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نگاهـی بـه تحـوالت اقتصادی و سیاسـی 
یـک دهه گذشـته کشـور نشـان می دهد که 
بخـش اقتصـاد و صنعـت در ایـن مـدت بـا 
بـرای  بی نظیـری  و  چشـمگیر  فرصت هـای 
بسـترهای  و  بـوده  مواجـه  توسـعه  و  رشـد 
و  زیرسـاخت ها  ارتقـای  بـرای  بی بدیلـی 
در  کشـور  تولیدی-صنعتـی  ظرفیت هـای 
ایجـاد  مختلـف  شـاخه های  و  بخش هـا 
شـده اسـت کـه متاسـفانه هیچگاه بـه رونق 
پایـدار و مسـتمر تولیـد و صنعـت در کشـور 

اسـت. نیانجامیـده 
اگـر بـه حدود یک دهـه قبـل بازگردیم و 
نگاهـی بـه آمـار صـادرات نفـت بیاندازیم، 
میـزان درآمدهـای نفتی در سـال 13۸9 به 
قلـه 12۰ میلیـارد دالر رسـید و بـر اسـاس 
آمـار بانـک مرکـزی در کل دولت های نهم 
و دهـم مجموعـا 61۸ میلیـارد دالر درآمـد 
متاسـفانه  امـا  گردیـد  کشـور  عایـد  نفتـی 
درآمدهـای  ایـن  سرنوشـت  هیچـگاه 
بخش هـای  کـدام  در  اینکـه  و  هنگفـت 
بـرای  ارمغانـی  چـه  و  هزینـه  اقتصـادی 
تولیـد و صنعـت کشـور داشـت، مشـخص 
نشـد. ماه عسـل نفتـی خیلی زود بـه پایان 
تحریم هـای  تشـدید  بـا  و همزمـان  رسـید 
دوره قبلـی )تـا قبـل از برجـام( درآمدهـای 
میلیـارد   3۰ حـدود  تـا  نیـز  کشـور  نفتـی 
دالر در سـال 1393 کاهـش پیـدا کـرد و 
کـه  کشـور  تولیدی-صنعتـی  واحدهـای 
نبـرده  بهـره ای  نفتـی  رونـق  دوران  از 

بودنـد، بایـد فشـارهای مضاعـف ناشـی از 
کاهـش صـادرات نفـت و محیـط نامطلوب 
در  و  می کردنـد  تحمـل  را  کسـب وکار 
جریـان همیـن فشـارها، خیـل عظیمـی از 
واحدهـای  مخصوصـا  تولیـدی  واحدهـای 

تعطیـل شـدند. دوره  ایـن  در  نسـاجی 
ادامـه داشـت  تولیـد  بـر بخـش  فشـارها 
و  طوالنـی  سیاسـی  مذاکـرات  اینکـه  تـا 
فرسایشـی بـه ثمـر نشسـت و در تاریخ 23 
تیرمـاه 1394، توافـق هسـته ای )برجـام( 
حاصـل  بـزرگ  قدرت هـای  و  ایـران  بیـن 
شـد. در پـی همیـن توافـق فرصـت طالیی 
دوم برای بهبود شـرایط اقتصادی کشـور و 
بازگشـت رونـق بـه عرصـه تولیـد و صنعت 
ممنوعیـت  رفـع  بـا  و  شـد  ایجـاد  کشـور 
کشـور  نفتـی  درآمدهـای  نفـت،  صـادرات 
بـار دیگر سـیر صعـودی گرفـت و به حدود 
افزایـش   1395 میلیـارد دالر در سـال   7۰
پیـدا کـرد. در همیـن اثنـا، شـاهد ترافیـک 
اقصانقـاط  از  خارجـی  تجـاری  هیئت هـای 
اروپایـی  از کشـورهای  بـه خصـوص  دنیـا 
روابـط  برقـراری مجـدد  بـرای  بـه کشـور 
اقتصـادی بـا ایـران بودیـم. در ایـن ارتباط 
توجـه خواننـدگان گرامی را بـه مقاله آقای 
اتـاق  سـابق  رئیـس  جالل پـور  محسـن 
شـماره  همیـن   29 در صفحـه  کـه  ایـران 
درج شـده، جلـب می کنـم کـه وی در ایـن 
مقالـه، ضمن تشـریح دوران پـس از برجام 
کشـور  چـرا  اینکـه  مـورد  در  را  دلیـل   1۰

نتوانسـت ۸۰ میلیـارد دالر سـرمایه خارجی 
را در پسـابرجام جـذب کنـد، مـورد اشـاره 
کـه  متاسـفانه همانطـور  اسـت.  داده  قـرار 
رئیـس سـابق اتـاق ایـران در مقالـه خـود 
ذکـر کـرده و اکثـر کارشناسـان اقتصـادی، 
نیـز  کشـور  صنعتگـران  و  تولیدکننـدگان 
اذعـان دارند، کشـور ایـن بار هم نتوانسـت 
توافـق  پـی  در  آمـده  پیـش  فرصـت  از 
هسـته ای اسـتفاده الزم را ببـرد و بـه جـز 
رونـق نسـبی ایجادشـده در صـادرات نفـت 
و گاز، صنعـت خـودرو، پتروشـیمی و برخی 
صنایـع دولتـی دیگـر، عمـال تولیدکنندگان 
بنگاه هـای  عمدتـا  کـه  خصوصـی  بخـش 
کوچـک و متوسـط هسـتند، بهـره چندانـی 
فضـای  در  ایجادشـده  گشـایش های  از 

نبردنـد. اقتصـادی و سیاسـی 
نفتـی  درآمدهـای  کـه  همانطـور  البتـه 
سرشـار کشـور تـداوم نیافـت، عمـر برجـام 
و  نیافـت  ادامـه  سـال  سـه  از  بیـش  هـم 
ترامـپ  دونالـد  کارآمـدن  روی  از  بعـد 
تاریـخ  در  وی  آمریـکا،  جمهـور  رئیـس 
1۸ اردیبهشـت 1397 فرمـان خـروج ایـن 
کشـور از برجـام را امضـا کـرد و متعاقبا در 
تاریـخ 13 آبـان 1397 بخـش عمـده ای از 
تحریم هـای لغوشـده از جملـه تحریم هـای 
بانکـی و صـادرات نفت، بار دیگر بازگشـتند 
و بـه قـول معـروف: »روز از نـو و روزی از 
نـو«. البتـه ایـن تمام ماجـرا نبـود و خروج 
دومیـن  بـا  هسـته ای  توافـق  از  آمریـکا 
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رسـیدن  و  اخیـر  دهـه  یـک  ارزی  شـوک 
مصـادف  تومـان  هـزار   19 بـه  دالر  نـرخ 
گردیـد، کـه مجموعـه اتفاقـات پیش آمـده 
در سـال 1397 روزگار سـیاه تری را بـرای 
نتیجـه  زد.  رقـم  کشـور  صنعـت  و  تولیـد 
آنکـه بر اسـاس گـزارش مرکز آمـار، برای 
در  را  درصـد   9.6 منفـی  رشـد   97 سـال 
بخـش صنعـت کشـور شـاهد بودیـم که در 
حقیقـت بـه معنـای افزایـش 1۰ درصـدی 
تعطیلـی بنگاه هـای تولیـدی و کاهـش 1۰ 
اسـت  اشـتغال صنعتـی  و  تولیـد  درصـدی 
آینـده،  سـال های  در  آن  جبـران  قطعـا  و 

بسـیار دشـوار خواهـد بـود.
مسـلما اینکـه افزایـش یا کاهـش تحریم، 
نفتـی،  درآمدهـای  کاهـش  یـا  افزایـش 
افزایـش یـا کاهـش نـرخ ارز و ... وضعیـت 
عمومـی صنایـع کشـور را تغییـر نمی دهـد، 
فقـط و فقـط یـک دلیـل می توانـد داشـته 
راهبـرد  و  اسـتراتژی  فقـدان  آن  و  باشـد 
اعتقـاد  توسـعه صنعتـی در کشـور و عـدم 
و  رشـد  بـه  کشـور  متولیـان  و  مسـئوالن 
متوسـط  و  کوچـک  بنگاه هـای  توسـعه 
خصوصـی  بخـش  بـه  وابسـته  صنایـع  و 
اسـت و در واقـع، واحدهای صنعتی کشـور 
همچـون یـک کودک سـرراهی هسـتند که 
خودشـان بایـد راه را از چاه تشـخیص داده 
و بـرای بقـای خـود تـالش کننـد. امـروز 
موانـع و مشـکالت حـوزه کسـب وکار کـه 
از  کشـور  صنعتگـران  و  کارآفرینـان  اکثـر 
آنهـا بـه »خودتحریمـی« یـا »تحریم هـای 
هـر  از  بیـش  می کننـد،  تعبیـر  داخلـی« 
بـالی  خارجـی  تحریـم  و  بیرونـی  مسـئله 
جـان واحدهـای تولیـدی شـده اند و عرصه 
را بـر تولیدکننـدگان کشـور تنـگ کرده انـد 
و بـه همیـن دلیل، دسـت و دل کارآفرینان 
چنـدان بـه کار نمـی رود. در همیـن رابطه 
مطلبـی  بـه  را  گرامـی  خواننـدگان  توجـه 

کـه در صفحـه 41 همیـن شـماره از قـول 
دبیـرکل کانـون عالـی انجمن هـای صنفـی 
کـه  می کنـم  جلـب  شـده  نقـل  کارگـران 
نامسـاعد  فضـای  خـود،  اظهـارات  در  وی 
را  دسـت وپاگیر  قوانیـن  و  کسـب وکار 
اصلی تریـن عامـل دلزدگـی تولیدکننـدگان 

و کارآفرینـان ذکـر کـرده اسـت. 
موضـوع،  همیـن  بـا  ارتبـاط  در  البتـه 
هـزار  دو  دیـدار  در  اخیـرا  انقـالب  رهبـر 
اسـتعدادهای  و  جـوان  نخبـگان  از  نفـر 
ضـرورت  بـر  تاکیـد  ضمـن  علمـی،  برتـر 
اصـالح محیـط کسـب وکار، تاکیـد کردنـد 
کـه »مثـال مجـوزی کـه بایـد ظـرف یـک 
هفتـه صـادر شـود، شـش مـاه زمـان نبرد، 
موازی کاری هـای غلـط حـذف، و انحصـار 
ایـن  امیدواریـم  کـه  شـود.«  برداشـته 
مسـئوالن  عملـی  اقدامـات  بـا  تاکیـدات، 
کسـب وکار  محیـط  اصـالح  بـرای  کشـور 
نظـام  حوزه هـای  در  تولیـد  موانـع  رفـع  و 
اجتماعـی،  تامیـن  مالیاتـی،  بانکـی، 
و  واردات  مجوزهـا،  صـدور  گمـرکات، 
ماشـین  و  اولیـه  مـواد  تامیـن  صـادرات، 
و...  خارجـی،  گـذاری  سـرمایه  آالت، 
همـراه شـود و اظهـارات رهبـری صرفـا به 
موضوعـی بـرای مسـابقه مسـئوالن جهـت 
انجـام مصاحبـه و تهیـه کتـاب و بروشـور 

نشـود. بـدل 
فرصت هـای  شـرایطی  در  متاسـفانه 
صنعـت  و  تولیـد  رشـد  بـرای  پیش آمـده 
کشـور یک به یـک از دسـت می رونـد، کـه 
چیـن،  ترکیـه،  همچـون  کشـورها  دیگـر 
ازبکسـتان،  پاکسـتان،  کره جنوبـی،  هنـد، 
راهبـردی  برنامه هـای  تدویـن  بـا   ... و 
توسـعه  حـال  در  بلندمـدت  و  میان مـدت 
صنایـع و افزایش سـطح تولید و اشـتغال در 
کشـور خـود هسـتند و فاصله این کشـورها 
حـال  در  سال به سـال  و  روزبـه روز  مـا  بـا 

توجـه  ارتبـاط،  همیـن  در  اسـت.  افزایـش 
خواننـدگان را بـه گزارشـی کـه در صفحـه 
تجربـه  بـا  ارتبـاط  در  شـماره  همیـن   42
ترکیـه برای جـذب سـرمایه گذاری خارجی  
بین الملـل  روابـط  کمیتـه  گـزارش  نیـز  و 
انجمـن صنایـع نسـاجی در ارتباط بـا هفته 
کشـور  ایـن  راهبردهـای  و  چیـن  نسـاجی 
)صفحـات  نسـاجی  صنایـع  توسـعه  بـرای 
کـه  می نمایـم  جلـب  مجلـه(،   37 تـا   33
حـاوی درس هـا و نـکات آموزنـده ای برای 
و  می باشـد  کشـور  صنعتـی  مسـئوالن 
می تـوان بـا الگوگیـری از ایـن تجربیـات، 
مسـیر احیـا و رونـق مجـدد صنایـع مختلف 

را در کشـور همـوار و کوتـاه کـرد.
در پایـان بایـد بـه ایـن نکتـه هـم اشـاره 
مـاه  چنـد  طـی  خوشـبختانه  کـه  کنـم 
ارز  بـازار  در  کامـل  ثبـات  گذشـته ضمـن 
و سـایر متغیرهـای اقتصـادی، نشـانه هایی 
علیـه  سیاسـی  فشـارهای  کاهـش  از 
سیاسـی  تنش هـای  کاهـش  و  ایـران 
همچنیـن  می خـورد.  چشـم  بـه  نیـز 
جهـت  در  مناسـبی  سیاسـت گذاری هایی 
از  تولیـدی  واحدهـای  بـر  فشـار  کاهـش 
جملـه بخشـودگی مالیاتـی، تمدیـد بدهـی 
اتخـاذ   ... و  تولیـدی  واحدهـای  بانکـی 
شـده اسـت. البتـه امیدواریـم مهربانی های 
اخیـر بـا تولیدکننـدگان و صنعتگـران صرفا 
منحصـر بـه مقطـع فعلـی که کشـور از نظر 
اقتصـادی و درآمـد نفتـی در مضیقـه قـرار 
بـا  کشـور  دسـت اندرکاران  و  نباشـد  دارد، 
بلندمـدت جهـت رفـع موانـع  برنامه ریـزی 
تولیـد و اصالح مسـتمر محیط کسـب وکار، 
و  تولیـد  مجـدد  رونـق  بـرای  را  زمینـه 
واحدهـای  احیـای  و  کشـور  در  صنعـت 
تولیـدی فراهـم آورنـد و اگـر نوشـدارویی 
مـرگ سـهراب  از  قبـل  دارنـد،  اختیـار  در 

نماینـد. ارائـه 

سرمقــالهخبرنامه
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خبرنامه

و  دانشگاه ها  همکاری  با  که  پیشرو  واحدهای  گفت:  صنعت  وزیر 
بسیار  قدم های  دانش بنیان  شرکت های  و  کشور  علمی  بخش های 
در  برداشته اند،  نساجی  در صنایع  فناوری های الزم  توسعه  در  خوبی 
قرار  ما  حمایت جدی  مورد  که  هستند  افزایش  حال  در  کشور  سطح 
خواهند گرفت. به گزارش شاتا، رضا رحمانی گفت: در گذشته بخش 
عمده ای از نیاز بازار به محصوالت نساجی از خارج کشور و از طریق 
 ۸۰ رقم  این  چادر مشکی  تأمین  در بخش  تامین می شد که  واردات 
درصد مصرف این محصول را به خود اختصاص داده بود. وی افزود: 
رضا  دسترنج  شرکت  بخش  این  در  خودکفایی  اهمیت  به  توجه  با 
بافت در قزوین در این حوزه سرمایه گذاری خوبی انجام داده و یکی 
پارچه مخصوص  تولید  و  اولیه  مواد  تأمین  در  ما  پیشرو  واحدهای  از 

می باشد. کشور  در  مشکی  چادر 
بافت  رضا  دسترنج  شرکت  تولیدات  کرد:  خاطرنشان  صنعت  وزیر 
در محصول چادر مشکی، دارای کیفیت بسیار باالیی است و هم تراز 
از  اعظمی  بخش  می تواند  جنوبی  کره  و  ژاپن  کشورهای  تولیدات  با 

افزود:  رحمانی  دهد.  پوشش  در کشور  را  کاال  این  بازار مصرف  نیاز 
صمت،  وزارت  سوی  از  انجام گرفته  زمان بندی  و  برنامه ریزی  طبق 
به طور  در کشور  چادر مشکی  تولید  در  آینده  تا سه سال  امیدواریم 

برسیم. خودکفایی  به  کامل 

اتاق  صنعت  کمیسیون  رئیس 
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی، 
قاچاق  معضل  از  ایران  گفت:  مشهد 
اما  شده  رها  حدی  تا  پوشاک  مستقیم 
جدیدی  و  شده  مدیریت  قاچاق  تله  در 
تولیدی گرفتار شده است.  این رسته  در 
ایرنا  با  گفتگو  در  رخصت  غالمعلی 
ممنوع  پوشاک  واردات  هرچند  افزود: 
صورت  به  کاال  این  اما  است  شده 
می شود  ایران  آزاد  مناطق  وارد  قاچاق 
را  آن  برچسب  متقلب  تولیدکنندگان  و 
روی  را  خود  برند  نام  و  می دهند  تغییر 

ایرانی  پوشاک  عنوان  به  و  کرده  نصب  آن 
داد: هم اینک  ادامه  بازار می فرستند. وی  به 

وضعیت  پوشاک،  واردات  ممنوعیت  دلیل  به 
اما  است  مطلوب  بسیار  رسته  این  در  تولید 
نوع  تغییر  و  کشور  در  مدیریت شده  قاچاق 

می زند. تولید ضربه  به  آن 
عضو انجمن صنایع نساجی ایران گفت: 
برخی کارگاه های تولیدی در مناطق آزاد 
در  که  شده  راه اندازی  انزلی  بندر  مانند 
اما  می کنند  تولید  ایرانی  پوشاک  ظاهر 
کاالی  برچسب  پوشاک،  تولید  کنار  در 
برند  نام  و  داده  تغییر  را  قاچاق  وارداتی 
خود را بر روی آن نصب می کنند. رخصت 
دستگاه های  مدیران  است  الزم  افزود: 
آزاد  مناطق  در  را  خود  نظارت  نظارتی، 
به ویژه در حوزه کاالهای قاچاق افزایش 
که  تولید  به  قاچاق  نوع  این  زیرا  دهند 
ضربه  است  گرفته  رونق  کنونی  شرایط  در 

مهلکی خواهد زد.

واحدهای نساجی دانش بنیان حمایت می شوند

خطر قاچاق مدیریت شده در صنعت پوشاک

غالمعلی رخصت
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به گزارش اقتصاد آنالین، رشد 21درصدی 
در  انجام شده  ضربتی  اقدامات  صادرات، 
جهت جلوگیری از واردات قاچاق و تاکید بر 
گذشته  یکسال  دستاوردهای  از  داخل  تولید 
اگرچه  حساب  این  با  بوده،  پوشاک  صنعت 
پوشاک  و  نساجی  جمله  از  مختلف  صنایع 
تحریمی،  ظرفیت های  از  استفاده  با  باید 
به  واردات  ممنوعیت  و  ارز  نرخ  افزایش 
این  ولی  بازگردد  تولید  طالیی  روزهای 
و  اولیه  مواد  تامین  مشکالت  وجود  روزها 
خودتحریمی ها  سایر  و  نقدینگی  کمبود 
نوع  هر  برای  را  تولیدکنندگان  دست وپای 

بسته است. تولید  رونق  تحرکی در جهت 
در این زمینه مجید نامی به عنوان یکی از 
کرد:  اظهار  نساجی  و  پوشاک  صنف  فعاالن 
صنعت  مشکل  مهم ترین  حاضر  حال  در 
اولیه  مواد  تامین  کشور،  پوشاک  و  نساجی 
پوشاک  و  نساجی  صنعت  است؛  نقدینگی  و 
ساالنه نیازمند دو میلیارد و 5۰۰ میلیون دالر 
مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آالت است که 
تامین  داخل  در  اولیه ای که  مواد  احتساب  با 
می شود، به حدود 4 میلیارد دالر می رسد. به 
سرانه  مرکزی  بانک  آمار  طبق  وی،  گفته 
مصرف پوشاک هر ایرانی 15۰ دالر در سال 
گردش  کشور،  جمعیت  احتساب  با  و  است 
انتظار  ترتیب  این  به  و  دارد  باالیی  مالی 
با  بهتری  تعامل  بانک ها  مسئوالن  می رود 

باشند. داشته  این صنعت  فعاالن 
انجمن  عضو  افتخاری  مجید  همچنین 
وضعیت  از  گالیه  با  نیز  پوشاک  صنایع 
واحدهای  کرد:  بیان  پوشاک  صنعت  فعلی 
مواد  کمبود  با  شدت  به  پوشاک  صنفی 
 4۰ در  که  نحوی  به  هستند  روبه رو  اولیه 
امروز  اولیه  مواد  کمبود  چالش  گذشته  سال 

او  است.  نداشته  سابقه  کشور  صنایع  برای 
فعلی  شرایط  در  می توانست  دولت  افزود: 
بستر  داخلی  تولیدکنندگان  از  حمایت  با 
چراکه  گیرد  به کار  آنها  توسعه  برای  را  الزم 
برای  را  مناسبی  شرایط  یک  خارجی  تحریم 
اما  آورده،  فراهم  داخلی  تولیدکننده  پیشرفت 
امکان  داخلی  تحریم های  فعلی  شرایط  در 
با  وی  است.  گرفته  تولیدکننده  از  را  فعالیت 
تأکید بر اینکه اگر تصمیم جدی برای تأمین 
گرفته  پوشاک  تولیدی  واحدهای  اولیه  مواد 
نشود فاتحه این صنعت را باید خواند، گفت: 
اولیه کافی  در حال حاضر کف کارخانه مواد 
این  پاسخگوی  و هیچ کس هم  ندارد  وجود 

نیست. شرایط 
 95 از  بیش  امروز  کرد:  تاکید  افتخاری 
کشور  نساجی  صنعت  مشکالت  درصد 
فقط  امروز  است،  داخلی  مسائل  متوجه 
خرید  و  ارز  انتقال  برای  تولیدکنندگان 
مشکالتی  با  خود  اولیه  مواد  از  بخشی 
راه  با  خودشان  را  آن ها  که  هستند  روبه رو 
اساسی  مشکل  اما  می کنند  حل  حل هایی 
فعالیت  امکان  است که  داخلی کشور  مسائل 

است. گرفته  تولیدکننده  از  را 

عضو  شیبانی  علیمردان  رابطه  همین  در 
نیز  نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت 
معتقد است: بزرگترین مشکل ما تحریم های 
دستورالعمل هایی  و  محدودیت ها  داخلی، 
وگرنه  می شویم  روبه رو  آن ها  با  که  است 
کمک  ما  به  بیشتر  خارجی  تحریم های 
فعال  این  گفته  به  داد.  انگیزه  ما  به  و  کرد 
صنعت  رقیب  قاچاق  همچنان  صنفی، 
کنیم  کاری  باید  و  است  پوشاک  و  نساجی 
و  قیمت  لحاظ  از  داخلی  محصوالت  که 
کیفیت چنان مطلوب باشد که بتواند با جلب 
رضایت خریداران داخلی، کاالی قاچاق را از 

کند. مردم حذف  انتخاب  فهرست 
صنایع  روزها  این  گزارش،  این  اساس  بر 
پیشرفت  فرصت  زمانی  هر  از  بیش  کشور 
بازارهای  حتی  و  داخل  بازار  گرفتن  و 
خارجی را دارند اما همچنان برای به حرکت 
و  اولیه  مواد  تشنه  تولید،  چرخ  درآوردن 
تا  دارد  ضرورت  راستا  این  در  نقدینگی اند؛ 
بیاید  صنایع  کمک  به  سریع تر  هرچه  دولت 
ورود  برای  عرصه  شدن  باز  شاهد  دوباره  تا 
نابودی  و  دالل  کالن  سود  و  قاچاق  کاالی 

نباشیم. داخلی  تولیدکننده 

نارضایتی فعاالن صنعت پوشاک در مقابل خوش بینی مقامات
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در حالی که هر سال در آستانه فصل پاییز بحث 
تولید میلیون ها دست لباس مدرسه مطرح است، 
زوایای  تولیدکنندگان  برخی  مدارس  ماه  آغاز  با 
را  مدارس  روپوش  تولید  پرده  پشت  از  پنهانی 
از  آمارها  طبق  ایسنا،  گزارش  به  کردند.  مطرح 
مهرماه امسال 14 میلیون و 6۰۰ هزار دانش آموز 
به مدرسه رفتند که حدود ۸ میلیون و 196 هزار 
می کنند.  تحصیل  ابتدایی  دوره  در  آن ها  از  نفر 
این میان دانش آموزان دختر در همه مقاطع  در 
و دانش آموزان پسر معموال در مقطع دبستان از 
روپوش مدرسه استفاده می کنند. بنابراین می توان 
دست  میلیون ها  تولید  بحث  ساالنه  که  گفت 
روپوش مدارس مطرح است و این در حالی است 
که امسال برخی از دست اندرکاران حوزه نساجی؛ 

زوایای جدیدی از این صنعت را آشکار کرده اند.
در این رابطه، حبیب طهماسبی رئیس اتحادیه 
خیاطان در آخرین روزهای شهریور اظهار کرد: 
ممکن است برخی مدارس سفارش دوخت روپوش 
دانش آموزان را به واحدهای بدون شناسنامه بدهند 
که حتی پروانه کسب نیز نداشته باشند؛ بنابراین 

ممکن است قیمت تمام شده روپوش برای مدارس 
خیلی باالتر از این قیمت ها تمام بشود. یک روز بعد 
مجید افتخاری عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران نیز با 
اشاره به نبود نهادی برای نظارت بر کیفیت لباس 
مدارس، از حضور دالالن برای گرفتن سفارش 
روپوش از مدارس سخن گفت. طبق گفته های 
مدارس  به  دالالن  مواردی  در  تولیدکننده،  این 
را  مدارس  روپوش  سفارش  و  می شوند  معرفی 
می دهند؛  تولیدکنندگان  به  و  می گیرند  آن ها  از 
بنابراین بخش عمده ای از مبلغ دریافتی از والدین 
بابت تهیه روپوش مدارس، نه به جیب تولیدکننده 
یا سیستم آموزشی، بلکه به جیب دالالن می رود.

از فعاالن صنعت  اما یکی دیگر  این میان  در 
نساجی که خود تولیدکننده پوشاک مدارس نیز 
هست، نظر متفاوتی دارد. اکرم عیوض خانی عضو 
هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و 
تولید  در بخش  واسطه ها  ایران، حضور  پوشاک 
روپوش مدارس را تایید کرده اما معتقد است که 
با توجه به اینکه واسطه ها نمی توانند پاسخگوی 

ثبت نام های  برای  مدارس  مجدد  سفارش های 
تامین روپوش  از  مواردی  و در  باشند  طی سال 
در سایزهای غیرمعمول سرباز می زنند، مدارس از 
همکاری با آن ها استقبال نمی کنند. در عوض این 
تولیدکننده از سود چهار برابری مدارس نسبت به 
تولیدکنندگان از فروش روپوش خبر داد و گفت 
لباس ها  مدارس  دیده شده  حتی  مواردی  در  که 
را دو برابر قیمتی که از تولیدکننده خریده اند، به 

دانش آموزان فروخته اند.
صادرات  و  تولید  اتحادیه  مدیره  هیئت  عضو 
نساجی و پوشاک ایران همچنین برخی دیگر از 
مشاهدات خود را بازگو کرد: »اخیرا یکی از والدین 
تولیدکنندگان  از  یکی  با  لباس  لوگوی  روی  از 
تماس گرفته بود و درخواست لباس دست دوم 
از  یکی  به  اخیرا  مدارس  از  یکی  حتی  داشت. 
همکاران ما گفته بود که هر دست لباس را به 
قیمت یک میلیون تومان به دانش آموزان فروخته 
است.« در این شرایط به نظر می رسد باید بازار 
روپوش مدارس سروسامان داده و ضوابطی در این 

رابطه تعیین شود.

بازار لباس مدارس، نیازمند ساماندهی

استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  مدیرکل 
پوشاک  صنایع  استقرار  به  اشاره  با  تهران 
صنایع  گفت:  کیلومتری   12۰ شعاع  در 
پوشاک در استان تهران فقط در شهرک های 
گزارش  به  می گیرند.  تاسیس  مجوز  صنعتی 
جلسه  در  صادقی  یداهلل  تسنیم،  خبرگزاری 
رونق  طرح  داشت:  اظهار  تولید  موانع  رفع 
کارگروه  در  که  است  مهمی  مباحث  از  تولید 
تهران  استان  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل 
با  سپس  وی  می شود.  پیگیری  جدیت  با 

استان  در  پوشاک  صنایع  ایجاد  به  اشاره 
که  بود  صنایعی  جزو  پوشاک  کرد:  تصریح 
نداشت  وجود  تهران  در  استقرارش  امکان 
مدیرکل  شد.  ارائه  دولت  به  الیحه ای  که 
داد:  ادامه  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
پوشاک  صنایع  ایجاد  امکان  اساس  این  بر 
به  البته  شد  فراهم  کیلومتر   12۰ شعاع  در 
دارای  صنعتی  شهرک های  در  که  شرطی 
صورت  این  در  تنها  و  کنند  فعالیت  مجوز 

جواز تاسیس داده می شود.

ایجاد صنایع پوشاک در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران ممکن شد

یداله صادقی
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درصد   64 گفت:  تهران  استاندار 
پوشاک  فروش  به  اقدام  که  فروشگاه هایی 
داده اند.  رویه  تغییر  می کردند  قاچاق 
چهارمین  در  بندپی  محسنی  انوشیروان 
با قاچاق کاال استان  جلسه کمیسیون مبارزه 
تهران طی سخنانی گفت: در بیانیه گام دوم 
شده  عنوان  کلیدی  محور  اقتصاد  انقالب، 
اقتصاد  که  هستند  سلطه پذیر  کشورهایی  و 
بر  تکیه  با  شرایط  این  در  دارند،  ضعیف 
مشکالت  بر  می توان  داخلی  ظرفیت های 
زمینه  که  است  حالی  در  این  کرد  غلبه 
فراهم  درستی  به  ظرفیت ها  این  از  استفاده 

است. نشده 
از  حمایت  افزود:  وی  مهر،  گزارش  به 
اقتصاد مقاومتی  و  تولید  ایران، رونق  کاالی 
تاکید  مورد  اخیر  سال های  در  دانش بنیان  و 
با  که  گرفته  قرار  رهبری  معظم  مقام 
دشمنان  تحریم های  و  ظالمانه  فشارهای 
اقتصاد  به  باید  که  رسیدیم  امر  این  به 

دیدیم  را  آن  ثمرات  که  کنیم  تکیه  داخلی 
موجود،  اشتغال  حفظ  در  خوبی  پیشرفت  و 
دارای  بنگاه های  احیای  و  جدید  اشتغال 

داشتیم. رکود 
هماهنگی  شورای  افزود:  تهران  استاندار 
تولید  رونق  تحقق  جهت  نیز  قوه  سه  سران 
با  باید  راستا  همین  در  است  شده  تشکیل 
و  کرد  مبارزه  پوشاک  ویژه  به  کاال  قاچاق 
این  در  اجرایی  دستگاه های  همه  ظرفیت  از 
گفت:  بندپی  محسنی  شود.  استفاده  مسیر 
64 درصد فروشگاه هایی که اقدام به فروش 
داده اند  رویه  تغییر  می کردند  قاچاق  پوشاک 
به  باید  و  است  اقدامات  اثرگذاری  نشانه  که 
توجه  مورد  بلندمدت  برنامه  و  راهبرد  عنوان 
قیمت ها  بر  نظارت  اینکه  ضمن  گیرد؛  قرار 
و کیفیت کاالهای داخلی نیز ضروری است.
کاال  قاچاق  با  مبارزه  کمیسیون  رئیس 
قاچاق  با  مبارزه  باید  افزود:  تهران  استان 
کنیم  حفظ  را  اشتغال  تا  باشد  داشته  تداوم 

و  بین بخشی  هماهنگی  مختلف  ابعاد  در  و 
به  دستگاه ها  ظرفیت  از  و  ایجاد  هم افزایی 
تفاهم نامه  گفت:  وی  شود.  استفاده  درستی 
با وزارت  قاچاق کاال  با  ستاد مرکزی مبارزه 
آموزش پرورش نیز می تواند به فرهنگ سازی 
تبدیل شود و باید زمینه تحقق پذیری آن در 
پایداری  که  چرا  شود  فراهم  مختلف  ابعاد 

می کند.  ایجاد  را  اشتغال 
تهران  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
باید  تملیکی  اموال  مورد  در  کرد:  اضافه 
وسایل  همچنین  کرد.  اساسی  نظر  تجدید 
کسانی  اختیار  در  نقل  و  حمل  امکانات  و 
گیرد.  قرار  هستند  قاچاق  کشف  مامور  که 
و  قوی  اقتصاد  می خواهیم  اگر  گفت:  وی 
بر  نظارت  کنار  در  باشیم  داشته  دانش بنیان 
قاچاق  با  مبارزه  باید  داخلی  تولیدکنندگان 
را  راهبردی  و  کالن  تصمیم  عنوان  به  کاال 
زمینه  این  در  می تواند  تهران  و  دهیم  ادامه 

باشد. پایلوت 

64 درصد عرضه کنندگان پوشاک قاچاق در تهران تغییر رویه دادند

نوآوری  مرکز  نخستین  ایجاد  همکاری  تفاهم نامه  ایسنا،  گزارش  به 
تخصصی نساجی و صنایع وابسته با حضور سورنا ستاری معاون علمی 
و  نوآوری  معاون  صالحی  پیمان  امضای  به  رئیس جمهور  فناوری  و 
یزد  استاندار  طالبی  محمدعلی  و  علمی  معاونت  فناوری  تجاری سازی 
رسید. این مرکز به عنوان نخستین مرکز نوآوری تخصصی نساجی و 
تاسیس  از  راه اندازی خواهد شد و هدف  یزد  استان  وابسته در  صنایع 
صنعت  در  فناوری  و  نوآوری  کردن  کاربردی  برای  بسترسازی  آن، 
حوزه  این  در  متخصص  انسانی  نیروی  تربیت  و  شناسایی  و  نساجی 
به بسترسازی  تفاهم نامه می توان  این  اهداف  از دیگر  کاربردی است. 
و  نساجی  صنعت  حوزه  محصوالت  بازار  توسعه  و  بازارسازی  برای 

حمایت از شکل گیری ایده های نو و ارائه خدمات فنی و تخصصی به 
اشاره کرد. مخاطبان 

صنایع  و  نساجی  تخصصی  نوآوری  مرکز  نخستین  است  گفتنی 
ریاست جمهوری،  فناوری  و  معاونت علمی  با همکاری  آن  به  وابسته 
استانداری یزد، انجمن نساجی، اداره کل آموزش و پرورش و سازمان 
یک  حدود  مساحت  به  فضایی  در  یزد  استان  برنامه ریزی  و  مدیریت 
ابراهیمی  شهید  نساجی  هنرستان  محل  در  مربع  متر   7۰۰ و  هزار 
برنامه ریزی های  و  تفاهم نامه  مفاد  می شود.  راه اندازی  یزد  استان 
از  قالب کارگروهی مشترک، متشکل  اجرایی شدن آن در  برای  الزم 

شد. خواهد  پیگیری  تفاهم نامه  طرفین  نمایندگان 

زیست بوم نوآوری در صنعت نساجی رونق می گیرد
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در حالی صنعت پوشاک و نساجی ایران این روزها از فرصت تحریم به 
خوبی استفاده کرده و در نقطه عطف طالیی قرار دارد، که نیازمند کمک 
این  خالی  تا ظرفیت های  است  اولیه  ماده  و  نقدینگی  تامین  برای  دولت 

صنعت ُپر شود، وگرنه بازار پوشاک دوباره دست قاچاقچیان می افتد.
تحریم، افزایش قیمت ارز و بسته شدن درهای واردات و قاچاق طی یکی 
دو سال اخیر برای برخی صنایع کشور به ویژه  صنعت نساجی و پوشاک 
فرصت بی نظیری را برای حمایت از تولید داخل و سرپا شدن این صنعت 
کهنه و خسته ایجاد کرد به طوری که از بهمن ماه سال گذشته با اعمال 
مرحله اول برخورد با برندهای محرز پوشاک قاچاق در سطح عرضه، بازار 
شاهد عزم جدی تولیدکننده داخلی برای تأمین نیاز مشتریان بود به نحوی 
که برندهای مطرح پوشاک داخلی با افزایش تولید باعث شدند تا بازار شب 

عید 9۸ شاهد هیچگونه خللی در تامین پوشاک مردم نباشد.
اما با گذشت زمان امروز واحدهای تولیدی صنعت پوشاک که سهم زیادی 
از بازار داخلی را کسب کرده اند، هنوز تشنه مواد اولیه هستند تا چرخ فعالیت 
خود را توسعه دهند و حتی به صادرات محصوالت هم فکر کنند. این روزها 
تولیدکنندگان پوشاک خسته از شرایط کسب و کار داخلی معتقدند، صنعت 
نساجی االن بهترین فرصت ممکن را برای توسعه و پیشرفت دارد اما عدم 
حمایت دولت عاملی شده تا واحدهای تولیدی از تمام ظرفیت خود استفاده 
نکرده و همچنان بخشی از نیاز بازار در اختیار محصوالت وارداتی قرار گیرد. 
در این شرایط قاچاقچیان پوشاک هم درصدند تا با کاهش برخوردها مجددا 
فعالیت خود را از سر بگیرند. به اعتقاد برخی تولیدکنندگان پوشاک طرح های 
ضربتی مقابله با قاچاق مانند بسیاری از طرح های دیگر مقطعی بوده و به 

مرور فراموش خواهد شد. 
رضا نقشین یک تولیدکننده روسری در گفتگو با تسنیم با انتقاد از این که 
نباید مواد اولیه واحدهای تولیدی درگیر تعرفه و مسائل گمرکی قرار گیرد، 
گفت: امروز مشکل اساسی ما کمبود نقدینگی و نبود مواد اولیه است. وقتی 
واحد تولیدی نقدینگی کافی در اختیار نداشته باشد به طور حتم نمی تواند مواد 
اولیه مورد نیاز خود را آن هم با ارز آزاد تهیه کند. وی با بیان این که حدود 
9۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولید روسری از محل واردات تأمین 
می شود، گفت: حجم استفاده از مواد اولیه و قیمت  باالی آن باعث شده تا 
تولید این مواد در داخل کشور توجیه پذیر نباشد، البته این را باید توجه داشت 

که مواد اولیه وارداتی در مقایسه با داخلی ها کیفیت مناسب تری دارند.
افتخاری عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان 
پوشاک تهران نیز در همین ارتباط با اشاره به این که در سال رونق تولید 

جمله صنعت  از  کشور  مختلف  به صنایع  برای کمک  قابل توجهی  اقدام 
پوشاک از سوی مسئولین صورت نگرفته است، اظهار داشت: واحدها به 
شدت با کمبود مواد اولیه روبه رو هستند به نحوی که در 4۰ سال گذشته 
چالش امروز کمبود مواد اولیه برای صنایع کشور سابقه نداشته است. وی 
با اعالم این که تولیدکنندگان پوشاک، مواد اولیه از جمله نخ برای چرخه 
فعالیت اولیه خود ندارند، افزود: اغلب مواد اولیه در گیرودار واسطه ها قرار 
گرفته و تولیدکنندگان مجبور هستند با پرداخت هزینه های بسیار باال مواد 

اولیه را تهیه و اقدام به تولید محصول کند.
وی در ادامه با بیان این که پیش از این با وجود اعمال تحریم ها بخش 
خصوصی از طریق میانبرهای خاص خود جابه جایی ارز را انجام و مواد اولیه 
مورد نیاز خود را تهیه می کرد، اظهار داشت: امروز با محدودیت های داخلی، 
بخش خصوصی حتی نمی تواند با ارز آزاد مواد مورد نیاز خود را تهیه کند. 
عالوه بر این دولت تمرکز خود را به تامین درآمد از طریق فشار مالیاتی و 

گمرکات کرده است.
افتخاری با تاکید بر این که دولت می توانست در شرایط فعلی با حمایت 
از تولیدکنندگان داخلی بستر الزم را برای توسعه آنها به کار گیرد، گفت: 
تحریم خارجی همیشه یک شرایط مناسبی را برای پیشرفت تولیدکننده 
امکان  داخلی  تحریم های  فعلی  شرایط  در  اما  است،  آورده  فراهم  داخلی 
فعالیت را از تولیدکننده داخلی گرفته است. به نوعی همه تصمیم ها سیاسی 

شده و کسی توجهی به رفع مشکالت تولیدکنندگان ندارد.
این عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران 
با بیان این که جالب اینجاست ما برای تولید محصول با کمبود الیی پارچه 
مواجه هستیم، گفت: در گردباف 9۰ درصد مواد اولیه از داخل کشور و در 
پنبه و نخ ما 7۰ درصد نیازمند واردات هستیم. عالوه بر این در پارچه های 
تخت نیز به دلیل عدم سرمایه گذاری در این حوزه 7۰ درصد وابسته به 
واردات شده ایم. جالب اینجاست ما 9۰ درصد دکمه های کشور را از چین 

وارد می کنیم.
به اعتقاد تولیدکنندگان پوشاک، امروز طالیی ترین شرایط برای توسعه 
صنعت پوشاک است زیرا بازار تشنه کاال است و با افزایش نرخ ارز واردات 
تولیدکننده  تا سهم  عاملی شده  اولیه  مواد  نبود  اما  نیست.  به صرفه  کاال 
داخلی در بازار افزایش پیدا نکند و آنها نتوانند از تمام ظرفیت خود استفاده 
کنند. در این شرایط طبیعی است که قاچاقچیان و واردکنندگان خال ءهای 
بازار را شناسایی کرده و به روش های خاص محصوالت خود را در بازار به 

فروش برسانند.

