه قطعــاً ایــن 
امــر در سیاســت گزارى هاى حاکمیــت، دولــت و وزارتخانــه موثــر 

ــود.  خواهــد ب
ــزارش  ــه گ ــت ارائ ــه دار- جه ــوردى- خزان ــیدرضا الج ــه، س در ادام
مالــى انجمــن بــه جایــگاه ســخنرانى دعــوت شــد. طبــق این گــزارش، 
تعــداد اعضــاى انجمــن تــا پایــان ســال 97 را 326 عضــو اعــالم کــرد و 
57 عضــو جدیــد در ســال 97 بــه ایــن تشــکل کارفرمایــى پیوســته اند.  
محمدعلــى مقــدم -بــازرس انجمــن- تراز نامــه ســال مالــى منتهــى 
بــه 29 اســفند 97 ، صورت هــاى مالــى و گــزارش فعالیــت هیــأت مدیره 
انجمــن را موردتأییــد قــرار داد کــه بــه تصویــب مجمــع رســید. پــس از 
ــاى  ــا و دعوت نامه ه ــت درج آگهى ه ــات جه ــه اطالع ــن روزنام تعیی
ــدم  ــى مق ــع، محمدعل ــر در مجم ــاى حاض ــا رأى اعض ــن، ب انجم
به عنــوان بــازرس اصلــى و ســعید دبســتانى به عنــوان بــازرس 

ــدند. ــاء ش ــود  ابق ــمت هاى خ ــدل در س على الب
همچنیــن مجمــع بــه هیــأت مدیــره اختیــار داد تــا در مــورد افزایــش 

ــد.  ــرى نمای ــت تصمیم گی حــق عضوی
پــس از اتمــام مجمــع عمومــى عــادى ســالیانه انجمــن صنایع نســاجى 

ایــران، میهمانــان در ضیافــت شــام انجمــن حضــور یافتند. 
تهیه و تدوین: مینا بیانى
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برداشته نشده و آنچه مسلم است براى رسیدن به بازارهاى جهانى باید در 
کنار تولید مقرون به صرفه برندسازى نیز در دستور کار متولیان قرار گیرد. 

در میان کشورهایى که طى دهه هاى گذشته گام هاى بلندى براى رسیدن 
به بازارهاى جهانى برداشته مى توان به ترکیه اشاره کرد. کشورى که حدود 
80 سال پیش صنعت نساجى و پوشاك را با هدف ایجاد اشتغال و درآمد 
اقتصادى براى مردم انتخاب کرد، اما به تدریج این صنعت در حدى رشد 

پیدا کرد که به ستون فقرات اقتصاد ترکیه تبدیل شد. 
بر اساس آخرین آمار ترکیه در سال گذشته میالدى بالغ بر 29 میلیارد 
دالر صادرات منسوجات اعم از پارچه و لباس داشته است. در حال حاضر 
این کشور یکى از صادرکنندگان مهم پوشاك، چه از طریق رسمى و چه 
از طریق غیر رسمى به کشور ما است. حال اینکه چگونه این کشور به 
یکى از مهم ترین قطب هاى پوشاك منطقه رسیده دستمایه پژوهش مرکز 

پژوهش هاى مجلس شده است.
در گزارش این مرکز مى خوانیم که وزارت صنعت و تجارت ترکیه صنایع 
و  اشتغال  ایجاد  براى  منتخب  بخش  عنوان  به  را  پوشاك  و  نساجى 
سرمایه گذارى انتخاب کرده و شهرهاى استانبول و ازمیر را به عنوان قطب 

خوشه هاى نساجى، طراحى و تولید پوشاك برگزیده است. 
صنعت نساجى ترکیه با تأسیس بانک توسعه دولتى براى ایجاد و گسترش 
این صنایع در حدود هشت دهه پیش پایه گذارى شد. در آن زمان هدف 
از انتخاب صنایع نساجى و پوشاك ایجاد اشتغال و درآمد اقتصادى براى 
مردم بود، اما به تدریج این صنعت در حدى رشد پیدا کرد که به ستون 

