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1397 شـورای  7 مهرمـاه  در جلسـه شـنبه 
عالـی هماهنگـی اقتصـادی سـران قـوا که به 
ریاسـت آقای حسـن روحانی رئیـس جمهوری 
بانک مرکـزی  سیاسـت های  شـد،  تشـکیل 
ارز تصویـب شـد کـه  بـازار  جهـت مدیریـت 
کلیـه  ارزی،  سیاسـت های  ایـن  موجـب  بـه 
شـدند  موظـف  غیرنفتـی  صادرکننـدگان 
ظـرف سـه مـاه بعـد از صـادرات، ارز حاصـل 
از صـادرات خـود را در سـامانه نیمـا عرضـه 
بانـک مرکـزی  ترتیبـی کـه  بـه  یـا  و  کـرده 
معیـن می کنـد ارز حاصـل از صـادرات خـود 
اواخـر  برگرداننـد.  اقتصـادی  چرخـه  بـه  را 
در  دیگـری  اثرگـذار  تصمیـم  نیـز  مهرمـاه 
ارزی  معـاون  و  شـد  گرفتـه  صـادرات  مـورد 
بانـک مرکـزی در نامـه ای به رئیس سـازمان 
صادرکننـدگان  کـرد  تاکیـد  تجـارت  توسـعه 
کاال بـه عراق و افغانسـتان بایـد ارز حاصل از 
صـادرات را بـه کشـور برگرداننـد در حالی که 
ایـن گروه پیشـتر اجـازه یافته بودنـد صادرات 
خـود را به صـورت ریالی انجـام داده و الزامی 

نداشـتند. ارز  بازگردانـدن  بـه 
بـه  آن  از  کـه  سیاسـت ها  ایـن  مجموعـه 
صادرکننـدگان  بـرای  ارزی  پیمان سـپاری 
تعبیـر می شـود، در یک ماه گذشـته مشـکالت 
عدیـده ای بـرای صادرکننـدگان کشـور ایجاد 
کـرده و بسـیار از آنهـا نیز تا مشـخص شـدن 
شـرایط و بـه دلیل اینکـه نمی تواننـد تضمینی 
بـرای بازگشـت ارز حاصـل از صـادرات ظرف 
متوقـف  را  خـود  بدهنـد، صـادرات  مـاه  سـه 

کـرده یـا کاهـش داده اند.
همچنیـن موضوع اخذ پیمـان از صادرکنندگان 

بابـت بازگشـت ارز حاصل از صـادرات، انتقادات 
داشـته  همـراه  بـه  اجـرا  شـیوه  در  را  زیـادی 
اسـت، و فعـاالن اقتصـادی معتقدنـد این شـیوه 
نبایـد عـام و بـرای همـه صادرکننـدگان باشـد. 
از زمسـتان سـال گذشـته کـه نـرخ ارز رو بـه 
و  شـد  آغـاز  ارزی  بحـران  گذاشـت،  افزایـش 
پی درپـی  و  متفـاوت  بخشـنامه های  بـا  دولـت 
نـه تنهـا بحـران را حـل نکـرده بلکـه فعـاالن 
اقتصـادی را نیـز دچار سـردرگمی و بی اعتمادی 
بـه سیاسـت های دولـت نمـوده اسـت. همه این 
تصمیمـات خلق السـاعه و اغلب غیرکارشناسـی 
مشـکالت عدیده ای را بـرای فعـاالن اقتصادی 

به وجـود آورده اسـت.
بخشـنامه پیمان سـپاری ارزی بـه ایـن دلیل 
صـادر شـده کـه بـه اعتقـاد مسـئولین، برخی 
از صادرکننـدگان ارز خـود را بـه سـامانه نیمـا 
برگشـت نداده انـد. امـا طبـق نظر کارشناسـان 
خـود  ارز  کـه  صادرکنندگانـی  ایـن  مسـلما 
خصوصـی  بخـش  از  نداده انـد  برگشـت  را 
نمـی  باشـند و منظـور شـرکت های خصولتـی 
ماننـد پتروشـیمی و محصـوالت پایـه  نفتـی و 
صادراتـی  ارز  کـه  هسـتند  فلـزی  کانی هـای 

خـود را بـه بـازار تزریـق نکرده انـد.
اسـت  آمـده  مرکـزی  بانـک  بخشـنامه  در 
شـامل  غیرنفتـی  کاالهـای  گـروه  سـه  کـه 
محصوالت پتروشـیمی، فـوالد و فلزات رنگین 
کـه 80 درصـد از صـادرات غیرنفتی کشـور را 
شـامل مـی شـوند، بـه موجـب پیمان سـپاری 
ارزی، بـه بازگردانـدن ارز حاصـل از صـادرات 
ایـن  شـدند.  مکلـف  مـاه  دو  از  پـس  خـود 
رویـه، یعنـی بازگشـت ارز حاصـل از صادرات، 

۲0 درصـد دیگـر کاالهـای صادراتـی  بـرای 
غیرنفتـی، نیـز الزم االجـرا گردیـد. لکـن بـر 
واردات  و  قانـون صـادرات   13 مـاده  اسـاس 
کلیـه کاالهـای صادراتی کشـور )به اسـتثنای 
نفـت خـام و فرآورده هـای پایین دسـتی آن که 
تابـع مقـررات خـاص خـود اسـت(، از هرگونه 
لـذا  معـاف می باشـند  ارزی  پیمـان  یـا  تعهـد 
قانـون  مغایـر  ارزی  پیمان سـپاری  بخشـنامه 
می باشـد. ایـن پیمـان سـپاری عـالوه بـر این 
کـه غیرقانونـی می باشـد، مشـکالتی را بـرای 

می نمایـد. ایجـاد  صادرکننـدگان 
تولیـد  بـر  اثـر منفـی  ارزی  پیمـان سـپاری 
بیشـتر  اوال  کـه  چـرا  دارد؛  صـادرات  و 
کاالهایـی  تولیدکننـدگان  صادرکننـدگان، 
بـه  نیازمنـد  تولیـد  ادامـه  بـرای  هسـتند کـه 
واردات مـواد اولیـه هسـتند و در واقع، بیشـتر 
خـود  نیازهـای  بـرای  را  خـود  صادراتـی  ارز 
اسـتفاده مـی نماینـد و چنانچـه ارز صادراتـی 
تامیـن  بـرای  بفروشـند  بانـک  بـه  را  خـود 
اثـر  نیازهـای خـود دچـار مشـکل می شـوند. 
منفـی این مسـئله زمانی بیشـتر خود را نشـان 
بـه  را  خـود  ارز  صادرکننـدگان  کـه  می دهـد 
می کنـد  اعـالم  مرکـزی  بانـک  کـه  قیمتـی 
اولیـه و  تبدیـل کـرده و بـرای واردات مـواد 
تجهیـزات خـود مجبـور باشـند ارز را از بـازار 

نماینـد. تهیـه  آزاد 
ارز  نـرخ  مابه التفـاوت  دلیـل  بـه  ثانیـا 
حاضـر  صادرکننـدگان  وارداتـی،  و  صادراتـی 
صادراتـی  ارز  بازگردانـدن  بـرای  تعهـد  بـه 
اوضـاع  ایـن  در  نتیجـه  در  و  نیسـتند  خـود 
کسـاد و رکـود بـازار، تولید و صـادرات کاهش 
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می یابـد و نتیجـه ای کـه منظـور سیاسـت گذار 
می باشـد،  بـازار  در  ارز  بیشـتر  عرضـه  بـرای 
حاصـل نمی گـردد. بنابرایـن بـه دالیـل فوق، 
صادرکننـده حتـی حاشـیه سـود خـود را نیـز 
و  کاال  قاچـاق  نتیجـه  در  و  ننمـوده  دریافـت 
خـروج غیرقانونـی آن رواج پیـدا کـرده و در 
ارز  سـیاه  بـازار  گسـترش  بـه  منجـر  نهایـت 
و افزایـش قیمـت آن خواهـد شـد. همچنیـن 
ایـن رویـه دخالـت دولـت را افزایـش داده و 
امـکان بـروز فسـاد و رشـوه و عـدم شـفافیت 
نیـز  را  صادرکننـدگان  مالـی  حسـاب های  در 

می دهـد. افزایـش 
نکتـه دیگـر اینکه، بر اسـاس این بخشـنامه، 
تنهـا ۵ درصـد از ارزش فـوب کاالی صادراتی 
و  بازاریابـی  هزینه هـای  تامیـن  منظـور  بـه 
تبلیغـات و غیـره در اختیـار صادرکننده خواهد 
بـود و 9۵ درصـد بایسـتی به چرخـه اقتصادی 
هزینه هـای  مسـلما  شـود.  داده  بازگشـت 
و  بـود  خواهـد  ایـن  از  بیـش  صادرکننـده 
را  بیشـتری  درصـد  بایسـتی  سیاسـت گذار 
نمایـد.  بـرای هزینه هـای صادرکننـده لحـاظ 
همچنیـن در ایـن بخشـنامه یکی از روش های 
تسـویه و رفـع تعهـد بـه منظـور بازگردانـدن 
ارز بـه چرخـه اقتصـاد کشـور، واردات در برابر 
صـادرات بـا اشـخاص ثالـث می باشـد. امـا از 
آنجـا کـه واردکننـدگان بـرای ثبـت سـفارش 
از سـه مـاه منتظـر می ماننـد،  معمـوال بیـش 
عمـال بازگشـت ارز بـه چرخـه اقتصـاد بیشـتر 
هـدف  و  می انجامـد  طـول  بـه  مـاه  سـه  از 

نمی شـود. تامیـن  سیاسـت گذار 
کـه  فعلـی  شـرایط  در  دیگـر،  طـرف  از 
چگونـه  هسـتند  تحریـم  کشـور  بانک هـای 
کشـور  بانک هـای  بـه  را  ارز  می تـوان 
در  بایـد  یـا  ارز  بازگشـت  بـرای  داد؟  انتقـال 
کشـورهای مقصـد حسـاب بانکـی باشـد و یـا 
بـا  کـه  معتبـری  و  مجـاز  صرافی هـای  بایـد 
ایـران ارتبـاط داشـته باشـند، فعالیـت نماینـد. 
در شـرایط فعلـی کـه امـکان گشـایش اعتبـار 
اسـنادی وجـود نـدارد، فرجـه سـه ماهه بـرای 
بازگشـت ارز بسـیار کوتـاه اسـت و بایـد برای 

نظـر  در  متفـاوت  زمـان  مختلـف  کاالهـای 
برخـی  بـا  مبادلـه  همچنیـن  شـود.  گرفتـه 
ریالـی  بـه صـورت  ماننـد عـراق  از کشـورها 
ایـن  کـه  نیسـت  امکان پذیـر  کـه  می باشـد 

کنـد.  پیـدا  تغییـر  یکبـاره  بـه  سیسـتم 
اتحادیه هـای  رابطـه،  همیـن  در 
بخـش  غیرنفتـی  کاالی  صادرکننـدگان 
رئیـس  بـه  نامـه ای  در  خصوصـی 
جمهـوری، مصوبـه بانـک مرکـزی در مـورد 
 13 مـاده  بـا  »مغایـر  را  ارزی  پیمان سـپاری 
قانـون مقـررات واردات و صادرات« دانسـتند 
در  آشـفتگی  و  نابسـامانی  »موجـب  کـه 
نامـه  ایـن  در  می شـود«.  صـادرات  بخـش 
غیرنفتـی  صـادرات  »مجمـوع  اسـت:  آمـده 
میلیـارد   7 تـا   ۵ واقعـی  خصوصـی  بخـش 
 ۲0 حـدود  اشـتغال  موجـب  کـه  اسـت  دالر 
میلیـون نفـر بـدون اسـتفاده از هرگونـه رانت 
مقـررات  وضـع  بنابرایـن،  می شـود؛  دولتـی 
از صادرکننـدگان  ایـن گـروه  بـرای  یکسـان 
بـا صادرکننـدگان مـواد پتروشـیمی و فوالد و 
سـایر بنگاه هـای خصولتـی نـه منطقـی و نـه 
منصفانـه اسـت. نویسـندگان این نامه نسـبت 
بـه از بیـن رفتـن میلیون هـا شـغل در حـوزه 
کشـاورزی و فـرش هشـدار دادنـد و افزودند: 
قیمـت تمام شـده بیشـتر محصـوالت صادراتی 
غیرنفتـی همچـون کاال های کشـاورزی، مواد 
تاثیـر  تحـت  اقـالم  سـایر  و  فـرش  معدنـی، 
نـرخ دالر آزاد افزایـش یافته اسـت، امـا الزام 
مانعـی  و  سـد  نیمـا،  سـامانه  در  فـروش  بـه 
بـرای صـادرات غیرنفتـی بـه وجود مـی آورد. 
توانمنـد  صادرکننـدگان  مـوارد  بسـیاری  در 
یـا  یک سـاله  حـدود  بلندمـدت  قرارداد هـای 
اینگونـه  بـرای  کـه  می کننـد  منعقـد  بیشـتر 
دسـتورالعمل ها  ایـن  اجـرای  صادرکننـدگان 
از یـک طـرف و افزایـش قیمت هـا از طـرف 
دیگـر یـک فاجعـه تلقی می شـود و به شـدت 
و  مسـتحکم  صادراتـی  کسـب و کار های  بـه 
تعییـن  همچنیـن  می رسـاند.  آسـیب  بـزرگ 
زمان هـای کوتـاه بـرای برگشـت ارز و رفـع 
تعهـد بـرای کاال هـای کشـاورزی و فـرش و 

و  اسـت  غیرعملـی  بسـیار  آن  مشـابه  اقـالم 
فقـط مانعـی بـزرگ بـرای صادرکننـدگان بـه 

می آیـد.« شـمار 
غالمحسـین شـافعی رئیـس اتـاق بازرگانی، 
صنایـع، معـادن و کشـاورزی ایران نیـز معتقد 
اسـت: نتیجـه اصرار بـر اجرای این بخشـنامه 
کار  بـه  غیرحرفه ای هـا  ورود  مرکـزی  بانـک 
صـادرات خواهـد بـود. بـه طـور مثـال اواخـر 
احمدی نـژاد  دولـت  اوائـل  و  خاتمـی  دولـت 
ارزی  پیمان سـپاری  موضـوع  همیـن 
مطـرح و اجـرا گردیـد کـه منجـر بـه خـروج 
و  عرصـه  ایـن  از  حرفـه ای  صادرکننـدگان 
ورود یـک عـده افـراد غیرحرفه ای بـه عرصه 
گفتـه  بـه  شـد.  پیمـان  فـروش  و  خریـد  و 
شـافعی، کسـانی کـه مـدام بـه صادرکنندگان 
کـه  می خواهنـد  آنهـا  از  و  می کننـد  توصیـه 
گویـا  گرداننـد  بـاز  را  خـود  صادراتـی  ارز 
صادرکننـدگان  از  بسـیاری  کـه  نمی داننـد 
ارزی  حرفـه ای دفاتـر تجـاری و هزینه هـای 
دارنـد کـه اگـر ارز صادراتی خود را به کشـور 
محلـی  از چـه  را  هزینه هـا  ایـن  بازنگرداننـد 
بایـد پرداخـت کننـد. رئیـس اتـاق بازرگانـی، 
صنایـع، معـادن و کشـاورزی ایـران پیشـنهاد 
می کنـد: بـرای حـل ایـن مشـکل مهلت یک 
ماهـه داده شـود تـا بازرگانـان بتواننـد اعـالم 
کننـد کاالهایشـان کجـا و در چـه مرحلـه ای 

از صـادرات و واردات اسـت. 
در پایـان بایـد گفـت کـه در تمـام کشـورها 
صادرکننـدگان مـورد تشـویق واقـع می شـوند 
امـا در ایـران صادرکننـده ای کـه بـا شـرایط 
سـخت تولیـد کـرده و تولید خود را بـه مرحله 
صـادرات رسـانده و بـازار خـود را بـه مشـقت 
پیـدا کرده اسـت، بـا سیاسـت های غیرمنطقی 
و غیرکارشناسـی مـورد تنبیـه قـرار می گیـرد. 
لـذا تصمیم گیـران بایسـتی اوال این بخشـنامه 
را اصـالح نماینـد و ثانیـا از ایـن پـس بـرای 
نظـرات  از  تصمیم سـازی،  و  سیاسـت گذاری 
مطلعـی  و  خبـره  افـراد  و  خصوصـی  بخـش 
کـه عمـال درگیـر تولیـد و صـادرات هسـتند، 

اسـتفاده نماینـد.

سرمقــالهخبرنامه
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خبرنامه

و  بودجـه  برنامـه،  کمیسـیون  سـخنگوی 
محاسـبات مجلس از تمدید مهلت بخشـودگی 
جریمـه وام هـای تولیدکنندگان تا پایان سـال 
خبـر داد. به گـزارش خانه ملـت، محمدمهدی 
مفتـح بـا اشـاره به نشسـت کمیسـیون برنامه، 
بودجـه و محاسـبات مجلس اظهار داشـت: در 
تبصره هـای  و  احـکام  از  برخـی  جلسـه  ایـن 
قانـون بودجـه سـال 97 اصالح شـد کـه این 
اصالحیـه بـرای تصویـب نهایـی بـه صحـن 

علنـی ارسـال می شـود. 
نماینـده مـردم تویسـرکان در مجلـس دهـم 
بیـان داشـت: بنـد و تبصـره 1۶ قانـون بودجـه 
تاکیـد  بنـد  ایـن  در  شـد.  اصـالح   97 سـال 
شـده بود بـه منظـور تشـویق تولیدکننـدگان و 
تسـویه مطالبـات بانک هـا و موسسـات مالـی و 
اعتبـاری چنانچـه مشـتریان بدهی معـوق خود 

را کـه تـا پایـان سـال 139۶ سررسـید شـده 
باشـد از تاریـخ سررسـید تـا پایـان شـهریورماه 
مؤسسـات  و  بانک هـا  کننـد،  تسـویه   1397
مالـی و اعتبـاری مکلفنـد اصـل و سـود خـود 
احتسـاب  بـدون  و  اولیـه  قـرارداد  مطابـق  را 
جریمـه دریافـت و تسـویه کننـد. وی گفت: در 
اصالحیـه آمـد کـه اگـر تولیدکننـدگان بدهـی 

سررسـید شـده تـا پایـان سـال 9۶ خـود را تـا 
پایـان سـال 97 تسـویه کننـد، بانک هـا موظف 
هسـتند اصـل و سـود را طبـق قـرارداد بـدون 
احتسـاب جریمـه، دریافـت و تسـویه کننـد؛ در 
واقـع مهلـت شـهریور مـاه ایـن حکم تـا پایان 

شـد. تمدید  سـال 
ایـن نماینـده مجلـس در خصـوص اصـالح 
عنـوان  بودجـه  قانـون   1۶ تبصـره  ط  بنـد 
جریمـه  و  سـود  اصـل  بنـد  ایـن  در  کـرد: 
وام هـای زیـر 100 میلیـون تومـان بخشـوده 
 ۵0 اعتبـار  نماینـدگان  ابتـدا  در  می شـود. 
کـه  داشـتند  نظـر  در  ریالـی  میلیـارد  هـزار 
در اصالحیـه ایـن رقـم بـه 73 هـزار میلیـارد 
تومـان افزایـش یافت و تاکید شـد افـراد تنها 
یک بـار می تواننـد از ایـن حکـم برای تسـویه 

کننـد. اسـتفاده  وام هایشـان 

بخشودگی جرایم بانکی تا پایان سال تمدید شد

بانــک  ارزی  معــاون  پناهــی  غالمرضــا 
ــی خســروتاج  ــه مجتب ــه ای ب ــزی در نام مرک
ــران  ــس  کل ســازمان توســعه تجــارت ای رئی
ــراق  ــه ع ــدگان کاال ب ــرد: صادرکنن ــد ک تأکی
و افغانســتان بایــد ارز حاصــل از صــادرات را 
بــه کشــور برگرداننــد. متــن کامــل نامــه بــه 

ایــن شــرح اســت:

ــرم  ــاون محت ــروتاج، مع ــای خس ــاب آق جن
ــور  ــارت در ام ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
توســعه  ســازمان  رئیــس کل  و  صــادرات 

ــران ــارت ای تج
پیــرو نامــه شــماره 97/۲1078۲ مــورخ 

می رســاند  اســتحضار  بــه   1397.0۶.۲0
بــا عنایــت بــه اینکــه وفــق مفــاد بنــد 
 ۵۵۶33 ۶379۲ت  شــماره  مصوبــه   )11(
محتــرم  هیئــت   1397.0۵.1۶ مــورخ  هـــ 
وزیــران بندهــای )۴(، )۵(، )۶(، )7(، )13(، 
۴3۵3/ت  شــماره  تصویب نامــه   )1۵(  ،)1۴(
۵۵300هـــ مــورخ 1397.01.۲3 و اصالحــات 
ــاد  ــت. مف ــده اس ــن ش ــدی آن، کان لم یک بع
 ۵۵300/8739 شــماره  مصوبــه   )7( بنــد 
مــورخ 1397.0۲.0۲ هیئــت مزبــور مبنــی 
اینکــه »صادرکنندگانــی کــه مقصــد  بــر 
عــراق  کشــورهای  آنهــا  کاالی  نهایــی 
مبــادالت  نیــز  و  می باشــد  افغانســتان  و 

ــالع  ــا اط ــرزی ت ــای م ــی در بازارچه ه کاالی
ــد  ــزء )ب( بن ــرای ج ــه اج ــی ب ــوی الزام ثان
)1( مصوبــه اخیرالذکــر ندارنــد« نیــز کان 

ــت.  ــن اس ــم یک ل
ــی  ــود تمام ــد می ش ــن رو تأکی ازای
درآمــد  موظف انــد  صادرکننــدگان 
صادراتــی خــود را مطابــق مفــاد 
»دســتورالعمل و ضوابــط اجرایــی 
صادرکننــدگان  ارزی  تعهــد  رفــع 
ــادرات  ــل از ص ــت ارز حاص و برگش
ــوق،  ــروی ف ــه پی ــوع نام کاال«، موض
کشــور  اقتصــادی  چرخــه  بــه 

بازگرداننــد.

ارز حاصل از صادرات به عراق و افغانستان باید برگردد
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گفت: سیاست  کاشان  اتاق  رئیس  توالیی،  محمود 
انتقادی  اما  است  خوب  بسیار  ارزی  پیمان سپاری 
اجرای  نحوه  به  دارند  خصوصی  بخش  فعاالن  که 
واقعی  خصوصی  بخش  برای  که  است  سیاست  این 
محدودیت ایجاد می کند. وی تأکید کرد: در ماه های 
اخیر تجارت ایران به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز تحت 
تأثیر قرار گرفت که به باور صادرکنندگان با افزایش 
جهش  و  صادرکننده  برای  فرصت  بهترین  ارز  نرخ 
صادراتی در کشور فراهم شده است. بااین حال فعاالن 
اقتصادی معتقدند برخی تصمیم های غیر کارشناسی و 

نسنجیده دولت مخل صادرات کشور است.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، محمود توالیی 
این  ازجمله  ارزی«  »پیمان سپاری  سیاست  افزود: 
بخشنامه  معتقدند  صادرکنندگان  که  تصمیم هاست 
با  را  صادرکنندگان  خصوص،  این  در  مرکزی  بانک 
مشکالت متعدد روبه رو کرده و سیاست مذکور عمال 
با  هرچند  است  معتقد  او  می رود.  بین  از  را  صادرات 
پیمان سپاری ارزی می توانیم شاهد بازگشت ارز حاصل 
از صادرات به چرخه اقتصادی کشور باشیم، اما نباید به 
بهای این هدف، بخش خصوصی واقعی صدمه ببیند. 
زیرا  بازگشت ارز حاصل از صادرات برخی کاالها در 

مدت زمان تعیین شده اصال شدنی نیست.
که  ناامنی  شرایط  در  داد:  ادامه  کاشان  اتاق  رئیس 
به واسطه خروج آمریکا از برجام به وجود آمده است و 
شاهدیم که دشمن برای مسدود کردن منافذ ورودی و 
خروجی سرمایه هر نوع اقدامی انجام می دهد؛ بنابراین 
چه تضمینی وجود دارد که اگر صادرکننده ای سرمایه خود 
را وارد سامانه کرد، این سرمایه به دست دشمن نیفتد؟ 
ماه  دولت طی ۶  که  زمانی  متأسفانه  کرد:  تصریح  او 
گذشته نتوانست ارز حاصل از صادرات بنگاه های دولتی 
و شبه دولتی را وارد چرخه اقتصادی کشور کند، به همین 
دلیل اقدام به صدور یک بخشنامه »عام« کرد که کلی 
بودن همین تصمیم گیری باعث بروز مشکالت متعددی 
برای بخش خصوصی واقعی در شرایطی شده است که به 
دلیل اقدام نسنجیده دولت، شاهد نقش آفرینی صرافی ها 

در اقتصاد کشور به روال گذشته نیستیم.
از صدور بخشنامه های  انتقاد  با  اتاق کاشان  رئیس 

متعدد یکی پس از دیگری بیان کرد: متأسفانه روند غالب 
در کشور به گونه ای است که ابتدا با تصمیم گیری های 
غیرکارشناسانه راه فعاالن اقتصادی را مسدود می کنیم 
و پس از ایجاد مانع و اتالف زمان، تازه به فکر رفع 
آسیب ها می افتیم. در خصوص پیمان سپاری ارزی هم 
وضعیت به همین صورت است؛ ذات کار بسیار خوب 
است اما انتقادی که فعاالن بخش خصوصی دارند به 

نحوه اجرای این سیاست است.
توالیی در ادامه با بیان این موضوع که وضعیت فعلی 
به گونه ای است که آمارهای اعالم شده هیچ همخوانی 
به رغم  سال هاست  گفت:  ندارد،  موجود  واقعیت  با 
اینکه قیمت کاالها در نرخ جهانی تغییر کرده است، 

البته  و  است  ثابت  کشور  در  صادراتی  تعرفه های  اما 
غیرواقعی. از طرفی متأسفانه دولت ها برای اینکه آمار 
صادرات خود را باال ببرند، دست به آمارسازی می زنند 
واقعی محاسبه  نرخ  از  باالتر  را  پایه صادراتی  نرخ  و 
می کنند. به همین دلیل اگر فرض بگیریم کل صادرات 
انجام شده سال جاری یک میلیارد دالر است، بر اساس 
قیمت پایه صادراتی که باالتر محاسبه شده است سال 
بعد مجبوریم صادرات را دو برابر اعالم کنیم. به گفته 
رئیس اتاق کاشان در هیچ کدام از بخشنامه هایی که 
بخش  و  اقتصادی  فعاالن  از  می شود  صادر  یک شبه 

خصوصی نظرخواهی نمی شود.
او تأکید کرد: فعاالن اقتصادی انتظار دارند حتی اگر  
نظرات آن ها در عمل توجه نمی شود، اما حداقل مطابق 
و  دهند  قرار  امور  جریان  در  را  آنها  مسئوالن  قانون 
نظرات آنها را فقط بشنوند. موضوعی که در همه جای 
دنیا مرسوم است و فعاالن اقتصادی از یک ماه پیش 
از اجرای سیاست دولتی این فرصت را دارند تا خود را 
با شرایط موجود تطبیق دهند. به اعتقاد محمود توالیی 
ضروری است تا اقتدار حاکمیتی در تمامی زنجیره های 
متناسب  توزیع  تا  گرفته  تأمین  از  کشور  اقتصادی 
رعایت شود و در این میان شاهد ایجاد رانت از سوی 

بخش های بزرگ تر اقتصادی نباشیم.

تصمیم های غیرکارشناسی مخل صادرات است

خبرنامهخبرنامه

جنابان آقایان: 
احمد طاهری، مدیرعامل محترم شرکت نوین بافان پرنگ

دکتر بهروز محمدی، رئیس هیئت مدیره شرکت الیاف ساینا دلیجان
مجتبی الوانکاریان، مدیرعامل محترم شرکت فرش قیطران طالیی

انتخاب شایسته جنابان عالی را به عنوان صادرکنندگان نمونه کشور در مراسم روز ملی 
صادرات سال 1397 صمیمانه تبریک گفته و موفقیت های روزافزون حضراتعالی را در 

عرصه مقدس تولید و صادرات کشور از ایزد منان خواستارم.

جمشید بصیری طهرانی
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تولیدکننده  دانایی  میرمحمدتقی  مهندس 
در  کرد:  اظهار  ایران  در  مشکی  چادر  پارچه 
حجاب  عنوان  به  چادر  که  سال هایی  تمام 
تولید  هرگز  شد  انتخاب  ایران  بانوان  رسمی 
دو  در  کارخانه   نخستین  ما  و  نداشتیم  داخلی 
این محصول  برای  اخیر هستیم که صرفا  سال 
اقدام به راه اندازی خط تولید کرده ایم. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان، دانایی گفت: در مدت 
چادر  پارچه  تولیدکننده  عنوان  به  که  سالی  دو 
حمایت هایی  از  هستیم  فعالیت  حال  در  مشکی 
اولیه  مواد  خرید  برای  گردش  در  سرمایه  نظیر 
ارزان تر، تخفیف در عوارض گمرک، مالیات کمتر 
و خرید نهاده های ذی ربط محروم بوده ایم. وی 
ما  این کارخانه گفت:  تولید  به ظرفیت  اشاره  با 
تولید  خط  ظرفیت  درصد   70 با  حاضر  حال  در 
با  بتوانیم  اگر  در میدان رقابت حضور داریم که 
تولید  توانایی  کنیم  کار  تولید  تمام ظرفیت خط 
10 میلیون متر چادر مشکی در سال را خواهیم 
داشت و در نگاه خوش بینانه مساوی با تأمین نیاز 

۲0 درصد بازار خواهد بود.

ایران  در  مشکی  چادر  پارچه  تولیدکننده  این 
ادامه داد: حداقل واردات چادر مشکی ۵0 تا 100 
میلیون متر در سال است، البته آمار دقیقی در این 
پارچه  اینکه  بر  تأکید  با  ندارد. وی  رابطه وجود 
استاندارد  جهان  کجای  هیچ  در  مشکی  چادر 
دوسال  حدود  گفت:  است،  نداشته  بین المللی 
پیش توانستیم برای نخستین بار پیشنهاد تدوین 
استاندارد ملی ایران برای تولید چادر مشکی را به 

سازمان ملی استاندارد ارائه دهیم.
دانایی هوشیار تصریح کرد: این روند به تدوین 
و  است  شده  منتهی  آن  ابالغ  و  ملی  استاندارد 

استاندارد  ُمهر  بتوانیم  جاری  سال  در  امیدواریم 
به  کنیم.  اخذ  را  مشکی  چادر  پارچه  تشویقی 
کیفیت  نظر  از  کارخانه  این  تولیدات  وی،  گفته 
مشابه  با محصوالت  قابل رقابت  کامال  قیمت  و 
وارداتی است و امسال با استقبال چشمگیری از 
تولیدکننده  این  است.  شده  روبه رو  مردم  طرف 
درباره اشتغال زایی این مجموعه اعالم کرد: این 
دارد که  نیرو  نفر  در حال حاضر ۴00  مجموعه 
حدود ۲۵0 نفر از آنها در خط تولید چادر مشکی 

مشغول به فعالیت هستند.
وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از قاچاق کاال، 
گفت: قاچاق کاال موجب ناعادالنه شدن فضای 
طوری که  به  است،  شده  حوزه  این  در  رقابت 
می بایست  تولیدکننده  عنوان  به  ما  کارخانه 
و  هزینه ها  انواع  پرداخت  با  را  خود  اولیه  مواد 
در  کند،  وارد  قانونی  و  رسمی  کامال  به صورت 
خود  نهایی  راحتی محصول  به  عده ای  حالی که 
تأکید  دانایی  می کنند.  وارد  قاچاق  طریق  از  را 
ناعادالنه بین تولید  این روند رقابت  کرد: تداوم 
داخلی و محصول خارجی را سبب می شود. وی 
تصریح کرد: از دولت درخواست داریم برای این 
پارچه چادر مشکی  تولیدکننده  تنها  کارخانه که 
کردن  وارد  قبیل  از  امتیازهایی  است  کشور  در 
مواد اولیه با هزینه های مناسب در نظر بگیرند تا 
بتواند محصول نهایی اش  این مجموعه تولیدی 
کند.  عرضه  بازار  در  مناسب تری  قیمت  با  را 
دانایی اظهار کرد: اگر کاالهایی که وارد کشور 
دیگر  شوند  اجباری  استاندارد  مشمول  می شوند 
قیمت  ارزان  و  نامرغوب  کاالی  واردات  شاهد 
پارچه  تولیدکننده  این  بود.  نخواهیم  کشور  در 
علی رغم  پایان گفت:  در  ایران  در  چادر مشکی 
محدودیت هایی که در تأمین مواد اولیه برای این 
دولت  حمایت  با  امیدواریم  دارد   وجود  کارخانه 
متر  میلیون   10 ظرفیت  با  تولیدی  خط  بتوانیم 

دیگر در سال به این کارخانه اضافه کنیم.

پوشش ملی زنان ایرانی در قبضه واردات

جنابان آقایان: 
یداله مالمیر رئیس هیئت مدیره انجمن نساجی و پوشاک البرز

سیروس چیت ساز نایب رئیس هیئت مدیره انجمن نساجی و پوشاک البرز 
مصطفی جوادزاده خزانه دار انجمن نساجی و پوشاک البرز

انجمن  جدید  دوره  رئیسه  هیئت  اعضای  عنوان  به  را  عالی  جنابان  شایسته  انتخاب 
البرز، صمیمانه تبریک گفته و توفیقات روزافزون  صنایع نساجی، پوشاک و چرم استان 
حضراتعالی را جهت خدمت رسانی به فعاالن صنایع نساجی این استان و کل کشور، از 

خداوند متعال مسئلت می نمایم.
جمشید بصیری طهرانی
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تداوم بررسی دفاتر شرکت های بخش خصوصی 
اتاق  پیگیری های  با  که  می دهد  رخ  حالی  در 
دفاتر  ساله  یک  صرفا  بررسی  تهران،  بازرگانی 
مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  در  بنگاه ها 
توسط  اجتماعی  تامین  سازمان  به  و  تصویب 
معاون اول رئیس جمهور ابالغ شده بود. از همین 
از سوی  انتقادات گسترده ای  اخیر  رو در ماه های 
تشکل ها و واحدهای تولیدی بخش خصوصی مبنی 
بر رسیدگی به دفاتر 10 ساله شرکت ها از سوی 
طوری  به  شده  مطرح  اجتماعی  تامین  سازمان 
که تولیدکنندگان و کارآفرینان طی گزارش هایی 
اتاق تهران و برگزاری نشست های همفکری  به 
در این اتاق، بارها تاکید کرده اند که رسیدگی به 
دفاتر 10 ساله بنگاه ها که از سوی سازمان تامین 
در  جدی  اخالل  دارد،  ادامه  همچنان  اجتماعی 

کسب و کار این بخش ها ایجاد کرده است.

اتاق  کسب و کار  معاون  زمینه،  همین  در 
و  تسهیل  ستاد  اخیر  مصوبه  به  اشاره  با  تهران 
تامین  سازمان  الزام  بر  مبنی  تولید  موانع  رفع 
اجتماعی به اجرای تصویب نامه ستاد فرماندهی 
مصوبه،  این  اساس  بر  گفت:  مقاومتی،  اقتصاد 
است  شده  مکلف  اجتماعی  تامین  سازمان 
بخش  شرکت های  از  تعهدنامه  اخذ  به  نسبت 
سالیان  به  مربوط  دفاتر  ارائه  برای  خصوصی 
بیان  با  حاجی پور  هومن  کند.  خودداری  قبل، 
فرماندهی  ستاد  تصویب نامه  اساس  بر  اینکه 
دفاتر  ساله   10 حسابرسی  مقاومتی،  اقتصاد 
است،  شده  متوقف  بخش خصوصی  شرکا های 
به  مجاز  صرفا  اجتماعی  تامین  سازمان  افزود: 
انجام بازرسی دفاتر و مدارک آخرین سال مالی 

شرکت های بخش خصوصی شده است.
این  تهران،  اتاق  کسب کار  معاون  گفته  به 

اتاق  در  همه جانبه  بررسی  مورد  مجددا  موضوع 
تهران قرار گرفته و چند نشست ویژه با مسئوالن 
با معاون اول  تامین اجتماعی و مکاتبه  سازمان 
فرماندهی  ستاد  رئیس  عنوان  به  رئیس جمهور 
اقتصاد مقاومتی، انجام شده و ضمن درخواست 
رسیدگی فوری موضوع، توقف رسیدگی به دفاتر 
بخش  درخواست  عنوان  به  بنگاه ها،  ساله   10

خصوصی مطرح شده است.
حاجی پور افزود: این مسئله در پنجاه و هفتمین 
جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز مطرح و 
مصوب شد تا باز هم تاکید شود که سازمان تامین 
مدارک  و  دفاتر  بازرسی  به  مجاز  فقط  اجتماعی 
خصوصی  بخش  شرکت های  مالی  سال  آخرین 
به  مربوط  جاری  اقدامات  است  موظف  و  است 
حسابرسی 10 ساله دفاتر شرکت های مورد اشاره 
در مصوبه را در هر مرحله ای که باشد، متوقف کند.

حسابرسی ده ساله دفاتر بنگاه های بخش خصوصی متوقف شود

اثر  اینکه  بیان  با  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
روانی حجم 3 درصدی بازار سوم ارز )بازار آزاد( 
ارز کشور در  از  باالست، گفت: 97 درصد  بسیار 
سامانه نیما تامین می شود و بر اساس محاسبات، 
از 10 هزار تومان باشد. به  نباید بیش  نرخ دالر 
گزارش اقتصاد نیوز، محمد الهوتی درباره شرایط 
اساس  بر  مرکزی  بانک  داشت:  اظهار  ارز،  بازار 
مدیریت  و  ملی  پول  ارزش  حفظ  مسئول  قانون 
از فروردین ماه برای  اما بعد  ارز است  بازار  شناور 
حدود ۶ ماه این بانک از این موضوع کنار گذاشته 
شد. وی به نوسان نرخ ارز در ماه های گذشته اشاره 
کرد و افزود: بانک مرکزی اعتقاد داشت در گذشته 
نیز و در زمان نوسانات ارزی، هر زمان ارز به بازار 
تزریق می کرد، کاهش قیمت در پی نداشت و این 

بار نیز از این اقدام خودداری کرد.
الهوتی، درباره اینکه دالر باید چه رقمی باشد؟ 
تصریح کرد: نمی توان نرخ مشخصی را برای دالر 
محاسبات  براساس  اما  کرد  پیش بینی  یا  تعیین 
ریاضی و با فرمول تفاضل تورم داخلی و خارجی 
هزار  تا 8  بین 7  نرخ  این  پایان سال گذشته  تا 
تومان و با در نظر گرفتن تورم سال جاری نیز نباید 
بیشتر از 10 هزار تومان باشد. رئیس کنفدراسیون 
صادرات ادامه داد که رقم بیش از 10 هزار تومان 
شاید  و  است  روانی  جو  و  حباب  دالر  هر  برای 
محصول عدم دخالت بانک مرکزی در بازار باشد. 
وی ادامه داد: بانک مرکزی در ماه های گذشته با 
این استدالل که نمی خواهد منابع ارزی اش را به 
این  و  بازار کنار کشید  از مدیریت  بگذارد،  حراج 

موضوع باعث شد تا فضا در اختیار عده ای معدود 
قرار بگیرد و آنها با حجم معامالت بسیار محدود، 

ارقام سرسام آور و غیرمنطقی را اعالم می کردند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خاطرنشان 
کرد: بازار سوم بین ۲ تا 3 درصد از حجم بازار را 
به خود اختصاص می دهد و 97 درصد ارز از طریق 
بازار ثانویه و عرضه در سامانه نیما تامین می شود 
اما دیدیم که از نظر روانی، آن حجم ناچیز بسیار 
پرقدرت است. الهوتی به اختیاراتی که شورای عالی 
برای  مرکزی  بانک  به  اقتصادی  هماهنگی های 
مدیریت بازار داده است، اشاره کرد و افزود: برگشت 
بازار ضروری بود و در  بانک مرکزی به مدیریت 
صورتی که برای مدیریت وارد بازار نمی شد، تاثیری 
منفی بر کل اقتصاد و حتی تبعات اجتماعی داشت.

نرخ دالر نباید بیش از ۱۰ هزار تومان باشد
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عضـو اتحادیـه تولیـد و صـادرات نسـاجی و 
پوشـاک، ضرب االجـل وزارت صنعـت، معـدن 
و تجـارت مبنـی بر شناسـه دار کـردن تولیدات 
داخلـی آن هـم در حالـی کـه قاچـاق پوشـاک 
بـه راحتی در کشـور صـورت می گیـرد و حجم 
زیرپلـه ای  صـورت  بـه  تولیـدات  از  عمـده ای 
بـه  آسـیب  بـرای  عاملـی  را  می شـود  انجـام 

دانسـت. داخلـی  تولیدکننـدگان  وضعیـت 
سـعید حسـین زاده در ارتباط بـا ضرب االجل 
بـر  مبنـی  تجـارت  و  معـدن  وزارت صنعـت، 
تولیدکننـدگان،  واردکننـدگان،  کـردن  ملـزم 
پوشـاک  فروشـندگان  و   توزیع کننـدگان 
تعییـن  و  شناسـه دار  راسـتای  در  کفـش  و 
شناسـنامه  فاقـد  کاالهـای  کـردن  تکلیـف 
طـی دو مـاه آینـده اظهـار کـرد: اجـرای این 
زیرساخت هاسـت  تامیـن  نیازمنـد  تصمیـم 
وزارت  مسـئوالن  بـا  جلسـه  چندیـن  مـا  و 
برگـزار کردیـم و  صنعـت، معـدن و تجـارت 
بـه آنهـا اعـالم نمودیـم کـه بخـش عمده ای 
از تولیـدات صنعت پوشـاک زیرپله ای اسـت و 
بخـش دیگری به صـورت قاچاق وارد کشـور 
در  کشـور  صنعـت  هنـوز  بنابرایـن  می شـود، 
چنیـن  اجـرای  و  نیسـت  آمـاده  بخـش  ایـن 
مشـکالت  بـا  را  تولیدکننـدگان  تصمیمـی 

اساسـی روبـه رو خواهـد کـرد.
زمانـی  داد:  ادامـه  وی  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
کـه بخـش عمـده ای از تولیـدات بـه صـورت 
زیرپلـه ای روانـه بـازار شـود و بخـش دیگـر به 
صورت قاچاق و در سـطح خرده فروشـی عرضه 
گـردد، شناسـه دار کـردن کاال بـه تولیدکننـده 
داخلـی لطمـه خواهـد زد. باید در ابتـدای امر از 
ورود کاالی قاچـاق بـه کشـور جلوگیری شـود 
و تصمیمـات الزم بـرای جلوگیـری از تولیدات 

زیرپلـه ای در دسـتور کار قـرار گیـرد.
ایـن عضـو اتحادیـه تولید و صادرات نسـاجی 
تولیـد  این کـه در بخـش  بیـان  بـا  و پوشـاک 

بـا  تولیدکننـدگان  پوشـاک،  صنایـع  داخلـی 
هسـتند،  روبـه رو  اولیـه  مـواد  تامیـن  مشـکل 
نیازمنـد  کاال  کـردن  شناسـه دار  کـرد:  اظهـار 
امـر  ابتـدای  در  اسـت.  الزم  زیرسـاخت های 
بایـد تولیـد فعال شـود و پـس از آن بـا کاالی 
قاچـاق و زیرپلـه ای مبـارزه شـود. پـس از آن 
می توانیـم در راسـتای شناسـه دار کـردن کاال 

برداریـم. گام 
برخـی  این کـه  تصریـح  بـا  حسـین زاده 
تولیـد کننـدگان بـرای فـروش تولیـدات خود 
در برابـر اجنـاس وارداتـی و قاچـاق مجبـور 
خارجـی  برندهـای  و  مارک هـا  هسـتند 
بزننـد،  برچسـب  خـود  محصـوالت  بـه  را 
ادامـه داد: برخـی از محصوالتـی کـه تحـت 
می شـود  فروختـه  خارجـی  اجنـاس  عنـوان 
از  برندهـا  ایـن  اگـر  و  اسـت  جنـس داخلـی 
عمـال  شـوند  حـذف  تولیدشـده  محصـوالت 
کاالی  نمی تواننـد  تولیدکننـدگان  از  بخشـی 

بفروشـند. را  خـود 
وی ادامـه داد: در جلسـاتی که با مسـئوالن 
برگـزار  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزارت 
از  صنعـت  ایـن  فعـاالن  مشـکالت  کردیـم 
گرانـی  و  کمبـود  نقدینگـی،  کمبـود  جملـه 
وفـور  و  زیرپلـه ای  تولیـدات  اولیـه،  مـواد 
پوشـاک قاچـاق وارداتـی را بـه آنهـا اعـالم 
راسـتای  در  می خواهنـد  اگـر  کـه  کردیـم 
شناسـه دار کـردن کاال گام بردارنـد در ابتدای 

امـر بایـد از واردات کاالی قاچـاق بـه کشـور 
جلوگیـری شـود. متاسـفانه پنـج سـال اسـت 
کـه دسـتورالعمل جلوگیـری از واردات قاچاق 
را در  تغییـری  امـا  کاال مدنظـر قـرار گرفتـه 

نمی کنیـم. احسـاس  بـازار 
گفتنـی اسـت واردکننـدگان، تولیدکننـدگان،  
فروشـندگان  و  توزیع کننـدگان 
و  پوشـاک  کاالیـی  گـروه  )عرضه کننـدگان( 
کاالی  موجـودی  هسـتند  ملـزم  منسـوجات 
فاقـد شناسـه خـود را مطابـق زمان بندی هـای 
اعالم شـده، تعییـن تکلیـف کنند. ایـن اقدام در 
پـی صـدور دسـتورالعملی بـه پیشـنهاد وزارت 
همـکاری  بـا  و  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 
ارز  و  کاال  قاچـاق  بـا  مبـارزه  مرکـزی  سـتاد 
هـدف  بـا  آن،  اجرایـی عضـو  دسـتگاه های  و 
اجـرای قانـون مبارزه با قاچـاق کاال و ارز مبنی 
بـر نحوه دریافت شناسـه کاال، برای پوشـاک و 
منسـوجات موجـود در بـازار و انبارهای کشـور، 

می شـود. انجـام 
از سـوی دیگـر بـا توجـه بـه زمان بنـدی الزام 
اخـذ و نصـب شناسـه کاال توسـط واردکنندگان 
و تولیدکننـدگان در دسـتورالعمل اجرایی و اتمام 
مهلت هـای تعییـن شـده و بـا توجـه بـه آنکـه 
گـردش موجـودی کاال در کاالهـای مشـمول 
کوتـاه و محـدود اسـت، تمامـی توزیع کننـدگان 
عرضه کننـدگان  جملـه  )از  عرضه کننـدگان  و 
فاقـد  کاالی  موجـودی  هنـوز  کـه  اینترنتـی( 
شناسـه دارنـد، مکلفنـد کاالهای مذکـور را قبل 
بـه مصرف کننـده  تعیین شـده  اتمـام مهلـت  از 
اتمـام  از  پـس  نهایـت  در  بفروشـند.  نهایـی 
مهلت هـای تعیین شـده در صورتـی کـه کاالی 
و  بـازار خرده فروشـی  در سـطح  فاقـد شناسـه 
میـان خرده فروشـان توزیـع شـود یـا بـه فروش 
رود، کاالی قاچـاق محسـوب و پـس از آن بـا 
آن  فـروش  یـا  و  عرضـه  نگهـداری،  حمـل،  

برخـورد خواهـد شـد.