فرصت سوزی در کمین صنعت پوشاک
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صنعت نساجی اصفهان می تواند ارزآوری فراوانی 
برای کشور داشته باشد، اما با بی مهری مسئوالن 
در مقابله با واردات منسوجات و مواد اولیه، فعالیت 
صنعت  است.  شده  کم رنگ  تولیدی  واحد های 
نساجی یکی از صنایعی است که در بسیاری از 
کشور های دنیا از جمله ایران قدمت دیرینه دارد؛ 
صنعتی که توانست با انقالب صنعتی قامت راست 
کند و تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی ایفا کند؛ در 
کشور ما نیز روزگاری این صنعت یکی از صنایع 
فعال بوده، اما در سال های اخیر به دالیل مختلف 

این صنعت استراتژیک افول کرده است.
زمینه  در  اصفهان  کشور  شهر های  میان  از 
صنعت نساجی پیشتاز بوده به گونه ای که در سال 
۱۳۰۴ به همت دو بازرگان اصفهانی کارخانه وطن 
تاسیس شد که در آگهی تبلیغی خود در مهر ۱۳۱۰ 
اعالم کرد: بهترین پارچه های گواردین، پالتویی، 
فانتزی، اسپورتی و پتو های کرکی اعال را مطابق 
بهترین پارچه های اعالی اروپا تهیه می کند. این 
کارخانه از سال ۱۳۵۲ به شهرک صنعتی محمود 
آباد انتقال یافت و کار آن در تولید منسوجات داخلی 
همچنان رونق داشت؛ پس از آن در سال ۱۳۱۱ 
تاسیس کارخانه ریسباف، نه تنها مردم اصفهان که 
مردم کشور را از این پیشرفت متحیر کرد. کارخانه 
زاینده رود، نختاب و کارخانه ریسندگی دهش که 

بعد ها نور نام گرفت، تاسیس شد.
احداث این کارخانه ها اصفهان را به شهری پر 
هزاران  اشتغال  بر  عالوه  که  کرد  تبدیل  رونق 
کارگر، بسیاری از افراد به صورت غیرمستقیم به 
کار گرفته شدند. از آن گذشته از درآمد حاصل از 
عوارض این کارخانه ها، شهرداری به اصالح امور 
زیربنایی شهر، آسفالت کشی و احداث خیابان های 
استان،  نساجی  صنایع  وضعیت  پرداخت.  جدید 
مشکالت واحد های نساجی و راهکار های رونق 
و فعالیت این صنعت را در گفتگو با دبیر انجمن 

صنفی کارفرمایان استان اصفهان جویا شدیم.
مظفر چلمقانی دبیر انجمن صنفی کارفرمایان 
نساجی استان اصفهان با اشاره به وجود ۸ هزار 
واحد صنعتی در استان اصفهان گفت: از این تعداد 
۲ هزار و ۳۰۰ واحد، واحد های نساجی شناسنامه دار 
و دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت 
هستند. چلمقانی با بیان اینکه مشکل کنونی این 
است،  نخ  و  منسوجات  بی رویه   واردات  صنعت، 
ادامه داد: متاسفانه نخ که از اصلی ترین مواد اولیه 
این صنعت است بیش از حد نیاز، با قیمت پایین و 
بدون اخذ عوارض گمرکی و به صورت قاچاق وارد 
می شود و این در حالی است که تولید نخ واحد های 
نساجی چشمگیر بوده و به غیر از نخ پلی استر 
خاص که تولید داخل نیست، واحد های نساجی در 

تولید انواع نخ توانمند هستند.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان استان اصفهان 
در خصوص واردات مواد اولیه اظهار کرد: ۶۰ 
درصد مواد اولیه از کشور هایی نظیر ازبکستان و 
تاجیکستان وارد کشور می شود. چلمقانی با بیان 
اینکه ماشین آالت نساجی از خارج کشور تامین 
می شود، عنوان کرد: خوشبختانه در زمینه  تعمیر 
و نگهداری این ماشین آالت هیچ گونه وابستگی 
به  پایان  در  او  نداریم.  خارجی  کشور های  به 
راه حل نجات صنایع نساجی اشاره کرد و گفت: 
دولت باید با تمام توان جلوی واردات بی رویه و 

قاچاق کاال را بگیرد.
نساجی  صنعت  حوزه  فعال  علی کبیری  حیدر 
اقتصادی  اوضاع  به  اشاره  با  نیز  اصفهان  استان 
حاکم بر جامعه و تاثیر آن بر صنعت نساجی عنوان 
واحد های  درصد  حال حاضر حدود ۵۰  در  کرد: 
این  که  می پردازند  فعالیت  به  استان  نساجی 
واحد ها نیز تنها ۵۰ درصد ظرفیت تولید خود را 
به کار گرفته اند. کبیری کاهش سرمایه در گردش 
و  منسوجات  بی رویه  ورود  و  تولیدی  واحد های 
باال  متاسفانه  گفت:  و  برشمرد  قاچاق  کاال های 
رفتن نرخ ارز و تالطم آن در ماه های گذشته باعث 
شد تا سرمایه در گردش واحد ها به یک سوم تقلیل 

یابد.
از  نیز  پوشاک  و  اولیه  مواد  ورود  داد:  ادامه  او 
دیگر مشکالتی است که ضربه ای سهمگین به 
حوزه  فعال  است.  کرده  وارد  تولیدی  واحد های 
تولیدی  واحد های  اینکه  بیان  با  نساجی  صنعت 
توانایی تولید انواع نخ را دارند، اظهار کرد: چند نفر 
در کشور، به اندازه نخ کل واحد های تولیدی، این 
محصول را وارد می کنند که باید جلوی آن گرفته 
شود. کبیری از رونمایی رسمی فعالیت میز نساجی 
با حضور وزیر صنعت مغدن و تجارت خبر داد و 
گفت: میز نساجی با هدف حمایت از تولیدکنندگان 
این صنعت مشکالت واحد های تولیدی را بررسی 
کار های  جلوی  تا  می دهد  ارجاع  دولت  به  و 

غیرقانونی و واردات بی رویه کاال گرفته شود.
رونق تولید در صنعت نساجی، فعالیت واحد های 
لقب  به  اصفهان  دوباره  شدن  تبدیل  و  تولیدی 
پیچیده ای  و  گم  در  سر  کالفی  شرق  منچستر 
نیست که دست نیافتنی باشد؛ چرا که واردکنندگان 
منسوجات و مواد اولیه یا به قولی سالطین نخ 
کامال مشخص هستند، اما اینکه دولت عزمی جزم 
برای مقابله با آن ها دارد تا دوباره چرخ کارخانه ها 

بچرخد یا نه به عملکرد مسئوالن باز می گردد.

واردات بی رویه  نخ، کالفی پیچیده بر گلوی تولیدکننده

خبرنامهخبرنامه

مظفر چلمقانی
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گزارش ویژه

سوابق  از  سوال،  اولین  عنوان  به 
فعالیت خود در صنایع نساجی کشور 

بفرمایید. صحبت 
مدیرعامل  هستم  بهشتی  فرهاد  من 
فعالیت   ۱۳7۳ سال  از  دیبا.  ایران  شرکت 
گرید  در  مستربچ  تولید  زمین  در  را  خود 
این  امروز،  به  تا  و  کردیم  آغاز  نساجی 
گذشته  سال  چند  در  داده ایم.  ادامه  را  مسیر 
در  کارخانه  که  توسعه ای  طرح  به  توجه  با 
دستور کار داشته، در زمینه صنایع پالستیک 
ورود  نیز  مربوطه  افزودنی های  همچنین  و 
شرکت  دیگر  واحد  همچنین  کردیم.  پیدا 
رنگرزی  زمینه  در  دیبا  نساجی  عنوان  تحت 

و چاپ و تکمیل پارچه فعالیت می کند که از 
امروز  به  تا  برادرم  با مدیریت  و   ۱۳۶۰ سال 

می باشد.  کار  به  مشغول 
که  کنم  ذکر  باید  هم  را  نکته  این  البته 
حضور و فعالیت ما در زمینه نساجی، مرهون 
که  زمانی  ایشان  که  است  پدرمان  مرحوم 
نساجی  رشته  در  و  برگشتند  آمریکا  از 
کاری  فعالیت  وارد  شدند،  فارغ التحصیل 
ما  ایشان،  از  بعد  و  شدند  نساجی  زمینه  در 
آغاز  را  نساجی  گرید  در  مستربچ  تولید  هم 
کارخانه  در حال حاضر، کامل ترین  و  کردیم 
صنایع  در  که  هستیم  ایران  در  مستربچ 
پلیمرهای  و  افزودنی ها  پالستیک،  نساجی، 

می کند. فعالیت  مختلف 

واحدهای  در  اشتغال  میزان  چه 
است؟ ایجاد شده  زیرمجموعه 

مجموعه  در  شده  ایجاد  اشتغال  میزان 
دیبا حدود  نساجی  در  و  نفر   ۲۲۰ دیبا  ایران 
۱۳۰ نفر است و در مجموع برای حدود ۳۵۰ 
اشتغال  زیرمجموعه  شرکت های  در  نفر 

ایجاد شده است.

شرکت  فعالیت  اینکه  به  توجه  با 
با  مستقیمی  رابطه  دیبا  ایران 
وضعیت عمومی صنایع نساجی دارد، 

از  زیادی  جمع  حضور  با   1398 مهرماه   3 الی  شهریور   31 روزهای  ایران پالست  بین المللی  نمایشگاه  سیزدهمین 
شرکت  کنندگان داخلی و خارجی برگزار گردید. در این نمایشگاه، تعدادی از شرکت های فعال در حوزه صنایع نساجی 
کشور نیز حضور داشتند که در ادامه توجه خوانندگان گرامی را به گفتگوی ماهنامه »صنعت نساجی و پوشاک« با مدیران 

شرکت های ایران دبیا و رنگدانه سیرجان جلب می نماییم:

خودتحریمی ها مزید بر تحریم های خارجی شده است
گفتگوی ماهنامه با مهندس فرهاد بهشتی مدیرعامل شرکت ایران دیبا
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گزارش ویژهخبرنامهدیدگاهخبرنامه

اخیر  سال های  رکودی  شرایط  آیا 
شما  شرکت  فعالیت های  در  تاثیری 

است؟ داشته 
شدت  با  رکود  همیشه  نساجی  صنعت  در 
از آنجایی که  و ضعف حاکم بوده است ولی 
وجود  نساجی  صنعت  در  مختلفی  شاخه های 
نیز  شرکت  تولیدی  مستربچ های  و  دارد 
از  اعم  صنعت  این  مختلف  شاخه های  برای 
فرش ماشینی، نخ های BCF، CF، همچنین 
اسپان  پارچه های  استر،  پلی   ،POY نخ های 
باند و ... قابل استفاده است، لذا اگر در یکی 
ما  فعالیت  باشد،  حاکم  رکود  شاخه ها  این  از 
به  شد.  خواهد  بیشتر  دیگر  شاخه های  در 
فعالیت  در  نساجی  صنایع  رکود  دلیل  همین 
حاضر،  حال  در  و  نداشته  چندانی  تاثیر  ما 
حتی  دارد.  صعودی  روند  ما  تولید  شرایط 
اجرا  شرکت  در  توسعه ای  طرح  نیز  اخیرا 
دنبال  به  و  نبوده  جوابگو  بازهم  که  شده 
پیگیری طرح  خرید ماشین آالت جدید جهت 

هستیم. دیبا  ایران  مجموعه  توسعه 

از  یکی  کدام  در  حاضر،  حال  در 
با  نساجی  صنایع  زیرشاخه های 
مشتریان  و  سفارشات  بیشترین 

هستید؟ مواجه 
که  آنجایی  از   POY نخ های  با  رابطه  در 
گذشته  ماه  چند  در  پلی استر  قیمت های 
نخ  تولید  کارخانه های  رفت،  باال  خیلی 
و  تولیدکنندگان  با  قیمتی  نظر  از   POY
شدند  چالش  دچار  مستربچ  فروشندگان 
به  توجه  با  حاضر،  حال  در  خوشبختانه  که 
رقم  به  پلی استر  پیگمنت های  قیمت  اینکه 
تقاضا  افزایش  شاهد  لذا  رسیده،  منطقی تری 
از جانب مشتریان و مصرف کنندگان هستیم.

با  ماشینی  فرش  صنعت  حوزه  در 
توجه به اینکه بسیاری از کارخانجات 
فروش  و  تولید  از  ناشی  مشکالت  با 

این  آیا  هستند،  مواجه  بازار  در 
دیبا  ایران  کار  در  خللی  موضوع 

ایجاد کرده است؟
ما  کارخانه  فعالیت  پایه  که  آنجایی  از 
عمده  و  است،  استوار  کیفیت  اساس  بر 
شرکت های بزرگ فرش ماشینی که در بازار 
محصوالت  کیفیت  روی  بر  نیز  می کنند  کار 
مشتریان  جزو  نیز  همگی  و  دارند  تمرکز 
شرکت  کاری  ارتباط  لذا  هستند،  دیبا  ایران 
ماشینی  فرش  بزرگ  تولیدکنندگان  با 
صنعت  رکود  و  است  برقرار  کمافی السابق 
ایران  شرکت  کار  در  تاثیری  ماشینی  فرش 

است. نداشته  دیبا 

ایران  شرکت  صادرات،  حوزه  در 
دنبال  را  فعالیت هایی  چه  دیبا 

می کند؟
داخلی  بازار  در  کردم  ذکر  که  همانطور 
پیگیر  افزایش است و  مشتریان شرکت روبه 
نیز  صادرات  حوزه  در  هستیم.  توسعه  طرح 
میانه،  آسیای  کشورهای  به  حاضر  حال  در 
صادر  را  خود  محصوالت  افغانستان  و  عراق 
می کنیم و این صادرات رو به افزایش است. 
واردات  بر  زیادی  تاثیر  منتهی مسئله تحریم 

و  نقل  بحث  و  صادرات  نیز  و  اولیه  مواد 
شرایط سخت  روز  هر  و  گذاشته  پول  انتقال 
کار  دلیل،  همین  به  است.  شده  سخت تر  و 
دشوار  بسیار  صادرات  و  اولیه  مواد  واردات 

شده است.

سری  یک  تحریم ها،  بر  عالوه 
نظیر  بخشنامه هایی  و  سیاست ها 
جانب  از  ارزی  پیمان سپاری 
اعمال  صادرات  زمینه  در  دولت 
برای  را  محدودیت هایی  که  گردید 
این  آیا  داشت.  پی  در  صادرکنندگان 
نیز  دیبا  ایران  شرکت  برای  مشکل 

وجود داشت؟
بخشنامه ها  سری  یک  دولت  متاسفانه  بله. 
برای  آن  عواقب  به  اینکه  بدون  را 
داشته  توجه  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان 
پیمان سپاری  مقوله  می کند.  صادر  باشد، 
ارزی تاثیر منفی زیادی در کار ما داشته و در 
کاهش  قدری  دالر  نرخ  که  نیز  فعلی  مقطع 
بازارهای  در  افت صادرات  شاهد  کرده،  پیدا 
کماکان  ما  حال،  این  با  هستیم.  مختلف 
مشتریان  با  را  خود  کاری  روابط  توانستیم 
در  چندانی  افت  لذا  و  باشیم  داشته  خارجی 
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گزارش ویژه

متاسفانه  است.  نشده  ایجاد  شرکت  صادرات 
دچار  ما  کردم  عرض  بارها  که  همانطور 
می گفتیم  زمانی  اگر  و  هستیم  خودتحریمی 
باید  امروز  بزنیم،  دور  را  تحریم ها  باید  که 
واقع،  در  بزنیم.  دور  را  خودتحریمی ها 
تولید  خارجی  تحریم های  اینکه  بر  عالوه 
داخل  در  خودتحریمی ها  کرده،  تضعیف  را 
شده  خارجی  تحریم های  مکمل  نیز  کشور 
در  تولید  بردن  بین  از  حال  در  دو،  این  و 

هستند. کشور 

تکنولوژی ها،  با  ارتباط  در 
شرکت  تجهیزات  و  ماشین آالت 

بفرمایید. صحبت  دیبا  ایران 
دشواری  بسیار  کار  مستربچ  تولید  حوزه 
فنی  دانش  و  تکنولوژی  به  نیاز  و  است 
کار  افراد  برخی  نگاه  از  شاید  هرچند  دارد؛ 
زیادی  افراد  برسد.  نظر  به  ساده ای  بسیار 
تولید  وارد  کردند  تالش  اخیر  سال های  در 
پروژه  و  نشدند  موفق  ولی  شوند  مستربچ 
مستربچ  تولید  پروسه  ماند.  ناتمام  آنها 
یک  کالرمچینگ  بحث  در  مخصوصا 
که  همانطور  است.  حساس  بسیار  پروسه 
ایران  شرکت  کاری  سیاست  کردم  عرض 

که  جنسی  تا  است  کیفیت  مبنای  بر  دیبا 
نظر  از  را  آنها  می کند،  عرضه  مشتریان  به 
مشتریان  نیاز  و  نکرده  مشکل  دچار  کیفیت 
را به طور کامل مرتفع نماید. در واقع، امروز 
به  شده،  کم  بسیار  سودها  حاشیه  آنجایی  از 
به  را  هیچ وجه نمی خواهیم محصوالت خود 
هدف  و  می کنیم  آزمایش  مشتریان  واسطه 
ارائه کیفیت حداکثری به مصرف کنندگان  ما 

می باشد.

این  آیا  اولیه،  مواد  تامین  زمینه  در 
و  داخلی  منابع  از  سهولت  به  کار 

می گیرد؟ انجام  خارجی 
را  پلیمری  مواد  صرفا  ما  حاضر،  حال  در 
که  می کنیم  تهیه  داخلی  پتروشیمی های  از 
البته  نداریم.  خاصی  مشکل  زمینه  این  در 
و  کاال  بورس  مسئله  که  هستم  جریان  در 
کارخانجاتی  از  خیلی  برای  بهین یاب  سیستم 
پلی پروپیلن  نخ  یا  پلی استر  الیاف  تولید  که 
و  کرده  ایجاد  مشکل  می دهند،  انجام 
معموال  پتروشیمی  واحدهای  متاسفانه 
عرضه  بازار  به  محصول  کافی  میزان  به 
حاضر،  حال  در  خوشبختانه  البته  نمی کنند. 
نیز  و  بهین یاب  سیستم  با  ارتباط  در  شرایط 

بسیار  پتروشیمی  واحدهای  جانب  از  عرضه 
است.  بهتر شده 

نساجی  صنایع  انجمن  از  زمینه،  این  در 
با  را  رایزنی هایی  می کنم  درخواست  ایران 
به  آنها  تا  دهند  انجام  پتروشیمی  واحدهای 
صورت مدت دار با نرخ بهره کم، محصوالت 

ارائه کنند. به شرکت های نساجی  را  خود 

در یک سال  نساجی  انجمن صنایع 
ارزیابی  برای  را  اقداماتی  گذشته 
انجمن  عضو  نساجی  واحدهای  نیاز 
سیستم  در  سهمیه ها  اصالح  و 
نظر  است.  داده  انجام  بهین یاب 

زمینه چیست؟ این  در  جنابعالی 
در  بهین یاب،  سیستم  با  ارتباط  در  بله 
تعطیل  که  کارخانجاتی  به  حتی  گذشته 
می دادند  اختصاص  را  سهمیه هایی  نیز  بودند 
ولی در حال حاضر، با اقدامات صورت گرفته، 
بهتر  سهمیه ها  تخصیص  و  ارزیابی ها  قدری 
مطلوب  شرایط  با  هنوز  هرچند  است،  شده 

دارد. فاصله وجود 

که  سناریوهایی  به  توجه  با 
با  ارتباط  در  مخصوصا  آینده  در 
رفع  و  خارجی  سیاست  مسائل 
چه  دارد،  وجود  تحریم ها  احتمالی 
فعالیت  آینده  برای  چشم اندازی 

هستید؟ متصور  شرکت 
ادامه  روال  همین  به  تحریم  شرایط  اگر 
مواجه  جدی  مشکل  با  مطمئنا  باشد،  داشته 
اولیه  مواد  عمده  بخش  چراکه  شد  خواهیم 
صورتی  در  و  است  وارداتی  ما  نیاز  مورد 
خلل  مواد  این  تامین  در  این،  از  بیش  که 
با  تولید  تداوم  برای  گیرد،  صورت  وقفه  و 
اینکه  کما  می شویم.  روبه رو  جدی  مشکل 
نیز شرایط کاری  ماه قبل  با چند  در مقایسه 
سخت تر  بسیار  همکاران  دیگر  و  ما  شرکت 

شده است.
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گزارش ویژهخبرنامهدیدگاهخبرنامه

شرکت  حضور  با  ارتباط  در  سوال،  اولین  عنوان  به 
صحبت  پالست  ایران  نمایشگاه  در  سیرجان  رنگدانه 

بفرمایید.
باالدست  تخصصی  نمایشگاه های  از  یکی  پالست  ایران  نمایشگاه 
صنایع  ملی  شرکت  توسط  که  است  تکمیلی  صنایع  و  پتروشیمی 
صنایع  زیرگروه  در  نمایشگاه  این  می گردد.  برگزار  پتروشیمی 
رنگدانه  شرکت  می زند.  ایران  داخل  در  را  اول  حرف  پلیمری 
با شرکت های  قابل توجهی  مشارکتی  و  مشترک  فعالیت های  سیرجان 
و حتی  پلی پروپیلنی  پلی اتیلنی،  واحدهای  از جمله  پتروشیمی مختلف 
زیرگروه پلی استر انجام می دهد و بر همین اساس، غرفه شرکت نیز 
است.  شده  مستقر  دارند،  حضور  پتروشیمی  واحدهای  که  سالنی  در 
داخلی  شرکت های  تعداد  و  بوده  تاثیرگذار  و  خوب  بسیار  نمایشگاه 
تعداد  قبل،  سال  به  نسبت  البته  داشته اند.  مشارکت  آن  در  زیادی 
نکنم  اشتباه  اگر  و  است  شده  کمتر  بسیار  خارجی  شرکت کنندگان 
شرکت   ۴۰ از  کمتر  به  قبل،  سال  در  خارجی  شرکت   9۰ حدود  از 
هستند.  چینی  شرکت های  هم  اکثرا  که  رسیده  امسال  نمایشگاه  در 
صنایع  بخش  در  مخصوصا  داخلی  شرکت کنندگان  تعداد  عوض  در 

است.  داشته  امسال  ایران پالست  در  تکمیلی جهش چشمگیری 
امسال،  نمایشگاه  در  هستیم.  راضی  بسیار  نمایشگاه  از  روی هم رفته 
پلیمرهای  با  ارتباط  در  را  کامپاند سمیناری  و  انجمن مستربچ  از طریق 
زیست تخریب پذیر در سالن ۳۵ نمایشگاه برگزار کردیم که آقای دکتر 
توانایی و خانم دکتر آقاپور نیز در برگزاری این سمینار ما را یاری کردند. 
پلیمرهای  به  مربوط  استانداردهای  و  تعاریف  توانستیم  سمینار  این  در 
زیست تخریب پذیر را ارائه نماییم تا ذهنیت هایی که در این زمینه وجود 
دارد، اصالح شود. همچنین به کمک دکتر توانایی، کارگروه مشترکی با 
تا  داده ایم  تشکیل  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  نساجی  مهندسی  دانشکده 
انشااهلل بتوانیم آزمایشگاه زیست تخریب پذیر را با همکاری اداره استاندارد 

در دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه اندازی کنیم.

که  محصوالتی  جدیدترین  نساجی،  مصارف  حوزه  در 
مواردی  چه  شده  ارائه  سیرجان  رنگدانه  شرکت  توسط 

؟ هستند

که  می کنیم  تولید  را  چمنی  نخ های  کامپاندهای  حاضر،  حال  در 
تزئینی  و مصارف  استفاده می شود  کفپوش های چمن مصنوعی  برای 
پلی اتیلنی  پایه  تخصصی  کامپاند  یک  محصول  این  دارد.  ورزشی  و 
است که در واقع، میکس چند پلی اتیلن مختلف به همراه افزودنی های 
می باشد.  خاص  رنگ های  و   uv stabilizer، antioxidant
خاص  خصوصیات  باید  دارد،  که  مصارفی  مبنای  بر  چمنی  نخ های 
rub  fastness و کاربردهای فضای  ارتباط با ویژگی  خود را در 
می کنیم  تولید  چمنی  نخ  تن   ۵.۵ تا   ۵ بین  روزانه  باشد.  داشته  بازار 

۱۵ تن برسانیم. بتوانیم این میزان را به روزی  که انشاهلل 
در  تخصصی  الیاف  سری  یک  تولید  شرکت،  دیگر  کاری  زمینه 
این  در  است.  کانکریت ها   )Rainforce( کردن  تقویت   زمینه 
با همکاری وزارت  تونل در الر  با ساخت  ارتباط  پروژه در  زمینه، دو 
و  بوده  ۶ کیلومتر  به طول  تونل ها  از  داده ایم که هر کدام  انجام  راه 
همچنین  است.  شده  استفاده  آنها  در  سیرجان  واحد  الیاف  از  تماما 
داریم و دو سال در حال کار  راه  با مرکز تحقیقات وزارت  قراردادی 
هستیم تا انشاهلل این الیاف را جزو پایه های استاندارد مرکز تحقیقات 
و  راه  فعالیت های   )reinforcement( استحکام بخشی  زمینه  در 

خطر از دست رفتن بازارهای صادراتی
گفتگوی ماهنامه با مهندس بابک شایسته مدیرعامل شرکت رنگدانه سیرجان
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گزارش ویژه

برسانیم. ثبت  به  ساختمان 

در حوزه نانو چه کارهای جدیدی صورت گرفته است؟
در حال حاضر، در زمینه نانو کار جدیدی در شرکت انجام نشده است و 
کارهای قبلی در زمینه نانوآنتی باکتریال ها، بخش بسته بندی و کفپوش ها 
را فعال تر کرده ایم. البته دو سرفصل در حوزه نانو در برنامه های شرکت 

قرار دارد که انشاهلل در آینده نزدیک به آنها ورود خواهیم کرد.

چشمگیر  افزایش  کنار  در  فرمودید  که  همانطور 
کاهش  شاهد  ایران پالست،  داخلی  شرکت های  تعداد 
مثبت  را  موضوع  این  بوده ایم.  خارجی  شرکت کنندگان 

منفی؟ یا  می کنید  ارزیابی 
کشور،  تحریمی  شرایط  به  توجه  با  که  است  طبیعی  حال،  هر  به 
ولی  نکنند  مشارکت  نمایشگاه  در  خارجی  شرکت های  از  سری  یک 
باال  تناوبی  صورت  به  کشور  شرایط  به  توجه  با  بازار  کلی،  طور  به 
تحریم ها  رفع  با  بعدی  سال های  در  بسا  چه  و  می شود  پایین  و 
در  هرحال،  به  باشیم.  خارجی  شرکت کنندگان  افزایش  شاهد  مجددا 
قدری  بازار  کشور،  اقتصادی-سیاسی  شرایط  دلیل  به  فعلی  مقطع 
واحدهای  نیاز  مورد  گردش  در  سرمایه  افزایش  کنار  در  و  است  آرام 
اما  است.  یافته  کاهش  مصرف کنندگان  گردش  در  سرمایه  تولیدی، 
نمایشگاه  در  شرکت  از  ما  هدف  بیشتر  که  آنجایی  از  روی هم رفته 
نمایشگاه  در  حضور  ما  برای  بوده،  باالدستی  بخش های  با  ارتباط 

بسیار خوب و مثبت بوده است.

در حال حاضر، شرکت رنگدانه سیرجان 
چه میزان در حوزه صادرات فعال است و 
محدودیت های صادراتی موجود را چطور 

ارزیابی می کنید؟
دو  و  کشوری  نمونه  صادرکننده  دوره  دو  ما 
در  بوده ایم.  استانی  نمونه  صادرکننده  دوره 
سال گذشته نیز تا نیمه اول سال، هم صادرات 
ریالی و هم صادرات دالری انجام دادیم. ولی 
مشکالت  دلیل  به  گذشته،  ماه   ۱۰ تا   ۸ در 
صادراتی موجود، به طور کلی صادرات خود را 
زیادی  قطع کرده ایم که همین موضوع هزینه 
را برای شرکت به دنبال داشته است. در واقع، 
صادراتی  مشتریان  جذب  برای  سال ها  ما 
این  اگر  و  کرده ایم  هزینه  و  کشیده  زحمت 
کنند،  عوض  را  خود  خرید  منبع  مشتریان، 
در  هنوز  متاسفانه  بود.  خواهد  سخت  بسیار  آنها  مجدد  بازگرداندن 
بانک مرکزی  بخشنامه  از  قبل  تا  انجام شده  ریالی  با صادرات  ارتباط 
همان  مبنای  بر  و  داریم  مشکل  شده،  ماسبق  به  عطف  متاسفانه  که 
هستیم  منتظر  فعلی  مقطع  در  لذا  هستیم.  واردات  به  مجبور  جوازها، 
مشتریان  به  دیگر  بار  بتوانیم  تا  شود  پایدار  و  آرام  قدری  شرایط  تا 

بازگردیم. ثابت هستند،  زیادی  تا حدود  صادراتی خود که 

هستیم  شاهد  صادراتی،  محدودیت های  همین  رغم  به 
به  خود  کاالهای  ارزان فروشی  به  شرکت ها  از  سری  یک 
نمی تواند  طبیعتا  که  آورده اند  روی  صادراتی  مشتریان 
نظر  باشد.  کشور  اقتصاد  و  شرکت ها  این  خود  نفع  به 

جنابعالی در این باره چیست؟
دپو  زیاد  میزان  به  تولیدکنندگان  انبار  در  کاال  اگر  داشت  توجه  باید 
که  نیازشان  مورد  گردش  در  سرمایه  تامین  برای  ناگزیرند  آنها  شود، 
به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم، چندین برابر افزایش پیدا کرده است، 
و  اولیه  مواد  خرید  معوقه،  بدهی های  پرداخت  منظور  به  همچنین  و 
قیمت  به  ولو  انبار  موجودی  فروش  ناچارا  جاری،  هزینه های  پوشش 
ایجاد  موجب  موضوع،  همین  که  دهند  قرار  کار  دستور  در  را  پایین تر 
رقابت ناسالم در بازار و کاهش نامعقول قیمت ها شده و زمینه را برای 
با تثبیت  سوءاستفاده برخی مشتریان فراهم آورده است که امیدواریم 

نرخ ارز تمام این مشکالت مرتفع شود.
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در   ۱۳7۵ سال  در  سیرجان  رنگدانه  شرکت 
کار  به  شروع  سیرجان  اقتصادی  ویژه  منطقه 
شامل  شرکت  این  محصوالت  است.  کرده 
گرانول ها  و  کامپاندها  افزودنی،  مستربچ، 
برای صنایع نساجی و پالستیک است. تمامی 
شرکت  این  در  که  محصوالتی  و  مستربچ ها 
دارای  و  است  نانویی  پایه  بر  می شوند،  تولید 
تاییدیه های اداره استاندارد و سازمان غذا و دارو 
شرکت  محصوالت  کلیه  همچنین  می باشد. 
برای مصارف صنعتی، پزشکی، دارویی، غذایی 

و بیمارستانی استفاده می شود.
اولیه مورد استفاده شرکت برای صنایع  مواد 
نساجی عمدتا پلی پروپیلن و پلی اتیلن ترفتاالت 
داخلی  پتروشیمی های  از  مستقیما  که  است 
این  در  وارداتی  هیچگونه  و  می کنیم  تهیه 
زمینه نداریم. البته با توجه به شرایط اقتصادی 
قیمت  افزایش  اخیر،  سال  دو  طی  پیش آمده 
از  منتهی  افتاده؛  اتفاق  اولیه  مواد  زمینه  در 
تولید می شوند،  در داخل  مواد  این  آنجایی که 
مورد  میزان  به  مواد  این  به  دسترسی  نظر  از 
رنگی  پیگمنت های  اما  نداریم.  مشکلی  نیاز 
تماما  می کنیم  استفاده  مستربچ ها  برای  که 
ارز،  نرخ  افزایش  با  بالطبع  که  وارداتی هستند 
تامین  جهت  هزینه ها  افزایش  و  مشکالت  با 
تمامی  رغم  به  البته  هستیم.  مواجه  مواد  این 
را  مواد  این  توانستیم  خوشبختانه  مشکالت، 
در سال جاری تامین کنیم و هیچگونه کاهش 
تولیدی را نسبت به سال گذشته شاهد نبوده ایم. 
است  این  داشت  توجه  باید  که  ای  مسئله 
اقتصادی  شرایط  و  تحریم ها  به  توجه  با  که 

پیش آمده، تعداد زیادی از کارخانجات نساجی 
در  اما  تعطیل شدند  در یکی دو سال گذشته 
نساجی  واحد  چندین  افتتاح  شاهد  آن،  کنار 
در کشور بوده ایم. به همین نسبت، بخشی از 
با  نساجی  صنایع  حوزه  در  شرکت  سفارشات 
کاهش مواجه شده است که ما متناسب با این 
شرایط و نیازسنجی از بازار، فعالیت های خود 
را در سایر صنایع و بخش ها افزایش داده ایم 
نیز  را  کشور  نساجی  صنایع  نیاز  همچنان  اما 

می دهیم. پوشش 
ما در شرکت رنگدانه سیرجان، عالوه بر تولید 
مستربچ، افزودنی هایی که برای ارتقای کیفیت 
منسوجات به عنوان مکمل مورد نیاز هستند را 
نیز تولید می کنیم. کامپاندهای نانویی که تولید 
می کنیم برای مصارف بهداشتی و تولید الیاف 
نانویی و الیاف آنتی باکتریال بسیار مورد استقبال 
قرار گرفته است. مخصوصا با توجه به افزایش 
کاربردهای  نیز  و  بهداشتی  مسائل  به  توجه 
نانویی  منسوجات  تولید  بیمارستانی،  روزافزون 
برای لباس های بیمارستانی و پزشکی پرطرفدار 

شده است.