فقرات اقتصاد ترکیه تبدیل شد. 
تجربه موفق کشور ترکیه در صنایع نساجى و پوشاك که در کشورهاى 
آسیایى ژاپن، کره جنوبى، تایوان  و چین نیز به وقوع پیوست و در کشورهاى 
هند، ویتنام، بنگالدش و پاکستان نیز در حال تکرار است، الگویى از انتخاب 
با سیاست گذارى ها و  اقتصادى و صنعتى همراه  درست مسیر توسعه 

اقدامات اجرایى پشتیبان متناسب محسوب مى شود.
در این گزارش آمده است:  جامعیت، انسجام، استمرار، انطباق و تغییر 
برنامه ها و عملکردها در طول روند توسعه، موضوع مهم و کلیدى در 
سیاست گذارى ها و اقدامات اجرایى پشتیبان دولت ترکیه از صنایع نساجى 

و پوشاك است. 
از  پوشاك  و  نساجى  صنایع  از  ترکیه  حمایت  و  پشتیبانى  حوزه هاى 
تخصیص زمین براى احداث کارخانه و مشوق هاى سرمایه گذارى تا تولید، 
نفوذ در بازارهاى صادراتى، آموزش، بازاریابى و برندینگ را دربرگرفته است. 
به عبارتى دولت ترکیه حمایت از توسعه صنعتى را به صرف تأمین مالى 
جهت ایجاد کارخانه معطوف نکرده و به مراتب بیش از آن بر کمک ها 
و پشتیبانى هاى پیشران صنعتى متمرکز شده است. در مجموع ارتباط 
بین صنایع نساجى و پوشاك و اقتصاد ترکیه رابطه اى دوطرفه است و 
اقتصاد ترکیه به مراتب بیش از آنچه به این صنایع تزریق کرده، از منافع، 
خروجى ها و سرریزهاى اقتصادى، اجتماعى و سیاسى آن بهره مند شده 
این مرکز در گزارش خود آورده اند که بررسى روند  است. کارشناسان 
توسعه صنایع نساجى و پوشاك کشور ترکیه و سیاست گذارى ها و اقدامات 
دولت هاى این کشور در پشتیبانى و حمایت از این صنایع در حوزه هاى 
مختلف، ضمن آنکه از نقطه نظرهاى مطالعات روند توسعه صنعتى و 
بررسى و تبیین نقش و اهمیت دولت در روند توسعه اهمیت دارد، از سوى 
دیگر امکان استفاده از تجربیات و دستاوردهاى ترکیه در اقتصاد و به 

خصوص صنایع نساجى و پوشاك ایران را فراهم مى کند.
 

بخش اول معرفى صنعت نساجى ترکیه
1- روند توسعه صنعت نساجى

مابین سال هاى 1962 تا 1972 میالدى، در تالش براى ایجاد صنایع 
داخلى، دولت ترکیه سیاست هاى جایگزینى واردات را اجرا کرد. در طول 
اولین دوره برنامه توسعه اقتصادى کشور، بخش خصوصى تقویت شد و 

این برنامه نقش مهمى در تکوین خوشه هاى صنعتى ایفا کرد. 
در سال 1972 میالدى اولین انجمن صنعت نساجى در بورسا به وجود 
آمد و در همین سال براى اولین بار ترکیه به صادرکننده خالص نساجى 
تبدیل شد. سیاست هاى صادراتى تهاجمى در بین سال هاى 1980 تا 
1989 میالدى موجب شد که سهم منسوجات ساخت ترکیه در بازارهاى 

خارجى افزایش پیدا کند. در سال 1990 میالدى، سهم نساجى و پوشاك 
به 37 درصد از کل صادرات و 54 درصد از صادرات تولیدات صنعتى 

ترکیه بالغ شد. 
مرکز پژوهش ها در ادامه گزارش خود مى افزاید: صنعت نساجى و پوشاك 
ترکیه، از آغاز دهه 1980 میالدى تا اواخر دهه 1990 میالدى، ستون 

