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سهولت  گزارش  جدیدترین  اساس  بر 
بانک  توسط  تازگی  به  که   2020 کسب وکار 
 ۱90 بین  در  کشورمان  شده،  منتشر  جهانی 
گرفته  قرار  رده ۱27  در  بررسی،  مورد  کشور 
که اگرچه نسبت به رتبه اعالم شده در گزارش 
سال 20۱9 یک پله صعود نشان می دهد اما 
در عین حال، بیانگر آن است که ۱26 کشور 
انجام  و  کسب وکار  شرایط  نظر  از  جهان 
بهتری  وضعیت  در  اقتصادی،  فعالیت های 
نسبت به ما قرار دارند. بر اساس گزارش بانک 
جهانی، در یک سال منتهی به ماه می  20۱9 
جمع آوری  زمان  یعنی   ،)۱۳98 )اردیبهشت 
برای  اقدامی  نه تنها  گزارش،  این  داده های 
سهولت فعالیت کسب وکارها در ایران صورت 
نگرفته بلکه بار اضافی به دوش آنها گذاشته 

شده است.
در همین ارتباط، علی دینی ترکمانی استاد 
در  ایران  جهانی  رتبه  اینکه  بیان  با  دانشگاه 
با  سال ها  برخی  در  کسب وکار  فضای  زمینه 
چند پله صعود همراه بوده و در سال هایی نیز 
چند رده نزول کرده، اظهار می دارد: »آن چیزی 
که مهم قلمداد می شود، این است که همواره 
رتبه ایران در این رابطه پایین بوده و به هیچ 
عنوان وضعیت فضای کسب وکار در کشورمان 
به  توجه  »با  می افزاید:  وی  نیست.«  مناسب 
سرمایه گذاری های  میزان  هم  موضوع،  این 
صورت گرفته در اقتصاد ایران کاهش می یابد و 
هم هزینه های معامالت نیز با افزایش روبه رو 
هزینه  طرف  یک  از  دیگر  بیان  به  می شود، 

بهره وری  نیز  سو  دیگر  از  و  شده  زیاد  تولید 
همراه  افت  با  بسیاری  میزان  به  سرمایه 

می شود.«
اشاره  با  اقتصادی  مسائل  کارشناس  این 
کسب وکار،  نامساعد  فضای  در  اینکه  به 
به  نیز  اقتصادی  مولد  سرمایه گذاری های 
حداقل خود می رسد، می گوید: »در فضایی که 
موانع بسیار زیادی بر سر راه فعالیت های مولد 
اقتصادی وجود دارد، به جای اینکه این عوامل 
مزاحم از سر راه برداشته شود، این معضالت 
روز به روز بیشتر می شود، نتیجه نیز افزایش 
عرصه  در  غیرمولد  فعالیت های  شکل گیری 

اقتصاد است.«
و  اداری  نظام  نازل  کیفیت  ترکمانی  دینی 
مصداق  را  آن  بر  حاکم  ناکارآمد  بوروکراسی 
می داند  کسب وکار  نامناسب  فضای  عینی 
قوانین  با  شما  »زمانی که  می کند:  اضافه  و 
قدیمی، زائد و ناکارآمد روبه رو باشید، که بعضا 
نیز با یکدیگر متناقض یا موازی هستند و یا 
مواجه  بیهوده  کاغذبازی های  انواع  با  اینکه 
شوید که هیچ منفعتی ندارد و تنها وقت فعالین 
نباید  که  است  معلوم  می گیرد،  را  اقتصادی 
انتظار داشته باشید رتبه خوبی در زمینه بهبود 

و تسهیل فضای کسب وکار داشته باشید.«
را  قوانین  ثبات  عدم  دانشگاه  استاد  این 
بر  که  برمی شمارد  متغیر هایی  از  دیگر  یکی 
و  دارد  قرار  کسب وکار  فضای  بهبود  راه  سر 
یادآور می شود: »در فضایی که دستورالعمل ها 
تغییر همراه  با  به صورت پی درپی  مقررات  و 

از  را  تصمیم گیری  قدرت  امر  این  می شوند، 
بخش خصوصی می گیرد، چون در سایه ثبات 
برای  و  کرد  تصمیم گیری  می تواند  که  است 
طوالنی مدت برنامه ریزی را در دستور کار خود 

قرار داد.«
در  اخیرا  نیز  کشور  اقتصاددان  قبادی  فرخ 
می پردازد  پرسش  این  طرح  به  یادداشتی 
نشسته  گل  به  کشور  صنعت  کشتی  چرا  که 
تولید  حوزه  به  ورود  از  سرمایه  صاحبان  و 
گریزانند؟ وی در پاسخ به این پرسش اینطور 
از  بخشی  کنونی،  شرایط  »در  می کند:  بیان 
وضعیت نابسامان تولید و صنعت کشور ناشی 
ارقام  و  آمار  اما  است.  ظالمانه  تحریم های  از 
نشان می دهند وضعیت اسفبار تولید و صنعت 
ما منحصر به دوره های تحریم نیست. ناکامی 
متولیان اقتصاد کشور ما در رونق بخشیدن به 
نیز  افزایش سرمایه گذاری در صنعت  و  تولید 
ربطی به سحر و جادو ندارد. شاید واقعیت امر 
این باشد که نیت خیر برخی از مسئوالنی که 
خواستار حمایت از تولید و صنعت هستند، در 
مقابل انگیزه های نیرومندتری که »مطلوبیت« 
رنگ  می آورند،  ارمغان  به  برایشان  بیشتری 

می بازد.«
وی اینطور ادامه می دهد: »آمار و اطالعات 
موجود این فرض آخری را تایید می کنند. به 
تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون  گفته 
درصد   ۱2 ما  کشور  در  صنعت  بخش  سهم 
تولید ناخالص داخلی ما است. اما بیش از 60 
درصد کل مالیات کشور توسط همین بخش 

جمشید بصیری

سرمقــاله

علل رویگردانی سرمایه گذاران از بخش تولید و صنعت
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بخش  مقابل،  در  می شود.  پرداخت  صنعت 
خدمات که سهم ۵۱ درصدی از تولید ناخالص 
از  درصد   22,۱ فقط  دارد،  را  کشور  داخلی 
)این  می پردازد  را  کشور  مالیات  مجموع 
پرداخت  در  صنعت  سهم  که  است  حالی  در 
کره جنوبی  در  درصد،    ۳,2 مالزی  در  مالیات 
۱۳,6   درصد و در فرانسه ۱6,۵ درصد است( 
و بخش خدمات که بیشترین سهم را در تولید 
پیشرفته  صنعتی  کشورهای  داخلی  ناخالص 
دارد، بیشترین مالیات )گاه بیش از 70 درصد 
از کل مالیات ها( را می پردازد. آیا کسانی غیر 
قوانین  مجلس  نمایندگان  و  دولتمردان  از 
مالیاتی ما را تدوین و تصویب می کنند؟ البته 
پاسخ این سوال منفی است. و با این حساب، 
تولید و صنعت  از  زبانی  نمی توان حمایت  آیا 
توسط برخی از متولیان امر را مصلحت اندیشی 

حساب شده تلقی کرد؟«
به  هم  گریزی  خود  یادداشت  در  قبادی 
می گوید:  و  می زند  بانکی  نظام  مشکالت 
اکراه  با  و  نامهربانند  صنعت  با  نیز  »بانک ها 
دلیل  به  اندازه ای  تا  می دهند؛  وام  صنایع  به 
طویل المدت بودن اغلب وام های صنعتی و تا 
شرایط  با  بانک ها  آشنایی  دلیل  به  نیز  حدی 
اسفبار صنعت. از دیدگاه آنها چرا باید به جای 
برای  کم خطر  و  کوتاه مدت  وام های  پرداخت 
احداث  برای  مقطعی،  فروش های  و  خرید 
است  بلند مدت  بدهند که هم  وام  کارخانه ای 
مشکل  با  آن  گرفتن  پس  در  می دانند  هم  و 
مواجه خواهند بود و این است که گرچه قانون 
برای  را  تسهیالت  کل  از  درصدی   40 سهم 
صنعت تعیین کرده، بر اساس آمار موجود فقط 
27 درصد از تسهیالت بانکی به صنعت تعلق 

می گیرد.« 
جمع بندی  اینطور  را  خود  وی صحبت های 
می کند: »در کشور ما فعالیت در بخش صنعت 
آب  جریان  مخالف  مسیر  در  کردن  شنا  به 
و  چالش ها  می ماند.  خروشان  رودخانه ای  در 

دافعه های آن فراوان و بازده آن بسیار نازل یا 
منفی است. بنا بر این تعجبی ندارد که سال ها 
به کاهش  رو  در صنعت  است سرمایه گذاری 
سرمایه  تشکیل  زمانی  سری  بررسی  دارد. 
در  سرمایه گذاری  میزان  می دهد  نشان  ثابت 
قیمت های  به   ۱۳97 سال  در  ایران  اقتصاد 
ثابت، تقریبا به سطح اوایل دهه 80 بازگشته 
بخش  در  سرمایه گذاری  سقوط  است. 
سرمایه گذاری  جزء  )مهم ترین  ماشین آالت 
بسیار شدید  ویژه  به  بخش صنعت(  در  ثابت 
ثابت  سرمایه  تشکیل  آزاد  سقوط  است.  بوده 
طول  در  صنعتی  ماشین آالت  در  ناخالص 
وخیم تر  بسیار  را  وضعیت  این   ۱۳90 دهه 
تاوان  آینده  در  کشور  اقتصاد  و  است  ساخته 
سنگینی از این بابت خواهد پرداخت. کاهش 
متعددی  دالیل  صنعت  در  سرمایه گذاری 
بی اعتمادی  و  آینده  مورد  در  ابهام  که  دارد 
با  است.  آنها  جمله  از  دولت  سیاست های  به 
بی رغبتی صاحبان  دلیل  مهم ترین  همه،  این 
صنعتی،  سرمایه گذاری های  به  سرمایه 
)یا  ناچیز  بازده  نرخ  و  بی شمار  چالش های 
منفی( فعالیت های صنعتی در کشور ما است.«

جالب اینجاست که مسئوالن کشور که باید 
چاره اندیشی  کسب وکار  فضای  بهبود  برای 
موجود  وضع  منتقد  قامت  در  خود  کنند، 
سری  یک  ارائه  به  صرفا  و  می گویند  سخن 
این  در  می کنند.  بسنده  کلی  راهکارهای 
رئیس  اول  معاون  جهانگیری  اسحاق  زمینه 
جمهور در مورد برنامه های دولت برای بهبود 
فضای کسب وکار می گوید: »پیگیری ها برای 
باید  محیط کسب وکار  بهبود  و  مقررات زدایی 
به سمتی رود که یک پنجره واحد طراحی و 
مردم بتوانند همه فرایند های ایجاد کسب وکار 
واحد  پنجره  این  طریق  از  و  آسانی  به  را 
اقتصاد  اینکه  بیان  با  وی  کنند.«  پیگیری 
انحصار  و  رانت  نظیر  مشکالتی  از  ایران 
اقتصاد کشور  رنج می برد، می افزاید: »اگرچه 

روبه روست،  اساسی  و  ساختاری  اشکاالت  با 
این اشکاالت، برخی  بهانه وجود  به  نباید  اما 
اصالحات ضروری نظیر مقررات زدایی و حذف 
فرایند های دست وپا گیر در محیط کسب وکار 
به  را  اصالحات  این  و  بیندازیم  تعویق  به  را 
اصالح  نظیر  بلندمدت  برنامه های  اجرای 

ساختار های اقتصادی کشور موکول کنیم.«
جهانگیری با تاکید بر اهمیت فعالیت هیئت 
مجوز های  صدور  تسهیل  و  مقررات زدایی 
وجود  »با  می کند:  خاطرنشان  کسب وکار، 
برای  الزم  اختیارات  از  هیئت  این  اینکه 
است،  برخوردار  غیرضروری  مقررات  حذف 
از  جدید  مقررات  ایجاد  شاهد  همچنان  اما 
الزم  که  هستیم  اجرایی  دستگاه های  سوی 
هیئت  اتفاق،  این  از  جلوگیری  برای  است 
مقررات زدایی فعال تر شود و مقررات جدیدی 
که از سوی دستگاه های اجرایی وضع می شوند 
را مورد بررسی قرار دهد تا در صورت مغایرت 
با برنامه تسهیل فضای کسب وکار، نسبت به 

لغو مجوز ها اقدام کند.«
متاسفانه سالیان سال است که این وعده ها 
از  کشور  مسئوالن  توسط  زیبا  جمالت  و 
در  اما  می شود،  بیان  مختلف  تریبون های 
واقعیت هر روز و هر سال شاهد سخت تر شدن 
شدن  تنگ تر  و  کشور  در  کسب وکار  شرایط 
کارآفرینان  و  اقتصادی  فعاالن  برای  عرصه 
هستیم و اکثر وعده ها هیچگاه رنگ واقعیت 
به خود نگرفته اند. این همان نکته ای است که 
اشاره  بدان  یادداشت خود  در  نیز  قبادی  فرخ 
کرده و چه بهتر که پایان بخش این سرمقاله 

باشد:
»آیا حامیان زبانی تولید و صنعت در مجلس و 
دولت به راستی قادر نیستند از چالش ها و باج و 
خراج های صنعت بکاهند و اندکی از فشارها را 
به »آن حوزه های دیگر« منتقل کنند؟ آیا این 
غیر از همان کاری است که امثال کره جنوبی و 

مالزی و ترکیه کرده اند؟«

سرمقــالهخبرنامه
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جناب آقای سیدحسن فلک فرسایی )دسترنج(
مدیریت محترم کارخانجات دسترنج رضابافت

با نهـایت تأسف و تأثر درگذشت برادر گرامی تان را از صمیم قلب تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان براي آن مرحـوم 
طلب مغفـرت و علو درجـات و براي آن خاندان جلیل و مـحترم صبر و  شکیبائي مسئلت می نماییم.

جمشید بصیری، صاحب امتیاز و مدیر مسئول

خبرنامه

عملیات  گفت:  تهران  استان  مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
تغییر  مجوز  صدور  معطل  پوشاک  تخصصی  صنعتی  شهرک  اجرایی 
با  گفتگو  در  صابرپرنیان  است.  کشاورزی  جهاد  سوی  از  کاربری 
رادیو اقتصاد افزود: این پروژه از مصوبات دولت و همینطور در زمره 
پروژه های اقتصاد مقاومتی استان تعریف شده است. وی اظهارداشت: 
پوشاک  به عنوان نخستین شهرک تخصصی  پوشاک  شهرک صنعتی 
کشور در استان تهران شکل می گیرد. مدیرعامل شرکت شهرک های 
یک  ماده  یک  تبصره  موضوع  کمیسیون  گفت:  تهران  استان  صنعتی 
مستقر  باغ ها  و  زراعی  اراضی  کاربری  حفظ  قانون  اصالح  قانون 
شهرک  تاسیس  برای  کاربری  تغییر  مجوز  باید  کشاورزی  جهاد  در 
صنعتی پوشاک را صادر کند. وی در ادامه افزود: سال گذشته مجوز 

نشد. اجرایی  متاسفانه  اما  این شهرک صادر  کاربری  تغییر 
پرنیان اظهار داشت: طراحی فاز یک و دو، تامین اعتبار و همینطور 
به  منتها  شدند  انتخاب  پروژه  این  اجرای  برای  مختلفی  پیمانکاران 
بین سازمان صنایع  قرائتی  اختالف  ایجاد  و  ناهماهنگی  ها  بروز  سبب 
بحث  در  کشاورزی  جهاد  و  صنعتی  شهرک های  شرکت  و  کوچک 
است.  افتاده  تعویق  به  شهرک  ساخت  مربوطه،  مجوز  اعتبار  تمدید 
احداث  محل  پیرامون  در  می گوید  کشاورزی  جهاد  داد:  توضیح  وی 
و  گاوداری  مانند  مختلفی  مجموعه های  پوشاک  تخصصی  شهرک 
مرغداری وجود دارد و این واحدها دارای حریم هایی هستند در حالی 

که این حریم ها در طراحی شهرک لحاظ شده است.
جدا  گفت:  تهران  استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 

قلمداد  کشور  پاک  شهرک  نخستین  عنوان  به  مزبور  شهرک  ازاین 
افزود:  وی  ندارد.  آالیندگی  هیچ گونه  پوشاک  تولید  چون  می شود 
و  تهیه  پروژه  این  زیست محیطی  اثرات  ارزیابی  مطالعات  گزارش 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  کرد:  تصریح  پرنیان  است.  شده  تایید 
کشور مجوز احداث شهرک صنعتی پوشاک را صادر کرده است. وی 
اضافه کرد: آمادگی شروع عملیات اجرایی پروژه از فردای روزی که 
این  از سوی  پوشاک صادر شود  کاربری شهرک صنعتی  تغییر  مجوز 

سازمان وجود دارد.
گفـت:  تهـران  اسـتان  صنعتـی  شـهرک های  شـرکت  مدیرعامـل 
مشـخص  پوشـاک  صنعتـی  شـهرک  تاسـیس  اعتبـار  تامیـن  محـل 
افـزود:  وی  نـدارد.  مشـکلی  مالـی  تامیـن  لحـاظ  از  پـروژه  ایـن  و 
آخریـن جلسـه در ایـن رابطـه چنـد هفتـه پیـش بـا حضـور معـاون 
وزیـر جهـاد کشـاورزی و وزیـر صنعت، معـدن و تجارت برگزار شـد. 
پرنیـان اظهارداشـت: به طورکلـی در این جلسـه مقرر شـد کمیسـیون 
مربوطـه تشـکیل و اعتبـار مجـوز موضـوع تبصـره یـک مـاده یـک 
قانـون اصـالح قانـون حفـظ کاربـری اراضی زراعـی و باغ هـا تمدید 
شـود. وی ادامـه داد: ایـن شـهرک بـه یـک مرکـز تحـول صـادرات 
تبدیـل  ارزش در کشـور  پوشـاک، طراحـی، مـد و تکمیـل زنجیـره 
خواهـد شـد. مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان تهران 
یـادآور شـد: صنعـت پوشـاک به واسـطه نـوع و ویژگی هـای خاصـی 
کـه دارد از حیـث اشـتغال زایی، نیـاز بـه سـرمایه کـم، جلوگیـری از 
قاچـاق پوشـاک، ایجـاد ارزش افزوده باال و بسـیاری مـوارد دیگر در 

اقتصـاد کشـور بسـیار حائـز اهمیـت اسـت.

شهرک صنعتي پوشاک؛ معطل مجوز تغییر کاربري!
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نساجی،  صنایع  مدیرکل  شاتا،  گزارش  به 
گفت:  صمت  وزارت  سلولزی  و  پوشاک 
از  کشور«  نساجی  صنعت  »پایش  پروژه  
طریق انجمن صنایع نساجی ایران در دست 

افزود:  محرابی  افسانه  مهندس  اجراست. 
پوشاک  و  چرم  نساجی،  واحد های  تمامی 
کشور با ارائه اطالعات مورد نیاز در پیشبرد 
گفت:  وی  دارند.  موثری  نقش  پروژه  این 

اتخاذ  راهگشای  پروژه  این  از  حاصل  نتایج 
سیاست گذاران  برای  راهبردی  تصمیمات 
امر  در  صنایع  صاحبان  بهره مندی  نیز  و 

است. سرمایه گذاری 

دعوت از صنعتگران برای مشارکت در پروژه پایش صنعت نساجی

خبرنامهخبرنامه

نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس 
تولید  نخ  تن  هزار   400 سال  در  گفت:  ایران 
استفاده  میزان در کشور  این  تمام  می شود که 
با  شهالیی نژاد  محمدجعفر  مهندس  می شود. 
وزارت  گفت:  کشور،  در  پنبه  تولید  به  اشاره 
جهاد کشاورزی مدعی است امسال  سطح زیر 
کشت پنبه، از 70 هزار هکتار به 90 هزار هکتار 
پنبه  تولید  می شود  پیش بینی  و  است  رسیده 
محلوج از حدود 4۵ تا 46 هزار تن به حدود 6۵ 
تا 70 هزارتن برسد، بنابراین شاهد ۱۵ هزارتن 

افزایش ظرفیت خواهیم بود.
رئیس  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران گفت: 
عدم  پنبه  تولید  در  عمده  مشکالت  از  یکی 
حمایت از پنبه کاران و کوچک بودن زمین های 
به  اشاره  با  همچنین  وی  است.  کشاورزی 
اینکه مافیای پنبه یکی از بزرگترین مشکالت 
باید  کنونی  شرایط  در  گفت:  است  حوزه  این 
و  خریداری  کشاورز  از  مناسب  قیمت  با  پنبه 
شود،  فروخته  متقاضیان  به  منطقی  قیمت  با 
معیوب  چرخه  این  ما  کشور  در  متأسفانه  اما 
طی  اینکه  به  اشاره  با  شهالیی نژاد  است. 
صورت  به  نخ  زیادی  حجم  گذشته  ماه های 
است،  شده  کشور  وارد  غیررسمی  و  رسمی 
شرایط  نخ  غیررسمی  و  رسمی  واردات  گفت: 
ایجاد  کشور  نساجی  صنعت  برای  را  سختی 

متاسفانه  داد:  ادامه  شهالیی نژاد  است.  کرده 
رشد چشمگیر قاچاق در کشور، آن هم از نوع 
چمدانی و بداظهاری و کم اظهاری موجب شده 
صنعت پوشاک کشور رشد نیابد که خوشبختانه 
برنامه ریزی های  به  توجه  با  اخیر  در سال های 
شاهد  ارز  نرخ  افزایش  همچنین  و  انجام شده 

کاهش این پدیده شوم هستیم.
نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس 
ایران همچنین به موضوع اخذ عوارض قانونی 
در  افزوده  ارزش  مالیات  و  گمرکی  حقوق  و 
عوارض  این  چنانچه  که  پرداخت  گمرکات 
به طور کامل و شفاف و صحیح از واردکننده اخذ 
گردد )کما اینکه تولیدکننده داخلی این مالیات 
را  خود  عملکرد  بر  مالیات  و  افزوده  ارزش  بر 
تولید  کاالی  می کند(،  پرداخت  کمال  و  تمام 
داخل توان رقابت قیمتی با کاالی وارداتی پیدا 

می کند ولی متاسفانه شاهدیم که به روش های 
و  کم اظهاری  و  بداظهاری  با  واردات  مختلف 
قاچاق با قیمت تمام شده پایین تری وارد کشور 
می شود و همین موضوع آسیب جدی به صنعت 
کشور وارد نموده است. من معتقدم که قاچاق 
وقتی  قاچاقچی  و  است  اقتصادی  پدیده  یک 
کاالی قاچاق را وارد می کند که برای او صرفه 
اقتصادی داشته باشد و اگر ما با حمایت از تولید 
این صرفه را از بین ببریم این بهترین راه مبارزه 
با قاچاق خواهد بود. وی با بیان اینکه صادرات 
آنچنانی در حوزه نخ نداریم، گفت: ساالنه 400 
هزار تن نخ تولید می شود که تمام این میزان 
نتیجه  در  می شود.  استفاده  کشور  داخل  در 
صادراتی تحت عنوان نخ دیده نمی شود اما در 
صنایع نساجی صادرات فرآورده های نساجی از 

جمله فرش و منسوجات وجود دارد.
در  کشور  ظرفیت  کرد:  تشریح  شهالیی نژاد 
تولید قابل ارتقا است و استعداد و امکانات الزم 
صنعت  این  در  سرمایه گذاری  افزایش  برای 
صنایع  توسعه  از  باید  دولت  که  دارد،  وجود 
ریسندگی، بافندگی، رنگرزی و چاپ و تکمیل 
در زنجیره صنایع نساجی حمایت کند. در حال 
از مشکالت  دیگر  یکی  نقدینگی  حاضرکمبود 
حجم  که  به طوری  است،  نساجی  صنعت 
نقدینگی در صنعت نساجی نسبت به سال قبل 

کاهش یک سومی داشته است.

افزایش واردات رسمی و غیررسمی نخ

محمدجعفر شهالیی نژاد
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خبرنامه

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برآوردها 
)با  60 درصد مالیات کشور توسط بخش صنعت  نشان می دهد حدود 
و  است  شده  پرداخت  داخلی(  ناخالص  تولید  از  درصدی   ۱2 سهم 
22,۱ درصد )با وجود سهم ۵۱ درصدی از تولید  بخش خدمات فقط 
ایرنا  با  گفتگو  در  زرندی  سعید  می کند.  پرداخت  را  داخلی(  ناخالص 
نظیر  مختلف  کشورهای  در  مالیات  پرداخت  در  صنعت  سهم  افزود: 
فرانسه )۱6,۵ درصد(  مالزی )۳,2 درصد(، کره جنوبی )۱۳,6 درصد( و 
  60 از  بیش  سهم  )با  خدمات  بخش  به  مربوط  سهم  باالترین  و 
داخلی  ناخالص  تولید  به  مالیات  نسبت  گفت:  وی  است.  درصدی( 
 2۵( ترکیه  نظیر  کشورها  دیگر  با  مقایسه  در  درصد(   7 )حدود  ایران 
نشانگر  که  است  )۱4درصد( کمتر  و مصر  )۱۵درصد(  مالزی  درصد(، 

است. مالیاتی  تبعیض  و  مالیاتی  فرار  مالیاتی،  پوشش  ضعف 
زرندی بیان داشت:  با توجه به اینکه موضوع مالیات و مالیات ستانی 
تجاری  و  معدنی  صنعتی،  فعالیت های  پیش روی  چالش های  از  یکی 
است، توجه و تمرکز ویژه برای بهبود محیط کسب وکار، شفاف سازی، 
اهمیت  حائز  بسیار  اقتصادی  فضای  به  ثبات بخشی  و  اعتمادآفرینی 
است. وی در ادامه به برخی چالش های مالیاتی حوزه تولید اشاره کرد 
و ادامه داد:  نبود انعطاف مالیاتی و نبود هماهنگی با شرایط اقتصادی 
در نرخ های مالیاتی و فرایند مالیات ستانی از جمله این چالش هاست، 
به طوری که عدم تطبیق سیاست گذاری مالیاتی با شرایط اقتصادی، 
فقدان  تولیدکنندگان،  رسمی  و  مودیان  مالیات  دریافت  بر  تمرکز 
فرایندهای  همه  تمرکز  و  فرابخشی  مستقل  ناظر  و  سیاست گذار  نهاد 

را شاهدیم. مالیاتی  امور  از دادرسی در سازمان  اعم  مالیات ستانی 
شیوه  رواج  ممیزمحوری،  اظهارداشت:  صنعت  وزیر  معاون 
بودن  سنتی  مالیات،  تشخیص  و  رسیدگی  نظام  در  علی الرأس 
ناشی  فساد  بروز  مالیات،  وصول  و  تشخیص  فرآیندهای  و  سیستم ها 
مالیاتی،  جامع  طرح  کامل  نشدن  اجرا  علی الرأس،  روش  بارگیری  از 
نامناسب  فرآیند  و  مالیاتی  امور  سازمان  و  مودی  متقابل  اعتماد  نبود 
از طی  از درآمدهای مالیاتی پس  70 درصد  دادرسی مالیاتی، وصول 
و  نامناسب  زمان بر،  پیچیده،  بسیار  فرایند  مالیاتی،  دادرسی  مراحل 
غیرکارای دادرسی مالیاتی و نبود استقالل نهاد حل اختالف مالیاتی، 

هستند. موجود  مشکالت  دیگر 

وی بـه فشـار مضاعـف بـر تولیدکننده در صـورت قطع اخـذ مالیات 
در زنجیـره عرضـه کاالهـا و خدمـات اشـاره کـرد و گفـت: فاصلـه 
زمانـی بیـن پرداخـت مالیـات و دریافـت مبالـغ فـروش در معامـالت 
بـه  مالیـات  اسـترداد  عـدم  افـزوده(،  ارزش  بـر  مالیـات  )در  نسـیه 
ارزش  بـر  مالیـات  از  معـاف  نهایـی  حلقـه  تولیدکننـدگان محصـول 
افـزوده، فشـار بـر تولیدکننـدگان بـه دلیـل عـدم اعطـای نـرخ صفر 
بـه عرضـه داخلـی ماشـین آالت و تجهیـزات سـرمایه ای، معدنـی و 
کشـاورزی و خطـوط تولیـد صنعتـی کاالهـا و خدمـات )در مالیات بر 
ارزش افـزوده(، سـختگیری و پیچیدگـی در فراینـد اسـترداد مالیـات 
خریـد ماشـین آالت خطـوط تولیـد )در مالیـات بـر ارزش افـزوده( و 
مسـئله اسـترداد اعتبـار مالیاتـی فعـاالن اقتصـادی از جملـه زمـان و 
غیـره )به ویـژه در شـرایط فعلـی و لـزوم اعمـال محدودیـت بـرای 
بازگشـت ارز حاصـل از صـادرات(، شـرایطی را بـه وجـود آورده کـه 
بایـد موضـوع اصـالح نظـام مالیاتـی به عنـوان یکـی از محورهـای 

اصالحـات سـاختاری اقتصـادی در دسـتور کار قـرار گیـرد.
نظری  اظهار  در  مالیاتی  امور  سازمان  کل  رئیس  ارتباط،  همین  در 
که  نفر  هزار   ۳00 حدود  مالی  تراکنش های  بانکی  لیست  گفت: 
گرفته  قرار  سازمان  این  اختیار  در  داشتند  میلیارد  باالی  درآمد های 
از آنان مودی مالیاتی نبودند  که بر اساس بررسی انجام گرفته نیمی 
و نیمی دیگر از آنان که مودی مالیاتی بودند کمتر از آنچه الزم است 

می پرداختند. مالیات 

60 درصد مالیات کشور را بخش صنعت می پردازد

سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صمت
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شورایعالی  دبیر  و  جمهور  رئیس  مشاور 
دو  از  آزاد  مناطق  کرد:  تاکید  آزاد  مناطق 
چارچوب  در  مالیاتی   »معافیت  مهم  ویژگی 
»معافیت های  و  سال«   20 مدت  به  قانون 
ایلنا،  به گزارش  هستند.  برخوردار  گمرکی« 
در  خبرنگاران  با  گفتگو  در  بانک  مرتضی 
بیستم  ساله  هر  که  کیش«  »روز  مراسم 
می شود  برگزار  کیش  جزیره  در  آبان ماه 
بسیار  جایگاه  امروز  مالی  بازارهای  گفت: 
جهت  در  می توانند  و  دارند  ارزشمندی 
مورد  زیربنایی  و  توسعه ای  فعالیت های 
کیش  آزاد  منطقه  بگیرند.  قرار  استفاده 
در  مالی  بازارهای  حرکت  آغاز  پیشگام 
رسیده  ثمر  به  امروز  که  است  آزاد  مناطق 
اقتصادی  واحدهای  داد:  ادامه  وی  است. 
دارای  باید  بورس  و  مالی  بازارهای  با 
اگر  که  طوری  به  باشند  قوی تری  ارتباط 
با  بورس  و  مالی  بازارهای  بین  ارتباط  این 
در  بزرگی  تحوالت  شود  ایجاد  آزاد  مناطق 
مناطق  این  در  اقتصادی  فعالیت های  حوزه 
ایجاد خواهد شد. در واقع دست دوستی بین 
ارتباط  و  فرهنگ سازی  نیازمند  نهاد  دو  این 

است.   دوسویه 
مشاور رئیس جمهور همچنین درباره مباحث 
اخیر مطرح شده درباره معافیت های مالیاتی در 
مناطق آزاد گفت: تکیه بر درآمدهای مالیاتی از 
جمله سیاست های دولت و کشور است که اقدام 
آرزو  کشور  سال  سال های  است.  شایسته ای 
داشت از تکیه بر درآمدهای نفتی جدا شود و به 
فعالیت های  براساس  می تواند  که  اصلی  منابع 
باشد.  متکی  بگیرد  صورت  اقتصادی  مختلف 
بانک افزود: اقدامات نسبتا خوبی در دولت تدبیر 
و امید در این بخش انجام شده است. پیش بینی 
درآمدهای مالیاتی در کشور برای امسال ۱۵0 

بخش  تقریبا  که  است  تومان  میلیارد  هزار 
عمده ای از بودجه کشور را تشکیل می دهد که 
از  دیگر  یکی  همچنین  است.  شایسته ای  کار 
نکات قابل توجه که کشور و دولت به آن تکیه 
فعالیت هایی است  به  اعتماد مردم  ایجاد  دارند 

که مربوط به مردم است.
اینکه  به  اشاره  با  جمهور  رئیس  مشاور 
مناطق آزاد از دو ویژگی مهم »معافیت مالیاتی 
و  سال«   20 مدت  به  قانون  چارچوب  در 
»معافیت های گمرکی« برخوردار هستند گفت: 
این دو ویژگی از جمله عناصر مهم تشکیل این 
مناطق در ایران و در دنیا است. معافیت مالیاتی 
در مناطق آزاد ایران 20 ساله است. این عدد در 
کشورهای همسایه 2۵ سال، ۵0 سال و بعضا 

دائمی است.  
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
قانون گذار  من  نظر  به  داد:  ادامه  اقتصادی 
کرده  پیش بینی  آزاد  مناطق  در  را  قوانینی 
و  تخصصی  مستدل  و  قوی  پایه های  که 
 20 از  بعد  اقتصادی  فعال  یک  و  دارد  فنی 
کند  سازگار  شرایط  با  را  خود  می تواند  سال 
کارش  و  کند  برنامه ریزی  تولید  جهت  در  و 

که  نکاتی  این  افزود:  بانک  دهد.  ادامه  را 
در حوزه  غیرکارشناس  افراد  از  برخی  توسط 
نیست  دولت  سیاست  می شود  مطرح  مالیاتی 
مالیاتی  معافیت های  مزیت  از  آزاد  مناطق  و 
منطقه  این صورت  غیر  در  که  برخوردارند 

داشت. نخواهد  معنا  آزاد 
حال  در  بخش  این  در  دولت  سیاست های 
قبلی  جایگاه  آزاد همان  مناطق  و  است  اجرا 
را  خود  قانونی  معافیت های  همان  با  و  خود 
آزاد  مناطق  از  دیگری  تعداد  آینده  در  دارند. 
مجلس  در  است  قرار  که  شد  خواهد  ایجاد 
شورای اسالمی مورد تصویب قرار بگیرد که 
خواهد  ویژگی ها  همین  آنان  فعالیت  مبنای 
تصمیمی  هیچ  اینکه  بر  تاکید  با  وی  بود. 
حذف  درباره  مجلس  در  نه  و  دولت  در  نه 
گرفته  آزاد  مناطق  در  مالیاتی  معافیت های 
که  نمی رسد  نظر  به  گفت:  است  نشده 
فعاالن  بیافتد.  اتفاق  قانون  این  در  تغییری 
با  باشند  مطمئن  سرمایه گذاران  و  اقتصادی 
کشور  آزاد  مناطق  در  که  قانونی  به  اعتماد 
ادامه  خود  فعالیت های  به  آنها  دارد  وجود 

داد. خواهند 

مناطق آزاد همچنان معاف از مالیات

خبرنامهخبرنامه

جناب آقای محمود توالیی
ریاست محترم اتاق بازرگانی کاشان

مصیبت وارده و درگذشت پدر گرامی تان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت 
عرض نموده و رحمت و آمرزش الهی را برای آن مرحوم از درگاه ایزد منان مسئلت 

می نماییم.

جمشید بصیری، صاحب امتیاز و مدیر مسئول
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با  ارتباط  در  سوال،  اولین  عنوان  به 
معاونت  رویکردهای  و  وظایف  اهداف، 
صحبت  ایران  اتاق  تشکل های 
تعداد  چه  حاضر،  حال  در  و  بفرمایید 
به  مشغول  ایران  اتاق  ذیل  در  تشکل 

فعالیت هستند؟
بحث تشکل ها در اتاق ایران، بر مبنای قانون 
اتاق و نیز بر اساس قانون بهبود مستمر محیط 

اشاره
معاونت  سیف  نادر  آقای 
این  در  ایران  اتاق  تشکل های 
مهم ترین  تشریح  ضمن  گفتگو 
این  رویکردهای  و  اهداف 
تشکل های  از  حمایت  در  معاونت 
اقتصادی-صنعتی، به این موضوع 
اساس  بر  که  می کند  اشاره 
مستمر  بهبود  قانون   5 و   2 مواد 
مکلف  دولت  کسب وکار،  محیط 
تشکل های  نظرات  از  استفاده  به 
وی  می باشد.  اتاق  ذیل  اقتصادی 
بر  وارد  جدی  نقدهای  از  یکی 
حوزه  به  مستقیم  ورود  را  دولت 
و  داند  می  اقتصادی  تشکل های 
در عین حال معتقد است تشکل ها 
و  تخصص  از  سطحی  به  باید 
که حاکمیت کشور،  برسند  تجربه 
و  کرده  باور  را  آنها  قابلیت های 
آنها در اجرای امور مشارکت دهد.