جهت  امسال  که  هم  محصولی  جدیدترین 
ایران پالست  نمایشگاه  معرفی در سیزدهمین 
ارائه کرده ایم محصول بایو است که در حقیقت 
تولید کامپاندهای زیست تخریب پذیر با استفاده 
محصول  این  می باشد.  گیاهی  اولیه  مواد  از 
را  نانویی  و  پلیمری  خاصیت  اینکه  بر  عالوه 
بوده  محیط زیست  دوستدار  و  سازگار  دارد، 
ایجاد  زیست  محیط  در  آلودگی  هیچگونه  و 
از  محصول  این  تولید  خوشبختانه  نمی کند. 
در  انشاهلل  و  رفته  فراتر  آزمایشگاهی  مراحل 

آینده نزدیک به مرحله تولید صنعتی می رسد.
عالوه بر این، دو سال است که فاز جدیدی 
را در مجتمع سیرجان آغاز کرده ایم و خودمان 
به صورت عمده تولیدکننده الیاف نساجی و نخ 
هستیم که این الیاف و نخ ها می تواند مصارف 
الیاف  حتی  باشد.  داشته  پزشکی  و  صنعتی 
پلی اتیلنی که در مجموعه تولید می شود، برای 
مصالح آسفالت و بتن کاربرد فراوانی دارد و این 
الیاف می تواند جایگزین تمام فلزات در صنعت 
راه سازی و ساختمان سازی باشد. این الیاف در 
راندمان  ایجاد  مرسوم، ضمن  با مصالح  قیاس 
و مقاومت باالتر، هزینه تمام شده به صرفه تری 
خواهند  دنبال  به  مصرف کنندگان  برای  نیز  را 

داشت.
بنابراین به جرأت و اطمینان می توانم عرض 
از شرکت های  یکی  سیرجان  مجتمع  که  کنم 
پیشرو در صنایع نساجی و پلیمر کشور محسوب 
می شود و خدمات گسترده ای را به کلیه فعاالن 
کاری  زمینه های  و  بخش ها  در  صنایع  این 

مختلف ارائه می نماید. 

ارائه طیف وسیعی از محصوالت برای صنایع نساجی
دکتر الهام علی نقی زاده مدیر تولید و واحد تحقیق و توسعه 

شرکت رنگدانه سیرجان

گزارش ویژهخبرنامهدیدگاهخبرنامه
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چـه  از  بفرماییـد  و  نماییـد  معرفـی  را  خودتـان  لطفـا 
داریـد؟  فعالیـت  سـمت  ایـن  در  سـالی 

از ۳۰ سـال در صنعـت نسـاجی در  اینجانـب یدالـه مالمیـر بیـش 
از  بعـد  و  دارم  فعالیـت  پارچـه  تکمیـل  و  چـاپ  رنگـرزی،  بخـش 
تاسـیس انجمـن صنایـع همگن نسـاجی، پوشـاک و چرم اسـتان البرز 
دوم  دوره  از  و  رئیـس  نایـب  عنـوان  بـه  اول  دوره  در   9۱ سـال  از 
تاکنـون بـه عنـوان رئیـس هیئـت مدیـره انجمـن در خدمـت فعاالن 
اقتصـادی مرتبـط بـا ایـن صنعت در اسـتان البـرز بـوده ام و هم اکنون 
مسـئولیت ریاسـت کمیسـیون صنعـت و معـدن اتـاق بازرگانی اسـتان 

البـرز را نیـز بـه عهـده دارم.
شـرح  اهـداف،  پیرامـون  انجمـن  خصـوص  در  بیشـتر  اطالعـات 
وظایـف، اقدامـات انجام شـده و برنامه هـای در دسـت اقـدام از طریق 
قابـل   www.alborzati.com نشـانی  ب  انجمـن  وب سـایت 

می باشـد.  دریافـت  و  مشـاهده 

از آنجـا که بسـیاری از تولیدکننـدگان در صنایع مختلف 

شـرایط مسـاعدی ندارند، وضعیت فعلی صنعت نسـاجی 
را چگونـه ارزیابـی می کنید؟

صنایـع نسـاجی هم مجزا از سـایر صنایـع نیسـتند و همه بخش های 
در  اگـر  کـه  هسـتند  پیوسـته ای  زنجیـره  واقـع  در  صنعتـی  متعـدد 
قسـمتی از آن بحرانـی پیـش آیـد در سـایر قسـمت ها اثـر می گـذارد. 
البتـه در ایـن بحران هـا صنایـع نوپا قطعا آسـیب بیشـتری مـی بینند. 
امـا صنعـت نسـاجی بـه لحـاظ قدمتـی کـه در کشـور دارد، هـر چنـد 
و  شـده  بی توجهـی  صنعـت  ایـن  بـه  انقـالب  از  بعـد  سـال های  در 
هیچگونـه سیاسـت گذاری سـازنده ای از طـرف دولـت برای توسـعه و 
نوسـازی ایـن صنعـت از طـرف بخش دولتی وجود نداشـته اسـت، اما 
بـه لحاظ سـابقه و ریشـه دار بـودن آن و عشـق و عالقه پیشکسـوتان 
ایـن صنعـت، بـا توجـه بـه تمامی بـی مهری هـا، همچنان سـرپا باقی 

اسـت.  مانده 
هـم اکنـون بـه لحـاظ مشـکالت ناشـی از تحریـم اقتصـادی کـه 
نقـل و انتقـال ارز، تامیـن مواد اولیـه و ... موجب ایجاد مشـکالتی در 
ایـن صنعـت شـده اسـت، فرآینـد تولیـد مختـل شـده و اکثـر واحدها 

اشاره
پوشاک  و  نساجی  انجمن  رئیس  مالمیر  یداله  آقای 
صنایع  عمومی  وضعیت  تشریح  ضمن  البرز  استان 
نساجی و پوشاک در کشور و علل و عوامل ایجاد وضعیت 
فعلی، بر این باور است که با توجه به مشکالت ناشی از 
تحریم ها و بحران های سیاسی کشور، امکان دستیابی 
به اهداف سند راهبردی صنعت نساجی در افق 1404 
با روند کنونی میسر نخواهد بود و باید مسئوالن کشور 
رویکرد متفاوتی نسبت به صنعت نساجی اتخاذ نمایند. 

مشروح این گفتگو در پی می آید:

جا ماندن صنعت نساجی از اهداف سند راهبردی
گفتگو با آقای یداله مالمیر رئیس انجمن تخصصی 
صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان البرز

دیدگاه
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دیدگاهخبرنامهدیدگاهخبرنامه

نمی تواننـد بـا تمـام تـوان، بهـره وری و فعالیـت داشـته باشـند و بـه 
همیـن لحـاظ ظرفیـت خالـی بسـیار داریـم. امـا جـدای از مشـکالت 
از تحریم هـای خارجـی، معضـل اصلـی در مناسـبات داخلـی  ناشـی 
مرتبـط بـا فعالیت هـای اقتصـادی مي باشـد کـه این مشـکالت مرتبط 
بـا نظـام بانکـی، نظـام مالیاتـی، نظـام بیمـه، نظـام گمـرکات، روابط 
کار و کارگـر و بـه روز نبودن سـاختارهای اداری )نظام اداری( هسـتند 
کـه در ارائـه خدمات بـه بخش خصوصی از سـرعت کافـی و مطلوبی 
برخـوردار نیسـتند کـه جهـت اصـالح مـواردی کـه عنـوان کـردم، 
قطعـا در سیاسـت های کالن کشـور چـه داخلـی و چـه خارجـی بایـد 
بازنگـری شـود و ایـن بازنگـری زمانـی محقـق می گـردد کـه بینـش 
و نگـرش سیاسـت گذاران در سـطح کالن کشـور دسـتخوش تغییرات 

بنیادین شـود.  اساسـی و 
بنابرایـن بـا توجـه بـه مـواردی کـه برشـمردم و از آنجایـی کـه در 
داخـل کشـور هـم نیـروی متخصـص و هم تجربـه کافی و هم سـایر 
قابلیت هـای دیگـر وجـود دارد، در صـورت عنایـت ویـژه دولـت بـه 
بـه دوران طالیـی  ایـن صنعـت می توانـد  صنایـع نسـاجی، مطمئنـا 
خـود بازگـردد و اگـر ایـن امـر محقـق شـود، ایـن صنعـت بـه لحاظ 
اینکـه در سـند راهبـردی صنعـت و معـدن کشـور یکـی از صنایـع 
در  موثـری  بسـیار  نقـش  می توانـد  می شـود  محسـوب  اسـتراتزیک 

توسـعه اشـتغال پایـدار در کشـور داشـته باشـد. 

در حـال حاضـر صـادرات در صنایـع نسـاجی در چـه 
بـرای  برنامـه ای  آیـا  و  می گیـرد؟  صـورت  سـطحی 

دارد؟  وجـود  صنایـع  ایـن  صـادرات  در  پیشـرفت 
در خصـوص صـادرات صنعت نسـاجی مسـتحضر هسـتید در دوران 
طالیـی تولیـد صنایـع نسـاجی در کشـور، نـه تنهـا بـه کشـورهای 
منطقـه بیشـترین صـادرات را داشـتیم بلکـه بـه کشـورهای اروپایـی 
ماننـد آلمـان، ایتالیـا، فرانسـه، انگلیسـی، روسـیه )شـوروی سـابق(، 
و ... منسـوجات تولیدشـده ایـران صـادر می شـد. امـا در سـال های 
بعـد از انقـالب بـه لحـاظ مسـایل سیاسـی خارجـی از یـک طـرف و 
نیـز از آنجایـی کـه اکثـر ایـن صنایـع تحت نظـر و  اعمـال مدیریت 
دولتـی قـرار گرفتنـد و متعاقبا ماشـین آالت کارخانجات به روزرسـانی 
مثـال در  بـرای  نابـودی گذاشـتند.  بـه  رو  نسـاجی  نشـدند، صنایـع 
اسـتان البـرز چهـار مجموعـه بسـیار بـزرگ داشـتیم کـه در تولیـد 
منطقـه  و  کشـور  نسـاجی  صنایـع  کارخانجـات  سـرآمد  منسـوجات، 

خاورمیانـه بودنـد. 
در خصـوص اینکـه هـم اکنون صـادرات در ایـن صنعت چـه میزان 
و چـه مقـدار مي باشـد قطعـا میـزان و مقـدار آن بـه مراتـب بسـیار 

کمتـر از دوران طالیـی صـادرات ایـن صنعـت مي باشـد کـه جهـت 
دریافـت اعـداد و ارقـام دقیـق صـادرات بایـد از مبادی گمـرکات این 

اطالعـات اسـتخراج و اخذ شـود. 
در مـورد اینکـه آیـا ایـن صنعـت برنامه ای برای پیشـرفت و توسـعه 
صـادرات بـه کلیـه کشـورها را دارد بایـد عرض کنـم در این خصوص 
صـادرات  و  واردات  متولـی  کـه  ایـران  تجـارت  توسـعه  سـازمان 
مي باشـد شـرایطی را فراهـم کـرده اسـت کـه اگـر محصولـی قابلیت 
صـادرات داشـته باشـد و تولیـد آن در منطقـه و یـا اسـتانی متمرکـز 
باشـد و بیشـترین تولیـد بـه نسـبت سـایر اسـتان ها بـرای سـازمان 
مذکـور در اسـتان هـدف محـرز شـود، امتیـاز میـز کـه در واقـع در 
راسـتای توسـعه صـادرات فعالیـت می کنـد بـه اسـتان مربوطـه داده 
می شـود. در همیـن راسـتا بـا توجـه بـه اینکـه اسـتان اصفهـان در 
صنعـت نسـاجی در حـال حاضـر قطـب تولیـد منسـوجات مي باشـد، 
امتیـاز میـز نسـاجی به این اسـتان داده شـده اسـت و میز نسـاجی در 
حـال حاضـر توسـط صنایع نسـاجی اسـتان اصفهـان با ریاسـت آقای 
مهنـدس شـاه کرمی و دبیـری آقـای چلمقانـی راهبری می شـود. و در 
طول یک سـال گذشـته که این امتیاز به آن اسـتان داده شـده اسـت 
اقدامـات بسـیار خوبـی از طـرف انجمـن اصفهـان صـورت پذیرفتـه 
اسـت و انجمـن مذکـور در نظر دارد مقدمـات الزم برای میز نسـاجی 
در سـطح کشـور را فراهـم آورد کـه قطعـا بـا توجـه بـه اینکـه صنایع 
نسـاجی در اکثـر اسـتان های کشـور دارای انجمـن مي باشـد و اکثـر 
تولیدکننـدگان و کارآفرینـان عضـو انجمن هـای نسـاجی هسـتند و از 
طرفـی انجمـن البـرز در راسـتای اقدامـات فـرا اسـتانی و ملـی برای 
توسـعه ایـن صنعـت بـا اکثـر انجمن هـای سراسـر کشـور تفاهم نامـه 
همـکاری پیرامـون موضوعـات مشـترک ملـی و فرااسـتانی از جملـه 
تاسـیس تشـکیالت ملـی صنایـع نسـاجی، پوشـاک و چـرم کشـور را 
دارد؛ بعـد از اعـالم آمادگـی اسـتان اصفهـان بـرای برگـزاری میـز 

با توجه به اینکه مناطق آزاد تاسیس شدند 
برای تسریع و تسهیل امور صادرکنندگان، 
متاسفانه این چرخه بر عکس شده است. و 
این مناطق مبادی رسمی برای واردات کاالی 
قاچاق شده اند که منسوجات و پوشاک هم 
بخشی از این کاالی قاچاق محسوب می شوند
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دیدگاه

نسـاجی کشـور بـه سـرعت ایـن موضـوع بـه لحـاظ ارتبـاط انجمـن 
البـرز بـا کلیـه تشـکل های سراسـر کشـور محقـق خواهـد شـد. 

عـالوه بـر میز نسـاجی تاکنـون دو سـمینار ملی در خصوص توسـعه 
صـادرات در صنعـت نسـاجی بـا میزبانـی اسـتان یـزد و بـا حمایـت 
معنـوی و تدارکاتـی ایـن انجمـن برگـزار شـده اسـت. دبیـر سـمینار 
فـوق کـه از اعضـای ایـن انجمـن نیـز مي باشـد هم اکنون بـه عنوان 
مشـاور در بخـش نسـاجی نمایشـگاه دائم صـادرات و سـرمایه گذاری 
توسـعه  راسـتای  در  مذکـور  نمایشـگاه  کـه  دارنـد  همـکاری  ایـران 
صـادرات در صنعـت و جـذب و هدایـت سـرمایه گذاران بـرای توسـعه 

دارد.  فعالیـت  فعالیت هـای صنعتـی 
از  آنهـا  تیم هـای تخصصـی  ترکیـب  نمایشـگاه کـه  ایـن  مدیریـت 
سـابقه و بـا تجربـه کافـی برخـوردار هسـتند و بـه صـورت حرفـه ای 
در سـطح منطقـه و فرامنطقـه ای بـرای شناسـایی بازارهـای منطقـه و 
جهانـی فعالیـت می کننـد پتانسـیل بسـیار خوبـی اسـت بـرای توسـعه 
صـادرات و اخیـرا بـه همـراه اعضـای هیئت مدیـره انجمن بـا مدیریت 
این نمایشـگاه جلسـه ای داشـتیم و در حال تنظیـم تفاهم نامه همکاری 
برای تسـریع و تسـهیل صادرات منسـوجات اسـتان از طریـق مجموعه 

یادشـده بـه بازارهـای خارج از کشـور هسـتیم. 

دولـت تا چـه انـدازه ای صنعت نسـاجی را یـاری نموده 
؟  ست ا

سیاسـت گذاران بخـش دولتـی در سـطح کالن نـه تنها ایـن صنعت 
را یـاری نکرده انـد بلکـه بـه علـت بی توجهـی بـه آن بـه خصـوص 
عـدم نگـرش صحیـح در بخـش توسـعه صنعتـی کشـور، ایـن صنعت 
هـم مشـابه اکثـر صنایـع مـورد بی مهـری قـرار گرفتـه اسـت. اگر به 
اقتصـادی،  حوزه هـای  در  کـه  کشـور  توسـعه  پنج سـاله  برنامه هـای 
می شـود  ابـالغ  تصویـب  از  بعـد  و  تنظیـم   ... و  علمـی  و  اجتماعـی 

نظـری داشـته باشـیم بـه ایـن بی توجهـی پـی خواهیـد بـرد. 
در صورتـی کـه ایـن صنعـت بـه لحـاظ ویژگی هایـی کـه دارد بـه 
خصـوص بـه لحـاظ اینکه بـا کمتریـن سـرمایه گذاری اسـتعداد ایجاد 
بیشـترین اشـتغال را دارد بـه عنـوان صنعـت پیشـران در کشـورهای 
مصمـم  دولتمـردان  اگـر  بنابرایـن  می شـود.  محسـوب  توسـعه یافته 
هسـتند معضـل اشـتغال در کشـور بـه صـورت اساسـی حـل شـود و 
دارای اشـتغال پایـدار باشـیم الزم اسـت بـه ایـن صنعـت عنایت ویژه 

باشند.  داشـته 

ایـن  بـه  میـزان  چـه  تـا  نسـاجی  صنعـت  در  قاچـاق 
از  جلوگیـری  بـرای  اسـت؟  کـرده  وارد  ضربـه  صنعـت 
قاچـاق نسـاجی چـه تمهیداتی اندیشـیده شـده اسـت؟
پدیـده شـوم قاچـاق از مـواردی اسـت کـه بیشـترین آسـیب را بـه 
فراینـد تولیـد داخلـی وارد کـرده اسـت. تولیـد منسـوجات هـم مجـزا 
از ایـن آسـیب نیسـت و ایـن پدیـده شـوم متاسـفانه در داخل کشـور 
پیشـروی  اسـت  توانسـته  قاچـاق  مافیـای  و  اسـت  یافتـه  توسـعه 
سیسـتم های  از  بخشـی  کـه  به طـوری  باشـد.  داشـته  قابل توجهـی 
اجرایـی و اداری کشـور را فلـج کرده اسـت. در ایـن خصوص می توان 
بـه مناطـق آزاد اشـاره کـرد. بـا توجه بـه اینکـه مناطق آزاد تاسـیس 
شـدند بـرای تسـریع و تسـهیل امـور صادرکننـدگان، متاسـفانه ایـن 
چرخـه بـر عکـس شـده اسـت. و ایـن مناطـق مبـادی رسـمی بـرای 
واردات کاالی قاچـاق شـده اند کـه منسـوجات و پوشـاک هم بخشـی 

از ایـن کاالی قاچـاق محسـوب می شـوند. 

قطعـا  قاچـاق  کاالی  ورود  از  جلوگیـری  خصـوص  در 
ایـن امـر از وظایـف سـتاد مبارزه بـا کاالی قاچـاق و ارز 
ورود  بـرای  تولیدکننـدگان  باشـد  قـرار  اگـر  مي باشـد. 
کاالی قاچـاق درگیـر شـوند. پـس چـه کسـی تولیـد را 

بایـد مدیریـت و هدایـت نمایـد؟ 
در ایـن خصـوص و بـه منظـور تحـرک بیشـتر بخـش دولتـی برای 
پیگیـری خواسـته بخـش خصوصـی و فعـاالن اقتصادی بـرای مبارزه 
بـا واردات رسـمی، دبیرخانـه مشـترک تشـکل های صنعتـی و صنفـی 
نسـاجی  تشـکل های  و  انجمن هـا  مشـارکت  بـا  پوشـاک  و  نسـاجی 
و پوشـاک سراسـر کشـور شـکل گرفتـه اسـت و طـی پیگیـری ایـن 
دبیرخانـه در چنـد سـال اخیـر باالخره موفق شـدیم بعد از سـه سـال، 
و عملیاتـی  تشـدید  را  پوشـاک  قاچـاق  برندهـای محـرز  بـا  مبـارزه 
نمائیـم. کـه در سـال 97 در اسـتان تهـران عملیاتـی شـد و هم اکنون 
در ده اسـتان دیگـر آغـاز شـده اسـت و مـا امیدواریـم ایـن برخـورد 

 قطعا با توجه به بحران های سیاسی که 
موجب بحران در سایر بخش ها به خصوص 

بخش اقتصادی کشور شد، از برنامه 
اعالم شده طبق سند راهبردی عقب هستیم و 
ایجاد 200 هزار شغل در این صنعت از سال 

96 تا 1404 با این روند غیرممکن است
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قانونـی از طـرف سـتاد مبـارزه بـا کاالی قاچـاق و ارز هم ادامـه پیدا 
کنـد و هـم بـه بخش هـای دیگـر تعمیـم یابـد. 

چـه برنامـه ای برای توسـعه صنعت نسـاجی در اسـتان 
دارید؟  البـرز 

انجمـن بعـد از تاسـیس، برنامه هـای خـود را در سـه بخـش تنظیـم 
ایجـاد  اقـدام  مهم تریـن  کوتاه مـدت  بخـش  در  نمـود.  عملیاتـی  و 
سـاختار و سـازمان انجمـن بود کـه عملیاتی شـد و هم اکنـون انجمن 
دارای دبیرخانـه فعـال و از تشـکل های شـاخص اسـتانی و کشـوری 

مي باشـد. 
کار  دسـتور  در  کـه  موضوعـی  مهم تریـن  میان مـدت  برنامـه  در 
انجمـن بود تاسـیس شـرکت تعاونـی تامین نیـاز طبق مفاد اساسـنامه 
انجمـن بـود کـه در سـال 9۳ تاسـیس و بعـد از اخـذ پروانـه فعالیـت 
و کارت بازرگانـی تعاونـی انجمـن از سـال جـاری فعالیـت اقتصـادی 
خـودش را بـرای واردات مواد اولیـه جهت نیـاز تولیدکننـدگان صنایع 
نسـاجی پوشـاک و چـرم آغـاز کـرد و امیدواریـم بتوانیـم بـا حـذف 
واسـطه ها مـواد اولیـه را بـا قیمـت واقعـی در اختیـار اعضـای انجمن 

دهیم.  قـرار 
در برنامـه درازمـدت انجمـن بـا توجـه بـه قابلیت هـا و ظرفیت های 
اسـتان البـرز و بـه لحـاظ اینکـه ایـن اسـتان در گذشـته نـه چنـدان 
محسـوب  صنعـت  ایـن  قطـب  پوشـاک  و  نسـاجی  صنعـت  در  دور 
می شـد و همچنیـن بـه لحـاظ وجـود زیرسـاخت های مرتبـط و سـایر 
پتانسـیل های اسـتان، پیشـنهاد ایجـاد بزرگتریـن شـهرک تخصصـی 
صنایـع نسـاجی و پوشـاک کشـور )تولیـدی- تحقیقاتـی- آموزشـی- 
پژوهشـی- نمایشـگاهی- فروشـگاهی و صادراتی( در مسـاحتی بیش 
از ۱۰۰۰ هکتـار در سـال 9۴ از طـرف انجمـن، بـه کارگـروه امـور 
اقتصـادی اسـتانداری البـرز داده شـد کـه بـا توجـه بـه تهیـه طـرح 
توجیهـی از طـرف انجمـن، مـورد موافقـت حداکثـری کارگـروه قـرار 
گرفـت و در سـال 9۵ در سـفر ریاسـت محتـرم جمهـوری بـه ایـن 
اسـتان مـورد تاکیـد ایشـان قـرار گرفـت و بـه دسـتگاه های اجرایـی 
اسـتان بـه طـور مکتـوب ابـالغ شـد تـا شـرایط الزم بـرای اجرایـی 

شـدن ایـن پـروژه را فراهـم آورنـد. 
هم اکنـون مراحل پیگیری در سـطح وزارت صنعـت، معدن و تجارت 
مي باشـد کـه در صـورت تامیـن و تخصیـص عرصـه مناسـب، فرایند 
جـذب و هدایـت سـرمایه گذاران داخلـی و خارجـی برای مشـارکت در 
ایـن پـروژه کـه در ایـن خصـوص اعـالم آمادگـی کرده انـد از طریق 
شـرکت تعاونـی تامیـن نیـاز انجمـن بـرای سـرمایه گذاری، و احـداث 
کارخانـه و نصـب ماشـین آالت بـا آخریـن تکنولـوزی روز دنیـا آغاز و 

در صـورت تحقـق آن در گام اول بـرای حـدود ۱۰۰۰۰ نفـر اشـتغال 
ایجـاد خواهد شـد. 

را در جهـان چگونـه  جایـگاه صنعـت نسـاجی کشـور 
می کنیـد؟  ارزیابـی 

بـا توجـه بـه وضعیت جهانـی صنایـع نسـاجی و پوشـاک و وضعیت 
نیـروی کار و گـروه اقتصـادی کشـور )درآمـد متوسـط به بـاال( ایران 
پوشـاک،  منسـوجات،  دالر  میلیـارد   ۱۲ از  بیـش  پتانسـیل صـادرات 
چشـم انداز  سـند  براسـاس  و  دارد  را  چرمـی  محصـوالت  و  کفـش 
جمهـوری اسـالمی ایـران کـه جایـگاه اقتصـادی، علمـی و فنـاوری 
را در سـطح منطقـه ترسـیم نمـوده اسـت و نظـر بـه قدمـت، نقـش 
افـزوده  بـاالی اشـتغال زایی مسـتقیم و غیرمسـتقیم صنعتـی، ارزش 
بـاال و تـوان بالقـوه و بالفعـل صادراتـی، چشـم انداز صنعـت نسـاجی 
و پوشـاک کشـور در افـق ۱۴۰۴ بـه شـرح ذیل ترسـیم شـده اسـت.
»دسـتیابی بـه جایـگاه سـوم صنعـت نسـاجی در منطقـه و رسـیدن به 
رتبـه پنجاهم جهـان با تکیه بر رقابت پذیری، نوسـازی و سـرمایه گذاری 

همـراه با توسـعه فنـاوری و ارتقای بهـره وری عوامـل تولید.«
نسـاجی و  براسـاس وضعیـت موجـود و هدف گـذاری صنعـت  امـا 
پوشـاک کشـور و براسـاس سـند راهبردی صنایع نسـاجی و پوشـاک 
میـزان اشـتغال در ایـن صنعـت طبق آمـار اعالم شـده از طرف وزارت 
صنعـت و معـدن و تجـارت در سـال 9۳ سـیصد هـزار نفـر اعـالم 
شـده اسـت و طبـق جـدول اعالم شـده در سـند، ایـن اشـتغال برای 
سـال 9۶ بایـد ۳۵۰ هـزار نفـر و بـرای سـال 99 بـه ۴۰۰ هـزار نفر و 
بـرای سـال ۱۴۰۴ بایـد بـه ۵۰۰ هـزار نفر برسـد. کـه قطعا بـا توجه 
بـه بحران هـای سیاسـی کـه موجـب بحـران در سـایر بخش هـا بـه 
خصـوص بخـش اقتصـادی کشـور شـد، از برنامـه اعالم شـده طبـق 
ایـن  در  هـزار شـغل   ۲۰۰ ایجـاد  و  عقـب هسـتیم  راهبـردی  سـند 

صنعـت از سـال 9۶ تـا ۱۴۰۴ بـا ایـن رونـد غیرممکـن اسـت. 
در خاتمـه ضمـن تقدیـر و تشـکر از مدیر مسـئول و سـردبیر محترم 
نشـریه صنعـت نسـاجی و پوشـاک کـه وقـت گذاشـتند و بـه عرایض 
نام گـذاری سـال جـاری به نـام  بـا  امیـد اسـت  بنـده گـوش دادنـد، 
رونـق تولیـد از سـوی مقـام معظـم رهبـری و بـا انعـکاس نظـرات 
فعـاالن اقتصـادی از طریـق رسـانه ها بـه گـوش مسـئولین محتـرم 
اجرایـی ترتیبـی اتخـاذ شـود تـا شـرایط الزم بـرای بهبـود محیـط 
کسـب وکار در عمـل و نـه در شـعار فراهـم شـود و رسـانه ها در ایـن 
اقـدام ملـی همانطـور کـه رئیـس محتـرم قـوه قضائیـه اخیـرا تاکیـد 
در  را  اقتصـادی  فعـاالن  و  نماینـد  بـه رسـالت خـود عمـل  کردنـد، 

انعـکاس نظـرات و پیشـنهادات بـه مسـئولین یـاری دهنـد. 
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دیدگاه

فعالیت ها معرفی و سوابق 
محمد کاردان پور هستم. بعد از فارغ التحصیل 
شدن از رشته مهندسی نساجی، از سال ۱۳7۰ 
با  سلیمان  قالی  مجموعه  فروش  بخش  در 
مدیریت جناب دکتر حسن کاردان مشغول به 
کار شدم. در سال ۱۳7۶ در شرکت ریسندگی 
را  خود  فعالیت  مدیرفروش  عنوان  به  نظنز 
عنوان  به   ۱۳۸۸ سال  در  اینکه  تا  کردم  آغاز 
مدیرعامل این شرکت انتخاب شدم و فعالیت 
مدیرعامل  عنوان  به  شرکت  این  در  را  خود 
صورت  به  برهه،  همین  در  البته  دادم.  ادامه 
کویر  شرکت  فروش  بخش  مدیریت  همزمان 
سمنان نیز در اختیار من بود. نهایتا طی ۴ سال 
عملیاتی  فاز  در  درین ریس  شرکت  که  اخیر 

فعالیت های  تمام  ناگزیر  گرفت،  قرار  شدن 
من  تمرکز  تمام  و  گذاشتم  کنار  را  قبلی 
درین ریس  واحد  از  بهره برداری  به  معطوف 
گردید. خوشبختانه بعد از حدود ۴ سال و نیم و 
طی مراحل دشوار تامین و واردات ماشین آالت 
تحریمی،  شرایط  رغم  به  شرکت  تجهیزات  و 
 ۳ از  بیش  و  نصب  تولید  خط  ماشین آالت 
کامل  طور  به  درین ریس  واحد  که  است  ماه 

راه اندازی شده است.

در مورد سرمایه گذاری صورت گرفته، 
محصوالت تولیدی شرکت و ... صحبت 

بفرمایید.
برند  از  صرفا  درین ریس  واحد  ماشین آالت 

رقابت نابرابر ریسندگی ها با دامپینگ محصوالت خارجی
گفتگوی ماهنامه با مهندس »محمد کاردان پور« مدیرعامل شرکت 

درین ریس و رئیس کمیته ریسندگی الیاف کوتاه انجمن صنایع نساجی ایران

اشاره
مدیرعامل  کاردان پور  مهندس 
این  در  درین ریس  شرکت 
تشریع  ضمن  مصاحبه 
درین ریس  شرکت  فعالیت های 
خود  فعالیت  است  چندماهی  که 
مسائل  مهم ترین  کرده،  آغاز  را 
ریسندگی  واحدهای  مشکالت  و 
داده  قرار  بررسی  مورد  را  کشور 
به  اولیه  مواد  کمبود  وی  است. 
کمبود  ویسکوز،  و  پنبه  خصوص 
سرمایه در گردش و نیز دامپینگ 
کشور  به  خارجی  محصوالت 
واحدهای  اصلی  مشکل  سه  را 
عنوان  فعلی  مقطع  در  ریسندگی 
کرده که این مشکالت باعث شده 
تولیدکنندگان داخلی به رغم تولید 
محصوالت باکیفیت، قادر به رقابت 
در بازار نباشند. این مدیر باسابقه 
می خواهد  کشور  مسئوالن  از 
به  سوبسید  پرداخت  جای  به 
محیط  خارجی،  تولیدکنندگان 
تولیدکنندگان  برای  را  کسب وکار 

داخلی تسهیل کنند. 
خوانندگان  توجه  ادامه،  در 
گفتگو  این  مشروح  به  را  گرامی 

جلب می نماییم.
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روی  صرفا  واحد  این  و  است  سوئیس  ریتر 
کامپکت  و  شانه  نخ های  و  پنبه ای  الیاف 
واحد  از  کامل  بهره برداری  با  است.  متمرکز 
صورت  به  نفر   ۳۵۰ حدود  برای  درین ریس 
همچنین  می گردد.  ایجاد  اشتغال  مستقیم 
به  بسته  فعلی  مقطع  در  شرکت  تولید  میزان 
نمرات مختلف نخ، به طور میانگین ۱7 تا ۲۰ 

تن در روز می باشد.

در ارتباط با تکنولوژی مورد استفاده 
صحبت  درین ریس  شرکت  در 

بفرمایید و چه ویژگی هایی دارد؟
مربوط  شرکت  تولید  خط  ماشین آالت  کل 
اتوکنر  دستگاه   از  و  است.  سوئیس  ریتر  به 
اشالفهورث در انتهای خط جهت بوبین پیچی 
ماشین آالت  با  ارتباط  در  است.  استفاده شده 
دارد  وجود  که  مسئله ای  ریتر  تکنولوژی  و 
این است که اگرچه در قیاس با ماشین آالت 
آلمانی گران تر بوده و به سرمایه گذاری اولیه 
سال  چند  از  بعد  اما  دارد،  احتیاج  بیشتری 
و  یدکی  قطعات  بخش  در  درازمدت  در  و 
دیگر  با  قیاس  در  کمتری  هزینه  استهالک، 
مزیت  از  و  داشت  خواهد  احتیاج  رقیبان 

باالتری برخوردار است.

با توجه به مشکالت ارزی و مسائل 
و  خرید  پروسه  تحریم،  از  ناشی 
به  آیا  شرکت  آالت  ماشین  واردات 

انجام گرفت؟ سهولت 
ما برای تامین ماشین آالت شرکت از منابع 
ولی  کردیم  استفاده  ملی  توسعه  صندوق 
ارزی  شرایط  نمی کردیم  پیش بینی  هرگز 
این مسئله یکی  تغییر کند.  این حد  تا  کشور 
مطالعاتی  تمام  تقریبا  که  است  اتفافاتی  از 
پروژه  اقتصادی  شرایط  پیرامون  ابتدا  در  که 
مدیران  و  می دهد  تغییر  را  می گیرد  انجام 
شرکت را ناگزیر به تغییر سیاست گذاری های 
اینکه  به  توجه  با  داریم  انتظار  می کند.  اولیه 

اهمیت بخش صنعت تقریبا بر همگان روشن 
می آید  پیش  اینچنینی  شرایط  وقتی  شده، 
می افتد،  اتفاق  ارز  نرخ  شدید  تغییرات  و 
تا  بیاندیشند  مسئوالن و متولیان امر چاره ای 
موجود  پروژه های  سرمایه گذاران  انگیزه  هم 
در  می خواهند  که  افرادی  هم  و  نشود  نابود 
انجام  کشور  در  سرمایه گذاری جدیدی  آینده 

نشوند.  مایوس  دهند، 
وجود  زمینه  این  در  که  مثبتی  نکته  البته 
کردن  وارد  به  توجه  با  که  است  آن  دارد 
وجود  نیز  و  کارخانه  در  جدید  تکنولوژی 
به  نسبت  ما  شرایط  قطعا  گذشته،  تجربیات 
به  به لحاظ کیفیت و هم  رقبای خارجی هم 
مثبت،  نقطه  این  و  است  بهتر  کمیت  لحاظ 
ارز  نرخ  افزایش  از  ناشی  مشکالت  می تواند 
را تا حدود زیادی جبران کند. البته قطعا این 
بدان معنا نیست که مسئوالن صنعتی کشور، 
واحدهای  از  حمایت  برای  را  الزم  اقدامات 
انجام ندهند. تولیدی در شرایط دشوار فعلی 

برای  که  مشکالتی  به  توجه  با 
برخی از واحدها در زمینه بازپرداخت 
صندوق  از  دریافتی  ارزی  وام های 
نظر  شده،  ایجاد  ملی  توسعه 
آیا  و  چیست  زمینه  این  در  جنابعالی 
این مشکل  با  نیز  درین ریس  شرکت 

مواجه خواهد شد؟
قابل  هم  ما  برای  اتفاق  این  صد  در  صد 
در  مالی  مسائل  مورد  در  است.  پیش بینی 
که  داریم  نامتعارف  اعداد  سری  یک  کشور 
کرد.  اشاره  بهره  نرخ  به  می توان  آنجمله  از 
اندازه  به  بهره  نرخ  دنیای  کجای  هیچ  در 
نرخ  جمله  از  نرخ ها  سایر  و  نیست  ما  کشور 
ما  اما  است.  ثابت  کشورها  اکثر  در  نیز  ارز 
واحدهای  که  می کنیم  زندگی  کشوری  در 
نرخ  با  وام هایی  تالش  کلی  با  تولیدی 
طبیعتا  و  می کنند  دریافت  درصد   ۱۸ باالی 
تولید متحمل می شوند،  برای  هزینه هایی که 

است.  رقیب  کشورهای  از  بیش  مراتب  به 
باید  کشور  کلی  سیاست های  من،  اعتقاد  به 
مورد  تولیدی  واحدهای  که  برود  سمتی  به 
که  ویژه  به  بگیرد  قرار  حداکثری  حمایت 
ایجاد  و  صنعت  تولید،  بخش  اهمیت  امروز 
مقام معظم  و  برای همه روشن شده  اشتغال 
رهبری هم چندین سال است شعار سال را در 
قرار  اشتغال  و  تولید، صنعت  با مسئله  ارتباط 
تصمیم گیرندگان  اساس،  همین  بر  می دهند. 
بخش  برای  را  شرایط  باید  کشور  صنعتی 
تولیدی  واحدهای  تا  کنند  تسهیل  صنعت 
نوسان  من جمله  اقتصادی  تالطم های  از 
بخواهند  اینکه  نه  باشند  امان  در  ارز  نرخ 
یک  چشم  به  را  صنعتگران  و  تولیدکنندگان 

کنند. نگاه  تاجر 

در  که  محدودیت هایی  به  توجه  با 
چند سال گذشته در زمینه تامین پنبه 
مورد نیاز واحدهای ریسندگی پنبه ای 
صحبت  زمینه  این  در  شده،  ایجاد 

بفرمایید.
مسائل  حوزه  در  که  همانطور  من،  نظر  به 
و مشکالت ارزی وظیفه وزارت صنعت است 
در  کند،  حمایت  تولیدی  واحدهای  از  که 
بخش پنبه نیز وظیفه حمایت از پنبه کاران و 
حل مشکل تامین پنبه بر عهده وزارت جهاد 
دلیل  به  گذشته  سنوات  در  است.  کشاورزی 
محصوالت  برخی  تولید  از  که  حمایت هایی 
موضوع  همین  گرفته،  صورت  کشاورزی 
کاشت  برای  کشاورزان  انگیزه  شده  باعث 
دنیا  تمام  در  حالی  در  کند  پیدا  کاهش  پنبه 
به کشاورزان  یارانه  پنبه  تولید  و  بابت کشت 
با  که  افزوده ای  ارزش  و  می شود  پرداخت 
نساجی  تکمیلی  محصوالت  به  پنبه  تبدیل 
این  در  پوشاک  نهایتا  و  پارچه  نخ،  همچون 
یارانه های  کامال  می شود،  ایجاد  کشورها 

پرداختی دولت را جبران می کند. 
سرمایه گذاری  گذشته  سنوات  در  متاسفانه 
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دیدگاه

کافی در بخش پنبه کشور صورت نگرفته هرچند 
امسال با توجه به اطالعاتی که در اختیار دارم، 
حدود ۸۰ هزار هکتار به کشت پنبه اختصاص 
پیدا خواهد کرد و تولید پنبه رو به بهبود است. 
باید توجه داشت سرمایه گذاری های زیادی در 
پنبه ای کشور صورت گرفته  صنعت ریسندگی 
راه اندازی  امسال  پایان  تا  نیز  واحد  چندین  و 
پایش  کمیته  بررسی  اساس  بر  شد.  خواهند 
انجمن صنایع نساجی ایران، امسال حدود ۴۰ 
هزار تن ظرفیت جدید ریسندگی الیاف کوتاه در 
کشور ایجاد خواهد شد که بین 7۰ تا ۸۰ درصد 
شود.  تامین  باید  که  است  پنبه  به  وابسته  آن 
عنوان  به  ازبکستان  کشور  اینکه  به  توجه  با 
تامین کننده اصلی پنبه کشور در سال های اخیر، 
ریسندگی  صنعت  در  زیادی  سرمایه گذاری 
پنبه ای خود انجام داده و به دنبال توقف کامل 
و  صنعت  وزارت  یقینا  است،  پنبه  خام فروشی 
متحد  صورت  به  باید  کشاورزی  جهاد  وزارت 
عمل کرده و کمبود حدود ۸۰ هزار تنی پنبه در 
کشور را با حمایت از تولید داخلی این محصول 

جبران کنند.

