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خواننـدگان روی پیـش کـه آنچـه
گرامـیاسـت،سـیصدمینشـمارهمجلـه
دوره در پوشـاک« و نسـاجی »صنعـت
جدیـدوچهارصـدوشـانزدهمینشـماره
مجلـهازآغـازحیـاتسـیوچنـدسـاله
مـدت ایـن طـول در اسـت. نشـریه
بـه کشـور صنعـت و اقتصـاد طوالنـی،
پوشـاک، و نسـاجی صنایـع خصـوص
پشـت را زیـادی نشـیبهای و فـراز
سرگذاشـتهوآبسـتنرویدادهـاوحوادث
مهـموتاثیرگـذاریبـودهاسـت.صدهـا
نماینـدهمجلـس،وزیـرومسـئولدولتی
ایـنمـدتبـرسـرکارآمـدهو نیـزدر
کنـاررفتهانـدکـهبـرخـالفایـنمجله،
نمانـده باقـی آنهـا از هـم نامـی شـاید
باشـد.مدیـران،کارآفرینـان،همـکارانو
دوسـتانزیادیهمدراینمدتمسـتقیم
وغیرمسـتقیمبـامجلـههمـکاریداشـته
یـامصاحبـهومقالـهایازآنهادرنشـریه
درجشـدهکـههرکجـاهسـتندبرایشـان
و میکنیـم موفقیـت و سـالمتی آرزوی
اگـرهمدرقیـدحیاتنیسـتند،برایشـان
و آمـرزش طلـب متعـال ایـزد درگاه از

علـودرجـاتداریـم.
درطـولایـندورانپرفـرازونشـیب،

عنـوان بـا کـه زمانـی چـه نیـز نشـریه
و میشـد منتشـر نسـاجی« »صنعـت
بـه بـهفراخـورشـرایط امـروزکـه چـه
تغییـر پوشـاک« و نسـاجی »صنعـت
کـه کـرده تـالش همـواره یافتـه، نـام
و مسـتقل تریبـون یـک عنـوان بـه
نهـاد بـه وابسـتگی کوچکتریـن بـدون
خصوصـی، یـا دولتـی خـاص ارگان یـا
پوشـاک و نسـاجی فعـاالن صـدای
ممکـن شـکل رسـاترین بـه را کشـور
منعکـسکـردهودغدغههـاومشـکالت
موفقیتهـا قضیـه، زیباتـِر سـوی در و
عرصـه کارآفرینـان دسـتاوردهای و
بـهبهتریـن را مهـمنسـاجیوپوشـاک
و مسـئوالن گـوش بـه ممکـن، شـکل
متولیـانامـروهـرآنکـهکـهبایـدبداند
ایـن تمامـی حاصـل برسـاند. بشـنود، و
کوچکتریـن بـدون کـه نیـز تالشهـا
جایـگاه ارتقـای بـرای صرفـا و منتـی
دلیـل بـه و کشـور در نسـاجی صنعـت
تعصـبوعالقـهوافـرنگارنـدهبـهایـن
منصـه بـه تاثیرگـذار و عظیـم صنعـت
ظهـوررسـیده،درقالـبصدهاسـرمقاله،
و ترجمـه مقالـه، مصاحبـه، گـزارش،
صفحـه هـزار 3۰ از بیـش در مجموعـا

ازابتـدایفعالیـتنشـریهتاکنـونتقدیم
خواننـدگانگرامـیشـدهاسـتکـهامید
اسـتمـوردرضایـتمخاطبانارزشـمند،
گرفتـه قـرار نشـریه وفـادار و گرامـی

باشـد.
پوشـاک و نسـاجی صنعـت مجلـه
همـواره خـود انتشـار دوران طـول در
موجـود یـک همچـون کـرده سـعی
فرازمینـیکـهگویـیازتمـاممشـکالت
وتنگناهـایاقتصـادیموجـوددرکشـور
مبـراومستثناسـت،موانـعوچالشهایـی
تـداوم و انتشـار مسـیر در خـود کـه را
فعالیـتداردبـهکنـارینهـادهوصرفـا
مشـکالت و دغدغههـا منعکسکننـده
اقتصـادوصنعـتنسـاجیکشـورباشـد.
امـاواقعیـتایـناسـتکـهازحـدوددو
سـالگذشـتهوبـهخصـوصبـاافزایش
چندبرابـرینرخارز،شـرایطبـرایتداوم
رسـالتنشـریهوادامـهروندانتشـارآن،
بیثباتیهـای و روزسـختترشـده هـر
تولیـد، افزایـشهزینههـای و اقتصـادی
بخشهـای سـایر همچـون هـم را مـا
تولیدی-صنعتـی واحدهـای و اقتصـادی
کشـورمتاثـرسـاختهوکاردبهاسـتخوان

رسـیدهاسـت.

جمشید بصیری

سرمقــاله

تداوم انتشار مجله در تنگنای 
افزایش شدید هزینه ها
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درپـیشـرایطپیشآمـده،گرداننـدگان
مجلـهازشـهریورماه۱3۹7ناگزیرشـدند
کـهبـرایتـداومانتشـار،درگامنخسـت
تحریـر بـه گالسـه از را نشـریه کاغـذ
تغییـردادهومجلـهرابـهجـایرنگـی،
بـهصـورتسـیاهوسـفیدمنتشـرنماینـد
کـهتـامدتـی،ایـنسیاسـتمرهمـیبر
مشـکالتگردیـد.امـامتاسـفانهافزایـش
نزدیـکبه4برابـریقیمتکاغـذتحریر
درسـالجـاریدرقیـاسباابتدایسـال
۹7آبسـردینـهفقـطبـرپیکـرایـن
نشـریات تمامـی سـر بـر بلکـه نشـریه
روزنامههـای حتـی و کوچـک و بـزرگ
بـه ضمـن و ریختـه پرسـابقه و دولتـی
مجـالت از بسـیاری کشـاندن تعطیلـی
و تیـراژ کاهـش بـه منجـر خصوصـی،
نظیـر روزنامههایـی صفحـات کاهـش
... و جـم جـام اطالعـات، همشـهری،
برخـوردار قـوی پشـتوانههای از کـه
بودهانـد،شـدهاسـت.مـاهـمدرواکنش
بـههمیـنشـرایطوبازهـمصرفـابـرای
از دیگـر(، هـدف نـه )و انتشـار تـداوم
شـمارهاردیبهشـت۹۸ناگزیـربـهکاهش
شـاید تـا شـدیم مجلـه صفحـهای ۱6
معجـزهایصـورتگرفتـهیـاتدبیـریاز
وزارت ارشـاد، وزارت مسـئوالن سـوی
اندیشـیده امـر متولیـان سـایر و صنعـت
شـدهوگشایشـیدرکارمـاحاصلشـود.
بایـدبـهاطـالعخواننـدگانومخاطبان
گرامینشـریهبرسـانیمکهمجلـهصنعت
نسـاجیوپوشـاکبـهعنوانیکرسـانه
کامـالخصوصـیکـهبـاهزینهشـخصی
مدیرانآنادارهمیگردد،درمسـیرسـی
وچنـدسـالهخـودتـابـهامـروز،همواره

تـالشداشـتهکـهبـدونگرفتـارآمـدن
درورطههایـیکـههیـچتناسـبیبـاکار
اطالعرسـانی خطیـر امـر و فرهنگـی
بـه را خـود جایـگاه و شـأن نـدارد،
از و کـرده حفـظ رسـانه یـک عنـوان
منابـعدرآمـدیمرسـومنشـریاتشـامل
اسپانسـری، و آگهیهـا اشـتراک، حـق
تامیـن را نشـریه انتشـار هزینههـای
کـردهوشـایدهـمبهسـودآوریبرسـد.
وحرکـتدرمسـیرهاییکـهتناسـبیبـا
رسـالتفرهنگی-اجتماعـیمجلـهنـدارد
بـه بیشـتر، درآمـد کسـب بـرای صرفـا
نوعـیخـطقرمـزگرداننـدگاننشـریهو

شـخصمدیرمسـئولبـودهاسـت.
بـرهمیـناسـاسوبـاهمیـنرویکرد،
تـداوم بـرای راهـکاری کـه زمانـی تـا
انتشـارمجلـهبـاوجـودتمـاممشـکالت
وموانـعفعلـیوجـودداشـتهوروزنـهای
رویمـان پیـش فعالیـت تـداوم بـرای
و مجلـه انتشـار باشـد، داشـته قـرار
خدمترسـانیبـهجامعـهبـزرگنسـاجی
وپوشـاککشـورراهمچـونسـهدهـه
داد. خواهیـم ادامـه افتخـار بـا گذشـته
نیـز مجلـه ایـن کـه اسـت طبیعـی امـا
اقتصـادی بنگاههـای سـایر همچـون
افزایـش برابـر در مشـخصی تـابآوری
داشـته اقتصـادی مشـکالت و هزینههـا
کاغـذ قیمـت افزایـش رونـد چنانچـه و
همیـنصـورت بـه چـاپ هزینههـای و
از هـم تدبیـری و بـوده افسارگسـیخته
و صنعـت وزارت ارشـاد، وزارت سـوی
سـایرنهادهـایذیربـطاندیشـیدهنشـود،
انتشـارمجلـهخواهیـم ناگزیـرازتوقـف
بـودوبعـدازسـهدهـهانتشـارمسـتمرو

بـرخـالفمیـلوخواسـتقلبـی،قلمرا
بـرزمیـنخواهیـمگذاشـت.

درپایـانالزماسـتبـهبهانـهانتشـار
از جدیـد، دوره در مجلـه 3۰۰ شـماره
گرامـی خواننـدگان و مخاطبـان تمـام
نشـریهکـهدرطـولایـنمـدتبـابیان
خـود انتقـادات و پیشـنهادات نظـرات،
یـارویـاورهمیشـگیوباعـثدلگرمـی
صمیمانـه بودهانـد مسـیر ایـن در مـا
همچنیـن نماییـم. قدردانـی و تشـکر
مدیـران و کارآفرینـان از اسـت الزم
در کـه پوشـاک و نسـاجی شـرکتهای
حمایـت و آگهـی درج بـا مـدت ایـن
تـداوم در را مـا مجلـه، از اسپانسـری
ارتقـایسـطحکمـیوکیفـی انتشـارو
و تقدیـر نیـز نمودهانـد یـاری نشـریه
تشـکرویـژهداشـتهباشـیموامیدواریـم
درطـول پشـتیبانیها و حمایتهـا ایـن
همچـون آینـده، سـالهای و امسـال

باشـد. مـا پشـتوانه گذشـته
بیتردیـدهـرمیـزانحمایتوپشـتیبانی
کـهازانتشـارایـنمجلـهودیگـرمجالت
تخصصـینسـاجیوپوشـاکانجـامگیرد،
ایـن گرداننـدگان و مدیـران از بیـش
مجـالت،بـهنفـعکلصنعـتنسـاجیو
و تولیـدی واحدهـای و کشـور پوشـاک
بازرگانـیفعـالدرایـنعرصـهخواهدبود.
لذاازیکایکاعضایجامعهبزرگنسـاجی
وپوشـاککشـورصمیمانـهمیخواهیمکه
ایـنمجلـهرامتعلقبـهخودشـانبدانندو
بـامـادرتـداومایـنمسـیرهمـراهباشـند
تـابتوانیـمبایـاریوپشـتیبانیهمهشـما
عزیـزان،ایـنگردنهدشـواررابهسـالمت

پشـتسـربگذاریم.

سرمقــالهخبرنامه
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خبرنامه

نساجی صنایع در خصوص به داخل، ساخت تعمق و تولید توسعه
به بود. خواهد محسوس کامال مردم برای امسال خانگی لوازم و
جلسه در تجارت و معدن صنعت، وزیر رحمانی، رضا شاتا، گزارش
فراگیری بر تاکید با تولید« رونق رویکرد با مقاومتی اقتصاد »ستاد
به که خواست آن متولیان از صعنت، دو این باالی ظرفیتهای و
کنند پیگیری را داخل ساخت تعمیق و تحول برنامههای جد طور
در ایرانی برندهای حضور شاهد آینده سال چند در که گونهای به

باشیم. دنیا مطرح بازارهای
دراینجلسهمراحلپیشرفتبرنامه»توسعهتولیدوتجارتصنایع
حملونقل«، و تجاری ناوگان نوسازی »طرح پوشاک«، و نساجی

دو خالی ظرفیت »فعالسازی صنعتی«، خوشههای »پیادهسازی
مدیران و مجریان توسط نیمهفعال« یا راکد تولیدی واحد هزار
گفتنی گرفت. قرار نظر تبادل و بحث مورد و ارایه آن در مربوطه
استدرحالحاضرفهرستیازمحصوالتصنعتیکهقابلیتساخت
داخلدرکشوررادارند،دروزارتصنعت،معدنوتجارتتهیهشده
تولیدکنندگان، و تخصصی انجمنهای با بررسی از پس که است

آغازشدهاست. آنها داخلیسازی
احکامی باصدور تجارت و معدن وزیرصنعت، است ذکر به الزم
مسئول عنوان به را صنایع امور معاون مقیمی« »فرشاد جداگانه
و»سعید وصنعت تولید حوزه در مقاومتی اقتصاد پروژه اجرایسه
پروژه مسئول را وزارتخانه این برنامه و طرح معاون زرندی«
کرد. منصوب سرمایهگذاری جذب و شناسایی مقاومتی اقتصاد
و ساماندهی پروژه اجرای سرمایه، بازار خبری پایگاه گزارش به
واحدهای خالی فعالسازیظرفیت خانگی، لوازم تکمیلمحصوالت
تجارت و تولید توسعه همچنین و تولید رونق راستای در تولیدی
حوزه در مقاومتی اقتصاد مهم پروژه سه پوشاک، و نساجی صنایع
و شناسایی مقاومتی اقتصاد پروژه همچنین هستند. صنعت و تولید
یا وارداتی منتخب کاالهای جایگزینی هدف با سرمایهگذاری جذب
اجرایی دالر میلیارد سه میزان به صادرات قابلیت دارای کاالهای

میشود.

توسعه تولید و تجارت صنایع نساجی و پوشاک

تهـران در کشـور پوشـاک صنعتـی شـهرک بزرگتریـن ایجـاد
شـهرک تخصصیتریـن شـهرک ایـن میشـود. نهایـی زودی بـه
صنعتـیدرحـوزهپوشـاکدرخاورمیانـهاسـتکـهبـهگفتـهمدیـر
میلیـارد هـزار 4 تاکنـون تهـران اسـتان صنعتـی شـهرکهای
سـرمایهگذاریداشـتهوسـالجـاریهـم26میلیـاردتومـانبـرای
تکمیـلآنهزینـهشـدهاسـت.بـهگـزارشپایـگاهخبـریسـازمان
مدیریـتوبرنامهریـزیاسـتانتهـران،ایـنپـروژهتحـولویـژهای

درحـوزهاقتصـادمقاومتـیکشـوراسـت،وشـهرکمذکـورقطـب
پوشـاککشـورخواهـدشـدوحداقـل۱۰هـزارنفـراشـتغالایجـاد
میکنـد.گفتنیاسـتسـرمایهگذارانیازکشـورهایترکیهواسـپانیا
بـرایتولیـدپوشـاکدرایـنشـهرکاعـالمآمادگـیکردهانـد.بـه
برنامهریـزی و مدیریـت سـازمان رئیـس ترکـی نعمـتاهلل گفتـه
اسـتانتهـران،بـهزودیتکلیـفایـنشـهرکدرجلسـهآمایـش

ومشـخصمیشـود. نهایـی تهرانـی اسـتان

تکلیف شهرک پوشاک تهران به زودی مشخص می شود
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خبرنامهخبرنامه

بازدید رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان 
از شرکت های نساجی کویر، درین ریس و کویر جین 

رئیـسسـازمانصنعـت،معـدنوتجـارت
هـزار ۵ سـرمایهگذاری از سـمنان اسـتان
میلیـاردریالـیبـرایتوسـعهصنعتنسـاجی
سـمنانخبـرداد.بهـروزاسـودیدرحاشـیه
سـتاد اعضـای و سـمنان اسـتاندار بازدیـد
از اسـتان تولیـد موانـع رفـع و تسـهیل
و درینریـس کویـر، نسـاجی شـرکتهای
کویـرجیـنگفـت:بیـشاز۵هـزارمیلیـارد
نسـاجی صنعـت در سـرمایهگذاری ریـال
اسـتانصـورتگرفتـهاسـتکـهدرزمینـه
تولیـدپارچـهجیـن،رنگـرزینـخوپارچـه
فعالیـت پلیاسـتر و پنبـه نـخ تولیـد و
بـاالی کیفیـت اشـاره بـا وی میکننـد.

محصـوالتوتکنولـوژیبهروزماشـینآالت
افـزود: کویـر نسـاجی شـرکت تولیـد خـط
ایـنشـرکتبـاسـرمایهگذاریحـدود۵7۵
میلیـاردریالظرفیـتتولیدسـاالنه۱۰۵۰۰
تـننـخصددرصـدپنبـه،نـخپنبهپلیاسـتر،
نـخاکریلیـکپنبـهونخپلیاسـترویسـکوز
اشـتغال زمینـه اسـت توانسـته کـه دارد را

حـدود7۰۰نفـررافراهـمکنـد.
رئیـسسـازمانصنعـت،معـدنوتجـارت
پارچـه تولیـد از همچنیـن سـمنان اسـتان
جیـنبـرایاولیـنبـاردراسـتانخبـردادو
گفـت:شـرکتکویرجیـنباسـرمایهگذاری
۱6۰۰میلیـاردریـال،ظرفیـتتولیدسـاالنه

2۱میلیـونمتـرمربـعپارچـهجیـنوپارچه
نـخ رنگـرزی تـن ۱6۵۰ و ویسـکوز پنبـه
پنبـهایوالیـافمصنوعـیراداردکـهزمینه
اشـتغالحدود3۸۰نفررافراهمکردهاسـت.
اسـودیاضافـهکرد:شـرکتدریـنریساز
دیگـرطرحهـایتوسـعهصنعـتنسـاجیدر
اسـتاناسـتکـهبـاسـرمایهگذاریحـدود
۹۰۰میلیـاردریـالظرفیتتولیـد7۵۰۰تن
انـواعنـخصددرصـدپنبهایشـانهشـده،نخ
پنبـهپلـیاسـترونـخپلـیاسـترویسـکوز
راداردکـهبـاراهانـدازیکامـلایـنطـرح
فراهـم نفـر 4۰۰ حـدود اشـتغال زمینـه

میشـود.
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خبرنامه

و کاال قاچـاق بـا مبـارزه سـتاد دهقانینیـاسـخنگوی حمیدرضـا
ارزدرمـوردآخریـنآمـاربهثبترسـیدهمربـوطبـهقاچـاقپوشـاک
اظهـارکـرد:مسـئولیتاجـرایمصوبـهمبـارزهبـاقاچـاقپوشـاِک
اسـت اسـتانداریها بـهعهـده ارز و قاچـاقکاال بـا مبـارزه سـتاد
وتاکنـونبالـغبـر۱۱4واحـدعرضهکننـدهپوشـاکمحـرزقاچـاق
شناساییشـدهاندکـهرؤسـایآنهـابـادریافـتاخطـارکتبـیتوجیـه
وازادامـهتخلـفخـوددسـتکشـیدند.بـهگـزارشگسـترشنیوز،
دهقانـینیـاادامـهداد:باپیگیریدسـتگاهکاشـفوناظـردرنهایت
2۵پرونـدهقضایـیتشـکیلشـدکـهارزشآنبالـغبـر۱۰میلیـارد

ریـالبرآوردشـدهاسـت.
سـخنگویسـتادمبارزهبـاقاچاقکاالوارزتشـریحکرد:برای۱۰
پرونـدهازمجمـوعپروندههـایقضاییشـده،رأیمحکومیـتصـادر
رسـیدگی و بررسـی حـال در پرونـده ۱3 وهمچنیـن اسـت شـده
اسـت.ویاضافـهکـرد:بـافعالیـتواحدهایـیارائهکننـدهپوشـاک
محـرزقاچـاقبرخـوردودرادامـهاجنـاستولیـدداخلـیجایگزیـن
اقـدام ایـن نامـهایقـدردان اتحادیـهمربـوطدر شـدبهطوریکـه
سـتادمبـارزهبـاقاچـاقکاالوارزبـود.دهقانینیامطرحکـرد:طبق
قانـونسـتادمبـارزهبـاقاچـاقکاالوارزهـرفعلـیکهباعـثنقض
قانـونورودوخـروجکاالشـود،قاچاقمحسـوبمیشـودومرتکب

بایـددربرابـرقانونشـکنیمجـازاتشـود.
سـخنگویسـتادمبـارزهبـاقاچـاقکاالوارزبااشـارهبـهبرخیاز
مصداقهـایقاچـاق،بیـانکـرد:قاچـاقپوشـاکهـمهماننـددیگر
اجنـاسدرچهرههـایمختلفـیهمچـونخـروجازمحـدودهاجناس

مشـروعبـهمجـاز،کـمیـابیشاظهـاری،تخلـفدراسـنادمسـتند
گمرکـیظاهـرمیشـود.ویدرمـورداینکـهبرخـیازمحمولههـا
ازتشـریفاتگمرکـی بـاعنـوانمصـرفدرمناطـقویـژه،خـارج
واردمیشـوندسـپسدرمناطـقغیرمجـازوخـارجازمحـدودهسـر
درمیاورنـد،افـزود:سـتادمبـارزهبـاقاچـاقکاالمأموریتـیدرحوزه
نهـاد، ایـن قانونـی وظیفـه و نـدارد متخلفـان بـا برخـورد و اجـرا

پیگیـرینظـارتبـرحسـناجـرایقانوناسـت.
دهقانینیـادرادامـهسـخنانخـودبااشـارهبـهچگونگیشناسـایی
قاچـاق بـا مبـارزه سـتاد کـرد: تصریـح قاچـاق، محـرز کاالهـای
اسـت داشـته گذشـته سـال 2 طـی برنامهریزیهایـی ارز و کاال
واحدهـای یـا و اجنـاسموجـوددرفروشـگاهها آن بهواسـطه کـه
مشـابه،دارایشناسـهوشـاخصهمعلومـیهسـتندبنابرایـنکاالیـی
کـهفاقـدشناسـهباشـد،قاچـاققلمـدادمیشـود.سـخنگویسـتاد
مبـارزهبـاقاچـاقکاالوارزافزود:کاالهـایخارجیبایددرسـامانه
مربـوطثبتسـفارششـوندوایـنامرتنهـابـرایعرضهکنندههایی
مقـدوراسـتکـهپیـشازآنمجـوزکسـبوکاررااخذکردهباشـند.
شناسـایی بـرای راه عیانتریـن و گویـا واقـع در کـرد: ابـراز وی
در کـه میشـود اجنـاس شناسـههای بـه مربـوط قاچـاق کاالی
گـرویورودحسابشـدهقانونـیآنهاسـت.درغیـرایـنصـورتدر

میشـوند. دسـتهبندی قاچـاق کاالهـای رسـته
دهقانینیـادرمـوردایـنسـؤالکهچـهتضمینیبـرایاینکـهواحدها
بـهنگـهداریویـاپخـشوفـروشکاالیقاچـاقنپردازندوجـوددارد؟
پاسـخداد:راههـایمتفاوتـیبـرایمقابلـهبـاایـنامـرموجودبـودهکه
ازجملـهآنمیتـوانبـهصـدورحکـممتناسـببـاجـرماشـارهکـرد
بهطوریکـهاگـرقاضـیپرونـدهکشـفیدرقبـالجـرم،کثـرتحکـم
رادرنظـربگیـردتـاحـدزیـادیبـربازدارندگـیوتکـرارایـنامـراثـر
گذاشـتهاسـت.سـخنگویسـتادمبارزهبـاقاچـاقکاالوارزاضافهکرد:
بازرسـینوبـهایوضربتـییکـیدیگـرازشـیوههایکاربـردیمقابلـه
بـاتکـرارایـنتخلـفاسـت.دهقانینیـابیـانکـرد:تکنیـکافزایـش
خطرپذیـریکاالهـمامـریمؤثـردرایـنموضوعبرشـمردهمیشـود.
ازایـنرومجمـوعایـناقدامـاتتشـکیلپکیجینافـذونافـعدرمقابله
بـاقاچـاقرامنجـرمیشـود.بهبیاندیگـرایـنبسـتهصرفـهاقتصـادی

قاچـاقراتـاحـدزیـادیکاهشدادهاسـت.

راهکارهای جدید برای مقابله با تکرار فروش پوشاک قاچاق
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وزارت برنامه و طرح معاون زرندی سعید
صنعت،معدنوتجارتدرحاشیهجلسهانجمنها
گفت: پوشاک و نساجی صنعت تشکلهای و
کنار در اقتصادکشور در آمده وجود به مشکالت
کشور تولید برای که تنگناهای و زحمتها همه
ایجادکرد،امابرایصنعتنساجیوپوشاکبهیک
فرصتتبدیلشدهاست.ویگفت:نوساناتقیمت
محصوالت قاچاق و واردات کاهش به منجر ارز
مرتبطباصنعتنساجیوپوشاکشدهوتولیداترا
باالبردهلذافعاالناینصنعتبایدازاینفرصت
جهتتقویتوتوسعهتولیدداخلاستفادهنمایند.

بهگزارشباشگاهخبرنگارانجوان،زرندیگفت:
اهمیت ما برای تولید رونق سال در صنعت چند
جمله از پوشاک و نساجی صنعت که دارد ویژه
صنایعاولویتداروزارتصنعت،معدنوتجارتدر
سال۹۸استومامصممبهرفعموانعاینصنعت

برایتوسعهآنهستیم.معاونطرحوبرنامهافزود:
یکیازاهدافمهمسالرونقتولید،توجهبهبازار
و میباشد همسایه کشورهای اولویت با صادراتی
اینصنعتنیزبایدبرایصادراتگامبردارد.وی
درخصوصمشکالتاینصنعتازجمله،کمبود
نقدینگی،مالیات،بازسازیونوسازیصنایعتاکید
کرد:درغالبتبصره۱۸قانونبودجهبراینوسازی
وبازسازیوسرمایهدرگردشواحدهایتولیدی،
تسهیالتیدرنظرگرفتهشدهکهباتوجهبهاهمیت
دریافت اولویت در واحدها این پوشاک، و نساجی

قرارخواهندگرفت.
زرندیدرخصوصمالیاتبرارزشافزودهگفت:
جلسات،مکاتباتواقداماتیدراینخصوصانجام
شدهاستکهامیدواریممجلسشورایاسالمیبا
انجام تولید به بزرگی خود،کمک همراهیخوب
ادامه در وزارتصمت برنامه و معاونطرح دهد.

تصریحکرد:نمیشودهمهشعاررونقتولیدبدهند،
امادرمقامعملهیچتفاوتینسبتبهگذشتهدر
خصوصتولیدنداشتهباشند.ویگفت:بایدنگاهها
رونقی بخواهیم اگر و کند تغییر تولید به نسبت

اتفاقبیفتدالزاماتآنهمبایدمحققشود.
ازمحدودیتهایمالی افزود:گرچههمه زرندی
کردن پیدا با میتوان اما هستند، مطلع کشور
کسبوکارهاییکهفرارمالیاتییاکماظهاریدارند،
ازدوش باری تا منابعدرآمدیمالیاتیتامینشود
تولیدبرداشتهشود.معاونطرحوبرنامهتاکیدکرد:
مشکالتمربوطبهگمرکیکیازدغدغههایبخش
صنعتاستکهوزارتصنعت،معدنوتجارتآنرا
پیگیریمیکند.ویگفت:استراتژیتوسعهصنعت
نساجیوپوشاککهباهمکاریتشکلهاوانجمنها
تدوینشدهبهزودیابالغمیشودتااینصنعتبا

نقشهراهمشخصحرکتنماید.

صنعت نساجی و پوشاک، اولویت وزارت صنعت در رونق تولید

رئیساتحادیهبافندگانکارگاههاینساجیاصفهان
گفت:تولیدکنندگانصنایعنساجیدرآمدمطلوبیندارند
ومنفعتآنهاازفروشتولیداتکمتراز۱۰درصداست
بهطوریکهتنهابرایاخراجنکردنکارگرهایشانبه
فعالیتخودادامهدادهاند.ابراهیمشیشهگرباتکذیب
به تسهیالت ارائه بر مبنی بانکها برخی ادعای
کارگاههاینساجیاظهارکرد:ارائهتسهیالتبانکیبا
کارمزدهایکمبهصاحبانکارگاههاینساجیصحت
نداردوآنهادراخذتسهیالتبانکیباسایرمردمو

مشتریانبانکشرایطیکسانیدارند.
بودجهای تا بود قرار افزود: ایمنا،وی بهگزارش
به وام اعطای و بانکی تسهیالت ارائه برای
کارگاههاینساجیدرنظرگرفتهشودامااینبودجه
مورداستفادهقرارنگرفتومسئوالنمدعیشدند
کهارائهتسهیالتبانکیبهکارگاهنساجیغیرممکن
است.وعدههایینیزازسویمسئوالنوجودداشت
بانکیبرایکارگاههاینساجی کهسودتسهیالت

نشدند اجرایی نیز وعدهها این اما شود درصد ۱2
وکارگاهنساجیمیتوانندازوامهاییبا۱۸درصد

کارمزدکهعمومیاستاستفادهکنند.
نساجی کارگاههای بافندگان اتحادیه رئیس
بااشارهبهرکوددرصنعتنساجیکشور اصفهان
ازوارداتمحصوالتکارگاههای خاطرنشانکرد:
تولید اولیه مواد اما است شده جلوگیری نساجی
محصوالتنساجیازخارجکشورواردایرانمیشود
میشود تولید کشور داخل در که اولیهای مواد و
پاسخگوینیازهایکارگاههاینساجیوکارخانجات
نیست.شیشهگرادامهداد:دولتارزیبانرخ۸تا۹
هزارتوماندراختیارواردکنندگانمواداولیهنساجی
قیمت تا باعثشد وهمین است داده قرار کشور
افزایشچشمگیرداشته محصوالتصنایعنساجی

باشدوتقریباقیمتتولیداتسهبرابرشدهاست.
از تعدادی موارد بسیاری در کرد: اضافه وی
ورشکست نساجی صنعت کارخانجات و کارگاهها

شدهوبهاجبارکارگرهارااخراجکردهاند.بزرگترین
مشکلدرصنایعنساجینوساناتارزیاستوباعث
میشودتارغبتوانگیزهتولیدکنندهنسبتبهتولید
کاهشیابد.نوساناتارزیموجبشدهکهسرمایه
تولیدکنندگانیکسومسرمایهآنهادرسالقبلباشد.
رئیساتحادیهبافندگانکارگاههاینساجییادآور
شد:زمانیصنعتنساجیایرانپسازنفتدومین
صنعتپرقدرتکشوربودامااکنونکارخانههایکی
پسازدیگریدرمعرضتعطیلشدنقراردارندوبا
توجهبهاینکهبیشترینمیزاناشتغالزاییدرایران
مربوطبهاینصنعتاستوضعیتنیرویانسانیاین
صنعتدرمعرضخطرقراردارد.شیشهگرافزود:در
شرایطیکهازوروداجناسخارجیبهکشورجلوگیری
شدهاستمردممجبورهستندازمحصوالتداخلی
ایرانی محصوالت کیفیت بیشک کنند. استفاده
قابلرقابتبامحصوالتخارجیاستودرمواردی

تولیداتنساجیایرانصادرنیزمیشود.

سود تولیدکنندگان نساجی از فروش، کمتر از ۱۰ درصد است

7

ک
شا

پو
 و 

ی
اج

س
ت ن

نع
ص

 
30

0 
ره

ـــا
شمـ

 ،9
8 

اد
رد

خ



خبرنامه

و تولیـد اتحادیـه مدیـره هیئـت عضـو
صـادراتنسـاجیوپوشـاکایـرانگفـت:
و اولیـه مـواد تامیـن مشـکل چنانچـه
نسـاجی صنعـت نیـاز مـورد نقدینگـی
ظرفیتهـای نشـود، حـل پوشـاک و
ایـن و نمییابـد تحقـق پیشبینیشـده
بـه را قاچـاق و واردات رونـق پیامـد امـر
همـراهخواهـدداشـت.مجیـدنامـیافزود:
نسـاجی صنعـت مشـکالت مهمتریـن
و اولیـه مـواد تامیـن کشـور، پوشـاک و
صنعـت وی، گفتـه بـه اسـت. نقدینگـی
2 نیازمنـد سـالیانه پوشـاک و نسـاجی
اولیـه، مـواد دالر میلیـون ۵۰۰ و میلیـارد
بـا کـه اسـت ماشـینآالت و تجهیـزات
داخـل در کـه اولیـهای مـواد احتسـاب
4 حـدود بـه نیـاز ایـن میشـود، تامیـن

میرسـد. دالر میلیـارد
مدیـره هیئـت عضـو ایرنـا، گـزارش بـه
و نسـاجی صـادرات و تولیـد اتحادیـه
و نسـاجی کـرد: تاکیـد ایـران پوشـاک
کـه اسـت بخشهایـی جـزو پوشـاک
افـزوده ارزش و اشـتغال درصـد بیشـترین
از بیـش و داده اختصـاص خـود بـه را
2۵۰هـزارنفـربـهطـورمسـتقیموحـدود
یـکمیلیـوننفـربـهطـورغیرمسـتقیمدر
ایـنصنعـتاشـتغالبـهکاردارنـد.نامـی
خاطرنشـانکـرد:ممنوعیـتورودکاالهای
گرفتـن قـرار کشـور، بـه ساختهشـده
قلـم 4۰۰ و یکهـزار بیـن در پوشـاک
کاالیممنوعـهوارداتـیوحمایـتواقعـی
رونـقهرچـه بـه بخـشمیتوانـد ایـن از
بیشـترتولیـدبیانجامـد.ویاظهـارداشـت:
برآوردهـانشـانداددرسـال۹6بیشاز2
بـه پوشـاک دالر میلیـون ۵۰۰ و میلیـارد

کشـورقاچـاقشـده،امـاپارسـالبـهدلیل
افزایـشنـرخارزایـنآمـارکاهـشیافـت.
عضـوهیئـتمدیـرهاتحادیـهمزبـوریادآور
شـد:مطابـقآمـارمنتشـرهبانـکمرکـزی،
۱۵۰ ایرانـی هـر پوشـاک مصـرف سـرانه
دالردرسـالاسـتوبـااحتسـابجمعیـت
کشـور،گـردشمالـیباالیـیداردوانتظار
واقعـی تعامـل بانکهـا مسـئوالن مـیرود

باشـند. داشـته ایـنصنعـت فعـاالن بـا
وییـادآورشـد:طـرح»حمایـتازتولیـد
روسـتایی«کـهازسـالهایگذشـتهمطرح
شـد،امـاامسـالجدیتـردرحـالپیگیری
طـرح ماننـد میشـود پیشبینـی و اسـت
گذشـته، سـالهای در زودبـازده مشـاغل
گفتـه بـه باشـد. نداشـته بـر در نتیجـهای
روسـتایی تولیـد از حمایـت طـرح نامـی،
کار نیـروی از اسـتفاده هـدف بـا کـه
اجـرا هزینههـا کاهـش و روسـتایی ارزان
( فشـن« »فسـت برنـد ایجـاد میشـود،
تنـوع بـاال، تولیـد بـا )Fast Fashion
کاالهـاوشـعباتعرضـهفـراوانرادنبـال
میکنـد.ویگفـت:ایـنطـرحبـامحوریت
بـه تولیـد واگـذاری خصوصـی، بخـش
بخـشروسـتاییوارائـهآموزشهـایالزم

جمـعآوری نهایـت در و روسـتاییان بـه
اتحادیـه امـا میشـود، اجرایـی تولیـدات
تولیـدوصـادراتنسـاجیوپوشـاکایران

بـاآنمخالـفاسـت.
ایـن تاکیـد افـزود: صنفـی مقـام ایـن
کوچـک، واحدهـای بـر تمرکـز اتحادیـه،
متوسـطوبـزرگموجـوددرایـنصنعـت،
رفـعمشـکالتآنهـاوبـهفعـلدرآوردن
ظرفیـتتعطیـلآنهاسـت.ویبیانداشـت:
نزدیـکبـه۹هـزارواحـدصنفیمتوسـطو
فعالیـت بـزرگدرصنعـتپوشـاککشـور
ظرفیـت درصـد ۵۰ تـا 4۰ بـا کـه دارنـد
آنهـا مشـکالت حـل و میکننـد کار خـود
میتوانـددسـتکمبـه2برابـرشـدنتولید

مـد. نجا بیا
صنعـت امسـال شـد: یـادآور نامـی
اولویـت ازسـه یکـی عنـوان بـه پوشـاک
و شـده گرفتـه نظـر در دولـت حمایتـی
تعامـلخوبـی بـابخـشخصوصـی دولـت
ثبـات اقتصـادی فعـاالن انتظـار امـا دارد،
قوانیـناسـت.ویگفـت:پارسـالبـهدلیل
شـرکتهای قوانیـن، پیدرپـی تغییـرات
قطعـات، اولیـه، مـواد بابـت خصوصـی
ماشـینآالتونقدینگـیمـوردنیـازمتحمل
هیئـت عضـو شـدند. زیـادی زیانهـای
مدیـرهاتحادیـهتولیـدوصـادراتنسـاجی
وپوشـاکایرانخواسـتارآنشـدتـاتعامل
بانکهـابـابخشصنعـتازحالتشـعاری
و تصمیمـات وجـود بـا زیـرا شـود، خـارج
فعـاالن صنعـت، وزارت خـوب اقدامهـای
نقدینگـی، از اسـتفاده زمـان در صنعتـی
واردات بـرای ارز یـاتخصیـص تسـهیالت
بـا نیـاز مـورد ماشـینآالت و اولیـه مـواد

میشـوند. روبـهرو زیـادی مشـکالت

تامین نقدینگی و مواد اولیه، مهم ترین مشکل صنایع نساجی
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عضوهیئتمدیرهاتحادیهفرشماشینیکرد:
ایران غیرنفتی صادرات از قابلقبولی سهم
در رقم این که است مربوط ماشینی فرش به
محدوده3۰۰تا4۰۰میلیوندالردرسالاست
ونشانمیدهداینصنعتپتانسیلبزرگیبرای
در میتواند که میشود ایرانمحسوب اقتصاد
حوزههاییماننداشتغالوبهبودرشداقتصادی

کمکشایانیکند.
محسن محمدرضا نیوز، اگزیم گزارش به
شیرازیتصریحکرد:قطعابهواسطهباالرفتن
نرخارزصادراتفرشماشینیایراننیزافزایش
داشتهبهطوریکهمیتوانگفتسالگذشتهدر
مجموع36۵میلیوندالرصادراتداشتهایمکه
رقمقابلتوجهیاست.بااینحالنوسانشدید
قیمتارزباعثمیشودتاصادرکنندگاننتوانند
برنامهریزیبلندمدتبرایکارخودداشتهباشند.
بهگفتهویدرایرانحدود۹۰۰کارخانهوکارگاه
فرشماشینی)شاملتکماشینیوچندماشینی(
۱7۰ الی ۱6۰ تولید به منجر که دارد وجود
میلیونمترمربعفرشماشینیشدهاست.ازرقم

۱7۰میلیونمترمربعفرشماشینی،۹۰میلیون
مترمربعمربوطبهمصرفداخلیو6۰میلیون
مترمربعمختصصادراتبهخارجازکشوراست
کهرقمقابلتوجهیازارزراواردکشورمیکند.

پنجم رتبه ایران اینکه بیان با شیرازی
صادرکنندگانفرشدرجهاناستتاکیدکرد:
میان از و دولتی دستگاههای حمایتهای اگر
برداشتنمشکالتاینصنعتبهیاریمابیاید
قطعاباپتانسیلیکهدرصنعتفرشایرانوجود
اولین عنوان به را ترکیه جای میتوانیم دارد
آن که چرا بگیریم ماشینی فرش صادرکننده

جایگاهبهحقازآنکشورماست.
دراینارتباط،رئیساتحادیهفروشندگانفرش
ماشینیوموکتمیگویدبیشترصادراتفرش
چین، همچون کشورهایی به ایرانی ماشینی
کانادا،افغانستان،عراقواروپااست.کمالیانبا
تامین در گذشته سال که مشکالتی به اشاره
به داشت وجود صنعت این برای اولیه مواد
میتوانند نیز تحریمها اکنون گفت: اگزیمنیوز
مشکالتیرادراینمسیرایجادکنند.کمالیان

ادامهدادتهدیدهایصادراتیدرشرایطیاست
کهدرنتیجهافتارزشریالقدرتخریدداخل
نیزبرایفرشکاهشیافتهوباعثشدهتقاضا
درمجموعکاهشیابدبااینحالامسالاحتماال

شرایطبهبودیابد.
کمالیانافزود:فرشماشینیدردودههاخیر
چهدربخشتولیدفرشهایماشینیباکیفیت
وهمراهباتکنولوژیوخالقیتوچهدربخش
داشته صعودی سیر همواره صادرات و فروش
از کارخانهها این اکثر که آنجایی از و است
دستگاههایمدرنوبهروزدنیابهرهمندند،امکان
دوبرابرشدنتولیدوجوددارد.ویبااشارهبه
اینکهبایدجلویوارداتفرشبهکشورراگرفت
وبههمیندلیلبایددرزمینهبهبودنقشفرش
درجهتتامینذائقهمشتریهااقدامکرد.وی
رابطه گفت: فرش صادرات مشکالت درباره
مالیماباکشورهایدیگربهشکلصرافیاست
کهاینمشکلبزرگیبرایماستوهمچنین
برخالفکشورهایدیگرازتولیدکنندگانفرش

ماشینیدرکشورحمایتنمیشود.

تهدیدهای صادرات فرش ماشینی

هزار تدریجی پلمب از مسئول مقام یک
تهران در پارچهفروشی غیررسمی واحد
اتحادیه رئیس نژاد قدیمی امیر داد. خبر
پارچه طاقهفروشان و بنکداران فروشندگان،
زمینه در موجود کمبودهای رغم به گفت:
پاسخ را بازار نیاز توانستهایم نخ تامین
در پارچه اولیه مواد وی، گفته به دهیم.
گزارش به است. گمرک از ترخیص حال
تعداد قدیمینژاد جوان، خبرنگاران باشگاه

را تهران در پارچهفروشی صنفی واحدهای
از گفت: و کرد اعالم واحد ۵۰۰ و هزار 4
در غیررسمی طور به واحد هزار میزان این
به نیز تعداد این که هستند فعالیت حال

شد. خواهند پلمب تدریج
و بنکداران فروشندگان، اتحادیه رئیس
را پارچه واردات میزان پارچه، طاقهفروشان
درباره و دانست بازار نیاز کل از درصد ۵۰
کشورهایی به ایرانی پارچه افزود: صادرات

وی میشود. صادر افغانستان و عراق چون
فرهنگسازی، مهم نقش بر تاکید ضمن
و کاال خرید برای مردم تشویق کرد: بیان
تاثیرگذار ایرانیمیتوانددررونقتولید تولید
و بنکداران اتحادیهفروشندگان، رئیس باشد.
از نیز پارچه بازار گفت: پارچه طاقهفروشان
میگیرد، تاثیر کشور اقتصادی کالن وضع
خود تاثیرات میتواند تغییر، هرگونه بنابراین

رابراینصنفداشتهباشد.

هزار واحد غیررسمی پارچه فروشی پلمب می شود
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واحدهای توسعه ضرورت بر کشور پوشاک و نساجی متخصصان
نساجی صنعت خوشههای شکلگیری و )SME( متوسط و کوچک
نساجی، ملی کنفرانس نخستین پایان در کردند. تأکید پوشاک و
با قائمشهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه نساجی گروه مد و پوشاک
بیانیهای اولنساجیکشور، تراز دانشگاهومتخصصان حضوررئیس

صادرشد.
لباس طراحی و نساجی گروه بیانیه در آنا، خبرگزاری گزارش به
کنفرانس نخستین است: آمده قائمشهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه
اسالمی آزاد دانشگاه مد صنعت و پوشاک نساجی، مهندسی ملی
واحدقائمشهردرسال»رونقتولید«باهدفارائهآخریندستاوردها
شهرستان در کشور فعال پژوهشگران و محققان نوین مباحث و
قائمشهربهعنوانیکیازقطبهایصنعتیکشوردرشرایطیبرگزار
مازندران استان آن بهتبع و کشور پوشاک و نساجی صنعت که شد
بود؛ امیدوار بالندگیآن درشرایطیقرارداردکهمیتوانبهرشدو
مزیت کسب و اشتغالزایی در باال ظرفیت و پیشینه با که صنعتی
بسیاری امروزه شود. دیده جهانی بازارهای در باید رقابتپذیری
مرحله در استراتژیک و مهم صنعت این در تولیدی واحدهای از

روزمرگیبهسربردهویادرنقطهتعطیلیخودقراردارند.
اسالمی آزاد دانشگاه لباس طراحی و نساجی گروه بیانیه ادامه در
در حاصله یافتههای و نتایج است: شده عنوان قائمشهر واحد
خبرگان، از ارائهشده مطالب و رسالهها از مستخرج مقاالت قالب
نشست در حاضر تشکلهای و صنعتی دانشگاهی، صاحبنظران
اینرویداد،نشاندادکههرچنداحیایاینصنعتبیشتر تخصصی
دربعدفنیوتکنولوژیکیاولویتدارد؛امااحیاوپویاییاینصنعت

و اشتغال ایجاد در مادر صنایع از یکی بهعنوان استان و کشور در
و کوچک واحدهای توسعه راهکار با رقابتی مزیت و درآمد کسب
پوشاک و نساجی صنعت خوشههای شکلگیری و )SME( متوسط

دانشگاهیانوصاحبانصنایعاست. دغدغه
اینبیانیهمیافزاید:درهمینراستابهطورخاصوبهمنظورگسترش
میشود پیشنهاد ملی برندی بهعنوان مازندران استان نساجی صنعت
تولید »خوشه نام با پوشاک و نساجی صنعت خوشه طرح اجرای
مازندران نساجی کارخانههای بر تأکید با خانگی« منسوجات و البسه
بهعنوانیکواحدنهایی)رنگرزی،چاپ،تکمیلودوخت(وپشتیبانی
مهندسی گروه همکاری با و واحدها این به راهبردی تأمینکنندگان

نساجیوپوشاکدانشگاهآزاداسالمیواحدقائمشهرعملیاتیشود.
مشروعیت افزایش با مسئله این است: آمده بیانیه این ادامه در
سیاست ارائه طریق از میتواند مهم اینصنعت یاور بهعنوان دولت
وخطمشیعالمانهوعاریازهرگونهتغییریاتعویضدراهداف)در
بعدزمانومکان(،مأموریتوچشماندازسندتوسعهپایدارازطریق
تعاملوارتباطمؤثربینمجلسشورایاسالمی،خبرگاندانشگاهی
وصاحبانبنگاههایتولیدیتبیینشودتادرپیآنشکلگیریاین
نقش بنیادین و هادی خطمشیهای تبیین در بتواند سهجانبه رابطه
کارشناسی، رویکرد با گرچه کند ایفا را خویش بنیادی و حساس
اجرایطرحبازنگریسندتوسعهصنعتنساجیوپوشاککهبهعنوان
ورودیسیاستاینصنعتبوده)ودرسنواتاخیرنیزنگاشتهشده(
بهعنوان میتواند اکنون اینسند اما الزامیمحسوبمیشود؛ امری

نقشهراهدرحوزههایمختلفاینصنعتمفیدواقعشود.
کار دستور در خواستار پایان در مازندران پوشاک و نساجی گروه
قرارگرفتنتجهیزواحدهایصنعتیوتوانمندسازیمدیراندانشگاهی
برایطراحیوتولیدپوشاکموردنیازجامعهبهمنظورارتقایسطح
بهصورت کنفرانس این شد مقرر شدند. ایرانی-اسالمی لباس تولید
دوساالنهدرواحدهایدانشگاهآزاداسالمیکشوراجراشودتابهاین
طریقبتوانباشناسایی،احصایمسائلوچالشهایمؤثر،گامهای
تبیینسیاستهاوخطمشیهادرصنعتنساجیو مثبتیدرراستای

برداشتهشود. پوشاک
۱۱ مد و پوشاک نساجی، ملی کنفرانس نخستین است گفتنی
آزاد دانشگاه فنی دانشکده آمفیتئاتر سالن در ۱3۹۸ اردیبهشتماه

برگزارگردید. قائمشهر اسالمیواحد

بیانیه پایانی اولین کنفرانس ملی نساجی، پوشاک و مد
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دولـت سیاسـتهای راسـتای در گمـرک
بـرایحمایـتازتولیدوصادرات،تسـهیالت
گوناگونـیبـرایفعـاالنتولیـدیوتجـاری
صادرکننـدگان و تولیدکننـدگان بهویـژه
فاقـدسـابقهتخلـفگمرکـیدرنظـرگرفتـه
برخـورداری ضوابـط شـیوهنامهای طـی و
از شـرایط واجـد اقتصـادی مجـاز فعـاالن
ایـنتسـهیالترابـهگمـرکاتاجراییابالغ
ایرنـا،تسـهیالت بـهگـزارش کـردهاسـت.
۱۸گانـهگمـرکبـرایایـنگـروهبـهایـن

شـرحاسـت:
سـه سـطح از خـارج کاال ترخیـص -۱

قرمـز( )مسـیر
حداکثـر بانکـی ضمانتنامـه پذیـرش -2
یکسـالهبـرایترخیـصقطعیمـاده6قانون

گمرکی امـور
بـرای بانکـی ضمانتنامـه پذیـرش -3
ترخیـصقطعـیوسـایررویههـایمـاده6

گمرکـی امـور قانـون اجرایـی آییننامـه
4-اسـتفادهازتسـهیالتماده۵7آییننامه

اجراییقانـونامورگمرکی
بـرای بیمـهای تضمیـن از اسـتفاده -۵

صـادرات
بسـته تسـهیالت از کامـل اسـتفاده -6

تولیـد از حمایـت
بسـته تسـهیالت از کامـل اسـتفاده -7

صـادرات از حمایـت
انجـام خدمـات هزینـه در تخفیـف -۸
امـورگمرکـی،موضـوعبنـدالـفمـادهسـه
گمرکـی امـور قانـون اجرایـی آییننامـه

درصـد( ۵۰ سـقف تـا )حداکثـر
کلیـه در تضمیـن حداقـل از اسـتفاده -۹
مـواردیکـهدرقانونامورگمرکـیوآییننامه

اجرایـیبـهتضمیـناشـارهشـدهاسـت.