تشکل ها باید به سطحی از تخصص و تجربه برسند که حاکمیت 
باور کند آنها قابلیت اجرای یک سری امور و وظایف را دارند

دیدگاه

کسب وکار راهبری می شود. در ماده 2 و ماده 
ساماندهی،  مسئولیت  صراحتا  بهبود  قانون   ۵
شبکه سازی، ادغام و توسعه تشکل های اقتصادی 
بر  است.  شده  محول  ایران  بازرگانی  اتاق  به 
همین اساس، ما هم در معاونت تشکل ها عمدتا 
روی همین محورها کار می کنیم. البته هریک 
از این محورها به خودی خود موضوع پیچیده ای 
است و می توان ساعت ها راجع به هرکدام بحث 

و صحبت انجام داد.
در مورد بخش دوم سوال شما، در حال حاضر 
بیش از 200 تشکل ملی، حدود ۱۳ فدراسیون 
یا تشکل باالدستی و حدود ۳00 تشکل استانی 
دو  در  البته  هستند.  فعال  ایران  اتاق  ذیل  در 
سال گذشته سعی کردیم تشکل های استانی را 
هم توسعه دهیم چون معتقدیم که اگر در سطح 
فعال  و  بگیرند  شکل  تشکل ها  نیز  استان ها 
باشند، این موضوع کمک زیادی به اتاق های 
ملی  تشکل های  ایجاد  همچنین  و  استان ها 

ذکر  که  تشکل هایی  کرد.  خواهد  سراسری  و 
صنعتی  و  تخصصی  تشکل های  عمدتا  کردم 
اقتصادی  تشکل های  این  معتقدیم  و  هستند 
اتاق هستند منظور و مخاطب اصلی  که ذیل 
ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار 
می باشند که بر همین اساس، دولت مکلف به 

بهره گیری از نظرات آنهاست.

به  نسبت  جنابعالی،  معاونت  دوره  در 
گذشته چه تغییراتی در آیین نامه و شیوه 
پذیرش تشکل های جدید در اتاق ایران 
صورت پذیرفته و تا چه میزان شرایط 
در  غیرعضو  تشکل های  حضور  برای 

اتاق ایران تسهیل شده است؟
ما سعی کردیم قدری در بحث مستندسازی 
بیشتر کار کنیم. آیین نامه خوبی را برای حوزه 
به  آیین نامه  این  که  کردیم  تدوین  تشکل ها 
اتاق  رئیسه  هیئت  و  نمایندگان  هیئت  تایید 
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دیدگاهخبرنامهدیدگاهخبرنامه

عالی  شورای  در  آن  تصویب  منتظر  و  رسید 
نظارت هستیم. همچنین سعی کردیم اساسنامه 
برای  کنیم.  به روز  و  اصالح  را  تشکل ها  تیپ 
تشکل های  ملی  همایش  دوره  دو  بار  اولین 
که  کردیم  برگزار  را  کشور  سراسر  اقتصادی 
و  آموزش  بحث  در  داشت.  هم  خوبی  اثرات 
ارتقای جایگاه هیئت مدیره و همچنین دبیران 
پیگیری  را  اقداماتی  نیز  تشکل ها  ارکان  و 
کردیم و در سال 97 تقریبا 40 دوره آموزشی 
با  که  نمودیم  برگزار  مختلف  سرفصل های  با 
از سوی تشکل ها مواجه  استقبال بسیار خوبی 
گردید. همچنین در سال ۱۳96 و اوایل ۱۳97 
تشکل های  ارزیابی  بحث  بار،  اولین  برای 
پیگیری  اتاق  و  کشور  سطح  در  را  اقتصادی 
ارزیابی  دوم  مرحله  حاضر،  حال  در  و  کردیم 

تشکل ها در شرف نهایی شدن است.
 ۵ ماده  در  که  هم  مهمی  وظایف  از  یکی 
قانون بهبود برای اتاق و حوزه تشکل ها تکلیف 
شده، رونمایی از فهرست تشکل های ملی بوده 
مختلف  انحا  به  قبل  سال های  از  اگرچه  که 
کانال های  و  اتاق  پورتال  در  فهرست  این 
این  که  است  سال  دو  اما  شده،  منتشر  دیگر 
فهرست را در قالب یک کتاب منتشر می کنیم 
گرفته  صورت  آن  از  هم  خوبی  استقبال  که 
خدمات  حوزه  در  نیز  موثری  اقدامات  است. 
این  در  تشکل ها  از  مالی  حمایت های  و  ثبتی 
تخصیص یافته  بودجه  و  گرفته  صورت  مدت 
بوده  مواجه  چشمگیری  رشد  با  تشکل ها  به 
است. در مورد حمایت های معنوی نیز خدمات 

متنوعی به تشکل ها ارائه شده است.

و  اساسی  معیارهای  کلی،  طور  به 
یک  اینکه  برای  ایران  اتاق  کلیدی 
اتاق  در  عضویت  به  بتواند  تشکل 
و  هستند  مواردی  چه  بیاید  در  ایران 
چه مولفه هایی برای اتاق در این زمینه 

ارجحیت دارد؟ 
بحث  معیارها  مهم ترین  زمینه،  این  در 

اعضا،  به  خدمات  عضویت،  حکمرانی، 
همیشه  من  البته  است.   ... و  تنظیم گری 
هر  شاخص  مهم ترین  حکمرانی  که  معتقدم 
و  منظم  برگزاری  زمینه،  این  در  است.  تشکل 
هیئت  وظایف  بودن  مجامع، مشخص  به موقع 
خود  اعضای  به  تشکل ها  که  خدماتی  مدیره، 
اندازه  چه  تا  تشکل ها  اینکه  و  می دهند،  ارائه 
توانسته اند به این قابلیت برسند که بتوانند یک 
سری از مسئولیت هایی که معموال توسط دولت 
انجام می شود را بر عهده بگیرند، از مهم ترین 

شاخصه های ارزیابی تشکل ها می باشند.

تعداد اعضای یک تشکل تا چه میزان 
در شأن و اعتبار تشکل تاثیرگذار است 
و آیا اینکه یک تشکل با تعداد اعضا و 
حدنصاب کم، جلسات و مجامع خود را 
برگزار و تصمیماتی را نیز اتخاذ نماید، 
برخوردار  اعتبار  و  وجاهت  از  می تواند 

باشد؟
این نکته صددرصد درست است. در این زمینه 
بحث فراگیری تشکل مطرح می شود و اینکه از 
درصد  چند  مشخص،  حوزه  یک  فعاالن  کل 
اهمیت  حایز  هستند،  مربوطه  تشکل  عضو 
است. البته نسبت فراگیری هر تشکل، یکی از 
شاخص هایی است که در معیار عضویت لحاظ 
شده و وزن خوبی هم در رتبه بندی تشکل های 
اقتصادی دارد. بر همین اساس، تشکلی از نظر 
در  آن  عضویت  فراگیری  که  است  موفق  ما 

سطح قابل قبولی باشد. 

چه  ایران  اتاق  حاضر،  حال  در 
عضو  تشکل های  از  حمایت هایی 
نظر  در  مختلف  ابعاد  و  بخش ها  در 
می گیرد؟ و تشکل های ذیل اتاق از چه 
مزایا و امتیازاتی در قیاس با تشکل های 

غیرعضو بهره مند هستند؟
همانطور که می دانید اتاق حمایت های مختلفی 
را از تشکل ها انجام می دهد. البته در دو سال 

گذشته ما سعی کردیم نتایج ارزیابی و سطوحی 
که تشکل ها بر اساس آن طبقه بندی شده اند را 
مالک قرار دهیم و معتقدیم تشکلی که موفق، 
پیشرو و فعال است باید از حمایت بیشتری از 
اتاق بهره مند شود. بر همین اساس، در  طرف 
که  تشکل هایی  مرحله  دو  در  سال،  هر  طول 
شروط مد نظر ما را داشته باشند مورد حمایت 
کار  تقسیم  بحث  در  همچنین  می گیرند.  قرار 
به  و  شویم  همراه  تشکل ها  با  می کنیم  سعی 
فرض اگر تشکل ها موضوعات پژوهشی دارند 
که مستقیما در ارتباط با زمینه کاری آنهاست، 
اتاق در اجرای پروژه مربوطه مشارکت می کند. 
سعی  نیز  پاویون ها  و  نمایشگاه ها  بحث  در 
می کنیم به تشکل ها کمک کنیم. در کنار این 
تخصیص  جمله  از  معنوی  حمایت های  موارد، 
سالن و محل جلسه به تشکل ها، معرفی آنها به 
دستگاه های دیگر به عنوان تشکل تخصصی، 
صدور مجوز استفاده از لوگو اتاق در همایش ها 
و جلسات و مواردی از این دست، جزو اقدامات 

و حمایت های معنوی اتاق می باشد.

جنابعالی نقش و جایگاه تشکل ها را 
تصمیم گیری های  و  کشور  اقتصاد  در 
آیا  و  می کنید  ارزیابی  چطور  مربوطه 
ظرفیت های  تمام  از  حاضر،  حال  در 
برای  خصوصی  بخش  تشکل های 
و  کشور  اقتصاد  بهتر  هرچه  اداره 
تصمیم سازی های  و  تصمیم گیری ها 

کالن استفاده می شود یا خیر؟
و  مهم  نقش  تشکل ها  می کنیم  فکر  ما 
و همانطور  دارند  اقتصاد کشور  در  تاثیرگذاری 
که قانون هم صراحت دارد دولت مکلف است 
دریافت  را  تخصصی  تشکل های  نظرات  حتما 
کرده و مهم تر از آن، مورد توجه قرار دهد که 
متاسفانه امروز کمتر اتفاق می افتد. به نظر من، 
هر  توسعه یافتگی  مهم  شاخص های  از  یکی 
کشور میزان کمی و کیفی تشکل هاست و من 
این موضوع، جای کار زیادی  فکر می کنم در 
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حوزه  در  شاید  بنابراین  دارد.  وجود  کشور  در 
اقتصادی کشور ظرفیت ایجاد تشکل های دیگر 
هم وجود داشته باشد که انشاهلل باید ایجاد شود.

به نظر می رسد در مقطع فعلی، صرفا 
آن دسته از تشکل های اقتصادی موفق 
هستند که به نوعی صنایع و بخش های 
دولتی یا شبه دولتی را نمایندگی می کنند 
و سایر تشکل های بخش خصوصی که 
اعضای آنها عمدتا بنگاه های کوچک و 
نزد  از شأن و جایگاه  متوسط هستند، 

تصمیم گیرندگان برخوردار نیستند؟
فرمایش شما تا حدودی درست است و یکی 
از  برخی  با  اتاق  همواره  که  چالش هایی  از 
وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی دارد این است 
که آنها از ایجاد تشکل اقتصادی دست بردارند 
چراکه مسئولیت راه اندازی تشکل و مسائل مربوط 
به تشکل ها را قانون گذار مستقیما به اتاق واگذار 
کرده است. در برخی دستگاه ها و وزارتخانه یک 
سری تشکل فرمایشی ایجاد شده که به اعتقاد 
ما این تشکل ها نماینده واقعی و صدای بخش 
خصوصی نیستند. بنابراین یکی از نقدهای جدی 
وارد به دولت این است که چندان تمایل ندارد از 

ایجاد تشکل دست بردارد.

برای  عملیاتی  راهکارهای  چه 
در  تشکل ها  نقش  و  سهم  ارتقای 
کشور  کالن  سیاست گذاری های 
این  از  میزان  چه  می کنید؟  پیشنهاد 
راهکارها باید توسط دولت و مسئوالن 
به  میزان  چه  و  شود  پیگیری  اجرایی 
برای  تشکل ها  خود  بیشتر  اهتمام 
اقتصاد  عرصه  در  بیشتر  نقش آفرینی 

مربوط می شود؟
کشور  ارگان های  دیگر  و  اتاق  دولت،  اینکه 
مشکالت  بخش خصوصی،  که  بپذیرند  عمیقا 
بر  عالوه  می داند،  بهتر  را  خود  راهکارهای  و 
یک سری سیاست گذاری ها، نیازمند یک سری 

کنند  باور  مسئوالن  تا  است  فرهنگی  کارهای 
که خرد جمعی همواره از منطق باالتر برخوردار 
است و می تواند منتج به تصمیمات بهتری شود.

یا  نمایشگاه ها  برگزاری  حوزه  در 
خارجی،  نمایشگاه های  در  حضور 
جایگاهی  و  نقش  چه  تشکل ها 

می توانند داشته باشند؟
یکی از کارهای اساسی که تشکل ها در حوزه 
بین المللی می توانند انجام دهند، بحث برگزاری 
نمایشگاه ها و پاویون هاست. منتهی چند سالی 
است به دلیل شرایط اقتصادی و تحریم ها میزان 
مشارکت شرکت های ایرانی در سطح بین المللی 
کم شده است. بنابراین هرچقدر تالش شود از 
نمایشگاه  در  و  شده  دعوت  بین المللی  فعاالن 
بیشتری  تاثیرات  شوند،  داده  مشارکت  داخلی 
خواهد داشت. همچنین، ما از این موضوع که 
مربوط  تخصصی  نمایشگاه  خودشان  تشکل ها 
به خود را برگزار کنند، استقبال می کنیم و اگر 
تشکل ها ظرفیت و توان برگزاری نمایشگاه را 
می توانیم  ما  باشند،  متقاضی  و  باشند  داشته 
اینکه  برای  را  الزم  تسهیالت  و  مکاتبات 
به  مربوط  تخصصی  نمایشگاه  تشکل ها  خود 

صنعت شان را برگزار کنند، انجام دهیم.

میزان تجربیات سایر کشورها  تا چه 
و  تشکل ها  ظرفیت  از  بهره گیری  در 
برای  اقتصاد،  حوزه  در  تشکل گرایی 
کشور ما قابل استفاده و یادگیری است؟

ما حتما باید از تجربه تشکل گرایی در کشورهای 
برنامه ای  زمینه،  این  در  ما  استفاده کنیم.  دیگر 
سه  یا  دو  دوره  برگزاری  طریق  از  که  داشتیم 
روزه، تعدادی از تشکل ها را با ساختار تشکل های 
بین المللی آشنا کنیم. اما به دالیلی امسال محقق 
این  آینده  سال های  در  امیدواریم  و  نمی شود 
اتفاق رخ دهد. بدون تردید، دنیا در حوزه تشکل 
و تشکل گرایی حرف های زیادی برای گرفتن و 
آموختن به ما دارد و ما هم راه طوالنی در این 

زمینه برای طی کردن داریم و قطعا بهره مندی 
از این تجربیات می تواند همه ما را کمک کند. 

چه  ایران،  اتاق  تشکل های  معاونت 
برای  جدیدی  برنامه های  و  طرح ها 
در دست  فعالیت تشکل ها،  از  حمایت 

اقدام دارد؟
مهم ترین برنامه های این معاونت شامل ارتقای 
کمی و کیفی تشکل ها و نیز آموزش هیئت مدیره 
دوره های  برگزاری  از طریق  تشکل ها  دبیران  و 
آموزشی مناسب است. همچنین بحث ساماندهی 
تشکل ها از دیگر برنامه هایی است که اتفاقا مورد 
تاکید رئیس، هیئت رئیسه و هیئت راهبری اتاق 
می باشد. در این زمینه، نظارت جدی صورت خواهد 
گرفت که از ایجاد تشکل های غیرضرور خودداری 
شده و تشکل های موجود نیز متناسب با آیین نامه 
تشکل های اقتصادی فعالیت کنند و ضرورت های 
موجود در این آیین نامه نیز برای تشکل ها فراهم 
گردد. در کنار این موارد، بحث ارزیابی تشکل ها و 
مسائلی از این قبیل نیز همچون گذشته در دستور 

کار معاونت تشکل ها قرار دارد.

که  نکته ای  هر  موارد،  این  بر  عالوه 
الزم می دانید مطرح بفرمایید.

عنوان  به  اتاق  دارند  انتظار  تشکل ها  عموما 
انجام  آنها  برای  کاری  باالدستی  نهاد  یک 
دهد. اما اینکه تشکل ها خودشان برای پیشبرد 
اهدافشان چه کاری انجام می دهند، کمتر بدان 
پرداخته می شود. یکی از نقدهای جدی که به 
برخی از تشکل ها وارد است آن است که برخی 
مواقع آنطور که باید و شاید بروز و ظهور ندارند 
و نمی توانند نقش آفرینی داشته باشند. بر همین 
اساس، تشکل ها باید بتوانند خود را با تغییرات 
پرشتاب امروز هماهنگ کرده و خود را از نظر 
همچنین  کنند.  به روز  ساختاری  و  فکر  طرز 
تشکل ها باید به سطحی از تخصص و تجربه 
برسند که حاکمیت باور کند آنها قابلیت اجرای 

یک سری امور و وظایف را دارند.

دیدگاه
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دیدگاهخبرنامهدیدگاهخبرنامه

اشاره
بزرگترین مصرف کنندگان چادر  از  به عنوان یکی  ایران 
مشکی هنوز در تولید این پارچه ناموفق است و به نوعی 
تأمین  واردات  محل  از  را  خود  بازار  نیاز  از  زیادی  حجم 
می کند. وابستگی کشور به واردات چادر مشکی در حالی 
هر روز افزایش پیدا می کند که چندین دهه از عمر فعالیت 
این  تولیدکنندگان  و  می گذرد  کشور  در  نساجی  صنعت 
حوزه هم مدعی هستند، »توانایی تولید داریم اما امکانات 

در اختیار ما نیست.«
بتوان عدم موفقیت کارخانجات چادر مشکی در  شاید 
کشور را در چند عامل مهم جستجو کرد؛ نخستین مشکل، 
نداشتِن دانش فنِی تولید پارچه چادر مشکی است. البته 
این را هم باید اضافه کنیم که در بسیاری موارد صنعتگران 
و پژوهشگران ما توانسته اند به تولیداتی دست یابند که 
اما  ندارد  کم  چیزی  جهانی  مرغوب  محصوالت  از  واقعا 
متأسفانه عزمی برای این تولید استوار وجود نداشته است، 
عالوه بر این بسیاری از کارخانه هایی که به حوزه پارچه 
چادر مشکی ورود پیدا کرده اند ماشین آالت آنها متناسب 

با خط تولید این پارچه نبوده است.
عالوه بر این موضوعات، متأسفانه سود باالی واردات چادر 
مشکی عاملی شده تا تولیدکننده داخلی توانایی رقابت با 
اجناس وارداتی را نداشته باشد. به اعتقاد تولیدکنندگان، 
فعالیت  مشکی  چادر  بخش  در  قدرتمندی  واردکنندگان 
برای  اقدامی  تا  عاملی شده  آنها  باالی  نفوذ  که  می کنند 
مقابله با فعالیت آنها در کشور انجام نشود و هر روز بازار 
از اجناس وارداتی باشد. خبرگزاری تسنیم در همین  پُر 
ارتباط گفتگویی با مهندس افسانه محرابی مدیرکل دفتر 
صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت انجام داده است تا 
دلیل اوضاع نامناسب بازار چادر مشکی و عدم تولید آن در 

داخل کشور را جویا شود.

مشکل تولید چادر مشکی در کشور چیست؟
در گفتگو با مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت بررسی شد

چیست؟  کشور  در  مشکی  چادر  تولید  عدم  اصلی  دلیل 
و  پارچه  این  رنگ  در  ایرانی  تولیدکننده  ناتوانی  از  برخی 
دیگر  و عده ای  دارند  گله  واردات چادرمشکی  باالی  حجم 
از سنگ اندازی متعدد برای فعالیت تولیدی و عدم حمایت 
چرا  شما  به اعتقاد  می کنند.  صحبت  بخش  این  در  دولت 
بازار در اختیار  ناتوان هستیم و  هنوز در تولید چادرمشکی 

واردکنندگان است؟
تولید  و  رقابت پذیری  بحث  در  مهم  خیلی  موارد  از  یکی  محرابی: 
به روز  و  اولیه  مواد  موضوع  رقابت پذیر،  و  باکیفیت  محصول  یک 
تکنولوژی  و  خوب  اولیه  مواد  اگر  به عبارتی  است،  تکنولوژی  بودن 
هم به روزرسانی شده باشد محصول باکیفیت تولید خواهد شد و بازار 
مشکی  چادر  بخش  در  داد.  خواهد  نشان  کاال  آن  به  خوشی  روی 
حاضر  حال  در  اما  نمی شد  تولید  ایران  در   ITY نخ  این  از  پیش 
تنها  پارچه  واحد  متر  میلیون   ۱0 تولید  با  شهرکرد  حجاب  کارخانه 
داخلی   ITY نخ های  از  که  است  مشکی  چادر  حوزه  در  فعال  واحد 
نخ  تولیدی  واحد  این  نیاز  به اندازۀ  امروز  ما  البته  می کند.  استفاده 

ITY در اختیار داریم.
این  این نکته اشاره کنم که کیفیت  به  باید  در موضوع چادر مشکی 
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نخ در تولید بسیار مهم است و ما در این رابطه مشکلی نداریم، عالوه 
بر این حوزه رنگرزی و چاپ و تکمیل پارچه هم مهم است، به نحوی 
که پارچه باید از نظر تثبیت رنگ، زیردست، سبکی، ُپرز نگرفتن و موارد 
دیگر مشکلی نداشته باشد. در این بخش اکثر رنگ ها وارداتی هستند و 

ما برای چادر مشکی احتیاج به ثبات رنگ داریم.
در حال حاضر با توجه به جمعیت کشور حدودا ۳2 میلیون نفر بانوان 
پارچه  متر  میلیون   97 نیازمند  حداقل  ما  و  هستند  سال   ۱۵ باالی 
تأمین  شهرکرد  حجاب  را  آن  متر  میلیون   ۱0 که  هستیم  چادرمشکی 
در  البته  که  داریم  کمبود  پارچه  متر  میلیون   87 حدود  یعنی  می کند، 
سطح بازار صحبت از نیاز ۵0 میلیون متری است. با توجه به تبلیغات، 
و  تولیدکنندگان  تشویق  برای  پیگیری ها  و  صورت گرفته  مشوق های 
تا سه طرح در بخش چادر  این حوزه دو  به  برای ورود  سرمایه گذاران 

مشکی مطرح شده است.
قزوین«  رضابافت  »دسترنج  کارخانه  به  مربوط  طرح ها  این  از  یکی 
است که قرار شده حداکثر طی یکی دو سال آینده حدود ۳0 میلیون متر 
پارچه چادر مشکی در این واحد تولید شود. نکته قابل اهمیت تولید نخ 
در همین واحد است به نحوی که خودشان کار ریسندگی  را هم انجام 
خواهند داد و ِرنج های نمره ای مختلف نخ را تولید خواهند کرد که منجر 

به تولید انواع چادر مشکی خواهد شد.
عالوه بر این با کارخانه »کرپ ناز کرمانشاه« هم صحبت هایی شده تا 
در زمینه چادرمشکی حضور پررنگی داشته باشند. مردم از قدیم با این 
هم  مشکی  چادر  پارچه  متر  میلیون   ۱0 است  قرار  و  آشنا هستند  برند 

این کارخانه تولید کند.

منابع مالی هم در اختیار این طرح ها قرار می دهید؟
سرمایه   گذار  یک  رضابافت«  »دسترنج  کارخانه  سرمایه گذار  محرابی: 
قوی است که از قبل هم در زمینه هایی که فعالیت کرده برای آوردن 
این سرمایه گذار کال  را درخواست نکرده است.  ماشین آالت تسهیالتی 
قصد تولید پارچه های کرپ در انواع و اقسام طرح ها  و رنگ ها را دارد 
که یک بخشی از آن پارچه ها تولید چادر مشکی است. این که می گویم 
انتقال پیدا کند منظورم دانش الزم برای تولید  دانش فنی باید درست 
تولید چادر مشکی است.  برای  و تکمیل  رنگرزی  و  اولیه و چاپ  مواد 
واحدهای ما حتما تالش خودشان را می کنند که کیفیت کاالهایشان را 

افزایش دهند اما امروز در حد معقول مصرف هستند.

چادر  حوزه  در  چندین طرح  به  خود  در صحبت های  شما 
که چرا چندین  بررسی شود  باید  اما  کردید  اشاره  مشکی 
هنوز  اما  می گذرد  کشور  در  نساجی  صنعت  عمر  از  دهه 

را  مشکی  چادر  حوزه  در  کشور  نیاز  از  قابل توجهی  بخش 
کشور  بزرگترین  در  چرا  می کنیم،  تأمین  واردات  محل  از 
مصرف کننده چادر مشکی فقط یک تولیدکننده چادر است؟

محرابی: به صورت کلی ماهیت کاالهای نساجی و پوشاک یک ماهیت 
قاچاق پذیر است. در حال حاضر فقط صحبت از قاچاق پوشاک است اما 
قاچاق پارچه کمتر از پوشاک   نیست. برای جلوگیری از این موضوع باید 
قیمت تمام شده  محصوالت را کاهش داد و همزمان به ارتقای کیفیت 
ستاد  پیشگیری  معاونت  با  که  جلساتی  در  بنده  اتفاقا  کرد.  توجه  هم 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز داشتم تأکید کردم که اصلی ترین کار برای 

حمایت از تولید و مصرف کننده کاهش قیمت تمام شده تولیدات است.
البته در بخش تسهیل فضای کسب وکار و تأمین مواد اولیه واحدهای 
بتواند  تولیدکننده  تا  گیرد  صورت  الزم  اقدامات  تمام  باید  هم  تولیدی 
محصول با کیفیت و قیمت مناسب راهی بازار کند. امروز موضوع کاهش 
سهم بیمه کارفرما و معافیت های مالیاتی برای واحدهای تولیدی مطرح 

است که در دست بررسی است.
بتوانیم جذب  از طریق آن  آماده کرده ایم که  ما بسته ای  به هر حال 
سرمایه گذاری را انجام دهیم. اگر امروز یک واحد تولیدی بخواهد کار 
خود را برای تولید حدود ۱0 میلیون متر پارچه آغاز کند حداقل ۳00 تا 
تولید نخ آی تی وای(.  )به جز قیمت  نیاز دارد  ۳۵0 میلیارد تومان هزینه 
البته این رقم بستگی به ماشین آالت هم دارد و حتی شاید این هزینه 

بیشتر هم شود.
این حجم سرمایه گذاری نشان می دهد که سرمایه گذار باید به کار خود 
اعتماد داشته و رغبتی به انجام آن داشته باشد. در شرایطی که پارچه 
نگاه  خود  فعالیت  به  تردید  با  سرمایه گذار  حتم  به طور  می شود  قاچاق 
کرده و حتی دلسرد می شود. در حال حاضر قاچاقچیان پارچه هیچ کدام 
نمی دهند  است  آن  پرداخت  به  ملزم  تولیدکننده  که  را  هزینه هایی  از 
که  به نحوی  نیست  من  وظایف  حیطه  در  آنها  فعالیت  از  جلوگیری  و 
ارگان های نظارتی، گمرک، مناطق آزاد، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

باید عزم جدی خود را برای جلوگیری از قاچاق داشته باشند.
برای  راه حل  بهترین  که  رسیده ام  نتیجه  این  به  شخصا   خودم  من 
جلوگیری از قاچاق پایین آوردن قیمت تمام شده و حمایت از تولیدکننده 
مختلف  مقاطع  در  جدیدی  اتفاقات  است  ممکن  البته  است.  داخلی 
همین  و  ریزد  به هم  را  معادالت  یکباره  که  دهد  رخ  کشور  اقتصاد  در 

موضوعات ریسک را برای سرمایه گذاران بیشتر می  کند.

پارچه  قیمت گذاری  بر  نظارت  مسئول  دستگاه  کدام 
چادرمشکی  وارداتی است؟

بر  عالوه  است  قیمت ها  بر  نظارت  مسئول  حمایت  سازمان  محرابی: 

دیدگاه
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بازار  در  قیمت ها  مدیریت  مسئول  هم  دیگری  نظارتی  واحدهای  این 
امروز  که  وارداتی  پارچه های  که  بگویم  باید  را  نکته  این  اما  هستند. 
ارزان تر  بسیار  و  نشده  وارد  قیمت ها  این  با  می رسد  به فروش  بازار  در 
محاسبات   در  داده اند.  افزایش  را  قیمت ها  دالالن  به نوعی  هستند، 
و  نیست  بیشتر  دالر   ۵ تا  سه  خاص  یک سری  به جز  وارداتی  چادر  ما 

قیمت های نجومی توسط دالالن در بازار تعیین شده است.

نه  مگر  کند،  نظارت  باید  حمایت  سازمان  می گویید  شما 
چرا  است  صنعت  وزارت  زیرمجموعه  سازمان  این  اینکه 

سیاست گذاری روشنی در این رابطه تعریف نشده؟
مالیات  موضوع  دارد  وجود  که  مشکلی  رابطه  این  در  محرابی: 
است.  نشده  تشکیل  هنوز  آن  زنجیرۀ  که  است  ارزش افزوده  بر 
انتهای  تا  مصرف کننده  از  مالیات  گرفتن  طرح  این  اجرای  از  هدف 
تولید  تا  زنجیره  این  و  نشده  انجام  کار  این  عمال   اما  بود  زنجیره 
اگر  اما  نیست  رابطه  این  در  هم  نظارتی  البته  است.  شده  متوقف 
زنجیره  انتهای  تا  ابتدا  از  شود  راه اندازی  مکانیزه  صندوق های 
و  داد  انجام  را  الزم  کنترل های  می توان  است،  مصرف کننده  که 

کرد. مؤثرتر  را  نظارت ها 

برای کاهش واردات و قاچاق پوشاک از جمله پارچه چادر 
مشکی صحبتی با ستاد مبارزه با قاچاق کاال نداشته اید؟

محرابی: یک بسته در این رابطه آماده و ارائه داده ایم اما عمال نتیجۀ 
نگرفتیم. خاصی 

هنوز به صورت روشن مشکل تولید چادر مشکی در کشور 
را عنوان نکرده اید؟

شرایط  و  دارد  نیاز  باالیی  سرمایه گذاری  پارچه  این  تولید  محرابی: 
افزایش  را  تولید  در  سرمایه گذاری  ریسک  هم  تولید  بر  حاکم  امروز 
و  می شود  کشور  وارد  قاچاق  به شکل  پارچه  اینکه  ضمن  است،  داده 
این  بر  عالوه  است،  برده  باال  را  سرمایه گذاری  ریسک  هم  امر  این 
به روزرسانی  و  فنی  دانش  انتقال  نیازمند  چادرمشکی  تولید  برای  ما 

هستیم. ماشین آالت 
و  چاپ  و  رنگرزی  تا  اولیه  مواد  تأمین  تولید  خط  ابتدای  از  باید 
را  الزم  اقدامات  تجهیزات  به روزرسانی  و  فنی  دانش  انتقال  تکمیل، 
انجام داد تا در نهایت محصولی با کیفیت و قیمت مناسب راهی بازار 
تومان  میلیارد   ۳۵0 با  تولیدی  واحد  یک  آغاز  کنید  دقت  شما  شود. 
این  وارد  خود  بازار  به  امید  با  باید  سرمایه گذار  و  نیست  کمی  پول 
رقابت  برای  نیز  تمام  شده  قیمت  و  کیفیت  میان  این  در  فعالیت شود، 

مؤثری  اقدام  نتوانسته ایم  رابطه  این  در  هنوز  که  است  مهم  بازار  در 
انجام دهیم. را 

ارتباط  همین  در  که  است  نساجی  صنعت  گلوگاه  بافندگی  البته 
تعریف  پوشاک  و  چادرمشکی  تولید  و  بافندگی  بخش  در  طرح هایی 
و  منابع  سرمایه گذاری  جذب  برای  طرح ها  این  در  است.  شده 
مشوق هایی به صورت الزامات در برنامه رونق تولید تعریف شده است. 
قابل  تولیدی  واحدهای  در  بانک ها سوددهی  ۱8 درصد  با سود  امروز 

نیست. پیش بینی 

اولیه  مواد  افزایش  مدیریت  برای  صنعت  وزارت  برنامه 
اصلی ترین  امروز  چیست؟  نساجی  تولیدکنندگان  برای 

مشکل تولید در این بخش گرانی مواد اولیه است.
محرابـی: بلـه مـواد اولیـه که گران شـده اسـت. البتـه در کل زنجیره 
محصـوالت هـم بـه همیـن نسـبت افزایـش قیمت هـا بـه وجـود آمده 
اسـت. مـن گـران شـدن را قبـول دارم زیـرا ایـن موضـوع باعث شـده 
تـا در زنجیـره بـه یک قسـمت هایی از زنجیره بیشـتر فشـار وارد شـود. 
بـه هـر حـال از الیـاف تـا پوشـاک، همین طـور کـه قیمـت مـواد اولیه 
افزایـش یافتـه قیمـت کاالی نهایـی هم گران شـده اسـت. اینجا برای 
مصرف کننـده نهایـی سـخت می شـود زیـرا  نقدینگـی مـردم نسـبت 
بـه افزایـش قیمت هـا بسـیار پاییـن اسـت و یک حالـت رکـود در بازار 

ایجاد شـده اسـت.

و  واردکنندگان فروش خوبی داشته  این شرایط رکود،  با 
بازار را در اختیار گرفته اند.

وارد  محصول  غیررسمی  به شکل  که  واردکنندگانی  اما  بله  محرابی: 
نمی کنند،  پرداخت  گمرکی  عوارض  و  حقوق  چون  آنها  زیرا  می کنند، 
کاالهایی  آنها  البته  است.  ارزان تر  داخلی  کاالی  به  نسبت  آنها  قیمت 
است  ایرانی  جنس  از   پایین تر  شاید  کیفیتی  نظر  از  که  می آورند  هم 
اما چون قدرت خرید مردم هم کاهش یافته رغبت مردم به خرید آنها 

بیشتر است.

وجود مافیا در واردات چادر مشکی را قبول دارید؟
قاچاقچیان  همین  مافیا  آیا  چه،  یعنی  مافیا  بگوییم  باید  ما  محرابی: 
یا یک گروهی  بازرگانی  هستند؟ یعنی ممکن است مثال یک شرکت 
در  خالف اظهاری  طریق  از  واردات  یا  قاچاق  بخش  در  سازمان یافته 
گمرکات، با شناسایی نیاز جوامع اسالمی نسبت به واردات غیررسمی 
وجود  چیزی  چنین  است  ممکن  حال  هر  به  کنند.  اقدام  کاال  این 

باشد. داشته 

دیدگاهخبرنامهدیدگاهخبرنامه
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گــزارش

صادرات  »توسعه  یک روزه  همایش 
روز  چالش ها«  و  فرصت ها  ماشینی،  فرش 
اتاق  میزبانی  به   ۱۳98 آبان   2 پنجشنبه 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان 
شهرستان های  مردم  نماینده  شد.  برگزار 
شورای  مجلس  در  آران وبیدگل  و  کاشان 
از  گفت:  کاشان  همایش  این  در  اسالمی 
سال ۱۳۱۳ با ورود صنعت به کشور، کاشان 
هم با صنعت نساجی وارد عمل شد و امروزه 
در جهان  ماشینی  فرش  تولید  منطقه  دومین 
به شمار می رود که هر چه در بخش صنعت 
داریم، مدیون فعالیت و ایستادگی عزتمندانه 

است. بوده  تولیدکنندگان 
فروش  بیشتر  افزود:  ساداتی نژاد  جواد  سید 
داخلی  بازارهای  در  تولیدی  واحدهای  این 
وجود  دلیل  به  رو  این  از  و  می گیرد  صورت 
کوچک  تولیدکنندگان  از  بسیاری  مشتری، 

روند  مجموع  در  اما  ندارند  صادرات  دغدغه 
وی  داشته ایم.  زمینه  این  در  رشدی  به  رو 
در  را  ارزش  زنجیره  اگر  کرد:  بیان  ادامه  در 
عنوان  به  اولیه  مواد  بخش  در  بگیریم،  نظر 
حلقه نخست مشکل داریم که باید برای آن 

یا  پایانی  حلقه  در  گرچه  اندیشید؛  چاره ای 
همان صادرات هم مشکل وجود دارد.