نیز  از پنبه داخلی  آیا در حال حاضر 
استفاده  شرکت  محصوالت  تولید  در 
می کنید یا صرفا از پنبه وارداتی بهره 

می گیرید؟
شرکت  امروز  به  تا  که  پنبه ای  عمده 

ازبکستان  از  کرده،  استفاده  درین ریس 
کشور  در  حال،  این  با  است.  شده  تامین 
استان  در  خوبی  کنی  پاک  پنبه  کارخانه های 
بتوانند  اینکه  شرط  به  که  هستند  گلستان 
می توانند  کنند،  حل  را  غریبه  الیاف  مشکل 
جوابگوی نیاز ما باشند و کیفیت پنبه تولیدی 
تا  متاسفانه  است.  ازبک  پنبه  به  نزدیک  آنها 
پنبه های  در  غریبه  الیاف  مشکل  امروز  به 
با  و  است  نشده  رفع  کامل  طور  به  داخلی 
ما  قرمز  خط  کیفیت  مقوله  اینکه  به  توجه 
افت  شرکت  محصوالت  کیفیت  اگر  و  است 
کند قادر به رقابت نخواهیم بود، لذا ناگزیریم 
حتما از پنبه مرغوب وارداتی استفاده نماییم.

است  ماه  چند  اینکه  به  توجه  با 
آغاز شده،  درین ریس  فعالیت شرکت 
بازار  وجود  به  نسبت  میزان  چه  تا 
که  کشور  داخل  در  مناسب  فروش 
الزمه تداوم فعالیت این واحد تولیدی 
کلی  طور  به  و  دارید  اطمینان  است 
شرایط فروش شرکت در این چند ماه 

به چه صورت بوده است؟
نخ  کیفیت  که  آنجایی  از  خوشبختانه 
و  دارد  قرار  باالیی  در سطح  تولیدی شرکت 
ارائه  بر  نیز همواره  پیشینه کاری ما  سابقه و 
است، مشکلی  بوده  استوار  باکیفیت  محصول 
از نظر مشتری نداریم. تنها موضوعی که در 

نساجی  بخش های  سایر  و  ریسندگی  صنعت 
مشکل ساز شده، موضوع دامپینگ کشورهای 
همسایه و سیاست گذاری های غلط در ارتباط 
به  توجه  با  زمینه،  این  در  است.  واردات  با 
ریسندگی  در بخش  که  ظرفیت های جدیدی 
در  قطعا  است،  راه اندازی  حال  در  کشور 
با  کامل  طور  به  کشور  نیاز  نزدیک  آینده 
حتی  اما  شد.  خواهد  مرتفع  داخلی  تولیدات 
یک  واردات  نیازمند  صنعتگران  برخی  اگر 
این  هستند،  نخ  مانند  مشخصی  کاالی 
تا  انجام شود  متعادل  در شرایط  باید  واردات 
تولیدکنندگان داخلی آسیب نبینند. این روالی 
مشکلی  است.  مرسوم  دنیا  تمام  در  که  است 
مسئله  دارم  نخ  تولیدکننده  عنوان  به  من  که 
ارزش  تضعیف  مسئله  بلکه  نیست  فروش 
یعنی  است.  گمرک  توسط  داخلی  کاالی 
برخالف تمام دنیا که گمرکات با ابزار تعرفه 
از تولید داخلی حمایت می کنند، در کشور ما 

عکس آن اتفاق افتاده است. 
مبنای  که  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  نرخ  متاسفانه 
محاسبه قیمت کاالهای وارداتی قرار گرفته، 
برای تمام کاالهای داخلی اعم از نخ و پارچه 
دهید  اجازه  است.  کرده  ایجاد  مشکل   ... و 
برای روشن شدن موضوع یک محاسبه ساده 
به طور مثال انجام دهم: در حال حاضر نرخ 
با  ایرانی  نخ  برای  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
 9 معادل  تومان،  هزار   ۴۰ کیلو  هر  قیمت 
است.  تومان   ۳۶۰۰ کیلو  هر  برابر  و  درصد 
در حالی که همین نخ که از خارج وارد کشور 
افزوده  ارزش  تومان   ۱۲۰۰ حدود  می شود، 
حوزه  در  کشور  عمال  یعنی  می کند.  پرداخت 
سوبسید  خارجی  کاالی  به  افزوده  ارزش 
با  وارداتی  نخ  قیمت  چراکه  می کند  پرداخت 
نرخ  یک سوم  حدود  یعنی  تومان   ۴۲۰۰ نرخ 
بازار آزاد محاسبه می شود. در واقع، با وجودی 
که واردکنندگان 9 درصد ارزش افزوده و ۱۵ 
با  اما  می پردازند،  را  واردات  تعرفه  درصد 
نرخ  با  وارداتی  کاالی  قیمت گذاری  به  توجه 

امروز یک سری از همکاران گالیه می کنند که چرا قیمت نخ 
خارجی ارزان تر از تولید داخلی است که قطعا یکی از دالیل 

این موضوع آن است که تولیدکنندگان نخ داخلی 3 برابر بیشتر 
از واردکنندگان ارزش افزوده پرداخت می کنند. همچنین دلیل 

دیگر این موضوع هزینه های باالی تولید در کشور از جمله نرخ 
بهره 18 درصدی بانک هاست

22

ک
شا

پو
 و 

ی
اج

س
ت ن

نع
ص

 
30

5 
ره

ـــا
شمـ

 ،9
8 

ان
آب



دیدگاهخبرنامهدیدگاهخبرنامه

ارز دولتی، قیمت کاالهای وارداتی در نهایت 
البته  می شود.  تمام  داخلی  کاالی  از  پایین تر 
افزایش  واردات  تعرفه  نرخ  نداریم  انتظار  ما 
مواد  به  نیاز  میزان  اگر  واردات  یا  کند  پیدا 
ممنوع  داشتیم،  کمبودی  و  شد  بررسی  اولیه 
که  است  این  انتظارمان  حداقل  اما  شود؛ 
یک  چشم  به  هم  را  داخلی  تولیدکنندگان 
این موضوع فقط مختص  نگاه کنند.  خارجی 
سایر  و  پارچه  با  ارتباط  در  بلکه  نیست،  نخ 
خوشبختانه  البته  دارد.  وجود  نیز  منسوجات 
شده  ممنوع  گذشته  سال  از  پوشاک  واردات 
این  ولی  هستیم.  خوشحال  آن  بابت  از  که 
نساجی  کاالهای  سایر  به  باید  ممنوعیت 
که  میزان  همان  به  و  کند  پیدا  اشاعه  نیز 
یافته،  افزایش  کشور  ریسندگی  ظرفیت  مثال 
باید  نیز  واردات محصول مشابه  کنترل روی 
یک  در  واردات  حداقل  یا  کند  پیدا  افزایش 
یا  و  بیافتد.  اتفاق  عادالنه  و  متعادل  شرایط 
باشیم،  نداشته  سربار  هزینه  می خواهند  اگر 
کاالی  افزوده  ارزش  بر  مالیات  نرخ  الاقل 

تولید داخل را کاهش دهند.
در  متاسفانه  امروز  که  اتفاقی  بنابراین 
بخش  آشیل  پاشنه  و  می افتاد  گمرکات 
کاالی  که  است  این  شده،  کشور  صنعت 
ما  وگرنه  می شود  دامپینگ  عمال  خارجی 
اگر  نداریم.  فروش  زمینه  در  مشکلی  هیچ 
قرار است تسهیالت ارزی خود را با نرخ بازار 
آزاد بازپرداخت کنیم، کاالی خارجی هم باید 
بر مبنای ارز آزاد قیمت گذاری شده و ارزش 
پرداخت  آن  بابت  گمرکی  تعرفه  و  افزوده 
گالیه  همکاران  از  سری  یک  امروز  گردد. 
ارزان تر  خارجی  نخ  قیمت  چرا  که  می کنند 
از تولید داخلی است که قطعا یکی از دالیل 
نخ  تولیدکنندگان  که  است  آن  موضوع  این 
ارزش  واردکنندگان  از  بیشتر  برابر   ۳ داخلی 
افزوده پرداخت می کنند. همچنین دلیل دیگر 
این موضوع هزینه های باالی تولید در کشور 
بانک هاست.  درصدی   ۱۸ بهره  نرخ  جمله  از 

داخلی  واحدهای  که  شرایطی  چنین  در  حال 
هستند،  مواجه  تولید  هزینه های  افزایش  با 
است  این  صنعتی  متولیان  از  انتظار  حداقل 
ناشی  سوبسید  خارجی  کاالی  واردات  به  که 

از نرخ ارز را پرداخت نکنند.

ارتباط  در  اخیرا  که  موضوعی 
و  آمد  پیش  هند  از  نخ  واردات  با 
اعتراض گسترده واحدهای ریسندگی 
به  را  اصفهان  استان  در  مخصوصا 
قابل  راستا  همین  در  داشت  دنبال 

ارزیابی است؟
همین  ناشی  مشکالت،  از  بسیاری 
غلط  قیمت گذاری های  و  تصمیم گیری ها 
بوده است وگرنه اگر همان کاالها در گمرک 
وارد  و  قیمت گذاری  صحیح  صورت  به 
به  جلوگیری  آنها  قاچاق  ورود  از  یا  می شدند 
مشکل ساز  میزان  این  تا  شاید  می آمد،  عمل 
و حاشیه ساز نمی شد و واحدهای داخلی را تا 

این حد دچار مشکل نمی کرد.

مسئوالن  به  مشکالت  این  قطعا 
دفتر  مخصوصا  صنعت  وزارت 
در  آنها  و  شده  منتقل  نساجی  صنایع 
خواسته  هستند.  مسائل  کامل  جریان 
از  ریسندگی  واحدهای  مشخص 
مشکل  حل  برای  صنعت  وزارت 

گمرک  در  قیمت گذاری  و  دامپینگ 
چیست؟

یکی از مطالبات اصلی ما این است که گمرگ 
واقعی  ارز  نرخ  مبنای  بر  را  وارداتی  کاالهای 
دیگری  انتظار  این  جز  و  کند  قیمت گذاری 
نساجی  صنعتگران  داریم  یقین  ما  نداریم. 
کشور به خصوص در بخش ریسندگی که به 
نمایندگی از آنها صحبت می کنم، قادر هستند 
رقابت  خارجی  با محصوالت  کیفیت  لحاظ  از 
منصفانه  و  عادالنه  باید  شرایط  منتهی  کنند 
شود  پایدار  شرایط  اگر  من،  اعتقاد  به  باشد. 
تولیدکنندگان  پای  پیش  از  ارز  نرخ  مسئله  و 
هزینه های  سایر  که  آنجایی  از  شود،  برداشته 
و  انرژی  کارگری،  هزینه  نظیر  داخل  تولید 
رقابت  قابل  دیگر  کشورهای  با  قیاس  در   ...
واحدهایی  مخصوصا  داخلی  واحدهای  است، 
و  جدید  تکنولوژی  از  که  درین ریس  همچون 
به راحتی در  قادرند  استفاده می کنند  پیشرفته 

بازار رقابت کنند.

ریسندگی  کمیته  رئیس  عنوان  به 
نساجی  صنایع  انجمن  کوتاه  الیاف 
ایران، به جز مواردی که تا اینجا ذکر 
که  مشکالتی  و  مسائل  اهم  شدند، 
چه  می کنند  مطرح  جلسات  در  اعضا 

هستند؟ مواردی 
مهم ترین  از  یکی  ریسندگی،  بحث  در 

انتظار داریم با توجه به اینکه اهمیت بخش صنعت تقریبا 
بر همگان روشن شده، وقتی شرایط اینچنینی پیش می آید 
و تغییرات شدید نرخ ارز اتفاق می افتد، مسئوالن و متولیان 
انگیزه سرمایه گذاران پروژه های  بیاندیشند تا هم  امر چاره ای 
موجود نابود نشود و هم افرادی که می خواهند در آینده 
سرمایه گذاری جدیدی در کشور انجام دهند، مایوس نشوند
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دیدگاه

در  است.  اولیه  مواد  تامین  به  مربوط  مسائل 
پلی استر  بخش  در  خوشبختانه  زمینه،  این 
بخش  در  ولی  رسیده ایم  ایده آلی  شرایط  به 
واردات  به  ۱۰۰ درصدی  به صورت  ویسکوز 
امسال  نیز  پنبه  بخش  در  هستیم.  وابسته 
پنبه  7۰ هزار تن  تا   ۶۵ تولید  از  پیش بینی ها 
این بخش  تصفیه شده حکایت می کند که در 
هم کمبود داریم و باید واردات انجام دهیم. 
تهیه  و  تحریم ها  مسائل  دیگر،  موضوع 
هزینه های  که  است  ماشین آالت  و  قطعات 
تحمیل  ریسندگی  واحدهای  به  را  زیادی 
شرکت های  داشت  توجه  باید  است.  کرده 
به  بخش ها،  سایر  با  قیاس  در  ریسندگی 
به همان  نیاز دارند و  بیشتری  سرمایه گذاری 
سرمایه  تولید،  خط  افتادن  راه  از  بعد  نسبت 
از  بیشتر  واحدها  این  نیاز  مورد  گردش  در 
رنگرزی  بافندگی،  نظیر  تولید  بعدی  مراحل 
دوم  مشکل  بنابراین  می باشد.  تکمیل  و 
واحدهای ریسندگی، سرمایه در گردش است 
بانکی  نیازمند حمایت نظام  که در این زمینه 

. هستند
فروش  شبکه  به  مربوط  سوم،  مسئله 
سیاست های  دلیل  به  که  واحدهاست 
وارداتی  کاالهای  دامپینگ  شاهد  اتخاذشده، 
از  داخلی  ریسندگی  واحدهای  و  هستیم 
کاالهای  با  نمی توانند  تمام شده  قیمت  نظر 

کنند. رقابت  وارداتی 
عالوه بر این سه مورد، مسائل و مشکالت 
و  اجتماعی  تامین  دارایی،  زمینه  در  دیگری 
متاسفانه  که  دارد  وجود  نیز  افزوده  ارزش 
دریافت  و  محاسبه  درستی  روش های  به 
تولیدکنندگان  روی  فشار  عمده  و  نمی گردند 
گرفته  قرار  زنجیره  ابتدایی  بخش های  و 
کل  به  مربوط  موضوع  این  البته  است. 
اصلی  مطالبات  و  است،  نساجی  صنعت 
صنعت ریسندگی همان سه موردی است که 

خدمتتان عرض کردم.

درین ریس چه  با شرکت  ارتباط  در 
فعالیت های  آینده  برای  برنامه هایی 

شرکت در نظر دارید؟
تازگی  به  درین ریس  که شرکت  آنجایی  از 
تمرکز  عمده  فعلی  مقطع  در  گرفته،  شکل 
نخ های  تولید  نیز  و  پروژه  تکمیل  روی  ما 
خاص و نخ های الکرا و اسلب معطوف شده 
مساعد  شرایط  اگر  آینده  در  انشاهلل  است. 
باشد، توسعه شرکت را نیز در دستور کار قرار 

داد. خواهیم 

نیز  نخ  صادرات  برای  شرایط  آیا 
مهیاست؟

اذعان  به  کشور  در  وقتی  من،  نظر  به 

مواجه  نخ  کمبود  با  مصرف کنندگان،  اکثر 
در  را  اولویت  که  است  بهتر  چه  هستیم 
با  قطعا  البته  دهیم.  قرار  داخلی  بازار  تامین 
در  ریسندگی  جدید  واحدهای  از  بهره برداری 
که  رسید  خواهیم  نقطه ای  به  نزدیک،  آینده 
باشیم چراکه  بازار هدف صادراتی هم داشته 
آینده،  نیم سال  و  تا یک  احتماال ظرف یک 
الیاف  ریسندگی  زمینه  در  کشور  ظرفیت 
در  شد.  خواهد  تکمیل  کافی  حد  به  کوتاه 
این شرایط، ما هم در شرکت  صورت تحقق 
درین ریس با توجه به استفاده از تکنولوژی ها 
محصوالت  تولید  و  جدید  ماشین آالت  و 
باکیفیت باال، برنامه درازمدتی برای صادرات 

در نظر خواهیم گرفت.

به  که  فرصتی  از  تشکر  ضمن 
پایانی  نکته  دادید،  اختصاص  مجله 

می شنویم. را  جنابعالی 
گوش  به  شد  مطرح  که  مطالبی  امیدوارم 
برسد  کشور  اندرکاران  دست  و  مسئوالن 
اقدامات  موجود  مشکالت  حل  به  نسبت  و 
توجه  با  من،  اعتقاد  به  دهند.  انجام  را  الزم 
نباید  مسئوالن  کشور،  تحریمی  شرایط  به 
بردارند  صنعت  بخش  از  چشم  لحظه ای 
رقیب  کشورهای  که  کنند  بررسی  باید  و 
صنعت  مقوله  به  رویکردی  چه  همسایه  و 
مثل  کشوری  نمونه،  عنوان  به  دارند.  خود 
صنعت  برای  استراتژی  یک  ازبکستان 
کرده  هدف گذاری  و  کرده  تعریف  نساجی 
را  پنبه  فروش  آینده  سال   ۳ یا   ۲ ظرف  تا 
نخ  فروش  و  تولید  به سمت  و  کرده  متوقف 
پارچه  فروش  سمت  به  بعدی  مراحل  در  و 
باید  هم  ما  کشور  مسئوالن  کند.  حرکت 
قرار  خود  کاری  اولویت  در  را  صنعت  مقوله 
کشور،  در  اشتغال  ایجاد  منظور  به  و  دهند 
در  سرمایه گذاری  افزایش  برای  را  انگیزه ها 

دهند. افزایش  صنعت  بخش 

خوشبختانه واردات پوشاک از سال گذشته ممنوع شده که 
از بابت آن خوشحال هستیم. ولی این ممنوعیت باید به سایر 
کاالهای نساجی نیز اشاعه پیدا کند و به همان میزان که مثال 

ظرفیت ریسندگی کشور افزایش یافته، کنترل روی واردات 
محصول مشابه نیز باید افزایش پیدا کند یا حداقل واردات در 

یک شرایط متعادل و عادالنه اتفاق بیافتد
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چرا هر از گاهی صنایع کشور وارد دوران رکود می شوند؟
به طور کلی به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت و درآمدهای نفتی 
طی چند دهه گذشته، اکثر سیاست گذاری ها و رویکردهای مسئوالن کشور به 
بخش های مختلف اقتصاد از جمله بخش صنعت، رابطه مستقیمی با میزان 
درآمدهای نفتی و صادرات نفت داشته است. معموال روال به این صورت است 
که با کاهش قیمت نفت یا اعمال تحریم علیه صادرات نفت ایران، دولت ها از 
نظر درآمدی در مضیقه قرار می گیرند و برای سیر کردن شکم صنایع بزرگ 
وابسته به خود، از شکم صنایع کوچک و متوسط و بنگاه های وابسته به بخش 
خصوصی می زنند. در این مقاطع، دولت ها برای تامین هزینه ها و سرپا نگه 
داشتن صنایع بزرگ و عمدتا بدهکار، و نیز تامین سایر هزینه های خود که دیگر 
با درآمدهای نفتی قابل پوشش نیست، ناگزیر به سیاست هایی همچون سه قفله 
کردن منابع بانکی برای صنایع بخش خصوصی، اعمال سخت گیری در ارتباط 
با صادرکنندگان، افزایش فشارهای مالیاتی بر روی بنگاه های کوچک و متوسط 
و سیاست هایی از این دست روی می آورند که این خود فشار مضاعفی را برای 
صنایع بخش خصوصی وارد آورده و منجر به افزایش هزینه های تولید، قیمت 

تمام شده و متعاقبا کاهش توجیه اقتصادی تولید در مورد آنها می گردد. البته 
همانطور که ذکر شد این موارد مختص و منحصر به بخش خصوصی است و 
بنگاه های بزرگ دولتی و شبه دولتی از اعمال اینگونه سخت گیری ها و فشارها 

مبری و مستثنی هستند و رکود معنای چندانی در ارتباط با آنها ندارد.
البته در مقاطعی که هم دولت ها با قیمت باالی نفت و افزایش درآمدهای 
بخش خصوصی  بنگاه های  برای  قدری  شرایط  اگرچه  هستند،  مواجه  نفتی 
مساعدتر شده و راه تنفس برای این بنگاه ها بازتر می شود، اما در این مقاطع نیز 
به دلیل عدم سرمایه گذاری درآمدهای نفتی در صنایع بخش خصوصی و نیز 
رویکرد دولت ها به سمت واردات انواع کاالهای مصرفی، بازهم صنایع کوچک 
و متوسط از موهبت درآمدهای نفتی بی بهره مانده و ناگزیر می شوند با واردات 
کاالهای ارزان و کم کیفیت، رقابت نمایند که در بسیاری از موارد، این رقابت به 

نفع کاالهای وارداتی و تولیدکنندگان خارجی تمام می شود.
افزایش  دوران  در  چه  گذشته،  سال های  طی  در  گفت  می توان  بنابراین 
نفتی و چه در مقطع فعلی که صادرات نفت و درآمدهای دولت  درآمدهای 
از این حیث کاهش شدیدی پیدا کرده، صنایع وابسته به بخش خصوصی که 

اشاره
صنایع  کمیسیون  رئیس  نائب  بصیری  نیما  مهندس 
بروز  دالیل  تشریح  ضمن  گفتگویی  در  ایران  اتاق 
رکودهای سنگین در بخش صنعت کشور، معتقد است: 
کشورهایی  تجربه  باید  رکود،  از  گرفتن  فاصله  برای 
نظیر ترکیه یا کره جنوبی در تدوین استراتژی مناسب 
توسعه صنعتی و توجه این کشورها به صنایع مزیت دار 
و دولت ها  قرار گرفته  الگو  و پوشاک،  همچون نساجی 
در کشور ما نیز نگاه خود را به سمت صنایع مزیت دار 
که با کمترین سرمایه گذاری باالترین اشتغال را ایجاد 
در  هم  خوبی  مصرفی  بازار  حال،  عین  در  و  می کنند 

کشور دارند، معطوف نمایند. 

لزوم توجه به صنایع مزیت دار همچون نساجی و پوشاک
گفتگو با مهندس نیما بصیری تهرانی نایب رئیس 

کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران

دیدگاهخبرنامهدیدگاهخبرنامه
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دیدگاه

عمدتا بنگاه های کوچک و متوسط هستند، با مقوله رکود و کاهش تولید و 
فروش در بازار عجین هستند و راه گریز چندانی هم برای آنها نیست.

برای فاصله گرفتن از رکود در صنایع باید چه سیاست هایی را 
اندیشید؟

برای فاصله گرفتن از رکود، باید تجربه کشورهایی نظیر ترکیه یا کره جنوبی 
به صنایع  کشورها  این  توجه  و  توسعه صنعتی  مناسب  استراتژی  تدوین  در 
مزیت دار، الگو قرار گرفته و دولت ها در کشور ما نیز نگاه خود را از سمت صنایع 
بزرگ که با بهره وری پایین و متکی به یارانه انرژی فعالیت می کنند، به سمت 
صنایع مزیت دار که با کمترین سرمایه گذاری باالترین اشتغال را ایجاد می کنند 
و در عین حال، بازار مصرفی خوبی هم در کشور دارند، معطوف نمایند. صنایعی 
مانند نساجی و پوشاک؛ سلولزی؛ آرایشی-بهداشتی؛ مواد شیمیایی و تعاونی؛ 
کاغذ، مقوا و بسته بندی؛ صنایع غذایی و آشامیدنی؛ صنایع  های تک؛ و ده ها 
صنعت دیگر وجود دارند که صدها برابر صنایع بزرگ قابلیت اشتغال زایی و خلق 
ارزش افزوده دارند و می توانند ضمن تامین نیازهای جمعیت ۸۰ و چند میلیونی 
کشور، تامین کننده نیاز بازارهای همسایه و حتی بازارهای اروپایی باشند. لذا 
باید نگاه دولت ها حمایت از صنایع مذکور و تالش برای رفع موانع تولید از 

پیش پای آنها باشد. 
متاسفانه به رغم تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در مجلس 
به  نگهبان، همچنان  آن توسط شورای محترم  تایید  و  مورخ ۱۳9۰/۱۱/۱۶ 
زعم فعاالن بخش خصوصی، مفاد این قانون به شکل درست و کامل اجرا 
نشده است و اکثر موانع کسب وکار در زمینه صدور مجوزها، مالیات ها، دریافت 
پابرجا  همچنان   ... و  سرمایه گذاری  از  حمایت  تسهیالت،  اعطای  انشعابات، 
هستند و تا زمانی که این موانع از پیش پای صنایع بخش خصوصی برداشته 
نشود، رکود و تعطیلی صنایع کوچک و متوسط امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.

آیا واردات کاالهای کم کیفیت و ارزان قیمت بر روند رکود صنایع 
مختلف در ایران تاثیر داشته؟

صددرصد. نمونه بارز این معضل را در ارتباط با صنعت نساجی و پوشاک 
واردات  دلیل  به  داخلی  تولیدکنندگان  مقاطعی،  در  که  کرد  مطرح  می توان 
با تعرفه  یا واردات بی رویه پوشاک آنهم  از هند و چین  بی رویه نخ و پارچه 
ترجیحی از ترکیه دچار مشکالت عدیده ای شدند و حتی طی چند سال اخیر، 
چند واحد بزرگ نساجی کشور با اشتغال حدود ۱۰۰۰ نفر عمال تعطیل شدند. 
البته در این زمینه باید اشاره شود که در دورانی که نرخ ارز به صورت تصنعی 
ثابت نگه داشته شده بود، عمال سوبسیدی به تولیدکنندگان خارجی و همچنین 
واردکنندگان و قاچاقچیان جهت سرازیر کردن انواع کاالهای مصرفی به کشور 
پرداخت می شد و هر نوع واردات با سود سرشار مواجه بود. بیشترین آسیبی هم 
که صنایع مختلف کشور از واردات و قاچاق دیدند در دوران ارزانی نرخ ارز بود 
که خوشبختانه با واقعی شدن نرخ ارز طی چند سال اخیر، اگرچه هزینه های 

تولید نیز به همان نسبت باالتر رفته اما الاقل این سوبسید به واردکنندگان و 
تولیدکنندگان خارجی حذف شده و زمینه بیشتری برای تولیدکنندگان داخلی 
جهت تولید و فروش محصوالت خود در بازار داخلی و همچنین صادرات فراهم 

شده است. 

چه پیشنهادی به دولت جهت کاهش رکود و تورم در اقتصاد 
دارید؟

اقتصادی،  اکثر کارشناسان  اذعان  به  تورم دو مقوله ای هستند که  رکود و 
حداقل در کشور ما ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و در مقاطع مختلف معموال 
به صورت همزمان مشاهده می شوند. لذا در این زمینه باید اقتصاددانان زبده و 
کارشناسان داخلی و بین المللی به بازی گرفته شوند تا راهکارهایی برای کاهش 

رکود در کشور بدون آنکه نرخ تورم افزوده شود، مورد اجماع قرار بگیرد.
اما به نظر اینجانب، یکی از راهکارهای مهم برای کاهش رکود و تورم، تغییر 
از  نگرش دولت ها از صادرات نفت و مواد خام به سمت حمایت های واقعی 
صنایع بخش خصوصی و صنایع دارای مزیت است که در پاسخ های قبلی به 
برخی از این صنایع اشاره شد. این حمایت ها باید در مسیری باشد که ضمن 
کاهش موانع و مشکالت کسب وکار و تولید، زمینه را برای افزایش ظرفیت 
تولید بنگاه های موجود و راه اندازی مجدد بنگاه های تعطیل و نیمه تعطیل فراهم 
آورد تا این بنگاه ها بتوانند با افزایش تولید و فروش در بازار داخلی و صدالبته 

حرکت به سمت صادرات، از رکود فاصله بگیرند.
در این زمینه، کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی؛ استمهال بدهی واحدهای 
بدهکار که اوضاع نامطلوب اقتصادی آنها را زمینگیر و ناتوان کرده؛ کاهش 
فشارهای مالیاتی در شرایط تحریمی؛ کاهش محدودیت های صادراتی و تامین 
ارز بنگاه ها؛ اعطای تسهیالت کم بهره با دوره بازپرداخت طوالنی برای خرید 
و واردات ماشین آالت، مواد اولیه و تجهیزات تولید؛ اصالح قوانین و مقررات 
تامین اجتماعی و حمایت بیشتر از کارفرمایان از طریق تقبل بخشی از سهم 
بیمه کارفرمایان از طرف دولت؛ و ده ها راهکار دیگر که بارها توسط کارشناسان 
مختلف اشاره شده، باید در اولویت مسئوالن قرار گرفته و به صورت جدی و 

فوری به اجرا گذشته شوند.
البته در کنار تمامی این موارد، از یک نکته مهم نباید غافل شویم که همانا 
حل و فصل مسائل و مشکالت سیاسی کشور با دنیا از طریق دستگاه دیپلماسی 
است. بدون تردید تا زمانی که روابط اقتصادی و سیاسی کشورمان با دنیا به 
روال عادی بازنگردد و امکان مراودات پولی و بانکی برای ما به صورت قانونی 
و عادی فراهم نباشد، بسیار دشوار می توان در ارتباط با حل سایر مسائل و 
مشکالت تولیدکنندگان و صنایع کشور صحبت کرد. لذا امیدواریم با توجه به 
تالش های اخیر مسئوالن کشور و دستگاه دیپلماسی برای رفع تحریم ها به 
صورت عزتمندانه، هرچه سریع تر توافقی بین کشورمان و طرف های خارجی 
حاصل شده و واحدهای تولیدی کشور بتوانند فعالیت های عادی خود را در 

شرایط غیرتحریمی، ادامه دهند.
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فساد قاچاق پوشاک را در گمرک جستجو کنید
مهندس عباس سرشارزاده عضو هیئت مدیره 

اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران

عبـاس سرشـارزاده بـا اشـاره بـه اینکـه در تولیـد چادر مشـکی دو 
بحـث فنـی وجـود دارد، اظهار داشـت: در حـال حاضـر تولیدکنندگان 
دارای  بایـد  کـه  مشـکی  چـادر  پارچـه  فیزیکـی  تولیـد  در  داخلـی 
لطافـت و نرمـی باالیـی داشـته باشـد، مشـکلی ندارند، بـه نحوی که 
ماشـین آالت دو کارخانـه کرپ نـاز کرمانشـاه و حجاب شـهرکرد قادر 
بـه تولیـد ایـن پارچـه هسـتند. وی بـا بیان اینکه مشـکل اساسـی در 
تولیـد چـادر مشـکی رنـگ آن اسـت، افـزود: وقتـی پارچـه چـادر در 
دسـتگاه های خـاص بـه نرمـی و لطافـت می رسـد بایـد بتـوان رنـگ 
مشـکی را در تـار و پـود ایـن پارچـه قرار داد کـه ما دانـش فنی این 

موضـوع را نداریـم و تکنیـک خاصـی را می طلبـد.
مشـکی  چـادر  تولیـد  ایـرادات  اینکـه  اعـالم  بـا  تولیدکننـده  ایـن 
گفـت:  بزنـد،  قرمـزی  بـه  حتـی  و  بـور  محصـول  تـا  شـده  باعـث 
کارخانـه ایـران مرینـوس در رابطـه بـا رنـگ چـادر مشـکی تـالش 
بسـیاری کـرد و تـا حـدودی هـم موفـق شـد امـا در نهایـت بـروز 
برخـی مشـکالت باعـث شـد تـا نتوانـد در تولید چـادر مشـکی موفق 
باشـد.  سرشـارزاده بـا اعـالم اینکـه آنهایـی کـه ماشـین آالت تولیـد 
چـادر مشـکی را خریده انـد نخسـت بایـد بـه فکـر انتقال دانـش فنی 
رنـگ آن باشـند، تصریـح کـرد: بایـد قبـل از خریـد ماشـین آالت بـه 
طـرف خارجـی گفتـه شـود در صورتـی ایـن ماشـین آالت خریـداری 
می شـود کـه دانـش فنـی آنهـا نیـز بـه کشـور انتقـال پیـدا کنـد امـا 
متأسـفانه مـا فقـط تمرکـز خود را بـه خرید ماشـین آالت قـرار دادیم 

و امـروز در دانـش فنـی مشـکل داریـم.

اراده ای برای تولید چادر مشـکی در کشور نیست
عضـو هیئـت مدیـره اتحادیـه تولیـد و صادرات نسـاجی و پوشـاک 
ایـران بـا انتقـاد از اینکـه البتـه امـروز تالشـی بـرای کسـب دانـش 
فنـی تولیـد چـادر مشـکی در کشـور نمی شـود، گفـت: اگـر یک دهم 
دانشـگاه ها  در  سـرمایه گذاری  صـرف  ماشـین آالت  خریـد  هزینـه 
بـرای تولیـد چـادر مشـکی می شـد بـه طـور حتـم مـا امـروز در این 

جایـگاه قـرار نداشـتیم و حتـی می توانسـتیم بـا دو کارخانـه ای کـه 
مشـکی کشـور  چـادر  نیـاز  تمـام  مسـتقر هسـتند  در کشـور  امـروز 
بـه  اعتقـادی  آقایـان  کـه  اینجاسـت  مشـکل  امـا  کنیـم.  تأمیـن  را 
تولیـد چـادر مشـکی  ندارنـد و هنـوز  سـرمایه گذاری در دانشـگاه ها 

لنـگ دانـش فنـی رنـگ آن اسـت.
ایـن تولیدکننـده بـا اشـاره بـه اینکـه کارخانـه کرپ نـاز کرمانشـاه 
مشـکالت  امـا  دارد  مشـکی  چـادر  تولیـد  بـرای  را  الزم  تجهیـزات 
رنـگ، عاملـی شـده تـا امروز بـه تولیـد پارچه هـای چاپی و روسـری 
بپـردازد، در خصـوص اسـتقرار کارخانـه جدیدی در قزوین بـه منظور 
تولیـد چـادر مشـکی، افـزود: اگـر آقایـان پتانسـیل فقـط دو کارخانه 
کـرپ نـاز و حجـاب شـهرکرد را فعـال کننـد مـا نیـازی بـه اسـتقرار 
کارخانـه جدیـدی نداریـم البتـه هنـوز هـم کارخانـه قزویـن افتتـاح 

است. نشـده 

گمرکات در  پوشاک  قاچاق  کانتینرهای  شبانه  ترخیص 
سرشـارزاده بـه موضـوع قاچاق در پوشـاک نیز اشـاره کـرد و اظهار 
داشـت: براسـاس اعـالم مسـئوالن سـاالنه ۸ میلیـارد دالر پوشـاک 
وارد کشـور می شـود کـه از ایـن میـان کمتـر از یـک میلیـارد آن از 

دیدگاهخبرنامهدیدگاهخبرنامه
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دیدگاه

مبـادی رسـمی وارد کشـور می شـود. البتـه جالـب اینجاسـت آقایـان 
صـادرات پوشـاک چیـن، امـارات، ترکیـه و کشـورهای دیگـر را بـه 
ایـران معیـار قـرار داده و بـا محاسـبه اختـالف رقم گمرکـی واردات 
پوشـاک بـه کشـور در نهایـت اعـالم می کننـد کـه ایـن میـزان رقم 
پوشـاک بـه صـورت قاچـاق یـا کم اظهاری وارد کشـور شـده اسـت. 
وی اضافـه کـرد: امـا بایـد ایـن نکتـه را توجـه کـرد کـه شـبانه در 
گمـرک  از  تایـی   ۵ یـا  تایـی   ۱۰ صـورت  بـه  کانتینرهـا  گمـرکات 
ثبـت  کامیـون  یـک  ترخیـص  سـبز  بـرگ  ولـی  شـده  ترخیـص 
می شـود. فسـاد را بایـد در گمـرکات جسـتجو کـرد، مگـر می شـود 
کشـور  وارد  لنجـی  یـا  و  کوله بـری  بـه صـورت  را  دالر  میلیـارد   ۸
کـرد. قاچاقچیـان بـه راحتـی در گمـرکات بـا کم اظهـاری و یا صرف 
شـبانه  حتـی  یـا  و  روشـن  روز  در  خـود  کانتینرهـای  هزینه هایـی 
ترخیـص می کننـد و کسـی هـم بـا آنهـا برخـورد نمی کنـد. مـا ایـن 
موضـوع را در جلسـات بـا مسـئوالن گمـرک تأکید کردیـم و آنها نیز 
ضمـن تأییـد ایـن موضـوع گفتنـد نمی توانیـم با آنهـا برخـورد کنیم.