فقرات اقتصاد این کشور محسوب مى شد. 
در طول دهه هاى 1980 و 1990 میالدى این صنعت مهم ترین منبع 
کسب درآمد ارزى در اقتصاد ترکیه بود. آزادسازى تجارى و سیاست هاى 
صادرات گرا، تولید و صادرات نساجى و پوشاك را تحریک کرد و عالوه 
بر هزینه هاى پایین نیروى کار، وجود نیروى کار ماهر و مواد اولیه خام 
(پنبه) و انعطاف پذیرى باال در واحدهاى تولیدى رشد قابل توجهى را در 
این بخش صنعتى به وجود آورد. قاره هاى آسیا و اروپا از طریق ترکیه به 
یکدیگر متصل هستند و این موضوع از نقطه نظرهاى هزینه حمل ونقل 
و زمان تحویل سریع، مزیت رقابتى حائز اهمیتى در برابر بسیارى از رقبا 

به ارمغان مى آورد. 
نظر به تشکیل اتحادیه گمرکى بین ترکیه و اتحادیه اروپا، ظرفیت هاى 
تولید صنایع نساجى در طى دهه 1990 میالدى افزایش یافت. در این 
ماشین آالت  تهیه  روى  بر  را  خود  درآمدهاى  به شدت  شرکت ها  دهه 
ظرفیت هاى  از  درصد   7 / 3 ترکیه  نتیجه  در  مى کردند.  سرمایه گذارى 
ریسندگى چرخانه اى پنبه اى، 5 درصد از ظرفیت هاى ریسندگى الیاف بلند 
و 1 / 5 درصد از ظرفیت هاى بافندگى پشمى جهان، در سال 2008 میالدى 
را به دست آورد. امروزه در حدود 7500 تولیدکننده صادرات نساجى از ترکیه 
را انجام مى دهند. محصوالت نساجى پنبه اى مانند الیاف، نخ و پارچه هاى 
تارى-پودى 24 درصد از صادرات نساجى را تشکیل مى دهند. اقالم اصلى 
صادراتى نساجى عبارتند از: نخ هاى مصنوعى یکسره، پارچه هاى پنبه اى 
تارى-پودى، پارچه هاى گردباف، قالى و کفپوش ها و پارچه هاى مخمل. 

 
2- تمرکز جغرافیایى صنایع نساجى و پوشاك 

تولید پارچه و پوشاك ترکیه بر حسب میزان اشتغال، تعداد شرکت ها و 
حجم صادرات، بطور عمده در سه منطقه جغرافیایى مرمره، اژه و کوکورو 
استان هاى  در  مرمره  منطقه  نساجى  فعالیت هاى  است.  شده  متمرکز 
تکیرداغ، استانبول و بورسا تمرکز یافته است. منطقه مرمره بزرگ ترین 
خوشه نساجى در اقتصاد ترکیه است که 56 درصد از کل اشتغال نساجى 
ترکیه را شامل مى شود. بر اساس آمار وزارت کار و تأمین اجتماعى ترکیه، 
این منطقه تقریباً 67 درصد از کل تعداد شرکت هاى نساجى و 71 درصد 
از کل صادرات نساجى ترکیه را به خود اختصاص داده است. فعالیت هاى 
عمده تولیدى نساجى این منطقه عبارتند از: تولید پوشاك، نخ، گردبافى و 

تکمیل نساجى. 
منطقه اژه در منسوجات منزل، عمدتاً حوله و لوازم حمام متمرکز شده 
است. این منطقه سهم 12 درصد از اشتغال نساجى، 10 درصد از صادرات 