اختالفـات پرونـده بـه رسـیدگی -۱۰
گمرکـیفعـاالناقتصـادیمجـازبهصـورت
ازنوبـتدرکمیسـیونهای فـوریوخـارج

گمرکـی اختالفـات بـه پیگیـری
۱۱-ارائـهمجوزایجادانباراختصاصی

بـا مطابـق اسـترداد، فرآینـد انجـام -۱2
تسـهیالتپیشبینـیشـدهدربسـتهحمایت

ازتولیـدبـااخـذتعهـد
بهعنـوان کاال از بخشـی نگهـداری -۱3
تسـهیالت مطابـق نوبـت از خـارج وثیقـه
ازتولیـد پیشبینـیشـدهدربسـتهحمایـت

بـااخـدتعهـد
۱4-اسـتفادهازتسـهیالتمـاده42قانون

گمرکی امـور
موضـوع تسـهیالت از اسـتفاده -۱۵
اسـتاندارد32-3کنوانسـیونتجدیدنظرشـده

کیوتـو
۱6-اسـتفادهازتسـهیالتمـاده6قانـون
امـورگمرکـیکاالیمتعلـقبـهوزارتخانهها
وموسسـاتدولتـیبـاتعهـدمسـئوالنمالی

ضمانتنامـه اخـذ بـا اشـخاص و سـازمان
بانکـیبـاحداکثـرسـقفیکسـاله

اظهارنامـه نوبـت از ۱7-رسـیدگیخـارج
بـاتوجـهبـهضرایـبتعیینشـدهوضریـب
اهمیـتزمانـیسـطحدودرسـامانهجامـع

امـورگمرکـی
۱۸-پذیـرشوتسـهیلورودموقـتبـرای

صادرکنندگان
بـهاسـتنادمفـادتبصـره۱ذیـلبنـدالـف
بخشنامه»دسـتورالعملنحوهاخذضمانتنامه
بانکـی«رئیسکلگمـرکایران)درخصوص
پذیـرشضمانتهـایموضوعبندهـای2و3
و6فوقالذکـر(،ارائـهضمانتنامـهبانکـیبـا
سررسـیدحداکثریکسـالهبابتحقـوقورودی
بهعنـوان ازسـویشـرکتهایمصوبشـده
فعـالاقتصـادیمجـاز)AEO(درهـرزمـان
ازسـالامکانپذیـراسـت.درصـورتاحـراز
واثبـاتمـواردتخلـفشـرکتهاازمعیارهای
منـدرجدرشـیوهنامه،تسـهیالتاعطایـیلغو

خواهدشـد.

نام کتاب: راهنمای کارآموزی در صنعت نساجی
نویسنده: مهندس علی )ارسالن( قلی پور ارکمی

ناشر: انتشارات بید، چاپ اول: ۱398، قیمت: ۱2۰۰۰ تومان

دورهکارآموزیفرصتمغتنمیرابرایدانشجویانفراهممیسازدتادرکنار
آموختههایتئوریکودانشگاهی،بهکسبتجربهدرمحیطهایصنعتیو
کارخانجاتبپردازند.کتابحاضردرصددآناستتاضمنمعرفیوشناسایی

حساسیتهاوظرائفدورهکارآموزی،بهتشریحنکاتمهمایندورهازقبیل:نحوهانتخابمحلکارآموزی،
اقداماتدانشجوقبلازورودبهمحیطکارآموزیودرحیندوره،کارآموزیدرخطتولیدکارخانجاتوواحدهای

پشتیبانی،نحوهتعاملدانشجویانباکارکنانکارخانهواخالقحرفهایدرکارآموزیبپردازد.
* هماهنگی پخش و فروش: 

 ۰9۱9۱872246
@A110120B 

تسهیالت ۱8گانه گمرک برای فعاالن مجاز اقتصادی

خبرنامهخبرنامه
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دیدگــاه

معرفی و  بیوگرافی 
رشـته ارشـد کارشناسـی فارغالتحصیـل دولتـی نرمیـن خانـم
مدیریـتبازرگانـیدرسـمتمدیرعامـلوخانـممحبوبـهسـپهوند
فارغالتحصیـلدکتـریتخصصـیشـیمیبـهعنـوانرئیـسهیئـت
مدیـرهشـرکتکاوانتقریبـابـهمـدت7سـالمشـغولبـهخدمـت
درصنعـتنسـاجیمیباشـندکـهبـاتـالشوانگیـزهفـراوانونیـز
روابـطبینالمللـیخـوبتوانسـتهاندپلههـایترقـیرایکـیپـساز

دیگـریدرمـدتزمـانکوتاهـیطـیکننـد.

چـه  و  شـده  تاسـیس  سـالی  چـه  از  کاوان  شـرکت 
اسـت؟ کـرده  طـی  امـروز  بـه  تـا  را  مسـیری 

ایـنشـرکتدرسـال۱3۹۵بـهصـورترسـمیتاسـیسشـدو

الیاف بامبو، الیافی مدرن با کاربردهای گسترده
مصاحبه ماهنامه »صنعت نساجی و پوشاک« با مدیران جوان شرکت کاوان، 

نماینده رسمی واردات الیاف بامبو با برند TANBOOCEL در ایران

اشاره
خانم نرمین دولتی و خانم محبوبه سپه وند مدیران جوان 
شرکت کاوان، در مصاحبه با ماهنامه »صنعت نساجی و 
پوشاک«، ویژگی ها، خواص و کاربردهای گسترده الیاف 
بامبو در صنعت نساجی را به تفصیل بیان کرده اند. به 
گفته مدیران شرکت کاوان، الیاف بامبو به عنوان الیافی 
مدرن و زیست سازگار، به دلیل برخورداری از خواص 
الیاف  و  پنبه  الیاف  با  قیاس  در  ممتاز  و  فرد  منحصربه 
سلولزی، می تواند جایگزین مناسبی برای الیاف طبیعی 
مصاحبه  این  مشروح  باشد.  ریسندگی  واحدهای  در 

پیش روی خوانندگان گرامی است:

خانم نرمین دولتیخانم محبوبه سپهوند
12
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دیدگاهخبرنامهدیدگاهخبرنامه

الیـاف واردات زمینـه در را خـود فعالیـت
لطـف بـه و کـرد آغـاز بامبـو سـلولزی
توانسـتهایم خـدادرمـدتزمـانکوتاهـی
جایـگاهبسـیارخوبـیدرمیـانکارخانجات
کسـب ایـران ریسـندگی مطـرح و بـزرگ

ییـم. نما

فعالیت هـای  و  سـابقه  مـورد  در 
و  بـازار جهـان  در   JIGAO شـرکت 
بفرماییـد  ایـران صحبـت  همچنیـن 
رویکردهـا  چـه  بـا  شـرکت  ایـن  و 
و اهدافـی در بـازار ایـران فعالیـت 

؟ می کنـد
الیـافبامبـوکـهیـکمحصـولارزشـمند
بـرایصنعـتنسـاجیوپوشـاکمیباشـد،
شـرکت توسـط بـار نخسـتین بـرای

JIGAO Chemical Fibre Co ابـداع
آسـیا، بازارهـای وارد 2۰۰2 سـال از و
اروپـا،آفریقـاوآمریـکاشـد.ایـنشـرکت
و تـن ۵۰۰۰۰ سـاالنه تولیـد ظرفیـت بـا
ماشـینآالت تکنولـوژی از بهرهگیـری
SAVIO نیـز و ژاپـن MURATA
برتـر تامینکننـدگان از یکـی ایتالیـا
تکیـه بـا کـه بـوده بامبـو سـلولزی الیـاف
تمرکـز متخصـص، نیروهـای دانـش بـر
از محصـول، کیفیـت و مشـتریان نیـاز بـر
تامیـن زنجیـره توسـعه و نـوآوری طریـق
و میباشـد گسـترش حـال در سـرعت بـه
درهمیـنراسـتابـاتعهـدبـهحفـظمحیـط
پوشـاک صنعـت بهرهمنـدی و زیسـت
بـه متعـدد گواهینامههـای اخـذ بـه موفـق

اسـت: گردیـده ذیـل شـرح

* PatentandAwardCertificate:
- Patent of Invention of
BambooPulp
- Patent of Invention of
BambooViscoseFiber
- Class IIofNationalScience
andTechnologyProgressPrize
-GoldMedalforChinaPatent
NewTechnologyandProduct
Expo
-ClassIofNationalEnterprise
Management Modernized
InnovationAchievementAward

* ProductsCertificate:
-BambooOrganicCertificate
-BambooPureCertificate
-BambooRichCertificate
-BambooFiberOEKOCertificate
-BambooBacteriostasisTest
-BambooFiberFSCCertificate

اختیـار بـادر ایـران اینکـه بـه توجـه بـا
ریسـندگی، متعـدد کارخانجـات داشـتن
دارایپتانسـیلفراوانـیدرزمینـهمصـرف
الیـافسـلولزیمیباشـد،لذاشـرکتکاوان
الیـاف واردات رسـمی نماینـده عنـوان بـه
بامبـوبابرنـدTANBOOCELمیکوشـد
تـاسـهمبسـزاییدرتامیـنمـواداولیـهبـا
منظـور بـه ریسـندگی کارخانجـات کیفیـت
کشـورهای سـایر بـا آنهـا همسوسـازی
باشـد. داشـته نسـاجی صنعـت در پیشـتاز

الیـاف بامبـو، ویژگی هـا،  در مـورد 
خـواص و کاربردهای آن بـه تفکیک 

بفرمایید؟ توضیـح  تفصیـل  و 
نیسـت. زیبـا گیـاه یـک فقـط بامبـو
کـه معتقدنـد جهـان مـردم از بسـیاری
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دیدگاه

پارچه های تولیدشده از نخ خالص بامبو دارای خواصی مانند 
جذب رطوبت باال، انتقال بخار آب، نرمی و لطافت، رنگ پذیری باال 
و درخشش طبیعی است و برای تولید منسوجاتی همچون البسه 

ورزشی، لباس خواب، تشک، پتو، پوشاک نوزاد و نیز حوله مناسب 
است. این الیاف دارای خواص منحصر به فرد ضدباکتری نیز 

می باشد، از این رو برای تولید لباس زیر، تی شرت و جوراب مورد 
استفاده قرار می گیرد

بامبـوبـاخـودشنشـاطرابـهخانـهشـما
مـیآورد.شـایددرمیـانعامـهمـردمکمتر
کسـیباشـدکـهبدانـدگیـاهبامبـوبـهغیر
اززیبایـییـککارکرددیگـرهمداردوآن
تهیـه بامبـو از کـه اسـت لباسهایـی هـم

. د میشـو
درخـتبامبـوکـهطـی3سـالبـهرشـد
کامـلخـودمیرسـد،بـهطـورگسـتردهدر
زندگیانسـانهااسـتفادهمیشـود.ازسـاقه
ایـندرخـتکهمنبـعغنیسـلولزاسـتبه
منظـورتولیـدالیافبامبواسـتفادهمیشـود.
الیـافمذکـور،ازطریـقفرآینـدهیدرولیـز
قلیایـیوسـفیدگریچنـدمرحلـهایتولیـد
وپـسازتجزیـه۱۰۰درصـدتوسـطمیکرو
بـه آفتـاب نـور و خـاک ارگانیسـمهای

چرخـهطبیعـتبـازمیگـردد.
سـفیدی و ظرافـت دارای بامبـو الیـاف
و میشـود سـاییده کمتـر اسـت. خاصـی
ازلحـاظردهبنـدیجـزوالیـافدرجـهاول
جهـانبـااسـتانداردکیفـیعالـیبـهشـمار
بسـیار ثبـات اسـتحکام، دوام، از و میآیـد

اسـت. برخـوردار باالیـی
خالـص نـخ از تولیدشـده پارچههـای
بامبـودارایخواصـیماننـدجـذبرطوبـت
لطافـت، و نرمـی آب، بخـار انتقـال بـاال،
طبیعـی درخشـش و بـاال رنگپذیـری
منسـوجاتیهمچـون تولیـد بـرای و اسـت
البسـهورزشـی،لبـاسخـواب،تشـک،پتو،
پوشـاکنـوزادونیزحولهمناسـباسـت.با
توجـهبـهوجـودمـادهآنتیباکتریـالطبیعی
سـاختار در KUNBAMBOO نـام بـه
خـواص دارای الیـاف ایـن بامبـو، درخـت
منحصـربـهفـردضدباکتـرینیـزمیباشـد،
ازایـنروبـرایتولیـدلباسزیر،تیشـرت
وجـورابمـورداسـتفادهقـرارمیگیـردبـه
طـوریکـهمنسـوجاتتولیدشـدهازالیـاف
بـاز شستشـو بـار ۵۰ از پـس حتـی بامبـو
هـمخاصیـتضدباکتـریخـودرابـهخوبی

میکننـد. حفـظ
کاربــرد بــا بهداشــتی محصــوالت
بیمارســتانیوپزشــکینیــزازالیــافبامبــو
تولیــدمیشــودکــهشــاملبانــدوگاز
پانســمان،لباسهــایجراحــی،پوشــاک
پرســتارانو...اســت.ازآنجایــیکــهالیــاف
ــی ــیوضدباکتریای ــتگندزدای ــوخاصی بامب
مقایســهای غیرقابــل شــکل بــه دارد،
ــد ــرایســاختمنســوجاتبهداشــتیمانن ب
بســتهبندی پوشــش پدجــاذب، ماســک،
مــوادغذایــیومــواردمشــابهمناســب

ــت. اس

صنعـت  در  بامبـو  الیـاف  جایـگاه 
نسـاجی کشـور به چه صورت اسـت 
پتانسـیل هایی  و  ظرفیت هـا  چـه  و 

در ایـن عرصـه وجـود دارد؟
یـک بامبـو الیـاف اینکـه بـه توجـه بـا
الیـاف بـرای عالـی بسـیار جایگزیـن
از و میآیـد شـمار بـه نیـز ویسـکوز
پتانسـیل بـهظرفیـتو نگاهـی بـا طرفـی
زمینـه در ایـران ریسـندگی کارخانجـات
مخلـوط، و خالـص نخهـای انـواع تولیـد
میتـوانبـهجـرأت،میـزانمـوردنیـازاین
الیـافرا۱۵۰۰۰تـا2۰۰۰۰تـندرسـال

کـرد. بـرآورد

منحصربه فـرد  و  خـاص  ویژگـی 
الیـاف  بـا  قیـاس  در  بامبـو  الیـاف 
طبیعـی موجـود در بازار چـه مواردی 

اسـت؟
بامبـوخصوصیـاتبسـیارشـگرفی الیـاف
ایـدهآل بسـیار نسـاجی بـرای کـه دارد
از بسـیاری بـرای کـه چیـزی میباشـد،
مـردمجالـباسـتنرمـیوسـبکیخـارق
العـادهپارچـهبامبـومیباشـدبهطـوریکه
بسـیارنرمتـرازپنبـهبـودهوحسـیشـبیه
الیـاف مقطـع سـطح چـون دارد. ابریشـم
مختلـف میکروحفرههـای دارای بامبـو
ایـنروجـذبوتهویـهرطوبـت از اسـت،
بسـیاربهتـرصـورتمیگیـردوایـنمیزان
تـادوبرابـرنسـبتبـهپنبـهافزایـشیافتـه

. ست ا
نـام بـه بامبـومـوادی الیـاف درسـاختار
بـه کـه دارد وجـود Bamboo Kun
عنـوانعامـلزیسـتیضدباکتریایـیعمـل
کامـال بـدن پوسـت بـا بنابرایـن کـرده،
مـواد از ناشـی آلـرژی و بـوده سـازگار
نمیکنـد. ایجـاد را شـیمیایی ضدباکتـری
نخهـایخالـصبامبـوکشسـانیباالیـیدر
2۰درصـدنشـانمیدهنـدوحتـی حـدود
بامبـو الیـاف بـا بافتهشـده پارچههـای در
در را خوبـی بسـیار االستیسـیته میتـوان
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دیدگاهخبرنامهدیدگاهخبرنامه

نتیجـهکاربـردایـنالیـافبـهدسـتآورد.
رنـگ مقـدار بـه نیـاز بامبـو پارچههـای
کمتـرینسـبتبـهپنبـه،مـودالوویسـکوز
دارنـدوجذبرنـگبهطـورقابلتوجهیبهتر
صـورتمیگیـرد.ازطرفیبهدلیـلدارابودن
خاصیـتضـداشـعهمـاورایبنفـش،درتولید
البسـهتابسـتانی،بـهویـژهبـرایمحافظتاز
زنـانبـارداروکـودکاندربرابـرتشعشـعات

مضـرخورشـیدمناسـباسـت.
ضـد خـواص کـه داده نشـان تحقیقـات
برابـر، 3 پنبـه بـه نسـبت آن باکتـری
برابـر، ۱2 آن اسـتاتیک آنتـی خـواص
خاصیـتجـذبعـرقآن6۰درصـدبیشـتر
)چنیـنلباسـیباعـثمیشـودافـرادحتـی
خنکـی احسـاس گـرم، بسـیار تابسـتاِن در
وراحتـیداشـتهباشـندولبـاسهرگـزبـه
پوسـتنچسـبد(وخاصیـتدفـعبـویبـد
محصـوالت از بیشـتر درصـد 3۰ آن بـدن

میباشـد. پنبـهای
الیـاف شـد بیـان پیشـتر کـه همانگونـه
بامبـوکامـالسـازگاربـامحیطزیسـتبوده
وپسازتجزیهتوسـطمیکروارگانیسـمهای
بـهچرخـه درصـد ۱۰۰ خـاک، در موجـود

محیـطزیسـتبـازمیگـردد.

در سـطح جهان، اسـتفاده از الیاف 
بامبـو تـا چه میـزان توسـعه و رواج 
پیـدا کرده اسـت؟ چـه کشـورهایی 
سـرآمد تولیـد و مصـرف ایـن نـوع 

هسـتند؟ الیاف 
غنـی منابـع بـودن دارا بـا چیـن کشـور
از بیـش مسـاحت بـا بامبـو جنگلهـای از
تولیـد میـزان بیشـترین هکتـار، میلیـون 7
الیـافبامبـودرجهـانرادراختیاردارد.هر
هکتـارازجنگلهـایبامبـوتوانایـیذخیـره
کربـن تـن 2۰ الـی ۱۵ و آب تـن ۱۰۰۰
ایـنروجنگلهـای از رادارد، دیاکسـید
بامبـوبـهعنـوانکلیههـایزمینمحسـوب

باالیـی بسـیار حجـم سـاالنه میشـوند.
کشـورهای بـه بامبـو نخهـای و الیـاف از
آسـیایشـرقی،ترکیـه،اروپـاونیـزآمریکا

میشـود. صـادر

تولیـد  تکنولـوژی  و  فرآیندهـا 
چـه  آن  ریسـندگی  و  بامبـو  الیـاف 
مرسـوم  الیـاف  سـایر  بـا  تفاوتـی 
دارد و آیـا تولیـد و اسـتفاده از  این 
ماشـین آالت  و  تکنولـوژی  الیـاف 

خیـر؟  یـا  می طلبـد  جداگانـه ای 
بامبـوهماننـد الیـاف اینکـه بـه توجـه بـا
سـلولزی الیـاف طبقـه از ویسـکوز، الیـاف
ایـنروتکنولـوژیو از محسـوبمیشـود،
پروسـهتولیـدآنهـانیـزمشـابهبـودهوتنهـا
منشـأتولیـدآنهـامتفاوتاسـت.بـهگونهای
کـهالیافبامبوازسـاقهدرخـتبامبووالیاف
اسـتخراج اکالیپتـوس درخـت از ویسـکوز
میشـود.بـاتوجـهبـهتوضیحاتفـوقونیز
اینکـهدرخـتبامبـوازنـوعگیاهـانخودرو
میباشـدودرمـدتزمـانبسـیارکوتاهتـری
بـهرشـدکاملخـودمیرسـدبنابرایـنگزینه
الیـاف جایگزینـی بـرای مناسـبی بسـیار
ریسـندگی کارخانجـات میـان در ویسـکوز

میشـود. محسـوب
الزمبـهذکـراسـتکـهفرآیندریسـندگی
الیـاف مشـابه کامـال نیـز بامبـو الیـاف
انـواعسیسـتمهای ویسـکوزمیباشـدودر
بـه رینـگ و ورتکـس اپنانـد، ریسـندگی

اسـت. اسـتفاده قابـل خوبـی

در حـال حاضـر، عمـده مشـتریان 
شـرکت کاوان را چـه گروه هایـی از 
صنعـت نسـاجی و پوشـاک تشـکیل 

می دهنـد؟
و جـوان کادری بـا کـه مفتخریـم مـا
در را کیفیـت بـا اولیـه مـواد متخصـص
ریسـندگی بـزرگ کارخانجـات اختیـار

صنعـت میدهیـم. قـرار عزیزمـان کشـور
نسـاجیایـرانبـادراختیارداشـتنظرفیت
انـواع تولیـد بـرای خـود بـاالی بسـیار
انـواع ورود بـرای خوبـی زمینـه پوشـاک،
نوآوریهـایجهانـیازجملـهالیـافبامبـو

اسـت. کـرده فراهـم

بازخـورد شـرکت هایی کـه از الیاف 
بامبـو اسـتفاده کرده انـد چـه بـوده 
اسـت و چـه نـکات مثبت/یـا منفـی 
مطـرح  الیـاف  ایـن  بـا  ارتبـاط  در 

کرده انـد؟
بـهلطـفخـداشـاهداسـتقبالکارخانجـات
بامبـو الیـاف مصرفکننـده ریسـندگی
بودهایـم.میتـوانگفـتکـهعلـتایـنامر،
مقرونبهصرفـهبـودنایـنالیـافدرمقایسـه
آن بـاالی کیفیـت و بینظیـر خـواص بـا
میباشـد.ازجملـهنرمـیولطافتبسـیارزیاد
وجـذبرنـگباالترنسـبتبهسـایرالیافاز

جملـهویسـکوزوپنبـه.

چشـم اندازی  چـه  کاوان  شـرکت 
بـرای توسـعه فعالیت هـای خـود در 

اسـت؟ گرفته  نظـر 
مـابـاتمـامتـوانمیکوشـیمکـهبتوانیم
خدمتیشـایانبهصنعتنسـاجیوپوشـاک
کشـورعزیزمـاننماییـموازخداونـدمنـان
میخواهیـمکـهمـارادررسـیدنبـهایـن
هـدفخطیـر،همچونگذشـتهیـارینماید.
امیدواریـمبـاجایگزینـیالیـافبامبـوبـه
و جهانـی مـدرن محصـول یـک عنـوان
سـایر جـای بـه زیسـت، محیـط دوسـتدار
الیـافموجـود،بتوانیـمدرتوسـعهروزافزون
ایفـا بسـزا نقشـی کشـور نسـاجی صنعـت
بینظیـر اسـتقبال بـا طرفـی از کنیـم.
بسـیار آینـده الیـاف، ایـن از کارخانجـات
روشـنیرابـرایتثبیـتآندربـازارایـران

هسـتیم. متصـور
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گزارش

مدیرکلصنایعنساجیوپوشاکبابیاناینکه
برایتوسعهاینصنعتتسهیالتیدرنظرگرفته
با پوشاک و نساجی گفت:صنعت است، شده
ارزش و اشتغال میتواند اندک سرمایهگذاری
حالی در این باشد داشته قابلتوجهی افزوده
استکهدرشرایطکنونیکشوراشتغالیکیاز
مباحثجدیاستکهمیتواندامنیتاجتماعی

راتأمیننماید.
اینکهدر بااشارهبه مهندسافسانهمحرابی
نساجی دربخش بهسال۹6 نسبت سال۹7
وپوشاکبهلحاظوزنی26درصدوبهلحاظ
است، بوده صادرات افزایش درصد 6 ارزشی
افزود:تحریمتیغدولبهاستودرکنارمشکالتی
ایجادمیکند،میتواندفرصتخوبیبرای که

رشدتولیدوصادراتباشد.
مدیرکلصنایعنساجیوپوشاکدرخصوص
برنامه کرد: تصریح تولید رونق برنامه اهداف
وضعیت تثبیت و حفظ جهت تولید رونق
خالی، ظرفیتهای تکمیل موجود، واحدهای
تولیدی واحدهای نوسازی و بازسازی توسعه،
کل برای برنامهها این است. گردیده تدوین
جمله از الزاماتی نیازمند و بوده تولید زنجیره
کاهشنرخبهرهبانکی،مشوقهایمالیاتی،بیمه
وتسهیلتأمینمواداولیهمیباشدکهدرراستای
تحققبرنامهها،سیاستگذاریمناسب،نظارتو
پیگیریهایالزمازسویوزارتمتبوعضروری
است.محرابیادامهداد:درشرایطفعلیصندوق
توسعهملیتخصیصمنابعبرایایجادواحدهای
جدیدنداردولیباپیگیریوهماهنگیهاییکه
تاکنونوزارتصنعت،معدنتجارتانجامداده
پوشاک و نساجی صنعت به منابع تخصیص

صورتمیپذیرد.
خانممحرابیهمچنینعنواننمود:باتوجه
از فعلی شرایط در اولیه مواد تأمین اینکه به
میباشد، تولیدکنندگان دغدغههای مهمترین
با سلولزی و پوشاک نساجی، صنایع دفتر
مسائل و مشکالت وارداتی، اولیه مواد رصد
واحدهایتولیدیرادرتأمینارزجهتواردات
اولیهبهکمیتهارزیوزارتمتبوعجهت مواد
تسریعدررفعمشکلوتامینارزالزماعالم
و موانع رفع راستای در همچنین مینماید.
گمرکی حوزه در تولیدی واحدهای مشکالت
نیز،ضمنبررسیوپیگیری،مراتبراجهت
طرحدرکمیتهگمرکیوزارتمتبوعمنعکس
مینماید.ازجملهاقداماتدیگرکهبهمنظور
حمایتازتولیدداخلوجلوگیریازخروجارز
ازکشورصورتگرفتهممنوعیتوارداتکاالی
کاالی فرش، کفش، پوشاک، جمله از نهایی

خوابو...میباشد.

صادرات یک میلیارد دالری 
محصوالت نساجی در سال97

و نساجی صنایع دفتر مدیرکل همچنین

پوشاکوزارتصنعت،معدنوتجارتدراظهار
انواع پارسال3۱2هزارتن نظردیگریگفت:
به پوشاک و نساجی صنایع حوزه محصوالت
ارزشیکمیلیاردو۹3میلیوندالرازکشور
صادرشدکهدرمقایسهباسالپیشازآناز
26 و درصد 6 ترتیب به وزنی و ارزشی نظر
درصدرشدداشت.افسانهمحرابیگفت:ازبین
بیشترین نساجی صنایع مختلف مجموعههای
حجمصادراتپارسالمربوطبهانواع»کفپوش«
بهارزش4۱7میلیوندالروبهوزن۸۰هزارتن

بودهاست.
همچنین پارسال مسئول، مقام این گفته به
به پوشاک و نساجی کاالهای تن هزار 3۹7
ارزشیکمیلیاردو۱2۰میلیوندالرواردکشور
شد.ویادامهداد:اینمیزانوارداتدرمقایسه
باسال۹6،ازنظرارزشی32درصدکاهشو
ازنظروزنی3۵درصدافتداشتهاست.محرابی
یادآورشد:بیشترینمیزانوارداتمربوطبهانواع
الیافبهارزش۵4۱میلیوندالروبهوزن223

هزارتنبهثبترسید.
ایران پوشاک و نساجی حوزه فعاالن برخی
مواد تامین مشکل چنانچه میدهند هشدار
و نساجی صنعت نیاز مورد نقدینگی و اولیه
پوشاکحلنشود،ظرفیتهایپیشبینیشده
تحققنمییابدواینامرپیامدرونقوارداتو
قاچاقرابههمراهخواهدداشت.صنعتنساجی
و میلیارد دو معادل نیازمند سالیانه پوشاک و
و تجهیزات اولیه، مواد دالر میلیون ۵۰۰
اولیهای بااحتسابمواد ماشینآالتاستکه
کهدرداخلتامینمیشود،ایننیازبهحدود4

میلیارددالرمیرسد.

اختصاص تسهیالت به واحدهای نساجی و پوشاک
مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت خبر داد:
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گزارشخبرنامه

به گزارش ماهنامه »صنعت نساجی و پوشاک«، 
روز  ایران  پوشاک  صنایع  انجمن  عمومی  مجمع 
طبقه  در   1398 اردیبهشت ماه   11 چهارشنبه 
هشتم اتاق بازرگانی ایران با حضور آقای فرهادپور 
نماینده وزارت کار برگزار گردید. بعد از پخش سرود 
جمهوری اسالمی ایران و تالوتی آیاتی از کالم اهلل 
اعضا  حداکثری  حضور  با  مجمع  جلسه  مجید، 
رسمیت یافت و آقای هاکوپیان رئیس هیئت مدیره 
انجمن ضمن خیر مقدم به حاضران و مدعوین، از 
همراهی و همکاری اعضای انجمن تشکر و قدردانی 
از  متشکل  مجمع  اداره  رئیسه  هیئت  سپس  کرد. 
آقای هاکوپیان به عنوان رئیس، آقای اصفهانیان به 
عنوان نایب رئیس و خانم عشقی به عنوان منشی با 
رای حاضران انتخاب شدند و جلسه وارد دستورات 
خود شد. در ابتدا، آقای دهقان به عنوان دبیر انجمن 
مدیره  هیئت  عضو  فخار  آقای  از  پوشاک  صنایع 
انجمن درخواست کرد گزارش عملکرد انجمن را به 
نیابت از هیئت مدیره قرائت نماید. مشروح گزارش 

آقای فخار بدین شرح است:
عرض سالم و ادب و احترام دارم خدمت همکاران 
و کارآفرینان بزرگوار. طی سه سال گذشته انجمن 
قاچاق  با  مقابله  و  مبارزه  در  ایران  پوشاک  صنایع 
جهت  در  تالش  همچنین  و  بی ضابطه  واردات  و 
اولیه  مواد  و  نقدینگی  تامین  ارزی،  مشکالت  رفع 
تولیدکنندگان و احقاق حقوق تولیدکنندگان پوشاک 
حرکت کرد که امروز همه دست اندرکاران صنف و 
صنعت پوشاک معتقد هستند که شرایط تغییر یافته 
تجربه  را  نوینی  روزهای  پوشاک  تولیدکنندگان  و 
قاطعیت مدعی شد که  با  اکنون می توان  می کنند. 
امکان افزایش تولید برای تولیدکنندگان مهیا گردیده 
و ما توانسته ایم بازار خود را از نام و برندهای خارجی 
و  رئیس  تالش  نتیجه  کارنامه  این  بگیریم.  پس 
اعضای هیئت مدیره انجمن در تعامل با دستگاه ها و 

نهادهای مختلف است که در بیش از یکصد جلسه 
به دست آمده است. الزم به ذکر است در طول سال 
برگزار  نیز  مدیره  هیئت  جلسه   33 از  بیش   1397
شده است. اقدامات ما و حمایت شما به گونه ای بوده 
نمی توانند  خارجی  برندهای  نیز  آینده  در  که  است 
بدون ضابطه رفتار کرده و یا هرکاری که می خواهند 
در بازار ایران به زیان تولیدکننده ایرانی انجام دهند.

و  فعالیت ها  پیشبرد  برای  پوشاک  صنایع  انجمن 
اهداف خود برنامه ها و ایده هایی را نیز طراحی و در 
جهت اجرای آنها گام برداشته است که یقینا آینده 
تولیدکنندگان  تسخیر  به  مطلوب تری  سرعت  با  را 
ایرانی در خواهد آورد. تعدادی از طرح ها، برنامه ها، 
ایده ها و دستورالعمل های انجمن صنایع پوشاک را 

با هم مرور می کنیم:
1- طرحی برای اصالح جواز کسب: در چند سال 
گذشته صدور جواز کسب از نظام سنتی و ناکارآمد 
صنایع  انجمن  که  است  کرده  تبعیت  امروز  برای 
پوشاک با تهیه طرحی در صدد تغییر آن خواهد بود. 
این اقدام در راستای مبارزه با قاچاق و جلوگیری از 
سهم غیرقانونی واردات بی ضابطه از بازار و به نفع 

احقاق حقوق تولیدکنندگان پیگیری خواهد شد.
در  طرحی  تولید:  جواز  اصالح  برای  طرحی   -2
مسئوالن  اختیار  در  و  تهیه  پوشاک  صنایع  انجمن 
دولتی، تشکل ها و اتحادیه های مربوطه قرار گرفته 
که اجرای آن می تواند بعد از چند دهه، نظام کسب 
دگرگون  را  پوشاک  تولید  صنعت  در  صنفی  کار  و 
طریق  از  باید  تولید  جواز  ما، صدور  نظر  به  نماید. 
سازمان صنایع کوچک انجام گیرد. صدور این جواز 
امر  در  باعث تضعیف تخصص  اتحادیه ها  از سوی 
اجرایی  پیگیر  تمام قدرت  با  انجمن  تولید می شود. 

شدن این طرح خواهد بود.
اقتصادی  امور  وزارت  با  مستقیم  تعامل  آغاز   -3
طریق  از  بیشتر  تولیدکنندگان  امروز  تا  دارایی:  و 
احقاق  خواستار  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
حقوق خود بودند. انجمن صنایع پوشاک در سه سال 
حقوق  احقاق  برای  همواره  آنکه  بر  عالوه  گذشته 
با وزارت صمت و سایر سازمان های  تولیدکنندگان 
رفع  برای  اکنون  است،  بوده  مرتبط  اقتصادی 
ضریب  اصالح  افزوده،  ارزش  بر  مالیات  گره های 
مالیاتی عملکرد و برخی از هزینه های تحمیلی تولید 

صنعت پوشاک آماده سرمایه گذاری است
گزارشی از مجمع عمومی انجمن صنایع پوشاک ایران
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گزارش

دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  با  مستقیم  طور  به 
به  رسیدن  تا  را  اهداف  این  و  نموده  برقرار  تعامل 

مرحله اجرا پیگیری خواهد کرد.
4- تاسیس مجدد شرکت توسعه فروش و صادرات 

با رویکرد و ایده جدید
5- تاسیس شرکت تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان 

پوشاک کشور
6- تالش برای انسجام و پویایی دبیرخانه مشترک 

تشکل های صنعتی و صنفی پوشاک
صنایع  انجمن  مشترک  کارگروه  تشکیل   -7
پوشاک ایران، انجمن طراحان لباس و پارچه ایران 
و انجمن صنایع نساجی ایران: موضوع تامین مواد 
اولیه به خصوص تامین مواد اولیه پایه و عمدتا پنبه 
پوشاک  تولیدکنندگان  دغدغه های  از  یکی  همواره 
بوده است. انجمن برای برطرف کردن این دغدغه 
پوشاک  صنایع  انجمن  همکاری  با  را  کارگروهی 
ایران و انجمن طراحان لباس و پارچه ایران تشکیل 
داد که امید داریم به زودی این کارگروه با تعامل و 
به  نیل  برای  تاثیرگذار  و  مثبت  نتایج  به  همسویی 

اهداف مشترک دست یابد.
8- برگزاری نمایشگاه پوشاک: در آذرماه سال 97 
شاهد برگزاری نمایشگاه پوشاک بودیم که به طور 
قطع با شکوه تر از هر سال دیگری برگزار شد. البته 
برای نشان  انجمن صنایع پوشاک معتقد است که 
نمایشگاه هایی  به  ایرانی،  تولیدکنندگان  توان  دادن 
می شود  تاکید  داریم.  نیاز  تخصصی تر  و  پرتوان تر 
نیست  تالش هایی  و  زحمات  نافی  موضوع  این 
نمایشگاه  برگزاری  برای  همکاری  و  دوستان  که 
از  پوشاک  صنایع  انجمن  داده اند.  انجام   97 سال 
نمایشگاه های  که  می گوید  سخن  چشم اندازی 
از تخصص و دانش فنی  نمایی مطلوب تر  پوشاک 
تولیدکنندگان محترم باشد. برای همین در پی آن 
هستیم که نمایشگاه های تخصصی برگزار کنیم که 

در آینده برنامه آن ارائه خواهد شد.
چرم  و  پوشاک  برندهای  انجمن  تاسیس   -9
از  را  کشور  پوشاک  بازار  توانسته ایم  وقتی  ایران: 
برندهای خارجی پس بگیریم باید به شکل منسجم 
و  ایرانی  برندهای  تقویت  جهت  در  را  برنامه هایی 
همچنین تقویت صنعت برندینگ داشته باشیم. برای 
این منظور انجمن صنایع پوشاک، انجمن برندهای 

پوشاک و چرم ایران را تاسیس نموده که به زودی 
برنامه های آن اعالم خواهد شد.

10- سند راهبردی صنعت پوشاک: در سال 97 
سند راهبردی را بازبینی و به روز نمودیم و به رغم 
اینکه سازمان های مختلف سعی در مختومه کردن 
را  پوشاک  صنعت  راهبردی  سند  بازبینی  مسئله 
صنایع  انجمن  مستمر  پیگیری  با  سند  این  داشتند 
ایران بیست و پنجم خردادماه سال جاری  پوشاک 
در  شد.  خواهد  ابالغ  صنعت  محترم  وزیر  توسط 
برای  پوشاک  صنعت  خواسته های  تمام  سند،  آن 

شکوفایی دیده شده است.
انجمن  آموزش:  و  پژوهش  هسته  ایجاد   -11
صنایع پوشاک در نیمه دوم سال 97 هسته آموزش 
خود را شکل داد و در نخستین قدم سه کارگاه شامل 
کارگاه بررسی قوانین و مقررات صادرات و واردات، 
کارگاه تجارت بصری با مدرس فرانسوی و کارگاه 
برنامه ریزی و مهندسی فروش ویژه پایان فصل را 
برگزار نمود. تولیدکنندگان حاضر در این کارگاه ها از 
محتوای ارائه شده و کیفیت ارائه آن رضایت خود را 
اعالم نموده اند و در راستای هدف گذاری های موجود 
برگزاری  ایران،  پوشاک  صنایع  انجمن  منشور  در 
پوشاک  صنعت  نیاز  مورد  و  تخصصی  کارگاه های 
کشور در سال 98 با کیفیت و کمیت بهتری ادامه 

خواهد داشت.
12- نهادها و تشکل ها-سخنی بی پیرایه از انجمن 
برای تمام فعاالن صنف و صنعت پوشاک: الزم به 
زندگی  دنیایی  در  کارآفرینان  ما  که  است  یادآوری 
اتحاد  از  نمادی  صنفی  تشکل های  که  می کنیم 
اعضای صنف و صنعت برای خدمات رسانی منسجم 
و مفید به جوامع محسوب می شوند. این تشکل ها 
ساختار  تقویت  که  شده اند  نهادهایی  به  تبدیل 
فعالیت  دوام  با  تنها  توسعه یافته  کشورهای  نهادی 
آنها می تواند تضمینی محکم برای رشد موثر باشد. 
حکمرانی و اقتدار تشکل های صنفی تجربه ایست که 
اثبات آن نیاز به تقال و تالش زیادی ندارد. کشورهای 
به خوبی در  ارتباطات  صاحب نام صنعتی در جهان 
برابر دیدگان ما ایستاده اند و می توان خط سیر رشد، 
میان  در  را  تشکل ها  جایگاه  شکفتگی  و  پیشرفت 
ملت ها دید. به طور قطع، پویایی و هم سرشتی ایده ها 
و باورهای اعضای هر فعالیت صنفی و صنعتی در به 

وجود آمدن چنین اقتداری حرف نخست را می زند. 
معنای این حرف در کالم ساده این واقعیت را نشان 
می دهد که اگر امروز تشکل ها در دنیای توسعه یافته 
که  است  دلیل  این  به  تنها  دارند  واالیی  جایگاه 
اعضای آن تشکل ها به قدرت و توانایی تاثیرگذاری 
آنها باور داشته اند و لحظه ای از همراهی با نهادهای 
مردم نهاد دور نشده اند. در هر جامعه ای بین هرگروه 
گروه ها  این  که  تشکل هایی  و  اقتصادی  فعاالن  از 
وجود  دوسویه  رابطه ای  باید  می کنند  نمایندگی  را 
داشته باشد تا آن تشکل ها بتوانند مقتدرانه بایستند 
و در قامت یک نهاد تاثیرگذار اجتماعی-صنعتی به 
اعضای خود و همه ملت خدمت رسانی نمایند. با این 
پوشاک  فعاالن صنف و صنعت  از همه شما  نگاه، 
تقاضا داریم که وجود خود را برای ما سایه کنید و 
بگذارید به شانه های شما تکیه کنیم تا بتوانیم برای 
فراهم  مطمئن  بستری  شما  آینده  پیشرفت  و  رشد 
نماییم. ما را نقد کنید. نقد شما حیات ما را تضمین 
را  نهادی  و  تشکل  هیچ  هرگز  لطفا  اما  می کند. 
فراموش نکنید چون نهادها و تشکل ها مانند انسان، 
موجود زنده ای هستند که خون را در پیکره جامعه 
به جریان می اندازند و حیات را هدیه می دهند. بیش 
از هر زمان دیگری با ما همراه باشید همیاران عزیز. 

این رمز پیروزی برای فرداست.
آقای   به  نوبت  فخار،  آقای  صحبت های  از  بعد 
که  رسید  پوشاک  صنایع  انجمن  رئیس  هاکوپیان 

مشروح صحبت های ایشان بدین شرح است:
صحبت هایی که امروز مطرح می کنم شاید برای 
خیلی ها قابل باور نباشد ولی آینده واقعیت را نشان 
که  می کنم  خواهش  حاضر  جمع  از  داد.  خواهد 
نگاه تان را از محلی و کشوری جدا کنید و به جهان 
اقتصادی  نظر  از  هم اکنون  که  بحرانی  بیاندیشید. 
فقط  که  می کنیم  فکر  اوقات  گاهی  هستیم  شاهد 
در  و  نیست  اینگونه  ولی  ماست  جامعه  به  متعلق 
سطح جهان این بحران وجود دارد. اما کشورهایی 
تدبیر  قبل  از  و  دارند  برنامه  بحران ها  این  برای 
یا  نداریم  برنامه ای  یا  ما  متاسفانه  ولی  کرده اند 
برنامه بسیار ضعیفی داریم. بنابراین اگر می خواهیم 
در این مورد فکر  کنیم در هر قدمی که برمی داریم 
باید افکار بین المللی و جهانی همراه مان باشد. اگر 
تولید می کنیم باید فکر کنیم که این تولید فقط برای 
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گزارشخبرنامه

خودمان نیست و در سطح بین المللی تولید می کنیم. 
اگر مسئولیتی می پذیریم در سطح جهانی بپذیریم. 

اگر امروز شما هر قدمی در ارتباط با محیط زیست 
در هر نقطه ای از کره زمین بردارید انگار برای کل 
می کنید  عرضه  را  کاالیی  اگر  برداشته اید.  جهان 
اگر  کنید.  کیفیت جهانی عرضه  و  در سطح  را  آن 
آن  با  جهان  در  که  کنید  نگاه  برگزیدید  را  نهادی 
نهاد چگونه رفتار می کنند و شما همانطور رفتار کنید. 
اگر با دولتی ها وارد مذاکره می شوید باید در همان 
سطح وارد مذاکره شوید. من حتی می خواهم از شما 
خواهش کنم گاهی اوقات به رفتارهای دیپلماتیکی 
که در سطح جهان اتفاق می افتد و حتی نحوه نشست 

و برخواست آنها توجه کرده و از آن یاد بگیرید. 
در  شدیم  موفق  امروز  شد  اشاره  که  همانطور 
در  که  نیروهایی  همه  بین  وحدت  ایجاد  راستای 
ویژه  به  منافع صنعتی کشور  و  منافع ملی  راستای 
صنعت پوشاک فعالیت می کنند، یک تشکل جدیدی 
با نام دبیرخانه مشترک ایجاد کنیم که بار سنگین 
آن در اجرا بر عهده اتحادیه تولید و صادرات نساجی 
و پوشاک است و جا دارد از زحمات این اتحادیه و 

اعضای هیئت مدیره آن تشکر کنم. 
اینکه  که ضمن  کنیم  توجه  باید  مهم تر  همه  از 
بحران جهانی وجود دارد، ما هم در شرایط ویژه ای 
امسال  از  دائما  هم  دولتی  مسئوالن  داریم.  قرار 
متاسفانه  ولی  می برند  نام  سخت  سال  عنوان  به 
هیچکدام نمی گویند منظور از سال سخت چیست. 
وقتی سالی قرار است سخت باشد، باید ما هم سخت 
کار کنیم و باید کمربندها را محکم کنیم. کاهش 
هزینه ها، افزایش بهره وری و کار بسیار جدی باید 
در دستور کار قرار بگیرد. البته تجربه نشان می دهد 
که کاهش نیروی انسانی راه کاهش هزینه نیست و 
تا جایی که می توانید نیروی کار مفید و ماهر خود را 
حفظ کنید چراکه این افراد مانند اسلحه هایی هستند 
که موقع حضور شکار، می توانید از آنها استفاده کنید 
نباشد،  دستان تان  در  انسانی  نیروی  اسلحه  اگر  و 
را  اینها  بود.  نخواهید  از فرصت ها  استفاده  به  قادر 
به عنوان موعظه و توصیه نمی گویم بلکه تجربیاتی 

است که در سطح بین المللی اتفاق افتاده است. 
شما باید امروز در این فکر باشید که با تالشی که 
انجام شده صنعت پوشاک در اولویت یک دولت قرار 

گرفته است. و بر اساس آخرین مذاکره ای که امروز 
انجام شد،  از وزارتخانه ها  با یکی  صبح ساعت 10 
آنها در مرحله ای هستند که آمادگی دارند اقدامات 
که  شده  توجیه  برایشان  و  دهند  انجام  جدی تری 

صنعت پوشاک چه ارزشی برای کشور دارد.
به موضوع قاچاق هم اشاره شد. خوشبختانه امروز 
من  با  کشور  مهم  مراکز  از  یکی  اعضای  از  یکی 
پوشاک  قاچاق  شنیده ایم  گفتند:  و  گرفتند  تماس 
ولی  نشده  صفر  گفتم  جواب  در  من  شده.  صفر 
پوشاک  صنعت  بنابراین  است.  شده  خوب  شرایط 
مورد توجه قرار گرفته و الزمه تداوم آن این است 
به  توجه  با  باشید.  داشته  بیشتری  اتحاد  شما  که 
اولویت های دولت  لیست  اینکه صنعت پوشاک در 
آن  مورد  در  آینده  ماه  دو  ظرف  باید  گرفته،  قرار 
تصمیماتی بگیرند و بدون هیچ تردیدی تصمیمات 
گرفته خواهد شد. این ما هستیم که باید بدانیم چه 
اثری می توانیم روی این تصمیمات بگذاریم. از نظر 
من، حضور امروز شما این قوت را به ما بخشید که با 
همان انسجامی که بین تشکل ها ایجاد شده بتوانیم 
تاثیرات الزم را بر آن تصمیم گیری ها داشته باشیم. 
علیرغم سختی ها باید با سخت کوشی و توان این راه 
را طی کنیم. همانطور که در گزارش اخیر مکنزی 
آمده، هیچ موقع بحران ها طوالنی نیستند و طول 
عمر مشخصی دارند. بحران ما هم عمری دارد و 
بیش از دو سال نخواهد بود. پس از شما می خواهم 
متحدا بایستید و منسجما در تصمیم گیری ها اثرگذار 
باشید و مطمئن باشید اگر ما خوب کار کنیم همه 

تا به حال  مشکالت مان حل خواهد شد. کشور ما 
بچه پولدار بوده و به دلیل درآمدهای نفتی وزیران 
ما هیچگاه فکر نکردند که چه باید بکنند. اما امروز 
مسئوالن باید فکر کنند چگونه باید پول در بیاورند 
و ما تولیدکنندگان هم همینطور. من این موضوع را 
به فال نیک می گیرم و امیدوار هستم ظرف دو سال 
جمع  کشور  سفره  از  را  نفتی  اقتصاد  بتوانیم  آینده 
من  بگذاریم.  مملکت  آینده  برای  را  نفت  و  کنیم 
دوباره  امروز  از همه شما سپاسگزارم که  بار دیگر 
اینجا جمع شدید. من فکر می کنم صنعت پوشاک 
برای سرمایه گذاری آماده شده است و اگر روزگاری 
همه پول ها به سمت مسکن و ملک می رفت، بدون 
اغراق، شاید در آینده به سمت صنعت پوشاک برود.