مجلس  در  آران وبیدگل  و  کاشان  نماینده 
و  بازاریابی  بحث  جداسازی  کرد:  اضافه 
در  یکسان  تولیدی  واحدهای  در  که  فروش 
است  مشکالت  دیگر  از  می شود،  گرفته  نظر 
بازاریابی  خوشه  تشکیل  راستا  این  در  که 
کمک  صنعت  این  توسعه  به  می تواند  فرش 
از  را  واردات  گمرک  وجود  فقدان  وی  کند. 
با  کرد:  تصریح  و  برشمرد  مشکالت  دیگر 
بزرگ  شاخص  سه  در  منطقه  اینکه  وجود 
است  باالتر  کشور  استان   ۱7 از  اقتصادی 
هنوز  گرفته،  صورت  پیگیری های  رغم  به  و 
تجارت  توسعه  سازمان  که  نشده  راه اندازی 
داشته  موضوع  به  ویژه ای  نگاه  می تواند 

باشد.
۱7ساله  پیگیری  همچنین  ساداتی نژاد 

تولید صادرات محور، کلید توسعه صنعت فرش ماشینی
گزارشی از همایش توسعه صادرات فرش ماشینی، فرصت ها و چالش ها

سیدجواد ساداتی نژاد نماینده مردم کاشان در مجلس
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گزارشخبرنامه

مسئوالن برای راه اندازی نمایشگاه در کاشان 
را یادآور شد و تاکید کرد: در شرایط کنونی 
تامین تسهیالتی، تولیدکنندگان را در  با  باید 
وی  کنیم.  ترغیب  صادرات  تقویت  راستای 
کاشان،  منطقه  جایگاه  به  اشاره  با  ادامه  در 
تفویض  برخی  تدریجی  حذف  موضوع  از 
در  جمله  از  اجرایی  دستگاه های  به  اختیارها 
بازنگری  خواستار  و  داد  خبر  صنعت  بخش 

در این روند شد.
 

4 چالش پیش روی صنعت فرش
همایش  این  در  نیز  کاشان  ویژه  فرماندار 
و  کاشان  اینکه  به  توجه  با  داشت:  اظهار 
فرش  تولید  نظر  از  برتر  رتبه  آران وبیدگل 
ایجاد  را  را دارند و زمینه هفت هزار اشتغال 
چالش ها  بررسی  با  تالش  می شود  کرده، 
را  الزم  حمایت های  تولید،  رونق  سال  در 
مرتضایی قهرودی،  علی اکبر  باشیم.  داشته 
ایرانی  فرش های  رنگ  و  در طرح  گوناگونی 
این صنعت  افزود:  و  داد  قرار  اشاره  مورد  را 
ارزآور با چهار چالش روبه رو شده که نخست 
خارج  به  وابستگی  و سپس  فناوری  و  دانش 
است.  الیاف  مانند  اولیه  مواد  تامین  جنبه  از 
با اشاره به گوناگونی متقاضیان به ویژه  وی 
و  معرفی  نحوه  بیان کرد:  از کشور  در خارج 
عرضه کاال و زمان تحویل از دیگر چالش ها 
بین المللی  نمایشگاه  برگزاری  که  است 
و  راستا  این  در  می تواند  کاشان  در  فرش 
از  استفاده  و  تولید  دانش  انتقال  همچنین 
فرماندار  شود.  واقع  موثر  کارشناسان  دیدگاه 
وجود  با  کرد:  اضافه  همچنین  کاشان  ویژه 
ناجوانمردانه و مشکالت موجود،  تحریم های 
ادامه  خود  تولید  به  شرکت ها  درصد   70
نیز  راه  ادامه  در  امید  می رود  که  داده اند 
داشته  واحدها  از  خوبی  حمایت های  بتوانیم 

باشیم.

به  کاشان  ماشینی  فرش  صادرات   
بیش از 70 کشور جهان

و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
کشاورزی کاشان نیز با بیان اینکه هم اکنون 
کشور   80 به  منطقه  این  ماشینی  فرش 
صنعت  این  گفت:  می شود،  صادر  جهان 
ماشین آالت  به روزترین  و  پیشرفته ترین  از 
با  توالیی  محمود  است.  بهره مند  صنعتی 
تولیدی و صنعتی  واحدهای  الگوی  به  اشاره 
تجمیع  داشت:  اظهار  کشورها  از  بعضی  در 
واحدهای تولیدی یک صنعت در یک منطقه 

اشتغال  افزایش  تولید،  رونق  باعث  می تواند 
شود.  تولیدی  محصوالت  صادرات  توسعه  و 
از معدود  اینکه کاشان یکی  به  اشاره  با  وی 
شهرهایی بوده است که از این الگو استفاده 
کرده است، ابراز داشت: بخش صنعت بعد از 
بخش  از  استفاده  و  جدید  الگویی  با  انقالب 
خوبی  ظرفیت های  است  توانسته  خصوصی 

ایجاد کند. توسعه صادرات  برای 
اینکه  بیان  با  کاشان  بازرگانی  اتاق  رئیس 
صنعتی  واحدهای  متخصص  انسانی  نیروی 
از  یکی  کاشان  در  ماشینی  فرش  به  وابسته 

محمود توالیی رئیس اتاق کاشان
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گزارش

مزیت های این منطقه است، تصریح کرد: به 
همچنین  و  اقتصادی  مساعد  شرایط  دلیل 
صنعتگران  از  بسیاری  تولید  مناسب  شرایط 
و سرمایه گذاران دیگر شهرها واحدهای خود 
را در کاشان برپا می کنند. وی با بیان اینکه 
کاشان  منطقه  در  شده  تولید  ماشینی  فرش 
می شود،  صادر  دنیا  کشور   70 از  بیش  به 
تخصصی  نمایشگاه  وجود  داشت:  بیان 
مهمترین  از  یکی  کاشان  در  ماشینی  فرش 

است. کاشان  صنایع  صاحبان  خواسته های 
ماشینی  فرش  اینکه  به  اشاره  با  توالیی 
لحاظ  از  کشور  نساجی  سرسبد  گل  کاشان 
به روز بودن ماشین آالت است، اظهار داشت: 
کاشان این ظرفیت را دارد که به دلیل تولید 
بین المللی  بازارهای  باکیفیت  محصوالتی 
و  آمریکایی  کشورهای  در  حتی  را  خود 
اینکه  بیان  با  وی  دهد.  توسعه  اقیانوسیه 
گالب  و  فوالدی  ورق های  ماشینی،  فرش 
به  کاشان  از  را  صادراتی  اقالم  بیشترین 
و  آران  در  افزود:  دارند،  مرزها  از  خارج 
بیدگل نیز 90 درصد صنایع مربوط به فرش 

به آن است. وابسته  ماشینی و صنایع 
سه  وجود  از  کاشان  بازرگانی  اتاق  رئیس 
بیان  و  داد  خبر  اصفهان  استان  در  گمرک 
داشت: گمرک کاشان تنها گمرکی است که 
از کشور  به خارج  در آن مواد صنعتی متنوع 
گمرک  تاسیس  لزوم  از  وی  می شود.  صادر 
وارداتی در کاشان نیز سخن گفت و تصریح 
در  تسهیل  باعث  می تواند  گمرک  این  کرد: 
و  کاشانی  بازرگانان  و  صنعتگران  تجارت 

منطقه شود. در  اشتغال  افزایش 
 

از  بیش  به  ایران  غیرنفتی  صادرات 
2۱ میلیارد دالر رسید

معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه 

تجارت نیز در این همایش با بیان اینکه طی 
غیرنفتی  صادرات  جاری  سال  ماهه  شش 
گفت:  رسید،  دالر  میلیارد   2۱ به  ایران 
اقتصادی  جنگ  رزمندگان  تولیدکنندگان 
توان  تمام  با  باید  فعلی  شرایط  در  و  هستند 
ضمن  زادبوم  حمید  شود.  حمایت  آنها  از 
در  ماشینی  فرش  صنعت  پیشرفت  به  اشاره 
می دهد  نشان  آمارها  داشت:  اظهار  کاشان 
ترکیه است  اختیار  تولید فرش در  40 درصد 
مختلف  قسمت های  در  ایران  که  حالی  در 
وی  است.  بوده  منصب  صاحب  فرش  تولید 
فرش  صنعت  به  صحیح  ورود  اینکه  بیان  با 
و  بی رقیب  تولیدکنندگانی  می تواند  ماشینی 
می توان  جرات  به  افزود:  بسازد،  بی مانند 
سودآور  صنعتی  ماشینی  فرش  صنعت  گفت 
همین  بر  و  است  باالیی  افزوده  ارزش  با  و 
تولید  به رونق  با بومی سازی می توان  اساس 

کرد. شایانی  ماشینی کمک  فرش  بخش 
اینکـه  بیـان  بـا  صمـت  وزیـر  معـاون 
عـدم  الزمـه  بین الملـل  اقتصـاد  بـه  ورود 
ابـراز  اسـت،  نفـت  بـه  اقتصـاد  وابسـتگی 
جنـگ  رزمنـدگان  تولیدکننـدگان  داشـت: 
اقتصـادی علیـه ایـران هسـتند و بـر همیـن 

اسـاس  ایران در شـش ماهه نخسـت سـال 
2۱ میلیـارد دالر صـادرات  از  بیـش  جـاری 
بـه نـام خـود ثبـت کـرده و در نقطـه مقابل 
واردات  نیـز  دالر  میلیـارد   2۱ حـدود  نیـز 
صـورت گرفتـه, بنابرایـن مجمـوع مبـادالت 
ارزی کشـورمان طـی همیـن دوره بیـش از 
42 میلیـارد دالر بـوده اسـت. وی بـا بیـان 
اینکـه برخـی مشـکالت ناشـی از مشـکالت 
سـاختاری، واحدهـای تولیـدی و یـا عملکرد 
مسـئوالن اسـت، گفـت: برپایـی میـز ملـی 
فـرش ماشـینی در کاشـان می توانـد نقـش 
مهمـی در حـل مشـکالت و موانـع صادرات 
همیـن  بـر  و  باشـد  داشـته  تولیدکننـدگان 
برپایـی  رونق بخشـی، مجـوز  بـرای  اسـاس 
نمایشـگاه ملـی فـرش ماشـینی در کاشـان 

شـد. صادر 
میز  جلسه  چهارمین  برگزاری  است  گفتنی 
صنعتگر،  نفر   ۱۵ از  قدردانی  و  فرش  ملی 
و  استانی  نمونه  صادرکننده  و  تولیدکننده 
کشوری از دیگر بخش های همایش یک روزه 
»توسعه صادرات فرش ماشینی، فرصت ها و 
بازرگانی، صنایع،  اتاق  به میزبانی  چالش ها« 

معادن و کشاورزی کاشان بود.

حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت
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گزارشخبرنامه

نخستین اجالس ملی کارآفرینی مد، پوشاک و نساجی توسط موسسه 
 1398 سال  آبان ماه  شانزدهم  گردید.  برگزار  نهال  نقش  بافت  طراحان 
بی تردید موسم تجلی توانمندی و عزم و اراده طراحان، تولیدکنندگان، 
با شعار  با حوزه مد، پوشاک و نساجی  متخصصان و تشکل های مرتبط 
کارآفرینی  ملی  اجالس  نخستین  در  داخلی«  ایرانی–تولید  »توانمندی 
در  بار  اولین  برای  اجالس  این  بود.  نساجی  و  پوشاک  مد،  صنعت  در 
استان گیالن، شهر رشت، تاالر مرکزی و با حضور تشکل ها، انجمن ها، 
و  متخصصان  تولیدکنندگان،  طراحان،  دانشگاه،  اساتید  اتحادیه ها، 

تشکل های مرتبط صنعت مد، پوشاک و نساجی برگزار گردید.

اهداف اجالس
امروزه یکی از مهم ترین دغدغه های فعالین عرصه مد، پوشاک و نساجی 
که خود به تنهایی می تواند بستر کارآفرینی و رونق چرخه اقتصاد کشور 
برندسازی  مارکتینگ،  استانداردسازی،  به  مرتبط  مباحث  محسوب شود، 
بی شک  می باشد.  بین المللی  بازارهای  در  حضور  بسترهای  ایجاد  نیز  و 
یکی از مهم ترین اهداف این اجالس نقش شبکه سازی در توسعه صنعت 
دانش  سطح  بردن  باال  همین طور  و  بوده  کشور  نساجی  و  پوشاک  مد، 

فعالین این عرصه و هم اندیشی بین مخاطبین. رسیدن به این مهم نیاز به 
همراهی و همکاری بخش های مختلف این صنعت دارد که این اجالس 

برای نخستین بار بستری موثر را فراهم ساخت.
در  کارآفرین  و  سخنران  هفت  با  نساجی  و  پوشاک  مد،  ملی  اجالس 

حوزه:
)iso استاندارد سازی )رویکردها و الزامات •
• مدیریت استراتژیک مد، پوشاک و نساجی

• بازاریابی و فروش
• شبکه سازی در توسعه صنعت مد، پوشاک و نساجی 

• جایگاه آموزش و نقش متخصصین در این صنعت
• استراتژی کسب وکار در دانشگاه خیابانی 

• طراحی لباس با نرم افزار
که با استقبال حضار اجرا گردید.

همچنین رونمایی از چرخ های جدید ایران جک به همت شرکت تعاونی 
ماشین دوخت قهرود در البی سالن اجالس انجام پذیرفت. همزمان در 
روز اجالس بازدید از دو کارخانه تولید پوشاک و نساجی استان گیالن به 
همت موسسه طراحان بافت نقش نهال و همیاری انجمن صنایع نساجی 

استان گیالن صورت پذیرفت.
و  انجمن ها  تشکل ها،  نشست  آموزشی  سمینارهای  راستای  در 
اجالس  بیانیه  و  برگزار  دانشگاه  و  نساجی  پوشاک،  اتحادیه های صنعت 
توسط رؤسای محترم تشکل ها امضا گردید. که در ادامه به اسامی تعدادی 
از تشکل ها، انجمن ها و اتحادیه های شرکت کننده در نشست روز اجالس 

اشاره می شود:
1. انجمن صنایع نساجی استان گیالن

2. انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان البرز
3. اتحادیه صنف تولیدکنندگان محصوالت نساجی استان اصفهان

4. جامعه متخصصین نساجی ایران
5. انجمن صنایع نساجی استان اصفهان

گزارشی از نخستین اجالس ملی کارآفرینی 
مد، پوشاک و نساجی 

سیده مرسده میرسنبل دبیر نخستین اجالس ملی مد، پوشاک و نساجی
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گزارش

6. دانشکده نساجی استان مازندران )قائمشهر(
7. مجمع مدیران صنایع استان گیالن
8. اتحادیه پوشاک مرکز استان گیالن

9. اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک تهران
10. اتحادیه خیاطان تهران

11. اتحادیه پارچه فروشان استان اصفهان
12. اتحادیه تریکو و خرازی استان اصفهان

13. اتحادیه پوشاک استان اصفهان
14. اتحادیه صنف تولیدکنندگان محصوالت نساجی استان اصفهان

15. اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز
16. اتحادیه پوشاک فروشان کرج

17. اتحادیه خیاطان و تولیدکنندگان پوشاک کرج
18. اتحادیه صنف خیاطان شهرستان جیرفت

19. گروه کارخانجات هپی لند
20. برند ایران برک

متن بیانیه اجالس ملی کارآفرینی مد، پوشاک، نساجی    
در سال رونق تولید، امیدواریم با برگزاری اولین اجالس مد پوشاک و 
نساجی کشور، در استان گیالن و شهر رشت توانسته باشیم کمک زیادی 
به رشد و شکوفایی اشتغال زاترین صنعت کشور بنماییم که با همکاری 
و مساعدت تمامی متولیان این صنعت و مسئولین کشور به این موفقیت 

خواهیم رسید.
جریان مد و طراحی برای زیبایی لباس به عنوان یک نیاز روحی و روانی 
انسانی در جامعه، با هویت آن جامعه مرتبط است. معماری و پوشاک دو 
عنصر اصلی هر جامعه بوده و نمایانگر هویت آن می باشد. لباس در هر 
کشوری بیانگر تاریخ، فرهنگ، هنر و زیباشناسی آن جامعه بوده و ارتباط 
قابل توجهی با اقتصاد یک کشور دارد. مسلما اگر تامین پوشاک صرفا از 
خارج کشور صورت پذیرد شاهد جامعه ای بی هویت و وابسته خواهیم بود. 
در این همایش برآن شدیم تا در راستای رشد طراحی لباس، مد، پوشاک 

و نساجی در خصوص موارد ذیل به توافق برسیم:
1( جهت گسترش تعامل و همکاری واحدهای تولیدی و عرضه مستقیم 
محصوالت، حتی المقدور در مراکز استان ها نمایشگاه های دائمی پوشاک 

و نساجی با همکاری انجمن ها و سازمان صمت تشکیل شود.  
نیاز و  اولیه این صنعت و ماشین آالت و قطعات مورد  2( واردات مواد 
صادرات محصوالت با سهولت بیشتری صورت پذیرد، لذا باید در قوانین 
امر  مسئولین  توسط  و  بازنگری  صنعت  این  برای  صادرات  و  واردات 

مساعدت الزم صورت پذیرد.
افزوده اصالح و عملیاتی  ارزش  بر  مالیات  از جمله  مالیاتی  قوانین   )3

گردد.
4( الزم است با همکاری سازمان صمت و بانک های عامل نقدینگی 
مورد نیاز جهت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به سهولت پرداخت 

شود.
طرح های  از  پشتیبانی  و  طراحان  برای  کپی رایت  قانون  اجرای   )5

ارائه شده موجب تقویت طراحان می شود.
رشته های  در  تکمیلی  تحصیالت  مقاطع  در  تحصیل  ادامه  امکان   )6
طراحی مد جهت مکانیزه نمودن این صنعت وجود ندارد، که می بایست در 

دانشگاه های فنی حرفه ای کشور یا در آموزشگاه های آزاد گسترش یابد.
7( تشکیل دبیرخانه واحد کشوری و دبیرخانه های استانی با مشارکت 

تشکل های استانی مرتبط با حوزه مد، پوشاک و نساجی.

در خاتمه امید است جهت پیگیری اهداف اجالس و هماهنگی آن با 
کلیه عوامل مرتبط استان و انجمن دیگر استان ها با معرفی دبیر اجالس 
و هماهنگ کننده مشترک به این امر فایق آئیم. برای اجرایی شدن اهداف 
بیانیه نیاز به پیوند و اتحاد واحدهای ذیربط، تشکل ها، انجمن های نساجی 
و پوشاک، اتحادیه ها، انجمن طراحان و دیگر واحدهای صنعتی این حوزه 
می باشد. لذا پیشنهاد می گردد یک دبیرخانه واحد کشوری و دبیرخانه های 
و  پوشاک  مد،  حوزه  با  مرتبط  استانی  تشکل های  مشارکت  با  استانی 

نساجی تشکیل گردد.
اجتماعی  مسئولیت های  مهم ترین  از  یکی  حوزه ای  هر  در  آموزش 
تخصصی  رویدادهای  و  همایش ها  در  اسپانسرینگ  که  می رود  به شمار 
نه تنها باال بردن سطح همایش آموزشی از تمام جوانب را به همراه دارد، 
بلکه ادای دینی است از طرف حامیان به مسئولیت اجتماعی خود جهت 

بهبود سطح آموزش.
در  که  جک(  )ایران  قهرود  دوخت  ماشین  تعاونی  شرکت  از  دارد  جا 
نخستین اجالس ملی کارآفرینی مد، پوشاک و نساجی، حامی این اجالس 
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گزارشخبرنامه

و  پوشاک  مد،  صنعت  ارتقای  در  آن  نقش  و  شبکه سازی  موضوع 
از مباحث مهمی است که در حوزه کارآفرینی و توسعه  نساجی یکی 
اثرگذاری  و  دارد. نقش و قدرت شبکه ها  پایدار نقش موثری  اشتغال 
کسی  بر  علمی  و  اقتصادی  اجتماعی،  سیاسی،  تحوالت  بر  آنها 
اندیشه  شبکه ها،  درک  علمی  توانمندی  پایه  بر  و  نیست.  پوشیده 
اقتصاد شبکه ای در میان سیاست گذاران و اقتصاددانان جهان جایگاه 

ویژه ای پیدا کرده است.
در فرهنگ ما شبکه های کسب وکار در طول قرن ها مشغول فعالیت 
واقعی  فضای  در  سنتی  شبکه های  این  امروزی  مظهر  و  اند.  بوده 
مسگرها،  بازار  طالفروشان،  بازار  بزازها،  )بازار  هستند.  بازار  راسته 
عموم شهرهای  در  که  دیگر...(  بازارچه  ده ها  و  فروش ها  گونی  بازار 

نقش شبکه سازی در توسعه صنعت مد، پوشاک و نساجی
سخنرانی آقای یداهلل مالمیر رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی، پوشاک و 

چرم استان البرز در نخستین اجالس ملی کارآفرینی مد، پوشاک و نساجی

می فشاریم  صمیمانه  همینطور  باشیم.  داشته  ویژه  سپاس  و  تشکر  بود، 
دست همیاری حامیان معنوی این اجالس را که در برگزاری هرچه بهتر 
این اجالس کمال همکاری را به جا آوردند. به خصوص انجمن تخصصی 
صنایع نساجی استان گیالن و انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی، 
اتحادیه ها  انجمن ها،  نمودن  همراه  در  که  البرز  استان  چرم  و  پوشاک 
به سزایی  نقش  رویداد  این  از  حمایت  برای  کشور  سراسر  تشکل های  و 

داشتند.
)وزارت  کشور  لباس  و  مد  ساماندهی  کارگروه  مجوز  با  اجالس  این 
راستای  در  کارگروه  آن  همیشگی  حمایت  و  اسالمی(  ارشاد  و  فرهنگ 
ایجاد فرهنگ پوشش ایرانی، اسالمی برگزار شد. جادارد به صورت ویژه از 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گیالن و حمایت های آن نهاد و 
جناب آقای دکتر فیروز فاضلی، مدیرکل محترم اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان گیالن و جناب آقای مهندس جبار کوچکی نژاد، نماینده 
محترم شهرستان رشت در مجلس شورای اسالمی که به عنوان مسئولین 
استانی همراه و حامی موسسه طراحان بافت نقش نهال در این رویداد 

ملی بودند تقدیر و تشکر داشته باشم.

مباحث و سخنرانان
گفتنی است اهم سرفصل ها و مباحث ارائه شده در این اجالس عبارت 

بودند از: 

سخنرانی  با  صنعت«  این  در  متخصصین  نقش  و  آموزش  »جایگاه 
ایران؛  نساجی  متخصصین  جامعه  رئیس  مقدسی  سیدمحمد  مهندس 
»شبکه سازی در صنعت مد و پوشاک« با سخنرانی آقای یداهلل مالمیر 
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان 
البرز؛ »رویکرد و الزامات ایزو9001« با سخنرانی وحید مشیرنیا مشاور 
آموزشی »مدیریت مد،  و کارآفرینی؛ سمینار  و کار  توسعه کسب  ارشد 
پوشاک و نساجی« با سخنرانی وحید محمدی رئیس دانشکده نساجی 
قائمشهر؛ »بازاریابی و فروش موفق در ایجاد برند« با سخنرانی کامران 
صحت دکترای مدیریت بازرگانی؛ نشست انجمن ها و اتحادیه حوزه مد 
و پوشاک و »استراتژی کسب و کار در دانشگاه خیابانی« با سخنرانی 
مهدی صفایی کارآفرین برتر ایران در هشت دوره، و طراحی با نرم افزار 

آموزشی ایران جک.
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گزارش

می خورند.  به چشم  کشور 
شکل  شبکه هایی  کسب وکار،  در  سنتی  شبکه های  همین  درون  از 
و  بودند  مشترک  چالش های  و  منافع  دارای  آن  اعضای  که  گرفتند 
اتاق  به  می توان  واقعی  فضای  در  نظام یافته  شبکه  این  از  ای  نمونه 
تجارت که در بیش از 100 سال پیش، توسط تجار و بازرگانان ایرانی 
بازرگانی،  اتاق های  آن،  امروز  دستاورد  و  کرد  اشاره  گرفت،  شکل 
که  می باشد  کشور  سراسر  استان های  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
حوزه  در  قوه  سه  مشاور  عنوان  به  ایران  اتاق  نام  به  آن  مجموع 
می نماید  نقش  ایفای  قانونی  و  رسمی  شبکه  یک  قالب  در  اقتصادی 
و مشابه این روند در حوزه تعاون، تعاونی های روستایی و شهری در 
مجامع  نهایت  در  که  صنفی  اتحادیه های  و  تعاون  اتاق  ملی  سطح 

اتاق اصناف را ایجاد کردند. نام  امور صنفی و شبکه ملی به 
در مدل بین المللی و منطقه ای می توان به شبکه مد و پوشاک منطقه 
شمال ایتالیا، موسوم به ایتالیای سوم اشاره کنیم که با ساختار شبکه ای 

توانسته است بالغ بر 40 درصد بازار مد جهان را قبضه نماید. 
از نمونه های دیگر شبکه، می توان به بنگاه های کوچک تولیدکننده 
کفش، نساجی و عروسک سازی در منطقه والنسیای اسپانیا و همچنین 
انجمن های کسب وکار زنان  ائتالف   ،)IBC( شورای کسب وکار عراق 
هستند،  اقتصادی  شبکه های  از  دیگری  نمونه  که   )CAFA( رومانی 

اشاره کرد.
حوزه  در  فعال  واقعی  فضای  در  موجود  شبکه های  از  غیر  به 
داده  قرار  تاثیر  را تحت  امروز محیط کسب وکار  آنچه که  کسب وکار، 
فعال  دیجیتالی  شبکه های  است،  آورده  در  خود  تسخیر  به  و  است 
هلدینگ ها  و  شرکت ها  واقعی  معنای  به  می باشد.  مجازی  فضای  در 
سهم  افزایش  و  موثر  ارتباط  برقراری  برای  تجاری  گروه های  و 
پایه  بر  که  روندی  دارند؛  تجاری  جدید  روند  در  به حضور  نیاز  بازار، 

است. شده  نهاده  دیجیتال  و  الکترونیک  شبکه های 
مثال های مختلفی از شبکه های مبتنی بر وب و شبکه های اجتماعی 
داشته اند.  جهانی  سطوح  در  فراوانی  تاثیر  که  کرد  عنوان  می توان 
و  کسب وکارهاست  حضور  کلونی  از  نمونه ای   )alibaba( بابا  عل 
ظرفیت این شبکه ها فضایی گسترده جهت معرفی و جذب سهم بازار 

است. تجار  توسط 
نمودن مسیر صحیح  از ظرفیت شبکه ها مستلزم طی  بهینه  استفاده 
و  مد  عرصه  در  هدف  این  تحقق  برای  درست  راه  نقشه  داشتن  و 
فضای  ابتدا  در  است  منظور الزم  این  برای  است.  نساجی  و  پوشاک 

بر  تاثیرگذاری  با  تا  باشیم  داشته  توانمند  و  رسمی  شبکه های  واقعی 
و  محیط کسب وکار  بهبود  موجب  تصمیم سازی ها  و  سیاست گذاری ها 

شوند. تولید  رونق 
ابزار تکنولوژی و فضای  در راستای این توانمندسازی با استفاده از 
الکترونیک، سرعت  و  دیجیتال  بر  مبتنی  قالب شبکه های  در  مجازی 

افزایش می یابد. اقتصادی  بنگاه های  رقابت  قدرت  و  کیفیت  و 
لذا زیرساخت این مسیر وجود شبکه های قوی و تاثیرگذار در صنعت 
در  خوشبختانه  که  می باشد  واقعی  محیط  در  نساجی  و  پوشاک  مد، 
با قدمتی داریم  صنعت نساجی و پوشاک، شبکه های قوی، توانمند و 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  همت  با  است  سالی  چند  مد  صنعت  در  و 
استان ها  لباس  و  مد  شبکه  کشور،  لباس  و  مد  کارگروه  و  اسالمی 
لباس در حال تاسیس و تشکیل می باشد. انجمن های مد و  در قالب 

برآیند  می شود،  احساس  شدت  به  آن  نیاز  اکنون  هم  که  آنچه  اما 
ناوگان قدرتمند در صنعت  یا همان  این شبکه ها در قالب شبکه ملی 
می باشد  مرتبط  شبکه های  همه  مشارکت  با  مد  و  پوشاک  نساجی، 
و  سیاست گذاری ها  بر  بتوان  ملی  ایجاد شبکه  با  و  آنها  پیوستن  با  تا 

باشیم. تاثیرگذار  مد  و  پوشاک  نساجی،  حوزه  تصمیم سازی های 
باید پاسخ داد: این شبکه ملی در صنعت هستیم؟ که  فاقد  اما چرا 

فراهم  این شبکه ها هنوز  پیوستن  برای  اینکه وفاق ملی  »به جهت 
است.« نشده 

و  پوشاک  صنایع  پیشران  که  مد  صنعت  بخواهیم  اگر  بنابراین 
ایجاد  تحولی  آن  در  هستند،  نساجی  صنایع  پیشران  پوشاک  صنایع 
باشد،  تاثیرگذار  نیروها  سایر  بر  نیروی محرک  عنوان یک  به  و  شود 
چاره ای نداریم جز اینکه محیطی برای آن فراهم آوریم و این محیط 
برای تاسیس شبکه ملی با مشارکت همه شبکه های موجود و مرتبط 
 1 با مد، نساجی و پوشاک به استناد آیین نامه اجرایی بخشی از مواد 
و 5 قانون بهبود محیط کسب وکار مصوب 92/11/14 و با وفاق ملی 

می باشد. دسترسی  قابل  است،  پایدار  توسعه  بستر  که 
استانی  و  کشوری  مسئولین  و  مقامات  از  تشکر  ضمن  خاتمه  در 
و  مسئولین  از  قدردانی  با  و  دارند  حضور  شرف  مجلس  این  در  که 
دست اندرکاران برگزاری این اجالس، امید است یکی از دستاوردهای 
شبکه ها،  تقویت  برای  الزم  شرایط  شدن  فراهم  ملی،  رویداد  این 
جهت  نساجی  و  پوشاک  مد،  با  مرتبط  شبکه های  پیوستن  سپس 
تولید  برای رونق  تا بستر الزم  باشد  این صنعت  ایجاد شبکه ملی در 

گردد.  مهیا  در طالئی ترین صنعت کشور 
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گزارشخبرنامه

گزارشی  در  مجلس  پژوهش های  مرکز 
کرده  بررسی  کشور  در  را  پنبه  تولید  وضعیت 
است. در این گزارش آمده است، پنبه یکی از 
اما  است،  ایران  در  زراعی  گیاهان  مهم ترین 
محصوالت  درصد   40 از  آن  زیرکشت  سطح 
صنعتی، به کمتر از 13 درصد رسیده است. از 
دست رفتن جایگاه این محصول باعث شده تا 
ایران به یک کشور واردکننده پنبه تبدیل شود.

چرا سطح کشت پنبه در 
ایران کم شد؟

سطح  کاهش  در  زیادی  عوامل  اگرچه 
اما  داشته اند،  نقش  محصول  این  زیرکشت 
مهم ترین عامل آن را می توان از دست دادن 
جذابیت اقتصادی این محصول دانست. باالتر 

به  نسبت  محصول  این  تولید  هزینه  بودن 
یک  از  همسایه  کشورهای  و  جهانی  متوسط 
محصول  این  قیمتی  نسبت  کاهش  و  طرف 
سود  شدن  کمتر  باعث  گندم،  به  نسبت 
خالص این محصول شده و در نهایت انگیزه 
در  محصول  این  دادن  قرار  برای  کشاورزان 

الگوی کشت از دست رفته است.
خودکفایی  میزان  نهایت  در  امر  همین 
داده  کاهش  درصد   50 به  را  محصول  این 
به  منجر   1397 سال  در  عوامل  این  است. 
این  واردات  برای  دالر  میلیون   142 صرف 
بر  بالغ  آن  ریالی  معادل  که  شده  محصول 
توجه  با  بنابراین،  است.  تومان  میلیارد   1453
به محدودیت های ارزی و مشکالت ناشی از 
تحریم، پیشنهاد می شود اوال، توسعه تحقیقات 

عملکرد  افزایش  و  آب  کاهش مصرف  جهت 
در واحد سطح صورت بگیرد و از طرف دیگر، 
این  سودآوری  و  کشاورزی  اقتصادی  انگیزه 
محصول تقویت شده و همچنین سیاست های 
اتخاذ  پنبه  واردات  مورد  در  مناسب  تعرفه ای 
ارزش  زنجیره  تکمیل  راستا  همین  در  شود. 
و  تولیدکننده  عمده  استان های  در  پنبه  تولید 
راهگشا  نیز  پایین دستی  فناوری صنایع  بهبود 

خواهد بود.
طیف  در  صنعتی،  گیاه  یک  عنوان  به  پنبه 
استفاده  مورد  اقتصادی  بخش های  از  وسیعی 
با  کشاورزی  محصول  کمتر  و  می گیرد  قرار 
)صبوحی  کرد  پیدا  می توان  را  قابلیت  این 
لحاظ  به  محصول  این   .)1388 مجرد،  و 
هر  در  فراوانی  اهمیت  دارای  اشتغال  ایجاد 

دالیل از دست رفتن خودکفایی پنبه
مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد
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گزارش

اقتصادی است؛ به طوری که برخی منابع آن 
را طالی سفید نامیده اند )آبیار و زاد، 1386(. 
است  نحوی  به  اشتغال زایی  در  پنبه  اهمیت 
پنبه  زراعت  در  شغل  نفر  یک  ایجاد  با  که 
با  مرتبط  صنایع  در  شغل  نفر  پنج  می توان 
مجلس  پژوهش های  )مرکز  کرد  ایجاد  آن 
شورای اسالمی، 1396(. سطح زیرکشت این 
هفتاد  دهه  میانی  سال های  در  که  محصول 
در سال  است،  بوده  320 هزار هکتار  بر  بالغ 
هزار   90 حدود  به   1397  -  1398 زراعی 
وزارت  پنبه  طرح  )دفتر  است  رسیده  هکتار 

جهاد کشاورزی، 1398(.
یک  از  ایران  کشور  شده  باعث  امر  همین 
تبدیل  واردکننده  یک  به  پنبه  صادرکننده 
جهاد  وزارت  مسائل،  این  به  توجه  با  شود. 
تا  پنبه  تولید  در  خودکفایی  طرح  کشاورزی 
داده  قرار  خود  کار  دستور  در  را   1404 سال 
است. در این گزارش سعی شده تا متغیرهای 
اثرگذار بر این سیاست، از جمله تولید، تجارت 
و قیمت محصول پنبه، شناسایی شده و مورد 

تحلیل قرار گیرد.