اول جلوی قاچاق را بگیرید بعد برای تولید سخت گیری کنید
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خبرنامهخبرنامه

رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک البرز از تعطیلی 
به دلیل  برخی واحدهای ریسندگی خبر داد و گفت: 
کارخانه های  و  کارگاه ها  از  برخی  حمایت،  عدم 
تامین  برای  مجبوریم  ما  و  رفته اند  بین  از  ریسندگی 
اسماعیل  میر  کنیم.  استفاده  وارداتی  اجناس  از  نیاز 
به  پوشاک  اینکه  بیان  با  ایسنا  با  گفتگو  در  صدیق 
عنوان کاالی اساسی مطرح نیست و در اولویت مردم 
قرار ندارد افزود: مردم دیگر مانند گذشته قدرت خرید 
ندارند؛ این کاهش قدرت خرید باعث شده مانند قبل 
خرید پوشاک نداشته باشند و حتی حراج ها هم نتواند 

به افزایش خرید پوشاک منجر شود.
ارزی و کاهش واردات  ادامه به نوسانات  صدیق در 
باعث  نوسانات  این  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  پوشاک 
کاهش واردات پوشاک، مواد اولیه، پارچه و سایر ملزومات 
شده است. افزایش قیمت ارز باعث شده حتی قاچاق هم 

به علت کمتر شدن سود کاهش داشته باشد چون سود 
چندانی در این کار با چنین وضعیتی وجود ندارد.

بخش  در  البرز  پوشاک  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
دیگری از صحبت های خود، به وضعیت تولید پوشاک 
به  نسبت  داخلی  تولیدات  کرد:  اعالم  و  اشاره  ایرانی 
گذشته از کیفیت بهتری برخوردار شده اند؛ ما در ایران 
و  صنایع  و  دوزنده،  مناسب،  الگوهای  وجود  لحاظ  از 
ماشین آالت مشکلی نداریم مشکل اصلی ما در تولیدات 
داخلی، کمبود و در برخی موارد نبود مواد اولیه است. وی 
افزود: اگر تولیدکنندگان ما ضعیف عمل می کنند به این 
دلیل است که مواد اولیه مناسب ندارند. بنابراین دولت 
تا اجناسی مناسب  باید به تولیدکنندگان  کمک کند 
دوخته و تولید کنند. صدیق در ادامه از تعطیلی تعدادی 
از واحدهای ریسندگی خبر داد و گفت: در برخی موارد 
در تولید انواع خاصی از پارچه مانند کتان و جین دچار 

مشکل هستیم و مجبور به واردات آنها می شویم.
گفت:  ادامه  در  پوشاک  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
است؛  شده  مشکل  مغازه داران  برای  اجناس  تهیه 
واردکنندگان با توجه به نوسان قیمت توانایی واردات 
اجناس را ندارند؛ مدتی طول می کشد تا واردکننده این 
ملزومات را خریداری کند و به دست واحدهای صنفی 
برساند؛ این وقفه کوتاه مدت ممکن است باعث افزایش 
پوشاک  بازار  در  کوتاه مدت  کمبود  و  مقطعی  قیمت 
شود. وی در پایان ضمن یادآوری مشکل واردات مواد 
اولیه گفت: تسهیل واردات مواد اولیه سبب بهتر شدن 
درخواست  مسئولین  از  ما  می شود؛  پوشاک  وضعیت 
به کمک  اولیه  مواد  واردات  مسائل  پیگیری  با  داریم 
این بخش بیایند چون ما در ایران بهترین دوزندگان 
و کارخانه های تولیدی را داریم که با حمایت می توانند 

بهتر از این هم بشوند.

تعطیلی واحدهای ریسندگی در البرز

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد انزلی با 
اشاره به اینکه با اجرای سیاست های حمایتی و تشویقی 
هم اکنون ۲0 واحد تولیدی فعال در زمینه تولید انواع 
منطقه  این  صنعتی  شهرک های  در  پوشاک  مختلف 
مستقر هستند، اظهار داشت: در این واحدها حدود ۲ 
هستند  کار  به  مشغول  مستقیم  صورت  به  نفر  هزار 
که در سال گذشته با تولید بیش از یک میلیون ثوب 
بخش  و  داخلی  بازارهای  به  بر عرضه  لباس، عالوه 
مسافری منطقه، بالغ بر 11 میلیون دالر از تولیدات خود 
به خارج صادر کردند. به گزارش خبرگزاری شبستان، 
امسال  پنج ماهه  داد: همچنین در  ادامه  رضا مسرور 
به  دالر  میلیون   ۴ منطقه  پوشاک  تولیدکنندگان  نیز 

کشورهای مختلف صادر کردند.
رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی، تغییر 
فعالیت واردکنندگان پوشاک منطقه به تولید پوشاک 
را از یکی از رویکردهای منجر به نتایج موفقیت آمیز 
راستای  در  گفت:  و  کرد  اعالم  خود  متبوع  سازمان 
و  مقاومتی  اقتصاد  راهبردی  سیاست های  تحقق 

بود،  ایرانی  کاالی  از  حمایت  که  سال  شعار  اجرای 
1۲ واردکننده پوشاک در فاز تجارت منطقه به جرگه 
تولیدکنندگان اضافه شدند که عالوه بر رشد اشتغال و 
صادرات، محصوالت تولیدی خود را در داخل منطقه 
می توان  آن  براساس  که  موضوعی  می کنند،  عرضه 
تصریح کرد که حدود ۵0 درصد از محصوالتی که در 
مجتمع های منطقه عرضه می شود، تولید ایرانی است.

مسرور با بیان اینکه در بستر سیاست های حمایتی این 
سازمان عالوه رشد استقرار واحدهای تولیدی، شرکت 
نوبن بافان پرنگ کارآفرین و صادرکننده نمونه سال های 
اخیر صنعت پوشاک کشور در این منطقه مشغول به 
فعالیت می باشد تصریح کرد: اعمال قوانین و مزیت های 
مناطق آزاد، ثبات سیاست های حمایتی و مدیریتی، توسعه 
زیرساخت ها و خدمات رسانی سازمان ظرف سال های 
گذشته، ایجاد رونق در فضای کسب و کار، فعال سازی 
در  واحدها  این  از  تعدادی  که  راکد  تولیدی  واحد   ۶۲
حوزه پوشاک مشغول به تولید هستند، بهره برداری از 
پروژه های زیرساختی، حمایت از صنایع دستی مرتبط با 

این بخش و برگزاری نمایشگاه های تخصصی پوشاک 
و معرفی محصوالت تولیدی در نمایشگاه های خارجی از 
برنامه هایی بود که زمینه موفقیت این سازمان در صنعت 

پوشاک را پدید آورده است.
تولیدی  واحدهای  خصوص  در  ادامه  در  مسرور 
پوشاک در حال احداث منطقه اظهار داشت: در راستای 
جدید  سرمایه گذار  جذب  راکد،  واحدهای  فعال سازی 
تولیدی و ایجاد اشتغال مولد، ۵ واحد جدید تولید پوشاک 
با سرمایه گذاری ۲00 میلیارد ریال و اشتغال زایی بالغ 
حال  در  منطقه  صنعتی  شهرک های  در  نفر  بر ۴۵0 
رویکرد  به  اشاره  با  وی  است.  راه اندازی  و  تجهیز 
فعال سازی  و  کاسپین  بندری  مجتمع  صادرات محور 
از  بین المللی که  ترانزیتی  ایجاد کریدورهای جدید  و 
گرفته  قرار  کار  دستور  در  وی  متبوع  سازمان  سوی 
افزود: سازمان منطقه آزاد انزلی از حضور سرمایه گذاران 
جدید در حوزه پوشاک که از توان صادرات به بازارهای 
فرامنطقه ای برخوردار باشند جهت حضور و فعالیت در 

این منطقه حمایت و استقبال می کند.

منطقه آزاد انزلی قطب تولید پوشاک کشور می شود
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تشــکل های  مشــترک  دبیرخانــه 
پوشــاک  و  نســاجی  صنفــی  و  صنعتــی 
ــن  ــدس محس ــای مهن ــه آق ــه ای ب در نام
ــع وزارت  ــور صنای ــت ام ــا معاون صالحی نی
ــاره  ــن اش ــارت، ضم ــدن و تج ــت، مع صنع
ــتار  ــود، خواس ــکالت موج ــه مش ــدد ب مج
ــاجی  ــع نس ــد از صنای ــای هدفمن حمایت ه
ــی  ــش خصوص ــارت بخ ــا نظ ــاک ب و پوش
شــدند. متــن کامــل ایــن نامــه کــه بــرای 
ــر  ــرکل دفت ــی مدی ــدس محراب ــم مهن خان
ــم  نســاجی و پوشــاک وزارت صمــت و خان
ــور  ــت در ام ــر صنع ــاور وزی ــی مش نصراله
نســاجی و پوشــاک نیــز ارســال شــده، 

ــت: ــرح اس ــن ش بدی

صالحی نیا آقای  جناب 
ــع  ــور صنای ــرم ام ــت محت معاون
ــارت ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع

با سالم
ــورخ 97/0۶/۲۶  ــه م ــرو جلس ــا پی احترام
در دفتــر صنایــع نســاجی و پوشــاک در 
ــوان  ــش ت ــه افزای ــن برنام ــوص تدوی خص
بــرای  برنامه ریــزی  و  اشــتغال  و  تولیــد 
ــای  ــعه توانمندی ه ــت واردات و توس مدیری
ــه  ــب در جلســه دبیرخان ــد داخــل، مرات تولی
مشــترک تشــکل های صنعتــی و صنفــی 
پوشــاک )کــه متشــکل از 1۶ تشــکل فعــال 
سراســری و اســتانی صنعتــی و صنفــی 

ــیله  ــن وس ــه بدی ــد ک ــرح گردی ــت( مط اس
جمع بنــدی نظــرات تشــکل های بخــش 

ــاند: ــتحضار می رس ــه اس ــی را ب خصوص
- همانگونــه کــه مســتحضرید در پــی 
واردات  ممنوعیــت  و  ارز  نــرخ  نوســانات 
ــش  ــاک، گرای ــه پوش ــالم منجمل ــی اق برخ
تولیــد  محصــوالت  بــه  نســبت  بــازار 
داخــل بیشــتر و دورنمــای خوبــی را بــرای 
صنعــت پوشــاک و بــه تبــع آن صنایــع 
ــود  ــن وج ــد، لیک ــد می ده ــتی نوی باالدس
محدودیــت در دسترســی بــه مــواد اولیــه و 
ــا  ــی را ب ــت طالی ــن فرص ــین آالت، ای ماش
تهدیــد روبــه رو کــرده اســت. تاخیــر بیشــتر 
در تامیــن مــواد اولیــه )داخلــی و وارداتــی( 
واحدهــای  نیــاز  مــورد  ماشــین آالت  و 
جملــه  از  صنفــی(  و  )صنعتــی  تولیــدی 
کــه  می باشــد  تشــکل ها  نگرانی هــای 
ــب  ــات مناس ــاذ تصمیم ــا اتخ ــت ب می بایس
در  ارز  تخصیــص  اولویت هــای  ایجــاد  و 
ســامانه نیمــا بــرای درخواســت کنندگان 
ــاک  ــاجی و پوش ــع نس ــه صنای ــواد اولی م
ــت  ــی جه ــص ارز دولت ــن تخصی و همچنی
)بــا  نیــاز  مــورد  ماشــین آالت  تامیــن 
احتســاب دالر ۴۲00 تومانــی( ایــن تهدیــد 

ــود. ــت نم ــه فرص ــل ب را تبدی

- از جملــه تاثیــرات منفــی افزایــش نــرخ 
ــای  ــی واحده ــدید نقدینگ ــش ش ارز، کاه

تولیــدی در شــش مــاه گذشــته بوده اســت. 
ــری  ــل دوبراب ــش حداق ــه افزای ــه ب ــا توج ب
ــا  ــاک ب ــدی پوش ــای تولی ــرخ ارز، واحده ن
فــرض حفــظ ســرمایه ریالــی خــود در 
فصــل آتــی تنهــا تــوان تامیــن پنجــاه 
ــود را  ــاز خ ــورد نی ــه م ــواد اولی ــد م درص
ــرمایه در  ــن س ــذا تامی ــت. ل ــد داش خواهن
بــا  گــردش واحدهــای تولیــد پوشــاک 
می توانــد  کم بهــره  وام هــای  تخصیــص 
نقصــان  جهــت  در  مناســبی  راهــکار 
ــوده و  ــا ب ــن واحده ــردش ای ســرمایه در گ
حداقــل حفــظ میــزان تولیــد ســال گذشــته 
بــا  طبیعتــا  باشــد.  داشــته  پیــش  در  را 
ــزان  ــش می ــتر، افزای ــرمایه بیش ــق س تزری

ــود. ــم ب ــاهد خواهی ــز ش ــد را نی تولی

- توسـعه دانـش فنـی و طراحـی، پرورش 
تجهیـز  و  متخصـص  انسـانی  نیـروی 
واحدهـا بـه ماشـین آالت پیشـرفته از جملـه 
در  می تواننـد  کـه  هسـتند  دیگـری  مـوارد 
و  داخلـی  پوشـاک  تولیـد  حجـم  افزایـش 
رفـع نگرانـی از کمبـود پوشـاک در سـطح 

باشـند. تاثیرگـذار  عـرض 

ــو  ــی عض ــی و صنف ــکل های صنعت - تش
ــت  ــرر اس ــه مق ــد چنانچ ــه معتقدن دبیرخان
و  ارزش  زنجیــره  توانمندســازی  جهــت 
و  منســوجات  حــوزه  در  داخلــی  تولیــد 

خبرنامه

پیشنهاد ایجاد صندوق اعتباری برای صنعت پوشاک
در نامه تشکل های نساجی و پوشاک به وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد:
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پوشــاک و افزایــش تــوان تولیــد و اشــتغال، 
کمک هــای  اســاس  بــر  برنامه هایــی 
ــاری تنظیــم شــود، شایســته  ــا اعتب ــی ی مال
اســت ایــن برنامه هــا در جهــت مــوارد 
بــر  پذیــرد. همچنیــن  مذکــور صــورت 
ــت  ــردی صنع ــع راهب ــه جام ــاس برنام اس
ــن آن  ــی تدوی ــل نهای ــه مراح ــاک ک پوش
ــه  ــز ب ــی آن نی ــش اصالح ــام و ویرای انج
ــردد  ــنهاد می گ ــت، پیش ــیده اس ــام رس اتم
هرگونــه کمــک مالــی بــه صنعــت نســاجی 
ــتقیم و در  ــورت غیرمس ــه ص ــاک ب و پوش
ــای(  ــا صندوق ه ــدوق )ی ــاد صن ــب ایج قال
ــی،  ــن حالت ــرد. در چنی توســعه صــورت پذی
ــا  ــاز واحده ــورد نی ــارات م ــدوق اعتب صن
اختیــار  در  کارشناســی  صــورت  بــه  را 
بــا  شــرایط  واجــد  و  فعــال  واحدهــای 
ــورت  ــه ص ــط ب ــکل های مرتب ــارت تش نظ
داد.  خواهــد  قــرار  کم بهــره  تســهیالت 
از  پــس  تولیدکننــدگان  روش،  ایــن  بــا 
ــل  ــهیالت، اص ــتفاده از تس ــان دوره اس پای
ســرمایه را بــه همــراه کارمــزد آن بــه 
ــتفاده از  ــکان اس ــده و ام ــدوق بازگردان صن
ــال  ــای فع ــر واحده ــه دیگ ــهیالت را ب تس

خواهنــد داد.
مســلما بــا ایجــاد شــرایط مناســب جهــت 
پوشــاک،  صنایــع  فعالیــت  در  تســهیل 
ــم از  ــت اع ــن صنع ــن ای ــره تامی کل زنجی
بافندگــی، صنایــع  و  ریســندگی  صنایــع 
کارخانجــات  و  پتروشــیمی  پایین دســتی 
رنگــرزی،  ماننــد  خدمــات  ارائه دهنــده 
بیشــتری  رونــق  نیــز  تکمیــل  و  چــاپ 

خواهنــد داشــت.

ــد  ــه معتقدن ــای دبیرخان ــن اعض - همچنی
لزومــا  پوشــاک،  واردات  ممنوعیــت  بــا 
شــد  نخواهــد  قطــع  پوشــاک  قاچــاق 

تمامــی  لــذا  می یابــد.  ادامــه  قطعــا  و 
پیگیــری  خواســتار  دبیرخانــه  اعضــای 
نمایندگــی  ثبــت  دســتورالعمل  جــدی 
اجــرای  و  پوشــاک  خارجــی  برندهــای 
دســتورالعمل ثبــت کدهــای شناســه کاال و 
رهگیــری بــوده و خواســتار تشــکیل منظــم 

جلســات در ایــن کارگروه هــا می باشــند.

بـا تشـکر و تقدیـم شایسـته ترین 
مات حترا ا

دبیرخانه مشترک تشکل های صنعتی 
و صنفی پوشاک

خبرنامهخبرنامه
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دیدگــاه

اولیـن سـوال، شـرکت  عنـوان  بـه 
بـرای  را  کاشـان  تندیـس  نسـاجی 
خواننـدگان مجلـه معرفـی بفرماییـد.
شـرکت نسـاجی تندیس کاشـان، با وسـعت 
87 هـزار متـر زمیـن و ۵۵ هـزار متـر سـالن 
و  تاپـس  بـه  تـو  ریسـندگی  رنگـرزی،  خـط 
هیت  سـت دارای 8 دسـتگاه ماشـین واندویـل 
فرش ماشـینی اسـت و در شهرسـتان کاشـان 
فتح المبیـن  یـا  زاگـرس  شـهرک  در  واقـع 
کارخانـه  ایـن  در  اسـت.  مسـتقر  امـروز 
تعـداد 370 نفـر کارگـر و مدیـر بـه صـورت 
ماهانـه  هسـتند.  کار  بـه  مشـغول  مسـتقیم 
ماشـینی  فـرش  انـواع  مترمربـع  هـزار   100

اکثـرا  کـه  می شـود  تولیـد  کارخانـه  ایـن  در 
بـا عرض هـای 3 یـا ۴ متـر بافتـه می شـوند. 
عمـده محصـوالت تولیـدی شـرکت نیـز بـه 
عـراق،  کشـورهای  بـه  صـادرات  منظـور 
اختصـاص   ... و  روسـیه،  عمـان،  افغانسـتان، 

می کنـد. پیـدا 

بـا توجـه بـه سیاسـت جدیـد دولت 
از  و  ارزی  پیمان سـپاری  بـر  مبنـی 
آنجایـی که بخشـی از صـادرات فرش 
ریالـی  صـورت  بـه  تاکنـون  ماشـینی 
در  جنابعالـی  دیـدگاه  گرفتـه،  انجـام 
مـورد ایـن سیاسـت و تبعـات آن بـر 

ماشـینی چیسـت؟ فـرش  صنعـت 
در حـال حاضـر اگـر یـک مشـتری عراقـی 
ترکیـه خریـداری  از  را  فـرش خـود  بخواهـد 
حتـی  حاضرنـد  ترکیـه  تولیدکننـدگان  کنـد، 
او  بـه  را  کاال  کارخانـه،  تمام شـده  قیمـت  بـا 
تحویـل دهنـد چراکـه بالفاصلـه بعـد از انجام 
صـادرات، 18 درصـد جایـزه صادراتی بـه آنها 
تعلـق می گیـرد. بـه همیـن دلیل تجـار عراقی 
بسـیار به سـمت فرش ماشـینی ترکیه گرایش 
دارنـد چراکه برایشـان ارزان تمام می شـود. بر 
همیـن اسـاس، صنعـت فـرش ماشـینی ایران 
نیـز بـرای اینکـه بتوانـد بازارهـای صادراتـی 
خـود را گسـترش دهـد، بایـد قیمت تمام شـده 
محصـول خـود را بـرای خریـداران خارجـی از 

جملـه عراقی هـا کاهـش دهـد.
پیمان سـپاری  سیاسـت  ابـالغ  از  پیـش  تـا 
بـرای  امـکان  ایـن  دولـت،  سـوی  از  ارزی 
تجـار عراقـی فراهم بـوده که با ریـال، فرش 
ایرانـی را خریـداری کننـد و همیـن موضـوع 
باعـث  شـد صـادرات فـرش ماشـینی کشـور 
بـه  واقـع،  در  کنـد.  پیـدا  چشـمگیری  رشـد 
دلیـل اینکـه عراقی هـا می توانسـتند ارز خـود 
کننـد، حجـم  تبدیـل  ریـال  بـه  داخـل  در  را 
خریدشـان بسـیار زیـاد بـود. بـر همیـن مبنـا 
نیـز شـرکت های فـرش ماشـینی قراردادهای 
بلندمـدت ریالی بـرای صـادرات منعقد کردند. 
امـا اخیـرا بـه دالیلـی، سیاسـت های دولت بر 
پیمان سـپاری  کـه صادرکننـدگان  ایـن شـده 

هر نوع صادرات، به نفع صنعت فرش ماشینی است
گفتگوی ماهنامه »صنعت نساجی و پوشاک« با آقای »غالمرضا نخباف« 

رئیس هیئت مدیره شرکت نساجی تندیس کاشان
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دیدگاهخبرنامه

بـرای  ماهـه  دو  تعهـد  و  دهنـد  انجـام  ارزی 
بازگردانـدن ارز حاصـل از صـادرات بدهنـد و 
همیـن مسـئله، مشـکالتی را بر سـر صادرات 
فـرش ماشـینی ایـران بـه خصـوص بـه بازار 

عـراق ایجـاد کرده اسـت.
تولیدکننـدگان  بـرای  آنچـه  حقیقـت  در 
فـرش ماشـینی کـه صـادرات انجـام می دهند 
مهـم اسـت، میـزان ریالی اسـت کـه از محل 
بـا  ویـژه  بـه  و  می کننـد  دریافـت  صـادرات 
توجـه به افزایـش اخیر نـرخ ارز، هم صادرات 
بـرای شـرکت های ایرانـی بـه صرفـه شـده و 
هـم قیمـت خریـد بـرای مشـتریان عراقـی با 
سیسـتم ریالـی مناسـب شـده اسـت. بنابراین 
چـه بهتـر اسـت کـه صـادرات ریالـی حداقل 
بـرای صنعـت فـرش ماشـینی تـداوم داشـته 
کشـور  از  کارخانجـات،  تولیـدات  تـا  باشـد 
صـادرات،  همیـن  اثـر  در  و  شـده  خـارج 
چـرخ واحدهـای تولیـدی بـه خوبـی  بچرخـد. 
بنابرایـن مـن معتقـدم اگـر در مـورد صنعتـی 
ماننـد فـرش ماشـینی اجـازه داده شـود کـه 
صـادرات انجـام گیـرد ولـو اینکه صـادرات به 
صـورت ریالـی باشـد، بـاز هـم بـه نفـع ایـن 
صنعـت خواهـد بـود و باعـث ایجـاد اشـتغال 

بـرای صدهـا هـزار نفـر خواهـد شـد. 
توجـه داشـته باشـید که فقـط در شهرسـتان 
فرش بافـی  کارخانـه   1000 حـدود  کاشـان 
وجـود دارد کـه اگـر هـر کـدام از ایـن واحدها 
بـه طـور میانگیـن 100 کارگـر داشـته باشـند، 
ایـن  حداکثـری  فعالیـت  صـورت  در  آنـگاه 
واحدهـا، اشـتغال قابل توجهـی ایجـاد خواهـد 
شـد. لـذا الزم اسـت در مـورد صنعـت فـرش 
ماشـینی کشـور مطالعـه شـود تـا محصول آن 
بـه صـورت ریالـی در شـهرهای مـرزی ایران 
بـه فروش رفتـه و صادرات آن با نرخ مناسـبی 
انجـام گیـرد. در غیـر ایـن صـورت، بـا توجـه 
بـه گرانـی ارز داخلـی و نیـز کاهـش قـدرت 
خریـد مـردم کـه نمی توانند بـا توجه بـه گران 
شـدن مـواد اولیـه، کاال را به چند برابـر قیمت 
قبلـی خریـداری کننـد، آینـده خوبـی در انتظار 

صنعـت فـرش ماشـینی نخواهـد بـود. 

آقای غالمرضا نخباف، خانم مهندس افسانه محرابی
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دیدگاه

ایـن نکتـه هـم بایـد ذکـر شـود کـه عالوه 
بـر مـواد اولیـه خارجـی کـه قیمتشـان چنـد 
برابـر افزایـش یافتـه، مـواد اولیـه پتروشـیمی 
تولیدکننـدگان داخلـی  را  نیـز کـه عمـده آن 
می فروشـند نسـبت بـه مـاه اردیبهشـت، تا 3 
برابـر رشـد قیمـت داشـته اسـت. بـه همیـن 
هزینه هـای  افزایـش  بـه  توجـه  بـا  و  دلیـل 
ممکـن صـادرات  نحـو  هـر  بـه  بایـد  تولیـد، 
و  شـرایط  مدیریـت  امـکان  تـا  شـود  انجـام 
تامیـن بـازار داخلـی نیـز بـرای تولیدکنندگان 
فرش ماشـینی کشـور فراهم شود و واحدهای 
موجـود بتواننـد بـه حیـات خـود ادامـه دهند.

ارزی  پیمان سـپاری  شـما  بنابرایـن 
بـرای صنعـت فـرش ماشـینی در  را 

می دانیـد؟ نامطلـوب  فعلـی  مقطـع 
بلـه. در مـورد ایـن رشـته کـه بنـده در آن 
را  موضـوع  ایـن  دارم،  تخصـص  و  تجربـه 
قیمـت  حاضـر،  حـال  در  می دانـم.  نامناسـب 
صادراتـی  ماشـینی  فـرش  مترمربـع  هـر 
سیسـتم  در  خارجـی،  مشـتریان  بـرای 
ریالـی 1۲ دالر محاسـبه مـی شـود ولـی در 
 ۲8 بـه  قیمـت  ایـن  پیمان سـپاری،  سیسـتم 
ایـن  اگـر  لـذا  می کنـد.  پیـدا  افزایـش  دالر 
فـرش  خریـد  عمـال  نشـود،  اصـالح  رویـه 
خارجـی  مشـتریان  بـرای  ایـران  ماشـینی 
صـادرات  و  بـود  نخواهـد  مقرون به صرفـه 
بنابرایـن، حـل  نخواهـد داشـت.  معنـا  دیگـر 
ایـن مسـائل بـا نظرخواهـی از اتحادیـه فرش 
و  اسـت  الزامـی  تولیدکننـدگان  و  ماشـینی 
کسـانی هـم کـه تصمیم گیـری می کننـد باید 
از افـراد متخصـص در خـود صنعـت اسـتفاده 
در  کافـی  اطالعـات  کـه  افـرادی  نـه  کننـد 

ندارنـد. ماشـینی  فـرش  صنعـت  مـورد 

جنابعالـی  تمرکـز  عمـده  اینجـا  تـا 
روی مقولـه صـادرات بوده اسـت. در 
بـازار داخلـی فـرش ماشـینی  مـورد 
شـرایط بـه چـه صـورت اسـت و آیا 
بـازار داخلـی می توانـد گرهـی از کار 
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بـاز  ماشـینی  فـرش  تولیدکننـدگان 
خیر؟ یـا  کنـد 

بـازار داخلـی حـد و انـدازه مشـخصی دارد 
و متناسـب بـا نیـاز و قـدرت خریـد مـردم، به 
اشـباع رسـیده اسـت. بنابراین اگـر 70 درصد 
مـازاد تولیـدی کـه در صنعـت فرش ماشـینی 
بـه  صنعـت  ایـن  نشـود،  صـادر  دارد  وجـود 
تولیدکننـدگان  عمـده  می رسـد.  ورشکسـتگی 
فـرش ماشـینی بـه بانک هـا بدهـکار هسـتند 
طریـق  از  را  خـود  بدهـی  نتواننـد  اگـر  و 
کننـد،  پرداخـت  خـود  محصـوالت  فـروش 
منابـع بانک هـا عمـال اتـالف می شـود چراکه 
در  موجـود  راکـد  تجهیـزاِت  و  ماشـین آالت 
خـورد.  نمـی  بانک هـا  درد  بـه  کارخانجـات 

کـه  شـود  اعمـال  سیاسـتی  بایـد  لـذا 
کار  بتواننـد  ماشـینی  فـرش  تولیدکننـدگان 
کننـد و از امکانـات فراوانی کـه در کارخانه ها 
بـدون  نماینـد.  بهینـه  اسـتفاده  شـده  نصـب 
تردیـد، تنهـا راه تحقـق ایـن مهـم و تـداوم 
صـادرات  ماشـینی  فـرش  واحدهـای  حیـات 
اسـت. همانطـور کـه ذکـر کـردم در کاشـان 
بـا  ماشـینی  فـرش  کارخانـه   1000 از  بیـش 
یـک تـا ۲0 ماشـین فرش بافـی وجـود دارنـد 
کـه بایـد به هـر طریـق ممکن، شـرایط برای 
واحدهـا  ایـن  طریـق  از  صـادرات  و  تولیـد 
بـا  کـه  هـم  عراقی هـا  تجـار  شـود.  فراهـم 
ریـال خریـد مـی کننـد، در هـر صـورت ارز 
را وارد کشـور می کننـد و بـه صـالح مملکـت 
ماسـت کـه مـازاد تولیـد کشـور بـه صـادرات 
اختصـاص پیـدا کنـد تا چـرخ تولید و اشـتغال 

بچرخـد. کشـور  در 

در حـال حاضـر، در زمینـه تخصیص 
از  اولیـه  مـواد  ترخیـص  یـا  ارز 
گمـرکات کشـور، آیـا کار به سـهولت 

می گیـرد؟ انجـام 
نداریـم  گمرکـی  مشـکل  حاضـر  حـال  در 
گمـرکات  بـه  جنـس  اینکـه  محـض  بـه  و 
تـا   7 ظـرف  گذشـته،  روال  طبـق  می رسـد 
8 روز کاری ترخیـص انجـام می گیـرد. ولـی 
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در مـورد اختصـاص ارز شـرایط اصال درسـت 
نشـده و معلـوم نیسـت چـه زمانـی تخصیـص 
ارز به موقـع و قاعده منـد خواهـد شـد. در ایـن 
رابطـه، توجـه شـما را بـه ایـن مسـئله جلـب 
می کنـم کـه در یـک مقطـع، کارخانـه بنـده 
بـه دلیـل نرسـیدن مـواد اولیه از خـارج در اثر 
مسـائل و مشـکالت ارزی، ۲3 روز بـه طـور 

مطلـق تعطیـل شـد.

بـا توجـه به حضـور پررنگ شـرکت 
تندیس کاشـان در دهمین نمایشـگاه 
تهـران،  ماشـینی  فـرش  بین المللـی 
رضایـت  نمایشـگاه  ایـن  از  آیـا 

داشـتید؟
اسـاس  بـر  بـود.  خـوب  بسـیار  نمایشـگاه 
اطالعاتـی کـه به مـن رسـید تمـام هتل های 
مملـو  تهـران  بین المللـی  نمایشـگاه  اطـراف 
خریـد  بـرای  کـه  بـود  عراقـی  مسـافران  از 
فـرش، وارد ایـران شـده بودنـد. به نظـر من، 
ایـن یـک عالمـت خوبـی اسـت کـه نشـان 
پسـندیده  عـراق  در  ایرانـی  کاالی  می دهـد 
سیسـتم  باشـد  قـرار  اگـر  امـا  اسـت.  شـده 

از  خریـد  شـود،  برقـرار  ارزی  پیمان سـپاری 
ایـران بـرای عراقی هـا گـران تمـام می شـود 
کاالی  ترکیـه  نظیـر  دیگـر  کشـورهای  از  و 
خـود را خریـداری خواهنـد کـرد و مـا صنعت 
بـاز  می دهیـم.  دسـت  از  را  ماشـینی  فـرش 
هـم عـرض می کنـم ارز وارد کشـور می شـود 
می رسـد.  کارخانجـات  بـه  آن  ریـال  فقـط  و 
روز  تولیدکننـدگان هـر  باعـث می شـود  ایـن 
بـا  همـگام  و  باشـند  داشـته  تولیـد  افزایـش 
را  بیشـتری  انسـانی  نیـروی  تولیـد،  افزایـش 
نیـز جـذب کننـد کـه ایـن خـود بـه افزایـش 

انجامیـد. خواهـد  کشـور  کل  در  اشـتغال 

شـرکت نسـاجی تندیس کاشـان چه 
چشـم انداز و اهدافـی را برای توسـعه 

فعالیـت در آینـده مد نظـر دارد؟
وجـود  شـرکت  در  توسـعه  برنامـه  قطعـا 
دسـت  در  پـروژه ای  زمینـه،  همیـن  در  دارد. 
اقـدام اسـت کـه احتمـاال از طریـق صنـدوق 
توسـعه ملـی تامیـن مالـی خواهـد شـد و بـه 
شـدن  مشـخص  و  ارز  نـرخ  ثبـات  محـض 
اینکـه ماشـین آالت مربوطـه بـا چـه نرخی در 

اختیـار مـا قـرار می گیـرد، ایـن ماشـین آالِت 
پیشـرفته در کارخانـه تندیـس کاشـان نصـب 
و راه انـدازی خواهد شـد و تحول چشـمگیری 
در نـوع فرش هـای تولیـدی شـرکت از نظـر 

شـانه و تراکـم بـه وجـود خواهـد آمـد.

در پایـان هـر نکتـه ای باقـی مانـده 
مطـرح بفرماییـد.

بصیـری  مهنـدس  آقـای  جنـاب  از  مـن 
و  نسـاجی  صنعـت  مجلـه  مسـئول  مدیـر 
پوشـاک تشـکر می کنـم کـه واقعـا بـه فکـر 
ایشـان  هسـتند.  آن  پیشـبرد  و  صنعـت  ایـن 
تمـام ایـن گزارشـاتی را کـه عـرض کـردم، 
مدیـرکل  محرابـی  مهنـدس  خانـم  خدمـت 
صنعـت،  وزارت  پوشـاک  و  نسـاجی  دفتـر 
نصرالهـی مشـاور  خانـم  و  تجـارت  و  معـدن 
وزیر در امور نسـاجی و پوشـاک ارائـه کردند. 
امیـدوارم مشـکالت صنایع نسـاجی کشـور به 
خصـوص صنعـت فـرش ماشـینی کـه من در 
متخصصیـن  همـکاری  بـا  دارم،  اشـتغال  آن 
و دسـت اندرکاران خـود ایـن صنعـت، حـل و 

فصـل شـود.
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سـوابق  از  لطفـا  شـروع،  بـرای 
بـرای  خودتـان  شـغلی  و  تحصیلـی 
بفرمایید. خواننـدگان مجلـه صحبـت 
* مهنـدس رضایـی: من رحمـت اهلل رضایی 
رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت هینـزا شـیمی 
مهنـدس  رشـته  در   1342 سـال  هسـتم. 
مقطـع  در  پلی تکنیـک  دانشـگاه  از  نسـاجی 
قبـل  شـدم.  فارغ التحصیـل  لیسـانس  فـوق 
می کـردم.  کار  دولتـی  بخـش  در  انقـاب  از 
بعـد از انقـاب هـم تـا مدتـی در بخـش بـه 
و  بـودم  کار  بـه  مشـغول  خصولتـی  اصـاح 
در حـال حاضـر، چندیـن سـال اسـت کـه بـه 

شـکل مسـتقل با شـرکا و همـکاران در بخش 
امـروز  کـه  می کنـم. شـرکتی  کار  خصوصـی 
نـام سـیزال  بـا  اداره می کنیـم سـال ها قبـل 
فعالیـت می کـرد کـه بعدهـا بـه هینزا شـیمی 
تغییـر نـام داد و تـا بـه امـروز به لطـف خدا با 
همیـن عنوان، مشـغول به کار اسـت. الزم به 
ذکـر اسـت کـه در زمینـه کاری مـا، انجمنـی 
تحـت عنـوان انجمن رزین سـازان متشـکل از 
60 عضـو وجـود دارد کـه بنـده رئیـس هیئت 
مدیـره آن هسـتم و از طریـق ایـن انجمـن، 
همـکاری نزدیکـی بـا انجمـن صنایع نسـاجی 

اسـت. برقرار  ایـران 

* مهنـدس صفی نـژاد: من کامیـار صفی نژاد 
هسـتم.  شـیمی  هینـزا  شـرکت  مدیرعامـل 
از  نسـاجی  مهندسـی  رشـته  در   1368 سـال 
شـدم.  فارغ التحصیـل  پلی تکنیـک  دانشـگاه 
در  را  شـیمی  هینـزا  شـرکت   1383 سـال  از 
اشـتهارد ثبـت کردیـم و در سـال 1387 تولید 
در ایـن شـرکت آغـاز گردیـد. همانطـور کـه 
هینـزا  شـرکت  فرمودنـد  رضایـی  مهنـدس 
سـابق  سـیزال  شـرکت  از  برگرفتـه  شـیمی، 
پایـه  رزین هـای  شـرکت  ایـن  در  و  اسـت 
آب و انـواع مـواد تعاونـی مـورد اسـتفاده در 
یـک  بـا  ابتـدا  در  می گـردد.  تولیـد  نسـاجی 

ازطالبودنپشیمانگشـتهایم...
گفتگوی ماهنامه »صنعت نساجی و پوشاک« با مهندس »رحمت اهلل رضایی« 
رئیس هیئت مدیره و مهندس »کامیار صفی نژاد« مدیرعامل شرکت هینزا شیمی

نژاد رضاییمهندس صفی  مهندس 
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خـط ماشـین آالت کار را آغـاز کردیـم کـه به 
پیـدا کـرد و در حـال حاضـر،  مـرور توسـعه 
ابتـدای  بـه  نسـبت  شـرکت  تولیـد  ظرفیـت 
کـرده  پیـدا  افزایـش  برابـر   2,5 آن  فعالیـت 
عمدتـا  شـرکت  تولیـدی  رزین هـای  اسـت. 
فـرش  بخش هـای  در  و  نسـاجی  صنعـت  در 
اسـتفاده  پارچـه  تکمیـل  و  موکـت  ماشـینی، 
می شـود و در صنـوف دیگـر نیـز محصـوالت 
مـا مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. مـواد تعاونی 
آنتی اسـتاتیک ها،  انـواع  را  شـرکت  تولیـدی 
و  ماکـرو  سـیلیکونی  نرم کن هـای  انـواع 
انـواع  کاتیونـی،  نرم کن هـای  انـواع  میکـرو، 
... تشـکیل می دهنـد. همچنیـن  و  صابون هـا 
یکـی از مـوادی کـه تحقیـق و توسـعه زیادی 
اسـپین فینیش  داده ایـم،  انجـام  آن  روی 
در  پروپیلـن  پلـی  الیـاف  ذوب ریسـی  بـرای 
در  کـه  اسـت   BCF نـخ  تولیـد  ماشـین های 
خدمـت  را  اسـپین فینیش  ایـن  حاضـر،  حـال 
BCF عرضـه  بسـیاری از تولیدکننـدگان نـخ 
از  دوسـتان  تمـام  خوشـبختانه  و  می کنیـم 
راضـی  شـیمی  هینـزا  شـرکت  محصـوالت 

. هسـتند

و  تولیـد  وضعیـت  حاضـر  حـال  در 
فـروش شـرکت هینـزا شـیمی به چه 
صـورت اسـت و آیـا از شـرایط بازار 

دارید؟ رضایـت 
* مهنـدس صفی نـژاد: واقعیـت ایـن اسـت 
دوسـتانی  تمامـی  بلکـه  مـن،  تنهـا  نـه  کـه 
از  هسـتند  همـکار  مـا  بـا  نحـوی  بـه  کـه 
از  یکـی  کـه  ندارنـد  رضایـت  بـازار  شـرایط 
دالیـل ایـن عـدم رضایـت، افزایـش قیمـت 
مـواد اولیـه و دشـوار شـدن تهیـه ایـن مـواد 
فـروش  مـورد  در  دیگـر،  طـرف  از  اسـت. 
شـده ایم  مواجـه  مشـکل  بـا  هـم  محصـول 
بـا  چراکـه تقریبـا تمـام مصرف کننـدگان مـا 
کاهـش ظرفیـت مواجـه شـده اند. ایـن طـور 

مـردم  خریـد  کاهـش  کـه  گفـت  می تـوان 
باعـث شـده، مصرف کننـدگان محصـوالت ما 
دچـار کاهـش ظرفیت شـوند و متعاقبـا تبعات 
ایـن معضـل، بـه مـا بـه عنـوان تامین کننـده 
رزیـن و مـواد تعاونـی و همچنیـن حلقه هـای 
قبـل از مـا برسـد. بنابرایـن به دلیـل افزایش 
قیمت هـا، رقابتـی شـدن بـازار و بعضـا وجـود 
مـا  بـرای  قـدری  شـرایط  ناسـالم،  رقابـت 
دشـوار شـده اسـت. اما بـا تمام ایـن اوصاف، 
واقعـی  تولیدکننـده  مـا یـک  آنجایـی کـه  از 
هسـتیم و اینگونـه نیسـت کـه مـواد وارداتـی 
را رقیـق کنیـم یـا بـا تغییر نـام عرضـه کنیم، 
توسـعه  و  تحقیـق  بـه  توجـه  بـا  و همچنیـن 
گسـترده ای کـه روی مـواد تولیـدی شـرکت 
انجـام داده ایـم، توانسـته ایم همچون گذشـته 
در ایـن بـازار بـه فعالیـت خـود ادامـه دهیـم.

