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رئیــس اتــاق ایران در ســی و هشــتمین 
نشســت هیئت نمایندگان اتــاق ایران مورخ 
کنونی  وضعیــت  تشــریح  بــه   1397/4/31
اقتصــاد و پیش بینی آینــده آن پرداخت و از 
مســئوالن و تصمیم گیرندگان درخواست کرد 
که متناسب با شرایط روز کشور حرکت کنند و 
اقتصادی که ناشی  با پیچیده تر شدن وضعیت 
را  از عوامل خارجی است، فشــارهای داخلی 
کاهش دهند. مشــروح ســخنان غالمحسین 

ادامه می خوانید: را در  شافعی 

اقتصاد و جامعه ایران در این روزها در حال 
گذران شــرایط خاصی است. عدم تعادل های 
موجــود در جامعــه در زمینه هــای مختلــف 
تولید، مصرف، ســرمایه گذاری و پس انداز که 
زمانی می توانســت با درآمدهای نفتی و منابع 
خدادادی تا حدودی رفع ورجوع شــود، می رود 
تا بــا محدودیت این منابــع، تصویر ناکارآمد 
در برنامه ریزی هــای بلندمدت و میان مدت را 

کند. نمایان 
رهبر معظــم انقالب در جلســه اخیر که با 
کابینه  اعضــای  و  ریاســت محترم جمهــور 
داشــتند، مجددا بر تولید و اینکه باید نقشــه 
راه داشــته باشــیم تاکید کردنــد و ضرورت 
تقویــت بخش خصوصی را مــورد توجه قرار 
دادنــد. متأســفانه باید معترف شــویم که ما 
در این امر از دقــت و جدیت کافی برخوردار 
نبوده ایــم. امروز عدم برنامه ریزی مناســب و 

بخش خصوصی ضعیف، برایمان پاشــنه آشیل 
شده است. سالیان سال است که محور تمامی 
توفیقی  بازمی گردد هرچند  تولید  به  صحبت ها 
به دســت نیاورده ایــم. نگاهمان به مســائل 
جامعه هنوز نگاه قدیمی اســت و انتظار داریم 
بــا راهکارهای قدیمی در حل مســائل جدید 
توفیــق بیابیم. مشــکالت موجــود در بخش 
ناحیــه تحمیل  از دو  امــروز  صنعت کشــور 

می شود:

1- ابتدا مشــکالت ســاختاری کــه به طور 
مســتقیم در خود این بخش وجود دارد عبارتند 
از: عــدم تهیه یک برنامه دقیــق و جامع برای 
توسعه صنعت کشــور، تعداد زیاد واحدها و عدم 
رعایت مقیــاس اقتصادی در آنها، ماهیت مونتاژ 
بسیاری از این واحدها، تمرکز سهم بسیار زیادی 
از این واحدها در رشته فعالیت هایی که محصول 
تولیدی آنهــا از لحاظ فناوری هــای پایین و یا 

متوسط رو به پایین قرار دارند.

2- مشــکالت ســاختاری موجود در اقتصاد 
کشــور که بــه طــور غیرمســتقیم امنیت و 
ســرمایه گذاری در این بخــش را از بین برده 
را بســیار  ایــن بخش  و ســرمایه گذاری در 
پرمخاطره کرده است که این موارد عبارتند از: 
عــدم توجه واقعی و عملی به بخش خصوصی 
به عنوان متولی و ســرمایه گذار اصلی، وجود 
مراکــز متعدد تصمیم گیــری در حوزه اقتصاد 

کشــور، وجود انــواع رانت هــای نامولد، نبود 
شــفافیت در اقتصاد و انواع فساد و مشکالت 

بانکی. و  مالیاتی  در سیستم  اساسی 

تمام این موارد مهــم، امروز نیازمند اصالح 
و ترمیم اســت. تا این موارد اصالح نشــود، 
امیــدی بــه بهبود وضعیــت اقتصاد کشــور 
نداریم. امروز بیش از پیش اثرات عدم اصالح 
ســاختارهای معیوب حاکم بر اقتصاد کشور در 
بســیاری از متغیرهای اقتصادی کشــور قابل 
رؤیت است که یکی از آنها تقاضای ارز برای 
واردات مواد اولیه صنایع و تأمین ماشین آالت 
صنعتی آنهاســت که کشور را با یک تقاضای 
کاذب بیش از حد نرخ ارز روبه رو کرده است.
ما امروز در شــرایطی قــرار داریم که طبیعی 
نیســت. باید ضمــن حفظ و تأکید بــر قوانین 
و مقــررات جــاری کشــور، در آن بخش ها و 
روش هایی که می توانــد به بخش خصوصی و 
تولیــدی کمک کند هرچه ســریع تر ورود پیدا 
کنیم. به طور حتم ما نیز اشــراف به مشکالت 
و تنگناهای اعتبــاری و مالی دولت داریم ولی 
معتقدیم که دولت نیز باید در این شرایط بخشی 
از تنگناهــا را قبول کند و به کنترل هزینه های 
خود بپردازد و دایــره تصمیم گیری های دولتی 
را بازتــر کند و بپذیرد که می تواند راهگشــای 

برون رفت از وضعیت فعلی باشد.
جامعــه مــا طی ســال های گذشــته برای 
برون رفت از مشــکالت و مسائل و دست یابی 

غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

سرمقــاله

با دست خویش، گلوی خود را نفشاریم
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سرمقاله

به اهداف مشــخصی دست به ایجاد ساختار و 
نهادهایی زده است تا از عهده این مهم برآید. 
در واقع ما هر زمان با مشکلی مواجه شده ایم، 
ســخت افزار و چارچوب های سازمانی را ایجاد 
کرده ایم و به پیچیده کردن بوروکراسی اداری 
مشغول شــده ایم ولی آن چنان این سازمان ها 
را در پوســته های ســنگینی قــرار داده ایم و 
آن چنــان بر ایــن ســازمان ها، چارچوب ها و 
تنگ نظری هایی  و  انعطاف  غیرقابل  معیارهای 
اســتوار کرده ایــم که در عمل نــه تنها نقش 
پیش برنــده را از ایــن ســازمان ها گرفته ایم 
که خود این ســازمان ها و تشکل ها را تبدیل 
بــه زنجیره هایی کرده ایم کــه همان حداقل 
حرکت اقتصاد کشــور را نیز اگر متوقف نکرده 
باشد، کند کرده و یا به انحراف کشانده است.
سازمان ها و نهادهای موازی بسیاری را ایجاد 
کرده ایم که به شــدت به بهبــود کلیت اقتصاد 
ضربه زده اســت و مســبب بخشــی از فساد و 
ناکارآمدی های امروز اقتصاد ایران شــده اند. در 
این رابطــه باید برای این ســازمان ها و نهادها 
تدبیری اندیشــیده شود. شــوراهای بسیاری را 
در اقتصاد ایجاد کردیــم تا بتوانیم به هماهنگی 
میــان این نهادها و ارگان ها ورود پیدا کنیم ولی 

نتوانستیم توفیق خاصی به دست آوریم.
امــا در وضعیت کنونی دســتور مقام معظم 
تشکیل ســتاد هماهنگی سران  برای  رهبری 
اقدامات  از کارسازترین  سه قوه می تواند یکی 
برای گذر از شــرایط موجود باشــد؛ البته اگر 
بر مســیری مســتقیم حرکــت کند و  بتواند 
خاصه بــه این موضوع توجه شــود که دایره 
نمی تواند  سیاست گذاری  و  تصمیم گیری  بسته 
به توفیق دســت یابد. اگر به دنبال مشارکت 
بخش خصوصی در مناسبات اقتصادی هستیم 
این مشــارکت صرفا نباید در اجرا و همراهی 
خالصــه شــود. الزم اســت صــدای بخش 
خصوصی و صدالبته بخش خصوصی واقعی و 
صحیح العمل، شــنیده شود و در جایی که این 
صدا به حق بوده، حق رأی آن محفوظ باشــد 

و به اجرا گذاشته شود.

نامطلوبی  اثــرات  رو،  پیــش  تحریم هــای 
خواهد داشــت. تحریم ها ســبب می شــود تا 
واســطه ای  کاالهای  اولیه  مواد  تأمین  هزینه 
و سرمایه ای افزایش پیدا کند و قدرت رقابتی 
فروش محصول در بازارهای داخلی و خارجی 
کاهش یابد. علت این مسئله به عوامل زیادی 
برمی گردد که به چند مورد آن اشاره می کنم:

- افزایش حق بیمه ناشــی از واردات کاال، 
مواد اولیه و ماشین آالت و صادرات محصول.

- از دســت دادن تأمین کننــدگان رده اول 
و در نهایــت رجوع بــه تأمین کنندگانی که از 
رتبه اعتباری و کیفیــت پایین تر و قیمت های 

هستند. برخوردار  باالتری 
- ناگزیر شــدن به اینکه به ســمت واردات 
ماشــین آالت و ابزارهایــی برویم که شــاید 
در ســطح تکنولوژی جهــان قابلیت و قدرت 
رقابت پذیــری الزم را برای تولیدات کشــور 

کند. فراهم 
- مشکالت ناشی از ارسال و دریافت وجوه 
مالــی و عدم همــکاری سیســتم های بانکی 
بین المللــی با بانک های داخلــی و بنگاه های 
تولیدی و صادراتی کشور و در نهایت افزایش 
10 تا 20 درصــدی هزینه های مالی، کم رنگ 
شــدن اعتمــاد متقابل بین شــرکای تجاری 
داخلــی و خارجی و در نهایت طوالنی شــدن 

تجاری. مبادالت  فرآیند 
- از دســت رفتــن بازارهــای صادراتی و 
بازارهای  بلندمدت به  کم رنگ شــدن دیدگاه 
صادراتی به واســطه نبود ثبــات اقتصادی در 
مناســبات بین کشــورها و در نهایت، افزایش 

کیفیت محصول. افت  و  قیمت 
- خواب مواد اولیه و ماشین آالت آن هم در 
شرایط نرخ های باالی ســود بانکی و شرایط 

اعتبارات. تأمین  سنگین 
- افزایــش قیمت تمام شــده محصول و از 
دســت رفتن مشــتریان خارجی و داخلی و در 

تولیدی. واحدهای  توقف  نهایت 
از ســوی دیگر کشورهای ســلطه گر غربی 

و شــرکای شــرقی آنها به واســطه عملکرد 
ضعیــف در اجمــاع در اقدامــات موردنیــاز 
توجه  برای  رهبری  متعــدد  تذکرات  علی رغم 
به بخش های مولد که به ســادگی توسط این 
کشورها قابل مشــاهده است، جدی تر شده و 
هر روز فشــارهای جدیــد را تحمیل خواهند 
داشــت. محدودیت منابع ایجــاب می کند که 
تخصیص هــا از اصــل منافــع بلندمدت ملی 
توزیــع منابع  تبعیــت کــرده و در چگونگی 
اولویت های کشــور مدنظر قــرار گیرد و راه 

شود. مسدود  فسادانگیزی  و  رانت جویی 
اقتصــاد مقاومتی بــه مفهوم مشــارکت عام 
ملت در مســائل و به خصوص مشارکت خاص 
صاحبان اندیشــه و عمل در انتخاب سیاست ها، 
ابزارها و رویکردهای سیاسی و اقتصادی کشور 
مــورد توجه قرار گرفته و بایــد تمرکز به نقاطی 
باشد که گلوی کشور را می فشارد. موضوع مهم 
و تأثیرگذار توجه به مشــکالت داخلی اســت. 
فعاالن اقتصادی در دام مشــکالتی گرفتارند که 
رفع آن به دســت خود ماســت. راه اثرگذاری بر 
محدودیت های حاصل از تحریم، حل مشکالتی 
است که به دســت خود ما در فضای کسب وکار 
ایجاد شده اســت. رفع بسیاری از این مشکالت 
نه تنها به تحریم بستگی ندارد، بلکه راه مقابله با 

تحریم را نیز فراهم می کند.
برخورد منطقی آن اســت کــه هرچه موانع 
از تحریــم زیادتر شــود موانع داخلی  حاصل 
کمتر شود. این تقاضای جدی بخش خصوص 
اســت. گزارش مرکز آمار اتاق ایران نشــان 
می دهــد فضای کســب وکار در بهار امســال 
نســبت به زمســتان سال گذشــته بدتر شده 
اســت، بر اســاس نتایج حاصل از پایش ملی 
محیط کســب وکار در بهار 97 رقم شــاخص 
ملــی 6,15 بود که به مراتــب بدتر از وضعیت 
این شــاخص نســبت به ارزیابی فصل گذشته 
اســت. ما مصرانه خواســتاریم که تصمیمات 
داخلی، تســهیل در برابر موانع خارجی باشــد 
و نه تقویت کننده این موانع. با دســت خویش 

گلوی خود را نفشاریم.
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خبرنامه

وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اظهـار کـرد: ظرفیـت ایجاد 500 
هـزار فرصـت شـغلی جدیـد امسـال در صنعـت نسـاجی کشـور وجـود 
دارد. علـی ربیعـی، در آییـن افتتـاح یک واحد نسـاجی در مشـهد اظهار 
کـرد: نسـاجی قابلیـت ایجـاد فرصت هـای شـغلی بیشـتری در مقایسـه 

بـا دیگـر صنایـع دارد و بـا ایجـاد ایـن میـزان شـغل در سـال جـاری، 
نیمـی از انتظـار دولـت بـرای ایجـاد یـک میلیـون فرصت شـغلی جدید 
در کشـور بـرآورده می شـود. وی بـا اشـاره بـه اینکـه ممنوعیـت اخیـر 
وارداتـی، مشـکالتی را کـه در زمینـه واردات و قاچـاق صنایع نسـاجی 
نسـاجی می تواننـد  فعـاالن  افـزود:  برطـرف می کنـد،  بـود،  در کشـور 
امیدوارانه تـر ادامـه فعالیـت داده و تولیـد را بـاال بـرده و بـازار داخلـی 

را بـه دسـت بگیرند.
وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی افـزود: بـه عـالوه تولیدکننـدگان 
نفـری  میلیـون   300 بـازار  خـود  تولیـد  رونـد  در  بایـد  بخـش  ایـن 
کشـورهای پیرامونـی را نیـز در نظـر داشـته باشـند. ربیعـی بـا اشـاره 
بـه اینکـه مشـکالت بخـش طراحـی و رنگـرزی منسـوجات بـا همـت 
تولیدکننـدگان و بخـش صنعـت و دانشـگاه برطـرف شـده، بیـان کـرد: 
اکنـون صنعـت نسـاجی قـادر اسـت به رشـد خـود ادامـه داده و سـهم 
35 درصـدی تولیـدات خـود در بـازار داخـل را بـه 70 درصـد افزایـش 

بدهـد و یـک بـار دیگـر رشـد و شـکوفایی تولیـد را تجربـه کنـد.

جنابان آقایان: 
محسن آهنگریان، محمدرضا مقدم، علی فرهی، سیدجواد 
سجادی، اکبر لباف، شاهین کاظمی، محمد علی عامری، رضا 
علیمردان  مقصودی،  عباس  الجوردی،  رضا  سید  حمیدی، 
حسن  کاردان،  حسن  مقدم،  اخوان  عبدالحسین  شیبانی، 
نیلفروش زاده، محمدجعفر شهالیی، محمود زینی، حسنعلی 
رمضانی، سیدجعفر حسینی، مهدی ضابطی طرقی، احمدرضا 

استاد زاده، محمدعلی مقدم، سعید دبستانی

انتخاب شایسته حضرات عالی را به عنوان اعضای جدید هیئت 
و  گفته  تبریک  صمیمانه  ایران،  نساجی  صنایع  انجمن  مدیره 
توفیقات روزافزون شما گرامیان را در این سمت خطیر و مهم از 

ایزد منان، مسئلت می نمایم.

جمشید بصیری طهرانی

ظرفیت ایجاد 500 هزار شغل در صنعت نساجی وجود دارد

رئیـس اتـاق ایـران در نامه هـای جداگانـه ای بـه وزیـر صنعـت، معدن و تجـارت و 
رئیـس کل بانـک مرکـزی، نگرانی فعاالن اقتصادی از شـیوه تخصیـص ارز و تأمین 
مـواد اولیـه را بـه ایـن مسـئوالن دولتی ابـراز کرد. غالمحسـین شـافعی در نامه خود 
بـه محمد شـریعتمداری وزیـر صنعت، معدن و تجارت با اسـتناد بـه مراجعات فعاالن 
بخـش خصوصـی به اتاق ایران آورده اسـت: سیاسـت های ارزی و تجـاری متخذه در 
طـی 3 مـاه گذشـته به نحوی اسـت کـه واحدهای تولیـدی در تأمین مـواد اولیه خود 
بـا مشـکل مواجه شـده اند. به جهت اطاله زمـان تخصیص ارز در سـامانه نیما، امکان 
واردات و تأمیـن مـواد اولیه محدود شـده اسـت. متأسـفانه آن بخش از مـواد اولیه که 
توسـط واحدهـای بـزرگ پتروشـیمی و فلـزی داخلـی تولیـد و عرضـه می شـود نیـز 
شـرایط بهتـری از مـواد وارداتـی ندارد. اوال عرضـه این واحدها کاهش یافتـه و ثانیا با 
عـدم شـفافیت روبه روسـت و تولیدکنندگان مجبـور به خرید ایـن مواد از بـازار آزاد به 

نرخ هایـی بسـیار بیشـتر از نرخ های متناظر با دالر رسـمی هسـتند.

نگرانی از نحوه تخصیص ارز و 
تأمین مواد اولیه تولید
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جنابان آقایان: 
احمد قصابی، مدیریت محترم کارخانجات نساجی خوی 

حاج عزیز بکتاش، مدیریت محترم فرش افشار زرینه
محمود ضرابی، مدیریت محترم شرکت نانوپوشاک مهیار

غالمعلی سرتاج، مدیریت محترم شرکت مان ریس

عنوان  به  را  مدیریت تان  تحت  شرکت های  شایسته  انتخاب 
واحد نمونه صنعتی در مراسم روز ملی صنعت و معدن سال 1397 
صمیمانه به حضرات عالی و کلیه پرسنل و کارکنان شرکت های 
تحت امرتان تبریک گفته و توفیقات روزافزون شما گرامیان را در 

عرصه مقدس تولید و صنعت کشور از خداوند متعال خواستارم.

جمشید بصیری طهرانی

خبرنامهخبرنامه

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت 
صنعــت، معدن و تجــارت از تولید 20 میلیون 
مترمربع فرش ماشــینی در ســه ماهه نخست 
افسانه محرابی  مهندس  ســال جاری خبرداد. 
در گفتگــو با پایگاه خبــری عصر فرش گفت: 
در ســال 96 میزان تولید فرش ماشینی حدود 
94 میلیــون مترمربع بوده که نســبت به تولید 
ســال 95 حدود 4 درصد رشــد داشــته است. 
به گفته وی، صادرات انواع کف پوش نســجی 
ماشــینی در ســال 96 به ارزش 380 میلیون 
دالر، معــادل 40 درصــد ارزش کل صادرات 
نســاجی و پوشاک کشور بوده و نسبت به سال 
95 میزان 20 درصد رشد داشته است. محرابی 
خاطرنشــان کرد: با عنایت بــه آمار مندرج در 
سامانه مدیریت فرآیند هماهنگ وزارت متبوع، 

در حوزه فرش ماشینی در سال 96 مجموعا 59 
واحد ایجادی و دارای طرح توســعه با اشتغال 

بیش از 1100 نفر راه اندازی شد. 
بــه گفته محرابی، طبق آخرین آمار مندرج در 
سامانه مدیریت فرآیند هماهنگ وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و بررســی های صورت گرفته، 
در حال حاضر تعداد 996 واحد فعال به ظرفیت 
137 میلیون مترمربع با اشتغال بیش از 28000 
نفر در سطح کشــور دارای تولید فرش ماشینی 
هســتند. وی افزود: صنعت فرش ماشــینی با 
اشتغال 29 هزار نفر حدود 11 درصد از اشتغال 
صنعت نســاجی کشور را به خود اختصاص داده 
اســت و از میزان 54 هزار نفر اشــتغال حوزه 
نساجی در اســتان اصفهان، حدود 20 هزار نفر 
یعنی تقریبا 40 درصد در حوزه فرش ماشــینی 

مشغول فعالیت می باشند. 
محرابی تاکید کرد: طبق آمار تا پایان ســال 
96 در شهرســتان های آران و بیدگل و کاشان 
در اســتان اصفهان 865 واحد فعال )86 درصد 
کل واحدهــای فرش ماشــینی( با 18 هزار نفر 
اشتغال، مشغول فعالیت بوده اند و سرمایه گذاری 
تغییر چندانی در مقایسه با سال گذاشته نداشته 
اســت. وی درباره میزان واردات و صادرات نخ 
آکریلیک فرش ماشــینی نیز گفت: واردات نخ 
آکریلیک در سال 96 به  میزان حدود 6000 تن 
و بــه ارزش 29 میلیون دالر بوده که با کاهش 
وزنی 40 درصد نســبت به سال 95 مواجه بوده 
است. همچنین صادرات کاالی مذکور در سال 
96 بــه میزان 9000 تن و در ســال 95 حدود 

2200 تن بوده است.

تولید ۲0 میلیون مترمربع فرش ماشینی در سه ماهه اول 97

همچنیـن در بخـش دیگـری از ایـن نامـه آمـده اسـت: به واسـطه این مشـکالت 
و نبـود چشـم انداز مشـخصی دال بـر رفـع آن هـا، برخـی واحدهـا در آسـتانه کاهش 
تولیـد و تعدیل نیـروی کار قـرار گرفته اند. بدین وسـیله مراتب نگرانـی تولیدکنندگان 
به عنـوان محـور اقتصـاد کشـور را خدمـت جنابعالـی کـه همیشـه بـا تدبیـر الزم 
راهگشـای مشـکالت بخش خصوصی واقعی کشـور هسـتید منعکس می کنـم و در 
همیـن رابطـه درخواسـت عاجل برای بررسـی موضـوع و اتخاذ تدابیر راهگشـا جهت 
حفـظ تولیـد نیمه جان کشـور، از جانب بخـش خصوصی از آن مقام عالـی و همکاران 

دارم. محترمتان 
از  بخـش خصوصـی  نگرانـی  مراتـب  دیگـر  نامـه ای  در  شـافعی  غالمحسـین 
سیاسـت های ارزی را بـه ولـی اهلل سـیف رئیـس کل بانک مرکـزی ابراز کرده اسـت. 
در متـن نامـه شـافعی به سـیف با اشـاره بـه مراجعـه فعـاالن تولیـدی در بنگاه های 
کوچـک و متوسـط بـه اتاق در زمینه مشـکالت تأمین ارز، آمده اسـت: مراجعـان ابراز 
می دارنـد کـه صـف تخصیص ارز در سـامانه نیمـا برای کلیـه ارزها مرتبـا طوالنی تر 
می شـود و برخـی از واحدهـا بیـش از یـک مـاه اسـت کـه موفق بـه تأمیـن ارز خود 
از طریـق سـامانه مذکـور نشـده اند. وضعیت موصوف باعـث ایجاد مشـکل در تأمین 
مـواد اولیـه کارخانه ها شـده و بـه تولید و صـادرات این واحدها لطمه وارد کرده اسـت.
شـافعی در بخش دیگری از این نامه خواسـتار شـده اسـت: الزم و ضروری اسـت 
کـه در ایـن خصوص چاره اندیشـی عاجل شـود، در غیر این صورت آثـار وضع کنونی 

در ماه هـای آینده در تولید کشـور آشـکار خواهد شـد. 
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عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و نایب رئیس انجمن صنایع نساجی ایران 
گفت: ساخت ماشین آالت صنعت نساجی در کشور رو به رشد است اما تا رسیدن 
به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد. علیمردان شیبانی در برنامه »کاالی ایرانی« 
رادیو اقتصاد ضمن پاسخ به این پرسش که چرا به رغم وجود توان باالی ساخت 
ماشــین آالت صنعت نساجی در کشــور، تولیدکنندگان داخلی دستگاه های دست 
دوم را از خــارج وارد می کنند، افزود: صنعتگران نســبت به تولید داخلی کم اقبال 
نیســتند بلکه اســتفاده از کاالهای ســاخت داخل را افتخار خــود می دانند. وی 
همچنین اظهار داشــت واقعیت امر این است که ایران تا سال گذشته تولیدکننده 

ماشــین آالت نبوده بلکه به تازگی در این حوزه وارد شده است.
نایب رئیس انجمن صنایع نســاجی ایران گفت: الزمه حرکت در این مســیر 
وجــود امکانات مناســب، تجربه کافی، آموزش، دانش، فنــاوری و مواردی از 
این دســت اســت. وی افزود: خوشــبختانه متخصصان داخلی طی سال های 
اخیر حرکت های رو به رشــدی برای ســاخت ماشــین آالت صنعت نســاجی 
در کشــور انجام داده اند. شــیبانی همچنین در پاســخ به این ســوال که چرا 
تولیدکنندگان داخلی ماشــین آالت دســته دوم نســاجی را بر تولیدات ساخت 
داخــل ترجیح می دهند، اظهار داشــت: قیمت و عملکرد ماشــین آالت در این 
خصوص بســیار تعیین کننده اســت. وی به رادیو اقتصاد گفت: اگر صنعتگران 
داخلی ماشــین آالت با کیفیت و قیمت مناسب تولید کنند، فعاالن حوزه صنعت 
نساجی دســتگاه های ساخت داخل را بر تجهیزات خارجی ترجیح خواهند داد و 

شکی در این قضیه نیست.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و نائب رئیس انجمن صنایع نساجی ایران 
افزود: صنعت ســاخت ماشین آالت نســاجی در داخل رو به رشد است ولی هنوز 
مملکت در جایگاهی قرار ندارد که از واردات ماشــین خوب خارجی در این حوزه 
 یاز باشــد. وی همچنین در پاسخ به سوال یکی از شنوندگان برنامه کاالی ایرانی 
رادیــو اقتصاد مبنی بر اینکه چرا قیمت پارچه های فاســتونی ایرانی خیلی گران 
اســت، اظهار داشت: این سوال را باید از دولتمردان پرسید که چرا با دریافت نرخ 
باالی ســود بانکی، عوارض و مالیات سنگین، باال بردن تعرفه مواد اولیه وارداتی 

و موارد مشــابه دیگر سبب افزایش هزینه تولید در جامعه می شوند.
شیبانی اذعان داشــت: برای مثال تعرفه واردات پنبه در ایران 5 درصد است 
این در حالی اســت که ساالنه باید بین 120 تا 130 هزار تن پنبه از خارج وارد 
شــود. وی تصریح کرد: نســاجی در زمره بزرگتریــن، مهم ترین و قدیمی ترین 
صنایع جهانی اســت که به  دلیل اشــتغال زایی باال و همینطــور نقش صنعتی، 
اقتصــادی و اجتماعی فوق العــاده همواره مورد توجه کشــورها و اقتصادهای 
بزرگ دنیا بوده اســت. نایب رئیس انجمن صنایع نســاجی ایران یادآور شد: با 
توجه به مزیت های بی شــمار صنعت مزبــور ضرورت ایجاب می کند دولتمردان 
دســت تولیدکنندگان این عرصه را به گرمی بفشارند و از آنان به معنای واقعی 

کنند. حمایت 

در پـی نوسـانات بـازار ارز، بـازار پارچـه و نخ نیـز از قاعده افزایـش قیمت ها 
مسـتثنی نمانـده و در رکـود بـه سـر می بـرد. از سـوی دیگـر رئیـس اتحادیـه 
خبـر  گمـرک  از  وارداتـی  پارچه هـای  ترخیـص  عـدم  از  پارچـه  بنکـداران 
می دهـد. امیـر قدیمـی نـژاد، دربـاره تاثیـر نوسـانات بـازار ارز بر بخـش پارچه 
اظهـار کـرد: بـه نسـبت آنکـه نرخ دالر سـیر صعـودی داشـته، رنگ و نـخ نیز 
افزایـش قیمـت داشـته و از طـرف دیگـر میـزان موجـودی تولیدکننـدگان و 
عرضه کننـدگان در بـازار کاهـش یافتـه اسـت. عـالوه بـر این، در حـال حاضر 
پروسـه ترخیـص کاال از گمـرک بیـش از یـک تـا دو مـاه طـول می کشـد؛ به 
طـوری کـه برخـی واردکننـدگان کـه پارچه هایشـان مناسـب فصـل بهـار و 
تابسـتان بـوده از شـب عیـد بـه دلیـل تعرفه هـا، در گمـرک مانـده و همچنان 

در انتظـار ترخیـص هسـتند. 
بـه گفتـه وی، ایـن پارچه هـای وارداتی کـه بیشـتر از چین و تعـداد محدودی 
از ترکیـه وارد می شـود دیگـر بـرای فصـل پاییز و زمسـتان مناسـب نیسـتند که 
موجـب زیـان واردکنندگان شـده اسـت. به گـزارش ایسـنا، قدیمی نژاد با اشـاره 
بـه اینکـه مـواد اولیـه در بـازار موجود نیسـت و بـه همیـن دلیل تولیـدات داخل 
کاهـش داشـته و کارخانه هـای تولیدکننده در حـال تعطیلی هسـتند، اظهار کرد: 
میـزان عرضـه و موجودیـت جنـس در بـازار بـا یکدیگـر مرتبـط اسـت و زمانی 

کـه کاال در بـازار یافـت نشـود،  میـزان عرضـه نیز به تبـع آن کاهـش می یابد.
رئیـس اتحادیـه بنکداران و طاقه فروشـان تاکیـد کرد: در حـال حاضر موضوع 
احتـکار جنـس در بـازار وجـود نـدارد، چراکـه پارچه باید بـه فصل مناسـب خود 
عرضـه شـود؛ مسـئله احتـکار مطـرح نیسـت و هـر کـس کـه چنیـن قصـدی 
داشـته باشـد، خـودش ضـرر می کنـد زیـرا نمی تـوان پارچـه تابسـتانی و بهـاره 
را در پاییـز وارد بـازار کـرد. همچنیـن پارچه هـا بسـته بـه رنـگ، طـرح، مـد و 
فصـل بـه کار می رونـد و ایـن چهـار عامـل مکمل یکدیگـر هسـتند. وی افزود: 
اظهـارات بیان شـده دربـاره نفروختـن جنـس از سـوی بازاریـان بـه مغـازه داران 
درسـت نیسـت، زیـرا بدیـن ترتیـب بـازار خالـی از جنـس خواهد شـد امـا آنچه 
واضـح و غیرقابـل انـکار اسـت مسـئله کسـادی بـازار بـه دلیـل نبود ثبـات نرخ 

است. دالر 
در پـی نوسـانات بـازار ارز، پارچـه و مـواد اولیـه آن نیـز تحـت تاثیـر قـرار 
گرفـت و بـه گفتـه دسـت اندرکاران ایـن بخـش، در حالـی کـه دولـت از تامین 
ارز  پارچـه  واردکننـدگان  داده،  خبـر  واردکننـدگان  بـرای  تومانـی   4200 دالر 
دولتـی دریافـت نکرده انـد و بـرای واردات، ارز بـا نـرخ آزاد تهیـه می کننـد. این 
در شـرایطی اسـت کـه تولیدکننـدگان هـم از سـال گذشـته بـه دلیـل واردات 
محصـول چینـی و تـرک دسـتخوش تغییـرات و زیان هایـی شـدند تـا آنجاکـه 
برخـی تولیدکننـدگان داخـل برای آنکـه بقای خـود را حفظ کنند، از برندسـازی 
منصـرف شـده و محصـوالت ایرانـی خـود را بـا مارک هـای خارجـی کـه بـه 

صـورت کیلویـی بـه فـروش می رسـد، روانـه بـازار کردنـد.

تولید رو به رشد ماشین آالت 
نساجی در داخل

پارچه های وارداتی پشت درهای 
گمرک ماند
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و  تولید کننـدگان  صنـف  اتحادیـه  رئیـس 
عامـل  اصلی تریـن  گفـت:  پوشـاک،  فروشـندگان 
بی رویـه  واردات  تولیـدی،  واحد هـای  تعطیلـی 
جدیـد  قوانیـن  بـه  توجـه  بـا  کـه  بـود  پوشـاک 
ایـن رقـم بـه کمتـر از 20 درصـد رسـیده اسـت. 
ابوالقاسـم شـیرازی در گفتگـو با خبرنـگار صنعت، 
تجـارت و کشـاورزی باشـگاه خبرنـگاران جوان، با 
اشـاره بـه شـرایط مطلـوب تولیدکنندگان پوشـاک 
در کشـور، اظهـار کـرد: پـس از عبـور از رکـود 2 
سـاله بـازار پوشـاک کـه منجـر بـه تعطیلـی 70 
درصـد واحد هـای تولیـد شـده بـود، بـا توجـه بـه 
شـعار حمایـت از کاالی ایرانـی و پشـیبانی دولـت 
و اتـاق اصنـاف از تولیدکننـدگان پوشـاک، جـان 
تـازه ای بـه کالبـد فعـاالن این حـوزه دمیده شـده 

. ست ا
و  تولید کننـدگان  صنـف  اتحادیـه  رئیـس 
مشـکالت  بـه  اشـاره  بـا  پوشـاک  فروشـندگان 

تولیدکننـدگان پوشـاک تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه 
نوسـانات بـازار ارز، بـرای تهیـه مـواد اولیـه وارداتی 
امـا  هسـتیم،  مواجـه  مشـکالتی  بـا  کار  خـرج  و 
موضـوع  ایـن  کـردن  برطـرف  بـرای  تالش هایـی 
صـورت گرفتـه اسـت تـا بتوانیـم در کنـار بازار های 
داخلـی صـادرات نیز داشـته باشـیم. وی با اشـاره به 
ممنوعیـت ورود برخـی برند هـا به بازار داخـل تأکید 
کـرد: وزارت صمـت دسـتورالعملی بـرای ممنوعیـت 
بـه  توجـه  بـا  کـه  داشـت  برند هـا  برخـی  واردات 
تولیـدات  بـه  نیـاز  داخلـی  تولیدکننـدگان  توانایـی 
خارجـی در کشـور نیسـت و شـرکت های خارجی که 
مجـوز فعالیـت واردات دارنـد با  هدف تولیـد در بازار 

می کننـد. فعالیـت  کشـور  پوشـاک 
شـیرازی بـا بیـان اینکـه مـردم بـرای حمایـت از 
تولیـدات داخلـی بایـد توقـع خـود را پاییـن بیاورنـد 
و بیشـتر حمایـت کننـد، بیـان کـرد: تولیدکننـدگان 
داخلـی تمـام تـالش خـود را بـرای ارائـه پوشـاک 

بـا قیمـت و کیفیـت مناسـب انجـام می دهنـد و در 
ایـن میـان مردم بایـد در جهـت حمایـت از تولیدات 
صنعـت  تـا  بیاورنـد  پاییـن  را  خـود  توقـع  داخلـی 

پوشـاک در کشـور رشـد کنـد.
و  تولید کننـدگان  صنـف  اتحادیـه  رئیـس 
فروشـندگان پوشـاک بـا اشـاره بـه نقـش دولـت 
دوبـاره  فعالیـت  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  تصریـح 
تولیدکننـدگان پوشـاک، دولـت می توانـد در قالـب 
عـوارض  و  مالیـات  دریافـت  از  حمایتـی،  برنامـه 
صـرف نظـر کنـد تـا صنعـت پوشـاک در کشـور 
تأمیـن  بـرای  ارز  وی؛  گفتـه  بـه  بگیـرد.  شـکل 
مـواد اولیـه وارداتی  پوشـاک تخصیص داده شـده 
اسـت. شـیرازی در پایـان بـا اشـاره بـه وضعیـت 
بـا  گفـت:  پالسـکو  پوشـاک  تولیدکننـدگان 
کلنگ زنـی بنیـاد مسـتضعفین در روز عیـد قربـان، 
قرار شـده اسـت ظرف 24 ماه سـاختمان پالسـکو 

شـود. ذی نفعـان  تحویـل  و  سـاخته 

کاهش واردات پوشاک

حضور ترک ها در بازار ایران محدود می شود

براســاس قانون، واردات تمامی کاال هایی که امکان تولید آن در کشــور 
وجود دارد یا برای تولید آن ظرفیت ایجاد شــده است نباید به کشور انجام 
شود و پوشاک نیز از جمله کاال هایی است که امکان تولید آن متناسب با نیاز 
کشور وجود دارد و طی سال های گذشته نیز ظرفیت مناسبی برای تولید این 
کاال ها در کشور ایجاد شده است. در همین رابطه، عضو کمیسیون حمایت از 
تولید ملی مجلس گفت: کیفیت برند های پوشاک داخلی با برند های خارجی 
قابل رقابت اســت بنابراین ضرورتی ندارد تا این کاال ها به کشور وارد شود. 
البته براساس قانون به دولت اجازه داده شده است تا واردات کاالیی که قرار 

است مجوز واردات را اخذ کند با شرط تولید در داخل باشد.
به گــزارش میزان، مهرداد الهوتی تصریح کــرد: 30 درصد از کاال های 
تولیدی توســط کشــور هایی که مجوز واردات به آنها داده شده است باید 
به کشــور های هدفی که خود بازار آنها را به دست می آورند صادر شود، اما 

متاسفانه ضعف نظارت موجب شده است تا این قرارداد ها یا تفاهم نامه ها به 
درستی اجرا نشــود. این مقام مسئول خاطرنشان کرد: کمیسیون حمایت از 
تولید ملی تالش می کند تا حضور ترک ها در بازار عرضه پوشــاک ایران را 
محدود کند و تفاهم نامه ای که به منظور سرمایه گذاری مشترک منعقد شده 
است، جنبه اجرایی به خود بگیرد و آنگونه نباشد که ترک ها تنها بازار ایران 
را در اختیار داشته باشند. او اضافه کرد: پوشاک ترک باید در ایران و با مواد 
اولیه ایرانی تولید شود و 30 درصد صادرات آن از مبدأ ایران انجام شود و از 
ســوی دیگر عرضه این پوشاک نیز به صورت محدود باشد. الهوتی با بیان 
اینکه امکان فســخ چنین قرارداد یا تفاهم نامه هایی وجود دارد، تصریح کرد: 
وزارت صنعت مکلف اســت این قرارداد را فسخ کند و کمیسیون حمایت از 
تولید ملی، همه تالش خود را برای حمایت از تولیدکنندگان پوشاک کشور 

انجام خواهد داد.
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مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد ماکو در 
شورای اداری شهرستان ماکو گفت: 60 درصد 
پوشاک واردشده به بازار ایران با نام ترکیه ولی 
تولید چین است. غالمرضا سلیمانی با اشاره به 
اینکه باید سیاســت های منطقه در جهت جذب 
تولیدکنندگان ترکیه و چین تدوین شود افزود: 
تولید پوشــاک در داخل توان رقابت با مشــابه 
خارجی را دارد و این در حالی است که می توان 
ایــن محصوالت را بــه مراتــب ارزان تر و با 
کیفیت تر در داخل کشور تولید کرد. به گزارش 
پایگاه خبــری منطقه آزاد ماکو، ســلیمانی با 
اشــاره به اینکــه یکــی از ماموریت های ملی 

و فراملی ســازمان منطقــه آزاد ماکو ارتباط با 
بخش ســرمایه گذاری و اقتصــادی بین المللی 
اســت افزود: باید زمینه های الزم برای جذب 
ســرمایه گذار برای رونق و توســعه اقتصادی 

منطقه و کشور فراهم شود. 
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد ماکو تصریح 
کــرد: نظــام مدیریتــی اصــول می خواهد و 
متاسفانه این اتفاق به صورت اصولی و علمی 
رخ نداده اســت. وی با اشــاره به لزوم تغییر 
الگوهای کهنه و نادرســت و تزریق مدل های 
علمی در توســعه منطقه گفــت: آرمان گرایی 
خوب اســت اما بایــد واقعیت ایــن جامعه را 

پذیرفت و همگام با دنیــا با علم و تکنولوژی 
به ســمت جلو حرکت کرد. ســلیمانی با انتقاد 
از دوقطبی کردن منطقــه و پرهیز از هرگونه 
سیاســی کار گفت: امروز به همدلی و آرامش 
نیــاز داریم. توســعه پایدار منطقــه آزاد ماکو 
در ســایه دلســوزی، همت و همدلی مردم و 
از  پایان  مســئولین محقق می شــود. وی در 
کلنــگ زنی دهکده لجســتیک به مســاحت  
700 هکتار در آینده نزدیک خبر داد و افزود: 
همگام با ســاخت و سازها و توسعه باید مردم 
را همــراه و همگام کرد تا بعد از ســاخت، در 

کنند. کمک  مسئوالن  به  نگهداری 

۶0 درصد پوشاک وارداتی، با نام ترکیه ولی تولید چین است

مدیـرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان یـزد با 
اینکـه فارغ التحصیـالن رشـته نسـاجی  بیـان 
گفـت:  نشـدند  کار  بـازار  جـذب  اسـتان  در 
کارخانه هـای  سـال ها  ایـن  در  متأسـفانه 
خوشـنام نسـاجی یزد تعطیل شـدند. عباسـعلی 
دانافـر پیـش از ظهـر سه شـنبه 26 تیرمـاه در 
سـتاد راهبـری و مدیریـت اقتصـاد مقاومتـی 
اسـتان کـه در سـالن کوثـر اسـتانداری یـزد 
برگـزار شـد، بـا اشـاره به اینکـه بحـث ایجاد 
اسـت  ارزشـمند  اسـتان  در  نسـاجی  مـوزه 
گفـت: نیازمنـد احیـای ایـن صنعت در سـطح 
نسـاجی  صنعـت  زیـرا  هسـتیم  یـزد  اسـتان 
بـا قدمـت یـزد بـه حسـاب  از صنایـع  یکـی 
می آیـد و اشـتغال فراوانـی نیـز داشـته اسـت. 
اسـتان  نسـاجی  موجـود  آسـیب های  بـه  وی 
یـزد اشـاره کـرد و افـزود: متأسـفانه در ایـن 
تعطیـل  یـزد  خوشـنام  کارخانه هـای  سـال ها 
کـه  هسـتند  تعطیلـی  حـال  در  یـا  و  شـده 

نیازمنـد توجـه بـه آنهـا هسـتیم.
بسـیاری  متأسـفانه  اینکـه  بیـان  بـا  دانافـر 
بـازار  جـذب  دانشـگاهی  فارغ التحصیـالن  از 
کار نشـدند و بـه نوعـی افـراد غیرمرتبـط در 
صنایـع مختلـف اسـتان فعالیت دارنـد تصریح 
فعالیت هـا  احیـای  یـا  و  شـروع  بـرای  کـرد: 
و صنایـع مختلـف اسـتان کارهـای زیربنایـی 
الزم اسـت و بایـد بـه شـکلی عمـل شـود که 
نیـز  اسـتان  در  رشـته  ایـن  فارغ التحصیـالن 
بـدون دغدغـه بتواننـد بـه کار گرفتـه شـوند. 
یـزد  اسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  مدیـرکل 
نسـاجی  صنعـت  فعالیـت  کـرد:  خاطرنشـان 
در اسـتان را بایـد سـنجید کـه بـه چـه اندازه 
و  کـرده  حـل  را  اسـتان  در  بیـکاری  میـزان 
اینکـه چـه تعداد از دانشـجویان این رشـته را 

بـه کار گرفتـه اسـت.
رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت 
یـزد نیـز بـا بیـان اینکـه عملکـرد 99 درصـد 

بـوده  موفقیت آمیـز  یـزد  نسـاجی  واحدهـای 
تومـان  میلیـارد   90 تاکنـون  افـزود:  اسـت 
واحـد   110 بـه  تولیـد  رونـق  تسـهیالت 
محمدرضـا  اسـت.  شـده  داده  یـزد  نسـاجی 
از  یـزد  اسـتان  داد:  ادامـه  علمداریـزدی 
حـوزه  ایـن  در  زیـادی  بسـیار  ظرفیت هـای 
برخـوردار اسـت و می توانیـم بیشـترین بهـره 
بـرداری در حـوزه نسـاجی را داشـته باشـیم 
و  نـوآوری  نیازمنـد  ایـن موضـوع  البتـه  کـه 
حمایـت ویـژه در این صنعت اسـت. اسـتاندار 
مرکـز  یـزد  اسـتان  اینکـه  بیـان  بـا  یـزد 
احیـای  راسـتای  در  و  اسـت  نسـاجی کشـور 
ویـژه ای صـورت  اهتمـام  بایـد  ایـن صنعـت 
گیـرد، اظهـار داشـت: در این راسـتا بایسـتی 
خریـد  بـرای  ایرانـی  هـر  تـا  کـرد  تـالش 
محصـوالت نسـاجی بـه ایـن اسـتان مراجعه 
توجـه  مـورد  بایسـتی  مهـم  ایـن  کـه  کنـد 

گیـرد.  قـرار  همـگان 

کارخانه های نساجی خوشنام یزد تعطیل شدند
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گزارش ویژه

و  نساجی  »صنعت  ماهنامه  گزارش  به 
عادی  پنجاه هفتمین مجمع عمومی  پوشاک«، 
سالیانه همراه با انتخابات هجدهمین دوره هیئت 
مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، روز یکشنبه 
بازرگانی،  اتاق  در طبقه دهم  تیرماه 1397   17
صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. این 
جلسه بعد از حضور حداکثری اعضای انجمن و 
و  بازرگانی  اتاق  محترم  نمایندگان  نظارت  نیز 
وزارت کار، در ساعت 5 و 45 دقیقه بعدازظهر و 
با پخش سرود جمهوری اسالمی ایران و تالوت 
آیاتی چند از کالم اهلل مجید رسما آغاز به کار 
کرد. در ابتدای جلسه، مهندس جمشید بصیری 
رئیس وقت هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی 
ایران ضمن خیر مقدم به اعضای محترم انجمن 
هیئت  انتخاب  خواستار  جلسه،  در  حاضرین  و 

رئیسه اداره مجمع گردید و با تایید حضار، آقای 
به  بصیری  مهندس  رئیس،  عنوان  به  آهنچی 
عنوان  به  دالویز  عظیم  رئیس،  نایب  عنوان 
منشی، و مهندس اهری و حاج آقای نخباف به 
عنوان ناظر، هیئت رئیسه اداره جلسه را تشکیل 

دادند و اداره جلسه را بر عهده گرفتند.
مهندس  آقای  رئیسه،  هیئت  استقرار  از  بعد 
حضور  با  مجمع  اینکه  به  اشاره  با  بصیری 
اکثریت اعضای انجمن رسمیت یافته است، به 
 57 فعالیت های  با  ارتباط  در  خود  گزارش  ارائه 
ساله انجمن صنایع نساجی ایران و نیز گزارش 
که  پرداخت  انجمن  گذشته  سال  یک  عملکرد 

مشروح صحبت های ایشان بدین شرح است:

»خدمت تمامی اعضای محترم انجمن صنایع 

عرصه  تالشگران  و  صنعتگران  ایران،  نساجی 
کلیه  و  جلسه  در  حاضر  پوشاک  و  نساجی 
مقدم  و  می کنم  عرض  سالم  گرامی  میهمانان 
همه شما حضار گرانقدر را به پنجاه و هفتمین 
مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره انجمن 

صنایع نساجی ایران گرامی می دارم.
گرامیان  شما  از  بسیاری  که  همانطور 
ساله،   57 قدمتی  با  انجمن  این  مستحضرید 
صنایع  کارفرمایان  »سندیکای  نام  با  ابتدا  در 
در  ایران«  مصنوعی  الیاف  و  پنبه ای  نساجی 
توسط   1340 سال  اردیبهشت ماه  ششم  تاریخ 
حسن  شادروانان  همانند  توانایی  رادمردان 
ضیا  دکتر  الجوردیان،  اکبر  کورس، 
حاج  تفضلی،  حسن  حاج  طاهری، 
آرا،  فرمان  مصطفی  مقدم،  عبداهلل 

آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت
گزارشی از مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران

دکتر شیبانی به نیابت از اعضای هیئت مدیره وقت انجمن صنایع نساجی ایران، در حال قرائت پیام تقدیر از مهندس بصیری 
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کاشانی  علی  پورقدیری،  احمد  حاج 
هاشمی،  قاسم  پورکاشانی،  ناصر  پور، 
منصور  فاتح،  نژاد،  هاشمی  محسن 
این  زعمای  از  عمومی،  دکتر  و  یاسینی 
به  14 عضو شروع  با  و  پایه گذاری شد  صنعت 
به 33 عضو در سال  از آن  فعالیت کرد و پس 
دیگری  تشکل های  کرد.  پیدا  افزایش   1355
سندیکای  و  ایران  پشمی  سندیکای  همچون 
جوت نیز که جداگانه فعالیت می کردند، از سال 
)انجمن  سندیکا  در  ادغام  درخواست   1369
نتیجه ظرف حدود  را مطرح کردند و در  فعلی( 
یک سال، تعداد اعضا به 66 عضو افزایش پیدا 
تعداد  انجمن،  اعضای  افزایش  با  همگام  کرد. 
و  اصلی   5( نفر   6 از  نیز  مدیره  هیئت  نفرات 
یک علی البدل(، به 7 نفر در سال اول و 9 نفر 
پیدا کرد. همین  افزایش  بعدی  دوره  در   )2+7(
این تشکل  امروز که  به  تا  پیدا کرد  ادامه  روند 
با نام »انجمن صنایع نساجی ایران« با 20 نفر 
عضو هیئت مدیره شامل )15 عضو اصلی و 5 

نفر علی البدل( فعالیت می کند. 
به موازات افزایش تعداد اعضای انجمن و نیز 
و  رشته ها  مدیره،  هیئت  نفرات  تعداد  افزایش 
زیرشاخه های متنوع صنعت نساجی وارد انجمن 
شدند و هم به عنوان عضو انجمن و هم در بین 
اتفاق  این  که  کردند  پیدا  حضور  مدیره  هیئت 
افزایش  باعث  بود و  اثرگذار  در آن زمان بسیار 
اعتبار و تاثیرگذاری انجمن صنایع نساجی ایران 
گردید. در پی همین توسعه کمی اعضا، انجمن 
نیازهای  برآورده کردن  به منظور پاسخگویی و 
در  مشاورانی  جذب  به  اقدام  اعضا،  مختلِف 
اجتماعی،  تامین  و  کار  مالیاتی،  امور  زمینه های 
بازرگانی  نقل،  و  حمل  گمرکی،  حقوقی، 
بین المللی و غیره نمود و این مشاوران به تمامی 
سواالت و مسائل مبتالبه فعاالن صنعت نساجی 

و اعضای انجمن پاسخ می گفتند.
و  خواسته  بر  بنا  پیشرفت ها،  این  متعاقب 
ایران، ساختارهای  همت انجمن صنایع نساجی 
جامعه  و  پنبه  خدمات  شرکت  نظیر  جدیدی 
انجمن  کمک  به  ایران  نساجی  متخصصین 
با  نساجی  صنایع  انجمن  و  شدند  اندازی  راه 

گزارش ویژه

هیئت رئیسه اداره مجمع از چپ به راست: آقایان بصیری، آهنچی، نخباف، دالویز، اهری

آقایان سیدرضا الجوردی، جمشید بصیری، علیمردان شیبانی

آقایان جمشید بصیری، علیمحمد شریفی
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گزارش ویژه

مشارکت مشاوران و اعضای وقت هیئت مدیره، 
دولتی،  ارگان های  و  دستگاه ها  در  توانست 
نفوذ  کشور  تصمیم گیر  نهادهای  و  وزارتخانه ها 
نیز  انجمن  اساسنامه  در  که  همانگونه  و  کرده 
تاکید شده، در راستای منافع کل صنایع نساجی 
حافظ  قانون،  چارچوب  در  و  بردارد  گام  کشور 
با  همگام  باشد.  نساجی  صنایع  صاحبان  منافع 
از  کمیته   17 انجمن،  تشکیالتی  توسعه  همین 
ایجاد  انجمن  در  نساجی  تخصصی  رشته های 
که   89/6/14 تاریخ  تا  کمیته ها  این  که  گردید 
منظم  به شکل  داشتم،  فعال  انجمن حضور  در 

جلسات خود را برگزار می کردند.
دو  در  امروز  به  تا  داشته ام  افتخار  اینجانب 
از نظر من مقدس  مقطع خدمتگزار کارفرمایاِن 
انجمن صنایع نساجی باشم. در مقطع اول و از 
صنایع  انجمن  دبیر  عنوان  به  که   1367 سال 
تا  کردم  آغاز  را  خود  فعالیت  ایران  نساجی 
این  در  سال   22 مدت  به  تقریبا   1389 تیرماه 
سمت انجام وظیفه نمودم و با احتساب دو سال 
سال   24 مجموعا  مدیره،  هیئت  در  عضویت 
در  حضورم  قبلی  دوره  در  خدمت رسانی  افتخار 
انجمن صنایع نساجی ایران را داشتم و در مقطع 
دوم از خرداد 1394 تاکنون انجام وظیفه نمودم.
از جمله دستاوردهای مهمی که در آن دوران 
و با پشتیبانی، تشویق و مساعدت هیئت مدیره 
محترم و اعضای انجمن حاصل شد، می توانم به 

موارد زیر اشاره کنم:
احداث ساختمان جدید دانشکده مهندسی    -
آموزش  و  امیرکبیر،  صنعتی  دانشگاه  نساجی 
بیش از 800 نفر از فرزندان یا کارگران صاحبان 
بنابر  بعدها  اقدام  این  صنایع نساجی کشور )که 
گفته آقایان مرحوم دکتر سلیمی رئیس دانشگاه 
آزاد،  دانشگاه  ریاست  جاسبی  دکتر  و  امیرکبیر 

الگویی برای تاسیس دانشگاه آزاد شد(،
-  خرید ساختمان فعلی انجمن صنایع نساجی 

ایران در خیابان تور،
-  ساخت بزرگ ترین هنرستان صنعتی کشور 
پنجم  ویرانگر  زلزله  از  بعد  بم  شهرستان  در 

دی ماه 1382،
-  پایه گذاری و راه اندازی جامعه متخصصین 

آقایان غالمرضا علیمردانی، سیدحسن دسترنج

آقایان کاظمی، شهالیی نژاد، نیلفروش زاده

آقایان محمود زینی، حسن کاردان
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گزارش ویژه

نساجی ایران،
-  احداث و ایجاد شرکت خدمات پنبه ایران،

از  پنبه کشور  برای صندوق  بودجه  تامین    -
طریق دولت،

پنبه  واردات  ممنوعیت  رفع  و  کردن  آزاد    -
به کشور،

پرداخت شده  فروش  هزار  در  دو  استرداد    -
به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به صاحبان 
صنایع نساجی، دو بار اولی 189 میلیارد تومان و 

دومین بار جلوگیری از پرداخت.
-  دریافت 500 میلیون دالر از دولت به عنوان 
تسهیالت برای نوسازی و بازسازی ماشین آالت 

صنایع نساجی،
برای  صادراتی  مشوق های  برقراری   -
صادرکنندگان زیر نظر مرکز توسعه تجارت که 
به مدت 5 سال کلیه امور حسابداری، حسابرسی 
صنایع  انجمن  عهده  بر  مربوطه  بررسی های  و 

نساجی ایران قرار داشت،
-  و موارد دیگری که ذکر آن در این مجال 

نمی گنجد.