تولید
پنبه  وش  می شود  برداشت  مزرعه  از  آنچه 
Seed Cotton است. در  است که معادل 
و   )Lint( الیاف  به  تبدیل  کارخانه  در  ادامه 
پنبه دانه )Cotton Seed( می شود. واردات 
ضریب  است.   )Lint( الیاف  همان  کشور 
نظر  در  درصد   33 الیاف  به  پنبه  وش  تبدیل 

می شود. گرفته 
55 درصد مابقی نیز تخم پنبه است که 17 
دارد.  را  روغن  استحصال  قابلیت  نیز  درصد 
کنجاله باقیمانده نیز در صنایع پرورش دام و 
طیور استفاده می شود. با توجه به تولید کشور، 
هزار   10 حدود  در  که  داشت  انتظار  می توان 
با  البته  پنبه دانه استحصال کرد.  از  ُتن روغن 
استحصال   ،1381 سال  در  دولت  یارانه  قطع 
شده  خارج  کار  دستور  از  پنبه دانه  از  روغن 

است.
در سال 2017 بیش از 74.3 میلیون ُتن وش 
پنبه در جهان تولید شده است که کشورهای 
 ،12 با  آمریکا   ،17.1 با  چین   ،18.5 با  هند 
ازبکستان   ،3.8 با  برزیل   ،5.7 با  پاکستان 
و   2.15 با  استرالیا   ،2.45 با  ترکیه   ،2.9 با 
بزرگ  کشور   10 ُتن،  میلیون   1 با  مکزیک 

تولیدکننده این محصول به شمار می روند.
در ایران نیز، سطح زیر کشت پنبه از حدود 
نباتات  کل  کشت  زیر  سطح  از  درصد   40
 13 حدود  به  گذشته  دهه  چهار  در  صنعتی 
طرف  از  است.  رسیده   1396 سال  در  درصد 
نیشکر و سویا در  برای کلزا،  این سهم  دیگر 
تولید  مقدار  است.  بوده  افزایشی  دوره  همین 
 600 حدود  به   1374 سال  در  محصول  این 
به  این سال  از  اما  نیز رسیده است،  ُتن  هزار 
به طوری که  داشته،  نزولی  روند  بعد همواره 
در سال 1398 میزان تولید 228 هزار ُتن بوده 

است.
سطح  میزان   1395-1396 زراعی  سال  در 
زیر کشت پنبه 74.850 هکتار بوده است که 
به ترتیب در استان های خراسان رضوی )30 
 16( گلستان  درصد(،   21  ( فارس  درصد(، 
است.  شده  کشت  استان ها  سایر  و  درصد( 
این محصول هم  دیم  زیرکشت  میزان سطح 
طرح  )دفتر  است  بوده  درصد  یک  حدود  در 

پنبه وزارت جهاد کشاورزی، 1398(.
از این رو، این محصول دارای نیاز آبی باال 
تقریبا مقدور  بوده و کشت دیم آن در کشور 
ایران  اقلیم  در  بارش ها  میزان  چراکه  نیست؛ 
هکتار  یک  برای  نیاز  مورد  آب  تأمین  کفاف 
این  آبی  نیاز  نمی دهد.  را  محصول  این  از 
مترمکعب   15000 متوسط  طور  به  محصول 
 1.25 و  گندم  برابر   2.3 که  است  هکتار  در 
برابر شلتوک است )کشاورز و دهقانی سانیچ، 
آب  دارای  محصول  این  همچنین   .)1391
یک  جدول  در  است.  توجهی  قابل  مجازی 
با  مقایسه  در  وش  پنبه  مجازی  آب  میزان 

است.  شده  داده  نشان  محصوالت  از  بعضی 
آب  میزان  می شود،  مشاهده  که  همان طور 
با  مقایسه  در  ایران  در  این محصول  مجازی 
باالتر  جهانی  متوسط  و  منتخب  کشورهای 

است.
متوسط رشد عملکرد پنبه در جهان از سال 
1340 تا 1396 برابر با 1.86 درصد در سال 
متوسط  زمانی،  دوره  همین  در  است.  بوده 
 3.35 حدود  در  ترکیه  در  پنبه  عملکرد  رشد 
درصد در سال گزارش شده است، اما متوسط 
عملکرد پنبه در ایران در دوره مشابه در حدود 

1.55 درصد بوده است.
نشان  پنبه  عملکرد  تغییرات  روند  بررسی 
تا  ایران  وش  پنبه  عملکرد  میزان  می دهد 
سال 2009 از متوسط دنیا بیشتر بوده، اما از 
این سال به بعد میزان عملکرد آن از میانگین 
جهانی کمتر شده است در حالی که میانگین 
ترکیه در سال  و  ایران  در  پنبه وش  عملکرد 
1960 تقریبا با هم برابر بوده، اما امروزه این 
شکاف عملکرد به بیش از 114 درصد رسیده 
این  بهره وری  ارتقای  عدم  رو  این  از  است. 
که  است  عواملی  از  دیگر  یکی  نیز  محصول 
این محصول  رفتن جایگاه  از دست  به  منجر 

در کشور شده است.
از  یکی  نسبی  مزیت  برمبنای  تولید 
تولیدی  جایگاه  می توان  که  است  روش هایی 
هر محصول را در مقایسه با سایر مناطق دنیا 
تعیین کرد. شاخص DRC یکی از معیارهای 
محصول  تولید  نسبی  مزیت  اندازه گیری 
معنای  به  باشد،  یک  از  کمتر  اگر  که  است 
محصول  این  تولید  در  نسبی  مزیت  داشتن 
این  محاسبه  ویژگی های  از  یکی  البته  است. 

شاخص، وابستگی آن به نرخ ارز است. 
نسبی  مزیت  وجود  مطالعات  از  بعضی  در 
نشان  نسبی  مزیت  عدم  دیگر  بعضی  در  و 
از این رو، نمی توان قضاوت  داده شده است. 
تولید  نسبی  مزیت  داشتن  مورد  در  روشنی 
اینکه  کما  داشت؛  ایران  در  محصول  این 
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گزارشخبرنامه

و  جهانی  قیمت های  عملکرد،  تغییرات  نحوه 
آب بر بودن این محصول می تواند نشانه ای از 
محصول  این  تولید  نسبی  مزیت  وجود  عدم 
ایران باشد، به طوری که سطح زیرکشت  در 
نصیب  اخیر  دهه های  طی  نیز  محصول  این 

محصوالت رقیب شده است.
از طرف دیگر، کاهش سطح زیرکشت دیم 
است.  بوده  چشمگیر  بسیار  نیز  محصول  این 
پنبه  دیم  زیرکشت  سطح  مقدار  مثال،  برای 
وش در سال زراعی 1375-1374 بیش از 53 
 1395-1396 سال  در  که  بوده  هکتار  هزار 
آبی  کشت  در  است.  رسیده  هکتار   870 به 
اتفاق  گلستان  استان  در  عمده  تغییرات  نیز 
و  صنعتی  محصوالت  سایر  و  است  افتاده 

گندم جایگزین کشت پنبه شده اند.

تجارت
میزان واردات انواع پنبه در سال 1397 برابر 
 142 حدود  در  آن  ارزبری  و  ُتن  هزار   70 با 
برای  ورودی  حقوق  است.  بوده  دالر  میلیون 
با  برابر   1397 سال  در  این محصول  واردات 
5 درصد تعیین شده است. از این رو می توان 

بیان داشت که سیاست دولت مبتنی بر ایجاد 
آن  واردات  و  داخلی  تولیدکننده  بین  رقابت 
تجاری  شریک  بزرگترین  ترکیه  است.  بوده 
ایران در واردات محصول پنبه بوده است؛ به 
طوری که 39 درصد از مقدار وزنی واردات این 
محصول معادل با 27.3 هزار ُتن از این کشور 
وارد شده است. کشورهای ازبکستان با 11.8، 
با  چین   ،7.4 با  امارات   ،10.8 با  تاجیکستان 
با  کشورها  سایر  و   4.6 با  ترکمنستان   ،4.7
این  صادرکنندگان  عمده  جزو  ُتن  هزار   3.5
گمرک  )آمارنامه  بوده اند  ایران  به  محصول 

جمهوری اسالمی ایران، 1398(.

قیمت و سودآوری
 1397 سال  در  واردشده  پنبه  مقدار  ارزش 
دالر  نرخ  با  و   1453 با  برابر  آزاد  ارز  نرخ  با 
میلیارد  با 596  تومانی( معادل  دولتی )4200 
ارزش  سال  همین  در  است.  بوده  تومان 
تولیدشده در کشور  پنبه داخلی  ناخالص وش 
برآورد شده است.  تومان  میلیارد   938 معادل 
ارز در سال  نرخ  پایین نگه داشتن  این رو  از 
بوده  داخلی  تولیدکنندگان  زیان  به   ،1397

منجر  ارز  نرخ  افزایش  همین  چه  اگر  است. 
به افزایش قیمت فروش داخلی این محصول 

نیز شده است.
زیر  سطح  چشمگیر  کاهش  دالیل  از  یکی 
این  سودآوری  رفتن  دست  از  پنبه،  کشت 
محصول در واحد سطح طی زمان بوده است. 
هکتار  هر  ناخالص  درآمد  نسبت  مثال،  برای 
)به  آبی  گندم  به  نسبت  آبی  پنبه  محصول 
که  اثرگذار(  و  رقیب  محصول  یک  عنوان 
بوده،   2.6 با  برابر   1378-1379 سال  در 
یافته  کاهش   1.7 به   1393-1394 سال  در 
انگیزه  سودآوری،  در  تغییر  این  مسلما  است. 
مقابل  در  را  محصول  این  کشت  اقتصادی 

محصوالت رقیب کاهش داده است.
عنوان  )به  گندم  قیمت  افزایش 
راهبردی ترین کاالی تولیدی در کشور( غالبا 
محصوالت  سایر  قیمت  افزایش  به  منجر 
پنبه  وش  قیمت  افزایش  رو  این  از  می شود. 
انگیزه  نسبت به قیمت گندم در سال 1397، 
سال  در  محصول  این  کشت  برای  زیادی 
باعث  و  کرده  ایجاد   1397-1398 زراعی 
این  کشت  زیر  سطح  درصدی   27 افزایش 
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گزارش

محصول شده است.
در  اخیر  سال  پنج  در  پنبه  به  کشور  نیاز 
نیمی  تقریبا  که  بوده  ُتن  هزار   125 حدود 
رو  این  از  است.  شده  تأمین  داخل  در  آن  از 
در  خودکفایی  عمق  که  داشت  بیان  می توان 
در  است.  درصد   50 حدود  در  محصول  این 
قانون برنامه ششم توسعه بر رشد 7 درصدی 
همین  بر  است.  شده  تأکید  وش  پنبه  تولید 
کرده  پیش بینی  کشاورزی  جهاد  وزارت  مبنا 
375 هزار  به حدود   1402 تولید در سال  که 
با توجه به آن بتوان 125 هزار  ُتن برسد که 
منبع  از  را  کشور  نیاز  و  استحصال  پنبه  ُتن 

داخلی تأمین کرد. 
سه  )برای  تحقق یافته  تولید  آمار  بررسی 
برنامه ریزی  تولید  ششم(،  برنامه  اول  سال 
جهاد  وزارت  تا سطح خودکفایی  تولید  و  شده 
قابل توجهی  شکاف  می دهد،  نشان  کشاورزی 
از  است.  داشته  وجود  برنامه  اول  سال  سه  در 
برنامه  اهداف  که  داشت  بیان  رو می توان  این 
محقق نشده است. بنابراین مقادیر محقق شده 
هزار   375 تولید  به  رسیدن  که  می دهد  نشان 
نیاز   1404 یا  و   1402 سال  در  پنبه وش  ُتن 
عملکرد  بهبود  در  قابل توجه  سرمایه گذاری  به 

پنبه دارد.

پیشنهادها و  جمع بندی 
در  کشاورزی  مهم  کاالهای  از  یکی  پنبه 
صنایع  در  وسیعی  کاربرد  که  است  ایران 
اشتغال زایی  توان  و  داشته  پایین دستی 
دارد؛  و خدمات  در بخش های صنعت  باالیی 
سال  در  محصول  این  تولیدکننده  قیمت  اما 
متوسط  از  بیش  درصد   38 میزان  به   2016
قیمت تولید آن در جهان بوده است. از طرف 
صورت  به  صورت گرفته،  تحقیقات  دیگر 
این  تولید  در  نسبی  مزیت  وجود  یکپارچه 

محصول را در کشور تأیید نکرده است.
در  محصول  این  باالی  آبی  نیاز  همچنین 
مقایسه با سایر محصوالت زراعی یکی دیگر 

از چالش هایی است که زراعت پنبه را در ایران 
محدود کرده است. متوسط بهبود عملکرد این 
و  جهانی  متوسط  با  مقایسه  در  نیز  محصول 
کشور ترکیه کمتر بوده است. تبدیل ایران از 
اواسط دهه هفتاد  در  یک صادرکننده خالص 
کنونی،  شرایط  در  خالص  واردکننده  یک  به 
به  کشور  درصدی   50 وابستگی  به  منجر 
واردات پنبه شده که این امر در سال 1397 
کشور  از  ارز  دالر  میلیون   142 خروج  باعث 

معادل با 1453 میلیارد تومان شده است.
اگـر چـه عدم توسـعه مکانیزاسـیون کشـت 
پنبـه، فرسـودگی صنایع وابسـته، عدم ارتقای 
عملکـرد و نیـاز بـاالی آبی ایـن محصول در 
محصـول  ایـن  کشـت  زیـر  سـطح  کاهـش 
نقـش داشـته اند، امـا عوامـل اقتصـادی نیـز 
داشـته اند؛  تولیـد  کاهـش  در  مهمـی  نقـش 
بـرای نمونـه، نسـبت قیمـت پنبـه بـه گنـدم 
از 5.6 در سـال 1373 به 2.3 در سـال 1396 
رسـیده اسـت. بـه تبـع ایـن اتفـاق، زراعـت 
پنبـه جذابیـت خـود را بـرای قـرار گرفتن در 
الگوی کشـت کشـاورز از دسـت داده اسـت. 
از طـرف دیگـر، حقـوق گمرکـی 5 درصد به 
همـراه سـرکوب نـرخ ارز در ادوار مختلـف، 
نقـش بسـیار زیادی در رونـق واردات و رکود 

تولیـد در ایـن محصـول ایفـا کرده انـد.
از طرف دیگر، تغییرات سطح زیرکشت آبی 
نیز قابل توجه است.  و دیم در استان گلستان 
 1374-1375 سال  در  استان  این  کشاورزان 
بیش از 132 هزار هکتار پنبه کشت کرده اند 
بوده  دیم  صورت  به  آن  هکتار  هزار   33 که 
این محصول  آبی  زیر کشت  اما سطح  است، 
در این استان در سال 1396-1395 تنها 11 
هزار هکتار آبی و 700 هکتار دیم بوده است. 
و  پایین دستی  توصیه می شود صنایع  بنابراین 
و  استان  این  در  این محصول  ارزش  زنجیره 
کار  دستور  در  تولید  عمده  استان های  سایر 
قرار گیرد، چراکه اقلیم این مناطق از استعداد 

کافی برای تولید پنبه برخوردار است.

بـا توجـه بـه مـوارد فـوق، تحقـق اهـداف 
برنامـه ششـم توسـعه کشـور و دسـتیابی بـه 
خودکفایـی پنبـه در سـال 1404 بلندپروازانـه 
»محدودیـت  کـه  چـرا  می رسـد؛  نظـر  بـه 
»محدودیـت  زراعـی«،  زمین هـای 
قیمتـی  »جذابیـت   زراعـی«،  زمین هـای 
قیمـت  بـودن  »بـاال  رقیـب«،  محصـوالت 
تمام شـده ایـن محصـول در کشـور«، »نیـاز 
آبـی بـاال«، »عملکـرد پاییـن ایـن محصـول 
و  جهانـی«  متوسـط  بـه  نسـبت  هکتـار  در 
»عـدم توسـعه زنجیره ارزش ایـن محصول« 
پنبـه  تأمیـن  از جملـه عواملـی هسـتند کـه 
داخلـی  تولیـد  محـل  از  کشـور  نیـاز  مـورد 
کـرده  مواجـه  فـراوان  دشـواری های  بـا  را 
فـوق  مـوارد  بـه  توجـه  بـا  کـرد.  خواهـد  و 
پیشـنهاد می شـود مـوارد زیـر در دسـتور کار 

گیـرد: قـرار  سیاسـت گذاران 

به  و  زمین  واحد  در  پنبه  عملکرد  بهبود   .1
ازای واحد آب مصرف  شده،

2. عدم سرکوب قیمتی این محصول نسبت 
به محصوالت رقیب،

وش  پنبه  تولید  تمام شده  هزینه  کاهش   .3
برای  اقتصادی  جذابیت  ایجاد  منظور  به 

زراعت محصول،

4. اصالح تعرفه گمرکی واردات پنبه جهت 
تولیدکننده  برای  برابر  رقابتی  شرایط  ایجاد 

داخلی،

در  محصول  این  ارزش  زنجیره  تکمیل   .5
خراسان  مانند  تولیدکننده  عمده  استان های 

رضوی، فارس و گلستان،

مانند  پایین دستی  صنایع  فناوری  بهبود   .6
کارخانجات پنبه پاک کنی و صنایع نساجی.
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با تالش محققان کشورمان »فناوری نانو« به صنعت نساجی وارد شده و 
تاکنون منسوجات زیادی با ویژگی های منحصربه فرد ضدآب، آنتی  باکتریال، 

ضد حساسیت و ضد لک در این صنعت به تولید رسیده است.
»فناوری نانو« دانِش تولید و به کارگیری مواد بسیار کوچک است که امکان 
ایجاد خصوصیات ویژه و کاربردهای جدید را در محصول نهایی فراهم می آورد. 
در حال حاضر 220 شرکت دانش بنیان در کشور 610 محصول را با همین 
دارو،  در حوزه های  این محصوالت  کرده اند.  بازار عرضه  به  و  تولید  فناوری 
خانگی،  کاالهای  خودرو،  نساجی،  صنعت  و  پوشاک  بهداشت،  و  سالمت 

کاالهای صنعتی و... هستند.
بر اساس آخرین آمار، بازار سال گذشته محصوالت نانو برابر 1400 میلیارد 
صادرات  حوزه  در  دالر  میلیارد  یک  بازار  به  دستیابی  و  است  بوده  تومان 

بخش های مختلف تا 1404 از جمله اهداف در این حوزه به شمار می رود.
در میان صنایع مختلف، صنعت نساجی و پوشاک یکی از حوزه های اصلی با 
پتانسیل باال برای بهره برداری از فناوری نانو است که استفاده از این فناوری 
خنک کنندگی،  قارچ،  و  باکتری  ضد  لک،  و  ضدآب  کاربردی  ویژگی های 
سوپرجاذب و... را برای محصوالت متداول نساجی مهیا می کند. همچنین از 
آنجایی که منسوجات محل مناسبی برای رشد قارچ ها و باکتری ها هستند و 
وجود آالینده ها، رطوبت و حرارت، موجب ایجاد بوی بد و قارچ در لباس ها و به 
دنبال آن عفونت و بیماری ها می شود درصدد برآمدیم تا از منظر نانو به صنعِت 
سنتی نساجی بنگریم و عالوه بر ارائه آمارهایی در زمینه فعالیت شرکت های 
دانش بنیان و تولیدات نانویی در حوزه نساجی، در ادامه محصوالت تولیدشده 

این بخش که دستاورد محققان کشور محسوب می شود را معرفی کنیم.

رسوخ نانو در نسوج یک صنعت سنتی
سپهر آذرشب، مدیر صنعت و بازار نساجی و پوشاک ستاد توسعه فناوری نانو 
اظهار کرد: در حال حاضر 25 شرکت نساجی، پوشاک و نانو الیاف از ستاد توسعه 
فناوری نانو گواهی تایید نانومقیاس دارند که بتوانند محصوالت نانو تولید کنند. 
وی با بیان اینکه محصوالت 17 شرکت هم اکنون در بازار موجود است، بیان 
کرد: تعداد زیادی از محصوالت در حوزه نساجی و نانو در حال طی کردن فرآیند 
ارائه محصول به بازار هستند که پیش بینی می شود تا پایان سال تعداد بیشتری 

از شرکت های نانویی وارد بازار شوند.

مدیر صنعت و بازار نساجی و پوشاک ستاد توسعه فناوری نانو با تاکید بر 
اینکه این منسوجات نانو عالوه بر بازار داخل به کشورهای دیگر صادر شده 
اند، خاطرنشان کرد: صادرات منسوجات نانویی در قالب پوشاک آنتی باکتریال 
به کشورهای روسیه، ترکیه، آذربایجان و عراق صورت گرفته و از سوی دیگر 
که  دستگاه هایی هستند  از جمله  نانویی  ماسک های  و  الکتروریسی  دستگاه 

تاکنون به چین و تایوان صادر شده است.
و  نساجی جزء صنایع سنتی محسوب می شود  تاکید کرد: صنعت  آذرشب 
ارتباط بین فضای فناوری و شرکت های دانش بنیان سخت و زمان بر است 
بین  ارتباطی  برآمدیم  در صدد  نانو  فناوری  توسعه  ستاد  در  راستا  همین  در 
شرکت های دانش بنیان و شرکت های بزرگ صنعتی برقرار کنیم. این اقدام در 
قالب شبکه تبادل فناوری صورت می گیرد و بدین واسطه شرکت های دانش 
بنیان به شرکت های فعال در صنعت نساجی و شرکت های بزرگ و کارخانجات 
متصل می شوند. وی با تاکید بر اینکه نتیجه اقدامات ستاد در سال های گذشته 
منجر به عقد قراردادهایی بین شرکت های دانش بنیان و صنعتی شده است، 
خاطرنشان کرد: فناوری نانو در بخش های لباس های کار و صنعتی، لباس زیر، 

البسه رایج و کالسیک و لباس های هوشمند رسوخ پیدا کرده است.
اصلی وجود  نساجی، دو روش  نانوساختار در صنعت  مواد  بکارگیری  برای 
دارد. روش نخست بر مبنای آغشته سازی و تثبیت نانوساختار است که به دلیل 
داشتن الیاف طبیعی، امکان ایجاد خواص نانویی در آنها وجود ندارد. بدیهی 

معرفی ۱۵ محصول نانویی در صنعت نساجی
در دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو صورت گرفت
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گزارش

است این روش علیرغم داشتن مزایایی نظیر لطافت و حس خوب الیاف طبیعی، 
دوام خوبی در حفظ خواص نانو نداشته و این منسوجات پس از شستشو خواص 
خود را از دست می دهند. اما در روش دوم از الیاف مصنوعی حاوی نانوذرات 
در ساختار منسوجات استفاده می شود؛ به این ترتیب دوام خواص نانویی کامال 
حفظ شده و با شستشو یا استفاده مکرر از بین نمی رود. در حال حاضر از هر دو 

روش در تولید منسوجات نانو در کشور استفاده می شود.
از آنجایی که منسوجات عالوه بر مهیا کردن محیط مناسب رشد و تکثیر 
میکروب ها می توانند سبب انتقال و شیوع انواع بیماری ها شوند، تحقیقات زیادی 
برای تولید الیاف و منسوجات ضدمیکروب انجام شده است. استفاده از مواد 
البسه می تواند کمک  انواع  تکمیلی دوخت  مراحل  یا  بافت  در  آنتی باکتریال 

شایانی به جلوگیری از انتشار میکروارگانیزم ها و باکتری ها کند.
منسوجات نانو معموال خواصی همچون آنتی باکتریال، ضد حساسیت، ضد 
عرق، ضد بو، آبگریز، ضد لک، نسوز، ضد چروک، خنک کننده، ضد چروک و 
الکتریسیته و... دارند که هر کدام از این خواص در نسوج خاصی به کار می روند. 
تولید نخ تا تولید پوشاک ورزشی، لباس زیر و زیرپوش، کفش و ملزومات، تاپ 
و تیشرت، چادر و پوشش اسالمی، پتوهای نسوز، کاالهای خواب، منسوجات 
بیمارستانی، فرش، پارچه های هوشمند ضد اشعه ایکس، البسه کالسیک مردانه 
و زنانه، ماسک نانو و ... از جمله محصوالتی هستند که با کمک نانو تاکنون در 

کشور در حوزه نساجی به تولید رسیده اند.
پوشاک  حوزه  در  کاربردی  نانوی  محصوالت  معرفی  به  راستا  همین  در 
می پردازیم. این محصوالت به تازگی در دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو ارائه 

شدند و در معرض دید بازدیدکنندگان نیز قرار گرفتند.

*نخ های نانویی ضدباکتری
استفاده از نخ های ضد باکتری نانویی در تولید منسوجات به خصوص لباسهای 
زیر و جوراب مانع رشد باکتری و قارچ شده و مشکالت بوی بد، بیماریهای 
پوستی و حساسیت را در پی نخواهد داشت. به دلیل شکل الیاف و استفاده از 
نانو ذرات، این نخ، عرق را در سطح وسیع تری از لباس پخش می کند و پخش 
وسیع تر موجب تبخیر سریع تر عرق از سطح لباس می شود. از آنجا که حرارت 
الزم برای تبخیر عرق بدن از پوست انسان تامین می شود تبخیر بیشتر عرق 
موجب احساس خنکی و راحتی انسان نیز می شود. این نخ که در حال حاضر 
ورزشی،  لباس های  در  تولید می شود  دانش بنیان  از شرکت های  یکی  توسط 
لباس های نظامی، لباس کار، لباس راحتی، لباس زیر، لباس خواب و جوراب و 

... قابل استفاده خواهد بود.

*تولید چادرهای نانویی خنک کننده و آبگریز نانو
و  پوشاک  تولیدکننده  دانش بنیان  شرکت  اجرایی  مدیر  ناصرالملکی  بهار 
ملزومات اسالمی گفت: در گذشته فناوری نانو را روی منسوجات پیاده سازی 
می کردیم که این قیمت محصول نهایی را افزایش می داد اما امروز توانستیم 

فناوری نانو را روی محصول نهایی اعمال کنیم که این هزینه ها را کاهش 
داده است. یکی از تولیدات این شرکت چادرهای نانویی است که خاصیت آنتی 
باکتریالی، آبگریزی، خنک کنندگی، ضدرطوبت، ضد چروک و الکتریسیته دارد. 
وی ادامه داد: همچنین این پارچه های چادری از کیفیت بسیار باالیی برخوردار 
بوده و نسبت به نمونه های مشابه سبک تر و دارای لطافت بیشتری هستند. 
ماندگاری خاصیت نانویی این پارچه ها با توجه به نانومواد به کار گرفته شده در 
آن باال است. وی با بیان اینکه این تولیدات تاییدیه نانومقیاس از ستاد توسعه 
فناوری نانو دارد، بیان کرد: تاکنون تولید این محصول با استقبال زیادی مواجه 

شده است.
ناصرالملکی با بیان اینکه چادر ضدآب و لک مختص روزهای بارانی طراحی 
شده است، اظهار کرد: به واسطه فناوری نانو، خاصیت آبگریزی در چادرها در 
نظرگرفته شده است؛ همچنین خاصیت خنک کنندگی در این چادرها به واسطه 
نانو اضافه شده که برای شهرهای جنوبی بسیار مناسب است. به گفته وی، دو 
خاصیت مهم دیگر ضدالکتریسته ساکن و آنتی باکتریال از دیگر ویژگی های 

این چادرها محسوب می شود.

*پیراهن های نانویی ضد لک
ناصرالملکی در ادامه با اشاره به تولید پیراهن های مردانه نانو گفت: همچنین 
در این شرکت پیراهن های مردانه ای تولید می کنیم که یقه و سرآستین آن 
با فناوری نانو، خاصیت ضد آب و لکی دارد. همچنین در ناحیه زیر بغل این 
پیراهن ها، خاصیت آنتی باکتریال و ضدعرقی وجود دارد که بعد از عرق کردن، 
نمی  باقی  لباس  در  خیس شدگی  از  اثری  و  می شود  جذب  زودی  به  عرق، 
ماند. در تولید پیراهن های مردانه از پارچه های کامال ایرانی استفاده می کنیم؛ 
همچنین خاصیت آبگریزی در این پیراهن ها وجود دارد. میزان کثیف شدن این 
البسه نسبت به البسه معمولی نصف می شود از این رو میزان شستشو کمتر 
خواهد شد. وی با اشاره به تولیدات دیگر در این شرکت گفت: شلوارهای مردانه 
از دیگر تولیدات در دسته منسوجات نانو هستند؛ فناوری نانو طوری در این 
شلوارها اعمال شده که در نواحی ُپرسایش، سایش رخ نمی دهد. مدیر اجرایی 
این شرکت گفت: ارگان ها، سازمان ها، لباس های فرم مدارس، بیمارستان ها، 

هتل ها، رستوران ها و .... خواستار تولید این لباس ها هستند.

*تولید پارچه های جاذب اشعه ایکس با فناوری نانو
علیرضا کاظمی، رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان تولیدکننده منسوجات 
نانو نیز اظهار کرد: منسوجات رسانا، ضد امواج، ضد امواج الکترومغناطیس و 
جاذب اشعه ایکس و گاما محصوالت این شرکت هستند. وی با بیان اینکه 
منسوجات جاذب اشعه ایکس و گاما از آخرین محصوالتی به شمار می رود که با 
تاییدیه ها به تولید رسیده است، بیان کرد: درحال حاضر برای جذب اشعه ایکس 
و گاما، از آپرون های کامپوزیتی حاوی فلز سرب استفاده می شود؛ این آپرون ها 
یا صفحات سربی، وارداتی بوده و عالوه بر اینها سنگین و غیر منعطف هستند. 
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گزارشخبرنامه

آپرون ها دو برابر این منسوجاتی که تولید کرده ایم وزن دارند.
کاظمی ادامه داد: از این رو محققان در سراسر جهان برای غلبه بر خواص 
نامطلوب حفاظ های فلزی و الستیکی تالش می کنند تا انواع مختلفی از مواد 
را به عنوان حفاظ های بهتر برای آپرون ها جایگزین کنند. یکی از پیشنهادها 
مربوط به مواد محافظ برپایه منسوجات است که نسبت به فلزات، سبک تر، 

منعطف تر و ارزان تر هستند.
این شرکت  پارچه های جاذب اشعه ایکس را در  اینکه  بیان  با  این محقق 
بیان کرد: صفحات سربی  تولید کردیم،  آپرون ها  برای  عنوان جایگزینی  به 
این محصولی که  ولی  استفاده می شود  ایکس  اشعه  برای جذب  آپرون ها  و 
دارد.  آپرون ها  این  نصف  وزنی  و  قیمت  و  بوده  نانو  فناوری  با  کردیم  تولید 
وی با تاکید بر اینکه در این راستا از منسوجاتی استفاده کردیم که به صورت 
همزمان امواج ایکس و گاما را جذب می کند، افزود: این پارچه ها همزمان امواج 
الکترومغناطیس را برمی گردانند، در صورتیکه آپرون ها اصال اینکار را انجام 

نمی دهد.
کاظمی ادامه داد: برای تهیه این پارچه های ضداشعه از نانو ذرات نیمه رسانا 
استفاده شده است؛ برای تولید این محصول آزمایش هایی انجام گرفت و نتایج 
به دست آمده نشان دادند که با استفاده از نانوذرات نیمه رسانا با اندازه متوسط 
20 نانومتر امکان دستیابی به خواص ضداشعه با وزن کمتر 40-60 درصد در 
این  کاربردهای  به  اشاره  با  دارد. کاظمی  آپرون های سربی وجود  با  مقایسه 
آنژیوگرافی،  دامن  و  جلیقه  سربی،  روپوش های  انواع  تولید  گفت:  محصول 
تیروئید بند، گناد3تکه، دستکش، ایزوالسیون مراکز پرتوتشخیصی، پاراون ها و 
دیوارها، دربهای ضد اشعه، مارکر فیلم رادیولوژی از جمله موارد استفاده از این 

محصول به شمار می روند.

*کاور بالش ضد حساسیت
نمایشگاه  دوازدهمین  در  دانش بنیان  نماینده یک شرکت  دادگری  نیکی 
را  خواب  کاالهای  مهم  ویژگی  دو  نانو  تکنولوژی  با  اینکه  بیان  با  نانو 
بهبود بخشیدیم اظهار کرد: راندمان به دام اندازی حساسیت ها )که شامل 
ویژگی  دو  تنفس پذیری  و  هستند(  قارچ  و  باکتری  و  گردوغبار  آلرژن، 
گرفته ایم.  نظر  در  نانو  فناوری  با  خواب  کاالهای  در  را  آنها  که  هستند 
گذر  و  عبور  فشردگی  دلیل  به  خواب  کاالهای  اینکه  دلیل  به  گفت:  وی 
بحث  نانو  فناوری  با  تا  برآمدیم  صدد  در  رو  این  از  می کند  کند  را  هوا 
کنیم. مرتفع  بالش ها  این  در  را  تنفس پذیری  و  حساسیت زا  عوامل  ورود 

دادگری با بیان اینکه این کاور بالش ضدحساسیت از سه الیه تشکیل شده 
است، بیان کرد: این کاورهای بالش که تاییدیه های خود را دریافت کرده از 
الیه درونی، الیه نانوالیاف، الیه بیرونی تشکیل شده است. وی ادامه داد: الیه 
درونی متشکل از یک الیه پارچه اسپان باند، الیه نانوالیاف برای به دام اندازی 
تمام عوامل حساسیت زا )گرد و غبار، آلرژن، باکتری ها و قارچ ها( و الیه بیرونی 

که شامل یک الیه پارچه اسپان باند می شود، تشکیل شده است. 

دادگری با بیان اینکه استفاده از کاالی خواب مبتنی بر فناوری نانو الیاف، 
نیازهای اصلی مصرف کنندگان را برطرف می کند، بیان کرد: در این کاورهای 
بالش از نانوالیافی استفاده کردیم که الیه نانوالیاف بین دو الیه پارچه رایج و 
یک کاور بالش قرار می گیرد. وی تاکید کرد: تست ها و آزمایش های این الیاف 
در کاور بالش انجام گرفته است و گرد و غبار، آلرژن ها، باکتری ها و قارچ ها را 
به دام می اندازد. همچنین کاورهای بالش ضدحساسیت، تنفس پذیری و راحتی 

مطلوب زیادی دارند.

*ماسک زیبایی صورت نانوالیافی
همچنین یک شرکت دانش بنیان ایرانی که دستگاه الکتروریسی را در اختیار 
دارد و تاکنون توانسته ماسک های نانویی را به بازار عرضه کند در نمایشگاه 
نانوی امسال حضور داشت و ماسک های زیبایی خود را به نمایش گذاشته بود. 
به گفته مسئول این شرکت، ماسک هایی در این شرکت تولید می شوند که با 
استفاده از نانو الیاف و فرایند الکتروریسی مواد موثره را در کمترین زمان ممکن 

به پوست فرد منتقل می کند.
موثره  داروی  نانوالیاف هستند که  از  بستری  پارچه ای  ماسک های صورت 
دارند. استفاده از ماسک های معمولی 20 تا30 دقیقه زمان می برد ولی استفاده از 
این ماسک های نانو 8الی 10 دقیقه به طول می انجامد و در این مدت زمان ماده 
موثره را رها کرده و جذب پوست می شود. این ماسک های نانویی مرطوب کننده 

و آبرسان هستند که موجب شادابی پوست می شوند.

*تولید الیاف پنبه ای ضد چروک ماندگار
ستاد  کاربردی  فناوری های  صنعتی سازی  مرکز  نماینده  شاکری،  مینا 
ابعادی و چروک پذیری  ثبات  )آیکن( اظهار کرد: عدم  نانو  فناوری  توسعه 
منسوجات پنبه ای، یکی از مشکالت و معایب این الیاف است که همواره 
و  فرمالدهید  رزین های  از  استفاده  هستند.  مواجه  آن  با  مصرف  کنندگان 
استفاده  زمینه  این  در  که  از روش هایی هستند  اسیدها  کربوکسیلیک  پلی 
و  مضر  و  سمی  ترکیبات  رهاسازی  روش ها،  این  اصلی  چالش  می شود. 
ماندگاری  طرفی  از  است.  پنبه ای  پارچه های  استحکام  کاهش  همچنین 
از بین می رود.  از چند سیکل شستشو  بعد  این روش ها کوتاه مدت بوده و 
در حال حاضر پارچه های پنبه ای تحت پردازش پالسما قرار گرفتند و بعد 
نانوموادی به آنها اعمال شد که عالوه بر ضدچروک بودن، آنتی باکتریال 
قرار  پالسما  تحت  ای  پنبه  پارچه های  این  داد:  ادامه  وی  هست.  نیز 
در  ماندگار  به صورت  باکتریالی  آنتی  و  که خاصیت ضدچروکی  می گیرند 

پارچه حفظ شود.
شاکری با اشاره به ویژگی های این منسوجات گفت: ماندگاری طوالنی مدت 
خاصیت ضد چروک پارچه پنبه ای، استفاده از مواد زیست سازگار، افزایش 
خواص آنتی باکتریالی پارچه پنبه ای و پایداری خاصیت ایجادشده بعد از 10 
چرخه شستشو طبق استاندارد ملی 7664 از ویژگی های این پارچه ها هستند.
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گزارش

*محافظت از قلب دوم با جورابهای آنتی  باکتریال
در حال حاضر شرکت های دانش بنیان زیادی در حال تولید جوراب های نانو 
اولین  واقع شاید  در  افزایش است؛  روز در حال  به  روز  میزان  این  و  هستند 
منسوجات نانو، در حوزه تولید جوراب نانو بوده است. این جوراب ها با ایجاد 
نیاز به  این  از بین می برند که  را  پا  ناخوشایند  خاصیت خنک شوندگی، بوی 
شستشو را کمتر می کند. ضد میکروب بودن و در نتیجه دوام بیشتر، مراجعه 
کمتر به پزشک پوست به علت جلوگیری از رشد باکتری بر روی پوست و 
تنفس بهتر پوست، محافظت مصرف کننده در برابر عوامل بیماری زا و بوی 

ناخوشایند از ویژگی های این جوراب های نانویی به شمار می روند.
چنین  که  شده  استفاده  نانومواد  و  نانو  فناوری  از  جوراب ها  این  الیاف  در 
خاصیت هایی را فراهم می آورد. یکی از شرکت های دانش بنیان جوراب های 
نانویی را برای دیابتی ها نیز تولید کرده است. این جوراب از انعطاف بسیار باالیی 

برخوردار است و به پای بیمار فشاری وارد نمی کند.
پوسته  پوسته  اغلب  یا  و  ایجاد  زخم هایی  بیماران  پای  از  قسمت هایی  در 
می شود که محل تجمع باکتری ها و قارچ هاست و دیر التیام می یابد از این رو 
استفاده از این جوراب با افزودن نخ نانو آنتی باکتریال باعث می شود قارچ ها و 
باکتری ها را از بین برود، از افزایش زخم ها جلوگیری کند و به التیام زخم پای 

دیابتی می پردازد.