چـه  بـا  مـواد  تامیـن  زمینـه  در 
چـه  هسـتید؟  مواجـه  مشـکالتی 
از  بایـد  را  مـواد  ایـن  از  مقـداری 
چـه  و  کنیـد  تامیـن  واردات  طریـق 

اسـت؟ داخلـی  آن  از  میـزان 
از  برخـی  مسـلما  صفی نـژاد:  مهنـدس   *
کشـور  خـارج  از  بایـد  شـرکت  اولیـه  مـواد 
کـره  ژاپـن،  چیـن،  کشـورهای  از  عمدتـا  و 
جنوبـی و هنـد تامیـن شـود. اولیـن مشـکلی 
کـه در چنـد مـاه گذشـته پیـش آمـده مربوط 
شـدن  طوالنـی  و  سـفارش  ثبـت  نـوع  بـه 
ثبـت  تـا  کـه  نحـوی  بـه  اسـت  آن  پروسـه 
منقضـی  پروفرمـا  می گیـرد،  انجـام  سـفارش 
انجـام  پروفرمـا  تمدیـد  کار  تـا  و  می شـود 
می شـود.  باطـل  سـفارش  ثبـت  می شـود، 
بـه  سـفارش  ثبـت  مرحلـه  کـه  هـم  وقتـی 
سـامت پشت سـر گذاشـته می شـود، مشکل 
افزایـش قیمـت آن گریبان گیـر  ارز و  تامیـن 
مـا می شـود. بنابرایـن عمـا یـک دور باطـل 
ارز  تخصیـص  و  سـفارش  ثبـت  پروسـه  در 

در  و  ایجـاد شـده  تولیـدی  واحدهـای  بـرای 
ایـن دور باطـل، فقط برخـی از افراد بـا توجه 
بـه ارتباطاتـی کـه دارنـد، می تواننـد کارشـان 
را پیـش ببرنـد. بـا تمـام ایـن مشـکات، مـا 
ارز  کـه  اولیـه  مـواد  برخـی  بـرای  ناچاریـم 
نیمایـی بـه آن تعلـق می گیـرد، ایـن پروسـه 
را پشـت سـر بگذاریـم و مـواد اولیـه شـرکت 
را تامیـن کنیـم. البتـه حتـی بعـد از آنکـه ارز 
مـورد نیـاز تامیـن می شـود و پول به شـرکت 
خارجـی می رسـد، بـاز هم ایـن نگرانـی برای 
مـا وجـود دارد کـه آیـا جنسـی کـه خریده ایم 
بـه سـمت ایـران حمـل می شـود و اصـا بـه 

دسـت مـا می رسـد یـا خیـر.

* مهنـدس رضایـی: عـاوه بـر فرمایشـات 
مـواد  تامیـن  زمینـه  در  صفی نـژاد،  مهنـدس 
اولیـه، یـک سـری مشـکات هـم در داخـل 
کشـور وجـود دارد. تقریبـا 80 تـا 90 درصـد 
مـواد اولیـه مـورد نیاز شـرکت در داخـل و از 
طریـق واحدهـای پتروشـیمی تامین می شـود. 
مهم تریـن واحـدی هـم کـه در حـال حاضـر 
بـه کل رزین سـازان کشـور بـه طور مسـتقیم 
پتروشـیمی  می دهـد،  خدمـات  غیرمسـتقیم  و 
تـا  اراک اسـت. طـی سـال گذشـته و حتـی 
بـد  اراک  پتروشـیمی  شـرایط  قبـل،  مـاه   4
نبـود امـا متاسـفانه حـدود 4 مـاه اسـت کـه 
تولیـد و یـا حداقـل عرضـه این واحد بـه بازار 
بسـیار کـم شـده اسـت و برخـی هـم اعـام 
می کننـد ایـن شـرکت عمـده محصوالتـش را 
صـادر می کنـد. در صحبتـی کـه بـا مدیـران 
پتروشـیمی اراک داشـتیم، بـه مـا گفتنـد کـه 
بـه  اسـت  نفتـا  عمدتـا  کـه  واحـد  خـوراک 
و  می گیـرد  قـرار  اختیارشـان  در  کـم  میـزان 
ظاهـرا مـاده نفتـا بـه تولیـد بنزیـن اختصاص 
اینکـه صحـت و سـقم ماجـرا  پیـدا می کنـد. 
ایـن شـرایط  ولـی  نمی دانیـم  مـا  را  چیسـت 
مـورد  اولیـه  مـواد  قیمـت  کـه  شـده  باعـث 
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و  کنـد  پیـدا  افزایـش  درصـد   50 مـا  نیـاز 
همیـن معضـل، ظرفیـت تولیـد کل واحدهای 
تولیـد  را کـه در شـرایط  رزین سـازی کشـور 
بـه  تـن می رسـد،  400 هـزار  بـه  حداکثـری 
داده  در سـال کاهـش  تـن  50 هـزار  حـدود 
اسـت کـه معـادل 12 یا 13 درصـد از ظرفیت 

تولیـد اسـت.
البته شـرایط شـرکت هینـزا شـیمی متفاوت 
از  درصـد   25 رزین سـازی  بخـش  و  اسـت 
تشـکیل می دهـد. عمـده  را  فعالیـت شـرکت 
فعالیـت شـرکت در بخـش تولید مـواد تعاونی 
اسـت کـه خوشـبختانه همانطـور کـه مهندس 
تـاش  بـا  فرمودنـد،  اشـاره  صفی نـژاد 
بخـش  در  توانسـته ایم  شـرکت  متخصصـان 
اسـپین فینیش ها  و  ریسـندگی  روغن هـای 
کشـور  از  را  قابل توجهـی  ارز  سـال ها  کـه 
را  باکیفیتـی  محصـوالت  می کـرد،  خـارج 
دهیـم  قـرار  نسـاجی  واحدهـای  اختیـار  در 
از  کشـور  بـزرگ  ذوب ریسـی  کارخانجـات  و 
اسـپین فینیش شـرکت هینـزا شـیمی اسـتفاده 
و  کیفیـت  از  هـم  خوشـبختانه  کـه  می کننـد 

هـم از قیمـت ایـن مـواد، راضـی هسـتند.

در  کـه  ای  نکتـه  صفی نـژاد:  مهنـدس   *
تکمیـل ایـن بحـث باید اشـاره کنم آن اسـت 
کـه مـاده اولیـه تولیـد رزین های پایـه آب که 
منومـر  تهیـه می شـود،  شـازند  پتروشـیمی  از 
وینیـل اسـتات یا VAM اسـت که از گذشـته 
بسـیار دور یعنـی زمانـی کـه بورس و سـایت 
ناخواسـته ای  سـهمیه بندی  نبـود،  بهین یـاب 
و شـرکت  ایجـاد شـده  مـاده  ایـن  مـورد  در 
خـود  رابطـه  اسـاس  بـر  صرفـا  تولیدکننـده 
بـا خریـداران، بـه هرکـدام کمتـر یـا بیشـتر 
امـروز  سـهمیه بندی،  ایـن  اسـت.  فروختـه 
هـم بـه شـکل دیگـری وارد بـورس شـده و 
عـده ای را منتفـع کـرده کـه بـه نظـر بنـده، 
بـه  مـاده  ایـن  روی  سـهمیه بندی  اصـوال 

قـرار  اگـر  نیسـت.  درسـت  مختلـف  دالیـل 
هـر  یـا   VAM روی  سـهمیه بندی ها  باشـد 
مـاده دیگـر اصاح شـود، بایـد فرموالسـیون 
ایـن  کنتـرل  و  شـود  ارائـه  صحیحـی 
صنایـع  اداره  نظـر  زیـر  بایـد  فرموالسـیون 
هـر اسـتان و بـا حضـور نماینـده صنایـع آن 
و  تهـران  اسـتان  صنایـع  نماینـده  اسـتان، 
نماینـده انجمـن و تشـکل مربوطه، قـرار گیرد 
تـا از  ایـن طریـق، متناسـب بـا تـوان تولیـد 
و  شـده  بازنگـری  سـهمیه ها  کارخانجـات، 
اختصـاص پیـدا کنـد. البتـه قطعـا تـوان تولید 
بـرای  مـاک  تنهـا  نمی توانـد  کارخانـه  هـر 
اختصـاص سـهمیه باشـد و آیتم هـای دیگری 
هـم در ایـن زمینـه دخیـل هسـتند، ولـی بـه 
مـواد  سـهمیه بندی  شـیوه  تغییـر  حـال،  هـر 
اولیـه کارخانجـات بایـد از جایـی آغـاز شـود.

نسـاجی  صنایـع  انجمـن  اخیـرا 
صنعـت،  وزارت  سـوی  از  ایـران، 
تعییـن  مسـئول  تجـارت  و  معـدن 
سـهمیه واحدهـای نسـاجی عضو این 
انجمن شـده اسـت. تا چـه میزان در 

ایـن مـورد اطـالع داریـد؟
* مهنـدس صفـی نـژاد: مـا عضـو انجمـن 
صنایـع نسـاجی ایران نیسـتیم ولـی موضوعی 
کمابیـش  هـم  بنـده  را  کردیـد  مطـرح  کـه 
بـه خصـوص  نکنـم  اشـتباه  اگـر  و  شـنیده ام 
پلی اسـتر  چیپـس  کـه  واحدهایـی  مـورد  در 
بـرای  را  نماینـده ای  انجمـن  دارنـد،  احتیـاج 
نسـاجی  واحدهـای  سـهمیه  در  بازنگـری 
معرفـی کـرده اسـت. سـوال ایـن اسـت کـه 
آیـا انجمـن نسـاجی فقـط برای اعضـای خود 
می خواهـد ایـن کار را انجـام دهـد یـا تمامی 
اگـر  نسـاجی؟  بـا صنعـت  واحدهـای مرتبـط 
قـرار باشـد انجمـن فقـط بـرای اعضـای خود 
واحدهایـی  تکلیـف  دهـد  انجـام  را  کار  ایـن 
کـه عضـو انجمـن نیسـتند چـه خواهـد بود و 

انجمـن طـرف چـه کسـی را خواهـد گرفـت. 
بایـد تغییـر  البتـه همانطـور کـه ذکـر کـردم 
سـهمیه بندی های قبلـی از جایـی آغـاز شـود 
صنایـع  انجمـن  مـا،  صنـف  مـورد  در  ولـی 
فکـر  و  نخواسـته  کمکـی  تاکنـون  نسـاجی 
صنـوف  سـایر  بـرای  باشـد  قـرار  نمی کنـم 
مرتبـط بـا نسـاجی ایـن کار را انجـام دهـد.

نکتـه دیگـری هـم کـه بایـد اشـاره کنـم، 
از  یکـی  قـول  بـه  کارخانجـات  از  برخـی 
همـکاران »ذو حیاتیـن« هسـتند یعنـی مثـا 
رزیـن و هـم مصرف کننـده  تولیدکننـده  هـم 
معمـوال  مجموعه هایـی،  چنیـن  هسـتند.  آن 
منافـع خودشـان را در نظـر می گیرنـد بـه این 
مرحلـه  می کننـد  تـاش  ابتـدا  کـه  صـورت 
در  سـپس  و  کننـد  تامیـن  را  تولیدشـان  اول 
مرحلـه بعـدی تولیـد و متناسـب بـا شـرایط، 
بـه  کننـد.  مدیریـت  را  مصرف شـان  میـزان 
نظـر مـن، این نـوع کارخانجـات اگـر تولیدی 
و  توزیـع  اجـازه  نبایـد  دارنـد  اول  مرحلـه  از 
فـروش آن در بـازار را داشـته باشـند چراکـه 
بـرای  را  تولیـدی  مـواد  بایـد  اصـل  در  آنهـا 
خودشـان  بعـدی  مراحـل  تولیـدات  و  انتفـاع 
اسـتفاده کننـد. بنابرایـن اگر چنیـن واحدهایی 
بخواهنـد فـروش مـواد بـه دیگـر کارخانجات 
نـدارد  مبنایـی  دیگـر  دهنـد،  انجـام  هـم  را 
آنهـا دفـاع کـرده و  از  انجمـن بخواهـد  کـه 

بگیـرد.  سـهمیه  برایشـان 

کـه  زمـان  همـان  از  رضایـی:  مهنـدس   *
سـایت بهین یـاب و سـهمیه بندی ها حـدود 8 
سـال پیـش راه افتـاد، بنـده و بسـیاری دیگر 
مخالفت مـان  و  بودیـم  مخالـف  از همکارانـم 
را هـم منعکـس کردیـم. حـدود 5 هفته پیش 
واحدهـای  بیـن  کـه  اختافاتـی  از  پـس  و 
پتروشـیمی و دولـت ایجـاد شـد، بـه یکبـاره 
و  شـد  متوقـف  بهین یـاب  سـایت  فعالیـت 
اعـام کردنـد کـه مبنـای سـهمیه هـر واحد، 
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متوسـط خریـد سـال 1396 آن واحـد اسـت. 
ایـن تصمیـم واکنش هـای متفاوتی بـه دنبال 
داشـت؛ واحدهایـی بودنـد کـه کا در سـال 
کـه  بودنـد  تعطیـل  مشـکاتی  بـه  بنـا   96
بـه شـدت نسـبت بـه ایـن تصمیـم اعتـراض 
کردنـد؛ برخـی واحدهـا هـم از ایـن تصمیـم 
اختـاف  نهایتـا  بودنـد.  خوشـحال  بسـیار 
شـدیدی بیـن واحدهـای پتروشـیمی و وزارت 
کـه  شـد  ایجـاد  قضیـه  همیـن  سـر  صنعـت 
انجامیـد.  مدیـران  از  بعضـی  برکنـاری  بـه 
نگذشـت  تصمیـم  ایـن  از  کوتاهـی  مـدت 
سـایت  و  قبلـی  روال  بـه  سـهمینه بندی  کـه 
واحـد،  هـر  سـهمیه  و  بازگشـت  بهین یـاب 
بـر اسـاس متوسـط خریـد سه سـاله آن واحـد 
همانطـور  مسـائل،  ایـن  سـوای  مانـد.  باقـی 
کـه  اینجاسـت  مشـکل  کـردم  عـرض  کـه 
تولیـد پتروشـیمی ها کـم شـده و اگـر میـزان 
تولیـد واحدهـای پتروشـیمی به سـطوح سـال 
قبـل برگـردد، بسـیار از نارضایتی هـای فعلـی 

می شـود. مرتفـع  خودبه خـود 

سـقف  برداشـت  دسـتورالعمل 
رقابـت از محصـوالت پتروشـیمی در 
بـورس کاال چـه تاثیراتی بـر فعالیت 

اسـت؟ داشـته  شـرکت شـما 
* مهنـدس صفی نـژاد: بـورس زمانـی تعریف 
پیـدا می کنـد کـه عرضه کننـده یک نفر نباشـد 
داشـته  وجـود  بـازار  در  عرضه کننـده  چنـد  و 
باشـند. و همچنیـن از یـک محصول بـه میزان 
کافـی در بـورس بـرای خریداران عرضه شـود. 
اگـر ایـن شـرایط وجـود داشـته باشـد، بـورس 
عملکـرد طبیعـی خـود را خواهـد داشـت ولـی 
معمـوال بـه دلیـل اینکـه فروشـندگان عمدتـا 
منافـع خودشـان را می بیننـد، عرضـه را کمتـر 
می کننـد و در نتیجـه، باعـث می شـوند شـرایط 
بـازار بـه هـم بریزد. در مورد پرسـش شـما هم 
بایـد عـرض کنم عرضـه محصـوالت مرتبط با 
فعالیـت مـا در بـورس غلـط اسـت چراکـه تنها 

یـک تولیدکننـده وجـود دارد و همیشـه سـعی 
کـرده خریـداران را تشـنه نگـه دارد. حـال اگر 
سـقف قیمـت هـم آزاد شـود شـرایط بدتـر از 

گذشـته می شـود. 

شـرکت  بـه  مجـددا  دهیـد  اجـازه 
هینـزا شـیمی بـاز گردیـم. در مـورد 
دانـش  و  ماشـین آالت  دسـتگاه ها، 
فنی مسـتقر در شـرکت هینزا شـیمی 
فنـی  دانـش  و  بفرماییـد  توضیـح 
شـرکت تـا چـه میـزان بومـی شـده 

اسـت؟
ماشـین آالت  تمـام  صفی نـژاد:  مهنـدس   *
و  آب  پایـه  رزین هـای  تولیـد  بخـش 
ایـران  سـاخت  تمامـا  مربوطـه،  راکتورهـای 
شـرکت  در  نصب شـده  راکتورهـای  و  اسـت 
هینـزا شـیمی، متعلـق بـه شـرکت »دیسـال« 
یکـی از بهتریـن سـازندگان ایـن راکتورها در 
ایـران می باشـد. امـا دسـتگاه های کنترلـی و 
ابـزار دقیقـی کـه روی ایـن راکتورهـا وجـود 
بخـش  در  هسـتند.  خارجـی  همگـی  دارد، 
مـواد تعاونـی نیـز صرفـا برخـی از مـواد اولیه 
مـورد نیـاز شـرکت از خـارج تامیـن می شـود 
ابـزار  از  بـه غیـر  و تمـام تجهیـزات موجـود 
دقیقـی کـه اسـتفاده می شـود، همگی سـاخت 
ایـران اسـت. همچنیـن دانـش فنـی شـرکت 
تمامـی  و  شـده  بومـی  کامـا  هینزاشـیمی 
اطاعاتـی کـه در  کل پروسـه تولیـد تمامـی 
همگـی  دارد،  وجـود  شـرکت  محصـوالت 

متعلـق بـه خودمـان و بومـی اسـت.

محصـوالت تولیـدی شـرکت از نظر 
کیفیـت و قیمـت، تـا چـه میـزان بـا 
قابـل  خارجـی  مشـابه  نمونه هـای 
و  خـاص  ویژگـی  و  اسـت؟  رقابـت 
محصـوالت شـرکت  فـرد  منحصربـه 

چـه مـواردی اسـت؟
* مهنـدس صفی نـژاد: بـه جـرأت می توانـم 

عـرض کنـم کـه تقریبـا تمامـی محصـوالت 
و مـواد تولیـدی شـرکت هینـزا شـیمی قابـل 
رقابـت بـا نمونه هـای مشـابه خارجـی اسـت. 
البتـه ممکـن اسـت یـک محصول خـاص که 
از  اسـت،   BASF شـرکت  بـه  متعلـق  مثـا 
100 نمـره 100 بگیـرد کـه در مـورد همیـن 
محصـول خـاص، نمره مـا 90 به بـاال خواهد 
شـرایط  گرفتـن  نظـر  در  بـا  همچنیـن  بـود. 
یکسـان، قیمت محصـوالت ما بسـیار پایین تر 
اگـر  خریـداران  و  اسـت  خارجـی  نمونـه  از 
محصـول  خارجـی  شـرکت های  از  بخواهنـد 
مـورد نیازشـان را تامیـن کننـد، ناچارنـد بـه 
مقـدار زیـاد و بـه صـورت نقـدی خریـد کنند 
ولـی در مورد شـرکت هینـزا شـیمی می توانند 
در مقادیـر کمتـر خریـد کـرده و بهـای آن را 
زمانـی  تسـویه  فرجـه  بـا  فعلـی  شـرایط  در 
)مـدت دار( پرداخـت کننـد. بنابراین شـرایطی 
کـه شـرکت هینزا شـیمی فعـا ارائـه می کند 
در قیـاس بـا شـرکت های خارجـی، کامـا به 

نفـع خریـداران می باشـد.

قبلـی،  صحبت هـای  الی  البـه  در 
بـه موضـوع ناسـالم بـودن بـازار در 
زمینـه کاری خودتـان اشـاره کردید. 
لطفـا در ایـن زمینـه بیشـتر توضیـح 

بفرماییـد.
مـواد  حـوزه  در  صفی نـژاد:  مهنـدس   *
بیـن  کـه  هسـتیم  شـاهد  بعضـا  اولیـه، 
در  مختلـف  فروشـندگان  کـه  قیمت هایـی 
تلورانـس  می کننـد  اعـام  مـا  بـه  روز  یـک 
و اختـاف زیـادی وجـود دارد و مـا متوجـه 
نمی شـویم کـه چـرا قیمـت یک مـاده خاص 
در یـک روز بایـد ایـن میـزان تفاوت داشـته 
اختـاف  ایـن  بـرای  تفسـیری  هیـچ  باشـد. 
آن  اینکـه  از  غیـر  بـه  نـدارد  وجـود  قیمـت 
منافـع  دنبـال  بـه  شـدت  بـه  تولیدکننـده 
هـم  محصـوالت  حـوزه  در  اسـت.  خـودش 
بـا توجـه بـه سـهمیه هایی کـه تعییـن شـده، 
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برخـی از همـکاران برای اسـتفاده از سـهمیه 
در  و  می کننـد  پیـدا  پـول  بـه  نیـاز  خـود 
نتیجـه، محصوالتشـان را بـا شـرایط خاصـی 
می فروشـند تـا بتواننـد سـهمیه خـود را حفظ 
کننـد. بنابرایـن در ایـن بخـش نیـز بـه نوعی 
از  برخـی  بیـن  در  فـردی  منافـع  بـه  توجـه 

می شـود. دیـده  تولیدکننـدگان 

مـواد  تامیـن  مشـکالت  بـر  عـالوه 
اولیـه پتروشـیمی و نیز مسـائل ارزی، 
کـه  مشـکالتی  و  مسـائل  مهم تریـن 
در پروسـه تولیـد خـود بـا آن مواجه 

هسـتید چـه مـواردی هسـتند؟
* مهنـدس صفی نـژاد: در ایـن زمینـه مـن 
فقـط می توانـم بـه یـک مـورد دیگـر اشـاره 
در  متخصـص  نیـروی  کمبـود  آن،  و  کنـم 
بخـش تولیـد و صنعت اسـت. در حـال حاضر، 
متوجـه  واقعـا  کـه  متخصصـی  افـراد  تعـداد 
شـوند چـه چیـزی از آنهـا می خواهیـم و دقیقا 
همـان را اجـرا کننـد، بسـیار کم شـده اسـت.

* مهنـدس رضایـی: این فرمایـش مهندس 
دولتـی  بخـش  در  مخصوصـا  صفی نـژاد 
بیشـتر جلـوه می کنـد. همانطـور کـه عـرض 
محتشـمی پور  مهنـدس  مثـل  فـردی  کـردم 
کـه از مدیـران بـا دانـش و خبـره در حـوزه 
پتروشـیمی کشـور بودنـد، عمـا از کار کنـار 
جایگزیـن  کـه  فـردی  طبعیتـا  و  کشـیدند 
ایشـان می شـود نمی توانـد همـان اثرگـذاری 
را داشـته باشـد. ایشـان همواره بـه دنبال این 
بودنـد کـه بـه جـای قیمت گـذاری دسـتوری، 
انجمن هـای  و  پتروشـیمی  واحدهـای 
تعامـل  یکدیگـر  بـا  خودشـان  مصرف کننـده 
کـرده و بـر سـر قیمـت به توافـق برسـند. در 
همیـن راسـتا، ایشـان واحدهـای رزین سـازی 
و  کردنـد  معرفـی  اراک  پتروشـیمی  بـه  را 
را  قیمت هـا  شـرکت،  ایـن  مدیـران  بـا  مـا 
و  می کردیـم  تعییـن  مـاه  دو  مـدت  بـرای 

اولیـه مـورد  بـه مـدت دو مـاه قیمـت مـواد 
نیازمـان ثابـت بـود. امـا متاسـفانه اخیـرا بـه 
قیمـت  تعییـن  مدیـران،  جابه جایـی  دلیـل 
و  شـده  هفتگـی  صـورت  بـه  دیگـر  بـار 
نمی دانیـم هفتـه آینـده واحدهای پتروشـیمی 
قیمتـی  بـه چـه  را  و فروشـندگان، محصـول 
عرضـه خواهنـد کـرد و مـا بایـد چـه قیمتـی 
ارائـه  بـه مصرف کننـدگان و مشـتریان خـود 
بدهیـم. امیـدوارم ایـن مشـکل هرچـه زودتر 
در بخـش دولتـی حـل شـود و قیمـت مـواد 

اولیـه بـه ثبـات برسـد.

بـه  اینکـه تحریم هـا  بـه  بـا توجـه 
کشـور  اقتصـادی  فضـای  بـر  زودی 

حاکـم می شـوند و همچنین بـا توجه 
بـه تجربـه دوره قبلـی تحریم ها، این 
موضـوع در دوره گذشـته چـه تاثیری 
بـر فرآینـد کاری شـما گذاشـته و در 
دوره جدیـد، تاثیـر تحریم هـا چگونه 

بود؟ خواهـد 
دوره  در  تحریم هـا  صفی نـژاد:  مهنـدس   *
کـه  بـود  صـورت  ایـن  بـه  تاثیرشـان  قبلـی 
بـه  خریـدار  از  پـول  انتقـال  حرکتـی  مسـیر 
فروشـنده و مسـیر حرکتـی کاال از فروشـنده 
بـه خریـدار بعضـا تغییـر می کـرد و بـه جـای 
انتقـال مسـتقیم پـول و کاال بیـن خریـدار و 
فروشـنده، ناگزیـر یـک سـری نقـاط واسـطه 
بنابرایـن  می گرفـت.  قـرار  مسـیر  ایـن  در 

دیدگاهخبرنامه
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می شـدند،  ایـران  وارد  کاالهـا  اکثـر  اگرچـه 
ولـی قیمـت آنهـا بـه دلیـل همیـن واسـطه ها 
تحریم هـای  مـورد  در  امـا  می رفـت.  باالتـر 
ایـن دوره، بـا توجـه بـه صحبت هایـی کـه با 
می رسـد  نظـر  بـه  داشـته ایم،  همکاران مـان 
تحریم هـا  قبلـی  دوره  در  کـه  فرآیندهایـی 
بـرای انتقـال پـول و کاال انجـام می گرفـت، 
بیشـتری  سـختی  بـا  بـار  ایـن  آنهـا  انجـام 
میسـر اسـت و ظاهـرا تحریم کننـدگان همـه 
تـاش خـود را معطـوف کرده انـد کـه تمـام 
بـرای  را  تحریم هـا  زدن  دور  راهکارهـای 
آغـاز  تحریم هـا  بایـد  البتـه  ببندنـد.  ایـران 
ترتیـب  چـه  بـه  شـرایط  ببینیـم  تـا  شـوند 
خواهـد شـد ولـی در مورد یـک قلـم کاال که 
مـن درخواسـت قیمـت و پروفرمـا کـردم، بـه 
مـا اعـام کردنـد کـه مقـدار کاالی ارسـالی 
کمتـر خواهـد بـود و قیمـت هـر واحـد کاال 
 2 حداقـل   96 اسـفند  بـا  قیـاس  در  نیـز 
برابـر خواهـد شـد کـه تمامـی ایـن مسـائل، 
شـرکت  محصـوالت  تمام شـده  قیمـت  در 

بـود. خواهنـد  تاثیرگـذار 

اولیـه  مـواد  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
شـرکت های  و  هینزاشـیمی  شـرکت 
پتروشـیمی  واحدهـای  را  مشـابه 
تامیـن می کننـد و واحدهـای نسـاجی 
نیـز بخشـی از مصرف کننـدگان شـما 
هسـتند، بـه نظـر می رسـد بایـد یک 
حلقـه ارتباطـی بیـن ایـن بخش ها از 
برقـرار  مربوطـه  تشـکل های  طریـق 
منافـع  تصمیم گیری هـا،  در  تـا  شـود 
همـه گروه هـای ذینفـع لحـاظ گردد. 
در حـال حاضر ارتباط شـما با انجمن 
تشـکل های  یـا  نسـاجی  صنایـع 

پتروشـیمی بـه چـه صـورت اسـت؟
* مهنـدس رضایـی: ایـن ارتبـاط هم اکنـون 
بـار  چنـد  سـال،  طـول  در  مـا  و  دارد  وجـود 
نسـاجی  صنایـع  انجمـن  بـا  مشـترک  جلسـه 

ایـران برگـزار می کنیـم. حتـی چنـد مـورد از 
شـرکت های نسـاجی نظیـر موکـت همـدان و 
آقـای دکتر شـیبانی عضـو انجمن رزین سـازان 
حـال  در  خوبـی  بـه  همـکاری  ایـن  هسـتند. 
پیگیـری اسـت. آقـای مهنـدس بصیـری هـم 
دوسـت 50 سـاله مـا هسـتند و بـه خصـوص 
آن زمـان کـه در انجمـن بودند خیلی بیشـتر با 
هـم در ارتبـاط بودیـم. در دوره بعـد از مهندس 
صنایـع  انجمـن  بـا  مـا  ارتبـاط  نیـز  بصیـری 
نسـاجی بـه قـوت خـود باقـی اسـت و بـا اکثر 

اعضـای انجمـن دوسـت هسـتیم.

کـه  همانطـور  صفی نـژاد:  مهنـدس   *
بـه  ارتبـاط  ایـن  فرمودنـد  رضایـی  مهنـدس 
بیـن  قدیمـی  رفاقت هـای  و  دوسـتی  دلیـل 
انجمـن  دو  اعضـای  و  ایـن صنعـت  بـزرگان 
بـه  ارتبـاط  ایـن  ولـی  اسـت  گرفتـه  شـکل 
آن  دل  از  کـه  منظـم  و  متشـکل  صـورت 
انجمـن و  بـه نفـع دو  تصمیمـات و قوانینـی 
اعضـای آنهـا بیـرون بیایـد، نبوده اسـت. اگر 
هـم جلسـه ای برگـزار شـده بـه خاطـر یـک 
مسـئله خاصـی کـه در آن مقطـع پیـش آمده، 
آن  در  هـم  دوسـتان  اکثـرا  و  تشـکیل شـده 
اسـت  بهتـر  چـه  کرده انـد.  مشـارکت  جلسـه 
کـه وقتـی دو صنـف نسـاجی و رزین سـازی 
هسـتند،  وابسـته  یکدیگـر  بـه  حـد  ایـن  تـا 
زمانـی  دوره هـای  در  و  پیوسـته  طـور  بـه 
مشـخص جلسـاتی بـا یکدیگـر داشـته باشـند 
بیـن  هیـچ گاه  احتمالـی  سـوءتفاهم های  تـا 

نیایـد. پیـش  طرفیـن 

کـه  ای  نکتـه  هـر  پایـان  در 
بفرماییـد. مطـرح  باقی مانـده 
فعلـی  مقطـع  در  رضایـی:  مهنـدس   *
بخش هـای  در  اقتصـادی  فعـاالن  همـه 
و  حمایتـی  اقدامـات  خواسـتار  مختلـف، 
تصمیم گیری هـای اثرگـذار از سـوی دولـت و 
مسـئوالن هسـتند. در ایـن زمینـه الزم اسـت 

اقتصـادی  شـرایط  بـر  بیشـتری  کنتـرل  کـه 
و  واردات  بخـش  در  و  شـده  اعمـال  کشـور 
حاکـم  بهتـری  قاعـده  و  نظـم  صـادرات، 
شـود. همچنیـن ضـروری اسـت نـرخ ارز در 
صنعتـی  مسـئوالن  و  شـود  تثبیـت  نقطـه ای 
اصـاح  بـرای  بیشـتری  عمـل  سـرعت  بـا 
امـور گام بردارنـد. اگـر ایـن اقدامـات صورت 
خصـوص  بـه  کشـور  مسـئوالن  از  گیـرد، 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت سپاسـگزار 
خواهیـم شـد. امـا اگـر قـرار باشـد روالـی که 
از قدیـم بـوده و بارهـا گایـه خـود را نسـبت 
بـه آن ابـراز کرده ایـم تـداوم پیـدا کنـد، باید 
بـه صراحـت عـرض کنم کـه »از طـا بودن 
مـا  فرمـوده  مرحمـت  گشـته ایم،  پشـیمان 
را کـه یـک  را مـس کنیـد« و مـا مدیرانـی 
سـال اسـت وقـت ماقـات بـه مـا نمی دهنـد 
نمـی خواهیـم. بایـد دسـتورالعمل های ضـد و 
نقیضـی کـه بـه خصـوص در ماه هـای اخیـر 
شـوند  برداشـته  زودتـر  هرچـه  شـده،  صـادر 
چراکـه ایـن یـک رویـه اشـتباه اسـت و هیچ 
صنعتگـری نمی پذیـرد کـه هـر روز بـرای او 
یـک بخشـنامه جدیـد صـادر شـود. امیـدوارم 
مدیـران کشـور بـه ایـن مسـائل توجـه کننـد 
وگرنـه نبـود آنهـا بهتـر از بودن شـان اسـت.

* مهنـدس صفی نـژاد: در تاییـد صحبت های 
مهنـدس رضایـی بایـد عـرض کنـم متاسـفانه 
بـه  کشـور  در  مدیریتـی  و  مسـئولیتی  هـرم 
نحوی نیسـت کـه مدیران از پایین رشـد کرده 
و بـه تدریـج بـه مـدارج باالتـر برسـند بلکه از 
بیـرون افـرادی در ایـن هـرم تزریق می شـوند 
و همیـن موضـوع، سـاختار مدیریتی کشـور را 
بـه هـم ریختـه اسـت. متاسـفانه جایگاه هـا در 
کشـور بـه درسـتی و بر اسـاس سلسـله مراتب 
کـه  نشـده اند  تعریـف  شایسته سـاالری  و 
امیدواریـم روزی برسـد کـه هرکـس از نظـر 
توانایـی و تخصـص در جایـی که شایسـته آن 

اسـت، قـرار بگیرد.
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مجتمع سیرجان از 22 سال پیش فعالیت خود را 
با نام شرکت شناخته شده »رنگدانه سیرجان« آغاز 
کرده و تا امروز در زمینه تولید مستربچ، افزودني، 
آمیزه پلیمري، گرانول پاستیکي، کامپاند، پودر و 
صنعتي  نانو،  صورت  به  پري دیسپرس،  پیگمنت 
و بهداشتي، نخ و الیاف مقاومت و مدول باال و... 
فعالیت دارد. در طول این سال ها دو زیر مجموعه 
دیگر این هلدینگ یعنی شرکت نانو نخ و گرانول 
سیرجان و پترو نیرو سیرجان  نیز راه اندازی شدند.

این شرکت که در نساجی  تولیدی  محصوالت 
کاربرد دارند، شامل موارد زیر می گردند:

آمید، پلی پروپیلن مورد  الیاف پلی استر، پلی   -
فرش  پنبه ای،  نخ های  ریسندگی  در  مصرف 

ماشینی، موکت و الئی های سوزنی. 
 B.C.F. , C.F. , POY , FDY , نخ های   -
پلی آمید  و  پلی استر  پلی پروپیلن،   ،DTY , TFO
رومبلی،  پارچه  ماشینی،  فرش  در  مصرف  مورد 

پرده ای، جوراب، البسه نساجی و ورزشی.
و  بهداشتی   Non woven پارچه های   -

بیمارستانی.
- گونی و جامبو پلی پروپیلن.

 )PSF( براق کننده جهت تولید الیاف پلی استر -
مورد مصرف در موکت های چاپی.

و   Spun bond نبافته،  منسوجات   -
صنایع  در  مصرف  مورد   Melt  Blown

بیمارستانی، صنعتی و بهداشتی.  
نخ های نانو کامپوزیتی آنتی باکتریال و مقاوم در 

برابر یووی الیاف پلیمری مدول و مقاومت باال.

شرکت های  تولید  وضعیت  حاضر،  حال  در 
مرحله  در  خوشبختانه  هلدینگ  این  زیرمجموعه 

اولیه  رونق می باشد و در صورتی که تامین مواد 
سال های  روال  طبق  پتروشیمی  شرکت های  از 
گذشته باشد، این واحد صنعتی می تواند حتی بیش 
از فعالیت اسمی مندرج در پروانه بهره برداری تولید 

و فروش انجام دهد. 
این شرایط به چند عامل بستگی دارد که برخی 
از موارد مهم را برای شما به اختصار خواهم گفت: 
داخلی  کاالهای  مصرف  بر  فراوان  تاکید  الف( 
باور  یعنی  دولتمردان:  و  نظام  مسئولین  توسط 
را  داخلی  کیفیت  با  کاالهای  می توان  اینکه  به 

جایگزین کاالهای مشابه وارداتی نمود.
واردات  عدم  و  موجود  ارزی  مشکات  ب( 
محصوالت مشابه: افزایش نرخ ارز و پیچیدگی های 
اوایل  که  دست وپاگیر  مقررات  و  ارزی  جدید 
همچنین  و  واردکنندگان  پای  پیش   97 سال 
تولیدکنندگان ایجاد شد، فرصت خوبی برای برخی 
بازار  شرایط  از  که  آورد  فراهم  تولیدکنندگان  از 

رقابتی کمال بهره برداری را داشته باشند. 

ج( افزایش غیرقابل کنترل قیمت ها به علت عدم 
اطمینان از تثبیت نرخ ارز و قیمت های مواد اولیه 
در بورس و پتروشیمی ها: این باتکلیفی اقتصادی 
فقط در بخش بازرگانی مشاهده نمی گردد، بلکه 
متاسفانه در بخش صنایع باالدستی و پایین دستی 
از چند گاهی صحبت  قابل لمس می باشد و هر 
از افزایش نرخ پایه محصوالت پتروشیمی و نفتی 

پیش می آید. 
قبا  اولیه همانطورکه  مواد  تامین  در خصوص 
داشتم می بایست تصمیمات کان کشور  عرض 
باشد.  داشته  اجرایی  ثبات  )زیربنایی(  اقتصادی  و 
که متاسفانه در بین مسئولین و تصمیم گیران دیده 
)آزمون  قدیمی  روش های  اساس  بر  و  نمی شود 
و خطا( به دنبال یافتن بهترین راه حل می باشند 
اما تنها موضوعی که به آن توجه ندارند، زمان )و 

فرصت های از دست رفته( می باشد. 
رفته  دست  از  فرصت  هزینه  حاضر،  حال  در 
عدم  از  متاثر  دیگری  هزینه  هر  از  بیش  )زمان( 

عدمشفافیتدروارداتوتامینمواداولیه
مهندس عبد االمیر منصوری، از مدیران و سرمایه گذاران مجتمع هلدینگ سیرجان
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مواد  تامین  بحث  در  قانون گذاری ها  یکنواختی 
اولیه برای تولیدکنندگان و حتی واردکنندگان میانی 
اثر گذاشته است. به نحوی که عدم شفافیت در 
واردات و تامین مواد اولیه در تمامی سطوح قابل 
رویت است. در صورتی که با شناورسازی قیمت، 
ارز بر مبنای تقاضا و عرضه در هر شبکه بانکی 
می بایست قابل دسترسی باشد. شبکه سنا و شبکه 
هیچگونه  واردات  به تاخیرانداختن  از  غیر  به  نیما 
تاثیر مثبتی را برای هیچ یک از واردکنندگان اعم 
از تولیدکننده و بازرگانان و حتی مصرف کنندگان را 

فراهم ننموده  اند. 
محترم  ریاست  که  همچنان  روش  بهترین 
آزادسازی  داشتند  اعام  مکررا  مرکزی  بانک 
و  تقاضا  نرخ  اساس  بر  ارز  نرخ  شناورسازی  و 
نمودن  فروکش  با  امیدواریم  و  می باشد  عرضه 
هیجانات شدید ارزی، به این سمت و سو حرکت 
نماییم. ضمنا شرایط به نحوی می بایست برای 
تولیدکنندگان  و  واردکنندگان  و  سرمایه گذاران 
فراهم گردد که بر اساس نیاز نسبت به واردات 
تا جریان حاکم،  نمایند  اقدام  به حد وفور  اقام 
از بازار داللی و سفته بازی در ملک و ارز خارج 
گردد و به سمت سرمایه گذاری در کلیه سطوح 

تولیدی-تجاری برگردد. 
قبیل  از  در کشورهایی  تورمی  بازارهای  تجربه 
آلمان، ایتالیا، آمریکا، کرده جنوبی، سنگاپور، ترکیه، 
چین و حتی روسیه نشان داده است که با بستن 
اقتصادی  مطلوب  نتیجه  به  وقت  هیچ  مرزها، 
ضروری  نیازمندی های  تامین  رسید.  نخواهیم 
جامعه از وظایف دولت و وزارت های ذیربط می باشد 
که متاسفانه توسط شرکت های زیرمجموعه دولتی 
ارزی  رانت های  و  کان  سودهای  با  )خصولتی( 
اگر  که  است  حالی  در  این  می پذیرد.  صورت 
آزادسازی برای کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان 
در یک سطح انجام گردد، به مرور با عرضه فراوان 

و کاهش قیمت روبه رو خواهیم شد. 
در حال حاضر بهترین بازار، جذب برندهای بزرگ 
گستردگی  و  تنوع  به  توجه  با  نساجی  و  پوشاک 
نیاز ها می باشد اما با توجه به قوانین دست وپاگیر و 
اداری پیچیده، این برندها معموال به سختی حاضر 
تجربه  می باشند.  سرمایه گذاری  و  مشارکت  به 

ترکیه )همسایه شمال غربی( نشان داد که برای 
راهکار  بهترین  کشور  ارزی  بحران  از  برون رفت 
عظیم  پروژه های  جهت  خارجی  سرمایه  جذب 
و زیربنایی کشور می باشد که با توجه به شرایط 

کنونی متاسفانه بسیار ناامیدکننده است. 
باید پذیرفت که چیزی را که در حال حاضر در 
کشور مشاهده می کنیم اثر طبیعی افزایش نرخ ارز 
است و متاسفانه اقتصاد از تعادل قبلی خارج شده 
است و باید به تعادل جدیدی رسید. راه حل این 
است که سیر رسیدن به تعادل جدید را کوتاه نمود تا 
خون ریزی و عوارض این جراحی کاهش پیدا کند. 
تحرک ارزی نباید اتفاق می افتاد اما اساسا به جای 
ممانعت از صادرات محصوالت می باست بسترهای 
افزایش تولید را بهبود داد تا به جای ممنوعیت های 
جدید، محدودیت های قبلی هم برداشته شود. باید 
در  ایرانی  تولیدکننده  واحدهای  کسب وکار  موانع 
کشورهای همسایه نیز بر طرف شود و همچنین 
به طور مشابه موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران 

نیز برداشته شود. 
شاید بتوان برای مدت محدودی، با وضع تعرفه 
صادرات برخی کاالها را در دستور کار قرار داد اما 
این کار در بلندمدت باعث کاهش سرمایه گذاری و 
همچنین اخال در تامین مواد اولیه خواهد بود. )در 
حال حاضر دچار چنین بحرانی می باشیم و کمبود 

مواد اولیه در تمامی سطوح قابل روئت است(
به  اشاره  اقتصادی  کتب  کلیه  در  که  هرچند 
این مطلب شده است که افزایش نرخ ارز موجب 
بود.  خواهد  واردات  جایگزین  و  صادرات  افزایش 
اما اگر تولید ظرفیت خالی نداشته باشد و امکان 
افزایش تولید نیز در واحد های صنعتی ایجاد نگردد، 
قابل معامله در داخل کم می شود  عرضه کاال ها 
و به افزایش تورم می انجامد، بدون اینکه شاخص 
کل تولید رشد نماید. از طرفی ممکن است تغییرات 
ناگزیر در تقاضا و در داده های بنگاه ها، کل تولید 
را کاهش دهد و به عبارتی وقتی کشش حقیقی 
ظرفیت تولید پایین باشد، افزایش نرخ ارز می تواند 

رکود تورمی ایجاد کند.
اقتصاد  در  ارزی  دارایی های  در  نابرابری  اگر 
ارز  نرخ  افزایش  باشد،  بیشتر  حدی  یک  از 
تا ارزش ثروت قشر ثروتمند  موجب خواهد شد 

آنها  تقاضای  و  یابد  افزایش  شدیدا  )برخوردار( 
که  کند  پیدا  قابل توجهی  افزایش  واردات،  برای 
این موضوع، اثر کاهش تقاضای واردات از جانب 
اقشار فرودست )ضعیف( را خنثی خواهد کرد که 
کشور  در  واردات  کلی  افزایش  به  مجموع  در 
در  اگرچه  اینکه،  دیگر  نکته  شد.  خواهد  منجر 
موجب  ارز  نرخ  افزایش  کارشناسان  بعضی  نظر 
نرخ  افزایش  شرایط،  به  بسته  اما  می باشد  تورم 
ارز می تواند در بلندمدت موجب کاهش تقاضای 
به کاهش فشار  این خود می تواند  کل شود که 

تورمی منجر گردد. 
در کشورهای موفق از نظر اقتصادی به جای 
اینکه از تثبیت نرخ ارز برای کنترل تورم استفاده 
کنند با افزایش ظرفیت تولید تاش می کنند تا 
کشش حقیقی تولید را باال ببرند و از آن طریق 
تثبیت  اثر،  این  می نمایند.  کنترل  را  تورم  نرخ 
جلوگیری  برای  می کند.  آسان  هم  را  ارز  نرخ 
حاضر  حال  در  راهکار  بهترین  نیز  سوداگری  از 
متاسفانه  اما  می باشد  بانکی  سود  نرخ  افزایش 
به علت عدم هماهنگی نظام های مالی و بانکی 
افزایش  این  نمی کنند(  حرکت  راستا  یک  )در 
سرعت  افزایش  موجب  بلندمدت  در  بهره  نرخ 
رشد نقدینگی در کشور خواهد بود که به جای 
مدیریت نرخ ارز و تثبیت آن، می بایست مهندسی 

و مدیرت مالی و بانکی در کشور بهینه گردد. 
در نهایت، راهبرد این شرکت جهت عبور از شرایط 
کنونی اقتصاد کشور و حتی شرایط تحریم های آتی 

بدین شرح خواهد بود: 

انعقاد  و  صادراتی  جدید  بازارهای  بررسی   -
قراردادهای  BY BACK جهت تامین مواد اولیه و 

فروش در قالب انواع روش های بین المللی. 
با  تولیدی  همکاری  قراردادهای  انعقاد   -
قراردادهای  قالب  در  پتروشیمی  شرکت های 
پایین دستی  صنایع  تکمیل  جهت  مدت  بلند 
صنعت نساجی )در کل به سمت بازار »های تک 

)HIGH TECH(« انتقال پیدا کنیم.(
- واردات ماشین آالت مدرن جهت تامین اقام 
مورد نیاز کشور به جای واردات اقام مصرفی و 

کاالی نهایی.
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معرفی شرکت دوتکو
دوتکو )Doteco( یکی از مهم ترین دست اندرکاران 
و تولیدکنندگان دستگاه های dosing در دنیا می باشد. 
برای  کنترل  سیستم های  شرکت  این  تولیدات  سایر 
فرآیندهای اکستروژن پاستیک است. از بدو کار، تمرکز 
ما روی صنایع فیلم، فویل و الیاف مصنوعی بوده است. 
اول  تراز  و  یک  درجه  تجاری  شریک  دوتکو  امروزه 
تولیدکنندگان اصلی دستگاه های اکستروژن پاستیک 
و یکی از مهم ترین فاکتورهای خطوط ساخت این نوع 

دستگاه هاست.