نساجى و 11 درصد از کل تعداد شرکت هاى نساجى ترکیه را دارد. 
اخیر  سال هاى  در  آدانا  شهر  مرکزیت  با  ترکیه  شرقى  جنوب  منطقه 
پنبه کشت  فقط  قبًال  در جایى که  است.  داشته  زیادى  پیشرفت هاى 
مى شد، هم اکنون صنایع نساجى ایجاد شده و در حال رشد است. منطقه 
کوکوروا داراى سهم اشتغال، صادرات و تعداد بنگاه هاى به ترتیب 10، 12 
و 5 درصد از کل صنعت نساجى ترکیه است. این منطقه در درجه سوم از 
نظر تمرکز صنایع نساجى قرار دارد، اما از سرعت رشد باالترى در هر سه 
زمینه اشتغال، صادرات و تعداد واحدها برخوردار است. محصوالت اصلى 
منطقه کوکوروا عبارتند از: فرش ماشینى، گلیم، نخ، بافندگى و تکمیل 

پارچه هاى پنبه اى.
 

3- سرمایه گذارى در صنایع نساجى، پوشاك و چرم 
بخش قابل توجهى از سرمایه گذارى در صنایع نساجى و پوشاك شامل 
ماشین آالت و تجهیزات تولیدى است. صنایع ساخت ماشین آالت نساجى 
و پوشاك ترکیه در چند سال اخیر مقدارى رشد کرده است، اما تا قبل از 
سال 2010 میالدى میزان و تنوع تولیدات چندان قابل توجهى نداشت. 
بنابراین روند واردات ماشین آالت نساجى، پوشاك و چرم ترکیه مى تواند به 
عنوان معیارى نسبتاً دقیق جهت بررسى روندهاى سرمایه گذارى در این 

صنعت استفاده شود. 
طى  در  ترکیه،  گمرك  و  جهانى  تجارت  سازمان  داده هاى  اساس  بر 
سال هاى 1962 تا 1972 میالدى، واردات ماشین آالت نساجى، پوشاك و 
چرم ترکیه بین 10 تا 50 میلیون دالر در سال (متوسط 24میلیون دالر در 
سال) در نوسان بود. در بین سال هاى 1972 تا 1983 میالدى، واردات این 
ماشین آالت افزایش یافت و به میانگین 130 میلیون دالر در سال صعود 
کرد. از سال 1984 میالدى به بعد واردات ماشین آالت نساجى، پوشاك و 
چرم ترکیه به تدریج افزایش یافت و در سال 1993 میالدى به 1/1 میلیارد 
دالر و پس از آن در سال 2003 میالدى به 2/35 میلیارد دالر (مقام دوم 
جهانى پس از چین با میزان 4/8 میلیارد دالر و 2 / 3 درصد از کل واردات 

کشور ترکیه در سال 2003) صعود کرد. 
واردات  میانگین  به سال 2016 میالدى،  منتهى  بیست سال  در طى 
ماشین آالت نساجى، پوشاك و چرم ترکیه برابر با 5 / 1 میلیارد دالر در سال 
بود. به عبارتى در دو دهه اخیر فقط 30 میلیارد دالر در ماشین آالت وارداتى 
جهت صنایع نساجى سرمایه گذارى شده است که با سرمایه گذارى هاى 
ادارى و  برقى و مکانیکى،  تأسیسات  زمین، ساختمان،  انجام شده در 
ماشین آالت داخلى، مجموع سرمایه گذارى دو دهه اخیر صنایع نساجى، 
پوشاك و چرم ترکیه به مراتب بیش از این مقدار برآورد مى شود. بر اساس 
آمار وزارت توسعه ترکیه، از مجموع 567 میلیارد دالر سرمایه گذارى انجام 
شده در طول سال هاى 1990 تا 2011 میالدى، فقط 105 میلیارد دالر در 
زمینه نساجى و پوشاك بود که پس از آن بخش حمل ونقل با 91 میلیارد 

دالر قرار داشت. 
در مجموع در دوره 2015 - 2001 میالدى سهم کشورهاى چین، ترکیه، 
هند و امریکا از مجموع واردات ماشین آالت نساجى و پوشاك جهان، به 
ترتیب 21، 7، 7 و 5 درصد است و پس از چین، ترکیه با سهم کمى 
بیش از هند، دومین سرمایه گذار جهانى در ماشین آالت وارداتى نساجى و 