*تولید حوله های آنتی باکتریال سوپرجاذب
یک شرکت دانش بنیان دیگر موفق به تولید حوله های آنتی  باکتریال و سوپر 
جاذب شده که اکنون در بازار نیز موجود هستند. جلوگیری از انتقال و رشد 
باکتری ها، قارچ ها و میکرو -ارگانیسم های بیماری زا ، کاهش بوی بد ناشی 
افت خصوصیات منسوج  یا  آسیب  از  یا فساد میکروبی، جلوگیری  از تجزیه 
از طریق پیشگیری از حمله میکرو ارگانیسم ها به لیف منسوج، ایمنی برای 
مصرف کننده و سازگار با پوست و جلوگیری از عفونت های پوستی و قدرت 

جذب آب باال از ویژگی های این حوله ها به شمار می رود.

*لباس نانویی که تب نوزاد را نشان می دهد
رحیم حجتی کارشناس نساجی و تولید کننده منسوجات هوشمند با فناوری 
تب  که  شدیم  نوزاد  برای  لباسی  تولید  به  موفق  شرکت  این  در  گفت:  نانو 
را با تغییر رنگ نشان می دهد. برای تولید این لباس از فناوری نانو استفاده 
کردیم. وی با تاکید بر اینکه همواره تولید این لباس ها برای کودکانی که در 
معرض خطرات ناشی از بیماری و تب قرار دارند ضروری است، بیان کرد: رنگ 
رفتن می کند،  باال  به  بدن کودک شروع  زمانی که دمای  لباس های تب نما 
عوض می شود. رنگ این لباس ها زمانی که دمای بدن کودک از 37 درجه 
سانتیگراد شروع به باالتر رفتن و سفید شدن می کند و زمانی که دمای بدن 
نوزاد به باالتر از 38 درجه سانتیگراد که دمای خطرناکی برای نوزاد است برسد، 
کامال سفید می شود. وی ادامه داد: پس از مصرف دارو و رفع خطر، تغییر رنگ 

لباس به حالت اولیه به والدین نشان می دهد که شرایط کودک به حالت طبیعی 
برگشته است. حجتی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تب در نوزادان باید جدی 
گرفته شود تولید این لباس برای هشدار به والدین ضروری است؛ این لباس 
تب نما نمونه خارجی ندارد و با توجه به اینکه فناوری نانو روی این محصول 

پیاده شده تنها 20 درصد نسبت به لباس های معمولی نوزاد گران تر است.

*تولید لباس های کار نسوز
همچنین یک شرکت دیگر در زمینه تولید لباس های کار، فناوری نانو را در 
راستای نسوز بودن به کار گرفته است. طبق گفته تولیدکنندگان این لباس ها 
وزن سبک پارچه در کنار استحکام مناسب و آزادی عمل مناسبی دارد. همچنین 
ثبات شستشویی، نوری و سایشی، راحتی و آزادی لباس از دیگر ویژگی های 
این محصول به شمار می روند. کاربرد اصلی پارچه دیرسوز، استفاده در لباس 
کار پرسنل واحدهای فوالدسازی، مس، آلومینیوم، روی، ریخته گری فلزات، 
این پارچه ها در  ... است. دیگر کاربرد  ماشین سازی، نفت، گاز، پتروشیمی و 
دکوراسیون ساختمان ها و سالن های بزرگ و وسایل نقلیه عمومی برای افزایش 
ایمنی محیط در برابر حوادث آتش سوزی است. این پارچه ها در مجاورت شعله 

ذوب نمی شوند و چکه نمی کنند.

*پتوهای هواپیما هم نانویی شد
اکثر قریب به اتفاق پتوهایی که در خطوط هواپیمایی استفاده می شوند، شسته 
و مجددا استفاده می شوند. در برخی موارد این پتوها از مواد قابل بازیافت نیز 
ساخته شده و بعد از مصرف برای بازیافت فرستاده می شوند اما اغلب بعد از 
در یک سیستم خشکشویی صنعتی  آنها  هوایی،  پتوهای خطوط  از  استفاده 
شسته می شوند. این پتوهای سبک که اغلب قابلیت گرم کنندگی مناسبی دارند 
معموال از پارچه هایی با جنس مرغوب بافته می شوند چرا که الزم است بارها 
و بارها شسته شوند. این پتوها ممکن است در حین استفاده توسط مسافرین، 
باکتری و میکروب هایی جذب کنند که در حین شستشو از بین نرفته و موجب 
ایجاد بیماری در مسافران بعدی شوند. در این راستا یکی از شرکت های ایرانی 
پتوهای نانویی را برای رفع انتقال میکروب به افراد تولید کرده و در اختیار یک 

شرکت هواپیمایی قرار داده است.
محصول حاضر برای رفع این مشکل از پارچه پلی استر- اکریلیک و حاوی 
نانوذراتی است که منجر به ایجاد خاصیت ضدمیکروبی در این پارچه ها شده 
است. در واقع حضور این نانوذرات که سطح فعال زیادی نسبت به حجمشان 
دارند با باکتری ها واکنش داده و آن ها را غیر فعال می کنند. باکتری ها از یک 
آنزیم برای جذب اکسیژن و زنده ماندن استفاده می کنند. استفاده از این نانوذرات، 

باعث غیرفعال شدن عملکرد این آنزیم و در نتیجه دریافت اکسیژن می شود.

*فرش ها چگونه نانویی می شوند
در جریان برگزاری نمایشگاه چندین قرارداد بین شرکت های دانش بنیان و 
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گزارشخبرنامه

شرکت های صنعتی منعقد شد که 3 قرارداد تولید فرش های آنتی باکتریال، 
بود. سیامک سلیمی  نساجی  به حوزه  لباس های ورزشی مربوط  و  دستکش 
مدیرشرکت دانش بنیان تولیدکننده فرش های نانو با بیان اینکه موفق به تولید 
فناوری  از  فرش  این  تاروپود  در  گفت:  شدیم،  آکریلیک  ماشینی  فرش های 
نانو استفاده شده که منجر به ایجاد خاصیت آنتی باکتریال و کاهش چشمگیر 
تولید و تکثیر عوامل بیماری زا می شود. وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر 
با قراردادی که منعقد کردیم درصدد تولید انبوه هستیم، بیان کرد: با توجه به 
اینکه فرش نیاز به خواص ضدحساسیت، ضد بو و آنتی باکتریالی دارد در این 
فرش با فناوری نانو این خواص اعمال شده است؛ از فرش ها می توان برای 
مساجد، فرش های کاربردی که در ارتباط مستقیم با کودکان است استفاده شود.

سلیمی با اشاره به روش های اعمال نانو و خواص ویژه در فرش ها گفت: 
ایجاد خواص نانو در دو مرحله صورت می گیرد؛ در مرحله رنگرزی آنتی باکتریال 
روی نخ پیاده سازی می شود و در مرحله دوم به صورت پوشش روی فرش 
اعمال می شود که در این صورت فرش دارای خواص ضد حساسیت، ضد بو و 
آنتی باکتریالی می شود. وی با بیان اینکه این فرش ها بر اساس استانداردهای 
نانو تولید شده است، بیان کرد: در صدد هستیم عالوه بر این ویژگی ها، خواص 
کندسوز و ضد آتش را هم به فرش اضافه کنیم. این پروسه جدید است که به 

زودی در این زمینه به خروجی صنعتی می رسیم.
سلیمی در خصوص قیمت تمام شده محصول گفت: اگر قیمت فرش های 
نانو با قیمت باالیی عرضه شوند خریدار ندارد؛ به همین دلیل قیمت تمام شده 
کمتر از 50 هزار تومان با فرش های معمولی فرق دارد. وی درخصوص نحوه 
تشخیص فرش معمولی از فرش های نانویی تولیدشده در این شرکت گفت: 
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو لوگویی برای آنتی باکتریالی و مستندات آزمایشات 

نانو در پشت فرش درج می کند.

*البسه های توانبخشی با کاربرد در فیزیوتراپی
در ادامه الله ملک نیا مدیر طرح تولیدکننده البسه های توانبخشی کاربردی 
البسه های  در فیزیوتراپی نانویی گفت: ما موفق شدیم قراردادی برای تولید 
توانبخشی مورد استفاده در فیزیوتراپی منعقد کنیم؛ این البسه به بیماران دچار 
وی  می کند.  کمک  هستند،  ماهیچه  ایجاد  دنبال  به  که  کسانی  و  معلولیت 
خاطرنشان کرد: در واقع این منسوجات جایگزین پدهای فیزیوتراپی هستند 
که با انتشار امواجی با طول موج خاص، منجر به تحریک بافت شده و عملکرد 

درمانی دارند.
ملک نیا با بیان اینکه این لباس های نانویی می تواند فرصت ماهیچه سازی را 
برای فرد فراهم سازد، بیان کرد: با تولید این البسه، پدهای فیزیوتراپی حذف 
می شود و لباسی برای منقبض و منبسط کردن ماهیچه بیمار از جنس پارچه 
مورد استفاده قرار می گیرد. وی با بیان اینکه این البسه آزمایش های میدانی 
خود را طی کرده است، بیان کرد: این البسه با نمونه های آلمانی برابری می کند 

که قرار است آن را به تولید انبوه برسانیم.

*تولید انبوه دستکش های نانویی
شاهین آسان مدیر شرکت دانش بنیان تولیدکننده مواد نانو گفت: ما محلولی 
را تولید کردیم که در آنتی باکتریال کردن دستکش های صنعتی و خانگی، 
ساختمان و ... به کار می رود. وی با بیان اینکه قراردادی با یک شرکت تولیدی 
منعقد کردیم که با استفاده از این محلول، دستکش ها را نانویی کند، بیان کرد: 
با استفاده از این محلول دستکش ها آنتی باکتریال می شود و با قیمت پایینی به 

بازار عرضه خواهد شد.

تدوین استانداردهای نانویی در صنعت نساجی
نیز  نانو  فناوری  توسعه  استاندارد ستاد  کارگروه  دبیر  بیت اللهی،  علی  دکتر 
تا  کند  تدوین  نانو  حوزه  در  استاندارد  توانسته 100  ستاد  این  تاکنون  گفت: 
محصوالتی که در داخل کشور تولید می شوند با پشتوانه استانداردهای الزم 
در بازار داخل و حتی در بازارهای بین المللی عرضه شوند. وی افزود: با توجه 
به گستردگی محصوالت نانو، باید استانداردهای مرتبطی تدوین شود و ما در 
این زمینه شاخص هایی داریم که استاندارد برای محصوالت تجاری سازی شده 
باشد از این رو مالک ما برای تدوین استانداردها وجود بازار است. برای فروش 
استانداردها  در  مندرج  ویژگی های  با  محصوالت  باید  نانو  حوزه  محصوالت 

منطبق باشند.
وی با بیان اینکه 3 استاندارد بین المللی دیگر را در دستور داریم گفت: یکی 
از این حوزه، صنعت نساجی است؛ با توسعه استفاده از منسوجات آنتی باکتریال، 
ارزیابی خصوصیات  منظور  به  نوع محصوالت  این  استاندارد  تدوین  موضوع 
آنتی باکتریال آنها و رهایش نانوذرات حین شستشو و تماس با بدن در کمیته 
فنی استانداردهای فناوری نانو در اولویت قرار گرفت و در اجالس کمیته فنی 
نانو ایزو به صورت یک پیشنهاد ارائه شد. به نحوی که بازخوردهای ارائه شده 
توسط کشورها در مورد این استاندارد مثبت بوده است. در حال حاضر استاندارد 

صنعت نساجی در حال working draft قرار دارد.

نانوی تقلبی نخریم!
بازار  تقلبی و فیک در  این حوزه، وجود محصوالت  از چالش های  یکی 
و  اند  نکرده  را طی  نانو  آزمایش های  مرحله  هنوز  که  محصوالتی  است. 
سودجو  افراد  بین  این  در  هستند.  موجود  پایین تر  قیمت های  با  بازار  در 
سوء  تقلبی  کاالهای  عرضه  در  »نانو«  همچون  عناوینی  از  استفاده  با 
مبتنی  تاییدشده  راه تشخیص محصوالت  اصلی ترین  اما  استفاده می کنند 
بر فناوری نانو از محصوالت تقلبی، نشان »نانومقیاس« است. این نشان 
تعلق  به شرکت هایی  و صرفا  نانو صادر شده  فناوری  توسعه  ستاد  توسط 
مورد  بهداشت  وزارت  آزمایشگاه های  توسط  آنها  که محصوالت  می گیرد 
را  نانو  تاییدیه  و  اصالت  دارای  محصوالت  واقع  در  بگیرند.  قرار  تایید 
می توان از طریق ستاد توسعه فناوری نانو با نشان »نانومقیاس« شناخت 

تا از مصرف کاالهای تقلبی با عنوان نانو جلوگیری شود.
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گزارش

مرکز آمار ایران گزارش مهرماه شاخص قیمت مصرف کننده به 
تفکیک استان ها را منتشر کرد. در مهرماه 1398 عدد شاخص کل 
برای خانوارهای کشور )100=1395( به 184.9 رسید که نسبت به 
ماه قبل 1.7 درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ 
تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان کرمان با 3.4 درصد 
افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه و 

بویراحمد با 0.2 درصد کاهش است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه( برای خانوارهای کشور 28.3 درصد است. بیشترین 
نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایالم )34.7 درصد( و 
کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی )22.1 درصد( است. 
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه 1398 برای خانوارهای 
کشور به عدد 42 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه 
مربوط به استان ایالم )51 درصد( و کمترین آن مربوط به استان 

قم )36.1 درصد( است.

خانوارهای شهری
شهری  خانوارهای  برای  کل  شاخص  عدد   1398 مهرماه  در 
)100=1395( به 184.2 رسید که نسبت به ماه قبل 1.9 درصد 
افزایش نشان می دهد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه 
رسید.  درصد   41.3 عدد   به  شهری  خانوارهای  برای   1398
 50.3( ایالم   استان  به  مربوط  ماهه  دوازده  تورم  نرخ  بیشترین 
درصد( و کمترین آن مربوط به  استان فارس )35.3 درصد( است.

خانوارهای روستایی
در مهرماه 1398 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی 
)100=1395( عدد 188.6 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 
0.8 درصد افزایش داشته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به 
مهرماه 1398 برای خانوارهای روستایی به عدد 46.3 درصد رسید. 
بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان )54.6 

درصد( و کمترین آن مربوط به استان البرز )40.2 درصد( است.

نرخ تورم مهرماه: 42 درصد
مرکز آمار ایران وضعیت نرخ تورم در استان ها را اعالم کرد
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گزارشخبرنامه

عملکرد آماری بخش منسوجات و پوشاک در 6 ماهه اول 98

گروه
درصد تغییر6 ماهه اول 697 ماهه اول 98

  سرمایه تعداد
سرمایه تعداداشتغال )نفر()میلیارد ریال(

)میلیارد ریال(
 اشتغال
  سرمایه تعداد)نفر(

اشتغال )نفر()میلیارد ریال(

جواز تاسیس صادرشده در بخش ساخت منسوجات و پوشاک

43664763.61455140842571.6125926.952.115.6منسوجات

43011687.9209743469520.11186524.322.876.8پوشاک

پروانه بهره برداری صادرشده در بخش ساخت منسوجات و پوشاک

3.523.726.2-1118879.928001157178.92218منسوجات

7.018.1-25.0-27242.780436261.1681پوشاک

پروانه بهره برداری ایجادی صادرشده در بخش ساخت منسوجات و پوشاک

10.36.415.2-614909.31514684612.41314منسوجات

3.9-12.1-36.4-21227.662233258.9647پوشاک

پروانه بهره برداری توسعه ای صادرشده در بخش ساخت منسوجات و پوشاک

503970.61286472566.59046.454.742.3منسوجات

615.118232.234100.0586.4435.3پوشاک

آمار تولید محصوالت منتخب نساجی در 6 ماهه اول 1398

تغییر )درصد(6 ماهه اول 697 ماهه اول 98تغییر )درصد(مرداد 98شهریور 98واحد سنجشنام محصول

21.521.02.4113.997.017.4هزار تنالیاف و تاپس پلی استر

2.0147.5120.522.4-24.525.0هزار تننخ پلی استر

56.1-0000.81.7هزار تنالیاف اکریلیک

1.3-17.517.50.0103.8105.2هزار تننخ سیستم پنبه ای و ترکیبی الیاف مصنوعی

7270.07267.00.0442171.040561.04.0هزار مترمربعفرش ماشینی

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

روز پنجشنبه 9 آبان 1398 با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت طرح 
توسعه شرکت پوشاک نانو مهیار در زنجان به بهره برداری رسید. به گزارش 
نانو در  نانومهیار از واحد های برتر در زمینه پوشاک  شاتا، شرکت پوشاک 
استان زنجان به تولید مستمر خود ادامه داده است و طی سال های 94 ، 95 
و 96 جزو صادرکنندگان نمونه استان بوده است. این واحد تولیدی با انتقال 
به شهرک صنعتی علی آباد اقدام به گسترش شرکت نموده است و سهم 
به سزایی در صادرات استان داشته و محصوالت خود را به کشورهای حاشیه 
خلیج فارس و اروپا از جمله کشور ایتالیا و همچنین کشورهای همسایه صادر 

می کند.
این واحد با سرمایه گذاری بالغ بر 150 میلیارد ریال زمینه اشتغال مستقیم 
برای 35 نفر را فراهم نموده است. شرکت پوشاک نانومهیار اولین تولیدکننده 
جوراب آنتی باکتریال در ایران است که با استفاده از فناوری نانوذرات نقره اقدام 

به تولید جوراب هایی با خاصیت ضدمیکروب و ضدبو نموده است. جوراب های 
آنتی باکتریال مهیار، مجوزات الزم را از ستاد نانو کشور و تأییدیه های انستیتو 
پاستور، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، شرکت آزمایشگاهی IGIو ... 
را اخذ نموده است. قابل ذکر است که مهیار اولین تولیدکننده جوراب می باشد 

که موفق به دریافت مجوز از وزارت بهداشت شده است.
 A.H.A شرکت مهیار با رعایت شرایط استاندارد، محصوالت خود را با برند
وارد بازار می نماید. این شرکت تولیدی به دلیل بهره مندی از تکنولوژی و 
با  به کارگیری  انسانی متخصص،  نیروی  از  استفاده  پیشرفته،  ماشین آالت 
کیفیت ترین مواد اولیه و شکیل ترین بسته بندی مطابق با طراحی روز دنیا، 
با  بازار داخلی، تولیدات خود را هم تراز  نیاز  تأمین  بر  توانسته است عالوه 
بزرگترین تولیدکنندگان جوراب، به بازارهای جهانی عرضه نماید و اولین 

صادرکننده پوشاک در استان زنجان است.

افتتاح طرح توسعه شرکت پوشاک نانومهیار زنجان
با حضور وزیر صنعت انجام گرفت:
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رشد صادرات جهانی نخ پلی استر در سال 2018
ارزش صادرات نخ پلی استر در جهان در سال 2018 به 9 میلیارد و 233 میلیون دالر 

افزایش کرده است که مبین نرخ رشد 16,6 درصدی است.

نخ  جهانی  تجارت  مجله:  مترجمین  گروه 
افزایش مواجه شده  با  از سال 2017  پلی استر 
که   TexPro موسسه  آماره  اساس  بر  است. 
 Fibre2Fashion مجله  تحقیقاتی  بازوی 
می باشد، ارزش صادرات نخ پلی استر در جهان 
میلیون   916 و  میلیارد   7 رقم   2017 سال  در 
 9 به   2018 سال  در  رقم  این  که  بوده  دالر 
میلیارد و 233 میلیون دالر افزایش کرده است 
که مبین نرخ رشد 16.63 درصدی است. انتظار 
نرخ  با  جهان  در  پلی استر  نخ  صادرات  می رود 
رشد ساالنه 8.4 درصدی نسبت به 2018، به 
11 میلیارد و 770 میلیون دالر در سال 2021 

بالغ گردد.
نخ  صادرات  میزان  حجمی،  مقیاس  در 
میلیون   4 رقم  در سال 2017  پلی استر جهان 
این  و 499 هزار و 890 تن محاسبه شده که 
رقم در سال 2018 با رشد 3.72 درصدی به 4 
میلیون و 667 هزار و 370 تن بالغ شده است. 
انتظار می رود حجم صادرات نخ پلی استر جهان 
در سال 2021 به رقم 5 میلیون و 505 هزار و 
500 تن برسد که نشان دهنده نرخ رشد ساالنه 

5.7 درصدی نسبت به 2018 می باشد.
 2018 سال  در  گزارش،  این  اساس  بر 
 711( هند  تن(،  میلیون   2.3( چین  کشورهای 
هزار تن(، تایوان )270.1 هزار تن(، کره جنوبی 
تن(،  هزار   207.7( مالزی  تن(،  هزار   253.8(
اندونزی )178.7 هزار تن(، و تایلند )159.5 هزار 
تن( صادرکنندگان اصلی نخ پلی استر در جهان 

از  آنها 87.4 درصد  بوده اند و مجموع صادرات 
کل صادرات این محصول در جهان را تشکیل 
داده است. بعد از این کشورها، ایاالت متحد با 
صادرات 165.3 هزار تن، ایتالیا با صادرات 94.2 
نخ  تن  هزار  با صادرات 91  اسپانیا  و  تن  هزار 

پلی استر، در رده های بعدی قرار داشته اند.
از سال 2013 تا 2018، باالترین نرخ رشد از 
لحاظ حجم صادرات در بین کشورهای اصلی 
 75.7 رشد  نرخ  با  چین  توسط  صادرکننده، 
درصد، هند با نرخ رشد 18 درصد و کره جنوبی 

با نرخ رشد 16.9 درصد، به دست آمده است.
کشورهای  نیز  صادرات  ارزش  لحاظ  از 
میلیارد   2.23( هند  دالر(،  میلیارد   6.56( چین 
دالر(، تایوان )1.59 میلیارد دالر(، کره جنوبی 
 396.75( اندونزی  دالر(،  میلیون   958.34(

دالر(  میلیون   288.64( تایلند  و  دالر(  میلیون 
جهان  پلی استر  نخ  صادرکنندگان  اصلی ترین 
در سال 2018 میالدی بوده اند و این کشورها 
صادرات  ارزش  کل  از  درصد   76.15 مجموعا 
نخ پلی استر جهان را به خود اختصاص داده اند. 
 292.61 با  مالزی  ذکرشده،  کشورهای  از  بعد 
 247.26 با  آمریکا  متحد  ایاالت  دالر،  میلیون 
و  دالر  میلیون   239.7 با  ایتالیا  دالر،  میلیون 
در  صادرات،  دالر  میلیون   171.05 با  اسپانیا 

رده های بعدی قرار داشته اند.
رشد  نرخ  باالترین   2018 تا   2013 سال  از 
از لحاظ ارزش صادرات در بین صادرکنندگان 
اصلی نخ پلی استر جهان، متعلق به چین با نرخ 
 10.1 رشد  نرخ  با  تایلند  و  درصد   52.7 رشد 

درصد بوده است.

دنیای نساجی
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دنیای نساجی

گـروه مترجمیـن مجلـه: در شـرایطی کـه 
دو  هـر  ویتنـام  و  بنـگالدش  کشـورهای 
مواجـه  پوشـاک  صـادرات  پایـدار  رشـد  بـا 
هسـتند، رقابـت بیـن ایـن دو کشـور بـرای 
تبدیل شـدن بـه مقصد بعدی تولید پوشـاک 
در کنـار چیـن، تشـدید شـده اسـت. آمارهـا 
نشـان می دهـد در حـال حاضـر بنـگالدش 
دومیـن و ویتنـام سـومین صادرکننده بزرگ 
از  می شـوند.  محسـوب  جهـان  در  پوشـاک 
یـک طـرف، بنـگالدش بـه واسـطه توانایی 
ارزان  نـرخ  بـا  پاییـن رده  اقـالم  تولیـد  در 
از  و  اسـت  مشـهور  قابل قبـول  کیفیـت  و 
طـرف دیگـر، ویتنـام بـا تولیـد محصـوالت 

نیـروی  و  قـوی  پیشـینه  نیـز  و  ارزشـمندتر 
پوشـاک  صنعـت  در  خـود  ماهرتـر  کار 

می شـود.   شـناخته 

دسترسی به انرژی و قیمت پوشاک
کلیـدی  محرک هـای  و  عوامـل  از  یکـی 
پوشـاک  صنعـت  جملـه  از  مختلـف  صنایـع 
قیمـت  و  دسترسـی  میـزان  بنـگالدش،  در 
صنایـع  اکثـر  اسـت.  کشـور  ایـن  در  بـرق 
بنـگالدش، خودشـان انـرژی مـورد نیـاز را 
تولیـد می نماینـد.  بـرق،  نیـروگاه  از طریـق 
در  بنـگالدش  پوشـاک  بخـش  اگرچـه 
حـال حاضـر بـه دلیـل کمبـود عرضـه بـرق 

زودی  بـه  بخـش  ایـن  امـا  دیـده،  آسـیب 
پـروژه  یـک  چراکـه  شـد  خواهـد  احیـا 
بـرق  گیـگاوات   2.4 تولیـد  شـامل  عظیـم 
 Rooppur هسـته ای  نیـروگاه  طریـق  از 
توسـط دولـت ایـن کشـور در حـال توسـعه 
تولیـد  ظرفیـت  نیروگاه هـا  ایـن  می باشـد. 
بـرق در بنـگالدش را کـه امـروز تقریبـا 16 
هـزار مـگاوات اسـت، بـه طـور قابل توجهی 

داد. خواهنـد  افزایـش 
دولـت ویتنـام نیـز دقیقا مشـابه بنگالدش، 
ارقـام سـنگینی را در بخـش انـرژی کشـور 
ایـن  در  اسـت.  کـرده  سـرمایه گذاری 
دالر  میلیـارد   148 بـه  می تـوان  ارتبـاط 
سـرمایه گذاری بـرای افزایـش تولیـد برق و 
توسـعه شـبکه الکتریسـیته و نیـز 40 میلیارد 
دالر هزینـه در دوره 2020-2016 کـه 75 
درصـد آن مسـتقیما در بخـش منابـع بـرق 
و 25 درصـد صـرف توسـعه شـبکه خواهـد 

کرد.  اشـاره  شـد، 
و  بنـگالدش  در  اشـاره  مـورد  طرح هـای 
ایـن  بیـن  را  قیمتـی  جنـگ  یـک  ویتنـام، 
دو کشـور ایجـاد کـرده اسـت. در شـرایطی 
را  گاز  و  بـرق  قیمـت  ویتنـام کمتریـن  کـه 
در قیـاس بـا دیگـر کشـورهای تولیدکننـده 
قیمـت  بنـگالدش  می کنـد،  ارائـه  پوشـاک 
سـه  گذشـته  دهـه  یـک  طـی  را  خـود  گاز 
هزینـه  نتیجـه،  در  و  داده  افزایـش  برابـر 
بـا  قیـاس  در  کشـور  ایـن  صنایـع  سـربار 

اسـت. داشـته  بیشـتری  افزایـش  ویتنـام 

مقاصد بعدی تولید پوشاک کدام کشورها هستند؟
بسیار دشوار است که بتوان در مورد مقصد بعدی تولید پوشاک در جهان در کنار چین، 

تصمیم گیری و از بین بنگالدش و ویتنام یکی را انتخاب کرد.
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دنیای نساجیخبرنامه

بنگالدش: قیمت پایین تر؛ 
ویتنام: زمان تحویل کوتاه تر

آمارهـای ارائه شـده در بررسـی سـال 2017 
موسسـه مکنـزی در ارتباط با صنعت پوشـاک 
نشـان می دهـد کـه بنـگالدش ظرف 5 سـال 
صـادرات  زمینـه  در  کشـور  برتریـن  آینـده، 
بـازار  مـی رود  انتظـار  بـود.  خواهـد  پوشـاک 
پوشـاک ایـن کشـور بـا نـرخ رشـد سـاالنه 7 
درصـد بیـن سـال های 2019 تـا 2023 مواجه 
گـردد. در مقابـل، پیش بینـی شـده نـرخ رشـد 
سـاالنه بازار پوشـاک ویتنام در دوره ذکرشـده، 
رقـم 8.8 درصـد باشـد. بـر اسـاس گـزارش 
واسـطه  بـه  بنـگالدش  ارجحیـت  مکنـزی، 
قابلیـت این کشـور در تولید انبوه بـا نرخ ارزان 
اسـت. هرچنـد نـرخ دسـتمزدها در این کشـور 
طی 5 سـال گذشـته تا امـروز، افزایش داشـته 

 . ست ا
کـه  کلیـدی  پارامترهـای  از  یکـی  البتـه 
هسـتند،  نگـران  آن  مـورد  در  خریـداران 
محصـول  تحویـل  و  حمـل  زمـان  مـدت 
اسـت. در ایـن ارتبـاط، اگرچه زمـان تحویل 
هـر دوکشـور نسـبتا نزدیـک اسـت، امـا در 
مـورد ویتنـام قـدری سـریع تر اسـت چراکـه 

و  نـخ  پنبـه،  واردات  بـه  هنـوز  بنـگالدش 
وابسـته  تاری پـودی(  )بـه خصـوص  پارچـه 
تحویـل  زمـان  موضـوع  همیـن  و  اسـت 
طبـق  می دهـد.  افزایـش  را  کشـور  ایـن 
گـزارش مکنـزی، میانگیـن زمـان تحویل از 
مبـدأ بنـگالدش بـه مقصـد اتحادیـه اروپـا 
 120 90 تـا  بیـن  ایـاالت متحـد آمریـکا  و 
روز اسـت در حالـی کـه ایـن زمـان از مبـدأ 
ویتنـام بیـن 50 تـا 60 روز محاسـبه شـده 
و بنابرایـن در مـورد مولفـه زمـان تحویـل، 

دارد. برتـری  آشـکارا  ویتنـام 

مسـائل مربوط به توسعه پایدار
ذینفعـان  و  فعـاالن  اکثـر  کـه  آنجایـی  از 
صنایـع مختلـف امـروزه تاکیـدات بیشـتری 
بـر فعالیت هـای پایـدار دارنـد، لـذا موضـوع 
بـه   )Sustainability( پایـداری 
بـا صنایـع  ارتبـاط  در  نگرانـی جـدی  یـک 
صادراتـی از جملـه صنعـت پوشـاک تبدیـل 
شـده اسـت. بـا توجـه بـه بـروز چنـد حادثه 
مهـم در صنعت پوشـاک بنـگالدش از جمله 
آتش سـوزی و ریـزش کارخانـه رعنـا پـالزا، 
ایـن کشـور طـی 5 سـال گذشـته ایمنـی و 

را  پوشـاک  صنعـت  فعالیت هـای  پایـداری 
بـه طـور قابل توجهـی افزایـش داده و امروز 
پیشـتاز صنعـت کارخانـه ای سـبز در جهـان 
اسـت. در مقابـل، ویتنـام کارخانجـات سـبز 
قابل توجهـی نـدارد. در سـال 2017 سـرانه 
 2.29 انتشـار دی اکسـید کربـن در ویتنـام 
تـن بـوده در حالـی که ایـن میـزان در مورد 
بنـگالدش 0.59 تـن گـزارش شـده اسـت. 
ذکـر  اینجـا  تـا  کـه  همانطـور  بنابرایـن، 
مولفه هـا  و  پارامترهـا  برخـی  در  شـد، 
در  و  می گیـرد  باالتـری  امتیـاز  بنـگالدش 
نتیجـه،  در  ویتنـام.  نیـز  پارامترهـا  برخـی 
مـورد  در  بتـوان  کـه  اسـت  دشـوار  بسـیار 
جهـان  در  پوشـاک  تولیـد  بعـدی  مقصـد 
ایـن  کـرد.  تصمیم گیـری  چیـن،  کنـار  در 
دو کشـور، نـه تنهـا بـا سـرعت باالیـی در 
حـال توسـعه هسـتند بلکـه گام هـای مهم و 
مسـتمری را بـرای ارتقـای سـطح پایـداری 
در عملیـات تولیـد خـود برداشـته اند. امـروز، 
تنهـا چالشـی کـه باید بـا آن روبه رو شـوند، 
و  کسـب وکار  انجـام  هزینه هـای  افزایـش 
دیگـر مسـائل مربـوط بـه توسـعه پایـدار و 

می باشـد. زیسـت  محیـط  بـا  سـازگاری 
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دنیای نساجی

آخرین  اساس  بر  و  پوشاک«  و  نساجی  ماهنامه »صنعت  به گزارش 
و  خریدار  بزرگترین  اروپا  جهانی،  تجارت  سازمان  آماری  گزارش 
واردکننده پوشاک در جهان محسوب می شود و میزان واردات پوشاک 
اتحادیه اروپا در سال 2018 رشد 3 درصدی داشته است. بعد از این 

جهان  پوشاک  بزرگ  واردکننده  دومین  آمریکا  متحد  ایاالت  منطقه، 
در سال 2018 بوده است و میزان واردات این کشور یک درصد نسبت  
واردکننده  سومین  عنوان  به  نیز  ژاپن  است.  داشته  افزایش   2017 به 
گذشته  سال  در  واردات  درصدی   8 افزایش  با  جهان  پوشاک  بزرگ 

اروپا، در صدر واردکنندگان پوشاک جهان
بر اساس آمار سال 2018 اتحادیه اروپا، ایاالت متحد آمریکا و ژاپن به ترتیب سه 

منطقه برتر جهان در زمینه واردات پوشاک هستند.
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دنیای نساجیخبرنامه

میالدی مواجه بوده است.
صنعت  جهانی،  تجارت  عرصه  در  موجود  قطعیت های  عدم  وجود  با 
سال  در  می دهد.  ادامه  خود  شدن  جهانی  مسیر  به  پوشاک  و  مد 
از  درصد   90.8 مجموعا  پوشاک  بزرگ  واردکننده  کشور   10  ،2005
بعد  سال   13 می دادند.  اختصاص  خود  به  را  بخش  این  واردات  کل 
به  پوشاک  واردکننده  بزرگ  کشور   10 سهم   ،2018 سال  در  یعنی 
از کل واردات جهانی  نیز  اروپا  یافته است. سهم  71.3 درصد کاهش 
پوشاک از 47.3 درصد در سال 2005 به 38.4 درصد در سال 2018 

تنزل پیدا کرده است.
کره  کشورهای  جهان،  در  پوشاک  بزرگ  واردکنندگان  بین  در 
از واردات  از سایر کشورها سهم شان را  جنوبی، چین و سوئیس بیش 

جهانی پوشاک افزایش داده اند و رشد واردات آنها دورقمی بوده است. 
کره جنوبی که جایگاه پنجم را در رده بندی واردکنندگان برتر پوشاک 
درصد   16 رقم   2018 در سال  را  واردات خود  میزان  دارد،  اختیار  در 
و   14 چین  پوشاک  واردات  رشد  میزان  همچنین  است.  داده  افزایش 
در  این،  بر  عالوه  است.  شده  اعالم  درصد   13 سوئیس  واردات  رشد 
از  را  خود  گذشته  سلطه  بزرگ  بازیگر   10 نیز  نساجی  واردات  زمینه 
دست داده اند و سهم آنها از کل واردات نساجی جهان، از 62.2 درصد 
در سال 2005 به 54.6 درصد در سال 2018 کاهش یافته است. در 
عرصه  صادرکننده  و  واردکننده   10 به  مربوط  آمار  پیوست،  جداول 
نساجی و پوشاک در سال 2018 و روند تغییرات این عرصه نسبت به 

سال های 2000، 2005 و 2010 به طور کامل بیان شده است.
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دنیای نساجی

از  تایوان  نساجی  گذشته، صنعت  سال   60 در طی  مترجمین:  گروه 
با  مجهز  و  نوآور  صنعت  یک  به  انبوه،  مقیاس  در  تامین کننده  یک 
افزوده باال  با ارزش  زنجیره ارزش یکپارچه و تولیدکننده محصوالت 
نساجی  است. صنعت  پیدا کرده  تحول  فنی،  و  کاربردی  منسوجات  و 
از اثرگذارترین بخش ها در بین صنایع تولیدی  تایوان به عنوان یکی 
این کشور، امروز در بین 7 کشور برتر جهان از لحاظ ارزش صادرات 
بزرگترین  دالر،  میلیارد   6.66 ارزش  به  با صادراتی  پارچه  دارد.  قرار 
انواع  آن،  از  بعد  و  بوده   2018 در سال  این صنعت  کاالی صادراتی 
نخ با صادراتی به ارزش 1.7 میلیارد دالر در جایگاه دوم قرار داشته 

است.