تاریخچه فعالیت شرکت دوتکو 
و سابقه حضور در ایران

فعالیت شرکت دوتکو از 1994 میادی در صنعت فیلم 
پاستیکی شروع شد. چند سال بعد، در صنعت نخ و الیاف 
مصنوعی اولین دستگاه این شرکت نصب شد. سال 2001 
سال کلیدی برای شرکت دوتکو بود و در نمایشگاه K که 
یکی از مهم ترین نمایشگاه های پاستیک در دنیاست، 
برای اولین بار مخلوط کن Grado شرکت به دنیا معرفی 
شد. این مخلوط کن برای صنعت پاستیک کاربرد دارد. 
در آن زمان، معرفی Grado به دنیا انقابی محسوب 
می شد که در یک مخلوط کن سیستمی معرفی شده باشد 
که وزن در متر طول را در یک دستگاه کنترل کند. چند 
سال بعد و در سال 2004، سیستم Blendo شرکت 
در همان نمایشگاه K رونمایی شد که موفقیت بزرگی را 
برای این شرکت در صنعت الیاف و نخ مصنوعی به وجود 
آورد. در اصل، سیستم دوتکو در الیاف و نخ مصنوعی 
روی دستگاه های نیومگ و بارمگ به عنوان یک مرجع 
استفاده می شود و ما در حال حاضر تامین کننده این دو 

شرکت و شرکت های مهم دیگری هستیم. 

فعالیت شرکت دوتکو در ایران، از اوایل سال 2016 
شروع شده، زمانی که من از نمایشگاه ایران پاست در 
تهران بازدید کردم و برای من دستاورد بزرگی بود. هرگاه 
در مورد اولین تجربه حضورم در ایران صحبت می کنم، 
احساساتی می شوم چون ما به خیلی از غرفه ها مراجعه 
کردیم و دوستان زیادی پیدا کردیم. همه آنها ما را به 
عنوان میهمان به غرفه خود دعوت کردند و برخورد بسیار 
مثبت و دوستانه ای با من و نماینده سابق مان داشتند. 
باید این را عرض کنم که این نوع میهمان نوازی و رفتار 
دوستانه خصوصا در قباس یک تامین کننده )و نه یک 
مشتری(، واقعا در دنیا کمیاب است و به همه ایرانی ها 
تبریک می گویم. استقبال بسیار گرمی از ما شد و انگیزه 
بسیار زیادی را برای استفاده از دستگاه هایی که ما عرضه 
که  می کردم  فکر  خودم  پیش  بودم.  شاهد  می کردیم، 
شکوفایی بسیار بزرگی در این بازار و کشور رخ خواهد 
داد و افکار و ایده های بسیار مثبتی به ذهنم ورود پیدا کرد.

با آقای  از اول سال 2018 همکاری بسیار خوبی را 
مهندس روزبه مروج آغاز کرده ایم. ایشان بسیار حرفه ای 
نظر  از  متاسفانه  قبلی  نماینده  هستند.  اعتماد  قابل  و 
سامتی دچار مشکاتی شدند و من بسیار مطمئن هستم 
که با نماینده جدید خود، حتی فعالیت مثبت تر و بهتری 
را در بازار ایران خواهیم داشت. بدیهی است که ما در 
حال حاضر، با یک زلزله مالی و ارزی در ایران مواجه 
هستیم ولی من خوش بین هستم که به زودی ثبات به 

بازار بازخواهد گشت.

Blendo معرفی دستگاه
که  است  وزنی  مخلوط کن  یک   Blendo دستگاه 
در بدو کار برای خط BCF طراحی شده بود. تقاضای 
بسیار زیادی در بازار برای نخ های چندفیامنتی وجود 

داشت و کیفیت مخلوط کردن هم بسیار مهم بود. در 
اصل تولیدکنندگان نخ BCF به عنوان یک فاکتور اصلی، 
نیاز به کیفیت باالی مخلوط کردن دارند چراکه اگر این 
کار انجام نشود، نخ باعث ایجاد راه راهی در کفپوش و 
فرش می شود و لذا مهم است که کیفیت مخلوط کردن 
 Blendo گرانول و مستربچ بسیار باال باشد. دستگاه
به دلیل کیفیت باالی مخلوط کردن، در حال حاضر به 
عنوان مخلوط کن مرجع در دنیا به حساب می آید. بخش 
تحقیق و توسعه در شرکت دوتکو به تازگی مخلوط کن 
Blendo ای ساخته که حتی اگر تولیدکننده ای بخواهد 
در حد 180 تا 200 گرم در ساعت مخلوط کردن داشته 
باشد، می تواند از Blendo 180 تا 200 گرمی استفاده 
این  از  می توان  چراکه  است  به صرفه  بسیار  که  کند 
مخلوط کن برای یک سری افزودنی ها استفاده کرد که 

درجه دقت بسیار باالیی دارد.

Blendo،مخلوطکنمرجعدردنیا
گفتگو ماهنامه »صنعت نساجی و پوشاک« با آقای فرانچسکو بنتی 

مدیر فروش منطقه ای شرکت دوتکو

ترجمه و تنظیم: مهندس روزبه مروج، نماینده شرکت دوتکو در ایران

روزبه مروج ، فرانچسکو بنتی
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Blendo کاربردهای دستگاه
است  زمانی   Blendo دستگاه  کاربرد  موثرترین 
برای تولید فیلم یا الیه های پاستیکی مثل پاستیک 
بسته بندی فرش با 5، 7 یا 9 الیه استفاده شود. همچنین 
خط  و   BCF، POY، FDY مصارف  در  دستگاه  این 

مونوفیامنت کاربرد گسترده دارد.

Blendo موارد خاص دستگاه
 Grado همچنین  و   Blendo دستگاه  طراحی 
گل  که  شکلی  به  است  گل  یک  طراحی  از  برگفته 
برگه یا پره های متفاوت دور یک دایره دارد. دستگاه 
مذکور هم به این شکل است و هرکدام از برگه های 
گل برای یک ماده اولیه هستند. مواد اولیه به شکلی 
که مصرف کننده تعریف می کند، از هرکدام از برگه ها 
وارد مخزن می شود و در آن مخزن مخلوط می گردد. 
دستگاه Blendo در اصل زمانی موثرترین عملکرد 
است  قرار  که  اولیه هایی  مواد  تعداد  که  دارد  را  خود 
مخلوط شوند، زیاد باشد. اینکه از هرکدام از مواد چقدر 
و در چه مقاطعی ریخته شده و عمل مخلوط کردن 
چگونه انجام شود، در یکدست بودن محصول نهایی 
که در صنعت نساجی بیشتر نخ است، بسیار مهم است 
و اگر از این دستگاه استفاده شود، از راه راه شدن نخ و 

آسیب به محصول نهایی جلوگیری می شود.
خیلی از رقبای ما سعی کرده اند سیستم Blendo را 
تکرار و کپی برداری کنند ولی نتوانستند مشابه دستگاهی 
که دوتکو تولید می کند، از نظر قابلیت مخلوط کردن مواد 
اولیه، دستگاهی بسازند و برای همین است که دوتکو 
رهبری سیستم های مخلوط کننده را در دنیا دارد و مرجع 
است.  دستگاه ها  و  ماشین آالت  نوع  این  برای  اصلی 
طراحی منحصربه فرد مخلوط کن و مخزنی که مواد اولیه 
قبل از ورود به دستگاه اکستروژن در آن مخلوط می شوند، 
واقعا تک است و باعث می شود بهترین فرآیند مخلوط 

کردن حاصل شود. 
یکی از مواردی که در ماشین آالت دوتکو به خصوص 
با  که  است  نرم افزاری  است،  مهم  بسیار   Blendo
الگوریتم خاص خود باعث می شود فرآیند مخلوط کردن 
به نحو احسن انجام شود. خیلی از رقبا سعی کرده اند 
قسمت های مکانیکی دستگاه را کپی کنند هرچند در 
همان هم موفق نبوده اند. ولی اگر هم تا حد زیادی بتوانند 
قسمت های مکانیکی را کپی کنند، اما نمی توانند نرم افزار 
و کارایی این دستگاه را کپی کنند چراکه بخش تحقیق 
و توسعه شرکت دوتکو همیشه پرچمدار این صنعت در 

بخش نرم افزار و طراحی مکانیکی دستگاه بوده است.
را   Blendo دستگاه  مشتری  تعدادی  چه 
خریداری کرده اند و بازخورد آنها چه بوده است؟
به غیر از ده ها مشتری که خطوط اکستروژن نیوماگ 
و بارماگ را خریداری کرده اند که دستگاه های دوتکو و 
سیستم مخلوط کننده Blendo روی این دستگاه ها سوار 
بوده است، 5 مشتری مشخصا از سال 2016 دستگاه های 
 POY و BCF دوتکو را خریداری کرده اند که در بخش
بوده است. تمامی آنها کاما رضایت داشته اند و در حال 
حاضر، مذاکره با مشتریان ایرانی برای خرید دستگاه های 

بیشتر از دوتکو در حال انجام است.

خدمات پس از فروش شرکت دوتکو 
و  وسایل  مورد  در  چه  کنم  عرض  خدمتتان  اوال 
از شرکت دوتکو خریداری  دستگاه هایی که مستقیما 
شده اند و چه دستگاه هایی که همراه خطوط اکستروژن 
وارد ایران شده اند، به ندرت نیاز به تعمیر و یا تعویض 
وجود دارد و تا االن موردی نداشتیم که نیاز به چنین 
خدماتی باشد. خصوصا اگر دستگاه های ما آنطور که 
هیچگونه  به  نیاز  شوند،  نگه داری  کرده ایم  مشخص 
احتیاج  یدکی  ندرت قطعه  به  و شاید  ندارند  خدماتی 
که  موقعی  کنم  عرض  هم  را  این  باشند.  داشته 
خریداری  دوتکو  شرکت  خود  از  مستقیم  دستگاه ها 
فروش،  از  پس  خدمات  و  گارانتی  مورد  در  می شوند 
در  ولی  هستند،  طرف  دوتکو  با  مستقیما  مشتریان 
دوتکو  دستگاه های  که  اکستروژن  دستگاه های  مورد 
روی آن نصب هستند، طبیعتا مشتریان باید با سازنده 
اکسترودرها طرف باشند. نکته حایز اهمیت آن است 
که سیستم های ما همگی باید به اینترنت وصل باشند 
بیاید،  وجود  به  مشکلی  کم،  خیلی  موارد  در  اگر  و 
کارخانجات  به  می توانند  دور  راه  از  ما  تکنسین های 
وصل شوند و از دستگاه عیب یابی کنند. برای قطعات 
یدکی هم مشتری های گرامی می توانند با نماینده ما 
در ایران تماس بگیرند و در سریع ترین زمان قطعاتشان 

تامین خواهد شد.

تاثیر بحران ارزی و تحریم ها 
بر فعالیت دوتکو در ایران

ما بر این باور هستیم که بازار ایران، پتانسیل بسیار 
باالیی دارد و به همین دلیل، در نشریات فنی چه در 
صنعت پاستیک چه در صنعت نساجی، تبلیغات خود 
قالب  بیشتر کرده ایم. هنوز در  ادامه داده ایم و حتی  را 

بازدید می کنیم و  از مشتریان خود  بازدیدهای ادواری، 
هنوز هم عکس العمل های بسیار مثبتی را می بینیم. حتی 
اگر مشتریان در حال حاضر به دلیل مسائلی که وجود دارد 
امکان و تمایل خرید ندارند، احساس می کنیم زمانی که 
گشایش اقتصادی و سیاسی در ایران اتفاق بیفتد، این 
مشتریان از بالقوه به بالفعل تبدیل خواهند شد. همانطور 
که خدمتتان عرض کردم، ما اعتقاد زیادی به بازار ایران 

داریم و به آینده آن بسیار امیدوار هستیم. 

توجیه اقتصادی خرید دستگاه های شرکت 
دوتکو با توجه به کاهش ارزش ریال و گران 

شدن ماشین آالت
خرید  در  اصلی  فاکتور  کردم  عرض  که  همانطور 
محصولی  اگر  است.  کردن  مخلوط  کیفیت  دوتکو 
بدون عیب و یکدست، به خاطر کیفیت باالی مخلوط 
کردن حاصل شود، شرکت های استفاده کننده اوال در 
خاطر  به  کاال  استرداد  دوما  و  هستند  موفق  فروش 
نقص و مسائل کیفیتی نخواهند داشت. این موضوع 
در فروش به بازار داخلی و به ویژه صادرات محصول 

از اهمیت به سزایی برخوردار است. 

تسهیالتی برای مشتریان ایرانی
متاسفانه با بحران سیاسی و مالی که در حال حاضر در 
ایران وجود دارد، چندان راحت نمی توان امکاناتی را از این 
بابت برای مشتریان قائل شد. خصوصا گشایش اعتبار و 
دریافت اعتبارنامه از ایران بسیار دشوار است. آنچه که ما 
پیشنهاد می دهیم بسته ای شامل خود دستگاه، امکانات 
حمل به نحو احسن و خدمات خوب برای سرعت دادن به 
تولید دستگاه و حمل سریع می باشد. در آینده ما به دنبال 
این هستیم که به تیم خود در ایران، پرسنل فنی اضافه 

کنیم تا کارهای فنی دوتکو را در ایران انجام دهند.

جمع بندی
مجددا عرض می کنم ایران یک بازار بالقوه بسیار بزرگ 
برای ماست. نظر شخصی بنده این است که دولت ایران 
باید نهایت سعی خود را انجام دهد تا یک راه حل سیاسی 
کند. چراکه  پیدا  به وجودآمده  بحران  برای  اقتصادی  و 
وقتی اقتصاد رشد می کند همه خوشحال و راضی هستند، 
شرکت ها سود بیشتری می برند و دولت از محل مالیات 
بیشتر، درآمد بیشتری دارد و فرصت های شغلی بیشتری 
هم ایجاد می شود. ما بر این باوریم که به نتیجه رسیدن 

این هدف دور از واقعیت نیست.
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* بازار آنالین برای ارائه الگو، 
پارچه و ملزومات دوخت

در ابتدای مصاحبه، آقای محمدیان مهر در تشریح 
سازوکار کلی فعالیت شرکت روچی گفت: روچی یک 
بازار آناین صنعت نساجی و پوشاک است که الگو، 
پارچه و ملزومات دوخت را برای تولیدکنندگان پوشاک، 
مزون ها و تمام کسانی که در این صنعت مشغول به 
بر آن، مشاوره ها  فراهم می کند و عاوه  کار هستند 
و آموزش های تخصصی و نیز امکانات جانبی مهمی 
و  مشاغل  بانک  انواع،  قیمت  روزانه  لیست  همچون 
این  فعاالن  برای  را  خاص  پارچه های  متری  فروش 

صنعت ارائه می نماید.

* چگونگی شکل گیری روچی 
بعد از توضیحات مقدماتی آقای محمدیان مهر، خانم 
راه اندازی  اولیه  ایده  به چگونگی شکل گیری  علیزاده 
حامد  آقای   1392 سال  در  گفت:  و  پرداخت  روچی 
محمدیان مهر به عنوان بنیان گذار گروه روچی، با توجه 
فناوری اطاعات و  به تخصص در حوزه گرافیک و 

اشاره
»روچی همراه با کسب وکارهای پوشاک و نساجی می کوشد تا با بهره گیری 
از دانش روز دنیا در حوزه های فناوری اطاعات  و بازاریابی، موانع پیش روی 
این صنعت را از میان بردارد و به روزترین و مفیدترین اطاعات و ابزارهای 
تیم  قرار دهد.  متنوعش  اختیار مخاطبین  در  را  پوشاک  تخصصی در حوزه  
ارتباط مفید و موثری بین همه تولیدکنندگان و  روچی در تاش است که 
فعاالن زنجیره  تامین پوشاک ایجاد کند و فضایی را فراهم سازد تا فعالین این 
حوزه بتوانند به باالترین استانداردها دست یابند و عاوه بر منفعت خود، به 
رونق صنعت پوشاک در ایران کمک کنند. این حرکت تاشی سودمند برای 
همه فعاالن صنعت و بالطبع کشور خواهد بود. کاهش قیمت تمام شده و 

افزایش کیفیت پوشاک ایرانی هدف اصلی مجموعه روچی می باشد.«
آنچه ذکر شد بخشی از اهداف و آرمان هایی که است که شرکت روچی در 
چشم انداز فعالیت خود تعریف کرده و با تشکیل تیمی از افراد جوان، خاق و 
با تخصص های متنوع، در راستای تحقق این اهداف تاش می کند. ماهنامه 
متنوع شرکت  خدمات  انعکاس  منظور  به  نیز  پوشاک«  و  نساجی  »صنعت 
روچی و آنچه که این شرکت می تواند برای فعاالن صنعت نساجی و پوشاک 
کشور انجام دهد، به سراغ تیم مدیریتی این شرکت رفته تا مجموعه فعالیت ها 
و خدمات روچی را از تریبون مجله برای مخاطبان خود تشریح کنند. در این 
گفتگو، خانم شکوه علیزاده مدیر توسعه بازار روچی، آقای حامد محمدیان مهر 

بنیان گذار روچی و آقای میثم باوفا مدیر اجرایی این شرکت حضور دارند.

همراهکسبوکارهاینساجیوپوشاک
گفتگوی ماهنامه »صنعت نساجی و پوشاک« با تیم مدیریتی شرکت »روچی« 

در ارتباط با مجموعه فعالیت ها و خدمات این شرکت
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نیز ارتباط با صنعت نساجی از طریق خانواده، وباگی 
تولید  حوزه  فعاالن  توانمندسازی  و  آموزش  برای  را 
پوشاک راه اندازی کردند و به مدت 5 سال، بر مبنای 
حوزه های  در  مختلفی  اطاعات  مخاطبان،  تقاضای 
مختلف این صنعت منتشر می کردند. بعد از مدتی و 
بر اساس درخواست مخاطبان، ایده ای برای راه اندازی 
یک کسب و کار آناین در ذهن ایشان شکل گرفت و 
همین ایده در بزرگترین رویداد کسب وکارهای نوپا در 
حوزه مد و پوشاک به نام »مدوتک« رتبه اول را به 
خود اختصاص داد. بر پایه ایده ای نو و با تلفیق دانش 
و تجربه بین رشته ای، هسته اولیه روچی در مرداد 96 
شکل گرفت. متعاقبا الگوی کسب وکار اولیه برای آن 
نوشته شد و طرح کسب وکار هم برای این الگو تنظیم 
گردید و نهایتا از مهرماه سال گذشته، شرکت روچی به 

صورت یک کسب وکار فعالیت خود را رسما آغاز کرد.

* توسعه گام به گام فعالیت ها و خدمات روچی
خانم علیزاده در تشریح مسیری که روچی تا به امروز 
طی کرده و توسعه تدریجی فعالیت های شرکت اینطور 
توضیح داد: تیم روچی از تخصص های مکملی تشکیل 
شده است. از یک طرف به دلیل داشتن تجربه و سابقه 
حضور در بازار و بخش تولید، شناخت کلی نسبت به 
به  دیگر  از طرف  داشتیم.  پوشاک  و  نساجی  صنعت 
پشتوانه بخش فناوری اطاعات، دانش فنی خوبی در 
زمینه IT و راه اندازی سایت در تیم کاری شرکت وجود 
داشت. در نتیجه از همان آغاز فعالیت روچی، تصمیم 
گرفتیم برای هرکدام از چالش های موجود در صنعت 

و بازار پوشاک، بر مبنای تجربه و ابزاری که در اختیار 
داریم یک داستان و مدل تعریف کنیم و یک بخش 

مجزا در فضای آناین راه اندازی نماییم. 
در وهله اول، هدف ما در روچی، »افزایش کیفیت« 
و »کاهش قیمت« پوشاک ایرانی تعریف شد که باید 
این دو هدف را به طریقی محقق می کردیم. بی تردید 
افرادی که در صنعت پوشاک مشغول به کار  تمامی 
هستند نیاز به یک سری آموزش ها و اطاعات دارند 
اما تا پیش از آغاز فعالیت روچی، هیچ منبع جامع و 
نیاز  بتواند  اینترنتی که  از اطاعات در فضای  کاملی 
تولیدکنندگان پوشاک و کسانی که می خواهند وارد این 
صنعت شوند را برآورده کند وجود نداشت لذا به فکر 
ایجاد یک سایت جامع اطاعاتی در این زمینه افتادیم.

اولین  راه اندازی  روچی،  شرکت  در  ما  کار  ماحصل 
با  مرتبط  تخصصی  اطاعات  ارائه  زمینه  در  سایت 
نساجی و پوشاک بود و همین دستاورد جدید باعث شد، 
طیف گسترده ای از افراد از سراسر ایران مخاطب سایت 
روچی،  راه اندازی سایت  از  پیش  تا  در حقیقت  شوند. 
یک  می توان  چطور  اینکه  مورد  در  اطاعاتی  چنین 
تولیدی راه اندازی کرد و مجوزهای مربوطه را دریافت 
کرد، کجا می توان آموزش دید و الگو را به چه طریقی 
می توان تهیه کرد، وجود نداشت و حتی در آموزش های 
دانشگاهی هم چنین مسائلی با جزئیات مکفی تدریس 
مخاطبان  افزایش  و  سایت  این  افتادن  راه  نمی شد. 
افراد مختلف نقطه نظرات  باعث شد که رفته رفته  آن 
و خواسته هایشان را با ما در میان بگذارند. مثا از ما 
اگر بخواهیم یک تی شرت مناسب برای  می پرسیدند 

آب  وهوای جنوب ایران تولید کنیم، چه پارچه ای برای 
اگر  تهیه کنیم؟  از کجا  باید  و  این کار مناسب است 
باید  کجا  از  ببینیم  آموزش  برشکاری  برای  بخواهیم 
باید  چه  تولیدی  یک  راه اندازی  برای  کنیم؟  شروع 
بکنیم؟ در جریان همین پرسش و پاسخ ها و بر مبنای 
بازخوردهایی که از مخاطبان خود گرفتیم، متوجه شدیم 
که حال و هوای سنتی بازار پوشاک در حال تغییر است 
و تولیدکنندگان بایستی با تغییر عادات خرید مشتریان 
همگام شده و نحوه تعامل  با آنها  را بنا به شرایط جدید 
تنظیم نمایند. امروزه تصمیم گیری مشتری برای خرید، 
قبل از ورود به بازار اتفاق می افتد و افراد ابتدا از طریق 
شبکه های اطاع رسانی، اطاعات الزم را می گیرند و 
سپس در بازار خرید می کنند. به این ترتیب، فاز برقراری 
ارتباط با مشتری، معرفی محصول و برند و متقاعدسازی 
مشتریان در بستر وب شکل می گیرد. ساختار بازار در 
حال تحول است و کسب سهم از این بازار جدید نیازمند 

رویکرد جدید و ابزارهای نوین است.

* راه اندازی فروشگاه اینترنتی برای تامین 
نیاز فعاالن صنعت پوشاک در سراسر ایران

راه اندازی  چگونگی  تشریح  به  سپس  علیزاده  خانم 
فروشگاه اینترنتی روچی و توسعه این فروشگاه پرداخت 
افتادیم که اگر  و گفت: در مرحله بعدی، به این فکر 
یک فروشگاه اینترنتی داشته باشیم که برندهای مختلف 
بتوانند کاالها و محصوالتی که مرتبط با تولید پوشاک 
است را در آن قرار دهند، یک بازار مطمئن و قابل اعتماد 
برای کسانی که در 5 سال گذشته با ما در ارتباط بوده اند 
و به ما اعتماد کرده اند، فراهم خواهد شد و مخاطبان ما 
خواهند توانست مایحتاج خود را از طریق این فروشگاه 
اینترنتی تامین کنند. اینگونه بود که پروسه راه اندازی 
و  محصوالت  چه  اینکه  و  روچی  اینترنتی  فروشگاه 

خدماتی را در فروشگاه ارائه دهیم را آغاز کردیم. 
در بررسی هایی که انجام دادیم متوجه شدیم یکی 
همچنین  و  وثوق  مورد  اطاعات  که  بخش هایی  از 
ندارد،  وجود  آن  مورد  در  کافی  پشتیبانی  و  خدمات 
بخش دسترسی به الگو برای سری دوزی است و به 
همین دلیل، در گام نخست فروشگاه، بخش ارائه الگو 
را راه اندازی کردیم. در مورد این بخش، موضوعی که 
مالکیت  بوده، حق  بسیار مهم  برایمان  ابتدا  از همان 
معنوی و فکری طراحان الگو است. بر همین اساس، 
شبکه های  یا  سایت  طریق  از  الگو  یک  که  بار  هر 
اجتماعی ما به فروش می رود، درصد مشخصی نیز به 

حامد محمدیان مهر،  میثم  با وفا،  شـکوه علیزاده
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طراح آن الگو پرداخت می شود. این سیستم باعث شده 
فضای بی اعتمادی که در جامعه طراحان وجود داشته 
و هنوز هم کمابیش وجود دارد، بهبود پیدا کند و ما 
به  فروشگاه،  از طریق  را  معتبر  الگوهای  بتوانیم  هم 

مشتریان خود عرضه نماییم. 
فروش  بخش  روچی،  اینترنتی  فروشگاه  بعدی  فاز 
و  تامین کنندگان  با  آن،  راه اندازی  برای  بود که  پارچه 
تریکو  و  تاری پودی  بخش  در  مختلف  تولیدکنندگان 
در  را  آنها  محصوالت  نمونه   و  شدیم  همکاری  وارد 
سایت برای مشتریان قرار دادیم. در حال حاضر، امکان 
به  اینکه هر کاال مربوط  از  مقایسه نمونه ها و اطاع 
کدام تامین کننده یا برند است و خصوصیات و مزایای 
آن چیست، برای مشتریان فراهم است لذا مشتریان با 
دانش و دید بهتر و بازتری می توانند اقدام به خرید نمایند. 

بهینه سازی  و  بازار  روندهای  تحلیل   *
زنجیره تامین صنعت نساجی و پوشاک 

خانم علیزاده در تشریح ابعاد دیگر فعالیت های شرکت 
و  تولیدکنندگان  اگر  قطعا  داد:  توضیح  اینطور  روچی 
تامین کنندگان بخواهند تولید بهینه و هدفمندی داشته 
باشند، باید به داده های معتبر و مبتنی بر تحلیل عادات 
و رفتارهای خرید مشتریان داخلی و خارجی دسترسی 
داشته باشند و در این صورت تصمیم گیری برای آنها 
راحت تر و قابل اعتمادتر خواهد بود. با همین رویکرد، 
ما در شرکت روچی به تحلیل و بررسی روندهایی که 
در بازار وجود دارد می پردازیم و بر اساس اصول علمی 
روندهای آینده بازار پوشاک را پیش بینی کرده و دید 
بهتری از آینده بازار و تمایات مشتریان به مخاطبان 

خود برای تولیدات آینده شان ارائه می دهیم.

و  پوشاک  تامین  زنجیره  کارآمدسازی   *
بانک اطالعات کسب وکارها 

خانم علیزاده ادامه داد: به دلیل تعامل مداوم با مشتریان 
شدیم  متوجه  آنها،  از  دریافتی  اطاعات  اساس  بر  و 
دسترسی اجزای مختلف زنجیره تامین نساجی و پوشاک 
به یکدیگر به راحتی صورت نمی گیرد و اطاعات در این 
زنجیره بسیار ناقص و پرابهام است. هیچ بانک اطاعات 
قابل استنادی در این زمینه وجود ندارد و زنجیره تامین 
تولید پوشاک، نیازمند بهینه سازی و کارآمدی است. به 
عنوان مثال، اگر کسی بخواهد پیراهن مردانه تولید کند 
نمی داند پارچه و خرج کار را باید از کجا تهیه کند و در 
مرحله بعد، دوخت، تکمیل و بسته بندی آن را باید به چه 

کسی بسپارد. برای رفع این چالش، با استفاده از ابزار و 
دانش IT موجود در شرکت روچی، ایده راه اندازی بانک 
اطاعاتی مشاغل و کسب و کارهای نساجی و پوشاک را 
پیگیری کردیم و در حال حاضر، یک بخش دایرکتوری 
در سایت وجود دارد که هر کدام از اعضا که عاقمند 
باشند، می توانند اطاعات کسب و کار خود را در آنجا ثبت 
کنند و به اطاعات مربوط به دیگر اعضای زنجیره تامین 

اشراف پیدا کند.

* همراه کسب و کارهای پوشاک
هر  گفت:  خود  مطالب  جمع بندی  در  علیزاده  خانم 
اتفاقی که در طول این مدت برایمان افتاده، باعث شده 
که به فکر ایده جدید و راهکار جدیدی باشیم. مثا 
پارچه  قیمت  شد  باعث  که  اخیر  ارزی  نابسامانی  در 
نامشخص شود، به فکر راه اندازی صفحه قیمت پارچه 
را  قیمت«  »لیست  بار صفحه  اولین  برای  و  افتادیم 
راه اندازی کردیم که در این صفحه، تغییر قیمت های 
انواع پارچه به سرعت به روزرسانی می شود و عما به 
مرجعی برای قیمت پارچه تبدیل شده است. برای آینده 
هم ایده های جدیدی مدنظر داریم تا هرچه بیشتر به 
از  کنیم.  کمک  کشور  پوشاک  صنعت  توانمند سازی 
ایده  اصلی ترین  شده  تشکیل  روچی  تیم  که  زمانی 
کسب و کارهای  همراه  که  بوده  این  شرکت  شعار  و 
اجزای  بین  اعتماد  برقراری  ضمن  و  باشد  پوشاک 
مختلف این صنعت، بتواند مشاوره و خدماتی موثری در 
زمینه های مختلف ارائه نماید و همچون مشاوری امین 
در کنار فعاالن صنعت پوشاک و نساجی به راه حل های 

نوین برای مشکات و چالش های آنان بیاندیشد.

* تغییر پارادایم کسب و کارها و حرکت به 
سمت کسب و کار الکترونیک

خانم  صحبت های  تکمیل  در  نیز  باوفا  میثم  آقای 
علیزاده گفت: در حال حاضر شاهد هستیم که پارادایم 
کسب و کارها در فضای اقتصادی کشور در حال تغییر 
است و بسیاری از کسب وکارها به سمت الکترونیکی 
شدن در حال حرکت هستند. اما این تغییر پارادایم در 
فضای نساجی که سنتی تر از صنایع دیگر و عمدتا به 
با  قطعا  است،  بوده   )B2B( کسب و کاری  بین  شکل 
چالش بیشتری مواجه است و رویکردهای خاص خود 
را می طلبد. با این حال، ما سعی کرده ایم برای اولین بار 
این کار را در صنعت نساجی انجام دهیم و خوشبختانه از 
نظر زمانی، روچی در شرایطی کار خود را آغاز کرده که 

عادت به خرید آناین به تدریج در حال جا افتادن است و 
استفاده از سرویس هایی که مبتنی بر IT هستند، با رشد 
و توسعه مواجه است. در روچی، تمرکز بر تولیدکنندگان 
کوچک و متوسط است که توان و سرمایه کافی برای 
ابزار  از  استفاده  برای  ندارند و  را  حل چالش های خود 
فناوری اطاعات نیازمند همراهی و کمک هستند. از 
این رو ما سعی کردیم همراه با پارادایم جدید در فضای 
نساجی و پارچه به ارائه خدمت به کسب وکارهای کوچک 
و متوسط بپردازیم و آنها را در این عرصه همراهی کنیم. 
شکر خدا تا اینجای کار هم موفقیت های خوبی را در 

طول فعالیت روچی شاهد بوده ایم.
نکته دیگر اینکه، گروهی از مشتریان و مخاطبان ما 
که بعضا نمی خواستند هزینه راه اندازی یک وبسایت را 
برای شرکت خود متقبل شوند، ابراز تمایل می کردند 
که یک صفحه از خودشان در فضای وب داشته باشند 
این  از طریق  را  بتوانند فعالیت ها و محصوالتشان  تا 
صفحه معرفی کنند و با مشتریان و تامین کنندگان شان 
این  به  پاسخ  در  کنند.  برقرار  دوسویه  ارتباط  نیز 
درخواست مشتریان، ما در شرکت روچی سعی کردیم 
اجزای  تا  کنیم  ایجاد  وب  بستر  در  را  فضایی  چنین 
رایگان  معرفی  امکان  بر  عاوه  زنجیره  این  مختلف 
ساده تر  باشند  قادر  وب  فضای  در  خود  کسب وکار 
یکدیگر را پیدا کنند و از محصوالت و خدمات یکدیگر 
آگاه شوند. این موضوع مهم در قالب »بانک اطاعات 

کسب و کارها« روچی محقق شد.

* سیستم فروش و مشاوره آفالین و شو روم 
برای ارائه خدمات بهتر در کنار فعالیت آنالین

صحبت های  تکمیل  در  نیز  محمدیان مهر  آقای 
و  آناین  فعالیت  مسئله  از  غیر  به  گفت:  مطرح شده 
فروشگاه اینترنتی، ما در شرکت روچی سیستم آفاین 
فروش و شو روم را هم راه اندازی کرده ایم؛ فعا یک 
شعبه در داخل تهران و یک شعبه در اصفهان راه اندازی 
شده و مشتریان می توانند با مراجعه به آنجا، کاتالوگ ها 
آنگاه  بررسی و مقایسه کنند.  را  پارچه های موجود  و 
بعد از انتخاب پارچه توسط مشتریان، ما پارچه مورد 
برایشان  و  کرده  تامین  کارخانجات  طریق  از  را  نظر 

ارسال می کنیم.

* چشم انداز و برنامه های آتی
در بخش پایانی مصاحبه و به عنوان جمع بندی، از تیم 
مدیریت روچی در مورد چشم اندازها و اهدافی که برای 
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دیدگاه

آینده فعالیت خود مدنظر دارند پرسیدیم که آقای میثم 
باوفا در این باره گفت: قطعا این فضا بسیار گسترده است 
و کارهای زیاد و متنوعی هم می توان در آن انجام داد. 
سعی ما این بوده که حداقل در این برهه زمانی، روی 
تولیدکنندگان کوچک و متوسط تمرکز کرده و در تمامی 
نقاط کشور و در تمام استان ها، فروش و ارسال داشته 
باشیم. قطعا با گذر زمان و گسترش دامنه فعالیت های 
داخلی  فعاالن  برای  را  خدمات مان  می توانیم  روچی، 
بیشتر کنیم. در چشم انداز بلندمدت نیز هدف ما ارتقای 
کیفیت، جنس، طراحی و دوخت محصول ایرانی جهت 
رقابت پذیری آن در بازارهای بین المللی به خصوص در 
تولیدکنندگان  نهایت  در  تا  کشورهای همسایه است، 
کشور بتوانند ضمن تولید محصولی با کیفیت رقابتی، 

ارزآوری از طریق صادرات داشته باشند.
آقای باوفا ادامه داد: باور ما این است که اگر صنعت 
پوشاک، چابکی و سرعت بهتری پیدا کرده و کیفیت 
محصوالت آن بهبود پیدا کند، در وهله اول خود فعاالن 
صنعت پوشاک منتفع می شوند و ما هم در کنار آنها قطعا 
سود خود را خواهیم داشت و ورای بحث مالی، می توانیم 
در حد توان و وسع خودمان گرهی از کار فعاالن صنعت 
پوشاک باز کنیم. خیلی از عزیزان در این مسیر به ما 
کمک کرده اند و راه و چاه را به ما نشان داده اند. خودمان 
هم تاش کرده ایم هرچه بیشتر این فضا را بشناسیم و 
متناسب با شرایط صنعت پوشاک، خدمات خود را طراحی 
و اجرا کنیم. به ویژه که سازوکارها و مکانیزم های صنعت 
پوشاک کشور و نحوه تعامات بین ذینفعان آن بسیار 

متفاوت است و همه این موارد، در مدل کسب وکاری 
که طراحی کرده ایم لحاظ شده است. در حال حاضر، 
تامین کنندگان و تولیدکنندگانی که با روچی همکاری 
دارند، به خوبی احساس می کنند که فضا و بازار جدیدی 
برایشان ایجاد شده، می توانند بازار فروش شان را توسعه 
دهند و دسترسی راحت تری به مصرف کنندگان داشته 
باشند. در اینجا جا دارد از تمام مشتریان روچی که در این 
مدت از ما حمایت کرده و به ما دلگرمی داده اند، تشکر 
کنم. همچنین از تیم کاری روچی نیز تشکر می کنم که 
در این مدت، از جان و دل مایه گذاشته اند و برای پیشبرد 

اهداف شرکت، زحمات زیادی کشیده اند. 

خود  مطالب  جمع بندی  در  نیز  محمدیان مهر  آقای 
نیست  کاسبی  بر  مبتنی  سیستم  یک  روچی  گفت: 
بلکه قرار است در وهله اول، کسب وکارها را همراهی 
و پشتیبانی کرده و بر اساس شعاری که برگزیده، واقعا 
باشد. در مسیر تحقق  همراه کسب وکارهای پوشاک 
اصلی  اولویت  شرکت  برای  درآمد  هدف، کسب  این 
نیست و هدف اصلی روچی، کمک به تولیدکنندگان و 

فعاالن صنعت پوشاک است.

* پوشاک و نساجی؛ صنعتی زنده و چابک 
به  نیز گفت: در شرایطی هستیم که  خانم علیزاده 
دلیل بحران های کان در جامعه ناامیدی ایجاد شده 
است و همه صنعت نساجی را به شکل یک صنعت 
ورشکسته و مرده می بینند و فعاالن این صنعت نیز 

از آن  به دنبال راهی برای خارج کردن سرمایه خود 
هستند. اما به زعم ما، صنعت نساجی نمرده بلکه مدل 
حیات و فعالیت آن عوض شده است. دنیا در حال تغییر 
است و کل زنجیره صنعت نساجی هم باید با رویکرد 
نگاه کنند. درست است  فعالیت خود  به  و دید جدید 
اما همین  مانده  باقی  که فضای نساجی هنوز سنتی 
را  خود  شرایط  مدرن  ابزار  با  می تواند  سنتی،  صنعِت 
را  ناکارآمدی های خود  و  ولخرجی های  عوض کرده، 

کم کند و خود را چابک تر و بهینه تر نماید. 
خانم علیزاده اضافه کرد: در شرایط امروز، تولید باید 
هدفمند باشد و تولیدکنندگان باید از همان گام نخست 
بدانند برای چه کسی تولید می کنند که در این صورت، 
تمام اتاف ها کاهش پیدا کرده و تولید اقتصادی خواهد 
و  افتاده  دنیا  در همه جای  است که  اتفاقی  این  شد. 
ساختار صنعت را بهبود داده است. خرده فروشی پوشاک 
در همه جای دنیا جزو تجارت های سودآور است چراکه 
از همان ابتدا، تولید بر اساس نیاز مشتریان و با علم 
به اینکه مصرف کنندگان چه گروه هایی هستند انجام 
اینگونه نیست نشان  ایران شرایط  اینکه در  می گیرد. 
و  بازاریابی  زنجیره  و  خرده فروشی  زنجیره  می دهد 
فروش در کشورمان ایراد دارد و ضروری است که به 
شکل دیگری و با نگاه نو به آن پرداخته شود. بنابراین 
نگاه ما این است که اگر نوآوری در صنعت نساجی اتفاق 
بیفتد، می تواند زمینه ساز اتفاقات مثبتی شود. ورود افکار 
نو و علمی می تواند خونی نو در رگ های خسته صنعت 
اصیل و ریشه دار پوشاک و نساجی ایران باشد و چرخه 

سودآور تولید و فروش را تضمین نماید.
خانم علیزاده در بخش پایانی مصاحبه اشاره ای هم 
به تیم کاری شرکت روچی نمود و صحبت های خود 
از  که  سالی  یک  این  طول  در  داد:  پایان  اینگونه  را 
فعالیت ما می گذرد، یکی از بخش های مهم و نقطه 
قوت روچی همواره روحیه کار تیمی همکاران ما در 
شرکت بوده است. در حال حاضر، از تمام بخش ها و 
حضور  ما  پرسنلی  تیم  در  مختلف،  کاری  رشته های 
دارند و با یکدیگر کار می کنند. سعی کرده ایم افرادی 
که انتخاب می کنیم باحوصله و باانرژی باشند تا بتوانند 
با چالش هایی که در طول یک روز کاری ایجاد می شود 
به خوبی برخورد کرده و از پس آن بر بیایند. سه بخش 
اصلی شرکت روچی شامل بخش های فنی، بازاریابی 
و  هستند  فعالیت  و  جنب و جوش  در  دائما  فروش  و 
امیدواریم بتوانیم همین روحیه نشاط و همکاری تیمی 

را وارد صنعت نساجی کرده و تقویت نماییم.
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روز  حالی  در  صادرات  ملی  روز  مراسم 
داشته  گرامی   1397 مهرماه   29 یکشنبه 
مراسم،  این  برگزاری  از  قبل  شب  که  شد 
سابق  وزیر  شریعتمداری  آقای  استعفای  با 
و  بود  شده  موافقت  تجارت  و  معدن  صنعت، 
ریاست  نداشت.  متولی  وزارتخانه  این  عما 
رویدادهای  همانند  نیز  جمهور  محترم 
نداشتند.  حضور  مراسم  این  در  قبلی،  مشابه 
خصوصی  بخش  نمایندگان  و  صادرکنندگان 
نسبت  را  انتقاداتی  نیز  جلسه  در  حاضر 
حوزه  در  کشور  اقتصادی  سیاست های  به 

کردند. صادرات مطرح 
در این مراسم که در مرکز همایش های سازمان 
صداوسیما برگزار شد، اسحاق جهانگیری معاون 
وزیر  شریعتمداری  محمد  رئیس جمهور،  اول 
وزارت  وقت  سرپرست  رحمانی  رضا  و  سابق 
صنعت، معدن و تجارت ]گزارش قبل از برگزاری 

جلسه رای اعتماد در مجلس تنظیم شده است[؛ 
مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت 
ایران؛ غامحسین شافعی رئیس فعلی و محسن 
و  ایران؛  بازرگانی  اتاق  سابق  رئیس  جال پور 
صادرکنندگان  مسئوالن،  از  جمعی  همچنین 
برگزیده و فعاالن اقتصادی کشور حضور داشتند. 
 45 از  امسال،  صادرات  ملی  روز  مراسم  در 
تقدیر  مختلف  بخش های  در  نمونه  صادرکننده 
نام شرکت های  آنها،  میان  در  که  آمد  عمل  به 
پلی  الیاف  و  قیطران  فرش  پرنگ،  بافان  نوین 
استر ساینا دلیجان از گروه نساجی و پوشاک نیز 
به چشم می خورد. در ادامه گزارشی از این مراسم 

به سمع و نظر خوانندگان گرامی می رسد:

اجازه  لحظه  این  تا  من  جهانگیری: 
برکناری منشی خودم را هم نداشته ام 
ملی  روز  مراسم  در  جهانگیری،  اسحاق 

آقای  به  اینکه  با  امروز  گفت:  صادرات 
افتخار در  با  بودم که  داده  شریعتمداری، قول 
ولی  بیایم،  نمی خواستم  کنم،  روز شرکت  این 
صبح در صداوسیما اعام شد که این جلسه با 
حضور بنده برگزار می شود پس آمدم که تعبیر 
افزود:  وی  نشود.  جلسه  این  از  تفسیری  و 
واقعیت این است که در شرایط کنونی اقتصاد 
می کنیم  تجربه  را  خاصی  وضعیت  ایران 
کنیم.  صحبت  غیرصادقانه  نمی توانیم  و 
کشور  بین المللی  شرایط  افزود:  جهانگیری 
اقتصادی  سیاست های  که  است  واقعیتی  یک 
کشور را متأثر می کند، به این معنا که شرایط 
این  بر  نیز  کشور  داخل  اجتماعی  و  سیاسی 
محیط  و  است  اثرگذار  اقتصادی  سیاست های 
البته  نباید بدون تأثیر دانست؛  پیرامونی را نیز 
و  اقتصادی  سیاست های  آثار  اقتصادی  بنگاه 
کنار خود  در  نیز  را  خارجی  و  داخلی  فرهنگی 

تقدیرازسهبرگزیدهدرحوزهنساجیوپوشاک
گزارشی از مراسم روز ملی صادرات سال 1397

گـزارش

مراسم روز ملی صادرات در سالن همایش های صدا و سیما، 1397/7/29
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گزارش