پوشاك محسوب مى شود. 
بر اساس داده هاى فدراسیون جهانى تولیدکنندگان نساجى، در سال 2014 
الیاف کوتاه  با دارا بودن 7/1 میلیون دوك ریسندگى  میالدى، ترکیه 
(سهم 3 درصد از کل جهان)، 775 هزار دوك ریسندگى الیاف بلند (5/7 
درصد از کل جهان) و 720 هزار روتور ریسندگى چرخانه اى (8/8 درصد 
از کل جهان)، پس از چین و هند از سومین توان تولیدى جهانى در زمینه 

ریسندگى انواع نخ برخوردار بود. 
تا پایان سال 2013 میالدى، ترکیه داراى ظرفیت هاى نصب شده 45 هزار 
ماشین بافندگى بى ماکوى پنبه اى (سهم 3/4 درصد از جهان) و 6250 
ماشین بافندگى پشمى (سهم 5/1 درصد از جهان) بود. در مجموع دوره 
2014 - 2005 میالدى، 10500 ماشین گردبافى (سهم 5 / 3 درصد از 
جهان) و 13300 ماشین تخت بافى (سهم 4 درصد از جهان) در ترکیه 

نصب شد.
 

4- سرمایه گذارى مستقیم خارجى در صنایع نساجى و پوشاك 
بر اساس گزارش هاى وزارت اقتصاد ترکیه در مجموع دوره 2016 - 
1954 میالدى، تعداد 679 واحد صنعتى نساجى و پوشاك با سرمایه گذارى 
مستقیم خارجى در ترکیه ایجاد شدکه 10/2 درصد از کل تعداد این نوع 

واحدها در صنعت را به خود اختصاص داد. 
هر چند که در طى سال هاى 2008 تا 2013 میالدى تعداد واحدهاى 
صنعتى نساجى و پوشاك با سرمایه گذارى مستقیم خارجى کاهش یافت، 
اما در طى سال هاى 2015 و 2016 میالدى با به ترتیب 64 و 70 فقره 
سرمایه گذارى خارجى، صنایع نساجى و پوشاك سهم 13/8 و 16/5 درصد 

از کل صنعت را داشت. 
بخش صنعت با 1/7 میلیارد دالر سرمایه گذارى مستقیم خارجى و سهم 
25 درصد از کل این سرمایه گذارى ها در سال 2016 میالدى از رتبه اول 

در بین بخش هاى اقتصادى برخوردار بود. 
هرچند که در خصوص جزییات سرمایه گذارى مستقیم خارجى در صنایع 
نساجى و پوشاك اطالعات چندانى منتشر نشده است، اما گزارش شده که 
شرکت هاى پوشاك ترکیه بین سال هاى 2005 تا 2015 از 1/132 میلیارد 

دالر سرمایه گذارى مستقیم خارجى برخوردار بوده اند.
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سهم نخست پوشاک در قاچاق فضای مجازی

صنعت پوشاک همچنان قدرتمند اندونزی نيازمند تدابير جديد

دبیر اتحادیه کشورى کسب و کارهاى فضاى مجازى گفت: بیشترین 
میزان عرضه قاچاق در فضاى مجازى مربوط به پوشاك، کیف و کفش، 
لوازم خانگى، محصوالت آرایشى است که عزم جدى براى برخورد آن 

وجود ندارد.
فرشاد وکیل زاده با اشاره به رشد عرضه کاالهاى قاچاق و ممنوعه به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم در فضاى مجازى، گفت: این امر ضرورت 
نظارت نهادهاى نظارتى مانند ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، پلیس فتا، 

پلیس اماکن و دیگر نهادهاى نظارتى را دو چندان مى کند.
به گزارش مهر، وى گفت: با توجه به رشد فضاى مجازى در سال هاى اخیر 
و رشد کسب و کارهاى اینترنتى و افزایش نقش آن ها در اقتصاد کشور 
به طور طبیعى شاهد افزایش مقدار عرضه قاچاق و کاالهاى ممنوعه از 
طریق فضاى مجازى هستیم و این امر طبیعى است. قطعاً زمانى که بستر 
راحتى براى عرضه کاالى قاچاق وجود داشته باشد، عده اى افراد سودجو از 