در  اینجانب  مسئولیت  پایان  از  بعد  البته 
ماهی  چند  و  سال  پنج  مدت  در  و   89 سال 
انجمن  دبیری  و  مدیره  هیئت  در  عضویت  که 
تالش ها  نیز  بودند  عهده دار  همکاران  دیگر  را 
و زحمات زیادی، هم از سوی دبیران وقت و هم 
صورت  مدیره،  هیئت  محترم  اعضای  جانب  از 
قبلی  ساالنه  گزارشات  در  آنها  شرح  که  گرفت 

ارائه شده و در اسناد انجمن موجود است.
بعد از این دوره، در تاریخ 26 خردادماه 1394 
دوره  مدیره  هیئت  انتخابات  و  عمومی  مجمع 
اکثریت  رای  با  مجددا  و  گردید  برگزار  گذشته 
اعضای محترم انجمن به عضویت هیئت مدیره 
درآمدم. متعاقبا در جلسه مورخ 17 اردیبهشت ماه 
1396 هیئت مدیره و پس از طرح نامه استعفای 
قبلی هیئت  ریاست  آقای مهندس مروج  جناب 
مدیره و عدم حصول نتیجه در منصرف نمودن 
ایشان از این تصمیم، هیئت مدیره انجمن مقرر 
داشتند که اینجانب به عنوان رئیس هیئت مدیره 
 17 مورخ  امروز  تا  و  کنم  وظیفه  انجام  انجمن 

در خدمت  ماه  به مدت 14  دقیقا  تیرماه 1397 
فعاالن صنایع نساجی و اعضای محترم انجمن 
هستم و به خصوص در مدت 14 ماه اخیر تمام 
تالش خود را به خرج داده ام که این انجمن 57 
و  حامی  و  مانده  سرپا  و  سربلند  همچنان  ساله 
پشتیبان منافع کارآفرینان صنایع نساجی کشور 

باشد.
نیست  تردیدی  ابدا  و  دارم  راسخ  ایمان  البته 
و  فعالیت  تداوم  برای  تشکل ها  و  انجمن ها  که 
تازه،  خون  به  دائما  خود،  کارایی  و  توان  حفظ 
سالم، مطلع و جامع  نگر، اندیشمند و وطن دوست 
این صورت گرفتار رکود  احتیاج دارند و در غیر 
و ناکارآمدی خواهند شد. انجمن صنایع نساجی 
در  طبیعتا  و  نیست  مستثنا  قاعده  این  از  نیز 
پایه  از  ای  عده  انجمن،  ساله   57 فعالیت  طول 
کهولت،  دچار  مرور  به  انجمن  ارکان  و  گذاران 
انجمن  از  و  شدند  افتادگی  ازکار  و  بازنشستگی 
متاسفانه  رفتند.  کنار  اجبار  به  نساجی  صنایع 
و  باید  که  آنطور  نتوانستند  نیز  بعدی  مجریان 
و  بگیرند  انجمن  در  را  گذشتگان  جای  شاید 
به رغم همه تالش ها و زحماتی که  نتیجه،  در 
و  خالصانه  انجمن  مدیره  اعضای محترم هیئت 
بدون کمترین چشمداشت انجام داده اند، برخی از 
انتظارات اعضا از انجمن برآورده نشده است. کما 
اینکه امروز تعداد اعضای پیوسته انجمن که حق 
عضویت پرداخت کرده اند 260 عضو است که در 
با تعداد اعضایی که انجمن در سال های  قیاس 
دارای  نساجی  واحد  نیز 9818  و  داشت  گذشته 

پروانه بهره برداری، بسیار اندک می نماید.
در واقع انجمن صنایع نساجی ایران به عنوان 
یکی از قدیمی ترین و ریشه دارترین تشکل های 
واسطه  به  و  می شود  شناخته  کشور  صنعتی 
نام  کشیدن  یدک  و  پیش زمینه  و  عقبه  همین 
»ایران« بر سردر و عنوان خود، انتظارات فعاالن 
این  با  است.  بیشتر  انجمن  این  از  نیز  نساجی 
حال شاهد هستیم که در سنوات اخیر، انجمن ها 
رسته های  یا  استان ها  در  نساجی  تشکل های  و 
مختلف رشد کرده اند و به شکل جداگانه و بعضا 
با  مکاتبه  و  جلسات  برگزاری  به  هم  با  موازی 
مسئوالن امر اقدام می کنند. شاید یکی از دالیلی 

که باعث شده که فعاالن نساجی در استان ها یا 
زمینه های مختلف این صنعت به شکل جداگانه 
که  بوده  این  بیاورند  روی  تشکل  تاسیس  به 
اندازه  به  نتوانسته  ایران  نساجی  صنایع  انجمن 
کافی و به شکل جامع به خواسته ها و نیازهای 
تمام فعاالن نساجی در سرتاسر کشور و در تمام 
شاخه های نساجی رسیدگی کرده و انتظارات را 

برآورده نماید.
این  زمان  از  برهه  این  در  اساس،  همین  بر 
می رود  ایران  نساجی  صنایع  انجمن  از  توقع 
بخش  چند  یا  و  یک  با  ارتباط  در  صرفا  که 
و  مالی  بنیه  از  که  نساجی  صنعت  از  خاص 
فعالیت  هستند  برخوردار  قوی تری  امکانات 
شاخه های  تمام  در  و  ننماید  معطوف  را  خود 
از  )اعم  ریسندگی ها  جمله  از  نساجی  صنایع 
و  مصنوعی  الیاف  پشمی،  پنبه ای،  سیستم های 
زیرمجموعه های آنها(؛ بافندگی ها )تاری پودی، 
پوشاک و صنایع  ماشینی؛  ...(؛ فرش  و  حلقوی 
وابسته به آن؛ رنگرزی، چاپ و تکمیل؛ رنگ و 
مواد تعاونی و شیمیایی؛ ماشین آالت و قطعات؛ 
دیگر،  متعدد  بخش های  و  بی بافت  منسوجات 
اعضای  جذب  به  اقدام  گذشته  همچون  مجددا 
این  تمامی  مشکالت  و  مسائل  و  کرده  جدید 

بخش ها را در دستور کار خود قرار دهد.
کنونی  شرایط  در  مهم  این  تحقق  قطعا 
صنعتی- اقتصادی کشور، به تنهایی از اعضای 
نمی آید  بر  انجمن  پرسنل  چند  و  مدیره  هیئت 
را  محترم  اعضای  همگی  همت  و  حمایت  و 
تعدادی  خود،  فعال  حضور  ضمن  تا  می طلبد 
برای  نیز  را  خود  هم رسته های  و  همکاران  از 
عضویت در انجمن صنایع نساجی ایران ترغیب 
از  بعد  این هدف محقق شود و  نمایید. چنانچه 
گذشته  همچون  انجمن،  فعال  اعضای  افزایش 
را  17گانه  تخصصی  کمیته های  مجددا  بتوانیم 
فعال  منظم  و  به شکل جدی  انجمن  داخل  در 
اطالعات  و  آمار  بتوانیم  آن  کنار  در  و  کنیم، 
وضعیت  از  را  به روزشده ای  و  صحیح  واقعی، 
فعلی صنایع نساجی گردآوری نماییم، آنگاه این 
آمار  استناد همین  به  که  فراهم می شود  امکان 
و اطالعات به سراغ مسئوالن و متولیان بخش 

مرداد 97، شمــــاره 291 صنعت نساجی و پوشاک12



گزارش ویژه

صنعت کشور رفته و کاستی های سنوات گذشته 
اهداف،  این  تحقق  مسیر  در  نماییم.  مطالبه  را 
پیشنهاد می شود انجمن بار دیگر اقدام به جذب 
مشاوران و متخصصین جوان و فرهیخته و فعال 
در زمینه های مختلف که در ابتدای سخن اشاره 
از  استفاده  با  بتوانند  افراد  این  تا  بنماید  کردم، 
روابط عمومی قوی و در دست داشتن اطالعات 
صحیح و به روز و ارتباط مستمر با تصمیم گیران 
که  انجمن  صدای  کشور،  ذیصالح  مسئولین  و 
در واقع صدای کارآفرینان صنایع نساجی خواهد 
بود را به گوش مسئولین و متولیان امر برسانند. 
الزم است جهت اطالع اعضای محترم عرض 
کنم در طول 14 ماه گذشته که ریاست هیئت 
موارد  کردم  سعی  ام،  بوده  عهده دار  را  مدیره 
استحضار  احتماال  دهم.  انجام  را  الذکر  فوق 
این مدت دچار یک سری  انجمن در  دارید که 
به  منجر  که  بود  داخلی  چالش های  و  مسائل 
و  گردید  پرسنلی  کادر  در  تحوالتی  و  تغییر 
 96/7/12 مورخ   96-1401 شماره  نامه  طی 
وقت  بازرس  مروستی  آقای  جناب  به  رسما 
اعضای  کمک  به  حال،  این  با  گردید.  اعالم 
محترم هیئت مدیره و همکاران بسیار ارزشمند 
با گرفتن  را  ایجادشده  توانستیم شرایط سنگین 
که  طوری  به  کنیم  مدیریت  جوان  همکار  چند 
انجمن  عادی  فعالیت های  در  خللی  هیچ  عمال 
جلسات  هفتگی،  نشست های  برگزاری  جمله  از 
با مسئوالن مربوطه، انتشار مجله دنیای نساجی 
و  مکاتبات  کلیه  و  بافته ها  و  رشته ها  بولتن  و 
زحمات  از  دارد  جا  و  نگردید  ایجاد  نشست ها 
هیئت  محترم  اعضای  یکایک  حمایت های  و 
انجمن  پرسنل  تالش های  همچنین  و  مدیره 
و  تشکر  کوتاه  مدت  این  در  نساجی  صنایع 

قدردانی ویژه داشته باشم.
جلب  نکته  این  به  را  گرامی  حضار  توجه 
می کنم که در طی یک سال گذشته، تعداد 36 
انجمن  محل  در  مدیره  هیئت  هفتگی  جلسه 
احتساب  با  جلسه  هر  چنانچه  که  شده  تشکیل 
زمان رفت و آمد اعضایی که در تهران مستقر 
هستند، حدود 6 ساعت به طول انجامیده باشد 
از  که  محترمی  اعضای  گرفتن  نظر  در  بدون 

آقایان لباف، نیلفروش زاده، کاردان، حمیدی، شیبانی

آقایان کاردان، حمیدی،  بصیری

لوح تقدیر اهدایی هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی به مهندس بصیری
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تشریف  جلسه  به  هفته  هر  مختلف  استان های 
می آورند، 20 عضو هیئت مدیره طی یک سال 
به  را  زمان  نفر/ساعت   4500 از  بیش  گذشته 
چشمداشتی  کمترین  بدون  و  رایگان  صورت 
ارائه پیشنهاد برای حل  برای طرح و بررسی و 
اعضای  و  نساجی  صنایع  مشکالت  و  مسائل 
انجمن صرف کرده اند که واقعا نمی دانم به چه 
طریقی از آنها تشکر کنم. صدالبته باید در این 
محاسبه، به طور متوسط 30 سال تجربه کاری 
نظر  در  نیز  را  مدیره  هیئت  اعضای  از  هریک 
بگیریم و در واقع هیئت مدیره محترم با حضور 
تجربه  ساعت  هزار  صدها  هفتگی،  جلسات  در 
کاری گران بهای خود را صادقانه و صمیمانه در 
اختیار انجمن و اعضای محترم آن قرار می دهند 
که این عنایت خالصانه اعضای هیئت مدیره، به 

هیچ وجه و با هیچ بهایی قابل جبران نیست. 
در  آقایان  حضور  محاسبات،  این  به  چنانچه 
142 جلسه مختلف همانند هیئت نمایندگان اتاق 
ایران، جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
جلسات وزارت صنایع، جلسات وزارت کار و امور 
اجتماعی، جلسات متعدد در سازمان استاندارد و 
محترم  مسئولین  با  جلسات  صنعتی،  تحقیقات 
با مسئولین  دانشکده مهندسی نساجی، جلسات 
برنامه های خبری صدا  در  پتروشیمی ها، حضور 
 ... و  رسانه ها  و  مطبوعات  با  مصاحبه  سیما،  و 
و  فعالیت  دامنه  و  وسعت  نماییم،  اضافه  هم  را 

زمانی که هریک از اعضای هیئت مدیره برای 
انجمن و شما اعضای محترم اختصاص داده اند، 
دوچندان خواهد شد که باید قدردان این زحمات 

و خدمات صادقانه باشیم.
از جمله مهم ترین اقداماتی که انجمن صنایع 
داده  انجام  گذشته  سال  یک  دوره  در  نساجی 

می توانم به موارد ذیل اشاره کنم:
هفتگی  جلسه   36 برگزاری  از  غیر  به   -
موضوعات  بررسی  و  طرح  مدیره؛  هیئت 
کار  ادامه  پایش  طرح  تبیین  همچون:  مختلف 
انجمن در آینده، بررسی معضل مواد اولیه برای 
پایه  مواد  و  مصنوعی  الیاف  پنبه،  شامل  تولید 
پتروشیمی، موضوع تعرفه ها، هزینه حمل و نقل، 
هزینه های تامین اجتماعی، هزینه های سربار و 
بررسی  ارز،  نرخ  نوسانات  پیش بینی،  غیرقابل 
مالیات ها،  انواع  بانکی،  تسهیالت  کار،  قانون 
بین  تحریم های  حد،  از  بیش  سالیانه  تعطیالت 

المللی و مشکالت مربوط به آن، و... 
مذاکرات  خالصه  کلیه  تهیه  و  تدوین   -
نشست های هیئت مدیره و کمیته های تخصصی 
ارائه  انجمن و گزارش های علمی و فنی جهت 
به نهادهای مرتبط و مکاتبات 510 نامه صادره، 
502 نامه وارده و ارسال 2460 نمابر به ارگان ها 

و نهادهای مختلف دولتی 
گزارشات مختلف  و  مقاالت  تنظیم  و  تهیه   -
صنایع  مشکالت  و  نارسایی ها  با  ارتباط  در 

نساجی  دنیای  مجله  5 شماره  قالب  در  نساجی 
شماره   50 و  نساجی  دنیای  مجله  ارسال  و 
بولتن رشته ها و بافته ها برای تمام دستگاه های 
همچون  مرتبط  ذیصالح  ارگان های  و  دولتی 
جهاد  تجارت،  و  معدن  صنعت  وزارتخانه های 
کشاورزی، کار و تامین اجتماعی، کمیسیون های 
موسسه  اسالمی،  شورای  مجلس  تخصصی 

استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و... .
- حضور اعضای هیئت مدیره در نمایشگاه های 

نساجی داخلی و بین المللی
نساجی  صنایع  مشکالت  از  طوماری  تهیه   -
به  که  انجمن  پیشنهادی  راهکارهای  اهم  و 
امضای ..... نفر از فعاالن نساجی رسید و برای 
تصمیم گیر  و  دولتی  ارگان های  و  نهادها  تمام 
سطح  پایین ترین  تا  سطح  باالترین  از  کشور 

ارسال شد  و... .

اعضای محترم انجمن و حضار گرامی! 
انجمن  انتخابات هیئت مدیره  امروز قرار است 
نیز برای دوره سه ساله آینده برگزار شود. این دوره 
از انتخابات به دلیل شرایط خاصی که کشورمان 
در عرصه داخلی و بین المللی با آنها مواجه است، 
گذشته  به  نسبت  بیشتری  مراتب  به  اهمیت  از 
برخوردار است. از یک طرف، به دلیل معضالت و 
مشکالت متعددی که بارها مورد تاکید قرار گرفته 
و همگی شما بهتر از من می دانید، متاسفانه آنطور 

آقایان نیما بصیری، علی فرهیآقایان غالمرضا منزوی، ...، سعید منزوی
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اقدامات عملی و ملموسی برای  باید و شاید  که 
و  نگرفته  انجام  نساجی کشور  از صنایع  حمایت 
بی توجهی به صنایع نساجی در بسیاری از موارد 
اتفاق افتاده و همچنان ادامه دارد. به طوری که از 
9 هزار و 818 واحد نساجی در کشور، تعداد زیادی 
به دلیل مشکالت اقتصادی، تعطیل و نیمه تعطیل 
و تعدادی هم با ظرفیت بسیار پایین کار می کنند. 
واحدهای فعال نیز با مشکالتی از قبیل بی ثباتی 
آینده،  سیاست های  از  اطمینان  و  اطالع  عدم  و 
مالیات بر ارزش افزوده، تعرفه مواد اولیه، نوسانات 
خلق الساعه،  و  دستوری  سیاست های  ارز،  نرخ 
قیمت  بودن  باال  گردش،  در  سرمایه  کمبود 
کمبود  گمرکی،  مسائل  بانکی،  بهره  تمام شده، 
 ... و  رکود  آزاد،  مناطق  نابسامانی های  نقدینگی، 

دست و پنجه نرم می کنند. 
نیز  بین المللی  عرصه  در  و  دیگر  طرف  از 
هنوز  دارید  قرار  جریان  در  کامال  که  همانگونه 
خشک  )برجام(  هسته ای  توافق  امضای  جوهر 
نشده، رئیس جمهور آمریکا مهر باطل بر آن زده 
بار دیگر تحریم ها  آینده  ماه  است و ظرف چند 
انداخت.  اقتصادی کشور سایه خواهد  بر فضای 
بخش  مشکالت  عمده  بخش  معتقدیم  هرچند 
و  داشته  داخلی  ریشه  کشور  صنعت  و  تولید 
و  مسئوالن  دست  به  نیز  آنها  حل  کلید  و  دارد 
تصمیم گیرندگان کشورمان است، اما به هر حال، 
قوز  باال  قوز  معروف  قول  به  نیز  تحریم ها  این 

خواهد بود و عرصه را بیش از گذشته بر فعاالن 
صنعت نساجی تنگ خواهد کرد. به دلیل همین 
شرایط دشوار، کاندیداتوری و عضویت در هیئت 
مدیره این دوره انجمن نیز رسالت بسیار خطیری 
خواهد بود و افرادی که انشااهلل برای دوره جدید 
انتخاب می شوند، وظایف سنگین تر و دشوارتری 
برای دفاع از منافع کلیه رشته های صنایع نساجی 
استقامت بسیار،  با صبر و  باید  خواهند داشت و 
اختصاص  انجمن  برای  نیز  را  بیشتری  وقت 
دهند. لذا از اعضای حاضر در جلسه که تا ساعتی 
انداخت،  خواهند  صندوق  به  را  خود  رای  دیگر 
انتخاب خود  استدعا دارم که نهایت دقت را در 
واقعا  که  دهند  رای  افرادی  به  و  باشند  داشته 
بدون چشمداشت مادی و معنوی، ایثارگر باشند 
و برای کسب شخصیت به میدان نیامده باشند و 
با صرف وقت و توان بسیار زیاد، این مسئولیت 
نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  در  را  مهم 

ایران در سه سال آینده عهده دار شوند. 
از  می دانم  الزم  خود  بر  دیگر  بار  پایان  در 
دوره  رئیسه  هیئت  و  مدیره  هیئت  که  زحماتی 
انجام  بی چشمداشت  و  خالصانه  انجمن  اخیر 
اعضای  یکایک  حضور  از  و  کنم  تشکر  دادند 
محترم در این مجمع و مشارکتشان در انتخابات 

دوره جدید تشکر و قدردانی می کنم.«

بصیری،  مهندس  صحبت های  پایان  از  بعد 

آقای سیدرضا الجوردی عضو  به گزارش  نوبت 
ایشان  و  رسید  انجمن  خزانه دار  و  مدیره  هیئت 
گزارش عملکرد مالی سال 1396 انجمن را ارائه 
کرد. سپس آقای مروستی بازرس وقت انجمن، 
نساجی  صنایع  انجمن  قانونی  بازرسی  گزارش 
و  درآمد  صورت  ترازنامه،  و  نمود  ارائه  را  ایران 
هزینه و سایر صورت های مالی مربوط سال مالی 
اعالم  و  داد  قرار  تایید  مورد  را  انجمن   1396
کرد که مواردی حاکی از عدم رعایت قوانین و 

مقررات در صورت های مالی دیده نشده است.
گزارش  درباره  حضار  از  رای گیری  از  بعد 
گزارشات  تایید  و  انجمن  بازرس  و  خزانه دار 
مهندس  نساجی،  صنایع  انجمن  اعضای  توسط 
انجمن  اساسنامه  اینکه  به  اشاره  با  بصیری 
توسط  و  بوده  انقالب  اول  سال های  به  مربوط 
این  بودن  قدیمی  به  است،  نگاشته  اینجانب 
تغییرات  اعمال  خواستار  و  کرد  اشاره  اساسنامه 
هیئت  توسط  آن  کردن  به روز  و  اساسنامه  در 
عمومی  مجمع  برگزاری  طریق  از  جدید  مدیره 
صنایع  رشته های  تمامی  از  تا  شد  فوق العاده 
تعیین  اعضا  که  مشخصی  تعداد  به  نساجی 
داشته  انجمن حضور  مدیره  هیئت  در  می کنند، 
باشند و هیئت مدیره انجمن فقط مختص به دو 

یا سه رشته خاص نباشد.

بعد از این توضیحات، اعضای وقت هیئت مدیره 

آقایان دالویز، نخبافآقایان آهنچی، بصیری، اهری
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گزارش ویژه

انجمن صنایع نساجی ایران همگی روی صحنه 
مهندس  ساله  چند  چندین  زحمات  از  و  آمدند 
لوح  تقدیم  با  نساجی  صنایع  انجمن  در  بصیری 
که  یادبود  لوح  این  متن  کردند.  تقدیر  یادبودی 
صنایع  انجمن  رئیس  نایب  شیبانی  دکتر  توسط 

نساجی ایران قرائت شد، بدین شرح است:

و  همیشگی  همراه  گرامی،  »دوست 
پیشکسوت، جناب آقای مهندس بصیری ریاست 

محترم انجمن صنایع نساجی ایران
روندگانش  که  بوده اید  راهی  رهرو  و  آغازگر 
زنان و مردان سخت کوش صنعت نساجی کشور 
بوده اند. راهی که بر اخالص و ایمان و امید به 
آبادانی میهن عزیزمان استوار گشته  پیشرفت و 
الهی  لطف  و  پوالدین  اراده  با  جز  آن  طی  و 
انجمن  سکاندار  عنوان  به  شما  نیست.  ممکن 
صنایع نساجی ایران در این راه از هیچ فداکاری 
لطف  به  قدم  هر  در  ننموده اید.  دریغ  تالشی  و 
حضرتش کاری بزرگ و اندیشه ای تازه با اعتقاد 
همیشگی تان و با همراهی و همدلی همه اعضای 
هیئت مدیره ادوار طوالنی و متواتر گذشته خلق 
نموده اید  بنا  بی بدیل  و  بدیع  عمارتی  و  کردید. 
دورنگر در صحنه  و  توانا  فرمانده ای  و همچون 
نبرد، نیل به اهداف متعالی و مقدس این صنعت 

ارزنده را ممکن گردانیده اید. دست مریزاد. 
تالش های مستمر و بیادماندنی حضرتعالی در 
بسیار  گرفتاری های  علیرغم  که  اخیر  سال های 
را  ایران  نساحی  صنایع  انجمن  دیگر  بار  یک 
و  بودید  یاور  و  یار  پرتالطم  مسیر  این  در طی 
پاسداری  ارزشمند  میراث  این  از  شرافتمندانه 
مسیر  در  پرتوان  و  سرزنده  همچنان  تا  نمودید 
خدمت به کارفرمایان و کارآفرینان پرتالش این 
همواره  و  می نهیم  ارج  را  بردارید  گام  مرزوبوم 
صنعت  بزرگ  خانواده  در  ارزشمندتان  وجود  به 
نساجی کشور مباهات می کنیم. توفیق روزافزون 

حضرتعالی را از خداوند متعال مسئلت داریم.
ایران؛  نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت 

تیرماه 1397«
بعد از این برنامه بزرگداشت، مهندس بصیری 
بابت  مدیره  هیئت  اعضای  همه  از  صمیمانه 

مهندس  سپس  کرد.  قدردانی  لوح  این  اهدای 
ریاست  طوالنی  سالیان  که  شریفی  علیمحمد 
انجمن صنایع نساجی ایران را به عهده داشتند، 
به  ایشان  پرداخت.  سخن  ایراد  به  را  دقایقی 
کشور  تبدیل  و  کشور  پنبه  تولید  شدید  کاهش 
محصول  این  واردکننده  به  پنبه  صادرکننده  از 
قدیمی  بر  تاکید  با  شریفی  مهندس  کرد.  اشاره 
بودن تکنولوژی و تجهیزات کارخانجات نساجی 
و نیز کاهش تعدادی واحدهای نساجی فعال در 
به  توجه  و  رقابت پذیری  اهمیت  به  استان ها، 
فضای رقابتی در صنایع نساجی اشاره کرد و از 
فعاالن صنایع نساجی خواست برای ارتقای توان 
بازارهای داخلی و خارجی  رقابت پذیری خود در 

تالش کنند. 
فرآیند  شریفی،  مهندس  کوتاه  سخنان  از  بعد 
هریک  و  آغاز شد  رسما  مدیره  هیئت  انتخابات 
سوابق  معرفی  به  را  دقایقی  کاندیداها  از 
در  حاضر  اعضای  برای  خود  شغلی  و  تحصیلی 
کاندیداها،  معرفی  پایان  از  بعد  پرداختند.  جلسه 
انجام  جلسه  در  حاضر  اعضای  از  رای گیری 
گرفت و نهایتا بعد از پایان رای گیری و شمارش 
نساجی  صنایع  انجمن  جدید  مدیره  هیئت  آرا، 

ایران به شرح زیر انتخاب شدند: 

آقایان  آرا:  ترتیب  به  اصلی  اعضای   *
محسن آهنگریان، محمدرضا مقدم، علی فرهی، 
کاظمی،  شاهین  لباف،  اکبر  سجادی،  سیدجواد 
رضا  سید  حمیدی،  رضا  عامری،  علی  محمد 
علیمردان شیبانی،  الجوردی، عباس مقصودی، 
کاردان، حسن  مقدم، حسن  اخوان  عبدالحسین 

نیلفروش زاده، محمدجعفر شهالیی
* اعضای علی البدل به ترتیب آرا: آقایان 
محمود زینی، حسنعلی رمضانی، سیدجعفر حسینی، 

مهدی ضابطی طرقی، احمدرضا استاد زاده
* بازرسان: آقایان محمدعلی مقدم )اصلی(، 

سعید دبستانی )علی البدل(.

پوشاک«  و  نساجی  »صنعت  ماهنامه 
تشکر  و  نباشید  خسته  عرضه  ضمن 
قبلی  دوره  مدیره  هیئت  زحمات  از 
انتخاب  ایران،  نساجی  صنایع  انجمن 
جدید  اعضای  به  را  مذکور  شایسته 
تبریک  صمیمانه  انجمن،  مدیره  هیئت 
را جهت  این گرامیان  توفیقات  و  گفته 
صنایع  بزرگ  جامعه  به  خدمت رسانی 
متعال  خداوند  از  کشور،  نساجی 

می نماید. مسئلت 

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

واحد  عنوان  به  را  رضابافت  دسترنج  شرکت کارخانجات  شایسته  انتخاب 
نمونه صنعتی در مراسم روز صنعت و معدن استان قزوین مورخ 1397/4/30 
صمیمانه به حضرتعالی و کلیه پرسنل و کارکنان شرکت تحت امرتان تبریک 
گفته و توفیقات روزافزون جنابعالی را در عرصه مقدس تولید و صنعت کشور 

از خداوند متعال خواستارم.

جمشید بصیری طهرانی
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158 رای

147 رای

124 رای

95 رای

108 رای

155 رای

147 رای

116 رای

80 رای

56 رای

106 رای

151 رای

141 رای

111 رای

72 رای

98 رای

150 رای

126 رای

105 رای

60 رای

مجموع آرا اخذ شده: 243 رای

بازرس علی البدل: سعید دبستانی   24 رایبازرس اصلی: محمدعلی مقدم    130 رای

آرا اخذشده وکالتی: 13 رایآرا اخذشده اعضای اصلی: 230 رای
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روز صنعت و معدن

و  صنعت  ملی  روز  گرامیداشت  مراسم 
معاون  حضور  با   1397 تیرماه  دهم  معدن، 
نمایندگان  از  تعدادی  رئیس جمهور،  اول 
معدن  صنعت،  وزیر  اسالمی،  شورای  مجلس 
اتاق  رئیس  وزارتخانه،  این  معاونان  و تجارت، 
و  ایران  معدن  و  صنعت  خانه  رئیس  ایران، 
کشور،  تولیدی  و  صنعتی  فعاالن  از  جمعی 
به  برگزار شد. هرچند  اجالس سران  در سالن 
روز  مراسم  در  نیز  رییس جمهور   می رسید  نظر 
ملی صنعت و معدن حضور یابد، اما در نهایت 
رییس جمهور   اول  معاون  با حضور  مراسم  این 
مراسم،  این  ابتدایی  بخش  در  گردید.  برگزار 
خود  صحبت های  خصوصی  بخش  نمایندگان 
از آن مسئوالن دولتی  را مطرح کردند و پس 
بررسی  مورد  را  مختلف  موضوعات  که  بودند 
و  صنعتی  واحدهای  از  نهایت،  در  دادند.  قرار 
تقدیر  مختلف  بخش های  در  منتخب  معدنی 

به عمل آمد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور 
در مراسم روز ملی صنعت و معدن، گفت: شب 
روز  مراسم  در  باید  که  شدم  متوجه  گذشته 
حالی  در  کنم،  سخنرانی  معدن  و  صنعت  ملی 
می شود،  تنظیم  هفتگی  من  برنامه  معموال  که 
به  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  اینکه  ضمن 
دنبال افراد دیگری برای حضور در این مراسم 
این  در  برای حضور  فردی  که  اکنون  اما  بود، 
مراسم هماهنگ نشده، به سراغ من آمدند، اما 

به صنعتگران ارادت دارم.
وی افزود: خدمتی که سهم باالیی در اقتصاد 
به  متکی  که  است  خدمتی  دارد،  کشور  یک 
واحدهای تولیدی است؛ به این معنا که راه اندازی 
هر صنعت، ده ها رشته خدماتی دیگر نظیر بانک، 
خدمات پس از فروش و مواردی از این دست را 
که  صنعتی  توسعه  چنین  در  می کند.  فعال  هم 
قرار  شدن  صنعتی  مسیر  ابتدای  در  ایران  هنوز 
نقش هایی  یک  هر  صنعتگران  و  دولت  دارد، 

دارند و فعاالن بنگاه ها در داخل بنگاه های خود، 
به  را  خود  وظایف  باید  دولت  اما  دارند؛  رسالتی 

درستی انجام دهد.
دلیل  به  ایران  اقتصاد  گفت:   جهانگیری 
بسیاری  رنج  نفتی،  درآمدهای  به  وابستگی 
که  است  حالی  در  این  است.  شده  متحمل  را 
است،  کمرنگ  ایران  خصوصی  بخش  نقش 
چیز  همه  نباید  که  داریم  قبول  هم  ما  پس 
داد.  نسبت  بین المللی  مسائل  و  تحریم  به  را 
توانمند  را  خود  نیز  خصوصی  بخش  البته 
بوده  همیشه  بیماری ها  این  پس  نمی دانست. 
است که تورم مزمن دورقمی را رقم زده است؛ 
به  بانکی  نظام  که  است  آن  هم  آن  نتیجه 

نگرفته است. شکل خوبی شکل 
صدای  اگر  که  ندارد  دلیلی  گفت:  جهانگیری 
چه  که  کنیم  احساس  درآمده،  مشکل  یک 
بهتر  ما  نمی شود.  چیزی  هیچ  بشود.  می خواهد 
کنیم،  انتخاب  را  خوبی  راهبرد  اگر  گذشته  از 

تقدیر از 4 واحد برگزیده صنایع نساجی
گزارشی از مراسم روز ملی صنعت و معدن 1397
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روز صنعت و معدنخبرنامه

می توانیم کشور را اداره کنیم. ما با زیر پا گذاشتن 
و  ایران  به ملت  بی احترامی  بین المللی،  مقررات 
مواردی از این دست به شدت مخالف هستیم و 
اگر آمریکا فکر کند که بار دیگر ما را پای میز 
مذاکره بیاورد و دوباره با تغییر دولت، همه چیز 

عوض شود، مورد پذیرش ما نیست.
وی اظهار داشت: راهبرد دوم، انسجام میان 
عالقمند  ایران  به  که  است  گروه هایی  همه 
هستند. در این مقطع، عده ای در داخل کشور 
باید  هستند.  یکدیگر  کردن  متهم  به  مشغول 
را  اختالفات  و  باشیم  منسجم  زمینه  این  در 
جهانگیری  است.  اول  فاز  این  بگذاریم.  کنار 
و  دانست  خارجی  سیاست  بعد  در  را  دوم  فاز 
باشند،  گفتگو  اهل  که  کسانی  همه  با  گفت: 
از  آمریکا  خروج  از  بعد  داشت.  خواهیم  گفتگو 
این کار را تکرار  ایران هم می توانست  برجام، 
و  فرانسه  جمهور  رئیس  که  وقتی  ولی  کند. 
و  چین  جمهوری  روسای  و  اروپایی  سران 
که  خواستند  ایران  جمهور  رئیس  از  روسیه 
نشوند،  خارج  برجام  از  سایرین،  احترام  به 
تا  می کند.  مذاکره  که  کرد  اعالم  هم  ایران 
امنیتی که همه  این لحظه، در دنیا در شورای 
اما  هست،  آمریکایی  کنترل  در  که  می گویند 
از  همه اعضا علیه آمریکایی ها مبنی بر خروج 

کردند. برجام صحبت 
کرد:  خاطرنشان  دوازدهم  کابینه  عضو  این 
از دو طریق حمایت می شود که  مسیر گفتگو، 
شامل انسجام و وحدت ملی و نیز فعالیت های 
با  متناسب  است  دولت ممکن  است.  اقتصادی 

اقتصادی  برنامه های  شرایط پیش رو، بر روی 
تحریم  که  اند  گفته  آنها  بدهد.  تغییراتی  خود 
هوشمند انجام می دهند، اما ما مقابله هوشمند 
و  صادرکننده  و  صنعتگر  تا  داد  خواهیم  انجام 
واردکننده، با کمک دولت در کنار هم نمایشی 
از فضای ثبات اقتصادی در شرایطی که آمریکا 
اگرچه  کنیم.  ارائه  است،  کرده  آشفته  را  بازار 
هفته های  و  اول  ماه های  در  که  است  ممکن 

اول، دچار تالطم شده باشیم.
سه  آمریکایی ها  اینکه  بیان  با  جهانگیری 
اند،  کرده  هدف گذاری  تحریم  برای  را  نقطه 
فروش  ایران  نفت  که  می خواهند  آنها  گفت: 
نرود؛ یعنی می خواهند تا آبان ماه فروش نفت 
جنگ  یک  این  اما  برسانند.  صفر  به  را  ایران 
از  شناخت  کمترین  که  کسی  است.  روانی 
که  می داند  خوبی  به  دارد،  بین المللی  فضای 
اراده  امکان پذیر نیست؛ سعودی نمی تواند  این 
کند که چند میلیون بشکه نفت به نفت جهان 
ایران  جای  به  کشوری  هر  اگر  کند.  اضافه 
ملت  به  خیانت  کند،  تامین  را  نفت  بخواهد 

بین المللی است. ایران و جامعه 
خود  دوست  کشورهای  با  داشت:  اظهار  وی 
گفتگو کرده ایم و راه های فروش نفت خود را 
داخلی  بورس  در  ایران  نفت خام  باز کرده ایم. 
شفاف  خصوصی،  بخش  و  شد  خواهد  عرضه 
نیاز  که  میزانی  به  کند.  صادر  و  بخرد  نفت 
تناژهای  در  خصوصی  بخش  باشیم،  داشته 
هم  االن  است.  شده  عرصه  وارد  مختلف 
روزی ۶۰ هزار بشکه نفت در بورس خریداری 

حضور  صادرات  برای  می توانند  اما  می شود؛ 
یابند. برنامه ما این است که در کاهش فروش 
نفت خود، حتما کاری کنیم که آمریکایی ها را 
وزارت  و  دولت  در  این  بکشانیم.  شکست  به 
که  مطمئنیم  و  است  شده  برنامه ریزی  نفت 

نفت را در حد نیاز خواهیم فروخت.
برای  گفت:  جمهور  رئیس  اول  معاون 
مشکل  ما  صادرات  و  ایرانی  صادرکنندگان 
مثل  صادرکنندگان  اما  کرد؛  خواهند  ایجاد 
که  کنند  تالش  اقتصاد،  مقدم  خط  سرباز 
اضافه تر   9۶ سال  به  نسبت  را   97 صادرات 
داشته،  صادرات  مقدار  هر  کسی  هر  کنند. 
سال  به  نسبت  و  کند  ملی  هدف گذاری 
جهانگیری  کند.  بیشتر  را  صادراتش  گذشته، 
اینکه آمریکا می خواهد بر روی نقل و  بیان  با 
گفت:  کند،  ایجاد  ایران مشکل  مالی  انتقاالت 
پول  انتقاالت  و  نقل  هم  این  از  پیش  تا  البته 
سیاست های  اما  می شد،  مواجه  مشکالتی  با 
چند  با  و  شرایط  این  با  متناسب  ارزی  جدید 
در  شفافیت  باید  شد.  خواهند  اجرایی  ویژگی 
سیاست های ارزی وجود داشته باشد؛ نمی شود 
صادرات  از  حاصل  ارز  ولی  کند  صادر  کسی 
وی  نکند.  وارد  کشور  اقتصادی  چرخه  در  را 
نیست  طور  این  دنیا  جای  هیچ  داشت:  اظهار 
در  را  آن  ارز  اما  باشیم،  داشته  صادرات  که 
حرف  مهم ترین  نگیریم.  اختیار  در  اقتصاد 
از  حاصل  ارز  که  است  این  صادرات  در  ما 
کند.  پیدا  ورود  اقتصادی  چرخه  در  صادرات 
سیاست های ارزی ما کامال انعطاف دارد و اگر 

محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارتاسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 
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بیاید، اصالح خواهیم کرد. پیشنهاد خوب 
همه  به  ما  گفت:  دوازدهم  کابینه  عضو  این 
نیاز  سیاسی  و  اقتصادی  فعاالن  و  نخبگان 
دولت  کنند.  کمک  دولت  به  باید  و  داریم 
ارز  اما  دارد.  نیاز  بخش  این  مشورت های  به 
بخش  در  برگردد.  باید  صادرات  از  حاصل 
که  است  این  ما  حرف  مهم ترین  نیز  واردات 
اگر کسی ارز می گیرد، کاال مابه ازای آن وارد 
ثبت  که  گفتیم  دلیل  همین  به  کند.  کشور 

سفارش صورت دهد. 
وی افزود: اینکه بحث قیمت ارز در شرایطی 
وارد  التهاب  یک  می خواهد  ما  دشمن  که 
امکان پذیر  کنیم  رها  غیرمدیریت شده  را  کند، 
آن  نمی تواند  کشور  اقتصاد  مبنای  نیست. 
جایی  یک  در  که  باشد  اسکناسی  چهارتا 
مبنای  یک  اینکه  برای  می شود.  فروخته 
ارز  که  بود  این  ما  حرف  باشیم،  داشته  واقعی 
به  واقعی بخش خصوصی،  از صادرات  حاصل 
اختصاص  واقعی  خصوصی  بخش  واردکننده 
توافق صادرکننده  قیمت مورد  البته  داده شود. 

و واردکننده است و دولت دخالتی نمی کند. 

وزیر صنعت: معامله ارز با 
نرخ توافقی را آزاد کنید

معدن  صنعت،  وزیر  شریعتمداری  محمد 

معدن  و  صنعت  روز  مراسم  در  نیز  تجارت  و 
توافقی  نرخ  با  ارز  معامله  آزادسازی  خواستار 
بدون  واردکنندگان  و  صادرکنندگان  میان 
سقف قیمت شد و همچنین از مجلس شورای 
اسالمی درخواست کرد تکلیف مالیات بر ارزش 
افزوده را مشخص کند. وی با اشاره به شرایط 
با رشد  باید  اظهار کرد:  اقتصادی کشور،  ویژه 
کاهش  محصول  تمام شده  قیمت  بهره وری، 
به  نمی توانیم  این صورت  غیر  در  چراکه  یابد، 
که  بدانیم  باید  یابیم.  دست  باال  صنعتی  رشد 
در  و  باالست  کشور  در  تولید  تمام شده  قیمت 
راستای حل مسایلی که موجب افزایش قیمت 
داد:  ادامه  برداشت. وی  تمام شده می شود گام 
هستند  منبع محور  کشور  صنایع  درصد   ۵۰
دانش بنیان  صنایع  توسعه  راستای  در  باید  و 
چالش  با  صورت  این  غیر  در  و  کنیم  حرکت 

روبه رو خواهیم شد.  صنعت زدایی 
بر  تاکید  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
تخصیص  بانکی  تسهیالت  سود  باید  اینکه 
اظهار  یابد،  کاهش  صنعت  بخش  به  یافته 
سود  درصدی   ۲۵ مالی  هزینه  باید  کرد: 
نمی توانیم  اگر  و  یابد  کاهش  بانکی  تسهیالت 
باید  دهیم  سوق  راستا  این  در  را  بانکی  نظام 
پرداخت شود.  تولید  به  یارانه  منابع عمومی  از 
نظر  در  و  اجتماعی  تامین  هزینه های  کاهش 

گرفتن مشوق های صادراتی در بخش تولید از 
شریعتمداری  توسط  که  بود  موضوعاتی  دیگر 
این مراسم مطرح شد. وزیر صنعت، معدن  در 
حال  در  اینکه صنعت کشور  بیان  با  تجارت  و 
حاضر با مشکالت مختلفی روبه رو است، گفت: 
ممنوعیت واردات به معنای ایجاد فرصت برای 
در  که  بدانیم  باید  و  است  تولیدی  واحدهای 
شرایط فعلی 3۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت واحدهای 
تولیدی خالی است و باید در جهت استفاده از 
از  ادامه  در  وی  کنیم.  حرکت  ظرفیت ها  این 
تا  کرد  درخواست  رییس جمهور   اول  معاون 
و  صادرکننده  میان  توافقی  نرخ  با  ارز  معامله 
در  قیمت  برای  سقفی  و  شود  آزاد  واردکننده 
اجازه  باید  شریعتمداری،  گفته  به  نگیرند.  نظر 
ارز  توافقی  نرخ  با  داد واردکننده و صادرکننده 
و  و هرچند محدودیت ها  برسانند  فروش  به  را 

حساسیت هایی در بازار ارز وجود دارد.
داشت:  اظهار  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
سال های  طی  صنعت  بخش  افزوده  ارزش 
است.  شده  برابر  هفت  حدود   9۴ تا   ۵7
تنها  زیر ساخت ها  حوزه  در  گفت:  شریعتمداری 
امروز  ۵7 دو شهرک صنعتی داشتیم،  در سال 
 9۶ سال  پایان  تا  فعال  صنعتی  شهرک   ۵9۲
فعال بوده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
اظهار داشت: ظرفیت تولید آلومینیوم طی این 
کنسانتره  تولید  و  است  شده  برابر   1۰ سال ها 
شده  تن  میلیون   1/۶ هم  مس  کاتد  و  مس 
انقالب  اوایل  از  سیمان  در  افزود:  وی  است. 
و  شده  بیشتر  سیمان  تولید  ظرفیت  برابر   1۴
ظرفیت 1۴۲ میلیون تنی برای تولید در کشور 
اظهار  شریعتمداری  است.  شده  پیش بینی 
مثل  محور  ساخت  صنایع  حوزه  در  داشت: 
تولید  تاکنون  انقالب  زمان  از  خودرو،  تولید 
اظهار  وی  است.  داشته  رشد  برابر   13 خودرو 
و  داشته  برابری   ۵.7 رشد  تایر  تولید  داشت: 
روند  و  داشته  رشد  هم  خانگی  لوازم  صنایع 
با  شریعتمداری  است.  داشته  رشدی  به  رو 
صحبت  آمارها  از  می شود  گفته  اینکه  بیان 
است  مردم  مال  آمارها  داشت:  اظهار  نشود، 
به  را  صنعت  رشد  نتایج  که  ماست  وظیفه  و 
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پس  افزود:  شریعتمداری  دهیم.  اطالع  مردم 
کل  افزوده  ارزش  اسالمی  انقالب  پیروزی  از 
برابر   9.۲ نفت  احتساب  بدون  کشور  اقتصاد 

شده است. 
اینکه  بیان  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
اتخاذ  جدید  سیاست های  تولید  حوزه  در 
واحدهای  راه اندازی  داشت:  بیان  است،  شده 
تولیدی جدید سال گذشته با ۵۸۰۰ واحد تولید 
به  اشاره  با  به عرصه گذاشت. شریعتمداری  پا 
به  گفت:  کشور  در  فعال  معدن   ۵7۰۰ وجود 
شناسایی  معدنی  امید بخش  پهنه   ۴۰ تازگی 
و  تولید  افزایش  آنها  از  بهره برداری  که  شده 
کرد:  تاکید  وی  داشت.  خواهد  را  اشتغال زایی 
اقتصادی  فضای  در  امنیت  ایجاد  ما  وظیفه 
قوا  سران  هماهنگی  شورای  و  است  کشور 
این  تحقق  دنبال  به  اقتصادی  فعالیت های  در 
امر مهم هستند. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
بخش  به  پرداختی  تسهیالت  داشت:  اظهار 
مقایسه  در  امسال  ابتدای  ماهه  دو  در  صنعت 
رشد  درصد   13 گذشته  سال  مشابه  مدت  با 
سرمایه  و  نقدینگی  کمبود  وی  است.  داشته 
از  درصد   7۰ از  بیش  مشکل  را  گردش  در 
گفت:  و  کرد  عنوان  کشور  تولیدی  واحدهای 
بر ارزش  از پرداخت مالیات  واحدهای تولیدی 
در  موضوع  این  اگرچه  می برند،  رنج  افزوده 

دستور کار مجلس است.
ایرانی  کاالی  از خرید  استقبال  شریعتمداری 
اساسی  اقدام  دو  را  تمام شده  قیمت  کاهش  و 
گفت:  و  دانست  داخل   تولید  از  حمایت  برای 

مالیات  رساندن  حداقل  به  دنبال  بنابراین 
مالی  تامین  نیز  و  رکودی  شرایط  در  بر درآمد 
 3۲ اگر  افزود:  پروژه ها و طر ح ها هستیم. وی 
گرفته  نظر  در  تسهیالت  تومان  میلیارد  هزار 
قرار  تولیدی  واحدهای  اختیار  در  زودتر  شده 
سمت  به  سرگردان  نقدینگی  حرکت  گیرد، 
وزیر  می شود.  متوقف  سفته بازی  فعالیت های 
ماهه  دو  در  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت، 
واحدهای  تاسیس  برای  تقاضا  امسال  ابتدای 
افزایش  تعداد  نظر  از  درصد   ۲.۲۲ صنعتی 
از عالقه مردم  این موضوع حکایت  داشته که 
به تولید دارد. وی همچنین به شاخص مصرف 
گفت:  و  کرد  اشاره  صنعتی  واحدهای  برق 
صنعتی،  واحدهای  در  برق  مصرف  شاخص 
مدت  این  طی  کوچک  و  متوسط  بزرگ، 
شریعتمداری  است.  داشته  رشد  درصد   9.7
و  تولید  تمام شده  باالی  قیمت  داشت:  اظهار 
جمله  از  حمل و نقل  هزینه  متوسط  همچنین 

است. مشکالت بخش صنعت 

واسطه ها در تولید ثروت جای 
گرفته اند را  بخش خصوصی 

رئیس  شافعی،  غالمحسین  همچنین 
و  مشکالت  از  مراسم  این  در  ایران  اتاق 
فعاالن  روزها،  این  که  گفت  دغدغه هایی 
وی  هستند.  دست به گریبان  آنها  با  اقتصادی 
یک  امروز  نامطلوب  شرایط  که  داشت  تأکید 
معنا  این  به  اما  است  غیرقابل انکار  واقعیت 
تغییر  را  شرایط  این  نمی توانیم  که  نیست 

ناامیدی نسبت به حل مشکالت توجیه  دهیم؛ 
نبود دیدگاه های  به رغم  یادآور شد:  ندارد. وی 
بلندمدت و راهبردی در برخی دولت ها و تعلل 
زیرساخت های  و  امکانات  کردن  فراهم  در 
باشد  داشته  وجود  قوی  اراده  اگر  اقتصادی، 

این مسائل عبور کنیم. از  می توانیم 
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور با اشاره 
اقتصاد  اینکه  مورد  در  بی جا  توهمی  ایجاد  به 
کشور می تواند بی نیاز از بخش خصوصی رو به 
جلو حرکت کند، گفت: در همه سال های گذشته 
و  محدود  بخش خصوصی  حضور  دایره  مرتب 
برنامه ریزی  بدون  درعین حال  و  شد  محدودتر 
نقش  گسترش  با  دولت  صنعتی،  توسعه  برای 
برای بخش  قدرتمند  رقیبی  به  اقتصاد  در  خود 
اینکه  به جای  نتیجه  در  شد.  تبدیل  خصوصی 
کشور  در  ثروت  خلق  اصلی  موتور  خالقیت، 
باشد، واسطه ها و فروش منابع طبیعی به منبع 

اصلی تولید ثورت مبدل شد.
دلیل  به  شکننده  اقتصادی  تولد  از  شافعی 
و  انتقاد  خصوصی  بخش  به  بی توجهی 
همه  علت العلل  اشتباه  به  گاهی  کرد:  تأکید 
تحریم های  را  امروز  کمبودهای  و  مشکالت 
خارجی اعالم می کنیم. این یک اشتباه محض 
از  معدن  و  حاضر سهم صنعت  حال  در  است. 
و  است  درصد   13 فقط  داخلی  ناخالص  تولید 
سهم صادراتی صنعت کشور در گستره جهانی 
تنها ۰.۲ درصد بوده که به هیچ وجه قابل دفاع 
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی  نیست. 
اعالم کرد: 9۲ درصد از رشد تولیدات صنعتی 

عبدالوهاب سهل آبادی  رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایرانغالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران
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سهم  و  دارد  اختصاص  داخل  بازار  به  کشور 
بازارهای خارجی می شود. ناچیزی وارد 

نمی توان  دیگر  ایران،  اتاق  رئیس  باور  به 
و  کرد  پافشاری  گذشته  روش های  روی 
دامنه  درک  بدون  البته  داد.  ادامه  را  راه  آن 
بهبود  به  قادر  آنها،  اصلی  ریشه  و  مشکالت 
کرد:  تصریح  شافعی  نیستیم.  کشور  وضعیت 
اساس  بر  تصمیم گیری  غیرعادی،  شرایط  در 
همت  به  امروز  است.  اشتباه  عادی  وضعیت 
را  باید تصمیمات گذشته  و  داریم  نیاز  جهادی 
بازنگری کنیم. رئیس پارلمان بخش خصوصی 
را  اقتصادی  هماهنگی  ستاد  ایجاد  همچنین 
بهبود  برای  موفق  تجربه ای  و  منطقی  راهی 
ادامه  در  و  دانست  ایران  اقتصادی  وضعیت 
در  رئیس جمهور  اول  معاون  که  دستوری  دو 
تأمین  سازمان  و  مالیاتی  امور  سازمان  مورد 
اجتماعی ابالغ کرد را مؤثر دانست. وی افزود: 
روند  روی  مستقیم  به طور  ابالغیه های  این 
البته  بود. وی  اثرگذار  فعالیت بخش خصوصی 
از بی توجهی سازمان ها و دستگاه ها به ابالغیه 
از  استفاده  مورد  در  رئیس جمهور  اول  معاون 
تصمیم  اتخاذ  از  قبل  خصوصی  بخش  نظرات 

انتقاد کرد. اقتصادی،  و سیاست گذاری های 
اقدامات  به  همچنین  ایران  اتاق  رئیس 
و  سال  عنوان  اجرای  راستای  در  دولت  اخیر 

تاکنون  آنچه  و  اشاره  داخلی،  تولید  از  حمایت 
در این عرصه صورت گرفته را ناکارآمد عنوان 
از  حمایت  عنوان  به  آنچه  گفت:  شافعی  کرد. 
حمایت  به  محدود  تنها  می شود،  انجام  تولید 
بنیه های  تقویت  درحالی که  تقاضاست.  از 
رقابت پذیری  و  الزم  تسهیالت  ارائه  تولیدی، 
عملی  نهایی،  عرضه  از  حمایت  با  تنها  تولید 
تولید  از  بود  خواهیم  قادر  این گونه  و  می شود 

کنیم. واقعی حمایت  به طور 

چه خواستیم و چه شد!
صنعت،  خانه  رییس  سهل آبادی  عبدالوهاب 
نیز در مراسم روز ملی  ایران  معدن و تجارت 
دولت  که  سوال  این  طرح  با  معدن  و  صنعت 
درخواست  به  اخیر  سال های  طی  حد  چه  تا 
کرد:  اظهار  است،  کرده  توجه  صنعتگران 
صنعت  بخش  در  حاضر  حال  در  که  شرایطی 
و معدن روبه رو هستیم ناشی از عدم توجه به 
ارتباط  در  داد:  ادامه  وی  است.  مطالبات  این 
صنعتگران  معوقه  دیون  نگهداری  و  فریز  با 
این  آیا  که  داشتیم  درخواست هایی  دولت  از 
و  کردیم  مطرح  را  مالیات  بحث  افتاد؟  اتفاق 
مالیات  اخذ  مقوله  با  ارتباط  در  داشتیم  انتظار 
آیا  اما  شود،  چاره اندیشی  افزوده  ارزش  بر 
مورد  در  گرفت؟  قرار  مدنظر  مسئله ای  چنین 

امروز  و  زدیم  فریاد  ارز  بودن  نرخی  تک 
است. افتاده  اتفاقی  چه  که  می بینید 

با  ایران  تجارت  و  معدن  خانه صنعت،  رییس 
در  اجتماعی  تامین  سازمان  تصمیمات  از  انتقاد 
کرد:  تصریح  کارگران،  و  کارفرمایان  با  برخورد 
با  کارگران  دفترچه  تمدید  برای  کارفرمایان 
مشکل مواجه هستند، اما متاسفانه شاهد توقیف 
برند کارخانه ها هستیم و این سوال مطرح است 
که سازمان تامین اجتماعی چگونه به خود اجازه 
که حقوقش هم  را  کارگری  درمان  که  می دهد 

پرداخت نشده است را تمدید نکند.

4 شرکت از صنایع نساجی 
در جمع برگزیدگان

گفتنی است در پایان مراسم روز ملی صنعت 
منتخب  شرکت های  از   1397 سال  معدن  و 
اهدای  با  معدنی  و  مختلف صنعتی  بخش های 
که  آمد  عمل  به  تقدیر  مراسم،  ویژه  تندیس 
صنایع  از  واحد   ۴ نام  شرکت ها،  این  بین  در 
نساجی و پوشاک نیز به چشم می خورد. اسامی 
برگزیدگان صنایع نساجی و پوشاک در مراسم 
روز صنعت و معدن 1397 به شرح ذیل است:

به  خوی  نساجی  کارخانجات   *
آقای قصابی مدیریت 

پارچه  نخ،  بافندگی  و  ریسندگی   *
آقای  مدیریت  به  مان ریس  تکمیل  و 

سرتاج
به  مهیار  نانو  جوراب  تولیدی   *

آقای ضرابی مدیریت 
به  افشار  ستاره  فرش  صنایع   *

بکتاش آقای  مدیریت 

پوشاک«  و  نساجی  »صنعت  ماهنامه 
این انتخاب را به مدیریت و کلیه پرسنل 
شرکت های  زحمت کش  کارکنان  و 
مذکور صمیمانه تبریک گفته و توفیقات 
تالشگران  و  گرامیان  این  روزافزون 
ایزد  از  را  و صنعت کشور  تولید  عرصه 

منان مسئلت می نماید.
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ضمـن عـرض تبریـک بـه مناسـبت 
مهیـار  نانوپوشـاک  شـرکت  انتخـاب 
صنعتـی  منتخـب  واحـد  عنـوان  بـه 
سـال 1397، لطفـا در مـورد عملکرد 
سـال گذشـته شـرکت و عواملـی کـه 
در ایـن موفقیـت تاثیرگـذار بوده انـد، 

بفرماییـد. صحبـت 
ایـن  تـدارک  بـرای  شـما  از  تشـکر  ضمـن 
اقدامـات  مهم تریـن  جملـه  از  مصاحبـه، 
شـرکت مهیـار در سـال گذشـته می تـوان بـه 

اشـاره کـرد: زیـر  مـوارد 
محصـوالت  تولیـد  تولیـد؛  میـزان  افزایـش 
مـواد  کیفیـت  ارتقـای  طریـق  از  های تـک 
کیفیـت  افزایـش  باعـث  خـود  کـه  اولیـه 
محصـوالت شـده؛ تولیـد محصـوالت مبتنـی 
دسـتگاه های  از  اسـتفاده  نانوتکنولـوژی؛  بـر 
مـدرن و بـه روز در فرآینـد تولیـد؛ برگـزاری 
بـرای  تخصصـی  و  آموزشـی  کالس هـای 
دانـش  ارتقـای  کـه  کار  نیـروی  و  پرسـنل 
دنبـال  بـه  را  نیـروی کار شـرکت  و مهـارت 
و  داخلـی  بازارهـای  گسـترش  داشـته؛ 
و  تحصیلکـرده  نیروهـای  جـذب  صادراتـی؛ 
باتجریـه، ایجـاد دفتـری در مجموعـه پـارک 
علـم و فنـاوری و اسـتقرار نیروهـای شـرکت 
مهیـار در آنجـا؛ و انجـام فعالیت هـای تحقیق 
و توسـعه )R&D( در پـارک علـم و فنـاوری.

تولیـد،  وضعیـت  حاضـر  حـال  در 
فـروش و صـادرات شـرکت بـه چـه 

صورت اسـت و آیـا از شـرایط کنونی 
بـازار  وضعیـت  و  کشـور  اقتصـادی 

رضایـت داریـد یـا خیـر؟ 
بـه رغـم مشـکالت موجـود اقتصادی کشـور 
و نیـز مشـکالتی کـه احتمـاال در آینـده وجـود 
توانسـته  مهیـار  شـرکت  داشـت،  خواهـد 
همچنیـن  و  موفـق  و  صحیـح  مدیریـت  بـا 
و  طاقت فرسـا  شـبانه روزی،  فعالیت هـای 
زمان بـر در یـک سـال اخیـر، در مسـیری گام 
بـردارد که هم تولید بهتری داشـته باشـد و هم 
فـروش خـود را در بازارهای داخلـی و صادراتی 
افزایـش دهـد. ایـن شـرکت توانسـته بـا وجود 
همـه مشـکالت، محصـوالت باکیفیتـی ارائـه 
کنـد کـه از نظـر کیفیـت و طراحـی، هـم رده 

باشـد. محصـوالت خارجـی مشـابه 

سیاسـت های اخیـر ارزی کشـور، از 
جنبه هـای مختلـف چـه تاثیراتـی بـر 
شـرکت  فعالیت هـای  و  کاری  رونـد 

اسـت؟ داشـته  مهیار 
بـوده  مـا  ضـرر  بـه  قطعـا  سیاسـت ها  ایـن 
اسـت. مـواد اولیـه مـورد نیـاز شـرکت بـرای 
تولیـد پوشـاک، اکثـرا خارجی اسـت و با توجه 
بـه نرخ فعلـی ارز و اینکه هنوز نتوانسـته ایم از 
سـامانه نیمـا ارز ۴۲۰۰ تومانـی دریافت کنیم، 
عمـال مجبـور هسـتیم ایـن مـواد را بـا چنـد 
برابـر قیمـت اصلـی، از بـازار خریـداری کنیم. 
طبیعتـا وقتـی در تامیـن مـواد اولیه با مشـکل 

کارگروهی ویژه برای رفع موانع تولید تشکیل شود

مصاحبه ماهنامه »صنعت نساجی و پوشاک« با آقای محمود ضرابی مدیرعامل 
شرکت نانوپوشاک مهیار، واحد منتخب صنعتی سال 1397
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مواجـه شـویم، فرآینـد تولیـد و متعاقبا فروش 
شـرکت نیـز تحـت تاثیر قـرار می گیـرد چراکه 
ناچـار خواهیم شـد متناسـب با افزایـش قیمت 
مـواد اولیه، قیمـت محصوالت مـان را هم باال 
ببریـم. البتـه مـا تـا اینجـا مقاومـت کرده ایـم 
و قیمـت محصوالت مـان را بـاال نبرده ایـم تـا 

بتوانیـم در بـازار بمانیـم و رقابـت کنیم.

بـا توجـه به عـدم حضـور ریاسـت 
جمهور در مراسـم روز صنعت و معدن 
صنعتگـر  یـک  عنـوان  بـه  امسـال، 
چـه  خصوصـی،  بخـش  کارآفریـن  و 
صحبت هایـی را مایـل هسـتید خطاب 
بـه ایشـان و دیگر دسـت انـدرکاران 

و متولیـان کشـور مطـرح بفرماییـد؟

ما انتظار داشـتیم ایشـان در مراسم روز صنعت 
و معـدن و در جمـع کارآفرینـان کشـور حضـور 
داشـته باشـند تا بتوانیم مسـائل و مشکالت مان 
را مسـتقیما بـا ایشـان در میـان بگذاریـم. البتـه 
ایـن  رویکردمـان  همـواره  اخیـر  سـال های  در 
از  را  مشـکالت  و  موانـع  خودمـان  کـه  بـوده 
پیـش پای مـان برداریم. بـا این حـال امیدواریم 
ریاسـت جمهوری و مسـئوالن دولتی نیز بتوانند 
موانـع و مشـکالت بخـش تولیـد را حـل کننـد 
تـا شـرایط تولیـد در کشـور بهبـود پیـدا کنـد و 
مـا هـم بتوانیـم تولیـد خـود را ارتقـا دهیـم. بـر 
همیـن اسـاس، از دولـت محتـرم انتظـار داریـم 
کـه کارگروهـی از افـراد متخصـص را تشـکیل 
دهـد تـا ایـن کارگـروه بـرای رفـع موانـع تولید 
اقـدام کنـد و متعاقبـا تولیدکننـدگان نیـز بتوانند 

بـه فعالیت شـان ادامـه دهنـد. 

عـالوه بـر مـوارد مذکـور، هـر نکته 
را  هسـتید  مایـل  کـه  موضوعـی  یـا 

نماییـد. مطـرح 
دو  یکـی  تولیـد  بخـش  موجـود  مشـکالت 
فعلـی  مشـکالت  از  یکـی  نیسـتند.  مـورد 
تامیـن  سـازمان  بـه  مربـوط  تولیدکننـدگان، 
کارفرماسـت  بیمـه  حـق  سـهم  و  اجتماعـی 
نصـف  بـه  آن  نـرخ  می کنیـم  پیشـنهاد  کـه 
موضـوع  کنـد.  پیـدا  کاهـش  فعلـی  میـزان 
دیگـر، مالیـات بـر ارزش افـزوده اسـت که از 
دولـت محتـرم می خواهیـم ایـن مالیـات برای 
پرداخـت  چراکـه  تولیدکننـدگان حـذف شـود 
آن بـرای تولیدکننـدگان نمی صرفـد. در مـورد 
صادرکننـدگان نیـز متاسـفانه اسـترداد مالیات 
بـر ارزش افـزوده بعضـا بیـن یک تا دو سـال 
طـول می کشـد و یـا اصال اسـترداد نمی شـود. 
مشـکل دیگـر نـرخ بـاالی تسـهیالت بانکـی 
بانکـی  وثیقه هـای  تامیـن  مشـکالت  نیـز  و 
اسـت کـه باعـث شـده تولیدکننـدگان نتواننـد 
از تسـهیالتی کـه نیـاز دارنـد اسـتفاده کننـد. 
و  بوروکراسـی  مشـکالت  دیگـر،  بحـث 
طوالنـی  و  طاقت فرسـا  اداری  رویه هـای 
موضـوع  شـود.  حـل  امیدواریـم  کـه  اسـت 
آن  بـه  مربـوط  مسـائل  و  کار  قانـون  دیگـر، 
کارفرمایـان  ضـرر  بـه  معمـوال  کـه  اسـت 
اسـت کـه امیدواریـم مشـکالت ایـن قانـون 
اصـالح شـود. عـالوه بـر ایـن مـوارد، یکی از 
مشـکالتی کـه در شـرایط ارزی فعلـی ایجـاد 
رتبه بنـدی  و  سـفارش  ثبـت  مشـکل  شـده، 
اولیـه نسـاجی اسـت کـه متاسـفانه در  مـواد 
گـروه دو کاالیـی قـرار گرفتـه کـه امیدواریم 
دولتـی  ارز  تـا  شـود  منتقـل  یـک  گـروه  بـه 
ثبـت  روال  همچنیـن  بگیـرد.  تعلـق  آن  بـه 
سـفارش در سـامانه نیمـا بسـیار زمان بر اسـت 
و مـا در چنـد مـاه اخیـر نتوانسـته ایم ارز مورد 

نیـاز خـود را تامیـن کنیـم.

مرداد 97، شمــــاره 291 صنعت نساجی و پوشاک24



روز صنعت و معدنخبرنامه

خطر تعطیلی واحدهای فعال، با تداوم سیاست های ارزی

مصاحبه ماهنامه »صنعت نساجی و پوشاک« با حاج عزیز بکتاش مدیرعامل 
شرکت ستاره افشار )فرش افشار زرینه( واحد منتخب صنعتی سال 97

ضمـن تبریـک بـه مناسـبت انتخاب 
بـه  زرینـه  افشـار  فـرش  شـرکت 
عنـوان واحـد منتخـب صنعتـی سـال 
وضعیـت  حاضـر  حـال  در   ،1397
شـرکت  صـادرات  و  فـروش  تولیـد، 
به چـه صورت اسـت و آیا از شـرایط 
و  ماشـینی  فـرش  صنعـت  کنونـی 
یـا  داریـد  رضایـت  بـازار  وضعیـت 

خیـر؟ 
در حـال حاضـر واحـد تولید شـرکت در سـه 
شـیفت کاری بـه تولیـد خـود ادامـه می دهـد. 
بازارهـای  بـه  شـرکت  فـروش  از  بخشـی 
تولیـدات  بیشـتر  امـا  انجـام می شـود  داخلـی 
مـا بـه صـادرات اختصـاص پیـدا می کنـد. بـا 
وجـودی کـه قوانیـن صـادرات بـرای بیشـتر 
آنهـا  بـا  مبـادالت  و  شـده  سـخت  کشـورها 
کار دشـواری اسـت، امـا این شـرکت توانسـته 
بازارهـای صادراتـی خوبـی داشـته باشـد. بـا 
ایـن حـال، در مقطـع فعلـی تهیـه مـواد اولیه 
پیمـان  و  می باشـد  دشـوار  و  مشـکل  بسـیار 
سـپاری ارزی )سـامانه نیمـا( در بانک مرکزی 
معضـل،  همیـن  کـه  شـده  غیرممکـن  عمـال 

مانـع بزرگـی بـرای صـادرات اسـت.