تمرکز بر صادرات محصوالت با ارزش
کاهش  گذشته  سال  چند  در  تایوان  نساجی  صادرات  ارزش  اگرچه 
صادرات  بر  را  بیشتری  تمرکز  اکنون  کشور  این  اما  است،  داشته 
و  ورزشی  پوشاک  مصارف  برای  باال  افزوده  ارزش  با  منسوجات 
به  را  تایوان  توجه،  و همین  معطوف می دارد  منزل  از  بیرون  پوشاک 
از  برخی  است.  کرده  تبدیل  در جهان  منسوجات  هفتمین صادرکننده 

از: این کشور عبارتند  افزوده صادرشده توسط  ارزش  با  منسوجات 

منسوجات کارکردی )Functional Textiles(: تایوان در 
برندهای  برای  کارکردی  منسوجات  اصلی  تامین کننده  حاضر  حال 
منزل  از  بیرون  و  ورزشی  پوشاک  عرصه  در  بین المللی  مشهور 
پارچه های  صادرات  کل  از  درصد   70 حدود  کشور  این  می باشد. 
جهانی  جام  برای  می دهد.  اختصاص  خود  به  را  جهان  کارکردی 
یونیفرم های  از  درصد   75 یا  سه چهارم  حدود  تایوان  روسیه،   2018

تامین کرد.  را  برتر  تیم   16 بازیکنان 

محصوالت نوآورانه و دوستدار محیط زیست: از آنجایی که 
نساجی  صنعت   DNA جزو  اکنون  بودن«،  زیست  محیط  »دوستدار 

مصنوعی  الیاف  اصلی  تامین کننده  به  کشور  این  است،  شده  تایوان 
راهکارها  تایوان  تبدیل شده است.  بازیافتی  الیاف مخلوط  و  بازیافتی 
می کند  ارائه  را  زیست محیطی  نظر  از  پایدار  و  نوآورانه  و محصوالت 
 bluesign، ZDHC،  OEKO-TEX که منطبق بر استانداردهای
پیشرفت های  مستمر  طور  به  همچنین  کشور  این  باشند.  می   ... و 
از  ترکیبی  که  زیست سازگار  و  پایدار  منسوجات  زمینه  در  را  جدیدی 
معرفی  را  هستند  زیبایی  عین  در  کارایی  و  اکولوژی  باال،  تکنولوژی 

می کند.

صنایع  الکترونیکی:  تجهیزات  با  هوشمند  منسوجات 
در  که  صنعتی  دو  عنوان  به  تایوان  الکترونیک  صنایع  و  نساجی 
مقیاس جهانی رقابت پذیر هستند، امروزه با یکدیگر همکاری می کنند 
منسوجات  این  نمایند.  تولید  و  طراحی  را  هوشمند  منسوجات  تا 
الکترونیکی  اجزای  و  جدید  مواد  بیوسنسورها،  نانوتکنولوژی،  با 
نیز  و  روزانه  زندگی  کاربردهای  برای  تا  شده اند  ترکیب  مینیاتوری 
زنجیره  یک  همچنین  تایوان  باشند.  استفاده  قابل  زمینه ها  سایر 
ایجاد  کشور  این  سراسر  در  مختلف  با شرکت های  را  یکپارچه  تامین 
متالیک  نخ های  زمینه  در  به شکل تخصصی  این شرکت ها  که  کرده 
دارای  و  درد  تسکین  قابلیت  با  درمانی  هوشمند  منسوجات  هوشمند، 
قابلیت موقعیت یابی،  با  ویژگی کنترل دما و اعالم هشدار، منسوجات 
مد،  ایمنی،  ورزشی،  کاربردهای  برای  مناسب  منسوجات  همچنین  و 

می کنند. فعالیت  هوانوردی،  و  نظامی  سرگرمی، 
اف  وی  آدیداس،  فیس،  نورث  نایک،  نظیر  پیشرو  برندهای 
امروزه   ... و  ولفسکین  جک  آرمور،  آندر  لولولمون،  کلمبیا،  کورپ، 
وابسته  تایوان  به  خود  انحصاری  و  منحصربه فرد  محصوالت  برای 
نوآوری  انعطاف پذیری،  واسطه  به  کشور  این  نساجی  صنعت  هستند. 
و زیست سازگار بودن مشهور شده است. در آینده، تایوان قطعا تمرکز 
تولید  زیست سازگاری،  تکنولوژی،  زمینه  در  را  خود  فعالیت های  و 

داد. تداوم خواهد  تامین،  زنجیره  یکپارچه سازی  و  هوشند 

نگاهی به صنعت نساجی در تایوان
صنعت نساجی تایوان به عنوان یکی از اثرگذارترین بخش ها در بین صنایع تولیدی 

این کشور، امروز در بین 7 کشور برتر جهان از لحاظ ارزش صادرات قرار دارد.
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دنیای نساجیخبرنامه

و  نساجی  »صنعت  ماهنامه  گزارش  به 
به  که  است  آن  دنبال  به  مصر  پوشاک«، 
تحقق  برای  شود.  تبدیل  نساجی  بعدی  قطب 
 21 بر  بالغ  بودجه ای  مصر  دولت  هدف،  این 
میلیارد پوند مصری )یک میلیارد و 160 میلیون 
یورو( برای یک پروژه تقویت تولید منسوجات 
این  مدد  به  تا  گرفته،  نظر  در  کشور  این  در 
پارچه  تولید  کارخانه  بزرگترین  سرمایه گذاری 
برنامه دیگر  این کشور ساخته شود.  جهان در 
نیز  و  جدید  کارخانه  چهار  افتتاح  مصر،  دولت 
بسترسازی برای نصب و راه اندازی چند کارخانه 
دیگر است. همچنین افزایش کمک به نوسازی 
ماشین آالت و تقویت آموزش کارگران، از دیگر 
صنعت  ارتقای  برای  مصر  دولت  برنامه های 

نساجی است. 
سیاستی  چارچوب  در  جدید  طرح های  این 
برابر   4 هدف  با  و   2015 سال  در  که  است 
کردن صادرات نساجی و پوشاک مصر تا سال 
استراتژی  اساس  بر  است.  شده  تدوین   2025
نامیده  نیز  مصر   2025 چشم انداز  که  مذکور 
یک  که  شده  گرفته  نظر  در  اینطور  می شود، 
کار  به  نساجی  صنعت  در  کار  نیروی  میلیون 
گرفته شوند و 17.5 میلیارد دالر سرمایه گذاری 

نیز در مرحله بعدی جذب این صنعت گردد.
شرکت   2018 ژانویه  در  است  ذکر  به  الزم 
را  خود  کار   Ningxia Mankai چینی 
تولید  برای  صنعتی  شهرک  یک  ساخت  برای 
منسوجات و پوشاک در مصر آغاز کرد که این 
شهرک، بیش از 3 میلیون مترمربع مساحت را 

در بر می گیرد و قرار است میزبان حدود 600 
کارخانه باشد. کل سرمایه گذاری پروژه بالغ بر 

9 میلیارد دالر گزارش شده است.
برای فاز اول، این پروژه سرمایه گذاری بالغ بر 
2.1 میلیارد پوند مصری )103.8 میلیون یورو( 
را جذب کرده است. در ماه می  2019، فعالیت 
بخشی از پروژه با اجرای پروژه های پایلوت آغاز 
به   2019 سال  پایان  تا  می رود  انتظار  و  شده 
ظرفیت کامل برسد. پیش از شروع کار واحدهای 
مذکور، دولت چین اولین قراردادهای فروش را 
برای 50 کارخانه اول که به تولید خواهند رسید، 

با مقامات مصری منعقد کرده است.

همکاری مشترک با سوئیس
گفتنی است کشورهای مصر و سوئیس اخیرا 
کردن  فراهم  جهت  همکاری  توافق نامه  یک 
برای بخش نساجی  پشتیبانی های فنی و مالی 
و پوشاک مصر با بودجه ای بالغ بر 1.5 میلیون 
امضا  دالر(  میلیون  )حدود 1.5  فرانک سوئیس 
برنامه  قالب  در  که  توافق نامه  این  کرده اند. 

توسعه  برای  را  زمینه  شده،  منعقد   GTEX
کنار  در  کشور  دو  بین  ارتباطات  و  همکاری ها 
فنی  و  مالی  اقتصادی،  همکاری های  ارتقای 
فراهم خواهد کرد. عالوه بر این، توافق نامه مذکور 
کمک خواهد کرد که استراتژی مصر برای تقویت 
رقابت پذیری این کشور در بخش های صنعتی از 

جمله نساجی و پوشاک، اجرایی شود.
تا 31  که  دو کشور  توافق نامه  اصلی  اهداف 
آمد  خواهد  در  اجرا  مرحله  به   2021 دسامبر 
بیشتر،  شغلی  فرصت های  ایجاد  از:  عبارتند 
تقویت سطح درآمدی کارگران بخش نساجی و 
پوشاک، و افزایش ارزش افزوده محصوالت و 
خدمات، و همچنین افزایش صادرات نساجی و 

پوشاک مصر در بازارهای جدید و سنتی.
کشورهای  در   GTEX برنامه  است  گفتنی 
مصر، مراکش، تونس، قرقیزستان و تاجیکستان 
در حال اجرا می باشد و حمایت و تامین مالی آن 
بر عهده دولت سوئیس می باشد. در قالب این 
طرح، دولت مصر 10 درصد از کل منابع مالی 

الزم را تامین کرده است.

مصر به دنبال تبدیل شدن به قطب نساجی
بر اساس چشم انداز 2025 مصر، این کشور به دنبال 4 برابر کردن صادرات نساجی 

و پوشاک تا سال 2025 می باشد.
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دنیای نساجی

اینطور   )Birla Cellulose( سلولز  بیرال  شرکت  مجله:  مترجمین  گروه 
تا 50  را  تا سال 2025 مصرف آب در فرآیندهای خود  هدف گذاری کرده که 
درصد نسبت به سال پایه 2015 کاهش دهد. این هدف از طریق استفاده از 
تکنولوژی های جدید مبتنی بر اصول 3R )کاهش-Reduce، استفاده مجدد-

Reuse، بازیافت-Recycle( قابل تحقق خواهد بود. شرکت بیرال سلولز یکی 
از رهبران جهانی در صنعت ویسکوز و زیرمجموعه گروه 48 میلیارد دالری آدیتیا 

بیرال )Aditya Birla( فعال در حوزه پالپ و الیاف می باشد.
تجارب موفق در زمینه مدیریت آب و نوآوری هایی که امکان استفاده چندین 
باره از آب را فراهم می کند، و نیز تکنولوژی هایی نظیر فرآیندهای غشائی جهت 
تمیز کردن و بازیافت پساب ها، در سراسر سایت های الیاف شرکت بیرال سلولز با 
موفقیت به کار گرفته شده و میزان مصرف آب را نسبت به سال 2015 تا 30 
درصد کاهش داده است. نتایج به دست آمده در برخی سایت های این شرکت، یک 
الگو و بنچمارک جدید در زمینه مدیریت مصرف آب در صنعت جهانی ویسکوز به 

حساب می آید.
به گفته مدیر کسب وکار بخش پالپ و الیاف گروه آدیتیا بیرال، تغییرات آب وهوایی 
و کمبود آب دو نگرانی بزرگ جوامع جهانی امروز است و باید مورد اجماع جهانی 
قرار گیرد. تمرکز جدی بر کاهش استفاده از منابع آب تازه می تواند منجر به 
افزایش دسترسی به منابع آب تازه و تمیز جهت مصارف جایگزین و مهم تر گردد. 
همچنین کاهش استفاده از آب تازه به همان نسبت منجر به کاهش تخلیه پساب 
می گردد و در نتیجه، تاثیرات مثبت زیادی بر محیط زیست ایجاد خواهد کرد. بر 
همین اساس، بیرال سلولز در حال اعمال سخت گیرانه ترین استانداردها در سراسر 
سایت های تولیدی خود می باشد و ضمن فراتر رفتن از استانداردهای قانونی موجود، 
استانداردهای اروپایی )مربوط به استانداردها EU BAT( در زمینه تخلیه پساب را 

به اجرا می گذارد.
باید توجه داشت آب عنصر حیاتی برای هر موجود زنده ای در زمین و یکی از 
مهم ترین منابع طبیعی در سیاره زمین محسوب می شود. آب یک منبع کلیدی برای 
توسعه اقتصادی و اجتماعی و یک عنصر ضروری برای سالمت، رشد مواد غذایی، 
تولید انرژی، مدیریت محیط زیست و ایجاد مشاغل می باشد. با این حال، امروز 
جهان با معضل کمبود شدید آب دست به گریبان است. بر اساس مطالعه سازمان 
ملل متحد، 2.1 میلیارد نفر یا حدود 40 درصد از جمعیت جهان در مناطقی با کمبود 
آب زندگی می کنند. صنعت نساجی نیز یکی از بزرگترین مصرف کنندگان آب در 

طول فرآیندهای تولید الیاف و پارچه و نیز آبیاری مزارع پنبه محسوب می شود که 
این فرآیندها مقادیر زیادی آب مصرف می کنند. 

در همین ارتباط، سازمان ملل متحد »هدف گذاری توسعه پایدار« با عنوان 
اختصاری SDG 6 را به منظور اطمینان از دسترسی به آب تمیز و بهداشتی برای 
همه مردم تا سال 2030 تدوین کرده است. شرکت بیرال سلولز به منطور انطباق 
با برنامه SDF 6 سازمان ملل، متعهد شده که دسترسی مردم و کل سیاره به آب 
به عنوان مهم ترین منبع طبیعی را بهبود ببخشد. این موضوع در راستای استراتژی 
بیرال سلولز برای پایدارتر کردن کسب وکار خود از طریق اجرای اقدامات مرتبط در 

صنعت الیاف سلولزی مصنوعی، می باشد.
بیرال سلولز با 12 واحد تولیدی و 5 مرکز تحقیق و توسعه در شش کشور 
جهان، رشد پایداری را در شش دهه گذشته تجربه کرده و امروز نقش رهبر 
را در صنعت الیاف ویسکوز پیدا کرده است. کسب وکار این شرکت در بخش 
پالپ و الیاف، از حاشیه رقابتی مناسبی برخوردار است و با استفاده از مدل 
کسب وکار یکپارچه، کل زنجیره ارزش صنعت ویسکوز شامل کشت و زرع، 
انحالل پالپ چوب، تولید مواد اولیه نظیر کربن دی سولفید و سود سوزآور، 
تولید برق و نیز فرآیندهای پایین دست نظیر همکاری با شرکت های نساجی 
و تولید محصوالت مصرفی، را در بر می گیرد. در آینده، بخش پالپ و الیاف 
بیرال سلولز، تمرکز و توجه خود را به سمت تولید محصوالتی با ارزش افزوده 
باالتر و نیز ارائه راهکارهای سبز و زیست سازگار در زمینه تولید منسوجات 

معطوف خواهد کرد. 

تولید ویسکوز از ضایعات
گفتنی است شرکت بیرال سلولز به تازگی الیاف ویسکوز را با استفاده از ضایعات 
پارچه پنبه ای تولید کرده است. این نوآوری توسط بخش تحقیق و توسعه شرکت 
و با استفاده از حداقل 20 درصد ضایعات پارچه صنعتی محقق شده است. بر 
اساس بررسی های انجام گرفته، پارچه های تولیدشده از این الیاف، خواصی عالی و 
دقیقا مشابه الیاف ویرجین ارائه می کنند. همچنین تالش های بیشتری برای توسعه 
محصوالت از طریق به کارگیری بیش از 50 درصد ضایعات پارچه صنعتی و نیز 
پوشاک مستعمل، در حال انجام است و انتظار می رود در سال 2020 این تالش ها 
به سرانجام برسد. الیاف ویسکوز جدید در حال حاضر به مرحله تولید رسیده و جهت 

فروش به برندها و خرده فروشان در دسترس می باشد.

بیرال سلولز مصرف آب را تا 50 درصد کاهش می دهد
بنچمارک  و  الگو  بیرال سلولز، یک  برخی سایت های شرکت  در  به دست آمده  نتایج 

جدید در زمینه مدیریت مصرف آب در صنعت جهانی ویسکوز به حساب می آید.
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دنیای نساجیخبرنامه

و  نساجی  »صنعت  ماهنامه  گزارش  به 
الیاف  عنوان  به  الیوسل  الیاف  پوشاک«، 
زیست،  با محیط  و سازگار  بازیافتی  سلولزی 
به خود جلب کرده است.  را  توجهات جهانی 
سختگیرانه  سیاست های  افزایش  با  همزمان 
افزایش  و  زیست  محیط  از  حفاظت 
درباره  مصرف کنندگان  و  شرکت ها  آگاهی 
الیوسل  خود،  اجتماعی  مسئولیت های 
و  سبز  الیاف  یک  عنوان  به  اینکه  قابلیت 
استفاده  مورد  و  شده  ترویج  زیست سازگار 

قرار بگیرد را دارا می باشد.
فعالیت  یک  بازیافتی  سلولزی  الیاف  ترویج 
جهت  نساجی  صنعت  برای  همگانی  عزم  و 
نیز  و  زیست  محیط  با  آن  سازگاری  توسعه 

صنعت  این  در  پایدار  توسعه  مفهوم  ترویج 
قابل توجهی  طور  به  رویکرد،  این  می باشد. 
مورد  تجهیزات  سطح  و  تولید  تکنولوژی 
حالل  پایه  سلولزی  الیاف  تولید  برای  نیاز 
ایجاد  موجب  همچنین  و  داد  خواهد  ارتقا  را 
تعدیل و اصالح ساختارهای تولید در صنعت 
شدن  به روز  و  تحول  شد.  خواهد  نساجی 
مواد  تولید  و  بازیافتی  سلولزی  الیاف  صنعت 
اولیه الیاف نساجی به روش سازگار با محیط 
به  نساجی  در صنعت  را  مثبتی  نتایج  زیست، 

است. داشته  دنبال 
تحقیقات  پیشرفت  تداوم  با  همزمان 
تولید  تکنولوژی های  و  تجهیزات  و  علمی 
پیشرفت  نیز  و  سلولزی  الیاف  صنعت  در 

صنعتی  کاربردهای  شدن،  صنعتی  فرآیند 
زمینه  حالل،  پایه  بازیافتی  سلولزی  الیاف 
خواهد  پیشرفت  و  توسعه  برای  گسترده تری 
میلیون   70 حدود  از  حاضر،  حال  در  داشت. 
کل  جهان،  در  موجود  شیمیایی  الیاف  تن 
 5 از  کمتر  بازیافتی  سلولزی  الیاف  میزان 
میلیون تن برآورد می شود که از این میزان، 
به  را  سهم  بیشترین  مرسوم  ویسکوز  الیاف 
اصلی  زمینه های  می دهد.  اختصاص  خود 
الیاف  سمت  به  گرایش  افزایش  برای 
نساجی  پایه  مواد  شامل  بازیافتی  سلولزی 
برای  جدید  اولیه  مواد  پیشرفته،  و  جدید 
الیاف  و  نوظهور  استراتژیک  الیاف  تولید 

می باشد. گیاهی  پایه  شیمیایی 

افزایش توجهات جهانی به الیاف الیوسل
الیاف الیوسل قابلیت اینکه به عنوان یک الیاف سبز و زیست سازگار ترویج شده و 

مورد استفاده قرار بگیرد را دارا می باشد.
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دنیای نساجی

نساجی  »صنعت  ماهنامه  گزارش  به 
یک  مایر  کارل  شرکت  پوشاک«،  و 
سرمایه گذاری مشترک را در هند با همکاری 
راه اندازی   Rabatex و   ATE شرکت های 
تحت  که  تازه تاسیس  شرکت  است.  کرده 
عنوان »ماشین آالت نساجی کارل مایر هند« 
و  بمبئی  در  آن  ثبت شده  دفتر  شده،  شناخته 
مستقر  هند  احمدآباد  در  آن  تولید  تجهیزات 
درصد   76 با  مایر  کارل  شرکت  می باشد. 
و  بوده  شرکت  این  اصلی  سهامدار  سهم، 
بر  را  جدید  شرکت  مدیریت  اصلی  مسئولیت 
 ATE و Rabatex عهده دارد. شرکت های
حال  در  دارند.  سهم  درصد   12 هرکدام  نیز 
حاضر، این سرمایه گذاری مشترک برای 50 

مذکور  است. شرکت  کرده  ایجاد  اشتغال  نفر 
در زمینه تولید و فروش ماشین آالت مقدمات 
بازار هند  برای  بوبین  تاری و قفسه  بافندگی 

بود. خواهد  متمرکز 
یک  مایر،  کارل  شرکت  است  گفتنی 
در  بازار  رهبر  و  تکنولوژی محور  شرکت 
تاری  حلقوی  بافندگی  ماشین آالت  زمینه 
تاری  بافندگی  مقدمات  آالت  ماشین  و 
نزدیک  نیز   Rabatex شرکت  می باشد. 
زمینه  در  سابقه  و  تجربه  دهه  شش  به 
دارد.  صنعتی  تولید  و  مهندسی  خدمات 
نزدیک  برای   ATE شرکت  همچنین 
مایر  کارل  هندی  شریک  دهه  هفت  به 
با  ارتباطات  و  فروش  شبکه  دارای  و  بوده 

هدف  می باشد.  هند  سراسر  در  مشتریان 
گرفته،  صورت  مشترک  سرمایه گذاری  از 
مایر،  کارل  توزیع  شبکه  و  جایگاه  ارتقای 
می باشد.  هند  بازار  در   Rabatex و   ATE
عالوه بر این، همکاری مشترک سه شرکت 
بهینه  استفاده  برای  مناسبی  بستر  ذکرشده 
ایجاد  و  موجود  پتانسیل های  و  ظرفیت ها  از 
و  خرید  زمینه  در  خصوص  به  هم افزایی، 

می شود. محسوب  مشتریان  به  خدمات 
در حال حاضر، هند یکی از بازارهای اصلی 
درصد   30 و  است  مایر  کارل  شرکت  برای 
از  مایر،  کارل  شرکت  جهانی  درآمدهای  از 
شرکت های  و  هند  بازار  به  فروش  محل 

نساجی این کشور به دست می آید.

سرمایه گذاری مشترک کارل مایر در هند
شرکت کارل مایر با 76 درصد سهم، سهامدار اصلی این شرکت بوده و مسئولیت 

اصلی مدیریت شرکت جدید را بر عهده دارد.
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دنیای نساجیخبرنامه

گروه مترجمین مجله: بر اساس جدیدترین 
جهانی  بازار   Fact.MR موسسه  تحلیل 
 6.2 رشد  با  احتماال  ضدآتش  لباس های 
بود.  خواهد  مواجه   2019 سال  در  درصدی 
سختگیرانه  مقررات  اعمال  ارتباط،  این  در 
در  کارگران  ایمنی  درباره  آگاهی  رشد  و 
مهم ترین  جهان،  سراسر  در  پرخطر  صنایع 
همچنین  بود.  خواهد  بازار  این  رشد  محرک 
کالن  اقتصاد  به  مربوط  عوامل  برخی 
و  نفت  قیمت های  ثبات  علی الخصوص 
پروژه های  در  سرمایه گذاری  افزایش  نیز 
تاثیرگذار  عوامل  دیگر  از  زیرساختی، 
محسوب  ضدآتش  پوشاک  بازار  رشد  در 
که  می کند  تاکید  گزارش  این  می شوند. 
محیط  ایمنی  دستورالعمل های  موثر  اجرای 
می تواند  توسعه،  حال  در  کشورهای  در  کار 
تولیدکنندگان  برای  را  جدیدی  فرصت های 

آورد. فراهم  البسه ضدآتش 
پارامترهای   Fact.MR موسسه  گزارش 
رشد بازار جهانی پوشاک ضدآتش را بررسی 
در  را  آینده نگری  و  جامع  اطالعات  تا  کرده 
ارتباط با چشم انداز آتی بازار جهانی این نوع 
گزارش،  این  اساس  بر  نماید.  ارائه  پوشاک 
تقاضا برای پوشاک ضدآتش در صنعت برق 
تکنسین ها  در  ایمنی  حداکثری  ایجاد  جهت 
از جمله مهم ترین  این صنعت،  کار  نیروی  و 
تحول  است. همچنین  بازار  این  محرک های 
برق  در صنایع  کار  ایمنی محیط  مقررات  در 
و الکترونیک، خودروسازی، حمل و نقل و ... 

رشد بازار پوشاک ضدآتش را رقم خواهد زد.
بـر اسـاس دیگـر یافته هـای ایـن گزارش، 
اتحادیـه اروپـا پیشـتاز تقاضـا برای پوشـاک 
سـال  در  و  می شـود  محسـوب  ضدآتـش 
تقاضـای  حجـم  یک سـوم  از  بیـش   2018
بـه  را  پوشـاک  نـوع  ایـن  بـرای  جهانـی 
خـود اختصـاص داده اسـت. بهبـود مسـتمر 
بـرای  آور  الـزام  مقـررات  و  دسـتورالعمل ها 

فـردی در  از تجهیـزات محافظـت  اسـتفاده 
قـاره اروپـا تقاضـا بـرای پوشـاک ضدآتـش 
اسـت.  بخشـیده  شـتاب  را  منطقـه  ایـن  در 
مقـررات  کـردن  اجبـاری  ارتبـاط،  ایـن  در 
توسـط  کـه  اروپـا  اتحادیـه   425/2016
کمیسـیون اروپـا تنظیـم و ابالغ شـده، نقش 
مهمـی در رشـد بـازار پوشـاک ضدآتـش در 

اروپـا ایفـا کـرده اسـت.

رشد 6,2 درصدی بازار پوشاک ضدآتش
اجرای موثر دستورالعمل های ایمنی محیط کار در کشورهای در حال توسعه، می تواند 

فرصت های جدیدی را برای تولیدکنندگان البسه ضدآتش فراهم آورد.
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دنیای نساجی

که  جین  شلوارهای  مجله:  مترجمین  گروه 
شرکت   dual FX تکنولوژی  از  استفاده  با 
ضمن  می شوند،  تولید   )Lycra( الیکرا 
مصرف کننده،  برای  بیشتر  راحتی  ایجاد 
بدن ها  انواع  برای  را  خود  تناسب  و  ظاهر 
دارند،  که  اندازه ای  یا  شکل  از  نظر  صرف 
از  برند  دو  تکنولوژی  این  می کنند.  حفظ 
ترکیب  را  الیکرا  به  متعلق  کشسان  الیاف 
و  مضاعف  انعطاف پذیری  خاصیت  تا  می کند 
ایجاد  را در جین  تغییر شکل  از  بازگشت  نیز 
بدان معناست که  این  نماید.  تقویت  یا  کرده 

در  را  خود  ظاهری  شکل  جین  شلوارهای 
فراهم  در عین  و  روز حفظ کرده  تمام طول 
برابر  در  استثنایی،  تناسب  و  راحتی  کردن 
متورم شدن موضعی یا شکم دادن نیز مقاوم 

بود. خواهند 
توانسته  فعالیت،  سال   60 طول  در  الیکرا 
مشتق شده  الیاف  عرصه  در  خود  کسب وکار 
سال   5 در  البته  دهد.  توسعه  موفقیت  با  را 
در  را  ویژه ای  موفقیت  شرکت  این  گذشته، 
دست  به  خود  فعالیت  سمت وسوی  تغییر 
و  کاال  از  ترکیبی  گذشته،  در  اگر  و  آورده 

ارائه  خود  مشتریان  به  را  مشتق شده  الیاف 
فعالیت های  تمامی  تقریبا  امروز  می کرد، 
الیاف  یا  مشتق شده  الیاف  سمت  به  را  خود 
زمینه  در  الیکرا  است.  داده  سوق  تخصصی 
است  بازار  پیشتاز  و  رهبر  استرچ  جین های 
مبنای  بر  که  ورزشی  ترندهای  واسطه  به  و 
نام  گرفته،  شکل  شرکت  این  تکنولوژی 
شنا  لباس  و  پوشاک  بخش های  در  الیکرا 

است. نیز مشهور شده 
به  تا  گذشته  از  محصول،  در  نوآوری 
نهادینه  شرکت  مرکزی  هسته  در  امروز 
را  الیکرا  برند  نیز  موضوع  همین  و  شده 
و  اسپاندکس  عرصه  شرکت های  دیگر  از 
این  است.  کرده  متمایز  االستان،  الیاف 
برای  را  اخیر تعهد خود  شرکت در سال های 
فراهم کردن محصوالت متنوع و متمایز که 
مشتریانش  برای  را  برتری  و  بودن  خاص 
افزایش داده است. یکی  ارمغان می آورد،  به 
الیکرا،  شرکت  نوآوری های  جدیدترین  از 
که  است   Lycra Fitsence تکنولوژی 
دستیابی  جهت  می کند  فراهم  را  امکان  این 
الیاف الیکرا روی  به بهبود خواص موضعی، 
این  شود.  اسکرین  چاپ  پوشاک،  یا  پارچه 
که  می دهد  امکان  طراحان  به  تکنولوژی 
خنک تری  و  تنفس پذیر  سبک تر،  پارچه های 
دربرگیری  و  فشردگی  که  کنند  خلق  را 
پوشنده  فرد  برای  نیز  را  و هدف دار  موضعی 

می کند. فراهم 

شکل و تناسب بهتر جین، با الیاف الیکرا 
به کمک الیاف جدید، شلوارهای جین شکل ظاهری خود را در تمام طول روز حفظ 

کرده و در برابر متورم شدن موضعی یا شکم دادن نیز مقاوم خواهند بود.
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دنیای نساجیخبرنامه

نمایشگاه دوموتکس 2020 روزهای 10 تا 13 ژانویه سال جدید میالدی در مرکز 
نمایشگاهی هانوفر آلمان برگزار خواهد شد.

صنعت  امروز  مجله:  مترجمین  گروه 
ساختمان از جمله صنایعی است که بیشترین 
و  زمین  سیاره  سالمت  تضعیف  در  را  سهم 
ساکنان آن دارد. طراحان داخلی و مهندسان 
در  هستند.  نگران  موضوع  این  درباره  معمار 
یک  به  مدرن  ساختمان سازی  صنعت  واقع، 
است.  شده  تبدیل  مردم  برای  بزرگ  دردسر 
معایبی  کنار  در  امروزی  ساختمان های  اما 
که دارند، می توانند دارویی نیز برای سالمت 
باشند.  می کنیم،  زندگی  آنها  در  که  ما  همه 
آن  دنبال  به   2020 دوموتکس  نمایشگاه 
کفپوش  صنعت  چطور  دهد  نشان  که  است 
ساکنان  به  رساندن  آسیب  جای  به  فرش  و 

برای  کمکی  می تواند  آپارتمان ها، 
سطح  ارتقای  و  سالمت  بهبود 
با  باشد.  آنها  راحتی  و  آسایش 
اصلی  تم  و  زمینه  رویکرد،  همین 
تحت  نمایشگاه،  از  دوره  این 
شده  نامگذاری  »اتمسفر«  عنوان 

است.
را  محصوالتی  غرفه گذاران، 
و  سنجش  کفپوش های  همچون 
فرش هایی  و  اتاق  رطوبت  تنظیم 
محیط،  صدای  جذب  خاصیت  با 
حرارتی  عایق  یا  آلرژی  کاهش 
تم  گذاشت.  خواهند  نمایش  به  را 
سالمتی  ترند  از  نمایشگاه  اصلی 
ماندگار و پایدار سرچشمه می گیرد 
متمرکز  روش هایی  بی شمار  بر  و 

داخلی  طراحی  و  معماری  صنایع  که  است 
سالمت  که  طبیعی  محصوالت  تولید  برای 
ارمغان  به  را  پایداری محیط زیست  انسان و 
می گیرند.  کار  به  و  کرده  ابداع  می آورند، 
کیفیت  افزایش  هدف  با  موارد  این  تمامی 
بهتر  زندگی  به  کمک  و  انسان ها  ما  زندگی 
و در عین حال، مسئوالنه تر همه ما پیگیری 

می شوند.
اهداف،  این  تحقق  راستای  در 
بخش  قالب  در  نمایشگاه   8 سالن 
به  کامل  طور  به   Framing   Trends
اختصاص   2020 دوموتکس  اصلی  تم 
تولیدکنندگان،  پذیرای  و  داشت  خواهد 

بار  اولین  برای  و  دانشجویان  هنرمندان، 
مانند  همچنین  بود.  خواهد  آپ ها  استارت 
خود  محصوالت  غرفه گذاران  گذشته،  دوره 
کرد  خواهند  ارائه  خالقانه  شیوه ای  به  را 
تعاملی  فضاهای  و  مختلف  پیاده راه های  و 
فرش  کفپوش،  حوزه  کسب وکارهای  برای 
ساختمان های  مختص  داخلی  طراحی  و 
نظر  در  بیمارستانی  و  مسکونی  تجاری، 

شد. خواهد  گرفته 
 2020 دوموتکس  نمایشگاه  است  گفتنی 
روزهای 10 تا 13 ژانویه سال جدید میالدی 
برگزار  آلمان  هانوفر  نمایشگاهی  مرکز  در 

شد. خواهد 

تمرکز دوموتکس 2020 هانوفر، بر راحتی و زندگی بهتر
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مقالــه

تهیه و تنظیم: محمود حکمتیان، کارشناس نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت

چکیده
هـدف از ایـن پژوهـش شناسـایی صنعـت 
و  و هنـد(  )چیـن  دو غـول جهـان  نسـاجی 
می باشـد.  جهانـی  اقتصـاد  بـر  آن هـا  تاثیـر 
بـه  را  خـود  توجـه  همچنیـن  مطالعـه  ایـن 
منظـور  بـه  بین المللـی  هماهنگی هـای 
جلـب  آن  آزادسـازی  و  منسـوجات  تجـارت 
مشـارکت  موجـب  امـر  ایـن  کـه  می کنـد 
در  توسـعه  حـال  در  کشـورهای  بیشـتر 

می شـود. جهانـی  بازارهـای 

نسـاجی،  صنعـت  کلیـدی:  واژه هـای 
چیـن، هنـد، آزادسـازی تجـارت منسـوجات.