دارد. تأثیر  در عملکردش  و  می بیند 
کار  روی  ترامپ  اینکه  بیان  با  جهانگیری 
است،  زده  هم  به  را  بین المللی  توافق  و  آمده 
حرف  بروید  که  می کنند  توصیه  برخی  گفت: 
روحیه  اما  کنید،  قبول  و  بشنوید  را  ترامپ 
توافق  ما  نمی دهد.  اجازه  ایرانی  غیرت  و 
کردیم و امضا کردیم، شورای امنیت هم مهر 
را  این  من  که  بگوید  فرد  یک  حال  زد،  تایید 
قبول  چه  که  بگوییم  برویم  ما  و  ندارم  قبول 
روحیه  این خاف  کنیم،  اجرا  را  آن  ما  داری 
شرایط،  این  در  افزود:  وی  است.  جوانمردی 
تحریم های  آمریکایی ها  که  می رسد  نظر  به 
اما  کرده اند،  بنا  ماه  آبان   13 روی  را  خود 
پیش از این موعد در شاخص های نفت، بانک 
اصلی  درآمدی  زیربناهای  که  حمل ونقل  و 
تعدادی  است.  شده  آغاز  تحریم  است،  کشور 
از  از کشورها تسلیم ترامپ شده و خرید نفت 
نبودیم  بسته  نیز دست  ما  را صفر کرده اند،  ما 
علیرغم  که  کرده ایم  پیدا  را  راهکارهایی  و 

را صادر کنیم. نفت  آنها  میل 
راه  گفت:  رئیس جمهور  اول  معاون 
راه  که  کنیم  اراده  باید  داریم،  دشواری 
امریکا  تحریم  کنیم.  حل وفصل  را  دشوار 
علیه  صرفا  اقتصادی  و  سیاسی  تصمیم  یک 
علیه  بلکه  نیست،  ایران  دولت  و  حکومت 
مسائل  که  می گویند  دروغ  است.  ایران  ملت 
می کنند.  لحاظ  تحریم  در  را  دوستانه  انسان 
اخیر  ماه  چند  همین  در  سختگیری ها  بدترین 
ایران  به  راجع  دارو  اولیه  مواد  تأمین  روی 

نحوه  در  اینکه  ضمن  است؛  گرفته  صورت 
اساسی  کاالهای  تأمین  برای  پول  انتقال 
بیان  با  وی  داده اند.  انجام  سخت گیری  مردم 
و  دولت  عهده  به  تحریم،  با  مقابله  راه  اینکه 
حکومت نیست، گفت: تحریم علیه ملت ایران 
در  که  است  این  ما  همه  ملی  وظیفه  و  است 
جریانات  کنیم،  همراهی  دولت  با  مقطع  این 
مدنی  جریان های  و  حکومت  دولت،  سیاسی، 
اگر یک پیام واحد داشته باشند، چراکه آمریکا 
در دنیا تنها است و بسیاری از کشورها با آنها 

نیستند.  همراه 
در  بار  سه  اینکه،  به  اشاره  با  جهانگیری 
ارزی  پیمان سپاری  با  خود  مدیریتی  دوران 
در  مواجه شده ام، گفت: مهم ترین رسالت من 
دولت یازدهم این بود که در کوتاه ترین زمان 
شود.  حذف  پیمان سپاری  دولت  در  ممکن 
می گوییم  هم  اآلن  ما  که  است  حالی  در  این 
بلکه  نمی شود،  اجرا  ارزی  پیمان سپاری  که 
امتیازات معافیت مالیاتی صادراتی برای کسی 
که ارز را نمی آورد، حذف شود. هدف صادرات 
امروز  است، صادرات  اقتصاد کشور  راه اندازی 
کشور  صنعتی  و  اقتصادی  توسعه  پیشران 
تولید  انداختن  راه  دنبال  کسی  اگر  و  است 
این  ولی  بیندازد،  راه  را  صادرات  باید  است، 
صادرات برای این است که ارزی حاصل شود 
به هر  اگر کسی  تأمین کند.  را  نیاز کشور  که 
دلیلی صادراتی انجام می دهد که عما خروج 

نیست. به کشور  است، خدمت  سرمایه 
بخشنامه  نمی خواهیم  ما  گفت:  جهانگیری 
را  این  واقعا  باشیم،  داشته  خلق الساعه 
از  یکی  تصمیم گیری  در  ثبات  نمی خواهیم، 
بخشنامه  اگر  ما  است.  کشور  اصلی  مسائل 
این  اگر  کنیم؛  اصاح  باید  زدیم،  اشتباه 
ما شک  عقل  در  باید  نگرفت،  اصاح صورت 
یک  منافع  منظر  از  که  است  یک زمانی  کرد. 
مسئله  بعد  یک  می شود،  دیده  مسائل  بخش 
بررسی  باید  نیز  ملی  منافع  نظر  از  ولی  است 

آیا این مسئله حق است یا خیر. شود که 
کسب وکار  فضای  مورد  در  کرد:  اظهار  وی 

بخشنامه  مورد  در  قبلی  اطاع رسانی  باید  نیز، 
حالی  در  این  گیرد،  صورت  دستورالعمل ها  و 
بازرگانی  اتاق  و  خصوصی  بخش  که  است 
جای خود را باز کرده است و در جلسات سران 
اشاره  اتاق  نامه های  به  مشخصا  نیز  قوه  سه 
باید  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  است.  شده 
این مطلب را بپذیرد که ارز حاصل از صادرات 
باید در چرخه اقتصادی با چند راهکار برگردد.
خصوصـی  بخـش  اگـر  گفـت:  جهانگیـری 
پیشـنهاد هایی بـرای اصـاح فرآیند بازگشـت 
اقتصـاد  چرخـه  بـه  صـادرات  از  حاصـل  ارز 
ارز  بازگشـت  مـورد  در  کنـد.  اعـام  دارد، 
حاصـل از صـادرات، دولـت تصمیـم بلندمدت 
نگرفتـه اسـت؛ اگـر مردم ایـران با هم باشـند 
و بـه آمریکایی هـا بگوینـد کـه اقتصـاد ایران 
نیسـت،  فروپاشـی  قابـل  راحتی هـا  ایـن  بـه 
افـزود: قیمـت  تحریـم طوالنـی نیسـت. وی 
پایـه صادراتـی اصـاح خواهـد شـد، بـه مـن 
اسـت.  موضـوع حـل شـده  کـه  گفتـه شـده 
مـن  بـه  اسـت،  نشـده  حـل  موضـوع  اگـر 
نامـه بنویسـید کـه حـل نشـده اسـت. مـا در 
ریسـک پذیر  مدیـر  شـرایط،  ایـن  در  کشـور 
کاغـذی  و  قلـم  دسـتم  مـن  می خواهیـم. 
تـا  مـن  کنـم،  برکنـار  را  کسـی  کـه  نیسـت 
ایـن لحظـه اجـازه برکنـاری منشـی خـودم را 
هـم نداشـته ام. بنابرایـن از من انتظار نداشـته 

باشـید وکیـل و وزیـر تغییـر دهـم.
برمبنای  گفت:  رئیس جمهور  اول  معاون 
گرفت.  تصمیم  نمی توان  استثنایی  موارد 
دولتی ها  فهم  حد  در  صادراتی  دفاتر  هزینه 
اصاح  بگویید  است  اگر کم  است،  دیده شده 
بخش  امین  و  است  ما  امین  اتاق  کنیم. 
اصاحاتی  است  قرار  اگر  و  است  خصوصی 
اعتماد  می کنیم.  اصاح  بگویید  شود،  انجام 
وجود  امروز  خصوصی  بخش  و  دولت  بین 
ما  است،  تلخی  واژه  داخلی  تحریم  و  ندارد 
فرصت  به  تهدید  شرایط،  این  در  می خواهیم 
اینکه  نه  برداریم  را  موانع  یعنی  شود؛  تبدیل 

بگذاریم.  جدیدی  مانع 

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور
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گزارشخبرنامه

باید  ارزی  سیاست های  شریعتمداری: 
اصالح شود

در  نیز  تجارت  و  معدن  صنعت،  سابق  وزیر 
مراسم روز ملی صادرات، عامل اصلی بسیاری از 
سیاست  را  تجارت  و  تولید  با  مرتبط  رویدادهای 
ارزی دانست و گفت: اگر بتوانیم این سیاست ها را 
اصالح کنیم، می توانیم در حل مشکالت مربوط به 
تولید و تجارت موفق باشیم. محمد شریعتمداری 
نشود،  اصالح  ارزی  سیاست های  این  اگر  افزود: 
همه اقدام ها به منزله برخورد با معلول است. وی 
گفت: شرایط کنونی منابع ارزی را تحت تاثیر قرار 
در  مقاومت  سال   40 که  کشور  این  است؛  داده 
برابر شرایط مختلف داشته، امروز هم به دنبال آن 
است که این راه را با کمترین ضایعات طی کند. 
شریعتمداری ادامه داد: البته اگر با پیش بینی های 
تکانه  و  عامل  این  با  کارآمد  مدیریت  و  صحیح 
وارداتی برخورد کرده و تالش کنیم که کمتر به 
تولید و صادرات و حتی تجارت خارجی در کشور 

لطمه وارد شود، مطلوب خواهد بود.
وزیر سابق صنعت افزود: در شرایط تحریم همه 
باید کمک کنیم تا از این شرایط عبور کنیم؛ باید 
بگوییم در مجموع در این چند ماه امتحان خوبی 
پس ندادیم. شریعتمداری خطاب به فعاالن صادراتی 
حاضر در این جلسه گفت: ما به عنوان مسئوالن 
وزارت صنعت، معدن و تجارت که باید زبان گویای 
شما در جلسه های تصمیم گیری می بودیم، حتما 
تا  کنیم  منعکس  را  شما  منویات  همه  نتوانستیم 
تصمیم گیری ها بر اساس واقعیت های موجود انجام 

شود. وی گفت: »از این حیث ما قاصریم و سرپرست 
وزارت صنعت باید تالش کند و جبران مافات شود و 
این نقش سخنگویی تولیدکنندگان را در جلسه های 

تصمیم گیری بیش از امروز ظاهر کنیم.«
عامل  این  داشت:  اظهار  صنعت  سابق  وزیر 
برون زای منفی که به اقتصاد ایران وارد شده و برای 
آن تعابیری تحت عنوان جنگ اقتصادی استفاده 
اقتصاد  برای  فرصتی  تهدید،  بر  عالوه  می شود، 
ایران است. شریعتمداری گفت: این رویداد و کاهش 
ارزش پول ملی یکی از روش ها و فرصت ها برای 
افزایش صادرات است، »عدو شود سبب خیر اگر 

خدا خواهد«.
وزیر سابق صنعت اظهار داشت: در شرایط فعلی 
شاهدیم به وفور کاالهایی که با ارز 4200 تولید 
می شود از کشور خارج می کنند که اگر تصمیمی 
این  نگیریم،  معضل  این  برای  فوتی  و  فوری 
داد: »در  ادامه  از دست می رود. وی  سرمایه ملی 
چنین شرایطی صادرات خاک هم ارزشمند است 
چه برسد به گوجه فرنگی؛ یک میلیون تن گوجه 
فرنگی در مدت زمانی کوتاه صادر می شود و این 
کاال به کاالیی نایاب در سفره مردم ایران تبدیل 
از سخنان خود  دیگری  در بخش  می شود.« وی 
گفت: ممنوعیت صادرات به صورت آنی حتما کار 
غلطی است و اگر کسی این کار را بکند باید عذر 
تقصیر بیاورد و بگوید آن روز مجبور بودم و دیگر 

تکرار نمی شود.
شریعتمداری با تاکید بر جسارت داشتن مدیران نیز 
گفت: »دوغ و دوشاب مخلوط شده است؛ جسارت 
از ترس  انجام یک فعل خدمت،  برای  فرد خادم 
اینکه به او بگویند با فالن تاجر همراهی کردی، 
مجرم هستی، از بین می رود اما اگر کسی متخلف 
بود و با زیرمیزی این کار را کرد، با قدرت کار خود 
را می کند و کسی هم سراغش نمی رود.« وی گفت: 
ارزی  تعهد  می خواهیم  او  از  که  زمانی  در  »تاجر 
باید بدهد، صبر می کند اما کسی که از هیچ چیز 
نمی ترسد، اقدام صادراتی خود را انجام می دهد.« 
وزیر سابق صنعت خطاب به جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهوری که در این مراسم حضور داشت، 
گفت: »باید شرایطی ایجاد کنیم که مدیر خادم از 

اجرای مقررات نترسد؛ اگر این روند اصالح نشود، 
هیچ مدیر دولتی پای هیچ سندی را امضا نمی کند.«

رحمانی: اختصاص 10 میلیارد دالر برای 
تولید داخل

وزارت صنعت، معدن  همچنین سرپرست وقت 
و تجارت، مهم ترین اولویت های وزارت صنعت را 
تامین کاالهای اساسی مورد نیاز مردم، توجه ویژه 
به زنجیره تولید و حمایت از صادرات اعالم کرد 
اقتصاد کشور  و  توسعه  پیشران  و گفت: صادرات 
فرصت  یک  می توانست  کنونی  شرایط  و  است 
طالیی برای افزایش صادرات باشد. رضا رحمانی 
تصریح کرد: توسعه صادرات نقش مهمی در بهبود 
وضعیت اقتصادی کشور دارد. اما در شرایط کنونی 
برای کاالهای یارانه ای باید محدودیت هایی وجود 
داشته باشد، ولی برای سایر کاالها فرصت مناسبی 
بود که صادرات افزایش یابد. وی در ادامه به اتخاذ 
سیاست های حمایتی از تولید ملی اشاره و خاطرنشان 
کرد: در شرایط کنونی و برای صرفه جویی ارزی، 
برنامه ریزی کردیم که 10 میلیارد دالر از واردات 
سال های قبل برای حمایت از تولید داخلی هزینه 
شود که این سیاست، رونق تولید، اشتغال پایدار و به 
ظرفیت رساندن واحد های راکد را به همراه خواهد 

داشت.
در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  سرپرست 
تصویب  به  اشاره  با  سخنانش  از  دیگری  بخش 
قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: این قانون 
تصویب شده و ما مکلف به اجرای آن هستیم ولو 

محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت

رضا رحمانی: سرپرست وزارت صنعت
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گزارش

اینکه برخی از همکاران خوب ما با اجرای این قانون 
وزارت صنعت را ترک خواهند کرد. آقای خسروتاج 
نیز یکی از همکاران خوب ما هستند که وزارتخانه 
را به خاطر این موضوع ترک می کند ولی از ایشان 
خواستیم تا آخرین فرصت از تجربیات وی بهره مند 
شویم. وی در ادامه تشکیل اتاق فکر و جوان گرایی 
اولویت های خود برای تصدی  از  را  انتصاب ها  در 
این وزارتخانه اعالم و خاطرنشان کرد: در انتصاب ها 
از پتانسیل ها و ظرفیت های جوانان استفاده کرده 
از  همچنین  آمد.  خواهد  پایین  سنی  میانگین  و 
تجربه های افراد باسابقه نیز در اتاق های فکر که در 
بخش های صنعت، معدن و تجارت تشکیل خواهد 
شد، بهره مند خواهیم شد. رحمانی اضافه کرد: از 
تجربه های و پیشنهادهای بخش خصوصی نیز در 

این اتاق فکرها استفاده خواهیم کرد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: 
سعی بر این است که با تعامل و همفکری فعاالن 
عرصه اقتصاد، تصمیماتی با کمترین آسیب اتخاذ 
سخنانش  از  دیگری  بخش  در  رحمانی  شود. 
و  پرداخت  صنعتگران  دغدغه های  تشریح  به 
ارز و ایجاد ثبات  افزود: مشکالتی نظیر نوسانات 
بخش  دغدغه های  جمله  از  تصمیم گیری ها  در 
خصوصی بود که مطرح شد و دولت نیز سعی در 

رفع این دغدغه ها دارد.

در  را  دولت  صادرکنندگان  خسروتاج: 
تحقق سیاست های اقتصادی ضدتحریم 

یاری دهند
گفت:  نیز  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
افزایش معقول نرخ ارز در عرصه اقتصادی فرصتی 
منحصربه فرد برای تولیدکنندگان و صنعتگران است 
تحقق  برای  می رود  انتظار  صادرکنندگان  از  اما 
سیاست های اقتصادی ضد تحریم، به دولت کمک 
کنند. مجتبی خسروتاج در بیست ودومین سالروز ملی 
صادرات اظهار کرد: صادرات از منظر اقتصاد کالن 
به سبب نقش آن در تخصیص بهینه عوامل تولیدی، 
افزایش مقیاس تولید، خلق فرصت های شغلی مولد، 
ارتقای بهره وری تولید، گسترش و تعمیق دانش، 
تجربه و فناوری، توسعه پایدار ظرفیت های تولیدی 
و تجاری، توان افزایی رقابتی و از همه مهم تر ایجاد 

فضای محک زدن تاب آوری اقتصاد ملی و ارتقای 
اهمیت  توسعه ای،  امواج  ایجاد  و  اقتصاد  مقاومت 
فزاینده ای دارد. بیست ودومین سالروز ملی صادرات 
نیز در شرایط سیاسی-اقتصادی متفاوتی در صحنه 
تجارت جهانی و منطقه ای از نظر جنگ تعرفه ای، 
کشوری  ریسک  باالرفتن  و  نااطمینانی  افزایش 

برگزار می شود.
وی افزود: در شرایط کنونی و به ویژه در سال 
امر  به  پرداختن  تولیدات ملی ضرورت  از  حمایت 
صادرات به صورت همه جانبه دوچندان می شود و 
نمی توان تنها به رشد 10 هزار درصدی صادرات طی 
چهار دهه که امر مبارکی است، بسنده کرد. هرگونه 
سیاست و اقدامی که بتواند به صورت کمی و کیفی 
موجب گسترش حضور در بازارهای جهانی، حفظ 
بازارهای موجود و نفوذ در بازارهای جدید و گسترش 
بخشیدن به تنوع صادرات چه در بعد کاالیی و چه 
در بعد خدماتی را فراهم آورد، مورد استقبال دولت 
بوده و سازمان توسعه تجارت از جهت تسهیل تعامل 
با شرکای تجاری کشور و تشویق صادرات آمادگی 
کامل دارند و در سازماندهی جدید خود برای نیل 
به یک سازمان توسعه ای کارا برنامه های الزم را 

طراحی کرده است.
از  این که  بیان  با  تجارت  توسعه  رئیس سازمان 
تشکل های  صادرکنندگان،  مشورت  و  همفکری 
متخصصان  و  کارشناسان  شرکت ها،  صادراتی 
افزایش  داد:  ادامه  می کنیم،  استقبال  دانشگاهی 
فرصتی  اقتصادی  عرصه  در  ارز  نرخ  معقول 
صنعتگران  و  تولیدکنندگان  برای  فرد  منحصربه 
و  صادرکنندگان  با  گسترده  همکاری  در  تا  است 
از  بازارهای هدف در خارج  با مطالعه و شناسایی 

کشور با بهبود کیفیت تولیدات صادرات گرا مطابق 
با نیازهای مشتریان نسبت به ارزش افزوده بیشتر 
و بهره گیری از رهاوردهای نوین علمی و استفاده از 
تجارب کشورهای موفق به خنثی کردن تحریم های 

خصمانه، به توسعه صادرات بپردازیم.
میلیارد دالر صادرات  از 4۶  داد:  ادامه  خسروتاج 
گروه  در  درصد   1.۳ گذشته  سال  در  شده  انجام 
گروه  در  درصد،   2۶.۳ پیشرفته،  فناوری های 
فناوری های میانی، ۷.۹ درصد در گروه  فناوری های 
از  پایین، 2۳.4 درصد در گروه منبع محور و بیش 
از  اولیه جای دارد و  41 درصد در گروه کاالهای 
نظر تعداد در بین ۵0 شرکت صادرکننده نمونه سه 
شرکت در گروه فناوری های پیشرفته، 14 شرکت 
گروه  در  شرکت   ۹ میانی،  فناوری های  گروه  در 
فناوری های پایین، 12 شرکت در گروه منبع محور و 
12 شرکت در گروه کاالهای اولیه رده بندی می شود.

وی اظهار کرد: در سال جاری آمارها نشان می دهد 
که ۸۹ درصد صادرکنندگان نمونه وب سایت دارند 
و ۸۸ درصد در تشکل های صادراتی عضو هستند. 
همچنین ۸4 درصد آنها برند داخلی دارند، 20 درصد 
از برند خارجی برخوردارند، ۷1 درصد دارای استاندارد 
بین المللی بوده و ۶۳ درصد استاندارد کیفی دارند و 
باالخره ۶1 درصد آنها دارای دفتر فروش در خارج 
از کشور هستند. این آمارها در کنار این واقعیت که 
را  کشور  صادرات  درصد   ۸2 حدود  شرکت   ۵00
برعهده دارند ضرورت برنامه ریزی و سرمایه گذاری 
ظرفیت سازی  و  بنگاه ها  توانمندسازی  جهت  در 

توسعه صادرات را بیش از پیش نشان می دهد.
اگر  توسعه تجارت تصریح کرد:  رئیس سازمان 
یعنی فوالد و  دو بخش مشعشع صادراتی کشور 
پتروشیمی صادراتی بیش از دو برابر صادرات سنتی 
و  در هدف گذاری  ریشه  می دهند  انجام  را  کشور 
سرمایه  گذاری های دو دهه پیش دارد. بنابراین برای 
آنکه ساختار و ترکیب کاال و خدمات صادراتی کشور 
از نظر محتوا تغییر کند و سهم کاالهای دانش بنیان و 
صنایع خالقانه، جهانگردی و خدمات فنی مهندسی 
و آی تی به صورت قابل مالحظه ای افزایش یابد و 
اجرای  و  پیاده سازی  دانش بنیان  اقتصاد  پیشتازی 
ملی  نظام  و ساماندهی  نقشه جامع علمی کشور 
کشور  جهانی  جایگاه  ارتقای  منظور  به  نوآوری 

مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت
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و افزایش سهم تولید و صادرات و محصوالت و 
خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد 
همه جانبه،  برنامه ریزی  شود  محقق  دانش بنیان 
سرمایه گذاری فنی، بهره گیری از نیروهای انسانی 
و مدیریتی تراز جهانی و جذب سرمایه های خارجی 
موفق  برندهای  با  مشترک  شرکت های  ایجاد  و 

ضروری است و عزم ملی می خواهد.
خسروتاج تصریح کرد: باید برای عبور از شرایط 
حساس و خطیر کنونی تالش مضاعفی انجام شود 
تشکل های  و  صادرکنندگان  از  راستا  این  در  که 
صادراتی انتظار داریم با فروش ارز خود و تشویق 
تحقق  مساعدت،  و  ارزی  وضع  بهبود  و  تولید 
سیاست های اقتصادی ضد تحریم دولت را یاری 
تشکل های  و  صادرکنندگان  از  همچنین  دهند. 
مشورت های  ارائه   برای  کارشناسان  و  صادراتی 
الزم استمداد می طلبیم و هماهنگی و هم راستایی 
سازمان های اجرایی دولتی و خصوصی را خواستاریم.

شافعی: دولت در تغییر رویه ها و صدور 
را  خصوصی  بخش  نظر  دستورالعمل ها، 

هم جویا شود

ملی  روز  مراسم  در  ایران  اتاق  رئیس  همچنین 
صادرات گفت: مقام معظم رهبری در جلسه هفتم 
شهریورماه با هیئت دولت بر این نکته تأکید فرمودند 
که دولت در تصمیم گیری ها توجه ویژه ای به نظرات 
بخش خصوصی داشته باشد؛ قدر مسلم تأکید رهبر 
فرزانه انقالب بیانگر این است که توجه درستی به 
دیدگاه های بخش خصوصی نمی شود. غالمحسین 
و  خصوصی  بخش  دسترسی  شد:  یادآور  شافعی 
بسیار  رئیس جمهور  اول  معاون  به  صادرکنندگان 

ساده است؛ اگرچه بخش خصوصی انتظار دارد که 
معاون اول رئیس جمهور دستور بدهند که چگونگی 
از بخش  اجرای دستورالعمل در مورد نظرخواهی 
خصوصی، در سازمان های مختلف دولتی مشخص 
شود. وی تصریح کرد: آنچه هر روز با آن مواجه 
هستیم، تعجیل در تصمیم گیری هاست، بسیاری از 
تصمیم گیری ها که نیازمند یک پیوست کارشناسی 
است، در غیاب چنین راهبردی اتخاذ می شود. تعجیل 
و دستپاچگی در تصمیم گیری، نتایج مثبتی را در گذر 
اجرا به دنبال ندارد. بخش خصوصی انتظار دارد که 
دستور صادره از سوی معاون اول رئیس جمهور مبنی 
بر نظرخواهی از بخش خصوصی، مورد توجه واقع 

شود.
به گفته شافعی، معاون اول رئیس جمهور همواره 
بر اجرای قانون و قانون گرایی توجه داشته و همواره 
حساسیت  عمومی،  اعتماد  به  خوردن  لطمه  بر 
داشته، البته در ماده 24 قانون بهبود مستمر فضای 
کسب وکار این موضوع مطرح شده که هر نوع تغییر 
دستورالعمل ها،  و  بخشنامه ها  صدور  رویه ها،  در 
باشد  اقتصادی  فعاالن  به  پیش آگهی  با  همراه 
و هرگونه تغییر قبل از اجرا، از طریق رسانه های 
عمومی و صداوسیما اطالع رسانی شود. متأسفانه 
بخش خصوصی هر روز سورپرایز شده و با بخشنامه 

جدیدی مواجه می شود.
وی اظهار داشت: هر وطن پرستی در کشور، عدم 
بازگشت ارز حاصل از صادرات را یک خیانت می داند 
و صادرکنندگان متعهد به کشور و حرفه ای بر همین 
اساس حرکت می کنند، بنابراین تأکید دولت مبنی بر 
بازگشت ارز حاصل از صادرات در شرایطی صورت 
می گیرد که یک صادرکننده امکان ندارد ارز حاصل 

از صادرات را به چرخه کشور بازنگرداند.
شافعی گفت: طی سال های گذشته برخی افراد 
که صادرکننده نبودند، به عنوان صادرکننده نمونه 
از  یا  آنها را گرفتند  از مدتی  بعد  انتخاب شدند و 
کشور رفتند و دچار مشکل شدند. این در حالی است 
که صادرکنندگان حرفه ای مجبور هستند ارز را به 
کشور برگردانند، البته باید به این نکته هم توجه 
کرد که قیمت های پایه صادراتی کشور اشتباه است. 
وی افزود: قیمت های پایه صادراتی باید واقعی شود. 
البته ممکن است فعاالن اقتصادی در روند کار با 

اختالف تجاری مواجه شوند، از طرفی سازوکاری 
وجود ندارد تا اختالفات هم حل شود. در بسیاری از 
کشورهای هدف صادراتی چنین اتفاقی رخ می دهد؛ 
البته سازمان توسعه تجارت ایران دفاتر تجاری در 
خارج از کشور دارد، اما کارایی الزم را ندارند که به 

حل اختالف بپردازند.
شده  ارسال  دولت  به  پیشنهادی  گفت:  شافعی 
ارزی  پیمان سپاری  است  قرار  اگر  اینکه  بر  مبنی 
صورت گیرد، مواردی را نیز در نظر بگیرند. جلسه ای 
طی هفته گذشته با رئیس کل بانک مرکزی برگزار 
و قرار شد اصالحات الزم در این مورد صورت گیرد. 
وی افزود: اکنون زمان آن است که دولت و بخش 
خصوصی در مسائل اقتصادی مکمل هم باشند و 
درجه اعتماد متقابل را باال برند. بخشی از کارهایی 
که دولت انجام می دهد، در این اعتماد انفصال ایجاد 
می کند و خواهش ما این است که اجرای ماده 24 
خوبی  به  کسب وکار  فضای  مستمر  بهبود  قانون 
انجام شود، نه اینکه هر روز صبح فعاالن اقتصادی 
منتظر یک تصمیم جدید باشند بلکه منتظر این 

باشند که گره ای از اقتصاد باز شود.

جالل پور: ارز پنج نرخی باید از بین برود

رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: باید ارز 
پنج نرخی جمع شده و به نرخ واقعی نزدیک شود 
چراکه ارز 4200 تومانی بیش از هر نرخ دیگری فرار 
سرمایه  را رقم می زند. محسن جالل پور با اشاره به 
اینکه صادرکنندگان براین باورند که صادرات باید 
محور فعالیت های اقتصادی باشد و ارز آن جایگزین 
ارز حاصل از نفت باشد، اظهار کرد: سال 1۹۸0 ترکیه 
۳ میلیارد دالر صادرات داشت، در حالی که اکنون 

غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران

محسن جالل پور، رئیس سابق اتاق ایران
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میزان صادرات آن به 1۶0 میلیارد دالر رسیده است. 
ضمن اینکه این آرزوی همه ایرانیان است که روزی 
درب چاه های نفت بسته شود. البته اکنون دشمن در 

تالش است که درب چاه های نفت را ببندد.
ارز،  نرخ  افزایش  به  توجه  با  کرد:  تصریح  وی 
می توان مشروط به باز کردن راه ها، افزایش صادرات 
تصمیمات  جلوی  باید  اینکه  ضمن  کرد  ایجاد 
یک شبه را گرفته شود تا ارز کشور عالوه بر تامین 
نیازها بخشی از آن هم ذخیره شود. وی با اشاره به 
اعتقاد برخی صادرکنندگان مبنی بر مناسب نبودن 
تعهد ارزی گفت: البته برخی دیگر مخالف نیستند 
اما شرایط مناسبی را برای بازگشت ارز حاصل از 
صادرات طلب می کنند؛  این در حالی است که تعهد 
ارزی باید ضوابط خود را داشته و ارز پنج نرخی از 

ارز مسافرتی،  آزاد،  ارز  این که  با توجه  برود.  بین 
ارز نیما، ارز سنا و ارز دولتی پنج نرخ حال حاضر در 
کشور برای ارز است، مشخص نیست که باید تعهد 

صادراتی با چه ارزی انجام شود.
جالل پور با اشاره به اینکه پرداخت یارانه نیز باید 
هدفمند شود، اظهار کرد: روزی ۹0 میلیون لیتر بنزین 
مصرف می شود و قاچاق هم گسترش دارد و فرار 
سرمایه با همین قاچاق صورت می گیرد. عالوه  بر 
این اعتماد باید به کشور برگردد، فضای کسب وکار 
بهبود یابد و نرخ ارز واقعی شود؛ چراکه ارز 4200 
تومانی بیش از هر نرخ دیگری فرار سرمایه را رقم 
تصریح  ایران  بازرگانی  اتاق  سابق  رئیس  می زند. 
کرد: امسال خود بنده به عنوان صادرکننده نمونه 
سال ۹۶، هنوز یک کیلو پسته هم صادر نکرده ام 

چراکه نمی دانم چطور باید ارز صادراتی را برگردانم. 
ما نمی توانیم مسیری را برویم که به عنوان قاچاقچی 
ارز در آینده مطرح شده است و تنها گرفتاری ایجاد 
می کند. اولین خصلت صادرکنندگان، میهن پرستی 
است. صادرکننده واقعی و شناسنامه دار ارز حاصل از 
صادرات خود را برمی گرداند. اتفاقا کسانی که دچار 
تخلف شده و ارز حاصل از صادرات خود را به سیستم 
برای  راه  اکنون  برنمی گردانند کسانی هستند که 
صادرات شان باز شده است. وی افزود: ممنوعیت 
که  کشورهایی  است،  غیرقانونی  کامال  صادرات 
خریدار پسته ما بودند،  امروز نمی خرند چراکه وقتی 
می بینند صادرات گوجه فرنگی متوقف شده، دیگر 
پسته ایرانی را نمی خرند. بنابراین ممنوعیت صادرات 
جایی ندارد. به گفته جالل پور، فضای رانتی و نور 
چشم پروری نباید در کشور وجود داشته باشد، اگر 
قرار است تولید، تولید باشد تولیدکننده باید بدون 

سرکوب در بازار حضور داشته باشد.

تقدیر از  برگزیدگان
گفتنی است در بخش پایانی این مراسم، از ۵0 
نفر از صادرکنندگان نمونه کشور با احداث تندیس 
ویژه روز ملی صادرات تقدیر به عمل آمد که در 
بین این افراد، نام ۳ نفر از فعاالن صنایع نساجی 
و پوشاک کشورمان نیز به چشم می خورد. اسامی 
صادرکنندگان برتر بخش نساجی و پوشاک در سال 

1۳۹۷ به شرح زیر است: 
محترم  مدیرعامل  طاهری،  احمد  آقاي   -

شرکت نوین بافان پرنگ
- دکتر بهروز محمدی، رئیس هیئت مدیره 

شرکت الیاف پلی استر ساینا دلیجان
مدیرعامل  الوانکاریان،  مجتبی  آقای   -

محترم شرکت فرش قیطران طالیی

پوشاک«،  و  نساجی  »صنعت  ماهنامه 
انتخاب شایسته نامبردگان محترم را به 
در سال 1397  نمونه  عنوان صادرکننده 
صمیمانه تبریک گفته و توفیقات روزافزون 
این گرامیان را در عرصه مقدس تولید و 
مسئلت  منان  ایزد  از  کشور  صادرات 

می نماید.

اسامی صادرکنندگان نمونه نساجی و پوشاک در سال های 1377-97
اسامیسال
یزد باف- کانون تولید ایران – نساجی تبریز1۳۷۷
فرش مشهد- اطلس پود1۳۷۸
پیمان موکت- سیلون )پوشاک عالیمقام(- شرکت سهامی الیاف1۳۷۹
یزدباف- فرش مشهد- شیراز پوپلین1۳۸0
ابهر ریس- موکت نگین مشهد- اطلس پود- نساجی تبریز1۳۸1
یزدباف- گروه صنعتی آرتا تاک1۳۸2
موکت پارس- آرشام کوشا- مهتا توس- یاس نخ1۳۸۳
پلی استر یزد- کشباف آزادی1۳۸4
آرتا تاک- ابهر ریس- تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی- فرش سهند- آرشام کوشا1۳۸۵
یاس نخ- طراحان گلچین حامد1۳۸۶
ابهر ریس- شیراز پوپلین- ظریف مصور1۳۸۷
ابهر ریس- ظریف مصور- موکت نگین مشهد1۳۸۸
نساجی آسایش کاشان1۳۸۹
کانون تولید ایران- نساجی آسایش کاشان- گروه صنعتی نیکو1۳۹0
ابهر ریس- فرش خاطره کویر- بازرگانی خسروی1۳۹1
آرتا نقش تاک- الیاف پلی استر ساینا دلیجان- نساجی آسایش کاشان1۳۹2
نفیس نخ- موکت نگین مشهد- نوین بافان پرنگ )سرزمین شاد(- تمدن فرش کاشان1۳۹۳
نساجی آسایش کاشان- نوین بافان پرنگ- بازرگانی خسروی- آرتا نقش تاک1۳۹4

نانونخ و گرانول سیرجان- الیاف پلی استر ساینا دلیجان-نوین بافان پرنگ- 1۳۹۵
مهتا رنگ توس- فرش خاطره کویر- نساجی آسایش کاشان

رنگدانه سیرجان- مهتا رنگ توس-الیاف ساینا دلیجان-فرش قیطران- موکت نگین مشهد1۳۹۶
نوین بافان پرنگ- الیاف پلی استر ساینا دلیجان – فرش قیطران1۳۹۷
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گزارشخبرنامه

طـی  پیـش  هفتـه  چنـد  مرکـزی  بانـک 
در  کشـور  اقتصـادی  رشـد  نـرخ  گزارشـی 
درصـد   1,۸ را  امسـال  نخسـت  سـه ماهه 
مـدد  بـه  آن  درصـد   1,1 کـه  کـرد  اعـالم 
اثرگـذاری بخـش نفـت بـوده اسـت. بـر ایـن 
اسـاس، در نخسـتین فصـل سـال صنعـت بـا 
رشـد »منفـی 1,۵« درصـدی جامانـده رشـد 
اقتصـادی تلقـی می شـود و بخش عمده رشـد 
0,۷ درصـدی بخـش غیرنفتـی اقتصـادی، از 
حمل ونقـل  و  معـدن  بخش هـای  فعالیـت 
حاصـل شـده اسـت. آمار منتشرشـده از رشـد 
منفـی در صنایـع داخلـی و واحد هـای تولیدی 
بـه  زمانـی  1۳۹۷ در شـرایطی کـه  بهـار  در 
آمریـکا  بانکـی  و  نفتـی  تحریم هـای  شـروع 
علیـه ایـران باقـی نمانـده، رشـد اقتصادی در 
نیمـه دوم سـال را بـا امـا و اگرهایـی مواجـه 

کـرده اسـت.
پیـش از ایـن مرکـز پژوهش هـای مجلـس 
شـورای اسـالمی طی گزارشـی بـه پیش بینی 
 1۳۹۷ سـال  در  اقتصـادی  رشـد  دربـاره 
پرداختـه بـود. در ایـن گـزارش تاکیـد شـده 
سـال  تنهـا   1۳۹۶ سـال  »احتمـاال  اسـت: 
اقتصـاد ایـران در 10 سـال اخیر اسـت که در 
آن اقتصـاد از شـرایط ثبـات نسـبی برخـوردار 
بـوده اسـت.« مرکـز پژوهش هـای مجلس در 
گـزارش خود می نویسـد: »بـا در نظـر گرفتن 
2 سـناریو پیش بینـی می شـود در سـال 1۳۹۷ 
رشـد اقتصـادی ایران در سـناریوی اول منفی 
درصـد   2,۸ منفـی  دوم  سـناریوی  در  و   0,۵

باشـد. ایـن میـزان بـرای رشـد بـدون نفـت 
1,۹ و 0,۸ درصـد بـرآورد می شـود. همچنیـن 
نیـز   1۳۹۸ سـال  رشـد  گـزارش  ایـن  در 
پیش بینـی شـده اسـت که رشـدی بیـن منفی 
۳,۸ تـا منفـی ۵,۵ درصـد را نشـان می دهد.«

فعـاالن اقتصـادی معتقدنـد در شـرایط فعلی 
کـه تحریم هـای خارجـی علیـه کشـور منجـر 
اقتصـاد  بـرای  متعـدد  مشـکالت  بـروز  بـه 
از  دسـت  دولـت  کـه  اسـت  ضـروری  شـده، 
اقداماتـی  انجـام  بـا  و  بـردارد  خودتحریمـی 
اصالحـی مسـیر تولید را در کشـور هموار کند.

نگاه سیاسی به اقتصاد متوقف شود
رئیـس  گلپایگانـی  روغنـی  ابوالفضـل 
کمیسـیون صنایـع اتـاق ایـران در پاسـخ بـه 
ایـن سـؤال کـه مهم تریـن دلیل منفی شـدن 
رشـد بخـش صنعـت در ۳ ماهه ابتدای سـال 
تولیـدی  صنایـع  می گویـد:  چیسـت،  جـاری 
نقدینگـی  کمبـود  بـا  شـرایطی  در  کشـور 
مواجـه شـدند کـه بیـش از 4 برابر سـال قبل 
نیـاز بـه سـرمایه در گـردش داشـتند. واقعـت 
اقتصـادی  و  صنعتـی  رشـد  کـه  اسـت  ایـن 
در کشـور در گـروی ایجـاد آرامـش در بـازار 
اقتصـادی  بـه فضـای  آرامـش  ایـن  و  اسـت 
از  دولـت  اینکـه  مگـر  برنمی گـردد  کشـور 

نـگاه سیاسـی بـه اقتصـاد دسـت بـردارد.
بـه اعتقـاد رئیـس کمیسـیون صنایـع اتـاق 
بـه  داخلـی  مسـائل  حـل  زدن  گـره  ایـران 
تحریم هـا و مسـائل بیرونـی اشـتباهی دیگـر 

اسـت کـه متأسـفانه در حـال حاضـر درگیـر 
تـورم،  کنتـرل  گفـت:  روغنـی  شـده ایم.  آن 
تامیـن نقدینگـی، عـدم صـدور بخشـنامه های 
جملـه  از  صـادرات  تسـهیل  و  خلق السـاعه 
می توانـد  کـه  اسـت  مـواردی  مهم تریـن 
دوم  نیمـه  در  اقتصـادی  رشـد  بـه  منجـر 
و  تحقـق  کـه  مـواردی  شـود؛  جـاری  سـال 
راهکارهـای اجرایـی آن هـا از سـوی بخـش 

اسـت. شـده  اعـالم  به کـرات  خصوصـی 

معوقات بنگاه های اقتصادی تهاتر شود
خانـه  رئیـس  سـهل آبادی  عبدالوهـاب 
در  نیـز  ایـران  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 
گفت وگـو بـا پایـگاه خبـری اتاق ایـران تأکید 
اقتصـاد کشـور  کـه  فعلـی  رونـد  بـا  می کنـد 
درگیـر آن شـده، بعیـد اسـت رشـد اقتصـادی 
در نیمـه دوم سـال مثبـت شـود. بـه اعتقـاد 
رئیـس اتـاق اصفهـان امـروز بخـش صنعتـی 
را در حوزه هـای  بی تدبیـری مسـئوالن  جـور 
مختلـف می کشـد و تولید در کشـور روزبه روز 

می شـود. گذشـته  از  ضعیف تـر 
رئیـس خانـه صنعت ایـران گفـت: درحالی که 
از  حاصـل  درآمـد  از  درصـد   ۳0 بـود  قـرار 
هدفمنـد کـردن یارانه هـا بـه بخـش صنعتـی 
اختصـاص پیـدا کنـد، امـا یـک ریـال هـم بـه 
ایـن بخـش تعلـق نگرفت و بـا افزایـش هزینه 
تمام شـده بخـش صنعتـی، امـروز نتیجـه ایـن 
رشـد  در  را  کارشناسی نشـده  سیاسـت های 

می بینیـم. اقتصـادی  و  صنعتـی  منفـی 

بخشصنعتچگونهازرشدمنفیخارجمیشود؟
فعاالن بخش خصوصی پاسخ دادند
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گزارش

ورود  فعلـی  شـرایط  در  افـزود:  سـهل آبادی 
ماشـین آالت و مـواد اولیـه موردنیـاز صنایـع با 
مشـکالت جـدی روبـه رو اسـت و بنگاه هـای 
اقتصـادی کـه توان تأمیـن هزینه هـای خود را 
ندارنـد بایـد همـان مبلغـی هم کـه درمی آورند 
به عنـوان مالیـات بـر ارزش افـزوده بـه دولـت 
پیشـنهاد  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  بدهنـد. 
رشـد  شـدن  منفـی  بـه  توجـه  بـا  می شـود 
صنعتـی در سـال جـاری و درحالی کـه امیـدی 
نیسـت،  پایـان سـال  تـا  اقتصـادی  رشـد  بـه 
بدهـی دولـت بـه بخـش صنعـت بـا معوقـات 
بنگاه هـای اقتصـادی بـه بانک هـا تهاتر شـود. 
او تصریـح کـرد: دولـت بایـد هـر چـه زودتـر 
عـالوه  کنـد.  روشـن  را  ارز  وضعیـت  تکلیـف 
بـر ایـن، سـامانه نیمـا هنـوز کارایـی الزم را 
تولیدکننـدگان و  نداشـته و سـبب سـرگردانی 

حتـی واردکننـدگان شـده اسـت.
اگـر  اسـت  معتقـد  اصفهـان  اتـاق  رئیـس 
دولـت می خواهـد حمایتـی از صنعـت داشـته 
باشـد، همـان موانعـی را کـه بر سـر راه تولید 
کـه  همانطـور  کنـد.  همـوار  کـرده  ایجـاد 
قانـون هـم دولـت را مکلـف کـرده تـا موانـع 
بـردارد.  تولیدکننـدگان  راه  سـر  از  را  تولیـد 
کوچـک  بنگاه هـای  همـکاری  همچنیـن  او 
را   بـا SSSهـای خارجـی  ایرانـی  و متوسـط 
یکـی دیگـر از راهکارهـای اساسـی می دانـد 
کـه با توجـه بـه اعمـال تحریم ها نقـش حائز 
اهمیتـی در رشـد اقتصـادی کشـور ایفا خواهد 
توجـه  بـا  تأکیـد می کنـد:  کـرد. سـهل آبادی 
بـه شـرایطی فعلـی حاکـم بـر بخـش صنعت، 
امیـدی بـه رونـق در ایـن حـوزه نیسـت. بـا 
این حـال مسـئوالن بایـد صنعتگـران را بـرای 

تأمیـن سـرمایه در گـردش یـاری کننـد.