درد است که شبکه قاچاق معاف از پرداخت مالیات باشد
ایـن تولیدکننـده بـا اعـالم اینکـه امـروز بایـد تولیدکننـده ایرانـی 
ارزش افـزوده باالیـی را بابـت محصـوالت خود پرداخـت کند، افزود: 
قاچاقچیـان هیـچ پولـی پرداخـت نمی کننـد بـه نحـوی کـه شـبکه 
قاچـاق معـاف از مالیـات اسـت و همیـن موضـوع آسـیب جـدی را 
بـه تولیدکننـدگان وارد کـرده اسـت. سرشـارزاده افزود: امـروز وقتی 
ممیـزان مالیاتـی بـه بنکـداران مراجعـه می کننـد بـا مشـاهده ارزش 
مغـازه و اجـاره بهـای آن رقمـی را بـرای آنهـا تعییـن می کننـد کـه 
ایـن موضـوع بـرای مـا بسـیار سـوال برانگیز اسـت. ممیـز مالیاتـی 
دیگـر کاری نـدارد کـه در ایـن مغـازه چـه کاالیـی وارد و بـا چـه 

ارزشـی بـه فـروش می رسـد. جالـب اینجاسـت آنهـا از تولیدکنندگان 
نیـز بـه صـورت طاقـه ای خریـد می کنند و حتـی فاکتورهـای صوری 
بـه آنهـا ارائـه می دهنـد کـه در نهایـت تولیدکننـده علی الرأس شـده 

و بایـد مالیـات مضاعـف پرداخـت کنـد.
وی در توضیـح ایـن موضـوع گفـت: بـه عنـوان نمونـه بنکـدار از 
طریـق کـد اقتصـادی اقدام بـه خریـد از تولیدکننـده می کنـد اما این 
کـد اقتصـادی که مربوط به شـرکتی هسـت عمر شـش ماهه داشـته 
و وقتـی کـه ممیـز مالیاتـی بـه تولیدکننـده بـرای پرداخـت مالیـات 
مراجعـه می کنـد تولیدکننـده می بینـد کـه کـد اقتصادی خریـدار فاقد 
اعتبـار بـوده و بایـد مالیـات مضاعفی پرداخـت کند. جالب اینجاسـت 
بـه  را  ایـن شـرکت های صـوری  واسـطه هایی  از طریـق  بنکـداران 
صـورت شـش ماهـه یا یک سـاله تأسـیس و بعـد از خریدهـای خود 

آنهـا را تعطیـل می کننـد.
ایـن تولیدکننـده با انتقاد از اینکه هیچ پارچه فروشـی بـه صورت واقعی 
مالیـات پرداخـت نمی کند، گفت: همین مشـکل اساسـی ما شـده اسـت. 
تولیدکننـده مشـمول پرداخـت مالیات اسـت امـا توزیع کننـده از خألهای 
قانونـی مالیاتـی اسـتفاده کـرده و فقـط نرخ علی الحسـابی را بـه صورت 
سـالیانه بـه سـازمان مالیاتـی پرداخـت می کنـد، ایـن درحالـی اسـت که 
کسـی از آنهـا نمی پرسـد این کاال از کجـا آمده و با چـه نرخی به فروش 
می رسـد. سرشـارزاده بـه بازار بی سـامان فروش چادر مشـکی در کشـور 
اشـاره کـرد و گفـت: آقایـان هیـچ اراده ای بـرای سـاماندهی توزیع چادر 
مشـکی ندارنـد و حتـی وقتـی مـا اعتـراض می کنیـم می گوینـد موضوع 
را سیاسـی نکنیـد چـرا کـه بازاریـان مغازه هـا را بسـته و همیـن موضوع 
مشکل سـاز می شـود. در این شـرایط بگوییـد تولیدکننده باید چـکار کند.
تسنیم منبع: 

آنهایی که ماشین آالت تولید چادر مشکی را 
خریده اند نخست باید به فکر انتقال دانش فنی 
رنگ آن باشند. باید قبل از خرید ماشین آالت 
به طرف خارجی گفته شود در صورتی این 
ماشین آالت خریداری می شود که دانش فنی 
آنها نیز به کشور انتقال پیدا کند

مگر می شود 8 میلیارد دالر را به صورت 
کوله بری و یا لنجی وارد کشور کرد. قاچاقچیان 

به راحتی در گمرکات با کم اظهاری و یا صرف 
هزینه هایی کانتینرهای خود در روز روشن و یا 
حتی شبانه ترخیص می کنند و کسی هم با آنها 

برخورد نمی کند
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ایـران  وارد  برجـام  از  بعـد  خارجـی  سـرمایه   دالر  میلیـارد   ۸۰«
کردیـم، کمتـر از ۵ میلیـارد آن جـذب شـد. اگـر همـه ایـن مقـدار 
جـذب شـده بـود هیچ کـس نمی توانسـت مـا را تحریـم کنـد.« ایـن  
نکتـه را اخیـرا محمدجـواد ظریـف در جمعـی مطـرح کـرده، امـا بـه 
دالیـل عـدم جـذب این مقدار سـرمایه اشـاره نکرده اسـت. دسـت بر 
قضـا همـان روزهایـی کـه برجـام بـه تاییـد کشـورهای مذاکره کننده 
بـا ایـران رسـید، در کسـوت ریاسـت اتـاق ایـران بـا بیـش از ۲۰۰ 

هیئـت خارجـی مالقـات داشـتم.
دوره هـای  خاص تریـن  از  یکـی  گمانـم  بـه  کـه  دوره  ایـن  در 
 ۶ بـا  ایـران  اتـاق  در  تنهـا  اسـت،  ایـران  در  اقتصـادی  دیپلماسـی 
و  وزیـر  معـاون  ده هـا  و  وزیـر   ۲۵ نخسـت وزیر،   9 رئیس جمهـور، 
مقـام ارشـد دولتـی، ۱۱رئیـس اتـاق و بیـش از ۴ هـزار تاجـر و فعال 
اقتصـادی دیـدار داشـتم و مذاکـره صـورت گرفـت. گاه در یـک روز 
دو تـا سـه هیئـت بلندپایـه بـه اتـاق ایـران می آمـد و گاهـی شـمار 
اعضـای هیئت هـای خارجـی و تجـار ایرانـی بـه قـدری زیاد بـود که 
سـالن ۴۰۰ نفـره اتـاق  ایـران هـم گنجایـش کافـی بـرای پذیـرش 
مهمان هـا را نداشـت. بـه گمانـم نـه قبـل و نه بعـد از انقـالب چنین 
عالقـه ای بـرای حضـور در ایـران وجـود نداشـته یا دسـت کم اجرایی 
نشـده اسـت. پـس اظهـارات وزیر امـور خارجه دربـاره اینکـه پس از 
برجـام، ۸۰ میلیـارد دالر تقاضـا بـرای سـرمایه گذاری در ایران وجود 

نیسـت. گزاف  داشـته، 
امـا چـرا ایـن مقـدار سـرمایه بـه اقتصـاد ایـران جـذب نشـد؟ ابتـدا 
توضیـح می دهـم کـه چـرا دوره خـاص پـس از برجـام یـک فرصـت 
طالیـی بـرای اقتصـاد ایران بـود و بعد می گویم چـرا نتوانسـتیم از این 
فرصـت اسـتفاده کنیـم. بعد از وقـوع بحران مالـی که اقتصـاد جهان را 
درگیـر رکـودی فراگیـر کـرد، جهـت حرکت سـرمایه های جهانـی تغییر 
کـرد و به طـور مشـخص از حجـم سـرمایه گذاری در بازارهـای نوظهور 
روسـیه،  )برزیـل،  بریـک  کشـورهای  مشـخص  به طـور  شـد.  کاسـته 

هندوسـتان و چیـن( کـه در دوره ای، جـزو گزینه هـای مطلـوب بـرای 
سـرمایه گذاری بودنـد دچـار مشـکالتی شـدند و جریـان ورود سـرمایه 

بـه ایـن کشـورها تـا حـدودی معکوس شـد.
در همیـن مقطـع، وقـوع انقـالب در خیلـی از کشـورهای عربـی و 
تشـدید تنش هـا در خاورمیانـه، خیلـی از کشـورهای رقیـب ایـران را در 
وضعیـت نااطمینانـی قـرار داد و ایـن می توانسـت بهتریـن فرصت برای 
جلـب سـرمایه های خارجـی توسـط ایـران باشـد. در آن مقطـع به دنبال 
در  سیاسـی  سـاختار  اجتماعـی  سـرمایه  پرشـور،  انتخاباتـی  برگـزاری 
ایـران به شـدت بـاال رفته بـود و شـعارهای رئیس جمهـور منتخب مردم 
مبنـی بـر حل مناقشـه هسـته ای و تعامـل با جهـان ایران را در آسـتانه 
یـک تحـول اساسـی قـرار داده بـود. فرآینـد مذاکـرات هسـته ای که با 
تابوشـکنی همـراه بـود و پـس از نزدیـک بـه چهاردهـه وزرای خارجـه 
ایـران و آمریـکا را سـر یـک میز نشـانده بـود، مزید بر علت شـد و نگاه 

جهانیـان را نسـبت بـه ایـران تغییر داد.
امیدهـا به شـدت تقویـت شـده بود و مـردم چشـم انداز بسـیار مثبتی 
پیـش رو می دیدنـد. بنابرایـن طبیعـی بـود که بعـد از برجـام موجی از 
سـرمایه گذاران خارجـی مشـتاق سـرمایه گذاری در ایـران باشـند. اما 
سـرمایه گذار خارجـی بـه ۱۰ دلیـل از ورود بـه اقتصاد ایران ترسـید.

۱- بعـد از برجـام مشـخص بـود کـه اقتصـاد ایـران ظرفیـت رشـد 
داشـت، امـا فضـای سـرمایه گذاری مهیـا نبـود و نـه بخـش دولتـی 
و نـه حتـی بخش خصوصـی ایـران آمادگـی و شـفافیت الزم بـرای 

نداشـتند. را  بین المللـی  سـرمایه گذار  بـا  شـراکت 

۲- پـس از برجـام درحالی کـه سـرمایه گذاران خارجـی مـا را رصـد 
می کردنـد، منافـع ملـی را قربانـی منافـع گروهـی کردیـم و بـه جای 
پیـام همگرایـی، پیـام واگرایـی دادیم. رفتـار برخی از رقبای سیاسـی 
دولـت ضدمنافـع ملـی بـود و ایـن سـیگنال را داد کـه ایـران آبسـتن 

محسن جالل پور رئیس سابق اتاق ایران

چرا ایران در جذب ۸۰ میلیارد دالر 
سرمایه خارجی ناکام ماند؟

دیدگاهخبرنامهدیدگاهخبرنامه
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دیدگاه

دعواهـای شـدید داخلی اسـت.

۳- پـس از برجـام رقبـای سیاسـی دولـت سـناریوهای مختلفـی را 
اجـرا کردنـد تـا ایـن پیـام را بـه جامعـه جهانـی بدهنـد کـه بخشـی 
از سـاختار سیاسـی ایـران فعـال عالقـه بـه بهبـود رابطه بـا جهان را 
نـدارد. ایـن رفتارهـا نااطمینانـی را تشـدید کـرد. بدیهـی اسـت هیچ 
کشـوری بـدون داشـتن رابطـه خوب بـا جامعـه جهانـی، نمی تواند در 

جلـب سـرمایه موفـق عمـل کند.

ناکامـی  ایـن  متهـم  نبایـد  را  دولـت  سیاسـی  رقبـای  تنهـا    -۴
تاریخـی دانسـت. دولـت هـم غفلـت کـرد و در بـاد برجـام خوابیـد 
و گام موثـری بـرای اصالحـات سـاختاری و رقابتـی کـردن اقتصـاد 
در  بازنگـری  و  سیاسـت گذاری  در  تحـول  بـه  نیـاز  مـا  برنداشـت. 
قوانیـن و تحـول در نظـام اداری داشـتیم. دولـت نـه تنهـا اقتصـاد را 
رقابتـی نکـرد که حتـی برای بهبـود بوروکراسـی و ارتقای مناسـبات 
اداری هـم گامـی برنداشـت. حتـی ذره ای بـه خـود زحمـت ندادیـم 

اندکـی در فضـای کسـب وکار کشـور گشـایش ایجـاد کنیـم.

۵- عـالوه بـر ایـن  دولـت نتوانسـت سیسـتم حقوقـی را متقاعـد بـه 
بازنگـری در قوانیـن و مقـررات کنـد. یکـی از مهم تریـن دغدغه هـای 
و  مالکیـت  حقـوق  از  دفـاع  مناسـب  کیفیـت  خارجـی،  سـرمایه گذار 
سـرمایه گذاری اسـت. اگـر سـرمایه گذار یـا کارآفرین نسـبت بـه حقوق 

مالکیـت خـود اطمینـان نداشـته باشـد، قطعـا فعالیـت نخواهـد کـرد.

بـرای  ایـران  سـرمایه  بـازار  و  بانکـی  نظـام  ظرفیت هـای   -۶
سـرمایه گذاران داخلـی و خارجـی بسـیار محدود بـود. هیـچ اقدامی برای 
اصـالح نظـام بانکـی و بـازار سـرمایه نکردیـم. بانک هـا و بازار سـرمایه 
مـا هنـوز هم قـادر بـه تطبیق پذیـری بـا بانک هـای بین المللی نیسـتند.

7- آن روزهـا خیلـی از افـرادی کـه روندهای اقتصاد ایـران را رصد 
تشـدید  و  رانت جویانـه  فعالیت هـای  افزایـش  بـه  نسـبت  می کردنـد 
نهادهـای  از  خیلـی  دادنـد.  از سیاسـت گذاری هشـدار  ناشـی  فسـاد 
پیش  بینـی  مـا  اقتصـاد  بـرای  را  روزهایـی  هـم   چنیـن  بین المللـی 

کـرده  بودنـد، امـا خودمـان غفلـت کردیـم.

از  شـفاف تر  بخش خصوصـی  کـه  اسـت  ایـن  انتظـار  معمـوال   -۸
بخـش دولتـی و عمومـی عمـل کنـد، امـا متاسـفانه بخش خصوصـی 
ایـران هم دسـت کمـی از دولت نداشـته و نـدارد. برای سـرمایه گذار 

خارجـی، شـفافیت بـه مثابـه راه نفـس کشـیدن اسـت، امـا جریـان 
ورود و خـروج منابـع دولـت و بخش خصوصـی ایران شـفاف نیسـت. 
طـوری کـه حتـی صورت هـای مالـی خیلـی از شـرکت های ایرانـی 

مـورد قبـول سـرمایه گذار خارجـی نیسـت.

9- در دهه هـای اخیـر کیفیـت نامطلـوب سیاسـت گذاری در ایـران 
منجـر بـه ایجـاد حفره هـای عمیـق رانـت و فسـاد شـده اسـت. ایـن 
حفره هـا میـدان عمـل را بـرای فعالیت هـای ناسـالم مهیـا کـرده و 
کارآفرینـان واقعـی را بـه حاشـیه رانـده اسـت. سـرمایه گذار خارجـی 
نشـانه ایـن عارضـه را در گنـگ و مبهـم بـودن جریان هـای مالـی 
و ترازنامه هـای ناشـفاف بنگاه هـا می بینـد. بدیهـی اسـت در چنیـن 
فضایـی، سـرمایه های پاکیـزه وارد نشـده و در مقابـل، اقتصـاد ایران 

بهشـت پول شـویی و قاچـاق می شـود.

۱۰- حتـی اگـر نیمـی از مشـکالت اشـاره شـده وجود نمی داشـت، 
بـاز هـم نقش دولـت در اقتصـاد ایران یـک عنصر بازدارنده اسـت تا 
پیش برنـده. چـون ایـن نقـش طـوری تعریف شـده کـه سـرمایه گذار 
پیمان هـای  ایـران  بـا بخش خصوصـی  اگـر  خارجـی می دانـد حتـی 
پیش بینـی   غیرقابـل  رفتارهـای  از  روزی  ببنـدد،  سـخت  و  سـفت 

برخـی سیاسـت گذاران ضربـه خواهـد خـورد.

بـه هرحـال سـرمایه گذاران خارجـی آمدنـد و همـه چیز را به چشـم 
خـود دیدنـد. از نزدیـک بـا مقامـات و تجـار ایرانـی مذاکـره کردنـد 
و متوجـه شـدند فضـای کسـب وکار و کارآفرینـی در ایـران مسـاعد 
نیسـت و بخش خصوصـی واقعـی هنـوز شـکل نگرفتـه اسـت. متوجه 
شـدند سـرمایه گذاری و رشـد اقتصـادی در ایـران عمدتـا وابسـته به 
درآمدهـای نفتـی اسـت و سـهم بخش خصوصی در تشـکیل سـرمایه 
در ایـران تقریبـا هیـچ اسـت. متوجـه شـدند اگرچـه در بخش هایـی 
از سـاختار سیاسـی ایـران میـل بـه ترمیـم رابطـه بـا جهـان وجـود 
رابطـه  بهبـود  نفـع  آن در  برخـی معتقدنـد کـه  امـا همچنـان  دارد، 
بـا جهـان نیسـت. متوجـه شـدند تخصیـص بهینـه منابـع در ایـران 
بخش هـا  همـه  در  بایـد  کـه  طـور  آن  سـرمایه  و  اسـت  مخـدوش 
جریـان داشـته باشـد، گرفتـار انحصار گـردش در بخش هـا و طبقاتی 
خـاص اسـت. بـه ایـن ترتیب ما کـه دوران طالیـی پیوسـتن به روند 
جهانـی  شـدن یعنـی فاصلـه سـال های اواخـر دهـه 9۰ میـالدی تـا 
سـال ۲۰۰۸ میـالدی را از دسـت داده بودیـم، بـاز هـم یـک فرصت 

طالیی تـر را از دسـت دادیـم.
اقتصاد دنیای  منبع: 
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صنعـت و تولیـد در ایـران در هـر شـرایطی 
روبـه رو  مشـکالت  و  موانـع  یکسـری  بـا 
هسـتند. در واقـع می شـود گفـت کـه بـرای 
تولیـد، ظاهـرا مشـکالت هرگز بـه تعطیالت 
نمی رونـد. حتـی وقتـی خیلـی از گره هـا بـاز 
می شـوند و تولیدکننـدگان می تواننـد حضـور 
خـود را بـرای کار مولد تا حـدی تثبیت کنند، 
بـاز هـم چالش هایـی وجود دارد که بی شـک 
آینـده را تحت الشـعاع قـرار می دهـد، منتهی 
چـون متاسـفانه تولیدکننـدگان، تحلیل گـران 
بـه  همـه  ایـران  اقتصـاد  تصمیم سـازان  و 
بـا  را  امـروز  تـا  هسـتند  تـالش  در  نوعـی 
کمتریـن معضـالت و دردسـرهای موجـود به 
ایـن نمی اندیشـد  بـه  فـردا برسـانند، کسـی 
کمیـن  در  بزرگ تـر  بـس  خطرهایـی  کـه 
آینـده اسـت و اگر بـرای آن ها فکری نشـود، 
مخروطـی  بـه  نیـز  را  فـردا  حتـی  می توانـد 

کشـنده بـرای تولیـد بـدل کند.
بر اسـاس همیـن روزمرگی در رفـع گره های 
آزاردهنـده تولیـد، اگـر دقـت کنیـد ایـن روزها 
همـه )از اهالـی تولیـد تـا اسـاتید دانشـگاه و 
در  دولتـی(  برنامه ریـزان  تـا  بـازار  فعـاالن  از 
نقدینگـی،  مشـکل  تـا  هسـتند  آن  اندیشـه 
از  ناشـی  معضـالت  و  اولیـه  مـواد  مالیـات، 
برطـرف  تولیدکننـدگان  بـرای  را  ارز  تامیـن 
از  پـر  مختلـف  رسـانه های  صفحـات  کننـد. 
اظهارنظـر در مـورد ایـن تنگناهـای موجـود بر 
سـر راه تولید اسـت و بسـیار هم اتفاق مبارکی 

اسـت که رفع معضـالت صنعت بـه دغدغه ای 
فراتـر از جامعـه صنعتـی کشـور تبدیـل شـده 
اسـت. امـا یـک نکتـه را نبایـد فرامـوش کـرد 
کـه در کنـار همـه ایـن فعالیت هـا )چـه مفیـد 
و یـا چـه بیهـوده( و در کنـار وجـود مطالبـه 
رفـع نامالیمـات بوروکراسـی، خطر اسـتهالک 
و فرسـودگی ماشـین آالت نیـز وجـود دارد کـه 
بـه طـور جـدی بسـیاری از صنایـع را تهدیـد 

می کنـد.
هـر صنعتی بی شـک وابسـته بـه تکنولوژی، 
ماشـین آالت و نوسـازی سـخت افزاری اسـت. 
صنعـت  مختلـف،  صنایـع  رشـد  کنـار  در 
صنعتـی  سـخت افزارهای  و  ماشین سـازی 
نیـز هـر روز صعـود بسـیار مطلوبـی را تجربـه 
صنعتگـران  مواقـع  از  خیلـی  در  می کنـد. 
متوجـه نیسـتند که رشـد خـود را مدیون رشـد 
تکنولـوژی و مدیون اندیشـه های برتر سـاخت 
هسـتند. ماشـین آالت  صنعـت  در  تکنولـوژی 

و  سـاخت  نتوانـد  ایـده«  »مهندسـی  اگـر 
هـر  بی شـک  کنـد،  تقویـت  را  خـود  تکامـل 
صنعتـی می توانـد آنقـدر گرفتـار مانـدگاری و 
فقـدان پویایی شـود که در نهایـت از بین برود. 
رقابـت در دنیـای امـروز بی قیـد و بـدون هـر 
مکثـی وابسـته بـه همیـن رشـد در تکنولوژی 
و تزریـق آن بـه صنایـع مختلـف اسـت. البتـه 
صنعـت و ماشـین، همواره در تعاملی دو سـویه 
ارزش افزوده هـای صنعتـی را خلـق و توسـعه 

صنعتـی را بـه جلـو هدایـت کرده انـد.

بـه عبارتـی آن چیـزی کـه تحـت عنـوان 
محصـول در دنیـای امـروز وجـود دارد، زایده 
محتوایـی  سـاخت  بیـن  کـه  اسـت  تعاملـی 
آن  در  موجـود  ماشـین آالت  بـا  هـر صنعـت 
صنعـت وجـود دارد. حـاال در نظـر بگیریـد به 
خاطـر مصیبت هـای حاکـم بر اقتصـاد کالن، 
یـک بخـش ایـن ماجـرا کـه مشـخصا مرتبط 
و  بایسـتد  حرکـت  از  اسـت  ماشـین آالت  بـا 
چشـم انداز روشـنی برای خـود متصور نباشـد. 

بـه نظـر شـما چـه اتفاقـی رخ خواهـد داد؟
بـی شـک و بـدون تعـارف بـرای بسـیاری 
از شـاخه های صنعتـی مـا ایـن آینـده قابـل 
و  کمرشـکن  تورم هـای  اسـت.  تصـور 
سـرعت های عجیـب رشـد تـورم باعث شـده 
مجالـی  نتواننـد  تولیدکننـدگان  کـه  اسـت 
بـرای اندیشـه به نوسـازی ماشـین آالت خود 
بیابنـد و شـاید دیـر نخواهـد بـود کـه یـک 
ایـران  صنعـت  دسـت  روی  دیگـر  مشـکل 
بمانـد و آن هم چیزی نیسـت جز فرسـودگی 
و اسـتهالک کـه دامـن ماشـین آالت صنعتی 

را گرفتـه اسـت.
ایـن مسـئله یـک هشـدار جـدی اسـت کـه 
برای نجـات صنعت باید توجـه زیادی معطوف 
بـه آن بشـود. بگذاریـد بـا این پیـش فرض در 
مـورد خطـر فـوق صحبت کنیـم. تصـور کنید 
همه تالش دسـت انـدرکاران اقتصـادی جواب 
می دهـد و همیـن فـردا دیگـر مشـکل مالیات 
بـر ارزش افـزوده و مشـکل ناکارآمـدی نظـام 

مهدی رهبری نایب رئیس انجمن صنایع پوشاک ایران

بحران ماشین آالت در کمین آینده صنعت

دیدگاهخبرنامهدیدگاهخبرنامه

31

ک
شا

پو
 و 

ی
اج

س
ت ن

نع
ص

 
30

5 
ره

ـــا
شمـ

 ،9
8 

ان
آب



بانکـی و مشـکل نقدینگـی و مـواد اولیـه و... 
وجـود نـدارد اما آیـا برای خالصـی از ضربه ای 
بـه  ویرانگـر  و  غیرطبیعـی  تورم هـای  کـه 
رونـد نوسـازی تکنولـوژی زده اسـت، ایـده و 
یـا راهبـردی داشـته ایم؟ اگـر پاسـخ بـه ایـن 
پرسـش منفـی باشـد کـه قطعـا مثبـت هـم 
نخواهـد بـود، بایـد گفـت کـه صنعـت فراینـد 
تـازه ای را در سـقوط و نزول آغـاز خواهد کرد.
را  ایـن هشـدار  بایـد  دولتـی  برنامه ریـزان 
روی میـز بگذارنـد و هـر روز بـه آن نـگاه 
کننـد و از یـاد نبرنـد که بحران ماشـین آالت 
بـه  را  صنعتـی  دردسـرهای  همـه  می توانـد 
نقطـه صفـر بازگردانـد. چون هـم دولتی ها و 
هـم صنعتگـران برنامـه ای مدون بـرای رفع 
ایـن مشـکل ندارنـد. در همه دنیا شـرکت ها 
و موسسـات صنعتـی غیـر از در نظـر گرفتـن 
پنـج درصـد درآمـد  اسـتهالک،  هزینه هـای 
نوسـازی تکنولـوزی  بـرای  را  خالـص خـود 
جـرات  بـا  می شـود  امـا  می کننـد  ذخیـره 
گفـت در ایـران چنیـن برداشـتی از این مدل 
رفتـار اقتصـادی در میـان بنگاه هـای صنعتی 

بسـیار بـه نـدرت اتفـاق می افتـد.
هـم  اجرایـی  تصمیم سـازان  برخـی 
کـه  نکرده انـد  درک  را  نکتـه  ایـن  هنـوز 
فقـط  کـدام،  هـر  صنعتـی،  ماشـین آالت 
درد  بـه  و  می کننـد  ایجـاد  اشـتغال  یـک 
هیـچ کار دیگـری جـز ایجـاد ارزش افـزوده 
از ناحیـه شـغلی مولـد نمی خورنـد.  صنعتـی 
بگیریـد.  نظـر  در  را  پوشـاک  کارخانه هـای 
بـه نظـر شـما یـک ماشـین دوخـت جـز آن 
کـه توانسـته یـک شـغل مولـد ایجـاد بکنـد 
را  صنعتـی  محصـول  تولیـد  حلقه هـای  و 
می کنـد؟  هـم  دیگـری  کار  سـازد،  تکمیـل 
نداشـته  کارسـاز  عمقـی  چـون  درک  ایـن 
در دهه هـای  بـرای همیـن همـواره  اسـت، 
صنعتـی  ماشـین آالت  واردات  گذشـته 
بدتریـن کارکـرد را داشـته اسـت. بـه نحوی 
ممنـوع  ماشـین آالت  ایـن  واردات  یـا  کـه 

کـه  آن  بـرای  دولت هـا  یـا  و  اسـت  بـوده 
بگوینـد در ایـن حـوزه فعـال هسـتند بدنـه 
صنعـت را بـا واردات ماشـین آالت مسـتعمل 
از اروپـای شـرقی پـر می کردنـد. ایـن اتفاق 
در صنعـت نسـاجی رخ داد و محصولـی جـز 

نداشـت. ناکارآمـدی  و  ورشکسـتگی 
ایرانـی و در تصمیم سـازی های  در صنعـت 
درک  بـه  چشـم انداز  ایـن  اگـر  صنعتـی 
مشـخصی رسـیده بـود، آیـا امروز می بایسـت 
واردات ماشـین آالت، محدود و پر دردسر و در 
نهایـت با پرداخـت حقوق و عـوارض گمرکی 
اسـتقرار  اسـفناک تر  همـه  از  باشـد؟  همـراه 
 ۳۰ حـدود  تـا  گمرکـی  عـوارض  و  حقـوق 
درصـد برای قطعـات یدکی این ماشـین آالت 
ایـن ماشـین آالت سـرمایه ملـی  آیـا  اسـت. 
محسـوب  ملـی  سـرمایه  اگـر  نیسـتند؟ 
می شـوند چـرا بـرای سـالم نگهداشـتن آن ها 
کـه در گـروی رسـاندن قطعات یدکی اسـت، 
تـا بدیـن حـد سـخت گیری و اعمـال هزینـه 

می گیـرد؟ صـورت 
لـذا بـه جـد پیشـنهاد می دهـم کـه واردات 
ماننـد  مزیـت  صاحـب  صنایـع  ماشـین آالت 
صنعـت دوخـت را آزاد و مسـیر ورود آن هـا 
را بـدون حقـوق و عـوارض گمرکـی همـوار 

و  دوخـت  ماشـین  آنقـدر  بگذاریـد  سـازید. 
سـایر ماشـین آالت صنعتی کارآمد و کارسـاز 
و قطعـات یدکـی وارد شـود کـه رقابـت بازار 
فعـاالن  و  نمـوده  منطقـی  را  آن هـا  قیمـت 
بـه نوسـازی و  ایـن صنعـت سـریعا نسـبت 
بـه روزآوری خطوط خـود اقـدام و تازه واردها 
در اولیـن قـدم خـود کـه خرید خطـوط تولید 

اسـت بـا چالـش روبـه رو و دلـزده نشـوند.
ایده هـای  و  دهیـم  بسـط  را  خـود  نـگاه 
خـود را عمـق ببخشـیم. مشـکالت صنعـت 
روزگار  بـر  حاکـم  نامالیمـات  فقـط  کشـور 
اکنـون صنایـع نیسـتند هـر چنـد کـه رفـع 
معضـالت امـروز واجـب اسـت و بایـد برای 
آن هـر لحظـه در اندیشـه چـاره ای بـود امـا 
هسـتند  صنایـع  کمیـن  در  نیـز  مشـکالتی 
کـه آینـده را ملتهـب کرده انـد. همیـن کـه 
می گوینـد  نالـه  و  آه  بـا  صنعتگـران  امـروز 
کـه بـرای تهیـه ماشـین آالت بودجـه ندارند 
خـود  اولویت هـای  از  را  مهـم  امـر  ایـن  و 
خـارج می سـازند بایـد تصـور کـرد کـه بـه 
واسـطه ایـن اتفـاق در ۵ سـال آینـده چـه 
اتفـاق تلخـی در حـوزه ماشـین آالت صنعتی 
خواهـد  تمـام  زود  امـروز،  داد.  خواهـد  رخ 

شـد. بـه فـردا نیـز اندیشـه کنیـم.

بحران ماشین آالت می تواند همه دردسرهای صنعتی را 
به نقطه صفر بازگرداند. چون هم دولتی ها و هم صنعتگران 
برنامه ای مدون برای رفع این مشکل ندارند. در همه دنیا 
شرکت ها و موسسات صنعتی غیر از در نظر گرفتن هزینه های 
استهالک، پنج درصد درآمد خالص خود را برای نوسازی 
تکنولوزی ذخیره می کنند اما می شود با جرات گفت در ایران 
چنین برداشتی از این مدل رفتار اقتصادی در میان بنگاه های 
اتفاق می افتد صنعتی بسیار به ندرت 

دیدگاه
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گــزارش

هفته نساجی چین و درس هایی برای ایران
گزارش کمیته روابط بین المللی انجمن صنایع نساجی ایران از برگزاری هفته 
نساجی چین و حضور نماینده انجمن در این رویداد )3 الی 7 مهرماه 1398(

این  نساجی  ارتقای صنعت  جهت  چین  دولت  برنامه ریزی  به  توجه  با 
با  همزمان  حوزه،  این  در  جهانی  ارتباطات  برقراری  از  حمایت  و  کشور 
برگزاری جشن های 70 سالگی انقالب کمونیستی چین، در طی مدت 4 
روز از 3 الی 7 مهرماه سال جاری برنامه های مختلفی در حوزه صنعت 
)Keqiao( که به شهر نساجی  نساجی بطور همزمان در شهر کچیائو 

چین مشهور است اجرا گردید.
صنایع  انجمن  بین  همکاری  تفاهم نامه  برنامه ها،  ویژه  این  حاشیه  در 
نساجی ایران به نمایندگی آقای دکتر شاهین کاظمی و آقای آلبرت فو 
با  گردید.  منعقد  چین  نساجی  مهندسین  انجمن  رئیس   )Albert Fu(
به  رسمی  به صورت  ایران  نساجی  انجمن صنایع  تفاهم نامه  این  تبادل 
اتحادیه همکاری های جاده ابریشم جدید در حوزه علوم و فنآوری صنایع 

نساجی )AITST( پیوست.
در طی این مدت ویژه برنامه های هفته نساجی چین در ناحیه کچیائو 

)Keqiao( از نواحی حومه شهر شائوشینگ )Shaoxing( چین واقع 
 8 درحدود  شهر  این  گردید.  برگزار   )Zhejiang( ژجیانگ  ایالت  در 
ناحیه  در  آن  نفر  میلیون   1.2 به  نزدیک  که  دارد  جمعیت  نفر  میلیون 

کچیائو ساکن هستند.
از آنجا که بیش از 10 هزار کارخانه نساجی در این منطقه وجود دارد، 
این منطقه به نام شهر نساجی چین )China Textile City( شناخته 
بازار  بزرگترین  هم اکنون  که  منطقه  این  منسوجات  بازار  در  می شود. 
مختلف  انواع  عرضه  غرفه  هزار   30 از  بیش  می باشد  جهان  منسوجات 
منسوجات فعالیت می کند که گردش مالی آن در سال گذشته 181 میلیارد 

یوآن )تقریبا 26 میلیارد دالر( بوده است. 

تعدادی از برنامه هایی که در مدت 4 روز در این شهر برگزار گردیدند 
به شرح ذیل بودند:
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- دومین کنفرانس جهانی بازارپردازی منسوجات 
)The 2nd World Textile Merchandising Conference(

در این کنفرانس که با حضور بیش از 100 مهمان خارجی و متجاوز از 
1000 شرکت کننده چینی برگزار گردید، افراد بسیار شاخصی از قبیل 
آقای سان رویژه )Sun Ruizhe( رئیس انجمن ملی صنایع نساجی 
 Christian( شیندلر  کریستین  آقای   ،)CNTAC( چین  پوشاک  و 
منسوجات  تولیدکنندگان  جهانی  فدراسیون  مدیرعامل   )Schindler
  )Matthijs Crietee( کریتی  ماتیس  آقای   ،)ITMF( از سوئیس 
کوهن- لین  خانم   ،)IAF( هلند  از  پوشاک  جهانی  فدراسیون  دبیرکل 
)Lyne Cohen-Solal( مشاور صنعت مد وزارت فرهنگ  سوالل 
نساجی،  صنعت  مختلف  حوزه های  در  سخنرانی  ایراد  به   ... و  فرانسه 

پوشاک و مد پرداختند.

- پانزدهمین کنفرانس آسیایی نساجی 
 )The 15th Asian Textile Conference(

و نهمین کنفرانس علمی نساجی چین 
)The 9th China Textile Academic Conference(

کشور عضو   8 از  یکی  میزبانی  به  دوساالنه  به صورت  کنفرانس  این 
سال  در  که  می شود  برگزار  نساجی  تخصصی  آموزش  مراکز  فدراسیون 
میزبانی  به  نیز  آن  آتی  دوره  و  بود  چین  عهده  به  میزبانی  این  جاری 
ژاپن برگزار خواهد شد. در این کنفرانس که با حضور بسیاری از اساتید 

چین  دانشگاه های  در  نساجی  مهندسی  رشته 
مهندسی  دانشکده  اساتید  از  نفر  دو  همچنین  و 
دکتر  )آقایان  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  نساجی 
هژیر بهرامی و سعید شیخ زاده نجار( برگزار گردید، 
و  علوم  حوزه  در  جهانی  شناخته شده  چهره های 
فنآوری نساجی از قبیل پروفسور تاکشی کیکوتانی 
تکنولوژی  انیستیتو  از   )Takeshi Kikutani(
 Seeram( توکیو ژاپن، پروفسور سیرام راماکریشنا
سنگاپور،  ملی  دانشگاه  از   )Ramakrishna
 )Gajanan Bhat( بات  گاجانان  پروفسور 
کار  کریس  پروفسور  آمریکا،  جورجیا  دانشگاه  از 
)Chris Carr( از دانشگاه لیدز انگلستان، پروفسور 
از پلی تکنیک هنگ   )John H. Xin( جان ژین
 )Kunio Kimura( کنگ، پروفسور کونیو کیمورا
نیز   ... و  ژاپن  الیاف  فنآوری  و  علوم  انجمن  رئیس 

سخنرانی داشتند.

کمربند  و  راه  همکاری های  جهانی  اجالس   -
صنعت نساجی )راه ابریشم جدید زمینی و دریایی( 

)Belt & Road Forum for Textile Cooperation(
یا طرح یک کمربند و یک جاده، یک طرح  ابریشم جدید  راه  طرح 
و  جهان  کشور   60 از  بیش  اقتصادی  زیربناهای  در  سرمایه گذاری 
توسعه دو مسیر تجاری »کمربند اقتصادی راه ابریشم« و »راه ابریشم 
دریایی« است که توسط چین در سال 2013 ارائه شده است. پشتوانه 
اقتصاد چین و توان سرمایه گذاری آن است.  این طرح قدرت صنعتی 
ابریشم«  راه  اقتصادی  »کمربند  تجاری  مسیر  دو  شامل  طرح  این 
در  ابریشم«  راه  اقتصادی  »کمربند  است.  دریایی«  ابریشم  »راه  و 
و  ایران  مرکزی،  آسیای  طریق  از  را  چین  ابریشم  راه  باستانی  مسیر 
از  را  دریایی«، چین  ابریشم  و »راه  اروپا متصل می کند  به  خاورمیانه 
مرتبط  فارس  آفریقا و حوزه خلیج  و  آسیا  به جنوب شرق  دریا  طریق 
در  چین،  جمهور  رئیس  پینگ،  جینگ  شی  توسط،  طرح  این  می کند. 

سال 2013 ارائه شد.
ایران،  کشورهای  از  نساجی  انجمن های  نمایندگان  اجالس  این  در 
برزیل،  روسیه،  اوکراین،  لهستان،  النکا،  سری  پاکستان،  هندوستان، 
مکزیک، گواتماال، پرو، نیجریه، اتیوپی و ... حضور داشتند و در خصوص 
کشورهای  پتانسیل  نساجی،  جهانی سازی  قبیل  از  مختلفی  موضوعات 
نظرات خود  نقطه  ایراد  و  به سخنرانی   .... و  نساجی  مختلف در صنعت 

پرداختند.