مقدمه
بـدون شـک پوشـاک در زندگـی روزمـره 
از ابتـدای خلقـت بشـر تـا کنـون از اهمیـت 
صنعـت  اسـت.  بـوده  برخـوردار  ویـژه ای 
در  اقتصـاد  از  مهمـی  بخـش  بـه  نسـاجی 
نفـر  میلیون هـا  اشـتغال  و  جهانـی  مقیـاس 
کارمنـدان(  و  کارفرمایـان  متقابـل  )ارتبـاط 
نیـز  صنعـت  ایـن  در  اسـت.  خـورده  گـره 
مهمـی  نقـش  کیفیـت  نهایـت  در  و  قیمـت 

می کنـد. ایفـا  را 
جغرافیایـی  نظـر  از  صنعـت  ایـن  اگرچـه 
در سراسـر جهـان بسـیار پراکنـده می باشـد 
منسـوجات  تولیـد  در  سـنتی  بازیگـران  امـا 
چیـن  امـروزه  اول  درجـه  در  پوشـاک  و 
کننـده  تولیـد  بزرگ تریـن  عنـوان  بـه 
نسـاجی  محصـوالت  کننـده  صـادر  و  دنیـا 
شـناخته می شـود و پـس از آن، بـه ترتیـب 

کشـورهای هنـد کـه در حـال تبدیـل شـدن 
می باشـد  جهانـی  اقتصـاد  جدیـد  مرکـز  بـه 
می باشـند  ویتنـام  و  پاکسـتان  همچنیـن  و 
توسـعه  و  اقتصـادی  رشـد  دارای  کـه 
نویـن  فناوری هـای  از  اسـتفاده  بلندمـدت و 
هسـتند کـه از راهـکاری دسـتیابی بـه ایـن 
موفقیـت می تـوان بـه سـرمایه گذاری مالـی 
ایـن  در  بانک هـا  مسـاعدت  و  قابل توجـه 
دولت هـای  حمایـت  کـرد.  اشـاره  مناطـق 
کشـورهای  در  کلـی  صـورت  بـه   محلـی 

فـوق بـه شـرح زیـر اسـت:

اعطای وام های کم بهره   -
- آمـوزش و مشـاوره شـرکت هایی کـه در 

ابتـدای راه ایجـاد کسـب وکار می باشـند.

بـه عـالوه، دولت هـا در مـوارد زیـر کمک 
می کننـد:

- نیروی کار ارزان و آموزش بهترکارکنان؛
فن آوری  آخرین  از  استفاده  و  بازسازی   -

دنیا روز 
قوانین  اجرای  بر  دقیق  نظارت  و  کنترل   -

نیاز اصالح آن ها و همچنین در صورت 
- تاییـد بـر نقـش زنجیـره تامیـن کامـل 

نسـاجی محصـوالت 
- کشـورهای یادشـده بـه منظـور حضـور 
بـرای  جهانـی  بازهـای  در  مـدام  و  موفـق 
بـا  اسـتاندارد،  نسـاجی  محصـوالت  تولیـد 
پاییـن آوردن هزینـه در مقایـس  کیفیـت و 

می کننـد.  تـالش  بـزرگ 

کشور چین اقتصاد  معرفی 
چیـن واقـع در جنوب شـرقی آسـیا پـس از 
اصالحـات اقتصـادی سـال 1978 در حـال 
حاضـر سـریع ترین رشـد اقتصـادی در دنیـا 
را از آن خـود کـرده اسـت. همچنیـن ایـن 
کشـور بیـش از 20 درصـد جمعیـت جهان را 

بـه خـود اختصـاص داده اسـت. 
کـه سـبب جهـش  راهکارهایـی  جملـه  از 
ایـن کشـور شـد روی آوردن  اقتصـادی در 
بـه اقتصـاد بـازار می باشـد بـه گونـه ای کـه 
در ایـن اقتصـاد قیمت هـا توسـط عرضـه و 
تقاضـا و عوامـل بـازاری تعیین می شـود. به 
ارتقـای  بـرای  تولیدکننـدگان  دلیـل  همیـن 
کیفـی محصوالتشـان و بـاال رفتـن قـدرت 
و  می کننـد  تـالش  بـازار  در  آنهـا  رقابـت 
همیـن مسـئله بـه بهبـود کیفـی محصوالت 
می کنـد.  کمـک  آن هـا  قیمـت  کاهـش  و 
شـایان ذکـر اسـت در ایـن شـرایط اقتصـاد 
بسـیار شـفاف عمـل می کند و همین مسـئله 

بـه ارتقـای راندمـان آن کمـک می کنـد.
از  بهره گیـری  انجام شـده  مطالعـات  طبـق 
تکنیک هـای تولیـد انبـوه سـبب می شـود تـا 
قیمـت کاالهـا تنـزل یابـد. ایـن مسـئله ای 
میـالدی   1960 دهـه  اوایـل  از  کـه  اسـت 
 20 کاهـش  بـه  و  شـد  ایجـاد  بـازار  در 
بـه  انجامیـد.  قیمت هـا  درصـدی   30 تـا 
طـوری کـه در سـال 2015 میـالدی تولیـد 
هـزار   1.1 معـادل  چیـن  داخلـی  ناخالـص 
گردیـد  سـبب  و  بـود  آمریـکا  دالر  میلیـارد 
ایـن کشـور، ژاپـن را کنـار زده و مبـدل بـه 
کـه  شـود  جهـان  بـزرگ  اقتصـاد  دومیـن 

چشم انداز توسعه بازارهای نساجی دو کشور چین و هند

46

ک
شا

پو
 و 

ی
اج

س
ت ن

نع
ص

 
30

6 
ره

ـــا
شمـ

 ،9
8 

ذر
آ



مقالهخبرنامه

توسـعه  ایـن  پیش بینی هـا  آخریـن  طبـق 
پویـا سـبب می گـردد در سـال2022 تولیـد 
متحـده  ایـاالت  از  چیـن  داخلـی  ناخالـص 

گیـرد. پیشـی  آمریـکا 
در  چیـن  نسـاجی  کارخانه هـای  اولیـن 
سـاحل چیـن )از جملـه شـانگهای( در اواخر 
قـرن نوزدهم پدیدار شـدند. در سـال 1872 
اولیـن کارخانـه نسـاجی در ایـن کشـور بـه 
بهره بـرداری رسـید و در اوایـل دهه هشـتاد 
ظاهـر  مکانیـزه  کارخانجـات  میـالدی، 
گردیـد کـه پـس از جنـگ جهانـی دوم رو 
مراکـز  هم اکنـون  گذاشـت.  افزایـش  بـه 
مهـم صنعـت نسـاجی چیـن غالبـا در کنـار 

شـده اند.  متمرکـز  یانگتسـه  رود 
عنـوان  بـه  کشـور  ایـن  حاضـر  حـال  در 
از  نسـاجی،  بخـش  در  جهانـی  رهبـر  یـک 
الیـاف و نـخ و پارچـه خـام نسـاجی گرفتـه 
تـا محصـوالت تمام شـده بیـش از30 درصد 
از صـادرات چیـن را تشـکیل می دهـد، کـه 
و  اولیـه  بـودن مـواد  ارزان  ایـن بخـش  در 

ایـن  شـده  سـبب  نیـاز،  مـورد  کار  نیـروی 
کشـور ارزان تریـن محصـوالت دنیـا را تولید 

. کند
در حـال حاضـر چیـن و بعـد از آن کشـور 
از  دارد  قـرار  آن  همسـایگی  در  کـه  هنـد 
بزرگ تریـن تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان 
جهـان  در  پنبـه ای  سیسـتم  پارچه هـای 

می شـوند.  محسـوب 
چیـن  کشـور  کـه  اسـت  ذکـر  شـایان 
تولیدکننـده  و  پنبـه  واردکننـده  بزرگ تریـن 
ایـن محصـول در جهان می باشـد. به سـبب 
ایـن  دولـت  داخلـی  سیاسـت های  پیگیـری 
کاال از منابعـی می باشـد کـه می بایسـت در 

گـردد.  ذخیره سـازی  داخـل 
در  گسـترده  طـور  بـه  امـروزه  ابریشـم 
اسـتفاده می شـود؛  لـوازم  و  اثـاث  پوشـاک، 
بـه  ابریشـم بـه عنـوان نمـاد چیـن  کشـف 
ایـن  از میـالد مسـیح در  هـزار سـال قبـل 
کشـور بـاز می گـردد کـه بـه الیـاف طبیعـی 
بسـیار  کـه  اسـت  مشـهور  دنیـا  در  لوکـس 

بـه  چیـن  کـه  می باشـد  بـادوام  و  سـبک 
ابریشـم  تولیدکننـده  بزرگ تریـن  عنـوان 
جهـان، بیـش از یـک میلیـون نفـر اشـتغال 
ایـن  جهانـی  بـازار  و  اسـت  کـرده  ایجـاد 
تولیـد  درصـد   70 از  بیـش  بـا  را  محصـول 
اسـت.  کـرده  خـود  آن  از  محصـول  ایـن 
شـایان ذکـر اسـت کـه کشـور هنـد در رتبه 

دارد. قـرار  دوم 

هند کشور  اقتصاد  معرفی 
 1.3 از  بیـش  جمعیـت  بـا  کشـور  ایـن 
میلیـارد نفـری در جنـوب آسـیا واقـع شـده  
اسـت. هنـد یکـی از سـریع ترین اقتصادهای 
در  نوظهـور(  )اقتصادهـای  رشـد  حـال  در 
بررسـی های  از  پـس  داراسـت.  را  جهـان 
بـه عمـل آمده کشـور هنـد در تکمیـل اجرا 
صنعـت زنجیـره تامیـن پـس از کشـور چین 

در رتبـه دوم قـرار دارد.
متوسـط سـاالنه رشـد اقتصـادی از سـال 
بـوده  درصـد   7 از  بیـش    2017 تـا   2015
اسـت. و بخـش نسـاجی و پوشـاک در ایـن 
هنـد  اقتصـاد  در  کلیـدی  اهمیـت  از  رشـد 
از  یکـی  گونـه ای کـه  بـه  اسـت  برخـوردار 
بـه  هنـد  صنعـت  شـاخه های  قدیمی تریـن 
کشـاورزی  بخـش  از  پـس  مـی رود.  شـمار 
نفـر  میلیـون   105 جـذب  بـا  بخـش  ایـن 
دومیـن صنعـت اشـتغال زای این کشـور و 5 
درصـد تولیـد ناخالـص داخلـی را بـه خـود 

اسـت. داده  اختصـاص 
سـال  در  نسـاجی  کارخانجـات  اولیـن 
1818 نزدیـک کلکتـه تاسـیس شـد و پـس 
از آن اولیـن واحـد کـه بـه صـورت مـدرن 
را  خـود  فعالیـت  پنبـه  فـرآوری  زمینـه  در 
آغـاز کـرد بـه سـال 1854 کـه توسـط یک 
بعـد  می گـردد.   بـاز  شـد  ایجـاد  بـازرگان 
سـال  در  ریسـندگی  کارخانـه  اولیـن  آن  از 
کـه  گردیـد.  ایجـاد  آبـاد  احمـد  1861در 
سـرعت پیشـرفت احـداث واحدهای نسـاجی 
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در  نیمـه دوم قـرن نوزدهـم افزایـش یافت 
تاسـیس شـد  واحـد   178 بـه گونـه ای کـه 
و تـا سـال 1945 بـه 417 کارخانـه کـه بـا 
توسـعه کارآفرینـی محلـی افزایـش یافت. با 
سـرمایه گذاری های صـورت گرفتـه در سـال 
 11 از  ریسـندگی  دوک هـای  تعـداد   1982
میلیـون بـه 22 میلیون رسـید بـه طوری که 
در دهـه90 میـالدی بـه بیـش از 26 میلیون 

افزایـش یافـت.

پیشـرفت های  سـرآغاز  کارشناسـان 
می داننـد.   1991 سـال  را  هنـد  اقتصـادی 
در ایـن سـال دولـت برنامه هایـی بـه شـرح 
اقتصـاد  از  کشـور  خـروج  بـرای  را  زیـر 
از  و  رسـاند  تصویـب  بـه  برنامه ریزی شـده 
آن زمـان بـه بعـد به تدریـج قوانیـن مالیاتِی 
دسـت و پاگیـر لغـو شـدند. قوانیـن صادرات 
و واردات کشـور تعدیـل شـدند بـه گونـه ای 
پارچـه،  نـخ،  گـروه محصـوالت  چهـار  کـه 

در  نسـاجی  محصـوالت  سـایر  و  پوشـاک 
امـکان  و  شـد  آزادسـازی  جهانـی  تجـارت 
و  آمـد  فراهـم  خارجـی  سـرمایه گذاری 
شـد. تأمیـن  داخلـی  سـرمایه های  امنیـت 

• کاهـش نـرخ مالیات بر درآمد اشـخاص 
و  غیرمسـتقیم  مالیات هـای  شـرکت ها،  و 

گمرکی  عـوارض 
• کاهـش معافیت ها اعطای امتیازات

• تسـهیل قوانین و رویه ها
• بکارگیـری شـماره حسـاب دائـم بـرای 

پولـی تراکنش هـای  پیگیـری 
• در اول آوریل سـال 2005، از 29 ایالت 
21 ایالـت مالیـات بر ارزش افـزوده را به کار 
و  پیچیـده  سیسـتم  جایگزیـن  تـا  گرفتنـد 

چندگانـه مالیـات بـر فروش شـود.
محدودیت هـای  تمامـی   2005 ژانویـه  در 
تعرفـه بـرای محصـوالت نسـاجی برداشـته 
شـد. ضمـن اینکه بـه منظـور عـدم افزایش 
بـاالی  قابلیـت  بـا  محصـوالت  بی رویـه 
حفاظتـی  اقدامـات  کشـور   ایـن  در  تولیـد 
تجـارت جهانـی  قوانیـن سـازمان  براسـاس 
سـال  در  می گیـرد.  صـورت  دولـت  توسـط 
2000، هـدف سیاسـت نسـاجی هنـد تولیـد 
محصـوالت بـا کیفیـت و قیمـت قابل قبـول 
بازارهـای  در  رقابت پذیـری  منظـور  بـه 
حاضـر  حـال  در  کـه  شـد  اعـالم  جهانـی 
نسـاجی  تولیدکننـده  دومیـن  کشـور  ایـن 
جهـان بعـد از چیـن و سـومین کشـور بزرگ 
آمریـکا(  و  چیـن  از  )بعـد  پنبـه  تولیدکننـده 
بـا  نسـاجی  صنعـت  می شـود.  محسـوب 
در حـدود  میلیـارد دالر   40 از  بیـش  ارزش 
11 درصـد صـادرات ایـن کشـور را بـه خود 

اسـت. داده  اختصـاص 
صنعـت نسـاجی هنـد بسـیار پیچیده اسـت 
از یـک طـرف، یـک شـور و اشـتیاق بـرای 
در  از جملـه صنایـع دسـتی  حفـظ سـنت ها 
مقیـاس کوچـک وجـود دارد از سـوی دیگر، 
مشـاهده  را  فـن آوری  و  مدرنیتـه  می تـوان 
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کـرد. همـان گونـه کـه درشـکل )1( قابـل 
مشـاهده اسـت بیش بینـی می شـود تا سـال 
پوشـاک  و  نسـاجی  تولیـدات  میـزان   2021

ایـن کشـور بـه 223 میلیـارد دالر برسـد. 
همـان  نسـاجی  صنعـت  کلیـدی  مراکـز 
گونـه که در شـکل )2( قابل مشـاهده اسـت 
قطـب کشـمیر این کشـور در کشـمیر، پشـم 
بمبئـی  در  پنبـه  و  احمدآبـاد  در  ابریشـم  و 

قـرار دارد. 
دولـت هنـد با هـدف جذب سـرمایه گذاران 
و تشـویق بـه منظـور رشـد و توسـعه بخش 
بودجـه  در  کلیـدی  ابتـکارات  و  نسـاجی 
سـبب  میـالدی   2018 و   2017 سـال های 
ایجـاد مشـاغل جدیـد و در نتیجـه افزایـش 
صـادرات نسـاجی به شـرح زیر شـده اسـت:

دالری  میلیارد   4.9 بودجه  تخصیص   •
جهت  جدید  کارآفرینان  تشویق  منظور  به 
سرمایه گذاری در صنعت پوشاک این کشور؛

کار  نیـروی  توانمنـدی سـطح  افزایـش   •
بـا  بازاریابـی  و  مالیاتـی  موانـع  کاهـش  و 
 330 میـزان  بـه  مالـی  کمـک  تخصیـص 

آمریـکا؛  دالر  میلیـون 
به  چین  بازرگانی  اتاق  با  تفاهم نامه   •
منظور واردات و صادرات منسوجات  به این 
بالقوه  حوزه های  بررسی  همچنین  و  کشور 

همکاری در رشد صادرات پوشاک از هند؛ 
بـا  محصـوالت  تبلیغـات  بـه  کمـک   •
طریـق  از  هنـدی  محصـوالت  کیفیـت 
بـا  علی الخصـوص  کـردن  برقـرار  ارتبـاط 
ایجـاد اشـتغال بـرای جوانـان این کشـور در 
فیس بـوک،  قبیـل  از  اجتماعـی  رسـانه های 

و... اینسـتاگرام  و  تویتـر 

نتیجه گیری
مهم تریـن  از  یکـی  نسـاجی  صنعـت 
محسـوب  جهـان  در  اقتصـاد  شـاخه های 
در  به سـزایی  اهمیـت  از  و  می گـردد 

توسـعه  حـال  در  و  توسـعه یافته  کشـورهای 
سـال  در  کـه  طـوری  بـه  اسـت  برخـوردار 
ارزش  بـه  پارچـه  جهانـی  صـادرات   2016

رسـید. دالر  میلیـارد   660
بـه  توجـه  بـا  هنـد  و  چیـن  کشـورهای 
و  طـراح  کار  نیـروی  بـودن  ارزان  مزیـت 
کاهـش  و همچنیـن  تحصیلکـرده  و  خـالق 
و  تجـارت  آزادسـازی  تولیـد،  هزینه هـای 
در  جهانـی  تجـارت  سـازمان  بـه  پیوسـتن 
بـه  دسترسـی  راه هـای  میـالدی   90 دهـه 
بازارهـای جهانـی با توجـه به توانایـی تولید 
بـرای  را  محصـوالت  از  گسـترده ای  طیـف 
خـود همـوار نمـوده و در حـال حاضـر جـزو 
محصـوالت  صادرکننـده  عمـده  کشـور   3
محسـوب  جهـان  در  پوشـاک  و  نسـاجی 

. نـد د می گر
اسـت دولـت هنـد در حـال  شـایان ذکـر 
بـه  پیشـرفت ها  تمامـی  وجـود  بـا  حاضـر 
منظـور خودکفایی بـا به کار بردن اسـتراتژی 
احیـای تولیـد داخلـی بـا چالش هـای زیادی 
طریـق  از  و  فقـر  مشـکالت  جملـه  از 
بوروکراسـی، فسـاد، مالیات هـای سـنگین بر 
درآمـد شـرکت ها در خارج از کشـور و نقص 
می باشـد. روبـه رو  اقتصـادی  زیرسـاخت  در 

منابع:
1- بررسـی خوشـه های نسـاجی در چیـن، 
حکمتیـان، محمـود، ماهنامه صنعت نسـاجی 

و پوشـاک، شماره 195، شـهریورماه 1388
در  همـکاری  شـاخص های  تاثیـر   -2
رقابتـی  توانمندی هـای  بـر  تامیـن  زنجیـره 
در صنعـت نسـاجی هند، حکمتیـان، محمود، 
و  نسـاجی  صنعـت  ماهنامـه  آذر،  ملکـی، 
94 اردیبهشـت ماه   ،255 شـماره  پوشـاک، 

3- عوامـل موثـر در افزایـش رقابت پذیری 
صنعـت نسـاجی چیـن، حکمتیـان، محمـود، 
و  نسـاجی  صنعـت  ماهنامـه  آذر،  ملکـی، 
96 اردیبهشـت ماه   ،277 شـماره  پوشـاک، 

تیروپـور  نسـاجي  خوشـه  بـا  4-آشـنایي 
در  نسـاجي  خوشـه هاي  بررسـي  و  هنـد  در 
ایـران، حکمتیان،محمـود، ماهنامـه نسـاجي 

آبان مـاه1387  ،78 شـماره  امـروز، 
5- Antczak A, Greta M, Kopeć 

A, Otto J. Characteristics of the 
Textile Industry of Two Asian 
Powers: China and India. Pros-
pects for their Further Develop-
ment on Global Markets. FIBRES 
& TEXTILES in Eastern Europe
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تولید و تجارت پنبه

پیش بینی افزایش موجودی جهانی در پی کاهش مصرف
گزارش دپارتمان کشاورزی آمریکا از بازار پنبه )نوامبر 2019(

و  نساجی  »صنعت  ماهنامه  گزارش  به 
پوشاک« به نقل از دپارتمان کشاورزی آمریکا 
جهانی  مصرف  تضعیف  دلیل  به   ،)USDA(
پنبه و افزایش هزینه های حمل در سال زراعی 
پایان  موجودی  می شود  پیش بینی   2019-20
حال  در  شود.  مواجه  افزایش  با  جهان  دوره 
حاضر، برای سال زراعی 20-2019 موجودی 
میلیون   80.8 رقم  جهان  در  پنبه  دوره  پایان 
عدل )17.59 میلیون تن( پیش بینی شده است 
کاهش  واسطه  به  عمدتا  پیش بینی  این  که 
مصرف در سال های زراعی کنونی و گذشته در 
کاهش مصرف جهانی  است.  گرفته شده  نظر 
پنبه در دو سال زراعی اخیر عمدتا از پیش بینی 
و  جهانی  داخلی  ناخالص  تولید  رشد  کاهش 
رو،  پیش  چشم انداز  در  پنبه  تقاضای  کاهش 

نشئت می گیرد.
تقاضای  برای  اقتصادی، محرک اصلی  رشد 
پنبه محسوب می شود. از آنجایی که چشم انداز 
مصرف کننده  بازارهای  اکثر  در  اقتصادی  رشد 
می رود  انتظار  شده،  پیش بینی  کاهشی  پنبه 

تقاضا برای پنبه نیز با کاهش مواجه شود. در 
گزارش اخیر صندوق بین المللی پول نیز رکود 
در  اقتصادی  رشد  کاهش  و  جهانی  تقاضای 
 2020 و   2019 سال های  برای  کشورها  اکثر 
عنوان  به  مورد چین  در  است.  پیش بینی شده 
پنبه در جهان، هم در  بزرگترین مصرف کننده 
سال زراعی 19-2018 و هم 20-2019 میزان 
مصرف پنبه کاهشی برآورد شده که بخشی از 

داخلی  اقتصادی  رشد  کاهش  به  موضوع  این 
با  تجاری  تنش های  تشدید  پی  در  کشور  این 

ایاالت متحد آمریکا مربوط می شود.

مرور کلی
سال  برای   USDA نوامبر  ماه  پیش بینی 
زراعی 20-2019 نشان می دهد که در قیاس با 
ماه گذشته، مصرف جهانی پنبه تقریبا بدون تغییر 
بوده در مقابل، میزان تولید و موجودی پنبه نسبت 
به ماه اکتبر 2019 با کاهش مواجه است. میزان 
تولید در پاکستان، هند و چین کاهشی پیش بینی 
شده است. تجارت جهانی پنبه با افزایش واردات 
توسط ترکیه و پاکستان در اثر کاهش تولید پنبه 
در این کشورها، روند افزایشی دارد. انتظار می رود 
صادرات پنبه برزیل رشد چشمگیری به خصوص 
به مقصد چین داشته باشد. برای ایاالت متحد 
آمریکا نیز کاهش تولید و کاهش موجودی پایان 

دوره پیش بینی شده است. 
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تولید و تجارت پنبه

۹5 درصد برداشت پنبه با دست انجام می شود
مدیرعامل صندوق پنبه کشور:

دربـاره  کشـور  پنبـه  صنـدوق  مدیرعامـل 
کشـور  در  پنبـه  تولیـد  وضعیـت  آخریـن 
بارندگی هـای  علی رغـم  کـرد:  اظهـار 
سیل آسـا در بهـار، امـا مناطـق پنبه خیـز در 
امـان بودنـد و تنهـا بارندگی هـا و ذخیره آب 
ایجـاد کـرد کـه عملکـرد مـزارع  شـرایطی 
حسـین  محمـد  بـود.  رضایت بخـش  پنبـه 
باشـگاه خبرنـگاران  بـا  کاویانـی در گفتگـو 
جـوان، مجمـوع سـطح زیـر کشـت پنبـه در 
کل کشـور را حـدود 90 هـزار هکتـار اعالم 
کـرد و گفـت: بـا توجـه بـه اسـتفاده از بذور 
خارجـی و شـرایط مسـاعد بارندگـی انتظـار 
داریـم کـه متوسـط عملکـرد تولیـد در هـر 
هکتـار بـه 2 و نیـم تـن برسـد کـه بـا ایـن 
پنبـه  وش  تـن  هـزار   220 حداقـل  وجـود 
برداشـت شـود کـه از ایـن میـزان 60 تا 65 

هـزار تـن پنبـه تصفیه شـده و آمـاده مصرف 
اسـتحصال خواهـد شـد. نسـاجی  صنعـت 

کاویانـی بـا اشـاره بـه اینکه برداشـت پنبه 
در گلسـتان از 15 شـهریور آغاز شـده است، 
بیـان کـرد: اسـتان های فـارس، خراسـان و 
تازگـی  بـه  گذشـته  هفته هـای  در  اردبیـل 
مقـام  ایـن  کرده انـد.  آغـاز  را  خـود  کشـت 
گلسـتان  اسـتان  در  َوش  قیمـت  مسـئول 
6 هـزار و  و خراسـان بسـته بـه کیفیـت را 
400 تـا 7 هـزار تومـان اعالم کـرد و افزود: 
تعاونـی پنبه کاران اسـتان فـارس قیمت وش 
را بسـته بـه کیفیـت و رقـم 5 هـزار و 280 
تـا 8 هـزار و 300 تومـان اعـالم کرده انـد، 
اسـتان  در  پنبـه  کیلـو  هـر  آنکـه  ضمـن 
گلسـتان از 20 هـزار و 500 تـا حداکثـر 21 
 19 از  خراسـان  اسـتان  در  و  تومـان  هـزار 

هـزار تـا 20 هـزار تومـان مـورد داد و سـتد 
می گیـرد. قـرار 

مدیرعامـل صنـدوق پنبـه کشـور بـا انتقاد 
ماه هـای  در  بـاال  حجـم  بـا  نـخ  واردات  از 
گذشـته  ماه هـای  طـی  کـرد:  اظهـار  اخیـر 
و   رسـمی  صـورت  بـه  نـخ  زیـادی  حجـم 
غیـر رسـمی وارد کشـور شـده کـه ایـن امر 
نسـاجی  صنعـت  بـرای  را  سـختی  شـرایط 
کشـور ایجـاد کـرده اسـت. بـه گفتـه وی از 
اداره کل صنعـت نسـاجی و پوشـاک انتظـار 
از  کافـی  نظارت هـای  اعمـال  بـا  داریـم 
واردات بیـش از حـد نـخ و پنبـه در کشـور 
نسـاجی دچـار  تـا صنعـت  جلوگیـری کننـد 
مشـکل نشـود. ایـن مقـام مسـئول حداقـل 
نیـاز صنایـع نسـاجی کشـور به پنبـه را 130 
گفـت:  و  کـرد  اعـالم  تـن  هـزار   140 تـا 
بـا توجـه بـه آنکـه 50 درصـد پنبـه مـورد 
تأمیـن  داخـل  از  نسـاجی  صنعـت  بـه  نیـاز 
از  بایـد  نیـاز  مابقـی  رو  ایـن  از  می شـود، 

شـود. تأمیـن  واردات  طریـق 

بیـش از 95 درصـد برداشـت پنبه 
بـا دسـت انجام می شـود

اظهـارات  از  دیگـری  بخـش  در  کاویانـی 
خود دربـاره آخریـن وضعیـت مکانیزاسـیون 
مرحلـه  در  پنبـه  زراعـت  در  گفـت:  پنبـه. 
درصـد  صـد  زمیـن  آماده سـازی  و  کاشـت 
عملیـات به طـور مکانیزه انجام شـده اسـت 
و همچنیـن در مرحلـه داشـت، سمپاشـی و 
وجیـن بیـش از 50 درصـد عملیـات مکانیزه 
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تولید و تجارت پنبهخبرنامه

برداشـت  مرحلـه  در  کـه  حالـی  در  اسـت 
مکانیزاسـیون  آن  بـاالی  اهمیـت  علی رغـم 
بسـیار  پنبـه  ماشـین های  بـا  برداشـت  و 

محـدود اسـت.
ادامـه  کشـور  پنبـه  صنـدوق  مدیرعامـل 
در  پنبـه  زیـاد  حجـم  آنکـه  وجـود  بـا  داد: 
مـدت زمـان کوتاهـی بایـد برداشـت شـود، 
برداشـت  ماشـین های  تعـداد  متأسـفانه  امـا 
قیمـت  از طرفـی  و  بسـیار محـدود هسـتند 
این ماشـین آالت بسـیار باالسـت. بـه عنوان 
تـن  225 هـزار  تـا   220 اگـر حجـم  مثـال 
وش را بخواهیـم توسـط کارگـر بـا روزانـه 
8 سـاعت کار در مـزارع انجـام شـود مـدت 
کـه  چـرا  می کشـد  طـول  زیـادی  زمـان 
می توانـد  کیلـو   50 روزی  حداکثـر  کارگـر 
برداشـت کنـد در حالی که برداشـت توسـط 
حداقـل  سـهولت  بـه  پنبـه  ماشـین آالت 
مـزارع  از  پنبـه  هکتـار   20 تـا   15 روزانـه 

می شـود. برداشـت 
واردات  وضعیـت  آخریـن  دربـاره  وی 
بـا  گفـت:  پنبـه.  برداشـت  ماشـین آالت 

توجـه بـه شـرایط خـاص سیاسـی و تحریـم 
و  اسـت  سـخت  بسـیار  واردات  امـکان 
امیدواریـم شـرایطی ایجاد شـود کـه بتوانیم 
حداقـل  یـا  کنیـم  وارد  را  ماشـین ها  ایـن 
صنعتگـران بـه داخـل بتواننـد آن را معـادل 
سـازی کننـد چرا که مرحله برداشـت بسـیار 
مهـم اسـت در حالـی که بیـش از 95 درصد 
می شـود. انجـام  دسـت  بـا  پنبـه  برداشـت 

خودکفایی تولید پنبه دست یافتنی است
پتانسـیل  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  کاویانـی 
وجـود  کشـور  در  پنبـه  تولیـد  خودکفایـی 
تضمینـی  قیمـت  اگـر  کـرد:  بیـان  دارد، 
پنبـه هماننـد سـایر محصـوالت کشـاورزی 
مناسـب باشـد بـه سـبب افزایش سـطح زیر 
کشـت پنبـه صـد درصد نیـاز کشـور از تولید 
داخـل تأمیـن خواهد شـد چـرا که پتانسـیل 
تولیـد و صـادرات پنبـه از دیربـاز در کشـور 

وجـود داشـته اسـت.
بـه  باتوجـه  داد:  ادامـه  ایـن مقـام مسـئول 
آنکـه پنبـه تولیدی کشـاورزان 50 تا 55 درصد 

باالتـر از قیمـت خریـد تضمینی از کشـاورزان 
خریـداری می شـود از این رو این امـر می تواند 
رغبت کشـاورزان به افزایش سـطح زیرکشـت 
را افزایـش دهـد. کاویانـی واردات بی رویه پنبه 
در سـال های اخیـر و عـدم تناسـب افزایـش 
خریـد تضمینـی وش پنبـه با هزینه هـای تولید 
و تـورم را دلیـل اصلـی کاهـش تولیـد پنبه در 

کشـور اعـالم کرد.
مدیرعامـل صنـدوق پنبـه کشـور بـا بیـان 
اشـتغال زا  از  یکـی  نسـاجی  صنعـت  اینکـه 
تریـن صنایـع در کشـور بـه شـمار مـی رود، 
قاچـاق  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن  گفـت: 
بی رویـه پوشـاک موجـب شـده ایـن صنعت 
ادامـه  تولیـد  بـه  بـا حداقـل ظرفیـت خـود 
تأثیـر  بـه  اشـاره  بـا  پایـان  در  او  دهـد. 
افزایـش کیفیـت در کاهش واردات پوشـاک 
افزایـش  بـا  تصریـح کـرد: صنایـع نسـاجی 
کیفیـت تولیـد محصـوالت می توانـد رغبـت 
خریـداران بـه خریـد لباس داخـل را افزایش 
واردات  کاهـش  در  امـر  ایـن  کـه  دهنـد 

دارد. بسـزایی  تأثیـر  پوشـاک 
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محیط کسب و کار

رتبه کسب وکار ایران: 127 از 1۹0
گزارش سهولت کسب وکار 2020 منتشر شد:

گزارش  در  را  کشورها  رتبه  جهانی  بانک 
سهولت کسب و   کار 2020 به روز کرد. در ارزیابی 
این نهاد بین المللی که قوانین کسب وکار را برای 
190کشور مورد ارزیابی قرار می دهد، ایران با یک 
رتبه صعود در رده 127 قرار گرفته است؛ رتبه ای 
باز  برای  ایران  از سرعت کم  البته حکایت  که 

کردن زنجیر مقررات از چرخ کسب  و کارها دارد.
فعالیت  سهولت  درجه  گزارش  این  در 
شرایط  در  و  حین  آغاز،  از  کسب وکارها- 
اقتصادی  شهرهای  بزرگ ترین  ورشکستگی- 
190 کشور در 12 حوزه مورد بررسی قرار گرفته 
که  گزارش  این  اطالعات  جمع آوری  در  است. 
صورت   2019 می  تا   2018 می  ماه  بازه  در 
اقتصادی  صاحب نظر  هزار   48 از  بیش  گرفته، 
از سراسر دنیا مشارکت داشته اند. بر این اساس 
12 حوزه مورد بررسی عبارتند از: »شروع یک 
»دریافت  ساخت«،  مجوز  »اخذ  کسب وکار«، 
برق«، »ثبت ملک«، »دریافت اعتبار«، »حمایت 
مالیات«،  »پرداخت  خرد«،  سرمایه گذاران  از 
»تجارت فرامرزی«، »اجرای قراردادها«، »حل 
کار«  نیروی  »استخدام  ورشکستگی«،  وفصل 
و »پیمان کاری با دولت«. البته در این گزارش 
تنها  کل  نمره  محاسبه  قبل،  سال های  مانند 
و حوزه های  مبنای 10 حوزه صورت گرفته  بر 
»استخدام نیروی کار« و »پیمانکاری با دولت« 
کنار گذشته شده اند. ضمنا 10 حوزه مورد بررسی 
در مجموع حدود 45 شاخص را شامل می شوند.

در گزارش سهولت کسب وکار امسال، ایران 
با نمره 58.5 در جایگاه 127 قرار دارد. هرچند 
شد،  گزارش  گذشته  که سال  آماری  اساس  بر 

نمره ایران 1.5 واحد بهبود یافته، اما انتشار نمره 
به روزرسانی شده سال گذشته نشان می دهد نمره 
امسال ایران 0.1 واحد کاهش یافته است. با این 
حال جایگاه ایران در مقایسه با رتبه 128 سال 
گذشته یک پله باال آمده است. به گزارش »بانک 
جهانی« در یک سال منتهی به ماه می 2019 
داده های  جمع آوری  زمان   ،)1398 )اردیبهشت 
این گزارش، نه تنها اقدامی برای سهولت فعالیت 
بار  بلکه  نگرفته  ایران صورت  در  کسب وکارها 
این  است.  شده  گذاشته  آنها  دوش  به  اضافی 
سال  تا   2010 از  که  است  حالی  در  وضعیت 
و  کسب وکارها  تسهیل کننده  اقدام   15 گذشته 
تنها یک اقدام محدودکننده که مربوط به سال 

2013 می شود صورت گرفته بود. 
حوزه دیگری که نمره آن نسبت به سال گذشته 
کاهش یافته، »حل وفصل ورشکستگی« است 
که با کاهش 0.5 واحدی از 35.6 سال گذشته 
به 35.1 رسیده. البته بدون اقدام به مقررات زدایی، 

و  »اخذ مجوز ساخت«  دو حوزه  در  ایران  نمره 
»دریافت برق« نسبت به سال گذشته بهبود یافته 
است. بر این اساس نمره »اخذ مجوز ساخت« با 
0.4 واحد افزایش به 7.2 و نمره »دریافت برق« با 
0.1 واحد افزایش به 69.4 رسیده است، دو بعدی 
که باالترین نمره را نیز در میان 10 حوزه مورد 
بررسی به خود اختصاص داده اند. همان طور که 
اشاره شد این تغییرات بر مبنای به روزرسانی نمرات 
سال گذشته اعالم شده است. بر این اساس در 
6 حوزه نیز نمره سهولت کسب وکار ایران بدون 
تغییر مانده است. در گزارش »سهولت کسب وکار 
2020« بدترین عملکرد نمره ای ایران مربوط به 
با نمره 35.1  حوزه »حل وفصل ورشکستگی« 
به »شروع  نیز مربوط  بدترین جایگاه  واحدی و 

یک کسب وکار« در رتبه 178 جهان است!