سیاسـت های اخیـر ارزی کشـور، از 
نفـع شـرایط  بـه  مختلـف  جنبه هـای 
سـتاره  شـرکت  و  جنابعالـی  کاری 

افشـار تمام شـده یـا به ضرر شـما؟ 
کارشناسـی  کار  بـدون  کـه  تصمیـم  ایـن 
ایجـاد  را  زیـادی  مشـکالت  شـده،  اتخـاذ 
و  صادرکننـدگان  ضـرر  بـه  کامـال  و  نمـوده 
تمـام شـده  بخـش خصوصـی  تولیدکننـدگان 
اسـت. مطمئنـا اگر این شـرایط ادامـه یابد، در 
آینـده بسـیاری از واحدهـای بخـش خصوصی 

شـد. خواهنـد  تعطیـل 

بـا توجه بـه اینکـه کشـورمان ظرف 
چنـد ماه آینـده بـار دیگر در شـرایط 
گرفـت،  خواهـد  قـرار  تحریمـی 
تـداوم  بـرای  را  راهکارهایـی  چـه 
شـرایط  در  تولیـدی  فعالیت هـای 
دشـوار کنونـی پیشـنهاد می کنیـد؟ و 
آیا شـرکت سـتاره افشار، اسـتراتژی 
و برنامـه مشـخصی بـرای بازگشـت 
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روز صنعت و معدن

اسـت؟ گرفتـه  نظـر  در  تحریم هـا 
متاسـفانه در کشـور مـا، بخشـی از مشـکالت 
بـه مدیریـت اقتصـادی و نظـارت بانکـی دولت 
مربـوط اسـت وگرنه مشـکالت ناشـی از تحریم 
در دوران انقـالب و هشـت سـال دفـاع مقـدس 
دوره  نیـز  و  جهانـی  رکـود  دوره  همچنیـن  و 
تحریم هـای گذشـته، حـدود ۴۰ اسـت کـه بـا 
شـدت و ضعف وجود داشـته و مـا تولیدکنندگان 
شـده ایم.  آبدیـده  و  سـاخته  نوعـی  بـه  نیـز 
اقتصـادی  مدیریـت  مشـکل  اگـر  بنابرایـن 

دولـت حـل شـود و نظـارت بانـک مرکـزی نیز 
بیشـتر باشـد، می توانیـم تحریم هـای خارجی را 
مدیریـت کنیـم و ایـن تحریم هـا مانند گذشـته 

باشـد.  تاثیرگـذار  چنـدان نمی توانـد 

بـا توجـه به عـدم حضـور ریاسـت 
جمهور در مراسـم روز صنعت و معدن 
صنعتگـر  یـک  عنـوان  بـه  امسـال، 
چـه  خصوصـی،  بخـش  کارآفریـن  و 
صحبت هایـی را مایـل هسـتید خطاب 

بـه ایشـان و دیگر دسـت انـدرکاران 
و متولیـان کشـور مطـرح بفرماییـد؟

بـه  محتـرم  جمهـور  رئیـس  بـود  بهتـر 
عنـوان بزرگتریـن تصمیـم گیرنـده اقتصـادی 
می داشـتند.  حضـور  جلسـه  ایـن  در  کشـور 
کـه  خصوصـی  بخـش  اقتصـادی  فعـاالن 
چندیـن  مشـکالت  تمـام  مقابـل  در  امـروز 
سـاله اقتصـادی در داخـل و خـارج از کشـور 
ایسـتاده اند، امـروز رزمنده اقتصادی محسـوب 
می شـوند. بـه خصـوص در مقطـع فعلـی و بـا 
توجـه بـه مشـکالتی کـه سیاسـت ارزی اخیر 
فعـاالن  کـرده،  ایجـاد  صادرکننـدگان  بـرای 
انتظـار  محتـرم  جمهـور  رئیـس  از  اقتصـادی 
از  مسـتقیما  را  آنـان  مشـکالت  کـه  داشـتند 
زبـان خودشـان می شـنیدند تـا حضـور ایشـان 
باشـد. اقتصـادی  فعـاالن  بـرای  آرام بخشـی 

اینجـا  تـا  کـه  مـواردی  بـر  عـالوه 
ذکـر شـده، هر نکتـه یـا موضوعی که 
مایـل هسـتید در ایـن مصاحبـه درج 

شـود، مطـرح نماییـد.
بـه  تولیدکننـدگان  مـا  صـدای  و  فریـاد 
گـوش مدیـران اقتصـادی کشـور برسـد کـه 
تصمیمـات یکشـبه یـا عجوالنـه در خصـوص 
سیاسـت ارزی و نظـارت نکـردن بـر تمامـی 
از  غیـر  بـه  بانک هـا  یـا  مالـی  موسسـه های 
و  صنعـت  بانـک  و  صـادرات  توسـعه  بانـک 
معـدن، باعـث خواهد شـد که واحدهـای باقی 
مانـده فعـال کشـور نیـز تعطیـل شـوند و بازار 
چندیـن سـاله صادراتـی و خارج از کشـور، دو 

دسـتی تقدیـم رقیبـان گـردد.
ضمنـا الزم اسـت اشـاره کنـم کـه شـرکت 
فـرش افشـار زرینـه در تـارخ 1397/۴/1۰ به 
عنـوان واحـد نمونـه کشـوری انتخـاب شـده 
و فـرش سـتاره افشـار نیـز در مراسـم مـورخ 
1397/۴/۲۴ بـه عنـوان واحـد نمونـه اسـتانی 

برگزیـده شـده اسـت. حضور فرش ستاره افشار در جمع واحدهای نمونه آذربایجان غربی

آقای بکتاش در حال دریافت تندیس از سرکار خانم محرابی
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گزارش

مهندس  آقای   1397 تیرماه   13 چهارشنبه  روز 
و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون  صالحی نیا  محسن 
وزیر  مشاور  نصرالهی  گلنار  خانم  سرکار  تجارت؛ 
محرابی  افسانه  مهندس  خانم  و  نساجی  امور  در 
این  پوشاک  و  نساجی  صنایع  دفتر  مدیرکل 
وضعیت  از  میدانی  بازدید  به منظور  وزارتخانه، 
به  ماشینی  فرش  و  نساجی  صنایع  تولید  بحرانی 

کاشان سفر کردند. 
نمایندگان وزیر صنعت در ابتدای این سفر کاری 
خود، برای بازدید از یکی شرکت های فرش ماشینی 
وزارت  مسئوالن  رفتند.  به شهرک صنعتی هالل 
صنعت پس از بازدید از این شهرک، در ساعت ۸ و 
3۰ دقیقه به مسجد امیرالمومنین علیه  السالم در 
شهرک صنعتی صباحی بیدگلی رفته و در نشست 
بحرانی  شرایط  بررسی  اضطراری  و  هم اندیشی 
صنایع  صاحبان  جمع  در  ماشینی  فرش  تولید 
این  مشروح  رساندند.  هم  به  حضور  شهرک  این 

نشست که دکتر سیدجواد ساداتی نژاد نماینده مردم 
محمود  بیدگل،  و  آران  و  کاشان  شهرستان های 
رئیس   واصفی  اتاق کاشان، مهدی  رئیس  توالیی 
کاشان  شهرستان  تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره 
و  معدن  صنعت،  اداره  رئیس   محلوجی  مجتبی  و 
تجارت شهرستان آران و بیدگل نیز در آن حضور 
داشتند، در ادامه به سمع و نظر خوانندگان گرامی 

می رسد:
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور صنایع 
و اقتصادی در این نشست با تاکید بر قول مساعد 
شهرک  این  در  صنایع  صاحبان  مشکالت  رفع 
گفت: اگر ثبت سفارش را تا شنبه 1۶ تیرماه 1397 
از  برای شما  را  ارز  می دهم  مساعد  قول  بفرستید 
تقدیر  با  بگیرم. محسن صالحی نیا،  بانک مرکزی 
هرچه  استفاده  در  نشست  این  برگزارکنندگان  از 
بیشتر از ظرفیت شهرک در تولید و رونق اقتصادی 
نیاز  و  مفید  الزم،  اگر  می دهم  قول  کرد:  تصریح 

برای حل مشکالت صاحبان  بار  دو  ماه  هر  باشد 
صنایع این شهرک روزهای پنجشنبه حاضر شوم. 
این  تولیدکنندگان  برای  کار  گفته وی، حداقل  به 
شهرک که دچار چالش و بحران شدند، تامین مواد 
اولیه با هماهنگی در مجموعه بورس کاال به میزان 

تولیدی که نیاز دارند می باشد.
امور  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
صنایع و اقتصادی، با تاکید بر اینکه مواد اولیه را 
باید به کسی دهیم که با تولید کاالی خود ارزش 
برای  ما  دیگر  راهکار  گفت:  می کند  ایجاد  افزوده 
حل مشکالت تولید صنعت فرش ماشینی در این 
منطقه و خروج از بحران، هماهنگی بخش تقاضا 
قانون  به  تبصره  یک  الحاق  محل  از  عرضه  با 
است. صالحی نیا، تغییر گروه کاالیی واردات الیاف 
و  داد  قرار  تاکید  مورد  نیز  را  یک  به  دو  گروه  از 
گفت: در خصوص مشکل ارز نیز باید راهکار ویژه 
ارائه کرد که هر تولیدکننده توجه داشته باشد که 
با چه شرایطی و از چه کشوری می خواهد واردات 
الیاف را داشته باشد. به طور مثال اگر کشور چین 
کشور  مورد  در  نداریم،  محدودیتی  باشد  ترکیه  و 
هند و ترکیه محدودیت نسبی است و در مورد اروپا 

مشکالت ارزی بسیار شدید است.
نماینده کاشان هم در این نشست با تاکید بر اینکه 
این شهرک با واحدهای تولیدی خود نرخ بیکاری 
را تک رقمی کرده است و مردمان این منطقه قشر 
ایثارگر و زحمت کش هستند گفت: در صورتی که 
مشکالت صاحبان صنایع فرش ماشینی در شهرک 
رسیدگی نشود، نیروهای زیادی از جمعیت کارگری 
به  منطقه  اقتصادی  وضعیت  و  شد  خواهند  بیکار 
جواد  سید  خواهدگرفت.  قرار  تاثیر  تحت  شدت 
وزیر  نمایندگان  حضور  از  تقدیر  با  ساداتی نژاد، 
صمت در این شهرک و وقت گذاری آنها برای حل 

قول مساعد برای حل مشکالت واحدهای فرش ماشینی
گزارشی از سفر نمایندگان وزارت صنعت و دفتر نساجی این وزارت به کاشان 

نشست هم اندیشی با صاحبان صنایع فرش ماشینی در مسجد امیرالمومنین، 
شهرک صنعتی صباحی بیدگلی، 97/4/13
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گزارش

نیز  اصفهان  استاندار  که  می طلبید  گفت:  بحران 
با مسئوالن  تالش وافری در این زمینه و رایزنی 
کالن و بلندپایه ملی در راستای حل بحران برای 

۶۰ هزار کارگر دو شهرستان انجام می داد. 
و  آران  شهرستان  فرماندار  نشست،  این  در 
بیدگل، مدیرعامل شهرک صنعتی صباحی بیدگلی، 
فرش  تولیدکنندگان  تعاونی  شرکت  مدیرعامل 
فرش  تولیدکننده  یک  و  شهرستان  این  ماشینی 
ماشینی نیز با اشاره به مسایل و مشکالت موجود، 
وزیر  نمایندگان  به  خطاب  را  خود  درخواست های 

صنعت، معدن و تجارت بیان کردند.

بعد از پایان این جلسه، نمایندگان وزیر صنعت، 

معدن و تجارت به همراه دکتر سیدجواد ساداتی نژاد 
نماینده مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل، 
محمود توالیی رئیس اتاق کاشان، مهدی واصفی 
شهرستان  تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  رئیس  
صنعت،  اداره  رئیس   محلوجی  مجتبی  و  کاشان 
معدن و تجارت شهرستان آران و بیدگل، به سالن 
بازرگانی  اتاق  تفضلی  ارباب  مرحوم  همایش های 
کاشان رفتند تا ادامه مسایل را در شهرستان کاشان 
بررسی کنند. مشروح این جلسه نیز در پی می آید:

معاون  صالحی نیا  محسن  حضور  با  نشست  این 
وزیر، گلنار نصراللهی مشاور وزیر و افسانه محرابی 
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک چهارشنبه 

سالن  در  صبح   1۰ ساعت   1397 تیرماه   13
بازرگانی  اتاق  تفضلی  ارباب  مرحوم  همایش های 
بحران  از  خروج  برای  راهکار   7 ارائه  با  کاشان 

صنایع فرش ماشینی منطقه کاشان برگزار شد.
صنعت،  وزیر  معاون  عصرفرش،  گزارش  به 
در  اقتصادی  و  صنایع  امور  در  تجارت  و  معدن 
ماشینی یک  فرش  اینکه  بر  تاکید  با  نشست  این 
با  تاثیرگذار صنعت این منطقه است گفت:  بخش 
اندیشیده  از مقام عالی وزارت، تمهیدات  اختیارات 
شده و پیگیری های الزم، حل بحران صنعت فرش 
انجام  راهکار  سه  با  منطقه  این  در  را  نساجی  و 
و  ماشینی  فرش  تولید  برای  اینکه  اول  می دهیم. 
اولیه  مواد  تامین  برای  حداقل  آن  تولید  زنجیره 
تا  را  بورس کاال  در  از داخل هماهنگی های الزم 
هفته آینده انجام می دهیم. بحث خرید مواد اولیه 
از خارج را نیز با توجه به نوع شرایط ارزی کشور 
مربوطه تدبیر و چاره اندیشی می کنیم و در مرحله 
سوم بحث عرضه و تقاضا را با الحاق یک تبصره 

به قانون به تعادل می رسانیم.
امور  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
صنایع و اقتصادی، در ادامه با تاکید بر اینکه برای 
حل بحران هیچوقت یک صنعت بر صنعت دیگر 
ارجحیت داده نمی شود گفت: ما اینجا در این جمع 
و  با وحدت، همدلی  تا  نشستیم  دور هم  صمیمی 
چاره اندیشی  را  مشکالت  بهتر  هرچه  هم اندیشی 
انتقاد  به  پاسخ  در  صالحی نیا،  کنیم.  مدیریت  و 
وزارت  چرا  که  تولیدکنندگان  از  بعضی  گالیه  و 
خودرو  واردات  سفارش  ثبت  برای  را  ارز  صنعت، 
ندارد  تولیدکننده  برای  ولی  دارد  همراه  گوشی  و 
واردکننده  نه  تولید  بخش  سیاست گذار  ما  گفت: 
خودرو و گوشی هستیم و البته در شرایط فعلی نیز 
کاالهای  از  هیچکدام  داریم  ارزی  محدودیت  که 
خودرو و موبایل ثبت سفارش ندارد. به گفته وی، 
سال گذشته ۵۴ میلیارد دالر واردات داشتیم که 1۲ 

درصد آن کاالهای مصرفی نهایی بود.
در ادامه، معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن 
و تجارت گفت: تمهیدهایی در راستای حمایت از 
از  و  شده  اندیشیده  ماشینی  فرش  تولیدکنندگان 
جمله مواد اولیه مورد نیاز در تولید فرش ماشینی 
مانند پلی پروپیلن در بورس عرضه می شود ولی باید 
نیاز واحدهای تولیدی، تامین  برنامه ریزی کنیم تا 
و همچنین قیمت بورس متعادل باشد. وی افزود: 

نمایندگان وزارت صنعت: محسن صالحی نیا، افسانه محرابی، گلنار نصرالهی
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واحدهای تولیدی با این اقدام می توانند مواد اولیه 
و  کنند  خریداری  واسطه  بدون  را  خود  نیاز  مورد 
همچنین ارز مورد نیاز برخی مواد اولیه که شرایط 
با  نیست،  امکان پذیر  کشور  داخل  در  آنها  تولید 
تا  شد  خواهد  تامین  مرکزی  بانک  هماهنگی 
با  در کشور  دیگر صنایع  و  ماشینی  فرش  صنعت 
و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون  نشود.  مواجه  وقفه 
تجارت بیان کرد: فرش ماشینی بخشی تاثیرگذار 
دولت  است که  کاشان  منطقه  در صنعت  ویژه  به 
تدبیر و امید تمام تالش خود را برای پشتیبانی از 
فعاالن این صنعت به کار گرفته و امید می رود تا 
۲ ماه آینده نتیجه اقدام های صورت گرفته ملموس 
شود. او با اشاره به صادرات بیش از 3۵۰ میلیون 
دالر انواع فرش ماشینی از جمهوری اسالمی ایران 
به مقصد کشورهای خارجی در سال گذشته اضافه 
انجام  کاشان  منطقه  از  صادرات  این  بیشتر  کرد: 

شده است.
وزارت  پوشاک  و  نساجی  صنایع  دفتر  مدیرکل 
مواد  تامین  مورد  در  نیز  تجارت  و  معدن  صنعت، 
اولیه صنایع فرش ماشینی گفت: برخی مواد اولیه 
کارخانه های  از سوی  داخل کشور  در  این صنعت 
اختیار صاحبان صنایع  پتروشیمی تولید شده و در 
مواد  برخی  افزود:  محرابی  افسانه  می گیرد.  قرار 
و  جوت  نخ  پروپیلن،  اکریلیک،  مانند  نیاز  مورد 
کنف نیز در خارج از کشور تامین می شود که این 
آنها  نیاز  و  دارند  قرار  ارزی  در گروه نخست  مواد 
مشکلی  و  می شود  تامین  ریالی  هزار   ۴۲ دالر  با 
در این زمینه وجود نخواهد داشت. وی بیان کرد: 
که  ماهیتی  به  توجه  با  نساجی  صنایع  کاالهای 

دارند، قاچاق پذیر هستند و از این رو نیز آسیب های 
فراوانی دیدند که در این راستا موضوع حمایت از 
تولیدات داخلی و مبارزه با قاچاق کاالهای نساجی 
پیگیری  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  سوی  از 
می شود و برای آسیب شناسی مشکالت، کمیسیون 

و کارگروهی مشترکی تشکیل شده است.
وزارت  پوشاک  و  نساجی  صنایع  دفتر  مدیرکل 
به  توجه  با  کرد:  اضافه  تجارت  و  معدن  صنعت، 
بازدیدهای  و  کارگروه  این  نشست های  برگزاری 
با  می رود  امید  کشور،  آزاد  منطقه های  از  میدانی 
اتفاق نظر مسائل و مشکالت بررسی و برای ارائه 
در  او  شود.  ارجاع  مشترک  کمیسیون  به  راهکار 
ادامه از صادرات ۶۰ میلیون دالری فرش ماشینی 
آن  درصدی   ۴۵ رشد  و  امسال  نخست  ماه   ۲ در 
و  داد  خبر  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 

گفت: سال 139۶ میزان صادرات بخش نساجی و 
پوشاک کشور در مجموع افزون بر یک هزار و 31 
افزایش ۲1  به  اشاره  با  بود. محرابی  میلیون دالر 
درصدی صادرات بخش نساجی و پوشاک کشور در 
قیاس با سال پیش از آن بیان کرد: سال 9۵ نیز در 
مجموع ۸3۵ میلیون دالر کاالی نساجی و پوشاک 

از ایران به خارج از کشور صادر شد.
 

نبض کارگران نساجی کاشان کند می زند
آران  و  کاشان  شهرستان های  مردم  نماینده 
اگر  کرد:  تصریح  نشست  این  در  نیز  بیدگل  و 
مشکالت صنعت فرش ماشینی و نساجی رسیدگی 
نشود مشکل جدی و بزرگ بیکاری برای ۲۰ هزار 
اتفاق  منطقه  این  در  فرش  صنعت  کاری  نیروی 
خواهد افتاد. سیدجواد ساداتی نژاد، خطاب به مدیر 
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وزارت صمت  پوشاک  و  نساجی  صنایع  دفتر  کل 
گفت: نبض کارگران نساجی در کاشان کند می زند 

و نگاه آنها به تدبیر و چاره اندیشی شما است.
 

100 درصد مواد اولیه منطقه وارداتی است
با  نشست  این  ادامه  در  نیز  کاشان  اتاق  رئیس 
در  صد  که  هستیم  منطقه ای  ما  اینکه  به  اشاره 
صد مواد اولیه این منطقه وارداتی است گفت: اگر 
صنایع  شود صاحبان  متوقف  اولیه  مواد  این  ورود 
فرش ماشینی با مشکالت جدی روبه رو می شوند. 
محمود توالیی، با تشریح پتانسیل ها و ظرفیت های 
این منطقه و شرایط موجود ناشی از بحران ارزی، 
تولید  نقدینگی واحدهای  نبود  اولیه و  کمبود مواد 
کارگر  بین  بیمه  ویژه مشکالت  به  ماشینی  فرش 
و کارگر  کارفرما  نگذارید دعوای  کارفرما گفت:  و 
اتفاق بیفتد. مشکالت بیمه تامین اجتماعی، سختی 

کار و سایر تسهیالت کارگری را برطرف کنید.
رئیس اتاق کاشان به عدم اجرای بخشنامه های 
اجتماعی  تامین  از سوی سازمان  مقاومتی  اقتصاد 
به  مربوط  دعواهای  نگذارید  افزود:  و  کرد  انتقاد 
سختی کار و بازنشستگی پیش از موعد و ... بین 
در  افزود:  توالیی  بیفتد.  اتفاق  کارگر  و  کارفرما 
و  با همراهی و همگامی  اقتصادی  شرایط سخت 
آسان گرفتن قواعد و ضوابط خواهیم توانست این 

پیچ خطرناک را نیز پشت سر بگذاریم.
باید  باالدستی  صنایع  اینکه  بر  تاکید  با  توالیی 
در  گفت:  شوند  پایین دستی  صنایع  حال  کمک 
جنگ اقتصادی پیش رو صنایع پتروشیمی، فوالد و 

مس باید منصفانه غم صنایع پایین دستی را داشته 
باشند و رعایت حال کنند ولی متاسفانه در شرایط 
کنونی با سیاست های کالن کشور همراه نیستند و 
افزایش قیمت مواد اولیه صنایع پایین دستی را در 
برنامه گذاشته اند. وی افزود: همچنین بانک ها در 
این بحران اقتصادی فرصت طلبی نکنند و در تهیه 
ارز، ارسال حواله و هزینه های صرافی ها رعایت را 
داشته باشند و برگشت به شرایط تحریم های قبلی 

را نکنند.
رئیس اتاق کاشان گفت: دیگر ادارات و سازمان ها 
مانند تامین اجتماعی، آب ، برق و گاز نیز در این 
از  تا  شوند  هوادار  و  همراه  تولیدکننده  با  شرایط 
این شرایط سخت و جنگ اقتصادی پیروز بیرون 
ما  تولیدکنندگان  اینکه  به  اشاره  با  توالیی  بیاییم. 
دچار فشار روانی زیادی هستند و بعضا مواد اولیه 
از  نابسامان  اوضاع  این  در  ولی  کرده  خریداری 
مواد  تهیه  قسمت  در  گفت:  ندارند  خبر  بارشان 
اولیه، تهیه ارز، و تامین منابع مالی دچار آشفتگی 
شدید هستیم پس با همراهی دیگر دستگاه ها از بار 

مشکالت این جهادگران اقتصادی کم کنیم.
داد:  ادامه  ایران  اتاق  مالیاتی  کمیسیون  رئیس 
از  استفاده  به دلیل عدم  در شرایط کنونی صنعت 
و  ارز  قیمت  افزایش  و  خارجی  فاینانس  اعتبارات 
باالرفتن نرخ جهانی برخی مواد اولیه دچار بحران 
نقدینگی شده است که با فوریت باید حل شود. وی 
تصریح کرد: در بخش تولید فرش ماشینی، نوار، نخ 
آکریلیک، الیاف، کنف، قطعات یدکی ماشین آالت 
اگر  که  دارند  نقش  تولید فرش  در  با هم  رنگ  و 

یکی از اینها نباشد کار تولید فرش لنگ می ماند. 
دهید  کامل  تجهیزات  جنگ  فرماندهان  به  پس 
نگه  فعال  را  کشور  اقتصاد  چرخ  خود  غیرت  با  تا 
دارند. توالیی خواستار تخصیص ارز به مواد اولیه 
آکریلیک وکنف  نوار  الیاف،  از  اعم  ماشینی  فرش 
موافقت  مورد  که  شد  تخصیص«  یک  »گروه  در 

قرار گرفت.

آینده فرش ماشینی و ریسندگان نخ به 
ورود الیاف آکریلیک وابسته است

و  ریسندگی  شرکت های  مشاور  حقیقی،  سعید 
فرش  آینده  گفت:  نیز  کشور  سطح  در  بافندگی 
آکریلیک  الیاف  ورود  به  نخ  ریسندگان  و  ماشینی 
وابسته است. با حساسیت باال این مطلب را مدنظر 
قرار دهید و تدبیر کنید. صادق کاظمی، مدیرعامل 
گروه صنعتی بوذرجمهر هم در پایان پس از دیگر 
موجود  مشکالت  و  مسائل  که  صنایع  صاحبان 
برای  چطور  نداریم  ارز  اگر  گفت:  کردند  بازگو  را 
واردات شورلت آمریکایی و گوشی اپل داریم. تولید 

واجب تر است یا شورلت آمریکایی و گوشی اپل!؟

الزم به ذکر است سفر نمایندگان وزرای صنعت 
ساداتی نژاد،  سیدجواد  پیگیری های  با  اقتصاد  و 
و  آران  و  کاشان  شهرستان های  مردم  نماینده 
شد.  محقق  اسالمی  شورای  مجلس  در  بیدگل 
نماینده کاشان یک هفته قبل از حضور نمایندگان 
وزرات صنعت در نشست مطبوعاتی با اهالی رسانه، 
در مورد احتمال توقف خطوط ریسندگی در منطقه 
بود  گفته  و  داده  هشدار  بیدگل  و  آران  و  کاشان 
فرش  و  نساجی  تولیدکنندگان  برای  درصورتی که 
تهیه  برای  مالی  منابع  تأمین  منطقه  این  ماشینی 
منطقه  این  ریسندگی  خطوط  نشود،  اولیه  مواد 
که  خواهد شد  توقف  دچار  آینده  هفته های  ظرف 
بیکاری  از  زیادی  موج  می تواند  تولید  توقف  این 
ایجاد  کارگری  شهرستان  دو  این  در  را  کارگران 

کند.
و  اقتصاد  وزرای  نمایندگان  سفر  که  است  امید 
صنعت، معدن و تجارت دولت به منطقه کاشان با 
تصمیمات تخصصی و کارشناسانه مشکالت حوزه 
به ویژه  اولیه  تأمین سرمایه درگردش و تهیه مواد 
الیاف را برای صنایع ریسندگی و بافندگی منطقه 

کاشان برطرف نماید.

نشست بررسی مشکالت صاحبان صنایع فرش ماشینی در اتاق بازرگانی کاشان، 97/4/13
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شهالیی نژاد  محمدجعفر  مهندس  گفته  به  
نساجی  صنایع  انجمن  هیئت  مدیره  عضو 
اگر  ایرانی،  کاالی  رادیویی  برنامه  در  ایران 
کشور  وارد  قانونی  صورت  به  ترکیه  کاالی 
آن  گمرکی  عوارض  و  حقوق  تمام  و  شود 
توان  باشید  داشته  اطمینان  شود،  پرداخت 
باالتر  مراتب  به  ایرانی  تولیدکننده  رقابت 

بود. خواهد 
مهندس شهالیی نژاد در پاسخ به این سوال 
در  را  ایران  بازار  ترکیه،  منسوجات  چرا  که 
ترکیه  دولت  گفت:  گرفته اند؛  خود  انحصار 
ایران، فروشگاه های  در بهترین مراکز خرید 
تولیدکنندگان  اختیار  در  متری  هزار  چندین 
خود قرار می دهد اما صنعتگر ایرانی نه توان 
مالی پرداخت اجاره بهای بسیار سنگین این 

را دارد و نه مورد حمایت مالی  مراکز خرید 
به  مراکزی  چنین  در  تا  می گیرد  قرار  دولت 
در  متأسفانه  بپردازد.  خود  محصوالت  ارائه 
شرایط فعلی دست تولیدکننده به هیچ جایی 

نیست...  بند 
کوتاهی  تاریخچه  بیان  به  ادامه  در  وی 
از  پیش  گفت:  و  پرداخت  کشور  نساجی  از 
ارزآورترین  مهم ترین،  بزرگ ترین،  انقالب، 
بود  نساجی  کشور،  صنعت  اشتغال زاترین  و 
کارخانه های  تولیدی  کاالهای  کیفیت  و 
در  که  بود  باال  اندازه ای  به  ایران،  نساجی 
استفاده  مورد  انگلیس  پلیس  یونیفرم  تولید 
تمام  خاصیت  دلیل  به  اما  می گرفت  قرار 
کارخانه های  درصد   9۰-9۵ انقالب ها، 
مصادره  یا  ملی  مختلف  دالیل  به  نساجی 

و  توانمند  کارخانه های  مدیریت  و  شدند 
اختیار بخش غیرخصوصی  در  نساجی  معظم 

گرفت. قرار 
کرد:  تصریح  شهالیی نژاد  مهندس 
مدیریت های  دلیل  به  مذکور  کارخانه های 
عدم  نادرست،  سیاست گذاری های  ناکارآمد، 
تولید  خطوط  نوسازی  و  بازسازی  به  توجه 
وی  کردند.  طی  را  خود  نزولی  روند  و... 
سال های  طی  خوشبختانه  داشت:  اذعان 
کارخانه های  مدیریت  درصد   9۰ اخیر، 
و  شده  واگذار  خصوصی  بخش  به  نساجی 
صنعت  این  در  خوبی  سرمایه گذاری های 

است.   گرفته  صورت 
نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  عضو 
فرش  صادرات  که  نکته  این  بیان  با  ایران 
پیشی  دستباف  فرش  صادرات  از  ماشینی 
سال های  در  که  کاشان  گفت:  است؛  گرفته 
ایران  دستباف  فرش  مهد  به عنوان  دور 
مهد  به  حاضر  حال  در  می آمد،  شمار  به 
این  است.  شده  تبدیل  ماشینی  فرش  تولید 
صنعتگر نساجی ابراز داشت: نخ های نساجی 
باکیفیت ترین  و  بهترین  از  یکی  داخل  تولید 
نخ های دنیاست و پارچه نیز در همین مسیر 
آسیب های  قاچاق،  منتهی  برمی دارد  گام 
وارد  پارچه  تولیدکنندگان  به  را  فراوانی 
اشاره  نکته  این  به  باید  البته  است؛  کرده 
افزایش  دلیل  به  جاری  سال   طی  که  کنم 
کاالهای  ورود  کاهش  شاهد  ارز،  نرخ 

90 درصد صنعت نساجی کشور خصوصی است

مهندس محمدجعفر شهالیی نژاد عضو هیئت   مدیره 
انجمن صنایع نساجی ایران در گفتگو با رادیو اقتصاد مطرح کرد:
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در  داد:  ادامه  وی  هستیم.  کشور  به  قاچاق 
طرح  و  رنگ  محدودیت های  با  پارچه  تولید 
روبه رو هستیم در حالی که پارچه با هر نقش 
و طرحی به صورت غیرقانونی ) قاچاق( وارد 

می شود!  کشور 
»سال  شعار  در  وقتی  گفت:  شهالیی نژاد 
می شود  مطرح  ایرانی«  کاالی  از  حمایت 
ایرانی  تولیدکننده  از  حمایتی  هیچ گونه  اما 
با  می توانیم  چگونه  نمی گیرد؛  صورت 
تحت  که  کشورها  سایر  تولیدکنندگان 
قرار  خود  دولت های  جانبه  همه  حمایت 
دارند به رقابت در بازارهای داخلی و خارجی 
زندگی،  هزینه  کرد:  اضافه  وی  بپردازیم؟! 
تعداد  همچنین  و  کارگر  دستمزد  و  حقوق 
این  که  باالست  بسیار  ایران  در  تعطیالت 
قیمت  افزایش  در  مهمی  نقش  عامل،  دو 
با  مقایسه  در  ایرانی  محصوالت  تمام شده 

می کنند. ایفا  خارجی  مشابه 
نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  عضو 

قاچاق،  کاالی  که  نکته  این  اعالم  با  ایران 
کاالیی  گفت:  نیست،  مرغوب  و  باکیفیت 
دلیل  به  می شود  وارد  قاچاق  طریق  از  که 
لذا  است؛  ارزان  پایین،  بسیار  کیفیت 
پرداخت  عدم  با  می کند  تالش  قاچاقچی 
حقوق و عوارض گمرکی، واردات این قبیل 
تا  کند  تمام  ارزان  خود  برای  را  محصوالت 
وی  آورد.  دست  به  داخل  در  را  الزم  سود 
صنعت  بی شمار  مزایایی  به  توجه  با  افزود: 
با  مبارزه  می کند  ایجاب  ضرورت  نساجی 
در  بیشتری  جدیت  با  قاچاق  مخرب  پدیده 

دنبال شود. کشور 
پنبه  تن  هزار   ۲۴۰ تولید  به  شهالیی نژاد 
در سال های دور نیز اشاره کرد و گفت: این 
رقم امروز به ۵۰-۴۰ هزار تن کاهش یافته 
نخ های  تولید  مناسب  آن  کیفیت  و  است 
تقاضای  که  ظریف  نخ های  نه  است  ضخیم 
تعرفه  وی،  گفته  به  دارند.  بازار  در  باالیی 
اما  است  درصد   ۵ ایران  در  پنبه  واردات 

اولیه  مواد  واردات  تعرفه  کشورها،  تمام  در 
پنبه  ۴۰۰ هزارتن  ترکیه  پایه صفر می باشد! 
برای  و  می کند  وارد  تن  هزار   3۵۰ و  تولید 
هر کیلو پنبه وارداتی فقط یک سنت حقوق 
به  ترکیه  ترتیب  این  به  می گیرد.  گمرکی 
پوشاک  و  نساجی  از قطب های صنعت  یکی 

است.  تبدیل شده  دنیا 
این  به  پاسخ  در  شهالیی نژاد  مهندس 
سوال که انتظار تولیدکننده از دولت چیست، 
کرد  اکتفا  پایدار »  »سیاست گذاری  بیان  به 
دقیق  برنامه ریزی  به  بتواند  تولیدکننده  تا 
فعال  این  بپردازد.  خود  فعالیت های  برای 
کاالهای  از  بسیاری  داد:  ادامه  صنعتی 
موکت،  ماشینی،  فرش  قبیل  از  نساجی 
و  دارند  خوبی  بسیار  کیفیت   ... و  پوشاک 
در  فضایی  متأسفانه  اما  می شوند  هم  صادر 
از  استفاده  و  خرید  که  حکمفرماست  کشور 
ترجیح  داخلی  کاالی  به  را  خارجی  کاالی 

می دهد.   
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تولید  از  درصدی   40 با سهم  تجارت  و  معدن  بخش صنعت،  بی تردید 
و  بوده  کشور  اقتصادی  بخش های  موثرترین  از  یکی  داخلی،  ناخالص 
بازرگانی می باشد و  انواع فعالیت های تولیدی و  از  دارای تنوعی گسترده 
و هدف گذاری  برنامه  با  بسیار  حوزه  این  در  که  دارد  فراوانی  اهمیت  لذا 
تحت  دقت  به  را  بخش  این  مسئولین  عملکرد  و  کنیم  حرکت  مشخص 
از برنامه  انحراف  ارزیابی نهادهای نظارتی قرار داده و هرگونه  نظارت و 
را به سرعت اصالح نماییم. به همین دلیل است که در کلیه کشورهای 
صنعتی و در حال صنعتی شدن، وجود استراتژی و هدف گذاری صنعتی و 
الزامات حرکت صحیح و شتابان به سوی توسعه  از  پایبندی به آن  لزوم 

صنعتی می باشد.
اما در کشورمان و از سال 1380 که اولین سند استراتژی توسعه صنعتی 
معادن  و  صنایع  وقت  وزیر  جهانگیری  آقای  وزارت  زمان  در  و  کشور 
رهبری  به  و  شریف  صنعتی  دانشگاه  فارغ التحصیالن  از  تیمی  توسط  و 
توسعه ای  سند  از  رونمایی  آستانه  در  که  امروز  تا  شد  نگاشته  نیلی  دکتر 
دفاع  پایان  از  و  برای صنعت کشور می باشیم، در حدود دو دهه  دیگری 
مقدس و آغاز دوران سازندگی در کشور در حدود سه دهه می گذرد و در 
را  توسعه  سند  سه  اینکه  علیرغم  کشور  صنعت  مدت،  این  طی  در  واقع 
رونمایی و تجربه نموده و در آستانه رونمایی از چهارمین سند از این دست 
می باشد، ولی در حقیقت فاقد یک استراتژی صنعتی مورد قبول همگان 
بوده و هر وزیری که بر مسند وزارت صنایع و معادن نشسته، بر اساس 
سالیق و عالیق خود، سندی را تهیه، تصویب، رونمایی و ابالغ نموده و 
سیاست های صنعتی خود را بر اساس آن پایه ریزی نموده تا نوبت به وزیر 
بعدی رسیده و روز از نو روزی از نو. به همین دلیل است که در واقع به 
اهداف صنعتی خود به صورت کامل دست نیافته ایم و هنوز پس از گذشت 

سه دهه نمی توانیم ادعا کنیم که کشوری صنعتی هستیم.
چنانچه از اولین سندی که در سال 1380 رونمایی شد صرف نظر کنیم، 
از سال 1391 تا کنون و با رونمایی از سندی که آقای شریعتمداری قول 
از  اخیرا  نیز  ایشان  مقام  قائم  و  دادند  مجلس  در   1396 سال  در  را  آن 
مراحل پایانی تهیه آن و چکش کاری نهایی آن خبر دادند، صنعت کشور 
نوعی  که  است  بوده  سال  هشت  از  کمتر  در  توسعه ای  سند  سه  دارای 

رکورد در این زمینه محسوب می شود.

اولین سند توسعه ای در دهه اخیر در سال 1391 و در زمان دولت دهم 
آن، صنایع کشور  اساس  بر  رونمایی گردید که  آقای غضنفری  وزارت  و 
اشتغال،  ارزآوری،  و  افزوده، قدرت صادراتی  ارزش  ایجاد  توان  بر اساس 
وجود بنگاه های بزرگ و توان تامین نیاز های داخلی و چند شاخصه دیگر 
در سه اولویت درجه بندی گردیده بودند. در این سند صنایع خودروسازی 
در بین صنایع با اولویت اول حمایت های دولتی و صنایع نساجی و پوشاک 

در بین صنایع با اولویت دوم جای گرفته بودند.
پاسخگو  دولت  چهارساله  دوره  دو  از  سال  آخرین  در  که  سند  این  اما 
دولت  آمدن  کار  روی  با  و  نیاورد  دوام  بیشتر  یک سال  گردید،  رونمایی 
یازدهم که همان دولت تدبیر و امید باشد، سند دیگری رونمایی گردید، 
این بار توسط آقای نعمت زاده وزیر پیشنهادی دولت یازدهم به مجلس و 
هنگام تالش نامبرده برای کسب رای اعتماد مجلس در سال 1392 که 

جایگزین سند قبلی گردید.
 در واقع و در مرداد ماه سال 1392 و در بحبوبه انتخاب اعضای کابینه 
دولت تدبیر و امید و تالش وزرای پیشنهادی جهت کسب رای اعتماد از 
وزارت  پیشنهادی  وزیر  نعمت زاده  آقای  که  بود  اسالمی  شورای  مجلس 
با  نیز  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارتخانه  برای  تجارت  و  معدن  صنعت، 
انتشار برنامه های صنعتی خود برای وزارتخانه متبوع، رئوس سیاست ها و 
اهداف کلی و کمی بخش صنعت، معدن و تجارت را ترسیم نمود تا چراغ 

مهندس علیرضا حائری*

صنعتی بدون استراتژی
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راهی باشد برای فعالیت های 10 سال آینده این بخش از اقتصاد کشور.
 

در اهداف کلی برنامه اعالمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
دولت تدبیر و امید اهدافی به شرح زیر به چشم می خورد:

- افزایش رقابت پذیری صنعتی 
صنعتی  افزوده  ارزش  در  کشور  صنعتی  افزوده  ارزش  سهم  -افزایش 

جهان
- افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان

- افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت های بخش صنعت، 
معدن و تجارت

- ارتقای شاخص های زیست محیطی
از  برداری  بهره  و  جهانی  تجارت  سازمان  به  الحاق  جهت  تالش   -

ظرفیت های آن
واحدهای  مالکیت  واگذاری  در  واقعی  بخش خصوصی  ارتقای سهم   -

صنعتی و معدنی و تجاری
- تالش جهت برندپروری

و  افزوده  ارزش  در  باال  و  متوسط  فناوری  با  تولیدات  سهم  افزایش   -
صادرات صنعتی کشور

- کاهش زمینه های ناهنجاری و تخلفات اداری از طریق ساماندهی اثر 
بخش انتشار اطالعات و آمار و شفاف سازی فرایندها....

امتیازات،  تسهیالت،  امکانات،  تخصیص  در  تبعیض  رفع  و  کاهش   -
مسئولیت ها و پست های سازمانی.......

- ایجاد، ساماندهی و تحکیم فضای گفتگو، مشارکت، همکاری، نقادی 
بخش  ویژه  به  ذینفعان  و  وزارتخانه  جمعی  ابواب  بین  پاسخگویی  و 

خصوصی.
اما در بخش اهداف کمی این برنامه در سال 1392 به موارد زیر اشاره 

شده است:
دوره  پایان  در  داخلی  ناخالص  تولید  به  بخش،  افزوده  ارزش  نسبت   -

45 درصد
- متوسط رشد ساالنه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن 12 درصد

- سهم صادرات صنعتی معدنی به کل صادرات در پایان دوره 45 درصد
- سهم صادرات محصوالت با فناوری متوسط و باال به صادرات صنعتی 

معدنی در پایان دوره 30 درصد
دوره  پایان  در  جهان  به کل صادرات  معدنی  - سهم صادرات صنعتی 

3 درصد
- سرانه صادرات صنعتی در پایان دوره 500 دالر

- نسبت پوشش صادرات صنعتی و معدنی به واردات صنعتی و معدنی 
در پایان دوره 100 درصد

 45 از  کمتر  به  رقابت پذیری  در  کشور  رتبه  رساندن  برای  مشارکت   -
درصد و در فضای کسب و کار به کمتر از 100

- جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت به رقم متوسط سالیانه 
8 میلیارد دالر

- رشد ساالنه نرخ بهروری کل عوامل به 3 درصد
- سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان در 

پایان دوره 4 درصد.
به طور خالصه و در اواخر سال پایانی وزارت ایشان )1395(، وضعیت 
به شرح ذیل  اعالم شده  برنامه  با  مقایسه  در  آمده  به دست  شاخص های 

می باشد:

- سهم بخش صنعت، معدن و تجارت در تولید ناخالص داخلی همچنان 
مطالعات  دفتر  گزارش  اساس  بر  همچنین  می باشد.  درصد   40 از  کمتر 
به   94 دیماه  در  مجلس  پژوهش های  مرکز  معدن  و  صنعت  انرژی، 
شماره کد 310، سهم تولیدات صنعتی در تولید ناخالص داخلی بر اساس 
به  بخش  این  در  لذا  و  می باشد  صد  در   13 حدود  در  جاری  قیمت های 

اهداف تعیین شده دست پیدا نکرده ایم.
خبری  نیز  بخش  این  افزوده  ارزش  در  درصدی   12 ساالنه  رشد  از   -
نیست. شاید به زحمت بتوان ادعا نمود که در ظرف این 4 سال مجموعا 
صنعت رشدی معادل 12 درصد را شاهد بوده است. حتی در این سال ها 
گزارش  همان  اساس  بر  است.  کرده  تجربه  نیز  را  منفی  رشد  صنعت 
اشاره شده در فوق، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال 93 تقریبا 

برابر صفر درصد بوده است.
بر رشد  مبنی  از سوی وزیر صنعت  اعالم شده  برنامه  در صورت تحقق 
ارزش افزوده ساالنه 12 درصدی، در پایان سال 95 می باید با رشدی 57 
به  نسبت  تولیدات محصوالت صنعتی  افزوده  ارزش  درصدی در مجموع 
صنعت  حرکتی  روند  مجموع  در  که  چند  هر  می بودیم.  مواجه   92 سال 
اهداف  مطابق  و  مطلوب  روند،  این  اما  بوده،  جلو  به  رو  سال   4 این  در 

تعیین شده نبوده است.
کل  به  نسبت  دوره  پایان  در  هم  صنعتی-معدنی  صادرات  سهم   -
صادرات غیرنفتی در حدود 40 درصد و نسبت به کل صادرات در حدود 
25 درصد می باشد که البته افزایش سهم صنعت بیشتر به لطف درجا زدن 
مجموع صادرات غیرنفتی در 3 سال اخیر حاصل شده است و نه به دلیل 

افزایش قابل توجه صادرات محصوالت صنعتی در کشور.
- سرانه صادرات صنعتی نیز بسیار کمتر از هدف 500 دالری تعیین شده 
می باشد.  دالر   250 از  کمتر  آن  سرانه  و  است  برنامه  پایانی  سال  برای 
سرانه صادرات صنعتی ایران در سال 2011، حدود 200 دالر بوده است.

پایان  در  500 دالری،  سرانه صادرات صنعتی  تحقق هدف  در صورت 
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پیدا  دست  دالری  میلیارد   40 صنعتی  صادرات  به  می باید   96 سال 
می کردیم که تقریبا 60 درصد آن محقق شده است.

میلیارد   47 بر حدود  بالغ   96 در سال  غیرنفتی کشور  مجموع صادرات 
دالر شده است که هنوز به رکورد 50 میلیارد دالری سال 93 نرسیده ایم 
و نیمی از آن هم سهم صادرات محصوالت پتروشیمی و میعانات گازی 
می باشد. شایان ذکر است که مجموع کل صادرات ایران در سال 2011 
قیمت های  از  ناشی  عمدتا  که  بوده  دالر  میلیارد   131 حدود  بر  بالغ 
سال،  همین  در  است.  بوده  نفتی  محصوالت  صادرات  و  نفت  سرسام آور 
جمع کل واردات کشور نیز بالغ بر 62 میلیارد دالر بوده است، در نتیجه 
عملکرد بازرگانی کشور در آن سال بالغ بر حدود 200 میلیارد دالر بوده 
است. این عملکرد در سال 96 به حدود 130میلیارد دالر رسیده، که حدودا 
40 درصد در این حوزه کوچکتر شده ایم. تراز تجاری کشور در سال 2011 

هم مثبت 69 میلیارد دالر بوده است.
ارقام فوق االشاره، طبیعتا به هدف پوشش 100 درصدی  با توجه به   -
صادرات صنعتی و معدنی به واردات صنعتی و معدنی نیز در پایان برنامه 

دست پیدا نخواهیم کرد.
- رسیدن به سهم 3 درصدی صادرات صنعتی کشور از صادرات صنعتی 
با فرض صادرات  که  زیرا  است،  رویا شبیه  به یک  بیشتر  نیز،  در جهان 
سالیانه 13 تریلیون دالری صادرات صنعتی در جهان، سهم 3 درصدی از 
این بازار به معنی سالیانه 400 میلیارد دالر صادرات صنعتی برای کشور 

خواهد بود که فعال دست نیافتنی می نماید.

لیکن با فرض اینکه عدد 3 درصد غلط امالیی بوده و منظور رسیدن به 
از صادرات صنعتی جهان  سهم سه دهم درصدی صادرات صنعتی کشور 
باشد، آنگاه این هدف با هدف سرانه صادرات صنعتی 500 دالری در سال 
پایانی برنامه همخوانی پیدا می نماید و به هدف 40 میلیارد دالر صادرات 
فعلی  عملکرد  با  ولی  است  منطقی  هدفی  که  می رسیم  سال  در  صنعتی 
دارد. شایان  50 درصدی  فاصله  تجارت، حداقل  و  وزارت صنعت، معدن 
برزیل، ترکیه، مالزی، هند و  گفتن است که صادرات صنعتی کشورهای 
مکزیک در سال 2015 به ترتیب 4، 6، 7، 10 و 17 برابر ایران بوده است.
- از دیگر اهداف برنامه، جذب ساالنه سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8 
برنامه می باید 32  این  به عبارت دیگر در طول  میلیارد دالری می باشد. 
در بخش صنعت جذب  فقط  خارجی  مستقیم  میلیارد دالر سرمایه گذاری 

می کردیم که محقق نگردیده است.
بر اساس گزارش سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل )آنکتاد( در سال 
گردیده  منتشر  فارس  خبرگزاری  توسط   95/3/29 تاریخ  در  که   2016
است، جمع سرمایه گذاری خارجی جذب شده در کشور در سال های 2013، 
میلیارد   2 و  میلیارد   2 میلیارد،   3 حدود  بر  بالغ  به ترتیب   2015 و   2014

دالر بوده است. بر پایه این گزارش، ایران با جذب 4 میلیارد دالر سرمایه 
گذاری خارجی در سال 2012 در رتبه 49 جهان قرار داشته که در سال 

2015 با 18 پله سقوط به رتبه 67 در جهان رسیده است.
در  انجام شده  مستقیم  سرمایه گذاری  مجموع  که  است  گفتن  شایان 
جهان در سال 2015 بالغ بر 1760 میلیارد دالر بوده است. همچنین 10 
کشور برتر در جذب سرمایه مستقیم در سال 2016 بر حسب میلیارد دالر 
)139(، هنک  چین   ،)179( انگلیس   ،)385( آمریکا  کشورهای  ترتیب  به 
کنگ )92(، سنگاپور و برزیل )50(، فرانسه و هلند )46(، استرالیا )44( و 

هند )42( می باشند.
- بر مبنای گزارشات بانک جهانی منتشرشده توسط خبرگزاری فارس 
در تاریخ 1395/8/5، ایران در فضای کسب و کار در بین 190 کشور مورد 
مطالعه قرار گرفته، حائز رتبه 120 شده است. با در نظر گرفتن رتبه قبلی 
ایران که 152 بود به نظر می رسد که کشورمان در این حوزه رشد مطلوبی 
را تجربه نموده است. اما همچنان از 119 کشور در این شاخص عقب تر 

و همچنین با هدف رتبه کمتر از 100 نیز فاصله دارد.
 

رتبه بندی  آخرین  در  ایران  نیز،  اقتصادی  رقابت پذیری  شاخص  در   -
تسنیم  خبرگزاری  توسط  که  اقتصاد  جهانی  مجمع  سوی  از  اعالم شده 
به تاریخ 1395/7/7 منتشر گردیده، در بین 138 کشور و با 2 پله نزول 
نسبت به سال قبل در مقام 76 در جهان قرار گرفت که با هدف رتبه کمتر 
از 45 که در برنامه پیش بینی  شده است فاصله زیادی داریم. ایران در سال 

2013، رتبه 66 را در این شاخص در اختیار داشت.
بقیه شاخص ها و اهداف اعالم شده در برنامه نیز قابل رصد و اندازه گیری 
به  نتایج حاصله  پایه  بر  پایان می توان  در  و  برنامه می باشد  با  مقایسه  و 
قبولی  نمره  امید  و  تدبیر  بخش صنعت، معدن و تجارت کشور در دولت 

و یا مردودی داد.
در اینجا نگاهی اجمالی می اندازیم به اهداف صادراتی تعیین شده برای 
صنایع خودروسازی کشور در سال 1396 که در این برنامه و برنامه قبلی 

و احتماال در برنامه آینده نیز از صنایع ممتاز کشور خواهد بود.
میزان تولید خودرو سواری در سال 1396 و هدف صادراتی آن در همین 

سال بر اساس برنامه راهبردی توسعه صنعتی:
برنامه توسعه صنعتی و اصالحات  بر مبنای اهداف کمی تعیین شده در 
سال  برای  نزدیک  هدفی  می تواند  اتفاقا  که   1395 اسفند  در  انجام شده 
بود که در سال 96، یک میلیون و 400 هزار دستگاه  قرار  باشد،   1396
در  شود.  عرضه  خارجی  و  داخلی  بازار های  به  و  تولید  سواری  خودرو 
تولید  درصد   33 که  است  شده  ذکر  هدف گذاری  این  روبروی  ستون 
برای صادرات هدف گذاری شده است. همچنین پیش بینی تولید 40 هزار 
دستگاه خودروی تجاری نیز برای همین سال به عمل آمده است با 25 
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درصد سهم صادراتی.
در بخش اهداف و ارزش صادراتی صنعت خودرو نیز هدف 2 میلیارد و 
200 میلیون دالری برای سال 1396 تعیین گردیده است. )صفحه 165 
سند، ویرایش دوم، جدول 29، اهداف کمی صنعت خودرو تا افق 1404(

در صورت تحقق هدف تولید یک میلیون و 400 هزار دستگاه اتومبیل 
برنامه  در  شده  انجام  هدف گذاری  اساس  بر  و   1396 سال  در  سواری 
راهبردی توسعه صنعتی، می باید 33 درصد این تولیدات یعنی 462 هزار 
بازارهای جهانی  به  میلیون دالر   200 و  میلیارد   2 ارزش  به  آن  دستگاه 

صادر شود.
برای  دالری  میلیون   900 صادرات  بخش،  همین  در  که  نماند  ناگفته 
مجموع  در  که  است  شده  پیش بینی   96 سال  برای  نیز  خودرو  قطعات 
صادرات خودرو و قطعات آن را برای سال 96 به رقم 3 میلیارد و 100 

میلیون دالر می رساند.

آمار چه می گوید؟؟
بر  بالغ  در سال 1395  آمارهای موجود، جمع صادرات خودرو  براساس 
10 هزار دستگاه به ارزش در حدود 50 میلیون دالر بوده که سهم شرکت 
سایپا 7 هزار دستگاه و مابقی آن سهم ایران خودرو بوده است. )اقتصاد 

آنالین، 28 فروردین 1396، کدخبر 188173(.
دو  توسط  انجام شده  صادراتی  پیش بینی  گزارش،  همین  مبنای  بر 
خودروساز بزرگ کشور برای سال 1396 نیز جمعا بالغ بر 35 هزار دستگاه 
خودرو به ارزش تقریبی حداکثر 200 میلیون دالر می باشد که به ترتیب 
هزار   10 بر  بالغ  نیز  خودرو  ایران  سهم  و  دستگاه  هزار   25 سایپا  سهم 
دستگاه می باشد که در مجموع 7 درصد هدف صادراتی تعیین شده برای 
اینکه  توضیح  می باشد.  وزارت صنعت  راهبردی  برنامه  در  خودرو  صنعت 
این  و  شده  مجدد  ویرایش   95 اسفند  در  وزارت صمت  راهبردی  برنامه 
هدف گذاری انجام شده است. در اینجا چند سوال ساده به ذهن می رسد.

سوال اول: چگونه تهیه کنندگان برنامه راهبردی و ویرایش کنندگان آن 
تصور نموده اند که صنعت خودروسازی کشور می تواند دفعتا و ظرف یک 
سال، تعداد خودروهای صادراتی خود را از 10 هزار عدد در سال 95 به 

عدد 462 هزار در سال بعد، یعنی سال 96 برساند؟؟
در  شده  اعالم  و  تعیین شده  اهداف  به  که  نیست  قرار  اگر  دوم:  سوال 
و  نیرو  برسیم، چرا وقت،  توسعه دیگری  برنامه  یا هر  و  راهبردی  برنامه 
منابع مالی کشور را صرف تهیه سند، مراسم رونمایی و سپس بازنگری و 

ویرایش آن می کنیم؟؟
سوال سوم: مگر اهداف کمی تعیین شده در صنعت خودرو کشور با تبادل 
نظر و هماهنگی با مسئولین خودروساز کشور تعیین نشده است؟؟ چگونه 
اعالم شده  اهداف  و  راهبردی  برنامه  در  تعیین شده  اهداف  بین  که  است 
توسط خودروسازان اینهمه تفاوت وجود دارد و ایضا چگونه است اینهمه 

این  در  واقعی  عملکرد  و  صادراتی  تعیین شده  اهداف  فیمابین  تفاوت 
صنعت؟؟

راهبردی  برنامه  در  انجام شده  از هدف گذاری های  نمونه  فقط یک  این 
توسعه صنعتی بود که البته مشتی است نمونه خروار.

این  در  دالری  میلیارد   103 هدف گذاری  به  می توان  نمونه ها  دیگر  از 
برنامه برای صادرات غیرنفتی در سال 96 اشاره نمود که البته با عملکرد 
همچنین  دارد.  درصدی   55 فاصله ای  بخش  این  دالری  میلیارد   47
می توان به هدف 61 میلیارد دالری صادرات صنعتی و معدنی برای سال 
96 اشاره نمود که َآن هم با عملکرد این بخش در سال 96 انحراف 60 

درصدی دارد. 

و اما کالم آخر 
 در خبرها و از قول قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت که سال ها 
و  بوده  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  صنایع  کمیسیون  ریاست  عهده دار 
از وضعیت صنایع کشور دارند، آمده بود که وزارت متبوع  شناخت خوبی 
نهایی  را  کشور  صنعتی  استراتژی  توسعه  جدید  سند  تدوین  کار  ایشان، 
کرده و در حال انجام مراحل پایانی و به اصطالح چکش کاری های نهایی 
به  خود  پیشنهادی  برنامه های  در  صنعت  وزیر  که  قولی  می باشد.  آن 
مجلس شورای اسالمی و هنگام ارائه برنامه های خود به منظور اخذ رای 
اعتماد از مجلس داده بودند. ایشان در صحن علنی مجلس اظهار داشته 
بودند که، نداشتن استراتژی توسعه صنعتی به منزله این است که »ندانیم 

که به کجا می خواهیم برویم، لذا از هر راهی که برویم فرقی نمی کند.«
اینک در کمتر از یکسال از آغاز به کار دولت دوازدهم و تشکیل کابینه، 
آماده  صنعت  توسعه  استراتژی  سند  و  کرده  وفا  خود  عهد  به  نامبرده 
رونمایی گردیده است. با تهیه و رونمایی از این سند، شاهد سومین سند 
توسعه ای برای صنعت کشور در طی 8 سال اخیر خواهیم بود و چنانچه 
به  نیز  را   95 در سال  قبلی  به سند  مربوط  انجام شده  ویرایش های  دوبار 
8 سال  این دست در طی  از  پنجمین سند  واقع شاهد  در  آوریم،  حساب 
اخیر بوده ایم. رکوردی بی سابقه در تهیه سند استراتژی توسعه صنعتی در 

جهان!!
به نظر اینجانب:

20ساله  و  10 ساله  5 ساله،  سالیانه،  از  اعم  برنامه ها،  قبیل  این  ارائه 
و وظیفه هر  باشد  نداشته  آن وجود  اجرای  به  پایبندی جدی  مادامی که 
بخش مشخص نشده باشد و نظام جامع ارزیابی عملکرد مسئولین تدوین 
آن  اجرای  حسن  بر  منضبط  و  بی تعارف  مستقل،  نهادی  و  باشد  نشده 
جز  به  نباشد،  پرسشگر  را  آن  اهداف  تحقق  عدم  دلیل  و  ننموده  نظارت 
اتالف وقت، نیرو و ایجاد هزینه برای اقتصاد کشور، ثمر دیگری نداشته 

و همچنان در حوزه صنعت دچار بی برنامگی و روزمرگی خواهیم ماند.
* عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران

گزارش
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گزارشخبرنامه

صنعتـی  تشـکل های  مشـترک  دبیرخانـه 
رئیـس  بـه  نامـه ای  در  پوشـاک  صنفـی  و 
شـورای  مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون 
اسـالمی خواسـتار رسـیدگی و حـل و فصـل 
بـه  منجـر  کـه  شـدند  غلطـی  سیاسـت های 
تولیـد  بدنـه  بـه  جـدی  آسـیب  آمـدن  وارد 
داخلـی پوشـاک شـده اسـت. بـر اسـاس این 
مـورد  در  غلـط  سیاسـت های  اتخـاذ  نامـه، 
مناطـق آزاد موجـب شـده پوشـاک خارجـی با 
حمایت هـای قانونـی و بـدون پرداخـت حقوق 
و عـوارض بـه سـرزمین اصلـی سـرازیر شـده 
و قـدرت رقابـت را از تولیـدات ایرانـی بگیرد. 

متن کامل نامه به شـرح زیر است: 

جناب آقـای دکتر پورابراهیمی
اقتصـادی  کمیسـیون  محتـرم  ریاسـت 

اسـالمی شـورای  مجلـس 

با سالم
احترامـا همانگونـه کـه مسـتحضرید صنعـت 
صدمـات  آن  تامیـن  زنجیـره  و  پوشـاک 
بی رویـه  واردات  و  قاچـاق  ناحیـه  از  زیـادی 
واردات  اسـت.  شـده  متحمـل  غیرقانونـی  و 
بی رویـه پوشـاک کـه عمدتـا بـدون پرداخـت 
مربوطـه  مالیات هـای  و  ورودی  عـوارض 
شـرایط  ایجـاد  موجـب  می گیـرد  صـورت 
نابرابـر بـرای صنعـت پوشـاک کشـور شـده و 
عمـال امـکان رقابـت عادالنـه و برابـر را بـا 
رقبـای خارجی دشـوار نموده اسـت. متاسـفانه 
بخـش قابل توجهـی از ایـن واردات از طریـق 

صـورت  قانونـی  ظاهـری  بـا  آزاد  مناطـق 
می پذیـرد کـه نتیجـه ای جـز تضعیـف صنایـع 
ملـی و تولیدکننـده داخلـی را بـه همراه ندارد. 
بـا فرمایشـات  بـه طـور قطـع  ایـن موضـوع 
توسـعه  راسـتای  در  رهبـری  معظـم  مقـام 

اسـت. تناقـض  در  نیـز  مقاومتـی  اقتصـاد 
لـذا پیـرو الیحـه هیئـت وزیـران مبنـی بـر 
و  تجاری-صنعتـی  آزاد  منطقـه   8 افزایـش 
13 منطقـه ویـژه اقتصـادی که در کمیسـیون 
اقتصـادی مجلـس شـورای اسـالمی در حـال 
بررسـی اسـت، بـه اختصـار مطالبـی پیرامـون 
تاثیـرات ادامـه فعالیت و افزایـش مناطق آزاد 
بـر صنعـت پوشـاک کشـور را بـه اسـتحضار 
بـه  اسـت  خواهشـمند  همچنیـن  می رسـاند. 
از  راهکارهـا  و  پیشـنهادات  ارائـه  منظـور 
دسـتور  خصوصـی  بخـش  ذینفعـان  سـوی 
زمـان  حضـوری  مالقـات  جهـت  فرماییـد 
مناسـبی تعییـن گـردد. بدیهی اسـت بررسـی 
ایـن موضـوع و رفـع مشـکالت آن در سـال 
اهمیـت  از  ایرانـی«  کاالی  از  »حمایـت 

اسـت. برخـوردار  ویـژه ای 
آزاد  مناطـق  مسـتحضرید،  کـه  همانگونـه 
تجـاری صنعتـی دارای قواعـدی خـاص بوده 
در  معافیـت  یـا  امتیـاز  مـورد   10 از  بیـش  و 
ایـن مناطـق برقـرار اسـت. برخـی از قواعـد 
لطمـات  آزاد  مناطـق  بـر  حاکـم  امتیـازات  و 
شـدیدی را بـر فضـای رقابت سـالم اقتصادی 
تولیـدی  واحدهـای  بـر  مخصوصـا  کشـور 
می نمایـد.  وارد  اصلـی  سـرزمین  در  پوشـاک 
نفـع  بـه  غالبـا  کـه  یک طرفـه  قواعـد  ایـن 

از  بخشـی  اسـت،  آزاد  مناطـق  از  واردات 
را پوشـش می دهـد  تقاضـای موجـود کشـور 
محصـوالت  مصـرف  بـازار  آن،  تبـع  بـه  و 
در  می گـردد.  کوچک تـر  روزبـه روز  داخلـی 
و  قواعـد  ایـن  از  برخـی  بـه  ادامـه مختصـرا 

می گـردد: اشـاره  آن  از  ناشـی  آثـار 

پرداخـت  از  ۲۰ سـاله  معافیـت   -1
مسـتقیم مالیات هـای 

اداره  چگونگـی  قانـون   13 مـاده  مطابـق 
اقتصـادی  فعالیت هـای  تمامـی  آزاد،  مناطـق 
در مناطـق آزاد بـه مدت 20 سـال از پرداخت 
مالیـات بـر درآمـد معـاف هسـتند؛ متاسـفانه 
ایـن معافیـت کـه در ابتـدا بـا تفکـر توسـعه 
تولیـد و صـادرات درنظـر گرفتـه شـده اسـت 
شـامل واردات، فروش و داللـی اقالم خارجی 
نیـز هسـت. گـزارش نهادهـای نظارتـی مبنی 
بازرگانـی  شـرکت  هـزار  چندیـن  وجـود  بـر 
غیرفعـال  تولیـدی  شـرکت  حتـی  و  صـوری 
مالیاتـی،  فـرار  جهـت  آزاد  منطقـه  یـک  در 
مناطـق  در  مالیاتـی  نظـام  هم گسـیختگی  از 
تـا  می نمایـد.  روشـن  بیـش  از  بیـش  را  آزاد 
حـدی کـه علیرغـم تاکیـد بنـد ت مـاده 132 
قانـون مالیات هـای مسـتقیم بـر ارائـه اظهـار 
نامـه مالیاتـی بـا نـرخ صفـر در زمان شـمول 
مناطـق  فعـاالن  از  کثیـری  تعـداد  معافیـت، 
مالیاتـی  پرونـده  و  اقتصـادی  کـد  فاقـد  آزاد 
تعریـف  و  ثبـت  امـکان  می باشـند. همچنیـن 
پایـان  از  بعـد  جدیـد  حقوقـی  شـخصیت 
معافیـت 20 سـاله، ایـن معافیـت را بـه یـک 

افزایش مناطق آزاد، تیر خالص به صنعت پوشاک
نامه تشکل های نساجی و پوشاک به رییس کمیسیون اقتصادی مجلس
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دور باطـل فـرار مالیاتـی تبدیـل کرده اسـت.