از راست:
آقای دکتر شاهین کاظمی )رئیس کمیته روابط بین الملل انجمن صنایع نساجی ایران(

آقای آلبرت فو )رئیس انجمن مهندسین نساجی چین(- میزبان و رئیس همایش های نساجی چین
آقای لورنزو بارتومل )رئیس انجمن طراحان مد و لباس برزیل(

گزارش
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و  انجمن ها  جهانی،  اتحادیه های  گردهمایی   -
سازمانهای مرتبط با علوم و فنآوری نساجی 

 Alliance of International Textile(
)Science & Technology

سازمان ها،  از  نمایندگانی  گردهمایی  این  در 
در  فعال  عالی  آموزش  موسسات  و  دانشگاه ها 
چین،  کشورهای  از  نساجی  فنآوری  و  علوم  حوزه 
ایران، نیوزلند، هنگ کنگ، مجارستان، هندوستان، 
مسائل  درخصوص   ... و  مکزیک  پرو،  اتیوپی، 
و  نساجی  فنون صنعت  و  علوم  حیطه  در  مختلف 

همچنین مد سخنرانی داشتند.
بازارپردازی  سخنرانان »دومین کنفرانس جهانی 
منصب  صاحب  افراد  از  بیشتر  که  منسوجات« 
نمایندگان  یا  و  چین  نساجی  صنعت  حوزه  در 

جهانی  حوزه  در  بیشتر  بودند  جهانی  انجمن های 
جهان  در  نساجی  صنعت  با  مرتبط  موضوعات  به 
و  پرداختند  مد  حوزه  در  موضوعاتی  مخصوصا  و 
و  راه  همکاری های  جهانی  »اجالس  سخنرانان 
و  زمینی  جدید  ابریشم  )راه  نساجی  صنعت  کمربند 

دریایی(« که نمایندگانی از بیش از 40 کشور جهان بودند بیشتر تمرکز 
و  خود  مطبوع  کشور  در  نساجی  صنعت  وضعیت  ارائه  روی  بر  را  خود 

پتانسیل های همکاری متقابل با صنعت نساجی چین قرار دادند.
در بخش علمی این کنفرانس نیز با نام »پانزدهمین کنفرانس آسیایی 
نساجی« عمده سخنرانی ها توسط افراد دانشگاهی و با نگاهی عمیق به 
موضوعات علمی روز و ارائه آخرین یافته های محققین اختصاص داشت.

در طی این رخدادها آقای دکتر شاهین کاظمی به عنوان رئیس کمیته 
انجمن  تحقیقات  و  آموزش  کمیته  رئیس  همچنین  و  الملل  بین  روابط 
صنایع نساجی ایران به ترتیب 3 سخنرانی با موضوعات ذیل ارائه نمودند 
از  درتعدادی  و  گرفت  قرار  رخدادها  این  در  حاضرین  استقبال  مورد  که 
از  نمایندگی  به  نیز  نساجی  در حوزه  برگزار شده  میزگردهای تخصصی 

انجمن صنایع نساجی ایران شرکت داشتند:

- زنجیره ارزش صنعت نساجی در ایران
- راهکارهای ایجاد توسعه پایدار در صنعت نساجی

- جایگاه آموزش، تحقیقات و موسسات آموزش عالی در توسعه نساجی 
در ایران

ابتدا به  ایران« ایشان  در سخنرانی »زنجیره ارزش صنعت نساجی در 

بیان کلیاتی از کشور ایران از قبیل جمعیت، مساحت، میزان GDP و سایر 
انجمن  از  تاریخچه ای  با ذکر  ادامه  پرداختند و در  اقتصادی  پارامترهای 
صنایع نساجی ایران و اهم فعالیت های جاری در آن، مطالب اصلی خود را 
با ارائه آماری از تعداد و وضعیت کارخانجات نساجی ایران آغاز نمودند. در 
این بخش ضمن مروری بر میزان واحدهای صنعت نساجی فعال در ایران 
در حوزه های مختلف از بخش تولید الیاف مصنوعی تا تولید پوشاک )بر 
طبق گزارش های کارگروه پایش انجمن صنایع نساجی ایران(، آمارهای 
مختلفی را نیز در حوزه میزان واردات و صادرات بخش های مختلف صنعت 

نساجی ایران ارائه دادند که مورد توجه بسیاری از حاضرین قرار گرفت.
از نکات بسیار جالب توجه در این بخش مقایسه آمار واردات ایران در 
بخش های مختلف صنعت نساجی با آمار واردات سایر کشورها و همچنین 
آمار صادرات چین به عنوان اصلی ترین تولیدکننده جهانی منسوجات بود. 
برطبق اسالیدهای ارائه شده توسط ایشان مهم ترین بخش های واردات 
رسمی در ایران به ترتیب در حوزه الیاف، نخ و پارچه می باشد، در حالیکه 
را شامل  اعظم  پارچه بخش  و  پوشاک  در سایر کشورهای جهان سهم 
می شود که این موضوع نشان دهنده اهمیت صنایع داخلی نساجی در ایران 
می باشد. از طرف دیگر در کشور چین نیز بخش عمده صادرات مربوط به 
کاالهای آماده مصرف نظیر پوشاک بوده که نشان از توجه این کشور به 

ایجاد ارزش افزوده بیشتر در زنجیره صنعت نساجی است.
یکی دیگر از نکات بسیار قابل توجه در سخنرانی ایشان، مقایسه میزان 

از راست:
از سوئیس  )ITMF( تولیدکنندگان نساجی انجمن جهانی  آقای کریستین شیندلر رئیس 

آقای آنتوان آلفر )نماینده انجمن نساجی روسیه(
آقای دکتر شاهین کاظمی )عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران(

آقای ماتیس سریتی رئیس فدراسیون جهانی پوشاک )IAF( از هلند

گزارشخبرنامه
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هرچند  بود.  نساجی  با صنعت  مرتبط  کاالهای  ارزشی  و  وزنی  صادرات 
که فرش و کفپوش ها در کنار گونی، الیاف و نخ از اقالم عمده صادراتی 
این حوزه ها در  اختالف  و  میزان وزنی می باشد  بر حسب  ایران  نساجی 
میزان وزن با یکدیگر بسیار زیاد نیست، اما وقتی به جداول ارزی حال 
ارزآوری  از صادرات توجه می کنیم به خوبی متوجه می شویم که میزان 
صادرات کفپوشها بیش از 3 برابر ارزش حاصل از صادرات گونی، الیاف 
و نخ می باشد و این مسئله به خوبی نشان دهنده جایگاه و اهمیت تکمیل 

زنجیره ارزش افزوده در صنعت نساجی می باشد.
در  پایدار  توسعه  ایجاد  »راهکارهای  موضوع  به  که  دوم  در سخنرانی 
صنعت نساجی« اختصاص داشت، ایشان به جایگاه جهانی مسئله توسعه 
اشتراک و تضاد  نقاط  )Sustainability( و  پایدار در صنعت نساجی 
و   )Recycling( منسوجات  بازیافت  نظیر  روز  موضوعات  سایر  با  آن 
پرداختند. هرچند که  بیشتر منسوجات  تولید  در  توسعه سرمایه گذاری  یا 
بازیافت  و  پایدار  توسعه  نظیر  به موضوعاتی  توجه جامعه جهانی  امروزه 
بر  خطری  زنگ  نمی تواند  موضوع  این  اما  است،  شده  گذشته  از  بیشتر 
از  بسیاری  در  که  زیرا  باشد  منسوجات  تولید  در  سرمایه گذاری  افزایش 
کاربردهای صنعتی مسائل مختلفی نظیر مسائل اقتصادی، سرمایه گذاران 
را مجبور به استفاده از مواد بازیافتی نساجی می نماید. از سوی دیگر مسئله 
توسعه پایدار در صنعت نساجی یک نگرش جدید در استفاده از مواد اولیه 
و فرآیندهای تولید است به نوعی که حداقل آسیب را به محیط زیست 
وارد نموده و قابلیت باز تولید بسیاری از منابع اولیه را حد مطلوبی نگه 

خواهد داشت.
موسسات  و  تحقیقات  آموزش،  »جایگاه  عنوان  با  سوم  سخنرانی  در 
آموزش عالی در توسعه نساجی در ایران« آقای دکتر کاظمی ضمن بیان 
ایران،  از آموزش آکادمیک و دانشگاهی صنعت نساجی در  تاریخچه ای 
آماری از موسسات آموزش عالی فعال در حوزه تربیت نیروی مهندسی 
نمودند  ارائه  ایران  نساجی  صنعت  در  مد  و  طراحی  نیروی  همچنین  و 

بابت  از  ایران  قوت  نقطه  به  نقاط جهان،  با سایر  آمار  این  مقایسه  با  و 
دسترسی به نیروهای دانش آموخته قوی و دستمزد نسبتا پایین تر نسبت 
این موضوع می توان  به  پرداختند که در صورت توجه  به سایر کشورها 
تولید بسیاری از انواع منسوجات را با تکیه بر مزایای بومی و منطقه ای 
ایران نظیر دسترسی به منابع نفتی و محصوالت پتروشیمی بیش از پیش 

توسعه داد.

در کنار سمینارها و کنفرانس های فوق، از سایر رخدادهایی که به صورت 
همزمان در این منطقه برگزار گردید نیز می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- نمایشگاه بین المللی منسوجات 
- مسابقات بین المللی طراحی بافت پارچه، طراحی چاپ پارچه، طراحی 

مد و لباس و ... 
- کنفرانس بین المللی چاپ دیجیتال در نساجی

- کنفرانس خالقیت مدیریت در حوزه صنایع نساجی و پوشاک
- کنفرانس جهانی حق ثبت انحصاری )Copy Right( در طراحی 

منسوجات چینی
- اهدای جوایز بسیار زیادی در حوزه های مرتبط با صنعت نساجی به 

دانشجویان، صنعتگران، محققان و ...

همچنین در طی این همایش ها از طرح دولت محلی با همکاری انجمن 
ملی صنایع نساجی و پوشاک چین جهت ایجاد بزرگترین خوشه نساجی 

جهان در این منطقه نیز رونمایی شد.
مذکور  کنفرانس های  و  همایش ها  اجرای  برای  که  است  ذکر  شایان 
یافته  اختصاص  چین  دولت  توسط  دالر  میلیون  یک  حد  در  ای  بودجه 
با  برنامه ها  از  این حجم عظیم  باشکوه  به برگزاری بسیار  بود که منجر 

مهمانانی از بیش از 30 کشور دنیا گردید.
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جمع بندی
همانگونه که مشخص است کشور چین هم اکنون اصلی ترین بازیگر 
صنعت نساجی جهان می باشد. در گذشته این کشور تنها به نام تولیدکننده 
انبوه منسوجات عامه پسند و با کیفیت متوسط و با برخورداری از حداقل های 
اما امروز این کشور  طراحی بر مبنای معیارهای جهانی شناخته می شد. 
قصد دارد تا با بهره گیری از هنر طراحان مد و لباس سطح اول جهانی قدم 
در بخش لوکس و با ارزش افزوده باالی صنعت نساجی قرار دهد و بدین 
منظور با برگزاری این رخدادهای عظیم و دعوت از افراد بسیار صاحبنام 
عرصه جهانی و طراحان مد بسیار مطرح دنیا قصد شناسایی بیش از پیش 

پتاسنیل های خود در این صنعت بسیار عظیم را دارد.
پتانسیل های  بر  تکیه  با  کدام  هر  نیز  دیگر  کشورهای  دیگر  سوی  از 
با  برخورد  در  جبهه گیری  و  مقابله  عوض  در  می خواهند  خود  منطقه ای 
عظیم  صنعت  این  همکاری  با  آن،  محصوالت  و  چین  نساجی  صنعت 

فضاهای رشدی پیدا نموده و صنعت داخلی خود را تقویت نمایند.
اکثر  نساجی  انجمن های  نمایندگان  برنامه های  ارائه  در  مثال  عنوان  به 
کشورهای اروپای شرقی نظیر لهستان، اوکراین و ... به خوبی مشاهده می شد 
که این کشورها تمرکز خود را در عوض تولید نخ و پارچه بر روی استفاده 
با  دارند که  اند و قصد  داده  قرار  لباس های جدید  و  ایجاد مد  و  پارچه  از 
استفاده از پارچه های چینی که به سفارش آنها تولید می شوند، برندهایی در 
جهت پاسخگویی به نیاز روز بازار اروپا خلق نمایند که مشخصا ارزش افزوده 
آن نیز بسیار زیاد و قابل توجه است. همانگونه که مشخص است در این 
کشورها نیروی کار نسبت به سایر کشورهای اروپای غربی ارزان تر بوده و از 
سوی دیگر نزدیکی به بازار مصرف کننده های اروپای غربی سبب می شود 
که بتوانند سریع تر البسه و منسوجات خود را حتی در محموله های بسیار 
کوچک و سفارشی روانه بازار نمایند که این مسئله نقطه قوت آنها در قیاس با 
تولیدکنندگان چینی است و به همین دلیل این انجمن ها سیاست به اصطالح 
برد-برد )Win-Win( با تولیدکنندگان چینی در راستای این موضوع تدوین 

نموده اند و در حال پیگیری آن می باشند.
مشابه این سیاست نیز در مورد انجمن های صنایع نساجی کشورهای 
آمریکای مرکزی نظیر مکزیک، پرو، گواتماال و ... قابل مشاهده بود. این 
کشورها با بهره برداری از نیروی کار ارزان خود در قیاس با بازار آمریکا و 
کانادا و همچنین نفع بردن از جنگ تجاری بین چین و آمریکا توانسته اند 
تولیدکنندگان  تنها  نه  چینی،  منسوجات  رقابتی  قیمت  از  بهره برداری  با 
نمایند،  تقویت  قابل توجهی  میزان  به  را  خود  نهایی  کاالهای  و  البسه 
از  بسیاری  مناسب،  سرمایه گذاری  شرایط  ایجاد  با  دیگر  سوی  از  بلکه 
تولید  و  خود  کشور  در  سرمایه گذاری  به  ترغیب  را  چینی  تولیدکنندگان 

کاال در کنار مرزهای بازار بزرگی نظیر آمریکا نمایند.
نیز به نوعی دیگر مزایایی را  انجمن های نساجی کشورهای آفریقایی 

ایجاد نموده بودند که به رشد  برای سرمایه گذاران صنعت نساجی چین 
دولت  تازگی  به  حتی  و  نماید  کمک  آنها  متبوع  کشورهای  در  صنعت 
نیز  نساجی  صنعت  آکادمیک  آموزش  روی  بر  کشورها  این  در  چین 
سرمایه گذاری نموده است و اقدام به تاسیس دانشکده نساجی در اتیوپی، 

نیجریه و ... و تربیت مدرس برای آنها نیز نموده است.
حد کالن صنعت  در  سیاستی  اصوال  آیا  که  است  این  در  سوال  حال 
نساجی در ایران وجود دارد یا خیر؟ و اگر همچنین موضوعی تاکنون مورد 
توجه قرار نگرفته است، هم اکنون سیاست نساجی ایران در این بازار به 
شدت رقابتی جهانی به چه صورتی بایستی تدوین شود تا در آینده بتوانیم 

حرفی در عرصه جهانی داشته باشیم؟
تولید  از  نساجی  زنجیره صنعت  باشیم که کل  بایستی کشوری  ما  آیا 
پلی  استر،  )پلی  مصنوعی  الیاف  و  ابریشم(  و  پشم  )پنبه،  طبیعی  الیاف 
منسوجات  پوشاک،  نظیر  نهایی  محصوالت  تا   )... و  اکریلیک  پروپیلن، 

خانگی و ... را به صورت کامال داخلی تامین نماییم؟
آیا سرمایه گذاری زیاد در عرصه تولید نخ های پنبه ای با توجه به محدود 
بودن منابع داخلی تامین الیاف پنبه و همچنین سرمایه گذاری بسیار زیاد 
کشورهای تولید کننده الیاف پنبه )نظیر ازبکستان و ...( در حوزه ریسندگی 
و بافندگی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر و ممانعت آنها از فروش پنبه خام به 
ایران در آینده می تواند سیاست درستی باشد؟ یا می توان این سرمایه گذاری 
را به سمت تولید الیاف اکریلیک و اکریلونیتریل که نیاز بسیار اساسی صنعت 
فرش ماشینی ایران است و منجر به تکمیل زنجیره ایجاد ارزش افزوده در 

این بخش از صنعت نساجی باشد می توان سوق داد؟
یا  و  واردات  ممنوعیت  نظیر  دولتی  حمایتی  اهرم های  روزی  اگر 
تعرفه های باال از بخش های مختلف صنعت نساجی برداشته شود، کدام 

بخش ها قابلیت ادامه حیات در بازار جهانی را دارند؟
محدودیت های  دلیل  به  که  ایران  پوشاک  کوچک  تولیدکنندگان  آیا 
را   ... و  برندینگ  طراحی،  بخش  در  سرمایه گذاری  قابلیت  اکثرا  موجود 
به  دسترسی  یعنی  بازار  این  بر  حاکم  نسبی  مزایای  از  می توانند  ندارند 
 80 بزرگ  بازار  به  دسترسی  کرده،  تحصیل  و  ارزان  نسبتا  کار  نیروی 
بزرگ  بسیار  بازارهای  به  دسترسی  همچنین  و  کشور  داخل  میلیونی 
منطقه ای در کشورهای خاورمیانه، آسیای میانه و ... بهره برداری الزم را 
بنمایند و یا فقط به صورت کوتاه مدت به اهرم های حمایت دولتی در ایجاد 
ترکیه دل خوش  از سایر کشورها مخصوصا  واردات پوشاک  محدودیت 

کرده اند؟ و بسیاری از آیا های دیگر ... .

مراجع: 
و  رشته ها  نشریه  و  ایران  نساجی  صنایع  انجمن  الملل  بین  روابط  کمیته  گزارش 

بافته ها-شماره 481 
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۴ راهبرد توسعه کشت پنبه در کشور
گزارشی از نخستین همایش ملی روز جهانی پنبه در کاشمر

به مناسبت هفتم اکتبر، همایش ملی روز جهانی پنبه در کاشمر روز دوشنبه 
15 مهرماه 1398 و با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از مسئوالن 
و متولیان صنعت پنبه کشور برگزار شد که در ادامه، توجه خوانندگان گرامی را 

به گزارش این مراسم جلب می نماییم.

قرائت پیام وزیر
در  پنبه  جهانی  روز  ملی  همایش  اولین  به  پیامی  در  حجتی  محمود 
ایران که در شهرستان کاشمر برگزار شد، اظهار کرد: سوابق درخشان 
صنعت پنبه کشور، مسئولیت ما را در بهبود شرایط آن و تقویت زنجیره 
ارزش پنبه از مزرعه تا صنعت سنگین می کند و دستیابی به این مهم 
تشکل های  و  صنعت  تعامل  و  همکاری  مشارکت،  با  جز  آن  تداوم  و 
مرتبط میسر نخواهد بود. متن کامل پیام وزیر جهاد کشاورزی به این 
کلیه  زحمات  از  قدردانی  و  پنبه  جهانی  روز  تبریک  است: ضمن  شرح 
در  راهبردی  عنوان محصول  به  پنبه  اندرکاران محترم همایش،  دست 
ضروری ترین مصارف جامعه اعم از پوشاک، روغن، خوراک دام و سایر 
دارد.  اشتغال  و حفظ  ملی  اقتصاد  در  مهمی  نقش  محصوالت صنعتی، 
در شرایط فعلی و به منظور کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم، 
گرچه  است.  انکارناپذیر  ضرورت  یک  پنبه  پایدار  توسعه  به  دستیابی 
نیازها و فرصت های  اما حجم  بوده؛  امیدبخش  اخیر  اقدامات سال های 
پیش  رو برای پایداری تولید این محصول فراتر از اقدامات موجود است. 

شرایط  بهبود  در  را  ما  مسئولیت  کشور،  پنبه  صنعت  درخشان  سوابق 
می کند  سنگین  صنعت  تا  مزرعه  از  پنبه  ارزش  زنجیره  تقویت  و  آن 
و دستیابی به این مهم و تداوم آن جز با مشارکت، همکاری و تعامل 
صنعت و تشکل های مرتبط میسر نخواهد بود. برای مهیا نمودن زمینه 
توسعه پایدار کشت و تولید پنبه؛ افزایش عملکرد، بهبود کارایی مصرف 
آب، توسعه ضریب مکانیزاسیون و انتقال فناوری از راهبردهای اساسی 
است که انتظار می رود در ستاد و سازمان های جهاد کشاورزی استان ها 
در دستور کار قرار گیرد. امید دارم این نشست فرصتی فراهم نماید تا 
با همکاری  بار دیگر توجهات به سمت محصول ارزشمند پنبه جلب و 
بازرگانی،  و  تولید  زنجیره  در  خصوصی  بخش  و  مسئولین  همه جانبه 

تصمیمات موثری در زمینه ارتقای پنبه کشور اتخاذ گردد.
چرخه صنعت، اشتغال و صادرات کشور را باید با پنبه گره زد

در این همایش، معاون زراعت وزارت جهادکشاورزی گفت: چرخه صنعت، 
اشتغال، ارزش افزوده و صادرات کشور را باید با پنبه گره زد. عباس کشاورز در 
همایش ملی روز جهانی پنبه که برای نخستین بار در کشور همزمان با هفتم 
اکتبر در کاشمر برگزار شد، افزود: با بررسی صورت گرفته در سال 92 حدود 
8 محصول 94 درصد واردات کشور را تشکیل  می دهند، به نوعی وابستگی، 
امنیت غذایی، ارزی که از کشور خارج می شود و فرصت اشتغالی که از دست 
می دهیم به دلیل این هشت محصول است. وی اظهار کرد: به رغم اینکه 
در دهه 70 و 80 صادرکننده پنبه بودیم اما طی سال های 90 تا 92 کمتر از 
40 درصد نیاز کشور به پنبه در داخل تولید می شد، حال آن که در دنیا نسبت 

به پنبه توجه خاصی صورت گرفته و صنعتگران به این حوزه وارد شده اند.
کشاورز با بیان اینکه پنبه مثل شکر وگندم نیست که ما در بعضی از آن ها 
هنوز واردکننده هستیم، اظهار کرد: پنبه محصولی است که اسباب توسعه 
است و ایجاد ارزش افزوده می کند. وی عنوان کرد: تمام کشورها مثل استرالیا 
فارغ از اینکه بنیه اقتصادی شان خوب است یا کشورهای کمتر توسعه یافته 
مثل هند و پاکستان حمایت خاصی از محصول پنبه می کنند، زیرا ایجاد 
ثروت، فرصت و ارزش افزوده به علت فرایند بسیار متنوع صنعتی و تقاضای 

روزافزون برای کیفیت الیاف طبیعی است.
کشاورز ادامه داد: پنبه یکی از چند محصولی است که تمام تکنولوژی های 
کشاورزی را دارد و این نشان می دهد باید به این محصول توجه کرد، همچنین 
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فراوانی ارز و عدم توجه به تولید داخلی و عدم بینش مناسب به توسعه کشور 
موجب شده به طور جدی به این امر نپردازیم. وی با ابراز تاسف از اینکه ما 
عمیق و دوراندیش و مستمر به مسائل نگاه نمی کنیم؛ گفت: خوشبختانه در 
سال های اخیر از نظر ورود کشور به امر پنبه بعد از گندم و چغندر به سمت 

موضوع تحقیقات پنبه رفته ایم.
موسسه  زمینه  این  در  کرد:  اظهار  جهادکشاورزی  وزارت  زراعت  معاون 
تحقیقاتی پنبه تشکیل دادیم که این نشان می دهد توجه در باب تحقیقاتی 
انجام شده و بر اساس آن ظرف 4 تا 5 سال 20 درصد وابستگی کشور را در 
مورد پنبه کم کردیم که البته راضی کننده نیست ولی گام خوبی است البته هنوز 
چالش هایی نیز داریم. وی در ادامه با اشاره به اینکه شفاف شدن نرخ ارز باعث 
توجه به پنبه شده است، بیان کرد: کارخانه های نساجی کمک کردند انگیزه در 
کشاورزان ایجاد شود تا به پنبه توجه کنند، به طوری که در همه استان ها سطح 
زیرکشت پنبه باال رفته و برخی استان ها مثل گلستان، فارس، خراسان رضوی و 

اردبیل رشد شگفت انگیزی داشته و اکنون رکورد عملکرد را دارند.
کشاورز همچنین به چالش های حوزه محصول پنبه اشاره کرد و گفت: 
اولین چالش میزان عملکرد است که نمی توانیم با این عملکرد رقابت کنیم، 
متاسفانه در محصول پنبه عملکردمان قابل قبول نیست ولی در مورد گندم، 
چغندر و سیب زمینی این میزان باال رفته بنابراین باید روی رقم، مدیریت 
تولید، تکنولوژی و درآمد آن کار کنیم. معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی 
دومین مشکل محصول پنبه را هزینه باالی تمام شده دانست و افزود: عالوه 
بر پایین بودن عملکرد و باال بودن هزینه ها، حجم مکانیزاسون این محصول 
پایین است به طوری که در خصوص برداشت، فقط دستگاه غوزه چین درست 
کردیم و کشاورزان با دست برداشت می کنند بنابراین نمی توانند با کشورهای 
پیشرفته رقابت کنند. وی گفت: سومین چالش این محصول آب است به 
طوری که پنبه در بین پنج گروه اول مصرف آب است که باید این چالش 
حل و فصل شود. برای افزایش حاصلخیزی کشاورزی و کاهش مصرف آب 
محصول پنبه راه حل هایی وجود دارد که در خراسان رضوی و داراب در استان 
فارس کشاورزان از آن بهره مند شدند که کاهش 25 تا 40 درصدی مصرف 

آب را به همراه دارد.
کشاورز اظهار کرد: با تکنولوژی کشت نشایی به جای 30 کیلو بذر با 8 
کیلو بذر می توان نسبت به کاهش هزینه ها اقدام کرد و مشکل تکنولوژی 
هم ندارد، بنابراین باید مسائل پنبه را  جدی بگیریم. وی در ادامه با تاکید 
برگسترش آبیاری میکرو برای پنبه که در افزایش تولید و کاهش هزینه 
معجزه می کند؛ گفت: باید برای ارائه یک پکیج کاهش هزینه و افزایش تولید 
برنامه ریزی کنیم. در حوزه پنبه تکنولوژی هایی وجود دارد اما نیاز به مراقبت و 
مدیریت دارد پس ما باید برای نهادهای خصوصی خدمات فنی فراهم کنیم تا 
به کشاورز این خدمات را ارائه کند. معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: 
در حال حاضر بذر عرضه شده استاندارد است اما با ایده آل فاصله دارد که باید 
در این زمینه سرمایه گذاری صورت گیرد و تمام بذر پنبه دلینته در خاک رود 
و ارقام کیفی یکنواخت باشند، هرچند در حوزه بذر گام های خوبی برداشته 

شده اما باید ترقی کند.
او ادامه داد: در حوزه بازرگانی نیز باید نسبت به واردات محصوالت پنبه ای 
اعم از نخ و پارچه و... چه قاچاق و غیر قاچاق سخت گیری کنند، ما اگر اشتغال 
و رونق کسب و کار می خواهیم  پنبه یکی از آن هاست بنابراین ما باید نسبت 
به رویکرد خارج از مرز سخت گیری کنیم و از تولیدات داخل حمایت کنیم 
زیرا این سرزمین این ظرفیت را دارد. وی موضوع تغییر اقلیم را به نفع پنبه 
دانست و افزود: هرچند کشاورز حق انتخاب دارد اما باید سیاست های ما در 
حمایت از تولید پنبه تغییر کند تا عملکردمان باالی 3.5 تن برود. با توجه به 
اینکه محصول پنبه بازار تجارت خوبی دارد بنابراین قیمت های تضمینی نیاز 

نیست و فقط باید کارآفرینان حوزه صنعت نساجی روی کیفیت کار کنند.

کاشت بیش از 9۰ هزار هکتار پنبه در کشور
در این همایش همچنین مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
امسال 90 هزار و 250 هکتار در کشور پنبه کشت شده که در مقایسه با سال 
گذشته رشد 27 درصد داشته است. ابراهیم هزارجریبی افزود: امیدواریم با 
تالش هایی که صورت گرفته در عملکرد هم شاهد رشد 80 درصدی باشیم 
و به تولید 228 هزار تن که طبق برنامه است، برسیم. وی پیش بینی کرد: 
امسال حدود 65 تا 70 هزار تن الیاف پنبه تامین شود که براساس مصرف 

سال گذشته 50 درصد از نیاز کشور تامین خواهد شد.
هزارجریبی بیان کرد: هرچند کشاورزان به برنامه  خوداتکایی لبیک گفتند 
و سطح زیر کشت و عملکردها افزایش یافت اما هنوز راضی کننده نیست 
و انتظار داریم حاصل کار کشاورزان به نحو مطلوبی خریداری شود تا در 
سال های آینده توسعه این محصول را به صورت پایدار داشته باشیم. وی 
به  گفت:  و  دانست  پنبه  زراعت  اصلی  معضالت  از  یکی  را  آفات  کنترل 
رغم اینکه پنبه از گیاهان پرآفت است، اما پاییز سال قبل در این خصوص 
نشست های متعددی داشتیم که نتیجه آن منجر به تشکیل کمیته تخصصی 
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گیاه پرشکی پنبه در سازمان حفظ نباتات شد.
مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی افزود: سه استان مهم گلستان، 
خراسان رضوی و فارس را در پایلوت های حمایتی قرار دادیم و امسال با 
توجه به اینکه در برخی از مناطق آفات بیشتری داشتیم، کنترل بهتری 
صورت گرفت. وی ادامه داد: سازمان حفظ نباتات باید سبد سموم مربوط 
به آفات مختلف را متنوع کرده تا کشاورزان استفاده بهتری ببرند هرچند 
در  اینکه  رغم  به  دارد.  قرار  کار  دستور  در  هم  بیولوژیک  مبارزه های 
بخش برداشت پنبه گام های خوبی برداشته شده و تسهیالت کم بهره و 
یارانه های دولتی تامین شد اما بنا به دالیلی نشد کمباین ها را از کشورهای 
تولیداتی  مختلف وارد کنیم. هزارجریبی عنوان کرد: شرکت های داخلی 
از کمباین ها دارند که گالیه کشاورزان در خصوص کیفیت نداشتن این 

کمباین ها را در برداشت و دیگر ایرادات اعالم شد.

پنبه کاران بدون حمایت نمی توانند در بازارهای جهانی رقابت کنند 
رئیس موسسه تحقیقات پنبه کشور نیز گفت: با توجه به اینکه بسیاری از 
کشورهای دنیا ارقام قابل توجهی را به عنوان یارانه به این محصول اختصاص 
بتوانند در  می  دهند برای کشاورزان داخلی سخت است که بدون حمایت 
بازارهای جهانی رقابت کنند. قربانعلی روشنی در نخستین همایش ملی روز 
جهانی پنبه که همزمان با برگزاری اجالسیه این محصول در ژنو سوییس 
مجتمع  در  پنبه کاران  و  استانی  کارشناسان کشوری،  مسئوالن،  با حضور 
فرهنگی-هنری سرو کاشمر برگزار شد افزود: چون پنبه با ارزش ترین گیاه از 
نظر ارزش افزوده در دنیاست به همین خاطر اکثر کشورهای توسعه یافته به 
این محصول توجه ویژه ای دارند. وی اضافه کرد: طرح کالن پنبه تراریخته 
شاید یکی از راهکارها برای فرار از سم پاشی های بی رویه محصول پنبه باشد 
هرچند برخی افراد مخالف سم هایی که به محیط، آب و خاک خسارت می زند 
نیستند ولی وقتی در محصولی تغییرات ژنتیکی اتفاق بیفتد بیش از حد در 

مورد آن تبلیغات منفی می کنند.
رئیس موسسه تحقیقات پنبه کشور گفت: پنبه محصولی است که باید 
برای فناوری  های بعد از کشت آن سرمایه گذاری کنیم و مکانیزاسیون را به 
کمک این محصول بیاوریم اما در این عرصه غفلت کرده ایم. روشنی افزود: 
در صنعت الیاف فقط 500 میلیارد دالر سود وجود دارد ولی ما خیلی راحت 
غفلت کردیم و تسلیم شعاری شدیم که می گوید لذتی که در واردات است 

در تولید نیست. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز با اشاره 
به جایگاه و اهمیت استراتژیک محصول پنبه، گفت: اگر می خواهیم در 
روستاها شغل ایجاد کنیم و خانه ها را در سطح روستاها تبدیل به کارخانه 
کنیم باید به محصول پنبه توجه جدی داشته باشیم. علی رسولیان با بیان 
اینکه با بررسی وضعیت بازار و موضوع قاچاق و کاالی خارجی باید مانع 

از ورود کاالهایی شویم که در داخل کشور تولید می شود، افزود: با توجه به 
اینکه عمده کاالی قاچاق مربوط به محصوالت نساجی است، اگر در این 
حوزه تولید خوب و با کیفیت داشته باشیم می توانیم با نمونه محصوالت 
خارجی رقابت کنیم. وی با تأکید بر اینکه در شرایطی که با تحریم مواجه 
هستیم اما در بحث صادرات نساجی و پوشاک در کشور و استان از رشد 
36 درصدی برخوردار بودیم، ابراز کرد: اگرچه در سال های گذشته یکی از 
رقبای جدی حوزه تولیدات، قاچاق بوده است اما تحریم و فشار در راستای 

مقابله با قاچاق نقش مهمی داشته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه در 
استان به دنبال توسعه بخش های تولیدی و زیرساخت های آن هستیم، بیان 
کرد: 33 درصد تولید نخ در خراسان رضوی افزایش یافته است و امیدواریم 
اینکه خراسان  با اشاره به  این روند توسعه بهتر و بیشتری پیدا کند. وی 
رضوی از دیرباز از توانمندی، پتانسیل و ظرفیت باالیی در حوزه تولید پنبه 
برخوردار است، یادآور شد: تالش می کنیم شهرک پوشاک و نساجی را با 
کمک صنعتگران و اصناف استان در مشهد ایجاد کنیم. رسولیان افزود: با 
مدیریت صحیح فرآیند می توانیم در حوزه صادرات و مقابله با قاچاق اثرگذاری 
خوبی داشته باشیم و از سهم 2 میلیاردی سوغات استان سهم قابل توجهی 
به این حوزه اختصاص دهیم. وی با بیان اینکه 40 درصد محصوالت پنبه 
را برای نیاز کشور وارد می کنیم، اظهار کرد: مجموعا ساالنه 130 هزار تن 
پنبه در کشور تولید و وارد می شود و این در حالی است که ظرفیت واحدهای 
تولیدی بیش از 180 هزار تن است بنابراین ضرورت دارد تفاوت 50 هزار تنی 

این محصول را در میزان مصرف، کاهش دهیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه 
در راستای افزایش تولید پنبه و توجه به این محصول به عنوان یک محصول 
استراتژیک باید اقدامات و برنامه ریزی های علمی و راهبردی انجام شود، 
خاطرنشان کرد: آمادگی داریم طرح پایلوت الگوی اصالح کشت پنبه را در 
خراسان رضوی اجرایی و پیگیری کنیم، چرا که صنعت برای توسعه وابستگی 

جدی به این محصول دارد.
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چرا دست کارآفرینان به کار نمی رود؟
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بررسی کرد:

صنفی  انجمن های  عالی  کانون  دبیرکل 
کسب و کار  فضای  اینکه  بیان  با  کارگران 
مهیا  کارآفرینان  و  التحصیالن  فارغ  برای 
نیست بر ضرورت حذف مقررات زائد و موانع 
ابوی  کرد. هادی  تاکید  در کشور  کسب و کار 
تاکیدات  به  اشاره  با  »ایسنا«  با  گفتگو  در 
فضای  اصالح  در  رهبری  معظم  مقام 
نسبت  رهبری  اینکه  گفت:  کشور  کسب و کار 
گزارش هایی  و  دارند  دغدغه  مسئله  این  به 
می دهد  نشان  می کنند  رویت  ایشان  که 
مساعد  کارآفرینان  برای  کسب و کار  فضای 
گران  و  سخت  قدری  به  فضا  این  و  نیست 
و  تولیدکننده  حتی  هیچ کسی  دیگر  که  شده 

نمی رود. کار  به  کارآفرین دستش 
راه اندازی  ما  متاسفانه  داد:  ادامه  وی 
کسب و کار و اشتغال را گران کرده ایم و شرایط 
کسی  اگر  که  زده ایم  رقم  به گونه ای  را  کار 
بگیرد  مجوزی  کار  یک  ایجاد  برای  بخواهد 
کند.  طی  را  فراوانی  نشیب های  و  فراز  باید 
کرد:  خاطرنشان  کارگری  مسئول  مقام  این 
بعد  تحصیلکرده  جوان  نیروهای  از  تعدادی 
ایده ای  و  طرح  می نشینند  فارغ التحصیلی  از 
برسانند؛  تولید  به  تا  می پرورانند  ذهن  در  را 
عملیاتی  را  خود  ایده  می خواهند  وقتی  ولی 
پاگیر  و  دست  قوانین  و  مقررات  با  کنند 
ایده  تبدیل  برای  و  می شوند  روبه رو  بسیاری 
دستگاه های  و  سازمان ها  از  باید  محصول  به 
اداره  دارایی،  شهرداری،  از  اعم  مختلف 
در حالی که  باشند؛  داشته  مجوز  و...  بهداشت 
هر کدام از این کارها مدت ها زمان می برد و 
پیگیری طرح و  از  افراد  این گونه می شود که 

ایده خود صرف نظر می کنند.

بازارهای  تسخیر  دلیل 
چین توسط  جهانی 

غول  یک  به  چین  امروز  اگر  گفت:  ابوی 
دنیا  تمام  تولیداتش  و  شده  تبدیل  اقتصادی 
را  آسیا و خاورمیانه  اروپا،  آمریکا،  بازارهای  و 
گرفته به این دلیل بوده که فضای کسب و کار 
و  کرده  آسان  و  سهل  خود  مردم  برای  را 
قوانین زائد را برداشته است. وی ادامه داد: در 
به  شاغل  افراد  محل سکونت  از  بخشی  آنجا 
کارگاه تبدیل شده و بخشی دیگر دفتر قبول 
و پذیرش سفارش ها است و فرد در کنار خانه 
است؛  محصول  فروش  و  تولید  مشغول  خود 
انجام  را  کاری  چنین  بخواهیم  ما  اگر  ولی 
از  و  می کنند  تعیین  سنگین  مجازات  بدهیم 
شهرداری تا مالیات و دارایی هرکدام مانعی بر 

سر راه کارآفرین ایجاد می کنند.