شود منطقی  قیمت گذاری ها 
هیئـت  عضـو  نجفی منـش  محمدرضـا 

هیئـت  عضـو  و  ایـران  اتـاق  نماینـدگان 
مدیـره خانـه صنعـت، معدن و تجـارت تهران 
از  خـروج  و  اقتصـادی  رشـد  می گویـد:   هـم 
از هـر چیـز در گـروی  بیـش  فعلـی  شـرایط 
بـه حرکـت در آوردن چـرخ تولیـد در کشـور 
مگـر  نمی شـود  محقـق  امـر  ایـن  و  اسـت 
اینکـه دولـت تصمیـم بگیـرد از سیاسـت های 
دخالت هـای  همچنیـن  و  غیرکارشناسـانه 

بـردارد.   دسـت  بیجـا 
نجفی منـش »فضـای ضد تولیـد  اعتقـاد  بـه 
بـرود  بیـن  از  بایـد  ضدسـرمایه گذاری«  و 
بیشـتری  بـال  فـراغ  بـا  تولید کننـدگان  و 
او  بیندیشـند.  خـود  صنعـت  توسـعه  بـه 
»تامیـن  و  منطقـی«  »قیمت گـذاری 
نقدینگـی« را دو دغدغـه اصلـی فعاالن حوزه 
سیاسـت های  در  بایـد  کـه  می دانـد  صنعـت 
لحـاظ  صنعتـی  بنگاه هـای  قبـال  در  دولـت 

شـوند.
عضـو هیئـت مدیـره خانـه صنعـت، معدن و 
تجـارت تهـران بـا تاکیـد بـر ضـرورت تامین 
می گویـد:  اقتصـادی  بنگاه هـای  نقدینگـی 
در حـال حاضـر تامیـن مـواد اولیـه داخلـی و 
معضـل  یـک  بـه  بـرای صنعتگـران  خارجـی 
اساسـی تبدیـل شـده کـه بـه نظر می رسـد با 
تخصیـص ارز بـرای تامین مـواد اولیـه، تولید 
تکانـی بخـورد. او همچنیـن ضمـن انتقـاد از 
می کنـد:   تاکیـد  اقتصـادی  نامطمئـن  فضـای 
بایـد شـرایط بـه گونـه ای فراهـم شـود کـه 
پررقابـت  فضـای  در  اقتصـادی  فعـاالن 
باشـند  داشـته  پیش بینـی  قـدرت  اقتصـادی 
نـه اینکـه بـا صـدور دسـتورالعمل های متعدد 

ایـن اطمینـان را خدشـه دار کـرد.

دولت دست از اعطای رانت بر دارد
هیئـت  عضـو  دیگـر  صالحـی  حمیدرضـا 
مدیـره خانـه صنعـت، معدن و تجـارت تهران 

نیـز  ایـران  اتـاق  و عضـو هیئـت نماینـدگان 
معتقد اسـت کـه صنعت کشـور در حال حاضر 
نیازمنـد انجـام اصالحـات سـاختاری اسـت تا 
ایجـاد کسـب وکار مطمئـن شـاهد  بـا  بتـوان 
رشـد اقتصـادی بـود. او می گویـد: هزینه های 
تولیـد در کشـور در مقایسـه با دیگر کشـورها 
شـاهد  دیگـر،  سـوی  از  باالسـت.  بسـیار 
از  غلـط  سیاسـت های  برخـی  پیاده سـازی 
سـوی دولت هـای مختلـف بوده ایم کـه امروز 
نتیجـه آن در کاهـش رشـد توسـعه صنعتی و 
رشـد اقتصـادی کشـور کامال مشـهود اسـت.
صـادرات  توسـعه  کمیسـیون  رئیـس  نایـب 
از  متاسـفانه  می کنـد:  تصریـح  ایـران  اتـاق 
آنجـا کـه در طـول تاریـخ اقتصـادی کشـور، 
همیشـه وابسـته بـه نفت و درآمدهـای حاصل 
و  نفتـی  اقتصـاد  سـازوکار  بوده ایـم،  آن  از 
در  تنظیم گرایانـه  اقتصـاد  جایگزیـن  توزیعـی 
کشـور بـوده اسـت. بـه همیـن دلیـل اقتصـاد 
مریـض کشـور امـروز بـا اعمـال تحریم هـا و 
نوسـانات ارزی آسـیب پذیرتر شـده کـه نتیجه 
ایـن آسـیب پذیری را در توقـف قراردادهـای 
تولیـدی و کاهـش تولیـد در کشـور همزمـان 
بـا خـروج آمریـکا از برجام و اعمـال تحریم ها 

. می بینیـم
صالحـی تاکیـد می کنـد:  معتقـدم پایین نگه 
داشـتن قیمـت ارز بـه عنـوان یک اسـتراتژی 
برنامـه  جـز  البتـه  مختلـف،  دولت هـای  در 
بـوده  محـض  اشـتباه  یـک  توسـعه،  سـوم 
اسـت کـه باعـث شـد اختـالف تـورم داخلـی 
و خارجـی در قیمـت نهایـی ارز لحـاظ نشـود. 
همیـن موضـوع باعـث شـد تـا ایـران بـرای 
کاالهـای  بـرای  واردات  بهشـت  بـه  مدتـی 

دیگـر کشـورها تبدیـل شـود.
عضـو هیئـت مدیـره خانـه صنعـت، معـدن 
و تجـارت تهـران بـا تاکیـد بـر ایـن نکته که 
دولـت نباید اشـتباهات گذشـته خـود را تکرار 
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گذشـته  مـاه   ۸ طـول  در  می گویـد:  کنـد، 
در  اشـتباه  تصمیمـات  از  زنجیـره ای  شـاهد 
کـه  بودیـم  کشـور  ارزی  و  بانکـی  سیسـتم 
سیاسـت های  ایـن  رسـیده  آن  وقـت  االن 
غلـط کنار گذاشـته شـود. دولت نبایـد طوری 
سیاسـت گذاری کنـد کـه زمینـه ایجـاد رانـت 
و فسـاد فراهـم شـود. بـه اعتقـاد حمیدرضـا 
ارزان قیمـت  تسـهیالت  تخصیـص  صالحـی 
تـا  می شـود  باعـث  تولیدکننـدگان  بـرای 
هزینـه تمام شـده تولیـد پایین آمـده و فعاالن 
اقتصـادی ایـن فرصـت را داشـته باشـند کـه 
محصـوالت خـود را به بازارهـای هدف صادر 
رقابت پذیـر  می کنـد  تاکیـد  صالحـی  کننـد. 
کـردن تولیـد داخـل بـا خـارج در گـرو ایـن 
و  سـهمیه بندی  از  دسـت  دولـت  کـه  اسـت 

اعطـای رانـت بـردارد.
قیمـت  افزایـش  بـا  می گویـد:  صالحـی 
کاالهـای سـرمایه ای، شـاهد تشـدید اختالف 
قـدرت  کـه  شـرایطی  در  هسـتیم.  طبقاتـی 
رسـیده،  صفـر  بـه  جامعـه  از  نیمـی  خریـد 
قیمـت  تدریجـی  افزایـش  بـا  می تـوان 

حامل هـای انـرژی، بخشـی از درآمـدی که از 
ایـن راه بـرای دولـت حاصـل می شـود را بـه 
دهک هـای کم درآمـد جامعـه اختصـاص داد.

نگاه دولت به ارز، کاالیی نباشـد
رحیـم بناموالیـی رئیس اتـاق کرج نیـز معتقد 
تصمیم گیری هـا  در  ثبـات  نبـود  کـه  اسـت 
جـدی  تهدیـدی  بـه  دولتـی  سیاسـت های  و 
بـرای تولیـد و رشـد صنعتی تبدیل شـده اسـت، 
در  کـه  کارخانه هایـی  از  بسـیاری  به طوری کـه 
مرداد و شـهریورماه سـال جاری برای تعطیالت 
تابسـتانی کارخانه خـود را تعطیل کردنـد، بعد از 
تعطیـالت به طورکلـی از ادامـه فعالیـت منصرف 
مـدام  مسـئوالن  درحالی کـه  گفـت:  او  شـدند. 
اعـالم می کننـد کـه  تربیون هـای مختلـف  در 
شـرایط فعلـی بـه نفـع صادرات کشـور اسـت و 
می توانیـم شـاهد جهـش صادراتی باشـیم، اما با 
اجـرای برخـی سیاسـت ها ماننـد پیمان سـپاری 
ارزی شـاهد ایجـاد یـک مانـع بزرگ بر سـر راه 

صادرکننـدگان هسـتیم.
رئیـس اتـاق البـرز بـا تأکیـد بـر ایـن نکتـه 

بانـک  بی برنامگـی  حاضـر  حـال  در  کـه 
بیمه هـا  و  صنعـت  وزارت  گمـرک،  مرکـزی، 
افـزود:  کـرده  زمین گیـر  را  کشـور  تولیـد 
در  بحـران  ایـن  شـاهد  سـالی  در  متأسـفانه 
تحـت  کـه  هسـتیم  کشـور  تولیـدی  بخـش 
نامیـده  ایرانـی«  کاالی  از  »حمایـت  عنـوان 
شـده اسـت امـا نه تنهـا حمایتـی از تولیـدات 
ایرانـی صـورت نمی گیـرد بلکـه روزبـه روز بر 

می شـود. افـزوده  بی ثباتـی  گسـتره 
نماینـدگان  هیئـت  عضـو  ایـن  اعتقـاد  بـه 
اتـاق ایـران تـا زمانـی کـه نـگاه دولـت بـه 
بخـش ارزی کشـور یک نـگاه کاالیی باشـد، 
و  بـود  خواهـد  ادامـه دار  موجـود  مشـکالت 
خواهـد  بیـن  از  صـادرات  فرصـت  نه تنهـا 
حتـی  دیگـر  تحریـم  وجـود  بـا  بلکـه  رفـت، 
همیـن  در  بـود.  نخواهیـم  هـم  واردکننـده 
پیشـنهاد می دهـد  البـرز  اتـاق  رئیـس  زمینـه 
بـا  تجـاری  مبـادالت  از  دالر  حـذف  بـا  تـا 
کشـورهای همسـایه گامـی در راسـتای پایدار 
کـردن اقتصـاد کشـور و ثبـات بخشـیدن بـه 

شـود. برداشـته  ملـی  پـول  ارزش 
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رئیـس اتـاق ایـران در نامـه ای بـه معاون 
بـرای  را  راهـکار   12 رئیس جمهـوری  اول 
خـروج کشـور از مشـکالت تجـاری و ارزی 
ارایـه کـرد و نوشـت: اگـر هرچـه سـریع تر 
فعلـی  سیاسـت های  اصـالح  بـه  نسـبت 
اقـدام نشـود، اقتصاد با مشـکالت بیشـتری 
مواجـه خواهد شـد. »غالمحسـین شـافعی« 
جهانگیـری«  »اسـحاق  بـه  خـود  نامـه  در 
همچنیـن آمادگـی اتـاق بازرگانـی، صنایـع، 
عنـوان  بـه  ایـران  کشـاورزی  و  معـادن 
نماینـده بخـش خصوصـی کشـور را بـرای 
ارائـه راهکارهـای تفصیلـی و عملیاتـی بـه 

دولـت اعـالم کـرد.
اسـت:  آورده  خـود  نامـه  در  شـافعی 
سیاسـت گـذاری اقتصـادی کشـور اعـم از 
ارزی و تجـاری در چرخـه معیـوب گرفتـار 
چرخـه،  ایـن  عزیمـت  نقطـه  اسـت؛  آمـده 
از  تـورم  کنتـرل  امـکان  بـه  دولـت  بـاور 
ارز،  روی  دسـتوری  گـذاری  نـرخ  طریـق 
کاال، صـادرات و واردات فـارغ از متغیرهای 
عوامـل  سـایر  و  اقتصـادی  اصـول  پولـی، 

اسـت. کشـور  اقتصـاد  فضـای  بـر  حاکـم 
ایـن  پیوسـته  هـم  بـه  سلسـله 
سیاسـت گذاری ها بـه طـور مختصـر شـامل 
در  ارز  قیمـت  »تثبیـت  جملـه  از  مـواردی 
اقتصـادی«،  متغیرهـای  بـه  بی اعتنـا  نـرخ 
»افزایـش تقاضـا بـرای ارز ارزان و انحراف 
ناگزیـر تخصیـص ارز یارانـه ای از شـفافیت 

متعـدد  ایسـتگاه های  »ایجـاد  و سـالمت«، 
کنترلـی و کارشناسـی بـرای راسـتی آزمایی 
و صالحیـت  واردات  تشـخیص ضـرورت  و 
واردکننـده، طوالنـی کردن رویـه واردات و 
کاهـش بیشـتر شـفافیت در ایـن بخـش« و 
تعزیـری  برخوردهـای  بـه  »متوسـل شـدن 
احتـکار،  گران فروشـی،  ماننـد  دالئلـی  بـه 
امثالهـم  و  وارداتـی  تخلفـات  ارز،  خـروج 
بـه دالئـل  بـازار  در  از کمبـود کاال  ناشـی 

فـوق« اسـت.
»تـالش بـرای جلوگیـری از نشـت یارانـه 
ممنوعیـت  بـا  صـادرات  طریـق  از  ارزی 
روزافـزون کاالهـای صادراتـی«، »مبادرت 
بـه رویـه نامناسـب پیمان سـپاری ارزی بـه 
تصـور افزایـش ورود ارز ناشـی از صـادرات 
بـه چرخـه تجـاری کشـور«، »ایجـاد بـازار 
ثانویـه بـرای اصـالح سیاسـت های قبلی، و 
بالفاصلـه نقـض کارکرد آن بـا تثبیت قیمت 
ارز عرضـه شـده و کنترل تقاضـا«، »فاصله 
گرفتـن روزافـزون نـرخ بـازار ثانویـه با نرخ 
بـازار آزاد و در نتیجـه دچار شـدن این بازار 
بـه سرنوشـت ارز یارانـه ای )4200 تومان(« 
از دیگـر سیاسـت گذاری هایی اسـت کـه در 

چرخـه معیـوب گرفتـار آمده اسـت.
اتفاقاتـی  معیـوب  چرخـه  ایـن  حاصـل 
وجـود  بـا  تـورم  نـرخ  شـتابان  »افزایـش 
سیاسـت تثبیـت نـرخ ارز« اسـت. امروز نرخ 
آزاد مسـیر خـود را مـی رود و  بـازار  ارز در 

تاثیر آشـکاری از نرخ ارز یارانـه ای نپذیرفته 
ضمـن آنکـه محیـط کسـب وکار، به واسـطه 
سیاسـت های  در  روزافـزون  مقررات زایـی 
تعزیـری،  رویکردهـای  و  تجـاری  و  ارزی 
بـه شـدت غیرشـفاف، پرهزینـه، پیچیـده و 

مملـو از نااطمینانـی شـده اسـت.
در  خدمـات  و  کاال  بـازار  خودتنظیمـی 
امـر  ایـن  و  اسـت  شـده  مخـدوش  کشـور 
باعـث کمبـود کاال و مواد اولیـه و در نتیجه 
اعتمـاد  کاهـش  و  نارضایتی هـا  تشـدید 
امـروز  اسـت.  شـده  دولـت  بـه  عمومـی 
زنجیـره تولید و صـادرات کاالهـای صنعتی 
لطمـه جـدی دیـده اسـت و صادرات کشـور 
آربیتـراژ  و  یارانـه  خـروج  پایـه  بـر  بیشـتر 
قیمـت مـواد خام، مـواد اولیـه و محصوالت 
شـکل  همسـایه  کشـورهای  بـا  کشـاورزی 
گرفتـه اسـت؛ ایـن تغییـر شـکل صادراتـی، 
کمبـود آشـکار مـواد اولیـه صنعت کشـور را 

بـه همـراه آورده اسـت.
در سـایه ایـن سیاسـت های ارزی، هزینـه 
توزیـع  نظـام  و  واردات  چرخـه  در  مبادلـه 
آثـار  و  داشـته  چشـمگیر  افزایـش  کشـور 
قیمتـی ارز یارانـه ای را کمرنـگ و جریـان 
را  تولیـدی کشـور  نیازهـای بخـش  تأمیـن 
آشـکار  نـرخ  تفـاوت  اسـت.  کـرده  مختـل 
حامل هـای  ماننـد  یارانـه ای،  کاالهـای 
انـرژی، بـا نرخ هـای جهانی، موجب تشـدید 
آنسـوی  بـه  سـوخت  قاچـاق  بی سـابقه 

۱۲راهکاربرایحلمشکالتارزی
در نامه رئیس اتاق ایران به معاون اول رئیس جمهور مطرح شد:
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مرزهـا شـده اسـت؛ یارانـه پنهـان در نـرخ 
حامل هـای انـرژی بـا توجـه به نـرخ ارز در 
تاریـخ ارسـال ایـن نامـه بـه بیـش از یـک 
رسـیده  سـال  در  تومـان  میلیـارد  تریلیـون 
سـال   ۳0 تـا   20 معـادل  عـدد  ایـن  کـه 

اسـت. کشـور  عمرانـی  بودجـه 
و  معـادن  صنایـع،  بازرگانـی،  اتـاق 
اگـر  کـه  اسـت  معتقـد  ایـران  کشـاورزی 
بنیـادی  اصـالح  بـه  سـریع تر  هرچـه 
سیاسـت های اتخاذشـده اقـدام نشـود، ایـن 
مشـکالت  بـا  را  کشـور  اقتصـاد  وضعیـت 
ظرفیـت  و  کـرد  خواهـد  مواجـه  بیشـتری 
بـرای  را  کشـور  اجتماعـی  و  اقتصـادی 
اصـالح سیاسـت ها بیـش از پیـش محـدود 
خواهـد کـرد. بـا ایـن مقدمـه، 12 راهـکار 
و  ارزی  مشـکالت  از  کشـور  خـروج  بـرای 

اسـت: زیـر  شـرح  بـه  تجـاری 

قیمـت  بـه  یارانـه ای  ارز  تخصیـص   -1
4200 تومـان بـرای کلیه کاالهـا و خدمات 

متوقـف شـود.

قانونـی  نیازهـای  بـرای  ارز  تامیـن   -2
انـواع کاالهـا، مـن  کشـور اعـم از واردات 
جملـه کاالهـای اساسـی، بـه بـازار ثانویـه 

گـردد. واگـذار  ارز 

دخالت هـای  و  ارز  نـرخ  کنتـرل  از   -۳
دسـتوری در بـازار ثانویـه اجتنـاب و اجـازه 
داده شـود عرضـه و تقاضـای واقعی نرخ ارز 

را در ایـن بـازار تعییـن کنـد.

4- صنایـع کوچـک و متوسـط ۸0 درصـد 
و صنایـع بـزرگ ۹0 درصـد ارز حاصـل از 
عرضـه  ثانویـه  بـازار  در  را  خـود  صـادرات 
بازپرداخـت  مصـرف  بـه  ارز  باقـی  کننـد؛ 
از  خـارج  دفاتـر  هزینـه  ارزی،  وام هـای 

و  ارز  انتقـال  و  نقـل  هزینه هـای  کشـور، 
برسـد. آن  نظایـر 

بخش هـا،  سـایر  ماننـد  هـم  دولـت   -۵
ثانویـه  بـازار  در  را  خـود  قابـل عرضـه  ارز 
بـه فـروش برسـاند و مـازاد درآمـد حاصـل 
مقـرر  ارز  نـرخ  )تفاضـل  را  ارز  فـروش  از 
در بودجـه سـال بـا نـرخ فـروش در بـازار 
بانـک  نـزد  مجـزا  صندوقـی  در  ثانویـه( 

کنـد. واریـز  مرکـزی 

سـوخت های  سـهمیه بندی  نظـام   -۶
قاچاق پذیـر )بنزیـن و گازوئیـل( بـار دیگـر 
برقـرار گـردد و مـازاد بـر سـهمیه بـا نـرخ 
عوایـد  و  شـود  رسـانیده  فـروش  بـه  آزاد 
مربوطـه نیـز بـه صنـدوق فوق الذکـر واریـز 
گـردد. ضمنـا بـازار ثانویـه معاملـه سـهمیه 
راه انـدازی شـود یـا امـکان نقـل و انتقـال 
سـوخت بیـن دارنـدگان کارت برقرار شـود.

۷- حداقـل ۵0 درصـد درآمـد واریـزی به 
صنـدوق فوق الذکر بـه صـورت یارانه نقدی 
بـه حسـاب دهک هـای پاییـن درآمـدی )۵ 

الـی ۷ دهـک پاییـن جامعـه( واریـز گردد.

۸- دولـت از محـل باقیمانده درآمد ناشـی 
کسـری  تأمیـن  بـه  نسـبت  ارز  فـروش  از 
کوچـک  بنگاه هـای  گـردش  در  سـرمایه 
قیمت هـا  تغییـر  دلیـل  بـه  کـه  متوسـط،  و 
نسـبت  همچنیـن  و  اقـدام  می افتـد،  اتفـاق 
بخـش  بـه  خـود  بدهی هـای  تسـویه  بـه 
از  بانک هـا  و  اجتماعـی  تأمیـن  خصوصـی، 

ایـن محـل اقـدام کنـد.

۹- همـه مقرراتـی که در چند ماه گذشـته 
و  وضـع  صـادرات  و  واردات  بـا  رابطـه  در 
شـدن  پرهزینـه  و  شـدن  پیچیـده  موجـب 

شـده  کشـور  خارجـی  تجـارت  فرایندهـای 
اسـت اصالح شـود. بـه طور مشـخص روال 
پیچیـده ثبـت سـفارش و مراحـل متعدد آن 
و همچنیـن محدودیت هـا و ممنوعیت هـای 

صادراتـی، موضـوع ایـن بنـد هسـتند.

صـادرات  مالیاتـی  معافیت هـای   -10
مـواد اولیـه مـورد نیـاز صنایـع کشـور، اعم 
آلومینیـوم  مـس،  فـوالد،  پتروشـیمی،  از 
ایجـاد  جهـت  بـه  معدنـی  مـواد  برخـی  و 
بـه صنایـع  مـواد  فـروش  بـرای  مطلوبیـت 
معافیـت  ایـن  شـود.  حـذف  کشـور  داخـل 
اعـم بـر حـذف معافیـت مالیـات مسـتقیم و 
همچنیـن حـذف اسـترداد مالیـات بر ارزش 
بنـد  ایـن  از  حاصلـه  منابـع  اسـت.  افـزوده 
بـه حسـاب سـازمان بیمـه تامیـن اجتماعـی 
همچنیـن  و  بیـکاری  بیمـه  تامیـن  بـرای 
واریـز  کارفرمـا  سـهم  بیمـه  حـق  کاهـش 

. د شو

کـه  کاالهایـی  خصـوص  در   -11
نهاده هـای تولیـد آنهـا )اعـم از آب، بـرق، 
و  اسـت  برخـوردار  یارانـه  از  غیـره(  و  گاز 
قیمـت  افزایـش  موجـب  آنهـا  صـادرات 
کاال می گـردد،  کمبـود  و  داخـل کشـور  در 
گـردد.  متناسـب صادراتـی وضـع  عـوارض 
در خصـوص مصادیـق ایـن بنـد، بـه جهـت 
حساسـیت موضـوع، حتمـا نظـر اتـاق ایران 
اخـذ شـود. ضمـن اینکـه عـوارض دریافتی 
بـه طـور مشـخص در ردیفی بـرای حمایت 
از صنایـع کوچـک و متوسـط واریـز شـود.

بیـش  افزایـش  از  جلوگیـری  بـرای   -12
از حـد قیمـت نهاده هـای وارداتـی، حقـوق 
ورودی مـواد اولیـه و ماشـین آالت بـه حـد 
بـه  کاالهـا  سـایر  ورودی  حقـوق  و  صفـر 

یابـد. کاهـش  فعلـی  میـزان  یک سـوم 
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گـردش مالـی صنعـت پوشـاک در جهـان در 
سـال  در  دالر  میلیـارد   400 حـدود  بـه  حالـی 
صادراتـی  بـازار  از  ایـران  سـهم  کـه  می رسـد 
ایـن کاال بـه عنوان یکـی از محصـوالت نهایی 
صنعـت نسـاجی، حـدود ۵0 میلیون دالر اسـت. 
از ایـن رو بـا اینکـه صنعـت پوشـاک از جملـه 
انـدک  بـا سـرمایه گذاری  اسـت کـه  صنایعـی 
دنبـال  بـه  باالیـی  اشـتغال زایی  می توانـد 
داشـته باشـد امـا در حـال حاضـر ایـران جایگاه 
مناسـبی در این بازار سـودآور اقتصـادی به خود 

اختصـاص نـداده اسـت.
نکتـه قابـل تامل اینکـه با ورود مـوج جدید 
تحریم هـا، نـه تنهـا فعالیـت صنایـع نسـاجی 
و پوشـاک از ایـن پـس محـدود خواهـد شـد 
بلکـه بـا کاهش روابـط تجاری ایران با سـایر 
کشـورها، شـرایط بـرای کاهش صـادرات این 
کاال و همچنیـن افزایـش واردات غیر قانونـی 
پوشـاک به کشـور فراهـم خواهد شـد  چرا که 
بـه گفتـه کارشناسـان، بـا وجـود تولیـد انـواع 
پوشـاک در ایران امـا تقاضای شـدیدی برای 
کشـور  در  خارجـی  پوشـاک  و  لبـاس  خریـد 
وجـود دارد چـرا کـه ایـن کاالهـا از کیفیت و 

تنـوع قابل قبولـی برخـوردار هسـتند.
پـای  برجـام  از  بعـد  اگرچـه  رو  ایـن  از 
پوشـاک ایتالیایـی و کانادایـی نیـز بـه کشـور 
از  بـاز شـد و حتـی واردات رسـمی پوشـاک 
کشـورهایی نظیـر آلمـان، فرانسـه، سـوییس، 
تجـارت  آمارهـای  در  و...  امـارات  بلژیـک، 
خارجـی کشـور بـه ثبـت رسـید امـا در حـال 
حاضـر ایـن نگرانـی وجـود دارد کـه بـا ورود 
بـازار  آبان مـاه،  از  تحریم هـا  جدیـد  مـوج 
کشـور بـار دیگـر در سـیطره کاالهـای درجه 

بگیـرد. قـرار  ترکیـه ای  و  چینـی  چنـدم 
واقعیـت ایـن اسـت که بـا اعمـال تحریم های 
جدیـد و کاهش مـراودات تجاری ایران با سـایر 
کشـورها، بـازار ایـران بـه طـور انحصـاری در 
اختیـار برخـی از کشـورهای خاص قـرار خواهد 
گرفـت. همچنیـن شـرایط بـرای افزایـش ورود 
کاالهـای قاچـاق بـه کشـور فراهم خواهد شـد 
چـرا کـه نگاهی به وضعیـت خرید و فـروش در 
بـازار پوشـاک نشـان می دهـد تقاضـای باالیـی 
بـرای خریـد لبـاس و اجنـاس خارجـی در میان 
قابـل  راه هـای  از  بایـد  دارد کـه  مـردم وجـود 
دسـترس تامیـن شـود. از این رو در حـال حاضر 
ایـن موضـوع بسـیار قابـل اهمیـت اسـت که با 
بـه کارگیـری روش های مناسـب، مانـع افزایش 
قاچـاق پوشـاک بـه کشـور شـده و شـرایط را 
و  داخلـی  کاالهـای  کیفیـت  افزایـش  بـرای 
حضـور هرچه بیشـتر آنهـا در بازارهـای جهانی، 

کنیم. فراهـم 

انحراف صنایع از مسـیر اصلی
مدیـره  هیئـت  عضـو  اسـاس  همیـن  بـر 
جامعـه متخصصیـن نسـاجی ایـران در گفتگو 
بـا جهان صنعـت، با تاکیـد بر اهمیـت صنعت 
پوشـاک بـه عنـوان یکـی از صنایع اشـتغال زا 
تحریم هـا  گفـت:  دنیـا،  کشـورهای  همـه  در 
صنایـع نسـاجی و پوشـاک را از مسـیر اصلـی 
خـود منحـرف کـرده و بـا ایجـاد مشـکالتی 
همچـون مشـکالت بانکـی، توقـف یوزانـس، 
و...  گـردش  در  سـرمایه  و  نقدینگـی  کمبـود 
نابسـامان  را  کشـور  تولیدکننـدگان  اوضـاع 

اسـت. کرده 
یوزانـس  اینکـه  بیـان  بـا  حائـری  علیرضـا 

امـکان پرداخـت هزینـه خرید کاال یـا خدمات 
فراهـم  فروشـنده  بـه  نسـیه  صـورت  بـه  را 
بـا تکیـه  بـه عنـوان مثـال  افـزود:  می کـرد، 
بـر یوزانـس ایـن امـکان بـرای تولیدکنندگان 
مثـل  اولیـه ای  مـاده  کـه  داشـت  وجـود 
اکریلیـک را خریـداری کرده و پـس از تبدیل 
یـا  ماشـینی  فـرش  نهایـی  بـه محصـول  آن 
پوشـاک، از محـل فـروش آنها پول فروشـنده 
را پرداخـت کننـد امـا در حـال حاضر بـا توجه 
کشـور  در  تحریم هـا  جدیـد  مـوج  اینکـه  بـه 
امکانـات  از  نمی تـوان  اسـت،  گرفتـه  شـکل 

بـرد. بهـره  بین المللـی  بانکـی 
ایـن رو در حـال حاضـر  از  ادامـه داد:  وی 
از  پیـش  را  اولیـه  مـواد  خریـد  هزینـه  بایـد 
تحویـل کاال پرداخـت کـرد کـه ایـن موضوع 
بـرای صنایعـی همچـون صنعـت پوشـاک که 
بـا مشـکل نقدینگـی روبـه رو هسـتند، امـری 
دشـوار تلقـی می شـود. ایـن در حالـی اسـت 
کـه حتـی بـا وجـود منابـع مالـی مـورد نیـاز 
نیـز بایـد شـناخت خوبـی از فروشـنده داشـت 
چـرا کـه در غیـر ایـن صـورت ممکـن اسـت 
هزینه هـای خریـد مـواد اولیـه پرداخـت شـود 
یـا  و  نرسـد  خریـدار  دسـت  بـه  جنـس  امـا 
آسـمان  تـا  زمیـن  اصلـی  کیفیـت  بـا  اینکـه 

فـرق داشـته باشـد.

خودداری از فروش ماشین آالت
متخصصیـن  جامعـه  مدیـره  هیئـت  عضـو 
تحریم هـای  بنابرایـن  گفـت:  ایـران  نسـاجی 
بـرای  را  پیچیـده ای  شـرایط  بانکـی 
و  آورد  خواهـد  وجـود  بـه  تولیدکننـدگان 
خـودداری  بـه  منجـر  اسـت  ممکـن  حتـی 

مسیردشوارپیشرویصنعتپوشاک
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و  تجهیـزات  فـروش  از  کشـورها  برخـی 
شـود  صنایـع  بـه  نیـاز  مـورد  ماشـین آالت 
چـرا کـه چنیـن مبادالتـی از طریـق سیسـتم 
بیـان  بـا  حائـری  می شـود.  انجـام  بانکـی 
اینکـه در حـال حاضـر در صنعـت نسـاجی و 
و  دانـش  بـه  مجهـز  کارخانه هایـی  پوشـاک 
اگرچـه  تکنولـوژی روز وجـود دارنـد، گفـت: 
مناسـب  کارخانه هـا  برخـی  تولیـدات  کیفیـت 
اسـت امـا به صـورت کلـی بسـیاری از صنایع 
موقـع  بـه  را  خـود  سیسـتم های  نتوانسـتند 
متکـی  چنـدان  و  کننـد  نوسـازی  و  تجهیـز 
بـه  بـه آخریـن تکنولـوژی روز دنیـا نیسـتند 
طـوری کـه می تـوان گفـت در حـال حاضـر 
صنعـت نسـاجی کشـور خیلـی به روز نیسـت.

زیر پله ای  تولیدات 
متخصصیـن  جامعـه  مدیـره  هیئـت  عضـو 
نسـاجی ایـران بـا تاکیـد بـر اینکـه پوشـاک 
جـزو آن دسـته از صنایعـی بـه شـمار می رود 
کـه توسـعه صنعتـی پیـدا نکرده اسـت، گفت: 
در حـال حاضـر بـا وجـود اینکـه چنـد برنـد 
فعالیـت  مشـغول  کشـور  در  پوشـاک  مطـرح 
هسـتند امـا بـه طـور کلـی تولیـدات پوشـاک 
کشـور مـا صنعتـی نشـده و زیر پلـه ای اسـت. 
وی اظهـار کـرد: در شـرایط فعلـی بـا تعـداد 
زیـادی کارگاه کوچـک و بدون اسـم و رسـم 
در کشـور مواجـه هسـتیم کـه بـدون اسـم و 
آدرس مشـخص، اغلـب کاالهـای بی کیفیـت 
واحـد  اینکـه  دلیـل  بـه  و  می کننـد  تولیـد 
مجـوز  و  نیسـتند  صنعتـی  شـده  شـناخته 
صـورت  بـه  ندارنـد،  هـم  فعالیـت  پروانـه  و 
اگـر  حتـی  رو  ایـن  از  می کننـد.  کار  مخفـی 
از  شـده  تولیـد  کاالهـای  از  برخـی  کیفیـت 
سـوی ایـن کارگاه ها مناسـب هم باشـد، برای 
خریـد مجـدد نمی تـوان بـه آنها مراجعـه کرد 
چرا کـه دارای برندهـای مـن در آوردی هسـتند 
کـه هـر سـال نـام آنهـا تغییـر می کنـد. وی 
بـا بیـان اینکـه ایـن واحدهـا بـرای فـرار از 

صـورت  بـه  مالیـات،  و  عـوارض  پرداخـت 
می کننـد،  فعالیـت  زیرپلـه ای  و  زیرزمینـی 
تولیـد  حـوزه  در  شـرایطی  چنیـن  بـا  افـزود: 
پوشـاک نمی تـوان بـه بازارهـای جهانـی راه 

یافـت و بـرای کشـور تولیـد ثـروت کـرد.

راهکار جدی
متخصصیـن  جامعـه  مدیـره  هیئـت  عضـو 
نسـاجی ایـران در پاسـخ بـه سـوالی مبنـی بر 
اینکـه راهکار شـما بـرای مقابله بـا پیامدهای 
تحریـم و باال بـردن افزایش کیفیـت تولیدات 
ایجـاد  گفـت:  چیسـت،  پوشـاک  داخلـی 
مطـرح  برندهـای  بـا  مشـترک  واحدهـای 
اسـت.  پوشـاک  صنعـت  نجـات  راه  جهانـی 
واحدهـای  تاسـیس  کـرد:  اظهـار  حائـری 
مشـترک توسـط صاحبـان صنایـع داخلـی بـا 
می توانـد  دنیـا  مشـهور  برندهـای  صاحبـان 
و  تکنولـوژی  مالـی،  منابـع  ورود  بـر  عـالوه 
ماشـین آالت، فـن مدیریـت و ...، راه را بـرای 
همـوار  جهانـی  بازارهـای  در  ایـران  حضـور 

کنـد.
وی افـزود: ملحـق شـدن صاحبـان صنایـع 
پوشـاک  مشـهور  برندهـای  بـه  داخلـی 
ارزش  کسـب  بـرای  مناسـبی  راه  می توانـد 
افـزوده بـاال در شـرایط تحریم باشـد. این در 
حالـی اسـت کـه پروسـه برندسـازی پوشـاک 
در ایـران بسـیار زمانبـر اسـت و دسـت کـم 
۳0 سـال طـول می کشـد. البتـه بـرای تبدیل 
شـدن بـه برنـد ملـی بایـد بـه صـورت مداوم 
کـه  همان طـور  کـرد  تولیـد  کیفیـت  بـا  کار 
دنیـا  پوشـاک  مشـهور  برندهـای  از  بسـیاری 
و  تنـوع  همچـون  خدماتـی  ارائـه  بـا  نیـز 
از  پـس  خدمـات  و  مناسـب  قیمـت  کیفیـت، 
بـه  فـروش طـی سـال های متمـادی موفـق 

شـده اند. بـاال  درآمـد  و  شـهرت  کسـب 

حضـور برندهای ترکیه ای در اروپا
حائـری با بیـان اینکـه بسـیاری از برندهای 

واحدهـای  دنیـا  نقـاط  تمـام  در  دنیـا  مطـرح 
عنـوان  بـه  گفـت:  دارنـد،  تولیـدی مشـترک 
کارخانـه ای  در  زارا  پوشـاک  تولیـدات  مثـال 
کـه  حالـی  در  می شـود  انجـام  اندونـزی  در 
ایـن برنـد اسـپانیایی اسـت. از ایـن رو ایجـاد 
نـه  کشـور  در  مشـترک  تولیـدی  واحدهـای 
تنهـا تجربـه و علـم مدیریـت بـزرگان صنایع 
منتقـل  مـا  کشـور  بـه  را  دنیـا  در  پوشـاک 
می کنـد بلکـه دسترسـی بـه بازارهـای جهانی 

را تسـهیل خواهـد کـرد.
بـه گفتـه وی، حتـی اگر بـا وجـود تحریم ها 
امـکان همـکاری مشـترک با برندهـای درجه 
بـا  بایـد  نـدارد،  وجـود  دنیـا  پوشـاک  یـک 
برندهـای درجه دو در کشـورهایی مثل ترکیه 
وارد همـکاری شـویم. چرا کـه ترکیـه نیـز در 
حـال حاضر اسـم و رسـم خوبـی در اروپا دارد 
پوشـاک  در صـادرات  را  رنگـی  پـر  نقـش  و 
بـه خـود اختصـاص داده اسـت به طـوری که 
بـر اسـاس آمارهـا ایـن کشـور سـاالنه حدود 
۳0 میلیـارد دالر صـادرات پوشـاک دارد کـه 
در  اروپاسـت.  اتحادیـه  بـه  هـم  آن  عمـده 
حالـی کـه کل صـادرات پوشـاک کشـور مـا 
حـدود ۵0 میلیـون دالر اسـت. وی ادامه داد: 
ایـن در حالـی اسـت کـه در شـرایط فعلـی، 
تحریم هـا  در  کـه  کـرده  اعـالم  ایـن کشـور 
بـر علیـه ایـران شـرکت نمی کنـد. همچنیـن 
اتحادیـه اروپـا نیـز بـه دنبـال راهی اسـت که 

در شـرایط تحریـم، بـه ایـران کمـک کنـد. 
اینکـه کشـورهایی مثـل  بـا وجـود  بنابرایـن 
آلمـان یـا ایتالیـا عالقه مند به همـکاری با ایران 
هسـتند امـا راه آن را نمی داننـد در حالـی کـه ما 
بایـد ایـن راهکارها را در اختیـار آنها بگذاریم که 
ایجـاد واحدهـای مشـترک با چنین کشـورهایی 
یکـی از همیـن راهکارهاسـت. حائـری گفـت: 
البتـه در حـال حاضـر نیـز در برخـی حوزه هـا 
بـا  همچـون صنعـت ریسـندگی کارخانه هایـی 
فعالیـت  کشـور  در  ترکیه ای هـا  سـرمایه گذاری 
ارزی  سیاسـت های  دلیـل  بـه  امـا  می کننـد 
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نامناسـب و مشـکالت داخلـی، برخـی از آنها به 
تعطیلـی کشـیده شـده اند. در حالـی کـه بایـد از 

تعطیلـی ایـن واحدهـای جلوگیـری کنیم.

WTO به درازا کشید الحاق به 
تعرفـه  قراردادهـای  بـه  همچنیـن  حائـری 
بـه  منطقـه ای  پیمان هـای  و  ترجیحـی 
مقابلـه  راهکارهـای  از  دیگـر  یکـی  عنـوان 
ملحـق  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  تحریم هـا  بـا 
شـدن بـه سـازمان تجـارت جهانـی یکـی از 
راهکارهایـی اسـت کـه می توانسـت در چنین 
شـرایطی بـه ایـران کمـک کنـد امـا بعـد از 
چندیـن سـال از گذشـت این موضـوع و حتی 
عضویـت افغانسـتان در ایـن سـازمان، ایـران 
موفـق بـه ملحـق شـدن بـه سـازمان تجارت 
جهانـی نشـده اسـت. در حالی کـه در صورت 
آمریـکا  از  می توانسـتیم  هـدف،  ایـن  تحقـق 
بـه سـازمان تجـارت جهانـی شـکایت کنیـم. 
وی افـزود: عـدم تحقق این موضـوع در حالی 
اسـت کـه محمدرضـا نعمـت زاده وزیر سـابق 
صنعـت پیـش از فعالیـت در ایـن وزارتخانه به 
مجلسـی ها اعـالم کـرده بـود کـه در صـورت 
وزیـر شـدن وی، ایران عضو سـازمان تجارت 
جهانـی خواهـد شـد. ایـن در حالـی اسـت که 
بـا حضـور شـریعتمداری در  در حـال حاضـر 
ایـن وزارتخانـه نیـز، وضعیـت صنعـت کشـور 
بهتـر از سـال ۹2 نشـده و با عـزم جدی برای 

الحـاق بـه WTO نیـز مواجـه نیسـتیم.