بعد از صحبت های آقای  هاکوپیان، آقای نیک پور 
مالی  گزارشات  و  صورت ها  انجمن  قانون  بازرس 
عظیمی  آقای  و  داد  قرار  تایید  مورد  را  انجمن 
انجمن  مالی  عملکرد  گزارش  نیز  انجمن  خزانه دار 
و  کرد  قرائت  را   1397 سال  در  پوشاک  صنایع 
تایید  مورد  انجمن  خزانه دار  و  بازرس  گزارشات 
با  ارتباط  در  قرار گرفت. سپس مستندی  حاضران 
انجمن  توسط  که  پوشاک  صنعت  توانمندی های 
در  حاضران  برای  بود،  شده  تهیه  پوشاک  صنایع 
از  هریک  آن،  از  بعد  و  درآمد  نمایش  به  جلسه 
بیان نظرات و دیدگاه های خود  به  انجمن  اعضای 
پوشاک،  صنعت  مشکالت  و  مسائل  با  ارتباط  در 
شرکت  همچنین  و  پوشاک  صنایع  انجمن  مسائل 

تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان پوشاک پرداختند.
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گزارش

و  ضروری  کاالهای  ورود  برای  جدید  گام 
برداشته شد.  تولید  نیاز خطوط  مورد  ملزومات 
بر این اساس »بسته تشویقی واردات مواد اولیه 
حاصل  ارز  محل  از  تولید  بخش  واسطه ای  و 
قرار  سیاست گذار  کار  دستور  در  صادرات«  از 
گرفته است. مطابق آنچه از سوی نهاد متولی 
صنعت و تجارت عنوان شده، مهم ترین هدف 
تسهیل سازی  تشویقی،  بسته  این  طراحی  از 
بخش  با  مرتبط  اقالم  ورود  برای  حداکثری 

تولید است.
را  مالحظه  سه  سیاست گذار  دیگر  سوی  از 
مورد  مذکور  تشویقی  بسته  مشموالن  برای 
اول،  مالحظه  مطابق  است.  داده  قرار  تاکید 
حداکثر  متقاضیان،  پرونده  بررسی  زمان  مدت 
24 ساعت خواهد بود و مطابق مالحظه دوم، 
در  مشمول  پرونده های  برای  سابقه  و  سقف 
همچنین  نمی شود.  لحاظ  تشویقی  بسته  این 
در چارچوب مالحظه سوم، مقرر شده است که 
فهرست تعرفه  کاالها و ملزومات خطوط تولید 
از صادرات  ارز حاصل  از محل  است  قرار  که 

دستورالعمل  یک  قالب  در  متعاقبا  شوند،  وارد 
از  حالی  در  سیاست  این  شود.  اعالم  جداگانه 
شده  ابالغ  مجریان  به  صمت  وزارت  سوی 
متولیان صنعت  با شروع سال جدید  که  است 
را طی چند  اقداماتی  تجارت کشور، سلسله  و 
و  اولیه  مواد  ورود  تسهیل  هدف  با  و  مرحله 
لوازم مورد نیاز بخش تولید به جریان انداختند 
و به نظر می رسد این اقدام جدید نیز در جهت 
قبلی سیاست گذار عملیاتی  برنامه های  تکمیل 

شود.
مقررات  دفتر  مدیرکل  راستا،  این  در  اما 
و  معدن  صنعت،  وزارت  واردات  و  صادرات 
تجارت در نامه ای به سازمان ها و مدیران این 
وزارتخانه در استان های سراسر کشور خواستار 
شدن  عملیاتی  برای  الزم  اقدامات  انجام 
»بسته تشویقی واردات مواد اولیه و واسطه ای 
از صادرات«  حاصل  ارز  محل  از  تولید  بخش 
صمت  وزارت  چارچوب  این  در  است.  شده 
سازمان های  به  را  ابالغیه  این  اجرایی  دستور 
سراسر  استان های  تجارت  و  صنعت، معدن 

کشور ابالغ کرده و از سوی دیگر بانک مرکزی 
در سه بخش مجزا، وظایف و اقدامات »وزارت 
ایران«  و »گمرک  بانکی«  صمت«، »سیستم 
واردات  تشویقی  بسته  اجرای  با  ارتباط  در  را 
مواد اولیه از محل ارزهای صادراتی مشخص 
مرکزی،  بانک  اعالم  مطابق  است.  کرده 
واحد های  با  که  تجاری  و  تولیدکنندگان 
نیاز  رفع  برای  باید  دارند،  قرارداد  تولیدی 
واحد های تولیدی طرف قرارداد، مشمول بسته 
تشویقی شوند. در این چارچوب وزارت صمت 
بهره مند  برای  شرایط  کردن  مهیا  به  موظف 
از مشوق های اعالم شده  تولیدکنندگان  شدن 
با  مرتبط  اقدامات  حیطه  در  همچنین  است. 
سیستم بانکی، ضروری است که گواهی ثبت 
آماری حداکثر ظرف مدت یک روز کاری صادر 
تعهد  رفع  جهت  نیز  نیاز  مورد  وثیقه  و  شود 
یابد.  به 15 درصد کاهش  از 35 درصد  ارزی 
اما در چارچوب رویه ها و وظایف گمرکی، باید 
امکان پذیرش نمونه برداری کاالهایی که نیاز 
فراهم  دارند  قانونی  مجوزهای  ارائه  و  اخذ  به 
کاال،  ترخیص  بخش  در  دیگر  سوی  از   شود. 
امکان  که  است  کرده  تاکید  مرکزی  بانک 
)به شرط  فوری  و  ترخیص کاالهای ضروری 
ارائه مجوزهای قانونی با صدور حکم( باید در 
امکان  حال  عین  در  و  گیرد  قرار  کار  دستور 
تشریفات  که  کاالهایی  شبانه روزی  ترخیص 

گمرکی شان به اتمام رسیده، ممکن شود.

جزئیات بخشنامه وزارت صمت
در راستای اقدام حمایتی مذکور، سیدمهدی 
و  صادرات  مقررات  دفتر  مدیرکل  نیازی، 
در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  واردات 

جزئیات بسته تشویقی برای تامین مواد اولیه تولید 
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گزارشخبرنامه

نامه ای خطاب به سازمان های صنعت، معدن و 
تجارت استان های کشور، تصریح کرده است؛ 
»با توجه به تدوین بسته  تشویقی واردات مواد 
ارز  محل  از  تولید  بخش  واسطه ای  و  اولیه 
حاصل از صادرات، اقدامات الزم برای عملیاتی 
شدن این بسته تشویقی از سوی دستگاه های 
گفته  به  گیرد.«  قرار  کار  دستور  در  مربوطه 
واردات  و  صادرات  مقررات  دفتر  مدیرکل 
هدف  با  تشویقی  بسته  این  صمت،  وزارت 
کاالهای  ورود  برای  حداکثری  تسهیل سازی 
به عنوان  تولید  بخش  ضروری  و  واسطه ای 
یکی از اولویت های ویژه در دستور کار متولیان 
مقررات  دفتر  مدیرکل  گرفت.   خواهد  قرار 
در  وزارت صمت همچنین  واردات  و  صادرات 
بخش دیگری از نامه خود مالحظاتی را برای 
اجرای دستورالعمل مذکور مورد تاکید قرار داده 
است. بر اساس مالحظه اول، مدت زمان الزم 
مشمول  متقاضیان  پرونده  به  رسیدگی  برای 
و  تولیدی  واحدهای  از  )اعم  تشویقی  بسته 
تولیدی(،  با واحدهای  قرارداد  بازرگانان دارای 
حداکثر 24 ساعت خواهد بود و مطابق ضابطه 
پرونده های  برای  و»سابقه«  دوم،»سقف« 
مشمول بسته تشویقی واردات مواد اولیه لحاظ 
نمی شود. نیازی همچنین تاکید کرده است که 
فهرست تعرفه  کاالهای مرتبط با بخش تولید 
از صادرات  ارز حاصل  از محل  است  قرار  که 
دیگری  بخشنامه   در  متعاقبا  شود،   کشور  وارد 

اعالم خواهد شد.

مکانیزم اجرایی بخشنامه
مواد  واردات  تشویقی  »بسته  دیگر  وجه  اما 
ارز  محل  از  تولید  بخش  واسطه ای  و  اولیه 
مرکزی  بانک  سوی  از  صادرات«  از  حاصل 
تشریح شده است. بر این اساس بانک مرکزی، 
در راستای تسهیل در فرآیند واردات در مقابل 
ملزومات  واردات  زمان  کاهش  و  صادرات 
در  را  مذکور  تشویقی  بسته  تولید،  خطوط 
بانکی«  حوزه های »ثبت سفارش«، »عملیات 

در  است.  کرده  ابالغ  گمرکی«  و»تشریفات 
چارچوب دستورالعمل سیاست گذار پولی،  بسته 
در  اولیه،  مواد  واردات  برای  تشویقی  جدید 
ارز  بازگشت  با  مرتبط  قبلی  مصوبات  راستای 
حاصل از صادرات ارائه می شود و از این جهت 
کلیه مصوبات قبلی در این رابطه به قوت خود 

باقی می ماند.
درخصوص  مرکزی  بانک  اساس  این  بر 
چارچوب  اساس  )بر  صمت  وزارت  وظایف 
ثبت  حوزه  در  مذکور(  حمایتی  بسته  اجرایی 
سفارش اعالم کرده است که تولیدکنندگان و 
دارند،  قرارداد  تولیدی  واحد های  با  که  تجاری 
خود،  قرارداد  طرف  واحد های  نیاز  برای  باید 
دیگر  سوی  از  شوند.  تشویقی  بسته  مشمول 
کد تعرفه کاالهای مشمول این بسته که شامل 
مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید است، باید 
در  تعیین شود. همچنین  وزارت صمت  توسط 
وزارت صمت، پس  با  مرتبط  اقدامات  راستای 
از درخواست مجوز متقاضی، ضرورت دارد که 
پرونده مورد نظر  حداکثر طی یک روز کاری، 
نیز  نهایت  در  تکلیف  شود.  تعیین  و  بررسی 
سقف و سابقه واردکننده برای واردات کاالهای 

واسطه ای و مواد اولیه نباید مدنظر قرار گیرد.
اما در بخش دوم دستورالعمل مذکور، اقدامات 
مرتبط با حوزه عملیات بانکی مورد اشاره قرار 
باید  مرکزی  بانک  اول،  فاز  در  است.  گرفته 
گواهی ثبت آماری را حداکثر ظرف مدت یک 
روز کاری صادر کند. در فاز دوم نیز ضروری 
است که وثیقه مورد نیاز جهت رفع تعهد ارزی 
درصد   15 حداکثر  به  درصد   35 حداکثر  از 
بانک مرکزی  نظر  اعالم  یابد؛ مطابق  کاهش 
نحوه دریافت این مبلغ می تواند بنا به تشخیص 
بانک عامل به صورت چک، سفته یا به صورت 
در  همچنین  گیرد.  قرار  قبول  مورد  ترکیبی 
گام آخر از اقدامات بانک مرکزی، مدت زمان 
صدور  زمان  از  ارزی  تعهد  رفع  جهت  مجاز 
افزایش  ماه   6 به  ماه   3 از  ارز  تامین  اعالمیه 
و  بیشترین مراحل   میان،  این  در  اما  می یابد.  

کردن  عملیاتی  برای  بوروکراتیک  فرآیند های 
بسته تشویقی واردات مواد اولیه خطوط تولید، 
درچارچوب  دارد.  اختصاص  ایران  گمرک  به 
کاال،  اظهار  از  پیش  باید  گمرکی،  رویه های 
امکان پذیرش نمونه برداری کاالهایی که نیاز 
فراهم  دارند  قانونی  مجوزهای  ارائه  و  اخذ  به 
سازمان  ترخیص  مجوز  اساس  این  بر   شود. 
مربوطه، صرفا با ذکر شماره کوتاژ و به صورت 
امکان  همچنین  و  می پذیرد  سیستمی صورت 
کاال  صاحب  تقاضای  اساس  بر  یکسره  حمل 

مهیا خواهد شد.
در  چنانچه  مرکزی،  بانک  اعالم  اساس  بر 
زمان رسیدن کاالها به اماکن گمرکی یا مناطق 
اعتبار  سفارش  ثبت  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد 
انجام  ثبت سفارش جهت  تمدید  باشد،  داشته 
مورد  اظهار(  زمان  )حتی  گمرکی  تشریفات 
نیاز نیست. همچنین در گام بعدی، اظهارنامه  
مسیر  انتخاب  سیستم  سبز  مسیر  به  کاالها، 
گمرکی هدایت می شود و در همان روز اظهار، 
الکترونیکی و خروج کاال  امکان صدور پروانه 
ارزش  بررسی  راستا  این  در  خواهد شد.  آماده 
اظهارنامه ها با توجه به قرارگیری در مسیر سبز، 
پس از ترخیص کاال صورت می پذیرد.  از سوی 
بانک  اعالمی  سیاست های  اساس  بر  دیگر 
پرداخت  در  اعطای تسهیالت  امکان  مرکزی، 
ضمانت نامه  پذیرش  جمله  از  ورودی  حقوق 
از  )نگهداری  نسیه  ترخیص  یا  معتبر  بانکی 
کاال صرفا به میزان حقوق ورودی و عوارض 
قابل  تلورانس  و  شد  خواهد  عملیاتی  متعلقه( 
قبول در »ارزش«، »وزن« و »تعداد کاال« با 
درصد   10 به  تجاری  شرح  بودن  ثابت  فرض 
ترخیص  در بخش  نهایت  در  افزایش می یابد. 
باید  که  است  کرده  تاکید  مرکزی  بانک  کاال 
)به  فوری  نیاز  مورد  کاالهای  ترخیص  امکان 
حکم(  صدور  با  قانونی  مجوزهای  ارائه  شرط 
فراهم شود و در عین حال ترخیص شبانه روزی 
کاالهای مشمول بسته تشویقی که تشریفات 

گمرکی آنها به اتمام رسیده امکان پذیر شود.
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گزارش

حـدود 9 هـزار واحـد نسـاجی و پوشـاک دارای پروانـه تاسـیس و 
بهره بـرداری در کشـور فعالیـت دارنـد کـه بـه طـور متوسـط نیمـی 
تحریـم  و  فـروش  نقدینگـی،  دلیـل مشـکالت  بـه  آنهـا  از ظرفیـت 
بـه »رونـق  اینکـه، امسـال  بـه  بـا توجـه  بی اسـتفاده مانـده اسـت. 
بخـش  در  ویـژه  بـه  فـروش  بـازار  اگـر  شـده،  نام گـذاری  تولیـد« 
صـادرات رونـق بگیـرد، ایـن واحدها قـادر بـه افزایش دسـت کم 30 

درصـدی تولیـد خواهنـد بـود. 
تولیـد  رونـق  کشـور،  اقتصـادی  مسـائل  همـه  حـل  کلیـد  شـاه 
اسـت کـه بـا خـود کاهـش تـورم، افزایـش اشـتغال، رشـد اقتصادی، 
افزایـش تولیـد ناخالـص ملی و صـادرات را بـه دنبال خواهد داشـت. 
پیش شـرط رونـق تولیـد، رونـق بـازار اسـت؛ یعنـی تولید را بـا هدف 
فـروش، سـودآوری و کسـب گـردش مالـی مناسـب دنبـال می کنیم، 
در غیـر ایـن صـورت بـه انباشـت کاال و حبـس نقدینگـی در انبـار 

خواهـد انجامیـد. 
بـرای رونـق بازار بایـد همزمان در دو حـوزه بازار داخلـی و خارجی 
کار کنیـم؛ رونـق بـازار داخلی بـا افزایش قـدرت خرید مـردم و حفظ 
ارزش پـول ملـی میسـر می شـود کـه وظیفـه دولـت اسـت. در بُعـد 
بـا قیمـت تمام شـده  باکیفیـت و  بـا تولیـد کاالهـای  بایـد  خارجـی، 
مناسـب و برقـراری روابـط تجـاری حسـنه بـا سـایر کشـورها به ویژه 
همسـایگان، بـه تقویـت صـادرات بپردازیـم. در غیـر ایـن صـورت، 
صـرف برگـزاری همایش هـا، تزریـق اندکـی نقدینگـی بـه واحدهـا 
و ... بـدون متصـور بـودن بـازار مناسـب بـرای تولیـدات، »شـعار تـو 

خالـی« بیـش نبـوده و موضـوع اصلـی، رونـق بازار اسـت. 

تولید های  هزینه  افزایش 
در  ارز  نـرخ  برابـری  سـه  از  بیـش  افزایـش  دیگـر  مهـم  نکتـه 
سـال های اخیـر اسـت کـه ایـن مسـئله بـه معنـای سـه برابـر شـدن 
نقدینگـی مـورد نیـاز تولیدکننـدگان می باشـد. بـه ایـن ترتیـب کمبود 

نقدینگـی مهم تریـن دغدغـه واحدهـای صنعتـی بـرای حفـظ وضـع 
موجـود تولیـد اسـت. پنـج مـاده اولیـه عمـده در صنایـع نسـاجی و 
پوشـاک وجـود دارد کـه نخسـتین آنهـا پنبه اسـت. نیـاز سـالیانه این 
صنعـت بـه پنبـه 150 هـزار تـن اسـت کـه فقـط 30 درصـد آن در 

می شـود.  تولیـد  داخـل 
اسـت  نسـاجی  صنایـع  نیـاز  مـورد  اولیـه  مـاده  دومیـن  پلی اسـتر 
کـه 100 درصـد از داخـل تامیـن می شـود، امـا از پارسـال تاکنـون 
قیمـت ایـن مـواد سـه برابر شـده اسـت. ویسـکوز، دیگـر مـاده اولیه 
مـورد نیـاز ایـن صنعـت هرچنـد مصـرف پایینی بـه انـدازه 30 تا 40 
هـزار تـن در سـال دارد، امـا 100 درصـد وارداتـی بـوده و بـه طـور 
عمـده از هنـد، اندونـزی و فنالنـد وارد می شـود. اکریلیک بـه عنوان 
چهارمیـن مـاده اولیـه مهـم در ایـن صنعـت نیـز کـه بیشـتر بـرای 
صنایـع کفپـوش، فرش هـای ماشـینی و لباس هـای کاموایـی مـورد 
اسـتفاده قـرار می گیـرد نیـز از خـارج تامیـن می شـود، بـا ایـن وجود 
از  درصـد   100 نیـاز  مـورد  مـاده  پنجمیـن  عنـوان  بـه  پلی پروپیلـن 

داخـل تهیـه می شـود. 

نیاز 2,5 میلیاردی ارزی صنعت نسـاجی
نکتـه دیگـر اینکـه در حـال حاضـر، نیـاز ارزی صنعـت نسـاجی و 
پوشـاک بـرای واردات نـخ، پارچـه، ماشـین آالت، تجهیـزات و غیـره 
در شـرایط عـادی سـالیانه 2 میلیـارد دالر اسـت. همچنیـن آمارهـا 
حاکـی اسـت سـالیانه 2 میلیـارد و 500 میلیـون دالر از کاالهای این 
صنعـت بـه داخـل قاچـاق می شـود کـه فقـط 90 درصـد آن پوشـاک 
اسـت. در سـال های گذشـته بـه طـور متوسـط سـالیانه 400 میلیـون 
دالر ارز بـرای واردات ماشـین آالت و تجهیـزات صنعـت نسـاجی و 
بازسـازی و نوسـازی واحدهـای جدیـد مـورد نیـاز بـود، امـا در دولت 
دهـم و بـا اعمـال تحریم هـا ایـن نیـاز بـه کمتـر از 200 میلیون دالر 

یافت.  کاهـش 

مهندس علیرضا حائری عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی

رونق بازار، پیش نیاز رونق تولید
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گزارشخبرنامه

تومانـی،  میلیـون  چهـار  سـه،  کفش هـای 
تومانـی،  میلیـون  دو  یکـی،  شـلوار های 
پیراهن هـا و تی شـرت های یـک میلیونـی با 
اینکـه چشـم ها را گـرد می کننـد، امـا االن 
چیز هـای  اصـال  کشـور  پوشـاک  بـازار  در 
قبـال  شـاید  نیسـتند.  غریبـی  و  عجیـب 
می توانسـتیم کسـی کـه تـا ایـن انـدازه پول 
بـرای سـر و وضـع خـودش خـرج می کنـد 
مثـال  نـه.  االن  امـا  بدانیـم،  الکچـری  را 
برنـدی  عنـوان  بـه  سـالومون  کفش هـای 
محبـوب در سـال های اخیـر کـه معمـوال به 
خاطـر تولیـدات سـخت جانش شـهرت پیـدا 
کـرده، سـه تـا چهـار میلیـون تومـان ارزش 
مردانـه  کفش هـای  قیمـت  کرده انـد.  پیـدا 
پنـج میلیـون تومـان می رسـد و  تـا  نایکـی 
برچسـب سـه میلیـون تومانـی روی بعضـی 
شـده  نصـب  آدیـداس  زنانـه  از کفش هـای 
اسـت. در چنیـن شـرایطی برند هـای ایرانـی 
انتخـاب زیـادی ندارنـد. بایـد دل بـه دریـا 
بـه دسـت آوردن دل  بـا  آرام  آرام  بزننـد و 
مشـتری جایـی برای خودشـان در بـازار پیدا 
کننـد. در همیـن مـدت کـم، بعضی هایشـان 
از فرصـت اسـتفاده کرده انـد، امـا خودشـان 
هـم می داننـد موضـوع بـرای مشـتری تنهـا 
قیمـت نیسـت و بایـد موفق شـوند مشـتری 
قانـع  خـود  محصـوالت  کیفیـت  دربـاره  را 
کننـد. بـه نظـر می رسـد یکـی از مهم تریـن 
نبرد هـای امسـال را در بازار پوشـاک شـاهد 
چیز هـای  آن  دربـاره  اسـت  بهتـر  باشـیم. 

بدانیـم. بیشـتری 

هشـت  همیـن  یعنـی   ،90 دهـه  ابتـدای 
سـال پیـش 100 هـزار تومـان هنـوز پـول 
خیلـی زیـادی بـود. یادم هسـت چنـد روز با 
خـودم کلنجـار رفتـم تـا ایـن پـول را بـرای 
پیراهـن آدیـداس سـری اورجینالـی کـه دلم 
را بـرده بـود پرداخـت کنـم. هر بـار تا داخل 
فروشـگاه می رفتـم، آن را پـرو می کـردم و 
ایـراد  و  عیـب  تایـی  چنـد  لج بـازی  سـر  از 
بیفتـد،  چشـمم  از  تـا  می گذاشـتم  رویـش 
امـا باالخـره پیراهـن برنـده شـد. در حـال 
پیراهنـی خـرج زیـادی روی  حاضـر چنیـن 
نهایـت  در  و  می گـذارد  واردکننـده  دسـت 
قـدری  بـه  شـده  تمـام  قیمـت  احتمـاال 
امـا  می گذرنـد،  آن  خیـر  از  کـه  باالسـت 
گران تریـن پیراهن هـای مردانـه، بـه عنـوان 
کاالی  یـک  نـه  و  معمـول  محصـول  یـک 
میلیـون  بـاالی یـک  لوکـس و گرانقیمـت، 
فروشـگاه های  در  دارد.  قیمـت  تومـان 
هوگـو بـاس و منگـو ممکن اسـت بـه چنین 
پیراهن هـای مردانـه ای برخـورد کنیـد. اولی 
تی شـرت هایی بـا همیـن قیمـت دارد و فقط 
جیـن  شـلوار های  قفسـه  سـراغ  بـه  وقتـی 
می آینـد  کوتـاه  آرام  آرام  رقم هـا  برویـد، 
تومـان می رسـند.  میلیـون  یـک  زیـر  بـه  و 
یـک  بـرای  پـول  تومـان  هـزار   800  ،700
در  جیـن  شـلوار  ارزان تریـن  جیـن؟  شـلوار 
تخفیـف  منـت  بـا  بـاس  هوگـو  فروشـگاه 
حـدود 500 هـزار تومـان فروختـه می شـود.
بـه  آب  آنطـرف  منگـو  اسـپانیایی  برنـد 
قـدری کـه مـن و شـما تحویلـش می گیریم 

سرشـناس نیسـت. بـا این حـال بازیگوشـی 
برنـد  فروشـگاه های  در  را  قیمت هـا  دالر، 
چشـمگیری  شـکل  بـه  ایـران  منگـوی 
افزایـش داده اسـت. در ایـن فروشـگاه یک 
کـت کوتـاه پـر زنانـه حـدود هفـت میلیـون 
و کـت چـرم  اسـت  قیمـت خـورده  تومـان 
هـزار   500 و  میلیـون  چهـار  مردانـه ای 

می شـود. فروختـه  تومـان 
کـت تک رسـمی چهار میلیـون و کت تک 
غیررسـمی بـا قیمـت چهـار میلیـون تومـان 
فروشـگاه های  در  گزینه هـا  گران تریـن 
منگـو هسـتند. جایـی کـه بایـد کاپشـن های 
مردانـه و زنانـه را هـم حـدود سـه میلیـون 
تومـان خریـد. خـدا را شـکر که فعال از شـر 

سـرمای زمسـتان خـالص شـده ایم.
مناسـب  نخـی  تی شـرت های  ارزان تریـن 
فصـل زمسـتان کـه در فروشـگاه های منگـو 
تومـان  هـزار   150 حـدود  می کنیـم،  پیـدا 
بخواهیـد  چیـزی  اگـر  امـا  دارنـد،  قیمـت 
آبرومنـد قطعـا بایـد باالی 200 هـزار تومان 
پـول بدهیـد. یـک وقـت پیش خودتـان فکر 
از  هـا!  اسـت  گرانفـروش  منگـو  نکنیـد 
در  تومـان  هـزار   200 بدانیـد  حـاال  همیـن 
فروشـگاه های برنـد خارجـی رقمـی معمـول 
بـرای خریـد یـک تی شـرت نخـی آبرومنـد 
مردانـه مناسـب اسـتفاده در فصل هـای گرم 

است. سـال 
پیـش  سـال  هفـت  بـه  بایـد  دوبـاره 
حـدود  بمانـد  خودمـان  بیـن  برگردیـم. 
آدیـداس  جیـن  شـلوار  یـک   92 سـال های 

نبرد برندهای ایرانی و خارجی در بازار پوشاک
گزارش میدانی از وضعیت بازار پوشاک ایرانی و خارجی
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گزارش

خریـدم حـدود 200 هـزار تومـان. در همان 
زمـان هـم آنقـدر پـول زیـادی بـود کـه تـا 
هنـوز  پوشـیدم.  کـم  را  شـلوار  امـکان  حـد 
سـالم اسـت، اما دیگـر اندازه ام نیسـت. االن 
برنـد خارجـی  بـا  مردانـه  شـلوار های جیـن 
حـدود 600 هـزار تومـان قیمـت دارنـد. اگر 
چـه اگـر خـوب بگردیـد و کمی هم شـانس 
بـا شـما یـار باشـد، بـه ایـن معنـی کـه در 
زمـان و مـکان درسـت قـرار گرفتـه باشـید، 
شـلوار  یـک  تخفیـف  زمـان  در  می توانیـد 
جیـن مردانـه خارجـی را حـدود 400 هـزار 

بخریـد. تومـان 
سـوپردرای،  منگـو،  ویولتـا،  برند هـای 
برند هـای  جملـه  از  هـم  جنیفـر  و  کوتـون 
بـه  زنانـه  جیـن  خریـد  بـرای  بـورس  روی 
روز  بـه  روز  آخـری  ایـن  می آینـد.  حسـاب 
البـد،  می کنـد.  پیـدا  بیشـتری  محبوبیـت 
چـون هنـوز می تـوان بـا حداکثـر 200 هزار 
تومـان در آن شـلوار جیـن پیـدا کـرد. عمده 
محـدوده  ایـن  در  جنیفـر  برنـد  لباس هـای 
قیمـت قـرار می گیرنـد. ولـی کوتـون بعـد از 
جریانـات اخیـر قیمـت دالر بـه شـکل چراغ 
خامـوش دارد تغییـر ماهیـت می دهـد. پیش 
پرتعـداد،  فروشـگاه های  بـا  را  آنهـا  ایـن  از 

و  شـلوغ  پـرو  سـالن های  پـر،  رگال هـای 
می شـناختیم.  اقتصـادی  قیمت هـای  البتـه 
حـاال وضـع فرق کـرده؛ در این فروشـگاه ها 
هـم  تومانـی  هـزار   400 جیـن  شـلوار 
پیراهن هـای  طـور  همیـن  می بینیـد. 
هـزار   400  ،300 شـومیز های  یـا  ویسـکوز 

تومانـی.
ممکـن  سـوپردرای  فروشـگاه های  در 
حالـت  گردتریـن  بـه  چشـمان تان  اسـت 
تی شـرت های  ارزان تریـن  دربیایـد.  ممکـن 
زنانـه ایـن برنـد 100 هـزار تومـان هسـتند 
هـزار   150 از  بیـش  مردانـه  مدل هـای  و 
گران تریـن  می شـوند.  فروختـه  تومـان 
شـلوار ها و پیراهن هـای جیـن ایـن برنـد را 
بایـد حـدود 700، 800 هزار تومان دانسـت.
برند هـای  دیگـر  از  وایکیکـی  سـی  ال 
خارجـی حاضـر در بازار ایران اسـت. در چند 
سـال گذشـته کلی برای خودشـان سـروصدا 
کردنـد و به خاطـر تنوع زیاد محصوالتشـان 
بـه اضافـه قیمـت اقتصـادی، معـروف شـد. 
می توانیـد  را  فروشگاه هایشـان  تقریبـا 
همـه جـا ببینیـد. آنهـا هـم حـاال می تواننـد 
شـگفت زده تان کننـد. بـا چـی؟ مثـال با یک 
تومانـی  هـزار   700 مردانـه  کاپشـن های 

تومانـی.  هـزار   500 بلنـد  پالتو هـای  بـا  یـا 
البتـه اگـر انصـاف را در نظـر بگیریـم ایـن 
رقم هـا فعـال خیلی زیـاد نیسـتند. ارزان تری 
فروشـگاه های  در  می توانیـد  کـه  چیز هایـی 
و  نـوزادی  لباس هـای  بخریـد،  برنـد  ایـن 
بچگانـه هسـتند بـا قیمـت حـدود 100 هزار 
مادر هـای  بـرای  تی شـرت هایی  تومـان. 
تک سـایز  تی شـرت های  البتـه  و  پابه مـاه 
مردانـه، ولـی اگـر پـای خریـد شـلوار جیـن 
وسـط بیایـد احتمـاال مجبـور شـوید تا 300 

هـزار تومـان پـول خـرج کنیـد.

اوضاع در بازار کفش
حـاال که بـه فصل گـرم نزدیک می شـویم 
دوبـاره کفـش بـه دغدغـه ای مهـم تبدیـل 
می شـود. در چنـد سـال گذشـته مـردم وارد 
فروشـگاه های اسـکچرز می شـدند و بـا یک 
کفشـی  تومانـی  هـزار   300  ،200 بودجـه 
تابسـتان.  مناسـب  و  سـبک  می خریدنـد 
متاسـفم کـه ایـن خبـر بـد را می دهـم، امـا 
امسـال از ایـن خبر هـا نیسـت، چـون قیمت 
تـا  اسـکچرز  ارزان  و  خنـک  کفش هـای 
حـدود 500 هـزار تومـان افزایـش پیدا کرده 
اسـت. ایـن کـف قیمـت اسـت و در میـان 
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گزارشخبرنامه

یـک  گزینه هـای  برنـد  ایـن  محصـوالت 
پیـدا  میلیـون هـم  یـک  بـاالی  و  میلیونـی 

اسـت؟ می کنیـد. چـه خبـر 
پرفـروش  فعـال  دلیـل  همیـن  بـه  شـاید 
نمونه هـای  بـه  کفـش  بـازار  مدل هـای 
ایرانـی اختصـاص پیـدا کـرده اسـت. قطعـا تا 
طوالنـی  و  بی سـلیقه  زشـت،  تبلیغـات  االن 
بعضی هایشـان را از تلویزیـون تماشـا کرده اید. 
محصوالتشـان، ولـی بـه ایـن زشـتی نیسـت. 
کـه  اسـت  ایـن  داده  رخ  کـه  خوبـی  اتفـاق 
بعضـی برند هـای ایرانـی زحمـت کشـیده اند و 
دسـتگاه های سـاخت و تولیـد کفـش خارجـی 
بـا  و  خریـداری  دوم  دسـت  صـورت  بـه  را 
خـود بـه ایـران آورده اند. بـرای همیـن بعضی 
کفش هـای ایرانـی کامـال مشـابه نمونه هـای 
مـن  هسـتند.  اسـکچرز  جملـه  از  خارجـی 
چندتایـی از آنهـا را از نزدیـک دیـده ام و تاکید 
می کنـم اگـر چـه کیفیـت کاری کـه تحویـل 
می دهنـد کامـال شـبیه عکس های موجـود در 
سـایت نیسـت، امـا به هر حـال قیمـت زیادی 
ندارنـد. یعنـی مثـال می تـوان بـا پولـی حـدود 
100 تـا 200 هـزار تومان یک کفش تابسـتانه 

و مناسـب پیـاده روی خریـد.
عنـوان  از  می تـوان  را  کفش هایـی  چنیـن 
و برنـد ایرانی شـان شـناخت، امـا آن وسـط 
 Mel And Moj اسـم  بـه  یـک چیـزی 
بـه  اتریـش  در  چـه  اگـر  کـه  داریـم  هـم 
ثبـت رسـیده، امـا در اصـل بـه یـک ایرانی 
برنـد  ایـن  پوشـاک  دارد. گران تریـن  تعلـق 
نیـم  هسـتند.  کاپشـن هایش  و  مانتو هـا 
دارنـد  هـم  خوش فرمـی  مردانـه  بوت هـای 
کـه 400 هـزار تومـان قیمـت دارد، اما مثال 
هـزار   70 تـا   50 بیـن  را  تی شرت هایشـان 
و  منطقـی  قیمـت  کـه  می فروشـند  تومـان 
مرسـوم حـال حاضـر بـازار بـرای برند هـای 

بـه حسـاب می آیـد. ایرانـی 
کفش هـای سـبک و مناسـب پیـاده روی این 
برنـد هم حـدود 200، 300 هـزار تومان قیمت 

دارنـد اگـر درسـت مثل همـه کفش هـای این 
و کـش  پارچـه  از  کامـل  بـه شـکل  سـبکی 
سـاخته شـده اند و نبایـد زیـاد روی دوامشـان 
حسـاب بـاز کـرد. همان طـور کـه قبـال گفتـم 
بقیـه برند هـای ایرانـی تولیدکننـده کفش های 
سـبک محصوالتشـان را در بـازه 100 تا 200 
معروف تریـن  کرده انـد.  تومـان عرضـه  هـزار 

آنهـا هـم نهرین اسـت.
اگـر نتوانیـد بـا ایـن کفش هـای تولیدشـده 
بیاییـد،  کنـار  ایرانـی  برند هـای  توسـط 
بی رودربایسـتی کارتـان به مشـکل برمی خورد. 
چـون یک کفش مناسـب تابسـتان از برند های 
نایکـی و آدیـداس گاهـی حتی تا سـه میلیون 
چـه  اگـر  اسـت.  کـرده  پیـدا  قیمـت  تومـان 
در  می توانیـد  می دهـم  تضمیـن  مـن  خـود 
فروشـگاه های آنالیـن معتبـر با کمی جسـتجو 
و کوشـش کفش هایـی از برند هـای معتبـر بـا 
بهـای حدود 400، 500 هـزار تومان پیدا کنید. 
ایـن کفش هـا معمـوال تک سـایز شـده اند و بـا 
تخفیـف خوبـی بـه فـروش می رسـند. نکتـه 
مهـم در مورشـان ایـن اسـت کـه بـه خاطـر 
محدودیت هـای خریـد آنالیـن بایـد بـه خوبی 
دربـاره آنچه می خرید اطالعات داشـته باشـید. 
بـه همیـن دلیـل انتخاب یک مدل کالسـیک، 
مدلـی کـه شـاید چنـد سـال پیش هـم تجربه 
اسـتفاده از آن را داشـته اید، بـه شـدت توصیـه 
و سـفارش می شـود. برند هایـی کـه می توانیـد 
بـه آنهـا در خریـد آنالیـن کفش اعتمـاد کنید، 
عـالوه بـر نایکـی و آدیـداس، چیز هایـی مثل 
اسـیکس،  آندرآرمـور،  ریبـاک،  نیوباالنـس، 
دیـادورا، ونـس، جـی اوکـس و فیـال هسـتند. 
اگـر من جا شـما بـودم، یـک روز سـر فرصت 
فروشـگاه آنالینـی مثـل دیجی کاال یـا دیجی 
اسـتایل را بـاز می کـردم، برند هایی کـه به آنها 
اعتمـاد دارم را فیلتـر می کـردم، بودجـه، سـایز 
و رنـگ انتخابـی ام را در نظـر می گرفتـم و بـا 
خاطـری آسـوده چند سـاعت دنبال گمشـده ام 

می گشـتم. قطعـا جـواب می دهـد.

مسئله اعتماد به برند های ایرانی
مال هـای  فـرارو،  سـایت  گـزارش  بـه 
بـزرگ و پاسـاژ های لوکـس کـه تـا همیـن 
چنـد وقـت پیـش توسـط برند هـای خارجـی 
درجـه یک و دو و سـه قرق شـده بـود، حاال 
کم کـم میزبـان برند هـای ایرانـی می شـوند. 
سـالیان از جملـه ایـن برندهاسـت اگـر چـه 
می توانـد  گاهـی  قیمت هایشـان  برچسـب 
دود از سـرتان بلنـد کنـد. ظاهـرا پاتن جامـه 
دوبـاره در حـال احیـا شـدن اسـت. در میان 
تولیدکننـدگان کفـش بایـد بـه نهریـن، تـن 
تـا  داد  برتونیکـس فرصـت  و  نسـیم  زیـپ، 

شـاید بتواننـد خودشـان را ثابـت کننـد. 
خاطـر  اطمینـان  آنهـا  دربـاره  وقتـی  تـا 
پیـدا نکرده ایـد بهتـر اسـت بدانیـد در میـان 
یـک  منطقـی  قیمـت  ایرانـی  محصـوالت 
تی شـرت نخـی بایـد حـدود 50 تـا 70 هزار 
دکمـه  سـه  تی شـرت های  باشـد.  تومـان 
فروختـه  تومـان  هـزار   100 بایـد  نهایتـا 
شـوند. خریـدن شـلوار جیـن ایرانـی گران تر 
از 200 هـزار تومـان منطقـی نیسـت و عدد 
130، 140 هـزار تومـان منصفانـه بـه نظـر 
اسـت  بهتـر  مردانـه  پیراهن هـای  می رسـد. 
فروختـه  تومـان  هـزار   100 محـدوده  در 
 ،200 رقـم  زنانـه  پوشـاک  میـان  در  شـود. 
300 هـزار تومـان بـرای مانتـو عاقالنـه بـه 

می آیـد.  نظـر 
در میـان شـلوار ها بایـد بـه عـدد و ارقـام 
آقایـان رجـوع کنیـد. تی شـرت  مربـوط بـه 
تومـان  هـزار   100 زیـر  بایـد  پیراهـن  و 
باشـد و عـدد 70 هـزار تومـان بـرای شـال 
و روسـری عـدد مناسـبی اسـت. اگـر برنـد 
از  بیشـتر  را  محصوالتـش  فروشـگاهی  یـا 
دلیلـی  بایـد  حتمـا  می فروخـت  اعـداد  ایـن 
برایـش داشـته باشـد. چیـزی مثـل اسـتفاده 
از مـواد اولیـه فوق العـاده بـا کیفیـت خارجی 
یـا دوخـت درجـه یـک مشـابه محصـوالت 

خارجـی.
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گزارش

اقتصادی و سرمایه گذاری طی سال های اخیر ضرورت  روند کند رشد 
توجه بیش از پیش نسبت به مقوله تولید را نمایان ساخته است؛ به گونه ای 
ظرفیت های  به کارگیری  رکود،  از  جلوگیری  برای  برنامه ریزی  لزوم  که 
از رکود بخش تولید دو  خالی و گسترش ظرفیت های جدید برای عبور 
چندان مورد توجه قرار گرفته است و این امر موجب شد تا معاونت طرح 
و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت 10 پیشنهاد برای بهبود کسب و 
کار ارائه کند تا با بهبود این فضا شاهد فراهم شدن شرایط برای رونق 

تولید در کشور باشیم.
ترغیب  برای  کلیدی  موضوعات  از  یکی  اقتصادی،  فعاالن  اعتقاد  به 
فضای  بهبود  به  تولید  افزایش  اقتصادی جهت  فعاالن  و  سرمایه گذاران 
از  یکی  کار  و  کسب  فضای  که  دلیل  بدان  بازمی گردد.  وکار  کسب 
و  سرمایه  جذب  و  اقتصادی  وضعیت  تعیین کننده  عوامل  مهم ترین 
فضای  بهبود  واقع  در  می شود.  محسوب  سرمایه گذاران  تصمیم گیری 
اهداف  تحقق  در  اساسی  و  کلیدی  پیش نیازهای  از  یکی  کار  و  کسب 
سال رونق تولید است و ضروری است که این موضوع مورد توجه ویژه 
کسب  سهولت  شاخص  رتبه  گیرد.  قرار  کشور  کالن  سیاست گذاری  در 
قبل، 124  به سال  نسبت  کاهش  رتبه   4 با  در سال 2017  ایران  وکار 
و در سال 2018 نیز با 4 رتبه نزول نسبت به سال 2017میالدی، 128 
در بین 190 کشور بود. همچنین کشور در میان 23 کشور منطقه مورد 
اشاره سند چشم انداز حائز رتبه هجدهم شده است که بازگو کننده جایگاه 
در  نیست.  منطقه ای  و  بین المللی  سطح  در  حیث  این  از  کشور  مناسب 
و  عربی  متحده  امارات  گرجستان،  کشورهای  منطقه،  کشورهای  میان 
قزاقستان، حائز بهترین شرایط هستند. با توجه به جایگاه نامناسب فضای 
کسب و کار در کشور این مقوله از اهمیت دوچندانی برخوردار می شود. 
می شود  زمانی محقق  کار  و  فضای کسب  بهبود  گزارش،  این  براساس 
که مداخالت دولت در مدیریت فعالیت های اقتصادی از قالب دستوری و 
متکی به ارائه مجوزهای دست وپاگیر دور شده و با رویکرد تسهیل امور به 
سمت مداخالت هوشمند و کارآمد تقلیل یابد. همچنین توان دستگاه های 
با  اقتصادی  رفع مشکالت  و  زیرساخت ها  تامین  به سمت  خدمات رسان 

سرعت و دقت الزم متمرکز شود.

۱۰ راهکار
و  کسب  فضای  بهبود  تحقق  مسیرهای  از  یکی  گزارش  این  در  اما 
کار مورد ارزیابی قرار گرفته و براین نکته تاکید شده است که اگر این 
نگیرد،  قرار  کشور  اجرایی  اقدامات  و  برنامه ریزی  اولویت  در  راهکارها 
اقتصادی، گسترش سرمایه گذاری، حل مشکالت  وضعیت بهبود توسعه 
معیشتی و اشتغال در کشور و سایر معضالت ساختاری دچار وقفه خواهد 
شد و تحقق اهداف چشم انداز دور از دسترس خواهد بود. دراین گزارش 
بر این نکته تاکید شده است که بهبود فضای کسب وکار زمانی محقق 
قالب  از  اقتصادی  فعالیت های  مدیریت  در  دولت  مداخالت  که  می شود 
دستوری و متکی به ارائه مجوزهای دست و پاگیر دور شده و با رویکرد 
تسهیل امور به سمت مداخالت هوشمند و کارآمد تقلیل یابد. همچنین 
رفع  و  زیرساخت ها  تامین  سمت  به  خدمات رسان  دستگاه های  توان 

مشکالت اقتصادی با سرعت و دقت الزم متمرکز شود.
یکی از راهکارهایی که در این گزارش مورد توجه قرار گرفت به اولویت 
قرار گرفتن موضوع بهبود کسب و کار به عنوان اصلی ترین محور تصمیمات 
با مدیریت  نهاد در سطح ملی و  یا تشکیل یک شورا و  اقتصاد  شورای 
معاون اول رئیس جمهور در جهت هماهنگی در این موضوع بازمی گردد. 
دومین راهکاری که می تواند شرایط را برای بهبود فضای کسب و کار 
ایجاد کند به پیگیری مسائل بهبود کسب و کار در شورای  عالی هماهنگی 
اقتصادی سران قوا مربوط می شود. بازنگری در فرآیند تصویب قوانین و 
مقررات در سطح مجلس مبتنی بر مالحظات بهبود کسب و کار از دیگر 
راهکارهایی است که برای بهبود فضای کسب و کار بر آن تاکید شده 
قوانین  برای  زمانی  گرفتن سقف  نظر  در  به  راهکار  اما چهارمین  است. 
جاری کشور به غیر از قوانین اصلی و مادر و حذف قوانین جاری قبلی در 
راستای تنقیح قوانین و مقررات و کاهش مقررات مرتبط با فعالیت های 

اقتصادی مربوط می شود.
بازنگری و تنقیح قوانین مرتبط با فعالیت های اقتصادی و کسب و کار 
و عملیاتی و اجرایی سازی الگوی ملی ایجاد پنجره های کسب و کار در 
راستای تسریع و تسهیل در فرآیندهای صدور مجوزهای کسب و کار از 
دیگر راهکارهایی است که براساس این گزارش می توان شرایط را  برای 

۱۰ پیشنهاد برای بهبود فضای کسب و کار
معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت در گزارشی ارائه کرد
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گزارشخبرنامه

بهبود فضای کسب به واسطه آنها فراهم کرد. هفتمین راهکار پیشنهادی 
مدیریت  رویکرد  تغییر  و  غیرضرور  مجوزهای  حذف  گزارش  این  در 
مدیریت  به سمت  خاص  مرحله  در  مجوز  اخذ  از  اقتصادی  فعالیت های 
ارزیابی های  براساس  اما  است.  گرفته شده  نظر  در  فرآیندی  و  هوشمند 
صورت گرفته یکی دیگر از رویکردها به تغییر رویکرد از مدیریت دستوری 
اقتصادی به سمت آزادسازی تدریجی بازارهای اساسی و تقلیل مداخالت 
ناکارآمد دولت در عملکرد بازارها که به نامتعادل ساختن آنها می انجامد، 

مرتبط است و باید در این خصوص گام برداشت.
یاد  راهکار  به عنوان  آن  از  گزارش  این  در  که  مواردی  از  دیگر  یکی 
شده است به حداقل رساندن سیاست های قیمت گذاری و تقویت نظارت 
از  استفاده  با  بازار  در  خدمات  ارائه  و  کاال  عرضه  کیفیت  و  اصالت  بر 
از آن  نهادهای تخصصی و مدنی مربوط می شود. راهکاری که همواره 
به عنوان یکی از موانع اصلی برای بهبود فضای کسب و کار یاد شده بود. 
به مدیریت بی ثباتی سیاست ها و مقررات  پیشنهادی  راهکار  اما دهمین 
تنظیمی و عدم تعادل های ایجادشده در بازارهای اساسی نظیر بازار ارز، 
بازار پول، بازار کاال و ضرورت پیگیری ثبات بخشی در اقتصاد ملی)تدوین 
این گزارش مورد  بازمی گردد که در  اقتصاد ملی(  ثبات  برنامه  اجرای  و 

تاکید قرار گرفته است.

ایجاد نظام هماهنگ کننده ملی
این  کار  و  فضای کسب  بهبود  برای  پیشنهادی  راهکارهای  بر  عالوه 
رتبه  کاهش  که  است  گرفته  قرار  توجه  مورد  گزارش  این  در  نیز  نکته 
امتیاز کسب شده سال  در  اندک  افزایش  به رغم  این شاخص  در  کشور 
و  کسب  وضعیت  بهبود  در  جهانی  تنگاتنگ  رقابت  از  نشان  گذشته، 
قوه قضائیه  به رغم تالش هایی که در سطح دولت، مجلس و  دارد.  کار 
گفتار  در  بیشتری که  توجهات  و  ارتقای شاخص کسب و کار  درخصوص 
و ادبیات مسووالن نسب به این شاخص صورت گرفته، اما این وضعیت 
نشان می دهد که تحول ساختاری مد نظر درخصوص بهبود این شاخص 
رخ نداده و نیاز است که تغییر رویکرد جدی در سطوح مختلف در این 
خصوص مورد توجه قرار گیرد. در این راستا ضروری است که نگاه های 
اجرایی و خدمات رسان در سطح  بخشی و دستگاهی میان دستگاه های 
دولت، قوه مقننه، دستگاه های انتظامی و... کنار گذاشته شود و همراهی 
با  ارائه خدمات در قالب پنجره واحد  به اشتراک گذاشتن اطالعات و  و 
جدیت بیشتری دنبال شود. به عالوه ایجاد یک نظام هماهنگ کننده ملی 
در سطح دستگاه های اجرایی و حتی فراقوه ای، مورد نیاز است تا همراهی 
بهبود کسب  در جهت  میان سازمان های ذی ربط  مناسب  و همراستایی 
و کار پیگیری شود تا کشور شاهد، تقویت تالش های صورت گرفته در 

مسیر بهبود رتبه در این شاخص باشد.