ایرانی  فروش کاالی 
باشد افتخار  باید یک 

صنفی  انجمن های  عالی  کانون  دبیرکل 
فرار  پدیده  رواج  به  اشاره  با  کارگران 
می خواهد  که  کسی  کرد:  تصریح  مالیاتی 
اینکه  از  قبل  کند  راه اندازی  کسب و کاری 
و  اولیه  مواد  تامین  و  تولید  خط  فکر  به 
می کند  فکر  این  به  باشد  کاالیش  عرضه 
و  بزند  دور  را  و شهرداری  دارایی  که چطور 
فروشش را کم اعالم کند؛ در حالی که فروش 
همه  و  باشد  افتخار  یک  باید  ایرانی  کاالی 
تولید  تا  کنند  کمک  سازمان ها  و  دستگاه ها 
افراد  و  بگیرد  شکل  کشور  در  دغدغه  بدون 
ظهور  به  را  خود  کارآفرینی  ایده های  خالق 

برسانند. بروز  و 
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گزارش

تجربه ترکیه برای جذب سرمایه گذاری خارجی
معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش کرد:

نشان دهنده  خارجی  سرمایه گذاری  جذب  در  ترکیه  تجربه  ارزیابی 
خارجی  بیشتر سرمایه  به منظور جذب هر چه  این کشور  که  است  آن 
از ژانویه سال 2012 سیاست های جدیدی را در دستور کار قرار داده 
مشوق های  کند.  تجربه  مسیر  این  در  را  مناسبی  روند  توانسته  و 
دربرگیرنده  کشور  این  سوی  از  شده  پیش بینی  سرمایه گذاری 
»سرمایه گذاری های  عمومی«،  »سرمایه گذاری های  محور  پنج 
»سرمایه گذاری های  اولویت دار«،  »سرمایه گذاری های  منطقه ای«، 

)راهبردی(« می شود. استراتژیک  کالن« و »سرمایه گذاری های 
به گزارش دنیای اقتصاد، مشوق های سرمایه گذاری مزیت اقتصادی 
قابل اندازه گیری است که دولت ها برای بنگاه های خاص یا مجموعه ای 
از بنگاه ها با هدف هدایت سرمایه گذاری به سمت بخش ها یا مناطق 
موردنظر یا تحت تاثیر قراردادن رفتار سرمایه گذاران ارائه می کنند؛ این 
توجه  با  باشد.  اجتماعی  و  گمرکی  مالیاتی،  مالی،  می توانند  مشوق ها 
وزارت  برنامه  و  معاونت طرح  خارجی  مقوله جذب سرمایه  اهمیت  به 
سال های  در  ترکیه  تجربه  به  گزارشی  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 
برای  ترکیه  گزارش،  این  براساس  است.  پرداخته  زمینه  این  در  اخیر 
استانی  طبقه بندی   6 خارجی  سرمایه گذاری  اهداف جذب  به  دستیابی 
در نظر گرفته که براساس آن 8 استان در منطقه یک، 13 استان در 
 16 چهار،  منطقه  در  استان   17 منطقه سه،  در  استان   12 دو،  منطقه 

استان در منطقه 5 و 15 استان نیز در منطقه 6 دسته بندی شده اند.

طرح مشوق سرمایه گذاری عمومی
از  طرح صرف نظر  این  در  ترکیه  گرفته  طبقه بندی صورت  براساس 
که  پروژه هایی  کلیه  انجام شود،  منطقه سرمایه گذاری  کدام  در  اینکه 
ظرفیت خاصی را برآورده می کنند و حداقل مقدار ثابت سرمایه گذاری 
عمومی  سرمایه گذاری  مشوق های  طرح  چارچوب  در  باشند،  داشته  را 
لیر  میلیون  یک  ثابت  سرمایه گذاری  حداقل  مقدار  می کند.  پشتیبانی 
ترکیه درمناطق یک و دو و 500 هزار لیر ترکیه در مناطق 3 تا 6 در 

نظر گرفته شده است.

منطقه ای مشوق سرمایه گذاری  برنامه 
این  منطقه ای  سرمایه گذاری  مشوق  برنامه  براساس  دیگر،  سوی  از 
مربوطه  مشوق های  طریق  از  باید  که  صنایعی  از  دسته  آن  کشور، 
مورد پشتیبانی قرار گیرند بر مبنای توانایی بالقوه رقابتی استان مزبور 
از  یک  هر  برای  سرمایه گذاری  ثابت  مبلغ  حداقل  می شوند.  تعیین 
پایین ترین  به گونه ای که  است؛  شده  گرفته  نظر  در  مناطق  و  صنایع 
مبلغ سرمایه گذاری در مناطق یک و دو برابر با یک میلیون لیر ترکیه 
با  برابر  دیگر  باقیمانده  منطقه  چهار  برای  مبلغ  این  درحالی که  است؛ 

500 هزار لیر ترکیه است.

حمایتی اقدامات 
فراهم کردن هرچه  به منظور  این کشور  استان ها  از دسته بندی  پس 
طرح های  پیش بینی  به  اقدام  خارجی  سرمایه  جذب  زمینه  بیشتر 
حمایتی از سرمایه گذاران کرد که در این خصوص می توان به »معافیت 
سرمایه گذاری  شامل  طرح  این  کرد.  اشاره  افزوده«  ارزش  مالیات  از 
داخل  در  تامین شده  یا  وارداتی  تجهیزات  و  ماشین آالت  زمینه  در 
کشور می شود. »معافیت از عوارض گمرکی« یکی دیگر از طرح های 
می شود  محسوب  کشور  این  سوی  از  شده  گرفته  نظر  در  حمایتی 
تجهیزات  و  ماشین آالت  زمینه  در  سرمایه گذاران  آن  براساس  که 
از  مربوطه  مشوق  گواهی  در  شده  تعیین  چارچوب  با  مطابق  وارداتی 
سومین  مالیات«  »کسر  بود.  خواهند  معاف  گمرکی  عوارض  پرداخت 
طرح حمایتی است که براساس پیش بینی صورت گرفته از سوی این 
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گزارشخبرنامه

مالیات  مشمول  یافته  کاهش  نرخ  براساس  سرمایه گذار  درآمد  کشور 
مورد  مبلغ  به  مربوطه  ارزش  کل  که  زمانی  تا  و  گرفت  خواهد  قرار 
سرمایه گذاری  جهت  دولت  شده  تعیین  آورده  نرخ  مبنای  بر  محاسبه 
بود.  خواهد  مالیاتی  تخفیف  مشمول  سرمایه گذار  باشد،  نرسیده  مزبور 
این  حمایتی  طرح های  از  دیگر  یکی  تکلیفی«  درآمد  بر  »معافیت 
اعمالی  تکلیفی  مالیات  ترکیه  زمینه  این  در  می شود.  محسوب  کشور 
بر درآمد کارکنان، جهت کارکنان جدیدی که در چارچوب  مالیات  بر 
پشتیبانی  این  البته  نخواهد کرد.  اعمال  سرمایه گذاری جذب می شوند 
قابل  منطقه  یک  در  گرفته  صورت  سرمایه گذاری های  برای  صرفا 

است.   اعمال 
اجتماعی«  تامین  بیمه  درخصوص »حق  نیز  حمایتی ای  ترکیه طرح 
این خواهد  بر  را  اقتصاد فرض  وزارت  آن  براساس  نظر گرفته که  در 
برای  اجتماعی  تامین  بیمه  حق  با  مرتبط  هزینه های  که  گذاشت 
مربوطه  مبلغ  به  جدید  سرمایه گذاری  جهت  شده  جذب  کارکنان 
حداقل دستمزد قانونی تادیه خواهد شد. این پشتیبانی نیز صرفا برای 
خواهد  اعمال  قابل  یک  منطقه  در  گرفته  صورت  سرمایه گذاری های 
از دیگر طرح های حمایتی  نیز  بهره«  نرخ  بود. »پشتیبانی درخصوص 
این کشور محسوب می شود. این پشتیبانی جهت آن دسته از وام های 
سرمایه گذاری ارائه می شود که به منظور تامین مالی سرمایه گذاری های 
ثابت  مبلغ  از  70درصد  حداکثر  و  شده  استقراض  سال  یک  مدت  به 
شامل  را  باشد  رسیده  ثبت  به  مربوطه  گواهی  در  که  سرمایه گذاری 
به  نسبت  خاصی  سقف  تا  حداکثر  اقتصاد  وزارت  اساس  براین  شوند. 

پرداخت بخشی از سهم بهره/سود متعلق به وام اقدام خواهد کرد.  
در  به  بسته  زمین«  »اختصاص  خود  حمایتی  طرح های  در  ترکیه 
دسترس بودن زمین دولتی در محل های مورد نظر سرمایه گذار را نیز 
در نظر گرفته است و بر این اساس نسبت به واگذاری زمین های مزبور 
اقدام  سرمایه گذاری  جهت  دارایی  وزارت  اصول  و  قواعد  با  مطابق 
خواهد کرد. هشتمین طرح حمایتی پیش بینی شده از سوی این کشور 
منوط  طرح  این  می گردد.  باز  افزوده«  ارزش  مالیات  »عودت  به  نیز 
میلیون   500 سرمایه گذاری  ثابت  مبلغ  حداقل  که  بود  خواهد  آن  به 
ساختمانی  مخارج  از  وصولی  افزوده  ارزش  مالیات  باشد،  ترکیه  لیر 
راهبردی  سرمایه گذاری های  برای  گرفته  صورت  ساخت وسازهای  و 
مسترد خواهد شد. این پشتیبانی برای آن دسته از سرمایه گذاری هایی 
ارائه می شود که براساس برنامه مشوق سرمایه گذاری راهبردی واجد 

شرایط تشخیص داده شوند.

اولویت مشوق های سرمایه گذاری دارای 
با توجه به حمایت های پیش بینی شده از سوی ترکیه حال این سوال 

طرح های  میان  در  را  طرح هایی  چه  کشور  این  که  می شود  مطرح 
گرفته  صورت  دسته بندی  براساس  است.  گرفته  نظر  در  اولویت دار 
زیر  سرمایه گذاری  موضوعات  کشور  این  ذی ربط  نهادهای  سوی  از 
الزامات کشور  اولویت در چارچوب  به عنوان سرمایه گذاری های دارای 

است. تعیین شده  ترکیه 
از اولویت  سرمایه گذاری در این کشور شامل »سرمایه گذاری  برخی 
گردشگری،  توسعه  و  حفاظت  مناطق  در  گردشگری  حوزه  در 
حمل و نقل  حوزه  در  سرمایه گذاری  معدن،  حوزه  در  سرمایه گذاری  
سرمایه گذاری  دفاعی،  صنعت  سرمایه گذاری های  دریایی،  و  ریلی 
فرآورده های  داروسازی،  تومورشناسی،  فناوری،  زیست  حوزه  در 
میلیون   20 با  برابر  سرمایه گذاری  حداقل  با  دفاعی  صنایع  خونی، 
باد  تونل  آزمایشگاهی،  امکانات  حوزه  در  سرمایه گذاری  ترکیه،  لیر 
خودروسازی،  صنایع  برای  شده  ساخته  مشابه  سرمایه گذاری های  و 
وسایل  کلیدی،  صنایع  حوزه  در  سرمایه گذاری  دفاعی،  یا  فضایی 
نقلیه موتوری با حداقل سرمایه گذاری به مبلغ 300 میلیون لیرترکیه، 
حداقل  با  خودرو  موتورهای  تولید  و  ساخت  در  سرمایه گذاری 
و  تولید  سرمایه گذاری های  و  لیرترکیه  میلیون   75 سرمایه گذاری 
به  خودرو  الکترونیکی  تجهیزات  و  انتقال  مخصوص  قطعات  ساخت 

... می شود. لیرترکیه و  مبلغ حداقل 20 میلیون 

استراتژیک سرمایه گذاری  مشوق های 
برای  نیز  شرط  پنج  کشور  این  سرمایه گذاری  اولویت های  کنار  در 
در  است.  گرفته شده  نظر  در  استراتژیک  سرمایه گذاری  مشوق های 
که  می کند  پشتیبانی  سرمایه گذاری های  دسته  آن  از  برنامه  این  واقع 

شرایط زیر را داشته باشند: 

میانی  تولید محصوالت  از  واردات«،  تامین  براساس »استراتژی   -1
حساب  کسری  کاهش  باهدف  واردات  باالی  وابستگی  با  نهایی  و 

کند،  پشتیبانی  جاری 
تولید  ظرفیت  که  نهایی  و  واسط  وارداتی  کاالهای  انبوه  تولید   -2

داخلی کمتر از میزان واردات باشد، 
لیر ترکیه باشد،  3- حداقل میزان سرمایه گذاری ثابت 50 میلیون 

4- حداقل 40 درصد ارزش افزوده ایجاد کند و 
ترکیه  لیر  میلیون  یک  الزم  ثابت  سرمایه گذاری  میزان  حداقل   -5
دیگر  منطقه  چهار  در  ترکیه  لیر  هزار   500 و  دو  و  مناطق یک  برای 

است. 
آن دسته از سرمایه گذاری هایی که معیارهای مزبور را محقق نکنند، 

این طرح بهره مند شوند. از  نمی توانند 
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دنیای نساجی

اسـاس  بـر  مجلـه:  مترجمیـن  گـروه 
بـازار  بـا  ارتبـاط  در  کـه  جدیـدی  گـزارش 
در  پنبـه  جنـس  از  تاری پـودی  پارچه هـای 
شـده،  منتشـر  آن  چشـم انداز  و  آسـیا  قـاره 
میـزان درآمدهـای بـازار پارچه هـای پنبـه ای 
در آسـیا بـا افزایـش انـدک 2 درصـدی بـه 
رسـیده   2018 سـال  در  دالر  میلیـارد   43.9
کلـی  مصـرف  کـه  وجـودی  بـا  اسـت. 
کاهـش  بـا  چیـن  در  پنبـه ای  پارچه هـای 
مواجـه   2010-2019 دوره  در  پایـدار 
بـوده، امـا ایـن کشـور همچنـان بـه عنـوان 
بزرگتریـن مصرف کننـده پارچه هـای پنبـه ای 
در قـاره کهـن شـناخته می شـود و سـهم 32 
خـود  بـه  را  آسـیا  مصـرف  از کل  درصـدی 

چیـن  مصـرف  میـزان  می دهـد.  اختصـاص 
تقریبـا دوبرابـر بنـگالدش بـه عنـوان دومین 
پنبـه ای  پارچه هـای  بـزرگ  مصرف کننـده 
آسـیا می باشـد و مصـرف سـاالنه بنـگالدش 
شـده  بـرآورد  مترمربـع  میلیـون   869 رقـم 
بـا  ترکیـه  کشـور،  دو  ایـن  از  بعـد  اسـت. 
مترمربـع  میلیـون   819 بـر  بالـغ  مصرفـی 
پارچه هـای  بـزرگ  مصرف کننـده  سـومین 
می شـود. محسـوب  آسـیا  قـاره  در  پنبـه ای 

فروش و سرانه مصرف
بـا  چیـن  کشـور  فـروش،  ارزش  لحـاظ  از 
 13 ارزش  بـه  پنبـه ای  پارچه هـای  فـروش 
میلیارد دالر در سـال 2018 در صدر فهرسـت 

در  دیگـر، کشـور هنـد  از سـوی  دارد.  قـرار 
ایـن سـال 4.9 میلیـارد دالر پارچـه پنبـه ای 
فروختـه اسـت. این دو کشـور مجموعا سـهم 
اختیـار  در  آسـیا  بـازار  کل  از  درصـدی   63
دارنـد. بـر اسـاس ایـن گـزارش، کشـورهایی 
کـه در سـال 2018 باالتریـن سـرانه مصرف 
از:  را داشـته اند عبارتنـد  پنبـه ای  پارچه هـای 
ترکیـه )9985 مترمربـع بـه ازای هـر 1000 
نفـر(؛ بنـگالدش )5219 مترمربـع به ازای هر 
1000 نفـر( و ویتنـام )2483 مترمربع به ازای 

هـر 1000 نفـر(.

تولیدکنندگان در صدر  چین 
ایـن گـزارش،  در  بررسـی  مـورد  دوره  در 

نگاهی به بازار پارچه های پنبه ای در آسیا
چین همچنان به عنوان بزرگترین مصرف کننده پارچه های پنبه ای در قاره کهن شناخته 

می شود و سهم 32 درصدی از کل مصرف آسیا را به خود اختصاص می دهد.
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دنیای نساجیخبرنامه

میـزان تولیـد پارچه هـای پنبـه در قاره آسـیا 
کاهـش مالیمی را نشـان می دهـد. باالترین 
نـرخ رشـد تولیـد این نـوع پارچه ها در سـال 
2015 و معـادل 5.9  درصـد در سـال، بـه 
ثبـت رسـید. اوج تولیـد پارچه هـای پنبـه ای 
در قـاره کهـن مربـوط بـه سـال 2008 بوده 
بـه سـطح  تولیـد  ارزش  ایـن سـال  کـه در 
حـال،  ایـن  بـا  رسـید.  دالر  میلیـارد   59.6
تولیـد  میـزان   2018 تـا   2009 سـال  از 
نتوانسـته ضرباهنـگ گذشـته خـود را حفـظ 
کنـد و بـه صـورت مسـتمر با کاهـش مواجه 
تولیـد  2018 میـزان  بـوده اسـت. در سـال 
آسـیا  در  تاری پـودی  پنبـه ای  پارچه هـای 
رقـم 6.2 میلیـارد مترمربـع بـوده که نسـبت 
به سـال قبـل، کاهـش 4.2 درصدی داشـته 
پارچه هـای  تولیـد  ارزش،  نظـر  از  اسـت. 
پنبـه بـر مبنـای قیمت هـای صادراتـی، رقم 
بـرآورد   2018 میلیـارد دالر در سـال   46.9
شـده اسـت. در ایـن میـان، چیـن بـا سـهم 
40 درصـدی از کل، بزرگتریـن تولیدکننـده 
محسـوب  آسـیا  در  پنبـه ای  پارچه هـای 
بـا  ترکیـه  کشـور،  ایـن  از  بعـد  می شـود. 
تولیـدی بالـغ بـر 833 میلیـون مترمربـع در 
جایـگاه دوم قـاره کهـن قـرار دارد. جایـگاه 
سـوم نیـز در اختیار هنـد قـرار دارد و میزان 
سـال  در  هنـد  پنبـه ای  پارچه هـای  تولیـد 
اعـالم  مترمربـع  میلیـون   792 رقـم   2018

است. شـده 

پایداری روند صادرات
بـر اسـاس ایـن گـزارش، میزان صـادرات 
 2010-2018 دوره  در  پنبـه ای  پارچه هـای 
را  تغییـری  بـدون  و  ثابـت  نسـبتا  رونـد 
پارچه هـای  صـادرات  کل  می دهـد.  نشـان 
 2018 سـال  در  آسـیا  پنبـه ای  تاری پـودی 
شـده  عنـوان  مترمربـع  میلیـارد   2.2 رقـم 
کـه تقریبـا در سـطح صـادرات سـال قبلـی 
اسـت. در ایـن بخـش نیـز چیـن بـا سـهم 

بزرگتریـن  صـادرات،  کل  از  درصـدی   56
صادرکننـده پارچه هـای پنبـه قاره محسـوب 
از ایـن کشـور، پاکسـتان بـا  می شـود. بعـد 
بـا  هنـد  مترمربـع،  میلیـون   422 صـادرات 
صـادرات 118 میلیـون مترمربـع و ترکیـه با 
صـادرات 109 میلیـون مترمربع، بـا اختالف 
قـرار  بعـدی  رده هـای  بـه چیـن در  نسـبت 
دارنـد. سـه کشـور ذکرشـده رویهمرفتـه 29 
درصـد از کل صـادرات پارچه هـای پنبـه ای 

آسـیا را در اختیـار دارنـد.
از سـوی دیگـر، میـزان واردات پارچه های 
بـا  کهـن  قـاره  در  پـودی  تـاری  پنبـه ای 
 2018 سـال  در  درصـدی   4.9 افزایـش 
مواجـه بـوده و این قـاره تقریبـا 2.1 میلیارد 
مترمربـع از ایـن نـوع پارچه هـا را وارد کرده 
رشـد  نـرخ  بـا  واردات  حجـم  کل  اسـت. 
دوره  در  درصـدی   2.1 سـاالنه  میانگیـن 

باالتریـن  و  بـوده  مواجـه   2018 تـا   2007
نـرخ رشـد واردات در سـال 2017 گـزارش 
واردات  میـزان  سـال  ایـن  در  کـه  شـده 
بـا رشـد سـاالنه  آسـیا  پنبـه ای  پارچه هـای 

اسـت. بـوده  مواجـه  42 درصـد 
بنـگالدش  آسـیایی،  کشـورهای  بیـن  در 
پارچه هـای  واردکننـده  بزرگتریـن 
بـوده و  پنبـه ای در قـاره آسـیا  تاری پـودی 
 2018 ایـن کشـور در سـال  واردات  حجـم 
رقـم 873 میلیـون مترمربـع گـزارش شـده 
اسـت کـه حـدود 42 درصـد از کل واردات 
از  بعـد  می دهـد.  تشـکیل  را  آسـیا  قـاره 
 12 سـهم  بـا  ویتنـام  کشـور  بنـگالدش، 
دوم  جایـگاه  در  واردات  کل  از  درصـدی 
قـرار دارد و کشـورهای چیـن، هنگ کنـگ، 
رده هـای  در  ترکیـه،  و  کامبـوج  اندونـزی، 

هسـتند. واردکننـدگان  فهرسـت  بعـدی 
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دنیای نساجی

تجارت  جهانی  سازمان  آمار  جدیدترین  مجله:  مترجمین  گروه 
طی  جهانی  پوشاک  و  مد  صادرات  که  می دهد  نشان   )WTO(
 35.1 افزایش  با   2017 تا   2007 سال های  حدفاصل  دهه  یک  مدت 
این مدت  درصدی مواجه شده است؛ در حالی کل تجارت جهانی در 
سال  دو  یعنی   ،2007 سال  در  است.  داشته  افزایش  درصد   26.4
به  موسوم   ]1[ پوشاک  و  منسوجات  تجاری  توافق نامه  پایان  از  بعد 
پوشاک  جهانی  صادرات   ،Multifiber  Agreement-MFA
به 349 میلیارد دالر افزایش یافت. یک دهه بعد یعنی در سال 2017، 
بازه  همین  در  کرد.  پیدا  افزایش  دالر  میلیارد   471 به  صادرات  این 
 17.7 به   2007 سال  در  دالر  تریلیون   14 از  جهانی  تجارت  زمانی، 

تریلیون دالر در سال 2017 افزایش یافت.
رشد  قوی ترین  بررسی،  مورد  مدت  در  هند  گزارش،  این  اساس  بر 
کشور،  این  از  بعد  و  گذاشته  برجای  پوشاک  بین المللی  تجارت  در  را 
 2017 تا   2007 سال های  بین  دارند.  قرار  چین  و  خاورمیانه  برزیل، 
 20.1 ژاپن  28.6 درصد،  آمریکا  متحد  ایاالت  پوشاک  و  مد  صادرات 
درصد و اتحادیه اروپا 33.5 درصد رشد داشته است. همچنین در مورد 

چین که در سال 2001 وارد WTO شد، صادرات پوشاک این کشور 
بوده است. منطقه  93.3 درصدی مواجه  افزایش  با  یادشده  طی دوره 
خاورمیانه و استرالیا نیز از جمله باالنشینان فهرست هستند و صادرات 
نیز ظرف مدت ده سال منتهی به 2017 نزدیک  این مناطق  پوشاک 

به 100 درصد رشد نشان می دهد.

]1[ به موجب این توافق نامه که از سال 1974 تا پایان سال 2004 
پوشاک  صادرات  برای  سهمیه هایی  و  محدودیت ها  گردید،  اجرا 
کشورهای  مقصد  به  توسعه  حال  در  کشورهای  از  منسوجات  و 
و  آمریکا  متحد  ایاالت  اساس،  همین  بر  گردید.  اعمال  توسعه یافته 
واردات  خود،  داخلی  نساجی  صنایع  از  حمایت  هدف  با  اروپا  اتحادیه 
و  را محدود کردند  از کشورهای در حال توسعه  پوشاک و منسوجات 
از  مقادیر مشخصی  به صادرات  مجاز  تنها  توسعه،  حال  در  کشور  هر 
پوشاک و منسوجات به آمریکا و اتحادیه اروپا بود. با تاسیس سازمان 
سال  ابتدای  از   MFA به  موسوم  توافقنامه   )WTO( تجارت  جهانی 

2005 میالدی ملغی گردید.

رشد 35 درصدی تجارت پوشاک در یک دهه
صادرات مد و پوشاک جهانی طی مدت یک دهه حدفاصل سال های 2۰۰7 تا 2۰17 

با افزایش 35,1 درصدی مواجه شده است.
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سوئدی  شرکت  پوشاک«،  و  نساجی  »صنعت  ماهنامه  گزارش  به 
و   H&M، Monki برندهای  مالک   Hennes&Mauritz
برندهای  )مالک  ایندیتکس  اسپانیایی  گروه  همچنین  و   Weekday
زارا و ماسیمو دوتی(، هر دو در حال کاستن از فروشگاه های فیزیکی و 
 H&M اختصاص منابع بیشتر به بخش فروش آنالین خود هستند. برند
بعد از آنکه در سال گذشته میالدی حدود 140 فروشگاه خود را تعطیل 
کرد، برنامه های خود برای افتتاح فروشگاه های جدید را از 175 فروشگاه 
به 130 مورد در سراسر جهان تعدیل کرده است. این برند در حال کاهش 
ظرفیت های فروشگاهی خود در اروپاست و در سال جاری، فروشگاه های 
گروه  حال  همین  در  یافت.  خواهد  کاهش  اروپا  قاره  در   H&M برند 
ایندیتکس به عنوان شرکت مادر زارا، در سال گذشته 355 فروشگاه خود 
را تعطیل کرد و قصد دارد برای سال جاری میالدی در کنار افتتاح 300 

فروشگاه جدید، 250 فروشگاه موجود خود را نیز تعطیل نماید.
برنامه دو شرکت H&M و ایندیتکس برای فروش های آنالین در سال 
جاری، قابل توجه است. ایندیتکس تا اینجای سال 2019 فروشگاه های 

لبنان، مصر،  امارات متحده عربی،  را در عربستان سعودی،  آنالین خود 
بالغ  جمعیتی  مجموع  )با  اندونزی  و  اسرائیل، صربستان،  رژیم  مراکش، 
است که ضمن  آن  دنبال  به  و  است.  کرده  افتتاح  نفر(  میلیون  بر 500 
قطر،  جنوبی،  آفریقای  کشور  در  آنالین  فروش  گسترش  و  راه اندازی 
اوکراین، کلکسیون های  و  فیلیپین  اردن، کلمبیا،  کویت، بحرین، عمان، 

پاییز/زمستان خود را در مناطق ذکرشده به صورت آنالین عرضه نماید.
همچنین شرکت H&M ارتقای قابل توجه در فروش آنالین این شرکت را 
به عالقمندان خود وعده داده که شامل بهبود شیوه ارسال و ارائه محصوالت 
و نیز زمان تحویل کوتاه تر می باشد؛ به ویژه موضوع زمان تحویل از جمله 
نظیر  خود  آنالین  صرفا  رقبای  با  قیاس  در   H&M که  است  مسائلی 
Zalando، Boohoo و البته Amazon.com با ضعف مواجه است 
و شرایط مطلوبی در این زمینه ندارد. برند H&M همچنین وعده داده که با 
 Klarna توجه به سرمایه گذاری صورت داده در شرکت ارائه خدمات مالی
که یک »فینتک )fintech(« محسوب می شود، انعطاف پذیری بیشتری در 

شیوه های پرداخت برای مشتریان در نظر بگیرد.

تمرکز اچ اندام و زارا بر فروش آنالین
شرکت های اچ اند ام و ایندیتکس هر دو در حال کاستن از فروشگاه های فیزیکی و 

اختصاص منابع بیشتر به بخش فروش آنالین خود هستند.

دنیای نساجیخبرنامه
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 Reebok برند  پوشاک«،  و  نساجی  »صنعت  ماهنامه  گزارش  به 
است.  کرده  را طراحی  باردار  زنان  ورزشی مخصوص  لباس  یک خط 
خاصیت  با  اولیه  مواد  از  تولیدشده  باالپوش  و  لگین  شامل  خط  این 
مخصوص  چسبان  شلوارهای  مثال،  برای  می باشد.  باال  االستیک 
باردار  زن  شکم  تا  می باشد  مضاعف  نایلونی  کمربند  دارای  بارداری 
به خوبی محاظفت کرده و در وضعیت مطمئن نگه دارد. همچنین  را 
تا  ندارد  اتصالی  و  دوخت  خط  هیچگونه  یکپارچه،  بارداری  باالپوش 
حداکثر راحتی را برای فرد پوشنده ایجاد نماید. پالت رنگی خط جدید 
ریباک  جدید  کلکسیون  می باشد.  صورتی  و  دریایی  آبی  سیاه،  شامل 
با این هدف راه اندازی شده که مادران آینده احساس قدرت و اعتماد 
به نفس بیشتری را در جریان فعالیت های مختلف چه در ورزش و یا 

زندگی روزمره خود داشته باشند.
و  پوشاک  زمینه  در  آمریکا  در  مستقر  ریباک  برند  است  گفتنی 
است.  آدیداس  شرکت  به  متعلق  و  می کند  فعالیت  ورزشی  تجهیزات 

تا   1X از  زنانه  لباس های  جدید  سایزهای  ریباک  گذشت،  که  بهاری 
3X را معرفی کرد که معادل سایز 46 تا 54 اروپایی است. 

امروزه پوشاک بارداری به یک زمینه متداول، شیک و شکیل در بخش 
پوشاک تبدیل شده و به منظور توجه ویژه به شکم زنان در طول دوران 
در  را  رشد  باالترین  اقیانوسیه  آسیا  منطقه  است.  شده  طراحی  بارداری 
استفاده از این نوع پوشاک نشان می دهد. پیدا کردن لباس بارداری آراسته 
و شکیل یک چالش برای زنان باردار است. در کنار فقدان زرق و برق و 
آراستگی، بسیاری از برندها تمایل چندانی برای ایجاد تنوع یا دامنه سایز 
در پوشاک مخصوص بارداری ندارند چراکه می دانند اکثر زنان پول زیادی 
را برای لباس هایی که فقط برای مدت کوتاهی خواهند پوشید، پرداخت 
لباس هایی  تولید  برای  زیرک تر  برندهای  حال،  این  با  کرد.  نخواهند 
سرمایه گذاری می کنند که حتی مدت طوالنی بعد از دوران بارداری نیز 
نیز  زنانی که هیچگاه حامله نشده اند  باشند و حتی توسط  استفاده  قابل 

مورد استفاده قرار گیرند.

برند ریباک خط لباس بارداری را راه اندازی می کند
کلکسیون جدید ریباک با این هدف راه اندازی شده که مادران آینده احساس قدرت و 

اعتماد به نفس بیشتری را در جریان فعالیت های مختلف داشته باشند.

دنیای نساجی
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 75 ساالنه  دارد  قصد   Old Navy برند 
گزارش  به  کند.  افتتاح  را  جدید  فروشگاه 
هدف  پوشاک«،  و  نساجی  »صنعت  ماهنامه 
فروشگاه های  تعداد  که  است  آن  برند  این 
که  فعلی  فروشگاه   1100 حدود  از  را  خود 
به  هستند،  آمریکا  متحد  ایاالت  در  اکثرا 
عمده  بخش  دهد.  افزایش  فروشگاه   2000
کوچک  بازارهای  در  جدید  افتتاح های 
گذشته،  سال  چند  ظرف  افتاد.  خواهد  اتفاق 
در  را  فروشگاه   35 حدود   Old   Navy
و  است  کرده  افتتاح  کوچک تر  بازارهای 
این  فروشگاه های  کل  از  درصد   75 حدود 
تجاری  مراکز  و  مال ها  از  خارج  در  برند 

بزرگ قرار دارد.
به   Old Navy برند  است  ذکر  به  الزم 
اصلی  مخاطبان  و  دارد  تعلق   Gap شرکت 
ارزش  دنبال  به  که  هستند  خانواده هایی  آن 
باال در محصوالت می گردند. پوشاک بچگانه 
برند  این  فعالیت  اصلی  زمینه های  از  یکی 
با  می توانند  مادران  و  می شود  محسوب 
طور  به  برند،  این  فروشگاه های  به  مراجعه 
رشد  حال  در  فرزندان  برای  مستمر  و  مکرر 
می توانند  همچنین  مادران  کنند.  خرید  خود 
برای  هستند،  فروشگاه  در  که  زمانی  در 
نیز  خانواده  از  دیگری  هرعضو  یا  خودشان 

کنند. پیدا  مناسب  محصوالت 
برنـد Old Navy همچنیـن بـر افزایـش 
دامنـه سـایز محصـوالت خـود تمرکـز کـرده 
برنـد  و  مقصـد  یـک  بـه  بتوانـد  تـا  اسـت 

مناسـب برای بسـیاری از زنـان آمریکایی که 
بـا محدودیـت سـایز سـایر برندهای پوشـاک 
ایـن کشـور مواجـه هسـتند، تبدیل شـود. این 
برنـد زیرسـاختی را ایجـاد کـرده کـه بتوانـد 
بـه سـرعت فروشـگاه های خـود را بـا آنچـه 
بـه  و  کنـد  تامیـن  می خواهنـد،  مشـتریان 
دنبـال آن نیسـت کـه یـک سـری طبقه بندی 
و دسـته بندی مشـابه از محصـوالت را بـرای 

همـه سـلیقه ها ارائـه نمایـد.
سالی   2019 سال  داشت  توجه  باید  البته 

و  خرده فروشان  اکثر  برای  سخت  و  بی رحم 
به  است  بوده  آمریکا  فیزیکی  فروشگاه های 
بیش  جاری،  سال  اول  نیمه  در  که  طوری 
شده  تعطیل  آمریکا  در  فروشگاه  هزار   7 از 
مورد  در  تعطیلی ها  عمده  بخش  است. 
افتاده  اتفاق  کفش  و  پوشاک  فروشگاه های 
و  شرکت ها  ورشکستگی  از  موضوع  این  که 
کاهش  سمت  به  شرکت ها  حرکت  متعاقبا 
گرفته  نشئت  پرهزینه  فروشگاه های  تعداد 

است.

برندOldNavyساالنه75فروشگاهافتتاحمیکند
هدف این برند آن است که تعداد فروشگاه های خود را از حدود 1100 فروشگاه فعلی 

که اکثرا در ایاالت متحد آمریکا هستند، به 2000 فروشگاه افزایش دهد.

دنیای نساجیخبرنامه
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اطالع رسـانی  و  علمـی  سـرویس 
در   RMIT دانشـگاه  دانشـمندان  مجلـه: 
روش  یـک  تازگـی  بـه  اسـترالیا  ملبـورن 
مقیـاس  در  قابل اسـتفاده  و  مقرون به صرفـه 
پارچـه  سـریع  تولیـد  بـرای  را  صنعتـی 
آنهـا  در  کـه  هوشـمندی  منسـوجات  از 
تعبیـه  انـرژی  ذخیره کننـده  دسـتگاه های 
شـده، طراحـی کرده انـد. در ایـن روش، ظرف 
پارچـه  تکـه  دقیقـه می تـوان یـک  حـدود 3 
یـا منسـوج هوشـمند تولیـد کـرد کـه دارای 
خـواص ضـدآب و کشسـانی بـوده و در عیـن 
حـال، قابلیت اینکـه تکنولوژی های اسـتخراج 
انرژی در آن تعبیه شـود را نیز داشـته باشـد. بر 

اسـاس ایـن تکنولـوژی، ابرخازن هـای گرافنی 
کـه دسـتگاه های قدرتمنـد برای ذخیره سـازی 
انـرژی با ماندگاری باال هسـتند و به آسـانی با 
سـلول های خورشـیدی یـا دیگر منابـع انرژی 
ترکیـب می شـوند، مسـتقیما روی منسـوجات 

می شـوند. لیـزری  چـاپ 
بـرای  موجـود  روش هـای  و  رویکردهـا 
منسـوجات  طریـق  از  انـرژی  ذخیره سـازی 
هوشـمند، نظیـر تعبیـه )دوخـت( باطـری در 
الکترونیکـی  الیـاف  از  اسـتفاده  یـا  پوشـاک 
)e-fibers( معمـوال دسـت و پاگیـر بـوده 
یـا موجـب سـنگینی منسـوج می شـوند و در 
بـا مسـائلی همچـون ظرفیـت  عیـن حـال، 

توجیـه  و  انـرژی  ذخیره سـازی  محـدود 
اقتصـادی نیـز مواجـه هسـتند. ایـن اجـزای 
در  اسـت  ممکـن  همچنیـن  الکترونیکـی 
حیـن تمـاس با عـرق یـا رطوبت محیـط، با 
مشـکل اتصـال کوتـاه یـا خرابـی مکانیکـی 

مواجـه شـوند.
ابرخازن هـای  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
پایـه گرافنـی نـه تنهـا کامـا قابل شستشـو 
هسـتند، بلکـه می تواننـد انـرژی مـورد نیـاز 
را  هوشـمند  پوشـاک  یـک  تامیـن  بـرای 
ذخیره سـازی کـرده و ظـرف چنـد دقیقه، در 
تیـراژ و مقیـاس بزرگـی سـاخته شـوند. این 
ذخیره سـازی  امـکان  می توانـد  تکنولـوژی 
منسـوجات  بـرای  تجدیدپذیـر  انرژی هـای 
زمـان  یـک  در  الکترونیکـی  و  هوشـمند 

واقعـی را فراهـم کنـد.
پارچه هـای  تولیـد  صنعـت  اسـت  گفتنـی 
هوشـمند بـه عنـوان یـک صنعـت در حـال 
زمینـه  در  متنوعـی  کاربردهـای  از  رشـد، 
مراقبت هـای  پوشـیدنی،  دسـتگاه های 
نظامی-دفاعـی  بخش هـای  و  درمانـی 
عائـم  رصـد  شـامل  کـه  اسـت  برخـوردار 
حیاتـی بیمـار، ردیابـی موقعیـت و وضعیـت 
سـامتی سـربازان در میادیـن نظامـی، رصد 
راننـدگان  و  خلبانـان  جسـمانی  وضعیـت 
بـرای اطـاع از خسـتگی احتمالـی آنهـا، و 

می شـود. دیگـر  متعـدد  مـوارد 

www.sciencedaily.com منبع: 

روشمقرونبهصرفهبرایتولیدپارچههایهوشمند
در این روش، ظرف حدود 3 دقیقه می توان یک تکه پارچه یا منسوج هوشمند تولید 

کرد که دارای خواص ضدآب و کشسانی باشد.