آن سوءاستفاده خواهند کرد.
دبیر اتحادیه کشورى کسب و کارهاى مجازى در پاسخ به وضع نظارتى 
موجود تاکید کرد: تاکنون اتحادیه کسب و کارهاى فضاى مجازى چندین 
جلسه با معاونت پیشگیرى ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز داشته اما 
متاسفانه تا امروز هیچ اقدام موثرى در این بخش انجام نشده و ظاهراً 
عزم جدى براى برخورد و جلوگیرى از عرضه قاچاق در فضاى مجازى 

وجود ندارد.
وکیل زاده گفت: در حال حاضر 4 بستر اصلى براى عرضه کاالهاى قاچاق 
وجود دارد که شامل فروشگاه هاى اینترنتى، بازارچه هاى مجازى (مارکت 
پِلِیس)، سایت هاى نیازمندى یا درج آگهى و شبکه هاى اجتماعى است و 

در تمامى بسترها ما شاهد عرضه کاالهاى قاچاق هستیم.

متخصصان صنایع نساجى و پوشاك اندونزى و همچنین دولت این 
کشور عقیده دارند که براى ایجاد منابع باالدستى موثر همچنان نیاز به 

سرمایه گذارى مداوم در این بخش احساس مى شود. 
این کار باعث افزایش رشد تقاضا براى صادرات پوشاك شده که به 

نفع کشور است.
تولیدات نساجى و پوشاك اندونزى در سه ماهه اول سال جارى 19 
درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است. به گزارش 
سرویس اطالع رسانى نساجى امروز، بر اساس آمار و ارقام دولتى میزان 
رشد ساالنه تولیدات نساجى و پوشاك در دوره مشابه سال قبل 7/5 
درصد و رشد کلى آن در سال 2018، 8/7 درصد بوده است. صادرات 
نساجى و پوشاك اندونزى نیز در حال رشد مى باشد و مقدار آن در سال 
2018 به 13/5 میلیارد دالر رسیده است. عالوه بر آن پیش بینى مى شود 
صادرات در سال جارى شاهد رشد چشمگیر 11/1 درصدى باشد و به 

15 میلیارد دالر برسد. 
هرچند بنا بر گزارش منابع صنعتى، تولید منسوجات شاهد افت اندکى 
بوده است که به دنبال آن شاهد تقاضا براى آموزش و سرمایه گذارى 
رقابت پذیرى  طریق  این  از  تا  بوده ایم  ماشین آالت  بخش  در  بیشتر 
ویتنامى  تامین کنندگان  به  نسبت  اندونزى  باالدستى  تولیدکنندگان 
على رغم  اندونزى  دولت  و  صنعت  کند.  پیدا  افزایش  بنگالدشى  و 

دیدگاه هاى مختلف داراى اهداف مشترکى هستند. 
افزایش  در  نساجى  بخش  در  اخیر  سرمایه گذارى  دارد  عقیده  دولت 
قابل مالحظه تولید پوشاك و صادرات آن موثر بوده است. بخش صنعتى 

دبیر اتحادیه کشورى کسب و کارهاى فضاى مجازى تاکید کرد: البته 
غیر از شبکه هاى اجتماعى که عمًال هیچگونه نظارتى بر آن ها وجود ندارد 
و هیچ واحد صنفى داراى مجوزى در آنها فعال نیست، در باقى بسترها 
حداقل بخش مهمى از کسب و کارها که داراى سهم بازار باالیى هستند، 
مجوز فعالیت از اتحادیه دارند، اما متاسفانه برخى از این کسب و کارهاى 
شناخته شده داراى مجوز نیز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در حال 