ایجاد کرد باید جذابیت 
متخصصیـن  جامعـه  مدیـره  هیئـت  عضـو 
نسـاجی ایـران در پاسـخ بـه سـوالی مبنـی بر 
اینکـه بعیـد بـه نظـر می رسـد کـه برندهـای 
غیر قانونـی  صـادرات  سـود  از  ترکیـه ای 
صرف نظـر  مـا  کشـور  بـه  خـود  کاالهـای 
کـرده و وارد همکاری هـای مشـترک شـوند، 
مشـترک  واحدهـای  ایجـاد  الگـوی  گفـت: 
در  می دهـد.  جـواب  دنیـا  تمـام  در  تولیـد 

شـود  ایجـاد  جذابیت هایـی  بایـد  نیـز  ایـران 
بـه  متمایـل  خارجـی  سـرمایه گذاران  کـه 
حضـور در ایـران شـوند. وی بـا بیـان اینکـه 
بوروکراسـی های  و  نابسـامان  قوانیـن  بـا 
پیچیـده فعلـی کشـور فقـط دیوانه هـا راضـی 
بایـد  افـزود:  می شـوند،  سـرمایه گذاری  بـه 
سـرمایه گذار  کـه  شـود  فراهـم  شـرایطی 
بـازار  وارد  اطمینـان  و  آرامـش  بـا  خارجـی 
امـکان خـروج سـرمایه خـود  و  ایـران شـود 
را نیـز بـدون قوانیـن دسـت و پاگیـر داشـته 
باشـد. ایـن در حالـی اسـت کـه همـواره بـا 
بـرای سـرمایه گذاران داخلـی  ایجـاد دردسـر 

هسـتیم. روبـه رو  خارجـی  و 
اینکـه  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  اظهـار  حائـری 
بسـیاری از برندهای بـزرگ دنیا در بنگالدش 
واحدهـای مشـترک دارنـد، ایـن کشـور حدود 
و  دارد  پوشـاک  صـادرات  دالر  میلیـارد   20
از  بسـیاری  روی  را  بنـگالدش  مـارک  شـما 
کاالهـای مشـهور بـازار اروپـا می بینیـد. چـرا 
کـه این کشـور تسـهیالت، امکانات و شـرایط 
خارجـی  سـرمایه گذاران  بـرای  را  جـداب 
بـرای  هـم  رو  ایـن  از  اسـت.  کـرده  فراهـم 
کارگـران بنگالدشـی اشـتغال ایجـاد شـده و 
هـم اینکـه بـا این میـزان صـادرات، ارزآوری 

ایـن کشـور می شـود. باالیـی نصیـب 

راه کاهش قاچاق
متخصصیـن  جامعـه  مدیـره  هیئـت  عضـو 
نسـاجی ایـران همچنیـن بـه آمارهـای قاچاق 
بـا  اشـاره کـرد و گفـت:  پوشـاک در کشـور 
مصرف کننـدگان  بـاالی  تمایـل  بـه  توجـه 
بـه اسـتفاده از پوشـاک خارجـی، حـدود سـه 
قاچـاق،  طریـق  از  پوشـاک  دالر  میلیـارد 
رسـمی  واردات  و  مسـافر  همـراه  کاالی 
از  دالر  میلیـارد   ۹ و  می شـود  کشـور  وارد 
داخلـی  تولید کننده هـای  را  کشـور  پوشـاک 
ایجـاد  بـا  کـه  حالـی  در  می کننـد.  تولیـد 
خارجـی  برندهـای  بـا  مشـترک  واحد هـای 

از  داخـل،  بـازار  اشـباع  بـر  عـالوه  می تـوان 
نیـز  قاچـاق  پوشـاک  دالر  میلیـارد   ۳ ورود 
بـا  همچنیـن  کـرد.  جلوگیـری  کشـور  بـه 
تحـول  دچـار  پوشـاک  صنعـت  اقـدام  ایـن 
اساسـی خواهـد شـد و بـه بازارهـای جهانـی 
اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  وی  یافـت.  خواهـد  راه 
در حـال حاضر مسـیر دولـت مسـیر صحیحی 
آینـده صنعـت  بـه  نمی تـوان  گفـت:  نیسـت، 
پوشـاک بـا اقدامـات فعلـی امیـدوار بـود. این 
در حالـی اسـت که نوسـان نرخ ارز بـه عنوان 
بزرگ تریـن آفـت صنایـع هنـوز ادامـه دارد و 
کـرده  سـلب  صنایـع  از  را  فعالیـت  امـکان 
اخیـر  بـه گفتـه حائـری، در ماه هـای  اسـت. 
افزایـش  تولیدکننـدگان  هزینه هـای  همـه 
کـه  مشـکلی  بزرگ تریـن  امـا  اسـت  داشـته 
صنعـت نسـاجی و پوشـاک و دیگـر صنایـع با 
و  تثبیت نشـده  وضعیـت  هسـتند،  روبـه رو  آن 

اسـت. ارز  نـرخ  نوسـان  در 

هستند ارزانی  منتظر  مردم 
متخصصیـن  جامعـه  مدیـره  هیئـت  عضـو 
نسـاجی ایـران بـا بیـان اینکه در حـال حاضر 
مدیـران صنایـع امـکان فعالیـت و پیش بینـی 
آینـده بـازار را ندارنـد، گفـت: در حـال حاضر 
اوضـاع ارز آنچنـان نابسـامان اسـت کـه حتی 
کاالهـای  جزئـی  خریـد  بـرای  هـم  مـردم 
خـود منتظـر ثبـات نـرخ و کاهـش قیمت هـا 
هسـتند. ایـن در حالـی اسـت کـه مهم تریـن 
صنایـع،  مدیـران  دسـت  در  قـدرت  اهـرم 
امـکان پیش بینـی آینـده اسـت در حالـی کـه 
در حـال حاضـر چنیـن امکانـی وجـود نـدارد. 
از  غیـر  حاضـر  حـال  در  حائـری،  گفتـه  بـه 
رانت خـواران، هیچ کـس  از نوسـانات نـرخ ارز 
منتفـع نمی شـود. ایـن در حالـی اسـت که در 
حـال حاضـر تجار، فعـاالن اقتصـادی و مردم 
چـه  آینـده  هفتـه  یـک  طـی  کـه  نمی داننـد 
شـرایطی بـرای  نـرخ ارز و بـازار بـه وجـود 

آمد. خواهـد 
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فـرش  تولیـدی  واحـد   1000 از  بیـش 
چالـش  بـا  اصفهـان  اسـتان  ماشـینی شـمال 
صـادرات  و  تولیـد  کاهـش  زمینـه  در  جـدی 
مواجـه  اولیـه  مـواد  گرانـی  و  کمبـود  نیـز  و 
شـدند کـه بـرای جلوگیـری از تعطیلـی آنهـا 
بایـد تمهیـدات حمایتـی ویـژه ای اتخـاذ کرد. 
ایـن واحدهـا بـه عنـوان دومیـن قطـب تولید 
فـرش ماشـینی در جهـان با بیـش از ۵۵ هزار 
نفـر کارگـر در ماه هـای گذشـته بـر اثـر بروز 
مشـکالت عدیـده بـه سـتوه آمدند و بـه گفته 
روشـنی  چشـم انداز  امـر  انـدرکاران  دسـت 
ترسـیم کـرد. آنهـا  فعالیـت  بـرای  نمی تـوان 

بیـش  بیـدگل  و  آران  شهرسـتان  در  فقـط 
کـه  هسـتند  مسـتقر  تولیـدی  واحـد   ۹00 از 
تولیـد  فـرش  مترمربـع  میلیـون   4۵ سـاالنه 
بـارز  مصداق هـای  از  یکـی  کـه  می کننـد 
تحقـق اقتصـاد مقاومتـی و توسـعه صـادرات 
غیرنفتـی بـا تکیـه بـر ظرفیـت بومـی اسـت. 
آران و بیـدگل کـه بـار تولیـد نزدیـک به ۵0 
دوش  بـر  را  کشـور  ماشـینی  فـرش  درصـد 
ترکیـه  انتـپ  قاضـی  کنـار  در  می کشـد، 
یکـی از مراکـز مهـم تولیـد و صـادرات فرش 

می شـود. محسـوب  منطقـه 
صـادرات فـرش ماشـینی از آران و بیـدگل 
بـر  افـزون  گمرکـی  آمارهـای  اسـاس  بـر 
و  بـود  گذشـته  سـال  در  دالر  میلیـون   11۷
فرانسـه  آلمـان،  چیـن،  عـراق،  افغانسـتان، 
بازارهـای  جملـه  از  آفریقایـی  کشـورهای  و 
هـدف فـرش ایـن شهرسـتان بودند. بسـیاری 
بـه  ماشـینی  فـرش  تولیـد  شـرکت های  از 

تاکیـد کارشناسـان بـر اثـر روبـه رو شـدن بـا 
مسـائل گوناگـون بـرای ادامـه فعالیـت ایـن 
روزهـا تنگناهایـی در پیـش دارنـد کـه گذر از 
آنهـا بـه تنهایـی برایشـان امکان پذیر نیسـت.
سـکون  بگذریـم،  کـه  فصلـی  رکـود  از 
فعالیـت  بـا  صنعتـی  شـهرک های  بـر  حاکـم 
در  ماشـینی  فـرش  فروشـگاه های  غیرمنظـم 
ایـن شـرایط، نشـانگر روزهـای دشـوار پیـش 
تولیـدی منطقـه می باشـد.  روی شـرکت های 
تولیـد  امسـال  می گوینـد  کارشناسـان  برخـی 
فـرش ماشـینی نزدیـک به 40 درصـد کاهش 
هـم  صـادرات  حجـم  نتیجـه  در  کـه  یافتـه 
پاییـن آمـده؛ نبـود عرضـه کافـی، کمبـود و 
گرانـی مـواد اولیـه در نتیجـه افزایـش قیمت 

عنـوان می شـود. آن  از جملـه دالیـل  ارز 
تولیـدی  واحدهـای  ایـن  از  یکـی  کارگـر 
شـرایط  بـه  نسـبت  نگرانـی  ابـراز  بـا  فـرش 
بیشـتر  گفـت:  صنعـت  ایـن  بـر  حاکـم 
تولیدکننـدگان در شـرایط کنونـی تصمیـم بـه 
کاهـش ظرفیـت یـا تعطیلـی واحدهـای خـود 
از  خبرهایـی  افـزود:  حسـینی  علـی  گرفتنـد. 
نیـروی کار در واحدهـای  تعدیـل  و  تعطیلـی 
و  آران  شهرسـتان  ماشـینی  فـرش  تولیـد 
بـه  توجـه  بـا  و  می رسـد  گـوش  بـه  بیـدگل 
از  روشـنی  افـق  ارز،  نـرخ  کنونـی  نوسـان 
بـود. متصـور  نمی تـوان  رو  پیـش  روزهـای 

از نوسان ارزی تا عرضه 
مواد اولیه در بورس

بیـدگل  و  آران  صنایـع  صاحبـان  از  یکـی 

در گفتگـو بـا ایرنـا، کمبـود و نوسـان قیمـت 
مـواد اولیـه را موجـب توقـف فعالیـت نزدیک 
بـه نیمـی از ظرفیـت بخـش تولیـد برشـمرد. 
وجـود  بـا  کـرد:  بیـان  رزمی منـش  سـعید 
قول هـای مسـاعد هنـوز اقدامـی بـرای حـل 
مشـکل تامیـن مـواد اولیـه صـورت نگرفتـه، 
در حالـی که اشـتغال شهرسـتان های کاشـان 
بـه صنعـت فـرش  وابسـته  بیـدگل  و  آران  و 

اسـت. ماشـینی 
معـاون امـور صنایـع وزیـر صنعـت، معـدن 
نشسـت  حاشـیه  در  پیـش  مـدت  تجـارت  و 
هم اندیشـی صاحبـان صنایـع فـرش ماشـینی 
مـواد  و  اقـالم  عرضـه  از  کاشـان  منطقـه 
اولیـه مـورد نیـاز بـرای تولیـد فرش ماشـینی 
گفتـه  بـه  بـود.  داده  خبـر  کاال  بـورس  در 
بـا  تولیـدی  واحدهـای  صالح نیـا،  محسـن 
ایـن اقـدام مـواد اولیـه مـورد نیـاز را بـدون 
واسـطه خریـداری می کننـد و ارز مـورد نیـاز 
تولیـد  شـرایط  کـه  هـم  اولیـه  مـواد  برخـی 
آنهـا در داخـل کشـور امکان پذیـر نیسـت، بـا 
هماهنگـی بانـک مرکـزی تامیـن خواهد شـد 
تـا صنعـت تولیـد فـرش ماشـینی در کشـور با 

وقفـه مواجـه نشـود.
روی  بـه  هنـوز  گویـا  بـورس  درهـای 
نشـده  بـاز  ماشـینی  فـرش  صاحبـان صنایـع 
نیامـده  دسـت  بـه  تاکنـون  گشایشـی  و 
اسـت. رئیـس هیئـت امنـای شـهرک صنعتی 
صباحـی آران و بیـدگل در ایـن زمینـه گفـت: 
صنعـت فـرش ماشـینی بـرای رونـق دوبـاره 
می باشـد  روبـه رو  اساسـی  مشـکل  دو  بـا 

چالشهایجدی،پیشرویصنعتفرشماشینی
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گزارش

همـکاری  بـه  نیـاز  آن  کـردن  برطـرف  کـه 
دارد. عبدالرحیـم مفیـدی  و همراهـی دولـت 
مـواد  فـروش  پتروشـیمی ها  کـرد:  اضافـه 
نمی دهنـد  انجـام  بـورس  از طریـق  را  اولیـه 
امـا از سـوی دیگـر بـه 2,۵ برابـر قیمـت در 
بـازار آزاد بـه فـروش می رسـانند. وی تصریح 
کـرد: ایـن امـر در حالـی صـورت می گیرد که 
قیمتـی  تفـاوت  هیـچ  پتروشـیمی ها  خـوراک 
بـا گذشـته نداشـته امـا قیمـت مـواد اولیـه از 
۶0 هـزار ریـال بـه 1۵0 هـزار ریـال افزایش 

یافتـه اسـت.
صنعتـی  شـهرک  امنـای  هیئـت  رئیـس 
صباحـی آران و بیـدگل افـزود: نوسـان نـرخ 
اولیـه  مـواد  قیمـت  افزایـش  موجـب  ارز 
شـرکت های تولیدکننـده فـرش اکریلیک شـد 
و نـخ از 1۵0 هـزار ریـال به 400 هـزار ریال 
رسـید. وی گفـت: قیمـت فـرش ماشـینی بـه 
دنبـال ایـن افزایـش قیمـت در مـواد اولیـه، 
رشـد قابل مالحظـه ای داشـته و بـا توجـه بـه 
کاهـش قـدرت خریـد مـردم، متعاقبـا کاهش 
فـروش فـرش، کاهـش نوبـت کاری و تعدیل 
نیـرو از سـوی شـرکت ها و تولیدکننـدگان را 
شـاهدیم. مفیـدی ادامه داد: افزایـش بی رویه 
قیمـت مـواد اولیـه موجـب تعطیلـی بسـیاری 
در  تولیـدی  شـرکت های  و  ریسـندگی ها  از 

شهرسـتان آران و بیـدگل شـده اسـت.
رئیـس اداره صنعـت، معـدن و تجـارت آران 
و بیـدگل نیـز بیان کـرد: شـرایط به وجودآمده 
وضعیـت  در  نابسـامانی  موجـب  ارز  بـازار  در 
را  و مشـکالتی  ماشـینی شـده  فـرش  تولیـد 
ایجـاد کـرده اسـت. مجتبـی  ایـن زمینـه  در 
را  ماشـینی  فـرش  دولـت  افـزود:  محلوجـی 
کاالیـی  و  ندانسـته  اساسـی  کاالهـای  جـزء 
اسـاس  ایـن  بـر  تجملـی محسـوب می کنـد، 
بـه  خریـدار  و  تولیدکننـده  بایـد  را  قیمت هـا 
عنـوان  وی  کننـد.  تعییـن  توافقـی  صـورت 
نابسـامانی ها  کـردن  برطـرف  جهـت  کـرد: 

در  نـخ  و  الیـاف  کـه  بـود  شـده  پیشـنهاد 
اولویـت نخسـت دولـت بـرای تخصیـص ارز 
قـرار گیـرد کـه در بانـک مرکـزی تایید نشـد 

قـرار گرفـت. اولویـت دوم  در  و 
رئیـس اداره صنعـت، معـدن و تجـارت آران 
اکنـون  هـم  تولیدکننـدگان  گفـت:  بیـدگل  و 
مـواد اولیـه فـرش را بـا ارز آزاد تهیـه، اما ارز 
ثانویـه  ارز  بـا قیمـت  را  از صـادرات  حاصـل 
نیسـت. وی  به صرفـه  دریافـت می کننـد کـه 
بـا انتقـاد از برخـی عمده فروشـان الیـاف و نخ 
تصریـح کـرد: احتـکار و سوء اسـتفاده هایی از 
ارز دولتـی بـرای واردات نـخ و الیـاف، موجب 
ماشـینی  فـرش  تولیـد  در  نابسـامانی  تشـدید 
قـرار  کـرد:  تصریـح  محلوجـی  اسـت.  شـده 
تجـارت  و  معـدن  وزارت صنعـت،  کـه  شـده 
تسـهیالتی  فـرش،  صنایـع  رونـق  جهـت 
تـا  کنـد  پرداخـت  تولیـدی  شـرکت های  بـه 

نابسـامانی موجـود برطـرف شـود.

کارگروه  تشکیل  لزوم 
ویژه صنعت فرش

صـادرات  دالر  میلیـون   ۳۵0 بـر  افـزون 
فـرش ماشـینی از جمهـوری اسـالمی ایـران 
سـال  در  خارجـی  کشـورهای  مقصـد  بـه 
ایـن  از  صـادرات  بیشـتر  کـه  بـود  گذشـته 
منطقـه انجـام شـد امـا ادامـه ایـن رونـد در 
حمایتـی  بسـته های  نیازمنـد  جـاری  سـال 
و  نسـاجی  صنایـع  دفتـر  مدیـرکل  می باشـد. 
پوشـاک وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در 
مـورد تامین مـواد اولیه صنایع فرش ماشـینی 
گفـت: برخـی مـواد اولیـه در داخـل کشـور از 
تولیـد شـده  پتروشـیمی  کارخانه هـای  سـوی 
و در اختیـار صاحبـان صنایـع قـرار می گیـرد. 
بـه گفتـه افسـانه محرابـی، برخی مـواد مانند 
اکریلیـک، پروپیلـن، نـخ جوت و کنـف نیز در 
خـارج از کشـور تامیـن می شـود که ایـن مواد 
در گـروه نخسـت ارزی قرار دارنـد و نیاز آنها 

و  می شـود  تامیـن  ریالـی  هـزار   42 دالر  بـا 
مشـکلی در ایـن زمینـه وجـود نـدارد.

نماینـده مـردم کاشـان و آران و بیـدگل در 
اظهارداشـت:  نیـز  اسـالمی  مجلـس شـورای 
ایـن منطقـه کـه دومیـن قطـب تولیـد فـرش 
 ۵۵ از  بیـش  و  می باشـد  جهـان  در  ماشـینی 
هـزار نفـر کارگر را مشـغول بـه کار کرده، در 
ماه هـای گذشـته بـه رغـم پیگیری هـا بـرای 
دچـار  مالـی  مسـائل  و  اولیـه  مـواد  تامیـن 
مشـکل بـوده اسـت. سـید جـواد سـاداتی نژاد 
اضافـه کـرد: وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت 
کـرد  نامه نـگاری  مرکـزی  بانـک  بـا  پیشـتر 
امـا هنـوز مشـکلی برطـرف نشـده و مصوبـه 
هیئـت دولـت در ایـن زمینه از سـوی بانک ها 

نمی شـود. اجرایـی 
بـه  کمـک  میـان  ایـن  در  فعـاالن  برخـی 
نـخ  اکریلیـک،  )الیـاف  اولیـه  مـواد  واردات 
قطعـات  و  کنـف(  نـخ  و  پنبـه  اکریلیـک، 
ماشـین آالت )خط تولیـد ریسـندگی، بافندگی 
فـرش ماشـینی( را مهم تریـن اقـدام در زمینه 
می کننـد.  عنـوان  فـرش  صنعـت  بـه  کمـک 
بـاور  ایـن  بـر  نیـز  کارشناسـان  از  گروهـی 
همـان  دولتـی  ارز  تخصیـص  کـه  هسـتند 
مشـکالت گذشـته را بـه همـراه داشـته و در 
مقابـل ارائـه تسـهیالت بـا کارمـزد پاییـن از 
سـوی بانک هـا را بـه عنـوان راهـکار عبور از 

می دهنـد. پیشـنهاد  شـرایط  ایـن 
اولیـه  مـواد  فـروش  بـه  پتروشـیمی ها  الـزام 
در بـورس، حـذف یـا کاهـش تعرفـه گمرکـی 
نیـز  وارداتـی  نخ هـای  بـرای  افـزوده  ارزش  و 
از جملـه درخواسـت های تولیدکننـدگان فـرش 
ماشـینی اسـت که با توجـه به افزایـش ناگهانی 
هزینه هـای تولیـد و تعطیلـی بیـش از 40 درصد 
تشـکیل  منطقـه،  در  صنعـت  ایـن  ظرفیـت 
کمیتـه ای ویـژه از سـوی دولـت و مجلس برای 
حفـظ  و  مشـکالت  بـه  همه جانبـه  رسـیدگی 

اشـتغال موجـود ضـروری بـه نظـر می رسـد.
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گزارشخبرنامه

پیمان سـپاری  بـه  صادرکننـدگان  الـزام 
حمل و نقـل  هزینه هـای  و  سـو  یـک  از  ارزی 
ازسـوی دیگـر، شـرایط جدیـدی را در تجارت 
خارجـی کشـور ایجاد کـرده اسـت. ارزیابی ها 
اعمـال  بـه  توجـه  بـا  کـه  می دهـد  نشـان 
محدودیت هـای تجـاری در نیمـه اول امسـال 
دسـتورالعمل های  و  بخشـنامه ها  قالـب  در 
اسـتفاده  فضـا  ایـن  از  خارجی هـا  مختلـف، 
کـرده و سـود صادراتـی را بـه جیـب می زنند. 
ایـن گـزارش، شـیوه جدیـد معامـالت تجاری 
در کشـور را بررسـی و تبعـات آن را در سـه 
قیمـت  کاهـش  ارز،  ورودی  کاهـش  مـورد 
بـه  خـوردن  ضربـه  و  صادراتـی  کاالهـای 

اسـت. ارزیابـی کـرده  برندهـای صادراتـی 

سود صادرات در جیب خارجی ها
بـرای  می گـذرد؟  چـه  خارجـی  تجـارت  در 
این سـوال هـر روز با پاسـخی متفاوت روبه رو 
می شـویم. گـزارش پیـش  رو در ادامـه رونـد 
کـه  اسـت  ارزی  اشـتباه  سیاسـت گذاری های 
بخـش دیگـری از مشـکالت صادرکنندگان را 
بـه تصویـر می کشـد. مشـکالتی کـه تـا قبل 
فروردیـن   21( ارزی  بخشـنامه  نخسـتین  از 
گـزارش  ایـن  در  نبـود.  آنهـا  از  خبـری   )۹۷
برخـی از فعـاالن اقتصـادی مسـئله ای را بیان 
کرده انـد کـه نشـان می دهـد صـادرات ایران 
بـه سـمت معامـالت ریالـی درحـال حرکـت 
پیمان سـپاری  از  فـرار  از  کـه  اتفاقـی  اسـت. 
فـوب  هزینه هـای  پرداخـت  ناتوانـی  و  ارزی 
دو  ایـن  می گیـرد.  نشـأت  صـادرات  بـرای 

بنگاه هـا  از  برخـی  می شـود  موجـب  عامـل 
بـه  کاالهایشـان  ریالـی  فـروش  بـه  تـن 
خارجی هـا دهنـد. امـا تـداوم صـادرات ریالـی 
صادراتـی،  قیمـت  کاهـش  همچـون  تبعاتـی 
تحت تاثیـر قـرار گرفتـن برندهـای صادراتـی 
و بازنگشـتن ارز صادراتـی بـه کشـور به دلیـل 
ارزی  تعهـد  و  اجـاره ای  کارت هـای  فعالیـت 

صـوری را بـه همـراه خواهـد داشـت. 
شـد  مطـرح  مسـئله ای  پیـش  چنـدی 
خریـداران  ارز،  نوسـانات  بـه  توجـه  بـا  کـه 
محصـوالت  جملـه  از  ایرانـی  کاالهـای 
و  روسـیه  ماننـد  کشـورهایی  از  کشـاورزی 
کاالهـای  و  می شـوند  ایـران  وارد  عـراق 
فروشـندگان  از  ریالـی  به صـورت  را  خـود 
خارجـی  خریـداران  ایـن  می خرنـد.  ایرانـی 
در  را  دالر  و  می کننـد  ایـران  وارد  را  دالر 
و  می کننـد  تبدیـل  ریـال  بـه  صرافی هـا 
کشـاورزی  محصـوالت  و  کاال  خریـد  پـول 
در  می پردازنـد.  ریـال  به صـورت  را  خـود 
مقابـل هـم فروشـنده محصـوالت کشـاورزی 
کـه به عنـوان صادرکننـده بـه طـرف روسـی 
بـه  را  خـود  کاالی  بایـد  می شـود،  شـناخته 
گمـرک اظهـار کند تـا از آن طریق به دسـت 
خریـداری کـه کاال را در ایـران خریده و پول 
کـرده  پرداخـت  ریـال  به صـورت  هـم  را  آن 

برسـد.  روسـیه  در  اسـت 
بـه ایـن ترتیـب صادرکننـده ایرانـی عمـال 
و  نـدارد  نیمـا  سـامانه  در  ارائـه  بـرای  ارزی 
ملزم شـدن صادرکننـدگان به ارائـه ارز حاصل 
از صـادرات در سـامانه نیمـا مشـکالتی را در 

بـه  بخـش صـادرات محصـوالت کشـاورزی 
روسـیه به وجـود آورده اسـت. بـه غیـر از این، 
شـنیده می شـود کـه پـای دالل هـای خارجی 
نیـز بـه بازارهای صادراتی باز شـده اسـت. به 
ایـن معنـی کـه خریـداران به صورت مسـتقیم 
واسـطه هایی  بلکـه  نمی شـوند،  ایـران  وارد 
بـه  را  کاالهـا  کـه  دارنـد  حضـور  ایـران  در 
و  کـرده  خریـداری  کارخانـه  درب  قیمـت 
به واسـطه کارت هـای بازرگانـی اجـاره ای بـه 
کشـور مقصـد صـادر می کننـد. این واسـطه ها 
به دلیـل اینکـه وضعیـت اقتصـادی بنگاه هـای 
ایـران را می داننـد و کاهـش ارزش پـول ملی 
بـاال  بـا قـدرت چانه زنـی  را رصـد می کننـد، 
آنهـا حتـی  از  برخـی  معاملـه می شـوند.  وارد 
می کننـد.  خریـداری  مـدت دار  را  کاالهـا 
مبنـای معاملـه انجـام شـده نیـز ریـال اسـت 

نـه دالر. 
آنهـا بـا آگاهـی از اینکـه بنگاه هـای ایرانـی 
در تنگنـا هسـتند، روی قیمت هـای صادراتـی 
در  می گیرنـد.  تخفیـف  و  می آورنـد  فشـار 
وضعیـت  به دلیـل  ایرانـی  تولیدکننـده  واقـع 
اقتصـادی بنگاهـش، باالجبـار بـه خریـداران 
امتیـاز می دهـد. ایـن موضوع کاسـبی جدیدی 
را بـرای خارجی هـا ایجاد کرده اسـت. مسـلم 
را  خارجی هـا  ارزی،  نوسـانات  کـه  اسـت 
خریـد  و  ریـال  بـه  دالر  تبدیـل  بـه  ترغیـب 
ریالـی می کنـد. بـه عبـارت دیگـر بـا خریـد 
ارزان تـر کاالهـای صادراتـی و انتقـال آن بـه 
)به دلیـل  صادراتـی  سـود  مقصـد  کشـورهای 
اختـالف قیمـت در داخـل و خـارج کشـور( به 
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مـی رود. خارجی هـا  جیـب 
بــازار  در  فعــال  خارجــی  دالل هــای 
ــه  ــی ک ــا تولیدکننده های ــب ب ــی اغل صادرات
قــدرت فــوب کــردن و نقدینگــی الزم را 
چراکــه  می شــوند  معاملــه  وارد  ندارنــد 
ــان  ــا هم ــنده ی ــردن، فروش ــوب ک ــرای ف ب
ــان  ــا زم ــارج ت ــه مخ ــد کلی ــده بای صادرکنن
را  کشــتی  عرشــه  روی  بــر  کاال  تحویــل 
بپــردازد و خطر هــای احتمالــی را بپذیــرد 
و بــه خــرج خــودش مجوز هــای صــدور 
یــا هــر مجــوز دولتــی دیگــری کــه در 
ــد.  ــم کن ــت را فراه ــاز اس ــد نی ــن فرآین ای
ــده، کاال  ــرج صادرکنن ــه خ ــد ب ــن بای همچنی
کنتــرل  هزینه هــای  شــود.  بســته بندی 
اثبــات  بــرای  متعــارف  ســندهای  و  کاال 
ــر  ــز ب ــتی نی ــه کش ــل کاال روی عرش تحوی
ــن  ــه ای ــت. در نتیج ــده اس ــده صادرکنن عه
اینکــه  به دلیــل  تولیدکننــدگان  از  گــروه 
ــه  ــن ب ــد، ت ــدرت و نقدینگــی الزم را ندارن ق
معامالتــی از ایــن دســت می دهنــد. امــا 
زمیــن بــرای تاختــن واســطه ها در ایــن 
ــا  ــا، کااله ــت. دالل ه ــر اس ــرایط فراهم ت ش
را بــا قیمــت ارزان تــری از ایــن بنگاه هــا 
خریــداری می کننــد و حتــی پرداخت هــای 
آنهــا به صــورت ریالــی بلندمــدت تعییــن 
شــرکت های  طرفــی  از  می شــود. 
ــه  ــد ارزی و ارائ ــار تعه ــر ب ــده، زی اشاره ش
کارت بازرگانــی هــم نمی رونــد. از ایــن رو 
ــن  ــه ای ــم ب ــاره ای ه ــای اج ــای کارت ه پ

می شــود. بــاز  مهلکــه 

خرید مدت دار برای صادرات
کــرده  اعــالم  بخش خصوصــی  بارهــا 
زمــان  مــدت  در  ارز  بازگردانــدن  کــه 
تعییــن شــده از ســوی دولــت )ســه ماهه( 
بــرای صادرکننــدگان کاالهــای بــا پایــه 

چراکــه  نیســت،  امکان پذیــر  غیرنفتــی 
جملــه  از  مختلفــی  روش هــای  بــه  آنهــا 
ــا را  ــدت دار، کااله ــی و م ــای امان فروش ه
ــانند.  ــروش می رس ــه ف ــی ب ــازار صادرات در ب
ــی  ــای خارج ــه دالل ه ــئله ب ــن مس ــال ای ح
حاضــر در ایــران هــم ســرایت کــرده اســت. 
قیمــت  بــه  را  کاال  خارجــی  واســطه های 
ــی  ــتری داخل ــک مش ــد ی ــه مانن درب کارخان
برخــورد  نتیجــه  در  می کننــد.  خریــداری 
بــا  برخــورد  مثــل  دالل  بــا  تولیدکننــده 
مشــتری داخلــی اســت. بــه ایــن معنــی کــه 
ــد آن  ــورت نق ــد به ص ــم می توان ــتری ه مش
می توانــد  هــم  و  کنــد  خریــداری  را  کاال 
ــا  ــردازد. ام ــول کاال را بپ به صــورت چــک، پ
دالل هــا گزینــه دوم را انتخــاب می کننــد، 
ــنجند و  ــرخ ارز را می س ــانات ن ــه نوس چراک
بــرآورد می کننــد کــه اگــر دالرشــان را مثــال 
ــد و  ــل کنن ــال تبدی ــه ری ــر ب ــاه دیرت ــه م س
پــول را بپردازنــد، برایشــان بــه صرفه تــر 
ایــن موضــوع در  اســت. گفتــه می شــود 
مــورد کارخانه هایــی کــه تولیــد و مزیــت 
ــت.  ــده اس ــج ش ــت، رای ــا باالس ــبی آنه نس
به عنــوان مثــال در مــواد معدنــی، مزیــت 
کاالهایــی  مــورد  در  دارد.  وجــود  نســبی 
اتفــاق  ایــن  اســت  زیــاد  عرضــه  کــه 
می افتــد و فروشــنده بــا هرشــرایطی کاال 
ــه  ــدارد ک ــی ن ــرای او فرق ــد. ب را می فروش
ــه  ــد چراک ــی باش ــا خارج ــی ی ــدار داخل خری
هزینه هــای  تولیدکننــدگان  ایــن  بیشــتر 
البتــه در برخــی از  فــوب کاال را ندارنــد. 
ــر  ــتند، اگ ــر هس ــه خاص ت ــی ک ــواد معدن م
متفــاوت  قیمــت  باشــد  خارجــی  خریــدار 
ــا  ــود. ام ــت ش ــا دالر پرداخ ــد ب ــت و بای اس
اگــر خریــدار داخلــی باشــد بایــد پروانــه 
به صــورت  و  باشــد  داشــته  بهره بــرداری 

کننــد. قیمت گــذاری  ریالــی 

به سوی  تبعات حرکت 
ریالی شدن صادرات

ــن  ــی ای ــای ایران ــی از بنگاه ه ــه برخ اگرچ
شــیوه را بــرای امــرار معــاش خــود در پیــش 
ــه ســوی صــادرات  ــت ب ــا حرک ــد ام می گیرن
کل  بــر  می توانــد  بنگاه هــا  ایــن  ریالــی 
مهم تریــن  باشــد.  تاثیرگــذار  صــادرات 
کاالهــای  در  قیمــت  کاهــش  آن،  تاثیــر 
ــای  ــر برنده ــوی دیگ ــی اســت. از س صادرات
صادراتــی ایــران تحت تاثیــر ایــن شــیوه 
ــر  ــای ارزان ت ــه کااله ــد چراک ــرار می گیرن ق
بــا برندهــای ناشــناخته و حتــی کیفیــت 
خــود  ســمت  بــه  را  مشــتریان  پایین تــر، 
ــا  ــن کااله ــی، ای ــس از مدت ــا پ می کشــد. ام
کــه در مجمــوع بــه نــام کاالی ایرانــی 
کیفیــت  به دلیــل  شــده اند،  بــازار  آن  وارد 
نامناســب، مشــتری های خــود را از دســت 
می شــود  باعــث  امــر  ایــن  و  می دهنــد 
ــر  ــت تاثی ــز تح ــی نی ــرح ایران ــای مط برنده
ــان را از  ــد و بازارش ــرار بگیرن ــاق ق ــن اتف ای
ــتفاده  ــن اس ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــت بدهن دس
ــن  ــاره ای در ای ــی اج ــای بازرگان از کارت ه
ــد ارزی از  ــه تعه ــود ک ــب می ش ــیوه موج ش
کســی گرفتــه شــود کــه عمــال تاجــر نیســت. 
ــت ارز  ــه بازگش ــدی ب ــرایط امی ــن ش در ای
ــان  ــن می ــدارد. در ای ــز وجــود ن ــی نی صادرات
فروشــنده  ایرانــی  نمی تــوان شــرکت های 
را هــم ملــزم بــه پرداخــت ارز حاصــل از 
صــادرات کــرد؛ چراکــه در ایــران، تمــام 
ــتند.  ــده نیس ــا تولیدکنن ــدگان لزوم صادرکنن
کارت هــای  پایــش  درحال حاضــر  البتــه 
بازرگانــی در اتاق هــای بازرگانــی درحــال 
انجــام اســت. چنانچــه ایــن پایــش بــا شــیوه 
درســت پیــش رود بســیاری از مشــکالت 

ــد. ــد ش ــرف خواه برط
اقتصادنیوز منبع: 
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هیئت  انتخابات  همراه  به  اول(  نوبت  )عادی  سالیانه  عمومی  مجمع 
استان  چرم  و  پوشاک  نساجی،  همگن  صنایع  تخصصی  انجمن  مدیره 
البرز در تاریخ 17 مهر 1397 در محل اتاق بازرگانی استان البرز برگزار 
نمایندگان  احمدیه  و  بوستانی فر  آقایان  با حضور  که  مجمع  این  در  شد. 
ترکیب  گردید،  برگزار  البرز  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 

اعضای هیئت مدیره و بازرسین انجمن به شرح ذیل مشخص گردید:

اعضای هیئت مدیره:
1- آقای یداله مالمیر از  شرکت ایران راکتیو 

2- آقای سیروس چیت ساز از شرکت چیت ساز 
3- آقای مصطفی جواد زاده از شرکت گلرنگ 

4- آقای غالمحسن غروی از شرکت نساجی طوس 
5- آقای حسن جریته از شرکت حامد پایدار 

6- آقای بهروز خیری از شرکت جامه پوش آرا
7- آقای محمد جواد فرج الهی از شرکت آران فرساد

بازرسین:
1- آقای حبیب چیت ساز از شرکت چیت ساز 

2- آقای مهرداد دهستانی از شرکت تریکو مهرداد

انتخاب اعضای هیئت رئیسه 
گفتنـی اسـت پیرو برگـزاری مجمع عمومـی سـالیانه و انتخابات هیئت 
البـرز، اولیـن  مدیـره دوره چهـارم انجمـن صنایـع نسـاجی و پوشـاک 
جلسـه دوره جدیـد بـه منظـور انتخـاب سـمت اعضـای هیئـت مدیره در 
تاریـخ 22 مهرمـاه 1397 در دفتـر انجمـن برگزار گردید. در این جلسـه، 
آقایـان یدالـه مالمیـر از گروه تولیـدی و صنعتـی ایران راکتیو، سـیروس 
تولیـدی و صنعتـی چیت سـاز، محمدحسـن جریتـه  از گـروه  چیت سـاز 
از گـروه تولیـدی و صنعتـی حامـد پایـدار، مصطفـی جـوادزاده از گـروه 
تولیـدی و صنعتـی گلرنـگ، بهـروز خیـری از گـروه تولیـدی و صنعتـی 
جامـه پـوش آرا و حبیـب چیت سـاز بـازرس انجمـن مشـارکت داشـتند 
آقایـان یدالـه مالمیـر بـه عنـوان رئیـس،  انتخابـات،  انجـام  از  و پـس 
سـیروس چیت سـاز بـه عنـوان نایـب رئیـس و مصطفـی جـوادزاده بـه 

عنـوان خزانـه دار انجمـن انتخاب شـدند.
به  را  انتخاب  این  پوشاک«،  و  نساجی  »صنعت  ماهنامه 
جدید  دوره  رئیسه  هیئت  و  مدیره  هیئت  اعضای  تمامی 
انجمن صنایع نساجی، پوشاک و چرم استان البرز صمیمانه 
جهت  را  گرامیان  این  روزافزون  توفیقات  و  گفته  تبریک 
کل  و  البرز  استان  نساجی  صنایع  فعاالن  به  خدمت رسانی 

کشور از ایزد منان مسئلت می نماید.

گزارشی از مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره 
انجمن نساجی و پوشاک البرز
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جدیدتریـن  اقتصـاد«  جهانـی  »مجمـع 
بـرای  را  خـود  »رقابت پذیـری«  گـزارش 
سـال 2۰1۸ منتشـر کـرد. در ایـن گـزارش 
عنـوان  بـا  جدیـدی  معیـار  از  آن  در  کـه 
 »4,۰ رقابت پذیـری  جهانـی  »شـاخص 
رقابت پذیـری  و  بهـره وری  ارزیابـی  بـرای 
بـا  ایـران  اسـت،  شـده  اسـتفاده  اقتصادهـا 
 ۸9 جایـگاه  توانسـت   54,9 نمـره  کسـب 
اقتصـاد   14۰ میـان  در  را  رقابت پذیـری 
گرچـه  دهـد.  اختصـاص  خـود  بـه  جهـان 
سـال  گـزارش  بـه  نسـبت  ایـران  جایـگاه 
گذشـته یـک پلـه تنـزل یافتـه، امـا در نمره، 
بهبـود ۰,4 واحـدی را تجربـه کـرده اسـت. 
در ایـن گـزارش وضعیـت ایـران در هر یک 
از 12 رکـن اصلـی و 9۸ زیـر شـاخص مورد 
برخـی  در  کـه  اسـت  گرفتـه  قـرار  بررسـی 
نسـبت به گـزارش پیشـین وضعیت کاهشـی 
را  افزایشـی  وضعیـت  دیگـر  برخـی  در  و 
تجربـه کـرده اسـت. بهتریـن رتبـه ایران در 
شـاخص انـدازه بازار اسـت کـه جایـگاه 19 
را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. بدتریـن 
رتبـه ایـران نیـز در بـازار نیـروی کار اسـت 
کـه جایـگاه 136 را بـه خـود اختصاص داده 

اسـت. 
بـا  آمریـکا  جدیـد،  معیـار  اسـاس  بـر 
تغییـر  بـدون  و  نمـره  واحـدی   ۰,۸ بهبـود 
گذشـته،  سـال  گـزارش  بـه  نسـبت  رتبـه 
در  دنیـا  اقتصـاد  رقابت پذیرتریـن  به عنـوان 
رده نخسـت ایسـتاده اسـت )با نمـره ۸5,6(. 

در ایـن رتبه بنـدی سـنگاپور بـا نمـره ۸3,5، 
ژاپـن   ،۸2,6 بـا  سـوئیس   ،۸2,۸ بـا  آلمـان 
بـا  هنگ کنـگ   ،۸2,4 بـا  هلنـد   ،۸2,5 بـا 
۸2,3، انگلیـس بـا ۸2,۰، سـوئد بـا ۸1,7 و 
دانمـارک بـا ۸۰,6 نیـز در رده هـای دوم تـا 
نمـره  بـا  چـاد  به عـالوه،  ایسـتاده اند.  دهـم 
35,5، یمـن بـا 36,4 و هائیتـی بـا 36,5 بـه 
ترتیـب سـه کشـور انتهایـی ایـن رتبه بنـدی 

. هسـتند
بحبوحـه  در  مجمـع،  ایـن  گـزارش  بـه 
سیاسـت  تکنولـوژی،  سـریع  تغییـرات 
اقتصـادی،  شـکننده  بهبـود  و  قطبی شـده 
مسـیرهای  اجـرای  و  ارزیابـی  تعریـف، 
اهمیـت  رفـاه  و  رشـد  ایجـاد  بـرای  جدیـد 
اینکـه »بهـره وری«  بـه  بـا توجـه  می یابـد. 
درآمـد  و  رشـد  تحقـق  عامـل  مهم تریـن 
جهانـی  »شـاخص  اسـت،  بلندمـدت 
بهتـر  فهـم  هـدف  بـا   »4,۰ رقابت پذیـری 
نوظهـوری کـه در عصـر  مجموعـه عوامـل 
»انقـالب صنعتـی چهـارم« بـرای بهره وری 
ابـزاری  ایجـاد  همچنیـن  و  هسـتند  حیاتـی 
بـرای ارزیابـی آنهـا طراحی شـده اسـت. در 
ارتقـای  منظـور  بـه  کشـور  هـر  بـاره،  ایـن 
بـر  تاکیـد  به جـای  خـود،  رقابت پذیـری 
یـک عامـل نیـاز بـه اتخـاذ نگرشـی جامـع 
بـه عبارتـی، موفقیـت در یـک حـوزه  دارد. 
حوزه هـا  سـایر  ضعیـف  عملکـرد  نمی توانـد 
را جبـران کنـد. بنابرایـن بـه منظـور افزایش 
رقابت پذیـری، هیـچ حـوزه ای نبایـد نادیـده 

بنیان گـذار و  گرفتـه شـود. کلـوس شـوآب، 
رئیـس »مجمـع جهانـی اقتصـاد« در مقدمه 
ایـن گـزارش در یادداشـتی توضیـح می دهد 
کـه گـزارش رقابت پذیـری بـا هـدف کمـک 
بـه سیاسـت گذاران، رهبـران کسـب وکارها و 
سـایر ذی نفعـان در گوشـه کنار جهـان بـرای 
خـود  اقتصـادی  اسـتراتژی های  شـکل دهی 
در عصـر »انقـالب صنعتـی چهـارم«  تهیـه 

شـده اسـت.