پرداخـت  از  دائمـی  معافیـت   -۲
افـزوده ارزش  بـر  مالیـات 

مطابـق مـاده 52 قانـون مالیـات بـر ارزش 
افـزوده، قانـون چگونگـی اداره مناطـق آزاد و 
قانـون تشـکیل و اداره مناطق ویـژه اقتصادی 
بـر  )مالیـات  قانـون  ایـن  حکـم  شـمول  از 
ارزش افـزوده( مسـتثنی هسـتند. لـذا تمامـی 
مناطـق  محـدوده  در  اقتصـادی  فعالیت هـای 
آزاد و ویـژه از جملـه واردات، فـروش، داللی 
و تولیـد بـدون محدودیـت زمانـی از پرداخت 
هسـتند،  معـاف  افـزوده  ارزش  بـر  مالیـات 
تامیـن  زنجیـره  تمـام  حالیسـت کـه  در  ایـن 
توزیـع  تولیـد،  اولیـه،  مـواد  شـامل  پوشـاک 
تـا عرضـه بـه مصرف کننـدگان نهایـی بـرای 
محصـوالت تولیـد شـده در سـرزمین اصلـی 
ملـزم بـه پرداخت 9 درصـد مالیـات بر ارزش 
افـزوده هسـتند، لـذا در ایـن رقابـت نابرابـر، 
آزاد  مناطـق  از  وارداتـی  محصـوالت  طبیعتـا 
داشـت.  خواهنـد  کمتـری  تمام شـده  قیمـت 
عرضه شـده  اقـالم  کـه  حالیسـت  در  ایـن 
یـا  و  مسـافری  طریـق  از  آزاد  مناطـق  در 
ولـی  می شـود  اصلـی  سـرزمین  وارد  قاچـاق 
آزاد  مناطـق  در  داخلـی  محصـوالت  عرضـه 
حتـی  و  نبـوده  همـراه  مالیـات  اسـترداد  بـا 
اسـترداد مالیـات بـر ارزش افـزوده در رویـه 
بـا مشـکالت  از کشـور  خـارج  بـه  صـادرات 
متعـددی همـراه اسـت. الزم به ذکر اسـت در 
کشـور امـارات که دارای مناطـق آزاد موفق و 
متنوعـی می باشـد نیـز از ابتدای سـال 2018 
بـه میـزان 5 درصد مالیـات بـر ارزش افزوده 

می گـردد. اخـذ 

3- معافیت از پرداخت حقوق ورودی
بـر اسـاس مجـوز صـادر شـده در مـاده 14 
واردات  آزاد،  مناطـق  اداره  چگونگـی  قانـون 
از  آزاد  مناطـق  محـدوده  بـه  کاال  انـواع 
مقـررات صـادرات و واردات از جملـه پرداخت 

منجملـه  هسـتند؛  مسـتثنی  ورودی  حقـوق 
مصرفـی،  و  نهایـی  اقـالم  نظیـر  کاال  انـواع 

ماشـین آالت. و  اولیـه  مـواد 
واردات کاال بـدون پرداخـت سـود بازرگانی، 
)یعنـی  عوارض هـا  نـوع  ایـن  اخـذ  از  هـدف 
کمـک بـه تولیـد داخـل و کنتـرل قیمت هـا( 
را نقـض کـرده و طبیعتـا بـا ایجـاد و افزایش 
خارجـی  کاالی  واردات  امـکان  آزاد  مناطـق 
جهـت عرضـه بـا قیمـت پایین تـر وجـود دارد 
کـه این معافیـت نیز بازار مصـرف محصوالت 
خارجـی را گسـترش داده و تولیـدات داخلـی 
را در موضـع ضعـف قـرار می دهـد. عـالوه بر 
آزاد،  مناطـق  از  کاال  واردات  افزایـش  ایـن، 
عدم النفـع  و  کاهـش  را  عمومـی  درآمدهـای 

دولـت را افزایـش می دهـد.
مطابـق مصوبـه 26/09/90 هیئـت وزیران، 
سـرزمین  بـه  آزاد  مناطـق  از  کاال  واردات 
اصلـی نیـز تا سـقف 15 درصـد ارزش کاال از 

پرداخـت سـود بازرگانـی معـاف هسـتند.

4- فروش کاال تحت رویه مسافری
مطابـق مـاده 31 آیین نامـه اجرایی مقررات 
آیین نامـه   138 مـاده  و  واردات  و  صـادرات 
اجرایـی قانـون امـور گمرکـی، واردات کاالی 
همـراه مسـافر از خـارج یـا از مناطـق آزاد به 
کشـور بـه شـرط غیرتجـاری بـودن تا سـقف 
80 دالر )سـالیانه( از معافیت برخوردار اسـت.

امتیـاز خرده فروشـی و کاالی همراه مسـافر 
در نگاه اول به توسـعه گردشـگری در مناطق 
کمـک می کنـد، امـا بایـد توجـه داشـت ایـن 
امتیـاز، تولیـدات داخلـی را بـا تهدیـد مواجـه 
واردات  ریسـک  بـودن  پاییـن  می نمایـد. 
کاالی تجـاری، ریسـک باالی تولیـد و وجود 
بـازار تضمیـن شـده  کاالی مسـافری کـه بـه 
صـورت رایـگان در اختیار اقـالم خارجی قرار 
داده شـده اسـت، سـرمایه گذار در مناطق آزاد 
سـوق  خارجـی  کاالی  واردات  سـمت  بـه  را 
داده اسـت. طبیعتـا بـا ایـن تمایـل به سـمت 
هیـچ  داخلـی  محصـوالت  خارجـی،  اقـالم 

جایـی در بـازار کشـور خودشـان ندارنـد.
کشـورهای  برخـی  آزاد  مناطـق  مطالعـه 
توسـعه یافته نشـان می دهـد خرده فروشـی در 
در حـد  و صرفـا  بـوده  ممنـوع  مناطـق  ایـن 
فـروش بـه کارکنـان واحدهای تولیـدی مجاز 
اسـت. در کنـار ایـن موضـوع، عـدم نظـارت 
ایجـاد  مناطـق،  مسـافرین  مشـخصات  بـر 
پدیده هایـی نظیـر چتربـازی یـا اجیربـری بـه 
منظـور تجمیـع و خـروج کاالی مسـافری از 
بـه  نیـز  را  اصلـی  بـه سـرزمین  آزاد  مناطـق 
و  قانـون  آشـکار  نقـض  کـه  داشـته  همـراه 

می باشـد. قاچـاق  عینـی  مصـداق 

5- عدم الزام به اجرای 
نمایندگی ثبت  دستورالعمل 

در  پوشـاک  واردات  بـر  نظـارت  خـالء 
سـال های اخیـر موجـب گردید انواع پوشـاک 
آمـاده به صورت اسـتوک و بعضا بـا برندهای 
مشـهور امـا تقلبـی وارد کشـور شـود و حقوق 
مصرف کننـدگان ضایـع گـردد. در ایـن رابطه 
صنفـی  و  صنعتـی  تشـکل های  مشـارکت  بـا 
مرتبـط با حـوزه پوشـاک دسـتورالعملی تحت 
خارجـی  برندهـای  نمایندگـی  ثبـت  عنـوان 
پوشـاک در ایـران تدویـن و در سـال 1395 
توسـط وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت ابالغ 
واردات  دسـتورالعمل  ایـن  مطابـق  گردیـد. 
معتبـر  نمایندگـی  توسـط  صرفـا  پوشـاک 
برندهـا موظفنـد  ایـن  بـوده و  برندهـا مجـاز 
متناسـب بـا میـزان واردات، درصد مشـخصی 
از محصـوالت خـود را در کشـور تولیـد نموده 
و سـپس بخشـی از آن را بـه خـارج از کشـور 

صـادر نماینـد.
از  یکـی  پوشـاک  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
مناطـق  در  تجـارت  زمینه هـای  اصلی تریـن 
جهـت  الزامـی  هیـچ  متاسـفانه  اسـت،  آزاد 
تقویـت  بـه  )کـه  دسـتورالعمل  ایـن  اجـرای 
انتقـال  و  تولیـد  گسـترش  رسـمی،  تجـارت 
می شـود(،  منجـر  پیشـرفته  فناوری هـای 

نـدارد. وجـود 
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تولیدشده  کاالهای  معافیت   -6
اداره  چگونگـی  قانـون   15 مـاده  مطابـق 
اجرایـی  دسـتورالعمل های  و  آزاد  مناطـق 
بـه  منطقـه  در  تولیدشـده  کاالی  ورود  آن، 
سـایر نقـاط کشـور در حـد ارزش افـزوده بـه 
اضافـه مـواد اولیـه داخلی بـه کاررفتـه در آن 
از پرداخـت حقـوق گمرکـی و سـود بازرگانـی 
معـاف می باشـد و تنهـا حقوق گمرکی و سـود 
بازرگانـی مـواد اولیـه و قطعـات وارداتـی بـه 

کار رفتـه در کاالی یادشـده دریافـت 
معافیـت  ایـن  متاسـفانه  شـد.  خواهـد 
بـه دلیـل عـدم نظـارت کافـی و عـدم 
شـفافیت باعث سـوء اسـتفاده بسیاری 
چنانکـه  اسـت  شـده  آزاد  مناطـق  در 
واحدهـای تولیـدی غیرواقعی بسـیاری 
اسـت  شـده  تاسـیس  آزاد  مناطـق  در 
کـه بـا واردات کاالی مشـابه خارجی، 
آن را بـه عنـوان تولیـد منطقـه اظهـار 
کـرده و از پرداخت عـوارض خودداری 
می نماینـد. ایـن کار نـه تنهـا تجـارت 
اقتصـادی در  رقابـت سـالم  و  رسـمی 
کشـور را تحت الشـعاع قرار داده اسـت 
بلکـه باعـث ارائه گزارشـات نادرسـت 
و  کشـور  مسـئولین  بـه  غیرواقعـی  و 
سـوی  از  ناکارآمـد  تصمیمـات  اتخـاذ 

است. شـده  ایشـان 
لذا شایسـته اسـت نماینـدگان محترم 
عنـوان  بـه  اسـالمی  شـورای  مجلـس 
مدافعـان حقـوق مردم و فعـاالن بخش 
تولید کشـور کـه مولدین اشـتغال ایران 
را  ملـی  منافـع  می باشـند،  نیـز  عزیـز 
ترجیـح  اسـتانی  یـا  بخشـی  برمنافـع 
بـه  نسـبت  بیشـتری  عنایـت  و  داده 
مطـرح شـدن ایـن الیحـه در مجلـس 
فرماینـد.  مبـذول  اسـالمی  شـورای 
مسـلما بـا توجـه بـه وضعیـت آشـفته و 
عـدم مدیریت صحیـح در مناطـق آزاد، 
کنونـی  اوضـاع  مناطـق  ایـن  افزایـش 
آن  بیـم  و  نمـود  خواهـد  آشـفته تر  را 

مـی رود بـا موافقت ایـن الیحـه در مجلس و با 
توجـه به مدیریـت سـلیقه ای و غیرپاسـخگوی 
ایـن مناطـق، تیـر خـالص بـه تولیـد داخلی و 
از کاالی  اقتصـاد مقاومتـی در سـال حمایـت 

ایرانـی شـلیک شـود.
در پایـان الزم بـه ذکـر اسـت اگـر قواعـد و 
بـوده  مفیـد  آزاد  مناطـق  بـر  حاکـم  مقـررات 
و منجـر بـه رشـد تولیـد و صـادرات می شـود، 
چـرا واحدهـای تولیـد و صادرکنندگان سـرزمین 

اصلـی از آن محـروم باشـند و اگر ایـن امتیازات 
منجـر بـه گسـترش واردات و تهدیـد تجـارت 
رسـمی و سـالم کشـور شـده اسـت )که مطابق 
مطالـب فـوق قطعـا ایـن اتفـاق افتـاده اسـت(، 
ادامـه فعالیـت و یـا افزایـش دو برابـری مناطق 
تشـریح  ان شـاءاهلل  دارد؟  توجیهـی  چـه  آزاد 
مـوارد فـوق و تبییـن سـایر مـوارد )که بـه دلیل 
اختصـار از بیان آن ها خودداری شـد(، در جلسـه 

حضـوری خدمتتـان ارائـه خواهـد شـد.
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دست کم  است،  متفاوت  سریع القلم  محمود 
به  سخنرانی  هنگام  می دهد  ترجیح  که  آن قدر 
جای نشستن، بایستد. دانش نظری سریع القلم اما 
با تجربه عینی حضور او در بسیاری از کشورهای 
جهان همراه شده و این او را حتی خاص تر هم 
توسعه  موانع  او در نشست »چالش ها و  می کند. 
حکمرانی خوب« که روز دوشنبه 4 تیرماه 1397 
نظری علم  گزاره های  برگزار شد،  ایران  اتاق  در 
از تجربیات  ریز و درشتی  با مثال های  را  توسعه 
و  می کند  همراه  کشورها  اقتصادی  و  سیاسی 
می گوید تصور ایرانی ها از اینکه در مسیر توسعه 
تافته ای جدا بافته هستند، از اساس نادرست است. 
به گفته سریع القلم، دست کم پنج مانع عمده موجب 
شده اند ایران نتواند همپای کشورهای مشابه خود 
از:  عبارتند  که  موانعی  کند،  طی  را  توسعه  روند 

ناقص«،  شدن  »صنعتی  ناقص«،  »سرمایه داری 
»اولویت امنیت بر اقتصاد«، »اولویت سیاست بر 
اقتصاد« و »اولویت هویت بر اقتصاد«. سریع القلم 
معتقد است نگاه ایرانی ها به توسعه ایران از اساس 
ایران  نادرست است، چراکه فکر می کنند توسعه 
مسیری برخالف توسعه در دیگر کشورها را طی 
علم  مانند  توسعه  علم  می گوید:  او  کرد.  خواهد 
اصول  پزشکی  که  قدر  همان  و  است  پزشکی 
ثابتی دارد و از تجربه بشری استفاده می کند، علم 
توسعه و حکمرانی خوب هم اصولی ثابت و جهانی 
ندارد. از این منظر، توسعه در ایران با توسعه در 
ما  و  ندارد  تفاوتی  اندونزی  یا  برزیل  کره جنوبی، 
داریم،  نفتی  اقتصادی  چون  بگوییم  نمی توانیم 
کرده اند  حمله  ما  به  پیش  سال ها  مغول ها  چون 
اروپایی ها تفاوت  با  از نظر تعدد قومیتی  یا چون 

داریم، پس روند توسعه ما هم متفاوت است.

وقتی سرنا را از سر گشادش نواختیم
که  آن گونه  اما  ایران  در  توسعه طلبی  جریان 
با  اساسی  تفاوتی  می کند،  روایتش  سریع القلم 
اساس،  این  بر  دارد.  جهان  در  توسعه  جریان 
امروز جهان،  اقتصادهای  پیشروترین  از  گروهی 
یعنی کشورهایی مانند آمریکا، آلمان و فرانسه از 
دهه 1850 میالدی به این سو به اصولی دست 
یافتند که روند توسعه را در آنها تحکیم کرد. برخی 
از مهم ترین این اصول عبارتند از: تصمیم سازی 
اعمال  اقتصاد،  حوزه  در  زیان  و  سود  براساس 
روش های کارآمد نیروی کار، ایجاد نظام کارخانه 
و نظم اداری و البته تفکیک مالکیت از مدیریت 
که به گفته سریع القلم، دست کم از دهه 1880 در 

ایاالت متحده امریکا نضج گرفته است. 
کشورهای مختلف جهان اما بسته به زمانی که 
بستند،  کار  به  اقتصادهای خود  در  را  این اصول 
امروز جایگاه های متفاوتی در جدول توسعه یافتگی 
به   1860 دهه  در  را  اصول  این  ژاپنی ها  دارند: 
کار بستند، کره ای ها در دهه 1960، چینی ها در 
دهه 1980 و ترکیه ای ها در دهه 1990. اما چرا 
اقتصادی  مختلف،  زمانی  بازه های  در  که  ایران 
یا حتی چین  ترکیه  اقتصاد کره جنوبی،  از  پویاتر 
بپیوندد؟  توسعه  کاروان  به  نتوانست  داشت، 
میلتون فریدمن در کتاب »سرمایه داری و آزادی« 
»هرگاه  می گوید  که  دارد  مشهوری  بسیار  جمله 
قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی جدا شد، آزادی 
اشتباه  به همین  متولد می شود.« سریع القلم هم 
و  سیاسی  آزادی  تاخر  و  تقدم  درک  در  تاریخی 

پنج مانع توسعه یافتگی در ایران
در نشست »چالش ها و موانع توسعه حکمرانی خوب« بررسی شد

تهیه و تنظیم: محمدمهدی حاتمی

محمود سریع القلم
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آزادی اقتصادی اشاره می کند و می گوید ایرانی ها 
از آغاز جنبش مشروطه در زمان مظفرالدین شاه 
قاجار، به دنبال توسعه سیاسی بوده اند، اما تجربه 
نشان داده که توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی 
با  سیاسی  آزادی  می دهد:  ادامه  او  است.  مقدم 
تظاهرات، راه اندازی کمپین ها و مطبوعات آزاد به 
نیاز  اقتصادی  بستر  به یک  بلکه  نمی آید،  دست 
دارد. به همین دلیل است که ما نتوانستیم پا به 
پای ژاپنی هایی که روند توسعه را تقریبا همزمان 
خیلی  ژاپنی ها  کنیم.  کردند، حرکت  ما شروع  با 
سریع شروع به سیستم سازی کردند و از انگلستان 
ایجاد نیروی دریایی، از آمریکایی ها ایجاد مدارس 
را  بانکی  نظام های  ایجاد  بلژیکی ها  از  و  ابتدایی 
آموختند. این در حالی است که در ایران، ما عموما 

با افراد طرف هستیم و نه با سیستم ها.

 وقتی »کاریزما« از جهان رخت بر بست
استاد دانشگاه شهید بهشتی به موضوع مغفول 
مانده دیگری هم در منظومه عدم توسعه یافتگی 
فقدان  از  مهم تر  اگر  که  می کند  اشاره  ایران 
هم  کم اهمیت تر  نباشد،  کشور  در  سیستم سازی 
او توضیح   .)facts( از واقعیت ها  نیست؛ دوری 
با  نه  و  کنیم  کار  واقعیت ها  با  باید  ما  می دهد: 
ندارند.  جهان  با  ارتباطی  هیچ  که  تصوراتی 
است  دهه  دو  حدود  ما  خارجه  وزارت  مدیریت 
خیال  این  بر  را  خود  خارجی  سیاست  بنیان  که 
باطل گذاشته که ما می توانیم بین آمریکا و اروپا 
می دهند  نشان  واقعیت ها  اما  بیندازیم،  اختالف 

که چنین چیزی در دنیای واقعی ناممکن است.
او ادامه می دهد: اروپایی ها ساالنه بیش از 600 
میلیارد دالر مراودات مالی با آمریکا دارند و آنگال 
نیست  مهم  ما  برای  که  گفته  جایی  در  مرکل 
که چه کسی در کاخ سفید زندگی می کند، بلکه 
آنچه مهم است این است که ما بتوانیم ساالنه 
آمریکایی ها  به  خودرو  دستگاه  میلیون  یک 
میان  رابطه  به  ما  نگاه  آیا  بنابراین،  بفروشیم. 
یا  است  واقعیت ها  بر  مبتنی  اروپا  و  آمریکا 
دستیابی  برای  می گوید  سریع القلم  خیاالت؟ 
داشته  سیستم هایی  باید  ما  خوب،  حکمرانی  به 
باشیم که فارغ از حضور افراد هم به خوبی کار 

کنند. او می گوید: این باعث خوشحالی است که 
کاریزما امروز از نظام های مدیریتی حذف شده و 
جای خود را به مدیریت مبتنی بر مشورت داده 
است. در مذاکرات هسته ای میان ایران و امریکا، 
آمریکایی ها هیئتی 154 نفره داشتند که در بین 
آنها مورخ و روانشناس هم دیده می شد. این در 
حالی است که تیم ایران فقط با چند نفر دیپلمات 
عالیخانی هم  علینقی  خاطرات  در  اداره می شد. 
فقط  شاه  بعد،  به   1348 سال  از  که  می خوانیم 
از  پیشاپیش  که  می کرد  مشورت  کسانی  با 
اینها نشان  بود.  آگاه  با خودش  آنها  نظر موافق 
تصمیم سازی  نظام  از  چقدر  ما  که  می دهند 

گروهی دور هستیم.

جهانی که با اعداد بزرگ کار می کند
اما آیا اینها تنها موانع فقدان توسعه یافتگی در 
ایران هستند. از نظر سریع القلم، ایران دست کم 
به پنج دلیل عمده از دسترسی به توسعه یافتگی 
ناقص«،  »سرمایه داری  است:  مانده  محروم 
بر  امنیت  »اولویت  ناقص«،  شدن  »صنعتی 
اقتصاد«، »اولویت سیاست بر اقتصاد« و »اولویت 
هویت بر اقتصاد.« بخش خصوصی ایران در دهه 
1340 شمسی مسیر رشد را به سرعت می پیمود 
بزرگ  بنگاه های  وجود  موضوع  این  شاهد  و 
اقتصادی است که امروز از آنها تنها نامی باقی 

مانده است. سرمایه داری در تجربه ایرانی اما آنجا 
ناقص ماند که افزایش درآمدهای نفتی در دهه 
1350 شمسی، راه را برای دخالت های گسترده 
دولتی باز کرد و به این ترتیب، روند صنعتی شدن 

کشور هم ناقص ماند. 
در طول چهار دهه گذشته نیز امنیت همواره بر 
اقتصاد مرجح دانسته شده و این درحالی است که 
به گفته سریع القلم، تنها یک دهه رشد اقتصادی 
ایرانی ها  باالی 5 درصد و رسیدن درآمد سرانه 
به 15 تا 20 هزار دالر، امنیت ایران را به تنهایی 
ساالنه  آمریکا  می گوید:  او  کرد.  خواهد  تامین 
دارد  واردات  دالر  تریلیون   2,3 حدود  در  رقمی 
و حدود 1,5 تریلیون دالر هم به دیگر کشورها 
کاال صادر می کند. کانادا و آمریکا ساالنه حدود 
592 میلیارد دالر مراودات تجاری دارند که تراز 
کاناداست.  نفع  به  دالر  میلیارد   18 آنها  تجاری 
حدود  که  داده  قول  آمریکا  به  عربستان سعودی 
سرمایه گذاری  کشور  این  در  دالر  میلیارد   150
کند. مکزیک نیز ساالنه حدود 12 میلیارد دالر 
این  می کند.  آمریکا صادر  به  سبزیجات  و  میوه 
معنای  دارند؟  ما  برای  معنایی  چه  بزرگ  اعداد 
آنها این است که آمریکا امنیت خود را با تجارت 
گره زده است و اینکه اگر ما هم می خواهیم در 
بعد سیاسی امتیازی از کشورهای دیگر بگیریم، 

باید سهمی از تجارت جهانی داشته باشیم.
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رکـود تولیـد، افزایـش نقدینگـی سـرگردان 
و فقـر صـادرات، اضـالع اصلـی مشـکالت و 
نابسـامانی اقتصـاد ایـران را در حـال حاضـر 
تشـکیل می دهـد کـه نمـاد آن را می تـوان در 
دور شـدن از مسـیر بهبـود فضای کسـب وکار 
و غفلـت از افزایـش تولیـد ثروت ملی توسـط 

صنایـع کوچـک و متوسـط دانسـت.
سـرمایه گذاری  گفـت  می تـوان  رو  ایـن  از 
در بخش هـای مختلـف صنعتـی تاثیـر زیـادی 
کشـورها  اقتصـادی  رشـد  نـرخ  افزایـش  در 
دارد، بـه همیـن دلیـل ضمـن اینکـه دولت ها 
بـرای توسـعه صنایـع داخلـی سـرمایه گذاری 
زیـادی انجـام می دهنـد، تـالش بـرای جذب 
سـرمایه های خارجـی در بخش هـای مختلـف 
اولویت هـای  از  شـرطی  بـه  هـم  صنعتـی 

مهـم اسـت کـه در داخل، سـرمایه ای نباشـد. 
ایـن سـرمایه ها بـه  در حالـی کـه در کشـور 
وارد  افـزوده  ارزش  ایجـاد  و  تولیـد  جـای 
چرخـه فعالیت هـای صرفـا مالـی و اصطالحـا 
سـفته بازی شـده اسـت؛ اتفاقـی کـه نـه تنهـا 
بلکـه  کنـد،  تولیـد  نمی توانـد  ارزشـی  هیـچ 
عمـال باعـث شـده دیگـر هیـچ سـرمایه داری 
هـم تمایلـی نـدارد وارد فعالیت هـای تولیـدی 
انـواع ریسـک ها و  یـا صنعتـی شـود کـه بـا 

اسـت. مواجـه  مالیات هـا 
ایـران  اقتصـاد  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
بـرای  زیـادی  مطلـق  و  نسـبی  مزیت هـای 
نیروهـای  همسـنجی  و  دارد  ثـروت  تولیـد 
انسـانی و منابـع زمینی، زیرزمینـی و روزمینی 
در کنـار اقتصـاد فضای کشـور نشـان می دهد 

کارآفرینـی  و  ثـروت  تولیـد  تـراز  می تـوان 
اعتقـاد  بـه  داد.  افزایـش  برابـر  چنـد  تـا  را 
سیاسـت گذاری های  متاسـفانه  کارشناسـان 
متوسـط  و  کوچـک  صنایـع  در  دولـت  غلـط 

بـاد می دهـد. ایـن ثـروت را بـر 

صنایـع بازمانده از تولید ثروت
پژوهش هـای  مرکـز  رابطـه،  همیـن  در 
بررسـی  بـه  گزارشـی  انتشـار  بـا  مجلـس 
کشـورهای  در  اشـتغال  بهبـود  راهکارهـای 
در  اشـتغال  بررسـی  و  جهـان  موفـق 
مرکـز  گـزارش  در  اسـت.  پرداختـه  ایـران 
کشـورهای  سیاسـت  مجلـس،  پژوهش هـای 
در  برزیـل  و  مالـزی  چیـن،  کره جنوبـی، 
زمینـه اشـتغال و داللت هـای آن بـرای ایران 
مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. در بخـش 
اول ایـن گـزارش عنـوان شـده کـه بررسـی 
سیاسـت های چهـار کشـور کره جنوبـی، چین، 
مالـزی و برزیـل در خـالل سـال های 1960 
تـا 2015 در خصوص تالش برای سـاماندهی 
بـه وضعیـت اشـتغال نشـان می دهد کـه نقاط 
مشـترکی در بیـن آنهـا وجـود داشـته و برای 
ایجـاد اشـتغال پایـدار در کشـورمان هـم باید 
بـه ایـن نقاط توجـه کنیم. اسـتراتژی درسـت 
نقـش  هوشـمند،  حمایـت  و  صنعتـی  توسـعه 
بـا  اقتصـاد  سـاختار  تغییـر  در  دولـت  فعـال 
تاکیـد بـر رشـد تولیـد کارخانـه ای، کمـک به 
اصـالح  بـزرگ،  شـرکت های  رشـد  و  ایجـاد 
سـاختار انگیزشـی و ایجاد سـاختار مشـارکتی 

اسـت.  نقـاط  ایـن  از جملـه  و دموکراتیـک 

افسانه اشتغال زایی و ثروت آفرینی در صنعت
چرا سیاست های دولت ها در ایجاد اشتغال پایدار در کشور ناکام بوده؟
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در بخـش دیگـری از ایـن گـزارش عنـوان 
فراگیـر  جداگانـه،  سیاسـت  هیـچ  کـه  شـده 
در  اشـتغال  ایجـاد  بـرای  طوالنی مدتـی  و 
و  نشـده  اجـرا  جهـان  موفـق  کشـورهای 
از  بخشـی  اشـتغال  سیاسـت های  عمـل  در 
در  اسـت.  اقتصـادی  کالن  سیاسـت های 
مقابـل همچنیـن بهتریـن شـیوه بـرای ایجـاد 
اشـتغال پایدار در کشـور انتقـال نیروی کار از 
بخـش کشـاورزی بـه سـمت صنعت بـه ویژه 
اشـتغال کارخانـه ای اسـت. در واقـع آنچـه در 
عمـل بایـد مدنظـر قـرار گیـرد سیاسـت های 
آن  خـالل  در  کـه  کشورهاسـت  توسـعه 
وضعیـت اشـتغال در کشـور نیـز بهبـود یافتـه 
اسـت. همچنیـن بایـد بـه خاطـر داشـت کـه 
مسـئله تنها اشـتغال نیـروی کار نیسـت. بلکه 
نیـز مسـئله مهمـی اسـت کـه  تولیـد ثـروت 

بایـد مدنظـر قـرار گیـرد. 
در بخـش دیگـری از ایـن گـزارش کـه بـه 
توصیـه  معرفـی  و  ایـران  اجمالـی  بررسـی 
عنـوان  دارد،  اختصـاص  اشـتغال  سیاسـتی 
شـده کـه با تقسـیم جمعیـت فعال بـر جمعیت 
ده سـال و بیشـتر کشـور مشـخص می شـود، 
ایـران حـدود  نـرخ مشـارکت نیـروی کار در 
پایین تریـن  جملـه  از  کـه  اسـت  درصـد   40
محسـوب  جهـان  در  مشـارکت  نرخ هـای 
می شـود. همچنیـن در میـان کشـورهایی کـه 
ایـران بـا آنهـا مقایسـه شـده، مشـارکت کل 
اسـت.  پایین تـر  کشـورها  تمـام  از  ایـران  در 
نشـان می دهـد  بررسـی دقیق تـر  آنکـه،  دوم 
در ایـن میـان نرخ مشـارکت مـردان در ایران 
و  نـدارد  سـایر کشـورها  بـا  چندانـی  تفـاوت 
ایـن نـرخ مشـارکت زنان اسـت کـه در ایران 
بسـیار پاییـن اسـت. از سـوی دیگـر بـا وجود 
نـرخ پاییـن مشـارکت کل، نـرخ بیـکاری در 
کشـورها  از  بسـیاری  بـا  مقایسـه  در  کشـور 
باالسـت. در ایـن گـزارش عنـوان شـده کـه 
در   1395 سـال  بـه  منتهـی  سـال   12 طـی 
میلیـون   2 بـه طـور خالـص حـدود  مجمـوع 
شـغل ایجـاد شـده که بـه معنای ایجـاد حدود 
166 هـزار شـغل در سـال اسـت. بـه خاطـر 

از درآمدهـای نفتـی  اینکـه بخـش عمـده ای 
کشـور نیـز در خـالل همیـن مقطع به دسـت 
سـاالنه  ایجـاد  کنونـی  چالـش  اسـت،  آمـده 
نمایـان  بیشـتر  از یـک میلیـون شـغل  بیـش 
می شـود. در نهایـت بایـد بـه این نکتـه توجه 
کـرد کـه بخـش عمـده ای از مشـاغل موجود 
نیـز پایـداری الزم را نـدارد و حقـوق مکفـی 
بـرای گـذران زندگـی و همچنیـن بیمه وجود 
مشـاغل  جهانـی،  رونـد  برخـالف  نـدارد. 
چندانـی  کاهـش  ایـران  در  آسـیب پذیر 
نیافتـه و ایـن امـر درحالـی اسـت کـه حتـی 
در کشـورهایی ماننـد اندونـزی شـاهد کاهش 
گـزارش  بوده ایـم.  آسـیب پذیر  مشـاغل 
مذکـور نشـان می دهـد درحالـی کـه مشـاغل 
بـه  توسـعه یافته  کشـورهای  در  آسـیب پذیر 
کمتـر از 10 درصـد و در کشـورهای درحـال 
توسـعه ای ماننـد ترکیـه و اندونـزی بـه کمتر 
از  کمتـر  بـه  هنـد  در  حتـی  و  درصـد   30 از 
ایـران  در  میـزان  ایـن  رسـیده،  درصـد   40

همچنـان بیـش از 40 درصـد اسـت.
مرکـز  گـزارش  از  دیگـری  قسـمت  در 
چنـد  هـر  کـه  آمـده  مجلـس  پژوهش هـای 
و  اشـتغال  اسـاس  تولیـدی،  سـاختار  تغییـر 
رشـد اقتصـادی پایـدار در کشـور اسـت، اما با 
ایـن حال سـهم بخش کشـاورزی در اشـتغال 
کشـور بسـیار باالسـت و ایـن درحالـی اسـت 
کـه در فرآینـد توسـعه بایـد از میزان اشـتغال 
در ایـن بخـش کاسـته شـود. در واقـع سـهم 
اشـتغال در بخـش کشـاورزی در کشـورهای 
کـه  اسـت  درصـد   2 حـدود  در  توسـعه یافته 
ایـن سـهم در اقتصـاد ایـران قریـب بـه 20 
ایـن  سـهم  دیگـر  سـوی  از  اسـت.  درصـد 
بخـش در ارزش افـزوده کشـور حـدود یـک 
دهـه گذشـته کمتـر از 10 درصـد بـوده که به 
معنـای وجـود بیـکاری پنهـان در ایـن بخش 

 . ست ا
نکتـه  ایـن  بـه  صنایـع  وزارت  برنامـه  در 
اشـاره شـده کـه صنایـع کوچـک بـا داشـتن 
درصـد   41 مجمـوع  در  سـرمایه  درصـد   24
حـال  ایـن  بـا  می کننـد.  ایجـاد  را  اشـتغال 

متوسـط  و  کوچـک  صنایـع  افـزوده  ارزش 
بـه   16 از   1393 تـا   1383 سـال های  طـی 
11 درصـد رسـیده اسـت. در واقـع بنگاه های 
کوچـک و متوسـط در ایـران عمال نقشـی در 
ایجـاد ارزش  افـزوده ندارند. ایجـاد 11 درصد 
42 درصـد نشـان  بـا اشـتغال  افـزوده  ارزش 
کار  نیـروی  تنهـا  بخـش  ایـن  در  می دهـد 
پنهـان  بیـکاری  نوعـی  و  می شـود  فرسـوده 
در ایـن بخـش وجـود دارد. یکـی از دالیـل 
اصلـی ایـن امـر تمرکـز بسـیار زیـاد صنایـع 
ارزش  دارای  بخش هـای  در  کشـور  کوچـک 
افـزوده پاییـن و تـداوم ورود بنگاه هـای جدید 

اسـت.  قبلـی  بـه همـان حوزه هـای 
در بخـش پایانـی ایـن گـزارش بـه معرفـی 
برخـی راهکارها بـرای بهبود وضعیت اشـتغال 
در کشـور پرداختـه شـده اسـت. در این بخش 
اشـتغال  بلندمـدت  راه حـل  کـه  شـده  ذکـر 
و  مشـارکتی  نهـادی  سـاختار  ایجـاد  پایـدار 
شـده  عنـوان  همچنیـن  اسـت.  دموکراتیـک 
بـر  بایـد  کشـور  توسـعه  اسـتراتژی های  کـه 
نقـش فعـال دولـت تاکیـد کنـد، دولـت بایـد 
از اجـرای برنامـه ای بـا هـدف ایجاد اشـتغال 
و  خـودداری  مـوارد  سـایر  بـه  توجـه  بـدون 
بایـد بـه طـور فعـال در جهـت تغییـر سـاختار 

اقتصـاد عمـل کنـد.

نیست،  اشتغال زایی  مشکل 
ثروت است تولید  مشکل 

اجرایـی  سیا سـت های  روی  تمرکـز  عـدم 
مـوارد  از  بسـیاری  دولـت  سـوی  از  کالن 
تعیین شـده را بـه عقـب کشـاند در حالـی کـه 
دولـت تنهـا در فکـر افزایـش شـغل اسـت، از 
مـوارد حمایتـی صنایـع بـه دور مانـده اسـت . 
حاج اسـماعیلی،  حمیـد  رابطـه  همیـن  در 
بـا »جهـان  گفتگـو  در  اقتصـادی  کارشـناس 
صنعـت« اظهـار کـرد: سیاسـت زدگی و عـدم 
توجـه بـه برنامه هـای ملـی در کشـور آسـیب 
عیـن  در  و  کـرده  وارد  منابـع  بـه  زیـادی 
از  نتوانسـته اند  نیـز جمعیـت در کشـور  حـال 
بـه گفتـه کارشـناس  منابـع بهره منـد شـوند. 
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اقتصـادی، مشـکل در کشـور ازدیـاد جمعیـت 
نیسـت بلکـه مربـوط بـه برنامه هایی می شـود 
جهـت  در  و  درسـتی  بـه  نتوانسـته ایم  کـه 
کنیـم  اسـتفاده  کار  نیـروی  از  بهره منـدی 
از  زیـادی  بخـش  موجـب شـده  امـر  ایـن  و 
جمعیـت از منابـع و خدمـات کشـور محـروم 
تولیـد  کـه  زمانـی  داد :  ادامـه  وی  شـوند. 
ثـروت بـه صورت جـدی و هدفمند در کشـور 
رخ ندهـد، قطعـا مـا بـرای جمعیتـی کمتـر از 
مقطـع فعلـی نیـز دچـار مشـکل خواهیم شـد . 
حاج اسـماعیلی بـا انتقـاد از عـدم برنامه ریـزی 
در سـطوح مختلف کشـور تصریح کرد: آسـیب 
بی برنامگـی هـم در رابطـه بـا اشـتغال زایی و 
ایجـاد  و  اقتصـاد  توسـعه  خصـوص  در  هـم 
فضـای کسـب وکار تولیـد ثـروت را در کشـور 

بـه قهقـرا بـرده اسـت.

احتضار تولید ثروت در 
حسـین راغفـر، کارشـناس مسـایل اقتصادی 
نـرخ  افزایـش  تبعـات  بـه  اشـاره  بـا  نیـز 
گفـت:  اقتصـادی  رکـود  کنـار  در  بیـکاری 
غفلـت از افزایـش راندمـان تولیـد و افزایـش 
بـه  نکـردن  تکیـه  بـا  هـم  آن  اشـتغال زایی 

منابـع نفتـی شـرایط فعلـی اقتصـادی را بـرای 
مـا رقـم زده اسـت . بـه گفتـه راغفـر تامیـن و 
تولیـد ثـروت یکـی از برنامه هـای اسـتراتژیک 
مهـم دولت هاسـت کـه نبایـد از آن غافل شـد 
ولـی متاسـفانه ایـن روش در حـال حاضـر بـه 
دلیـل  بـه  کسـب وکار  نبـودن  فراهـم  دلیـل 
وضع شـده  مقـررات  و  قوانیـن  انسـجام  عـدم 
ایـن  می بـرد .  سـر  بـه  احتضـار  حالـت  در 
کارشـناس مسـایل اقتصادی ادامـه داد : اگرچه 
کشـور  در  را  اشـتغال  می کنـد  تـالش  دولـت 
افزایـش و نـرخ بیـکاری را کاهـش دهـد امـا 
تـا زمانـی کـه میـزان سـرمایه گذاری افزایـش 
نیابـد نمی تـوان بـه بهبـود این شـرایط امیدوار 
بـود. در واقـع شـاه کلید حـل معضـل بیـکاری 
افزایـش سـرمایه گذاری اسـت. راغفـر افـزود: 
راه  و  شـده  بازسـازی  کشـور  اقتصـاد  اگـر 
را در پیـش گیـرد فضـای کسـب و  سـالمت 
کار بهبـود می یابـد، بخـش خصوصی سـرمایه 
خـود را بـرای ایجـاد اشـتغال مـورد اسـتفاده 
حجـم  بـر  موضـوع  ایـن  و  می دهـد  قـرار 
افزایـش  بـا  اسـت.   اثرگـذار  سـرمایه گذاری 
سـرمایه گذاری تولیـد رشـد می کنـد و اشـتغال 
نیـز مسـیر مناسـب خـود را طـی می کنـد. وی 

ادامـه داد: البتـه باید تالش شـود سـرمایه های 
مولـد  شـغل های  ایجـاد  جهـت  در  کشـور 
حرکـت کنـد زیرا در صـورت ایجاد شـغل های 
و  بیـکاری  کاهـش  شـاهد  می تـوان  مولـد 
افزایـش نـرخ رشـد اقتصـادی و به همـراه آن 
ایجـاد رفـاه اقتصـادی بـود. راغفر اظهـار کرد: 
بیـکاری  ایـن عوامـل موجـب شـده  مجمـوع 
در کشـور افزایـش یابـد و بـه تبـع آن اقتصـاد 

ایـران دچـار رکـود شـود.

آخر سخن 
بـه نظـر می رسـد در این شـرایط کـه دولت 
در  و  اقتصـادی  مسـایل  اقسـام  و  انـواع  بـا 
اسـت  رو بـه رو  بیـکاری  معضـل  آنهـا  صـدر 
مسـایل  حـل  روی  بیشـتر  تمرکـز  و  توجـه 
پیـش روی صنعـت از جملـه پدیـده قاچـاق و 
بسـیار  مالیات هـای سـنگین کشـور می توانـد 
گره گشـا باشـد. البتـه بایـد توجـه داشـت کـه 
هـم  فرمایشـی  و  انحصـاری  داخلـی  صنایـع 
اقتصـاد  بـرای  را  الزم  بازدهـی  نمی تواننـد 
کشـور داشـته باشـند  چـرا کـه یـک صنعـت 
زمانـی می توانـد موفق باشـد کـه در آن اصل 

ابتدایـی رقابـت آزاد حاکـم باشـد.
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سابقه صنعت نساجی ایران به بیش از هزار سال قبل می رسد. صنعتی 
سودآور که اگرچه می توانست به یکی از بزرگ ترین صنایع ارزآور کشور 
روزهای  از  دائما  این عرصه  فعاالن  اخیر،  در سال های  اما  تبدیل شود، 
قرن  یک  به  نزدیک  که  صنعتی  هستند.  گالیمند  صنعت  این  ناخوش 
فراوان  نساجی  کارخانجات  راه اندازی  دلیل  به  را  اصفهان  شهر  پیش، 
امروزه  اما  کرد،  تبدیل  منطقه  در  صنعت  این  قطب های  از  یکی  به 
باال  افزوده،  ارزش  بر  مالیات  رکود،  بی رویه،  واردات  چون  مشکالتی 
بودن نرخ سود تسهیالت، جرائم بانکی و ... باعث شده اند که تار و پود 
آن  کارخانه های  نفس  که  به طوری  شود  تنیده  هم  از  اصفهان  نساجی 

به شماره افتاده است.
با این اوصاف نکته قابل تأمل آن است که در بازار داغی که این روزها 
توسعه  برای  نیز  نساجی  صنایع  کرده اند  پیدا  احیا  برای  مختلف،  صنایع 
هستند.  کارآمد  راهکارهایی  و  نو  نگرشی  نیازمند  نابودی  از  نجات  و 
یکی  و  دارد  اصفهان  در  قدیمی  بسیار  پیشینه ای  صنعت  این  که  چرا 
جدید،  شغلی  فرصت های  ایجاد  اشتغال زایی،  در  صنایع  مهم ترین  از 
صادرات و واردات و... به شمار می آید. به گونه ای که تا همین چند سال 

گذشته بهترین وضعیت را در میان صنایع کشور دارا بود.
کمبود  مالیات،  تحریم ها،  چون  بی مهری هایی  شروع  با  به یک باره  اما 
تسهیالت و بیشتر از همه واردات بی رویه، روند تدریجی نابودی صنعت 
کمتر  با  دیار  این  نساجی  کارخانه های  که  امروز  تا  شد،   آغاز  نساجی 
درصد   70 از  بیش  عوض  در  و  می کنند  کار  خود  ظرفیت  از  نیمی  از 
ترکیه  چین،  همچون  خارجی  بازارهای  اختیار  در  داخل  پوشاک  بازار 
نمی توان  می شود  تصور  ترتیب  این  به  است.  گرفته  قرار  پاکستان  و 
چشم انداز چندان روشنی برای این صنعت انتظار داشت. در واقع با توجه 
به فشارهایی که بر روی تولیدکنندگان وارد می شود، حمایت از تولید در 

باقی مانده است. حد شعار 
نساجی  فعاالن  برای  که  مشکالتی  و  موانع  این  همه  وجود  با  اما 
شکل گرفته است، باز هم بسیاری بر این باورند که این صنعت نابود نشده 
مختلف  سنین  نیاز  نساجی  که محصوالت  چرا  شد؛  نخواهد  هم  نابود  و 
جامعه از تولد تا وفات است. بنابراین زمانی که صنعتی تأمین کننده نیاز 
یک عمر است نمی تواند به این راحتی از بین رود. از سوی دیگر، صنعت 

آنکه صنعتی است که  نساجی، صنعت کهن و بومی کشور است. ضمن 
یک سوم صادرات استان اصفهان را به خود اختصاص داده و این موضوع 

از جایگاه صنعت نساجی اصفهان دارد. نشان 
اندازه  به   نساجی  صنعت  اولیه  مواد  خوشبختانه  ما  کشور  در  به عالوه 
میزان کمی  به  از کشور  به خارج  نیاز  زمینه  این  در  و  دارد  کافی وجود 
که  است  مادر  صنعتی  نساجی  مهم تر،  این ها  همه  از  و  است  رسیده 
اشتغال ایجاد می کند، از این  رو ذاتا نمی تواند از بین برود. به این ترتیب 
از دیدگاه این افراد در صورت حمایت های الزم و نوسازی این صنعت، 
اظهارات  به  توجه  با  مجموع  در  است.  بازگشت  قابل  نساجی  رونق 
گرفت  نتیجه  چنین  می توان  این بخش  و مسئوالن  کارشناسان  مختلف 

که روزهای خوش صنعت نساجی قابل احیا است.
و  الزم  تسهیالت  کردن  فراهم  و  نوسازی  به شرط  نخست،  گام  در 
فارغ التحصیالن  از  استفاده  اولیه،  مواد  ورود  موانع  رفع  با  آن  از  پس  
و  مدل  کیفیت،  نظر  از  تولیدات  کردن  به روز  راستای  در  نساجی  رشته 
با  توافق  صادراتی،  بازارهای  به  توجه  جامعه،  تقاضای  با  متناسب  رنگ 
داخل کشور،  در  تولید  برای مشارکت  معروف جهانی  برندهای  صاحبان 
افزایش  برای  فرهنگ سازی  با  و  ایرانی  خصوصی  بخش  با  همکاری 
دوباره  تسخیر  به  موفق  داخلی،  تولید  البسه  از  استفاده  به  مردم  اقبال 

بازارهای جهانی خواهیم شد.

نویسنده: نفیسه زمانی

تار و پود صنعت نساجی اصفهان از هم گسسته است
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با عنایت به ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کاال و 
هیئت  مصوبه  مرتبط،  اجرایی  آیین نامه های  و  ارز 
محترم وزیران به شماره 75642/ت 52403 هـ مورخ 
1395/6/23 در جلسه 1395/6/17 به پیشنهاد وزارت 
مرکزی  با همکاری ستاد  و  تجارت  و  معدن  صنعت، 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز و دستگاه های اجرایی عضو 
آن، با هدف اجرای ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 13 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مبنی بر نحوه دریافت 
شناسه کاال، برای پوشاک و منسوجات موجود در بازار و 

انبارهای کشور، این دستورالعمل ارائه می گردد.

ماده 1
تعاریف:

الف- قانون: قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 
1392 و اصالحات بعدی آن

ب- ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز
پ- وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

و  کاال  شناسه  اجرایی  آیین نامه  نامه:  آیین  ت- 
رهگیری کاال به شماره 75642/ت 52403 هـ مورخ 
با قاچاق  1395/6/23موضوع ماده 13 قانون مبارزه 

کاال و ارز
ث- زنجیره تامین: کلیه اشخاصی که پس از تولید 
یا واردات کاال تا تحویل آن به مصرف کننده نهایی در 
امر خرید، فروش، حمل و نگهداری کاال فعالیت نموده 
و مطابق ضوابط این آیین نامه مسئول انجام بخشی از 

فعالیت های مرتبط با رهگیری کاال هستند.
چ- شناسه کاال: شناسه ای چندرقمی که مبتنی بر یک 
نظام جامع طبقه بندی کاالست و مشخصات ماهوی هر 
قلم کاال احصا شده و در یک سامانه به منظور ایجاد 
برداشت مشترک از هر قلم کاال، به صورت رمزینه )بارکد( 
و یا نظایر آن بر روی کاال نصب یا درج می گردد. به هر 

شناسنامه کاال یک شناسه کاالی یکتا تخصیص می یابد.
خصوصیات  و  عناصر  کاال:  توصیفی  عناصر  چ- 
قبیل  از  توصیفی(  )فیلدهای  کاال  شکلی  و  ماهوی 
جنس، نوع، رنگ، ابعاد، وزن، طرح، مدل، تولیدکننده، 
نوع کاربری آن که در  و  نام تجاری  کشور سازنده، 

تشریح تجاری کاال موثر می باشد.
ح- شناسنامه کاال: مجموعه ای از عناصر توصیفی 
برداشت  ایجاد  و  کاال که جهت توصیف مشخصات 
مشترک از هر قلم کاال در چارچوب همسان تجمیع 
می شوند و شناسه کاال، شناسه یکتای این مجموعه 

از اطالعات است.
ثبت  اجرایی  دستورالعمل  اجرایی:  دستورالعمل  خ- 
شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کاال برای گروه کاالیی 
مورخ   60/60922 شماره  به  منسوجات  و  پوشاک 

1395/3/4 ابالغی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
د- کاالهای مشمول: کلیه کاالهای گروه منسوجات 
و پوشاک که مشمول تبصره )1( ماده »3« دستورالعمل 
اجرایی اعم از تولید داخل و خارج از کشور و پیوست های 

آن می باشند.
ذ- سامانه جامع تجارت: سامانه نرم افزاری جامعه 
منظور  به  که  است   )www.ntsw.ir( آدرس  به 
موضوع  تجارت  فرآیند  بر  نظارت  و  یکپارچه سازی 
ماده »3« آیین نامه اجرایی مواد »5« و »6« قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز که در اجرای بند الف ماده 

6 قانون شکل گرفته است.
ر- سامانه شناسه کاال: سیستم وابسته ای است به 

آدرس )cid.ntsw.ir( ذیل سامانه جامع تجارت.
ز- کاالی فاقد شناسه: کاالیی است که شناسنامه ای 
یا  برای آن در سامانه شناسه کاال تعریف نشده است 
شناسه ای روی آن نصب نشده است یا شناسه نصب شده 
با عناصر  دارای شناسنامه ای کامال منطبق  روی کاال 

توصیفی آن کاال در سامانه شناسه کاال نباشد.

ماده ۲
در راستای تعیین تکلیف کاالهای اعالمی در ماده 7 آیین 
نامه اجرایی ماده 13 قانون، واردکنندگان، تولیدکنندگان، 
گروه  )عرضه کنندگان(  فروشندگان  و  توزیع کنندگان 
کاالیی پوشاک و منسوجات ملزم هستند موجودی کاالی 
فاقد شناسه خود را مطابق زمان بندی ستون های 5 و 6 

جدول پیوست تعیین تکلیف نمایند.
تبصره 1- تمامی واردکنندگان و تولیدکنندگان در 
در  شناسه  فاقد  کاالی  موجودی  هنوز  که  صورتی 
سطح انبار دارند، مکلفند از تاریخ ابالغ تا دو ماه قبل 
از مهلت زمانی جدول فوق نسبت به شناسه دار کردن 
آن  نصب  و  انبار  در سطح  خود  شناسه  فاقد  کاالی 
روی کاال قبل از ورود به زنجیره عرضه کاال مطابق 

دستورالعمل اجرایی اقدام نمایند.
تبصره 2- توزیع کنندگانی که همچنان موجودی کاالی 
فاقد شناسه در سطح انبار دارند مکلفند از زمان ابالغ تا 
دو ماه قبل از مهلت تعیین شده در جدول فوق، نسبت به 

فروش کاالی فاقد شناسه خود اقدام نمایند.
اخذ و نصب  الزام  زمان بندی  به  توجه  با  تبصره 3- 
در  تولیدکنندگان  و  واردکنندگان  توسط  کاال  شناسه 
و  تعیین شده  مهلت های  اتمام  و  اجرایی  دستورالعمل 
کاالهای  در  کاال  موجودی  گردش  آنکه  به  توجه  با 
مشمول کوتاه و محدود می باشد، تمامی توزیع کنندگان 
و عرضه کنندگان )از جمله عرضه کنندگان اینترنتی( که 
هنوز موجودی کاالی فاقد شناسه دارند، مکلفند نسبت 
به فروش کاالهای مذکور به مصرف کننده نهایی قبل از 

اتمام مهلت تعیین شده اقدام نمایند.
تبصره 4- مالک تشخیص قلم کاالهای مشمول در 
هر زیرگروه کاالیی و طریقه نصب شناسه بر روی آنها، 

الزام عرضه کنندگان منسوجات و پوشاک 
به دریافت شناسه کاالیی

دستورالعمل ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز برای گروه کاالیی منسوجات و پوشاک ابالغ شد
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مطابق پیوست دستورالعمل اجرایی خواهد بود. در مواردی 
که امکان نصب مستقیم شناسه کاال بر اساس پیوست 
باشد، الزم  یا دشوار  دستورالعمل اجرایی وجود نداشته 
است این برچسب در اشکالی مانند نصب بر روی آویز 

کاغذی، به کاال متصل گردد.

ماده 3
به  رسیدگی  و  اجرا  حسن  بر  نظارت  منظور  به 
به  نیاز  که  دستورالعمل  این  احتمالی  مشکالت 
تصمیم گیری دارد، کمیته ای با مسئولیت معاونت امور 
اقتصادی و بازرگانی )دفتر امور خدمات بازرگانی( و 
عضویت سازمان حمایت، گمرک، ستاد، مرکز توسعه 
نمایندگان  و  تخصصی  دفتر  الکترونیکی،  تجارت 
و  تولیدکنندگان  واردکنندگان،  ذیربط  تشکل های 

توزیع کنندگان تشکیل خواهد شد.

ماده 4
پس از اتمام مهلت های تعیین شده در ابتدای ماده 2 در 
صورتی که کاالی فاقد شناسه در سطح بازار خرده فروشی 
رود،  فروش  به  یا  و  شود  توزیع  خرده فروشان  میان  و 
کاالی قاچاق محسوب و پس از آن به نحو ذیل با حمل، 

نگهداری، عرضه و یا فروش آن برخورد خواهد شد:
- اعمال جریمه نقدی موضوع بندهای ماده 18 قانون 

برای حمل یا نگهداری کاالی فاقد شناسه حسب مورد
اعمال جریمه نقدی موضوع تبصره )1( ماده 18   -

قانون برای عرضه یا فروش کاالی فاقد شناسه
تبصره 1- با رعایت شرط مندرج در این ماده، چنانچه 
نگهداری، عرضه یا فروش کاالی فاقد شناسه از سوی 
واحدهای صنفی صورت پذیرد، جریمه موضوع ماده 18 

مکرر قانون اعمال می گردد.
تبصره 2- در تمامی موارد فوق کاالی فاقد شناسه 

ضبط می گردد.
حمل  در  استفاده  مورد  نقلیه  وسایل   -3 تبصره 
کاالی فاقد شناسه موضوع این ماده حسب مورد به 

موجب ماده 20 قانون ضبط می گردد.

ماده 5
ماده  ابتدای  در  تعیین شده  اتمام مهلت های  از  بعد 
توزیع،  واردات، صادرات، حمل، نگهداری،  تولید،   ،2
و  پوشاک  کاالیی  گروه  در  فروش  و  خرید  عرضه، 
منسوجات به صورت تجاری مستلزم ثبت در سامانه 
تولیدکنندگان،  که  طوری  به  می باشد  تجارت  جامع 
واردکنندگان و تمامی اعضای زنجیره تامین موظفند 
پس از اتمام مهلت مذکور، نسبت به اظهار موجودی 
نموده  اقدام  تجارت  جامع  سامانه  در  خود  کاالهای 
انتقاالت )مالکیتی و  از تاریخ اظهار تمامی نقل و  و 
مکانی( خود را مطابق با ضوابط سامانه جامع تجارت، 

در این سامانه ثبت نمایند.
تطابق  عدم  هرگونه  و  امر  این  از  تخلف  تبصره- 
موجودی کاال در هر یک از مراحل فوق با اطالعات 
مندرج در سامانه جامع تجارت، عالوه بر ایجاد ظن به 
قاچاق برای کاشفین موضوع ماده 36 قانون و تبصره 
ذیل آن، مطابق ماده 5 قانون منجر به محرومیت تا 
یک سال از اشتغال به حرفه اشخاص حقیقی )از جمله 
ابطال پروانه کسب( و ممنوعیت از فعالیت تجاری تا 
شش ماه برای اشخاص حقوقی )از جمله ابطال گواهی 

فعالیت و انحالل شرکت( می شود.

ماده 6
خصوص  در  دستورالعمل  این  ضوابط  رعایت  عدم 
کاالهای تولید داخل، عالوه بر ماده 5 قانون، مشمول 

تبصره 4 ماده 18 قانون نیز می باشد.

ماده 7
و  جمع آوری  سازمان  مانند  نهادهایی  و  سازمان ها 
فروش اموال تملیکی و امثال آن در صورتی که قصد 
عرضه داخلی کاالهای مشمول را داشته باشند، ملزم 

به رعایت مفاد این دستورالعمل خواهند بود.

ماده 8
این دستورالعمل نافی سایر مقررات در حوزه واردات 
صدور  نحوه  دستورالعمل  جمله  از  مشمول  کاالهای 
گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت های خارجی 
محترم  وزیر  ابالغی  ایران  در  پوشاک  عرضه کننده 
صنعت، معدن و تجارت به شماره 60/139276 مورخ 
به  این دستورالعمل  1395/6/17 نمی باشد. همچنین 
منزله عدم کنترل یا عدم برخورد دستگاه های مربوطه 
انبار( نخواهد  در نظارت های میدانی )سطح عرضه و 
بود و مالک عمل در حوزه کاالهای وارداتی  همچنان 

بند »ژ« ماده 1 قانون نیز می باشد.

ماده 9
برنامه اجرایی اطالع رسانی این دستورالعمل و آموزش 
ذینفعان توسط کمیته موضوع ماده »3«، تا 15 روز پس از 

ابالغ این دستورالعمل تدوین خواهد گردید.

ماده 1۰
پیشنهادات،  است  موظف  تخصصی  کارگروه 
اصالحات  و  بررسی  را  واصله  نظرات  و  انتقادات 
به  دستورالعمل  نمودن  به روز  منظور  به  را  مربوطه 
وزارت  بازرگانی  خدمات  امور  )دفتر  ملی  کارگروه 

صنعت، معدن و تجارت( ارسال نماید.
این دستورالعمل در »10« ماده و )8( تبصره تصویب و 

از تاریخ ابالغ )1397/4/7(، الزم االجرا می باشد.