ارزیابی ها نشان دهنده آن است که دستگاه ها درخصوص زیرشاخص های 
در دولت، سازمان های  کنار دستگاه های مختلف  در  کار،  و  محیط کسب 
اسناد و امالک و همچنین  از جمله سازمان ثبت  دیگری در قوه قضائیه 
عملکرد قوه مقننه و ساز و کار تدوین قوانین در مجلس شورای اسالمی نقش 
مهمی دارند و در این راستا ضرورت ایجاد هماهنگی میان سطوح مختلف 

تصمیم گیری و اجرایی در بهبود شاخص کسب و کار مورد تاکید است.

وضعیت فضای کسب و کار
فرامرزی،  تجارت  زیرشاخص های  سال 2018  در  گزارش  این  براساس 
ورشکستگی و انحالل واحدها و پرداخت مالیات به ترتیب با 45، 29 و یک 
پله صعود، تاثیر مثبتی بر جایگاه ایران در شاخص داشته است. ارتقای سامانه 
هزینه  و  زمان  مولفه های  کاهش  از طریق  فرامرزی  تجارت  واحد  پنجره 
صادرات و واردات، سبب تسهیل انجام تجارت در ایران شده است. پذیرش 
اصالحات درخصوص این نماگر توسط بانک جهانی باعث شده که این نماگر 
با بهبود امتیاز از 46,11 به 66,20 و ارتقای رتبه از 166 به 121 مواجه شود.
از سوی دیگر کاهش زمان موردنیاز فرآیند ورشکستگی از 4,5 به 1,5 
سال و افزایش نرخ بازستانی )نرخ احیا و تجدید بنگاه اقتصادی( از 15,4 
به 37,1 سنت در ایران، موجب افزایش امتیاز کشور از 23,93 به 35,57 
و ارتقای رتبه آن از 160 به 131 شد. به عالوه پذیرش اصالحات آنالین 
ارزش  مالیات  استرداد  درخواست  اجتماعی،  تامین  سهم  پرداخت  کردن 
کاهش  سبب  شرکت ها،  درآمد  بر  مالیات  اصالحی  اظهارنامه  و  افزوده 
مولفه مدت زمان صرف شده برای پرداخت مالیات از 344 به 216 ساعت 
و افزایش امتیاز نماگر از 56,57 به 56,78 شده و ارتقای رتبه آن از 150 
به 149 را به دنبال داشته است. در مقابل زیرشاخص های راه اندازی کسب 
و کار )76 پله نزول( و دریافت مجوزهای ساخت و ساز )61 پله نزول( 
بیشترین اثر منفی را بر رتبه این شاخص داشتند. در گزارش اخیر بانک 
جهانی، امتیاز سهولت شروع کسب وکار ایران از 85,5 به 67,99 کاهش 
یافته و رتبه ایران در این نماگر سقوط 76 پله ای را تجربه کرده است. در 
این گزارش رکورد افزایش مدت زمان در نماگر شروع کسب وکار ایران، با 
ثبت عدد افزایش 57 روز، زده شد و تعداد مراحل شروع کسب وکار نیز از 
8,5 به 10,5 مرحله افزایش یافت. همچنین اخذ مجوزهای ساخت ایران 
با کاهش امتیاز از 78,07 به 69,11 و تنزل 61 پله ای  رتبه روبه رو شده 
مدت  مولفه  آتش سوزی،  از  ایمنی  مجوز  اخذ  مرحله  اضافه شدن  است. 
زمان اخذ مجوزهای ساخت ایران را به مدت 31 روز افزایش داده و مولفه 
یافته است.  افزایش  برابر(  از 3  از 2 دالر به 6,6 دالر )بیش  نیز  هزینه 
براساس آخرین رتبه بندی صورت گرفته، بهترین عملکرد ایران مربوط به 
به  مربوط  نیز  عملکرد  بدترین  و  ساخت«  مجوزهای  »دریافت  شاخص 

شاخص »حمایت از سرمایه گذاران خرد« است.
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گزارش

صادرات  و  تولید  دغدغه های  مهم ترین 
توسعه  راهبردی  شورای  نشست  دومین  در 
سرپرست  حضور  با  غیرنفتی  صادرات 
اقتصادی  فعاالن  و  تجارت  توسعه  سازمان 
متولیان  شد.  بررسی  نمونه  صادرکنندگان  و 
این  برگزاری  با  درصددند  کشور  صادرات 
در  موجود  مشکالت  اول  وهله  در  شورا 
بخش صادرات احصا و در وهله دوم با کمک 
فعاالن خبره و کاربلد این حوزه، راهکارهای 

را در دستور کار قرار دهند. عملیاتی 
ایران  تجارت  توسعه  سازمان  سرپرست 
توسعه  راهبردی  شورای  جلسه  دومین  در 
این  فعالیت  به  اشاره  با  غیرنفتی،  صادرات 
راهبردی  شورای  گفت:  آن  وظایف  و  شورا 
توسعه صادرات غیرنفتی کشور با حضور افراد 
ژنرال های  و  خبرگان  و  نخبگان  و  تجربه  با 
امروز  اقتصادی  جنگ  شرایط  در  اقتصادی 
صادرکنندگان  همچنین  و  می شوند  شناخته 

حاضر در این شورا بخش عمده ای از صادرات 
از  و  داشته  اختیار  در  را  کشور  غیرنفتی 
اظهار  مودودی  محمدرضا  هستند.  برترین ها 
از ایجاد این شورا، همگرایی هر  کرد: هدف 
خصوصی  بخش  و  دولت  میان  بیشتر  چه 
بخش  در  شده  اتخاذ  تصمیم های  تا  است 
»تصمیمات  به  متهم  دولت  خارجی  تجارت 
در  آنچه  تمام  و  نشود  بسته«  پشت درهای 
عرصه واقعیت، دغدغه های تولید و صادرات 
اقدامات  و  تصمیم ها  تبعات  و  شده  مطرح 

برای بخش خصوصی مشخص شود.
توسعه  راهبردی  شورای  در  ما  افزود:  وی 
احصای  به  دنبال  اول  وهله  در  صادرات 
کشور  صادرات  بخش  در  موجود  مشکالت 
هستیم، سپس در پی یافتن راهکارهای رفع 
کاربلد  و  خبره  فعاالن  کمک  با  موانع  این 
مختلف  پیشنهادهای  و  بوده  حوزه  این 
بررسی می کنیم.  را  این مشکالت  برای حل 

گفت وگو  هرچه  معتقدیم  گفت:  مودودی 
شکل  بیشتر  خصوصی  بخش  و  دولت  میان 
باشد  بیشتر  طرفین  نظرات  انعکاس  و  گیرد 
و  شد  خواهد  منتهی  مضاعف  همگرایی  به 
رفع  به دنبال  تجارت  توسعه  سازمان  در  ما 
شرایط  در  غیرنفتی  صادرات  توسعه  موانع 

آینده هستیم. ویژه امروز کشور و در 
راهبردی  شورای  در  اینکه  بیان  با  وی 
نخبگان  تمام  غیرنفتی  صادرات  توسعه 
حضور  صادرات  بخش  و  کشور  اقتصادی 
دارند درخصوص انتقادات جدی اعضای این 
شورا و صادرکنندگان بزرگ کشور نسبت به 
دلواپسی  گفت:  ارز  قیمت  بودن  چندنرخی 
بابت  این  از  خصوصی  بخش  در  ما  دوستان 
باعث  ارز  قیمت  بودن  نرخی  چند  که  است 
تاثیرات  که  شود  فسادهایی  و  رانت ها  بروز 
می گذارد.  صادرات  و  تولید  روند  بر  منفی 
ایران  تجارت  توسعه  سازمان  سرپرست 

دغدغه های صادرکنندگان در سال ۹۸
در دومین نشست شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی بررسی شد:
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گزارشخبرنامه

نیز  مرکزی  بانک  منظر  از  البته  کرد:  اظهار 
بانک  چراکه  کرد،  نگاه  موضوع  این  به  باید 
در  تولید  و  صادرات  توسعه  مخالف  مرکزی 
دلواپسی هایی  هم  آنها  بلکه  نیست،  کشور 
تصمیمات  که  دارند  را  نگرانی  این  و  دارند 
منفی  تبعات  یا  تورم  به  منجر  آنها  ارزی 

اقتصاد کشور و مردم نشود. برای 
نعمت زاده،  محمدرضا  جلسه،  این  در 
از  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  اسبق  وزیر 
صادرات  توسعه  راهبردی  شورای  اعضای 
دادن  قرار  اولویت  بر  تاکید  با  غیرنفتی، 
یکی  گفت:  صادرات  برای  ظرفیت سازی 
شورای  گفت وگوی  محورهای  مهم ترین  از 
ظرفیت سازی  برای  راهکار  ارائه  راهبردی، 
صادراتی  سبد  حاضر  حال  در  زیرا  است، 
است  ضروری  و  است  محدود  بسیار  ما 
صادرات  برای  و  تعریف  جدیدی  اقالم  که 
که  چرا  سرمایه گذاری شود،  و  ظرفیت سازی 
ظرفیت های  به کارگیری  بر  تمرکز  و  شعار  با 
توان  فاقد  که  تعطیل  نیمه  واحد های  خالی 
توسعه  انتظار  نمی توان  هستند  رقابت پذیری 

صادرات داشت.
وی افزود: عالوه بر آن، در کنار مقررات زدایی 
از فرآیند صادرات، آزادی عمل مورد نظر برای 
صادرکنندگان و بسترسازی برای مگاپروژه های 
و  مشارکت  با  فقط  و  است  ضروری  صادراتی 
بازارهای  با  ارتباط  برای  باتجربه  افراد  حضور 
صادراتی  اهداف  به  می توان  صادراتی  هدف 
اعضای  از  سلطانی،  مرتضی  یافت.  دست  
و  غیرنفتی  صادرات  توسعه  راهبردی  شورای 
از صادرکنندگان نمونه ملی، عمده ترین دغدغه 
امروز تجارت را عدم یکسان بودن نرخ ارز دانست 
و گفت: هر قدر که دولت در یکسان سازی نرخ 
ارز تعلل کند، به همان اندازه فرصت ها از دست 
می روند و زمینه بروز فساد و عدم تحقق اهداف 
بخش  در  می شود.  مساعد  صادرات  توسعه 
دیگری از این نشست، علی عبدالعلی زاده، وزیر 
اسبق مسکن و شهرسازی و از اعضای شورای 

راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی گفت: حدود 
مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  ابالغ  از  سال   6
از  ارزشمندی  مجموعه  که  سندی  می گذرد، 
اجرایی  برنامه های  و  راهبردهای سرنوشت ساز 
آزاد  بازار  مقاومتی،  اقتصاد  محور  است،  مفید 
است، اما تا امروز فقط درباره آن صحبت شده 
است. وی با اشاره به اینکه به جای دور زدن 
تحریم ها باید در برابر تحریم ها مبارزه کنیم و 
از آن پلی به سوی توسعه بسازیم، افزود: دانش 
اما  نیست،  با تحریم ها کم  برخورد  برابر  ما در 
دولت و حکومت باید شجاعت عمل به دانش 
تک  با  که  می دانیم  همه  باشد.  داشته  را  خود 
گرفت  خواهد  رونق  صادرات  ارز،  شدن  نرخی 
پس الزم است اقتصاد مقاومتی را دوباره و از 
محسن  کنیم.  عمل  آن  به  و  کرده  مرور  ابتدا 
جالل پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، از 
غیر  توسعه صادرات  راهبردی  شورای  اعضای 
شفاف سازی  ملی،  نمونه  صادرکننده  و  نفتی 
خواند  ضروری  را  صادراتی  ارز  بازگشت  روند 
با  مطابق  است  بهتر  حاضر  حال  در  گفت:  و 
شرایط ویژه ناشی از تحریم، به جای صحبت 
صادرات،  توسعه  بلندمدت  برنامه  درخصوص 
به فکر اصالح وضعیت موجود و نحوه تقویت 
کنونی  بازارهای  حفظ  و  نفوذ  برای  بنگاه ها 
باشیم. علینقی مشایخی، استاد دانشگاه صنعتی 
توسعه  راهبردی  شورای  اعضای  از  و  شریف 
بخش  همگرایی  لزوم  بر  غیرنفتی،  صادرات 
واحد  قالب  یک  در  نظرات  ارائه  و  خصوصی 
محورهای  مهم ترین  شناسایی  و  کرد  تاکید 
رفع  و  پیگیری  جهت،  اصالح  برای  نیاز  مورد 
مشکل را به عنوان یکی از اقدامات ضروری این 
شورا دانست. مهدی عبدیان، نایب رئیس اتاق 
بازرگانی قزوین و از اعضای شورای راهبردی 
که  معتقدیم  گفت:  نفتی  غیر  صادرات  توسعه 
این شورا، قابلیت انعکاس مناسب مشکالت و 
راهبردها را دارد و فقط در گام اول باید هویت 

این شورا به تایید مقامات برسد.
وی همچنین شرایط موجود ارزی را مساعد 

و  دانسته  رانت  ایجاد  و  فساد  برای گسترش 
تولیدکنندگان  میان  ناسالم  رقابت  عامل 
همچنین  دانست.  غیرمولد  دالالن  و  اصلی 
و  ملی  نمونه  صادرکننده  سلیمانی،  غالمعلی 
توسعه صادرات  راهبردی  شورای  اعضای  از 
غیر نفتی اظهار کرد: اجازه واردات بدون نیاز 
به انتقال ارز برای زیر یک میلیون دالری ها 
برای شرکت های  بازار ها  تخریب  باعث  فقط 
حال  عین  در  و  می شود  صادراتی  بزرگ 
صادرات  جای  به  تا  داده  آنها  به  منفی  پیام 
خود  محصوالت  واگذاری  به  اقدام  مستقیم، 
به شرکت های اجاره ای شوند که این با روح 
مغایرت  مرکزی  بانک  ارزی  سیاست های 
معضل  این  سریع تر  چه  هر  باید  و  دارد 
انجمن  دبیر  مهدوی،  احمد  شود.  برطرف 
و  ایران  پتروشیمی  کارفرمایی صنعت  صنفی 
توسعه صادرات  راهبردی  شورای  اعضای  از 
یک  وجود  گفت:  نشست  این  در  غیرنفتی، 
خصوصی،  بخش  مشارکت  با  فکر  اتاق 
می تواند  که  است  شایسته ای  اقدامات  از 
زمان  در  را  مناسبی  کارشناسی  اطالعات 
ارائه  کشور  اصلی  تصمیم گیران  به  مناسب 
توسط  شورا  این  جایگاه  باید  بنابراین  دهد 
قرار  حمایت  و  تایید  مورد  نظام  ارشد  سران 
این  در  شده  مطرح  مباحث  که  چرا  گیرد. 
حفظ  هدف  با  و  داشته  ملی  جنبه  شورا، 
تولید  رونق  و  صادرات  توسعه  اشتغال، 

می گیرد. صورت 
 5 بر  تمرکز  با  اعضا  شد  مقرر  پایان  در 
غیرنفتی  صادرات  حوزه  اصلی  مشکل 
صادرات  حوزه  در  مقررات زدایی  نظیر 
جامعی  و  هدفمند  حمایت  خدمات،  و  کاال 
شناسنامه دار،  و  برتر  صادرکنندگان  از 
صادراتی،  هدف  بازارهای  توسعه  و  حفظ 
رفع  و  صادراتی  مشوق های  هدفمندسازی 
خود  پیشنهادی  راهکار های  ارزی  مشکالت 
شورا  آتی  جلسه  به  تصمیم سازی  برای  را 

کنند. ارائه 
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گزارش

الزامات  بخشنامه   ذیل  مرکزی  بانک 
مالیاتی  جدید  تکالیف   ،98 سال  بودجه ای 
مربوط  اولیه که  کرد. حکم  ابالغ  را  بانک ها 
را  بانک ها  است،  بودجه  قانون   6 تبصره  به 
مکلف می کند که با سازمان امور مالیاتی در 
مالیات های  قانون   169 ماده  اجرای  راستای 

کنند. همکاری  مستقیم 
اجرای  از  بانک ها  اگر  ماده،  این  طبق 
جرائم  عالوه بر  زنند،  سرباز  مقرر  تکالیف 
مالیات های مستقیم،  قانون  پیش بینی شده در 
سپرده های  حجم  از  درصد   2 معادل  باید 
اعتباری،  موسسه  یا  بانک  نزد  اشخاص 
عدم همکاری  که  جریمه ای  بپردازند؛  جریمه 
بانک ها با سازمان مالیاتی را پرهزینه خواهد 
کرد. عالوه بر این، بانک ها و موسسات مالی 
درخواست  براساس  موظفند  اعتباری  و 
حساب های  فهرست  مالیاتی،  امور  سازمان 
تراکنش های  اطالعات  و  مودیان  بانکی 
قرار  مذکور  سازمان  اختیار  در  را  بانکی 
بانک  ازسوی  قانونی  مواد  این  ابالغ  دهند. 
به  را  مالیاتی  امور  مرکزی، می تواند سازمان 
برساند  مودیان  اطالعات  از  جدیدی  بانک 
از  سنگین،  جریمه  پیش بینی   به  توجه  با  که 
است.  برخوردار  نیز  باالیی  اجرایی  ضریب 
مواجهه  در  مالیاتی  امور  سازمان  رو  این  از 
و  جدید  ابزارهای  می تواند  مالیاتی،  فرار  با 
ذی نفعان  منافع  که  گیرد  به کار  را  کارآتری 
اقتصاد زیرزمینی ایران را به خطر می اندازد.
بودجه،  قانون  بار،  اولین  برای  نظر  به 
بانکی  اطالعات  ارائه  به  مکلف  را  بانک ها 

کرده  مالیاتی  امور  سازمان  به  مودیان 
بخشنامه،  یک  طی  مرکزی  بانک  است. 
موسسات  و  بانک ها  تمامی  که  کرده  اعالم 
سازمان  درخواست  حسب  موظفند،  اعتباری 
بانکی  حساب های  فهرست  مالیاتی  امور 
را  مودیان  تراکنش های  کلیه  اطالعات  و 
گزارش  سازمان  این  به  ماهانه  به صورت 
بانک ها،  همکاری  عدم  اینکه  ضمن  دهند. 
این  بر  شد.  خواهد  همراه  سنگینی  جرایم  با 
به  اکنون  کشور  مالیاتی  دیده بان  اساس، 
عملی تری  شکل  به  بانکی  اطالعات  سالح 
در  پیش تر  تکلیف  این  است.  شده  مجهز 
شده  پیش بینی  مستقیم  مالیات های  قانون 
به عنوان  مرکزی  بانک  تکلیف  اما  بود، 
می تواند  بانک ها،  به  کشور  پولی  سیاستگذار 

باشد. قانون  اجرایی شدن  گام محکمی در 

مالیاتی بودجه ای  تکالیف 
بودجه ای  تکالیف  سال،  هر  مرکزی  بانک 
تمامی  به  بخشنامه ای  طی  را  بانکی  نظام 
می کند.  ابالغ  اعتباری  موسسات  و  بانک ها 
صورت  اقدام  این  نیز   98 موردبودجه  در 
بودجه ای  تکالیف  از  یکی  که  است  گرفته 
اطالعات  ارائه  جاری،  سال  در  بانکی  نظام 
بند  طبق  است.  مالیاتی  امور  سازمان  به 
سازمان  بودجه،  قانون   )6( تبصره  )ل( 
سال  در  است  شده  مکلف  مالیاتی  امور 
اطالعاتی  پایگاه های  از  استفاده  با  جاری، 
موضوع ماده )169( مکرر قانون مالیات های 
تا  مطالبات  تکلیف  تعیین  به  نسبت  مستقیم، 

اشخاص  از  دولت  مالیات   1397 سال  پایان 
 30 حداقل  و  کرده  اقدام  حقوقی  و  حقیقی 
به ردیف  این مطالبات را وصول و  از  درصد 

این قانون واریز کند. درآمدی 
که  است  شده  تاکید  بودجه،  قانون  طبق 
در  اعتباری  و  مالی  موسسات  و  بانک ها 
سایر  و  فوق  تکالیف  رعایت  عدم  صورت 
قانون  مکرر   )169( ماده  در  مقرر  تکالیف 
آن،  اجرایی  آیین نامه  و  مستقیم  مالیات های 
مالیات های  قانون  طبق  اینکه  بر  عالوه 
باید  می شوند،  جرایمی  مشمول  مستقیم 
اشخاص  سپرده های  حجم  درصد   2 معادل 
هر  در  اعتباری  مالی  موسسه  و  بانک  نزد 
عدد  دوم،  جریمه  بپردازند.  جریمه  سال، 
باالیی محسوب می شود که با توجه به ابالغ 
بانک مرکزی، احتمال همکاری نکردن نظام 
را کم می کند.  مالیاتی  امور  با سازمان  بانکی 
اما تکالیف بودجه ای مربوط به همکاری نظام 
بانکی و سازمان امور مالیاتی به همین تبصره 
به   )16( تبصره  )ح(  بند  طبق  نمی شود.  ختم 
بانکی،  تراکنش های  شفافیت  افزایش  منظور 
مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، 
یک  مدت  ظرف  است  مجاز  مرکزی  بانک 
بودجه،  قانون  شدن  الزم االجرا  از  پس  ماه 
فاقد  حقیقی  اشخاص  بانکی  حساب های 
ملی  شناسه  فاقد  حقوقی  افراد  و  ملی  شماره 

را مسدود کند.
همچنیـن کلیـه بانک ها و موسسـات مالی و 
اعتباری موظفند بر اسـاس درخواسـت سازمان 
بانکـی  فهرسـت حسـاب های  مالیاتـی،  امـور 

آغاز مالیات ستانی با رصد حساب های بانکی
پیامدهای دستور جدید به بانک ها درباره تراکنش های بانکی
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گزارشخبرنامه

تراکنش هـای  بـه کلیـه  و اطالعـات مربـوط 
مودیـان  بین بانکـی(  و  بانکـی  بانکـی)درون 
را به صـورت ماهانـه در اختیـار سـازمان امـور 
از ایـن پـس،  بنابرایـن  مالیاتـی قـرار دهنـد. 
حسـاب های بانکـی مودیـان هـر مـاه تحـت 
به طـور  قـرار خواهـد گرفـت.  مالیاتـی  رصـد 
خالصـه ایـن تکالیـف بودجـه ای نشـان از دو 
تصمیـم جدیـد بـرای بانک هـا دارد، نخسـت 
آنکـه بانک ها باید درخواسـت سـازمان مالیاتی 
بـرای دسترسـی بـه تراکنش هـای مودیـان را 
اجابـت کننـد و در بازه های یک ماهـه، گزارش 
دهنـد. دوم اینکـه بانک هـا در صـورت عـدم 
ارائـه اطالعـات، با جریمـه سـنگینی معادل 2 
درصـد از کل سـپرده های نـزد بانـک، روبـه رو 

شـد. خواهند 

تراکنش ها بررسی  سابقه 
که  شد  شنیده  بارها  اخیر،  سال های  در 
سازمان امور مالیاتی و نظام بانکی در تبادل 
گزارش  به  خورده اند.  چالش  به  اطالعات، 
حساب های  بررسی  مالیاتی،  امور  سازمان 
بانکی که از سال ها قبل در دستور کار دولت 
آیین نامه  1395در  سال  دی  در  داشت،  قرار 
قانون  مکرر   169 ماده   5 تبصره  اجرایی 
برمبنای  تا  شد  جدی  مستقیم  مالیات های 
باالی  بانکی  تراکنش های  آیین نامه  این 
امور  سازمان  توسط  تومان  میلیون   500
اقتصادنیوز،  گزارش  به  شود.  بررسی  مالیاتی 
امورمالیاتی  سازمان  اخیر  سال های  در 
رسیدگی  شیوه  درباره  تکمیلی  دستورالعمل 
برای  مشکوک  بانکی  تراکنش های  به 
نیز  را   1394 تا   1391 سال های  عملکرد 
چنانچه  این دستورالعمل،  پایه  بر  کرد.  ابالغ 
جمع بدهکار یا بستانکار مجموع حساب های 
بیش  سال  یک  در  حقیقی  اشخاص  بانکی 
ویژه  بازرسی  دفتر  شود،  تومان  میلیارد   5 از 
به  موظف  مالیاتی  فرار  و  پولشویی  با  مبارزه 
اطالعات  باید  اساس  این  بر  است.  استعالم 

دارایی ها  و  کار  و  کسب  میزان  با  حساب ها 
تا  می گرفت  قرار  بررسی  مورد  زمان  هم 
حساب های  از  استفاده  با  سودجو  اشخاص 
امور  با هویت های مختلف، سازمان  و  متعدد 

نیندازند. اشتباه  به  را  مالیاتی 
با  جدید  طرح  این  زمان،  همان  از  اما 
مواجه  بسیاری  مقاومت های  و  مخالفت ها 
با  که  بودند  ذی نفعانی  طرف  یک  از  شد. 
و  داشتند  مشکل  بررسی  این  سازوکارهای 
اطالعات  ارائه  بانکی،  شبکه  دیگر،  از طرف 
مالیاتی  سازمان  به  خود  مشتریان  بانکی 
تلقی  مشتریانش  نارضایتی  جهت  در  را 
سپرده ها  خروج  به  نسبت  بانک ها  می کرد. 
درباره  البته  بودند.  نگران  بانکی  شبکه  از 
نرخ  اگر  معتقدند  کارشناسان  موضوع،  این 
مردم  پیش بینی  شرایط  و  مثبت  واقعی  سود 
حساب های  رصد  باشد،  متعادل  تورم  از 
نخواهد  آن  سبب  حاکمیت،  سوی  از  بانکی 
خارج  بانک  از  را  خود  سپرده  افراد  که  شد 
کارشناسان  از  گروه  این  نتیجه  در  کنند. 
سلب  سبب  قانونی  چنین  اجرای  معتقدند 
نخواهد  بانکی  نظام  از  سپرده گذار  اعتماد 
به صورت  دسترسی ها  این  اگر  چراکه  شد. 
نگرانی  گیرد،  صورت  نیاز  حسب  و  موردی 
افراد  میان  در  بابت  این  از  بی اعتمادی  و 
هستند،  پایبند  قانون  به  که  شرکت هایی  یا 

داشت. نخواهد  جایی 
اما در سوی دیگر، ذی نفعان که گردانندگان 
به  نسبت  بودند،  ایران  اقتصادزیرزمینی 
داشتند.  مخالف  موضع  شفافیت  ارتقای 
زیرزمینی  اقتصاد  گستره  که  هم  زمانی  تا 
در  دولت  باشد،  وسیع تر  اقتصاد  یک  در 
در  می شود.  مواجه  مشکل  با  مالیات  اخذ 
درجه  از  اقتصاد  که  کشورهایی  در  مقابل، 
پرداخت  است،  برخوردار  باالتری  شفافیت 
در  می گیرد.  صورت  راحتی  به  نیز  مالیات 
فعلی،  شرایط  در  بخواهد  دولت  اگر  نتیجه 
مالیاتی  فرار  کاهش  محل  از  جدیدی  درآمد 

تمام  اطالعاتی  بانک  به  باید  آورد،  به دست 
راستای  در  بانکی،  و  اقتصادی  فعالیت های 
نظیر  اقتصادی  فعالیت های  شفافیت 
معامالتی،  اعتباری،  و  پولی  مالی،  اطالعات 
و  حقیقی  اشخاص  ملکی  و  سرمایه ای 
کشور  مالیاتی  امور  سازمان  در  حقوقی 
به اطالعات  باشد. دسترسی  دسترسی داشته 
که  باشد  مفید  جهت  این  از  می تواند  بانکی 
در  مالیاتی  فرار  که  شکلی  هر  به  هرکسی 
نهایت  در  باشد،  داشته  مختلف  بخش های 
خانوار  درون  افراد  درآمد  در  را  مساله  این 
صاحب  کنید  تصور  مثال  می دهد.  نشان 
خود  عملکرد  بر  مالیات  بخش  در  بنگاهی 
فرار مالیاتی دارد و درآمدهای کاری خود را 
افزایش  را  خود  هزینه های  یا  می کند  پنهان 
درآمدهای  به  نهایت  در  اقالم  این  می دهد. 
یا نزدیکان وی منتقل می شود  صاحب بنگاه 
ردیابی  قابل  بانکی  تراکنش های  از طریق  و 
قانون  از  پیش  که  اقداماتی  اجرای  است. 
شد  موجب  شده،  انجام   98 سال  بودجه 
امور مالیاتی  تا)به گفته رئیس سابق سازمان 
 97 بهمن  نیمه  تا   95 دوم  نیمه  از  کشور( 
بانکی  تراکنش های  به  رسیدگی  محل  از 
میلیارد  هزار   15,3 بر  بالغ  مبلغی  مشکوک، 
تشخیص(  برگ  صدور  )با  مودیان  از  تومان 

بگیرد. صورت  مالیات  مطالبه 
عـالوه بر ایـن، فایـده دیگری که دسترسـی 
سـازمان امـور مالیاتـی بـه حسـاب های بانکی 
پایـگاه  یـک  ایجـاد  باشـد،  داشـته  می توانـد 
جامـع از وضعیـت درآمـدی افراد جامعه اسـت. 
بـه حسـاب های  اسـاس، دسترسـی  ایـن  بـر 
بانکـی ذیـل طـرح جامـع مالیاتـی، می توانـد 
بانـک اطالعاتی ارزشـمندی را در اختیار دولت 
ایـن طریـق، سیاسـت های  از  تـا  قـرار دهـد 
حمایتـی نیـز از هدفمنـدی بیشـتری برخوردار 
دهک هـای  در  موجـود  خانوارهـای  و  شـوند 
بـاالی جامعـه، بـا ضریـب اطمینـان باالتـری 

شوند. شناسـایی 
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گزارش

چالش های صنعت نساجی و پوشاک در سال 
سال  در  اولیه«  مواد  »تامین  کدامند؟  جاری 
میان  در  چالش ها  مهم ترین  از  یکی  گذشته 
بازگشت  با  همزمان  که  بود  مختلف  صنایع 
ارزی  سیاست های  با  تداخل  در  و  تحریم ها 
دولت، مشکالت زیادی را برای صنایع کشور از 
جمله صنعت نساجی به وجود آورد. اما در سال 
جاری عالوه بر »تامین مواد اولیه«، مشکالتی 
منابع  »تامین  نقدینگی«،  »کاهش  همچون 
ارزی«، »رکود در بازار« و »قاچاق« به عنوان 
اصلی ترین مسائل این صنعت به شمار می رود؛ 
مشکالتی که به گفته صنعتگران حوزه نساجی 
از  نیمی  با  تولیدی  واحدهای  تا  شده  باعث 
وزارت  متولیان  اگرچه  کنند.  کار  خود  ظرفیت 
صنعت نیز بیکار ننشسته اند و از برنامه های این 
وزارت در راستای تقویت تولید صنعت نساجی 
و گره گشایی از مشکالت فعاالن این صنعت 
نظرات  برآیند  حال،  این  با  اما  می دهند،  خبر 
که  است  آن  از  حاکی  پوشاک  فعاالن صنعت 
برای نجات صنعت نساجی باید به طور همزمان 
در دو حوزه بازار داخلی و خارجی ظرفیت سازی 
به  منجر  می تواند  بازارها  فعال سازی  کرد؛ 
این  غیر  در  شود.  تولید  درصدی   30 افزایش 
صورت انباشت کاال و حبس نقدینگی در انبار ها 

را شاهد خواهیم بود.
صنعت پوشاک و نساجی یکی از صنایعی است 
به  امروز  اما  زیادی داشت  که در گذشته رونق 
لطف قاچاق پوشاک، این صنعت به زمین خورده 
و به سختی به حیات خود ادامه می دهد. »تامین 
و  »رکود«  نقدینگی«،  »کاهش  اولیه«،  مواد 
این  فعاالن  که  است  مشکالتی  از  »قاچاق« 
همزمان  اما  گریبانند.  به  دست  آن  با  صنعت 
صنایع  که  مشکالتی  و  تحریم ها  جدید  دور  با 

مختلف در واردات اجناس مورد نیاز خود مواجه 
شدند، باعث شده تا »تامین مواد اولیه« بیش از 
پیش برای صنعت نساجی حیاتی شود. مشکالت 
تامین مایحتاج صنایع نساجی در سال گذشته به 
حدی باال گرفت که کارگروه بررسی و پیگیری 
به دستور وزیرصنعت  پوشاک  اولیه  مواد  تامین 
راه اندازی شد تا مواد اولیه را با نرخ دولتی و با 
هدف حذف واسطه ها در میان فعاالن این حوزه 
توزیع کند. در نخستین دور از این توزیع عمومی، 
حواله 700 مترپارچه با نرخ 5 الی 7 هزار تومان 
زیر قیمت بازار و در دورهای بعدی نیز یک هزار 
و  چسب  الیی  آستری،  پارچه  نخ،  تن   200 و 
پارچه مانتویی عرضه شد. چهاردهمین مرحله از 
توزیع مواد اولیه پوشاک نیز در سال جاری انجام 
گرفت وانواع »الی چسب« به متراژ 250 هزار 
این  دیگر  اقدام  توزیع شد.  متقاضیان  بین  یارد 
کارگروه اما، ارتباط میان تاجر و تولیدکننده بود تا 
بتوانند بدون واسطه، کاال را از واردکننده دریافت 
کنند. اگرچه فعاالن اقتصادی به این روش توزیع 
مواد  توزیع  که  بودند  معتقد  و  داشتند  انتقاداتی 
تولید  هزینه های  کاهش  باعث  نتوانسته  اولیه 
شود و در عین حال همه تولیدکنندگان موفق به 

دریافت مواد اولیه این کارگروه نشده اند.
تامین  وزارت صنعت،  متولیان  در عین حال، 
این  هدف  جدی ترین  عنوان  به  را  اولیه  مواد 
وزارتخانه در سال 98 عنوان می کنند و بر این 
در  موجود  موانع  رفع  که  دارند  تاکید  موضوع 
اقدامات  و  پیگیری  با جدیت  اولیه  مواد  تامین 
افسانه  رابطه،  همین  در  می شود.  انجام  الزم 
محرابی، مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک 
و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی 
صنایع  در  تولید  رونق  کرد:  تاکید  اظهاراتی 
نساجی، پوشاک و کفش از برنامه های اولویت دار 

وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جدید 
است. همچنین ارتقای کیفی و کمی رقابت پذیر 
بودن و صادرات محور کردن این صنایع از دیگر 
برنامه های مهم در سال98 است. طبق اعالم 
محرابی، تامین مواد اولیه داخلی و وارداتی در 
دستورکار معاونت امور صنایع قرار گرفته و در 
مواد  تامین  در  موجود  موانع  رفع  راستا،  این 
اولیه  »مواد  ارز«،  »تخصیص  جمله  از  اولیه 
دامپزشکی  سازمان  »مشکالت  و  پتروشیمی« 

در واردات پوست« با جدیت پیگیری می شود.
نیز  پیش  چندی  تعادل،  روزنامه  گزارش  به 
و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون  مقیمی،  فرشاد 
تجارت از ابالغ سند راهبردی پوشاک در آینده 
نزدیک خبرداده و گفته بود که اجرای این سند 
ارزش  با  و  صادرات محور  تولیدات  توسعه  در 
از  »حمایت  او،  گفته  به  است  موثر  باال  افزوده 
تولیدات رقابت پذیر داخلی«، »ارتقاء سطح کمی 
برقراری  جهت  الزم  بستر  »ایجاد  و  کیفی«  و 
از  جهانی«  و  منطقه ای  رقبای  با  برابر  شرایط 
مهم ترین برنامه های توسعه این صنعت به شمار 
می رود. مقیمی همچنین پیگیری استقرار نظام 
قانونمند فعالیت واردکنندگان محصوالت نساجی 
و پوشاک نظیر »ثبت نمایندگی رسمی پوشاک 
و  رهگیری«  و  کاال  شناسه  »طرح  وارداتی«، 
»ایجاد انسجام و یکپارچگی در مبادی مختلف 
وارداتی مانند اصالح رویه های واردات از مناطق 
آزاد« را از دیگر برنامه های این بخش عنوان کرد. 
برآیند اظهارات متولیان وزارت صنعت نشان 
صنعت  نجات  وزارتخانه،  این  که  می دهد 
نساجی را به عنوان یکی از اهداف جدی خود 
و  داده  قرار  در سال جاری  تولید  تقویت  برای 
این  فعاالن  مشکالت  رفع  برای  جدی  عزمی 

بخش دارد.

4 چالش مهم در صنعت نساجی
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گزارشخبرنامه

یـا  رکـود  شـرایط  بـا  بنگاه هـا  مواجهـه 
موسسـه  باشـد؟  بایـد  چگونـه  بحـران 
توصیـه   ۹ مواجهـه  ایـن  بـرای  مک کنـزی 
ارائـه کـرده اسـت. ارزیابی ها نشـان می دهد 
کـه یافتـن شـرایط تـوازن و روش هایـی که 
باشـند،  داشـته  مناسـب  بازخـورد  زمـان 
و  دارد  ویـژه ای  اهمیـت  رکـود  زمـان  در 
بنگاه هـای سـالم تر در شـرایط بـروز رکـود، 
تاب آورتـر و مقاوم تـر خواهنـد بـود. رویکـرد 
بنگاه هـای مقـاوم در زمینـه کاهـش هزینه، 
نیـروی  از  پشـتیبانی  و  بهـره وری  ارتقـای 
کار به گونـه ای اسـت کـه همچنـان حاشـیه 
خـود  بنـگاه  بـرای  کـم  هرچنـد  را  سـودی 

حفـظ خواهنـد کـرد.
ارزیابی هـا نشـان می دهـد رشـد اقتصادی 
تحت تاثیـر  گذشـته  سـال  ابتدایـی  مـاه   ۹
منفـی  صنعتـی  و  نفتـی  تولیـدات  عقبگـرد 
شـده اسـت. بـه گـواه آمارهـا یـک پنجم از 
میـزان تولیـدات صنعتـی اقتصـاد ایـران در 
پاییـز ۹۶، در پاییـز ۹۷ ناپدیـد و دیگر وجود 
نداشـته اسـت. تحلیلگـران براین باورنـد کـه 
شـرایط ناپایـدار اقتصـاد در سـال ۹۷ باعـث 
شـده بنگاه هـای تولیـدی در شـرایط رکـود 
تولیدشـان  تیـراژ  و  گیرنـد  قـرار  بحـران  و 
کاهـش یابـد. امـا بنگاه هـا در شـرایط بـروز 
رکـود یـا بحـران بایـد چـه مسـیری را طی 
شـوند؟  مقاوم پذیـر  و  تاب آورتـر  تـا  کننـد 
در  مک کنـزی  معتبـر  مطالعاتـی  موسسـه 

بـا  بنگاه هـا  رویا رویـی  نحـوه  گزارشـی 
اقتصـاد  در  را  بحـران  یـا  رکـود  شـرایط 
تشـریح کـرده اسـت. براسـاس ایـن گزارش 
در  هسـتند  سـالم تر  امـروز  کـه  بنگاه هایـی 
شـرایط بـروز رکـود مقاوم تـر خواهنـد بـود 
زمینـه  در  مقـاوم  بنگاه هـای  رویکـرد  زیـرا 
»کاهـش هزینه هـا«، »ارتقـای بهـره وری« 
به گونـه ای  کار«  نیـروی  از  »پشـتیبانی  و 
را  سـودی  حاشـیه  همچنـان  کـه  اسـت 
حفـظ  خـود  بنـگاه  بـرای  کمتـر  چنـد  هـر 
از  کـه  پیـش رو  گـزارش  در  کـرد.  خواهنـد 
سـوی معاونـت بررسـی های اقتصـادی اتاق 
بازرگانـی تهـران منتشـر شـده، تکنیک های 
در  بحرانـی  شـرایط  بـا  بنگاه هـا  رویارویـی 

قالـب ۹ توصیـه ارائـه شـده اسـت.
بازارهـای  بـر  حاکـم  اقتصـادی  فضـای 
بـا  گذشـته  سـال  دو  طـی  کشـور  مختلـف 
التهاب هـای زیـادی مواجـه بـوده اسـت. در 
میـان عوامـل مختلفـی کـه تولیـد داخلی را 
در سـال گذشـته بـا مشـکل مواجـه کـرده، 
بـه نظـر می رسـد تاثیـر بحـران ایجاد شـده 
آنـی  سیاسـت های  صـدور  و  ارز  بـازار  در 
بسـزایی  اهمیـت  از  تجـاری  لحظـه ای  و 
برخـوردار باشـد. نـرخ ارز به عنـوان متغیـری 
کـه ارتبـاط بیـن دنیـای خـارج بـا اقتصـاد 
اهمیـت  دارای  می سـازد،  برقـرار  را  داخلـی 
زیـادی اسـت و نوسـانات این نـرخ می تواند 
را  داخلـی  اقتصـاد  فعالیت هـای  تمامـی 

در  ارزی،  جهـش  دهـد.  قـرار  تاثیـر  تحـت 
واردات  بـه  به شـدت  کـه  ایـران  اقتصـاد 
وابسـته شـده، باعـث شـده اسـت تـا فرآیند 
تولیـد در داخـل هـم بـه لحـاظ تامیـن مواد 
خطـوط  نیـاز  مـورد  ماشـین آالت  و  اولیـه 
ایجـاد  بی ثباتـی  لحـاظ  بـه  هـم  و  تولیـد 
آینـده  در  اطمینـان  نبـود  و  بـازار  در  شـده 
و همچنیـن سـایر مـوارد مرتبـط بـه شـدت 
دیگـر،  سـوی  از  گیـرد.  قـرار  تاثیـر  تحـت 
سـال  در  متعـدد  بخشـنامه های  صـدور 
گذشـته، بسـیاری از دسـت اندازهایی را کـه 
تـا پیـش از ایـن وجـود نداشـت را بـر سـر 
تولیدکننـدگان و صاحبـان صنایـع قـرار  راه 
داد. ایـن بخشـنامه های خلق السـاعه جـذب 
فعـاالن  دیـد  افـق  و  سـخت  را  سـرمایه  ها 
و  تیـره  سـرمایه گذاری  بـرای  را  اقتصـادی 
تار کـرده اسـت. موسسـه مشـاوره مدیریتی 
مک کنـزی در آوریـل ۲۰۱۹ گفت وگویـی را 
بـا یکـی از شـرکای خود »اسـون اسـمیت« 
درخصـوص امـکان بـروز رکـود در آینـده و 
نحـوه آمـاده شـدن بنگاه ها بـرای رویا رویی 
بـا آن را از طریـق پادکسـتی منتشـر کـرده 
اسـت. در ادامـه برخـی از نـکات اسـتخراج 
شـده از ایـن گفت وگـو ارائـه شـده اسـت.

بنگاهها به توصیه ۹
احتمـال بـروز رکـود در اقتصـاد جهانـی بـا 
توجـه بـه تجربـه سیاسـت های پولـی جدیـد 

۹ توصیه به کسب وکارها برای مقابله با رکود
موسسهمککنزیارائهکرد:
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گزارش

و تغییـرات ایجـاد شـده در نـرخ بهـره از ایـن 
لحـاظ که حبـاب بعـدی در کجا اتفـاق خواهد 
افتـاد؛ در بـازار مسـکن یـا در بـازار تکنولوژی، 
آنچـه  ولـی  دارد،  بیشـتری  بررسـی  بـه  نیـاز 
مشـخص اسـت ایـن موضـوع اسـت کـه بـه 
دلیـل طیـف بـاالی اثرگـذاری رکـود بعـدی 
بـر سـطوح بیشـتری از بخش هـا، تفـاوت آن 
بـا رکودهـای قبلـی پررنگ خواهد بـود. بخش 
مالـی جـزو الینفـک تاثیرپذیـر از بحـران آتی 
اسـت، بـازار اوراق به ویـژه در منطقه آسـیا هم 
از بـروز بحـران متاثـر خواهـد شـد. اثرپذیـری 
مناطـق  برخـی  در  هـم  بهـره  نـرخ  و  تـورم 
شـروع شـده اسـت. بـه هـر حـال بحـران یـا 
رکـود بعدی جهانـی، تصویری کامـا متفاوت 
بـه  مهـم  توصیه هـای  امـا  داشـت.  خواهـد 
بنگاه هـا بـرای آمـاده شـدن قبل از بـروز رکود 

یـا در حیـن و بعـد از آن چیسـت؟

ایـن  سـاده  پاسـخ  نخسـت:  توصیـه
بنـگاه  یـک  امـروز،  هرقـدر  کـه  اسـت 
سـالم تر باشـد، فـردا، فصل بعـد و دوره های 
و  تاب آورتـر  رکـود،  بـروز  شـرایط  در  بعـد 
بـا  بنگاه هـای  بـود.  خواهـد  مقاوم پذیرتـر 

بیشـتری  ضربه گیـر  کمتـر  هزینـه  سـطح 
بـرای مقابلـه بـا رکـود دارنـد. اگـر ترازنامه 
باشـد،  شـده  اهـرم  کمتـر  بنگاه هـا  ایـن 
بیشـتری  ظرفیـت  آنهـا  صـورت  ایـن  در 
بـرای گـردش امـور و رفـع مسـائل جـاری 
سـرمایه گذاری  بـرای  باالتـری  ظرفیـت  و 
سـرمایه گذاری  زمینه هـای  بررسـی  دارنـد. 
هـم  پسـارکود  یـا  پسـابحران  زمـان  در 
مـوارد  ایـن  یافتـن  اسـت.  موضـوع مهمـی 
می توانـد امـکان هدایـت نیروهـای کارآمـد 
کنـد. تسـهیل  را  رشـد  بـه  شـتاب دهی  و 

توصیـهدوم: بررسـی ها نشـان می دهـد 
از  برخـی  بحـران،  بـروز  زمـان  در  کـه 
بنگاه هـا کمتـر دچـار پیامدهـای منفی رکود 
شـده یـا در حیـن بهبـود بـه سـرعت امکان 
توسـعه دارنـد. در بررسـی پروفایـل درآمدی 
بنگاه هـای  بـا  آن  مقایسـه  و  بنگاه هـا  ایـن 
آسـیب پذیر، تفـاوت زیـادی وجـود نـدارد و 
تفـاوت اصلـی ایـن دو گـروه بنگاه در سـود 
حاشـیه ای دو گـروه در زمـان رکـود اسـت. 
رکـود  زمـان  در  مقـاوم  بنگاه هـای  سـود 
نرخـی کمتـر.  بـا  البتـه  رشـد می کنـد  هـم 

دلیـل ایـن اتفـاق وجود رویکـرد پیشـگیرانه 
بنگاه هاسـت.  ایـن  در  هزینـه  کاهـش 
غیرمقـاوم،  بنگاه هـای  در  کـه  حالـی  در 
معمـوال ایـن موضـوع بـه بعـد از بحران هـا 
روی  مقـاوم،  بنگاه هـای  می شـود.  موکـول 
نسـبت اهرمـی، زیـاد کار می کننـد بـه  ویژه 
ایـن  سـرمایه گذاری.  کاهـش  طریـق  از 
موقعیـت  در  آنهـا  باعـث می شـود  اقدامـات 

بهتـر نقـدی قـرار داشـته باشـند.

کاهـش  بـا  همـراه  سـوم:  توصیـه
هزینـه، بایـد بـه موضـوع بهبـود بهـره وری 
هـم توجـه کـرد. همـواره و در همه شـرایط 
)بـه ویـژه در زمـان بروز رکـود یـا بحران(، 
هـر  بهبـود  الزامـات  از  بهـره وری  ارتقـای 
می تـوان  همچنیـن  اسـت.  کسـب وکاری 
جدیـد  سـرمایه گذاری  تصمیمـات  برخـی 
بـه  بـه عـدم قطعیـت موجـود  توجـه  بـا  را 
تعویـق انداخـت و در زمـان مناسـب، مجددا 
بـاال  سـرعت  بـا  را  جدیـد  سـرمایه گذاری 

داد. شـتاب 

توصیـهچهـارم: در شـرایط بحـران و 
هـم  کار  نیـروی  از  پشـتیبانی  نحـوه  رکـود 
مطرح اسـت. آنچه در این شـرایط مشـخص 
اسـت اینکـه بنگاه هـا امـکان جبـران همـه 
هزینه هـا را ندارند و الزم اسـت با مشـارکت 
بخـش عمومـی، راه حـل مناسـبی را مثا به 
ایـن صـورت کـه نیمـی از هزینه هـای مازاد 
دیگـر  نیمـی  و  دولـت  توسـط  کار  نیـروی 
توسـط بنـگاه، پرداخت شـود، انتخـاب کرد. 
نیسـتیم  فریدمـن  میلتـون  دوره  در  اکنـون 
کـه در زمانـی کـه تقاضا وجـود ندارد، شـما 
نیـروی کار را اخـراج کنیـد و منتظـر باشـید 
تـا خود بـازار، مسـائل شـاغان بیکار شـده 
فعلـی  تنش هـای  از  بسـیاری  رفـع کنـد.  را 
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گزارشخبرنامه

در صحنـه سیاسـی، بـه دلیـل عـدم توجـه 
دقیـق بـه این مـوارد و عدم توجـه نهادهای 
در  بـه وظایف شـان  دولتـی و کسـب وکارها 
بسـیاری  می گیـرد.  شـکل  جامعـه  مقابـل 
و  تربیـت  در حـال  کـه  بنگاه هـا هسـتند  از 
آمـوزش نیـروی کار فعلـی خـود متناسـب با 

نیازهـا و مشـاغل جدیـد آینـده هسـتند.