عرضه کاالى قاچاق هستند.
وى در پاسخ به اینکه چرا اتحادیه کسب و کارهاى فضاى مجازى به 
عنوان مرجع قانونى اعطاى پروانه کسب و نظارت بر کسب و کارهاى 
اینترنتى خود تاکنون اقدامى در راستاى برخورد با عرضه کنندگان کاالى 
قاچاق انجام نداده است، گفت: متاسفانه عزم جدى در هیأت مدیره براى 
برخورد با این مشکل وجود ندارد و حتى در مورد کسب و کارهاى فاقد 
مجوز که طبق ماده 27 قانون نظام صنفى موظف به نظارت و پیگیرى 
هستیم، تاکنون غیر از چند مورد سلیقه اى، پیگیرى خاصى انجام نشده 

است.
دبیر اتحادیه کشورى کسب و کارهاى مجازى ادامه داد: البته خوشبختانه 
دستگاه هاى نظارتى به دلیل اهمیت باالى این بخش تا حدى موضوعات 
این حوزه را پیگیرى مى کنند و امیدواریم این حساسیت ها بیش از پیش 

برطرف شود و با اقدامات سلبى جدى مانع از افزایش این جریانات شوند.
وى گفت: در حال حاضر بیشترین میزان عرضه قاچاق در فضاى مجازى 
مربوط به پوشاك، کیف و کفش، لوازم خانگى، محصوالت آرایشى و 
بهداشتى و بعد از آن مواد غذایى و کاالهاى زود مصرف مى شود که البته 
در بحث پوشاك در سال 97 اقدامات نسبتاً مناسبى توسط ستاد مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز انجام شد.

موافق این دیدگاه است اما اعتقاد به سرمایه گذارى بیشتر دارد تا بخش 
پوشاك بتواند هزینه هاى خود را کاهش دهد و سفارشات بیشترى بگیرد. 
رییس صنایع نساجى، چرم و کفش در وزارت نساجى اندونزى عقیده 
دارد که سرمایه گذارى قابل مالحظه در بخش هاى باالدستى باعث رشد 

محسوس در صنایع نساجى و پوشاك مى شود.
تالش براى افزایش بهره ورى از طریق پرورش نیروى کار ماهر و توجه 
به مسایل زیست محیطى نظیر آلودگى رودخانه ها نیز از عوامل موفقیت 
است. صنایع نساجى و پوشاك اندونزى بین سال هاى 2016 تا 2019، 
6/6 میلیارد دالر سرمایه مازاد به فناورى هاى جدید و تجهیزات تولیدى 

استاندارد اختصاص داده است. 
استفاده از ماشین آالت جدید در این دوره منجر به تولید مازاد 452000 
تن الیاف، 569000 تن نخ و 416 میلیون تکه لباس شده است ضمن 
این که 420000 کارگر جدید نیز در این بخش استخدام شده اند. با وجود 
تمام این اقدامات خروجى بخش باالدستى صنایع نساجى به آرامى در 

حال کاهش است.
مشکل اینجاست که حجم زیادى از پارچه هاى مورد استفاده در صنعت 
پوشاك وارداتى مى باشد در نتیجه این بخش رشد مى کند ولى صنعت 
نساجى عقب مى ماند. على رغم وجود تامین کنندگان محلى رقابت پذیر 

باز هم مقدار زیادى پارچه به کشور وارد مى شود. 
با وجود رشد مثبت بخش پوشاك اندونزى این کشور همچنان از نظر 
صادرات از کشورهایى نظیر بنگالدش و ویتنام عقب تر است. اندونزى 

تنها 1/8 درصد از بازارهاى خارجى را در اختیار دارد.
در زمینه اصالح قوانین کار در اندونزى انتقاداتى به دولت وارد شده و از 
این قوانین به عنوان مانعى بر سر راه سرمایه گذارى در بخش نساجى یاد 
شده است. عدم تغییر در قوانین غیرواقع گرایانه مانع از جذب سرمایه گذار 
مى شود. چالش هاى موجود در صنعت نساجى از جمله وجود ماشین آالت 
با  محصوالت  تولید  و  مورد نظر  تولیدى  اهداف  به  دستیابى  منسوخ، 

کیفیت را مشکل مى کند.
مشکل دیگر کمبود نیروى کار ماهر به دلیل کمبود آموزش است. دولت 
باید برنامه هایى را براى ارتقاى سطح مهارت کارگران به ویژه در زمینه 
طراحى و مد در نظیر بگیرد تا از وابستگى به متخصصان خارجى کم شود. 