زیرگروه کاالییردیف

الزام گمرک نسبت 
به دریافت و ثبت 
گواهی ها و شماره 

شناسه کاال از سامانه 
جامع تجارت

تاریخ الزام ثبت 
شناسنامه، اخذ و 

نصب شناسه برای 
کاالهای تولید داخلی

مهلت تعیین تکلیف 
کاالهای وارداتی فاقد 

شناسه در سطح 
عرضه

مهلت تعیین تکلیف 
کاالهای تولید داخل 

فاقد شناسه در سطح 
عرضه

1396/4/311396/7/301397/4/311397/7/30پوشاک1
1396/5/311396/8/301397/5/311397/8/30کفش2
1396/6/311396/9/301397/6/311397/9/30منسوجات خانگی3
1396/8/301396/11/301397/8/301397/11/30پارچه4
1396/8/301396/11/301397/8/301397/11/30اجزا پوشاک5
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گزارش

عملکرد آماری بخش منسوجات و پوشاک در سال 96
گروه

درصد تغییرسال 95سال 96

سرمایه  تعداد 
سرمایهتعداد اشتغال )نفر()میلیارد ریال(

)میلیارد ریال(
اشتغال 

سرمایه  تعداد )نفر(
اشتغال )نفر()میلیارد ریال(

جواز تاسیس صادرشده در بخش ساخت منسوجات و پوشاک
81855450,12073975341630,6174638,633,218,8منسوجات
23,52,7-5789556,31932646512490,91881024,3پوشاک

پروانه بهره برداری صادرشده در بخش ساخت منسوجات و پوشاک
26417842,1697621410712,6543323,466,628,4منسوجات
6,83,4-12,7-69752,9151179807,91461پوشاک

پروانه بهره برداری ایجادی صادرشده در بخش ساخت منسوجات و پوشاک
17811859,246791417179,8350626,265,233,5منسوجات
0,3-16,262,5-57615,6126468378,81268پوشاک

آمار تولید محصوالت منتخب نساجی در سال 96

بهمن اسفند 96واحد سنجشنام محصول
تغییر )درصد(سال 95سال 96تغییر )درصد(96

11,6206,2199,83,2-17,519,8هزار تنالیاف و تاپس پلی استر
9,5240,0212,413,0-19,021,0هزار تننخ پلی استر

95,1-0,36,9-0,340,0هزار تنالیاف اکریلیک
5,3215,5200,77,4-18,019,0هزار تننخ سیستم پنبه ای و ترکیبی الیاف مصنوعی

9285,09226,00,694087,089736,04,8هزار مترمربعفرش ماشینی

صادرات بخش منسوجات و پوشاک در سال 96

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

ارزشوزنسال 95سال 96سال 95سال 96
149167,4120224,0686,7551,624,124,5منسوجات
3,97,3-3372,43509,545,842,7پوشاک

واردات بخش منسوجات و پوشاک در سال 96

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

ارزشوزنسال 95سال 96سال 95سال 96
2,21,6-270179,9276150,9848,2834,5منسوجات
7,4-39,0-4179,96854,159,163,8پوشاک

استخراج: ماهنامه »صنعت نساجی و پوشاک« از گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت
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سیستم های بهینه سازی خطوط و 
ارتقای راندمان تولید پوشاک

در گفتگوی ماهنامه »صنعت نساجی و پوشاک« با مهندس رضا رادمهر 
مدیرعامل شرکت سپاکو تشریح شد:

)افزایش تضمینی تیراژ و کاهش 50 درصدی هزینه های تولید پوشاک(

شرکت  بی وقفه،  تالش  سال ها  از  پس 
در  بار  اولین  برای  که  است  مفتخر  سپاکو 
که  نموده  ارایه  را  راهکاری  پوشاک،  صنعت 
کاری  رسته های  همه  شامل  تولیدی  خطوط 
برنامه ریزی  و  به نحوی ساماندهی  را  پوشاک 
تولیدی  کارگاه های  تولید  میزان  که  می نماید 
و مزدی دوزی ها را به صورت تضمینی به 

حداقل دو برابر افزایش می دهد. 
تخصص  دارای  که  رادمهر  مهندس  آقای 
شکل  به  سال   16 و  بوده  صنایع  مهندسی 
در  تولید  برنامه ریزی  زمینه  در  تخصصی 
خصوص  در  است،  فعال  پوشاک  صنعت 
که  می دارد  اظهار  ایران  در  پوشاک  صنعت 
در  حاصله  پیشرفت های  علیرغم  متاسفانه 
دیگر، صنعت  مختلف  در صنایع  زمینه ها  همه 
باقی  به صورت سنتی  ایران همچنان  پوشاک 
دستخوش  متمادی  سالیان  طی  در  و  مانده 
و  مدیران  نگرش  در  صنعتی  رویکردی 
روش  در  است.  نگردیده  صنعت  این  صاحبان 
چرخ کارها  سنتی،  و  متداول  صورت  به  تولید 
توانایی تولید روزانه محدودی را دارا می باشند 
تولید  میانگین  صنعتی،  و  نوین  سبک  در  اما 
روزانه هر چرخکار حداقل دو برابر خواهد شد 
تولید  شرکت های  که  معناست  بدان  این  و 
تولید  ظرفیت  ثابت،  هزینه های  با  پوشاک 
برابر  می نمایند و ماحصل  را دو   روزانه خود 
50 درصدی  به کاهش  منجر  واقعه  این 

و  تولیدکنندگان  برای  دوخت  هزینه های 
سود دو برابر برای مزدی دوزان خواهد 

شد.
عملیاتی  تیم  توسط  بار  اولین  برای  کار  این 
صنعت  در  سپاکو  شرکت  تولید  برنامه ریزی  و 
پوشاک انجام گردیده و نتایج آن شگفت انگیز 
شرکت  این  اجرایی  رزومه  در   است.  بوده 
وجود  نیز  برابری   3.7 تولید   آمار  افزایش 
نوین  سیستم های  بکارگیری  با  واقع  در  دارد. 
و  ماحصل  از   پوشاک،  تولید  خط  در  صنعتی 

تولیدی  مجموعه  یک  تولید  موجود  ظرفیت 
پتانسیل  می نماید،  تولید  سنتی  روش  به  که 
می گردد؛  اضافه  دیگر  تولیدی  مجموعه  یک 
با این تفاوت که هزینه های آن مجموعه اعم 
حقوق  انرژی،  حامل های  هزینه  بها،  اجاره  از 
کارگران و ... ثابت باقی خواهد ماند و با اجرای 
موجود  هزینه های  افزایش  بدون  سیستم  این 
سیستم،  سوددهی  و  تولید  میزان  کنونی  و 
اجرایی  سند  در  شد.  خواهد  برابر   2 حداقل 
پیاده سازی  اجرایی  رزومه  سپاکو،  کارگروه 
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این سیستم و سازکار برای ده ها واحد صنعتی 
بزرگ و کوچک به چشم می خورد.

تولیدکنندگان  و  مزدی دوزها  اکثر  امروزه 
قرار  مناسبی  مالی  شرایط  در  پوشاک 
هستند.  عدیده ای  مشکالت  گرفتار  و  ندارند 
ارایه  سپاکو  کارگروه  که  روشی  در  اما 
برای  ماه  در  سود  تومان  میلیون ها  می نماید 
ایجاد  کنندگان  تولید  و  مزدی دوزی ها 
می گردد. متاسفانه به جز عده معدودی در این 
پوشاک  تولید  صنعتی  واحدهای  مابقی  صنعت 
کارکرد  در  را  صنعتی  رویه  و  استاندارد  هیچ 
علیرغم  و  نمی کنند  دنبال  خود  تولیدی  واحد 
پوشاک  تولیدی  واحدهای  بودن  بزرگ  حتی 
همچنان  ساختار  ایران،  در  مطرح  و  مشهور 
و  حاصله  پیشرفت  تمام  و  مانده  باقی  سنتی 
جدید  ماشین آالت  بکارگیری  در  بهینه سازی، 
شده  خالصه  آنها  به  کارگاه  نمودن  تجهیز  و 
بعد  موارد،  غالب  در  و  دلیل  همین  به  است. 
شاهد  مجموعه هایی،  چنین  کارکرد  مدتی  از 
واحدهای  این  اکثر  شدن  ورشکسته  و  افول 
نمی توانند هزینه های  که  تولیدی هستیم، چرا 
ظرفیت  تمام  از  و  مدیریت  درستی  به  را  خود 
نمایند.  بهره برداری  درستی  به  خود  مجموعه 
یک  از  نمی دانند  پوشاک  تولیدکنندگان  اکثر 

سنتی  روش  با  اپراتور  یک  و  چرخ صنعتی 
تولید  مقدار   A روزانه  متوسط  بطور  که 
نیز  2A مقدار تولید  دارد، می توانند حداقل 
حالی  در  این  و  کنند،  ایجاد  برداری  بهره 
ابداعی،  روش  این  بکارگیری  با  که  است 
است.  قابل دسترسی  به سهولت  این مهم 
و  رخداد  این  نقش  و  تاثیر  مهم ترین 
واحدهای  برای  می تواند  که  پیامدی 
و  دوام  بیاورد،  ارمغان  به  پوشاک  تولید 
به  کنونی  اقتصادی  در شرایط  ادامه حیات 
و  می باشد  تولید  هزینه های  کاهش  سبب 
آنها  برای  را  بازار  این  در  رقابت  امکان 

می سازد. مهیا 
بـرای تشـریح ایـن روش اجرایـی اجـازه 
دهیـد مثالـی بزنم: فـرض کنیـد کارگاهی 

مانتـو  عـدد   120 روزانـه  صـورت  بـه  کـه 
اجـاره  شـامل  هزینه هایـی  و  می کنـد  تولیـد 
کارگاه، آب، بـرق و نیـروی کار را بـه صورت 
از  پـس  می نمایـد.  پرداخـت  ثابـت  میانگیـن 
ایجـاد تغییـرات در سـاختار تولید ایـن کارگاه 
بـه روش نویـن صنعتـی، میـزان تولیـد همان 
کارگاه بـه صـورت روزانـه بـه میانگیـن 240 
عـدد تولیـد روزانـه افزایـش خواهـد یافـت و 
ثابـت  هزینه هـا  کـه  اسـت  در صورتـی  ایـن 
نیـروی  و  چرخ کارهـا  و  می مانـد  باقـی 
انسـانی نیز همـان میانگیـن دریافتـی ماهیانه 
را در ازای گاهـا سـاعات کاری حتـی کمتـر، 
دریافـت خواهنـد کـرد. حـال اگـر مـزد تولید 
هـر مانتـو را بطـور میانگیـن 10000 تومـان 
فـرض کنیـم روزانـه 240 عـدد مانتـو تولیـد 
شـده ولی بـا هزینـه تولید 120 عـدد مانتو! و 
در واقـع کارگاه مذکـور روزانه یـک میلیون و 
200 هـزار تومـان از اجـرای این روش سـود 
و بهـره بـرده اسـت کـه ایـن رقم با احتسـاب 
25 روز کاری معـادل 30 میلیـون تومـان در 
مـاه و حـدود 360 میلیـون تومـان در سـال، 
بـرای آن  را  یـا کاهـش هزینـه  سـوددهی و 

کارگاه تولیـدی رقـم خواهـد زد.
کارگاه  یک  راه اندازی  برای  سپاکو  کارگروه 

تولیدی پوشاک، روش صنعتی را پیشنهاد می 
نماید، چراکه بازدهی آن چندین برابر است و 
پدید  می تواند  را  باالتری  بسیار  سود  حاشیه 
از  سپاکو،  مشاور  و  مهندسی  کارگروه  آورد. 
قصد  که  افرادی  برای  را  کار   100 تا  صفر 
همراه  دارند  پوشاک  تولیدی  واحد  راه اندازی 
نوین  راهکارهای  ارایه  با  و  می باشد  حامی  و 
در این صنعت، امید دارد که بتواند در راستای 
صنعتی نمودن کارگاه های تولیدی پوشاک در 
راهکارهای  ارایه  باشد.  داشته  سهمی  ایران 
فضا  از طراحی  زمینه ها  در همه  تولید صنعتی 
و  گرمایشی  سیستم های  تا  تولید  دپارتمان  و 
دوخت  روش های  تا  و...  روشنایی  سرمایشی، 

را شامل می گردد.
دیگر  منحصربه فرد  ویژگی های  از  یکی 
بکارگیری  صنعتی  بهینه  سیستم های  اجرای 
عنوان  به  پیشه  این  در  کم مهارت  نیروهای 
عزیزان  همه  که  همانطور  می باشد.  چرخ کار 
شدت  به  صنعت  این  می دانند،  صنف  این  در 
دسترسی  و  است  ماهر  نیروی  به  وابسته 
دستمزدهای  و  بوده  دشوار  ماهر  نیروی  به 
نیز  کم مهارت  افراد  با  قیاس  در  باالتری 
از  یکی  مقوله  این  و  می نمایند،  دریافت 
در  اما  می باشد،  تولیدکنندگان  مخاطرات 
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این  ارایه گردیده  سازکار  و  روش  اجرای 
از  40 درصد  کارگروه، فقط کافی است حدود 
باشند  ماهر  تولیدی،  نیروی کار یک مجموعه 
که این امر می تواند نقش به سزایی درکاهش 
کارگر  استخدام  از  ناشی  کارگری  هزینه های 

باشد.  را داشته  ماهر 
تولید  روش  بکارگیری  ویژگی های  دیگر  از 
بودن  یکدست  و  باالرفتن  به  می توان  صنعتی 
کرد.  اشاره  پروسه  این  در  محصوالت  کیفیت 
مراتب  به  تولید  کیفیت  روش  این  اجرای  با 
پیدا  کاهش  مراتب  به  خطاپذیری  و  باالتر 

می کند.
کاربـری  بـرای  صنعتـی  سـاختار  ایجـاد 
همـه نـوع پوشـاک قابلیـت اجرایـی دارد و از 
تولیدی هـای بـزرگ تـا کارگاه هـای کوچـک 
بـه سـادگی قابل اجراسـت. کارشناسـان ما در 
کارگـروه سـپاکو بـرای کارگاه هایـی که قصد 
دارنـد از ابتـدا بـه روش تولیـد صنعتی شـروع 
بـه کار نماینـد تمامـی نیازمندی هـای آنهـا را 
در صـورت نیـاز مرتفع می سـازد، و بـا معرفی 
خدمات دهـی  خصـوص  در  معتبـر  همـکاران 
بـه این صنـف همچـون تامین کننـدگان چرخ 
خیاطـی، پارچـه، خـرج کار، الگـو و خالصـه 
تمامـی ملزومـات تولیـد، حامـی و همـراه آنها 

تـا فـروش محصـوالت آنهـا می باشـد.
روش اجرای این سیستم به صورت خالصه 
بدین گونه است که تیم پیاده سازی و اجرایی 
و  تولید  برنامه ریزی  متخصصین  شامل  که 
در  حضور  با  می باشند  اجرایی  سرپرست های 
تولید  میزان  حداکثر  ابتدا  تولیدی،  کارگاه 
صورتجلسه  و  ثبت  را  مجموعه  آن  روزانه 
میزان  تضمینی  صورت  به  سپس  و  می نمایند 
میزان  به حداقل  را  تولید مشخص شده کنونی 

می دهند.  ارتقا  کنونی  برابرظرفیت  دو 
و سیسـتماتیک  پیاده سـازی  زمانـی  پروسـه 
بـه  روز   45 تـا   30 بیـن  تولیـد  کـردن خـط 
طـول می انجامـد و ایـن در صورتی اسـت که 
جریـان کار و پروسـه تولیـد بـه هیـچ عنـوان 
اینکـه  در حیـن  بلکـه  نخواهـد شـد  متوقـف 
ایجـاد  و  سـازی  پیـاده  دارد،  جریـان  تولیـد 
همـان  از  می گـردد.  اعمـال  بهینـه  تغییـرات 
دو تـا سـه هفتـه اول اجرایـی کار در کارگاه 
تولیـدی نتایـج مـورد انتظـار و افزایـش آمـار 
مشـاهده  قابـل  و  محسـوس  کامـال  تولیـد 
خواهـد بـود. اجـرا و پیاده سـازی روش هـای 
بـه  گردیـده  اعـالم  نتایـج  و  صنعتـی  تولیـد 
عنـوان هدف هـای اجرایـی ایـن سیسـتم بـه 
کارگـروه  توسـط  تضمینـی  کامـال  صـورت 

مهندسـی و مشـاور سـپاکو گارانتـی می گردد. 
ایـن نکتـه را بایـد مـد نظر داشـته باشـیم که 
بـا توجه به مشـکالت اقتصادی کشـور، امروزه 
از تولیدکننـدگان پوشـاک کشـور بـا  بسـیاری 
افزایـش هزینه هـای تولیـد و افزایـش قیمـت 
تمام شـده محصـوالت خـود مواجـه هسـتند و 
همیـن باعـث شـده کـه نتواننـد محصـول خود 
را بـا قیمـت مناسـب بـه بـازار عرضـه کننـد. 
می توانـد  آینـده  در  رونـد  ایـن  تـداوم  قطعـا 
بـه  را  پوشـاک  واحدهـای  تعطیلـی  از  موجـی 
همـراه داشـته باشـد. مـا در کارگـروه سـپاکو 
بـر ایـن عقیده ایم کـه یکـی از راه هـای نجات 
تولیدی هـای پوشـاک در مقطـع زمانـی فعلـی 
هزینه هـا  کاهـش  رقابتـی،  بـازار  ایـن  در  و 
اصـالح  از طریـق  تولیـد  راندمـان  افزایـش  و 
سیسـتم های سـنتی و جایگزین کردن سیسـتم 
صنعتـی و برنامه ریـزی شـده در پروسـه تولیـد 
آنهاسـت که ایـن اقدام ضمن اینکه بسـیاری از 
هزینه هایـی کـه تولیدی های پوشـاک خواسـته 
یـا ناخواسـته و البتـه بـه صـورت غیرضـروری 
بـه  می دهـد،  کاهـش  را  می شـوند  متقبـل 
کیفیـت  و  تولیـد  تیـراژ  و  راندمـان  افزایـش 
هزینه هـای  افزایـش  بـدون  آنهـا  محصـوالت 

تولیـد منجـر خواهـد شـد. 

مشاوره رایگان تلفنی با 
کارشناسان مجرب سپاکو

سپاکو حامی کسب و کار 
پوشاک شما

@sepacoogroup
sepacoogroup

www.sepacoo.com
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شرکت توسعه کارآفرینی پوشاک ایرانیان تشکیل شد

طـرح توسـعه صنعـت پوشـاک در مناطـق 
روسـتایی از آغـاز امسـال بـا اجرایی شـدن 
کرمانشـاه،  گیـالن،  اردبیـل،  اسـتان   5 در 
شـکل  بختیـاری  و  چهارمحـال  و  همـدان 
ایـن  اجـرای  اسـت.  گرفتـه  عملیاتی تـری 
طـرح بـا تشـکیل شـرکت پشـتیبان مرکزی 
طرح بـا عنوان شـرکت »توسـعه کارآفرینی 
پوشـاک ایرانیـان« رسـمی تر از قبل شـده و 
قـرار اسـت شـرکت های پشـتیبان مرکـزی 
در 5 اسـتانی کـه نمونـه آزمایشـی اجـرای 
طـرح هسـتند نیـز در هفته هـای آینـده بـا 
و  شـود  تاسـیس  مشخص شـده  نام هـای 
عملیـات اجرایـی نخسـتین شـرکت مربـوط 

آغـاز  کرمانشـاه  اسـتان  در  ایـن طـرح  بـه 
شـد. خواهد 

توسـعه  طـرح  اجـرای  بـرای  نیـز  دولـت 
در  روسـتایی  مناطـق  در  پوشـاک  صنعـت 
یارانـه بـه  100 میلیـارد ریـال  هـر اسـتان 
صـورت بالعـوض تخصیص داده و بخشـی 
بـه  کشـاورزی  بانـک  بـه  اعتبـار  ایـن  از 
عنـوان بانـک عامـل تحویـل شـده اسـت. 
همچنیـن، روسـتاهای محـل اجـرای طـرح 
دوخـت  کارگاه هـای  راه انـدازی  بـرای 
طـرح  اسـت.  شـده  مشـخص  و  شناسـایی 
توسـعه صنعـت پوشـاک یکـی از طرح هـای 
نه گانـه هماهنگ شـده بیـن وزارت صنعـت، 

معـدن و تجارت و سـازمان برنامـه و بودجه 
اسـت کـه در 5 اسـتان و در هـر اسـتان در 

می شـود. اجرایـی  روسـتا   20

۱۲ استان کمتر توسعه یافته داریم
صنعـت،  وزیـر  قائم مقـام  رحمانـی،  رضـا 
معدن و تجارت در نشسـت شـورای راهبری 
مناطـق  در  پوشـاک  توسـعه صنعـت  طـرح 
شـاخص های  مبنـای  بـر  گفـت:  روسـتایی 
سـازمان برنامـه و بودجـه، 12 اسـتان جـزو 
بـه  کـه  اسـت  توسـعه یافته  کمتـر  مناطـق 
بـرای  ویـژه ای  برنامه هـای  وزیـر،  دسـتور 
رفـع محرومیـت آنهـا در نظـر گرفتـه شـده 

پوشــاک

در راستای اجرای طرح تولید پوشاک در مناطق روستایی
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پوشاکخبرنامه

اسـت. رحمانـی ادامـه داد: ایـن طـرح در 5 
اسـتان کشـور عملیاتـی شـده و سـال آینده 

در 7 اسـتان دیگـر اجـرا می شـود.
قائم مقـام وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت 
تحریم هـای  شـرایط  در  کـرد:  تاکیـد 
می تـوان  کـه  کاری  مهم تریـن  اقتصـادی، 
در اقتصـاد کشـور انجام داد تکیـه بر صنایع 
پوشـاک اسـت زیرا تامیـن پوشـاک بیش از 
۸0 میلیـون ایرانـی کار کوچکی نیسـت. این 
بـازار مصـرف بـرای تولیدکننـدگان خارجی 
جـذاب اسـت امـا تولیدکنندگان داخلـی باید 
قائم مقـام  کننـد.  اسـتفاده  فرصـت  ایـن  از 
وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت اعـالم کرد: 
دالر  میلیـون   400 داخلی سـازی  امسـال 
وزارت  برنامه هـای  در  پوشـاک  صنعـت  از 
صنعـت، معـدن و تجـارت اسـت. رحمانـی 
اجـرای  نیـز  آینـده  سـال  بـرای  افـزود: 
مناطـق  در  پوشـاک  توسـعه صنعـت  طـرح 
سـازمان  بـا  رایزنـی  طریـق  از  روسـتایی 
برنامـه و بودجـه تخصیـص اعتبـار خواهـد 

. شد

ایجاد ۳۶0 هزار شغل جدید
صنعـت،  وزیـر  معـاون  نجفـی،  صـادق 
سـازمان  مدیرعامـل  و  تجـارت  و  معـدن 
شـهرک های  شـرکت  و  کوچـک  صنایـع 
شـورای  نشسـت  ادامـه  در  ایـران  صنعتـی 
پوشـاک  صنعـت  توسـعه  طـرح  راهبـری 
اکنـون  کـرد:  اظهـار  روسـتایی  مناطـق  در 
 ۸۹ فقـط  کشـور  پوشـاک  مصـرف  سـرانه 
مبنـای  بـر  بتوانیـم  اگـر  کـه  اسـت  سـنت 
افزایـش  40 دالر  بـه  را  برنامه ریزی هـا آن 
ایجـاد  جدیـد  شـغل  هـزار   360 دهیـم، 
مصـرف  سـرانه  افـزود:  نجفـی  می شـود. 
در  و  دالر   ۸0 چیـن  در  پوشـاک  سـاالنه 
ایـران  بنابرایـن،  اسـت.  دالر   140 ترکیـه 

دارد. آنهـا  بـا  بسـیاری  فاصلـه 
و  کوچـک  صنایـع  سـازمان  مدیرعامـل 
شـرکت شـهرک های صنعتـی ایـران افزود: 
مناطـق  در  پوشـاک  توسـعه صنعـت  طـرح 
نه گانـه  طرح هـای  از  یکـی  روسـتایی 
وزارت صنعـت، معـدن  بیـن  هماهنگ شـده 
و تجـارت و سـازمان برنامه و بودجه کشـور 
اسـت کـه در 5 اسـتان و 20 روسـتا از هـر 
نجفـی،  گفتـه  بـه  می شـود.   اجـرا  اسـتان 
مناطـق  در  پوشـاک  توسـعه صنعـت  طـرح 
روسـتایی بـا مدیریـت یـک شـرکت ملـی و 
مشـاوره، نظـارت و کنتـرل انجمن پوشـاک 
ایـران و حمایـت وزارت صنعـت، معـدن و 

تجـارت در حـال اجراسـت.
و  کوچـک  صنایـع  سـازمان  مدیرعامـل 
شـرکت شـهرک های صنعتـی ایـران اظهـار 
کـرد: تاکنـون در هـر اسـتان 100 میلیـارد 
ریـال یارانه بـه صورت بالعـوض تخصیص 
بانـک  بـه  اعتبـار  ایـن  از  بخشـی  و  داده 
کشـاورزی بـه عنـوان بانـک عامـل تحویل 
شـده اسـت. نجفـی گفت: شـرکت پشـتیبان 
مرکـزی طـرح توسـعه صنعـت پوشـاک در 
مناطـق روسـتایی روز دوشـنبه 25 تیرماه با 
عنـوان شـرکت توسـعه کارآفرینـی پوشـاک 
محـل  روسـتاهای  شـد.  تاسـیس  ایرانیـان 

اجـرای طـرح نیز مشـخص شـد.

تومانی میلیارد   ۳ ضمانت 
و  کوچـک  صنایـع  سـازمان  مدیرعامـل 
شـهرک های صنعتـی ایـران تصریـح کـرد: 
بـرای اجرای طـرح توسـعه صنعت پوشـاک 
در مناطـق روسـتایی از سـوی دولـت یارانه 
تخصیـص داده شـده اسـت کـه بخشـی از 
یارانـه بـه صـورت نقـدی و بخشـی دیگـر 
بـا اسـناد خزانـه از سـوی سـازمان صنایـع 
کوچـک و شـهرک های صنعتـی و سـازمان 

و صنـدوق  داده می شـود  بودجـه  و  برنامـه 
هـر  نیـز  کوچـک  صنایـع  سـرمایه گذاری 
شـرکت تابـع را تـا سـقف 30 میلیـارد ریال 
ضمانـت می کنـد. نجفـی گفـت: در روزهای 
آینـده، عملیـات اجرایـی نخسـتین شـرکت 
مربـوط بـه ایـن طـرح در اسـتان کرمانشـاه 

می شـود. آغـاز 

ایجاد برند بین المللی با تولید کیفی
کوچـک  صنایـع  سـازمان  مدیرعامـل 
دربـاره  ایـران  صنعتـی  شـهرک های  و 
برنامه ریـزی بـرای تحریـک بخـش تقاضـا 
اگـر  کـرد:  اعـالم  پوشـاک  صنعـت  در 
توسـعه  طـرح  از  تولیدشـده  محصـوالت 
روسـتایی  مناطـق  در  پوشـاک  صنعـت 
و  بـوده  مناسـب  طراحـی  و  کیفیـت  دارای 
بـا نـرخ رقابتـی عرضـه شـوند، بـه راحتـی 
نجفـی  می یابنـد.  راه  هـدف  بازارهـای  بـه 
کاالی  ورود  از  جلوگیـری  بـا  داد:  ادامـه 
مشـابه قاچـاق، ایـن طـرح می تواند سـهم و 
نقـش خـود را در تامیـن پوشـاک کشـور به 
درسـتی ایفـا کنـد و در نظـر داریـم مشـابه 
همیـن طـرح را بـرای صنعـت چـرم کشـور 

کنیـم. اجـرا 
و  کوچـک  صنایـع  سـازمان  مدیرعامـل 
کـرد:  تاکیـد  کشـور  صنعتـی  شـهرک های 
مزیـت  از  برخـورداری  زیـاد،  ارزش افـزوده 
دالیـل  اشـتغال،  از  بـاال  سـهم  و  نسـبی 
عمـده اجـرای ایـن طـرح از سـوی وزارت 
بـا  کـه  اسـت  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 
و  رقابتـی  ارزان،  پوشـاک  تولیـد  هـدف 
فروشـگاه های  در  آنهـا  عرضـه  و  کیفـی 
برنـد و وابسـته ایجاد می شـود. نجفـی ابراز 
امیـدواری کـرد کـه بـا اجرای ایـن طرح در 
مـدت 4 سـال بتـوان یـک برنـد بین المللـی 

ایجـاد کـرد.
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بارقه های امید برای حل مشکالت ارزی بخش پوشاک
انتقال مواد اولیه پوشاک از گروه سوم دریافت ارز رسمی به گروه دوم

فعـاالن صنعـت پوشـاک امیدوارنـد بـا تغییر 
اولویـت تخصیـص ارز به ایـن صنعت از گروه 
سـوم به گـروه دوم کاالیـی، نه تنهـا افزایش 
چشـمگیر  محصـوالت  تمام شـده  قیمـت 
را  صنعـت  ایـن  در  اشـتغال  بلکـه  نباشـد، 
نیـز رونـق بخشـد. صنعـت پوشـاک از جملـه 
صنایعـی اسـت کـه با سـرمایه گـذاری اندک 
می توانـد اشـتغال زایی باالیـی بـه ویـژه برای 
قشـر بانـوان بـه دنبـال داشـته باشـد از ایـن 
رو بـا دسـتور وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت 
تامیـن ارز مـواد اولیـه آن بـا تغییـر از گـروه 
سـوم بـه گـروه دوم اولویت هـای تخصیـص 

ارز انتقـال یافتـه اسـت.
ایـن بـدان معنـی اسـت کـه ارز مـورد نیـاز 
ماشـین آالت  و  اولیـه  مـواد  واردات  بـرای 
محـل  از  پوشـاک  صنعـت  نیـاز  مـورد 
و  معدنـی  پتروشـیمی،  محصـوالت  صـادرات 
نیسـت  نیـازی  و  می شـود  تامیـن  فـوالدی 
بـازار  در  ارز،  گرفتـن  بـرای  واردکننـده  کـه 
ثانویـه بـه دنبـال خریـد اظهارنامـه صادراتـی 
توافقـی  نـرخ  بـا  هـم  آن  صادرکننـدگان 
باشـد. بـه گفتـه »سـومبات هاکوپیان« فعـال 
اقتصـادی و تولیدکننـده بـزرگ ایـن صنعـت، 
سـرمایه  ریـال  میلیـون   500 متوسـط  بـا 
اشـتغال زایی  پوشـاک  بخـش  در  می تـوان 
کـرد، عـالوه بـر آن، ایـن صنعـت از مزایایی 
همچـون مصـرف کـم آب و انـرژی، نداشـتن 

مشـکالت زیسـت محیطـی و نیـروی انسـانی 
مشـتاق )بـه ویـژه بانـوان( برخـوردار اسـت.
اینکـه  و  مزیت هـا  ایـن  وجـود  بـا 
قیمـت  بـر  تاثیـری  ارزی  نوسـان های 
صنعـت  ایـن  امـا  نداشـت،  داخلـی  پوشـاک 
در هفته هـای اخیـر بـا مشـکل تامیـن مـواد 
اولیـه کـه اغلـب آنهـا وارداتی اسـت، روبه رو 
اولیـه  از مـواد  انبارهـا  از سـویی  شـده زیـرا 
خالـی شـدند و از سـوی دیگر ایـن بخش در 
گـروه سـوم اولویت هـای ارزی قـرار داشـته 
اسـت. بـا تغییـر اولویـت تخصیـص ارز برای 
مـواد اولیـه صنعـت پوشـاک و انتقـال آن بـه 
بـرای  امیـد  بارقه هـای  کاالیـی،  دوم  گـروه 
رفـع تدریجـی مشـکالت ایـن صنعـت زنـده 

شـده اسـت.
علیرضـا حائـری عضـو هیئت مدیـره جامعه 
آخریـن  دربـاره  ایـران  نسـاجی  متخصصـان 
بـا  گفـت:  ایرنـا  بـه  صنعـت  ایـن  وضعیـت 
بـودن  وابسـته  و  قیمـت  افزایـش  بـه  توجـه 
بـازار  و  نسـاجی  صنعـت  اولیـه  مـواد  عمـده 
فـروش بـه اسـعار خارجـی، رشـد بهـای نـخ 
بـه  اسـت.  اجتناب ناپذیـر  بـازار  در  پارچـه  و 
اخیـر  ماه هـای  در  مقـام صنفـی،  ایـن  گفتـه 
افزایـش  تولیدکننـدگان  هزینه هـای  همـه 
در  اینکـه  فـرض  بـا  حتـی  و  اسـت  داشـته 
تومانـی   3۸00 ارز  ایـن صنعـت  بـه  گذشـته 
وارد  اولیـه  مـواد  باالخـره  می شـد،  پرداخـت 

بـا  بایـد  و  ارز، مصـرف شـده  ایـن  بـا  شـده 
نرخ هـای جدیـد مـواد اولیـه تامین شـود. وی 
بیـان داشـت: تولیدکننـدگان نـخ ریسـندگی، 
چـه آنهایـی کـه ارز 4200 تومانـی دریافـت 
کـرده و چـه آنهایـی کـه ارز دولتـی دریافـت 
نکـرده انـد، نمی تواننـد محصوالت خـود را با 
2 نـرخ متفـاوت عرضـه کننـد، زیرا اگـر حتی 
فـرد منصفـی پیـدا شـود کـه تولیـدات خود را 
بـا ارز 4200 تومانی بفروشـد، شـاهد تشـکیل 
صـف، سـهمیه بنـدی و حتـی دعـوا بـر سـر 

خریـد تولیـدات آن خواهیـم بـود.
حائـری گفـت: سـالیانه 150 هـزار تـن پنبه 
مصـرف  نسـاجی  و  ریسـندگی  صنایـع  در 
می شـود کـه تنهـا یک سـوم آن تولیـد داخل 
اسـت و بقیـه یعنی 100 هـزار تن آن از خارج 
الیـاف »ویسـکوز«  بـه  تامیـن می شـود. وی 
و  بـوده  پنبـه  از  اشـاره کـرد کـه مرغوب تـر 
برخـوردار اسـت  پنبـه  از همـان خصوصیـات 
و گفـت: سـالیانه 30 تـا 40 هـزار تـن از این 
الیـاف در کشـور مصـرف می شـود در حالـی 

نـدارد. تولیـد داخلی  کـه 
ایـن کارشـناس صنعـت یـادآور شـد: عمـده 
ایـن الیـاف از فنالنـد، اندونـزی و هنـد وارد 
 100 تهیه شـده  پارچه هـای  کـه  می شـود 
بـوده  مرغـوب  بسـیار  ویسـکوز  از  درصـدی 
شـال ها  زنانـه،  لبـاس  انـواع  تولیـد  بـرای  و 
حتـی  می شـود؛  اسـتفاده  شـب  لباس هـای  و 
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ایـن الیـاف را بـا پنبـه و پلـی اسـتر مخلـوط 
دیگـری  کیفیـت  بـا  محصـوالت  و  کـرده 
تولیـد می کننـد. بـه گفتـه وی، »بهـای ایـن 
و  یافتـه  افزایـش  ارز،  نـرخ  تغییـر  بـا  الیـاف 
بـر قیمـت نهایـی تولیـدات صنعـت پوشـاک 
بـه  اشـاره  بـا  وی  اسـت«.  بـوده  تاثیرگـذار 
روزهـای  ایـن  پیش بینـی  غیرقابـل  شـرایط 
بـازار، تاکیـد کـرد: اگـر اکنـون کمبـودی در 
بـازار ایـن محصـوالت مشـاهده می شـود، به 
دلیـل این اسـت کـه تولیدکننـدگان کاالهای 
خـود را در انبارهـا حفـظ کـرده اند تـا تکلیف 
نـه  ایـن شـرایط  در  اساسـا  مشـخص شـود؛ 

می فروشـد. نـه  و  می خـرد  کاال  کسـی 
بـه گفته حائری، »گرانـی ارز به خودی خود 
نامشـخص  و  بی ثباتـی  امـا  نیسـت،  مشـکل 
اسـت؛  اساسـی  مشـکل  آن  قیمـت  بـودن 
پیش بینـی  غیرقابـل  ایـران،  اقتصـاد  آفـت 
اخـذ  شـرایط  ایـن  در  و  اسـت  آینـده  بـودن 
تصمیـم بسـیار دشـوار می شـود«. وی، الیـاف 
پلی اسـتر را سـومین دسـته مـواد اولیـه مـورد 
اسـتفاده در صنعـت نسـاجی عنـوان کـرد کـه 
ایـن روزهـا نـه تنهـا مشـمول افزایـش قیمت 
ارز شـده اسـت بلکـه بخشـی از گرانـی هـم 
منشـأ نفتـی دارد. بـه گفتـه حائـری، سـالیانه 
250 هـزار تـن »چیپـس پلـی اسـتر« تولیدی 
در  تندگویـان«  »شـهید  پتروشـیمی  مجتمـع 
صنایـع نسـاجی مصـرف می شـود کـه البته با 
وجـود تولیـد در داخـل، قیمـت جهانـی دارد. 
وی ادامـه داد: ماشـین آالت اصلـی خطـوط 
تولیـدی صنعـت نسـاجی کشـور، کارخانجـات 
و  رنگـرزی  چـاپ،  بافندگـی،  ریسـندگی، 
غیـره نیـز وارداتـی اسـت و بـه طـور عمـده 
از اروپـای غربـی بـه ویـژه آلمـان، بلژیـک، 
سـوئیس، ایتالیـا، ترکیـه و حتـی چیـن و هند 

می شـود. وارد 
و  گذشـته  سـال های  در  گفـت:  حائـری 

 400 سـالیانه  تحریم هـا،  تدریجـی  رفـع  بـا 
450 میلیـون دالر ماشـین آالت نسـاجی  تـا 
بـرای نوسـازی ایـن صنعـت وارد کشـور شـد 
دهـم  دولـت  در  ایـن صنعـت  کـه  حالـی  در 
بـه دلیـل تحریم هـا لطمـات زیـادی دیـد. به 
گفتـه وی، حـدود 50 زیـر رشـته در صنعـت 
نسـاجی موجود اسـت کـه برخی از آنهـا نظیر 
پلی اسـتر و فرش ماشـینی در دوره پسـابرجام 
رشـد و توسـعه خوبی را تجربه کردند. وی در 
پایـان خاطرنشـان کرد: مـواد اولیه مـورد نیاز 
دریافـت  اولویت هـای  مشـمول  صنعـت  ایـن 
امـا  گرفتـه  قـرار  تومانـی   4200 رسـمی  ارز 
اعـالم مـواد، ارائـه آنهـا بـه وزارت صنعـت، 
معـدن و تجـارت و در نهایـت تخصیـص ارز 

اسـت. زمان بـر 

جهـش قیمت مـواد اولیـه، مهم ترین 
عامـل التهاب در بازار پوشـاک

انجمـن  رییـس  »سـومبات  هاکوپیـان« 
نوسـان های  بـا  گفـت:  نیـز  پوشـاک  صنایـع 
در  مشـکالتی  گذشـته،  ماه هـای  ارزی 
بخش هـای مختلـف اقتصـادی بـروز کـرد اما 

بخـش پوشـاک کمتـر از ایـن تغییـرات متاثـر 
شـد. بـه گفتـه وی، مهم تریـن مشـکل بخش 
ارز  تامیـن  گذشـته،  ماه هـای  در  پوشـاک 
بـرای واردات مـواد اولیـه بود امـا از روزهای 
گذشـته و بـا دسـتور وزیـر صنعـت مبنـی بـر 
از  مـواد  ایـن  ارز  تخصیـص  اولویـت  انتقـال 
گـروه 3 بـه گـروه 2 به تدریـج ایـن مشـکل 

می شـود. حـل 
ایـن  کـه  کـرد  امیـدواری  ابـراز  هاکوپیـان 
اجرایـی  ممکـن  زمـان  کمتریـن  در  دسـتور 
افزایـش  ارزی،  نوسـان های  زیـرا  شـود 
کمتـر از 10 درصـدی در قیمـت پوشـاک بـه 
وجـود آورد، امـا تاثیـر اصلـی آن در جهـش 
قیمـت مـواد اولیـه بـود. ایـن فعـال تولیـدی 
یـادآور شـد: در حدود سـه سـال گذشـته و با 
اسـتفاده از فرصـت پیـش آمده در پسـابرجام، 
و  کارخانجـات  در  مناسـبی  رسـانی  بـه روز 
کشـور  پوشـاک  صنعـت  روز  فناوری هـای 
بـه  مناسـبی  و سـرمایه گذاری  بودیـم  شـاهد 

رسـید. انجـام 
هاکوپیـان اظهار داشـت: بیشـتر کارخانجات 
پوشـاک بـا کمتـر از نیمـی از ظرفیـت خـود 

پوشاکخبرنامه
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فعالنـد و در صـورت دسـت یافتن بـه ظرفیت 
داخلـی  نیازهـای  تامیـن  بـر  عـالوه  واقعـی، 
می تـوان اشـتغال را در ایـن بخـش بـه بیـش 
صـادرات  بـرای  و  داد  افزایـش  برابـر   2 از 
برداشـت.  اساسـی  گام هـای  نیـز  تولیـدات 
بیشـتر  توجـه  بـا  کـرد  امیـدواری  ابـراز  وی 
بـه ایـن صنعـت و رفـع مشـکالت، از تهدیـد 
فرصـت  یـک  بتـوان  تحریم هـا  پیش آمـده 
بـرای تامیـن نیازهـای داخلـی و اشـتغال زایی 

سـاخت.

نیازمند  پوشاک  صنعت 
۱.5 میلیارد دالر ارز

هیئـت  موسـس  عضـو  رضائیـان«  »اکبـر 
انجمـن صنایـع پوشـاک نیـز اظهـار داشـت: 
کشـور  پوشـاک  صنعـت  اصلـی  مشـکل 
و  مشـتری محور  گذشـته،  سـال های  در 
بازارمحـور نبـودن آن بـوده اسـت. بـه گفتـه 
ایرانـی  تولیدکننـدگان  صنفـی،  مقـام  ایـن 
خـود  سـلیقه  بـه  گذشـته  سـال های  در 
تولیـد کرده انـد و بایـد بـه رفـع ایـن نقیصـه 
پرداخـت. وی بـه کمبـود مـواد اولیـه اشـاره 
کـرد و گفـت: مشـکالتی کـه از آغاز امسـال 
در اقتصـاد کشـور بـه وجـود آمـده، واحدهای 
تولیـدی را بـه سـمت تعطیلـی و کار کردن با 

اسـت. داده  سـوق  پاییـن  ظرفیـت 
مـواد  انتقـال  کـرد:  خاطرنشـان  رضائیـان 
ارز  دریافـت  سـوم  گـروه  از  پوشـاک  اولیـه 
رسـمی بـه گـروه دوم کـه در روزهـای اخیـر 
عملیاتـی شـده، در صـورت تامیـن بـه موقـع 
صنعـت  ایـن  مشـکالت  بـار  از  می توانـد  ارز 
در  پوشـاک  تولیـد  داد:  ادامـه  وی  بکاهـد. 
دالر  میلیـارد   3 نیازمنـد  سـالیانه  کشـور 
مـواد اولیـه اسـت کـه نیمـی از آن در داخـل 
تامیـن شـده و نیمـی دیگـر از خـارج فراهـم 
می شـود. وی تاکیـد کـرد: واحدهـای مختلف 

بـرای  را  خـود  درخواسـت های  تولیدکننـده، 
دریافـت ارز ارائـه داده انـد، امـا تاکنون ارزی 

دریافـت نشـده اسـت.

تخصیـص ارز به فعاالن اهلیت دار
وزارت  مالـی  تامیـن  و  طرح هـا  مدیـرکل 
صنعـت، معـدن و تجـارت نیـز در ایـن بـاره 
گفـت: اکنون در رشـته های مختلـف تولیدی، 
کمبـود مـواد اولیـه بـه دلیـل تامیـن نشـدن 
امـا  دارد،  وجـود  ارزی  نوسـان های  یـا  ارز 
ایـن طـور نیسـت کـه وضعیـت یـک بخـش 
»افشـار  باشـد.  بخش هـا  دیگـر  از  حادتـر 
بـرای  برنامه ریـزی  افـزود:  اللهـی«  فتـح 
ایجـاد شـرایط مناسـب بـرای دریافـت ارز به 
تولیدکننـدگان واقعـی، خالئـی در ایـن زمینه 
بـه وجـود آورده اسـت اما در روزهـای اخیر و 
بـا انجـام هماهنگی هـا، همـه تولیدکنندگانـی 
کـه نیـاز بـه ثبـت سـفارش دارنـد بـا تاییـد 
و  نیازسـنجی  وزارتخانـه  تخصصـی  دفاتـر 
خاطرنشـان  وی  می شـوند.  اهلیت سـنجی 
برنامـه  یـک  انجـام  بـا  و  تدریـج  بـه  کـرد: 
پوشـش  موجـود  کاسـتی های  زمان بنـدی، 

می شـود. داده 
فتـح اللهـی در پاسـخ به در پیـش بودن دور 
تـازه تحریم هـای اقتصادی و لـزوم تخصیص 
هرچـه سـریع تر ارز بـرای تامیـن مـواد اولیـه 
یـک  در  نمی تـوان  کـرد:  تاکیـد  نیـاز،  مـورد 
مقطـع زمانـی، بـرای خریـد مـواد اولیه فشـار 
از  بـازار  هـم  زیـرا  کـرد  انبـار  را  آن  و  آورد 
قـرار  هـم  و  نیسـت  برخـوردار  الزم  کشـش 
نیسـت تامیـن مـواد اولیـه از همه کشـورهای 
طـرف معاملـه بـا ایـران بـه مخاطـره بیفتـد. 
وی بیـان داشـت: بـا آغـاز تحریم هـا، ممکـن 
اسـت در مقولـه نقـل و انتقـال پولـی و مالـی 
در سـطح بیـن الملـل، مشـکالتی بـروز کنـد 
کـه دولـت بـا سیاسـت های خـود بـه دنبـال 

حداقـل کـردن ایـن مخاطرات اسـت.
ایـن مقـام مسـئول وزارت صنعـت، معدن و 
تجـارت یـادآور شـد: منطقـی نیسـت کـه بـا 
نـگاه نگرانـی و دلواپسـی بـه آینـده بخواهیم 
حجـم باالیـی از مـواد اولیـه را انبـار کنیـم، 
مشـکالت  و  داشـته  مصـرف  تاریـخ  زیـرا 
کـرد:  خاطرنشـان  وی  دارنـد.  نگهـداری 
اولیـه مصرفـی صنعـت  مـواد  تامیـن  اکنـون 
تغییـر  بـا  و  باشـد  اولویـت  در  بایـد  پوشـاک 
اولویـت تامیـن ارز ایـن صنعت از گروه سـوم 
بـه گـروه دوم، با سـهولت بیشـتری بـه انجام 

خواهـد رسـید.
پیـش از ایـن »صـادق نجفی« معـاون وزیر 
صنعـت، معـدن و تجـارت گفتـه بـود: اکنـون 
سـرانه مصرف پوشـاک کشـور فقط ۸۹ سـنت 
اسـت کـه اگـر بتوانیـم مطابـق برنامه ریزی ها 
آن را بـه 40 دالر افزایـش دهیـم، 360 هزار 
شـغل جدید ایجاد می شـود. وی بیان داشـت: 
گانـه   ۹ طرح هـای  از  یکـی  پوشـاک  طـرح 
هماهنگ شـده بیـن وزارت صنعـت، معـدن و 
بودجـه کشـور  و  برنامـه  سـازمان  و  تجـارت 
اسـت کـه در پنـج اسـتان اردبیـل، چهارمحل 
و بختیـاری، کرمانشـاه، گیـالن و همـدان و 

20 روسـتا از هـر اسـتان اجـرا می شـود.
شـرکتی  تولیـدات،  ایـن  پشـتیبان  بـرای 
بـه نـام شـرکت توسـعه کارآفرینـی پوشـاک 
بـه  مبالـغ مربـوط  تاسـیس شـده و  ایرانیـان 
هـر اسـتان نیـز تخصیـص یافتـه اسـت. بـه 
شـرکت  از  طـرح  ایـن  در  مسـئوالن،  گفتـه 
الگوبـرداری  »زارا«  اسـپانیایی  پوشـاک 
شـده اسـت و کارگاه هـای روسـتایی نیـز بـا 
مشـارکت یـک شـرکت بنـام ایرانـی طراحـی 
و  صـادرات  و  واردات  سـاماندهی  می شـود. 
از  کاالهـا  تولیـد  در  خودکفایـی  از  حمایـت 
مقاومتـی  اقتصـاد  سیاسـت های  بندهـای 

ابـالغ شـد.  13۹2 در سـال  اسـت کـه 
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مجمع  تیرماه 13۹7،   20 چهارشنبه  بعدازظهر 
عمومی فوق العاده و عادی انجمن طراحان لباس 
و پارچه ایران در خانه هنرمندان )سالن شهناز( با 
حضور فعاالن عرصه مد و لباس و نظارت نماینده 
وزارت کار برگزار شد. در بخشی از این جلسه، از 
زحمات چندین ساله سرکار خانم صدیقه پاک بین 
و  لباس  طراحان  انجمن  سابق  دبیر  و  رییس 
پارچه ایران با اهدای لوحی تقدیر به عمل آمد. 
عملکرد  گزارش  ارائه  مجامع،  این  در  همچنین 
طرح  انجمن،  بازرس  و  خزانه دار  مدیره،  هیئت 
اصالحات اساسنامه، بررسی و تصویب اساسنامه 
با  انجمن  اساسنامه  تطبیق  و  کار  وزارت  نمونه 
مقررات جدید، انجام گرفت و در نهایت، انتخابات 
اعضای هیئت مدیره و بازرسان برگزار گردید که 
بر اساس نتایج اعالم شده، اعضای جدید هیئت 
به  ایران  پارچه  و  لباس  طراحان  انجمن  مدیره 
مشخص  زیر  شرح  به  کسب شده  آرای  ترتیب 

شدند:
* اعضای اصلی: خانم ها و آقایان سومبات  
هاکوپیان، مینو پدرام، غالمعلی بلوچ، امیرشاهین 
شریفی، سهراب رحیمی، مریم السادات خرمدره، 

صادق خداپرست 
* اعضای علی البدل: خانم ها زهرا سوری 

و فرشته کیاوش
* بازرسان: آقایان مسعود طاالری )اصلی( و 

درودیان )علی البدل(.

ماهنامه »صنعت نساجی و پوشاک«، این انتخاب 
انجمن  مدیره  هیئت  جدید  اعضای  کلیه  به  را 
طراحان لباس و پارچه ایران صمیمانه تبریک گفته 
و توفیقات روزافزون این گرامیان را جهت خدمت 
به جامعه بزرگ طراحان لباس و پارچه و کمک به 

صنعت پوشاک کشور، از ایزد منان مسئلت دارد.

انتخابات هیئت مدیره انجمن طراحان لباس و 
پارچه ایران برگزار شد

تقدیر از خانم صدیقه پاک بین، رییس و دبیر سابق انجمن طراحان لباس و پارچه ایران

سومبات هاکوپیان
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لزوم چاره اندیشی برای واردات پوشاک از مناطق آزاد

مشـکل  پوشـاک،  خارجـی  برندهـای  واردات  ممنوعیـت  علی رغـم 
اصلـی تولیدکننـدگان ایـن حوزه واردات بسـیار زیاد پوشـاک از مبادی 
غیررسـمی و نیز واردات پوشـاک به عنوان کاالی مسـافری به مناطق 
آزاد اسـت. اخیـرا وزارت صنعت، معدن و تجـارت در ابالغیه ای واردات 
1400 قلـم کاال را کـه مشـابه داخلـی آن هـا وجـود دارد بـه کشـور 
ممنـوع کـرد و در ایـن رابطـه برندهـای پوشـاک خارجـی نیـز سـهم 
مشـخصی داشـته اند. هرچنـد چنیـن تصمیمی توسـط مسـئوالن اتخاذ 
شـده امـا مشـکل اصلـی در بـازار پوشـاک این اسـت که حجم بسـیار 
زیـادی از کاالهـای وارداتـی بـه صـورت قاچـاق و از طریـق مبـادی 
غیررسـمی وارد می شـود. تخمیـن فعـاالن حـوزه پوشـاک ایـن اسـت 
کـه رقمـی بیـن 6 تـا 7 میلیـارد دالر پوشـاک از مبادی غیررسـمی به 
کشـور وارد می شـود کـه سـهم پوشـاک قانونی واردشـده تنهـا معادل 

دالراسـت. میلیون   50
قابل توجـه  پوشـاک  حـوزه  در  دولـت  تصمیـم  هرچنـد  بنابرایـن 
بـه  پوشـاک  و  نسـاجی  تولیدکننـدگان   اصلـی  چالـش  امـا  اسـت 
بخـش دیگـری مربـوط می شـود و آن هـا معتقدنـد کـه عـالوه بـر 
لـزوم  اقـدام هرچـه بهتـر در جلوگیـری از واردات پوشـاک قاچـاق 
به کشـور باید نسـبت به واردات پوشـاک از طریق کاالی مسـافری 

آزاد چاره اندیشـی شـود. مناطـق  بـه 
صـادرات  و  تولیـد  اتحادیـه  مدیـره  هیئـت  عضـو  نامـی،  مجیـد 

نسـاجی و پوشـاک در ارتبـاط بـا ممنوعیـت واردات پوشـاک گفـت: 
بـه طـور حتـم دولـت بایـد از خـروج ارز جلوگیـری کنـد امـا چالش 
مـا در حـوزه پوشـاک بـه گونـه  دیگـری اسـت بـه طـوری کـه تنها 
50 میلیـون دالر بـه صـورت سـاالنه از مبـادی گمـرک و به صورت 
رسـمی وارد می شـود آن هـم در حالـی کـه حجـم واردات پوشـاک 
بـه کشـور حـدود 6 تـا 7 میلیـارد دالر اسـت و حتـی ایـن تصمیـم 
مشـکل و معضـل تولیدکننـدگان را حـل نمی کند و چنـدان تاثیرگذار 
نیسـت. وی ادامـه داد: وضعیـت فعلـی دالر و ارز تهیـه پارچـه و نخ 
را بـرای تولیدکننـدگان بـا مشـکل مواجه کرده اسـت و در بسـیاری 
از مـوارد بایـد مـواد اولیه مـورد نیاز خـود را با دالری باالتـر از رقم 

4200 تومانـی تهیـه کننـد.
عضـو هیئـت مدیـره اتحادیـه تولیـد و صادرات نسـاجی و پوشـاک 
بـا اشـاره بـه ورود پوشـاک بـه کشـور بـه صـورت کوله بـری، تـه 
لنجـی، گـذر مـرزی و نیـز از طریـق مناطـق آزاد گفـت: درخواسـت 
مـا ایـن اسـت کـه نـه تنهـا بـا واردات قاچـاق پوشـاک مقابله شـود 
بلکـه در ارتبـاط  بـا ورود پوشـاک بـه صورت  مسـافری بـه مناطق 
آزاد نیـز چاره اندیشـی شـود. نامـی بـا بیـان اینکـه طبـق گفتـه دبیر 
شـورای عالـی مناطـق آزاد و ویـژه اقتصـادی 12 میلیـون مسـافر 
بیـان کـرد: هـر مسـافر می توانـد  تـردد می کننـد  آزاد  مناطـق  بـه 
ایـن رقـم حـدود  وارد کنـد کـه  آزاد  بـه مناطـق  ۸0 دالر  معـادل 
یـک میلیـارد دالر می شـود و بـه ایـن ترتیـب کاال از مناطـق آزاد 
بـه سـرزمین اصلـی می آیـد. اگـر بحـث حمایـت از پوشـاک مطـرح 
اسـت بـرای عـدم خـروج ارز از کشـور بایـد مقولـه مناطـق آزاد مد 
نظـر قـرار گیـرد. مـا معتقدیـم کـه پاشـنه آشـیل پوشـاک در حـال 
مناطـق  ایـن  بـه  پوشـاک  بایـد ورود  و  اسـت  آزاد  مناطـق  حاضـر 
محـدود شـود. وی بـا انتقـاد از واردات پوشـاک تفالـه بـه بازارهـای 
آزاد نمی تواننـد تشـخیص  داخلـی تصریـح کـرد: حتـی در مناطـق 
دهنـد کـه یـک فرد معـادل چنـد دالر پوشـاک وارد کرده اسـت. به 
طـور حتـم بسـیاری افـراد رقمـی بیـش از ۸0 دالر از مناطـق آزاد 
خـارج می کننـد و بـه هیـچ وجـه سـازوکار مشـخصی جهـت کنترل 

و نظـارت بـر ایـن مسـئله وجود نـدارد.

مجید نامی
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افزایش قیمت ها  در بازار مواد اولیه پوشـاک
عضـو هیئـت مدیـره اتحادیـه تولیـد و صادرات نسـاجی و پوشـاک 
همچنیـن در اظهـار نظـر دیگـری گفـت: بـه دلیـل کمبـود و گرانی 
نـخ، پارچـه و کاغـذ پالتـر، شـاهد افزایـش قیمت یک تی شـرت 30 
هـزار تومانـی بـه 4۸ هـزار تومـان در بـازار هسـتیم. مجیـد نامـی 
بـا اشـاره بـه اینکـه تولیدکننـدگان نسـاجی و پوشـاک بـرای تهیـه 
پارچـه و نـخ با مشـکل کمبـود و گرانی روبـه رو هسـتند، اظهار کرد: 
هـر کیلوگـرم نـخ بـه مـرز 30 هـزار تومـان و هـر کیلوگـرم پارچـه 
بـه مـرز 40 هـزار تومـان رسـیده اسـت درحالی کـه نخ هـای هندی 
تـا چنـدی پیـش تنها 14 هـزار تومـان قیمت داشـت. ایـن در حالی 
اسـت کـه نـخ دوخـت نیـز تـا چنـدی پیـش 2500 تومـان قیمـت 
داشـت کـه در حـال حاضـر بـه مـرز 7000 تومـان رسـیده اسـت. 
وی ادامـه داد: یکـی دیگـر از عوامـل گرانـی در بـازار ایـن اسـت 
کـه بسـیاری از فعـاالن حـوزه پوشـاک واحدهـای صنفـی هسـتند 
کـه پروانـه بهره بـرداری ندارنـد و بسـیاری از آن هـا نمی تواننـد ارز 

جهـت تامیـن مـواد اولیـه دریافـت کنند.
نامـی بـا اشـاره بـه اینکـه برخـی معتقدنـد که در شـرایط فعلـی باید 
قیمت هـا افزایـش یابـد گفـت: مـا معتقدیـم کـه حتـی اگـر قیمت هـا 
هـم بـاال بـرود امـکان خریـد وجـود نـدارد. مسـئله دیگـر ایـن اسـت 
کـه تولیدکننـدگان نمی تواننـد واحدهـای خـود را تعطیـل کننـد چـرا 

کـه مرخـص شـدن کارگرانـی کـه چنـد سـال آمـوزش دیده انـد اصال 
منطقـی نیسـت و بنابرایـن در شـرایط فعلـی علی رغـم هزینه کـرد باال 
بـا چنـگ و دنـدان فعالیت خـود را ادامـه می دهند. وی افزود: مشـکل 
دیگـر ایـن اسـت که امـکان توقـف برهـه ای تولیدکنندگان نسـاجی و 
پوشـاک نیـز وجـود نـدارد چرا کـه با توجـه به تامیـن پارچه زمسـتانی 
و تابسـتانی، هـر کـدام از آن هـا باید در موعد مناسـب تولید شـود و به 
بـازار برسـد. عـالوه بر این بحث مـد نیز وجـود دارد و تاخیـر در تولید 

می توانـد بـه بـازار تولیدکننـدگان لطمـه بزند.
عضـو هیئـت مدیـره اتحادیـه تولید و صادرات نسـاجی و پوشـاک 
بـا بیـان اینکـه مـاه آتـی ماهـی سرنوشت سـاز بـرای تولیدکنندگان 
کـه  نمی دانیـم  حاضـر  حـال  در  گفـت:  اسـت  پوشـاک  و  نسـاجی 
منتظـر  بایـد  و  خیـر  یـا  دارد  را  قیمت هـا  افزایـش  تحمـل  بـازار 
قیمت هـا  افزایـش  بـه  مصرف کننـدگان  واکنـش  ببینیـم  و  بمانیـم 
چگونـه خواهـد بـود. هرچنـد از ابتدای سـال جـاری افزایـش قیمت 
نهایـت  در  امـا  می شـد  رد  بخـش  ایـن  فعـاالن  توسـط  پوشـاک 
مسـائل پیـش آمـده طـی مـدت زمانـی اخیـر شـرایط متفاوتـی را 
بـرای تولیدکننـدگان نسـاجی و پوشـاک رقـم زده اسـت و بـه دلیل 
غیررسـمی  واردات  و  مـردم  خریـد  قـدرت  کاهـش  ارزی،  مسـائل 
50 درصـدی قیمـت  پوشـاک بـه کشـور شـاهد افزایـش بیـش از 

پوشـاک در بـازار هسـتیم.