توصیـهپنجـم: برخـی در زمـان بـروز 
کـه  می کننـد  عنـوان  بحـران  یـا  رکـود 
خـوب،  بحـران  یـک  تـا  ندهیـد  »اجـازه 
خصـوص  ایـن  در  شـود.«  تلـف  و  ضایـع 
نمونه هـای گوناگونـی در رابطـه بـا عملکـرد 
برخـی بنگاه هـا وجـود دارد. بهتریـن نمونـه 
کسـانی هسـتند کـه در زمـان بـروز بحـران 
بـرای  تقاضـا  زمینه هایـی کـه همچنـان  در 
آنهـا وجـود دارد و در حال گسـترش اسـت، 
سـرمایه گذاری می کننـد ماننـد فناوری هـای 
در  جدیـد  تکنولوژی هـای  انـرژی،  جدیـد 
نیمـه  تکنولـوژی  و  سـاخت  صنعـت  زمینـه 
نحـوه  دیگـر،  موضـوع  جدیـد.  هادی هـای 
زمـان  در  فرصت هاسـت.  از  بهره بـرداری 
بحـران یـا رکـود، برخـی بنگاه هـا از صحنه 
شـرایط  ایـن  در  می شـوند،  خـارج  بـازار 
کنش گرایانـه،  رویکـرد  اتخـاذ  بـا  می تـوان 
از  را  متخصـص  کار  نیـروی  یـا  دارایی هـا 
سـمت بنگاه هـای مذکـور بـه سـمت بنـگاه 

خـود جـذب کـرد.

و  ادغـام  گزینـه  ششـم:  توصیـه
بـرای  رکـود،  و  بحـران  زمـان  در  تملیـک، 
طوالنـی  مدت هـای  کـه  سـرمایه گذارانی 
بایـد منتظر باشـند تـا سـرمایه الزم را برای 
توسـعه فعالیـت خـود کسـب کنند، شـاید به 
الزامـا  نـه  و  آن  بـودن  دسـترس  در  دلیـل 
زیـرا  باشـد  خوبـی  انتخـاب  بـودن،  ارزان 

چـه بسـا بنگاه هایـی کـه خریـد خـود را در 
هـر شـرایطی چـه گران و چـه ارزان باشـد، 
از  صحیح تـری  عملکـرد  می دهنـد،  انجـام 

حیـث ایجـاد یـک رویـه پیوسـته دارنـد.

دیجیتالـی،  تخریـب  هفتـم:  توصیـه
و  برنـدگان  و  شـده  شـروع  مدت هاسـت 
بـه  هسـتند.  مشـخص  هـم  آن  بازنـدگان 
یـا  بحـران  بـروز  زمـان  در  می رسـد  نظـر 
رکـود، شـکاف بیـن دو گـروه بیشـتر خواهد 
تقاضـای  بـه  کـه  حوزه هـا  برخـی  شـد. 
ماننـد  دارنـد  بیشـتری  حساسـیت  عمومـی 
خرده فروشـی از جانـب فعـاالن آنایـن این 

هسـتند. تحت فشـار  فعالیـت،  گـروه 
فعالیـت  سـوی  بـه  وضعیـت  تبدیـل 
باعـث  ابتـدا  در  اسـت  ممکـن  آنایـن، 
جهـش درآمـد شـود. در مـورد فعالیت هایـی 
رقبـای  سـمت  از  فشـار  معـرض  در  کـه 
می توانـد  تقاضـا  کاهـش  هسـتند،  آناینـی 
شـدت بیشـتری گرفتـه و افـت بیشـتری را 
باشـد.  داشـته  دنبـال  بـه  آناینی هـا  بـرای 
زمینـه  در  سـرمایه گذاری  بـرای  فرصـت 
آینـده  دارد.  وجـود  آناینـی  فعالیت هـای 
آنایـن  و  دیجیتالـی  فعالیت هـای  شـامل 
اسـت و در شـرایط بحـران و رکود، شـکاف 
آناینـی و  بیـن سـودآوری کسـب وکارهای 

می یابـد. افزایـش  غیرآناینـی 

موفـق،  بنگاه هـای  هشـتم:  توصیـه
آنهـا  هسـتند.  شـرایط  مراقـب  و  هوشـیار 
تغییـرات  برابـر  در  را  سازمان هایشـان 
سـناریوهای  همیشـه  و  کرده انـد  حسـاس 
متفاوتـی را بـرای واکنـش و پاسـخ دهی بـه 
شـرایط بحـران یـا رکود دارنـد. آنهـا از این 
طریـق هم آگاهی خود را نسـبت به شـرایط 
ارتقـا داده و هـم آمادگی بـرای مقابله با آن 

داشـته  بایـد کتاب بـازی  بنگاه هـا  دارنـد.  را 
باشـند بـرای اینکـه در زمـان بـروز رکـود، 
سـناریو های  همـراه  بـه  بکننـد  بایـد  چـه 
ایـن  چگونـه  اسـت  ممکـن  کـه  گوناگـون 

بیفتـد. اتفـاق 

توصیـهنهم: در شـرایط بحـران یا رکود 
پیچیـده  و  بغرنـج  شـرایط  کـه  هنگامـی  و 
اسـت، مهم تریـن توصیـه بـه بنگاه هـا ایـن 
خـود  کالیبراسـیون  کنیـد  سـعی  کـه  اسـت 
می دهـد  نشـان  بررسـی ها  کنیـد.  حفـظ  را 
کـه هیـچ رکـودی وجـود نـدارد کـه عمری 
بیـش از یـک تـا دوسـال داشـته باشـد و در 
هـر صورت هـر رکـودی، پایـان می یابد. در 
نتیجـه بایـد منتظـر زمـان خـوب باشـیم. در 
زمـان بحـران و رکـود بایـد دائمـا بـه فکـر 
کاهـش هزینـه و انجـام یکسـری اقدامـات 
کـه  اقداماتـی  کـرد  فرامـوش  نبایـد  بـود. 
در زمـان رکـود در رابطـه بـا آینـده، انجـام 
بـرای  کـه  اقداماتـی  انـدازه  بـه  می شـود، 
مهـم  می گیـرد،  صـورت  آن  بـا  مقابلـه 

. هسـتند

رکـود  اوضـاع  بـا  بنـگاه  کالیبراسـیون 
معمـوال  اسـت.  دشـوار  بسـیار  بحـران،  یـا 
در  نیسـت،  زیـاد  بنگاه هـا  سودحاشـیه ای 
نتیجـه در حیـن رکـود، ممکن اسـت تصویر 
وضعیـت  تغییـر  به سـرعت  بنـگاه،  درآمـدی 
داده و ناخوشـایند شـود. پاسـخ دادن مناسب 
در ایـن شـرایط مهـم اسـت. یافتـن شـرایط 
بازخـورد  زمـان  کـه  روش هایـی  و  تـوازن 
رکـود  زمـان  در  باشـند،  داشـته  مناسـب 
اهمیـت ویـژه ای دارد. بـرای هـر اقتصادی، 
زشـت  و  بـد  بـزرگ،  اتفاقـی  رکـود  بـروز 
اسـت. امـا بایـد بـه فکـر آینـده هم بـود که 

باشـد. داشـته  بهتـری  تصویـر  می توانـد 
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گزارش

نساجیاستانها

رئیـس هیئـت مدیـره انجمـن نسـاجی اسـتان یـزد بـا اشـاره بـه 
قدمـت طوالنـی و سـابقه درخشـان صنعـت نسـاجی در اسـتان یـزد 
گفـت: جـای برنـد در صنعـت نسـاجی اسـتان خالـی اسـت. مجتبـی 
دسـتمالچیان در سـتاد راهبـردی و مدیریـت اقتصاد مقاومتی اسـتان 
یـزد بـا اشـاره بـه اینکه قدمـت صنعت نسـاجی در یزد بسـیار اسـت 
بـه  یـزد  در  دارایـی  و  ترمـه  مثـل  منحصربه فـردی  پارچه هـای  و 
صـورت انحصـاری تولیـد می شـود، اظهـار داشـت: اکنـون هـم ۸۰ 
درصـد پارچـه رومبلـی و ۹۰ درصـد روفرشـی کشـور در یـزد تولیـد 

می شـود.
هـزار   ۸ بـر  بالـغ  فعالیـت  بـه  اشـاره  بـا  وی  مهـر،  گـزارش  بـه 
واحـد نسـاجی در کشـور بیـان کـرد: بالـغ بـر ۲ هـزار واحـد اکنـون 
در شهرسـتان یـزد مسـتقر هسـتند. دسـتمالچیان عنـوان کـرد: بـازار 
نسـاجی و پوشـاک در کشـور بسـیار بـزرگ اسـت و بالـغ بـر ۴۰ هزار 
میلیـارد تومـان گـردش مالـی دارد امـا بـه رغـم اینکـه در صنعـت 

نسـاجی قدرتمنـد هسـتیم، نتوانسـتیم ایـن بـازار را بـه درسـتی اداره 
کنیـم. وی ادامـه داد: بـا توجـه بـه مشـکاتی کـه داریم صـادرات ما 
از نظر ارزشـی ۲۵ درصد در سـال گذشـته نسـبت به سـال ۹۶ رشـد 
داشـته و ایـن نشـانگر آن اسـت کـه ایـن صنعـت حتـی در تحریم هـا 

هـم می توانـد بـه خوبـی کار کنـد.
رئیـس  هیئـت مدیره انجمن نسـاجی اسـتان یـزد خاطرنشـان کرد: 
برخـی شـرکت ها بـه عنوان شـرکت دانش بنیـان در ایـن عرصه ورود 
پیـدا کرده انـد در حالـی کـه هیـچ ارتباطـی بـا دانش بنیانـی ندارنـد و 
درخواسـت می کنیـم ایـن موضـوع بررسـی شـود و بـه هـر شـرکتی 
کـرد: الزم  تاکیـد  دسـتمالچیان  نشـود.  اطـاق  دانش بنیـان  عنـوان 
اسـتفاده  آن  از  کامـل  طـور  بـه  و  شـود  شـناخته  پتانسـیل ها  اسـت 
شـود تـا سـرمایه ها هـدر نـرود. رئیس هیئـت مدیـره انجمن نسـاجی 
اسـتان یـزد عنوان کـرد: یکـی از نیازهـای صادراتی صنعت نسـاجی، 
بازاریابـی درسـت و شـناخت سـلیقه بـازار جهانی همچنین برندسـازی 
اسـت کـه الزم اسـت ایـن اتفـاق بـا انجـام کارهـای میدانـی محقق 
شـود. وی خاطرنشـان کـرد: ۹۷ درصـد سـود حاصـل از پوشـاک دنیا 
در اختیـار ۲۰ برنـد اسـت در حالـی کـه در ایـران بـه واقـع در بحـث 
نسـاجی جـای برنـد خالـی اسـت و شـاید یـک یـا دو واحـد در ایران 
صاحـب برنـد باشـند در حالـی کـه ظرفیـت بسـیار بیشـتری در ایـن 

دارد. وجـود  زمینه 
دسـتمالچیان ادامـه داد: حتـی برخی کشـورهای عربـی در حال کار 
روی پوشـش های اسـامی هسـتند در حالـی کـه ایـران بسـیار بهتـر 
وارد عرصـه شـود. وی گفـت:  زمینـه  ایـن  و راحت تـر می توانـد در 
درخواسـت می کنیـم مجوزی برای تأسـیس شـرکت تحقیق و توسـعه 
بـازار داخلـی و خارجـی صـادر شـود تـا واحدهـای نسـاجی بـه جـای 
کپـی تولیـدات یکدیگـر، بتواننـد بـا اسـتفاده از علـوم روز، تولیـدات 

کنند. جدیـد عرضـه 

جای برند در صنعت نساجی استان یزد خالی است
رئیسانجمننساجیاستانیزدمطرحکرد:
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گزارشخبرنامه

و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  رئیـس 
انجمـن  فعال سـازی  از  گیـان  تجـارت 
تخصصـی صنعـت نسـاجی در گیـان خبـر 
حـوزه  ایـن  در  فعـال  افـراد  گفـت:  و  داد 
انجمن هـا،  ایـن  طریـق  از  می تواننـد 
بازارهـای  کسـب  بـرای  سیاسـت گذاری 
گـزارش  بـه  کننـد.  پیگیـری  را  هـدف 
تسـنیم، فرهـاد دلق پـوش در حاشـیه بازدید 
اظهـار  خـاور  ریسـندگی  صنعتـی  واحـد  از 
هماننـد  کشـور  در  نقطـه ای  هیـچ  داشـت: 
و  گیـان  ویـژه  بـه  سـاحلی  اسـتان های 
مازنـدران آمـاده ایجـاد فعالیت هـای مربوط 

نیسـت. نسـاجی  صنایـع  بـه 
گفـت:  گیـان  صمـت  سـازمان  رئیـس 
بایسـتی تخصـص سـرمایه گذاران در بخش 
هنـگام  در  تـا  کنیـم  بررسـی  را  صنعـت 
آسـیب  دچـار  بخـش  ایـن  خصوصی سـازی 
یـک  ریسـندگی  و  نسـاجی  صنعـت  نشـود؛ 
فرصـت ملی بـرای رونق اقتصـاد و افزایش 
اشـتغال اسـت کـه در گیـان وجـود دارد. 
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت صنعـت نسـاجی 
صنعتـی  واحـد  یـک  اگـر  کـرد:  تصریـح 
راکـد شـود بـه کل کشـور آسـیب می رسـد؛ 
صنعـت نسـاجی یـک زنجیـره اسـت و هـر 
کـدام از ایـن حلقه هـا بایـد در جـای خـود 
حفـظ شـود تـا بتوانـد در زمینـه اشـتغال و 
وظیفـه  ایفـای  مطلـوب  نحـو  بـه  اقتصـاد 
در  سـرمایه گذاری  ارزش  دلق پـوش  کنـد. 
بخـش تولیـد را باالتـر از صرفـا درآمدزایـی 

دانسـت و خاطرنشـان کـرد: سـرمایه گذاری 
در حـوزه تولیـد بـه جامعـه حیـات و زندگی 
حوزه هـای  هماننـد  آن  اثـرات  و  می بخشـد 
سـود  و  بـود  نخواهـد  کوتاه مـدت  دیگـر 
حاصـل از ارزش افـزوده ایجاد شـده در آن، 

تـداوم و اسـتمرار خواهـد داشـت.
رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت 
اسـتان گیـان افـزود: بـرای احـداث مجـدد 
زمـان  در  کارخانجـات  ابنیـه  و  تاسیسـات 
کنونـی، بایسـتی صدهـا برابـر هزینـه شـود 
به روزرسـانی  و  به سـازی  نوسـازی،  بـا  امـا 
آن  فعالیـت  زمینـه  می توانیـم  ماشـین آالت 
را بـا ارزش افـزوده مضاعـف فراهـم نماییم. 
از  ناشـی  اقتصـادی  ضربـه  بـه  دلق پـوش 
دهـه  در  چیـن  از  پوشـاک  بی رویـه  ورود 
توجـه  بـا  داشـت:  ابـراز  و  کـرد  اشـاره   ۸۰
بـه بهبـود اوضـاع و موقعیـت ایجادشـده در 
رابطـه بـا عـدم ورود کاالی قاچـاق، فرصت 
صنعـت  کـه  اسـت  داده  دسـت  ارزشـمندی 
پوشـاک زنـده  و فعال تـر از گذشـته بـه امور 
خـود ادامـه دهـد. وی از فعال سـازی انجمن 
در  پوشـاک  و  نسـاجی  صنعـت  تخصصـی 
اسـتان گیـان خبـر داد و گفت: ایـن انجمن  
زمینـه بـرای ایجـاد همبسـتگی و همـکاری 
بیشـتر در بخش نسـاجی را فراهـم می کند و 
افـراد فعـال در این حـوزه می توانند سیاسـت 
از  هـدف  بازارهـای  کسـب  بـرای  گـذاری 
تولیـد تـا فـروش را بـا رویکـرد حمایتـی بـه 

کننـد. پیگیـری  جدی تـر  صـورت 

رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت 
شـرکت  وضعیـت  پیرامـون  گیـان  اسـتان 
مهم تریـن  کـرد:  خاطرنشـان  پوشـش 
مسـئله در رابطـه بـا ایـن شـرکت، برطـرف 
کـردن مشـکات حقوقـی آن اسـت و اگـر 
ایـن مسـئله حل شـود، سـایر مشـکات آن 
دربـاره  دلق پـوش  اسـت.  رفـع  قابـل  نیـز 
حقوقـی  مسـائل  فصـل  و  حـل  در  تسـریع 
اظهـار  صنعـت  و  تولیـد  بخـش  قضایـی  و 
قضایـی  شـعبه  تشـکیل  پیشـنهاد  داشـت: 
اسـت  شـده  داده  اسـتان  در  صنعـت  ویـژه 
و  تخصصـی  رویکـرد  اتخـاذ  ضمـن  تـا 
بـه  بیشـتری  بـا سـرعت  دیـدگاه حمایتـی، 
صنعـت  و  تولیـد  بـه  مرتبـط  پرونده هـای 

شـود. رسـیدگی 
نیـز  مدیرعامـل شـرکت ریسـندگی خـاور 
هم اکنـون  داشـت:  اظهـار  دیـدار  ایـن  در 
 ۹۰۰ و  هـزار  ظرفیـت  بـا  شـرکت  ایـن 
و  اسـت  فعالیـت  حـال  در  سـال  در  تـن 
دو  بـه  را  ظرفیـت  ایـن  کـه  داریـم  بنـا 
هـزار و 3۰۰ تـن در سـال جدیـد برسـانیم. 
در  شـاغان  تعـداد  حاجی پاشـا  حمزه علـی 
افـزود:  و  برشـمرد  نفـر   ۲۲۵ را  کارخانـه 
اسـت  آن  واحـد  ایـن  مشـکل  عمده تریـن 
کـه ماشـین آالت فعـال در آن بـه علـت بـه 
روز نبـودن، مصـرف انـرژی باالیـی دارنـد؛ 
در صـورت بازسـازی و نوسـازی ایـن واحد، 
ظرفیـت اشـتغال آن تـا ۵۰۰ نفـر نیـز قابل 

اسـت. افزایـش 

فعال شدن انجمن تخصصی نساجی و پوشاک در گیالن
رئیسسازمانصنعت،معدنوتجارتگیالنخبرداد:
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دنیای نساجی

و  منسـوجات  مجلـه:  مترجمیـن  گـروه 
بخش هـای  مهم تریـن  بیـن  در  پوشـاک 
قـرار  ترکیـه  خارجـی  تجـارت  و  اقتصـاد 
اصلـی  هسـته  بخـش،  دو  ایـن  دارنـد. 
تولیـد  از  از لحـاظ سـهم  را  اقتصـاد ترکیـه 
اشـتغال،  تولیـد،   ،)GDP( داخلـی  ناخالـص 
اقتصـاد  شـاخص های  و  سـرمایه گذاری 
 ،۲۰۱۸ سـال  در  می دهنـد.  تشـکیل  کان 
رویهم رفتـه  پوشـاک  و  منسـوجات  بخـش 
۱۷.۵۵ درصـد از کل حجـم صـادرات ترکیه 

داشـتند. سـهم 
ترکیـه یکـی از فعـاالن و بازیگـران اصلی 
صنعـت  اسـت.  جهـان  پوشـاک  صنعـت  در 
پوشـاک این کشـور بـا سـهم 3.۴ درصدی، 
در  پوشـاک  بـزرگ  تامین کننـده  ششـمین 

بـزرگ  تامین کننـده  سـومین  و  جهـان، 
محسـوب  اروپـا  اتحادیـه  بـرای  پوشـاک 
 3.۹۲ سـهم  ترکیـه  همچنیـن  می شـود. 
درصـدی از کل صـادرات پوشـاک کشـباف 
جهـان داشـته و پنجمیـن صادرکننـده بزرگ 
در ایـن بخـش بـه حسـاب می آیـد. عـاوه 
بـر ایـن، ترکیـه بـا سـهم ۲.۶3 درصـدی از 
جهـان،  تاری پـودی  پوشـاک  صـادرات  کل 
خـود  بـه  حیـث  ایـن  از  را  دهـم  جایـگاه 
نسـاجی  صنعـت  اسـت.  داده  اختصـاص 
ترکیـه نیـز در جایـگاه هفتـم جهـان از نظـر 
نسـاجی  بخـش  و  داشـته  قـرار  صـادرات 
بـزرگ  تامین کننـده  سـومین  کشـور،  ایـن 

می شـود. محسـوب  اروپـا  اتحادیـه 
در دوره 3۸ سـاله از ۱۹۸۰ تـا ۲۰۱۸، تولید و 

صـادرات صنعـت نسـاجی و پوشـاک ترکیه از 
کاالهـای بـا ارزش افزوده کم به سـمت اقام 
کاالهـای  و  بـاال  افـزوده  ارزش  بـا  تولیـدی 
ُمدی سـوق پیـدا کرده اسـت. صنعت نسـاجی 
و پوشـاک ترکیـه، بـه واسـطه نیروی انسـانی 
بـاالی  ظرفیـت  آموزش دیـده،  و  باکیفیـت 
طراحـی، تراکـم دانش فنی، سـرمایه گذاری در 
تکنولـوژی، ظرفیـت تولید پویـا و انعطاف پذیر، 
بخـش  در  پیشـرفته  زیرمجموعـه  صنایـع 
پوشـاک و توجـه زیـاد بـه کیفیت، سـامتی و 
محیط زیسـت، نقـش قابل توجهـی در تجـارت 
جهانـی ایفـا کرده و قادر اسـت ضمـن برآورده 
کیفیـت  نظـر  از  بـاال،  اسـتانداردهای  کـردن 
بازارهـای  در  محصـوالت  بـاالی  تنـوع  و 

بین المللـی رقابـت نمایـد.

عملکرد صادرات پوشاک ترکیه در سال 2018
وزارتبازرگانیترکیهمنتشرکرد:
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دنیای نساجیخبرنامه

صادرات
صـادرات  ارزش  کل   ،۲۰۱۸ سـال  در 
دالر  میلیـارد   ۱۵.3۲ رقـم  ترکیـه  پوشـاک 
پوشـاک  از  ۸۰ درصـد  تقریبـا  اسـت.  بـوده 
بـوده  پنبـه ای  پوشـاک  نـوع  از  صادرشـده 
بـا  کشـباف،  اکسسـوری  و  پوشـاک  اسـت. 
دالر،  میلیـارد   ۹.۰۵ ارزش  بـه  صادراتـی 
صـادرات  کل  از  درصـدی   ۵۹.۱ سـهم 
ارزش  و  اسـت  داشـته  ترکیـه  پوشـاک 
صـادرات پوشـاک تاری پـودی نیـز با سـهم 
۴۰.۹ درصـدی از کل صـادرات، رقـم ۶.۲۷ 
اسـت. بـوده   ۲۰۱۸ سـال  در  دالر  میلیـارد 
در بیـن اقـام مختلـف، تی شـرت و پلوور، 

بخـش  در  صادراتـی  اقـام  مهم تریـن 
کـه  طـوری  بـه  بوده انـد  کشـباف  پوشـاک 
دالر  میلیـارد   ۲.۸ رقـم  تی شـرت  صـادرات 
۱.۹3 میلیـارد دالر  و صـادرات پلـوور رقـم 
صـادرات  ایـن،  بـر  عـاوه  اسـت.  بـوده 
جـوراب ترکیـه در سـال ۲۰۱۸ رقـم ۱.۱۵ 
کشـور  ایـن  و  شـده  گـزارش  دالر  میلیـارد 
دومیـن تولیدکننـده بزرگ جـوراب در جهان 

می شـود. محسـوب 
اتحادیـه اروپـا مهم تریـن بـازار صادراتـی 
سـال  در  می باشـد.  ترکیـه  پوشـاک  بخـش 
ترکیـه  پوشـاک  صـادرات  ارزش   ،۲۰۱۸
میلیـارد   ۱۱.۱۱ رقـم  اروپـا  اتحادیـه  بـه 

دالر بـوده کـه معـادل ۷۲.۵ درصـد از کل 
بـه حسـاب  ایـن کشـور  پوشـاک  صـادرات 
می آیـد. در بیـن کشـورهای عضـو اتحادیـه 
پوشـاک  بـرای  بازارهـا  مهم تریـن  اروپـا، 
ترکیـه، کشـورهای آلمـان و اسـپانیا هسـتند 
بـه طـوری کـه صـادرات پوشـاک ترکیه به 
ایـن دو کشـور در سـال ۲۰۱۸، رقـم ۵.۰۴ 
کل  از  نیمـی  تقریبـا  یعنـی  دالر  میلیـارد 
صـادرات پوشـاک ترکیـه بـه اتحادیـه اروپا 

گـزارش شـده اسـت. 
در مجمـوع، شـرکت های ترکیـه ای در سـال 
سراسـر  در  کشـور   ۱۹۰ از  بیـش  بـه   ۲۰۱۸

جهـان پوشـاک صـادر کرده انـد.
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دنیای نساجی

تغییرات  پلی استر  نخ  و  الیاف  امروزه 
گذاری  قیمت  تولید،  نحوه  در  قابل توجهی 
کرده  ایجاد  در جهان  پوشاک  انواع  توزیع  و 
ابداع   ۱۹۴۱ سال  در  که  ماده  این  است. 
بازار جهانی پارچه را تحت  شده، می رود که 
سیطره خود گرفته و در حال حاضر، از تمامی 
از جمله  تولید پوشاک  برای  اولیه دیگر  مواد 
تا  می رود  انتظار  است.  گرفته  پیشی  پنبه، 
در جهان  پلی استر  فروش  ۲۰۲۰ حجم  سال 
در  باشد.  برابر  دو  تقریبا  پنبه،  با  قیاس  در 
شرایط  به  پنبه  از  استفاده  و  تولید  حقیقت، 
طبیعی وابسته بوده و به شدت به نیروی کار 
به  دسترسی  میزان  نتیجه،  در  است.  محتاج 
نوسان  در  دائما  آن  تولید  هزینه های  و  پنبه 
مشتقات  از  یکی  پلی استر  مقابل،  در  است. 

ساخت  و  مصنوعی  کاما  و  بوده  خام  نفت 
این  تولید  موضوع،  همین  که  است  انسان 
اولیه  ماده  به  دسترسی  نظر  از  هم  را  ماده 
پیش بینی پذیرتر  تولید،  هزینه های  هم  و 

می کند.
و  نساجی  »صنعت  ماهنامه  گزارش  به 
درصد   ۶۹ چین  حاضر  حال  در  پوشاک«، 
در  را  جهان  در  پلی استر  الیاف  تولید  کل  از 
شرقی  جنوب  و  هند  چنانچه  و  دارد  اختیار 
این سه منطقه  نماییم،  وارد محاسبه  را  آسیا 
پلی استر  تولید  از  درصد   ۸۶ رویهم رفته 

انجام می دهند.  را  جهان 
بـرای  ورزشـی  لبـاس  تولیدکننـدگان 
ورزش هـای بـا تحـرک بـاال نظیـر دوچرخه 
پلی اسـتر  از  اسـکی،  و  دومیدانـی  سـواری، 

بـه عنـوان مـواد اولیـه و اولویـت دار بـرای 
یکـی  می کننـد.  اسـتفاده  پوشـاک  تولیـد 
از دالیـل اصلـی در پـس اسـتفاده زیـاد از 
بـه چـاپ  پلـی اسـتر در پوشـاک ورزشـی، 
چـاپ  تکنیـک  اسـت.  مربـوط  سابلیمیشـن 
سابلیمیشـن متداول تریـن روش چاپی اسـت 
کـه توسـط بسـیاری از برندهـا، طراحـان و 
ایـن  در  می شـود.  اسـتفاده  تولیدکننـدگان 
انتقـال  کار  کمتـر،  آلودگـی  ضمـن  روش 
طـرح بـه پارچـه راحت تـر انجـام می گیـرد. 
همچنیـن از نظـر ظاهـر و زیردسـت کار نیز 
روش هـای  سـایر  بـا  قیـاس  در  روش  ایـن 
بـرای  خصـوص  بـه  و  اسـت  بهتـر  چـاپ 
بسـیار  سـازگاری  اسـتر،  پلـی  پارچه هـای 

می دهـد. نشـان  خوبـی 

تقاضای روزافزون برای پلی استر در جهان
انتظارمیرودتاسال2020حجمفروشپلیاستردرجهاندرقیاسباپنبه،

تقریبادوبرابرباشد.
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دنیای نساجیخبرنامه

گروه مترجمین مجله: بر اساس اعام انجمن 
اینطور   ،)VITAS( ویتنام  پوشاک  و  نساجی 
صنعت   ۲۰۲۵ سال  تا  که  شده  هدف گذاری 
نساجی و پوشاک این کشور ۶۰ میلیارد دالر از 
محل صادرات درآمد کسب کند. در سال ۲۰۱۸ 
ارزش صادرات بخش نساجی و پوشاک ویتنام 
رقم 3۶ میلیارد دالر بوده که نسبت به سال قبل 
این  و  می دهد  نشان  درصدی   ۱۶ رشد  آن،  از 
کشور به یکی از سه صادرکننده بزرگ منسوجات 
همچنین  است.  شده  تبدیل  جهان  پوشاک  و 
کنفرانس  جریان  در  اخیرا   VITAS رئیس 
از  پوشاک«  و  نساجی  جهان  تامین  »زنجیره 
هدف گذاری ۴۰ میلیارد دالری برای صادرات 
نساجی و پوشاک در سال ۲۰۱۹ میادی خبر 
داده است که مبین افزایش ۱۱ درصدی نسبت 

به سال گذشته است.
و  نساجی  بخش  تجاری  مازاد  می رود  انتظار 
پوشاک ویتنام در سال جاری میادی رقم ۲۰ 
میلیارد دالر باشد و ۲.۸۵ میلیون کارگر نیز در 
باشند. شرکت های  کار  به  مشغول  این صنعت 
برای  از سفارشات  ویتنام عائم مثبتی  نساجی 
گفته  به  کرده اند.  دریافت  میادی  جاری  سال 
کشور،  این  پوشاک  و  نساجی  انجمن  رئیس 
از کسب و کارها در حال حاضر برای  بسیاری 
کل  برای  حتی  و  سال ۲۰۱۹  اول  ماهه  شش 
سال جاری میادی، سفارشات دریافت کرده اند.

اجرای  می رود  انتظار  جاری،  سال  برای 
ترنس  همکاری  پیشرفته  و  جامع  توافق نامه 
از  بسیاری  توسعه  روند   ،)CPTPP( پسیفیک 

صنایع ویتنام از جمله صنعت نساجی و پوشاک 
را تقویت کند. همچنین انتظار می رود به دلیل 
و  آمریکا، بخش نساجی  و  جنگ تجاری چین 
پوشاک ویتنام با سفارشات بیشتری که از چین به 
سمت این کشور سوق پیدا کرده، مواجه باشد. در 
حال حاضر، ویتنام در ۱۶ توافق نامه تجارت آزاد 
مشارکت دارد. از ۱۲ توافق نامه امضا شده توسط 
شده  اجرایی  مرحله  وارد  مورد   ۱۰ کشور،  این 
است که از آنجمله می توان به توافق نامه تجارت 
کاال آسه آن، توافق نامه تجارت آزاد آسه آن-چین 
جنوبی  آسه آن- کره  آزاد  تجارت  توافق نامه  و 
اشاره کرد. این در حالی است که دو توافق نامه 
توافق نامه تجارت  و   CPTPP یعنی باقی مانده 
آزاد آسه آن-هنگ کنگ هنوز به اجرا درنیامده 

است.
آزاد  تجارت  توافق نامه های  در  مشارکت 
کمک  ویتنامی  شرکت های  به  می تواند  متعدد 

صادرات  برای  بیشتری  انتخاب های  که  کند 
چنین  هرچند  باشند  داشته  محصوالتشان 
توافق نامه هایی ممکن است چالش هایی را هم 
توافق نامه هایی  کنند.  ایجاد  کشور  این  برای 
موانع  دارای  همگی  کرده،  امضا  ویتنام  که 
زیست محیطی و سطوح باالتری از استانداردهای 
را  شرکت ها  موضوع،  همین  که  هستند  سبز 
ملزم به تقویت کیفیت محصوالت و همچنین 
شرکت ها  چنانچه  می کند.  تولید  فرآیندهای 
نتوانند چنین الزاماتی را برآورده کنند، با ریسک 
توقف یا برگشت خوردن سفارشات؛ به خصوص 
مطرح  پوشاک  برندهای  سفارشات  مورد  در 
بین المللی مواجه خواهند شد. بر همین اساس، 
توصیه  ویتنام  پوشاک  و  نساجی  انجمن  رئیس 
کرده که این کشور باید همچنان به تاش های 
خود برای تضمین مراقبت های زیست محیطی 

در فرآیند تولید ادامه دهد.

هدف 60 میلیارد دالری ویتنام برای صادرات پوشاک
انتظارمیرودمازادتجاریبخشنساجیوپوشاکویتنامدرسالجاریمیالدیرقم
20میلیارددالرباشدو2,85میلیونکارگرنیزدراینصنعتمشغولبهکارباشند.
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دنیای نساجی

اسـاس  بـر  مجلـه:  مترجمیـن  گـروه 
بـازار  تحقیقـات  شـرکت  کـه  گزارشـی 
کـرده،  منتشـر   Market  Insights
جهانـی  فـروش  میـزان  می شـود  پیش بینـی 
پارچـه جیـن در سـال ۲۰۲3 بـه ۹ میلیـارد و 
نشـان دهنده  کـه  برسـد  متـر  میلیـون   ۱3۰
رشـد سـاالنه ۴.۷ درصـدی اسـت. ارزش بازار 

جهانـی پارچـه جین در سـال ۲۰۱۸ رقم ۱۹.۷ 
میلیـارد دالر اعـام شـده که این رقم با رشـد 
سـاالنه 3.۲ درصـدی، بـه ۲۵.۴ میلیارد دالر تا 

رسـید.  خواهـد   ۲۰۲۵ سـال 
مصـرف   ۲۰۱۶ تـا   ۲۰۱۲ سـال های  بیـن 
جهانـی پارچـه جین با نرخ رشـد سـاالنه ۴.۷۷ 
درصـدی مواجـه بـوده اسـت بـه ایـن صورت 

کـه میـزان مصـرف ایـن نـوع پارچه در سـال 
۲۰۱۲ رقـم ۵ میلیـارد و ۴۹۴ میلیـون متر و در 
سـال ۲۰۱۶ رقم ۶ میلیـارد و ۶۱۸ میلیون متر 
گـزارش شـده اسـت. در سـطح جهـان، بـازار 
پارچـه جیـن عمدتـا بـه واسـطه رشـد تقاضـا 
بـرای پوشـاک، اقـام خانگـی و بسـیاری از 
زمینه هـای دیگـر، بـه پیش مـی رود. در سـال 
در سـیطره چیـن،  پارچـه جیـن  بـازار   ۲۰۱۶
هنـد، اروپـا و آمریـکای شـمالی بـوده اسـت. 

در حـال حاضـر، تولیدکنندگان اصلـی پارچه 
جیـن، در کشـورهای چیـن و هنـد متمرکـز 
بـه  نیـز  بنـگادش  کشـور  البتـه  شـده اند. 
تازگـی بـه جمـع تولیدکننـدگان مهـم پارچـه 
جیـن اضافـه شـده و هم اکنـون ایـن کشـور 
تولیـد  بـا ظرفیـت  تولیـد جیـن  3۰ کارخانـه 
۱۵۰ میلیـون یـارد )۱3۷ میلیـون متـر( پارچـه 
در مـاه در اختیـار دارد. البتـه تامین کننـدگان 
از تقاضـای سـاالنه  تنهـا ۴۰ درصـد  محلـی 
می تواننـد  را  جیـن  پارچـه  بـرای  بنـگادش 
تامیـن کننـد و باقـی تقاضـای ایـن کشـور از 
طریـق واردات از چیـن، هند و پاکسـتان تامین 
می شـود. در سـال مالـی گذشـته، بنـگادش 
کاالهـای جیـن به ارزش 3 میلیـارد دالر صادر 
محصـوالت  بنگادشـی  کارآفرینـان  کـرد. 
جیـن خـود را بـه خرده فروشـان مطـرح جهان 
 Levi’s. Diesel. G-Star RAW. شـامل
 H&M. Uniqlo. Tesco. Wrangler.
s.Oliver. Hugo Boss. Walmart  و  

می کننـد. عرضـه   Gap

رشد 4,7 درصدی فروش پارچه جین در جهان
پیشبینیمیشودمیزانفروشجهانیپارچهجیندرسال2023به۹میلیاردو130

میلیونمتربرسدکهنشاندهندهرشدساالنه4,7درصدیاست.
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بـه گـزارش ماهنامـه »صنعـت نسـاجی و 
صنعـت  پیشـرو  تولیدکننـدگان  پوشـاک«، 
نسـاجی بـه دنبـال راه هـای جدیـدی بـرای 
تولیـد و توسـعه پایـدار و سـازگار بـا محیـط 
طریـق  از  را  مهـم  ایـن  و  هسـتند  زیسـت 
محیـط  دوسـتدار  پارچه هـای  معرفـی 
فرآیندهـای  ارتقـای  همچنیـن  و  زیسـت 
مثـال  بـرای  می کننـد.  دنبـال  خـود  تولیـد 
و  منسـوجات  تولیدکننـده   A&E شـرکت 
را  سـازگار  زیسـت  نخ هـای  انـواع  کـه  نـخ 
را  ویـژه ای  نـخ  می کنـد،  تولیـد  نـوع   ۴ در 
 Perma Core بـرای پوشـاک بـا عنـوان
و  رنگـی  ثبـات  از  کـه  کـرده  رونمایـی 
اسـت.  برخـوردار  باالیـی  دوخت پذیـری 
همچنیـن جدیدتریـن محصـول این شـرکت 

تولیـد  بـرای   Anelfil  Poly عنـوان  بـا 
می شـود. اسـتفاده  کفـش 

صنعتی  نخ  تولید  شرکت  صورت،  همین  به 
Coats از مواد بازیافتی برای طیف بوبین های 
با  جدید  بوبین های  این  می کند.  استفاده  خود 
نام Ecobobs Y۲ از کارایی باالیی برخوردار 
بوبین پیچی  به  توجه  با  می رود  انتظار  و  بوده 
بهره وری  دارد،  که  باالتری  ظرفیت  و  دقیق 
تولید را تا ۱۰ درصد افزایش دهد. این بوبین ها 
اکسسوری  و  کفش  تولید  برای  ویژه  به  که 
تا ۲۰ درصد  را هم  نخ  طراحی شده، ضایعات 

کاهش می دهد.
برندها  مصرفی،  مواد  در  تغییر  کنار  در 
همچنین در حال به روزرسانی روش های تولید 
تولیدکننده   Faytex شرکت  هستند.  خود 

برای  را  نوآورانه  فرآیند  یک  اخیرا  پارچه 
رنگرزی بدون آِب تعداد زیادی از محصوالت 
فرآیند   Faytex است. شرکت  کرده  معرفی 
نام   Dri- Lex  Eco Line که  را  مذکور 
آب،  مصرف  در  صرفه جویی  منظور  به  دارد، 

توسعه داده است. 
Coats بـه دنبـال آن  همچنیـن شـرکت 
اسـت کـه تـا سـال ۲۰۲۲، مصـرف آب در 
فرآیندهـای خـود را تـا ۴۰ درصـد کاهـش 
در   A&E شـرکت  حـال،  همیـن  در  دهـد. 
 ۲۰۱۷-۱۸ سـال  پایـدار  توسـعه  گـزارش 
کـه  کـره  اشـاره  موضـوع  ایـن  بـه  خـود، 
میـزان انتشـار کربـن بـه ازای هـر کیلوگرم 
نـخ را نسـبت بـه سـال ۲۰۰۶ بـه میزان ۱۱ 

درصـد کاهـش داده اسـت.

گام های جدید برای تولید پایدار در صنعت نساجی
شرکتCOATSبهدنبالآناستکهتاسال2022،مصرفآبدرفرآیندهایخودرا

تا40درصدکاهشدهد.

دنیای نساجیخبرنامه
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دنیای نساجی

در  دارد  قصـد  اشـتراوس  لـوی  شـرکت 
فروشـگاه   ۱۰۰ تعـداد   ۲۰۱۹ مالـی  سـال 
ماهنامـه  گـزارش  بـه  کنـد.  افتتـاح  جدیـد 
تعـداد  پوشـاک«،  و  نسـاجی  »صنعـت 
فروشـگاه های ایـن برنـد در قیـاس بـا مدت 
مشـابه سـال گذشـته ۷۰ مورد بیشـتر شـده 
دنبـال  بـه  شـرکت  ایـن  همچنیـن  اسـت. 
راه انـدازی فروشـگاه های آنایـن تـا اواخـر 
ایـن  از  تـا  اسـت  میـادی  جـاری  سـال 
طریـق، میـزان فروش خـود را تقویـت کند. 
درآمدهـای شـرکت لـوی در سـه  ماهـه اول 

سـال ۲۰۱۹ بـا افزایـش ۷ درصـدی نسـبت 
بـه مـدت مشـابه پارسـال، بـه یـک میلیـارد 
اسـت.  شـده  بالـغ  دالر  میلیـون   ۴3۵ و 
ایـن  در  شـرکت  خالـص  درآمـد  همچنیـن 
مـدت ۱۴۷ میلیـون دالر گـزارش شـده در 
حالـی کـه برای سـه ماهه اول سـال ۲۰۱۸، 
زیـان خالـص ۱۹ میلیـون دالری بـرای این 

شـرکت گـزارش شـده بـود. 
اسـت  متوالـی  سـه ماهه  ششـمین  ایـن 
مبنـای  بـر  لـوی  شـرکت  درآمدهـای  کـه 
نـرخ ارز ثابـت، بـا رشـد همـراه بوده اسـت. 

ایـن عملکـرد و رونـد رو بـه رشـد، عمدتـا 
از عملکـرد خـوب بخـش زنانـه لوی نشـئت 
گرفتـه کـه در بـازه مورد بررسـی، رشـد ۱۸ 
درصـدی داشـته اسـت. بـا این حـال، بخش 
مردانـه کـه فـروش آن در سـه ماهـه اول 
رسـانده  ثبـت  بـه  درصـدی   ۶ رشـد   ۲۰۱۹
درآمدهـای  از  قابل توجهـی  سـهم  نیـز 
شـرکت لـوی اشـتراوس بـه خـود اختصاص 
داده اسـت. درآمـد بخش عمده فروشـی این 
داشـته  درصـدی   ۸ افزایـش  نیـز  شـرکت 

 . ست ا
از نظــر جغرافیایــی، منطقــه آمریــکای 
ــد  ــاالت متح ــامل ای ــی ش ــمالی و جنوب ش
آمریــکا، کانــادا و کشــورهای آمریــکای 
بهتریــن  و  فــروش  بیشــترین  التیــن 
عملکــرد را بــرای شــرکت لــوی اشــتراوس 
بــه ارمغــان آورده انــد بــه طــوری کــه 
ــق  ــد در مناط ــن برن ــای ای ــزان درآمده می
درصــد   ۹ بــا  ذکرشــده  جغرافیایــی 
افزایــش بــه ۷۱۷ میلیــون دالر رســیده 
ــزان  ــرای منطقــه آســیا، می ــی کــه ب در حال
درآمدهــای شــرکت بــا ۸ درصــد رشــد، بــه 
ــه ماهه اول ۲۰۱۹  ــون دالر در س ۲۵3 میلی
ــت  ــی اس ــن در حال ــت. ای ــده اس ــغ ش بال
ــا تنهــا  ــاره اروپ ــوی در ق کــه درآمدهــای ل
 ۴۶۵ افزایــش داشــته و رقــم  3 درصــد 

ــت. ــده اس ــزارش ش ــون دالر گ میلی

لوی اشتراوس 100 فروشگاه جدید افتتاح می کند
درآمدهایشرکتلویدرسهماههاولسال201۹باافزایش7درصدینسبتبه

مدتمشابهپارسال،بهیکمیلیاردو435میلیوندالربالغشدهاست.
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دنیای نساجیخبرنامه

پوشـاک  فـروش  مجلـه:  مترجمیـن  گـروه 
دسـت دوم در آمریـکا طـی سـال های اخیـر با 
جهـش مواجـه بوده اسـت و این نـوع لباس ها 
بـه تدریـج توجـه خریـداران و مصرف کنندگان 
عـام را بـه خـود جلـب کـرده اسـت. زمانـی 
کـه مـردم خریـد پوشـاک دسـت دوم را آغـاز 
کننـد، بـا گـذر زمـان تعـداد بیشـتری از ایـن 
نـوع البسـه خریـداری خواهنـد کـرد. زمانـی 
کـه مصرف کننـدگان تجربـه خرید یک دسـت 
لبـاس مـارک بـا پرداخـت ۲۰ دالر بـه جـای 
3۰۰ دالر را داشـته باشـند، بعـد از مدتی تصور 
بهـای  و  بازگشـته  عقـب  بـه  مجـددا  اینکـه 
کامـل چنیـن لباس هایـی را در حالـت نـو آنها 

بپردازنـد، از سـر بیـرون خواهنـد کـرد.
طـی  کـه  اسـت  آن  از  حاکـی  گزارش هـا 
لبـاس  مجـدد  فـروش  گذشـته،  سـال  سـه 
سـریع تر  برابـر   ۲۱ آمریـکا،  در  دوم  دسـت 
ایـن  پوشـاک  فروشـی  خـرده  بـازار  از 
کشـور رشـد داشـته اسـت. در محیطـی کـه 
خرده فروشـان سـنتی همچنان بـرای تطبیق 
مصرف کننـدگان  متغیـر  ذائقـه  بـا  خـود 
شـرکت هایی  می کننـد،  مبـارزه 
 Rent The Runway، نظیـر 
بـر   Poshmark و   The  RealReal
روی ایـن ایـده سـرمایه گذاری می کننـد که 
مصرف کننـدگان عمومـا بـه دنبـال تنـوع و 
آنهـا  اولویـت  و  می گردنـد  مناسـب  قیمـت 

حـال  عیـن  در  و  متنـوع  لباس هـای  خریـد 
اسـت. قیمـت  ارزان 

بر اسـاس گزارش شـرکت ThredUP که 
یـک فضـای آناین برای فـروش محصوالت 
دسـت دوم اسـت، ۵۶ میلیـون نفـر از زنـان 
آمریکا در سـال ۲۰۱۸ محصوالت دسـت دوم 
خریـداری کرده اند در حالی کـه این میزان در 
سـال ۲۰۱۷ رقـم ۴۴ میلیون زن بوده اسـت. 
فضاهـای فـروش محصـوالت دسـت دوم که 
می شـوند،  گفتـه  هـم  امانـی  فروشـنده های 
بـا اقبـال باالیـی از سـوی مصرف کننـدگان 
مواجـه هسـتند. عاوه بـر این، برندهـا نیز به 
تازگـی دریافته انـد کـه فعـاالن عرصه فروش 

امانـی و فروشـندگان دسـت دوم، می تواننـد 
کمـک زیـادی بـه افزایش کشـف، دسترسـی 
در  انجـام دهنـد.  برندهایشـان،  بـه  اقبـال  و 
واقـع، یـک قلـم لبـاس بـا برند مشـخص که 
ارزش بـازار دسـت دوم آن باالسـت، بـه طور 
کلـی می توانـد عاملـی بـرای تقویـت جایـگاه 

باشـد. برند  آن 
بیـن  در  پوشـاک  صنعـت  اسـت  گفتنـی 
صنایـع آالینـده، جایـگاه دوم را دارد و رونـق 
بـازار لباس دسـت دوم در جهان یـک راهکار 
عالـی برای ایجاد اقتصـاد چرخه ای در صنعت 
پوشـاک و کاهش اثـرات زیسـت محیطی این 

صنعـت محسـوب می شـود.

رونق بازار لباس دست دوم در آمریکا
طیسهسالگذشته،فروشمجددلباسدستدومدرآمریکا،21برابرسریعتراز

بازارخردهفروشیپوشاکاینکشوررشدداشتهاست.
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به گزارش ماهنامه »صنعت نساجی و پوشاک«، 
انتظار می رود بازار جهانی نخ خیاطی بین سال های 
نرخ رشد ساالنه 3.۶ درصد  با  تا ۲۰۲۵   ۲۰۱۹
محرک  کفش،  و  پوشاک  صنایع  باشد.  همراه 
اصلی بازار نخ خیاطی خواهند بود. امروزه تعداد 
اقتصادهای  در  چه  مصرف کنندگان  از  بیشتری 
توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه، 
لباس هایی با قیمت پایین تر را خریداری می کنند 
را  خیاطی  نخ  تولید  رویکرد، صنعت  همین  که 
افزایش  به پیش می برد. پیش بینی می شود  نیز 
چشمگیر تولید پوشاک مقرون به صرفه در سطح 
جهان، عامل دیگری برای رشد بازار نخ خیاطی 

در آینده باشد.
طبیعی  بخش  دو  به  خیاطی  نخ  جهانی  بازار 
و مصنوعی تقسیم بندی می شود. بخش طبیعی 
 ... و  پشم  ابریشم،  پنبه،  زیربخش های  به  خود 
شامل  نیز  مصنوعی  بخش  می شود.  تفکیک 
نظر  از  می باشد.   ... و  نایلون  استر،  پلی  رایون، 
درآمدی، بخش مصنوعی بازار نخ های خیاطی را 
در سال ۲۰۱۸ تحت سیطره خود داشته که این 
موضوع به خاطر مزایای نخ های مصنوعی نظیر 
مقاومت عالی در برابر مواد شیمیایی، تناسیتی یا 
استحکام، و مقاومت سایشی باالتر می باشد. از 
نظر کاربرد، بازار نخ های خیاطی به بخش هایی 

و  تشک، ساک  و  مافه  کفش،  پوشاک،  نظیر 
کیف، و سایر بخش ها تقسیم می شود. در سال 
۲۰۱۸، بیشترین درآمد تولیدکنندگان نخ خیاطی 
است  بوده  پوشاک  بخش  سفارشات  به  مربوط 
که طبیعتا این موضوع به رشد صنعت البسه و 

پوشاک در جهان مربوط است.
صنعت  که  است  آن  از  حاکی  پیش بینی ها 
را  توجهی  قابل  رشد  آینده،  در  اروپا  پوشاک 
در زمینه استفاده از نخ های خیاطی شاهد باشد 
چراکه ترندهای مد در این منطقه دائما در حال 
تغییر بوده و استفاده از پوشاک ورزشی نیز در 

سراسر این منطقه رو به افزایش است.