همسایه ها اوج گرفتند
 »2020 کسب وکار  »سهولت  گزارش  در 
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محیط کسب و کارخبرنامه

ایجاد  دوم  و  اول  جایگاه  های  در  تغییری 
نشده است، جایی که نیوزیلند با نمره 86.8 و 
سنگاپور با نمره 86.2 واحدی به ترتیب بهترین 
کشورهای جهان برای انجام کسب وکار معرفی 
و  خود  نمره  بهبود  با  اما  هنگ کنگ  شده اند. 
امتیازی جای  با دانمارک 85.3  هم نمره شدن 
این کشور را در رتبه سوم گرفته و دانمارک به 
با دو  نیز  آمریکا  نزول کرده است.  رده چهارم 
پله ترقی از جایگاه هشتم سال گذشته به ششم 
امسال رسیده است. از دیگر کشورهای حاضر 
در 10 رده برتر که جایگاه خود را نسبت به سال 
با  انگلیس که  ارتقا داده اند می توان به  گذشته 
یک رده صعود در جایگاه هشتم و نروژ که با 
دو پله صعود در جایگاه دهم جهان ایستاده اند، 
اشاره کرد. به گزارش »بانک جهانی«  در سال 
منتهی به ماه مه 2019 در مجموع 294 اقدام 
کسب وکار  انجام  تسهیل  برای  مقررات زدایی 
در سطح جهانی صورت گرفته است، اقداماتی 
این  بیشتر  جهان.  کشور   115 واسطه  به  تنها 
اصالحات در راستای اصالح حوزه های »شروع 
ساخت«،  مجوز  »اخذ  کسب وکار«،  یک 
بوده  مالیات«  »پرداخت  و  برق«  »دریافت 
است. از جمله کشورهایی که بیشترین بهبود را 
در تسهیل فضای کسب وکار خود داشته اند، به 
ترتیب عبارتند: عربستان سعودی، اردن، توگو، 
چین،  کویت،  پاکستان،  تاجیکستان،  بحرین، 
هند و نیجریه. از اواسط سال 2018 تا 2019 
از  یک پنجمی  سهم  مجموع  در  کشورها  این 
اصالحات تسهیلی فضای کسب وکار داشته اند. 
اقدام  بیشترین  دوره  این  طی  اساس  این  بر 
توسط  جهان  کسب وکار  فضای  تسهیل کننده 
آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  منطقه  اقتصادهای 
که  مقرراتی  اصالح   57 گذاشته شده،  اجرا  به 
نسبت به 43 مورد سال گذشته افزایشی قابل 
کسب وکار  سهولت  نمره  است.  داشته  توجه 
نسبت  میانگین  به طور  نیز  منطقه  اقتصادهای 

به سال گذشته 1.8 واحد افزایش یافته است.
عربستان سعودی، بزرگ ترین پیشرفت کننده 

کلی  نمره  افزایش  مبنای  بر  امسال  گزارش 
هشت  اخیر  سال  یک  در  کسب وکار،  سهولت 
اقدام مقررات زدایی فضای کسب وکار را اجرایی 
به  این اصالحات می توان  از جمله  است.  کرده 
تأمین  مرکز  یک  ایجاد  کرد:  اشاره  زیر  موارد 
اضافی  مدارک  الزام  حذف  شرکت ها،  برای 
هویت  کارت  ثبت نام  برای  متأهل  زنان  برای 
ملی، بهبود جریان صادرات و واردات با تقویت 
راه اندازی  الکترونیک،  تجارت  مجزای  پنجره 

پلت فرم  ایجاد  ریسک محور،  بررسی های 
آنالین برای تأیید کاالهای وارداتی، و ارتقای 
که  اصالحاتی  و  جده،  بندر  زیرساخت های 
تقویت  اعتبارات،  به  بهتر  دسترسی  به  منجر 
حمایت از سرمایه گذاران خرد، و تسهیل فرآیند 
منجر  اصالحات  این  است.  شده  ورشکستگی 
شد جایگاه این کشور از 92 سال گذشته تا 62 
چشمگیر  جهش  بیاید،  باال  امسال  گزارش  در 

30 پله ای.
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محیط کسب و کار

کشورهای جهان برای بهبود شاخص »شروع کسب وکار« 
چه می کنند؟

ایران در زمینه شاخص »شروع کسب وکار« 
گزارش  شاخص های  از  یکی  به عنوان 
در  جهانی  بانک   Doing  business
مقایسه با سال گذشته عملکرد بسیار ضعیفی 
را از خود نشان داده است. رتبه ایران در این 
رده  پیداک  تنزل   178 به  امسال  شاخص 
این  در  ایران«  اتاق  خبری  »پایگاه  است. 
بهبود  در  کشورها  برخی  تجربه  به  گزارش 

شاخص شروع کسب و کار پرداخته است.
بازسازی  بر اساس گزارش بانک بین المللی 
اصلی  نهادهای  از  )IBRD(که  توسعه  و 
در  ایران  است،  جهانی  بانک  به  وابسته 
 ،2020 کسب وکار  سهولت  جهانی  گزارش 
ممکن  امتیاز   100 از  امتیاز   58.5 کسب  با 
جهان   127 رتبه  در  کشور   190 میان  در 
چندان  اگرچه  که  رتبه ای  است؛  گرفته  قرار 
یک  بهبود  اما  نمی رسد  نظر  به  قابل قبول 
ایران  اقتصاد  که  شرایطی  در  را  آن  پله ای 

آمریکاست،  یک جانبه  تحریم های  فشار  زیر 
امیدوارکننده ای قلمداد کرد. می توان نکته 

بحبوحه  در  یعنی   2014 سال  در  که  ایران 
در  جهان   152 رتبه  به  تحریم ها  قبلی  دور 
بود،  یافته  تنزل  کسب وکار  سهولت  زمینه 
توانست در سال های 2015 و 2016 به ترتیب 
به رتبه های 130 و 117 جهان صعود کند، اما 
پس از آن روندی نزولی را طی کرد، به طوری 
–  2019 کسب وکار  سهولت  گزارش  در  که 

تنظیم   2018 سال  اطالعات  اساس  بر  که 
اختصاص  خود  به  را  جهان   128 رتبه  شده- 
 2020 گزارش  در  اکنون  ایران  واقع  در  داد. 
توانسته   2016 سال  از  پس  بار  اولین  برای 
سهولت  رتبه بندی  در  خود  نزولی  روند  است 

کسب وکار را متوقف کند.
به  هرساله   Doing business گزارش 
منظر  از  کشورها  کسب وکار  فضای  مطالعه 
»شرایط  کسب وکار«،  »شروع  شاخص    12

برق«،  به  »دسترسی  ساخت«،  مجوز  صدور 
از  »حمایت  اعتبار«،  »اخذ  مالکیت«،  »ثبت 
مالیات«،  »پرداخت  اقلیت«،  سرمایه گذاران 
و  قراردادها«  »اجرای  برون مرزی«،  »تجارت 
دیون«  پرداخت  و  ورشکستگی  به  »رسیدگی 

می پردازد.
بررسی کارنامه ایران در شاخص های مذکور 
کشور  عملکرد  بدترین  که  می دهد  نشان 
شاخص  به  مربوط  اخیر،  سال های  طول  در 
لحاظ  به  که  است  بوده  کسب وکار«  »شروع 
اهمیت  بسیار حائز  جذب سرمایه گذار خارجی 
ایران  کسب وکار  شروع  شاخص  رتبه  است. 
 102 کشور   190 میان  در   ،2017 سال  در 
به  قابل توجه  با سقوطی  گذشته  که سال  بود 
173 تنزل پیدا کرد. امسال هم رتبه ایران در 
به  تنزل  پله   5 با  کسب وکار  شروع  شاخص 

رتبه 178 رسیده است.
گزارش  تعریف  اساس  بر 
شروع  شاخص    ،Doing  business
کسب و کار شامل کلیه فرایندهایی است که 
طی  هزینه ای  و  زمانی  لحاظ  به  است  الزم 
شود تا کارفرما به طور رسمی کار خود را آغاز 
و  مراحل«  »تعداد  »هزینه«،  »زمان«،  کند. 
معیاری هستند   4 »حداقل سرمایه موردنیاز« 
شاخص  بررسی  در  جهانی  بانک  مطالعه  که 

شروع کسب وکار به آن ها می پردازد.
ایران  جهانی،  بانک  گزارش  اساس  بر 
باهدف  را  بسیاری  اقدامات   2011 سال  از 
است.  داده  انجام  کسب وکار  شروع  تسهیل 
در  ایران  امتیاز  بهبود  به  منجر  که  اقداماتی 
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محیط کسب و کارخبرنامه

این شاخص شد اما تداوم نیافت.

شاخص  بهبود  در  کشورها  تجربه 
شروع کسب و کار در گزارش 2020

سهولت  گزارش  متن  از  هفتم  فصل  در 
عملکرد  جهانی،  بانک   2020 کسب وکار 
آورده  شاخص ها  بهبود  راستای  در  کشورها 
کشورهای  برخی  عملکرد  بررسی  است.  شده 
بهبود شاخص »شروع کسب  در حوزه  موفق 
کشورها  این  دولت   می دهد،  نشان  کار«  و 
تسهیل  منظور  به  را  متفاوتی  استراتژی های 
فرایند یک کسب و کار در پیش گرفته اند که 
شرکت«  ثبت  به  مربوط  هزینه های  »کاهش 
و »کاهش حداقل سرمایه مورد نیاز برای راه 
اندازی یک کسب و کار« از مهم ترین آنها به 

شمار می رود.
طی  که  کشورها  برخی  فهرست  ادامه  در 
شاخص  در  را  موفقی  عملکرد   2019 سال 
شروع کسب و کار داشته اند و در متن گزارش 
2020 به آن ها اشاره شده، آورده شده است:

نیاز  مورد  سرمایه   حداقل  کاهش  بلژیک: 
در ابتدای شروع یک کسب و کار.

به  مربوط  هزینه های  کاهش  بنگالدش: 
حذف  همچنین  و  نام  ثبت  کد  شرکت،  ثبت 
گواهینامه های  صدور  به  مربوط  هزینه های 

دیجیتال.
ثبت  فرآیند  زمان  مدت  کاهش  برزیل: 
مشاغل و کاهش هزینه های مربوط به صدور 

دیجیتال. گواهینامه 
دریافت  برای  واحد  پنجره  ایجاد  چین: 

مدارک شرکت.
بانکی  حساب  افتتاح  شرط  حذف  کلمبیا: 

برای به دست آوردن مجوز صدور فاکتور.
فنالند: کاهش هزینه و زمان پردازش ثبت 

نام های تجاری به صورت آنالین.
یونان: کاهش زمان ثبت  تجاری شرکت ها 
ترخیص  گواهی  شرط  حذف  همچنین  و 
مالیاتی )tax clearance( در زمان شروع 

یک کسب و کار.
هند: کاهش هزینه ثبت شرکت و دریافت 

دیجیتال. گواهی های 
برای  آنالین  پلفرم  یک  ایجاد  اندونزی: 
صدور  و  کار  و  کسب  مجوزهای  صدور 

الکترونیکی. گواهینامه های 
اخذ مجوز تجاری و تسهیل  ادغام  کویت: 

در فرآیند ثبت شرکت ها به صورت آنالین.
پاکستان: ایجاد پنجره واحد آنالین برای 

ثبت شرکت ها.
پنجره  ایجاد  ایجاد  سعودی:  عربستان 

واحد آنالین برای ثبت شرکت ها. 
امارات متحده عربی: کاهش هزینه های 

مربوط به ادغام مشاغل.
آمریکا: راه اندازی سامانه ثبت اظهارنامه های 

مربوط به شرکت ها با مسئولیت محدود.
زیمباوه: کاهش هزینه های مربوط به صدور 

مجوزهای کسب و کار از سوی شهرداری.

چرا رتبه ایران در گزارش کسب وکار 
بهبود  رتبه  یک  جهانی  بانک   2020

پیدا کرد؟
در گزارش های سالیانه »انجام کسب وکار« 
که از سال 2005 توسط بانک جهانی منتشر 
حقوقی  محیط  سهولت  میزان  می شوند، 
عمر  چرخه  طول  در  کسب وکار  اداری  و 
 10 قالب  در  متوسط  و  کوچک  بنگاه های 
نماگر در کشورهای مختلف اندازه گیری شده 
و نتیجه هر سال به صورت رتبه بندی کشورها 
اعالم  کسب وکار،  انجام  سهولت  ازنظر 
این  گانه   10 نماگرهای  از  هریک  می شود. 
هزینه،  زمان،  مؤلفه های  از  ترکیبی  گزارش، 
مرحله و غیره است. داده های این گزارش از 
طریق پرسشنامه و نظرسنجی از نمونه بسیار 
هر  در  خصوصی  بخش  فعاالن  از  محدودی 

کشور گردآوری می شوند.
 2006 سال  از  ایران  اسالمی  جمهوری 
قرار  کسب وکار  انجام  گزارش  رتبه بندی  در 

فنی  علل  ازجمله  مختلف  دالیل  به  و  گرفته 
تولیدی  واحد  اداره  و  تأسیس  دشواری  )نظیر 
ارسال  )به خصوص  غیرفنی  و  ایران(  در 
به جایگاه  تاکنون  ایران(،  از  اشتباه  اطالعات 
است.  نیافته  دست  گزارش  این  در  مطلوبی 
در  حضور  ابتدای  از  ایران  رتبه  نزولی  روند 
این گزارش، در سال 2015 به یک باره شروع 
بهبود  این  عمده  بخش  که  کرد  بهبود  به 
در  جهانی  بانک  بازنگری  دلیل  به  رتبه 
طبق  بود.  گذشته  سال های  اشتباه  داده های 
در  مجلس،  پژوهش های  مرکز  بررسی های 
ایران، تنها  انجام شده در مورد  بازنگری های 
گذشته  سال های  فاحش  خطاهای  از  بخشی 

در ارسال اطالعات تعدیل شده اند.
رتبه  در  نزولی  روند  مجددا   2017 سال  از 
انجام  گزارش  آخرین  در  اما  شد،  آغاز  کشور 
از  ایران  رتبه   2020 سال  برای  کسب وکار 
یافته  بهبود   127 به  گذشته  سال  در   128
سند  کشورهای  با  مقایسه  در  البته  است. 
دلیل  )به  تنزل  رتبه  یک  با  ایران  چشم انداز، 
بیستم  جایگاه  در  پاکستان(  وضعیت  بهبود 
تنها  است.  گرفته  قرار  کشور   25 میان  در 
به دلیل عملکرد واقعی در بخش  موردی که 
ثبت  ایران  برای  گزارش  این  در  اصالحات 
نماگر  در  زمین  مالیات  هزینه  افزایش  شده، 
تأثیر  باید  قاعدتا  که  است  مالکیت«  »ثبت 

منفی بر رتبه کشور داشته باشد.
از  فاصله  امتیاز  همچنین  گزارش،  این  در 
 100 که  نمره   100 )از  ایران  برای  پیشرو 
در  بار  اولین  برای  است(،  امتیاز  باالترین 
به   58.6 از  و  یافته  کاهش  اخیر  سال های 
مطرح  که  سوالی  حال  است.  رسیده   58.5
در  تغییری  وجود  با  که  است  این  می شود 
ایران  در  را  کسب وکار  شرایط  که  مقررات 
دشوارتر کرده و امتیاز کل کشور را تنزل داده، 
چگونه رتبه کشور یک پله صعود کرده است؟ 
تغییر  و  داده ها  بازنگری  در  سوال  این  پاسخ 
در  کسب وکار  انجام  شاخص  استخراج  روش 
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محیط کسب و کار

گزارش جدید )2020( است.
در  کشور  هر  رتبه  تغییرات  آنکه  توضیح 
جهانی  بانک  کسب وکار  انجام  گزارش 

می تواند ناشی از چهار عامل باشد:

در  جهانی  بانک  روش شناسی  تغییر   .  1
شاخص محاسبه 

2. انجام اصالحات واقعی توسط دولت
اشتباه  داده های  در  بازنگری  اعمال   .3

گذشته سال های 
4 . تغییر وضعیت سایر کشورها

روش  جهانی،  بانک   2020 سال  گزارش  در 
سهامداران  از  »حمایت  نماگر  امتیاز  محاسبه 
ُخرد« تغییر یافته و امتیاز ایران بدون هیچگونه 
تغییری در مقررات این حوزه و نیز بدون تغییر 
به  از 33.3  نماگر،  این  به  مربوط  داده های  در 
40 افزایش یافته است. در نتیجه 45 رتبه بهبود 
اصالح  و  تغییر  هیچگونه  )بدون  ایران  برای 
واقعی( در این نماگر حاصل شده و تاثیر مثبت 

بزرگی بر رتبه کل کشور گذاشته است.
در  جهانی  بانک  کسب وکار  انجام  گروه 
 ،2020 سال  در  ایران  اصالحات  بخش 
دلیل  به  مالکیت«  »ثبت  هزینه  افزایش 
 0.4 میزان  به  زمین  مالیات  هزینه  افزایش 
است.  کرده  گزارش  را  دارایی  ارزش  درصد 
سال  در  هزینه  افزایش  درصد   0.4 وجود  با 
رتبه   20 نماگر  این  در  کشور  رتبه   ،  2020

یافته است. بهبود 
سال  شده  بازنگری  داده های  بررسی  با 
تجدیدنظری  در  که  دریافت  می توان   ،2019
که توسط بخش خصوصی در پرسشنامه های 
ارسالی به بانک جهانی صورت گرفته، هزینه 
ثبت مالکیت که در سال های گذشته بیش از 
 2.5 میزان  به  بود  شده  برآورد  واقعی  اندازه 
درصد ارزش دارایی کاهش یافته و در نتیجه 
سال های  از  بهتر  کشور  رتبه  اصالح،  این 
رتبه  بهبود  واقع  گذشته اعالم شده است. در 

مثبت  اثر  و  مالکیت«  »ثبت  نماگر  در  کشور 
آن بر بهبود رتبه کل ایران، ناشی از بازنگری 
در داده های اشتباه گذشته است، نه اصالحات 

واقعی در مقررات یا عملکرد این حوزه.
ساز«  و  ساخت  مجوزهای  »اخذ  نماگر  در 
نیز بازنگری داده ها موجب افزایش 0.9 امتیاز 
درآمد  افزایش  دلیل  به  و کاهش هزینه  شده 
نماگر  )هزینه   2020 سال  در  ایران  سرانه 
محاسبه  سرانه  درآمد  از  درصدی  به صورت 
نسبت  سرانه  درآمد  افزایش  با  و  می شود 
محاسبه شده کاهش می یابد( در مجموع 13 
رتبه بهبود را در این نماگر موجب شده است. 
کاهش  نیز  برق«  به  »دسترسی  نماگر  در 
اتفاق  سرانه  درآمد  افزایش  دلیل  به  هزینه 
ایجاد  کشور  امتیاز  در  مثبتی  تغییر  و  افتاده 
شده، اما بهبود سریع تر وضعیت سایر کشورها 
در  است.  شده  رتبه  تنزل  موجب  نهایت  در 
در  بازنگری  نیز  مالیات«  »پرداخت  نماگر 
داده های سال 2019 موجب بهبود 5 رتبه ای 

کشور شده است.
»شروع  نماگرهای  در  رتبه  تغییرات 
کسب وکار«، »اخذ اعتبار«، »تجارت فرامرزی« 
تغییر  دلیل  به  تنها  قراردادها«  »اجرای  و 
بوده  ایران  به  نسبت  کشورها  سایر  وضعیت 
است. در نهایت می توان گفت تغییرات مثبت در 
امتیاز و رتبه کشور خارج از محدوده اثرگذاری 
دولت و مجلس شورای اسالمی بوده و دولت 
کشور  رتبه  اندک  بهبود  در  نقشی  هیچ  تقریبا 
در سال 2020 نداشته است. درحقیقت تغییرات 
دلیل  به  تغییرات  و  بانک جهانی  روش شناسی 
گذشته  سال های  اشتباه  داده های  در  بازنگری 
به طور عمده و نیز تغییر وضعیت سایر کشورها 
سال  گزارش  در  کشور  رتبه  سقوط  از  مانع 

2020 بانک جهانی شده اند.
قانون   )22( ماده  در  دولت  تکلیف  رغم  به 
برنامه ششم توسعه برای ارتقای کشور به رتبه 
سوم در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز، 
در  ایران  جایگاه  انجام کسب وکار،  گزارش  در 

میان 25 کشور سند چشم انداز نسبت به سال 
گذشته با یک رتبه تنزل و جا ماندن از پاکستان 
به جایگاه بیستم رسیده است. شایان ذکر است 
به  )از 92  بهبود  رتبه  با 30  عربستان سعودی 
62( نسبت به سال قبل به عنوان کشور پیشرو 
بانک   2020 سال  گزارش  در  اصالحات  در 

جهانی معرفی شده است.
انجام  گروه  توصیه  مورد  راه کار  اصلی ترین 
پیشرو  کشورهای  که  جهانی  بانک  کسب وکار 
از جمله گرجستان با به کارگیری آن موفق به 
جهش رتبه در شاخص سهولت انجام کسب وکار 
شده اند »راه اندازی پنجره واحد الکترونیکی« در 
تمامی مراحل آغاز و فعالیت کسب وکار است. 
پنجره واحد الکترونیکی با حذف مراجعات مکرر 
کارآفرین به نهادهای مختلف حکومتی مانع از 

اتالف زمان و هزینه می شود.
در  جدی  عزم  دولت  تاکنون  متاسفانه 
در  الکترونیکی  واحد  پنجره  کامل  استقرار 
به  تنها  و  نداشته  کسب وکار  مختلف  مراحل 
اصالحات جزئی اکتفا کرده است، لذا تغییرات 
در  نیز  دولت  اثرگذاری  منشاء  با  کشور  رتبه 
همانگونه  و  بوده  جزئی  بسیار  اخیر  سال های 
به  عمده  تغییرات  شد  اشاره  این  از  پیش  که 
دلیل تغییر روش شناسی و یا بازنگری داده ها 
به دلیل نقص شاخص سهولت کسب وکار در 

مرحله گردآوری اطالعات بوده است.
اطالعاتی  بانک های  ایجاد  چنانچه 
در  فرایندها  شدن  سیستمی  و  الکترونیکی 
نهادها و دستگاه های اجرایی کشور و مهم تر 
نهادهای  و  وزارتخانه ها  هماهنگی  آن  از 
زیرمجموعه قوه قضائیه برای تبادل اطالعات 
جدی  توجه  مورد  خصوصی  کسب وکارهای 
صعودی  جهش  شاهد  قطعا  گیرد،  قرار 
کسب وکار  انجام  گزارش  در  کشور  جایگاه 
در سال های آینده خواهیم بود. اصالح قانون 
سهامداران  و  ورشکستگی  حوزه  در  تجارت 
تاثیر  کشور  رتبه  بهبود  بر  می تواند  نیز  ُخرد 

مثبت داشته باشد.
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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، پالک 30
تلفن: 88516799 )10 خط(  فکس: 88525872  کد پستی: 1558844313
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English Section

DOMOTEX USA 2020 TO OCCUPY 30% 
MORE SPACE

Domotex USA 2020, which 
brings together flooring 

industry professionals and in-
novators to experience the 
leading US-based and interna-
tional flooring suppliers, man-
ufacturers and technology 
providers, is expected to oc-
cupy 30 per cent more space 
than last year. The trade show 
to be held during February 5 
to 7 in Atlanta will also see 
education sessions.
Hannover Fairs USA (HFUSA), 
the organiser of Domotex USA, 
has announced that registra-
tion is open for the second an-
nual Domotex USA trade show. 
The trade show features prod-
uct displays across hard and 
soft surfaces including hard-
wood, laminate, area rugs, 
carpet and resilient flooring, 
outdoor floor covering, as well 
as flooring applications and in-
stallation technology.
HFUSA has secured Denise 
Lee Yohn, a leading author-
ity on building exceptional 
brands and great organisations 
to deliver the show’s open-
ing keynote address. Yohn is 
the author of the bestselling 

book “What Great Brands Do: 
The Seven Brand-Building Prin-
ciples That Separate the Best 
from the Rest” and the new 
book “Fusion: How Integrating 
Brand and Culture Powers the 
World’s Greatest Companies”. 
She has more than 25 years 
of working with world-class 
brands such as Sony, Oak-
ley and Frito-Lay. Following 
Yohn’s keynote, attendees will 
have the opportunity to meet 
face-to-face with her, and can 
discuss their brand building 
needs with her and other at-
tendees when Yohn facilitates 
the show’s new Discussion 
Hub.
“Yohn brings a fresh perspec-
tive to building exceptional 
brands and will inspire Domo-
tex USA 2020 attendees to 
create their own exceptional 
brands that form stronger 
bonds with their flooring cus-
tomers,” said Donna Busse, 
show director of Domotex USA 
at HFUSA.
With more than three times 
the educational track offerings 
than last year’s show, Domotex 
USA 2020 will feature continu-

ing education accreditation 
tracks and world-class speak-
ers in addition to the launch of 
the Domotex USA Discussion 
Hub to foster peer-to-peer 
learning.
Alan Beaulieu, international 
economic analyst and presi-
dent of the Institute for Trend 
Research, as well as contribut-
ing editor for Industry Week 
and senior economic advisor 
to the National Association of 
Wholesaler-Distributors, will 
discuss how attendees can cap-
italise on market opportunities 
and improve prosperity both in 
the near and long-term. Beau-
lieu brings to the stage un-
paralleled economic research 
and forecasting expertise, and 
more than 20-years of experi-
ence consulting and advising 
companies throughout the 
US, Europe and Japan on how 
to thrive through the busi-
ness cycle. He has co-authored 
the book “Make Your Move: 
Change the Way You Look At 
Your Business and Increase 
Your Bottom Line” and has writ-
ten a number of articles as-
sessing the economy’s future.
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English Sectionخبرنامه

HOW THIS FLOORING FAIR FOCUSES ON 
HELPING US FEEL – AND LIVE – BETTER

Construction is one of the 
biggest contributors to 

the poor health of the planet 
today. Interior designers are 
worried about it. Architects 
are worried about it. It’s giv-
ing the building industry a 
planet-sized headache. But 
it’s also been a drag on the 
health of all of us who live 
in buildings, too. Next year, 
Domotex 2020 aims to ex-
plore how flooring can not 
just not hurt inhabitants, but 
actually aid in healing.
The fair, organized around a 
theme entitled ‘Atmysphere’, 
is set to take place at the 
Hannover Exhibition Centre 
from 10-13 January. Exhibi-
tors will showcase products 
including floors that can tem-
per the humidity in a room 
and carpets that are capable 
of absorbing sound, dimin-
ishing allergies, or insulating. 
The theme springs from the 
enduring wellness trend, fo-
cusing on the myriad of ways 
that the architecture and 
design industries are devel-
oping natural products that 
cultivate health and promote 

sustainability – all in the 
name of raising our quality of 
life and helping us to live, not 
just better, but more respon-
sibly.
 One exhibitor will be Zol-
lanvari, a brand dedicated 
to repurposing materials 
and using organic and eco-
friendly materials. Some of 
Zollanvari’s products have 
been showcased exuberantly 
in Belgrade’s Mama Shelter 
Hotel, the interiors of which 
were designed by São Paulo-
based creative Jalil Amor. He 
treated each area as a blank 
page on which to record 
some of the Serbian capital’s 
history, blending Eastern pat-
terns with modern Pop Art 
elements, for example, in the 
restaurant and lounge. 
In these colourful spaces, the 
designer wrapped a series of 
furnishings, including stools 
that can also be used as tables 
and cushy benches, in Zollan-
vari’s Mafrash home décor 
upholstery collection. Ma-
frash are flat-weave fabrics 
with complex 3D structures, 
repurposed from fabric bags 

handwoven by Ghashgha’i 
and Luri nomads using kilim, 
soumak and ziggurat tech-
niques in high-country wool 
from Iran’s Zagros mountains. 
A second Domotex exhibi-
tor, Selit Dämmtechnik, will 
introduce SelitPRo Aquastop 
TwinFoam 2.2 mm, an acous-
tic-friendly flooring underlay 
that reduces airborne and 
impact sound up to 21 deci-
bels from prolonged, heavy 
traffic and objects falling on 
parquet and laminate floors.
Additionally, the special 
showcase Framing Trends in 
hall 8, dedicated to the lead 
theme of Domotex 2020, wel-
comes manufacturers, art-
ists and students – and, for 
the first time, start-ups. As 
always, exhibitors will pres-
ent their products in creative 
ways, offering displays of 
‘indoor oases of wellbeing’, 
from walk-through installa-
tions to interactive spaces 
aimed at the contract, resi-
dential and hospitality mar-
kets.

domotex.de

61

ک
شا

پو
 و 

ی
اج

س
ت ن

نع
ص

 
30

6 
ره

ـــا
شمـ

 ،9
8 

ذر
آ



TRADITIONAL RUSSIAN TEXTILES
ON SHOW AT TEHRAN EXHIBIT

An exhibition of traditional Russian tex-
tiles, including handwoven needlework 

and embroideries, opened to the public at the 
Niavaran Cultural-Historical Complex in north-
ern Tehran.
Iran’s deputy tourism minister Pouya Mah-
moudian and Russian Deputy Minister of Cul-
ture Pavel Stepanov cut the ribbon on the ex-
hibit, which is organized as a program for the 
Russian Cultural Days, being hosted jointly by 
the cities of Tehran and Qazvin as of Novem-
ber 9.
Groups of Russian cultural figures and officials 
are scheduled to carry out various programs 
during the six-day cultural festival that is orga-
nized by Russia’s Ministry of Culture in collabo-
ration with Iran’s Islamic Culture and Relations 
Organization.
A Russian cultural delegation is also scheduled 
to visit a number of Iranian cultural centers and 
museums, and to hold meetings with a number 

of Iranian cultural figures and officials as well 
during their stay in Iran.
Embroidery has for centuries played an impor-
tant role in Russian daily life. The mainly linen 
garments were often decorated with embroi-
dered hems, and the towels were often skillfully 
embellished. Embroideries were also often in-
cluded in dowries, reflecting the social position 
of the bride’s family, but also the skills of the 
bride.
Most of the Russian embroidery is counted 
thread work, although free-style embroidery 
also occurs from the late medieval period in the 
form of the chain stitch (called tambour in Rus-
sia); it first occurred in the western parts of the 
country, and only became popular in the north 
by the late eighteenth century.
The very colorful embroidery styles in Central 
Russia include a wide range of motifs that reflect 
daily life and the environment, including stylized 
forms of plants, birds and animals.

English Section

the nations of the region in 
the production of science and 
technology. 
“Now, Iran ranks first in the 
region in science and technol-
ogy,” Sattari said, addressing a 
forum on stem cells in Tehran.
In relevant remarks earlier this 
month, Head of Iran’s Nano-
technology Initiative Council 
(INIC) Saeed Sarkar underlined 

the country’s huge progress in 
manufacturing and exporting 
nanotechnology products.
“Fortunately, we are witness-
ing that nanotechnology prod-
ucts are being exported to over 
45 countries of the world and 
we are witnessing the grow-
ing flourishing of this arena,” 
Sarkar told FNA on the side-
lines of the 12th International 

Nanotechnology Festival and 
Exhibition in Tehran.
He added that last year, Iran 
had planned to lead the nano-
technology exhibition towards 
industrialization, and said this 
goal has been attained by the 
50% increase in the number of 
companies participating in the 
exhibit.
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IRAN’S NANO-TECHNOLOGY SECTOR 
BOOMING DESPITE SANCTIONS

Head of Iran’s Nanotech-
nology Initiative Council 

(INIC) Saeed Sarkar boasted 
that his country is taking wide 
strides in developing nano-
technology and nano-tech 
economy, adding that cur-
rently there are 610 nano-tech 
products available in the do-
mestic market.
Secretary of Nanotechnology 
Headquarters of Vice-Presi-
dency for Science and Tech-
nology Saeed Sarkar put the 
current products and equip-
ment developed in the field of 
nanotechnology in the country 
at 610.
Totally, 610 types of goods and 
equipment based on nano-
technology are available at 
domestic market, Sarkar said 
in an interview on Tuesday, 
adding that “of the total of 610 
items, 406 and 204 of which 
are related to the nano-prod-
ucts and equipment respec-
tively”.
In the world of today, nano-
technology is regarded as an 
enabling technology, he said, 
adding, “these technologies 
can be applied in all industrial 
fields and promote quality and 

efficiency of products signifi-
cantly.”
He went on to say that nano-
technology plays an effective 
role in industrial sector as well.
He called on all domestic in-
dustrialists to use nanotech-
nology in their field of activity 
and take advantage of these 
technologies in line with in-
creasing quality of their prod-
ucts, otherwise, they will lose 
power of competition at the 
target markets in near future.
Familiarizing industrialists 
and owners of industries with 
emerging nanotechnologies 
in the field of management 
of development of nanotech-
nology is the main duty of the 
Iranian Nanotechnology Head-
quarters, he said, adding, “not 
only high-quality products are 
offered to people using nano-
technology but also power of 
penetration will be increased 
both in domestic and foreign 
markets coupled with compet-
itiveness of domestic produc-
ers with foreign products will 
be enhanced in the interna-
tional arena.”
Nanotechnology has been 
penetrated into more than 

15 industrial sectors includ-
ing pharmaceutical, construc-
tion, textile, automotive, oil, 
gas, petrochemical and home 
appliances industries, etc., he 
stated.
On Saturday, a knowledge-
based Iranian company an-
nounced that it has used the 
air jet mill provided by another 
Iranian firm to increase pro-
duction of nano silica which 
can be applied in manufactur-
ing nanostructured tires.
The research team of a knowl-
edge-based Iranian company 
mass-produced nano silica af-
ter years of research and de-
velopment (R&D) work.
The size of particles used in 
the produced nano silica is be-
tween 15 to 35 nanometers.
The nano silica produced by 
the Iranian company can be 
used in tire and plastic indus-
tries as a strengthener due to 
its large surface area.
Iran has made huge progress 
in different sciences and tech-
nologies in recent years.
Iranian Vice-President for Sci-
ence and Technology Sorena 
Sattari announced early in De-
cember that Iran stood atop 
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* IRAN’S NANO-TECHNOLOGY SECTOR

BOOMING DESPITE SANCTIONS

- Head of Iran’s Nanotechnology Initiative Council 

(INIC) Saeed Sarkar boasted that his country is 

taking wide strides in developing nano-technolo-

gy and nano-tech economy, adding that currently 

there are 610 nano-tech products available in the 

domestic marke...page63

* TRADITIONAL RUSSIAN TEXTILES

ON SHOW AT TEHRAN EXHIBIT

- An exhibition of traditional Russian textiles, including 

handwoven needlework and embroideries, opened to 

the public at the Niavaran Cultural-Historical Complex 

in northern Tehran. Iran’s deputy tourism minister 

Pouya Mahmoudian and Russian Deputy Minister of 

Culture Pavel Stepanov cut the ribbon on the exhibit, 

which is organized as a program for the Russian Cul-

tural Days, being hosted jointly by the cities of Tehran 

and Qazvin as of November 9...page62

* HOW THIS FLOORING FAIR FOCUSES ON 

HELPING US FEEL – AND LIVE – BETTER

-  Next year, Domotex 2020 aims to explore how 

flooring can not just not hurt inhabitants, but actu-

ally aid in healing.

The fair, organized around a theme entitled ‘At-

mysphere’, is set to take place at the Hannover 

Exhibition Centre from 10-13 January...page61

* DOMOTEX USA 2020 TO OCCUPY 30% MORE 

SPACE

- Domotex USA 2020, which brings together flooring 

industry professionals and innovators to experience 

the leading US-based and international flooring sup-

pliers, manufacturers and technology providers, is ex-

pected to occupy 30 per cent more space than last 

year. The trade show to be held during February 5 to 

7 in Atlanta will also see education sessions...Page 60

* INTERVIEW & VIEWPOINT

- Interview with Mr.Nader Seif Formations Deputy of Iran 

Chamber of Commerce                                       Page 8

- Interview with Ms.Mehrabi Director General of Textile and 

Clothing Department at the Ministry of Industres                                       Page 13

- Why cotton self-sufficiency was lost?                   Page21

- Prospects for the development of the textile market in 

China and India                                                     Page46
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