بخشنامه وزارت صنعت ۶ هزار نفر را بیکار می کند
مدیر طرح ملی توسعه کسب و کار وزارت کار:

مدیـر طرح ملی توسـعه کسـب و کار وزارت 
کار بـا اشـاره بـه بخشـنامه وزارت صنعـت 
مبنـی بـر عدم فعالیت شـرکت های پوشـاک 
خارجـی در ایـران گفـت: شـرکت هایی باید 
قطـع همـکاری کننـد کـه فقـط فروشـنده 
پوشـاک هسـتند، نـه اینکـه سـفارش تولیـد 
آخریـن  دربـاره  تازیکـی،  رضـا  می دهنـد. 
وضعیـت اجـرای طرح توسـعه کسـب و کار 

و اشـتغال پایـدار )تکاپـو( بـه عنـوان یکـی 
گفـت:  دولـت  اشـتغال زای  طرح هـای  از 
مصـر،  ماننـد  کشـورهایی  کـه  حالـی  در 
صربسـتان و گرجسـتان بـا صنعـت پوشـاک 
بیـش از 600 هـزار شـغل در 5 سـال ایجاد 
صنعـت  ایـن  بـه  مـا  کشـور  در  می کننـد 
توجهـی نمی شـود. ظرفیتـی که ایـن صنعت 
دارد هیـچ صنعـت دیگـر ندارد، ایـن صنعت 

هزینـه  میـزان  و  اشـتغال  میـزان  نظـر   از 
نیسـت. در  بـا هیـچ صنعتـی  قابـل رقابـت 
بنـگالدش بـا وجـود اینکـه نسـاجی نـدارد 
حـدود 25 میلیـون نفـر در صنعـت پوشـاک 

کار می کننـد و صـادرات هـم دارنـد.
اگـر  مـا  کشـور  در  داد:  ادامـه  وی 
بخواهـد  خارجـی  سـرمایه گذار 
مراحـل  این قـدر  کنـد،  سـرمایه گذاری 
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یـک  کـه  اسـت  دشـوار  گـذاری  سـرمایه 
سـرمایه گذار خارجـی عطایـش را بـه لقایش 
نمی کنـد،  سـرمایه گذاری  و  می بخشـد 
عـالوه بـر اینکـه موانـع کسـب و کار وجود 
دارد، هیـچ حمایـت قانونـی از سـرمایه گذار 
نمی شـود، تعـدد مجوزهـا وجـود دارد. بایـد 
و  باشـد  داشـته  وجـود  واحـد  پنجـره  یـک 
خیـال فـرد راحـت باشـد کـه وقتـی کسـی 
گرفتـار  کنـد  گـذاری  سـرمایه  می خواهـد 

نمی شـود. اداری  بوروکراسـی 
سیاسـت گذاری  اقدامـات  دربـاره  تازیکـی 
داخلـی  پوشـاک  از  حمایـت  در  کار  وزارت 
شـرکت  چندیـن  بـار  اولیـن  بـرای  گفـت: 
خارجـی را برای سـفارش دادن وارد کشـور 
خارجـی  سـرمایه گذار  یـک  بـا  کرده ایـم، 
شـرکت های  بـا  یـورو  میلیـون   20 حـدود 
همچنیـن  بسـته ایم.  قـرارداد  داخلـی 
تخصصـی  مرکـز  بزرگتریـن  راه انـدازی 
شـهر  دو  در  را  پوشـاک  تولیـد  و  آمـوزش 
و  داریـم  کار  دسـتور  در  تهـران  و  مشـهد 
کسـانی را در ایـن مراکـز آمـوزش می دهیم 

دارنـد. کار  بـازار  درصـد   100 کـه 
ایـن  اینکـه  بـه  بـا توجـه  بـه گفتـه وی، 
مرکـز اتصال بـازار بین المللـی دارد، قرارداد 
را بـا شـرکت منعقـد می کنیـم و نیرو را پس 
ایـن  از آمـوزش مشـغول کار می کنیـم. در 
متخصصیـن  توسـط  جامـع  آمـوزش  مرکـز 
بین المللـی بـه افـراد داده می شـود. وی بـا 
انتقـاد از آمـوزش سـازمان فنـی و حرفه ای 
در رسـته پوشـاک گفـت: ایـن سـازمان بـا 
آمـوزش  را  هنرجویـان  2سـاله،  معطلـی 
 2 حـدود  را  هنرجویـان  یعنـی  می دهـد. 
و  الزم  آمـوزش  و  می کنـد  معطـل  سـال 
متناسـب بـا بـازار کار را ارائـه نمی کنـد. مـا 
در راسـتای طـرح تکاپو با آمـوزش 15روزه 
دوره هـای راسـته دوزی  فـرد را مشـغول به 

کار می کنیـم و نیـازی بـه ایـن نیسـت کـه 
ببینـد چـرا  آمـوزش خیاطـی  2 سـال  فـرد 
کـه در حـال حاضـر الگوکشـی بـا نرم افـزار 

می شـود. انجـام 
تازیکـی بیـان کرد: در راسـتای طـرح تکاپو 
کردیـم،  شناسـایی  را  مختلـف  ظرفیت هـای 
تـا  ایـم.  شـده  وصـل  بین المللـی  بـازار  بـه 
کنـون 20 میلیـون یـورو سـفارش گرفته ایم 
کارگاه  در  شـغل   ۸00 و  2هـزار  از  بیـش  و 
گیـالن،  تهـران،  اسـتان  در  پوشـاک  تولیـد 
مازنـدران و البـرز در طـول 3مـاه سـال ۹7 
ایجـاد کرده ایـم. تمـام ایـن شـغل ها جدیـد 
بـوده انـد، ایـن 2هـزار و ۸00 شـغل جدیـد 
بـوده اسـت،  امـا مشـکل اینجاسـت کـه بـه 
صنعـت،  وزارت  ارزی،  نوسـانات  محـض 
معـدن و تجـارت بخشـنامه ای مبنـی بر قطع 
رسـته  در  خارجـی  شـرکت های  همـکاری 
پوشـاک صـادر کـرده اسـت. ایـن بخشـنامه 
مـورد انتقـاد وزارت کار اسـت. چـرا کـه مانع 
فعالیـت شـرکت هایی مـی شـود کـه دانـش 
فنـی بـه کشـور می آورنـد و سـفارش تولیـد 

می دهنـد.
در  کـه  خارجـی  شـرکت های  گفـت:  وی 
ایـران سـرمایه گذاری  چنـد مـاه گذشـته در 
کرده انـد ولـی هـر کـدام جداگانـه در حـال 
لغـو قـرارداد هسـتند. ایـن شـرکت ها دانـش 
از  مانـع  بخشـنامه  ایـن  کـه  بودنـد  آورده 
اسـت.  شـده  هـم  شـرکت ها  ایـن  فعالیـت 
یعنـی وزارت صنایع بخشـنامه ای بـرای عدم 
همـکاری تمـام شـرکت های خارجـی صـادر 
ایـن بخشـنامه  کـرده اسـت، در حالـی کـه 
قطـع  بایـد  شـرکت هایی  نیسـت.  مناسـب 
همـکاری کننـد کـه فقـط فروشـگاه فـروش 
پوشـاک خارجـی در کشـور افتتـاح کرده انـد 
نـه اینکه شـرکت هایی قطـع همـکاری کنند 
کـه به کشـور مـا دانـش آورده اند و سـفارش 

20 میلیـون یورویـی داده انـد. چـرا بایـد این 
مانـع  چنیـن  ایـن  و  بخشـنامه صـادر شـود 

می شـود. پوشـاک  حـوزه  در  همـکاری 
تازیکـی بـا بیـان اینکـه اگر این بخشـنامه 
اصـالح نشـود،  در بـازه زمانـی 2 مـاه آینده 
اضافـه  بیـکاران  تعـداد  بـه  نفـر  هـزار   6
قـرارداد  لغـو  صـورت  در  گفـت:  می شـود 
شـغل  نفـر   ۸00 و  2هـزار  شـرکت ها  ایـن 
هـزار   3 و  بـود  شـده  ایجـاد  کـه  جدیـدی 
مشـغول  فروشـگاه ها  ایـن  در  کـه  نفـری 
صنعـت  وزارت  می شـوند.  بیـکار  هسـتند 
ایـران  در  کـه  شـرکت هایی  بـرای  بایـد 
سـفارش دادنـد اسـتثنا قائـل می شـد. برای 
اولیـن بـار بـود کـه پوشـاک ایرانی بـا برند 
Made in iran  بـه کشـور ترکیـه صادر 
شـد. امـا در یـک مـاه اخیـر وزارت صنعـت 
بـا ایـن بخشـنامه عمومـی مانـع از فعالیـت 
تعـدادی از شـرکت هایی شـد کـه در ایـران 
پوشـاک  سـرمایه گذاری کردنـد و سـفارش 
از  یکـی  کـرد:  بیـان  وی  دادنـد.  داخلـی 
راه  خارجـی  شـرکت  آن  بـا  تفاهم نامه هـا 
انـدازی بزرگتریـن مرکز تخصصـی آموزش 
تولیـد پوشـاک در دو شـهر مشـهد و تهران 
بـود. مقرر شـده بود کـه متخصصـان آنها از 
آن کشـور بـه ایـران بیاینـد و آموزش هـای 
الزم را بدهنـد و قـرار بـود ایـران تجهیزات 

الزم را آمـاده کنـد.
بـا  تجهیـزات  تمـام  حاضـر  حـال  در 
همـکاری وزارت کار، دانشـگاه امیرکبیـر و 
سـازمان فنی و حرفه ای آماده شـده اسـت، 
 بخشـی از کار هـم تحـت تعهـد آن شـرکت 
بـود کـه انجـام داد امـا بـا ایـن بخشـنامه 
وزارت صنعـت هـم چیز معطل شـده اسـت. 
اگـر قـرار باشـد جلـوی سـفارش ها گرفتـه 
شـود و فعالیتـی انجام نگیـرد، چگونه دانش 

فنـی از کشـورهای دیگـر وارد کنیـم؟!
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بازاریابی؛ حلقه مفقوده زنجیره تولید و مصرف پوشاک
نگاهی به صنعت پوشاک در استان اردبیل

قدمتی  ایران  در  پوشاک  و  نساجی  صنعت 
دارد،  خود  ساله  هزار  چندین  تمدن  اندازه  به 
و  تولید  پیشروان  از  زمانی  اگر  که  مردمانی 
به  اکنون  بودند  دنیا  در  پوشاک  از  استفاده 
البسه  واردکنندگان  و  مصرف کنندگان  از  یکی 
بی رویه  واردات  دلیل  به  و  تبدیل شدند  خارجی 
مشتری  سلیقه  به  توجه  عدم  قاچاق،  و  پوشاک 
این  به  امر  مسئوالن  کم توجهی  و  کم کاری  و 
بخش، اکنون کشور ما به یکی از واردکنندگان 
و مصرف کنندگان بزرگ پوشاک خارجی تبدیل 

شده است.
صنعت نساجی و پوشاک جزو صنایعی است که 
بخش های مختلف آن زنجیروار وابسته یکدیگر 
است. و همین موضوع، توجه و برنامه ریزی های 
مهم  صنعت  این  به  مسئوالن  و  دولتمردان 
بخش  این  از  گیری  بهره  با  تا  می کند  را طلب 
ارزی  نیاز  از  عمده ای  بخش  تامین  بر  عالوه 
بیکاری  و  اقتصادی  مشکالت  از  گرهی  کشور، 

نیز بگشایند.
انسان  اساسی  نیاز  دومین  عنوان  به  پوشاک 
قابلیت ها  از  نشان  این  و  است  خوراک  از  پس 
و  فعالیت  برای  حوزه  این  ظرفیت های  و 
سرمایه گذاری دارد و بازار بزرگ و پایان ناپذیری 
می دهد.  قرار  تولیدکنندگان  روی  پیش  را 
کشورهایی مانند ترکیه، چین، بنگالدش و کره  
بخش  و  بردند  پی  بازار  این  بزرگ  ارزش  به 
را  پوشاک  بزرگ جهانی  تجارت  از  قابل توجهی 
ایران  سهم  که  افسوس  اما  گرفته اند  اختیار  در 
از این بازار بزرگ نزدیک به صفر و تقریبا هیچ 

است.
دست  اقتصادی  بزرگ  مشکالت  با  ما  کشور 

از  یکی  به  بیکاری  و  می کند  نرم  پنجه  و 
دغدغه های اصلی دولتمردان و مسئوالن تبدیل 
صنعتی  عنوان  به  پوشاک  صنعت  است  شده 
و  سرمایه گذاری  صورت  در  ارزآور  و  اشتغال زا 
نیاز  از  بخشی  تامین  بر  می تواند عالوه  حمایت 
ارزی کشور در ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان 

نقش مهم داشته باشد.

وضعیت صنعت پوشاک در استان اردبیل
نساجی  و  پوشاک  صنعت  در  اردبیل  استان 
تولیدات  و  نداشت  جایگاهی  هیچ  تقریبا  کشور 
محدود  کوچک  کارگاه های  به  بیشتر  استان 
نیاز  از  بخشی  تامین  به  هم  آنها  که  می شد 
پوشاک استان اکتفا کرده بودند. تا اینکه افتتاح 
کارخانجات  مدرن ترین  و  بزرگترین  از  یکی 
نساجی خاورمیانه در سال ۸6 باعث شد تا نگاه ها 

به آینده نساجی استان و کشور روشن تر شود و 
این مجموعه عظیم هم مشکل اشتغال استان و 
به  هم  و  کند  رفع  را  همجوار  استان های  حتی 
قطب تولید و صادرات پوشاک ایران در خاورمیانه 

تبدیل شود.
و  هماهنگ  کارخانه   7 از  که  کارخانه  این 
تولید  ظرفیت  است  شده  تشکیل  هم عرض 
ساالنه 35 میلیون قطعه پوشاک را دارد که در 
خود  کامل  ظرفیت  تمام  با  کردن  کار  صورت 
 4500 از  بیش  برای  مستقیم  اشتغال زایی  توان 
نفر را دارا می باشد. قصد داشتیم در این گزارش 
این کارخانه  از آخرین وضعیت  به جهت اطالع 
زمینه  در  استان  جایگاه  و  مشکالت  بررسی  و 
نساجی و پوشاک با مدیر عامل اداره کل صنعت 
و معدن و تجارت استان اردبیل مصاحبه ای داشته 

باشیم که متاسفانه موفق به انجام آن نشدیم.
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وضعیت  آخرین  خصوص  در  اردبیل  استاندار 
باشگاه  با  گفتگو  در  اردبیل  نساجی  کارخانه 
کارخانه  این  داشت:  اظهار  جوان  خبرنگاران 
صورت  به  و  نفر   600 ظرفیت  با  هم اکنون 
استیجاری در حال فعالیت می باشد. وی گفت: با 
توجه به وضعیت پوشاک در داخل کشور و استان 
به روزترین  از مدرن ترین و  این واحد که در آن 
با  است  شده  استفاده  دنیا  پیشرفته  دستگاه های 
بر  عالوه  می تواند  باکیفیت  محصوالت  تولید 
تامین نیاز داخلی محصوالت خود را به خارج از 

کشور نیز صادر کند.
استاندار اردبیل تصریح کرد: این مجتمع عظیم 
قوه  ورشکستگی  کل  اداره  اختیار  در  هم اکنون 
قضائیه قرار دارد و چندین خریدار، متقاضی خرید 
و راه اندازی دوباره کارخانه هستند و با توجه به 
فعال  برای  خوشی  دورنمای  حقوقی  موانع  رفع 
شدن آن وجود دارد و دولت نیز آماده کمک برای 

احیا و رونق دوباره کارخانه است.

مبارزه با قاچاق عزم همگانی می طلبد
استانداری  اقتصادی  و  بازرگانی  دفتر  مدیرکل 
در  نتوانسته  هنوز  نساجی  صنعت  گفت:  اردبیل 
جایگاه اصلی خود قرار گیرد که مهم ترین عامل 
قاچاق  و  واردات  بی رویه  افزایش  وضعیت  این 
است.  پوشاک  خصوص  به  محصوالت  انواع 
ارژنگ عزیزی بر ضرورت همکاری و مشارکت 
پدیده شوم  با  مبارزه  در  و مسئوالن  مردم  آحاد 
و  کرد  اشاره  پوشاک  بخش  در  ویژه  به  قاچاق 
نیازمند  کشور  فعلی  شرایط  در  داشت:  اظهار 
مبارزه  در حوزه  اقتصادی  تحول  و  انقالب  یک 
با قاچاق است و الزمه این امر حضور و مشارکت 
باشد  قرار  اگر  که  چرا  است  جامعه  مردم  آحاد 
مسئله فقط از طریق دولت و دستگاه های اجرایی 
دنبال و با عدم همراهی و همگانی مردم دنبال 
افزود:  وی  شد.  نخواهد  حاصل  موفقیتی  شود 
از  کوچکی  بخش  موجود  آمارهای  اساس  بر 
به  ایران  بازار  در  موجود  وارداتی  محصوالت 
صورت قانونی وارد کشور می شود و بخش اعظم 

آن قاچاق است.
اقتصادی  امور  و  بازرگانی  دفتر  مدیرکل 

و  سیاست گذاری  ضرورت  بر  اردبیل  استانداری 
برنامه ریزی های دولت در جهت حمایت از تولید 
و گفت:  تاکید کرد  داخلی  و عرضه محصوالت 
متاسفانه هر یک از متغیرهای اصلی کالن کشور 
حمایت  به سمت  مرور  به  گذشته  سال  چند  در 
جای  به  غیرقانونی  و  قانونی  واردات  از  بیشتر 

حمایت از تولید داخلی سوق یافته است.
نرخ  به  می توان  ارتباط  این  در  افزود:  عزیزی 
ارز، تورم، نرخ سود تسهیالت، نظام بانکی، نظام 
بیمه ای ناکارآمد و... اشاره داشت که روز به روز 
در  و  افزایش  به  رو  کشور  در  تولید  هزینه های 
واردات غیرقانونی  به ویژه  واردات  مقابل هزینه 
وی  است.  کاهش  به  رو  داخل  تولید  نسبت  به 
یک  از  باید  دولت  شرایط  این  در  کرد:  تصریح 
کالن  سیاست گذاری  و  برنامه ریزی  با  طرف 
کاربردی  و  صحیح  شکل  به  کشور  اقتصادی 
به دنبال حمایت از تولید داخل باشد و از طرف 
برنامه ای  با  اجرایی هم  دیگر سایر دستگاه های 
منسجم و راهبردی در تحقق مبارزه با قاچاق و 

حمایت از تولید داخل همت نمایند.
استانداری  اقتصادی  و  بازرگانی  دفتر  مدیرکل 
حمایت  برای  دولت  برنامه ریزی های  به  اردبیل 
از واحدهای تولیدی خرد و کوچک پوشاک اشاره 
تفاهم نامه هایی  به  توجه  با  داشت:  بیان  و  کرد 
که در سطح کشور و استان منعقد شده سیاست 
دولت و مسئوالن استان این است که کارگاه های 
روستایی  مناطق  در  مخصوصا  کوچک  تولیدی 
و  گرفته  قرار  صنعتی  بزرگ  واحدهای  چتر  زیر 
از نظر طراحی، ارتقای کیفیت تولید و بازاریابی 

مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند.

بازاریابی حلقه مفقوده
بزرگ  بنگاه های  موفقیت  شرایط  از  یکی 
اقتصادی در دنیای تجارت جهانی امروز توجه به 
مقوله بازاریابی صحیح و کارآمد و شناسایی بازار 
هدف برای محصوالت بنگاه های تولیدی است 
چرخه  در  هم  و  تولید  چرخه  در  هم  امر  این  و 
مصرف نقش مهم و کلیدی ایفا می کند و شاید 
بتوان گفت بدون بازاریابی معقول و کارآمد نوعی 
ناهماهنگی بین عرضه و تقاضا به وجود آمده و 

فضا را برای ورود محصوالت رقیب باز می کند.
این  در  اقتصادی  کارشناس  باشکوه  محمد 
زمینه، با تاکید بر نقش مهم و اساسی بازاریابی و 
شناخت نیاز و سلیقه مصرف کنندگان قبل از ورود 
از  یکی  پوشاک  صنعت  گفت:  تولید  چرخه  به 
صنایعی است که بدون داشتن تحقیقات بازاریابی 
و آگاهی از خواسته ها و سالیق مصرف کنندگان 

موفقیتی در آن حاصل نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بزرگترین ضعف در تولیدات 
داخلی در صنعت پوشاک کشور نداشتن تحقیقات 
بازاریابی است افزود: متاسفانه بسیاری از واحدهای 
تولیدی پوشاک در کشور قبل از انجام تحقیقات 
می زنند  تولید  به  دست  بازار  مطالعه  و  بازاریابی 
ولی باید توجه داشت که کشورهای توسعه یافته و 
پیشرو در زمینه پوشاک به اهمیت این موضوع پی 
برده اند و بعد از شناسایی سالیق و خواسته های 
مصرف کنندگان دست به تولید زده و روی تسخیر 

این بازارهای هدف سرمایه گذاری می کنند.
این کارشناس به تجربه کشور ترکیه در زمینه 
در  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  پوشاک  صنعت 
ترکیه تولیدکنندگان پوشاک به دلیل برخورداری 
حمایتی  و  تشویقی  بسته های  و  سیاست ها  از 
دولت دست به تولید پوشاک با کیفیت قابل قبول 
و  نیاز  که  چرا  زده اند  پایین  بسیار  قیمت  با  اما 
سلیقه و نوع رفتار پوششی مصرف کنندگان بازار 

هدف خود را بررسی و شناسایی کردند.

و  تکنولوژی  و  دانش  بر  مبتنی  تولید 
صنعت  موفقیت  الزمه  کارآمد،  مدیریت 

پوشاک
که  این  به  اشاره  با  اقتصادی  کارشناس  این 
صنعت پوشاک از صنایع تکنولوژی محور بوده و 
به روز  و دستگاه های  دانش  و  تکنولوژی  از  باید 
شود  استفاده  پوشاک  تولید  برای  پیشرفته  و 
نساجی  صنعت  مشکل  عمده ترین  داشت:  بیان 
تکنولوژی  به کارگیری  عدم  کشور  پوشاک  و 
تولیدی پوشاک است که  دنیا در واحدهای  روز 
موجب افزایش هزینه تمام شده محصول می شود 
منفی  اثر  نیز  تولید  کیفیت  بر  خود  امر  این  که 
دارد. وی تصریح کرد: البته در کنار این امر وجود 
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آینده نگر  و  برنامه  با  منسجم  داخلی  مدیریت 
بهره گیری  کنار  در  بازاریابی  تحقیقات  با  همراه 
فناوری  و  دستگاه ها  و  تکنولوژی  از  استفاده  و 
روز دنیا برای موفقیت و رقابت پذیر بودن صنعت 

پوشاک داخلی الزامی است.
تولیدی  واحدهای  بیشتر  بودن  سنتی  به  وی 
بیشتر  که  آنجا  از  گفت:  و  کرد  اشاره  پوشاک 
کوچک  واحدهای  در  پوشاک  زمینه  در  تولیدات 
تولید می شود  دارند  کارگاهی که حالت سنتی  و 
مطلوب  کیفیت  از  تولیدات  این  که  است  روشن 
و مشتری پسندی برخوردار نخواهند بود و هزینه 
تمام شده این واحدها افزایش خواهد داشت و توان 
رقابت با تولیدات دیگر را نخواهند داشت. باشکوه 
سیاست های  قالب  در  باید  دولت  داشت:  اظهار 
حمایتی و کاهش تعرفه های بانکی برای این قبیل 
از تولیدکنندگان، آنها را نسبت به صنعتی سازی و 

تولید مبتنی بر پایه تکنولوژی روز تشویق نماید.

فروش تولید داخل با نام و 
برچسب کاالی خارجی

از  استفاده  به  گرایش  اخیر  سال های  در 
بین  در  خارجی  برند  و  نام  با  پوشاک  و  کاال 

و  است  یافته  رواج  شدت  به  مصرف کنندگان 
مارک دوزی  نام  به  ای  پدیده  بروز  موجب  این 
است.  شده  پوشاک  تولیدکنندگان  بین  در 
استقبال  علت  به  تولیدکنندگان  از  بسیاری 
نکردن مصرف کنندگان از کاالی ایرانی و تمایل 
خارجی  معتبر  برندهای  پوشیدن  و  استفاده  به 
مارک  نصب  با  را  خود  تولید  لباس های  ناچارند 

تولیدکننده های خارجی تولید و روانه بازار کنند.
پوشاک  تولیدکنندگان  صنف  اتحادیه  رئیس 
اردبیل با اشاره به اینکه 450 واحد تولید پوشاک 
پروانه دار در زمینه تولید پوشاک در شهر اردبیل 
به  و  مردم  برای  متاسفانه  گفت:  هستند،  فعال 
جنس  که  افتاده  جا  گونه  این  جوانان  خصوص 
برخوردار  خوبی  مرغوبیت  و  کیفیت  از  خارجی 
برخی  بی کیفیت  پوشاک  دلیل وجود  به  و  است 
به  بی اعتمادی  نوعی  بازار،  در  تولیدکننده ها  از 
پوشاک داخلی در بین مردم به وجود آمده است.

و  اخیر  در چند سال  داشت:  اظهار  اکبری  رضا 
به ویژه در سال جاری توجه خاصی به افزایش و 
ارتقای کیفیت تولید داخلی صورت گرفته است اما 
به دلیل نبود تبلیغات و حمایت های گسترده و جامع 
از طرف مسئوالن و مردم از صنعت پوشاک کشور و 

استان این صنعت با مشکالت عدیده ای روبه روست 
که حمایت بیش از پیش همه را طلب می کند. وی 
شده  باعث  که  دیگری  دالیل  از  کرد:  تصریح 
مشتری به سمت کاالی ایرانی نرود عدم اطمینان 
مشتری از کیفیت و طراحی پوشاک داخلی است و 
به دلیل ضعف خودباوری در میان مصرف کننده ها 
امروز شاهد تبلیغات منفی علیه کاالی ایرانی به 
ویژه پوشاک هستیم که همین موضوع مانع رقابت 

خریداران پوشاک ایرانی می شود.
پوشاک  تولیدکنندگان  صنف  اتحادیه  رئیس 
ارزش  بر  مالیات  سالیانه  افزایش  افزود:  اردبیل 
و  دستمزد  و  حقوق  میزان  افزایش  افزوده، 
نگهداری  و  تعمیر  هزینه  کارگران،  بیمه  حق 
ماشین آالت و هزینه های جاری دیگر موجب باال 
رفتن هزینه تمام شده لباس شده و این موضوع 
داخلی  پوشاک  تولیدکنندگان  می شود  باعث 
نتوانند با پوشاکی که به صورت قاچاق وارد و به 

بازار عرضه می شود رقابت کنند.
با  نیز  ایرانی  پوشاک  تولیدکنندگان  از  یکی 
خارجی  مارک  با  ایرانی  پوشاک  اینکه  به  اشاره 
گفت:  می رسد  فروش  به  باال  بسیار  قیمت  با 
خریداران تمایل چندانی به خرید پوشاک داخلی 
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و  است  داخل  تولید  لباس  بگوییم  اگر  و  ندارند 
حتی از لحاظ کیفیت و رنگ ضمانت  کنیم کسی 
برچسب  نصب  با  ولی  نمی کند  خریداری  ما  از 
برند خارجی روی این لباس ها به راحتی آنها را 

به فروش می رسانیم.
این تولیدکننده پوشاک بچه گانه افزود: متاسفانه 
اعتماد به کاالی ایرانی در سطح بسیار پایینی قرار 
از  تولید می کنیم  لباس هایی که ما  دارد و حتی 
نظر کیفیت قابل رقابت با پوشاک ترک هستند اما 
مردم به دلیل عدم فرهنگ سازی و تبلیغ استفاده 
از کاالی داخلی بیشتر سراغ اجناس ترک را از 
ما می گیرند و ما تولیدکننده ها ناگزیر به استفاده 
از مارک و نشان برند مشابه تولید خارجی روی 

محصوالت خود هستیم.

مارک دوزی در دراز مدت به 
ضرر تولیدکننده است

در  بازرگانی  و  اقتصادی  کارشناس  یک 

تولیدات  پایین  کیفیت  گفت:  رابطه  این 
موجب  قاچاق  و  ناکارآمد  مدیریت  داخلی، 
تولید  توسط  مارک دوزی  نام  به  پدیده ای  بروز 
کنندگان شده است که اگرچه در کوتاه مدت به 
تولیدات  فروش  موجب  و  بوده  تولیدکننده  نفع 
حذف  موجب  درازمدت  در  ولی  می شود  آنها 
خود به خودی آنها از چرخه اقتصاد خواهد شد. 
مارک  از  که  مادامی  تولیدکنندگان  افزود:  وی 
برندهای خارجی بر روی تولیدات خود استفاده 
این  تبلیغ  رایگان  صورت  به  واقع  در  می کنند 
اگر بخواهند زمانی  انجام می دهند و  را  برندها 
مستلزم  کنند  تبدیل  برند  به  را  خود  تولیدات 
که  بود  خواهند  زیادی  زمان  و  هزینه  صرف 
هزینه ای  توان  و  حوصله  و  صبر  از  امر  این 
و  زمان بر  بر  وی  است.  خارج  تولیدکنندگان 
و  کرد  اشاره  برندسازی  فرایند  بودن  هزینه بر 
بیان داشت: با توجه به این امر تولیدکننده های 
و  قابل قبول  کیفیت  با  اجناسی  که  نیز  معتبر 

منافع  به  رسیدن  برای  می کنند  تولید  مرغوب 
که  راه  کوتاه ترین  و  سریع ترین  مدت  کوتاه 
تولیدات  نشان  و  مارک  از  استفاده  همان 

خارجی است را انتخاب می کنند.
برخالف صنایع  پوشاک  اینکه صنعت  آخر  در 
 های تک مانند نفت و پتروشیمی که برای ایجاد 
اشتغال در این صنایع نیاز به سرمایه گذاری های 
از کشور  از خارج  باید  بوده و منابع آن  هنگفت 
می تواند  سرمایه گذاری  کمترین  با  شود  تامین 
وجود  به  را  نفر  هزار  چندصد  اشتغال  زمینه 
وفور  به  مرغوب  اولیه  مواد  اینکه  ضمن  آورد 
حمایت  کمی  فقط  دارد.  وجود  کشور  داخل  در 
آینده نگر  و  هدف دار  سیاست گذاری های  و 
دولتمردان و مسئوالن دخیل در این امر را طلب 
می کند. و ما مصرف کنندگان برای ارتقا و توسعه 
حمایت  خود  داخلی  تولید  از  باید  کشور  صنعت 
کنیم و خرید کاالی باکیفیت و مرغوب ایرانی را 

افتخاری برای خود بدانیم.
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وضعیت موجود صنایع نساجی ایران
در طی دوره 94-1354، درآمد ملی اقتصادی 
بخش  داخلی(  ناخالص  تولید  یا  افزوده  )ارزش 
ساالنه  متوسط  رشد  درصد   5.5 از  صنعت 
برخوردار بود و سهم آن از 8.8 درصد کل تولید 
در  گردید.  بالغ  درصد   12.7 به  داخلی  ناخالص 
دوره 94-1354 به ترتیب صنایع فلزات اساسی 
)بیشتر  )بیشتر فوالد(، ماشین آالت و تجهیزات 
کاشی  )بیشتر  غیرفلزی  کانی  خودروسازی(، 
ساالنه  متوسط  رشد  از  شیمیایی  و  سیمان(  و 
8.4، 7.5، 7.3 و 6.6 درصد برخوردار بودند. از 
سوی دیگر به ترتیب صنایع غذایی، محصوالت 

کاغذی، محصوالت چوبی و نساجی، پوشاک و 
چرم دارای رشد متوسط ساالنه 3.9، 2.9، 0.1 و 
منفی 0.4 درصد هستند که در زیر نرخ رشد کل 

بخش صنعت واقع می گردد.
منابع  رانت   )1( از  که  صنایعی  کلی  طور  به 
 )2( یا  انرژی  و  معادن(  و  گاز  )نفت،  طبیعی 
رانت بازارهای بسته و محافظت شده برخوردار 
گذشته  قرن  ربع  در  مناسبی  رشد  از  هستند، 
برخوردار بوده اند و در مقابل صنایع اشتغال زا و 
بخش هایی که از این دو رانت برخوردار نیستند، 

دارای رشد پایین یا منفی هستند.
بانک  ملی  حساب های  داده های  اساس  بر 

تولیدات  )حجم(  حقیقی  ارزش  ایران،  مرکزی 
صنایع نساجی، پوشاک و چرم کشور از 35 هزار 
رشد  بیش  و  کم   1355 سال  در  ریال  میلیارد 
یافت و به 45 هزار میلیارد ریال در سال 1368 
نساجی،  تولید  حجم  عبارتی  به  گردید.  بالغ 
باال  درصد   27 دوره  این  در  کفش  و  پوشاک 
رفت. در طی سال های 1369 تا 1388 ارزش 
بین 33  بازه ای  این صنایع در  تولیدات  حقیقی 
تا 40 هزار میلیارد دالر در نوسان بود. از سال 
 26 به  و  شد  نزولی  تولید  روند  بعد  به   1390
هزار میلیارد ریال در سال 1394 رسید. در طی 
صنایع  تولید  حجم   1394 تا   1390 سال های 

روند توسعه و وضعیت کنونی صنایع نساجی ایران

احسان سلطانی کارشناس صنعت
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نساجی، پوشاک و چرم 25 درصد کاهش یافت. 
در دوره بیست ساله 93-1374 میزان کاهش 
 30 نساجی  صنایع  تولید  )حجم(  حقیقی  ارزش 
درصد است. در سال 1372 نسبت ارزش تولید 
با  که  بود  برابر   3.4 پوشاک  به  نساجی  حقیقی 
 1392 سال  در  برابر   11 به  افزایش  برابر  سه 
که  می دهد  نشان  موضوع  این  یافت.  افزایش 
سمت  به  کشور  نساجی  صنایع  توسعه  روند 
از  غیر  کاربردهای  در  استفاده  مورد  منسوجات 

تولید البسه است.
بانک مرکزی  داده های کامال مستقل  هر دو 
که  می باشد  این  از  حاکی  ایران  آمار  مرکز  و 
در  تثبیت  ساله   10 حدود  در  دوره  یک  از  پس 
وضعیت  هشتاد  دهه  اول  نیمه  در  هفتاد،  دهه 
نیمه  از  یافت.  بهبود  پوشاک  و  نساجی  صنایع 
صنایع  این  وضعیت  کنون  تا  هشتاد  دهه  دوم 
روند نزولی طی کرده است.  بر طبق داده های 
بانک مرکزی، در شرایطی که ارزش حقیقی کل 
منتهی  دهه  چهار  طی  در  کشور  صنعتی  تولید 
به سال 1394، 755 درصد رشد داشت، ارزش 
 27 چرم  و  پوشاک  نساجی،  تولیدات  حقیقی 

درصد کاهش یافت.
و  پوشاک  مصرف  حجم  اخیر  دهه  چهار  در 
شده  برابر   3 حدود  در  کشور  خانوارهای  کفش 
تولید منسوجات و  بنابراین کاهش حجم  است، 
چه  به  که  می دهد  نشان  پوشاک  خصوص  به 
سوق  واردات  سمت  به  داخلی  مصرف  میزان 
سرانه   ،1354-94 دوره  در  است.  شده  داده 
ارزش )حقیقی به قیمت های ثابت سال 1383( 
تولیدات صنایع نساجی، پوشاک و چرم از 968 
هزار ریال با 65 درصد کاهش به 334 هزار ریال 
سقوط کرد و به عبارتی میزان مجموع تولیدات 
نساجی، پوشاک و چرم به ازای هر نفر جمعیت 

کشور یک سوم گردید.
)جاری(  اسمی  قیمت های  اساس  بر 
حساب های ملی بانک مرکزی، تولیدات صنایع 
نساجی، پوشاک و چرم در سال 1354 در حدود 
را  کشور  صنعتی  ملی  درآمد  کل  از  درصد   30
درصد   40 تا   1367 سال  تا  که  می شد  شامل 

تولیدات  اقتصادی  درآمد  افزایش  رفت.  باال 
نساجی، پوشاک و چرم در دوره جنگ تحمیلی 
مواد  به  کمتر  وابستگی  و  صنعتی  عمق  موید 
 1368 سال  از  است.  این صنعت  وارداتی  اولیه 
این صنایع  از سهم  روندی مستمر  در  کنون  تا 
از کل ارزش درآمدملی صنعتی کشور کاسته شد 
یافت.  تنزل  درصد   3.1 به   1394 سال  در  که 
آمار  مرکز  )حقیقی(  ثابت  قیمت های  داده های 
و  نساجی  ترتیب  به  سهم  که  می دهد  نشان 
از 11.9 و  از درآمد ملی صنعتی کشور  پوشاک 
3.5 درصد در سال 1373 به 2.7 و 0.2 درصد 

در سال 1393 سقوط کرد.
بر اساس داده های بانک مرکزی، در طی دوره 
صنایع   ،1368 سال  تا  که  چند  هر   1354-94
از  باالترین سهم  دارای  و چرم  پوشاک  نساجی، 
رشته ها  کل  بین  در  کشور  صنعتی  درآمد  کل 
تاریخی، می توان  داده های  به  توجه  با  )البته  بود 
گفت در طول تاریخ کشور تا سال 1368، نساجی 
صنعت-ساخت غالب کشور بود(، اما از این سال 
به بعد جایگاه خود را به صنایع فوالد و شیمیایی و 
خودروسازی واگذار کرد و از سال 1374، از صنایع 
غذایی و کانی غیرفلزی نیز عقب افتاد. داده های 
این می باشد که در متوسط  از  آمار حاکی  مرکز 
پنج ساله انتهایی به ابتدایی دوره 93-1373، درآمد 
اقتصادی حقیقی صنایع خودروسازی )622 درصد 
رشد(، فرآورده های نفتی )335 درصد(، شیمیایی 
شرایط  همین  در  داشت.  رشد  درصد(   306(
صنایع  که  دارد  رشد  درصد   176 صنعت  کل 
و  ماشین آالت  درصد(،   153( فلزی  محصوالت 
پالستیکی  و  الستیکی  درصد(،   132( تجهیزات 
)131 درصد(، غذایی )105 درصد( و سلولزی )50 
درصد( دارای رشد پایین تر از متوسط کل هستند. 
ترتیب  به  اقتصادی  درآمد  رشد  دیگر  سوی  از 
صنایع چرم، نساجی و پوشاک به میزان منفی 2، 

28 و 71 درصد است. 
هر چند که وضعیت صنایع پایین دستی دیگر 
از صنایع نساجی، پوشاک و چرم به مراتب بهتر 
این  متوسط  سطح  زیر  در  رشد  اما  می باشد، 
توسعه  کلی  بطور  که  می-دهد  نشان  صنایع 

بزرگ  در جهت گسترش صنایع  صنعتی کشور 
رانت  به  متکی  شبه دولتی  و  دولتی  باالدستی 
بسته، متمرکز  بازارهای  رانت  یا  منابع  و  انرژی 
مجموع   1373-93 دوره  طی  در  است.  شده 
فلزات  پتروشیمی،  و  شیمیایی  صنایع  سهم 
و  غیرفلزی  کانی  نفتی،  فرآورده های  اساسی، 
برابر  دو  با  صنعتی  درآمد  کل  از  خودروسازی 

افزایش به 70 درصد بالغ گردید.
وجود  با   )1391-95( اخیر  سال  پنج  طی  در 
توجه  )با  اظهار می شود که کل صنعت  آن که 
خارج  رکود  از  بزرگ(  کارگاه های  داده های  به 
صنایع  اعظم  بخش  همچنان  اما  است،  شده 
رکود  در  پوشاک  و  نساجی  شامل  پایین دستی 
باقی مانده اند. شاخص تولید کارگاه های بزرگ 
و 52  مقدار 92  ترتیب  به  با  پوشاک  و  نساجی 
)نسبت به سال 1390 با مقدار 100( و توجه به 
این موضوع که رکود در کارگاه های کوچک و 
متوسط عمیق تر است، نشان می دهد که صنایع 

نساجی و پوشاک از رکود خارج نشده اند.
مسکن  و  نفوس  سرشماری های  نتایج 
ایران  آمار  مرکز   1390 و   1385 سال های 
صنعت-ساخت  بخش  اشتغال  داده های  شامل 
داده ها  این  اساس  بر  است.  آن  رشته های  و 
میلیون  سه  از  کشور  صنعت-ساخت  اشتغال 
درصد   11 با   1385 سال  در  نفر  هزار   485 و 
سال  در  نفر  هزار   97 و  میلیون  سه  به  کاهش 
1390 تنزل یافت. در طی این پنج سال اشتغال 
نفر  هزار   388 میزان  به  کشور  صنعت-ساخت 
کاهش یافت که رشته نساجی با 281 هزار نفر 
اشتغال،  افت  نفر  هزار   86 با  پوشاک  رشته  و 
مسئول اصلی آن به شمار می روند. در مجموع 
 367 با  پوشاک  و  نساجی  رشته های  اشتغال 
نفر به 577 هزار  از 944 هزار  نفر ریزش  هزار 
پوشاک،  و  نساجی  از  پس  یافت.  کاهش  نفر 
چرم  فلزی،  محصوالت  ترتیب  به  رشته های 
و   16  ،28 آشامیدنی  و  غذایی  و  محصوالت  و 
دادند.  دست  از  را  خود  اشتغال  از  نفر  هزار   10
در سال  1385 مجموع صنایع و تولیدکنندگان 
نساجی و پوشاک از سهم 27.1 درصدی از کل 
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اشتغال صنعت-ساخت کشور برخوردار بودند که 
در سال 1390 این سهم به 18.6 درصد کاهش 
یافت. در این دوره سهم رشته  نساجی از 16.6 
 8.7 به   10.2 از  پوشاک  رشته   و سهم   9.9 به 

درصد تنزل پیدا کرد.
سرمایه گذاری در صنایع نساجی کشور از 13 
به  ترتیب  به   1370 در سال  ریال  میلیارد  هزار 
30 و 32 هزار میلیارد ریال در سال های 1370 
پس  آن  از  اما  کرد،  صعود  افزایش   1372 و 
و   5.9 به  ترتیب  به  و  یافت  کاهش  شدت  به 
و   1377 سال های  در  ریال  میلیارد  هزار   7.5
1379 رسید. در طی دهه هشتاد سرمایه گذاری 
و  کرد  پیدا  رشد  تدریج  به  نساجی  صنایع  در 
 1384 سال های  در  ریال  میلیارد  هزار   28 به 
میزان   1379 سال  در  یافت.  افزایش   1387 و 
 9.5 به  و  کرد  سقوط  شدت  به  سرمایه گذاری 
هزار میلیارد ریال بالغ گردید. این روند تا سال 
اندکی   1393 سال  در  و  یافت  ادامه   1392
بهبود پیدا کرد و سرمایه گذاری در این صنعت 
مجدد  رشد  رسید.  ریال  میلیارد  هزار   11 به 
سرمایه گذاری صنایع نساجی در نیمه اول دهه 
هشتاد ناشی از اجرای طرح بازسازی و نوسازی 

صنایع نساجی است.
و  اشتغال  کل  از  نساجی  صنایع  سهم 
اول  نیمه  در  صنعتی  واحدهای  سرمایه گذاری 
دهه هفتاد شمسی در حدود 15 درصد بود که در 
نیمه اول دهه هشتاد شمسی تقریبا نصف شد. 
از  در طی ده سال گذشته سهم صنایع نساجی 
تعداد و اشتغال واحدهای صنعتی راه اندازی شده 
در حدود 5 درصد و از میزان سرمایه گذاری در 

حدود 4 درصد بود.
طی  در  صنعت  کل  برای  شغل  ایجاد  هزینه 
ازای هر  به  دوره 95-1370، 2.7 میلیارد ریال 
است  شده  راه اندازی  واحدهای  در  کارکن  نفر 
که این مقدار برای کل صنایع نساجی و پوشاک 
از  هر یک  ترتیب  به  برای  و  ریال  میلیارد   1.6
صنایع نساجی و پوشاک 1.88میلیارد ریال )رتبه 
بین 23 رشته صنعتی( و 0.36  میلیارد  14 در 
به  صنعتی(  رشته   23 بین  در   23 )رتبه  ریال 

به ترتیب صنایع  نفر کارکن می باشد.  ازای هر 
شیمیایی،  اساسی،  فلزات  نفتی،  فرآورده های 
ایجاد  هزینه  با  فلزی  محصوالت  و  دخانیات 
شغل 14، 5.8، 4.9، 4.5 و 3.3 میلیارد ریال به 
ازای هر نفر کارکن دارای باالترین هزینه ایجاد 
اشتغال در دوره 95-1370 هستند. در شرایطی 
که هزینه ایجاد شغل در دهه هفتاد شمسی در 
این  بود،  صنعت  کل  حدود  در  نساجی  صنایع 
هزینه در دهه هشتاد شمسی سی درصد کمتر 
از کل است. در طی سال های 1371 تا 1383 
هزینه متوسط ایجاد شغل در صنایع نساجی بین 
1 تا 2 میلیارد ریال به ازای هر شغل در نوسان 
بود. این هزینه در سال های 1384 تا 1386 به 
و   1387 سال های  در  و  ریال  میلیارد   3 حدود 
1388 به حدود 4 میلیارد ریال افزایش یافت. از 
سال 1389 به بعد هزینه ایجاد شغل در صنایع 
نساجی کاهش یافت و به حدود 2 میلیارد ریال 

به ازای هر شغل بالغ گردید. 
سرمایه گذاری  جهانی  روند  با  مقایسه  در 
دوره  کل  در  نساجی  صنعت  زیربخش های  در 
زیربخش های  ایران  در  میالدی،   15-2001
باالتر(،  سهم  درصد   69 )با  مصنوعی  الیاف 
بافندگی  باالتر(،  سهم  درصد   18( ریسندگی 
درصد   16( تکمیل  باالتر(،  سهم  درصد   14(
سهم باالتر( و بی بافت )89 درصد سهم باالتر( 
در موقعیت بهتر و زیربخش های تریکوبافی )با 
)با 12 درصد  دوزندگی  44 درصد سهم کمتر(، 
و  ریسندگی  تجهیزات  و  قطعات  و  کمتر(  سهم 
موقعیت  در  کمتر(  درصد سهم   16 )با  بافندگی 
سال  ده  طی  در  گرفته اند.  قرار  نامطلوب تری 
ماشین های  واردات  از  نیمی  حدود  در  گذشته 
ماشینی  فرش  تولید  به  مربوط  کشور  بافندگی 
می باشد. سهم پایین تر قطعات و تجهیزات به دو 
علت است، )1( عدم واردات قطعات و تجهیزات 
برای ساخت یا مونتاژ ماشین آالت و )2( اهمیت 
گران قیمت  و  مرغوب  قطعات  واردات  به  کمتر 
جهت تعمیرات و بازسازی نوسازی ظرفیت های 

داخلی ریسندگی و بافندگی در داخل کشور.
ماشین آالت  واردات  سهم  اخیر  سال های  در 

نساجی از کشورهای مهم و اصلی آلمان و ایتالیا 
به ایران به شدت کاهش یافت، به صورتی که 
سهم 50 درصدی آلـمان از بازار ایران در سال 
2002 میالدی به کمتر از 30 درصد و سهم 30 
درصدی ایتالیا در سال 2004 میالدی به کمتر 
از 10 درصد در سال گذشته تنزل یافته است. در 
همین حال سهم کمتر از یک درصدی چین و 
ترکیه از بازار ایران در اوائل دهه هشتاد، با رشد 
سریعی به ترتیب به بیش از 30 و 10 درصد بالغ 
شده است. واردات گسترده ماشین آالت نساجی 
و پوشاک )بی کیفیت و تقلیدی از مدل های از 
رده  خارج شده اروپایی( از چین و ترکیه که خود 
نساجی  ماشین آالت  واردکننده  دومین  و  اولین 
قدرت  به شمار می روند، موجبات کاهش  جهان 
را  ایران  نساجی  صنعت  بیشتر  هرچه  رقابتی 
فراهم ساخته است. در شرایطی که چین بیش 
از  90 درصد بازار ماشین های دوزندگی کشور 
را در اختیار گرفت، به رغم حجم و رشد واردات 
قابل توجه ماشین های دوزندگی، صنعت پوشاک 

رو به قهقرا رفته است.
ریسندگی  شده  نصب  ظرفیت های  مجموع 
پنبه ای و الیاف مصنوعی )الیاف کوتاه( کشور در 
حدود 350 هزار تن می باشد که در حدود نیمی 
از آن قابل  بهره برداری است. تولید نخ پنبه ای 
و الیاف مصنوعی کمتر از 200 هزار تن برآورد 
می شود که در این زمینه استان اصفهان دارای 
بیشترین ظرفیت تولیدی )با سهم 25 درصد از 
کل( است. پس از اصفهان، استان های گیالن، 
قزوین، مرکزی، خراسان، مازندران و یزد دارای 
و  ای  پنبه  نخ  تولید  توجه  قابل  ظرفیت های 
واحدهای  تعداد  کل  هستند.  مصنوعی  الیاف 
ریسندگی پنبه ای و الیاف مصنوعی کشور )اعم 
که  است  واحد   140 تعطیل(  یا  کار  حال  در  از 
در  نخ  تن   2500 تولید  ظرفیت  میانگین  دارای 
سال )در حدود 8 تن در روز( هستند. )این بخش 
از گزارش بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و 

تجارت تهیه شده است.(
کل ظرفیت های نصب شده بافندگی پنبه ای 
1.3میلیارد  حدود  در  کشور  مصنوعی  الیاف  و 
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حدود  در  می شود  برآورد  که  می باشد  مترمربع 
تعداد  باشد.  بهره برداری  قابل  آن  از  نیمی 
کارگاه ها و کارخانه های بافندگی کشور اعم از 
است  واحد   960 کشور  تعطیل(  یا  کار  حال  در 
میلیون  یک  تولید  ظرفیت  میانگین  دارای  که 
متر طول(  هزار   900( مربع  متر  هزار  و سیصد 
پارچه پنبه ای و الیاف مصنوعی در سال هستند. 
استان های یزد )با سهم 27 درصد از کل کشور( 
از  بیش  کشور(  کل  از  درصد   26( اصفهان  و 
الیاف  و  پنبه ای  سیستم  پارچه  تولید  از  نیمی 

مصنوعی کشور را برعهده دارند.
در گذشته بیش از 90 درصد تولید پارچه پنبه ای 
انواع پارچه های  الیاف مصنوعی کشور شامل  و 
لباسی و ملحفه )با وزن سبک و متوسط و معموال 
پنبه ،  الیاف  از  متوسط(  یا عرض  یا  کم-عرض 
پلی استر )الیاف استیپل و نخ یکسره( و ویسکوز 
می گردید، اما به تدریج تولید پارچه های رومبلی 
)با وزن سنگین( و پارچه های پرده ای )عریض( 
پارچه های  تولید  یافت.  گسترش  و  توسعه  نیز 
الیاف  نخ های  از  استفاده  با  پرده ای  و  رومبلی 
آن  مصنوعی صورت می گیرد که بخش عمده  
تولید  کشور  داخل  در  پلی استر(  یکسره  )نخ 
رومبلی  پارچه  تولید  از  نیمی  از  بیش  می شود. 
کشور در استان یزد صورت می گیرد که در زمینه 
تولید پارچه های پرده ای )تاری-پودی( نیز این 

استان اولین سهم را دارد.
واحدهای  در  سرمایه گذاری   1381 سال  از 
مصنوعی  الیاف  و  پنبه ای  پارچه های  بافندگی 
ایجاد  )با   1384 سال  در  که  گرفت  سرعت 
ظرفیت کل بافندگی 100 میلیون متر پارچه( به 
اوج خود رسید و پس از آن روند نزولی در پیش 
گرفت. میزان سرمایه گذاری ها مجددا در سال 
1388 باال رفت و از آن سال تا کنون شیب تنزلی 
واحدهای  ظرفیت  میانگین  است.  داشته  تندی 
هزار   900 هشتاد   دهه  در  ایجادشده  بافندگی 
کوچک  ابعاد  مفهوم  به  که  می باشد  مترمربع 
واحدهای بافندگی کشور است. از کل واحد های 
بافندگی، 45 درصد دارای عمر باالی 20 سال، 
33 درصد دارای عمر بین 10 تا 20 سال وکمتر 
از 21 درصد دارای عمر کمتر از 10 سال هستند. 

برآورد می شود که از کل ظرفیت های بافندگی 
کشور در حدود 10 درصد آن دارای عمر کاری 
کمتر از 10 سال باشد. بنابراین با در نظر داشتن 
دست  بافندگی  ماشین های  توجه  قابل  واردات 
دوم، بازسازی و نوسازی این بخش امری الزم 

و ضروری است.
یکسره  نخ  و  الیاف  تولید  ظرفیت های  کل 
در  تن  میلیون  یک  کشور  پلی استر  مصنوعی 
الیاف  شامل  آن  درصد   53 که  می باشد  سال 
است.  یکسره  نخ  شامل  درصد   47 و  استیپل 
استان های مرکزی و اصفهان با به ترتیب سهم  
این  در  کشور  ظرفیت  کل  از  درصد   20 و   22
استان  چهار  مجموع  در  هستند.  پیشرو  زمینه 
مرکزی )با سهم 22 درصد از کل ظرفیت های 
 20( اصفهان  پلی استر(،  نخ  و  الیاف  تولیدی 
)12 درصد(،  یزد  و  )13 درصد(  قزوین  درصد(، 
بیش از دوسوم تولید الیاف و نخ پلی استر کشور 
استرچ  نخ  تولید  ظرفیت های  دارند.  برعهده  را 
تن  هزار   350 بر  بالغ  کشور  تکسچرایزینگ  و 
گزارش شده که 30 درصد آن در استان قزوین 
و 60 درصد آن در سه استان قزوین، اصفهان و 

تهران نصب است. 
استیپل  الیاف  تولید  ظرفیت  تن  هزار   500 از 
در  آن  درصد   40 از   بیش  کشور،  پلی استر 
استان های  و  است  شده  نصب  مرکزی  استان 
بین  یک  هر  اصفهان  و  رضوی  خراسان  قم، 
از  درصد   4 فقط  یزد  استان  و  12درصد  تا   10
کل ظرفیت الیاف سازی را برعهده دارند. تعداد 
ظرفیت  با  پلی استر  الیاف  تولیدی  واحد  پنجاه 
متوسط تولید 11.4 هزار تن در سال )33 تن در 

روز( در سطح کشور فعالیت دارند.
کشور  پلی استر  یکسره  نخ  تولید  ظرفیت 
نزدیک به 500 هزار تن می باشد که 32 درصد 
استان  در  درصد   28 اصفهان،  استان  در  آن 
است.  نصب  یزد  استان  در  درصد   22 و  قزوین 
ظرفیت های  از  درصد   80 از  بیش  عبارتی  به 
استان  سه  این  در  پلی استر  یکسره  نخ  تولید 
واقع شده اند. تعداد سی واحد تولیدی نخ-های 
یکسره با ظرفیت متوسط تولید 16.5 هزار تن در 
سطح کشور فعال هستند. هفتاد درصد از تولید 

این واحدها نخ پی  او وای و سی درصد بقیه نخ 
اف  دی وای است.

با  ماشینی  فرش  واحد   900 کشور  سطح  در 
مربع،  متر  میلیون   120 تولید  ظرفیت  مجموع 
10 واحد موکت تافتینگ با مجموع ظرفیت 45 
با  نمدی  موکت  واحد   33 و  مربع  متر  میلیون 
فعالیت  مربع  متر  میلیون   150 ظرفیت  مجموع 
فرش  شده  نصب  ظرفیت های  مجموع  دارند. 
گزارش  مربع  متر  میلیون   120 کشور   ماشینی 
شده که  70 درصد آن در استان اصفهان نصب 
اصفهان  استان  در  شده  نصب  واحدهای  است. 
اصوال در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل 

استقرار دارند.
پارچه های  تولیدکننده  واحد   900 از  بیش 
از  400 هزار  با ظرفیت بیش  بافندگی حلقوی 
در  دارند.  فعالیت  کشور  سطح  در  سال  در  تن 
حلقوی  بافندگی  ظرفیت های  درصد   70 حدود 
در  راشل(  و  وکتن  گردباف،  تخت باف  )شامل 
استان تهران نصب شده است. میزان واحدهای 
فعال و سطح بهره برداری از ظرفیت های نصب 
میزان  نصف  از  کمتر  حلقوی  بافندگی  شده 

نصب شده برآورد می شود. 
 

روند توسعه صنایع نساجی ایران
توانست دوام  ایران که  اولین کارخانه نساجی 
ریسندگی  ماشین  دارای یک دستگاه  تنها  یابد، 
از  صنیع  الدوله  توسط  که  بود  دوکی   1200
سوییس خریداری و در سال 1280 شمسی در 
کارخانه  دومین  رسید.  بهره برداری  به  تهران 
یوسف  حاج  و  رحیم  حاج  اهتمام  به  ریسندگی 
و  دایر  تبریز  در  آلمانی  تجهیزاتی  با  قزوینی 
آن  محصول  نخستین  شمسی   1289 سال  در 
قاجار صنعت  پایان دوره  تا  بازار عرضه شد.  به 
دو  این  به  منحصر  ایران  در  ماشینی  نساجی 
در  پشمی  نساجی  کارخانه  اولین  بود.  کارخانه 
سال 1304 شمسی در اصفهان تاسیس گردید. 
کاشان  و  کرمان  یزد،  شهرهای  آن  متعاقب 
و  گیالن  مازندران،  خراسان،  استان های  و 
آذربایجان نیز دارای کارخانجات مختلف صنعتی 
حدود  دوم  جهانی  جنگ  از  قبل  شدند.  نساجی 
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مختلف  رشته های  در  نساجی  کارخانه   40
کشور  در  کنفی  و  ابریشمی  پشمی،  پنبه ای، 
مشغول به فعالیت بودند که تولید آنها به حدود 
مجموعه  از  می رسید.  سال  در  متر  میلیون   60
دولت  سرمایه  با  واحد   4 دوره  این  کارخانجات 

تاسیس گردیده بود.
نساجی  اعتبارات  همه  اول  عمرانی  برنامه  در 
صنعت  اعتبارات  کل  درصد   42 حدود  که 
در  سرمایه گذاری  صرف  می شد  شامل  را 
شاهی  دو  شماره  نساجی  و  تهران  چیت سازی 
قابل توجهی  به میزان  اول  برنامه عمرانی  شد. 
گردید.  نساجی  صنعت  نوسازی  و  احیا  موجب 
در برنامه دوم اولویت با صنایعی بود که ضمن 
و  موجود  کشور  در  آن  اولیه  مواد  اشتغال زایی، 
ارزان بوده و ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنند. 
دارا  کامال  را  ویژگی ها  این  که  نساجی  صنعت 
 3 میزان  به  صنعتی  اعتبارات  یک- سوم  بود، 
اقدامات  داد.  اختصاص  خود  به  را  ریال  میلیارد 
برنامه  پایانی  در سال  باعث شد  دولت  حمایتی 
عدد   70 به  نساجی  کارخانه های  تعداد   )1341(
دولت  حمایتی  اقدامات  سوم  برنامه  در  برسد. 
موجبات رشد و توسعه صنایع نساجی را فراهم 
بیشترین  عمرانی  برنامه های  در  دولت  ساخت. 
توجه و حمایت را در برنامه سوم از این صنایع به 
عمل آورد، به صورتی که در پایان برنامه کشور 

از واردات منسوجات پنبه ای کشور بی نیاز شد.
هدف اصلی برنامه چهارم رسیدن به خودکفایی 
برنامه های  بر خالف  دولت  مرحله  این  در  بود. 
قبلی خود مستقیما وارد عمل نشد و نقش اصلی 
را به بخش خصوصی سپرد. بزرگ ترین موفقیت 
دولت در این  سال ها جذب سرمایه گذاران بخش 
خصوصی بود که با کاهش مالیات ها و اعطای وام 
به دست آمد. برنامه پنجم با درآمدهای سرشار 
نفتی و وضعیت فوق العاده اقتصادی کشور همراه 
بود و برای اولین بار موضوع صادرات به  عنوان 
یکی از هدف ها و سیاستگذاری ها مطرح شد. در 
یا کاهش تعرفه های  با حذف  این دوران دولت 
گمرکی قسمتی از حمایت های خود را برداشت.

در کل تاریخ ایجاد کارخانه های صنعتی نوین 
در کشور از حدود 120 سال پیش، صنعت نساجی 

ضمن قدمت و سابقه، تا پیش از پیروزی انقالب 
درآمد  و  اشتغال  در  سهم  بیشترین  اسالمی 
صنعتی کشور را دارا بود. در نیمه اول دهه پنجاه 
بر اساس داده های حساب های ملی در حدود 30 
درصد از ارزش فروش تولیدات و همینطور درآمد 
به صنعت  افزوده( صنعتی کشور مربوط  )ارزش 
از  آن  سهم  ترتیب  همین  به  و  می شد  نساجی 
اشتغال بخش تولید کارخانه ای و غیرکارخانه ای 

بیش از این مقدار بود. 
بروز  اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  پس 
فعالیت  شدید  کاهش  موجب  تحمیلی  جنگ 
و  قطعات  مونتاژ  به  وابسته  صنعتی  بخش های 
اما  گردید،  خودروسازی  مانند  وارداتی  اجزای 
باال  صنعتی  عمق  به  توجه  با  نساجی  صنعت 
تا  مواد خام  از  کامل صنعتی  زنجیره  و تشکیل 
کاالی نهایی توانست به فعالیت خود ادامه دهد 
و در پایان جنگ سهم آن از کل ارزش تولیدات 
و درآمد صنعتی کشور به 40 درصد بالغ گردید. 
دچار  نساجی  صنعت   1358-67 دوره  طی  در 

تحوالت زیر شد.
بزرگ  واحدهای  اعظم  بخش  مصادره  الف- 
بنیادها  توسط  آنها  تملک  و  کشور  نساجی 
مالکیت  تغییر  اسالمی.  انقالب  نهادهای  و 
با مدیران جدید و بی تجربه،  واحدهای نساجی 
تحلیل  به  و  شدن  ضعیف  به  منجر  تدریج  به 

رفتن واحدهای نساجی بزرگ کشور شد. 
ب- بروز جنگ و کمبود و نبود قطعات یدکی و 
همچنین عدم واردات ماشین آالت جدید موجب 
در  تنها  نه  ساله  دوازده  دوره  یک  در  که  شد 
صورت  جدیدی  سرمایه گذاری  نساجی  صنعت 
یدکی،  قطعات  کمبود  نتیجه  در  که  نگرفت، 
و  فرسوده  زیادی  میزان  به  نساجی  کارخانجات 

از رده خارج شدند.
و  انتصابی  مدیریت های  و  مالکیت ها  ج- 
غیرمتخصص  یا  غیردلسوز  و  غیرمتعهد  معموال 
واحدهای  در  انسانی  نیروی  تورم  موجب 
تثبیت نسبی  نساجی مصادره ای بزرگ، گردید. 
تورم  نرخ  به  توجه  با  کارگران  دستمزد  حداقل 
نساجی  تولیدات  واردات  عدم  دیگر  سوی  از  و 
افزایش  که  شد  باعث  قیمت  افزایش  امکان  و 

تعداد کارکنان و کاهش بهره وری در واحدهای 
را  خود  نامطلوب  اثرات  کشور،  بزرگ  نساجی 

نشان ندهد.
در نتیجه در ابتدای دهه هفتاد، صنایع نساجی 
رده  از  توجهی  قابل  حد  تا  و  فرسوده  کشور 
سوء  با  بزرگ  واحدهای  در  که  بود  شده  خارج 
مدیریت های دولتی و شبه دولتی و مازاد نیروی 
همین  در  بود.  بدتر  مراتب  به  وضعیت  انسانی، 
-69 دوره  طی  در  که  دستمزدها  حداقل  حال 
1360 با توجه به تعدیل تورم در عمل 30 درصد 
-78 دوره  طی  در  داشت،  موثر  ارزش  کاهش 
روبرو  موثر  ارزش  افزایش  درصد   42 با   1370
نامطلوب و شدیدی بر روی  تاثیرات  گردید که 
پوشاک  و  نساجی  مانند  کاربر  صنایع  فعالیت 
داشت. در این شرایط با باز شدن درهای کشور 
به روی واردات و اتخاذ سیاست های آزادسازی 
از  زیادی  تعداد  که  بود  بدیهی  اقتصادی، 
دولتی،  بزرگ  واحدهای  خصوص  به  و  واحدها 
و  عمیق  بحران های  با  عمومی  و  شبه دولتی 

زیان دهی روبرو شوند. 
و  قدیمی  واحدهای  اغلب  هفتاد  دهه  در 
انقالب  از  نساجی کشور که پس  بزرگ صنایع 
دچار تغییر مالکیت شده و اداره آنها به مدیران 
انتصابی دولتی سپرده شده بود، دچار مشکالت 
کاهش  به  منجر  که  شدند  جدی  معضالت  و 
فعالیت یا تعطیلی آنها گردید. مدیران بخش های 
تصدی  که  عمومی  و  شبه دولتی  دولتی، 
واحدهای نساجی بزرگ کشور را بر عهده گرفته 
بودند، به جای پذیرش مسئولیت خود در نابودی 
با  آن،  جبران  و  کشور  صنایع  از  مهمی  بخش 
عنوان این که مشکالت صنایع نساجی به نوع 
صنعت مربوط می شود و باید از این صنعت گذر 
اشتباهات  توجیه کژکارکردی ها،  در صدد  کرد، 
و سوء مدیریت خود برآمدند. در نیمه اول دهه 
هفتاد شمسی سرمایه گذاری های قابل توجهی 
به  توجه  با  که  گردید  انجام  نساجی  صنایع  در 
واحدهای  قدیمی،  کارخانجات  فعالیت  توقف 

جدید تا حدی جایگزین آنها شدند.
و  کلی  بطور   ،)1370-95( اخیر  قرن  ربع  در 
عمومی روند توسعه صنعتی به رشد صنایع دولتی 
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و شبه خصوصی متکی به رانت منابع )مواد خام و 
انرژی( یا بازارهای بسته معطوف و متمرکز بوده 
است. در این دوره رشد بخش های صنعتی ارتباط 
مستقیم و نزدیکی با پشتیبانی و حمایت دولت ها 
انحصارها  رانت ها،  منابع،  اعطای  طریق  از 
بنگاه داری  با  توام  که  دارد  خاص  امتیازات  و 
یا  )مستقیم  بزرگ  بنگاه های  اداره  به  ورود  و 
توسط  منتخب  بخش های صنعتی  غیرمستقیم( 
بخش های دولتی و شبه دولتی است. در نتیجه 
بخش  متوسط  و  کوچک  صنایع  سهم  و  اندازه 
و  ندارند  بهره ای  رانت ها  این  از  که  خصوصی 
تنزل  یا کم بهره هستند، درتولید صنعتی کشور 
یافته است. در ربع قرن اخیر سهم صنایع بزرگ 
رانتی با دو برابر افزایش به حدود دو-سوم از کل 

درآمد صنعتی کشور افزایش پیدا کرد. 
دهه هفتاد شمسی با پایان فعالیت تعداد قابل 
صنایع  قدیمی  و  بزرگ  واحدهای  از  توجهی 
نساجی، پوشاک و کفش کشور که توسط بخش 
پس  و  شده  تاسیس  انقالب  از  پیش  خصوصی 
انقالب اسالمی مصادره شده بودند،  از پیروزی 
همراه بود و البته واحدهای کوچک و بزرگی هم 
ایجاد گردید. این دهه پایان فصل تصدی گری 
در  عمومی  و  شبه دولتی  دولتی،  بخش های 
صنعت نساجی کشور بود که با نابودی واحدهای 
تحت پوشش این بخش ها، وقوع آن ممکن شد.