انجام شـده در دانشـگاه اسـترن  تحقیقـات 
حقـوق  و  کسـب و کار  بخـش  در  نیویـورک 
بشـر، میـزان دسـتمزد کارگـران در صنعـت 

پوشـاک را مـورد بررسـی قـرار داده اسـت. 
طبـق این آمـار، کارگران بخش پوشـاک در 
کشـور اتیوپـی، بـا دریافت تنهـا ۲۶ دالر در 

مـاه، کمتریـن دسـتمزد را دریافـت می کنند. 
از  مشـهور  پوشـاک  برندهـای  از  بسـیاری 
هـزاران   ،PVH و   H&M، Gap جملـه 
می کننـد.  اسـتخدام  را  اتیوپیایـی  کارگـر 
بـرای  ماهیانـه  حقـوق  کـه  اسـت  گفتنـی 
کارگـران بنـگادش و میانمـار، ۹۵ دالر در 
مـاه اسـت کـه بـاز هـم ایـن میـزان کفـاف 
گـذران زندگـی آنهـا را نمی دهـد. در ویتنام 
در  کارگـران  دسـتمزد  میـزان  کامبـوج،  و 
 ۱۸۲ و   ۱۸۰ ترتیـب  بـه  پوشـاک  صنعـت 
دالر در مـاه اسـت. ایـن میـزان دسـتمزد در 
 3۴۰ ترکیـه  در  و  دالر   3۲۶ چیـن  کشـور 
ارائه شـده،  نمـودار  در  اسـت.  مـاه  در  دالر 
کشـورهایی کـه پایین تریـن میزان دسـتمزد 
را بـه کارگران بخـش صنعت تولید پوشـاک 

می کنیـد. مشـاهده  را  می کننـد  پرداخـت 

نگاهی به بازار جهانی نخ خیاطی

گرانکار         صنعت پوشاک جهان چقدر حقوق می گیرند؟

دنیای نساجی
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نمایشگاه ها

و  نساجی  »صنعت  ماهنامه  گزارش  به 
پوشاک«، دوموتکس ترکیه به عنوان رویداد 
در  خاورمیانه  و  ترکیه  در  پیشرو  تجاری 
ششمین  در  کفپوش،  و  فرش  انواع  زمینه 
درصدی   20 افزایش  خود،  برگزاری  دوره 
تعداد بازدیدکنندگان را در قیاس با نمایشگاه 
نمایشگاه  این  به ثبت رساند. در  سال 2018 
 14 و  جهان  کشور   14 از  غرفه گذار   203
 89 از  تخصصی  بازدیدکننده   309 و  هزار 
دوموتکس  یافتند.  حضور  جهان  کشور 
برای  را  بستری  قبلی،  ادوار  همچون  ترکیه 
این  که  کرد  فراهم  تجاری  همکاری های 
دستیابی شرکت ها  در  مهم  نقش  همکاری ها 
و  فرش  بخش  در  صادراتی شان  اهداف  به 

کفپوش برای سال 2019 خواهد داشت.

شرکت  ترکیِه  بخش  مدیرکل  معاون 
برگزاری  )مجری  نمایشگاه های  هانوفر 
گفت:  رویداد  این  با  ارتباط  در  نمایشگاه(، 
»بعد از برگزاری دوموتکس در آلمان، ایاالت 
متحد آمریکا و چین، در نمایشگاه دوموتکس 
فرش  صنعت  متخصصان  پذیرای  ما  ترکیه 
این  بودیم.  قاضی انتپ  شهر  در  جهان 
در  پایداری  رشد  با  هرساله  که  نمایشگاه 
مواجه  بازدیدکنندگان  و  غرفه گذاران  تعداد 
برای  مالقات  محل  یک  واقع  در  است، 
در  پیشرو  شرکت های  از  اجرایی  هیئت های 
نقاط  دیگر  و  ترکیه  کفپوش  و  فرش  بخش 

است.« جهان 
امسال،  نمایشگاه  »در  افزود:  وی 
کنار  در  مختلف  کشورهای  از  غرفه گذاران 

حاضر  قاضی انتپ  در  ترکیه ای  شرکت های 
به  می توان  کشورها  این  جمله  از  که  شدند 
ایاالت متحد آمریکا، بلژیک، چین، دانمارک، 
ایران،  انگلستان،  هند،  فرانسه،  اندونزی، 
سعودی،  عربستان  ازبکستان،  لهستان، 
دوموتکس  کرد.  اشاره  اردن  و  ترکمنستان 
دیگر  بار  تجاری،  برند  یک  عنوان  به  ترکیه 
انعقاد  تسهیل  زمینه  در  را  خود  موفقیت 
قراردادهای تجاری مهم که قطعا این صنعت 
را به اهداف صادراتی خود سوق خواهد داد، 
از  بخشی  که  مفتخریم  ما  و  رساند  اثبات  به 

این موفقیت و دستاورد هستیم.«

ساده کردن کسب و کار
نمایشگاهی  شرکت  جهانی  مدیر  همچنین 

گردهمایی پیشتازان صنعت فرش ماشینی در قاضی انتپ
گزارشی از نمایشگاه دوموتکس ترکیه 2019
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نمایشگاه ها

اشاره  نکته  این  به  نیز  )دویچه مسه(  آلمان 
این هستند که صنعت  به دنبال  آنها  کرد که 
ممکن  حالت  بهترین  به  را  ترکیه  فرش 
کرده  معرفی  و  ارائه  ترکیه  دوموتکس  در 
را  صنعت  این  صادرات  افزایش  زمینه  و 
نمایشگاهی  »برند  افزود:  وی  آوردند.  فراهم 
گذشته  سال   30 از  بیش  طی  دوموتکس 
دائما در حال رشد بوده و اکنون به یک برند 
شناخته شده جهانی تبدیل شده که در آلمان، 
و  آمریکا،  در  بار  اولین  برای  چین،  ترکیه، 
اکتبر  در  مکزیک  در  بار  اولین  برای  هم  باز 
ترکیه  دوموتکس  می گردد.  برگزار  امسال، 
ایفا  جهانی  موفقیت  این  در  مهمی  نقش  نیز 
در  ما  که  واسطه تالش هایی  به  است.  کرده 
به  داده ایم،  انجام  بین المللی  و  ملی  سطوح 
به  را  ترکیه  دوموتکس  که  آن هستیم  دنبال 
اوراسیا  یک موقعیت ممتاز نه تنها در منطقه 
بلکه در کل جهان برسانیم. ارائه محصوالت 
یک  در  ترکیه  فرش  تولید  صنعت  نوآورانه 
دوموتکس  نظیر  بین المللی  تجاری  بستر 
افزایش  زمینه  و  است  ممکن  گزینه  بهترین 
صادرات این صنعت را که یک بخش مهم از 

چشم انداز ماست، فراهم خواهد کرد.«
توسط  ترکیه  دوموتکس  است  گفتنی 
نمایشگاه های  هانوفر  شرکت  ترکیه  شاخه 
قاضی انتپ،  بازرگانی  اتاق  همکاری  با 
شرقی  جنوب  فرش  صادرکنندگان  اتحادیه 
بافندگی  و  تولیدکنندگان  اتاق  و  آناتولیا 
از  است.  شده  برگزار  قاضی انتپ  فرش 
افشار  ایران هم شرکت های فرش  کشورمان 
قیطران،  فرش  کرمان،  کویر  الماس  زرینه، 
جردن،  فرش  داریوش،  فرش  فرهی،  فرش 
محتشم،  فرش  قصر،  فرش  ماهور،  فرش 
زرتشت  فرش  پامچال،  فرش  سورنا،  فرش 
به  تکنیک  نوین  و  رزین  پایا  شرکت های  و 

داشتند. غرفه گذار حضور  عنوان 
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نمایشگاه هاخبرنامه

و  مدیران  با  مذاکره  از  فرهی  مهندس 
کارشناسان شرکت دوموتکس خبر داد و گفت: 
در این مذاکرات پیشنهاد برپایی دوموتکس در 
ایران را مطرح کردیم تا بسیاری از مشتریان 
آسیایی که معموال برای دریافت ویزای آلمان 
بتوانند  هستند،  مواجه  مختلف  مشکالت  با 
از  بیایند؛  ایران  به  مشکلی  هیچ گونه  بدون 
ایران،  در  دوموتکس  برگزاری  با  دیگر  سوی 
صنعتگران فرش ماشینی کشور از بار سنگین 
در  حضور  تومانی  میلیارد  چندین  هزینه های 
دوموتکس ترکیه رهایی پیدا می کنند و با یک 
پنجم هزینه های فعلی، در کشور خودشان به 
بپردازند.  متنوع تر  و  بیشتر  محصوالت  ارائه 
هر  تحریم،  به  توجه  با  داشت:  اذعان  وی 
دولت  و  مواجهیم  ارز  نرخ  نوسانات  با  روز 
نمی تواند  حتی  متعدد  محدویت های  به دلیل 
قرار  تولیدکنندگان  اختیار  در  نیمایی  دالر 
شرکت  برای  مجبوریم  دلیل  همین  به  دهد 
دالر  کشور،  از  خارج  معتبر  نمایشگاه های  در 

به نرخ آزاد تهیه نماییم.
به گفته وی، هزینه شرکت در یک نمایشگاه 
تا   4 با سال گذشته حدود  خارجی در مقایسه 
تحریم،  به دلیل  همچنین  است؛  شده  برابر   5
بعضی از هزینه های دالری مانند حمل و نقل 
مهندس  کرده اند.  پیدا  افزایش  چندبرابر   ... و 
فرش  بازار  مهم ترین  داشت:  اذعان  فرهی 
آسیاست  و  آلمان  نقطه  دو  در  دنیا  ماشینی 
دوموتکس  برپایی  دوموتکس،  مدیران  که 
تقسیم  چین  و  ترکیه  بخش  دو  به  را  آسیا 
کرده اند. البته دوموتکس ترکیه بسیار موفق تر 
زیرا  است  خود  چینی  همتای  از  قدرتمندتر  و 
ماشینی  فرش  اثرگذار  و  بزرگ  تولیدکنندگان 

دنیا در ترکیه مستقر هستند.
انجمن  ماشینی  فرش  کمیته  رئیس 
و  امکانات  کرد:  تأکید  ایران  نساجی  صنایع 
به  نسبت  ایران  نمایشگاهی  زیرساخت های 
بیشتر  مراتب  به  ترکیه  قاضی انتپ  نمایشگاه 
بین المللی  نمایشگاه  زمین  مثال  برای  است. 
تهران 850 هزار مترمربع و از این رقم حدود 
است،  سرپوشیده  فضای  مترمربع  هزار   120
از سالن ها دارای استاندارد الزم  اگرچه برخی 
نمایشگاه  به  نسبت  مجموع  در  اما  نیستند 
فضای  مربع  متر  هزار   21 )با  قاضی انتپ 
در  مناسب تری  و  بهتر  فضای  سرپوشیده(، 

اختیار دارد.
صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس  نایب 
نساجی ایران گفت: حتی اگر مدیران دوموتکس 
ایران  در  دوموتکس  برگزاری  برای  تصمیمی 
نداشته باشند، با اتکا به توانمندی های فعاالن 
فرش دستباف و فرش ماشینی می توانیم یک 
نمایشگاه معتبر و ارزشمند در ابعاد دوموتکس 
فرش  کانون  به  را  ایران  و  باشیم  داشته 
جداگانه  برگزاری  وی،  نماییم.  تبدیل  منطقه 
و  دستباف  فرش  تخصصی  نمایشگاه های 

در  مهم  مشکالت  از  یکی  را  ماشینی  فرش 
ایران  دوموتکس  برگزاری  برای  یکپارچگی 
نمایشگاه  برپایی  خواستار  و  کرد  اعالم 

مشترک فرش ایران شد.
فعاالن  از  بعضی  داد:  ادامه  فرهی  مهندس 
نمایشگاه مشترک  برگزاری  از  دستباف  فرش 
هم  برخی  اما  می آورند  عمل  به  استقبال 
نمایشگاه  دو  این  همزمان  برگزاری  مخالف 
در  که  است  متمادی  سال های  منتها  هستند 
نمایندگان فرش ماشینی و  آلمان،  دوموتکس 
در  خاصی  مشکل  هیچ  بدون  ایران  دستباف 
بازار  کنار هم حضور پیدا می کنند و هر کدام 
این  به  اتکا  با  دارند؛ پس  را  و مشتریان خود 
تجربه موفق و چندین ساله می توان اطمینان 
اختاللی  مشترک،  نمایشگاه  برگزاری  که  داد 
مشتری  جلب  فروش،  میزان  عملکرد،  در 
فرش  تولیدکنندگان  محصوالت  عرضه  و 

ماشینی و دستباف به وجود نخواهد آورد.
وی در پاسخ به این سوال که موضع مدیران 
دوموتکس از برگزاری این نمایشگاه در ایران 
کارشناس  مبسوط  گزارش  گفت:  چیست، 
مجموعه  این  مدیر  ترغیب  باعث  دوموتکس 
به مذاکره با ما شد و مقرر گردید این موضوع 
در هیئت مدیره دوموتکس مطرح شود، منتها 
بنیادین  و  استراتژیک  تصمیم  منتظر  آنان 
هستند  ایران  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت، 
و خوشبختانه تاکنون مسائل سیاسی ناشی از 
تحریم ایران، هیچ تأثیری در تعامل با مدیران 

دوموتکس نداشته است.
همچنین مهندس فرهی در حاشیه نمایشگاه 
با  اختصاصی  گفتگوی  در  ترکیه  دوموتکس 
از مشکالتی که  عصرفرش عنوان کرد: یکی 

پیشنهاد برپایی دوموتکس در ایران
رئیس کمیته فرش ماشینی انجمن صنایع نساجی ایران عنوان کرد:
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نمایشگاه ها

بین  اتحاد  که  است  این  دارد  وجود  ایران  در 
همکاران بسیار کم است. تمام ضربه هایی که 
کارهای  انجام  در  ضعف  دلیل  به  می خوریم 
انفرادی  کارهای  در  حالی که  در  است  تیمی 
که  می شود  سبب  این  و  هستیم  موفق  بسیار 
سیاست گذاری ها که الزمه آن همکاری تیمی 
الزم  بعضا  نگیرد.  انجام  خوبی  به  می باشد 
جمع  منافع  تا  بگذریم  فردی  منافع  از  است 
عمل گرایی  نیازمند  موضوع  این  و  شود  حفظ 

است.
که  مهمی  موضوعات  از  یکی  افزود:  وی 
درستی  به  بتوان  تا  دارد  جمع گرایی  به  نیاز 

تهران  نمایشگاه  موضوع  کرد  سیاست گذاری 
و  دستباف  فرش  نمایشگاه  ایران  در  است. 
جداگانه  صورت  به  ماشینی  فرش  نمایشگاه 
مشتریان  اغلب  حالی که  در  می گردد  برگزار 
هم  کشور،  از  خارج  در  ایران  فرش  صادراتی 
هم  و  دارند  فعالیت  ماشینی  فرش  زمینه  در 
نمایشگاه  وقتی  بنابراین  دستبافت.  فرش 
از  زمانی  فاصله  با  ماشینی  و  دستبافت  فرش 
از  خارجی  مشتری  می گردند  برگزار  یکدیگر 
آن طرف دنیا نمی تواند برای دو نوبت با فاصله 
نمایشگاه  دو  هر  از  تا  کند  سفر  ایران  به  کم 
خارجی  مشتری  یک  چطور  کند.  استفاده 

می تواند ابتدای شهریور برای نمایشگاه فرش 
دستبافت و نیمه دوم شهریور برای نمایشگاه 
چنین  در  کند؟  سفر  ایران  به  ماشینی  فرش 
شرایطی طبیعتا بخشی از مشتری صادراتی را 

از دست می دهیم.
ادامه  کشور  ماشینی  فرش  کمیته  رئیس 
تجمیع  و  همزمانی  راهکار،  بهترین  داد: 
دستبافت  و  ماشینی  فرش  نمایشگاه های 
است. برای دستیابی به این هدف به همکاری 
و هماهنگی تمام همکاران نیاز است؛ بنابراین 
پیشنهاد می کنیم اعضای محترم کمیته فرش 
ماشینی تا تعیین تکلیف این موضوع و تجمیع 
نام در نمایشگاه  از ثبت  نمایشگاه های فرش، 

فرش ماشینی تهران خودداری کنند.
رئیس کمیته فرش ماشینی کشور گفت: من 
نمایشگاه  به  باشم  داشته  اشاره ای  می خواهم 
دوموتکس ترکیه. نمایشگاه دوموتکس ترکیه 
شد.  برگزار  استانبول  در  متوالی  سال  سه  در 
تولیدکنندگان قاضی انتپ اصرار زیادی داشتند 
برگزار  قاضی انتپ  در  باید  نمایشگاه  که 
برابر  در  قاضی انتپ  شهر  که  حالی  در  شود؛ 
بسیار  امکانات  با  کوچک  شهر  یک  استانبول 
شرکت  بتوانند  اینکه  برای  اما  است  محدود 
را  دوموتکس  نمایشگاه های  برگزارکننده 
قاضی انتپ  به  ترکیه  دموتکس  کنند که  وادار 
دوره  یک  بلکه  ترکیه  در  نه تنها  شود  منتقل 
تا  نکردند  شرکت  هم  هانوفر  دوموتکس  در 
به خواسته های  اتحاد  با  توانستند  نهایتا  اینکه 
خود دست یابند و نمایشگاه دوموتکس ترکیه 
در  امروزه می بینیم  منتقل شد.  قاضی انتپ  به 
قابل  اصال  قاضی انتپ  امکانات  که  شرایطی 
نیست،  تهران  فرش  نمایشگاه  با  مقایسه 
مشکالت  است.  موفقی  بسیار  نمایشگاه 
شده  سبب  تهران  ماشینی  فرش  نمایشگاه 
گرفتن  برای  ایرانی ها  ما  متاسفانه  که  است 
تالش  ترکیه  دموتکس  نمایشگاه  در  غرفه 
جای  حالی که  در  باشیم  داشته  بسیاری 
اصال  نمایشگاه  این  در  ایرانی  شرکت های 
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نمایشگاه هاخبرنامه

شرکت های  از  کدام  هیچ  و  نیست  مناسب 
ایرانی را در راهروهای اصلی مستقر نکرده اند.

متأسفانه  کرد:  اظهار  فرهی  علی  مهندس 
وجود  زمینه  این  در  که  مشکالتی  از  یکی 
فرش  در  ما  همکاران  که  است  این  دارد 
فرش  روی  زیادی  بسیار  حساسیت  دستبافت 
ماشینی دارند و بسیار اصرار دارند که این دو 
درحالی که  نگیرد؛  قرار  یکدیگر  کنار  محصول 
شد  خواهد  سبب  فرش  نمایشگاه های  تجمیع 
یکدیگر  صادراتی  ظرفیت های  از  طرفین  که 
در  می بینید  که  همان گونه  کنند.  استفاده 
که  دنیا  کفپوش  و  فرش  نمایشگاه  مهم ترین 
است  سال  سال های  است،  آلمان  دوموتکس 
ماشینی  فرش های  و  افتاده  اتفاق  این  که 
عرضه  یکدیگر  کنار  دستباف  فرش های  و 
می شود و بسیاری از مشتریان صادراتی فرش 
قبل  می آیند  دوموتکس  به  که  ایران  ماشینی 
از اینکه به غرفه های فرش ماشینی بیایند در 
خودشان  خریدهای  دستباف  فرش  غرفه های 

را انجام داده اند و یا بالعکس.
او ادامه داد: فرش ماشینی و دستباف رقیب 
یکدیگرند.  مکمل  واقع  در  و  نیستند  یکدیگر 
هستند،  دستباف  فرش  مشتری  که  کسانی 
ارزش آن را می دانند. ما هرگز ادعا نداریم که 
یا  و  بنز  جای  به  را  پژو  ماشین  یک  می توان 
خودروی تویوتا را به جای رولزرویس فروخت. 
خودروی  مانند  دستباف  فرش  مثال  این  در 
خودروی  مانند  ماشینی  فرش  و  رولزرویس 
پژو یا تویوتا است. مسلما خریداران فرش های 
ماشینی و دستباف نیز این تفاوت ها را می فهمند 
و برای هر کدام بهای خودش را می پردازند و 
هر کدام را در جای خودش استفاده می کنند. 
بگیرند.  را  دیگری  جای  نمی توانند  هیچ کدام 
طبیعتا افرادی که از کاالهای لوکس استفاده 
می کنند و توانایی مالی دارند، برای جایی که 
نیاز به فرش گران قیمت است، فرش دستباف 
برای مکان هایی که  بالعکس  خواهند خرید و 
یا  با قیمت مناسب تر است  نیاز به فرش هایی 

دارند  کمتری  مالی  توانایی  که  افرادی  برای 
فرش ماشینی استفاده خواهد شد.

شرکت  با  زمینه  این  در  کرد:  اضافه  وی 
ماشینی هم  فرش  نمایشگاه  برگزاری  مجری 
کرده ایم  خواهش  آنها  از  و  کرده ایم  صحبت 
که تا مشخص شدن نتیجه، در زمینه ثبت نام 
نکنند.  اطالع رسانی  ماشینی  فرش  نمایشگاه 
نتیجه  به  با مسئولین  ما  اگر جلسات  اما حتی 
نرسید و مجری برگزارکننده  نمایشگاه، مجبور 
فرش  نمایشگاه  نام  ثبت  زمینه  در  که  شد 
عزیز  همکاران  از  کند؛  اطالع رسانی  ماشینی 
تا بررسی و تعیین تکلیف  درخواست می کنیم 

این موضوع در کمیته فرش ماشینی کشور از 
ثبت نام در نمایشگاه خودداری نمایند. وی در 
پایان تاکید کرد که خواسته های کمیته فرش 

ماشینی کشور کامال مشخص است:

نمایشگاه های فرش  1- هم زمانی و تجمیع 
ماشینی و دستبافت.

افزایش  ماشینی  فرش  نمایشگاه  زمان   -2
یابد؛ با این هزینه های غرفه سازی و در حالی 
فرش  تولید  قطب های  از  یکی  ایران  که 
روز،  چهار  می شود،  محسوب  جهان  ماشینی 
53زمان کمی برای نمایشگاه محسوب می شود.
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تولید و تجارت پنبه

تغییر شرکای تجاری چین در بخش پنبه
گزارش ماهانه کمیته مشورتی جهانی پنبه )می 2019(

ــاجی  ــت نس ــه »صنع ــزارش ماهنام ــه گ ب
ــه  ــه کمیت ــل از دبیرخان ــه نق ــاک« ب و پوش
ــه  ــن ب ــور چی ــه، کش ــی پنب ــورتی جهان مش
پنبــه  مصرف کننــده  بزرگتریــن  عنــوان 
 8,45 بــر  بالــغ  بــا مصرفــی  در جهــان 
ــال  ــه در س ــرده ک ــالم ک ــن، اع ــون ت میلی
2019 رقــم 800 هــزار تــن از ذخایــر خــود 
تعرفــه  گذاشــت.  خواهــد  حــراج  بــه  را 
پنبــه  بــرای  ایــن کشــور  25 درصــدی 
ــال  ــوالی 2018 اعم ــه از ج ــی ک آمریکای
ــن  ــه ای ــد ک ــی می مان ــان باق ــد همچن ش
سیاســت، جریــان ورود الیــاف پنبــه بــه 
بــازار چیــن را تغییــر خواهــد داد. البتــه 
ــن،  ــوی چی ــی از س ــه اعمال ــم تعرف ــه رغ ب

ــکا در  ــد آمری ــاالت متح ــی رود ای ــار م انتظ
فصــل زراعــی 19-2018 همچنــان بــه 
پنبــه در  بزرگتریــن صادرکننــده  عنــوان 

ــد. ــی بمان ــان باق جه
از  چیـن  واردات  کاهـش  بـا  همزمـان 
گام هایـی  تولیدکننـدگان  سـایر  آمریـکا، 
چیـن  نیـاز  مـورد  پنبـه  تامیـن  بـرای  را 
و  اسـترالیا  میـان،  ایـن  در  کـه  برداشـته اند 
صـادرات  در  را  افزایـش  بیشـترین  برزیـل 
فصـل  در  بوده انـد.  شـاهد  چیـن  بـه  پنبـه 
زراعـی 18-2017 اسـترالیا رقـم 280 هـزار 
تـن پنبـه به چیـن ارسـال کرد کـه این رقم 
از مـارس 2019 بـه بعـد، از 440 هـزار تـن 
فراتـر رفتـه اسـت. به طـور مشـابه، در مورد 

 2017-18 زراعـی  فصـل  در  کـه  برزیـل 
چیـن صـادر  بـه  پنبـه  تـن  هـزار   82 رقـم 
کـرده بـود، از مـاه مـارس 2019 ایـن رقـم 
بـه 380 هـزار تـن رسـیده اسـت. از جملـه 
سـایر کشـورهایی کـه صـادرات پنبـه خـود 
افزایـش داده انـد می تـوان بـه  را بـه چیـن 
کامـرون،  یونـان،  سـودان،  بنیـن،  هنـد، 

کـرد. اشـاره  مالـی  و  بورکینافاسـو 
اعالم شـده،  زمانـی  جـدول  اسـاس  بـر 
مـی  2019   5 از  چیـن  پنبـه  ذخایـر  حـراج 
آغـاز شـده و تـا 30 سـپتامبر سـال جـاری 
ادامـه خواهـد داشـت. حـراج ذخایـر نیـز در 
10 هـزار تنـی در هـر  قالـب پیشـنهادهای 

خواهـد شـد. انجـام  روز 
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تولید و تجارت پنبه

افزایش 20 درصدی سطح کشت پنبه در سال 98
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران:

تعـاون  مرکـزی  سـازمان  مدیرعامـل 
روسـتایی ایـران گفـت: پیش بینـی می شـود 
از  هکتـار  هـزار   82 تـا   80 حـدود  امسـال 
اراضی کشـاورزی به کشـت پنبـه اختصاص 
یابـد کـه نسـبت بـه سـال زراعـی گذشـته 
حـدود 20 درصـد افزایش سـطح زیر کشـت 
پنبـه  کـرد:  اظهـار  شـیرزاد  حسـین  دارد. 
گیاهـی منحصربه فـرد اسـت کـه در تأمیـن 
دو نیـاز اساسـی بشـر یعنـی غـذا و پوشـاک 
می کنـد. ایفـا  قابل توجهـی  و  مهـم  نقـش 

تعـاون  مرکـزی  سـازمان  مدیرعامـل 
گیـاه،  ایـن  گفـت:  ایـران  روسـتایی 
اسـت  جهـان  لیفـی  محصـول  اصلی تریـن 
کـه عـالوه بـر اسـتحصال روغـن و کنجاله 
بـرای خـوراک دام و ده ها فـرآورده با ارزش 

کشـور  یکصـد  از  بیـش  در  دیگـر،  صنعتـی 
ایجـاد  نفـر  میلیـون  صد هـا  بـرای  جهـان 
اشـتغال مولـد کرده کـه در این ارتبـاط باید 
بخـش  در  پنبـه  اشـتغال زایی  تـوان  گفـت 
کشـاورزی معـادل 5,2 برابـر سـویا، 4 برابر 
ذرت، 4 برابـر کلـزا و 6 برابـر گنـدم اسـت 
ضمـن اینکـه بـه ازای ایجـاد هر یـک مورد 
اشـتغال در زراعـت پنبـه، حـدود 5 شـغل در 
آن  جانبـی  خدمـات  و  صنعـت  بخش هـای 

می شـود. ایجـاد 
تعـاون  مرکـزی  سـازمان  گـزارش  بـه 
بـه  اشـاره  بـا  وی  کشـور؛  روسـتایی 
و  مناسـب  زیسـت محیطی  ویژگی هـای 
تمایـل جهانی برای اسـتفاده از فرآورده های 
محصـول پنبـه در مقایسـه با مواد سـنتتیک 

زنجیـره  افـزوده  ارزش  پیرامـون  مشـابه، 
تولیـد و صنایـع فـرآوری پنبـه تصریـح کرد: 
ارزش افـزوده پارچـه خـام نسـبت بـه پنبـه 
حـدود 50 درصـد، پارچه رنگ شـده نسـبت 
بـه پنبـه تقریبـا 250 درصـد و ارزش افزوده 
 450 پنبـه  بـه  نسـبت  دوخته شـده  لبـاس 

می شـود. بـرآورد  درصـد 
تعـاون  مرکـزی  سـازمان  مدیرعامـل 
روسـتایی ایـران تصریـح کـرد: در راسـتای 
افزایـش سـطح کشـت پنبـه در سـال جاری 
و بـه منظور افزایـش عملکرد و تنوع بخشـی 
بـه بـذور پنبـه مـورد کشـت در کشـور، یک 
تعاونی هـای  اتحادیـه  بـه  وابسـته  شـرکت 
طـی  روغنـی  دانه هـای  و  پنبـه  کشـاورزی 
جهـاد  وزارت  بـا  انجام شـده  هماهنگـی 
کشـاورزی، در سـال جـاری برنامـه واردات 
مقـدار 460 تـن بذر اصالح شـده پنبـه را در 

دسـتور کار خـود دارد.
معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی ادامـه داد: 
 ،)LIDER( لیـدر  نام هـای  بـه  ارقـام  ایـن 
و   )SEPEHR( سـپهر   ،)MAXA( ماکسـا 
فجـر )FAJR( از طبقـه بـذر گواهـی شـده 
الیـت  طبقـه  از  ماکسـا  رقـم  بـذر  نیـز  و 
)مـادری(، جهـت تولیـد و تکثیر با مشـارکت 
یـک شـرکت یونانـی بـوده و کشـت آن بـه 
زودی در کشـور آغـاز خواهـد شـد. شـیرزاد 
بـا اشـاره به وضعیـت کنونـی تولیـد و تکثیر 
بـذر پنبـه در کشـور گفـت: در حـال حاضـر 
و  پنبـه  کشـاورزی  تعاونی هـای  اتحادیـه 
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تولید و تجارت پنبهخبرنامه

دانه هـای روغنـی بـه اتفاق شـرکت وابسـته 
بـه ایـن اتحادیه، کـه انحصار تولیـد و تکثیر 
و  ارمغـان  نام هـای  بـه  پنبـه  بـذر  رقـم  دو 
سـاجدی را در اختیـار دارد، بـه امـر تولیـد و 
تکثیـر دو رقـم مذکـور از طبقـات نوکلئـوس 
2، سـوپر الیـت و الیـت در 12 مرکـز تولیـد 
رضـوی،  خراسـان  فـارس،  اسـتان های  در 
خراسـان شـمالی، سـمنان و گلسـتان اقـدام 
در  می شـود  پیش بینـی  کـه  می کننـد 
شـرایط متعـارف امـکان تأمیـن نیـاز بـذری 
کشـور جهـت کشـت پنبه در سـال 1399 از 
دو رقـم ارمغـان و سـاجدی میسـر گشـته و 
کشـاورزان پنبـه کار با کشـت ایـن دو رقم از 

مزایـای زراعـی آنهـا بهره منـد شـوند.
محمدحسـین کاویانی مدیـر عامل صندوق 
پنبـه نیـز از افزایـش سـطح زیر کشـت پنبه 
در سـال زراعـی جدیـد خبـر داد و گفـت: با 
گنـدم،  اراضـی  از  بخشـی  آنکـه  بـه  توجـه 
جـو و کلـزا شـمال اسـتان گلسـتان در پـی 
وقـوع سـیل اخیـر از بیـن رفـت، از ایـن رو 
پیـش بینـی می شـود کـه کشـاورزان بخش 
اعظـم کشـت بهـاره خـود را بـه کشـت پنبه 
زیـر  سـطح  میـزان  وی  دهنـد.  اختصـاص 
در سـال های  گلسـتان  اسـتان  پنبـه  کشـت 
قبـل را 10 هـزار هکتار اعـالم کرد و افزود: 
بـا توجـه بـه بارندگی هـای اخیـر و از بیـن 
رفتـن بخشـی از تولیـد محصـوالت زراعـی 
گنـدم، جـو و کلـزا پیش بینـی می شـود کـه 
سـطح زیـر کشـت پنبـه در فصـل بهـار بـه 
30 هـزار هکتـار برسـد. کاویانـی ادامـه داد: 
سـال  در  مناسـب  بارندگـی  بـه  توجـه  بـا 
زراعـی جدیـد انتظـار مـی رود کـه مجمـوع 
سـطح زیـر کشـت پنبـه مطابـق بـا برنامـه 
وزارت جهـاد کشـاورزی به 82 هـزار هکتار 
بـه  نیـاز  تـا  برسـد  تولیـدی  اسـتان های  در 

واردات کاهـش یابـد.
آخریـن  دربـاره  پنبـه  مدیرعامـل صنـدوق 
وضعیـت واردات پنبـه بیـان کـرد: بنابـر آمار 
12 ماهـه گمـرک در سـال گذشـته 52 هزار 
و 500 تـن پنبـه وارد شـد، در حالی که مدت 
مشـابه سـال ماقبـل 66 هزارتـن پنبـه وارد 
امـر  ایـن  نهایـت  بـود کـه در  کشـور شـده 
بـا  نسـاجی  برخـی صنایـع  تـا  شـد  موجـب 
کمبـود پنبـه روبـه رو شـوند. وی ادامـه داد: 
بـا توجـه بـه آنکـه سـاالنه حـدود 5 میلیـون 
و 500 هـزار تـن پنبـه در هندوسـتان تولیـد 
می شـود، از این رو بخشـی از صنایع نسـاجی 
کمبـود پنبـه مـورد نیاز خـود را از این کشـور 
تامیـن کننـد. کاویانـی نیـاز سـاالنه صنایـع 
نسـاجی را 120 هزارتـن اعالم کـرد و گفت: 
بـا احتسـاب تولیـد داخـل، بخش اعظـم نیاز 
کشـور از طریـق واردات تامین می شـود، این 
در حالـی اسـت کـه در سـال های نـه چندان 
نیـاز  درصـدی  صـد  تامیـن  بـر  عـالوه  دور 
داخـل، بـا مـازاد حـدود 47 هزارتنـی پنبه در 

انبار هـا روبـه رو بودیـم.
بـا  افـزود:  ادامـه  در  مسـئول  مقـام  ایـن 
توجـه بـه کاهـش نـرخ جهانی پنبه در سـال 
82 بـه کمتـر از یـک دالر، صنایـع نسـاجی 
و پوشـاک اقـدام بـه واردات کردنـد که این 
امـر در شـرایطی کـه بـا مـازاد تولیـد پنبـه 
کاهـش  بـرای  را  زمینـه  بودیـم،  روبـه رو 
افـراد  تمایـل  و  پنبـه  کشـت  زیـر  سـطح 
بـه کشـت دیگـر محصـوالت فراهـم کـرد. 
کاویانـی سـخت بـودن زراعـت پنبـه، نبـود 
همخوانـی قیمـت پنبـه بـا سـایر محصوالت 
زراعـت  زمـان  بـودن  طوالنـی  کشـاورزی، 
از  را  سـطح  واحـد  در  عملکـرد  کاهـش  و 
دیگـر عوامـل موثـر در کاهـش تولیـد پنبـه 
اعـالم کـرد. مدیـر عامـل صنـدوق پنبـه در 
پایـان تصریـح کـرد: اگـر قیمـت تضمینـی 
پنبـه هماننـد سـایر محصـوالت کشـاورزی 
تامیـن  امـکان  بـه سـهولت  باشـد،  مناسـب 
صـد درصـدی نیـاز کشـور از تولیـد داخـل 

دارد. وجـود 
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تولید و تجارت پنبه

فرصتی کم نظیر برای توسعه کشت پنبه

در آستانه سال 98 کشاورزان استان گلستان 
خود را برای برداشت گندم و جو مهیا می کردند 
و  نوردید  در  را  آنها  اراضی  ناگهانی  سیل  که 
محصوالتشان را زیر آب برد. حاال دیگر زیان 
تضمینی  خرید  نرخ  بودن  پایین  در  کشاورزان 
گندم نبود، بلکه آنها ضرری از سیل دیده بودند 
کلی  به  را  سال  شان  یک  زحمت  حاصل  که 
نابود کرده بود و آنها را با محصوالتی آب برده و 

زمین هایی خراب، تنها گذاشته بود.
این  و  نمی داد  یا  می داد  جبران  قول  دولت 
نداشت،  یا  داشت  عمل  حاصل  اگر  قول، 
کشاورزان باید هر چه سریع تر خود، فکری به 
حال زراعت های آسیب دیده خویش می کردند و 
زمین ها را برای کشتی دوباره آماده می کردند؛ 
از  و  تلخ سیل  ماجرای  می توانست  که  کشتی 

بین رفتن گندم ها را به بوته فراموشی بسپارد.
از  جوهای  و  گندم ها  جبران  برای  که  راهی 
گلستان  استان  به ذهن کشاورزان  رفته  دست 
می رسید کشت حداکثری پنبه، محصول بومی 
از سال های گذشته سطح زیر  بود؛  استان  این 
کشت پنبه کاهش یافته بود و عوامل متعددی 
کرده  سیاه  را  محصول  این  کشاورزان  روزگار 
بود، اما حاال یک اتفاق تلخ می توانست ورق را 

به نفع طالی سپید برگرداند.
زراعی  محصول  ارزآورترین  پنبه  روزگاری، 
هزار   100 با  گلستان  استان  تنها  و  بود  ایران 
هکتار سطح زیر کشت این محصول، ایران را 
به یکی از مهم ترین صادرکنندگان طالی سپید 
تبدیل کرده بود که به 21 کشور دنیا پنبه صادر 
می کرد. اما این روزگار خوش برای پنبه، دوامی 

این  صادرکنندگان  از  یکی  که  ایران  و  نیافت 
کشوری  به  تبدیل  می رفت  شمار  به  محصول 
از  را  خود  نساجی  صنایع  نیاز  باید  که  شد 

کشورهای همسایه تامین می کرد.
سخت تر  را  پنبه  کشت  مکانیزاسیون،  نبود 
این  طوالنی  و  پرزحمت  کشت  و  بود  کرده 
روز  را  کشاورزان  حمایتی  بی هیچ  محصول، 
میان یک  این  در  روز سرخورده تر می کرد؛  به 
صنایع  سوی  از   79 سال  در  بی جا  واردات 
جهانی  نرخ  بودن  ارزان تر  علت  به  نساجی 
پیکره  بر  نهایی  ضربه ای  داخلی،  پنبه  از  پنبه 
کشت پنبه وارد آورد به طوری که بر کشاورزان 
روشن شد که روزگار خوش پنبه را دیگر باید 
در خواب جست. مجموعه این عوامل باعث شد 
به یک دهم  گلستان  استان  در  پنبه  که کشت 
زراعت هایی  سمت  به  گلستان  استان  و  برسد 
این  نسبی  مزیت  تنها  نه  که  برود  شالی  مثل 
استان نبود بلکه برای کشاورزی و خاک و آب 

این استان خطراتی هم داشت.
پـس از سـیل 98 امـا، کشـاورزاِن گلسـتانِی 
پنبـه، جبـران خسـارات  از کشـت  سـرخورده 
سـیل را در بازگشـت به کشـت محصول بومی 
اسـتان خـود دیدنـد؛ شـاید حکمت سـیل دری 
از رحمـت را بـر طالی سـپید گشـوده باشـد و 
کشـاورزان ایـران بار دیگـر بتوانند نبـض بازار 
پنبـه را در دسـت گیرنـد. اما، افزایـش ناگهانی 
بـا چـه  پنبـه  زیـر کشـت  اجبـاری سـطح  و 
موانعـی رو بـه رو اسـت و آیـا بـذر کافـی برای 
کشـت 82 هـزار هکتـار از ایـن محصـول در 

سـطح کشـور وجـود دارد؟

کشت پنبه خسارات ناشی از 
سیل را جبران خواهد کرد

قربانعلی روشنی رئیس موسسه تحقیقات پنبه 
در این باره به اقتصاد 24 گفته بود: پیش بینی 
را  محصولش  کشاورز  چون  که  است  این  ما 
اراضی شمال  در  به خصوص  و  داده  از دست 
استان که  خاک، آبشویی و شورِی آن کم شده 
پنبه کشت کند و تمایل نسبت  است می تواند 
بیان  با  روشنی  بود.  خواهد  باال  آن  کشت  به 
اینکه در سال 98 سطح زیر کشت پنبه افزایش 
خواهد یافت، بیان کرده بود: پیش بینی که قبل 
داشتیم 20 هزار  استان گلستان  برای  از سیل 
هکتار از اراضی برای کشت پنبه بود و به اندازه 
25 هزار هکتار بذر تولید کردیم که اگر نیازی 
به واکاوی و کشت دوباره بود جبران شود. وی 
ادامه داد: در حال حاضر، سطح کشت پنبه بین 
و  یافت  افزایش خواهد  تا 40 هزار هکتار   30
داشت  خواهیم  رو  پیش  مشکالتی  این باره  در 
جریبی،  هزار  آقای  با  جلسه ای  آنها  درباره  که 
درخواست  و  داشتیم  کشور  پنبه  طرح  مجری 

شد بخشی از نیاز بذر وارد شود.

از آذر ماه نتوانستیم بذر پنبه وارد کنیم
در حالی که روشنی از تامین بذر پنبه از راه 
واردات خبر داده بود، محمد علی انصاری رئیس 
اتحادیه پنبه کاران داراب و یکی از واردکنندگان 
بذر پنبه در پاسخ به این پرسش که آیا می توان 
که  بذری  یا  وارد کرد  بذر  این فرصت کم  در 
با  گفت:  شود  وارد  کشور  به  است  شده  تهیه 
توجه به اینکه فرصت چندانی تا شروع کشت 

امیرحسین احمدی، شقایق صفی خانی
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تولید و تجارت پنبهخبرنامه

وقت  واردات  برای  دیگر  است،  نمانده  پنبه 
در  آذرماه سال 97  از  ما  افزود:  نمی شود. وی 
هنوز  و  بودیم  پنبه  بذر  واردات  پیگیری  حال 
و  کنیم  فراهم  را  آن  مقدمات  حتی  نتوانستیم 
احتمال می دهم نتوانیم بذر پنبه وارد کنیم چرا 
که تهیه آن سخت است و روندی طوالنی دارد 
و تا صدور مجوز از طرف وزارتخانه، قرنطینه و 
تبادالت ارزی انجام شود فصل کشت پنبه تمام 
از  ما  تاکید کرد:  پایان  در  انصاری  است.  شده 
آذرماه درحال پیگیری برای واردات بذر هستیم 
و قصد داشتیم 120 تن بذر پنبه وارد کنیم، اما 
انتقال ارز میسر نشده است و فکر نکنم  هنوز 

برای امسال موفق به واردات بذر شویم.

برای ۶0 هزار هکتار بذر پنبه تهیه کردیم
طرح  مجری  هزارجریبی،  ابراهیم  همچنین 
با  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون  و  کشور  پنبه 
است که کمبود  ثابت کرده  تجربه  اینکه  بیان 
تاثیر  بر مقدار سطوح زیر کشت  بذر  توزیع  در 
مهمی ندارد گفت: ما برای سال 98، نزدیک به 
سه هزار تن بذر در داخل تهیه کردیم که این 
مقدار 60 هزار هکتار از اراضی پنبه را پوشش 
خواهد داد. هزارجریبی همچنین بیان کرد که 
از  بیش  کشت  کشاورزی  جهاد  وزارت  برنامه 
80 هزار هکتار پنبه در کل کشور است و برای 
تامین نیاز بذر این مقدار قرار بر واردات 20 هزار 

بذر بوده است.
 3 این  داد:  ادامه  کشور  پنبه  طرح  مجری 
هزار تن بذری که در زمستان 97 تولید کردیم 
یعنی  شود؛  تبدیل  بذر  فرآوری  فرایند  به  باید 
برسد  آزمایشگاه  تایید  به  و  شود  نمونه گیری 
فروردین ماه   26 تا  که  من  آمار  اساس  بر  که 
بوده است، به اندازه  30 هزار هکتار بذر پنبه 
تایید شده  است و تاییدیه آن از موسسه ثبت و 
گواهی بذر و نهال گرفته و اجازه توزیع صادر 
شده است. هزارجریبی همچنین یادآور شد که 
قطعا بخشی از بذور تهیه شده به علت نداشتن 
استانداردها به تایید موسسه ثبت و گواهی بذر 

و نهال نرسد و از دایره تولید حذف شود.
مجری طرح پنبه کشور درباره تامین نیاز بذر 
از راه واردات بیان کرد: به اندازه 25 هزار هکتار 
تحریم   با  که  دادیم  را  پنبه  بذر  واردات  مجوز 
روند  اما  شد  مواجه  ارز  تخصیص  و مشکالت 
واردات بذر دوباره از فروردین ماه شروع شد. وی 
افزود: در حال حاضر پیش بینی می کنیم که از 
500 تن بذری که قرار بود وارد کنیم دست کم  
بیاوریم؛ همچنین  کشور  داخل  به  را  تن   400
کشور های  اگر  که  هستیم  بررسی  حال  در 
کنیم؛  تهیه  دارند  مازاد  بذر  باز هم  تولیدکننده 
البته شاید هم موفق به انجام این کار نشویم به 
این علت که فرصت کمی داریم و مشکالتی 

هم درباره تخصیص ارز وجود دارد.
با  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  جریبی  هزار 
بذر  کننده  تولید  کشور های  اینکه،  به  توجه 
ایران شروع به کشت پنبه خواهند  با  همزمان 
کرد آیا توان صادرات بدون برنامه ریزی بذر به 
و  ترکیه  از کشور های  ما  دارند گفت:  را  ایران 
بذر وارد می کردیم  یونان در سال های گذشته 
از  و  داشته اند  خوبی  عملکرد  ارقام  این  که 
شرکت هایی بذر دریافت می کنیم که بین المللی 
تولید  بذر  مختلف  کشور های  برای  و  هستند 

کرده  ثابت  تجربه  داد:  ادامه  وی  می کنند. 
است که بذر شرکت هایی که از آنها بذر تهیه 
می کنیم می مانند و این شرکت ها کم نمی آورند 
خاصی  بذر  شرکت  یک  است  ممکن  البته 
نداشته باشد و رقم دیگر را داشته باشد. در حال 
صحبت هستیم که ببینیم می توانند وارد کنند 

یا خیر؟
این  به  پاسخ  در  کشور  پنبه  طرح  مجری 
پرسش که در صورت کمبود بذر، برنامه وزارت 
جهاد کشاورزی چه خواهد بود خاطرنشان کرد: 
اگر بذر به اندازه کافی تهیه نشود و در نهایت 
برای کشت ازپیش برنامه ریزی شده دچار کمبود 
شویم که هر سال  این اتفاق رخ می دهد، بین 
کارخانه های پنبه پاک کنی و پنبه کاران رابطه ای 
دو طرفه وجود دارد که این کارخانه ها بذر تهیه 
می کنند و به کشاورزان خود تحویل می دهند و 
این کار در مورد پنبه از قدیم مرسوم بوده است 

که کارخانه ها به کشاورزان بذر بدهند.
اظهار  ادامه  در  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
کرد: بر اساس تجربه می گویم که کمبود بذری 
پنبه  که دولت توزیع می کرده به سطح کشت 
لطمه ای نزده است ولی ممکن است یک سالی 
ضریب نفوذ بذر توزیعی دولت 80 درصد باشد 
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تولید و تجارت پنبه

را  آن  نیاز  باقی  که  درصد   50 دیگر  سالی  و 
تامین  پنبه پاک کنی  کارخانه های  و  کشاورزان 

می کنند.
آیا  این پرسش که  به  پاسخ  در  هزار جریبی 
بذری که بدون بررسی در اختیار کشاورز قرار 
نمی دهد  کاهش  را  عملکرد محصول  می گیرد 
اما  نمی یابد  کاهش  بذر  عملکرد  کرد:  ابراز 
نیست  چنین بذری تحت نظارت کامل دولتی 
و مطابق استاندارد ها نبوده است. مجری طرح 
پنبه کشور همچنین گفت: برنامه ما در گلستان 
برای سال 98، 17 هزار هکتار پنبه بوده است 
و بذر مورد نیاز آن را نیز فراهم کرده بودیم؛ ما 
تا جایی که بتوانیم توزیع بذر رسمی را به 100 
درصد نزیک خواهیم کرد که البته امسال موفق 
به این کار نشدیم. وی افزود: ما در سال 97 در 
استان گلستان 11 هزار هکتار سطح زیر کشت 
پنبه داشتیم و برنامه امسال 17 هزار هکتار بود 
از کشت  بیشتری  استقبال  به خاطر سیل،  که 
پنبه شده و سطح زیر کشت پنبه به 40 هزار 
هکتار افزایش پیدا خواهد کرد. هزار جریبی در 
پایان تصریح کرد: پنبه کاران نگران تامین بذر 

پنبه خود نباشند.