مترجم: آزاده موحد

نشست هم انديشی نقش دانشگاه در تربيت نيروی 
متخصص برای صنايع نساجی و پوشاک 

نشســت هم اندیشــى «نقــش دانشــگاه در تربیــت نیــروى 
متخصــص بــراى صنایع نســاجى و پوشــاك» عصر روز چهارشــنبه 
دوم مردادمــاه در ســاختمان مرکــز اســناد، (ســالن کنفرانــس دکتــر 
حبیبــى) دانشــگاه آزاد اســالمى واحد علــوم و تحقیقات برگزار شــد. 
محوریــت نشســت مذکــور ارائــه راهبردهــاى عملى جهــت افزایش 
بهــره ورى دانش آموختــگان مهندســى نســاجى پوشــاك کشــور بود 
و در آن نمایندگان برخى از  تشــکل هاى صنایع نســاجى و پوشــاك 
از جملــه انجمــن صنایع نســاجى ایران، جامعه متخصصین نســاجى 
ایــران، انجمــن صنایــع پوشــاك ایــران، اتحادیــه تولیــد و صــادرات 
ــاجى،  ــکده هاى نس ــاتید دانش ــران و ...، اس ــاك ای ــاجى و پوش نس
تولیدکننــدگان و فعــاالن صنایع نســاجى و پوشــاك حضور داشــتند. 
در ایــن نشســت  لــزوم برنامه ریــزى جهــت ارتبــاط بیشــتر صنعــت 
و دانشــگاه، تربیــت نیروهــاى متخصــص نســاجى و آشــنایى آنــان 
بــا محیــط کارخانــه و ... مورد توجــه اغلــب ســخنرانان قــرار گرفــت. 
الزم بــه یــادآورى اســت کــه رشــته مهندســى نســاجى در مقطــع 
کارشناســى و مهندســى پوشــاك در مقطــع کارشناســى ارشــد واحد 
علــوم و تحقیقــات دانشــگاه آزاد ســالمى راه انــدازى شــده و  از مهــر 

ــرد. 1398 دانشــجو مى پذی

سال  در  شوشترى  موسوى  احمد  دکتر 
1355 در مقطع کارشناسى مهندسى نساجى 
دانشگاه صنعتى امیرکبیر پذیرفته شد و در 
پایان  به  را  کارشناسى  مقطع  سال 1363 
رساند و در سال 1366 در مقطع کارشناسى 
ارشد دانش آموخته شد. در سال 1366 به 
عنوان عضو هیأت علمى دانشکده مهندسى 

نساجى دانشگاه صنعتى امیرکبیر مشغول به کار شد. 
در  در سال 1375  را  مقطع دکترى خود  دکتر موسوى شوشترى 

دانشگاه لیدز انگلستان به پایان رساند. 
ایشان استاد تمام دانشکده مهندسى نساجى دانشگاه صنعتى امیرکبیر، 
مدیر گروه آموزشى مهندسى شیمى نساجى و علوم الیاف، رئیس مرکز 
تحقیقات الیاف مصنوعى و صنایع نساجى و در معاونت بین الملل مدیر  
داشته است. دکتر موسوى شوشترى به دلیل عارضه قلبى دار فانى 

را وداع گفت. 
انجمن صنایع نساجى ایران مصیبت وارده را به خانواده و همکاران 
ایشان و جامعه نساجى کشور تسلیت عرض نموده و براى آن مرحوم 

رحمت و غفران الهى و براى بازماندگان صبر مسألت دارد.

درگذشت استاد دانشگاه صنعتی اميرکبير
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