دهه هشتاد شمسی با افزایش شدید درآمدهای 
می شود.  متمایز  ایران  اقتصاد  تاریخ  در  نفتی 
روند  شده  تجربه  و  طبیعی  قاعده  که  همانطور 
و  منابع  فروش  از  حاصل  درآمدهای  رشد 
ثروت ها و بروز بیماری هلندی است، در ابتدای 
آن سرمایه گذاری صنعتی افزایش می یابد و تا 
حدی وضعیت تولید بهبود پیدا می کند. در ادامه 
این روند، با توجه به وجود درآمدهای حاصل از 
مولد  فعالیت های  و  تولید  انگیزه  منابع،  فروش 
بخش های  سهم  از  تدریج  به  و  می آید  پایین 
دهه  در  می شود.  کاسته  اقتصاد  در  صنعتی 
از  صنعت  سهم  که  این  ضمن  شمسی  هشتاد 
روند  دو  کرد،  پیدا  تنزل  کشور  اقتصادی  درآمد 
به  توجه  با  که  این  اول  افتاد.  اتفاق  هم  مهم 
وجود منابع اولیه و انرژی، زنجیره ای از صنایع 

گرفت  شکل  منابع  این  پیرامون  در  باالدستی 
به  عمومی  و  شبه دولتی  دولتی،  بخش های  و 
شدت بر روی توسعه این صنایع و کسب رانت 
موضوع  دومین  شدند.  متمرکز  محل  این  از 
و  بسته بندی  و  مونتاژ  صنایع  گسترش  و  رشد 
کاهش عمق صنعتی و همچنین سطح کاربری 
رانت  به  متکی  است. صنایع  نوآوری صنعتی  و 
که  این  ضمن  بسته بندی  و  مونتاژ  یا  منابع 
در  خالقیت  و  نوآوری  میزان  نیستند،  اشتغالزا 

آنها ناچیز می باشد.
در نتیجه وجود منابع مالی و همچنین پشتیبانی 
دولت از نوسازی و بازسازی صنایع نساجی، در 
سرمایه گذاری  شمسی  هشتاد  دهه  اول  نیمه 
سوی  از  اما  کرد،  پیدا  رشد  نساجی  صنعت  در 
دیگر با توجه به سیاست های اقتصادی کشور و 
وجود درآمدهای سرشار ارزی، واردات در حوزه 
منسوجات و پوشاک شدت یافت. در نتیجه رشد 
باالی واردات منسوجات و پوشاک ارزان قیمت 
در  نساجی  صنایع  چین،  مانند  کشورهایی  از 
زمینه تولید منسوجات مورد مصرف جهت البسه 

و پوشاک به تدریج تحلیل رفتند. 
شمسی  هشتاد  دهه  توسعه  روند  کلی  بطور 
هفتاد  دهه  نیمه  از  اصل  در  که  نساجی  صنایع 
استوار  بر دو زمینه کلی  بود،  آغاز شده  شمسی 
منزل  منسوجات  تولید  صنایع  توسعه  اول  بود. 
ماشینی  فرش  و  کفپوش ها  خصوص  به  و 
منسوجات  و  نخ ها  الیاف،  تولید  صنایع  دوم  و 
مصنوعی و به خصوص پلی استر. کفپوش ها و 
تاریخی  سابقه  وجود  به  توجه  با  ماشینی  فرش 
محافظت  بازارهای  همچنین  و  تخصص  و 
شده تر در برابر واردات )عدم امکان واردات به 
صورت کاالی همراه مسافر و همچنین دشواری 
مزیت  از  آن(  قاچاق  نتیجه  در  و  نقل  و  حمل 
و  نخ ها  الیاف،  صنایع  هستند.  برخوردار  تولید 
منسوجات مصنوعی )به ویژه پلی استر( با توجه 
تکمیل  و  کشور  داخل  در  اولیه  مواد  تولید  به 
زنجیره پایین دستی منابع نفت و گاز دارای مزیت 
سوی  از  و  منسوجات  مصرف  افزایش  هستند. 
پلی استر  الیاف  با  دیگر  الیاف  جایگزینی  دیگر 
نخ های  و  الیاف  تولید  صنایع  توسعه  به  منجر 

بخش های  توسعه  همچنین  شد.  پلی استر 
بازیافت الیاف از مواد پالستیکی )بطری پت( و 
بسته بندی  )صنعتی،  مصنوعی  منسوجات  تولید 
و موارد دیگر( از جمله عوامل رشد صنایع الیاف 

مصنوعی به شمار می رود.
به وضعیت کنونی توسعه  با توجه  در مجموع 
صنایع نساجی در شاخه های لباسی، منسوجات 
منزل و منسوجات صنعتی، گرایش قطبی شدن 
در  )که  غیرلباسی  نساجی  صنایع  سمت  به 
صنایع  از  درصد   60 حدود  در  جهان  سطح 
را تشکیل می دهد(، وجود دارد. صنایع  نساجی 
منزل  منسوجات  به سمت  کامال  نساجی کشور 
و  نخ ها  الیاف،  و  ماشینی(  فرش  خصوص  )به 
در  کرده اند.  پیدا  گرایش  پلی استر  منسوجات 
سال های اخیر مصرف الیاف و نخ های پلی استر 
در منسوجات منزل مانند پتو و فرش ماشینی به 

میزان باال رفته است. 
صنایع نساجی تولید پارچه ها و منسوجات مورد 
پارچه های  بخش  در  پوشاک  تولید  در  مصرف 
دیگر  به  نسبت  زیادی  میزان  به  تاری-پودی 
ماشینی  فرش  مانند  نساجی  صنعت  بخش های 
افتاده و به  الیاف و منسوجات مصنوعی عقب  و 
تحلیل رفته است. بخش تولید پارچه های لباسی 
گردباف هر چند که توسعه نیافته است، اما تا حدی 
توانسته که وضعیت خود را به نسبت بهتری در 
مقایسه با تولید پارچه تاری-پودی حفط کند. این 
بخش نیز به میزان بیشتری به تولید پارچه های 

پلی استر گرایش پیدا کرده است.
تولید  به  متکی  عمدتا  کشور  پوشاک  تولید 
باقی  رسمی  غیر  کوچک  و  خرد  واحدهای  در 
هشتاد  دهه  طی  در  که  چند  هر  است.  مانده 
طرح های  مالی  تامین  منابع  وجود  به  توجه  با 
صنعتی، تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی 
کماکان  اما  کردند،  پیدا  توسعه  پوشاک  متوسط 
تولید داخلی متکی به واحدهای خرد و کوچک 
تهران  شهر  در  عمدتا  که  می باشد  رسمی  غیر 
و  قاچاق  باالی  حجم  کنار  در  دارند.  استقرار 
سربار  هزینه های  کار،  نیروی  قوانین  واردات، 
باال و مقررات مالیاتی از موانع مهم توسعه بخش 

صنعتی تولید پوشاک به شمار می رود.  
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نااطمینانی و ریسک های کوتاه مدت در بازار پنبه
گزارش ماهانه کمیته مشورتی جهانی پنبه )2 جوالی 2018(

به گزارش ماهنامه »صنعت نسـاجی و پوشاک« 
بـه نقـل از دبیرخانه کمیته مشـورتی جهانی پنبه، 
تقاضـای رو به رشـد برای پنبـه در قیاس با میزان 
تولیـد 19-2018 و تغییرات سیاسـت های تجاری 
از جملـه اعمـال تعرفه هـای اضافـه بـر پنبـه، به 
ایجـاد نااطمینانـی و عـدم قطعیـت در چشـم انداز 
جهانـی بازار پنبه منجر شـده اسـت. بـرآورد فعلی 
بـرای میـزان تولید جهانـی پنبه در فصـل زراعی 
18-2017 رقـم 26.6 میلیون تـن و برآورد میزان 
مصـرف در ایـن فصـل زراعی رقـم 26.2 میلیون 
تـن می باشـد. میـزان تولیـد و مصـرف پنبـه، هر 
دو در قیـاس بـا فصـل زراعـی گذشـته بـا رشـد 
همـراه بـوده بـه طـوری کـه پیش بینی می شـود 
میـزان تولیـد جهانـی 15 درصد و میـزان مصرف 

جهانی 7 درصد رشـد داشـته باشـد. انتظار می رود 
تولیدکننـده  تمامـی کشـورها و مناطـق اصلـی 
پنبـه در جهـان، افزایـش تولیـد را تجربـه نمایند 
کـه ایـن موضـوع از افزایـش 16 درصدی سـطح 
کشـت پنبه در سراسـر جهان نشـئت می گیرد. در 
حالـی کـه راندمان تولید نسـبت به فصـل زراعی 

گذشـته تغییری نخواهد داشـت.
در حالـی که پیش بینی می شـود تولید و مصرف 
پنبـه هـر دو در فصـل زراعـی 18-2017 افزایش 
داشـته باشـد، تولیـد باالتـر در قیاس بـا مصرف، 
بـه افزایـش 3 درصدی موجـودی جهانـی پنبه و 
رسـیدن آن بـه 19.3 میلیـون تـن منجـر خواهد 
شـد. ایـن افزایـش در موجـودی، بعـد از دو فصل 
زراعـی متوالـی کاهـش موجـودی جهانـی پنبـه 

اتفـاق خواهـد افتـاد. پیش بینـی می شـود میـزان 
مصـرف در فصـل زراعـی 19-2018 بـا رشـد 5 
درصـدی بـه 27.4 میلیـون تن و میـزان تولید نیز 
بـه 25.9 میلیـون تن بالـغ گردد. در شـرایطی که 
انتظـار مـی رود مصـرف جهانـی در فصـل زراعی 
مذکـور از میـزان تولیـد سـبقت بگیـرد، موجودی 
جهانـی پنبـه نیـز در پی همین شـرایط بـه 17.8 

میلیـون تـن کاهش پیـدا خواهـد کرد.
در چیـن، انتظـار مـی رود میـزان مصـرف، تولید 
 2017-18 زراعـی  فصـل  در  پنبـه  واردات  و 
بـه ترتیـب 8.7؛ 5.9 و 1.2 میلیـون تـن باشـد و 
میـزان موجـودی پنبه ایـن کشـور در پایان فصل 
زراعـی مذکـور بـه 9.1 میلیون تن برسـد. فروش 
ذخایـر پنبـه چیـن، اکنون بـرای مصـارف نهایی 

تولید و تجارت پنبه
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تولید و تجارت پنبه

انتظـار  و  انجـام می شـود  نسـاجی  کارخانجـات 
مـی رود فـروش محـدود ذخایـر تـا اواسـط مـاه 
سـپتامبر ادامه داشـته باشـد. بـرای فصـل زراعی 
19-2018 پیش بینـی می شـود میـزان مصـرف 
پنبـه در چیـن بـه بیـش از 9 میلیون تـن افزایش 
پیـدا کنـد. در مقابـل، انتظـار می رود میـزان تولید 
پنبـه ایـن کشـور بـا 6 درصـد کاهـش بـه 5.6 
میلیـون تـن برسـد. بـه منظـور تامیـن نیازهـای 
فزاینـده بـرای مصـرف پنبـه، پیش بینی می شـود 
واردات پنبـه چیـن در فصل زراعـی 19-2018 به 

1.6 میلیـون تـن افزایـش یابد.
البتـه در کنـار تقاضـای روبـه رشـد بـرای پنبه 
نیـز پیش بینـی کاهـش  و  آسـیا  در کشـورهای 
تولیـد در کشـورهای اصلـی تولیدکننـده پنبـه در 
فصـل زراعـی 19-2018، سیاسـت های تجـاری 
بالقـوه ای بـرای  تاثیـر  نیـز می توانـد  در جهـان 
بخـش پنبـه داشـته باشـد. تحریم هـای احتمالی 
دوجانبـه کـه بین ایـاالت متحد آمریـکا به عنوان 
بزرگتریـن صادرکننده پنبـه در جهان )3.4 میلیون 
تـن در 18-2017( و چیـن بـه عنـوان بزرگترین 
پنبـه، وضـع خواهـد شـد  الیـاف  مصرف کننـده 
می توانـد بـه افزایـش تعرفه هـا در مـورد طیفی از 
کاالهـا و محصـوالت از جملـه پنبـه منجر شـود. 
عـدم قطعیـت در سیاسـت های تجـاری جهـان 
و  باشـد  داشـته  گسـترده ای  تاثیـرات  می توانـد 
پایـداری تجـارت و رشـد اقتصـادی جهانـی را از 

ببرد. بیـن 

تجارت
انتظـار مـی رود تجـارت جهانـی پنبـه در فصل 
زراعـی 18-2017 با رشـد 10 درصـدی معادل 9 
میلیون باشـد و در فصل زراعـی 19-2018 نیز به 
9.3 میلیـون تن برسـد. پیش بینی دبیرخانه کمیته 
مشـورتی حاکـی از آن اسـت کـه صادرکننـدگان 
اصلـی پنبـه در فصـل زراعی 19-2018 به شـرح 
زیـر خواهنـد بـود: ایـاالت متحـد آمریـکا بـا 3.3 
میلیـون تن؛ منطقـه غـرب آفریقا بـا 1.3 میلیون 

تـن و برزیـل بـا بیـش از یک میلیـون تن. 
پیش بینـی می شـود صـادرات پنبه غـرب آفریقا 
در فصـل زراعـی 18-2017 رقـم 1.05 میلیـون 
تن باشـد که باالترین رقم طی 10 سـال گذشـته 
اسـت و انتظار می رود در فصـل زراعی 2018-19 
نیـز بـه 1.3 میلیون تـن افزایش پیدا کنـد. در این 
منطقـه، سـطح زیـر کشـت و راندمـان تولیـد هر 

کـدام 3 درصـد افزایش خواهد داشـت.
در مـورد اسـترالیا، انتظـار مـی رود میـزان تولید 
در فصـل زراعـی 18-2017 از یـک میلیـون تن 
عبـور کنـد در حالـی میـزان تولید برزیـل احتماال 
بـه حـدود 2 میلیـون تـن خواهـد رسـید. آخریـن 
در  پنبـه  و صـادرات  تولیـد  بـرای  پیش بینی هـا 
برزیـل بـرای فصـل زراعـی 19-2018 از رونـد 
افزایشـی حکایـت می کنـد در حالـی کـه در مورد 
اسـترالیا احتمـاال روند کاهشـی خواهد داشـت. در 
مـورد آمریکا، شـرایط خشکسـالی بخـش مهمی 
از تولیـد پنبـه ایـن کشـور را در فصـل زراعـی 

19- 2018 تحـت تاثیـر قرار خواهـد داد. در مورد 
هنـد نیـز میـزان تولیـد پنبـه در فصـل زراعـی 
پیش بینـی  تـن  میلیـون   5.9 رقـم   2018 -19
می شـود کـه در ایـن کشـور، سـطح کشـت پنبه 
3 درصـد و راندمـان تولید نیز یـک درصد کاهش 

داشـت. خواهد 

پیش بینی قیمت
عرضه هـای محـدود پنبـه آنهـم در شـرایطی 
کـه بـازار بـا تقاضـای فزاینـده ای مواجـه اسـت، 
جـوالی  مـاه  اوایـل  در  قیمت هـا  افزایـش  بـه 
شـاخص  کـه  طـوری  بـه  شـد  منجـر   2018
قیمت هـای  مرجـع  عنـوان  بـه   Cotlook  A
بین المللـی، بـا در پیـش گرفتن سـیر صعودی به 
102 سـنت/ پوند یعنـی باالتریـن رقـم در طـول 
فصـل زراعـی جـاری رسـید. بـا توجـه بـه عـدم 
تجـاری  سیاسـت های  در  موجـود  قطعیت هـای 
اندکـی  پنبـه  طـی هفته هـای گذشـته، قیمـت 
کاهـش یافته امـا هنـوز باالتـر از میانگین فصل 
زراعـی یعنی 87 سـنت/پوند و همچنیـن باالتر از 
میانگین 20 سـاله معادل 73 سنت/پوند می باشد. 
کمیتـه مشـورتی جهانـی پنبه بـرآورد می کند که 
قیمـت پنبه در فصـل زراعـی 18-2017 به طور 
فصـل  بـرای  باشـد.  سـنت/ پوند   86 میانگیـن 
زراعـی 19- 2018 نیز دبیرخانه کمیته مشـورتی، 
میانگیـن قیمـت پنبـه را در محـدود 66 تـا 107 

می کنـد. پیش بینـی  سـنت/پوند 

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

تغییرات ماهانهمیزانتغییرات ماهانهمیزانتغییرات ماهانهمیزانشرح

23.080.0026.630.0625.940.18تولید
24.520.0026.150.2327.420.09مصرف
8.120.008.990.229.320.13واردات
8.190.008.990.229.320.13صادرات

0.07-0.1717.80-18.800.0019.28موجودی آخر دوره
838683شاخص Cotlook A )سنت/پوند(
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تولید و تجارت پنبه

پنبه کاران، نگران جنگ تعرفه ای آمریکا و چین

و  نسـاجی  »صنعـت  ماهنامـه  گـزارش  بـه 
پوشـاک«، بـا ادامه جنـگ تعرفه ای بیـن ایاالت 
متحـد آمریـکا و چیـن، انتظـار مـی رود صنعـت 
پنبـه آمریـکا بـه طـور مسـتقیم بـا زیـان مواجه 
شـود چراکـه چین قصـد دارد تعرفـه 25 درصدی 
اضافـه را بـر واردات پنبـه شانه نشـده از آمریـکا 
اعمـال نمایـد. ایـن اقـدام چیـن می توانـد تاثیـر 
بسـیار قابل توجهی بر صنعت پنبـه آمریکا بگذارد 
چراکـه چین به شـکل سـنتی یکـی از بزرگترین 
خریـداران پنبه آمریکاسـت و در عیـن حال، یکی 
از بزرگتریـن تامین کننـدگان محصـوالت بـرای 

بـازار ایـاالت متحـد محسـوب می شـود.
سـاالنه حـدود 95 درصـد از پنبـه الیـاف بلنـد 
آمریـکا موسـوم بـه Pima صـادر می شـود و 
معمـوال چین حـدود 40 درصد از ایـن محصول 
را وارد می کنـد. پنبـه Pima تولیـدی آمریـکا، 
بسـیار ارزشـمند و دارای الیـاف بلنـد بـوده و در 
عیـن حال، نرمی و دوام بسـیار خوبـی هم دارد. 

اکثـر این محصـول به مقصد چیـن و هند صادر 
می شـود. بـرای فصـل زراعـی 19-2018 که از 
31 جـوالی آغاز می شـود، چیـن 2 میلیون و 39 
هـزار عـدل یـا تقریبـا 120 میلیون پونـد از این 

پنبـه خریـداری و ثبت سـفارش کرده اسـت.
در حـال حاضـر، حـدود 2 میلیـون و 5 هـزار 
عـدل از ایـن سـفارش، بـه مقصـد چین ارسـال 
شـده و حـدود 34 هـزار عـدل از خریـد امسـال 
و همچنیـن حـدود 34 هـزار عـدل مربـوط بـه 
قـرارداد خریـد پنبـه بـرای فصـل زراعـی آتـی، 
جهـت ارسـال بـه چیـن باقی مانـده اسـت. این 
میـزان سـفارش باقی مانـده در کنـار محصـول 
می شـود،  خریـداری  آینـده  در  کـه  جدیـدی 
تعرفه هـای  از  ناشـی  ریسـک  معـرض  در 

دارد. قـرار  چیـن  هدف گذاری شـده 

نگرانی کشاورزان آمریکایی
گفتنـی اسـت پنبـه کاران آمریکایی نیـز درباره 

جنـگ تجـاری آمریـکا و چیـن نگران هسـتند. 
بـازار پنبه آمریکا به دلیل شـرایط خشکسـالی و 
کاهـش بارندگی هـا و نیـز تهدیدهـای تعرفه ای، 
با نوسـان مواجه شـده اسـت. در حال حاضر، به 
دلیـل تقاضـای بـاال و کاهش دسترسـی به پنبه 
بـه دلیـل شـرایط دشـوار آب و هوایـی، قیمـت 
پنبـه مناسـب اسـت. امـا کشـاورزان آمریکایـی 
احسـاس می کننـد کـه ایـن شـرایط موقتـی و 
آرامـش قبـل از طوفـان اسـت و اگـر اقدامـی 
صـورت نگیـرد، در آینـده شـرایط بدتـر خواهـد 
شـد. آنهـا احسـاس می کننـد کـه چیـن در حال 
حاضـر کنتـرل کافی بر بـازار پنبـه دارد و اکنون 
زمانـی اسـت کـه ایـاالت متحـد آمریـکا بایـد 

دهد. انجـام  کاری 
کـه  می شـود  اسـتنباط  اینطـور  واقـع،  در 
جنـگ تجـاری آمریـکا و چیـن، در کوتاه مدت 
نخواهـد  تاثیـری  کشـاورزان  فعالیـت  بـر 
داشـت امـا تـرس از عواقـب ایـن سیاسـت ها 
دلیـل  بـه  دارد. چنانچـه  بلندمـدت وجـود  در 
سـاالنه  پنبـه  قیمت هـای  تعرفه هـا،  اعمـال 
حـدود 6 یـا 7 درصـد کمتـر باشـد، بـه هیـچ 
مطلـوب  آمریـکا  پنبـه  صنعـت  بـرای  وجـه 
نیسـت. در واقـع، در واکنـش بـه تعرفـه 25 
درصـدی کـه از سـوی آمریـکا بـر کاالهـای 
چینـی وضـع خواهـد شـد، چیـن نیـز تعرفـه 
از  واردات  بـر  درصـدی   25 انتقام جویانـه 

کـرد. خواهـد  اعمـال  آمریـکا 
الزم بـه ذکـر اسـت چیـن یکـی از عمده ترین 
می شـود.  محسـوب  آمریـکا  پنبـه  خریـداران 
ایـاالت متحـد آمریکا نیز در حـال حاضر دومین 
صادرکننـده بـزرگ پنبـه جهـان اسـت و سـال 
گذشـته حـدود 15 میلیـون عدل پنبـه، به خارج 

از مرزهـای خـود ارسـال کرده اسـت.
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پنبه ایرانی، ارزان تر از پنبه وارداتی
رییس صندوق پنبه ایران مطرح کرد:

افزایـش  از  ایـران  پنبـه  رییـس صنـدوق 
گفـت:  و  داد  خبـر  وارداتـی  پنبـه  قیمـت 
پنبـه ایرانـی کیلویـی 2000 تومـان از پنبـه 
وارداتـی ارزان تر اسـت. ایران کـه روزگاری 
پنبـه بـه شـمار می رفـت  از صادرکننـدگان 
بـر اثـر بی توجهـی بـه پنبـه کاران، امـروزه 
نـه تنهـا بـا توقـف صـادرات مواجـه شـده 
بلکـه سال هاسـت کـه بـرای تامین بخشـی 
واردات  نیازمنـد  نسـاجی  صنایـع  نیـاز  از 
 66 گذشـته  سـال  کـه  طـوری  بـه  اسـت؛ 
هـزار تـن از ایـن محصـول وارد شـده امـا 
تامیـن  بـه  نسـبت  نگرانی هـا  بـه  باتوجـه 
جهـاد  وزارت  جهانـی،  بـازار  از  محصـول 
کشـاورزی بـه دنبـال افزایـش تولید اسـت.

در ایـن بـاره محمدحسـین کاویانی رییس 
صنـدوق پنبـه ایـران، اظهـار کرد: پارسـال 
حـدود 170 هـزار تـن وش پنبه برداشـت و 
حـدود 55 هـزار تـن پنبـه تصفیه شـده تولید 
قـرار  نسـاجی  صنایـع  اختیـار  در  و  شـده 
گرفتـه اسـت. وی بـا بیـان این کـه صنعت 
پنبـه  تـن  هـزار   120 بـه  سـاالنه  نسـاجی 
نیـاز دارد، افـزود: در شـرایط فعلـی حـدود 
50 درصـد از نیـاز صنایـع نسـاجی از تولیـد 
داخـل و 50 درصـد نیـز از طریـق واردات 
از  پنبـه  واردات  کاویانـی،  تامیـن می شـود. 
فروردیـن تـا اسـفند پارسـال را 66 هزار تن 
اعـالم کـرد و گفـت: طبـق آمـار گمـرک تا 
پایـان اردیبهشـت امسـال 13 هـزار و 800 

تـن پنبه وارد شـده اسـت. 
رییـس صنـدوق پنبـه، قیمـت واردات هـر 
و  هـزار   11 را  تصفیه شـده  پنبـه  کیلوگـرم 
200 تومـان اعـالم کـرد و گفـت: ایـن در 
پنبـه وش  کیلوگـرم  هـر  کـه  اسـت  حالـی 
قیمـت  تومـان   3400 تـا   3200 داخـل  در 
 9000 کیلویـی  تصفیـه  از  پـس  کـه  دارد 
اظهـار  همچنیـن  کاویانـی  اسـت.  تومـان 
کـه  برنامه هایـی  بـا  نیـز  امسـال  کـرد: 
وزارت کشـاورزی داشـته، تولیـد پنبـه بیـن 
50 تـا 55 هـزار تـن خواهـد بـود کـه بایـد 
دیگـر  از کشـورهای  تـن  هـزار   60 حـدود 

کنیـم.  وارد 
دربـاره  ایـران  پنبـه  صنـدوق  رییـس 
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ایـن  گفـت:  پنبـه  واردات  تعرفـه  افزایـش 
موضـوع در اختیـار وزارت جهـاد کشـاورزی 
گذاشـته  تعرفـه ای  باشـد  بنـا  اگـر  و  اسـت 
شـود حتمـا بـا وزارت صنعـت هماهنـگ و 
اعـالم می شـود. امـا در حال حاضـر واردات 
پنبـه تعرفـه نـدارد. وی افـزود: در شـرایط 
هماهنگـی  بـا  کشـاورزی  وزارت  مختلـف، 
دربـاره  تصمیماتـی  صنعـت  وزارت  بـا 
تعرفـه واردات می گیـرد. بـه طـور نمونـه در 
زمـان برداشـت محصـول )از مهـر تـا پایان 
بـرای  تعرفـه  کشـاورزی  وزارت  اسـفند( 
واردات در نظـر می گیـرد و از اول فروردین 
تـا شـهریور هـر سـال تعرفه حذف می شـود 
برداشـته  تعرفـه  امـا در سـال گذشـته کـه 

شـد دیگـر برقـرار نشـد. 
کـه  پنبه هایـی  شـد:  یـادآور  کاویانـی 
تعرفـه  از  شـوند  مـی  وارد  ازبکسـتان  از 
 50 تخفیـف  و  برخوردارنـد  ترجیحـی 

درصـدی دارند. امـا این نگرانـی وجود دارد 
کـه این کشـور دیگر به مـا پنبـه ندهد و به 
جـای آن نـخ یا پارچه یـا حتی لبـاس آماده 
بفروشـد. رییس صنـدوق پنبه ایـران درباره 
میـزان کشـت پنبـه در سـال آینده بـا توجه 
جهـاد  وزارت  برنامـه  گفـت:  کم آبـی  بـه 
کشـت  سـطح  کـه  اسـت  ایـن  کشـاورزی 
پنبـه را بـه حـدود 80 هـزار هکتـار برسـاند 
و بهـره وری در هـر هکتـار را افزایـش دهد. 
ایـن کار بـا تهیه بـذر مناسـب و پرمحصول 
می گیـرد.  صـورت  کشـاورزان  بـرای 
در  تحقیقاتـی  جدیـد  یافته هـای  همچنیـن 

می شـود.  پیگیـری  مزرعـه 
زراعـی  محصـول  پنبـه  وی،  گفتـه  بـه 
نیسـت کـه آب زیـادی مصـرف کنـد و در 
شـرایط سـخت هم محصـول مناسـب تولید 
می شـود. بـا ایـن وجـود موسسـه تحقیقاتی 
پنبـه هـم بـه نوبـه خـود واریته هایـی کـه 

مقـاوم بـه کم آبـی باشـند را تولیـد می کنـد 
و در اختیـار کشـاورزان قـرار می دهـد کـه 
محصـول  بتواننـد  هـم  کم آبـی  شـرایط  در 

مناسـب برداشـت کننـد. 
سـال های  در  کـرد:  خاطرنشـان  کاویانـی 
گلسـتان  اسـتان  از  فقـط  انقـالب  از  قبـل 
صـادر  تصفیه شـده  پنبـه  تـن  هـزار   100
می کردیـم و در سـال 1382 نیـز صنـدوق 
پنبـه ایـران 12 هـزار تن پنبه مـازاد مصرف 
صنایـع نسـاجی را صـادر کـرد. امـا همـان 
سـال بـا توجـه بـه ایـن کـه نـرخ جهانـی 
واردات  مجـوز  بـود  دالر  یـک  زیـر  پنبـه 
پنبـه بـه صنعت نسـاجی داده شـد کـه پنبه 
ارزان وارد کشـور کننـد و همیـن امـر باعث 
از  تدریـج  بـه  و  دلسـردی کشـاورزان شـد 
کشـت پنبـه بـه سـمت زراعت هـای دیگـر 
کـه عایـدی بیشـتر و زحمـت کمتر داشـتند، 

رفتنـد.
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تحلیل اقتصادی

مالیات در ایران از قدیم چرخه معیوبی داشته و هیچ 
دولتی در اصالح آن موفق نبوده است؛ یا کارکردش 
مبتنی بر قواعد علم اقتصاد و اصول سیاست مالی 
نبوده یا اندازه و میزانش تناسب نداشته یا چرخه اش 
معیوب بوده یا در ذهن دولت ها صرفاً ابزار تأمین 
این که  مهم تر  همه  از  است.  بوده  بودجه  کسری 
در خیلی از کشورها مالیات عموما صرف باز توزیع 
درآمدها با هدف کاهش فقر و افزایش رفاه می شود، 
در ایران اما مالیات را بیشتر صرف هزینه های جاری 

دولت می کنند.
اجازه بدهید به عنوان فعال اقتصادی نظرم را درباره 
نارسایی های مالیاتی کشور بیان کنم. مالیات برای 
مالیات دهنده ایرانی دو ایراد اساسی دارد، یکی چرخه 
گرفتن مالیات است و دیگری نحوه هزینه کرد آن. 
در حال حاضر به نظر می رسد بیش از 60 درصد 
اقتصاد ایران زیرزمینی یا از پرداخت مالیات معاف 
است. در این چرخه معیوب، صرفا حقوق بگیران و 
فعاالن اقتصادی که فعالیت شفاف و قانونی دارند 
مجبور به پرداخت مالیات هستند اما آنها که فعالیت 
غیررسمی و زیرزمینی دارند، عموما از پرداخت مالیات 
می گریزند. گذشته از آن به نظرم ایران تنها کشوری 
است که افراد برای پرداخت مالیات ناچارند در صف 

بایستند و زمان و هزینه زیادی صرف آن کنند.
درعین حال بی عدالتی در سیاست گذاری و دریافت 
مالیات در کنار نظام اداری معیوب و احتماال فاسد و 
بروکراسی پیچیده و مندرس، منجر به دشوار شدن 
فضای کسب وکار در کشور شده و انگیزه فعالیت 
اقتصادی سالم را از فعاالن اقتصادی گرفته است. 
اقتصادی که عالقه دارد سالم فعالیت  یک فعال 

نظام  که  است  مواجه  زیادی  موانع  با  قطعا  کند، 
مالیاتی یکی از آنهاست.

نحوه محاسبه مالیات هم به گونه ای نیست که با 
واقعیت های اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد. 
این چرخه معیوب باعث افزایش پنهان کاری و فرار 
مؤدیان شده و دروغ و تقلب را در بخش خصوصی 
افزایش داده است. نکته ناامیدکننده این است که 
در این چرخه معیوب، فردی که مسائل مالی اش 
را شفاف و علنی کند عمال بازنده می شود، بنابراین 
به سمت پنهان کاری بیشتر حرکت می کند. طرفه 
آن که در نظام مالیاتی ما اصل بر خالف گویی افراد 
کند که درست می گوید.  ثابت  این که  است مگر 
درحالی که در کشورهایی که نظام مالیاتی کارآمدی 
دارند، اصل بر درست گویی افراد است مگر آن که 

خالفش ثابت شود.
نکته قابل توجه دیگر این است که در نظام مالیاتی 
ایران احتمال زیان مالیات دهنده به دالیلی که اشاره 
کردم خیلی بیشتر از جریمه مالیات گریز است. به این 
معنی که در کشور ما فردی که مالیاتش را با تأخیر 
اما  نیز بخشیده می شود،  می پردازد، جریمه هایش 
فردی که مالیات را به موقع پرداخت می کند، پاداش 
خوش حسابی نمی گیرد. این نارسایی ها را کنار نحوه 

و محل هزینه کرد درآمدهای مالیاتی بگذارید.
یکی از اساسی ترین نقص های نظام مالیاتی در 
کشور ما این است که مالیات دهنده واقعا نمی داند 
فردی  می شود.  مصرف  کجا  پرداختی اش  مالیات 
دارد  را  دغدغه  این  همیشه  می پردازد  مالیات  که 
که دولت درآمدهای مالیاتی را کجا خرج می کند. 
ازآنجاکه اساسا مأموریت باز توزیع منابع با هدف 

کاهش فقر در نظام بودجه ریزی کشور پیش بینی 
هزینه کرد  نحوه  به  نسبت  مالیات دهنده  نشده، 

درآمدهای مالیاتی مشکوک و نگران است.  
آن  در  که  است  کشوری  تنها  ایران  گمانم  به 
که  دولتی  تا  می پردازند  مالیات  اقتصادی  فعاالن 
ایجاد  مانع  آنها  کسب وکار  برای  می گیرد  مالیات 
این  می گوید  خودش  با  قطعا  مالیات دهنده  کند. 
اما  باید در آن مالیات داد  اقتصادی است که  چه 
فعال  نکرد؟  دریافت  خدماتی  هیچ  مقابل،  در 
بخش خصوصی مالیات می پردازد که دولت امنیت 
را برقرار کند، آموزش را بهبود بخشد و بهداشت 
در  دولت  دارد  انتظار  مالیات دهنده  کند.  فراگیر  را 
عرضه خدمات عمومی حداقل استانداردها را رعایت 
کند درحالی که نه فقط این مسئله رعایت نمی شود 
که اختالس ها، فسادهای مالی و سوءاستفاده های 
گسترده باعث می شود به این موضوع فکر کند که 
چرا باید مالیات پرداخت کند درحالی که درآمدهایش 
صرف خدمات عمومی نمی شود و احتمال فساد نیز 

در نحوه هزینه کرد درآمدهایش وجود دارد.
ایران،  مالیاتی  نظام  مشکالت  از  دیگر  یکی 
معافیت های بی حساب وکتاب است. در حال حاضر 
کشاورزی، صادرات، مناطق آزاد، تعاون، سود سپرده 
بانکی، نهادهای انقالبی و بنیادها، مناطق محروم، 
و  مالیات معاف اند  ....از  و  شرکت های دانش بنیان 
اغلب این معافیت ها نه تنها به هدف اولیه خود منجر 
نشدند که به پوششی برای فرار مالیاتی بدل شده اند. 
با این  همه حفره، هرگاه سیاست گذار درصدد اصالح 
قوانین برآمده، ذی نفعان قدرتمند اجازه نداده اند. این 

هم خود داستان مفصلی دارد.

محسن جالل پور فعال بخش خصوصی

سوءتفاهمی به نام مالیات
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تحلیل اقتصادی

با تصمیمی که آمریکا در قبال برجام گرفت و از 
آن خارج شد، فضای پرتنش و ملتهبی را رقم زد 
و چشم انداز اقتصادی ایران را به چالش کشاند . در 
واقع آمریکا با این اقدام و همزمانی اش با مذاکرات 
کره شمالی هزینه های سیاسی خود را افزایش داد 
که متاسفانه باعث شد کشورها برای ادامه همکاری 
قبال  در  نیز  اروپاییان  تردید شوند .  ایران دچار  با 
تصمیم ترامپ به شدت موضع گرفتند چراکه برجام 
نماد اتحاد اروپا در حوزه سیاست خارجی آنها به 
حساب می آید که حاال فضای اقتصادی و امنیتی 
اروپا را نیز تحت تاثیر قرار داده و تنش میان اروپا و 
واشنگتن را تشدید کرده است . آمریکا تهدید کرده 
که همزمان با شروع تحریم ها هر شرکتی که با 
پرداخت  به  مجبور  باشد،  داشته  مراوده ای  ایران 
خواهان  نیز  اروپاییان  شد .  خواهد  سنگین  جرایم 
حفظ برجام به نحوی هستند تا مراودات خود را 
با آمریکا نیز حفظ کنند . از یک طرف اتحادیه اروپا 
حوزه  در  آمریکا  با  مقابله  برای  جدی  زیرساخت 
اقتصادی ندارد از طرف دیگر هم ایران هنوز به طور 
امتیازات  چه  خواهان  که  نکرده  مشخص  دقیق 
حفظ  برای  اروپا  اتحادیه  از  اقتصادی  یا  سیاسی 
برجام است . همچنین ایران انتظار دارد که اروپاییان 
با رایزنی های خود شرایط امنی را برای ایران فراهم 
آورند چرا که ماندن در این توافق برای اروپاییان 
همچنان مزیت آفرین است . اروپا قادر خواهد بود 
ساز و کاری را تعیین و چارچوبی تدوین کند تا از 

شدت اقدامات آمریکا علیه خود بکاهد .
اروپایی  بزرگ  شرکت های  از  بسیاری  حتی 
و  تصمیمات  تاثیر  تحت  و  هستند  مستقل 

در  نمی گیرند .  قرار  دولت  سیاستگذاری های 
همکاری  زمینه های  در  بزرگ  شرکت های  واقع 
خودمختار  ایرانی  شرکت های  با  قرارداد  عقد  و 
آنها هستند که تصمیم می گیرند  و خود  هستند 
در ایران بمانند یا منفعت خود را در خروج از ایران 
اما شاید مهم ترین مشکلی که شرکت ها  بدانند . 
برای فعالیت در ایران با آن مواجه هستند نحوه 
انتقال پول است . اگر دولت خواهان این است که 
گونه  و هر  بمانند  در کشور  شرکت های خارجی 
خطری را به خاطر همکاری با ایران بپذیرند در 
راحتی  به  تا  کنند  فراهم  را  شرایطی  باید  مقابل 
چگونه؟  اما  باشند  داشته  بانکی  مبادالت  بتوانند 
حتی پیشنهاد ایجاد بانک مستقلی که هیچ مراوده 
مالی با آمریکا نداشته باشد نیز داده شده اما باید 
دید از لحاظ حقوقی تا چه میزان امکان گشایش 
تحریم های  دیگر  موضوع  مهیاست .  بانک  این 
نفتی است که با شروع آن فروش نفت ایران دچار 
مشکل خواهد شد . شرکت بزرگی همچون توتال 
بعید می رسد که بتواند از آمریکا در قبال حضورش 
دلیل  به  ایران  بنابراین  بگیرد  معافیت  ایران  در 
اینکه به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، 
فروش  برای  اروپاییان  از  پشتوانه جدی  خواهان 
نفت است . به همین دلیل نیازمند سرمایه گذاری 
آن  فروش  و  تولید  تجهیزات  زیرساخت های  در 
دیگر  طرفی  از  تحریم هاست .  از  بعد  شرایط  در 
شفافیت  به  نیاز  خود  مبادالت  در  اروپاییان  هم 
دارند . این در حالی است که پیشنهاد عضویت در 
FATF جهت شفافیت در اقتصاد ایران با مخالفت 
جناح های حاکمیتی روبه رو شد و تا زمانی که این 

شفافیت حاصل نشود با شرایط بعد از تحریم بعید 
به نظر می رسد که شرکت ها تمایل به حضور یا 

حتی ادامه همکاری با ایران داشته باشند .
به  اروپا  اتحادیه  می رسد  نظر  به  که  طور  این 
الزم  و  کند  حمایت  برجام  از  نمی تواند  تنهایی 
وارد  نیز  را  روسیه  و  چین  کشورهای  تا  می داند 
بتواند  نیست که چین  البته مشخص  ماجرا کند . 
از سیاست های ایران دفاع کند چراکه خود درگیر 
جنگ تعرفه ای با آمریکاست ولی اگر چنین اتفاقی 
رخ نمی داد ممکن بود منافع ایران در برجام تضمین 
شود اما عمدتا این دو کشور بیشتر خواهان روابط 
صنعتی و همکاری با کشورهای اروپایی هستند و 
به دنبال رقیبی مانند ایران برای خود نیستند که 
این موضوع بازار ایران را بعد از مدتی تبدیل به 
بازار کاال می کند تا تولید! اگر ایران بتواند برجام 
را با تحمل تحریم ها و با همکاری اتحادیه اروپا 
کند،  حفظ  آمریکا  آینده  سال  دو  انتخابات  تا 
اروپایی را راغب به  بتواند شرکت های  تنها شاید 
حوزه  در  صادرات  توان  توسعه  در  سرمایه گذاری 
پایین کند که  افزوده  ارزش  دارای  و  خام فروشی 
چندان مطلوب نیست . اما اگر اروپاییان منافع خود 
با آمریکا را ارجح بر مناسبات خود با ایران بدانند، 
آنگاه شاید بهترین گزینه برای ایران خروج موقت 
از برجام باشد . باید این نکته را مد نظر داشته باشیم 
که بسیاری از شرکت ها در اوج تحریم های گذشته 
مراودات خود با ایران را قطع نکردند و عمده همین 
شرکت ها امید دارند تا با پایبندی ایران به تعهداتش 
و پشتوانه اروپا بتوانند مراودات خود با ایران را در 

چارچوب تحریم ها نیز ادامه دهند .

جمال رزاقی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز

شرایط حضور اروپا در بازار ایران در دوره پساخروج
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تحلیل اقتصادیخبرنامه

10 تیرماه در تقویم ملی کشور »روز صنعت و 
معدن« نام گذاری شده است. فرارسیدن این روز، 
فرصت مناسبی فراهم کرده تا فعاالن اقتصادی 
به ویژه در حوزه صنایع و معادن به بیان مسائل 
خود بپردازند. با خروج آمریکا از برجام که برخی 
اقتصادی«  »خفقان  دوره  را  آن  صنعتگران 
را  دولت  دارد  سعی  خصوصی  بخش  نامیده اند، 
این  منافعی که  اقتصادی و  متوجه ظرفیت های 
باشد،  داشته  توسعه کشور  برای  بخش می تواند 

بنماید.
به اعتقاد فعاالن اقتصادی، طی چند سال گذشته 
 به رغم درخواست های مکرر بخش خصوصی در 
اصالح امور داخلی از جمله اصالح نظام پولی و 
بانکی، تأمین اجتماعی، قانون کار، نظام مالیاتی، 
چابک سازی  قاچاق،  پدیده  با  پیشگیرانه  مبارزه 
خصوصی،  بخش  به  دادن  میدان  و  دولت 
اقتصادی کشورهای  با رشد  پیشرفت ها متناسب 
این  تداوم  نبوده است. آن ها معتقدند که  همتراز 
نگاه و این مسیر در نظام تولیدی کشور، صنایع 

تولیدی را با چالش مواجه کرده است.
صنعتگران بر این باورند که شرایط فعلی که با 
اعمال تحریم ها ایجاد شده، در چند سال گذشته 
هم تجربه شده است؛ هر چند در آن زمان هم مانند 
امروز، سیاست و نقشه راه واحدی در پیش گرفته 
داخلی کشور و سیاست های  اگر شرایط  اما  نشد 
نرخ  افزایش  با  باشد، همگام  بهبود  به  رو  داخلی 
ارز و کاهش ارزش پول ملی می توان با افزایش 

صادرات، توسعه اقتصادی کشور را رقم زد.
فعاالن  با  گفتگو  در  ایران  اتاق  خبری  پایگاه 
محور  دو  در  را  آن ها  نظرات  بخش خصوصی، 
که  صنعت  رشد  داخلی  موانع  است.  شده  جویا 
رفع  قابل  سیاست گذاری  در  رویکردها  تغییر  با 

و  بود  اقتصادی  فعاالن  از  پرسش  اولین  است، 
بخش  چگونه  که  پرسیده ایم  محور،  دومین  در 
با  می تواند  برجام  جدید  شرایط  در  خصوصی 
توسعه فعالیت بنگاه های کوچک و متوسط رشد 
تولید و صنعت را ادامه دهد؟ پاسخ فعاالن بخش 

خصوصی به این سواالت را می خوانید:

بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع 
معدنی اتاق ایران: در شرایط فعلی باید نگاه دولت 
تمام  برای  رقابتی  مزیت  و  کند  تغییر  صنایع  به 
برای  رقابتی  این مزیت  ایجاد  ایجاد کند.  صنایع 
بنگاه های اقتصادی در گروی آموزش، تامین مالی 
و مدیریت صحیح است. باید توجه داشته باشیم، در 
صورتی که محصول با کیفیتی را در داخل کشور 
تولید کنیم، می توانیم آن محصول را در بازارهای 
جهانی هم به فروش برسانیم. در برخی بخش ها 
این مزیت رقابتی وجود دارد اما به دالیل متعددی 
نمی توانیم از این مزیت استفاده کنیم. یک مثال 
ساده هزینه های هنگفت حمل و نقل ریلی است 
بنادر،  توسعه  دنیاست.  کشورهای  برابر  دو  که 
که  نیستند  حوزه هایی  بخش ها،  دیگر  و  راه آهن 
بخش خصوصی بتواند بر روی آنها سرمایه گذاری 
کند. قوانین کشور باید در راستای توسعه باشد. باید 
به این نتیجه برسیم که فعاالن اقتصادی به این 
بلوغ فکری رسیده اند که بتوان به آنها اعتماد کرد.

 ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون 
توسعه  موانع  بررسی  برای  ایران:  اتاق  صنایع 
صنعتی کشور باید تاریخ را به دو قسمت قبل و بعد 
از انقالب تقسیم کنیم. قبل از انقالب استراتژی 
صنعتی کشور تمرکز بر روی صنایع سنگین بود 
با  داشتیم.  باالیی  صنعتی  رشد  حوزه  این  در  و 
تغییر  تحمیلی،  جنگ  و  اسالمی  انقالب  شروع 

استراتژی دادیم. در این دوره به صنایع کوچک و 
متوسط روی آوردیم، اگرچه از صنایع بزرگ هم 
نفت  باالدستی  صنایع  در  ما  نبودیم.  رویگردان 
و پتروشیمی مزیت وافی داشتیم و از آن جهت 
این حوزه را واگذار نکردیم اما متاسفانه استراتژی 
نداریم و  درستی در حوزه توسعه صنعتی کشور 
این نبود متدولوژی سبب شده که هم بنگاه های 
بزرگ و هم بنگاه های کوچک و متوسط نتوانند 
به وظایف خود آنطور که باید و شاید عمل کنند 

و در جهت رشد اقتصادی گام بردارند. 
این نبود استراتژی همه بنگاه ها را سردرگم کرده 
است. از سوی دیگر برخی قوانین در کشور وجود 
دارد که منع سرمایه گذاری در آن دیده نشده و به 
است.  آسیب زا  محدودیت،  نبود  همین  من،  نظر 
حوزه هایی  در  و  شود  تدوین  چارچوب ها  باید 
در  داریم.  مزیت  آن  در  که  کنیم  سرمایه گذاری 
صنایع کوچک و متوسط وضعیت آشفته ای داریم. 
ما در کشور 38 مجوز خودروسازی داریم در حالی 
که در کره جنوبی شش مجوز صادر شده است. یا 
برای موتورسیکلت 500 مجوز داریم در حالی که 
این عدد در اندونزی تک رقمی است. از سوی دیگر 
بیمه، مالیات، تأمین اجتماعی، بانک، حمل و نقل 
و وضعیت منطقه مشکالت صنعت را افزایش داده 
عنوان صنعت  به  روزی  گرامیداشت  است. صرفا 
نه می تواند موانع را رفع کند و نه می تواند جای 
استراتژی صنعتی را بگیرد. در این استراتژی نباید 
آمد  با  راه  نقشه  این  و  باشد  تاثیرگذار  سیاست ها 
به  نیاز  کشور  صنایع  نکند.  تغییر  دولت ها  شد  و 
بازنگری مجدد دارد و در این زمینه باید مزیت ها را 
بر اساس طرح آمایش شناسایی کرد تا منابع هدر 
نرود. یکی دیگر از مشکالت حوزه صنعت تحریم ها 
است. در شرایط جدید برجام، بنگاه های کوچک و 

باید موانع داخلی رشد تولید مرتفع شود
فعاالن بخش خصوصی مطرح کردند:
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تحلیل اقتصادی

متوسط نقش مهمی دارند. در دوره تحریم ها، بیشتر 
صنایع دولتی و صنایع بزرگ تحریم می شوند. اگر 
استراتژی منسجمی داشته باشیم، بخش خصوصی 
رسیدن  ولی  باشد.  داشته  رشد  قابلیت  می تواند 
باید  نیست،  ممکن  کوتاه مدت  در  هدف  این  به 
تا بنگاه های کوچک و  ساختارها را اصالح کنیم 

متوسط بتوانند با دنیا ارتباط درستی داشته باشند.

صنایع  تحقیقات  مرکز  مدیرعامل  سینا،  ویدا 
انفورماتیک: ما از کدام رشد برای صنعت حرف 
می زنیم؛ در دوره جدید خیلی از فعاالن اقتصادی 
تعطیلی  آستانه  به  آنها  بنگاه  که  می شناسم  را 
یک سری  است.  شده  تعطیل  واقعا  یا  رسیده 
سامانه هایی را ایجاد کرده اند که روی این سامانه 
کار کارشناسی انجام نشده است. این سامانه های 
غیرکارشناسی نیز در سازوکار اجرایی قفل شده 
و باعث تاخیر چندماهه در کار شده است. سامانه 
بانک  گمرک،  شرکت ها،  ثبت  سامانه  نیما، 
یک سری  خود  قوانین  در  اینها  همه  و  مرکزی 
مسائل را ندیده اند. تا این مراحل بوروکراتیک و  
غیرکارشناسی توسط یک بنگاه طی شود، بنگاه 
به پایان عمر خود می رسد. در این سامانه ها هیچ 
جایی برای استثنا یا تصمیم کارشناسی گذاشته 
تغییر  برای همین معتقد هستم که  نشده است. 

رویکرد در این سامانه ها چندان ممکن نیست.
است؛  دشوار  بسیار  جدید  دوره  در  کار  شرایط 
بانک مرکزی سیستم را قفل کرده و انجام کار 
برای تولیدکننده غیرممکن است. باید راهی پیدا 
کنند که با توجه به تحریم های خارجی، در داخل 
با  کاری  حتی  من  نکنیم.  تحریم  را  تولیدکننده 
واردکننده ندارم، در دوره جدید حتی تولیدکننده ها 
هم نمی توانند قطعات مورد نیاز خود را وارد کنند. 
بدون  نمی توانیم  و  داریم  صنعتی  وابستگی  ما 
ارتباط با بنگاه های بزرگ و متوسط و وارد کردن 
قطعات صنعتی، کار کنیم. در چنین شرایطی ما 
مقصر  خارجی  تحریم  که  کنیم  فکر  فقط  نباید 
است؛ ما به دست خود تحریم های زیادی را به 

صنعت داخلی، تولید و اقتصاد تحمیل می کنیم.

اقتصاد  کمیسیون  رئیس  نجفی عرب  محمود 
عمده  حاضر  حال  در  تهران:  اتاق  سالمت 
دولت  تعهدات  اجرای  عدم  در  ما  مشکالت 
وجود  تحریم  شرایط  هم  قبال  می شود.  خالصه 
داشته و راهی برای برون رفت از این مشکل پیدا 
شده است اما مهم ترین مشکل در داخل کشور 
است. در صنعت ما، مهم ترین چالش با نهادهایی 
چون وزارت بهداشت، گمرک، بانک ها و... است. 
مشکالتی که حل آن با کمک بخش خصوصی 
که درگیر کسب وکار است به راحتی شدنی است 
می شود.  گرفته  نادیده  کلی  به  موضوع  این  اما 
برای نمونه بخش خصوصی در شرایطی که به 
آمد،  وجود  به  ارز  نرخ  از  ناشی  تغییرات  واسطه 
اقدام به تهیه  انجام یک کار تحقیقاتی،  از  پس 
بسته پیشنهادی به منظور محدودیت های ارزی 
از  ارایه شده  پیشنهادات  این  به  تنها  نه  اما  کرد 
دیدیم  بلکه  نشد،  توجه  خصوصی  بخش  طرف 
حدود دو ماه بعد دولت اقدام به همان کاری کرد 

که از طرف بخش خصوصی انجام شده بود.

هاله حامدی فر، صنعتگر و کارآفرین: مهم ترین 
مانع در حال حاضر، تغییرات مداوم و عدم شفافیتی 
است که یک فعال اقتصادی و صنعتگر در جریان 
شاهدیم،  متاسفانه  است.  مواجه  آن  با  روندها، 
قوانین روز به روز عوض می شود. یک صنعتگر 
حق دارد که بداند سرنوشت تصمیم گیری برای 
خودش و رقیبش به چه شکل پیش خواهد رفت. 
درست است که برخی مشکالت ناشی از تغییرات 
بیرونی وجود دارد و معموال هم غیرقابل کنترل 
را  درونی  تغییرات  می توانیم  حداقل  اما  هستند 
ثابت و کنترل کنیم. در برخی موارد شاهدیم که 
است.  سلیقه ای  کامال  دولتی  تصمیم گیری های 
خودمان  دست  ارز  نرخ  و  تحریم  نمونه،  برای 
نیست، اما روال ثبت سفارش محصول به عنوان 
سلیقه ای  و  متفاوت  تفسیرهای  از  مصداق  یک 
است که تقریبا هفته ای یک بار عوض می شود. 
این تغییر اولویت ها اصال به نفع صنعتگر نیست. 
گاهی به گونه ای عمل می شود که هیچ تناسبی 

مدیریتی  اصل  یک  این  ندارد.  حاکم  شرایط  با 
شده،  بحران  دچار  مجموعه ای  وقتی  که  است 
زمان تغییر آن مجموعه نیست. در بحث کالن 
هم این شرایط صدق می کند. امروز که رویکرد 
صنعتگران بحرانی است، اما این نگاه در دولت 
وجود ندارد و متاسفانه اقداماتی صورت می گیرد 
که دست و پای افرادی که می توانند کمک کنند، 
بسته تر می شود. زمانی که برجام هم پابرجا بود، 
تحریم های بانکی سر جای خود بودند. امروز که 
قرار  متوسط  و  بنگاه های کوچک  می شود  گفته 
است جایگزین شرکت های بزرگ اروپایی شوند، 
این سوال برای صنعتگران وجود دارد که تبادالت 

بانکی قرار است به چه شکل میسر شود؟

صادرات  توسعه  کمیسیون  عضو  امیرعابدی 
ایران  اقتصاد  گذشته،  سال  صد  در  ایران:  اتاق 
متاسفانه  است.  بوده  بحران  شرایط  در  همیشه 
نبود نقشه راه منسجم در حوزه اقتصادی، باعث 
شده تا تصمیماتی گرفته شود که لحظه ای است 
و تابع همان شرایط جدید می شود. وقتی صحبت 
از رشد اقتصادی و راه های توسعه می شود، اول 
از همه باید مشخص کنیم که ما به کدام مکتب 
اقتصادی باور داریم؟ نغییر نرخ ارز امروز توانسته 
است جان تازه ای به تولیدکننده و صادرکنندگان 
دهد، اما متاسفانه به دلیل ابهام در بخشنامه ها و 
اطالعیه های صادرشده از سوی سیاست گذاران، 
میان  در  نگران کننده  فضای  یک  ایجاد  شاهد 
فعاالن اقتصادی هستیم. باید اجازه داد تا بخش 
خصوصی فعالیت آزادانه ای را در بازارهای منطقه 
که شامل حدود 10 میلیارد دالر حجم تبادالت 
اقتصادی آن است، داشته باشد. این امر می تواند 
اشتغال و حفظ  ایجاد  توسعه صادرات موجب  با 
اقتصادی  فعاالن  شود.  کشور  در  تولید  چرخه 
نمی تواند  تنهایی  به  مجریه  قوه  که  معتقدند 
کاری کند. بلکه حل مشکالت موجود در گروه 
همکاری کلیه قوا و ارکان نظام است. باید به این 
نتیجه برسند که حمایت از تولید و صنعت بدون 

صادرات امکان پذیر نیست.
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علـم اقتصـاد در دوره هـاي زمانـي مختلـف 
و بـه فراخـور نيـاز جوامـع، متدهـاي مختلفي 
را بـراي برقـراري تعـادل در عرضـه و تقاضـا 
بيـن  رفـاه  عادالنـه  توضيـح  همچنيـن  و 
اقشـار جامعـه ارايـه داده اسـت. اقتصاددانـان 
دخالـت  بـه  اسـميت  آدام  چـون  كالسـيك 
اعتقـاد  محـدود  بسـيار  حـوزه اي  در  دولـت 
داشـتند تـا اينكه سـرانجام بحران بـزرگ بين 
سـال هاي ١٩٢٩ تـا ١٩٣٣ يعنـي بيـن جنـگ 
حاصـل  شـديد  ركـود  و  جهانـي  دوم  و  اول 
متدهـاي  تـا  شـد  باعـث  پاييـن  تقاضـاي  از 
جديـدي در دنيـاي اقتصـاد بـه وجـود بيايـد. 
جـان مينـارد كينـز و كينزين هـاي بعـد از او 
ماننـد فوركـس به گسـترش فعاليـت دولت در 
اقتصـاد معتقـد بودنـد و ايـن رويكـرد خيلـي 
زود حاكـم بـر اقتصـاد جهـان شـد. در دهـه 
بسـياري  آمريـكا بحث هـاي  ٧٠ ميـالدي در 
دربـاره برون سـپاري خدمات دولتـي به بخش 
خصوصـي مطـرح شـد. مـارگارت تاچـر اولين 
كسـي بـود كـه دسـت به يـك اقـدام انقالبي 
را  تئـوري خصوصي سـازي  بـه سـرعت  و  زد 
كـه توسـط نئوكالسـيك ها مطـرح شـده بود، 
كشـورهاي  انگليـس  از  پـس  داد.  گسـترش 
ديگـر نظيـر فرانسـه، تركيـه، شـيلي، آلمـان، 
روسـيه، چيـن و بسـياري ديگر از كشـورهاي 
جهـان از ايـن الگـو تبعيـت كردنـد امـا نتيجه 

كشـورها  ايـن  همـه  در  خصوصي سـازي 
يكسـان نبـود.