افزایش سطح کشت تا 2۵ هزار 
هکتار قابل پیش بینی بود

پنبه  صندوق  رئیس  کاویانی  حسین  محمد 
زیر  سطح  افزایش  که  است  معتقد  نیز  ایران 
هزار   25 میزان  تا  گلستان  استان  پنبه  کشت 
هکتار  قابل پیش بینی بود  ، مسئله ای که از دید 
مانده  پنهان  کشاورزی  جهاد  وزارت  مسئوالن 
بود. وی صحبت های خود را اینگونه آغاز کرد: 
مسئوالن وزارت جهاد دولتی هستند و دولتی ها 
کسی  به  مبادا  که  کنند  صحبت  طوری  باید 
از  که  حالی  در  برود  سوال  زیر  یا  و  بربخورد 
برای  برنامه ریزی  که  هستند  غافل  نکته  این 
داد. وی  انجام  روزه  نمی توان دو  را  هر کاری 
برای  کشاورزی  جهاد  وزارت  پیش بینی  افزود: 
در  پنبه کاری  هکتار  هزار   82 حدود   ،98 سال 

سطح کشور بوده است و این برنامه را سال های 
در  برنامه  این  چون  اما  داشته اند  نیز  گذشته 
سال های قبل اجرایی نشد، فکر می کردند که 
هزار   82 برای  و  نمی شود  اجرایی  هم  امسال 

هکتار زمین زراعی بذر پنبه تهیه نکردند.
مسئوالن  اینکه  بیان  با  پنبه  کارشناس  این 
زمینه های  که  نمی کردند  فکر  جهاد  وزارت 
شود،  فراهم   98 سال  در  پنبه  بیشتر  کشت 
اظهار کرد: سال گذشته سطح زیر کشت پنبه 
در استان گلستان نزدیک به 11 هزار هکتار بود 
و امسال کشت این محصول در استان گلستان 
خواهد  هکتار  هزار   40 به  هکتار  هزار   11 از 
رسید و چنین چیزی قابل پیش بینی نبود و خود 
من هم تا قبل از سیل پیش بینی 20 تا 25 هزار 
هکتار پنبه کاری در استان گلستان را می کردم. 
وی همچنین بیان کرد: برنامه مقامات وزارت 
استان  برای   98 سال  در  کشاورزی  جهاد 
گلستان امسال 15 هزار هکتار پنبه کاری بوده 
است و بیش از 15 هزار هکتار بذر تهیه نکردند 

چون باور نداشتند پنبه بیشتری کاشته شود.
جهاد  وزارت  تصمیم  کرد:  تصریح  کاویانی 
سطح  هکتار  هزار   4 افزایش  برای  کشاورزی 
زیر کشت پنبه در استان گلستان در حالی بود 
که در اسفند ماه، در جلسه ای که با آقای هزار 
جریبی داشتیم گفتم که »سال 98 بین 20 تا 
گلستان کشت  استان  در  پنبه  هکتار  هزار   25
خواهد شد« با این حال، جواب هزارجریبی به 
با  و  دولتی  بود که »ما که  اینگونه  این حرف 
عددی  چنین  هستیم  ارتباط  در  استان ها  همه 
بینی نمی کنیم و شما چطور توانستید  را پیش 
افزود:  تعیین کنید؟« وی  پیش  از  را  این عدد 
من در جواب هزارجریبی گفتم که به شما قول 
می دهم که امسال بین 20 تا 25 هزار هکتار 
زمین در استان گلستان زیر کشت پنبه می رود 
و این در حالی است شما به اندازه کافی تهیه 

نکردید.
رئیس صندوق پنبه ایران همچنین اظهارکرد: 
قسمت عمده آسیب سیل در قسمت های شمالی 

استان گلستان بود که شامل آق قال و گمیشان 
می شود که  ظرفیت اراضی، PH خاک و میزان 
آب اجازه تنوع گسترده ای از کشت محصوالت 
را در این مناطق نمی دهد. وی در ادامه گفت 
کشت  مناسب  مناطق  این  در  خاک   PH که 
نمی توان  هم  آب  کمبود  با  و  نیست  سویا 
این  داشت.  را  اقتصادی  شالیکاری  یک  توقع 
کارشناس پنبه ادامه داد: در این منطقه بخش 
بسیاری از زراعت های پاییزه شامل گندم و جو 
و کلزا که از بین رفته است و قسمتی از اراضی 
نیز آسیب دیده است که آمار دقیق آن را باید 

خود وزارت جهاد دهد.
بیان  همچنین  پنبه  کشت  کارشناس  این 
به  پاییزه  کشت  در  که  خسارت هایی  کرد: 
است  شده  وارد  گلستان  استان  کشاورزان 
و سطح  جبران شود  بهاره  در کشت  می تواند 
پنبه  کشت  ظرفیت  بهاره  زراعت  از  زیادی 
شالی،  به  نسبت  پنبه  زراعت  که  چرا  دارد  را 
نظر  از  و  می برد  کمتری  آب  هندوانه  و  ذرت 
است.  مطمئن تر  آن  فروش  نیز  اقتصادی 
اگر در همه زمین  داد: کشاورز  ادامه  کاویانی 
خود هندوانه بکارد و نتواند بفروشد چه فایده 
پنبه  محصول  که  است  مطمئن  ولی  دارد؟ 
دیرتر  روز   4 اگر  که  نیست  صیفی  و  سبزی 
ماه   4 اگر  حتی  پنبه  بلکه  شود  خراب  بچیند 
به  دید؛  نخواهد  آسیبی  بماند  زمین  روی  هم 
زراعت  یک  کشاورز  برای  پنبه  علت،  همین 
مطمئن است که محصول آن تضمین شده و 
دولت نیز نرخ تضمینی برای آن گذاشته است.

 ۴0 به  پنبه  اراضی  افزایش  کسی 
هزار هکتار را پیش بینی نمی کرد

کرد: سطح  اظهار  ایران  پنبه  رئیس صندوق 
که  منطقه  آن  در  بهاره  زراعت  از  زیادی 
پنبه  کشت  به  می شود  پاییزه  کشت  جایگزین 
افزایش  و  سیل  آمدن  می کند؛  پیدا  تخصیص 
کس  هیچ  را  استان  در  اجباری  کشت  سطح 
پیش بینی نمی کرد. من هم که 45 سال است 
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تولید و تجارت پنبهخبرنامه

در حوزه پنبه کار می کنم و تجربه های بسیاری 
را  اتفاقی  چنین  دارم  محصول  این  کشت  در 
 40 به  پنبه  زراعت  که  نمی کردم  پیش بینی 
هزار هکتار برسد. وی با اشاره به اینکه در حال 
حاضر برای کشت پنبه کمبود بذر داریم، یادآور 
وارد  دنیا  سر  آن  از  نمی توان  را  پنبه  بذر  شد: 
کرد و کشور های اطراف مثل ترکیه نیز در حال 
حاضر بذر صادر نمی کنند چرا که کشت پنبه در 
از ما  با فاصله 15 روز  نیز  کشور های همجوار 

شروع خواهد شد.
حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  کاویانی 
نمی توان از ترکیه یا سایر کشور های همجوار 
بذر تهیه کرد چرا که اگر بذر می خواستیم باید 
از آبان ماه پیگیری می کردیم، اگر هم کشوری 
بخواهد به ما بذر دهد باید از ذخایر خود بذر 
ذخایر  که  حالی  در  کند  تامین  را  نیاز  مورد 
بذر هر کشوری هم برای شرایط ویژه است و 
ممکن است بعد از اینکه کشت آنها تمام شد 
موجود  همچنان  ذخایر  و  نداشتند  مشکلی  و 
در  گفت:  همچنین  وی  دهند.  بذر  ما  به  بود 
 100 کشور  در  بود  بنا  اگر  گذشته  سال های 
هزار هکتار پنبه کشت شود 30 درصد بیش از 
نیاز این 100 هزار هکتار بذر تولید می کردیم 
که اگر مورد خاصی پیش آمد و شرایط ویژه ای 
را جبران کنیم  آن  زد،  آسیب  پنبه  به  بود که 
انجام  استان ها  در  هم  را  کار  این  امروز  ولی 
نمی دهند به این بهانه که بودجه نداریم و اگر 
از  ارزان تر  قیمت  با  باید  بماند  شده  تهیه  بذر 
خرید، آن را به روغن کشی بفروشیم و زیان ده 

است.

باید در مصرف بذر صرفه جویی کرد
رئیس صندوق پنبه ایران، در ادامه سخنان 
خود بر استفاده از فرصت ایجادشده در سال 
این حال  با  تاکید کرد؛  پنبه  برای کشت   98
آنها  رعایت  با  که  برشمرد  را  شرایطی  وی 
به  را  بذور  عملکرد  بازده  میزان  می توان 
اینطور  را  خود  و صحبت های  رساند  حداکثر 

ادامه داد: یک کیسه بذر 40 کیلویی کرک دار 
برای  که  حالی  در  دارد  بذر  دانه  هزار   80
هزار   50 میانگین  طور  به  اگر  مزرعه  یک 
کاویانی  می کند.  کفایت  باشیم  داشته  بوته 
این احتمال می دادند که  بر  بیان کرد: سابق 
می کنند  تهیه  خود  که  بذرهایی  از  بعضی 
بیماری  به  شد  سبز  اگر  یا  و  نشود  سبز 
بوته میری مبتال شود پس به جای اینکه 40 
کیلو بذر بپاشند، 80 کیلو می پاشیدند که اگر 
حتی نیمی از آن هم از بین می رفت کشاورز 
نشود  دوباره  به کشت  مجبور  و  نبیند  آسیبی 
افتد.  تاخیر  به  هم  محصولش  برداشت  که 
توصیه  امروز  اما  کرد:  اظهار  ادامه  در  وی 
کاشت  با  ارتباط  در  کشاورزان  که  می کنیم 
نحو  به  را  زمین  یعنی،  نکنند؛  خطر  پنبه 
سبز  برای  زمین  بستر  تا  کنند  آماده  احسن 

شدن بذور به طور کامل آماده باشد.
در مورد  ایران همچنین  پنبه  رئیس صندوق 
استفاده بهینه از بذور پنبه در دسترس گفت: اگر 
سال گذشته 50 کیلو بذر می پاشیدیم، ممکن 
با توجه به رطوبت امسال خاک، پاشش  است 
باید  و  کند  کفایت  هم  بذر  از  کمتری  میزان 
سعی در صرفه جویی مصرف بذر کنیم یا حداقل 
اسراف نکنیم و مقداری کمتر بکاریم که بذری 
را  تهیه کردیم 12 هکتار  برای 10 هکتار  که 
پوشش دهد؛ همچنین نباید توقع داشته باشیم 
کردیم  تهیه  هکتار  هزار   10 برای  که  بذری 

بتواند 20 هزار هکتار را پوشش دهد.
کاویانی در رابطه با واردات بذر تصریح کرد: 
مقداری بذر با تحریم ها و مشکالتی که داریم 
وارد شده است؛ برای مثال یکی از شرکت  ها 
با اعتبار شخصی خود بذر از ترکیه وارد کرده 
است اما تا امروز هم نتوانسته پول این مقدار 
از  که  است  امیدوار  و  بپردازد  فروشنده  به  را 
واریز  را  خود  خرید  هزینه  بتواند  بانک  طریق 
کند و برای مقداری بذر دیگر نیز پول پرداخت 
انجام شود که  این کار  امیدواریم که  ما  کند. 
 5 شد  خواهد  کشور  وارد  که  بذری  میزان  با 

داده  پوشش  اراضی  از  دیگر  هکتار  هزار 
شود. وی با تاکید بر اینکه پس از سبز شدن 
حفظ  در  را  دقت  نهایت  باید  کشاورزان  بذور 
اضافه  باشند  داشته  آفات  از  پنبه  بوته های 
می زند  پنبه  به  که  فصل  اول  آفات  از  کرد: 
اگر  و  آورد  به عمل  را  باید حداکثر جلوگیری 
محصول نیاز به سم پاشی دارند کشاورزان این 
کار را به موقع انجام دهند تا مطمئن شوند که 

مزارع خوبی خواهند داشت.
کشاورز  گفت:  پنبه همچنین  کارشناس  این 
را خالی  دارد زمینش  به کاشت  وقتی تصمیم 
می کند  تهیه  خود  که  بذری  اما  نمی گذارد 
اما  ندارد  را  انتظار  مورد  بذر  یک  کیفیت 
هیچ  تهیه شده  بذر  این  که  نیست  گونه  این 
متناسب  اگر  داد:  ادامه  وی  ندهد.  محصولی 
باشد یک بذر  4 تن در هکتار عملکرد داشته 
عادی هم می تواند سه تن عملکرد در همین 
امسال  آنکه   به شرط  باشد  داشته  را  مقیاس 
کنند.  بیشتری  مراقبت های  ما  کشاورز های 
استان  کرد: کشاورزان  بیان  ادامه  در  کاویانی 
گلستان از سیل خسارت دیدند و نباید از آفات 
بر  دقتی  گذشته  سال  در  اگر  ببینند.  آسیبی 
هم  باید  امسال  نداشتند  مزارع  آفات  کنترل 
پنبه  اداره  هم  و  کشاورزی  جهاد  وزارت 
سرمایه گذاری کنند که تحت نظر کارشناسان 

محصول پنبه از آفت حفظ شود.
بهترین  اگر  کرد:  اظهار  همچنین  کاویانی 
بکاریم  تیمار  و  محافظت  بدون  هم  را  بذر 
نباید انتظار داشته باشیم که محصول مناسبی 
اگر  را  پنبه  دانه های  همین  اما  کنیم  دریافت 
کنیم  به موقع  کود پاشی  و  سم  پاشی  آبیاری، 
انجام  مناسب  وقت  سر  را  وجین  همچنین  و 
نیست  مناسبی  بذر  که  پنبه  دانه  همان  دهیم 
کارشناس  این  بدهد.  خوبی  محصول  می تواند 
پنبه تصریح کرد: کشاورزان ما  امسال به ناچار 
باید به علت کمبود بذر از نسل های دوم و سوم 
بذر  یک  کیفیت  که  کنند  استفاده  پنبه  ارقام 

نسل اولی را ندارد.
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تحلیل اقتصادی

در  اقتصادی  چالش های  ماندگاری  »راز 
کشور  در  چالش ها  این  چرا  و  چیست  ایران 
ما مدام بازتولید می شوند؟« و آیا این معضل 
کشور  تصمیم گیری  نظام  در  ضعف  از  ناشی 
انجام  توانایی  ما  کارشناسی  نظام  یا  است 

ندارد؟ را  وظایف محوله 
یک  دائمی  حضور  یعنی  اصلی،  سوال 
گرچه  کشور،  در  اقتصادی  مشکالت  سلسله 
بیش  و  کم  که  می شد  مربوط  واقعیتی  به 
بسیاری  همانند  اما  بودند،  باخبر  آن  از  همه 
بدیهی  امری  همگانی،  دانسته های  دیگر  از 
و عادی تلقی می شد و توجه ویژه ای را جلب 
بود  تلنگری  اما،  سوال  این  طرح  نمی کرد. 
به  را  روزنامه  این  خوانندگان  از  بسیاری  که 
تداوم  که  است  این  واقعیت  داشت.  وا  تفکر 
به دلیل  خواه  اقتصادی،  خسارت بار  مشکالت 
با  مبارزه  علت  به  خواه  و  آنها  به  بی توجهی 
تبعات و غفلت از خشکاندن ریشه های اصلی 
می شود،  آنها  بازتولید  به  منجر  که  مشکالت 

به هیچ وجه بدیهی و عادی نیست.
دارند  یاد  به  اقتصادی  مسائل  با  آشنایان 
)یا در مورد آن خوانده اند( که در اواسط دهه 
سرمایه داری  اقتصادهای  میالدی،   1970
رکود  و  »تورم  ناشناخته  معضل  با  پیشرفته 
همزمان« مواجه شدند که نه تنها تا آن زمان 
نظریه  براساس  بلکه  بود،  نداده  رخ  هرگز 
دوران  آن  کالن  براقتصاد  حاکم  و  رایج 
رخ  نمی توانست  اساسا  کینزگرایی(  )نوعی 

)که  مذکور  بیماری  جزئیات  شرح  دهد. 
سردرگمی  و  گرفت(  نام   Stagflation
اقتصاددانان در مواجهه با این پدیده ناشناخته 
و پیچیده، در فرصت این مقاله نیست. کافی 
اقتصاددانان و طی  با تالش  بدانیم که  است 
مسئله شناخته  این  ریشه های  چند سال، هم 
برای  را  زمینه  و  شد  مهار  تورم  هم  و  شد 
که  آنجا  تا  ساخت.  فراهم  رونق  دوره  یک 
مربوط  پیشرفته  سرمایه داری  اقتصادهای  به 
می شود، این بیماری پس از شناسایی عوامل 
عود  دوباره  هرگز  درمان شدن،  و  آن  زاینده 

نکرد.
پدیده ای   Stagflation که  نبریم  یاد  از 
متعارف  اقتصادشناسی  و  بود  ناشناخته  کامال 
دست  در  آن  با  مقابله  برای  ابزاری  هیچ 
در  موفقیت  و  بیماری  این  مقایسه  نداشت. 
اقتصاد  در  رایج  بیماری های  با  آن،  درمان 
درمان  شیوه های  و  ماهیت  که  ما  کشور 
با  و  درآمده  شناخت  به  است  سال ها  آن 
مانده اند،  باقی  حل نشده  کماکان  این  وجود 
مشخص  به طور  است.  پرسش برانگیز  طبعا 
جان سختی  اصلی  دلیل  که  پرسید  می توان 
ما  کشور  اقتصادی  مشکالت  ماندگاری  و 
نظام  در  یا  است  سیاست گذاری  در  ضعف 

کارشناسی؟
سیاست گذاری  نظام  که  نیست  تردیدی 
است.  جدی  ضعف های  دچار  ما  اقتصاد 
کارشناسان  حتی  نمونه،  یک  به عنوان 

نقدینگی،  افزایش  که  می دانند  نیز  کم تجربه 
یابد،  افزایش  نتواند  تولید  که  شرایطی  در 
منجر به تورم خواهد شد. این هم راز سر به 
در کشور  نقدینگی  افزایش  که  نیست  مهری 
بودجه  کسری  از  ناشی  چیز  هر  از  بیش  ما، 
است.  آن  مالی  تامین  شیوه های  و  دولت 
)گاه(  هزینه های  از  ناشی  بودجه هم  کسری 
درآمدها  کمبود  و  دولت  کتاب  و  بی حساب 
بعید  این هزینه ها است.  به  پاسخگویی  برای 
مناقشه ای  گزاره ها،  این  مورد  در  که  است 

باشد. داشته  وجود 
اما ظاهرا سیاست گذاران ما یا از پیامدهای 
یا  بی خبرند  بودجه  شدید  کسری های 
اصرار  اسالفشان،  و  خود  تجربیات  براساس 
»مصلحت«  به  را  دولت  هزینه های  مهار  بر 
مورد  موارد »مصلحت«  غالب  )در  نمی بینند. 
که  است  پرنفوذی  منافع ذی نفعان  آنها،  نظر 
در  برای حضور  آنها شرط الزم  حال  رعایت 
می شود(.  ارزیابی  سیاست گذاری  جایگاه 
که  گرفت  نتیجه  می توان  حالت  دو  هر  در 
»اهلیت  فاقد  دست،  این  از  سیاست گذارانی 
مورد  در  تصمیم گیری  برای  حرفه ای« 
البته  هستند.  کشور  اقتصادی  سیاست های 
افرادی  چرا  که  است  این  اساسی تر  سوال 
کشور  اقتصادی  مشکالت  فصل  و  حل  که 
رعایت  و  »مصلحت اندیشی«  فدای  را 
مسند  بر  باید  می کنند،  ذی نفعان  منافع 
اقتصادی  سیاست گذاری  و  تصمیم گیری 

فرخ قبادی اقتصاددان

چالش های ماندگار اقتصاد ایران
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تحلیل اقتصادیخبرنامه

اخیـر  هفته هـای  طـی  ایـران  علیـه  آمریـکا  تحریم هـای  تشـدید 
ایـن  شـوم  پیامدهـای  مـورد  در  را  گمانه زنی هـا  از  تـازه ای  مـوج 
تحریم هـا بـرای اقتصـاد ایـران بـه راه انداختـه اسـت. آمریـکا کـه 
در مـاه نوامبـر )آبـان 97( برخـی مشـتریان نفـت ایـران را بـه مـدت 
تصمیـم  اخیـرا  بـود،  کـرده  معـاف  تحریم هـا  اجـرای  از  مـاه  شـش 
مطمئنـا  کـه  تصمیمـی  نکنـد؛  تمدیـد  را  معافیـت  ایـن  کـه  گرفـت 
اوضـاع اقتصـاد آسـیب پذیر ایـران را بدتـر خواهـد کـرد امـا در عیـن 
حـال بایـد گفـت پیش بینی هایـی کـه در مـورد سـقوط اقتصـاد ایران 

هسـتند. اغراق آمیـز  به شـدت  می شـوند،  مطـرح 
پـول  بین المللـی  صنـدوق  تعدیل شـده  به تازگـی  پیش بینـی  اگـر 

در مـورد اقتصـاد ایـران )رشـد اقتصـادی منفـی 6 درصـد( را قبـول 
کنیـم، آن گاه برخـالف برخـی ادعاهـای بدبینانه و هشـداردهنده باید 
بگوییـم کـه تأثیـر تحریم هـای آمریـکا بـر اقتصـاد ایران چنـدان هم 
شـدید نیسـت. در واقـع میـزان کاهـش تولیـد ناخالص داخلـی ایران 
از آن چیـزی اسـت کـه برخـی  آینـده کمتـر  یـا دو سـال  در یـک 
کشـورها اروپایـی ماننـد یونـان، اسـپانیا و ایتالیـا در سـال های بعـد 
از بحـران جهانـی 2008 شـاهدش بودنـد. بنابرایـن بهتر اسـت برای 
از  آینـده،  یـا دو سـال  در یـک  ایـران  اقتصـاد  توصیـف چشـم انداز 
واژه هایـی همچـون »رکـود عمیـق« بـه جـای »سـقوط اقتصـادی« 

اسـتفاده کنیـم.

جواد صالحی اصفهانی استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تِک

اقتصاد ایران و تحریم های آمریکا 

باید  را  سوال  این  پاسخ  زنند؟  تکیه  کشور 
تنگ  با  که  کرد  جست وجو  سازوکاری  در 
شرایط«،  واجد  »خودمانی های  دایره  کردن 
مسند  به  کاردان  خبرگان  دستیابی  مانع 

می شود. سیاست گذاری 
هم  شاید  )و  مصلحت اندیشی  از  صرف نظر 
سیاست گذاران  تصمیمات  دلیل(،  همین  به 
میان  هماهنگی  بدون  موارد  غالب  در 
اتخاذ  مختلف  حوزه های  در  تصمیم گیران 
تصمیم گیری ها  در  دیگر  بیان  به  می شود. 
جای »تفکر سیستمی« خالی است. هر مقام 
مسئول صرفا در چارچوب حوزه ماموریت )و 
تصمیم  خود  دیدگاه(  از  مصلحت  براساس 
بر  تصمیمات  این  تاثیر  به  و  می گیرد 
حوزه های دیگر توجهی ندارد. در نتیجه حل 
اقتصاد  شاخه های  از  یکی  در  مشکل  یک 
دیگر  شاخه ای  در  مشکل  بروز  به  معموال 

که  نقیض  و  ضد  تصمیمات  می شود.  منجر 
نیز  می سازد،  سردرگم  را  اقتصادی  فعاالن 

است. تصمیم گیری  شیوه  همین  از  منبعث 
اندکی  مسئله  صورت  کارشناسان،  مورد  در 
متفاوت است؛ اما حاصل کار تفاوت چندانی با 
از  کارشناسان  ندارد.  تصمیم سازان  کار  نتیجه 
مالی  تامین  و  بودجه  پیامدهای کسری شدید 
دارند.  آگاهی  بانکی  شبکه  به  توسل  با  آن 
را هم می دانند  واقعیت  این  اغلب کارشناسان 
که در شرایط تورمی شدید، سرکوب نرخ ارز، 
جهش های غافلگیرکننده و خسارت بار نرخ ارز 
نابسامان  وضعیت  می سازد.  اجتناب ناپذیر  را 
شرایط  بانک ها،  شکننده  و  لرزان  بنیاد  تولید، 
ده ها  و  بازنشستگی  صندوق های  بحرانی 
مشکل حاد شده دیگر نیز بر اغلب کارشناسان 

پوشیده نیست.
با  کارشناسان  برخی  از  صرف نظر  اما 

نتایج  بار  شهامت، اکثر آنها هنگامی که چند 
کارشناسی بی غرضانه خود را ارائه و با دیوار 
سیاست گذاران  »مصلحت اندیشی«  سخت 
در  نیز  را  خود  »مصلحت«  کردند،  برخورد 
را  توصیه هایی  همان  پس  آن  از  و  می یابند 
به  مایل  سیاست گذاران  که  می کنند  ارائه 
شنیدن آنها هستند. با گذشت زمان و غربال 
بی خبرند  از »مصالح«  که  کارشناسانی  شدن 
یا به آنها توجه کافی ندارند، بدنه کارشناسی 
و  راه  به  سر  »مصلحت اندیش«،  نیز  کشور 

به فرمان می شود. گوش 
و چنین است که مشکالتی که راه حل های 
خود  جای  سر  دارند،  آزمون شده  و  آشکار 
برطرف  موقتا  آنها  از  برخی  اگر  و  می مانند 
ریشه های  با  مقابله  که  آنجا  از  نیز،  شوند 
کار  دستور  در  هرگز  مشکالت  آن  زاینده 

بر می آورند. بار دیگر سر  نبوده، 
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تحلیل اقتصادی

اگرچـه نفـت کمتـر از 20 درصـد تولیـد ناخالـص داخلـی ایـران را 
تشـکیل می دهـد امـا اقتصاد ایران وابسـتگی شـدیدی بـه نفت دارد. 
در نبـود یـک برنامـه مناسـب بـرای تغییـر سـاختار اقتصـاد و کاهش 
وابسـتگی آن بـه نفـت، از دسـت رفتـن درآمدهـای نفتـی می توانـد 
اثراتـی شـدیدتر از آنچـه سـهم نفـت از تولیـد ناخالص داخلی نشـان 
می دهـد، بـر جـای بگـذارد. نفـت حـدود نیمـی از صـادرات ایـران و 
40 درصـد از درآمدهـای دولت را تشـکیل می دهد. در 10 سـال اخیر 
ایـران سـاالنه به طـور متوسـط 67 میلیـارد دالر از محـل صـادرات 
نفـت درآمـد کسـب کرده اسـت؛ امـا اکنون صـادرات نفت ایـران به 
یک سـوم گذشـته تقلیـل یافتـه و انتظار مـی رود درآمـد حاصل از آن 

در سـال جـاری بـه کمتـر از 30 میلیارد دالر برسـد.
در عیـن حـال، دسـت کـم 3 دلیـل وجـود دارد کـه نشـان می دهد 
مناسـب،  سیاسـت های  اتخـاذ  صـورت  در  می توانـد  ایـران  اقتصـاد 
بـا همیـن سـطح از درآمدهـای نفتـی نیـز بـه حیـات خـود - ولـو با 
کاهـش اسـتانداردهای زندگـی- ادامـه داده و حتـی در بلندمـدت از 
ایـن طریـق وابسـتگی خـود را بـه نفـت کاهـش دهـد تـا ]به طـور 

ناخواسـته[ بـه خـود لطـف کـرده باشـد.
اوال بایـد خاطرنشـان کنیـم کـه ایـران قبـال نیـز در سـال 2012 
چنیـن شـرایطی را تجربـه کـرده اسـت. در آن زمـان بـاراک اوبامـا 
نتیجـه  در  و  بخشـید  شـدت  را  ایـران  علیـه  آمریـکا  تحریم هـای 
صـادرات نفـت ایـران 27,5 درصـد کاهـش یافـت و تولیـد ناخالـص 
داخلـی ایـران نیـز 6,2 درصـد افـت کـرد. در سـال 2015 اثرگذاری 
نفـت  صـادرات  حتـی  نفـت  قیمـت  کاهـش  و  تحریم هـا  هم زمـان 
ایـران را بـه 32 میلیـارد دالر کاهـش داد کـه کمتریـن میـزان آن 
در یـک دهـه منتهـی بـه آن سـال محسـوب می شـد؛ تولیـد ناخالص 

داخلـی ایـران ایـن بـار 1,6 درصـد کاهـش یافـت.
تأثیـر انـدک تحریم هـا بـر رشـد اقتصادی ایـران به دلیل آن اسـت 
کـه بخش هـای بـزرگ اقتصاد ایـران ماننـد خدمات و کشـاورزی که 
مجموعـا دو سـوم تولیـد ناخالـص داخلی ایـران را تشـکیل می دهند، 
کمتـر بـه تجـارت خارجـی وابسـته اند و بـه همیـن دلیـل مصونیـت 
کـه  زمانـی   2012 سـال  در  دارنـد.  تحریم هـا  برابـر  در  بیشـتری 
تولیـدات صنعتـی ایـران 3,6 درصـد کاهـش یافـت، بخـش خدمـات 
ایـن کشـور درواقـع یـک درصـد رشـد کـرد. در آن زمـان کاهـش 
کاالهـای  و  وارداتـی  کاالهـای  قیمـت  افزایـش  بـه  ریـال  ارزش 

وابسـته بـه واردات انجامیـده و احتمـاال همیـن مسـئله باعـث شـده 
بـود کـه مصرف کننـدگان ایرانـی بخـش بیشـتری از درآمـد خـود را 

صـرف خریـد خدمـات کنند.
نکتـه دومـی که باید به آن اشـاره کنیم این اسـت کـه ایران بدهی 
خارجـی زیـادی نـدارد و بـه همیـن دلیـل، تحـت فشـار وام دهندگان 
خارجـی نیسـت. اگـر مـردم احسـاس کننـد کـه اصالحات سـاختاری 
می شـود،  انجـام  خارجـی  وام دهنـدگان  منافـع  تأمیـن  راسـتای  در 

آن گاه انجـام اصالحـات بسـیار دشـوارتر خواهـد بود.
مـورد دیگـری کـه کمتـر بـه آن توجه شـده این اسـت کـه اقتصاد 
ایـران یـک اقتصـاد نسـبتا متنـوع اسـت. ایـران محصـوالت دیگری 
تولیـد  بـرای  کشـور  ایـن  می کنـد.  صـادر  و  تولیـد  را  نفـت  به جـز 
کاالهـای  تـا  گرفتـه  خـودرو  و  فـوالد  از  مختلـف،  محصـوالت 
از  اسـتفاده  بـا  دارد.  قابل توجهـی  تولیـدی  زیرسـاخت های  سـبک، 
را  زیرسـاخت های  ایـن  می تـوان  مناسـب  اقتصـادی  محرک هـای 
به گونـه ای اصـالح کـرد کـه اشـتغال و تولیـد از بخش های به شـدت 
نهاده هـای  بـه  متکـی  بیشـتر  کـه  بخش هایـی  بـه  واردات  نیازمنـد 

داخلـی هسـتند، منتقـل شـود.
البتـه برخـورداری از ایـن مزایـا بدیـن معنا نیسـت که سـازگاری با 
شـوک تحریم هـا کار آسـانی خواهـد بـود. درسـت اسـت کـه ایـران 
بـرای انجـام اصالحـات سـاختاری در اقتصـاد خـود بـا سیاسـت های 
وام دهنـدگان  و  پـول  بین المللـی  صنـدوق  سـوی  از  شـده  دیکتـه 
باعـث  مسـئله  همیـن  حـال  عیـن  در  امـا  نیسـت،  مواجـه  خارجـی 
می شـود کـه یافتـن برنامه مناسـب بـرای اصالحـات و متعهـد بودن 
بـه اجـرای آنها دشـوارتر باشـد. اگـر دولتمـردان ایـران می خواهند با 
موفقیـت در برابـر خواسـته های آمریـکا مقاومـت کننـد، بایـد کاری 
فراتـر از یافتـن راهکارهایـی بـرای غلبـه بـر تحریم هـا انجـام دهند. 
توانایـی آنهـا در تدویـن و اجـرای برنامـه ای کـه وابسـتگی اقتصـاد 
بـار اصالحـات  در عیـن حـال  و  را کاهـش دهـد  نفـت  بـه  ایـران 
جامعـه  مختلـف  گروه هـای  بیـن  منصفانـه  به گونـه ای  را  سـاختاری 
تقسـیم کنـد، نقـش مهمـی در پیمـودن موفقیت آمیـز ایـن مسـیر ایفا 

کرد. خواهـد 

*برگرفتـه از یادداشـت پروفسـور جـواد صالحـی اصفهانـی در پایـگاه اینترنتـی 
اندیشـکده بروکینگـز آمریـکا

64

ک
شا

پو
 و 

ی
اج

س
ت ن

نع
ص

 
30

0 
ره

ـــا
شمـ

 ،9
8 

اد
رد

خ



تحلیل اقتصادیخبرنامه

دربـاره  جلسـه ای  مدیـر  پیـش  سـال   ۴
وضعیـت صنایـع نسـاجی کشـور بـرای تهیه 
موثـر  عوامـل  دربـاره  گـزارش  از  بخشـی 
حاضـران  بـودم.  صنعـت  ایـن  ناکامـی  بـر 
صنعـت  دربـاره  بسـیاری  نـکات  جلسـه  در 
از  و  گفتنـد  آن  گوناگـون  ابعـاد  و  نسـاجی 
و  شـواهد  کـه  روایـت  یـک  آنهـا  میـان 
مسـتندات آن  را هـم ارائـه می کردند، بسـیار 

بـود. جالـب 
بـه حـال  پرسـید: »تـا  از حاضـران  یکـی 
-بـرای  دوخته شـده  لبـاس  کرده ایـد  فکـر 
مثـال کـت و شـلوار ترکیـه ای- چگونـه در 
خیابـان... تهـران، بـا نرخـی ارزان تـر از نرخ 
کـه  می شـود؟«  عرضـه  اسـتانبول  در  آن 
یکـی از اعضـای جلسـه یکـی از اصلی ترین 
سـازکارهای ایـن پدیـده را این گونـه توضیح 
از  بنزیـن  لیتـر  ۱۰۰هـزار  داد: تصـور کنیـد 
بـه  تومـان  لیتـر هـزار  نـرخ هـر  بـا  ایـران 
ترکیـه قاچـاق می شـود. نـرخ ایـن سـوخت 
 ۹ تـا   ۸ حـدود  لیتـر  هـر  ترکیـه  بـازار  در 
لیتـر  هـر  دسـت کم  و  اسـت  تومـان  هـزار 
آن بـرای قاچاقچیـان ۵ تـا ۶ هـزار تومـان 
سـود دارد. هـر ۱۰۰هـزار لیتـر بنزیـن، ۷۰۰ 
 ۶۰۰ تـا   ۵۰۰ بیـن  و  پـول  تومـان  میلیـون 
قاچاقچـی  اختیـار  در  سـود  تومـان  میلیـون 

می دهـد. قـرار 
قاچاقچـی سـوخت بـرای انتقـال ایـن پول 
بـه ایـران، آن  را بـه منسـوجات و پوشـاک 

تبدیـل می کنـد )به طـور حتـم بـه کاالهـای 
 ۷۰۰ کنـد(.  تبدیـل  می توانـد  هـم  دیگـر 
میلیـون تومـان کاالی ترکیـه ای حتـی اگـر 
در ایـران بـه نصف نـرخ یعنـی ۳۵۰ میلیون 
تومـان هـم فروخته شـود، بـه این معناسـت 
کـه قاچاقچـی ۱۰۰ میلیـون تومـان هزینـه 
خریـد سـوخت در ایـران را در بازگشـت بـه 
۳۵۰ میلیـون تومـان تبدیـل کـرده و کاالی 
ترکیـه ای را هـم بـه نصـف نرخ همـان کاال 
در ترکیـه در ایران به فروش رسـانده اسـت. 

ایـن کار پولشـویی نیـز هسـت.
این بخشـی از سـازکاری اسـت کـه در آن 
منسـوجات و سـایر کاالهـای ایرانـی قـدرت 
رقابـت خـود را از دسـت می دهنـد )و البتـه 
همـه آن مصائبـی نیسـت کـه بر سـر صنایع 
ایرانـی می آیـد و بـه قاچـاق سـوخت ارتباط 
نـدارد(. قاچاق سـوخت مقادیر بسـیار زیادی 
پـول در اختیـار قاچاقچیـان قـرار می دهـد تا 
پولشـویی و صنایـع  از طریـق واردات کاال، 

داخلـی را نابـود کنند.
فقـدان قوانیـن یـا اجرایـی  نشـدن قوانینی 
کـه منشـأ پـول را ردیابـی کننـد، بـاال بودن 
کنـار  در  پـول،  رد  کـردن  پنهـان  ظرفیـت 
بـه  نسـبت  ایـران  در  سـوخت  ارزان  نـرخ 
خلـق  بـرای  بزرگـی  ظرفیـت  همسـایگان، 
این گونـه ثروت هـا و همزمـان از بیـن بردن 
صنایـع داخلـی و بریـدن نـان کارگـر ایرانی 

اسـت. کرده  خلـق 

 ۲۰ دربـاره  اعالم شـده  رقـم  کنیـد  تصـور 
میلیـون لیتـر قاچـاق بنزیـن در روز درسـت 
و سـود قاچـاق هـر لیتـر بنزین فقـط ۴۰۰۰ 
 ۸۰ روزانـه  به معنـای  ایـن  باشـد؛  تومـان 
و  بنزیـن  قاچـاق  سـود  تومـان  میلیـارد 
معـادل ۲۹۲۰۰ )بیسـت ونه هزار و دویسـت( 
میلیـارد تومـان )حـدود ۳ میلیارد دالر( سـود 
رقـم  ایـن  اسـت.  سـال  در  بنزیـن  قاچـاق 
به طـور تقریبـی معـادل خسـارتی اسـت کـه 
گفته می شـود سـیالب بـه کشـور وارد کرده 
اسـت؛ یعنـی بـا قاچـاق سـوخت، هـر سـال 

یـک بـار مـا را سـیل می بـرد.
بخشـی از ایـن سـرمایه بـه کلی از کشـور 
بخـش  و  بازنمی گـردد  و  می شـود  خـارج 
دیگـری در قالـب پولشـویی و بـرای نابودی 
صنایـع داخلـی، در قالـب کاالیی کـه به طور 
مصنوعـی ارزان اسـت و بـا سـوخت ایرانـی، 

ارزان شـده، وارد کشـور می شـود.
منابـع  هدررفـت  فقـط  سـوخت،  قاچـاق 
طبیعـی و سـرمایه های ایـن کشـور نیسـت، 
بلکـه از آن بسـیار فراتـر مـی رود و نیـروی 
واردات،  پولشـویی،  از  شـبکه ای  محرکـه 
شـدن  فقیرتـر  و  داخلـی  صنایـع  نابـودی 
کارگر ایرانی اسـت. قاچاق سـوخت، بخشـی 
از سـوخت محـرک نابودی اقتصاد، سیاسـت 
و جامعـه ایرانـی اسـت. پول فـراوان حاصل 
از آن پـا بـه هـر عرصـه ای بگـذارد، فسـاد 

. ینـد فر می آ

محمد فاضلی استادیار دانشگاه شهید بهشتی

قاچاق سوخت، پولشویی و نابودی صنایع
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تحلیل اقتصادی

اقتصاد ایران متاسفانه در وضعیت خوبی نیست. 
در رسیدن شرایط به این موقعیت، خصومت فزاینده 
آمریکا که همه نیروهایش را برای محاصره اقتصاد 
عالوه  دارد.  انکار  غیرقابل  نقش  گذاشته،  ایران 
بر این، در وضعیتی که می شد با سیاست گذاری 
کارآمدتر دشواری ها را کمتر کرد برخی تصمیمات 
به خصوص در حوزه ارز بر وخامت اوضاع اضافه 
کرده است. داستان غم انگیز سیل اخیر که ده ها 
هزار میلیارد تومان اموال و دارایی مردم را نابود 
کرد نیز مزید بر علت شده است. این همه دشواری  
شاید غیرقابل باور باشد اما این واقعیت وجود دارد. 
اقتصادی و سیاسی حکم  تجربه، منطق و خرد 
می کند در این وضعیت نباید همه چیز را از دست 
رفته دید. باید تا جایی که می شود و می توان اقتصاد 
را از فرورفتن بیشتر در چاه و چاله و گرداب رها 
کرد. چه می توان کرد؟ چه راهکارها و سیاست ها و 
راهبردهایی می تواند در تخفیف دردها مؤثر باشد؟ 
به نظر می رسد در گام اول و بسیار حیاتی باید همه 
مدیران ارشد اقتصادی و سیاسی بپذیرند که در 
بدترین وضعیت اقتصادی دهه های اخیر هستیم. 
تا زمانی که قبول نکنیم اقتصاد ایران به بدترین 
روزگار دچار شده، نمی توانیم برای بیرون کشیدن 

آن برنامه تدوین کنیم. 
در گام بعدی اما باید  روی راه حل ها و راهبردها 
و  احزاب  میان  در  اقتصادی  و  سیاسی  اجماع 
گروه ها و نهادهای مؤثر پدیدار شود. در وضعیتی 
کارشناسی  علمی-  مجادله  فرصت  که  نیستیم 
از یک طرف و سیاسی- جناحی از سوی دیگر 
باید  است که  مرحله  این  از  باشیم. پس  داشته 
مهم  متغیرهای  و  کالن  سطح  در  راهبردهایی 

را تدوین کنیم. واقعیت این است که ایران باید 
تهیه  و  تامین  برای  مناسب  ارزی  درآمد  بتواند 
منابع مورد نیاز و همچنین اقالم ضروری داشته 
باشد. در شرایطی که انتقال منابع ارزی به داخل 
هر روز سخت تر می شود، رویکرد تجارت مؤثر با 
کشورهای همسایه مثل عراق،  ترکیه، آذربایجان، 
ترکمنستان، افغانستان و سایر همسایه ها کارکرد 
مناسبی خواهد داشت. در این مسیر است که باید 
رویکرد تجارت خارجی ایران را دگرگون کرد و تا 
جایی که ممکن است بر ابعاد صادرات افزود و در 
مقابل از کشورهای یادشده مواد اولیه مورد نیاز 

تولید و کاالهای ضروری را وارد کرد. 
در صورتی که ایران بتواند توسعه صادرات را با 
برنامه از پیش تعیین شده گسترش دهد، راه برای 
تامین ارز یا مابه ازای آن وجود دارد و بخشی از 
تنگناها برطرف می شود. عالوه بر راهبرد توسعه 
از  برخی  باید  همسایه ها،  با  تجارت  و  صادرات 
فعالیت های اخالل کننده را برطرف کرد. به طور 
۹۰۰هزار  ابعاد  در  پنهان  یارانه  پرداخت  مثال، 
میلیارد تومان در سال که چندی پیش ریاست 
سازمان برنامه و بودجه آن را اعالم کرد، می تواند 
منابع قابل توجهی از سرمایه را در اختیار دولت 
قرار دهد. در شرایطی که قیمت بنزین ارزان تر از 
قیمت آب شده و قیمت هر لیتر دوغ ۲ یا ۳برابر 
قیمت یک لیتر بنزین است، می توان منابع قابل 
توجهی از این بخش به دست آورد. نباید نگران 
این باشیم که ممکن است تورم سر به آسمان 
بکشد، چون در همین وضعیت نیز نرخ تورم به 

شکل سرسام آوری در حال صعود است.
اقتصاد  عبور دادن  برای  پر اهمیت  و  دیگر  کار 

ایران از شرایط فعلی، کاهش سخت گیری های 
دولتی در مسیر آزادسازی کسب و کارهای ایرانیان 
خود  نیروی  نباید  وضعیت  این  در  دولت  است. 
با  و  تولید کرده  بیهوده  کنترل های  را مصروف 
این اقدام ها کار را بدتر از قبل کند. ظرفیت های 
خالی  ایران  صنعتی  تولید  در  قابل توجهی 
موانع  برطرف کردن  با  می توان  که  است  مانده 
کسب و کار، آنها را فعال کرد و راه را برای رونق 
تولید  گشود. تولید صنعتی ایران در وضعیت فعلی 
شاید اهرم بسیار نیرومندی است که اگر بتوان آن 
را از حالت رکود بیرون آورد، در موقعیت بهتری 
برای  باالیی  ظرفیت های  ایران  بگیریم.  قرار 
تولید انواع کاالها در بخش های گوناگون مورد 

نیاز کشورهای همسایه دارد که باید آزاد شوند. 
یکی از مهم ترین راهبردها در شرایط فعلی این 
و  دولتی  نهادهای  میان  اعتمادسازی  که  است 
حکومتی و شهروندان با سرعت بیشتری جریان 
پیدا کند. االن در موقعیتی قرار نداریم که دولت 
و بخش خصوصی و شهروندان در برابر هم قرار 
بگیرند و هزینه، وقت و امکانات موجود در مسیر 
خنثی سازی نیروی فشار نهادها بر هم هدر رود. 
باید دولت به بخش خصوصی اعتماد کند و در این 
وضعیت است که می توان بهترین موقعیت را فراهم 
کرد. اما در انتهای این نوشته الزم است یادآور شوم 
که زندگی در تحریم های فزاینده کار بسیار دشواری 
است و کارآمدترین راهبرد این است که با استفاده 
از روزنه های باقی مانده نوعی تعامل باعزت با دنیای 
بیرون فراهم شود. تاب آوری اقتصاد ایران االن در 
بدترین موقعیت نیست، اما فشارها نیز فزاینده  اند و 

بر میزان تاب آوری اثر می گذارد.

حسین سالح ورزی فعال بخش خصوصی

تولید صنعتی، اهرمی نیرومند برای عبور از تحریم
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مدیریت، بازاریابی

است.  اجتماعی  شبکه های  در  موفقیت  کلید  مخاطب،  درست  شناخت 
بهترین راه برای شناخت مخاطب نیز آشنایی با برخی از اصول پایه ای 
روانشناسی است. در موسسه Hootsuite ما از مدت ها قبل به اهمیت 
روانشناسی در توسعه مطلوب محتوا در شبکه های اجتماعی پی برده ایم. 
در این مقاله تالش اصلی، توضیح چند مفهوم پایه ای و اساسی و همچنین 
به  است.  منسجم  بازاریابی  استراتژی  تدوین یک  برای  آنها  به کارگیری 

منظور اطالع از نکات ذیل به مطالعه مقاله کنونی ادامه دهید:
• چرا مردم محتوای تولیدی شان را در شبکه های اجتماعی به اشتراک 

می گذارند
• چگونه در مخاطب مان ایجاد اعتماد کنیم

• محتوای بصری چطور جذب مخاطب را تسهیل می کند
• چرا طیف های مختلف رنگ بر روی رفتار مخاطب تاثیر می گذارد

احساسات  از  چگونه  بازاریابی  موفق  استراتژی  طراحی  هنگام  به   •
مختلف استفاده کنیم

• تجربه شخصی چطور بر روی بازاریابی تاثیر می گذارد
به  اعتماد  توسعه  برای  کاربردی  استراتژی  یک  مقابله به مثل  چرا   •

برند است
• چگونه از قدرت مسئولیت پذیری استفاده کنیم

اکنون اجازه دهید به سراغ نکات روانشناختی در زمینه بازاریابی مبتنی 

بر شبکه های اجتماعی برویم.

مردم برای ارتباط با دیگران محتوا را به اشتراک می گذارند
آیا تا به حال پیرامون چرایی بارگذاری پست در شبکه های اجتماعی فکر 
کرده اید؟ به راستی چرا ما پست های مختلفی را در شبکه های اجتماعی 
بارگذاری می کنیم. مجله نیویورک تایمز در یک پژوهش بسیار کاربردی 

به پنج دلیل کلیدی برای پاسخ به این پرسش دست یافت:
این  شرکت کنندگان  تمام  تقریبا  دیگران:  زندگی  ارتقای  منظور  به   •
پژوهش )۹۴درصد( دلیل بارگذاری مطلب در شبکه های اجتماعی را باور 
یک  عنوان  به  کرده اند.  عنوان  دیگران  زندگی  ارتقای  در  آن  تاثیر  به 
بازاریاب، تولید محتوای کاربردی برای کمک به مخاطب هدف ضروری 

خواهد بود. 
• با هدف تعریف خودشان: دو سوم )۶۸درصد( شرکت کنندگان هدف 
اصلی خود از بارگذاری محتوا در شبکه های اجتماعی را »شخصی سازی 
هویت ایده آل شان« در شبکه های اجتماعی عنوان کرده اند. وقتی مشغول 

ساخت محتوا هستید، باید به تناسب آن با سلیقه مخاطب نیز فکر کنید.