دنیای نساجی
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نمایشگاه ها

جشنپنجاهسالگییکنمایشگاهتجاری
Heimtextil 2020 پذیرای مشارکت کنندگان جدید

 Heimtextil گروه مترجمین مجله: نمایشگاه منسوجات خانگی
برگزار خواهد شد، پذیرای  آلمان  ژانویه 2020 در  تا 10  که روزهای 7 
بود.  خواهد  دنیا  نقاط  سایر  و  اروپا  قاره  از  جدیدی  مشارکت کنندگان 
نمایشگاه مشارکت کنند.  این  در  انتظار می رود حدود 3 هزار غرفه گذار 
یک  عنوان  به  را   Heimtextil نمایشگاه  بین المللی،  تولیدکنندگان 
خود  صادراتی  کسب وکار  برای  جذاب  بستر  یک  و  قابل اعتماد  مرجع 
جدیدترین  ارائه  برای  بستری  عنوان  به  نمایشگاه  این  از  و  می شناسند 

محصوالت فصلی خود در ابتدای سال میادی بهره می برند.
خانگی  منسوجات  حوزه  در  متنوع  محصوالت  رویداد،  این  در 
دید  معرض  در  منسوجات  بین المللی  طراحی   250 حدود  توسط 
چاپ  ماشین آالت  تولیدکنندگان  گرفت.  خواهد  قرار  بازدیدکنندگان 
دیجیتال و فرآوری منسوجات، نوآوری های خود را ارائه خواهند کرد. 
را  راهکارهایی  و  تخصصی  ایده های  همچنین  تجاری  نمایشگاه  این 
و  هتل ها  همچون  تجاری  محیط های  و  منازل  تجهیز  با  ارتباط  در 
مراکز اقامتی عرضه خواهد کرد. نمایشگاه Heimtextil پیشنهادها 

و ایده های زیادی را برای طراحان داخلی و فعاالن بین المللی صنعت 
پارچه های  پرده ها،  انواع  و  دارد  خود  در  منزل  دکوراسیون  و  مبلمان 
دکوری، انواع کفپوش، محافظ های داخلی اشعه خورشید و سیستم های 
دکوری در کنار کلکسیون های جدید برندهای شناخته شده، به نمایش 

در خواهد آمد.
مطرح  بین المللی  فعاالن  و  استارتاپ ها  شامل  کشور   140 حدود 
برای  نساجی  نوآوری های  خانگی،  منسوجات  عرصه  شناخته شده  و 
ارائه خواهند کرد. بخش مد و خانگی همچنین  را  اتاق خواب  تجهیز 
هلند،  کشورهای  از  برجسته  و  شناخته شده  برندهای  و  نام ها  پذیرای 
منسوجات  تولیدکنندگان  این،  بر  عاوه  بود.  خواهد  سوئد  و  اتریش 

خانگی رده باال از قاره آسیا نیز در نمایشگاه حضور خواهند داشت.
نساجی  تکنولوژی  و  ماشین آالت  بخش  نمایشگاه،  از  دوره  این  در 
منسوجات«،  »فرآوری  و  دیجیتال«  چاپ  »تکنولوژی  زیرشاخه  دو  با 
تکنولوژی های  بخش،  این  در  کرد.  خواهد  پیدا  بیشتری  گسترش 
مرتبط  اکسسوری های  و  نرم افزارها  دیجیتال،  چاپگرهای  از  مربوطه 
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نمایشگاه ها

امروزه  شد.  خواهد  ارائه  منسوجات  فرآوری  ماشین آالت  تا  گرفته 
منسوجات  فرآوری  و  تولید  در  بنیادین  تغییرات  به  دیجیتال  انقاب 
نکات  از  شدن  دیجیتالی  و   4 نسل  صنایع  است.  شده  منجر  خانگی 
شخصی سازی  همچون  ویژگی هایی  که  هستند  حوزه  این  در  کلیدی 
بزرگ،  داده های  ماشین،  یادگیری  اتوماسیون،  محصوالت،  بیشتر 
در  برمی گیرند.  در  را  دیجیتال  چاپ  و  خودکنترل  تولید  سیستم های 
اثر  در  فراهم شده  فرصت های  رو،  پیش   Heimtextil نمایشگاه 
خواهد  قرار  تاکید  مورد  صنعت  در  تکنولوژیکی  چشمگیر  تغییرات 
ارائه  محصوالت  در  صورت گرفته  پیشرفت های  جدیدترین  و  گرفت 

خواهد شد.
بر اساس اعام مسئوالن نمایشگاه، شرکت Wybenga از هلند برنامه 
کامل ماشین آالت برای تولید انواع پرده را در فرانکفورت عرضه خواهد 
آلمان محصوالت   ZSK اتریش و   J Zimmer کرد. همچنین شرکت 
در  این شرکت   ،ZSK اعام  اساس  بر  کرد.  ارائه خواهند  را  جدید خود 
اختصاصی سازی  و  شخصی سازی  به  معطوف  ترندهای  بر  نمایشگاه 
محصوالت تمرکز خواهد کرد و در همین راستا، جدیدترین ماشین آالت 
گلدوزی با سوزن های بیشتر را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهد 
کارآمدتر  ماشین  کار  جریان  می شود  باعث  سوزن ها  بیشتر  تعداد  داد. 
نیز   )ACIMIT( ایتالیا  نساجی  ماشین آالت  انجمن  شود.  موثرتر  و 
نوآوری های تکنیکی اعضای خود را در بخش فرآوری منسوجات عرضه 
خواهد کرد. در بخش تکنولوژی چاپ دیجیتال، شرکت HP تولیدکننده 
 Aleph، نیز شرکت های  و  پرتغال  از   Mtex آلمان، شرکت  از  چاپگر 
و   Fotoba International، MS Printing Solutions

Sublitex از ایتالیا مشارکت خواهند داشت. 

باره  در  ارزشمندی  اطاعات  این،  بر  عاوه 
از  محصوالت  توسعه  و  تکنولوژی ها  جدیدترین 
»تاالر  بخش  در  ارائه شده  سخنرانی های  طریق 
شد.  خواهد  ارائه  نساجی«،  تکنولوژی  گفتگوی 
مکانیک  مهندسی  صنعت  انجمن  مثال،  برای 
»تولید  مورد  در  اطاعاتی   )VDMA( آلمان 
و  شخصی شده  تولید  تقاضا-آینده  مبنای  بر 
صنعتی  شرکای  کرد.  خواهد  ارائه  پاسخگو« 
دانشگاه  در   )ITA( نساجی  تکنولوژی  موسسه 
الیاف  و  نساجی  تحقیقات  موسسه  آلمان،  آخن 
تجهیزات  تولیدکنندگان  انجمن   ،)DITF( آلمان 
چاپ اسکرین اروپا )ESMA(، موسسه تحقیقات 
جهانی  شبکه  و   )STFI( ساکسون  نساجی 
را  برنامه هایی  نیز   )WTiN( نساجی  اطاعات 
برای ارائه محتوا به بازدیدکنندگان و عاقمندان 

در دستور کار دارند.

پنجاه سالگی جشن 
Heimtextil 2020 که روزهای  الزم به ذکر است که نمایشگاه 
7 تا 10 ژانویه در شهر فرانکفورت آلمان برگزار خواهد شد، در حقیقت 
صنعت  فعاالن  و  است  بین المللی  معتبر  رویداد  این  دوره  پنجاهمین 
خواهند شد.  یکدیگر جمع  دور  بار  پنجاهمین  برای  خانگی  منسوجات 
نمایشگاه  جریان  در  نیز  ویژه ای  سالگرد  جشن  مناسبت،  همین  به 
فیلم  یک  گذشته،  دهه های  کاسیک  طرح های  و  شد  خواهد  برگزار 
دوره  اولین  شد.  خواهد  گذاشته  نمایش  به  ویژه  شال  یک  و  ساالنه 

Heimtextil در سال 1971 برگزار شده است.
نمایشگاهی  شرکت  مدیرعامل  براون  دیتلف  ارتباط،  همین  در 
فرانکفورت )مسه فرانکفورت( می گوید: »برگزار پنجاه دوره نمایشگاه 
منحصربه فرد  و  استثنایی  تجربه  و  پدیده  یک  گذشته،  دهه  پنج  طی 
و  است  آن  پرسرعت  روند  با  جهان  تجاری  نمایشگاه های  صنعت  در 
دیگر  خاف  بر  است.  نمایشگاه  این  برای  جاودانگی  نوعی  واقع  در 
محصوالت،  تنوع  واسطه  به   Heimtextil تجاری،  نمایشگاه های 
بازار  چرای  و  بی چون  رهبران  حضور  و  بین المللی  پیشینه  و  سابقه 
به  نمایشگاه  این  است.  کرده  پیدا  را  خود  جایگاه  نساجی،  بخش  در 
عنوان یک رویداد در حوزه طراحی، دائما خود را بازسازی و بازآفرینی 
ارائه ترندهای خانگی پیشرفته و جدید می پردازد  کرده و همچنان به 
و  ملموس  را  خانگی  منسوجات  و  مبلمان  حوزه  در  آینده  ترندهای  و 

می سازد.« باورپذیر 

52

ک
شا

پو
 و 

ی
اج

س
ت ن

نع
ص

 
30

5 
ره

ـــا
شمـ

 ،9
8 

ان
آب



نمایشگاه هاخبرنامه

گروه مترجمین مجله: نمایشگاه پارچه و 
حالی  در  شانگهای   Intertextile پوشاک 
بیست و پنجمین سالگرد خود را جشن گرفت 
که در این مدت توانسته به یک بستر تجاری با 
اعتبار باال و بهترین مکان برای یافتن مشتریان 
ماقات  و  چین  در  ارتقای کسب و کار  و  جدید 
با شرکای جهانی، تبدیل شود. در این دوره از 
نمایشگاه که روزهای 25 تا 27 سپتامبر 2019 
از  بیش  از  بازدیدکننده  گردید، 89662  برگزار 
120 کشور و منطقه جهان و طیف وسیعی از 
بازدیدکنندگان  بازارها مشارکت کردند و تعداد 
درصدی   15 افزایش  با  سال 2018  به  نسبت 
نمایشگاه  دوره  اولین  با  قیاس  در  بود.  مواجه 
در سال 1995 که با مشارکت 123 غرفه گذار 
همراه بود، در نسخه پاییزی نمایشگاه در سال 
جاری بیش از 4400 غرفه گذار حضور یافتند که 
مشارکت کنندگان  تصاعدی  رشد  نشان دهنده 

نمایشگاه در ربع قرن اخیر است.
پوشاک  و  پارچه  نمایشگاه  پاییزی  نسخه 

با  همزمان   2019 سال  در   Intertextile
مد  نمایشگاه   ،Yarn Expo پاییزی  نسخه 
مرکز  در   PH Value نمایشگاه  و   CHIC
نمایشگاه و همایش ملی شانگهای برگزار گردید. 
تا 13  نیز روزهای 11  نمایشگاه  بهاری  نسخه 
نمایشگاه  بعدی  پاییزی  مارس 2020 و نسخه 

نیز سپتامبر 2020 برگزار خواهد گردید. 
حدود 4422 غرفه گذار از 33 کشور و منطقه 
جهان در نمایشگاه پاییز امسال شرکت کردند 

که در میان آنها، برخی غرفه گذاران بین 10 تا 
20 سال متوالی سابقه مشارکت در نمایشگاه 
ارشد  مدیرکل  ون  وندی  گفته  به  داشته اند. 
»چین  فرانکفورت،  نمایشگاهی  شرکت 
همچنان به عنوان یک بخش مهم از استراتژی 
و مشارکت کنندگان شناخته  بازار غرفه گذاران 
کشور  این  مردم  خرید  قدرت  چراکه  می شود 
مد  صنایع  اکثر  نیز  و  است  افزایش  به  رو 
جهان در صنایع پیشرفته تولیدی چین صاحب 
انجام  برای  کلیدی  مسئله  هستند.  کسب وکار 
چهره به  و  متقابل  تعامل  چین،  در  کسب وکار 
چهره مخصوصا در مورد منسوجاتی است که 
از  باید  قرارداد،  انعقاد  و  معامله  هرگونه  برای 
نزدیک دیده شده و احساس شوند. به همین 
دلیل است که Intertextile هرساله شاهد 
هر  که  است  محلی  غرفه گذاران  بازگشت 
و  گزینه ها  با  نمایشگاه،  این  طریق  از  ساله 
فرصت های جدیدی در عرصه کسب وکار خود 

روبه رو می شوند.«

گزارشیازنمایشگاهIntertextileApparelشانگهای
در این دوره از نمایشگاه که روزهای 25 تا 27 سپتامبر 2019 برگزار گردید، 89662 

بازدیدکننده از بیش از 120 کشور مشارکت کردند.
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تولید و تجارت پنبه

ذخایرپنبهدولتیچینبهپایینترینسطحمیرسد
گزارش دپارتمان کشاورزی آمریکا از بازار پنبه )اکتبر 2019(

بـه گـزارش ماهنامـه »صنعـت نسـاجی و 
پوشـاک« بـه نقـل از دپارتمـان کشـاورزی 
زراعـی  سـال  از   ،)USDA( آمریـکا 
14- 2013 کـه مزایـده سـاالنه ذخایـر پنبه 
پنبـه  ذخایـر  بزرگتریـن  عنـوان  بـه  چیـن 
قابل توجهـی  بخـش  گردیـد،  آغـاز  جهـان 
فـروش  بـه  کشـور  ایـن  دولتـی  ذخایـر  از 
کشـاورزی  دپارتمـان  اکنـون  و  رسـیده 
کـه  می کنـد  بـرآورد   )USDA( آمریـکا 
میـزان ذخایـر دولتـی پنبـه چیـن بـه سـطح 
مطلـوب و مدنظـر دولت این کشـور رسـیده 
اسـت. میـزان فـروش ذخایـر دولتـی چیـن 
در سـال 2019 )کـه از مـاه مـی  تا سـپتامبر 
اجـرا شـده( از رقـم 4,5 میلیون عـدل فراتر 
رفتـه، کـه دقیقا معـادل هدف اعام شـده از 
جانـب ایـن کشـور اسـت. برآوردهـا حاکـی 

9 میلیـون عـدل از  اسـت کـه تنهـا حـدود 
باقـی  فـروش  بـرای  چیـن  دولتـی  ذخایـر 
مانـده کـه از اول اکتبـر 2019 بـه مزایـده 
مطابـق  میـزان  ایـن  اسـت.  شـده  گذاشـته 

اهـداف دولـت اسـت و در حقیقـت، ذخایـر 
60 میلیـون عـدل در  از حـدود  پنبـه چیـن 
عـدل  میلیـون   9 رقـم  بـه   2014 مـارس 

کاهـش پیـدا کـرده اسـت. 
پیش بینـی  آمریـکا  کشـاورزی  دپارتمـان 
اسـتراتژی  بعـد،  بـه  اینجـا  از  کـه  می کنـد 
چرخشـی در دسـتور کار چیـن قـرار خواهـد 
موجـودی  در  اندکـی  تغییـرات  و  گرفـت 
چراکـه  افتـاد،  خواهـد  اتفـاق  چیـن  پنبـه 
سـال های  طـی  بـار  اولیـن  بـرای  امسـال 
اخیـر، همزمـان بـا فـروش ذخایـر قدیمـی، 
و  چیـن  داخلـی  تولیـد  جدیـد  محصـوالت 
نیـز پنبـه وارداتـی، بـه موجـوی پنبـه ایـن 
کشـور افـزوده خواهد شـد. همچنیـن انتظار 
 2019-20 زراعـی  سـال  بـرای  مـی رود 
تقاضـای بخـش ذخایـر دولتـی چیـن بـرای 

کنـد. پیـدا  افزایـش  خارجـی  پنبـه 
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تولید و تجارت پنبه

رهبرانبازارپنبهدریکدههآینده
هند و برزیل بازار پنبه را در دست خواهند گرفت

بـه گـزارش ماهنامـه »صنعـت نسـاجی و 
از  آمریـکا  ایـاالت متحـد  پوشـاک«، سـهم 
تولیـد جهانـی پنبـه نسـبت بـه اوایـل سـال 
2000 میـادی، تقریبـا 20 درصـد کاهـش 
کشـور  ایـن  حـال،  ایـن  بـا  اسـت.  داشـته 
پیشـرو  صادرکننـده  عنـوان  بـه  همچنـان 
پنبـه در جهـان باقـی مانـده اسـت و ظـرف 
یـک دهـه آینده نیـز احتمـاال این پیشـتازی 
بـرای آمریـکا ادامـه خواهد داشـت. در مورد 
برزیـل، انتظـار مـی رود صـادرات پنبـه ایـن 
افزایـش  بـا  آینـده  10 سـال  کشـور ظـرف 
10,5 درصـدی مواجـه باشـد کـه ایـن نرخ، 
بیـن  در  پیش بینی شـده  رشـد  باالتریـن 
صادرکننـدگان اصلـی پنبـه در جهان اسـت. 
در سـال زراعـی 19-2018 برزیل توانسـت 

بـه جایـگاه دوم در بیـن صادرکننـدگان پنبه 
جهـان دسـت پیـدا کنـد.

می شـود  پیش بینـی  هنـد،  مـورد  در 
صـادرات پنبـه ایـن کشـور طـی یـک دهـه 
باشـد.  داشـته  درصـدی   4,5 رشـد  آینـده 
بهبـود راندمـان مـزارع در سـال های اخیـر، 
را  کشـور  ایـن  صـادرات  و  تولیـد  میـزان 
بـه  مربـوط  مسـائل  هرچنـد  داده؛  افزایـش 
آفـت کـرم غـوزه قـدری از راندمـان تولیـد 
کـم  اخیـر  سـال های  در  کشـور  ایـن  پنبـه 
کـرده اسـت. پیش بینی رشـد راندمـان تولید 
در هنـد، از تـداوم بهبـود شـیوه های کاشـت 
مشـکات  شـدن  پایـدار  نیـز  و  تولیـد  و 
ناشـی  کشـور  ایـن  در  آفـات  بـه  مربـوط 
می شـود. انتظـار مـی رود هنـد جایـگاه خـود 

را بـه عنـوان سـومین صادرکننـده پنبـه در 
جهـان بعـد از آمریـکا و برزیـل حفـظ کنـد.
نهادهـای  پیش بینـی  دیگـر،  سـوی  از 
بین المللـی حاکـی از آن اسـت کـه صـادرات 
پنبـه از 15 کشـور عضـو »جامعـه اقتصـادی 
دولت هـای غـرب آفریقـا« نرخ رشـد سـاالنه 
4 درصـد را طـی 10 سـال آینـده تجربه کند. 
این کشـورها عبارتنـد از: بنین، بورکینافاسـو، 
سـاحل  جمهـوری  دماغه سـبز،  جمهـوری 
غنـا،  جمهـوری  گامبیـا،  جمهـوری  عـاج، 
بیسـائو،  گینـه  جمهـوری  گینـه،  جمهـوری 
جمهـوری لیبریـا، جمهـوری مالـی، جمهوری 
نیجـر، جمهـوری فـدرال نیجریـه، جمهـوری 
جمهـوری  و  سـیرالئون  جمهـوری  سـنگال، 
مالـی  و  فنـی  زیرسـاخت های  بهبـود  توگـو. 
می توانـد کمـک شـایانی بـه ارتقـای سـطح 
کشـورها  ایـن  در  پنبـه  صـادرات  و  تولیـد 
مـی رود  انتظـار  همچنیـن  باشـد.  داشـته 
از دیگـر کشـورهای جنـوب  پنبـه  صـادرات 
صحـرای آفریقـا نیـز بـا نـرخ رشـد سـاالنه 

باشـد. 2,7 درصـدی مواجـه 
نظـر  مـد  بایـد  هـم  را  نکتـه  ایـن  البتـه 
اصلـی  کشـورهای  مـورد  در  کـه  داشـت 
تولیدکننـده پنبـه در منطقـه آسـیای مرکزی 
نظیـر ازبکسـتان، گرایـش به سـرمایه گذاری 
در صنایـع نسـاجی و صـادرات محصـوالت 
پنبـه خـام  بـا صـادرات  قیـاس  نسـاجی در 
اسـاس،  همیـن  بـر  و  بـوده  بیشـتر  بسـیار 
ازبکسـتان،  همچـون  کشـوری  مـورد  در 
صـادرات پنبـه کاهـش چشـمگیری را ظرف 
یـک دهـه آینـده تجربـه خواهـد کـرد و چه 

بسـا بـه صفـر خواهـد رسـید.
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سالیپرچالشبرایصنعتپنبهاسترالیا
صنعت پنبه استرالیا متاثر از خشکسالی

نسـاجی  »صنعـت  ماهنامـه  گـزارش  بـه 
اینجـا  تـا   2019-20 سـال  پوشـاک«،  و 
پنبـه  بخـش  بـرای  چالـش  از  پـر  سـالی 
میـزان  مـی رود  انتظـار  و  بـوده  اسـترالیا 
تولیـد پنبـه اسـترالیا در ایـن سـال زراعـی، 
دو  در  تولیـد  میـزان  یک چهـارم  تنهـا 
سـال قبـل باشـد. بـه گفتـه رئیـس شـرکت 
 »)Cotton Australia( پنبـه اسـترالیا«
کاهـش شـدید تولیـد بـه دلیـل خشکسـالی 
آبـی  منابـع  بـه  دسترسـی  کاهـش  و  اخیـر 
اتفـاق افتـاده هرچند پنبـه کاران اسـترالیایی 
و  مقـاوم  پیش آمـده  شـرایط  بـه  نسـبت 
سـازگار هسـتند و تـاش می کننـد از طریق 
اقدامـات نوآورانـه، راندمـان تولیـد را ارتقـا 
دهنـد. همچنیـن بـه گفته رئیس فدراسـیون 
پنبـه  صنعـت  اسـترالیا،  کشـاورزان  ملـی 

اسـترالیا در قیـاس بـا سـایر کشـورها نسـبتا 
کوچک اسـت، امـا میزان اثرگذاری و سـهم 
آن در صنعـت پنبـه جهـان از نظـر مقیـاس 
اثرگـذاری  ایـن  کـه  می باشـد  زیـاد  بسـیار 
هـم از نظـر ارزش ایـن صنعت بـرای جامعه 
اسـترالیا و هـم از جنبـه منافـع اجتماعـی و 
اقتصـادی آن بـرای جوامعـی کـه بـه تولیـد 
پنبـه مشـغول هسـتند، قابـل ارزیابی اسـت. 
بـر اسـاس آمارهـا، زمانـی میانگیـن تولید 
سـاالنه پنبـه در اسـترالیا در حـدی بـود کـه 
بـرای تولیـد لبـاس بـرای 500 میلیـون نفر 
در سراسـر جهـان کفایـت می کرد. در سـال 
در  پنبـه  تولیـد  رکـورد   2011-12 زراعـی 
 583 از  بیـش  و  رسـید  ثبـت  بـه  اسـترالیا 
زیـر  کشـور  ایـن  اراضـی  از  هکتـار  هـزار 
کشـت پنبـه رفـت. این میزان سـطح کشـت 

5 میلیـون عـدل  منجـر بـه تولیـد بیـش از 
بـه  پنبـه  تـن(  میلیـون   1,1 بـه  )نزدیـک 

ارزشـی بالـغ بـر 3 میلیـارد دالر گردیـد. 
بـر اسـاس آمار انجمـن شـرکت های حمل 
و نقـل پنبـه اسـترالیا، در حـال حاضـر عمده 
خریـداران پنبه اسـترالیا کشـورهای چین )با 
30 درصـد سـهم(، بنـگادش، ویتنـام، هند، 
اندونـزی، ترکیـه و تایلنـد هسـتند. همچنین 
دپارتمـان  پیش بینـی  آخریـن  براسـاس 
پنبـه  صـادرات  میـزان  آمریـکا،  کشـاورزی 
رقـم   2018-19 زراعـی  سـال  در  اسـترالیا 
791 هـزار تـن بـوده کـه انتظـار مـی رود با 
توجـه بـه کاهـش شـدید تولیـد ایـن کشـور 
بـه دلیـل خشکسـالی، میـزان صـادرات پنبه 
اسـترالیا در سـال زراعـی 20-2019 به رقم 

370 هـزار تـن کاهـش پیـدا کند. 
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روزهایخوبکشتوصنعتپنبهدرهند
جهش تولید پنبه در سرزمین هفتاد و دو ملت

اسـاس  بـر  مجلـه:  مترجمیـن  گـروه 
خدماتـی  و  کارگـزاری  شـرکت  گـزارش 
Kotak مسـتقر در شـهر بمبئـی، پیش بینی 
بعـد  هنـد،  در  پنبـه  تولیـد  میـزان  می شـود 
ایـن  در  بارندگی هـا  سـنگین ترین  وقـوع  از 
کشـور طـی 25 سـال اخیـر و همزمـان بـا 
پایین تریـن  بـه  پنبـه  قیمت هـای  کاهـش 
سـطح طـی سـه سـال گذشـته، بـا جهـش 
اسـاس،  ایـن  بـر  شـود.  مواجـه  چشـمگیر 
کـم  دسـت  بـه  هنـد  پنبـه  تولیـد  میـزان 
36,5 میلیـون عـدل )هـر عـدل معادل 170 
از  کـه  جـاری  زراعـی  سـال  در  کیلوگـرم( 
کـه  رسـید  خواهـد  شـده،  آغـاز  اکتبـر  اول 
در واقـع، معـادل 6,2 میلیـون تـن محصول 

خواهـد بـود.
بـر اسـاس برآوردهـای انجمـن پنبـه هنـد 
)CAI(، ایـن میـزان تولید بیـش از 15 درصد 
باالتر از تولید سـال زراعی گذشـته می باشـد. 
افزایـش عرضـه پنبـه از جانـب هند بـه دلیل 
کاهـش  موجـب  قیمت هـا،  دادن  کاهـش 
درآمـد کشـاورزان خواهـد شـد و در مقابـل، 
تولیدکننـدگان نسـاجی را منتفـع خواهـد کرد. 
افزایـش حمـل و نقـل محموله هـای پنبـه از 
هنـد، رقابـت را در بین صادرکننـدگان جهانی 
تشـدید خواهـد کـرد چراکـه بـه دلیـل جنگ 
گرفتـن  بـرای  آنهـا  آمریکا-چیـن،  تجـاری 
سـهم باالتـر از بـازار چیـن، تـاش و مبـارزه 
صادرکننـدگان  همچنیـن  کـرد.  خواهنـد 
نسـاجی هنـد با کاهـش تقاضـای برون مرزی 
بـه دلیـل تعرفه هـای ایـاالت متحـد آمریـکا 

مواجـه هسـتند.
میـزان بارندگی هـا در ایالـت گجـرات هند 

امسـال،  سـپتامبر  تـا  ژوئـن  ماه هـای  بیـن 
میانگیـن  از  باالتـر  درصـد   40 از  بیـش 
ایالـت  مـورد  در  کـه  بـوده  آن  بلندمـدت 
درصـد   30 بارندگی هـا  میـزان  ماهاراشـترا، 
باالتـر از حـد نرمـال گـزارش شـده اسـت. 
منتهـی  رسـمی  آمـار  اسـاس  بـر  همچنیـن 
بـه 27 سـپتامبر 2019، سـطح کشـت پنبـه 
سـال  در  هکتـار  میلیـون   12,1 از  هنـد  در 
زراعـی گذشـته، بـه 12,77 میلیـون هکتـار 

افزایـش پیـدا کـرده اسـت.
آن  از  Kotak حاکـی  پیش بینـی شـرکت 
اسـت کـه میـزان صـادرات پنبه هنـد از 4,4 
 2018-19 زراعـی  در سـال  عـدل  میلیـون 
بـه 5 میلیـون عـدل در سـال جـاری جهـش 

پیـدا خواهـد کـرد و میـزان فـروش پنبـه به 
چیـن نیـز احتمـاال از 1,2 میلیـون عـدل در 
سـال گذشـته، به 1,5 میلیون عدل در سـال 
بـر  یافـت.  افزایـش خواهـد  زراعـی جـاری 
اسـاس ایـن گـزارش، هنـد در حـال حاضـر 
بـا افزایـش رقابـت از جانـب اکثـر بازارهـا و 
اسـت و دولـت  پنبـه مواجـه  تولیدکننـدگان 
کـردن  جـذاب  بـرای  را  مشـوق هایی  بایـد 
ابتـدای  از  بگیـرد.  نظـر  در  پنبـه  صـادرات 
اکتبـر امسـال تاکنـون تجـار هنـدی بـرای 
صـادرات 100 هـزار عـدل محصـول جدیـد 
قـرارداد منعقـد کرده انـد در حالـی کـه ایـن 
میـزان بـرای کل سـال زراعی گذشـته، بین 

500 تـا 600 هـزار عـدل بـوده اسـت.

تولید و تجارت پنبه
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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 1-7097090-800-230 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 5022291007307299 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، پاک 30
تلفن: 88516799 )10 خط(  فکس: 88525872  کد پستی: 1558844313

59

ک
شا

پو
 و 

ی
اج

س
ت ن

نع
ص

 
30

5 
ره

ـــا
شمـ

 ،9
8 

ان
آب



INTERTEXTILE APPAREL MARKS 25 YEARS 
WITH 15% MORE VISITORS

Intertextile Shanghai Ap-
parel Fabrics’ 25th anniver-

sary celebrations represent-
ed a trading platform that 
has become highly regard-
ed as the best place to find 
business in China and meet 
global partners. With 89,662 
visitors from over 120 coun-
tries & regions and a wide 
range of markets, there was 
a 15 per cent increase in visi-
tors this year as compared to 
2018.
From its debut of 123 exhibi-
tors in 1995, to more than 
4,400 at this year’s Autumn 
edition: the fair has grown 
exponentially in the last 
quarter of a century.
The fair was held concurrent-
ly with Yarn Expo Autumn, 
CHIC and PH Value from Sep-
tember 25-27, at the Nation-
al Exhibition and Convention 
Centre (Shanghai). The Spring 
edition will take place from 
March 11-13, 2020 and the 
next Autumn edition will take 
place in September 2020. In-
tertextile Shanghai Apparel 
Fabrics – Autumn Edition 
2019 was co-organised by 

Messe Frankfurt (HK) Ltd; the 
Sub-Council of Textile Indus-
try, CCPIT.
“China remains a huge part 
of many exhibitors’ global 
market strategy, of course 
in part because of the large 
domestic purchasing power, 
but also because much of 
global fashion has business 
in China’s advanced manu-
facturing industry,” said 
Wendy Wen, senior general 
manager of Messe Frankfurt 
(HK) Ltd. “The key to busi-
ness in China is interaction, 
face-to-face, especially with 
textiles that should be seen 
and felt up close. 25 years of 
experience have made this 
a trusted platform, for both 
exhibitors and trade buyers 
in China, to trade textiles. 
This is how Intertextile wel-
comes loyal exhibitors back 
each year, while also includ-
ing plenty of new options at 
each edition.”
Around 4,422 exhibitors from 
33 countries and regions ex-
hibited at the show, including 
some who have participated 
for 10 to 20 years in a row 

and were recognised at a gala 
dinner on 25 September. High 
quality trade buyers praised 
the comprehensive nature of 
Intertextile’s product range, 
as the fair was recognised as 
a one-stop shop for apparel 
products across the board. 
Product zones, such as Func-
tional Lab and Beyond Denim, 
also offered an easier way to 
quickly match exhibitors with 
their target buyers,
“Thanks to the fair’s positive 
reputation within the indus-
try, exhibitors use Intertextile 
as a platform to reveal their 
latest collections, meaning 
that visitors can be the first 
to see and feel innovation,” 
said Wen. “This in turn at-
tracts more visitors from all 
over the world – at this edi-
tion, we welcomed trade 
buyers from even more coun-
tries and regions. So no mat-
ter what problems one mar-
ket or economy may endure 
at the time, Intertextile’s di-
verse network of suppliers 
and buyers ensure that busi-
ness can always be found at 
the fair.”

English Section
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HEIMTEXTIL TO MARK 50 YEARS WITH 
SPECIAL ACTIVITIES

The global home textiles 
industry will meet for the 

50th time in Frankfurt am 
Main during January 7-10, 
2020 at Heimtextil. The 50 
years of the exhibition will be 
marked with an anniversary 
party, a showcase presenting 
design classics from the past 
few decades, an anniversary 
film and a special scarf. The 
first edition of Heimtextil was 
held in 1971.
“Fifty editions over the course 
of the past five decades are a 
rarely experienced phenom-
enon in the fast-moving glob-
al trade fair industry and are 
practically an eternity,” says 
Detlef Braun, CEO of Messe 
Frankfurt. “Like no 
other trade fair, 
Heimtextil stands 
for product variety, 
international clout 
and undisputed 
market leadership 
in the textile sector. 
As a design show, it 
constantly reinvents 
itself, continues to 
present state-of-
the-art home trends 

as it has always done and 
makes the furnishing trends 
of tomorrow tangible.”
Messe Frankfurt will hold a 
big Heimtextil @ Night party 
on January 8, 2020. As part 
of the celebrations, Messe 
Frankfurt will present an an-
niversary film with a look back 
at earlier Heimtextil editions 
as well as music acts from the 
last five decades.
There will be a special show-
case area which will have de-
sign classics from the past 50 
years. People can take a jour-
ney through time and a tour 
of discovery through five de-
cades of Heimtextil history in 
this area. The presentation 

is based on editorials from 
interior magazines compris-
ing colours, shapes, furniture 
and design objects from past 
decades. The showcase is 
complemented by a café that 
will be realised in coopera-
tion with Schöner Wohnen, 
Europe’s largest living maga-
zine.
To mark the anniversary, 
Heimtextil will launch a textile 
accessory of its own creation: 
a scarf in the look of the cur-
rent trade fair campaign. The 
scarf in the unisex colour com-
bination of petrol, turquoise 
and lilac will be available for 
exhibitors and visitors to buy 
during the trade fair.61
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 IRAN SET TO BOOST APPAREL PRODUCTION 

The apparel industry in 
Iran is flourishing. A Mar-

ket Intelligence (MI) report 
from Fibre2Fashion finds that 
the production and consump-
tion of apparel have been in-
creasing since the marketing 
year (MY) 2016-17.
For a country where the 
production volume in the 
apparel industry is half the 
nominal capacity, there is 
considerable scope for ex-
panding operations as well 
as search for markets. It is 
with this backdrop in mind 
that the government of Iran 
is planning to revamp gar-
ment manufacturing 
across the country-there 
are some 8,000 units of 
varying size in all.
Things look promising: ap-
parel production in Iran is 
expected to grow to $6.95 
billion in MY 2020-21 with 
a CAGR (compounded an-
nual growth rate) of 5 
per cent over MY 2017-
18. With most of export 
destinations being the 
nearby former Soviet re-
publics, export prospects 
look bright too-apparel 
exports are expected to 

reach $97 million in 2021 with 
a CAGR of 16.20 per cent over 
2018.

Apparel Production
The apparel production of 
Iran in value terms was $5.83 
billion in MY 2016-17 (March 
to February). It increased 
to $6 billion in MY 2017-18 
with a growth rate of 3 per 
cent. The figure is expected 
to increase to $6.95 billion in 
2020-21 with a CAGR of 5 per 
cent over MY 2017-18. The 
classic apparel manufactur-
ing accounts for 60 per cent 
of domestic apparel produc-

tion. Consumption of casu-
alwear is widespread, but 
the production of apparel in 
the country is not enough to 
meet domestic needs. 
According to Iran’s Ministry 
of Cooperatives, Labour and 
Social Welfare, the produc-
tion volume of Iran’s apparel 
industry is half of its nominal 
capacity. Hence, the coun-
try is planning to revamp 
its garment manufacturing 
units. There are about 8,000 
production units across the 
country, and the current year 
has been named as the “year 
of pickup in production.”

English Section
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IRAN’S IMPORTS VOLUME TO SHRINK 
$10BN BY 2021

 $123M WORTH OF MACHINE-MADE RUGS 
EXPORTED FROM KASHAN 

Minister of Industry, 
Mine and Trade Reza 

Rahmani said that country’s 
imports volume will decrease 
$10 billion by 2021.
With the coordination made, 
Iran’s import of products to 
decline $10 billion by 2021, 
he added.
He made the remarks in a 
specialized meeting, held at 
the venue of the Ministry of 

Industry on Thursday, and 
added, “materializing the 
said objective requires $2 bil-
lion worth of investment.”
Of total $10 billion, $1.2 bil-
lion, $500 million and $2.7 
billion will be saved in textile-
apparel, cellulose and chemi-
cal industries respectively.
Rahmani hailed efforts taken 
in the Central Bank of Iran 
(CBI) for the provision of li-

quidity needed for industries 
especially in the six months 
of the current year.
He further pointed to the pro-
vision of liquidity as the most 
important concern of produc-
tion boom in the country and 
said, “with the coordination 
made in this regard, giant 
steps have been taken in this 
regard in order to settle the 
problem.”

The Iranian city of Kashan 
in Isfahan province has 

managed to export $123 mil-
lion worth of machine-made 
rugs during the past year.
Head of Industry, Mine and 
Trade Department of Kashan 
said “we exported more than 
$227 million worth of goods 
from Kashan with machine-
woven carpets accounting for 
$123 million.”
Majid Barazandeh also point-
ed to the $128 million worth 
of exports from Kashan in the 
first six months of the cur-

rent Iranian year saying that 
about 25 percent of the city’s 
exports included carpets.
Carpet and related industries 
play an important role in the 
production boom in Kashan, 
he said, adding that despite 
all the problems for carpet 
production, it is expected 
that rug exports will increase 
this year compared to last 
year. 
The National Carpet and Re-
lated Industries Exhibition is 
to be held in December this 
year in Kashan.

“Holding such exhibitions 
introduces the industrial ca-
pacities of Kashan to other 
businessmen and can play 
an important role in boosting 
the economic growth of the 
city,” continued Barazandeh. 
Statistics show that machine-
made carpet accounts for 
half of the total export value 
of Iran’s textile industries. 
Iranian machine-made car-
pet is considered as the most 
expensive textile product in 
the world in terms of design, 
quality and colour.

English Sectionخبرنامه
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