آلمـان  تجربـه  موفـق:  تجربـه اي  آلمـان؛ 
سـازي  خصوصـي  سياسـت  پياده سـازي  در 
درخـور  و  منحصربه فـرد  تاريخـي  لحـاظ  بـه 
توجـه اسـت. اين كشـور از اواخـر دهه ١٩۸٠ 
اصالحات ريشـه اي را در دسـتوركار خود قرار 
داد، بسـترهاي الزم بـراي خصوصي سـازي را 
بـه  را  مالكيـت  امنيـت حقـوق  و  كـرد  مهيـا 
عنـوان مسـئله مهـم اصالحـات مـورد توجـه 
قـرار داد. دولـت آلمـان بـراي اجـراي موفـق 
بـر  نظارتـي  هيئـت  يـك  خصوصي سـازي، 
ايـن سياسـت در نظـر گرفـت كه ايـن هيئت، 
بخش هـاي  و  سـازمان ها  از  نمايندگانـي 
داده  جـاي  خـود  در  را  اقتصـاد  مختلـف 
بـود. معيـار فـروش بنگاه هـا در ايـن كشـور 
بـه  بنگاه هـا  بلكـه  نبـود،  قيمـت  باالتريـن 
متضمـن  كـه  مي شـدند  واگـذار  خريدارانـي 
در  باشـند.  بنـگاه  قبلـي  كسـب و كار  تـداوم 
قيمـت،  دربـاره  تضمين هايـي  راسـتا  هميـن 
اشـتغال و سـرمايه گذاري از خريـداران گرفته 

. مي شـد

بررسـي  شكسـت خورده:  تجربـه  روسـيه؛ 
ايـن  در  نشـان مي دهـد كـه  روسـيه  تجربـه 

كشـور خصوصي سـازي به صـورت انبـوه و بـا 
سـرعت بـاال بـدون در نظـر گرفتـن الزامـات 
را  مـردم  و  گرفـت  قـرار  كار  دسـتور  در  آن 
از  ناشـي  قيمتـي  شـوك  تبعـات  معـرض  در 
داد.  قـرار  لجام گسـيخته  تـورم  و  آزادسـازي 
و  فسـادآور  فضـاي  به دليـل  كشـور  ايـن  در 
خودي هـا  بـه  واگذاري هـا  اغلـب  رانتـي، 
مديـران  نفـوذ  ميـزان  گرفـت.  صـورت 
سياسـي،  بلندپايـه  مقامـات  در  بنگاه هـا 
بـود.  تصميم گيـري  عامـل  تعيين كننده تريـن 
شـبكه هاي  گسـتردگي  به دليـل  همچنيـن 
رانتـي در ايـن كشـور، ميزان فرار سـرمايه در 
فرآينـد خصوصي سـازي بي سـابقه بـود و ايـن 
از  اعظمـي  بخـش  كـه  شـد  سـبب  سياسـت 
ثـروت روسـيه بـه خـارج از اين كشـور منتقل 
خصوصي سـازي  نحـوه  ايـن  بنابرايـن  شـود؛ 
اقتصـادي  توفيـق  بـه  نه تنهـا  روسـيه  در 
بلكـه بـدون توجـه بـه  كشـور كمـك نكـرد 
مـردم  بي اعتمـادي  بـه  منجـر  آن  الزامـات 
نسـبت بـه دولـت و اصالحات، توزيـع رانت و 

بـروز پديـده بيـكاري شـد.

چيـن؛ تجربـه اي متفـاوت: چيـن بـا دنبـال 
كـردن سياسـت هاي بهبود محيط كسـب وكار، 
واگـذاري  بـه  اقـدام  مسـتقيما  اينكـه  بـدون 
ورود  بـه  منجـر  كنـد،  دولتـي  بنگاه هـاي 

سعيد ساويز تحليلگر اقتصادي

تجربه كشورها در عبور از بحران هاي اقتصادي

تحلیل اقتصادیخبرنامه
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تحلیل اقتصادی

فعاليت هـاي  بـه  بخش خصوصـي  بي سـابقه 
رشـد  بـه  دسـتيابي  نتيجـه  در  و  اقتصـادي 
اقتصـادي شـد. در واقـع اين كشـور بـا وقوف 
بـه اين مسـئله كـه زمينـه اجتماعي،  سياسـي 
و تاريخـي هـر كشـور بـا كشـور ديگـر فـرق 
دارد، بـه جـاي اينكـه صرفـا برنامه مشـاوران 
غربـي را بـه كار گيـرد، حركـت تدريجـي بـه 
بـازار را در دسـتور كار خـود  اقتصـاد  سـمت 
قـرار داد و دسـت يافتـن بـه ثبـات اقتصادي، 
جديـد  مشـاغل  و  بنگاه هـا  ايجـاد  و  رقابـت 
را بـر خصوصي سـازي مقدم دانسـت. روسـيه 
الگـوي مشـاركت بخـش  از چيـن  نيـز پـس 
خصوصـي و دولتـي را كـه الگويـي جديدتر از 
خصوصي سـازي بـود، مـورد اسـتفاده قرار داد 
و آن را با شـرايط كشـور خود سـازگارتر ديد؛ 
از ايـن روسـت كه شـما امـروزه شـركت هايي 
از هـر  GASPROM را  CNPC يـا  ماننـد 
بين المللـي  بـازار  دو كشـور مي بينيـد كـه در 
امـا  مي كننـد  فعاليـت  آن  اول  سـطح  در  و 

مالـك آنهـا دولـت اسـت و بخشـي از سـهام 
در بـورس ارايـه شـده اسـت. بـا بررسـي بـه 
عمـل آمـده و داليلـي كـه در ذيـل بـه آنهـا 
اشـاره خواهيـم كـرد، ثابـت شـده اسـت كـه 
روسـيه  هماننـد  خصوصي سـازي  در  ايـران 
شكسـت خـورده اسـت و كارنامـه ناموفقي در 

دارد. خصوصي سـازي 

از  يكـي  فسـاد  گسـترده:  فسـاد  وجـود 
انگيـزه  كـه  اسـت  عواملـي  مهم تريـن 
ورود  بـراي  را  واقعـي  بخش خصوصـي 
كاهـش  مولـد  اقتصـادي  فعاليت هـاي  بـه 
بين المللـي  گـزارش  براسـاس  مي دهـد. 
ادراك فسـاد در سـال ٢٠١۶، ايـران از ١٠٠ 
و طبـق  نمـره كسـب كـرده   ٢٩ تنهـا  نمـره 
گـزارش »پايـش محيـط كسـب و كار ايران در 
در  اقتصـادي  مفاسـد  وجـود   ،»١٣٩۴ پاييـز 
دسـتگاه هاي حكومتـي بـه عنـوان چهارميـن 
مشـكل در فضـاي كسـب و كار ارزيابـي شـده 

كـه بيانگـر شـيوع گسـترده فسـاد در كشـور 
اسـت.

براسـاس  نامسـاعد:  كسـب و كار  محيـط 
گـزارش »انجـام كسـب و كار« بانـك جهانـي 
در سـال ٢٠١۶ ايـران در ميـان ١۸٩ كشـور 
در جايـگاه ١١۸ قـرار گرفتـه و از ١٠٠ نمـره 
5٧.۴ نمـره كسـب  تنهـا  )بهتريـن وضعيـت( 
كـرده كـه حاكـي از اوضـاع نامسـاعد محيـط 
طبـق  همچنيـن  اسـت.  كشـور  كسـب و كار 
ايـران  كسـب و كار  محيـط  »پايـش  گـزارش 
تشـكل هاي  ارزيابـي   ،»١٣٩۴ پاييـز  در 
اقتصـادي درخصـوص نامسـاعد بـودن محيط 
 ١٠ از   ۶.٠۴ نمـره  از  حاكـي  كسـب و كار 

اسـت. بـوده  وضعيـت(  )بدتريـن 

بخش خصوصـي  كالن:  اقتصـاد  بي ثباتـي 
امنيـت  ثبـات،  بـه  اقتصـاد  در  بـراي حضـور 
انجـام  بـراي  پيش بيني پذيـري  قابليـت  و 
اسـت.  نيازمنـد  بلندمـدت  سـرمايه گذاري 
وجـود نوسـانات زيـاد در شـاخص هاي اقتصاد 
نوسـانات  فزاينـده،  تورم هـاي  نظيـر  كالن 
سـاير  و  مقـررات  و  قوانيـن  تغييـر  ارز،  نـرخ 
بخش خصوصـي  كـه  مي شـود  باعـث  مـوارد 
پذيـرش  بـراي  اطمينـان  حداقـل  از  نتوانـد 
مسـئوليت در عرصـه اقتصـاد برخوردار شـود.

همچنيـن  ناكارآمـد:  مالكيـت  حقـوق 
براسـاس شـاخص حقـوق مالكيـت بين المللي 
نمـره   ١٠ از  ايـران   ٢٠١5 سـال  در  نيـز 
كسـب  نمـره   ۴ تنهـا  وضعيـت(  )بهتريـن 
كـرده و بـا توجـه بـه گـزارش رقابت پذيـري 
در سـال ٢٠١5 نمـره حقـوق مالكيـت ايـران 
بـه عنـوان يـك عامـل نهـادي تاثيرگـذار بـر 
 ٧ از   ٣.٩ معـادل  اقتصـادي  رقابت پذيـري 
)بهتريـن وضعيـت( اسـت كـه نشـان از عـدم 

دارد. كشـور  در  مالكيـت  حقـوق  امنيـت 
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مدیریت، بازاریابی

چرا برندسازی در كسب و كار مهم است؟

فعاليت  يا  مجموعه  يك  اداره  حال  در  اگر 
زياد  احتمال  به  هستيد،  كسب وكاری  در 
به  توجه  اهميت  پيرامون  را  زيادی  مطالب 
امر  اين  حقيقت  در  شنيده ايد.  برند  ايجاد 
توصيه نخست بسياری از افراد به كارآفرينان 
است. همچنين برندسازی توصيه شماره يك 
در زمينه افزايش فروش و كسب سود بيشتر 
به حساب می آيد. آيا تا به حال كسی با شما 
صحبت  برندسازی  اهميت  دليل  پيرامون 
كرده است؟ به عبارت دقيق تر آيا تا به حال 
احساس فعاليت و كار سخت اما بدون هدف 
داليل  به  مقاله  اين  در  داشته ايد؟  را  دقيق 

اهميت برندسازی اشاره خواهيم كرد.

شناخت
را  دنيـا  برندهـای  مشـهورترين  از  برخـی 

كوكاكـوال  و  مك دونالـد  بگيريـد.  نظـر  در 
برندسـازی  زمينـه  در  مناسـبی  مثال هـای 
در  برندهـا  ايـن  مـورد  در  هسـتند.  قـوی 
مشـاهده  بـه  نيـازی  حتـی  مـوارد  اغلـب 
نام شـان در تبليغـات نيسـت. به ايـن ترتيب 
آنهـا  تبليغات شـان  بـه  نـگاه  نخسـتين  در 
را شناسـايی خواهيـم كـرد. رنـگ و فونـت 
مورد اسـتفاده از سـوی اين دو برند و سـاير 
برندهـای موفـق در زمينه برندسـازی، پيش 
از  تبليغـات  نام شـان در صفحـه  نمايـش  از 
دليـل  می شـوند.  شـناخته  مخاطـب  سـوی 
اصلـی چنيـن اتفاقـی ايجاد برنـدی قوی از 
سـوی ايـن شركت هاسـت. بـه ايـن ترتيـب 
روی  فعاليت شـان  شـروع  ابتـدای  از  آنهـا 
بـا  كرده انـد.  تاكيـد  مشـخص  المان هايـی 
گذشـت زمـان چنيـن المان هايـی در ذهـن 

مخاطـب حـك شـده اسـت.
مـورد  مثال هـای  از  ديگـر  يكـی  پپسـی 
توجـه در ايـن بخـش اسـت. در حالـی كـه 
ايـن برنـد در طـول زمـان فعاليتـش بارهـا 
لوگـو و الگـوی كسـب وكار خـود را تغييـر 
داده، امـا همچنـان هسـته اصلـی برند خود 
خالصـه،  طـور  بـه  اسـت.  كـرده  حفـظ  را 
كسـب وكارتان  ويـژه  شناسـاگر  شـما  برنـد 
بـرای مشـتری محسـوب می شـود. بـر ايـن 
اسـاس مشـتريان شـما و كسـب وكارتان را 

بـه ذهـن خواهنـد سـپرد.

اعتماد
داشـتن يـك برنـد قـوی نمايانگـر توجـه 
زمـان،  اختصـاص  و  شـركت تان  بـه  شـما 
مطلـوب  راسـتای سـاخت  در  پـول  و  فكـر 
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كسـب وكارتان اسـت. در حقيقـت شـما يك 
محـض  بـه  كـه  نيسـتيد  سـيار  فروشـگاه 
فـروش كااليـی به يـك مشـتری در مكانی 
خـاص بـه سـوی مقصد بعـدی پـرواز كنيد. 
بـه طـور معمـول همـه ما بـه مشـتريان مان 
در آينـده نيـز احتيـاج داريـم. يـك برنـد بـا 
نمايـش هسـته اصلی يـك كسـب وكار بدل 
و  ميـان شـركت  متقابـل  اعتمـاد  نمـاد  بـه 
مشـتری می شـود. چنيـن نمـادی بـه طـور 
فعاليـت  كيفيـت  بـا  تعامـل  در  مسـتقيم 
تحقـق  در  شـما  موفقيـت  اسـت.  شـركت 
وعده هـا يكـی از نـكات مهم در ايـن زمينه 
در  ترتيـب  ايـن  بـه  می شـود.  محسـوب 
صـورت ناتوانـی در تحقـق وعده هايـی كـه 
می دهيـد، جايـگاه برندتـان با خطـر روبه رو 
برنـد،  ايجـاد  اصلـی  مزيـت  شـد.  خواهـد 
اطمينـان از حفـظ نـام شـركت تان در ذهـن 
مخاطـب حتـی در صـورت فعاليـت تبليغاتی 

اسـت. اندك 
كـه  نيسـت  مقولـه ای  اعتمـاد  بی ترديـد 
شـود.  تاميـن  برندسـازی  طريـق  از  صرفـا 
ديگـر  معيارهـای  برخـی  زمينـه  ايـن  در 
توانايـی  مثـال  عنـوان  بـه  دخيل انـد.  نيـز 
شـركت ها در ايجـاد مشـتری وفـادار يكـی 
از معيارهـای جانبـی اسـت. خدمـات پس از 
فـروش نيـز در بنـای اعتمـاد نقـش مهمـی 
دارد. بـه ايـن ترتيـب يـك شـركت بـدون 
مطلـوب،  فـروش  از  پـس  خدمـات  ارائـه 
توانايـی ايجـاد برنـدی مطلـوب را نخواهـد 

داشـت.

تداوم در کسب وکار
ايجـاد يـك برنـد به معنـای خلـق فرصتی 
درازمـدت  در  كسـب وكارمان  تـداوم  بـرای 
اسـت. بـه ايـن ترتيـب برندسـازی حداقـل 
را  شـما  محصـوالت  فـروش  از  ميزانـی 

بـه  كـرد.  خواهـد  تضميـن  درازمـدت  در 
رقابـت  در  شـما  محصـوالت  ترتيـب  ايـن 
تازه تاسـيس  شـركت  يـك  كاالهـای  بـا 
قيمـت  سـطح  اينكـه  مگـر  البتـه  هميشـه، 
بهتـر  آشـكارا  رقيـب  كاالی  كيفيـت  يـا 
باشـد، برنـده خواهـد بـود. بـه عـالوه پـس 
از مدتـی برنـد شـما بـا اسـتمرار در فعاليـت 
می شـود.  كسـب وكار  آن  اعتبـار  بـه  بـدل 
حـوزه  مشـتريان،  اغلـب  ترتيـب  ايـن  بـه 
كسـب وكارتان را بـا نـام برنـد شـما خواهند 

شـناخت.

کسب و کار به  جهت دهی 
فعاليت های تـان  بـه شـما و  برنـد  داشـتن 
دنبـال  بـه  اگـر  می دهـد.  خاصـی  جهـت 
در  خاصـی  ارزش هـای  بـه  دسـتيابی 
برندتـان  سـاخت  هسـتيد،  كسـب وكارتان 
را  رو  پيـش  مسـير  ارزش،  آن  پيرامـون 
ايـن  بـه  سـاخت.  خواهـد  روشـن  برايتـان 
پيـش  را  صحيـح  مسـير  برندتـان  ترتيـب 
پـای شـما خواهد گذاشـت. در ايـن صورت 
از  انحـراف  بـرای  نگرانـی  جـای  ديگـر 
مسـير موردنظـر وجـود نخواهـد داشـت. در 
واقـع مزيـت اصلـی برندسـازی سـاماندهی 
خـودكار به جهت حركت كسـب وكار اسـت.
هنگامـی كـه نوبت به ايجـاد برنـد، تعيين 
كسـب وكار  اصلـی  ارزش هـای  و  اهـداف 
موقعيـت  بـه  حـدی  تـا  فضـا  می رسـد، 
بـه  می شـود.  شـبيه  تخم مـرغ«  و  »مـرغ 
ايـن ترتيـب بـه محـض آنكه هدفـی خاص 
گرفتيـم،  نظـر  در  كسـب وكارمان  بـرای  را 
بايـد برندمـان را نيـز در همان راسـتا ايجاد 
كنيـم. تنهـا در اين صـورت كسـب وكارمان 
بـه طـور موثـری در راسـتای دسـتيابی بـه 
همچنيـن  كـرد.  خواهـد  حركـت  اهـداف 
اوليـه  هـدف  بـه  نزديكـی  مـوازات  بـه 

اهـداف  تعريـف  امـكان  كسـب وكارمان 
خواهـد  پديـد  نيـز  چندگانـه  ارزش هـای  و 
آمـد. در ايـن شـرايط بـه دليل توسـعه برند، 
و  اهـداف  پيگيـری  كار،  ابتـدای  برخـالف 
می شـود. امكان پذيـر  چندگانـه  ارزش هـای 

تفاوت ايجاد 
بـه جـز در مـواردی كـه شـما محصولـی 
در  باشـيد،  كـرده  اختـراع  را  جديـد  كامـال 
بـه  زيـادی  رقبـای  بـا  كسـب وكار  عرصـه 
همـراه كاال يـا خدمـات مشـابه خـود مواجه 
محصـول  شـما  اگـر  حتـی  بـود.  خواهيـد 
تـازه ای را سـاخته باشـيد، بايـد بـه منظـور 
جلـب نظـر مشـتريان بـه كاالی جديدتـان 
بـا سـاير برندهـا وارد رقابـت شـويد. در اين 
صـورت آيـا محصـول شـما ارزش پرداخـت 
بـدون  اگـر  دارد؟  را  مشـخص  هزينـه ای 
اسـتفاده از محصول تـان زندگـی مشـتريان 
بـدون هيـچ وقفـه خاصـی ادامـه يابـد، در 
ايـن صـورت كاالی تـان چندان مـورد توجه 

قـرار نخواهـد گرفـت.
تفـاوت  ايجـاد  برندسـازی  اصلـی  مزيـت 
ميان شـما و سـاير رقباسـت. به ايـن ترتيب 
برنـد شـما هويتی خـاص به كسـب وكارتان 
همـه  اگـر  اسـاس  برايـن  داد.  خواهـد 
رقبـا  و  شـما  محصـوالت  مشـخصات 
يكسـان باشـد، فقـط برند شـما خلـق مزيت 
می كنـد. شـركت های هواپيمايـی نمونـه ای 
شـايان توجـه در ايـن مـورد هسـتند. براين 
هوايـی  خطـوط  خدمـات  كيفيـت  اسـاس 
معتبـر تقريبـا نزديك بـه يكديگر اسـت. در 
ايـن ميـان فقط برنـد آنهـا تفـاوت را ايجاد 
توانايـی شـما در  امـر،  نهايـت  می كنـد. در 
جـذب هرچـه بيشـتر مشـتری از سـوی رقبا 

كـرد. خواهـد  تضميـن  را  موفقيت تـان 
noobpreneur منبع: 
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مدیریت، بازاریابیخبرنامه

مشتری محوری یا محصول محوری؟

محصول محوری  با  تفاوت هايی  چه  سازمان  يك  در  مشتری محوری 
موثرتر  كسب و كارها  موفقيت  در  استراتژی  دو  اين  از  يك  كدام  دارد؟ 
هر  همزمان  صورت  به  سازمان  يك  كه  هست  امكان پذير  آيا  هستند؟ 
دو استراتژی را به كار بگيرد؟ در اين نوشته، به بررسی و تحليل اين دو 

مفهوم می پردازيم.

- استراتژی های محصول محور در كسب وكارهايی مشاهده می شود كه 
بازار  به  متفاوت  و  باكيفيت  خدمِت  يا  محصول  يك  اگر  هستند  معتقد 
عرضه كنند، مشتريان مشتاقانه به دنبال خريد آن خواهند بود. به اصطالح 

بازاری: »يك جنِس بِفروش، بريز توی بازار، خودش می فروشه!«.

- استراتژی های مشتری محور در سازمان هايی اجرا شده كه از زاويه 
نيازهای  شناسايی  دنبال  به  و  می كنند  نگاه  مسائل  به  مشتری  ديد 
و  عاليق  اساس  بر  خدمت  و  محصول  سفارشی سازی  و  مشتريان 
ترجيحات آن ها هستند. اين سازمان ها با به كارگيری ابزارهای مديريت 
مشتريان  با  تك  به  تك  ارتباط  برقراری   ،)CRM( مشتريان  با  ارتباط 

می كنند. دنبال  را 

ضرورت  و  اهميت  به  كسب وكارها  بيشتر  امروز  كه  اين  وجود  با 
كه  دارند  وجود  شركت هايی  هم  هنوز  ولی  برده اند،  پی  مشتری مداری 

مبتنی  استراتژی های  بر  تمركز  با 
بر رهبری محصول، در حال توسعه 
با  سازمان ها  از  دسته  اين  هستند. 
و  تحقيق  روی  بر  سرمايه گذاری 
چشمگيری  نوآوری های  توسعه، 
ايجاد  خدمت  و  محصول  حوزه  در 
به  وفادار  مشتريان  و  می كنند 

كسب وكاِر خود را دارند.
نمونه های  از  يكی  اپل،  شركت 
محصول محوری  زمينه  در  موفق 
از  كه  اين  بدون  شركت  اين  است. 
وفادارسازی  حوزه  نوين  ابزارهای 
يا  مشتريان  باشگاه  مثل  مشتريان 

حاضرند  كه  دارد  وفادار  مشتريانی  كند،  استفاده  مشتريان  متمايزسازی 
شب را در مقابل فروشگاه به صبح برسانند تا در اولين روز ارائه محصول، 

آن را خريداری كنند.
همان طور كه می دانيد، چرخه عمر محصول، معموال به چهار مرحله شامل 
معرفی، رشد، بلوغ و افول تقسيم می شود. يك سازماِن محصول محور، به 
دنبال حداكثر كردن ارزشی است كه از دوره عمر هر محصول به دست 
كردن  حداكثر  دنبال  به  مشتری محور  سازمان  يك  مقابل،  در  می آورد. 
ارزشی است كه از هر مشتری كسب می كند. به عبارت ديگر اين سازمان، 

به دنبال افزايش ارزش دوره عمر هر مشتری )CLV( است.

تا  بر روی يك محصول تمركز می كنند  - شركت های محصول محور، 
آن را به مشتريان بيشتری بفروشند.

و  می كنند  تمركز  مشتری  يك  روی  بر  مشتری محور  شركت های   -
می كوشند تا بيشترين محصول ممكن را به او بفروشند.

از  با هم متفاوت هستند. چرخه محصول محوری  اين دو ارزش كامال   
و  می شود  شروع  نياز،  يك  كردن  برآورده  برای  متفاوت  محصولی  خلق 
به فروش اين محصول به تمامی مشتريانی كه به آن نياز دارند، منتهی 
می گردد. در مقابل، چرخه مشتری محوری از برقراری ارتباط تك به تك 
به  را  خدمات  و  محصوالت  از  سبدی  و  می شود  شروع  مشتری  هر  با 
صورت ويژه برای او سفارشی سازی 

می كند.
و  محصول محوری  آيا 
هستند؟  تضاد  در  مشتری محوری 
نياز  يك  ابتدا  است  بهتر  آيا 
با  و  كنيم  پيدا  را  برآورده نشده 
به  آن،  برای  محصول  يك  ارائه 
يا  بپردازيم؟  مشتری  جستجوی 
گادين،  ِست  آقای  قول  به  كه  اين 
برای  مشتری  جستجوی  جای  به 
محصوالت، بايد به دنبال محصول 
با  باشيم؟  مشتريانمان  برای 
كه  می شويم  متوجه  تامل  كمی 

نويسنده: مجيد برقی

85 صنعت نساجی و پوشاک  مرداد 97، شمــــاره 291



مدیریت، بازاریابی

راهکارهایی برای شروع كسب وكار 
در شرایط دشوار اقتصادی

شـروع يـك كسـب وكار جديـد كار سـختی 
اسـت و وقتـی كشـوری در شـرايط اقتصادی 
دشـوار قـرار می گيـرد، ايـن كار سـخت تر هم 
می شـود. دليـل آن هـم تـا حـدی اين اسـت 
كـه وقتـی بازارهـای اعتبـاری در تنگنـا قـرار 
می گيرنـد، تاميـن مالـی دشـوار می شـود. بـه 
همين دليـل صاحبان كسـب وكارهای كوچك 
بـا  متناسـب  كسـب وكاری  طرح  هـای  بايـد 
عبـارت  بـه  كننـد.  تهيـه  موجـود  شـرايط 
تاميـن  از  سـهمی  می خواهيـد  اگـر  ديگـر، 
پيش بينی هـای  بايـد  باشـيد،  داشـته  مالـی 
داريـد،  دسـت  در  كـه  پولـی  از  واقع بينانـه 
وارد  می خواهيـد  پـول  چقـدر  باشـيد:  داشـته 
كسـب وكارتان كنيـد، چقـدر پـول بايـد اضافه 

جبـران  عملياتـی شـما  هزينه هـای  تـا  كنيـد 
شـود و چـه كاری بايـد انجـام دهيـد تـا بـه 
سـوی  بـه  می خواهيـد  اگـر  برسـيد.  سـود 
نظـر  در  را  زيـر  نـكات  بشـتابيد،  كارآفرينـی 
داشـته باشـيد تـا در شـرايط اقتصادی سـخت 
بتوانيـد كسـب وكار موفقـی راه انـدازی كنيـد.

اينكه  از  ۱( پيدا کردن منبع مالی: قبل 
حرفه ای  مشاوران  از  بدهيد،  وام  درخواست 
مرور  را  كسب وكارتان  طرح  كنيد  درخواست 
قلم  از  را  مهمی  چيز  شويد  مطمئن  تا  كنند 
برای  است.  دقيق  فرضيات تان  و  نينداخته ايد 
برويد:   زير  افراد  سراغ  می توانيد  كار  اين 
راه اندازی  كسب وكاری  خودش  كه  دوستی 

قرار  احتماال  كه  بانكی  مدير  است؛   كرده 
خبره.  حسابدار  يك  بدهد؛   وام  شما  به  است 
اگر  جديد،  بنگاه  برای  مالی  تامين  بر  عالوه 
اوليه خود را  نتوانستيد پيش بينی های درآمدی 
هم  پشتيبان،  مالی  برنامه  يك  كنيد،  محقق 
مالی شخصی  امور  هم  و  برای كسب وكارتان 
داشته  نقدی  ذخاير  بايد  همچنين  كنيد.  ايجاد 
كافی  بودجه  ماه   ١٢ تا   ۶ اندازه  به  تا  باشيد 
برای پرداخت  ضروری ترين بدهی های خود را 

باشيد. و...( داشته  بيمه  )اجاره، حق 

وقتـی  هوشـمندانه:  بازاريابـی   )۲
سـر  بـه  نابسـامان  وضعيـت  در  اقتصـادی 
بـه  جديـد  كسـب وكار  يـك  شـروع  می بـرد، 

محصول محوری و مشتری محوری، با هم در تعارض نيستند. حتی تاكيد 
است  ممكن  ديگری،  به  پرداختن  بدون  دو،  اين  از  يكی  بر  حد  از  بيش 

سازمان را به شكست نزديك كند.
بر روی  را  تمام تمركز خود  استراتژی های محصول محور،  اتخاذ  با  اگر 
خطا  به  شويم،  غافل  مشتری  از  و  بگذاريم  محصول  فنی  ويژگی های 
حاضر  كس  هيچ  نيست.  كافی  تنهايی  به  هم  مشتری محوری  رفته ايم. 
 Don آقای  برآورده نمی كند.  را  نيازهايش  را بخرد كه  نيست محصولی 
دو  اين  يكپارچه  تحليل  برای  كاربردی  و  خالقانه  الگويی   Peppers
به  است.  قابل مشاهده  پيوست  نمودار  در  است كه  ارائه كرده  استراتژی 
اعتقاد آقای پِپِرز، يك سازمان برای موفقيت در شرايط رقابتی بايد دو كار 

را به صورت همزمان و به خوبی انجام بدهد:

١- قادر باشد يك نياِز مشتريان را شناسايی و برآورده كند.

٢- مشتريانی را پيدا كند كه به دنبال برآورده كردن آن نياز هستند.

توسط  نياز  برآورده شدن  »ميزان  بيانگر  محور عمودی  نمودار،  اين  در 
ترتيب  اين  به  است.  مشتريان«  »تعداد  بيانگر  افقی  محور  و  مشتريان« 
می توانيم مشتری محوری را در راستای محور عمودی و محصول محوری 
رقابتی محصول محور،  استراتژی  كنيم.  ترسيم  افقی  راستای محور  در  را 
»افزايش  جهت  در  و  است  مشتری  تعداد  حداكثر  كردن  پيدا  دنبال  به 
روی  بر  تمركز  با  مشتری محور،  استراتژی  می كند.  تالش  بازار«  سهم 
از  سهم  »افزايش  پی  در  آن،  كردن  برآورده  و  مشتری  هر  نيازهای 
مشتری« است. اين مدل مفهومی، به زيبايی رابطه بين محصول محوری 
تا  و كمك می كند  نمايش می گذارد  به  سازمان  در  را  مشتری محوری  و 
تمامی فعاليت های سازمان برای افزايش سهم از بازار و سهم از مشتری، 

به صورت يكپارچه، هم افزا شوند.

مترجم: مريم رضايی
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خالقيـت و نبـوغ نيـاز دارد. عناصـر بازاريابـی 
را در طـرح كسـب وكارتان بيشـتر مـورد توجه 
چيـزی  چـه  دقيقـا  اسـت  قـرار  دهيـد.  قـرار 
بفروشـيد، مشـتريان هـدف شـما چـه كسـانی 
را  خـود  خدمـات  يـا  محصـوالت  هسـتند، 
چگونـه قيمت گـذاری می كنيـد و برنامـه شـما 

چيسـت؟ كسـب وكار  توسـعه  بـرای 
بـا در نظـر گرفتن بازارهای گوشـه، شـانس 
بهتـری برای موفقيـت خواهيد داشـت. پايگاه 
مشـتريان اصلـی خـود را مشـخص كنيـد تـا 
بـرای بازاريابـی اسـتراتژيك تر بـا گروه هـای 
كوچك تری سـروكار داشـته باشـيد. به عنوان 
مثـال، اگـر خدمات حرفـه ای خاصـی را برای 
زنـان ارائـه می دهيـد، ببينيـد می توانيـد آنهـا 
دامنـه  يـك  در  كوچك تـر  گروه هـای  بـه  را 
جغرافيايـی  موقعيـت  يـا  شـغل  نـوع  سـنی، 

كنيد؟ محـدود 
فرامـوش نكنيـد كه بايـد رقابت را به شـدت 
تحت نظـر داشـته باشـيد. تحليل هـای رقابتـی 
انجـام دهيـد و ببينيـد ديگـران چـه كارهايـی 
تكنيك هـای  كـدام  از  و  می دهنـد  انجـام 
اسـتفاده  كسـب وكار  ايجـاد  بـرای  بازاريابـی 
ايجـاد  محصـول  در  تغييـری  آيـا  می كننـد. 
آورده انـد؟  پاييـن  را  قيمـت  آيـا  كر ده انـد؟ 
خالقانـه ای  تبليغاتـی  تاكتيك هـای  از  آيـا 
رقبايتـان  بدانيـد  بايـد  می كننـد؟  اسـتفاده 
كجـا قـرار گرفته انـد و سـپس بـرای به دسـت 
آوردن سـهم بـازار، خودتـان را متمايـز كنيـد. 
بـه عنـوان مثال، بررسـی كنيـد كه رقبـا كجا 
فعاليتـی ندارنـد و كـدام مشـتريان احتمالی را 
از دسـت داده اند، سـپس آن بخـش از بازار را 

در دسـت خودتـان بگيريـد.

انتظـارات  کنيـد:  شـروع  کوچـک   )۳
و هزينه هـای خـود را تـا جايـی كـه ممكـن 
كنيـد  شـروع  كوچكـی  مقيـاس  از  اسـت 
رونـق  كسـب وكارتان  وقتـی  سـپس  و 
گرفـت، بـرای توسـعه برنامـه بريزيـد. طـرح 
كسـب وكارتان را مـرور كنيـد و آنچـه بـرای 
شـروع نياز داريـد را دوبـاره بررسـی كنيد. به 

عنـوان مثـال ببينيـد آيـا می توانيـد از مـكان 
شـروع  را  كارتـان  ارزان تـری  و  كوچك تـر 
كنيـد يـا فعال دفتـر فيزيكی نداشـته باشـيد و 
مجـازی فعاليـت كنيد؟  بعـد از اينكه در مورد 
بهتريـن و مقـرون به صرفه تريـن فضـای كار 
تصميـم گرفتيـد، بـه نيازهـای كاركنـان خـود 
فكـر كنيـد. قبـل از اسـتخدام نيروهـای تمام 
پـر  بايـد  كنيـد چـه پسـت هايی  فكـر  وقـت، 
شـوند و آيـا می تـوان از نيروهـای موقـت يـا 
مزايايـی  در مـورد  اسـتفاده كـرد؟  نيمه وقـت 
كـه می توانيـد بـه كاركنـان بدهيـد واقع بيـن 
بـرای  هـم  و  خودتـان  بـرای  هـم  باشـيد. 
كاركنـان بهتـر اسـت كـه در ابتـدای كار در 
رابطـه بـا پرداخت مزايـای ثابـت و قابل توجه 
وعـده ای داده نشـود كـه در بلندمـدت نتوانيد 
از پـس پرداخـت آن برآييـد. هـر وقـت سـود 
افزايـش  دوره ای  بـه صـورت  كسـب وكارتان 
پيـدا كـرد، می توانيـد بـرای كاركنـان پـاداش 
افزايـش  ايـن  در  را  آنهـا  و  بگيريـد  درنظـر 

سـود سـهيم كنيـد.  

۴( استفاده از تکنولوژی به نفع خود: 
برای  را  زيادی  راه های  می تواند  تكنولوژی 
شما  پای  پيش  سود،  افزايش  و  پول  پس انداز 

مثال: عنوان  به  بگذارد. 
طريـق  از  فـروش  بـا  را  خـود  بـازار   •

دهيـد. توسـعه  آناليـن  كانال هـای 
الكترونيكـی  يـا  چاپـی  تبليغـات  به جـای   •
شـبكه های  يـا  ايميلـی  بازاريابـی  از  گـران ، 

كنيـد. اسـتفاده  اجتماعـی 
كـه  روزنامه هايـی  و  وبت سـايت ها  از   •
رهبـران  و  كارآفرينـان  مـورد  در  مطالبـی 
بهـره  می كننـد،  منتشـر  موفـق  كسـب وكار 

ببريـد.
• وب سـايت خـود را بهينه سـازی كنيـد تـا 
مـورد  در  مشـابهی  موضـوع  مشـتری  وقتـی 
جـزو  می كنـد،  جسـت وجو  شـما  محصـول 

بيايـد. بـاال  مرورگرهـا  در  سـايت ها  اوليـن  
به صرفـه  مقـرون  بازاريابـی  ابزارهـای   •
طريـق  از  را  وبينارهـا  يـا  پادكسـت ها  مثـل 

كنيـد. توليـد  خـود  وب سـايت 
آناليـن  مشـتری  وفـاداری  برنامـه  يـك   •
توصيه هـای  آن  در  كـه  كنيـد  ايجـاد 
تخفيف هـا  و  فـروش  مـورد  در  پيشـرفته ای 

باشـد. شـده  مطـرح 

۵( شـبکه، شـبکه و شـبکه: تـا جايـی 
جامعـه  در  فعـال  افـراد  بـا  می توانيـد  كـه 
خـود كـه شـما را بـه مشـتريان جديـد ارجـاع 
نقـش  كسـب وكارتان  توسـعه  در  و  می دهنـد 
از  نمی دانيـد  كنيـد.  برقـرار  ارتبـاط  دارنـد، 
شـبكه ای  گـروه  يـك  كنيـد؟  شـروع  كجـا 
اتـاق  بـا  يـا  كنيـد  پيـدا  محلـی  كسـب وكار 
سـعی  بگيريـد.  ارتبـاط  شـهرتان  بازرگانـی 
كنيـد بـه يـك انجمـن حرفـه ای بپيونديـد تـا 

ببريـد. بهـره  ديگـران  ايده هـای  از 

هزينه ها:  کاهش  برای  ايده هايی   )۶
خوبی  روش های  می تواند  ضعيف  اقتصاد  يك 
پنهان  را  دارد  وجود  پول  پس انداز  برای  كه 
تا  دارد  وجود  خالقانه ای  ايده های  اما  كند 
به  را  خود  استارت آپ  هزينه های  بتوانيد 

برسانيد: حداقل 
از  اوليـه  مـواد  و  ملزومـات  خريـدن   •
تعطيلـی  آسـتانه  در  كـه  كسـب وكارهايی 
هسـتند يـا می خواهنـد موجـودی كاالی خود 
بـرای  به ويـژه  موضـوع  ايـن  كننـد.  كـم  را 
آيتم هايـی مثـل لـوازم الكترونيكـی، ملزومات 

دارد. كاربـرد   ... و  اداری 
صاحبـان  ديگـر  بـا  كـردن  تهاتـر   •
را  كاری  اتحادهـای  امـكان  كسـب وكار. 
يـا  محصـوالت  تجـارت  بـا  و  كنيـد  بررسـی 
از  بـا كسـب وكارهای ديگـر، خيلـی  خدمـات 

كنيـد. جبـران  را  خـود  هزينه هـای 
• اگـر پـول كافـی بـرای پرداخـت هزينـه 
مشـاور حقوقـی نداريـد، از منابـع آناليـن كـه 
بازرگانـی  امـور  اطالعـات حقوقـی كافـی در 
اسـتفاده  می گذارنـد،  اختيـار  در  را  كشـورتان 

كنيـد.
 Investopedia منبع: 
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فرم اشتراک

نام:

اشتراک يکساله با پست سفارشی )تهران(:

حساب سيبا بانك ملی به شماره ٠١٠5١٧٣٢١5٠٠٩ به نام نشريه صنعت نساجی و پوشاك

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

لطفا پس از واريز وجه اشتراک، تصوير فيش بانکی يا رسيد واريز را به همراه فرم تکميل شده، به آدرس دفتر يا شماره 
فکس مجله ارسال نماييد و جهت پيگيری اشتراک با روابط عمومی نشريه »خانم شکوری« تماس حاصل فرماييد. 

آدرس دفتر مجله: تهران، خيابان سهروردی شمالی، خيابان شهيد توپچی، پالك ٣٠
تلفن: ۸۸5١۶٧٩٩ )١٠ خط(  فکس: ۸۸5٢5۸٧٢  کد پستی: ١55۸۸۴۴٣١٣

اطالعات مشترک

اطالعات پستی 

هزينه اشتراک

راهنمای اشتراک

نام خانوادگی:

شهرستان: شهر: استان:
آدرس:

پيش شماره:
فکس:

کد ملی: محل تولد:

اشتراک يکساله با پست عادی )تهران(:

حساب بانك پاسارگاد به شماره ١-٧٠٩٧٠٩٠-۸٠٠-٢٣٠ به نام جمشيد بصيری طهرانی

آخرين مدرک تحصيلی:

تلفن ثابت: 

اشتراک يکساله با پست عادی )شهرستان(:

رشته تحصيلی:

اشتراک يکساله با پست سفارشی )شهرستان(:

شــماره كارت بانك پاســارگاد 5٠٢٢٢٩١٠٠٧٣٠٧٢٩٩ به نام جمشيد بصيری طهرانی

زمينه فعاليت:

موبايل:

سمت در محل کار:
نام شرکت:

کد پستی:
ايميل:

نام مديرعامل:

صندوق پستی:
وبسايت:
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ITMA 2019 TO FOCUS ON SMART GARMENT 
TECHNOLOGIES

ITMA 2019, the world›s 
largest textile and garment 
technology exhibition, 

will focus on smart garment 
technologies as robots and 
artificial intelligence are set to 
revolutionalise the industry. 
The trade event scheduled to 
be held during June ,26-20 
2019 in Spain, is expected 
to feature a wide range of 
innovative solutions for 
manufacturing.
The exhibition will showcase an 
integrated textile and garment 
manufacturing value chain. 
In addition to machinery, 
exhibits will also include 
yarns, fibres and fabrics, and 
solutions for technical textiles 
and nonwovens, and garment 
making.
«The garment making 
industry is labour intensive 
and associated with low 
productivity. Things are set 
to change. Recently, there 
has been much publicity 
about ‹sewbots›, considered 
as a major breakthrough 
in garment automation. 
Manufacturers fast enough to 
ride the digital wave will find 
new opportunities and gain an 
edge over their competitors,» 

Fritz P Mayer, president of 
CEMATEX, which owns the 
ITMA exhibition, said in a 
press release.
«The digitisation of the 
fashion industry means that 
their suppliers will need 
to seamlessly integrate 
their design, material 
supply and production 
of the finished products. 
With integrated solutions, 
garment manufacturers will 
be able to respond well to 
fast and flexible production 
turnarounds and cut costs by 
increasing productivity and 
reducing wastes,» elaboated 
AE Roberts, managing director 
of ITMA Services, organiser of 
ITMA 2019.
«We are glad that there is 
a resurgence of textile and 
garment making in Europe as 
this benefits the Portuguese 
textile and apparel industry. 
Our manufacturers can 
be more competitive by 
improving competencies 
through branding, innovation 
and R&D,» said Paulo Vaz, 
general director of the Textile 
and Apparel Association of 
Portugal.
«By incorporating technological 

and creative innovation to 
differentiate our products, 
we can expand our markets. 
As such, it is critical for us 
to continually evaluate and 
invest in new technologies. 
ITMA 2019, which will be held 
in neighbouring Spain, will 
be an excellent platform for 
our manufacturers to explore 
integrated solutions, ranging 
from textile and garment 
technologies to fibres, yarns 
and fabrics,» Vaz added.
Besides a big display of 
technologies, fibres, yarns and 
fabrics, the exhibition will also 
host conferences and meetings 
that will add value to the visits 
of garment technology buyers, 
as well as brands and retailers.
«An exhibition such as ITMA 
2019, where we can explore 
all the solutions, from textile 
to garment making, and even 
materials, in one location is 
ideal for our members. We will 
be organising a delegation of 
top garment manufacturers 
to study the latest trends 
and source new technologies 
that we can implement in our 
factories,» said Vu Duc Giang, 
chairman of the Vietnam Textile 
and Apparel Association.
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 UZBEK TEXTILE EXPO TO BE HELD IN
SEPTEMBER 

 USTER LAUNCHES ULTIMATE TENSILE TESTER 

Uz Textile Expo will be 
held in Uzbekistan from 
September 5 to 7, 2018. 

This is an exhibition of technolo-
gies for the textile and garment 
industry in the CIS. It is expected 
to host the German National Pa-
vilion, Spanish National Pavilion, 
large expositions of Italian, Turk-
ish, Chinese, Indian, Swiss, South 
Korean textile machinery manu-
facturers, totaling over 400 well 
known companies and brands.
The business program will also in-
clude the Tashkent International 
Textile Conference dedicated to 

the development of the textile 
industry, roundtables, B2B and 
B2G sessions, exhibitors’ presen-
tations and many more.
The event will demonstrate the 
latest achievements and innova-
tions of the textile business and 
fashion industry of Uzbekistan 
and world leading manufactur-
ers along the entire production 
chain - from yarn to ready-made 
clothing.
Among the products presented 
at the exhibition will be yarn and 
fibers, fabrics / knitted fabrics, 
home textiles, technical textiles, 

textile haberdashery, trims and 
accessories, women’s / men’s / 
children’s clothes, hosiery, un-
derwear, clothes for sports and 
recreation, textile equipment and 
technologies.
To assist local manufacturers in 
expanding their exports abroad, 
the Special Bayer Program will be 
organized once again within the 
framework of the exhibition. Over 
the years, more than 500 major 
buyers from Russia, Ukraine, Be-
larus, Kazakhstan, Turkey and oth-
er countries have participated in 
this program.

The Uster Tensojet 5 is acknowledged not 
only as the industry’s ultimate Tensile tes-
ter but also a key element in the growth 

of a spinning mill’s profitability. With the launch 
of Uster Tensojet 5, the concept of Tensile test-
ing is extended to provide a total package: pre-
cise measurement of a yarn’s strength, combined 
with reliable protection against quality claims 
based on accurate forecasts of performance in 
later processes.
For yarn producers both quality and performance 
are essential if they are to meet the continually 
rising demands of their customers in the weaving 
and knitting mills. Yarns must have the look, feel 
and functionality to satisfy these requirements.

Uster is committed to meeting the industry’s need 
for increasingly effective and accurate Tensile test-
ing. For decades, Uster laboratory instruments have 
set the global standards for strength and elongation 
measurement of staple as well as filament, yarns. 
In 2018, a new generation has been launched. The 
Uster Tensorapid 5, the go-to tensile tester provid-
ing precise data, was introduced in March.
Minimum strength and elongation properties 
are needed to prevent a yarn breaking or being 
damaged in downstream operations as well as 
avoiding blemishes on end-products in weaving. 
Therefore, accurate Tensile-strength values are 
important, particularly for warp yarns, which are 
placed under tremendous stress.
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 TOP SUPPLIERS TO DISPLAY AT
 INTERTEXTILE SHANGHAI

Top suppliers from China and abroad will 
showcase their products to potential 
customers at the Intertextile Shanghai 

Home Textiles, to be held during August 30-27 in 
Shanghai. Amongst more than 1,100 exhibitors, 
the domestic and foreign leading players will 
be displaying all kinds of competitive, high 
performance products from the world’s top 
suppliers.
Among the exhibitors is Desenio (Belgium) which will 
showcase fabrics designed by in-house designers in 
Belgium. All its fabrics have passed 18 mechanical 
and fire-retardant tests including martindale wear 
resistance, pilling, wyzenbeek, seam slippage, 
tensile strength and elongation, tearing strength 
wing shaped, colour fastness, dimensional stability, 
washing, dry clean and ironing to ensure their 
sustainability. Desenio fabrics are also Oeko-Tex 100 
Standard-certified.
Elastron (Portugal) will their brands such as 
HydroCare and EasyToClean which have innovative 
treatments to enhance durability and reduce 
maintenance. Their new brand – Advanced Fabrics 
– is a selection of exclusive and advanced articles 
that have undergone special treatments such as 
fire and scratch resistance, and that can be cleaned 
with only water and are free of chemicals. Elastron 
Premium Leather, for example, lasts up to five times 
more than other general fabrics and is resistant to 
heat and flames, and wet and dry abrasion.
Hangzhou Longshi Textile (China) will introduce its 
multifunctional blackout series at the fair. Their 
products feature fire-retardant, noise-cancelling, 
thermal insulation and water-repellent properties. 
They have also acquired the Oeko-Tex 100 Standard 
certification and passed the EU REACH regulation.
Microfibres (US) with operating plants in the 

US and China will also showcase its products. It 
produces nylon velvet using flocking techniques. 
It MICROFIBRES brands are known for innovative 
design and superior quality. The majority of the 
company’s products are made with nylon 66 which 
produces very soft but durable products that are 
also Oeko-Tex-certified.
Due to the growing middle and upper classes in 
China, consumers’ buying trends have shifted from 
buying single home textile products to a combination 
of items with one particular design trend. Matching 
this trend, a number of whole home exhibitors that 
provide one-stop services, from selecting home 
textile products to giving home decoration ideas, 
have been under the limelight in recent editions of 
Intertextile Shanghai Home Textiles – and 2018 is no 
exception.
This year, visitors can also discover some of the 
distinctive whole home companies such as Coomo 
Home which imports mid-range to high-end 
products to the China market. It has gained more 
than 1,000 product patents, and has its own design 
team for customising interior design solutions.
Another featured exhibitor, Mulei Textile, specialises 
in all kinds of linen products ranging from bedding 
and curtains to sofa upholstery, carpets and 
more. It will demonstrate how to create a green, 
environmentally friendly and healthy living space. 
A supplier of Ikea, Maisons, Depot and Intratuin, 
Casa›I Do is another whole home exhibitor that 
excels at making use of colour mixtures, nature and 
plants, metal and gold to create different themes 
for whole home decoration and products.
Intertextile Shanghai Home Textiles – Autumn 
Edition is organised by Messe Frankfurt (HK), the 
Sub-Council of Textile Industry, CCPIT, and the China 
Home Textile Association (CHTA).
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 DEVELOPMENT IN EMBROIDERY
YARN COLORING 

 UNCERTAIN TRADE POLICIES MAY DISRUPT 
GLOBAL COTTON MARKET

Coloreel, based in Sweden, has gone into a 
partnership with Ricoh, an inkjet technol-
ogy leader. The partnership will launch an 

EU-supported innovation which increases design 
options, improves production efficiency and mini-
mises the environmental impact.
With the support of EU funding, Coloreel has developed 
technology which achieves high-quality textile thread 
coloring on demand during production. The unit to be 
launched later this year will be developed with Ricoh, 
which will build one of its major sub-systems based on 
its inkjet printing technology. It is intended to be used 
in conjunction with existing industrial embroidery ma-
chines and will improve production efficiency and ex-
pand the range of unique designs possible.

The project uses one thread reel instead of several, 
opening up embroidery design to new colors and 
gradients which can now be combined in innovative 
ways, for example, for smooth color shifting and shad-
ing. By instantly coloring a white base thread during 
embroidery production, Coloreel enables freedom to 
create unique embroideries offering completely new 
combinations of colors.
Development of the thread coloring unit was undertak-
en with Ricoh’s engineers in Japan and England, in tan-
dem with Coloreel’s engineers in Sweden. Working with 
specialists in computer software and hardware along-
side mechanics, chemistry and physics has meant the 
project could develop this disruptive technology from 
a synthesis of cutting-edge solutions across disciplines.

Trade relations between the US—the world’s 
largest cotton exporter—and China—the 
world’s largest cotton consumer—are tense. 

China has announced a 25 per cent tariff on un-
combed US cotton that is scheduled to go into effect 
on July 6, 2018. The uncertain trade policies along 
with tight markets create uncertainty in the short-
term in global cotton markets.
Cotton demand is up, especially in Asia and South 
Asia, but drought conditions in the West Texas region 
of the US and the potential of new tariffs on cotton are 
serious concerns—and one of the reasons that pric-
es have dropped from a season-high of 102 cents per 
pound, according to the July 2018 edition of Cotton 
This Month, released by the International Cotton Ad-
visory Committee (ICAC).

However, the current price for cotton is still high-
er than the season average to date—87 cents per 
pound—and considerably higher than the 20-year his-
torical average of 73 cents per pound. The ICAC price 
forecast for 2017-18 is 86 cents per pound. For 2018-
19, the ICAC secretariat is projecting the average price 
to end between 66 and 107 cents per pound.
While both production and consumption are project-
ed to increase in 2017-18, higher production will result 
in world stocks increasing 3 per cent to 19.3 million 
tonnes, following two seasons of continual decreases in 
global stocks. Consumption in 2018-19 is projected to 
grow 5 per cent to 27.4 million tonnes with production 
projected at 25.9 million tonnes. With consumption ex-
pected to outpace production in 2018-19, global stocks 
are expected to decrease to 17.8 million tonnes. 
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 DECREASE IN YARN AND FABRIC
 PRODUCTION IN Q4/17:ITMF 

The International Textile Manufacturers 
Federation (ITMF) is an international 
forum for the world’s textile industries, 

dedicated to keeping the world-wide mem-
bership constantly informed through surveys, 
studies and publications, participating in the 
evolution of the industry’s value chain and 
through the organisation of annual confer-
ences as well as publishing considered opin-
ions on future trends and international devel-
opments.
The ITMF recently published its State of Trade 
report for the fourth quarter of 2017. As per 
the report, global yarn production decreased 
by 23 per cent between the third and fourth 
quarter of 2017. Output reductions in Brazil by 
23 per cent, Asia by 14 per cent, and the U.S.A. 
by 4 per cent balanced out the increase in Af-
rica by 12 per cent and Europe by 15per cent.
Stable stocks
All surveyed countries, apart from Brazil and 
Germany, expect a decrease in yarn output in 
the first quarter of 2018. Global yarn stocks 
were stableDecrease in yarn and fabric pro-
duction in Q4 17 001 between the third and 

fourth quarter of 2017. A reduction in Brazil of 
11 per cent, Egypt of 9 per cent, and Europe 4 
per cent was cancelled out by a 3 per cent in-
crease in Asia. Altogether, yarn stocks reached 
96 per cent of their previous year level for the 
same quarter. Yarn orders increased on average 
between the third and fourth quarter of 2017. 
The order contraction in Korea Rep. has been 
compensated by positive trends in the other re-
porting countries.
Decrease in global index
The global fabric production decreased from 
third quarter by 2 per cent. A respective 12 per 
cent and 2 per cent contraction in Brazil and Asia 
drove the world average in the negative range. 
Fabric output, however, increased by 6 per cent 
and 10 per cent in Africa and Europe respective-
ly. The world output level reached 95 per cent of 
its Q4/16 level. Europe and Brazil are expected to 
increase production in the first quarter of 2018.
In the fourth quarter of 2017, the global fabric 
stock level slightly grew by 3 per cent. This in-
crease was driven by Brazil, and elevated the in-
dex of fabrics stocks by 3 per cent above the fourth 
quarter of 2016. In 2017, stocks have been stable 
in Asia and the U.S.A. They increased steadily in 
Europe and Brazil and constantly decreased in 
Egypt. On an average, fabric orders declined by 23 
per cent between the third and fourth quarter of 
2017 in the countries under review. The growth 
of 11 per cent and 2 per cent in Egypt and Europe 
was not sufficient to compensate for the reduc-
tions of 31 per cent in Brazil. The global index for 
fabric orders decreased by 3 per cent since the 
fourth quarter of 2016.
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 PREMIERE VISION PARIS TO HOST
 1964 EXHIBITORS

Première Vision Paris, the 
global leader in upstream 
fashion trade shows, will 

play host to 1964 exhibitors 
and 143 new companies from 
57 countries in September this 
year. The trade show is dedicat-
ed to the autumn winter 2019-
20 collections. The upcoming 
edition of the show will high-
light the sport and technical of-
fer from its exhibitors.
All exhibitors belonging to the 
sport and tech sector will be 
present in the heart of Hall 6. Fo-
rum Sport & Tech (formerly the 
Tech Focus Forum) will present 
high-performance and creative 
materials and prototypes of fin-
ished products in a deliberately 
more evocative and informative 
display. A dedicated programme 
of conferences will also take 
place.
This September, Première Vision 
Paris is strengthening its strategy 
of enriching the manufacturing 
sourcing offer, a strategy initiat-
ed in 2017, to address a changing 
market seeking complementary 
and more diversified solutions 
- proximity, volume and special-
ised sourcing, said the organiser 
in a press release.
Adding to Première Vision Man-

ufacturing, the show of fash-
ion-manufacturing specialists 
from the Euro-Mediterranean 
basin and the Indian Ocean, the 
show is proposing an expanded 
range of solutions dedicated to 
manufacturing sourcing, with 
3 initiatives: a new space ded-
icated to the manufacturing of 
leather items; an area special-
ised in fashion manufacturing 
solutions from the Asia-Pacific 
region; and an event to highlight 
the know-how of Portuguese 
manufacturers.
In the upcoming edition of the 
trade show, the Smart Square, 
the space dedicated to responsi-
ble creation, will double in size. 
It will expand its offer of prod-
ucts, innovations and services by 
developing an area dedicated to 
alternative materials proposed 
by 25 new companies.
The Première Vision Marketplace, 
a BtoB e-commerce platform that 
is a first for the industry, will be 
inaugurated and go online during 
the September show.
“In a still fragile economic con-
text and a fashion world see-
ing growing retail digitalisation 
and fragmented collections, 
Première Vision is bolstering its 
offer by expanding the shows’ 

experience through its own BtoB 
e-commerce site. Manufactur-
ers and buyers will now be able 
to prolong their relationships 
throughout the year – so as to 
increase business opportunities 
for suppliers and facilitate sourc-
ing for brands,” said the press 
release.
Première Vision will also highlight 
the many facets of textile design 
and illustrate the close links be-
tween art and textile creation at 
the Designs Factory. In the heart 
of Hall 5, the organiser will set up 
an artist’s studio that looks like 
an industrial showroom where 
the exhibition’s textile designers, 
like artists, will present their lat-
est textile creations for autumn 
winter 2019-20.
Forum PV Perspectives is slated 
to take place on the first day of 
the show to announce the win-
ners of the 10th PV Awards, an 
annual event dedicated to cre-
ativity. A ceremony will be help 
to celebrate the 10th anniver-
sary of the PV Awards. It will be 
presided over Belgian designer 
Olivier Theyskens.
Première Vision Paris will take 
place from September 19-21, 
2018 at Parc Des Expositions 
Paris Nord Villepinte.
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 YARN EXPO-AUTUMN, ITMA ASIA + CITME TO 
HAPPEN CONCURRENTLY IN MID-OCTOBER 

The scale and importance of China In-
ternational Import Expo (CIIE) – an ini-
tiative launched personally by Chinese 

President Xi Jinping at a Belt & Road Forum in 
2017 and hosted by the country’s Ministry of 
Commerce – has necessitated the renovation 
of three halls at the National Exhibition and 
Convention Center for two months starting 
early September. The unavailability of the full 
fairground has led to the decision of moving 
Yarn Expo Autumn two weeks later to October 
15-17. Therefore, this year, Yarn Expo Autumn 
will now not be held at the same time as Inter-
textile Shanghai Apparel Fabrics-Autumn edi-
tion rather it will take place concurrently with 
the biennial ITMA Asia + CITME which runs for 
two extra days until October 19.

A change of date
“The unavailability of halls was unforeseen 
but upon notice from the fairground, we as-
sessed all possible alternatives for hosting the 
fair. While it is unfortunate that for this edi-
tion, it will not be taking place concurrently 
with Intertextile Shanghai Apparel Fabrics, we 

are confident that the same strong business 
results can still be achieved alongside ITMA 
ASIA + CITME. With over 1,600 textile machin-
ery manufacturers and some 100,000 trade 
buyers from different textile sectors taking 
part in ITMA ASIA + CITME, Yarn Expo exhibi-
tors will have abundant opportunities to meet 
buyers of apparel fabrics and home textiles 
as well as garment manufacturers,” informed 
Wendy Wen, senior general manager, Messe 
Frankfurt (HK) Ltd.
Yarn Expo Autumn is Asia’s leading trade plat-
form for the yarn and fibre industry, with qual-
ity suppliers from around the world showcas-
ing natural andYarn Expo Autumn ITMA Asia 
CITME to happen concurrently in mid Octo-
ber 001 blended yarns including cotton, wool, 
flax, and man-made fibres and yarns, as well 
as specialty products including elastic, fancy 
and blended yarns. Last year’s Autumn Edi-
tion attracted 493 exhibitors from 13 countries 
and regions, and 17,185 trade buyers from 84 
countries and regions. The fair is organised by 
Messe Frankfurt (HK) Ltd and the Sub-Council 
of Textile Industry, CCPIT.
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Yarn Expo-Autumn, ITMA Asia + CITME to hap-
pen concurrently in mid-October
- The scale and importance of China International 
Import Expo (CIIE) – an initiative launched person-
ally by Chinese President Xi Jinping at a Belt & 
Road Forum in 2017 and hosted by the country’s 
Ministry of Commerce – has necessitated the ren-
ovation of three halls at the National Exhibition and 
Convention Center for two months starting early 
September....page95

Premiere Vision Paris to host
1964 exhibitors
- Première Vision Paris, the global leader in upstream 
fashion trade shows, will play host to 1964 exhibitors 
and 143 new companies from 57 countries in Sep-
tember this year. The trade show is dedicated to the 
autumn winter 2019-20 collections...page94

Decrease in yarn and fabric
production in Q4/17:ITMF
- The International Textile Manufacturers Federation 
(ITMF) is an international forum for the world’s tex-
tile industries, dedicated to keeping the world-wide 
membership constantly informed through sur-
veys, studies and publications, participating in the 
evolution of the industry’s value chain and through 
the organisation of annual conferences as well as 
publishing considered opinions on future trends and 
international developments...page93

Uncertain trade policies may disrupt global 
cotton market
- Trade relations between the US-the world’s larg-

est cotton exporter—and China—the world’s largest 
cotton consumer—are tense. China has announced 
a 25 per cent tariff on uncombed US cotton that is 
scheduled to go into effect on July 6, 2018. The 
uncertain trade policies along with tight markets 
create uncertainty in the short-term in global cotton 
markets....page92

 Top suppliers to display at Intertextile Shanghai
- Top suppliers from China and abroad will showcase 
their products to potential customers at the Intertextile 
Shanghai Home Textiles, to be held during August 
27-30 in Shanghai. Amongst more than 1,100 exhibi-
tors, the domestic and foreign leading players will be 
displaying all kinds of competitive, high performance 
products from the world’s top suppliers...page91

 Uzbek textile expo to be held in September
- Uz Textile Expo will be held in Uzbekistan from Sep-
tember 5 to 7, 2018. This is an exhibition of technolo-
gies for the textile and garment industry in the CIS. It is 
expected to host the German National Pavilion, Spanish 
National Pavilion, large expositions of Italian, Turkish, 
Chinese, Indian, Swiss, South Korean textile machinery 
manufacturers, totaling over 400 well known companies 
and brands...page90

ITMA 2019 to focus on smart garment technologies
- ITMA 2019, the world›s largest textile and garment 
technology exhibition, will focus on smart garment 
technologies as robots and artificial intelligence are set 
to revolutionalise the industry...page89
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