اصلی  پنجم شرکت کنندگان هدف  دیگران: چهار  با  روابط  افزایش   •
خود از بارگذاری مطلب در شبکه های اجتماعی را یافتن روابط تازه عنوان 

روانشناسی بازاریابی در شبکه های اجتماعی
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کرده اند. به عنوان یک بازاریاب باید نسبت به شیوه جلب نظر محتوای مان 
و افزایش سطح روابط اجتماعی فکر کنیم. هدف اصلی بسیاری از برندها 
از ساخت محتوای تازه در شبکه های اجتماعی همین امر است. نکته مهم 
در زمینه ایجاد روابط تازه با دیگران طراحی بخش »ترغیب مخاطب به 

عمل« به صورت حرفه ای و تاثیرگذار است.

• رضایت از خود: همه مردم عالقه مند به دریافت بازخوردهای مثبت 
هستند. یک پژوهش مرتبط دیگر از سوی نیویورک تایمز بیانگر تعامل 
بیشتر مخاطب با محتوای برندها در صورت بازنشر آن است. به این ترتیب 
واکنش  با سلیقه اش  و مطابق  بسیار جذاب  به محتوای  نسبت  مخاطب 
بازاریابی  فرآیند  به  مخاطب  نظر  جلب  منظور  به  می دهد.  نشان  مثبت 
برندمان باید برنامه ای دقیق برای ایجاد مشارکت با آنها در تولید محتوا 

داشته باشیم.

• بیان نظرات پیرامون عقایدشان: چهارپنجم شرکت کنندگان پژوهش 
پیرامون  نظر  اظهار  را  اجتماعی  شبکه های  در  محتوا  تولید  اصلی  دلیل 
باورهای خود عنوان کرده اند. به عنوان یک برند همیشه باید نسبت به 

ارزش ها و عقاید بنیادی کسب وکارمان توجه کافی داشته باشیم.

پنج نکته باال به خوبی بیانگر هدف اصلی کاربران شبکه های اجتماعی از 
بارگذاری محتواست. به این ترتیب توسعه روابط اجتماعی و عمق بخشی 

به آن هدف اصلی کاربران محسوب می شود.

اعتماد به همساالن
هیچ کدام از ما محصول مورد عالقه مان را از شرکتی که بدان اعتماد 
برندها صادق  تمام  مورد مشتریان  در  نکته  این  نمی کنیم.  تهیه  نداریم، 
یک  در  اوگیولی،  برند  عمومی  روابط  مدیرعامل  گریوز،  کریس  است. 
سمینار اینترنتی به بررسی شیوه های کسب اعتماد مخاطِب هدف از سوی 
بازاریاب ها پرداخته است. بدون تردید مشاهده این سمینار سودهای زیادی 
برای بازاریاب ها خواهد داشت. با این حال در اینجا من فرصت کافی برای 
بررسی دقیق این سمینار را ندارم. پس اجازه دهید به برخی نکات مهم 

بپردازیم.
اوکسیتوکین یا هورمون اعتماد، یافته یکی از محققین تالشگر روزگار 
یا  زیست شناس  یک  توسط  هورمونی  چنین  اینکه  جالب  نکته  ماست. 
شیمیدان کشف نشده است. پاول زاک یک اقتصاددان و استاد دانشگاه 
است. وی در بررسی های خود به واکنش طبیعی بدن در برابر احساس 
اعتماد به دیگران عالقه مند شد. به گفته وی، وقتی مغز فرمان اعتماد به 
فرد یا شی خاصی را صادر می کند، در بدن هورمون اوکسیتوکین ترشح 

می شود. این هورمون احساس لذت و آرامش را در افراد تقویت می کند: 
»مردم در اغلب موارد عالقه مند به تغییر رفتار یا ذهنیت شان در صورت 
ایجاد  موارد  اغلب  در  فایده  این  هستند.  آن  در  موجود  منافع  مشاهده 

احساسی بهتر در خودشان و نگاه تحسین برانگیز دیگران نهفته است.«
مربوط  به محصوالت  مردم  اعتماد  روند  مورد  در  آزمایش جذاب  یک 
به شرکتی بزرگ در زمینه تهیه برق خانگی است. آنها به منظور یافتن 
با  از محصوالتی  استفاده  به  برای ترغیب مشتریان خود  راهکار مناسب 
مصرف کمتر برق آزمایش خود را طراحی کردند. مشکل اصلی در اینجا 
دشواری متقاعدسازی مشتریان برای خرید محصوالت پیشنهادی شرکت 
بود. در این طرح ابتدا یکی از همسایه های مشتریان در محله های مورد 
تجهیز می شد.  با محصوالت کم  مصرف شرکت  رایگان  به صورت  نظر 
سپس مردم با مشاهده کاهش شدید مصرف برق از طریق بررسی قبض 
برق به صحت ادعاهای شرکت پی می بردند. نکته جالب اینکه مشاهده 
عملکرد واقعی ادعاهای شرکت در نمونه عینی رفتار مشتریان را به شدت 

تحت تاثیر قرار داد.
برق  تولید  شرکت  آزمایش  »نمونه  می کند:  بیان  گریوز  که  همانطور 
خانگی مثال بسیار محکمی در زمینه تضمین اجتماعی است. در این مثال 
شرکت مورد نظر به جای حذف مستقیم رفتار نامناسب مشتریان اقدام به 
نمایش مزیت های رفتار جایگزین کرد. مخاطب نیز با مشاهده فایده رفتار 

جایگزین نسبت به انجام آن عالقه مند شد.«
محتوای تولیدی کاربران )UGC( و واکنش های مثبت مشتریان نسبت 
به استراتژی یا محصول برندها راهکار بسیار مناسبی پیش روی شرکت ها 
در راستای ترغیب هرچه بیشتر مخاطب هدف شان به سوی عملی خاص 
تولیدی  محتوای  و  مثبت  واکنش های  نمایش  با  مثال،  عنوان  به  است. 
کاربران امکان جلب نظر و توجه دیگر مشتریان نیز وجود دارد. این امر تا 
حد زیادی مشکل اعتماد را در مشتریان سخت گیر و شکاک حل و فصل 

خواهد کرد.
طراحی  برند   ،AdWeek موسسه  سوی  از  دیگر  پژوهش  یک  در 
ساخت:  برمال  را  مهمی  نکته  »اوالپیک«  بصری  مفهمی  پلتفرم های 
۷۶درصد از مشتریان به محتوای تولید سایر کاربران و مطالبی بازنشری 
برندهای بزرگ بیشتر اعتماد دارند. به این ترتیب رمز موفقیت یک برند 
در زمینه بازاریابی در شبکه های اجتماعی تالش برای جذاب سازی محتوا 

با هدف بازنشرش از سوی کاربران خواهد بود.
بدون تردید استفاده از محتوای تولیدی کاربران استراتژی بسیار مفیدی 
محسوب می شود. عالوه بر اعتماد مشتریان به چنین محتواهایی، از نظر 
هزینه نیز برندها نیازمند پرداخت هیچ گونه مبلغی نخواهند بود. این امر از 
نظر مالی بار بزرگی را از دوش برندها، به ویژه کسب وکارهای کوچک، 

برمی دارد.

مدیریت، بازاریابی
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مدیریت، بازاریابیخبرنامه

اغلب مردم یادگیرنده های دیداری هستند
مهم  بخش  است.  گرفته  صورت  زیادی  بحث های  آموزش  زمینه  در 
برای بازاریابی و تبلیغات انواع یادگیری از سوی مردم است. در نظام های 
آموزشی سنتی بر یادگیری نوشتاری )از طریق مطالعه متن( تاکید می شد. 

با این حال اکنون یادگیری بصری یا دیداری نیز مورد توجه قرار دارد.
وقتی صحبت از راهکارهای تاثیرگذار برای جلب نظر مخاطب می شود، 
داشته  توجه  پست های مان  به  دیداری  محتوای  افزودن  به  نسبت  باید 
یا  از مشاهده مطالب جذاب و دارای تصویر  باشیم. به هر حال همه ما 
فیلم لذت می بریم. روند رو به رشد توسعه فرمت ویدئو در اینترنت نیز به 
به زودی شاید شاهد  بنابراین  اغلب کاربران است،  خوبی گویای سلیقه 
کلی  طور  به  و  اجتماعی  شبکه های  از  نوشتاری  محتوای  کامل  حذف 

اینترنت باشیم.
 VAK دل  یادگیری  زمینه  در  معتبر  و  رایج  تقسیم بندی های  از  یکی 
زبانی  و  شنیداری  دیداری،  یادگیرنده های  انواع  به  مدل  این  در  است. 
قرار  توجه  مورد  نیز  آنها  میان  تفاوت های  همچنین  می شود.  پرداخته 

می گیرد.
در  جالبی  نکته  به  سالمتی  علوم  ژورنال  سوی  از  تازه  ای  مطالعه 
۶۵درصد  اساس  این  بر  است.  کرده  اشاره  مردم  یادگیری  نحوه  مورد 
بر  عالوه  امر  این  هستند.  دیداری  یادگیرنده هایی  دنیا  سراسر  در  مردم 
نیز  واضحی  پیام  کشورها،  از  بسیاری  آموزشی  نظام  اصالح  ضرورت 
پژوهش  که  نکته ای  دارد.  وکار  کسب  دنیای  اهالی  و  بازاریاب ها  برای 
ژورنال علوم سالمتی در پی اثبات آن بود، پایداری چنین واقعیت علمی 
اثبات  سراغ  به  آنها  ترتیب  این  به  است.  واقعی  دانش آموزان  میان  در 
نکته  اثبات عینی یک  برای  تردید تالش  رفتند. بدون  یافته خود  عینی 
علمی کار دشواری است. با این حال در صورت بی توجهی بدان مشکالت 
عدیده ای دامنگیر پژوهشگران خواهد شد. نخستین چالش عدم باور افراد 
موسسه  دست اندرکاران  دلیل  همین  به  بود.  خواهد  علمی  یافته های  به 
علوم سالمتی به سراغ برگزاری آزمایشی با شرایط طبیعی کردند. در این 
آزمایش صحت یافته پژوهشگران در زمینه نحوه یادگیری دانش آموزان با 

ضریب دقت تقریبا باالیی ثابت شد.
در  انکارناپذیری  تاثیر  طراحی،  یا  تصویر  ویدئو،  شامل  بصری،  اجزای 
جلب نظر اولیه مخاطب و سپس آموزش نکات کلیدی به وی دارد. بدون 
تردید منظور من از آموزش از طریق پست های بازاریابی کارهای مشابه 
دانشگاهی نیست. هدف اصلی من تالش برای انتقال درست پیام اصلی 
آگهی مان به مخاطب است. محتوای بصری به هنگام مواجهه با مخاطب 
عالقه مند به یادگیری تاثیرگذاری بسیار بیشتری دارد. دلیل این امر نیز 
به  عالقه مند  نیز  هدف  مخاطب  شرایطی  چنین  در  است:  واضح  کامال 

یادگیر و فهم پیام اساسی تبلیغ ما خواهد بود.

برسد،  نظر  به  دیداری مفید  از محتوای  استفاده  نگاه نخست  در  شاید 
ضرورتی  بصری  المان های  از  استفاده  علمی  نظر  نقطه  از  حال  این  با 
انکارناپذیر محسوب می شود. این استراتژی در زمینه توسعه محصوالت 
نقش بسیار مهمی دارد. درست به همین دلیل اغلب برندها در تبلیغات 
نمایش  روی  بر  زیادی  بسیار  تاکید  خود  تازه  محصوالت  از  رونمایی 

محصول در شرایطی چشم نواز دارند.

اهمیت کلیدی رنگ به هنگام تاسیس برند
نکته ابتدایی: با توجه به پژوهش آژانس Emerald Insight تحت 
عنوان »تاثیر رنگ در بازاریابی«، مردم در کمتر از ۹۰ ثانیه تصمیم نهایی 
را در مورد قضاوت شان پیرامون یک فرد یا محصول می گیرند. در اغلب 
بود. معیار اصلی در  پایدار خواهد  برای همیشه  موارد تصمیم مورد نظر 
زمینه تصمیم گیری مخاطب پیرامون یک برند نیز ۶۲ تا ۹۰درصد براساس 

رنگ به کار رفته در برند صورت می گیرد.
بدون تردید توجه به نکته فوق اهمیت بسیار باالیی دارد. به هر حال 
داشته  آگاهی  آن  پایداری  باالی  میزان  و  تصمیم گیری  فرآیند  از  وقتی 
باشیم، تاثیر اولیه بسیار بهتری بر روی مخاطب خواهیم گذاشت. درست 
به همین دلیل باید تمرکز و دقت بیشتری بر روی رابطه نخست برندمان 

با مخاطب داشته باشیم.
به  اتکا  با  فقط  برند  یک  مورد  در  مردم  تصمیم گیری  تردید  بدون 
میان  این  در  مهم  نکته  نمی گیرد.  صورت  عالقه شان  مورد  رنگ های 
تناسب میان رنگ یا طیف رنگ های مورد نظر با برند یا محصول مذکور 
است. همانطور که پژوهش Emerald Insight بیان می کند، استفاده 
از طیف رنگ ها بیانگر ماهیت و شخصیت برندمان به جای توجه صرف به 
روانشناسی رنگ ها براساس تحریک کنندگی شان ضروری است. متاسفانه 
بسیاری از برندها به جای توجه به شخصیت و ویژگی های منحصربه فرد 
برندشان اقدام به انتخاب رنگ لوگوی خود براساس میزان جذابیت بصری 
تازه کار  برندهای  اغلب  دلیل  همین  به  می کنند.  تحریک کنندگی اش  و 
طیف رنگ قرمز را دوست دارند. این امر بیشتر از آنکه بستگی به زمینه 
تخصصی کسب وکار آنها داشته باشد، مبتنی بر نوعی سودجویی شان است.

اکانت  برای  مشخصی  رنگ  هوشمندانه  انتخاب  قصد  که  هنگامی 
برندمان  با صدای  تناسب آن  داریم،  را  اجتماعی  برندمان در شبکه های 
باید مدنظر قرار دهیم. قصد ارسال چه پیامی را دارید؟ در این راستا  را 
بر روی مخاطب  بیشتر  تاثیرگذاری  به شما در جهت  رنگی  کدام طیف 
کمک می کند. اگرچه مطالعه دقیق پیرامون روانشناسی مفهومی رنگ ها 
نیازمند نگارش چند مقاله طوالنی است، با این حال امکان یادگیری نکات 
مقاله  این  در  ما  اصلی  قصد  بی تردید  دارد.  وجود  نیز  کاربردی  و  کوتاه 
تحلیل چرایی تاثیرگذاری یک طیف رنگ بر روی احساسی خاص نیست. 
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مدیریت، بازاریابی

نیازمند فهم رابطه میان رنگ ها و احساسات هستیم. به عنوان  ما فقط 
مثال، رنگ سبز برای القای احساس تحرک و جنب و جوش و زرد برای 
احساسات شادی آور مناسب است. البته در اینجا معیار اصلی انتخاب رنگ 
باید نوع محتوای برندمان باشد. در غیر این صورت تاثیرگذاری مورد نظر 

ما صورت نخواهد گرفت.
بررسی  به  عالقه مند  برندها  و  بازاریاب ها  از  بسیاری  تردید  بدون 
مقاالت  از  استفاده  هستند.  رنگ ها  روانشناسی  بحث  بیشتر  هرچه 
سایت  حال  این  با  بود.  خواهد  مفید  بسیار  زمینه  این  در  تخصصی 
کاربردی  بسیار  و  ساده  زبانی  به   Color  Psychology  Guide

برای اهالی کسب وکار به تشریح روانشناسی رنگ ها می پردازد.

محتوای مثبت بیشتر به اشتراک گذاشته می شود
با توجه به مطالعات روانشناسی علمی ژورنال انجمن علم روانشناسی، 
در  بهتر  هرچه  توسعه  برای  مطالب  شانس  عواطف  از  برخی  تحریک 
توضیحات  ژورنال  این  مطالعه  می دهد.  افزایش  را  اجتماعی  شبکه های 
»به  دارد:  اجتماعی  شبکه های  بر  مبتنی  بازاریابی  زمینه  در  جالبی 
اشتراک گذاری محتوای تولیدی برندها در شبکه های اجتماعی مبتنی بر 
خوبی  به  مطالب  از  برخی  است.  کاربران  احساسی  برانگیختگی  میزان 
کاربران را با احساسات مختلفی درگیر می سازد. وقتی به هنگام مواجهه 
افزایش  بدان  ما  عالقه  می شویم،  احساسی  انگیختگی  دچار  مطلبی  با 
می یابد. این افزایش عالقه تمایل ما به بازنشر آن مطلب را هم افزایش 

خواهد داد.«
تاثیرگذاری  کاربران  احساسات  با  تعاملی  محتوای  تمام  که  حالی  در 
بسیار بیشتری بر روی مخاطب دارد، پژوهشگران در دانشگاه پنسیلوانیا 
این اساس هرچه محتوای مورد نظر  بر  یافته اند.  به نکات جالبی دست 
مثبت تر باشد، میزان تاثیرگذاری و بازنشرش افزایش می یابد. استفاده از 
گرایی  مثبت  بهبود وضعیت  به  زیادی  بسیار  مناسب کمک  شوخی های 
مطالب می کند. با این حال آیا راهکارهای ساده و موثرتری برای مثبت 

سازی مطالب وجود ندارد؟ پاسخ را باید در اموجی ها یافت.
طبیعت انسان با مکالمه های رو در رو سازگاری بیشتری دارد. به همین 
دلیل اغلب ما گفت وگوی رو در رو را به انواع چت های متنی یا تصویری 
ترجیح می دهیم. یافته های پژوهشگران اطالعات جالبی را در این زمینه 
به اشتراک می گذارد. بررسی روابط اجتماعی افراد بیانگر سرعت باالی 
افراد در برقراری ارتباط با هم به هنگام مکالمه واقعی است. دلیل این 
امر حساسیت بخشی از مغز نسبت به مشاهده صورت انسان های دیگر 
ما  مغز  می کنیم،  گفت وگو  دیگر  افراد  با  ما  وقتی  ترتیب  این  به  است. 
انتظار مشاهده صورت شان را دارد. متاسفانه در شبکه های اجتماعی چنین 
فرصتی فراهم نیست، بنابراین استفاده از اموجی به عنوان راهکار گزینه 

منطقی خواهد بود. بدون تردید اموجی همان تاثیر صورت واقعی انسان 
را ندارد. با این حال شرایط بهتری نسبت به چت ساده را فراهم می آورد.

در  می کند.  حمایت  فوق  یافته های  از  اعصاب  علوم  موسسه  پژوهش 
این مطالعه پس از بررسی وضعیت فعالیت گروهی از کاربران در توییتر 
جمع بندی ذیل حاصل شد: »کاربرانی که در توییت های خود از اموجی 
استفاده می کنند، تاثیرگذاری به مراتب بیشتری بر روی دیگران دارند.« 
با بررسی موارد فوق باید به یک پرسش اساسی پاسخ دهیم: کاربرد نتایچ 
خواهد  ساده  بسیار  پاسخ  بازاریابی چیست؟  زمینه  در  فوق  پژوهش های 
بود. در حقیقت باید ترس و خجالت استفاده از اموجی ها را کنار بگذاریم. 

همچنین باید تولید محتوای امیدبخش و مثبت را مدنظر قرار دهیم.

تجربه شخصی مشتری به فهم ارزش 
محصوالت مان کمک می کند

مفهوم مورد نظر در این بخش تحت عنوان »تاثیر مالکیت« نیز شناخته 
که  محصولی  برای  بیشتری  ارزش  مردم  مفهوم  این  براساس  می شود. 
نوعی تجربه مالکیت آن را دارند، قائل خواهند شد. مطالعه ای از سوی 
ژورنال اقتصاد سیاسی ایده فوق را بر روی چند محصول مختلف مورد 
آزمایش قرار داد. البته در این میان محصول هدف آنها لیوان های قهوه 
بود. به این ترتیب به دو گروه از مردم لیوان های قهوه داده شد. درخواست 
بود. یک گروه  لیوان ها  این  ارزش  تعیین  از دو گروه  پژوهشگران  گروه 
فرصت استفاده از لیوان مورد نظر برای دوره زمانی مشخصی را داشت. 
در حالی که گروه دوم باید به سرعت ارزش محصول مورد نظر را تعیین 

می کرد.
از  باالتر  ارزش  تعیین  سیاسی  اقتصاد  ژورنال  پژوهش  جالب  نکته 
سوی »صاحبان« لیوان برای مدت زمان مشخص بود. در حقیقت برای 
صاحب های لیوان ارزش آنها به مراتب بیشتر تلقی می شود. این امر به 
خاطر تاثیر مالکیت محصول بر روی مخاطب است. به این ترتیب وی در 
تعیین ارزش لیوان به نکات غیرمادی نیز توجه دارد. بدون تردید چنین 
الگویی از داوری در مورد محصوالت برای گروه دوم آزمایش امکان پذیر 
نیست. نکته جالب اینکه پژوهش دیگری از سوی همین مجله پیرامون 

کارت های بیسبال نیز نتیجه مشابهی به همراه داشته است.
برای  زیادی  فرصت های  ما  اجتماعی،  شبکه های  بازاریاب  عنوان  به 
را  محصوالت مان  به  مخاطب  نظر  جلب  برای  مالکیت  تاثیر  از  استفاده 
داریم. نکته مهم در اینجا فراهم سازی فرصت مالکیت محدود محصول 
از سوی مخاطب هدف است. به این ترتیب تاثیر مالکیت به بهترین وجه 
تاثیر تجربه یک فرد بر روی دیگر  باید به  بروز خواهد یافت. همچنین 
مشتریان نیز توجه داشت. وقتی مشتریان ما تجربه استفاده لذت بخش 
از محصوالت مان را داشته باشند، آن را با دیگر مشتریان نیز به اشتراک 
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مدیریت، بازاریابیخبرنامه

می گذارند. به این ترتیب عالقه دامنه هرچه وسیع تری از مردم نسبت به 
امتحان محصوالت ما افزایش می یابد.

بدون تردید بحث مورد نظر من در اینجا تفاوت اساسی با هدیه محصوالت 
تبلیغاتی به مخاطب هدف دارد. به هنگام هدیه محصوالتی مانند خودکار 
یا لیوان تبلیغاتی ما به فکر ایجاد فرصت مالکیت محصوالت مان از سوی 
مخاطب نیستیم. در حقیقت برخی اوقات هدیه مورد نظر اصال محصول 

برند ما نیست، بنابراین باید تفاوت روشنی میان این دو شیوه قائل شد.

اگر به مشتریان تان کمک کنید، 
آنها نیز به شما کمک خواهند کرد

بسیاری از مردم نگاه بسیار بدبینانه ای نسبت به دیگران دارند. بدون 
تردید از نظر چنین افرادی هرگونه کمک به دیگران باید با نهایت دقت و 
پس از شناخت آنها صورت گیرد. در اینجا روی سخن من با افراد بدبین 
نیست. قصد من اتخاذ دیدگاهی مثبت است. همه ما به هنگام مشاهده 
رفتاری زیبا و کمک دیگران احساس خوبی را تجربه می کنیم. واکنش 
طبیعی ما در چنین شرایطی تمایل به پاسخگویی لطف طرف مقابل با 

کمکی متقابل است.
وقتی چنین اصلی را در مورد حوزه تجارت و برندمان به کار می بریم، 
دامنه وسیعی از اقدامات پیش روی مان خواهد بود. از اعطای هدیه های 
مختلف گرفته تا تولید محتوای رایگان یا حتی راه اندازی سامانه مشاوره 
قرار  برندمان  مفید  اقدامات  زمره  در  همگی  محصوالت  فروش  از  پس 
پاسخگویی  به  مند  عالقه  برند  یک  مشتریان  معمول  طور  به  می گیرد. 
دریافت  تجربه  ما  به هر حال همه  چنین کمک هایی هستند.  به  سریع 
کمک های راهگشا از سوی دیگر برندها را داریم. تالش برای ایجاد چنین 

احساسی در سایر مشتریان هرگز اتالف وقت و بودجه مان نخواهد بود.
کمک های مختلف به مشتریان نقش انکارناپذیری بر روی ایجاد اعتماد 
فروش  به  فقط  برندها  از  بسیاری  امروزه  متاسفانه  دارد.  مشتریان  در 
محصوالت شان فکر می کنند. به این ترتیب پس از فروش محصول مورد 
نظر دیگر توجهی به نیازهای مشتریان ندارند. این امر موجب دلسردی 
در  روندی  چنین  ادامه  صورت  در  می شود.  نظر  مورد  برند  از  مشتریان 

طوالنی مدت اعتبار یک شرکت به شدت در خطر خواهد افتاد.
به هنگام کمک به مشتریان هدف اصلی ما نباید فقط فروش محصوالت 
تعریف شود.  ما  استراتژی  در  باید  نیز  جانبی  اهداف  برخی  باشد.  بیشتر 
نام در خبرنامه، معرفی برندمان به دیگران و فالو  به عنوان مثال، ثبت 
صفحه مان در شبکه های اجتماعی از جمله اهداف جانبی سودمند هستند. 
به این ترتیب کمک ما به مشتریان موجب ایجاد رابطه ای نزدیک تر با 
آنها می شود. ایراد اصلی برخی از برندها انتظار خرید سریع محصوالت 
بیشتر از سوی مشتری دریافت کننده کمک هاست. این امر شاید در برخی 

از موارد روی دهد، با این حال رویه ای ثابت به حساب نمی آید.

مردم عالقه ای به از دست دادن ندارند
مفهوم FOMO )ترس از دست دادن چیزی( اصطالح علمی تازه ای به 
حساب می آید. کاربرد در آن در توسعه برند در شبکه های اجتماعی تقریبا 

شهرت علمی آن را تحت تاثیر قرار داده است.
بی شـک همـه مـا تـرس و نگرانـی قابل مالحظـه ای در مورد از دسـت 
دادن چیزهـای مختلـف در زندگی مـان داریم. عصبانیت ناشـی از فقدان 
افـراد یـا لـوازم مـورد عالقه مان موجـب رشـد عصبانیت ما خواهد شـد. 
مطالعـات مختلـف از سـوی پژوهشـکده های روانشناسـی بیـش از پیش 
تاثیـر مفهـوم FOMO را ثابـت می کنـد، بنابرایـن مـا بایـد آن را جدی 
تلقـی کنیـم. نکتـه مهـم در ایـن میان واکنـش همیشـه منفی افـراد به 
از دسـت دادن یـک مقولـه اسـت. در دنیای کسـب و کار معمـوال چنین 
مفهومـی در زمینـه بیـرون مانـدن از یـک واقعـه یـا همایـش معنـا پیدا 
می کنـد. اجـازه دهیـد یک مثال روشـن بزنم. فـرض کنید شـما در زمره 
مشـتریان ثابـت یـک برنـد بـرای بیـش از ۱۰ سـال هسـتید. بـه هنگام 
برگـزاری همایـش رسـمی ایـن برنـد بـرای همـه کارت دعوت ارسـال 
می شـود. بـا ایـن حـال خبـری از کارت دعـوت بـرای شـما نیسـت. در 
چنیـن موقعیتی شـما تجربه ای از احسـاس بیرون مانـدن را دارید. دلیل 

اصلـی آن نیـز واضـح اسـت: تبعیـض بی مورد میـان شـما و دیگران.
بـه منظـور دریافـت بهتریـن واکنـش از سـوی مخاطب هـدف، باید از 
القـای تجربـه بیـرون مانـدن پرهیـز کنیم. همچنیـن اقدامـات مثبتی در 
زمینـه نمایـش ارزش مخاطـب برای برندمـان ضروری به نظر می رسـد. 
یکـی از ایده هـای جالـب در ایـن زمینـه ارسـال پیام هایـی مبنـی بـر 
تخفیـف ویـژه بـه کاربـران برگزیـده اسـت. نمونه هایی نظیر »مشـتری 
برگزیـده عزیـز، بـا خریـد تـا پایـان امشـب ۵۰درصـد تخفیـف دریافت 
کنیـد« احسـاس توجـه و ارزشـمندی باالیـی در مخاطب هـدف ما زنده 
می کنـد. بـه ایـن ترتیب عـالوه بر کاهـش سـطح نارضایتی کاربـران از 
بیـرون مانـدن بـه موفقیتـی بـزرگ در زمینـه جلب رضایت شـان دسـت 

یافت. خواهیـم 
مهم،  حال  عین  در  و  واضح  نکته  یک  کلی،  جمع بندی  عنوان  به 
است.  هم  با  برابر  گونه ای  به  مقاله  این  روانشناختی  اصول  به کارگیری 
برهم  فوق موجب  اصول  از  یکی  روی  بر  اندازه  از  بیش  سرمایه گذاری 
خوردن نظم بازاریابی و تاثیرگذاری برخواسته از آنها می شود. به عالوه، 
تاثیرگذاری روانشناختی بر روی مخاطب باید در سطحی واضح و یکسان 
صورت گیرد. در غیر این صورت موجب عالقه برخی از مشتریان و عدم 

واکنش برخی دیگر خواهد شد.
منبع: blog.hootsuite و فرصت امروز
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فرم اشتراک

نام:

130,000 توماناشتراک یکساله با پست سفارشی )تهران(:

150,000 تومان

80,000  تومان

لطفا پس از واریز وجه اشتراک، تصویر فیش بانکی یا رسید واریز را به همراه فرم تکمیل شده، به آدرس دفتر یا شماره 
فکس مجله ارسال نمایید و جهت پیگیری اشتراک با روابط عمومی نشریه »خانم شکوری« تماس حاصل فرمایید. 

اطالعات مشترک

اطالعات پستی 

هزینه اشتراک

راهنمای اشتراک

نام خانوادگی:

شهرستان: شهر: استان:
آدرس:

پیش شماره:
فکس:

کد ملی: محل تولد:

حساب بانک پاسارگاد به شماره ۱-۷۰۹۷۰۹۰-۸۰۰-۲۳۰ به نام جمشید بصیری طهرانی

آخرین مدرک تحصیلی:

تلفن ثابت: 

رشته تحصیلی:

اشتراک یکساله با پست سفارشی )شهرستان(:

:)PDF اشتراک یکساله نسخه الکترونیکی )فایل

شــماره کارت بانک پاســارگاد ۵۰۲۲۲۹۱۰۰۷۳۰۷۲۹۹ به نام جمشید بصیری طهرانی

زمینه فعالیت:

موبایل:

سمت در محل کار:
نام شرکت:

کد پستی:
ایمیل:

نام مدیرعامل:

صندوق پستی:
وبسایت:

آدرس دفتر مجله: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید توپچی، پالک ۳۰
تلفن: ۸۸۵۱۶۷۹۹ )۱۰ خط(  فکس: ۸۸۵۲۵۸۷۲  کد پستی: ۱۵۵۸۸۴۴۳۱۳
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PAK-TURKEY FTA TO BE SIGNED
BY MID- JUNE

A free trade agreement (FTA) between 
Islamabad and Ankara is reportedly 
expected to be signed by mid-June. 

The decision followed the conclusion of the 
9th round of negotiation between the two 
sides, which agreed on the final list of tariff 
lines. Turkey also agreed to offer duty-free 
access to textile products from Pakistan in its 
market.
The FTA dialogue would conclude in June, fol-
lowed by a final agreement to boost bilateral 
trade, a news agency reported citing anony-
mous Pakistani commerce ministry official.
Pakistan would finalise the FTA under the Pak-

istan-Turkey Strategic Economic Framework 
(SEF) plan of action. The proposed sectors for 
enhancing the cooperation include textile, 
tourism and culture, investment in industrial 
cooperation, auto industry, agriculture, bank-
ing and finance.
Turkey has also agreed on treatment basis to 
offer the lowest tariff on all tariff lines which 
was given to other trading partners in the 
past, the official said.
Pakistan’s major exports to Turkey included 
denim PET, ethanol, cotton yarn, fabric and 
rice, garments, leather, carpets, surgical in-
struments, sports goods and chemicals.

English Sectionخبرنامه

gling BCF yarns which greatly 
improves tangle knot unifor-
mity for significant cost sav-
ings.
The new VSi32 Velvet Smart 
Innovator jacquard, in combi-
nation with the latest Smart 
Creel, for the production of 
Italian velvet – combining the 
potential of flat woven jac-
quard fabrics with pile yarns 
leading to the potential for 
the creation of whole new 
range of fabrics for the home 
and for fashion, will also be 
a part of the show. Vandew-
iele will present the latest Su-

perba MCD/3 space-dyeing 
machine, which is capable of 
handling a layer of 72 ends 
with an unequalled range of 
spot length, especially for 
ultra-short spots of below 
25mm.
The Vandewiele Cobble Col-
ortec L+, which is now the 
most versatile tufting ma-
chine available on the mar-
ket, will be present at ITMA 
2019, along with a range of 
jacquards from Vandewiele 
Bonas, demonstrated across 
ITMA 2019 above flat weav-
ing machines from the in-

dustry leaders, as well as 
Vandewiele’s own RCE2+.
The company will display the 
completely revised Titan 5540 
carpet finishing machine from 
Vandewiele Titan, which is 
now able to accommodate 
carpets with straight, round 
and complexly-shaped corners 
simultaneously, along with the 
Vandewiele Arraycam 5420 op-
tical inspection system which 
is suitable for monitoring stan-
dard fabrics on all common 
tricot warp knitting machines 
and the latest IRO-ROJ weft in-
sertion technologies.
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English Section

VANDEWIELE TO PRESENT CARPET
WEAVING MACHINES AT ITMA 2019

Vandewiele is set 
to present a wide 
range of technolo-

gies, including the latest 
RCE2+digital carpet weaving 
machine at ITMA 2019 expo, 
in hall 4, at stand A206. The 
leading textile and garment 
technology exhibition will be 
held from June 20-26, 2019, 
in Barcelona. Vandewiele 
develops textile systems for 
flooring qualities, home lin-
en, and fashion fabrics.
The company’s sensors, soft-
ware programmes and serv-
ers have become increasingly 
sophisticated as part of the 
TEXconnect programme, and 
the real-time data from dif-
ferent machines – across con-
nected manufacturing sites 
and across different countries 
and even continents – can be 
collected and shared. Digital 
models of both machines and 
production processes can be 
created and analysed for the 
optimisation of production 
settings, to vastly improve 
scheduling and planning and 
also make considerable sav-
ings in raw materials and en-
ergy consumption.

Virtual and remote control 
now allows for the Big Data 
analysis that is propelling 
the industry forward and will 
pave the way for AI applica-
tions. For carpet manufactur-
ers, all of this is leading to the 
creation of truly Smart Facto-
ries, the company said in a 
press release.
The new RCE2+ Rug and Car-
pet Expert weaving machine 
is a truly digital workhorse, 
with all yarns continuously 
controlled and measured and 
the difficult bobbin chang-
es of the past completely 
eliminated. This is as a result 
of Vandewiele’s latest Fast 
Creel, with the feed and ten-
sion of each pile yarn con-
trolled by individual servo-

motors.
The pile yarns are now fed di-
rectly into the machine with-
out having to pass pile-stop 
motions, to both increase 
efficiency and eliminate any 
waste yarns, while achiev-
ing previously unreachable 
industrial speeds. TEXcon-
nect further provides readi-
ly-available data on all yarn 
consumption, tension and 
threading, and then will sup-
ply the predictive mainte-
nance that is paving the way 
to self-learning carpet weav-
ing machines.
The company will also dis-
play the INCA (interlacing by 
non-continuous air) system 
for BCF extrusion systems – 
a new method for intermin-
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 CHINA ISSUES ADDITIONAL IMPORT 
QUOTA, SETS DATE FOR RESERVE SALES

For Immediate Release 
Date Posted: 1 May 2019
Executive Summary

Highlights from the May edi-
tion of Cotton This Month re-
garding the 2018/19 season:
- The USA is expected to re-
main the world’s largest ex-
porter in 2018/19, despite 
ongoing Chinese tariffs.
- China is projected to be the 
world’s largest consumer at 
8.45 million tonnes.
- The decline in US exports 
to China due to the ongoing 
trade dispute is being offset 

by increasing exports from 
other producers, primarily 
Australia and Brazil.
- China approved a cotton 
sliding tariff import quota of 
800,000 tonnes for 2019; the 
reserve auction will begin on 
5 May and run through 30 
September.

ChinaIssues Additional Im-
port Quota, Sets Date for Re-
serve Sales
China, the world’s top cotton 
consumer, has announced 
that it will auction 800,000 
tonnes from its reserve in 

2019. The 25% tariffs placed 
on US cotton in July 2018 re-
main in place, however, and 
that has led to changes in the 
way fibre flows into China.
AsChina’s imports from the 
US have declined, other pro-
ducers are stepping up to 
feed its mills, with the big-
gest increases coming from 
Australia and Brazil. Austra-
lia, which shipped 280,000 
tonnes to China in the 
2017/18 season, has already 
exceeded 440,000 tonnes 
through March 2019. Simi-
larly, Brazil — which shipped 
82,000tonnes to China in 
2017/18 — has already ex-
ported 380,000 tonnes to 
China throughMarch 2019. 
Other countries that have ex-
panded their exports to China 
include India, Benin, Sudan, 
Greece, Cameroon, Burkina 
Faso and Mali.
China’s reserve auction is 
scheduled to commence on 
5 May and run through 30 
September, with reserves be-
ing offered in 10,000-tonne 
quantities each day (in previ-
ous seasons, 30,0000 tonnes 
have been offered per day).
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 DEMAND FOR POLYESTER ON THE RISE 
GLOBALLY 

Polyester has brought about significant 
changes in how apparel products are 
made, priced, and distributed. Inno-

vated in 1941, polyester has gone on to domi-
nate the fabric market and has overtaken all 
other clothing materials, including cotton. It is 
expected to sell at almost twice the volume of 
cotton by 2020. Cotton is subjected to natu-
ral forces and intense labor requirements. As 
a result, its availability and production costs 
fluctuate continuously. Polyester, on the other 
hand, is a byproduct of petroleum and is en-
tirely manmade, which makes its production 
more predictable both in terms of availability 
and cost.

China accounts for 69 per cent of all polyes-
ter fiber production globally, and if India and 
Southeast Asia are added to the equation, 
these three regions represent 86 per cent of 
global polyester production.
Producers of active performance sportswear, like 
those manufacturing cycle, run and ski wear, use 
polyester as their primary and preferred material 
for fabrication. One of the main reasons behind 
the high use of polyester in sportswear is due to 
sublimation printing. It is the most popular print-
ing technique used by many brands, designers 
and customers. It’s less messy and easy to trans-
fer. The look and hand feel are much better than 
any other printing technique out in the market. 

English Section

years, and is now a brand of global renown. 
Alongside our show in Germany, we now stage 
DOMOTEX events in Turkey and China as well 
as in the U.S. – as of last February – and with 
DOMOTEX Mexico to be launched this October. 
Needless to say, DOMOTEX Turkey has played 
an important role in this global success. We are 
taking various steps both domestically and in-
ternationally to grow DOMOTEX Turkey’s repu-
tation as a flagship fair appealing not only to 
target audiences throughout Eurasia, but also 
from around the world. An important part of 
our vision for DOMOTEX Turkey is to optimally 
position the Turkish carpet manufacturing in-

dustry’s innovative products in an internation-
al showcase, thereby enabling the industry to 
keep export volumes high.”
DOMOTEX Turkey 2019 enabled Turkish and in-
ternational exhibitors to build on their existing 
relationships in the international markets and 
to establish relationships with new countries 
and buyers. As part of the International Buyer 
Delegation Program organized with the sup-
port of the Turkish Ministry of Trade, foreign 
delegations visited the show and held bilateral 
business negotiations throughout the four-day 
period with the intention of signing off on new 
partnership deals with exhibitors.
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POST-SHOW REPORT: THIS WAS
DOMOTEX TURKEY 2019

DOMOTEX Turkey, the leading trade 
show for carpets and floor coverings 
in Turkey and the Middle East, has 

notched up another record, growing its visi-
tor turnout by a massive 20 percent. The 6th 
edition of the show attracted some 14,300 visi-
tors from 89 countries and featured more than 
200 exhibitors from 14 countries. Organized 
by Deutsche Messe subsidiary Hannover Fairs 
Turkey, DOMOTEX Turkey 2019 helped forge 
B2B partnerships that will contribute to the 
achievement of the Turkish carpet and floor 
coverings industry’s export targets for 2019.
Held for the sixth time in Gaziantep from 27 
to 30 May 2019, DOMOTEX Turkey has once 
again underscored its status as Eurasia’s lead-
ing trade show for the carpet and floor cover-
ings sectors. The show generated intense inter-
est from international brands, attracting more 
than 200 exhibitor firms from 14 countries and 
over 14,000 visitors from 89 countries. Orga-
nized by Deutsche Messe subsidiary Hannover 
Fairs Turkey in partnership with the Gaziantep 
Chamber of Commerce, the Southeastern Ana-
tolia Carpet Exporters Union and the Gaziantep 
Chamber of Carpet Producers and Weavers, the 
show was attended by an international delega-
tion of buyers from a broad array of countries 
ranging from Russia to South Africa.
DOMOTEX Turkey has once again proven itself 
as a highly successful showcase for the carpet 
and floor coverings industries of Turkey and 
the Middle East. Hannover Fairs Turkey Deputy 

General Manager Belkıs Ertaşkın commented: 
“Following on from the DOMOTEX shows in 
Germany, USA and China, this year’s DOMOTEX 
Turkey show brought the world’s carpet profes-
sionals to Gaziantep. The show has achieved a 
steady increase in exhibitor and visitor num-
bers over the years, and is a strong magnet for 
international buyer delegations from leading 
flooring companies and the Turkish business 
community.”
The ultimate B2B trading platform
The great success of DOMOTEX Turkey – now it 
is sixth season – also contributes significantly 
to both the local Gaziantep economy and the 
Turkish carpet sector. Ertaşkın: “The show fa-
cilitated contact and dialogue between the 
Turkish carpet sector and its target markets. It 
brought exhibitor firms from many countries 
besides Turkey to Gaziantep, among them the 
U.S., China, Denmark, Indonesia, France, In-
dia, UK, Iran, Poland, Uzbekistan, Saudi Arabia, 
Turkmenistan and Jordan. This year, DOMOTEX 
Turkey has once again strengthened its posi-
tion as a flagship show and key international 
gathering for the carpet sector by facilitating 
major business deals sure to carry the sector 
towards its export targets. We are proud to be 
a part of this success.”
Unwavering focus on business
Deutsche Messe’s Global DOMOTEX Director, 
Sonia Wedell-Castellano, added, “The parent 
DOMOTEX in Hannover, Germany, has gone 
from strength to strength over the past 30-plus 
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CARPET ACCOUNTING FOR
HALF OF IRAN’S TEXTILE EXPORTS

Iran is currently exporting 
$350 million worth of ma-
chine-made carpets an-

nually, Member of the Board 
of Directors of Iran Textile 
Specialists Association Ali-
reza Haeri said, adding that 
it is half of the country’s total 
revenues from exporting tex-
tile items.
Statistics show that machine-
made carpet accounts for half 
of Iran’s total export value of 
textile industries, Haeri reit-
erated.
Of about $700 million exports 
of textile industry, more than 
$350 million of which is re-
lated to the machine-made 
carpet, he stressed.
He put the volume of ma-
chine-made carpet produced 
in the country in the past Ira-
nian calendar year (ended on 
March 20, 2019) at 90 million 
square meters, about 60 mil-
lion square meters of which 
hit the domestic market.
The country enjoys high ca-
pacity of producing up to 
120 million square meters 

of machine-made carpet per 
annum if appropriate export 
markets are taken into con-
sideration for this product, 
Haeri stated.
He is of the opinion that car-
pet exporters can be support-
ed duly with granting export 
loans, considering facilities 
for repayment of these loans, 
offering export incentives and 
facilitating trade relationship 
with other countries.
Iranian machine-made car-
pet is considered as the most 
expensive textile product in 
the world in terms of design, 

quality and color, he said, 
adding, “if domestic produc-
tion of machine-made carpet 
is supported, this product 
can get lion’s share in the in-
ternational markets.”
Elsewhere in his remarks, 
Haeri said, “The country en-
joys high capability of export-
ing machine-made carpet up 
by $1.5 billion annually.”
He called on responsible offi-
cials to pave suitable ground 
for exporters in line with 
spurring exports and export 
activities both in national and 
international arenas.

English Section
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 HALF OF IRAN’S DOMESTIC TEXTILE
INDUSTRY’S CAPACITY REMAINS UNTAPPED 

 IRAN TEXTILE EXPORTS UP SIX PER CENT 

Iranian textile exports rose 
over six percent in value 
and 26 percent in weight 

during the last Iranian year 
(ended March 20), an official 
said.
Last year, 312,000 tons of tex-
tiles and clothing products 
worth $1.93 billion were ex-
ported, which shows a rise 
of nearly six percent in value 
and 26 percent in weight as 
compared to the preceding 
year’s corresponding period,” 
Afsaneh Mehrabi, the direc-
tor general of the Textile and 
Clothing Industry Office at the 
Ministry of Industry, Mine and 
Trade (MIMT) told IRNA.
Iran exported 10,000 tons of 
tissue paper as well as 180,000 
tons of packaging materials, 
she noted.

Mehrabi added that Iranian 
textile manufacturers import-
ed 397,000 tons of textile raw 
materials worth $1.12 billion 
during the last Iranian year, 
showing a reduction of 32 per-
cent in value and 35 percent in 
weight.
Iran’s textile and clothing in-
dustry needs some $4 billion 
worth of raw materials, sup-
plies and machinery, $2.5 bil-
lion of which is imported, she 
stressed.
The value of non-oil trade 
during the first month of this 
Iranian calendar year fell 13.5 
per cent compared to that of 
the same month of the past 
year. Iran’s exports of non-oil 
commodities during the first 
month grew 7.66 per cent in 
weight but fell 18.25 per cent 

in value compared to the first 
month of the previous year. 
Monthly non-oil imports were 
up 7.75 per cent in weight but 
down 7.65 per cent in value 
year on year. The value of 
Iran’s trade with neighboring 
countries in the past Iranian 
calendar year was about 41 
per cent of the country’s to-
tal non-oil trade in the men-
tioned time span.
Iran shares a border with 15 
countries, the United Arab 
Emirates, Iraq, Turkey, Af-
ghanistan, Pakistan, Russia, 
Oman, Azerbaijan, Turkmeni-
stan, Kuwait, Qatar, Kazakh-
stan, Armenia, Bahrain, and 
Saudi Arabia. The country 
plans to launch 15 mega ex-
port projects to identify more 
target markets.

Half  the capacity of 
Iran’s 9,000 textile 
and clothing manu-

facturers remains untapped 
due to credit crunch, poor 
sales and sanctions, a board 
member of Iran Textile Spe-

cialists Association said.
Noting that five raw materi-
als are used as input in textile 
industry, namely cotton, poly-
ester, viscose, acrylic fiber and 
polypropylene, Alireza Haeri 
added that annual domestic 

demand for cotton is 150,000 
tons, of which only 30% are 
produced inside the country.
The country’s total polyester 
requirement is produced do-
mestically, but its prices have 
tripled since last year.  

English Sectionخبرنامه
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* Iran textile exports up six per cent

- Iranian textile exports rose over six percent in value and 26 

percent in weight during the last Iranian year (ended March 

20), an official said...page79

* Half of Iran’s Domestic Textile Industry’s Capacity 

Remains Untapped

- Half  the capacity of Iran’s 9,000 textile and clothing manu-

facturers remains untapped due to credit crunch, poor sales 

and sanctions, a board member of Iran Textile Specialists 

Association said...page79

* Carpet accounting for half of Iran’s textile exports

- Iran is currently exporting $350 million worth of machine-

made carpets annually, Member of the Board of Directors of 

Iran Textile Specialists Association Alireza Haeri said, add-

ing that it is half of the country’s total revenues from export-

ing textile items...page78

* Post-Show report: This was DOMOTEX Turkey 2019

- DOMOTEX Turkey, the leading trade show for carpets and 

floor coverings in Turkey and the Middle East, has notched 

up another record, growing its visitor turnout by a massive 

20 percent. The 6th edition of the show attracted some 

14,300 visitors from 89 countries and featured more than 

200 exhibitors from 14 countries...page77

* Demand for polyester on the rise globally

- Polyester has brought about significant changes in how 

apparel products are made, priced, and distributed. In-

novated in 1941, polyester has gone on to dominate the 

fabric market and has overtaken all other clothing materials, 

including cotton....page76

* China Issues Additional Import Quota, Sets Date for 

Reserve Sales

- China, the world’s top cotton consumer, has announced 

that it will auction 800,000 tonnes from its reserve in 2019. 

The 25% tariffs placed on US cotton in July 2018 remain in 

place, however, and that has led to changes in the way fibre 

flows into China...page75

* Vandewiele to present carpet weaving machines

at ITMA 2019

- Vandewiele is set to present a wide range of technologies, 

including the latest RCE2+digital carpet weaving machine 

at ITMA 2019 expo, in hall 4, at stand A206. The leading 

textile and garment technology exhibition will be held from 

June 20-26, 2019, in Barcelona...Page74

* Pak-Turkey FTA to be signed by mid- June

- A free trade agreement (FTA) between Islamabad and An-

kara is reportedly expected to be signed by mid-June. The de-

cision followed the conclusion of the 9th round of negotiation 

between the two sides, which agreed on the final list of tariff 

lines. Turkey also agreed to offer duty-free access to textile 

products from Pakistan in its market...Page73
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