جزئیاتی از شاخص رقابت پذیری ایران
همانطور که اشـاره شـد در »گـزارش جهانی 
رقابت پذیـری 2۰1۸« و در شـاخص کل، ایران 
بـا کسـب نمـره 54,9 توانسـت در جایـگاه ۸9 
جهـان قـرار گیرد. بـا در نظر گرفتـن این نکته 
کـه در گـزارش امسـال از معیـاری جدید برای 
ارزیابـی رقابت پذیری کشـورها اسـتفاده شـده، 
نمـره ایـران نسـبت بـه گزارش سـال گذشـته 
۰,4 واحـد بهبـود و رتبـه آن یـک پلـه تنـزل 
یافتـه اسـت. وضعیـت ایـران در هـر یـک از 
12 رکـن اصلـی نیـز اهمیـت دارد. در این بـاره 
ایـران در رکـن »نهادهـا« بـا نمـره افزایشـی 
»زیرسـاخت«  رکـن  در   ،121 رتبـه  در   44,3
بـا نمـره کاهشـی 65,4 در رتبـه 76، در رکـن 
»به کارگیـری فنـاوری اطالعـات و ارتباطات« 
بـا نمـره افزایشـی 47,6 در رتبـه ۸۰، در رکـن 
افزایشـی  نمـره  بـا  کالن«  اقتصـاد  »ثبـات 
66,9 در رتبـه 117، در رکـن »سـالمت« بـا 
رکـن  در  رتبـه ۸4،  در  افزایشـی 77,5  نمـره 

جایگاه ایران در رقابت پذیری جهانی
مجمع جهانی اقتصاد گزارش رقابت پذیری سال 2018 را منتشر کرد
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در   57,۰ کاهشـی  نمـره  بـا  »مهارت هـا« 
رتبـه 91، در رکـن »بـازار محصـول« بـا نمره 
کاهشـی 42,۰ در رتبـه 134، در رکـن »بـازار 
نیـروی کار« بـا نمـره کاهشـی 43,1 در رتبـه 
136، در رکـن »نظـام مالـی« با نمره کاهشـی 
52,5 در رتبـه 9۸، در رکـن »انـدازه بـازار« بـا 
رکـن  در  رتبـه 19،  در  افزایشـی 74,5  نمـره 
»پویایـی کسـب وکار« بـا نمره کاهشـی 5۰,۰ 
در رتبـه 119 و در رکـن »توانایی نـوآوری« با 
نمـره افزایشـی 37,6 در رتبـه 65 جهـان قـرار 

اسـت. گرفته 

برای  شاخصی جدید 
بهتر ارزیابی  و  فهم 

و  نـو  مفاهیـم  بیشـتر  شـمولیت  بـا 
جمـع آوری  بـرای  گسـترده  تالش هـای 
جهانـی  »شـاخص  جدیـد،  داده هـای 
و  عمیـق  دیـدی   »4,۰ رقابت پذیـری 
منحصربه فـرد از عوامـل مهـم روبه رشـد در 
عصـر »انقـالب صنعتـی چهارم » - سـرمایه  
انسـانی، نـوآوری، انعطاف پذیـری و چاالکی 
- ارائـه می کنـد. ایـن مهـم بـا به کارگیـری 

فرهنـگ  نظیـر  حیاتـی  و  جدیـد  مفاهیـم 
کسـب وکارها،  نویـن  ایده هـای  کارآفرینـی، 
شایسته سـاالری  چندجانبـه،  همکاری هـای 
و اعتمـاد اجتماعـی در کنـار اجزای سـنتی تر 
ارتباطـات،  و  اطالعـات  فنـاوری  همچـون 
اقتصـاد  ثبـات  فیزیکـی،  زیرسـاخت های 
کالن، حقـوق مالکیـت و سـال های حضـور 

اسـت. یافتـه  تحقـق  مدرسـه  در 
پروسـه   رقابت پذیـری«  »شـاخص جهانـی 
 1۰۰ تـا  بـازه صفـر  در  نمره  دهـی جدیـدی 
معـادل   1۰۰ نمـره  اسـت.  کـرده  معرفـی 
جایـگاه هـدف بـرای سیاسـت گذاران اسـت. 
هـدف هـر کشـور بایـد حداکثرسـازی نمـره 
باشـد،  زیرشـاخص ها  از  یـک  هـر  در  خـود 
را  آنهـا  فاصلـه  فعلـی،  نمـره  در حالـی کـه 
تـا نقطـه هـدف نشـان می دهـد. بایـد توجه 
بـا  »بـازی  یـک  رقابت پذیـری  کـه  داشـت 
جمـع صفـر« نیسـت و بـرای همـه کشـورها 
گـزارش،  ایـن  در  اسـت.  دسـتیابی  قابـل 
12 رکـن اصلـی  رقابت پذیـری کشـورها در 
مـورد ارزیابـی قـرار گرفته اسـت. در مجموع 
نیز از 9۸ زیرشـاخص برای محاسـبه این 12 

رکن و در نهایت شـاخص کل اسـتفاده شـده 
سـازمان های  داده هـای  از  ترکیبـی  اسـت. 
نخبـگان  از  نظرسـنجی  و  بین المللـی 
داده ای  مبنـای  اقتصـاد«  جهانـی  »مجمـع 
ایـن محاسـبات اسـت. این 12 رکـن عبارتند 
از: »نهادهـا«، »زیرسـاخت«، »به کارگیـری 
»ثبـات  ارتباطـات«،  و  اطالعـات  فنـاوری 
اقتصـاد کالن«، »سـالمت«، »مهارت هـا«، 
نیـروی کار«،  »بـازار  محصـول«،  »بـازار 
»پویایـی  بـازار«،  »انـدازه  مالـی«،  »نظـام 

نـوآوری«. »توانایـی  و  کسـب وکار« 
دوم  نیمـه  در  مجمـع،  ایـن  گـزارش  بـه 
قـرن 2۰ مسـیر توسـعه به نسـبت مشـخص 
از  می توانسـتند  کم درآمـد  کشـورهای  بـود. 
طریـق صنعتی شـدن و اسـتفاده از نیروی کار 
ارزان خـود توسـعه یابنـد. در عصـر »انقالب 
اینکـه  وجـود  بـا  امـا  چهـارم«  صنعتـی 
پایین تـر  »سـرمایه«  و  »فنـاوری«  هزینـه 
آنهـا  از  بهینـه  اسـتفاده  ولـی  همیشـه،  از 
مشـروط بـه عواملـی دیگر اسـت،  دسـتیابی 
بـه ایـن هـدف مبهم تر شـده. بر این اسـاس 
حـوزه  کشـور  هـر  بـرای  گـزارش  ایـن  در 
دسـتیابی  بـرای  منحصر به فـردی  فعالیـت 
بـه رشـد و توسـعه اقتصـادی پیشـنهاد شـده 
اسـت. در حالـی کـه نتیجـه بـه اولویت های 
کشـور  هـر  امـا  دارد،  بسـتگی  اقتصـاد  هـر 
خـود،  رقابت پذیـری  ارتقـای  منظـور  بـه 
به جـای تاکیـد بـر یـک عامـل نیاز بـه اتخاذ 
بـه عبارتـی، موفقیـت  دارد.  نگرشـی جامـع 
ضعیـف  عملکـرد  نمی توانـد  حـوزه  یـک  در 
به عنـوان  کنـد.  جبـران  را  حوزه هـا  سـایر 
و  تکنولـوژی  در  سـرمایه گذاری  مثـال، 
مهارت هـای  در  سـرمایه گذاری  بـدون 
ارتقـای  تاثیـر چندانـی در  حـوزه دیجیتـال، 
منظـور  بـه  بنابرایـن  نـدارد.  بهـره وری 
افزایـش رقابت پذیـری، هیـچ حـوزه ای نباید 

نادیـده گرفتـه شـود.
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میزگـرد »تخصصـی محیـط سـرمایه گذاری 
مهرمـاه   16 ایـران«  در  کسـب وکار  و 
و  مطالعـات  موسسـه  میزبانـی  بـه   1397
تـا  شـد  برگـزار  بازرگانـی  پژوهش هـای 
نوسـانات  بین المللـی،  »تحریم هـای  تاثیـر 
محیـط  بـر  سـاختاری«  فسـاد  و  ارز  نـرخ 
از  را  در کشـور  و سـرمایه گذاری  کسـب وکار 
نـگاه اقتصاددانـان و فعـاالن اقتصـادی مورد 
واکاوی قـرار دهد. بـه اعتقـاد برگزارکنندگان 
هـم  ایـران  اقتصـاد  مصائـب  نشسـت،  ایـن 
امـا  خارجـی،  هـم  و  دارد  داخلـی  ریشـه 
سیاسـت های  اتخـاذ  عـدم  و  »سـوءمدیریت 
هدفمنـد اقتصـادی در سـال های نـه چنـدان 
و  اقتصـادی  محاصـره  و  سـو  یـک  از  دور 
دیگـر  از  کمرشـکن  تحریم هـای  ایجـاد 
سـو«، باعـث شـده تـا اقتصـاد ایـران نتوانـد 
مرجـع  نهادهـای  مختلـف  رتبه بندی هـای  در 
بـه  مناسـب  و  درخـور  جایگاهـی  بین المللـی 
دسـت آورد. ایـن در حالـی اسـت کـه اقتصاد 
برخـوردار  بسـیاری  ظرفیت هـای  از  ایـران 
اسـت. امـا مهم تریـن پرسـش برگزارکنندکان 
ایـن میزگرد ایـن بود، چرا محیط کسـب وکار 
در ایـران در وضعیـت نامطلوبـی قـرار دارد و 
رونـد جذب سـرمایه کند اسـت؟ از نـگاه آنها، 
»عـدم شـفافیت، فسـاد سـاختاری و نوسـان 
شـدید نـرخ ارز« سـه فاکتـور منفی اسـت که 
باعـث نااطمینانـی سـرمایه گذاران بـه محیـط 
کسـب و کار در ایـران شـده اسـت. همچنیـن 

در ایـن نشسـت، از »نحـوه صدورکارت هـای 
قوانیـن  بـا  شـرکت  تاسـیس  و  بازرگانـی 
دولتـی« بـه عنوان دو کانون فسـاد نـام برده 
شـد. امـا از نـگاه آنهـا تحریم هـا نیـز دو اثـر 
اسـت؛  گذاشـته  تولیـد  و  صنعـت  بـر  منفـی 
نخسـت اینکـه منجـر بـه افزایـش نـرخ مواد 
اولیـه و کاالهـا شـده کـه همیـن امـر خـود 
شـدن  کوچـک  و  صـادرات  کاهـش  موجـب 
بـازار فـروش صنایع شـده اسـت. دومیـن اثر 
از  صنعـت  عقب ماندگـی  باعـث  نیـز  تحریـم 
تکنولـوژی روز دنیـا شـده اسـت. اما سـومین 
اثـر منفـی بـر محیـط کسـب  فاکتـوری کـه 
ارزی اسـت.  وکارهـا داشـته، همـان نوسـان 
بنابـه اظهـارات آنهـا، وقتـی دولـت بـه عمـد 
یـا نادرسـت نـرخ ارز را پاییـن نگـه مـی دارد 
بـه  قیمت هـا  فنـر  شـدن  رهـا  بـا  سـپس  و 
جهـش ارزی دامـن می زنـد، ایـن امـر موجب 
حکمرانـی  بـرای  بـازی  قواعـد  تـا  می شـود 

خـوب بـه هـم بریـزد.
ایـران  اقتصاددانـان  انجمـن  نایب رئیـس 
میزگـرد  در  سـخنران  نخسـتین  عنـوان  بـه 
کسـب  و  سـرمایه گذاری  محیـط  »تخصصـی 
وکار در ایـران«، تحریم هـا را از دو نگاه مورد 
بررسـی قـرار داد. بـه عقیـده او تحریم هـا در 
وهلـه اول باعـث افزایـش قیمـت کاالهـا بـه 
صـورت مسـتقیم و غیر مسـتقیم می شـود، اما 
روی  تحریم هـا  اثر گـذاری  بزرگ تـر  بخـش 
کـه  اسـت  محدودیت هایـی  شـامل  صنعـت 

باعـث عقـب ماندگـی صنعـت در تکنولـوژی 
از دیگـر جوامـع می شـود. لطفعلـی بخشـی با 
بیـان اینکـه تحریم هـا باعـث خواهـد شـد تـا 
اقتصـاد  از  جهانـی  رقابـت  امـکان  آینـده  در 
روزی کـه  عنـوان کـرد:  ایـران سـلب شـود 
 5۰ حـدود  شـود  تمـام  کشـور  در  تحریم هـا 
خواهیـم  فاصلـه  دنیـا  تکنولـوژی  بـا  سـال 
داشـت و همچنـان از تکنولـوژی عقـب مانده 
نسـبت بـه دنیـا برخـوردار خواهیـم بـود زیـرا 
بـا  تعامـل  تـا  شـد  خواهـد  باعـث  تحریم هـا 

جهـان دچـار مشـکل شـود.
ایـران،  اقتصاددانـان  انجمـن  رئیـس  نایـب 
در محـور بعـدی سـخنان خـود بـه دو کانون 
فسـاد در ایـران، شـامل »کارت بازرگانـی« و 
»تاسـیس شـرکت بـا قوانیـن موجود« اشـاره 
بخـش  در  فسـاد  اینکـه  بیـان  بـا  او  کـرد. 
بـرای  گفـت:  اسـت،  زیـاد  نیـز  خصوصـی 
تاسـیس شـرکت  و  بازرگانـی  کارت  دریافـت 
هیـچ شـرطی جز سـن وجـود نـدارد کـه این 
و  اسـت  فسـاد  ریشـه های  از  یکـی  مسـئله 
تعییـن قوانیـن آن بـر عهـده دولت اسـت. به 
نیـازی  ایـران  در  تاسـیس شـرکت  او،  گفتـه 
ثبـت  نـدارد و  بـه دانـش، سـرمایه و مـکان 
تومـان  هـزار   5۰ پرداخـت  بـا  تنهـا  شـرکت 
حجـم  آن  نتیجـه  کـه  می شـود  انجـام  پـول 

اسـت. برگشـتی  چک هـای  عظیـم 
کار  و  کسـب  محیـط  بخشـی،  گفتـه  بـه 
دولتـی  قوانیـن  شـامل  بخـش  دو  در  ایـران 

چرا محیط کسب وکار و سرمایه گذاری نامطلوب است؟
در میزگرد موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی واکاوی شد:
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و فسـادها یـا بـه عبارتـی امضاهـای طالیـی 
مواجـه اسـت و ایـن در حالـی اسـت کـه در 
دولـت یازدهـم وعـده داده شـده بـود تـا این 
مشـکالت حـل شـوند. در حالـی کـه در یـک 
 6۰۰ مجمـوع  از  مجـوز   3۰۰ اداری  فراینـد 
اداری  بوروکراسـی  در  شـده  صـادر  مجـوز 
حـذف شـده، امـا همچنـان می توان بـه وجود 
امضاهـای طالیـی بـرای ایـن میـزان مجـوز 

تاکیـد کـرد.
او ادامـه داد: در حـال حاضـر بـرای کارت 
بازرگانـی اگـر بتـوان کانون هـای مولد فسـاد 
از  کسـب وکار  فراینـد  کـرد،  شناسـایی  را 
خواهـد  بهبـود  بازرگانـی  کارت هـای  طریـق 
مطلقـا  کـس  هیـچ  گفـت:  بخشـی  یافـت. 
مشـتاق نیسـت قوانیـن و مقـررات را بـر هـم 
بزنـد، امـا بخشـی از فراینـد موجـود کـه هیچ 
دخلـی بـه تجـارت ندارند در گسـترش فسـاد 
انجمـن  رئیـس  نایـب  دارنـد.  بـارزی  نقـش 
اقتصاددانـان ایـران یادآور شـد: کمبـود اعتبار 
بـرای واحدهـای تولیدی از یکسـو و همچنین 
از  ایـران  در  بـرای کسـب وکار  بـازار  کمبـود 
مشـکالت اصلی اسـت کـه بخـش اعظمی از 
آن بـه دلیـل بـاز بـودن مرزهـای کشـور بـه 
شـکل یـک اتوبـان یکطرفـه اسـت. مقیـاس 
قاچـاق در ایـران بسـیاری از تولیدکنندگان را 
ناامیـد کـرده و بـا نـرخ ارزی کـه دولتمـردان 
بـه عمـد یـا نادرسـت پاییـن نگـه می دارند و 
سـپس بـا رهـا شـدن فنـر قیمت ها بـه جهش 
ارزی دامـن می زننـد، باعـث شـده تـا قواعـد 
بـازی بـرای حکمرانـی خـوب بـه هـم بریزد.
وی یـادآور شـد: دولـت روحانـی در حالـی 
تبلیغـات گسـترده ای بـرای راه اندازی توسـعه 
و حمایـت از شـرکت های دانش بنیـان بـه راه 
فوق العـاده  تیم هـای  وجـود  بـا  کـه  انداخـت 
امـا دولتی هـا  ایـن طرح هـای کسـب وکار  در 
محصـوالت  خریـداری  بـه  راغـب  هیچـگاه 

نبوده انـد.  اسـتارت آپ ها  ایـن  تولیـدات  و 
ایـن  در  دولـت  عملکـرد  بدتریـن  بنابرایـن 
ناتوانـی در  بـازار و  از  بخـش عـدم حفاظـت 
برابـر مبـارزه بـا قاچـاق بـوده اسـت. بخشـی 
از  یکـی  عنـوان  بـه  افـزود: صنعـت سـیمان 
بـا عملکـرد  تولیـد  مقیـاس  در  کـه  صنایعـی 
نامناسـب دولـت مواجـه شـده در حالـی پیش 
از ایـن امـکان صـادرات بـه کشـور عـراق را 
ایـن  ممنوعیـت  بـا  هم اکنـون  کـه  داشـت 
صـادرات، واحدهـای تولیـدی سـیمان ایرانی 
کیفیـت  بهتریـن  از  برخـورداری  وجـود  بـا 
بـه  را  خـود  محصـوالت  هسـتند،  مجبـور 
فراینـد صـادرات  کـه  بفروشـند  واسـطه هایی 

می کننـد. دنبـال  آنهـا  را 
انجمـن  رئیـس  میزگـرد،  ایـن  ادامـه  در 
سـازندگان تجهیـزات صنعتـی گفـت: وضعیت 
و  ثبـات  عـدم  کشـور،  در  چهارگانـه  بـازار 
فعـاالن  بـه  را  سـرمایه گذاری  از  پرهیـز 
اقتصـادی دیکتـه می کنـد. عبدالعزیـز هدایت 
بازارهـای  اینکـه سـرمایه گذاری در  بیـان  بـا 
وضعیـت  گفـت:  نیسـت،  ممکـن  مریـض 
بـازار چهارگانـه کشـور مناسـب نیسـت. بـازار 

پـول مریـض و دچـار تالطم اسـت. از آنسـو، 
بـازار سـرمایه بـه هـم ریختـه و بـازار کاال با 
چالش هـای عجیـب و کمبودهـای وحشـتناک 
 3,5 از  بیـش  نیـز  کار  بـازار  اسـت.  مواجـه 
میلیـون بیـکار دارد کـه اگـر بیـکاری پنهـان 
را هـم بررسـی کنیـم رقـم آن بیـش از مقدار 
ذکـر شـده اسـت. او بـا تاکیـد بر خالـی بودن 
اظهـار  کشـور،  احـداث  ظرفیـت  درصـد   75
کـرد: صنعـت سـاخت تجهیـزات تولیـد انبـوه 
سـفارش  اسـاس  بـر  بایـد  بنابرایـن  نـدارد؛ 
سـاخته شـود یا طرح هـای توسـعه ای از محل 
منابـع ملـی و سـرمایه های خارجـی تبدیل به 
پـروژه شـود. بـه گفته هدایـت، تعطیـل بودن 
صنعـت احـداث بـه معنـی ایـن اسـت که ۸۰ 

درصـد صنایـع کشـور بیمـار اسـت.
خـود،  سـخنان  از  دیگـری  محـور  در  او 
حـوزه  در  کـه  مشـکالتی  برشـمردن  ضمـن 
سـاخت تجهیـزات در کشـور وجـود دارد، بـه 
نقـل از رئیـس کمیسـیون انـرژی اتـاق ایران 
روزانـه حـدود  بنزیـن گفـت:  قاچـاق  دربـاره 
1۰ میلیـون لیتـر بنزیـن بـه افغانسـتان قاچاق 
می شـود کـه قیمت هـر لیتـر بنزیـن در ایران 
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1۰۰۰ تومـان و در افغانسـتان 6۰۰۰ تومـان 
اسـت. امـا ایـن پـول به جـای ایران بـه چین 
اسـتوک  لبـاس  آن  بـا  و  مـی رود  ترکیـه  یـا 
بـه  تبدیـل  پـول آن  وارد می شـود و دوبـاره 
دالر شـده و از کشـور خـارج می شـود؛ یعنـی 
قاچـاق در قاچـاق کـه ایـن حجـم نمی توانـد 

توسـط کولبـران انجـام شـود.
از طـرح  پیـش  تـا  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  او 
تجـاری  مبـادالت  ارزی  پیمان سـپاری 
بـا  عـراق  و  افغانسـتان  کشـور  دو  بـا  ایـران 
»ریـال« انجـام می شـد، اظهـار کـرد: طـرح 
دو  ایـن  بـه  صـادرات  ارزی،  پیمان سـپاری 
کشـور را دچـار مشـکل کـرده؛ بطوریکه پیش 
از ایـن طرح روزانه 5۰۰ کامیون از کرمانشـاه 
بـه عـراق می رفـت امـا در حـال حاضـر بـه 
رئیـس  گفتـه  بـه  اسـت.  رسـیده  عـدد   3۰
انجمـن سـازندگان تجهیـزات صنعتـی ایران، 
می برنـد  عـراق  بـه  ایرانی هـا  کـه  »ریالـی« 
دوبـاره بـه کشـور برمی گـردد که باعث شـده 
بـرای مثـال در مـرز شـلمچه به دلیـل عرضه 
»دالر«  عراقی هـا،  توسـط  »ریـال«  بـاالی 

6۰۰۰ تومـان معاملـه شـود. حـدود 

اقتصادی معضالت  ریشه یابی 
از سـویی دیگـر، عضـو هیئت علمی موسسـه 
بـا  بازرگانـی،  پژوهش هـای  و  مطالعـات 
ریشـه یابی مشـکالت اقتصـاد کشـور، بـه تبیین 
وضعیـت ظرفیـت جـذب سـرمایه پرداخـت. بـه 
اعتقـاد علی دینـی ترکمانـی، تودرتویـی نهادی 
در ایـران سـبب شـده کـه دولـت بـه مفهـوم 
سـاختاری کـه در سیاسـت گذاری ها مشـارکت 
دارد، بـه مجموعـه بزرگـی تبدیـل شـود. ایـن 
کاهـش  را  دولـت  در  مسـئولیت پذیری  مسـئله 
می دهد و سـبب می شـود ایـن سـاختار، همواره 
به جای حل ریشـه ای مشـکالت، با دسـت زدن 

بـه سـاختارها بـه دنبـال بهبود شـرایط باشـد.

او در تشـریح ایـن مطلـب گفـت: در سـطح 
کالن می خواهیـم بیـکاری کمتـر شـود. بایـد 
ببینیـم ظرفیـت جـذب در چـه حـدی اسـت. 
اگـر میـزان جذب بـاال باشـد، سـرمایه گذاری 
افزایـش  بـدون  را  بیـکاری  مشـکل  انبـوه 
تـورم حـل می کنـد امـا اگـر ظرفیـت جـذب 
تـورم  باشـد، سـرمایه گذاری می توانـد  پاییـن 
را افزایـش دهـد و بـه هـدف اصلـی، یعنـی 
ترکمانـی  دینـی  نرسـد.  اشـتغال  افزایـش 
تولیـدی  ظرفیت هـای  گفـت:  همچنیـن 
باشـد،  غنی تـر  هرچـه  باالدسـتی  صنایـع 
تنگناهـای  بـا  جدیـد  سـرمایه گذاری های 
نیـروی  کمبـود  می شـود.  مواجـه  کمتـری 
انسـانی دسـتمزدها را بـاال مـی بـرد و تـورم 
او،  گفتـه  بـه  همچنیـن  می کنـد.  ایجـاد 
ظرفیـت جـذب تحـت تاثیـر موجـودی دانش 
و سـرمایه انسـانی اسـت که در گذشـته شکل 
گرفتـه اسـت و دانـش و سـرمایه انسـانی که 
در حـال حاضـر شـکل می گیـرد نیـز بـر آن 
ترکمانـی  دینـی  بـود.  خواهـد  تاثیرگـذار 
ظرفیـت جـذب را موثـر بـر شـرایط اقتصادی 
و  اساسـی  عامـل  افـزود:  و  دانسـت  کشـور 
زیرسـاختی ظرفیـت جـذب، تحـت تاثیـر نوع 
نظـام نهـادی و حکمرانـی اسـت کـه در هـر 
دیـد  بایـد  یعنـی  جامعـه ای شـکل می گیـرد؛ 
و  تخصص گرایـی  مسـئله  بـه  نـگاه  نـوع 
دینـی  گفتـه  بـه  چیسـت.  شایسته سـاالری 
خـوب  مـا  ذهنـی  باورهـای  اگـر  ترکمانـی، 
تقویـت  بـه  منجـر  باشـد،  گرفتـه  شـکل 
بـه  ایـران  در  امـا  می شـود  جـذب  ظرفیـت 
را  اول  خشـت های  ابتـدا  از  اینکـه  دلیـل 
درسـت نگذاشـته ایم، حکمرانـی شـکل گرفته 
اسـت کـه بـه جـای تقویـت ظرفیـت جـذب، 
شـرایطی  چنیـن  در  می کنـد.  تضعیـف  را  آن 
ظرفیـت سـرمایه انسـانی را که از قبل شـکل 
گرفتـه، نمی توانیـم حفـظ کنیـم و دچـار فـرار 

می شـویم. مغزهـا 

تبعات  فساد  ساختاری
امـا، دبیـر اتحادیـه تولیـد و صادرات نسـاجی 
میزگـرد،  ایـن  ادامـه  در  ایـران  پوشـاک  و 
فسـاد  را  کشـور  اقتصـاد  مشـکل  مهم تریـن 
سـاختاری دانسـت و اظهـار کـرد: فسـاد باعث 
خارجـی  سـرمایه گذاری  جـذب  عـدم  و  تـورم 
در کشـور شـده اسـت. بـه گفتـه سـعید جاللی 
تنهـا  نـه  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  قدیـری، 
شـاهد مبـارزه بـا فسـاد نیسـتیم بلکـه شـاهد 
سـاختاری شـدن فسـاد هسـتیم. او در بخـش 
دیگـری از سـخنان خـود بـه ارایـه آمـاری در 
پوشـاک،  سـاالنه  مصـرف  میـزان  خصـوص 
کـرد:  اظهـار  و  پرداخـت  صـادرات  و  واردات 
قاچـاق  امـا  دالر  میلیـون   6۰ رسـمی  واردات 
نزدیـک 2,7 میلیـارد دالر اسـت و نزدیـک بـه 
9۸ درصـد قاچـاق پوشـاک داریـم. بـه گفته او 
در شـرایط فعلـی اوضاع کمـی پیچیده تر شـده 
اسـت. نـرخ ارز باعث شـده تا کمـی محدودیت 
در واردات ایجـاد شـود اما چـون در حال حاضر 
مـواد اولیـه کارخانه هـا تأمیـن نمی شـود مجدد 
برخـی افراد بـه قاچاق روی آورده انـد. او افزود: 
طبـق گزارشـی که مرکـز آمار در گذشـته ارایه 
کـرد، نزدیـک 3۰ هـزار میلیارد تومـان مصرف 
پوشـاک کشـور اسـت. دبیـر اتحادیـه تولیـد و 
بیـان  بـا  ایـران  صـادرات نسـاجی و پوشـاک 
اینکـه کارخانه هـا مـواد اولیـه ندارنـد، افـزود: 
نبـودن  مشـخص  و  ارز  نـرخ  تثبیـت  عـدم 
وضعیـت تولیدکننده هـا کـه سـاعت به سـاعت 
اولیـه  مـواد  نشـدن  تامیـن  و  می کنـد  تغییـر 
مشـکالتی را در ایـن حـوزه ایجاد کرده اسـت. 
جاللـی قدیـری در خصـوص صـادرات گفـت: 
صادرات پوشـاک بسـیار ناچیز اسـت. حدود 5۰ 
میلیـون دالر در سـال صـادرات پوشـاک داریم 
امـا ایـن عدد در صنعت نسـاجی بیشـتر اسـت.
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تولیـد  درمـان  بـرای  زیـادی  نسـخه های  دولـت  سـوی  از  بارهـا 
پیچیـده شـده ولـی جالـب اینجاسـت کـه ایـن بخـش اسـتراتژیک 
کشـور هنـوز بیمـار اسـت و از مشـکالت رنـج می بـرد  . بسـته های 
حمایتـی ، وام هـای کم بهـره ، توسـعه تکنولـوژی و . . . تمـام این موارد 
توسـعه یافته و  از سیاسـت حمایتـی کشـورهای  نـگاه  در یـک  کـه 
صنعتـی تقلیـد می کنـد تنهـا بـه عنـوان یـک خبـر و شـاید هم یک 
ابالغیـه بـه دسـتگاه ها روی کاغـذ باقـی مانـده و تولیدکننـدگان را 

سـرگردان تر و گرفتارتـر از گذشـته کـرده اسـت  .
سـرمایه گذاران، تمایلـی بـرای ورود بـه بخش هـای مختلـف تولید 
کشـور ندارنـد  چراکـه نبـود سیاسـت های حمایـت از تولیـد تضمیـن 
ادامـه حیـات ایـن بخـش را بـه هیچ رسـانده اسـت  . از سـوی دیگر، 
برنامـه دولـت بـرای ادامه واردات کاالهـای غیرضروری و مشـابه با 
تولیـد داخـل، انگیـزه هـر سـرمایه گذاری را بـه صفـر رسـانده  . بارها 
کارشناسـان و اقتصاددانـان هم صـدا بـا فعـاالن بخـش صنعـت بـه 
دولـت هشـدار دادنـد کـه واردات بی رویـه، تولیـد را بـه خاک سـیاه 
نشـانده، قیمـت کاالهـای وارداتـی بـا افزایـش قیمت ارز بـاال رفته، 
واردات در حـال ریشـه کن کـردن تولیـد و اشـتغال داخلـی اسـت، 
تحریم هـا واردات کاال را بـا چالـش مواجـه کـرده، گرانـی کاالهای 
وارداتـی روی بـازار تاثیـر گذاشـته اسـت، واردات کاالهـا ارز را از 
کشـور خـارج کـرده، تـراز تجـاری منفـی شـده، واردات از صادرات 
سـبقت گرفتـه، در سـال 96 بـه میـزان 54 میلیـارد دالر کاال وارد 

کشـور شـد کـه از رشـد 24 درصدی برخـوردار بـوده و... .
نظاره گـر  بایـد  اکنـون  کـه  بی توجهی هاسـت  ایـن  برکـت  بـه 
بـازار  اولیـه و مخاطـره در  تولیـد، کمبـود مـواد  گرانـی در بخـش 
عرضـه باشـیم  . هرچنـد متولیـان این مشـکالت طرحی را در دسـتور 
کار قـرار دادنـد کـه بخشـی از معضـالت بخـش صنعـت، اشـتغال و 
تولیـد را رفـع خواهـد کـرد کـه اتفاقـا بـا اسـتقبال بخـش خصوصی 
هـم روبه رو شـده اسـت . چنـدی پیش معـاون طـرح و برنامه وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت اعـالم کـرد طـی جلسـاتی بـا معاونـان 

ایـن وزارتخانـه بـه یـک مفهـوم مشـترک رسـیده اند که امسـال 11 
میلیـارد دالر از واردات کاالهـای سـال قبـل داخلی سـازی شـود .

بـه گفتـه رضـا رحمانـی، ایجـاد اشـتغال و رفـع بیـکاری، رونـق 
از  ارز  از خـروج  ملـی، جلوگیـری  ثـروت  افزایـش  داخلـی،  صنایـع 
کشـور، اسـتمرار و افزایـش تولیدات فعلی، صـادرات کاال و ارزآوری، 
مقابلـه بـا تحریـم و تاثیرگـذاری در سـایر کشـورها از طریـق ایجاد 
پـروژه  ایـن  در  کـه  هسـتند  اهدافـی  جملـه  از  مصـرف  بازارهـای 
بـزرگ ملـی دنبـال خواهـد شـد . در واقـع بـر اسـاس اعالم رسـمی 
وزارت صنعـت، در سـال جاری معـادل 11 میلیـارد دالر از کاالهـای 

وارداتـی سـال قبـل، قابلیـت داخلی سـازی دارنـد .

پیاده سـازی طرح با سیاست جدید
کشـور  در  نصب شـده  ظرفیت هـای  از  بخشـی  کـه  دلیلـی  عمـده 
در سـال های اخیـر بالاسـتفاده مانـده ، کمبـود نقدینگـی ، مشـکالت 
رکـود در اقتصـاد کشـور و مهم تـر از همـه کاهـش قـدرت خریـد 
مـردم اسـت  . آیـا رفـع همـه ایـن مشـکالت در حـوزه مسـئولیت و 
تـوان و اختیـارات وزارتخانه اسـت؟ مسـعود دانشـمند، دبیـرکل خانه 
اقتصـاد ایـران جایگزیـن کـردن 11میلیـارد دالر کاال در بخش های 
و  عظیـم  کاری  کشـور  تولیـد  بـرای  را  کشـور  اقتصـاد  مختلـف 
قابل تقدیـر دانسـت ولـی بـا توجه بـه سـابقه دولتمردان در راسـتای 
حمایـت از تولیـد چنیـن گفـت: بـرای انجـام چنیـن کاری ابتـدا باید 
برنامـه جامـع و کاملـی در حوزه تولید و صنعت کشـور ترسـیم شـود 
و بـا توجـه بـه آن با مشـارکت بخش خصوصـی این برنامـه را جامه 
عمـل پوشـاند  . وی بـا اشـاره بـه تاثیرات این طـرح گفت: بـا اجرای 
طـرح مذکـور در وزارت صنعـت، 11میلیـارد دالر بـه تولیـد ناخالص 
داخلـی کشـور اضافـه می شـود و معـادل همیـن رقـم از واردات کم 
می شـود کـه البتـه زمینـه و ظرفیـت اشـتغال زایی در آن نیـز بایـد 

مطابـق بـا تولیـد کاالهـای مختلف مشـخص باشـد.
از  دالر  میلیـارد   11 امسـال  بخواهیـم  اگـر  دانشـمند ،  گفتـه  بـه 

بخش تولید، چشم انتظار اجرای طرح های حمایتی

مریم بهنام راد
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واردات کاالهـای سـال قبـل داخلی سـازی شـود امـا امکانـات تولید 
آن را نداشـته باشـیم مجـددا کمبـود کاال در بـازار بـه وجـود می آید 
کـه بـرای تامیـن ایـن کاالها بایـد دوباره واردات داشـته باشـیم که 
البتـه ایـن کار چنـدان بـرای دسـتگاه های ذی ربـط و اقتصاد کشـور 
مطلـوب نیسـت . دبیـرکل خانـه اقتصـاد ایـران بـا تاکیـد دوبـاره بـر 
مشـارکت و حضـور بخـش خصوصـی در انجـام و پیاده سـازی چنین 
طرحـی ادامـه داد: بـرای ایجـاد اشـتغال و رونـق واحدهـای تولیدی 
غیرقابـل  اجـرای چنیـن طرحـی  در  ضـرورت حضـور خصوصی هـا 
انـکار اسـت  . اگـر دولـت بخواهـد بـه تنهایـی و بـدون برنامه ریـزی 
دسـت بـه انجـام چنیـن طرح هایـی بزند قطعـا ماننـد سـایر برنامه ها 
و طرح هـا بـا شکسـت روبـه رو خواهد شـد  . موفقیـت سیاسـت جدید 
در اجـرا می توانـد مسـیر حرکـت کنـد تولیـد در کشـور را بـه جـاده 

بیاندازد  . توسـعه 

وزارت صنعـت مزیت ها را در نظر بگیرد
بـا  در همیـن رابطـه عضـو کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس 
بیـان اینکـه طـرح جدیـد وزارت صنعـت می توانـد منجـر بـه تحول 
در تولیـد و اشـتغال کشـور شـود، اظهـار داشـت: در کل کشـور و در 
و  زیـادی شـهرک صنعتـی  تعـداد  مختلـف،  و شـهرهای  اسـتان ها 
کارخانـه احـداث شـده اسـت کـه بـا سـرمایه ملـی اسـت و برخی از 
اینهـا متعلـق بـه بخش خصوصـی، دولتـی و حتی شبه دولتی هاسـت . 
نـادر پورقاضـی عضـو کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلس با اشـاره 
بـه نیـاز چنیـن طرح هایـی در بدنـه تولید کشـور معتقد اسـت : اکنون 
پاییـن  ظرفیـت  بـا  کشـورمان  کارخانه هـای  و  تولیـدی  واحدهـای 
فعـال هسـتند و  بایـد بـرای رونـق شـهرک های صنعتـی و مراکـز 
تولیـدی بـه فعـاالن این بخـش تضمین داده شـود چراکـه هم اکنون 
در کشـور ظرفیت هایـی شـامل نقدینگـی، نیـروی جـوان آمـاده بـه 
کار، مـواد اولیـه الزم و . . . را داریـم کـه بـه همیـن علت نیـز ظرفیت 
مشـابه  کاالهـای  داخلی سـازی  گسـترش  و  تولیـد  بـرای  باالیـی 

دارد . وجـود  وارداتی 
بـه گفتـه ایـن نماینـده در خانه ملـت ، جذب ایـن سـرمایه ها برای 
متنـوع  کاالی  تولیـد  و  وارداتـی  مشـابه  کاالهـای  داخلی سـازی 
افزایـش  ایجـاد اشـتغال، حـذف واسـطه گری و داللـی،  منجـر بـه 
کیفیـت کاالهـا، رشـد چشـمگیر صـادرات، اتـکا به توان نیـروی کار 
داخلـی و . . . خواهـد شـد کـه ایـن مزیت هـا قطعـا مـورد نظـر وزارت 

صنعـت قـرار خواهـد گرفت

صـدور پروانه های صنعتی با چه امیدی
بخـش  بـه  جـدی  لطمـات  سـرگردان  سـرمایه های  شـدن  تلـف 
صنایـع کشـور وارد سـاخته اسـت  . بـه ُکما رفتـن طرح هـای حمایتی 
دیگـر رمـق تولیـد را کشـیده اسـت  . هرچنـد طبـق گـزارش وزارت 
صنعـت ، طـی پنـج ماهـه ابتـدای سـال جاری تعـداد 2 هـزار و 193 
فقـره پروانـه بهره بـرداری صنعتـی بـا میـزان سـرمایه گذاری 3۰,4 
هـزار میلیـارد تومـان و اشـتغال 41 هـزار و 969 نفـر صادر شـد که 
در سـرمایه گذاری بـا 16۸,3 درصـد و در اشـتغال بـا 15,4 درصـد 

رشـد نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل همـراه بوده اسـت  .
همچنیـن در ایـن مـدت ۸ هـزار و ۸51 فقره جواز تاسـیس صنعتی 
بـا پیش بینـی سـرمایه گذاری 79,3 هزارمیلیـارد تومـان و پیش بینـی 
اشـتغال 2۰5 هـزار نفـر صـادر شـد کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه 
سـال قبـل بـه ترتیـب 19,۸ درصـد، 32,5 درصد و 21 درصد رشـد 
داشـته اسـت . مجوزهـای صنفی صادر شـده نیـز 154,5 هـزار فقره 
بـوده کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل 3,۸ درصـد افزایـش 
داشـته اسـت . همچنیـن در پنـج ماهه ابتدای سـال در بخـش معدن 
41۸ فقـره پروانـه اکتشـاف، 179 فقـره گواهـی کشـف و 236 فقره 

پروانـه بهره بـرداری صادر شـده اسـت  .
ــدت 2999  ــن م ــده در ای ــادر ش ــی ص ــای بازرگان ــداد کارت ه تع
فقــره ، گواهــی امضــای الکترونیکــی 41 هــزار و 6۸6 فقــره ، نمــاد 
بهره بــرداری  پروانــه  فقــره ،   5۸9 الکترونیکــی شــش هــزار و 
ــن  ــی ای ــن ط ــر ای ــالوه ب ــت  . ع ــوده اس ــره ب ــج فق ــزار پن نرم اف
ــی  ــه فن ــی ، 72 پروان ــی و مهندس ــات فن ــواز خدم ــدت  1۰4 ج م
ــی  ــای صنعت ــز پژوهش ه ــیس مرک ــواز تاس ــار ج ــی ، چه و مهندس
ــق و  ــه تحقی ــعه و 64 پروان ــق و توس ــی تحقی ــی ، 35 گواه و معدن

ــده اســت  . ــعه صــادر ش توس
در پنــج مــاه ابتــدای ســال همچنیــن 32 فقــره طــرح صنعتــی و 
ــون دالر  ــرمایه گذاری 5۸۰,7 میلی ــم س ــا حج ــاری ب ــی و تج معدن
ــید و 2257  ــب رس ــه تصوی ــی ب ــرمایه گذاری خارج ــت س در هیئ
ــدای  ــه ابت ــار ماه ــادن در چه ــی مع ــوق دولت ــال حق ــارد ری میلی
ــواه  ــور گ ــال کش ــع فع ــد و صنای ــی تولی ــد. ول ــول ش ــال وص س
ــواد  ــی و م ــود نقدینگ ــر نب ــع فق ــت  . در واق ــری اس ــوع دیگ موض
اولیــه و گــران شــدن صفــر تــا صــد تمــام مراحــل در بخــش بــزرگ 
ــر  ــد و دیگ ــان می ده ــور را نش ــع کش ــدن صنای ــج ش ــد، فل تولی
ــد  ــد و نمی توانن ــت برنمی آی ــش صنع ــاالن بخ ــت فع کاری از دس

ــد . ــه دارن ــود را ســرخ نگ ــا ســیلی صــورت خ ب
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روزی  کـه  ایـران  ملـی  حوله بافـی  کارخانـه 
بیـش از 4۰ کارگـر در آن مشـغول بـه فعالیـت 
و  تولیـد  حولـه  تـن   ۸۰۰ سـاالنه  و  بودنـد 
محصـول خـود را به اسـتان های کشـور و حتی 
خـارج از مرزهـای ایـران صـادر مـی کـرد، 5 
سـال اسـت کـه تعطیـل شـده و دیگـر، خبری 
از احیـای مجـدد آن نیسـت. شـرکت تولیـدی 
»حولـه بافـی ملـی ایـران« کـه در آغـاز دهـه 
5۰ در تنکابـن تاسـیس شـده بـود و تـا سـال 
1392 فعالیـت داشـت، پـس از تخریـب 1۰۰ 
درصـدی در پـی بـارش بـرف سـنگین همـان 
سـال، بـرای همیشـه تعطیـل و تجهیـزات آن 
زیـر آوار بـرف نابـود شـد و دیگـر رمقـی برای 

راه انـدازی مجـدد نداشـت.
صحنه هـای  دیـدن  و  کارخانـه  از  بازدیـد 
روی  کـه  موجـود  آوار  و  ویرانـی  تکان دهنـده 
تمـام دسـتگاه های خـط تولیـد همچنـان باقی 
خـراب  و  پوسـیده  حوله هـای  دیـدن  اسـت، 
شـده کـه در دسـتگاه ها باقـی مانده انـد و نیـز 
کالف هـای متعـدد نـخ کـه روی زمیـن ریخته 
شـده و عـالوه بـر آن سـقفی کـه فـرو ریخته، 

تاسـف  بـار و اندوهنـاک اسـت.
قدمـت،  بـه  توجـه  بـا  تنکابـن  شهرسـتان 
وسـعت و اهمیتـش در گذشـته و نیـز موقعیـت 
و شـرایط ویـژه ای کـه بـه عنـوان یـک مرکز 
تجـاری و بازرگانـی در منطقه شـمال داشـت، 
مختلـف  مراکـز  سـاخت  و  ایجـاد  خاسـتگاه 
و  کارخانجـات  نیـز  و  تجـاری  اقتصـادی، 
صنایـع تولیـدی متعـددی بـود که تقریبـا تمام 
ایـن صنایـع و مراکـز تولیـدی امـروز بـه دلیل 

حمایـت نشـدن مورد نیـاز از بین رفتـه و اثری 
از آنـان باقـی نمانـده اسـت کـه از ایـن میـان 
شـرکت  یعنـی  آنهـا  بارزتریـن  بـه  می تـوان 
»خزرخـز« اشـاره کـرد کـه آوازه  صـادرات آن 

در کشـور پیچیـده بـود.
اما شـاید یکـی از مهجورتریـن و مظلوم ترین 
تنکابـن کـه  تولیـدی شهرسـتان  کارخانجـات 
انـدازه نـام و اعتبـار و جایگاهـش  هرگـز بـه 
شـناخته و مـورد توجـه قـرار نگرفـت، شـرکت 
تولیـدی »حولـه بافـی ملـی ایـران« بـود کـه 
کارخانـه  تنهـا  و  اولیـن  عنـوان  بـه  سـال ها 
حوله بافی در شـمال کشـور محسـوب می شـد. 
ایـن کارخانـه در آغـاز دهـه 5۰ ایجـاد شـد و 
ابتـدا بـا 6 دسـتگاه مکانیکـی آلمانـی آغـاز به 
تولیـد حولـه نخـی کـرد کـه بعدهـا بـا اضافـه 
مجموعـه  بـه  روسـی  دسـتگاه   11 شـدن 
ماشـین آالت آن، تبدیـل بـه یکـی از مهم ترین 
کشـور  در  حولـه  تولیدکننـدگان  بزرگتریـن  و 
شـد و محصـوالت خـود را بـا توجه بـه کیفیت 
مطلـوب حتـی بـه خـارج از کشـور نیز صـادر و 

می کـرد. عرضـه 
ایـن کارخانـه کـه در مسـاحتی بـه وسـعت 
بهره بـرداری  بـه  و  احـداث  مترمربـع   5۰۰۰
مجموعه هـای  بزرگتریـن  از  یکـی  رسـید 
تولیـدی شـمال کشـور محسـوب می شـد کـه 
توانسـته بـود بـا اشـتغال زایی و تولیـد کاالی 
باکیفیـت ایرانـی سـال ها پیـش شـعار امسـال 
را عملیاتـی کنـد، امـا امـروز ایـن کارخانـه بـه 
ایـن  و  شـده  تخریـب  درصـد   1۰۰ صـورت 
از  مازنـدران  و  کشـور  بـرای  بـزرگ  فرصـت 

دسـت رفـت.
هیئـت  رئیـس  زنجانـی،  جمشـیدی  کمـال 
ضمـن  ایـران  ملـی  بافـی  حولـه  مدیـره 
توضیـح در مـورد فعالیـت ایـن کارخانـه بزرگ 
ایـن شـرکت  گفـت:  در کشـور،  حولـه  تولیـد 
ظرفیـت  بـا  انقـالب  از  پیـش  سـال های  در 
تولیـد سـاالنه 4 تـن حولـه نخـی باکیفیـت در 
سـال، بـرای 4۰ نفـر ایجـاد شـغل می کـرد و 
بزرگتریـن و معروف تریـن کارخانـه حوله بافـی 
در شـمال کشـور، از گـرگان تـا گیـالن بود که 
محصـوالت بـا کیفیت آن به کشـورهای آلمان 
و انگلیـس نیـز صـادر می شـد. وی با اشـاره به 
فعالیـت مـداوم و بی وقفـه این شـرکت در دهه 
6۰ و 7۰، خاطرنشـان کـرد: پـس از انقـالب و 
بـا آغـاز جنـگ تحمیلی نیـز شـرکت حوله بافی 
ملّـی ایران براسـاس قـرارداد با ارتش و سـپاه، 
تمـام احتیاج هـای نیروهـای نظامـی کشـور در 

ایـن زمینـه را تامیـن می کـرد.
ملـی  بافـی  حولـه  مدیـره  هیئـت  رئیـس 
دوران  بـا  مصـادف  را   ۸۰ دهـه  آغـاز  ایـران، 
بـه دلیـل اختالف هـای  تولیـد شـرکت  رکـود 
نقدینگـی،  کاهـش  و  مدیـره  هیئـت  اعضـای 
قلمـداد و خاطرنشـان کـرد: به دلیل مشـکالت 
نیـز فرسـودگی دسـتگاه ها تصمیـم  موجـود و 
بـه   ۸4 سـال  در  کارخانـه  کـه  شـد  آن  بـر 
شـکل موقـت تعطیـل شـود. جمشـیدی درباره 
راه انـدازی مجـدد و خریـد تجهیزات و ماشـین 
ایـران،  ملـی  حوله بافـی   آالت جدیـد شـرکت 
اظهـار کـرد: بـرای انجـام ایـن کار بخشـی از 
هزینـه بـا دریافـت تسـهیالت از بانـک ملـی 

بزرگترین شرکت تولید حوله کشور زیر آوار!
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ایـران بـه میـزان ۸۰۰ میلیـون تومـان محقـق 
شـد. بالخـره پـس از طـی شـدن یک پروسـه 
زمانـی طوالنی مـدت و با پشـت سـر گذاشـتن 
ماشـین آالت  و  دسـتگاه ها  انتقـال  مراحـل 
پیشـرفته نسـاجی از کشـور ایتالیـا کـه لزومـا 
بایـد از ترکیـه وارد می شـد و همچنین نصب و 
راه انـدازی آنها، سـرانجام کارخانه در سـال 9۰ 

مجـددا آغـاز بـه کار کـرد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه شـرایط کارخانـه و 
ظرفیـت تولیـد آن بـا دسـتگاه ها و تجهیـزات 
جدیـد بسـیار متفـاوت از گذشـته بـود، تاکیـد 
کـرد: بـا خریـد دسـتگاه های ایتالیایی نسـاجی 
تولیـد،  سـوله  افزایـش  نیـز  و   2۰۰9 مـدل 
ظرفیـت تولید را به ۸۰۰ تن در سـال رسـاندیم 
شـرایط  بـه  بازگشـت  حـال  در  کارخانـه  و 
مطلـوب بـود کـه متأسـفانه در بـرف سـنگین 
بهمـن مـاه سـال 92 تمـام سـوله و تجهیـزات 
آن تخریـب شـد و کارشناسـان اداره صنعـت، 
معـدن و تجـارت، بـرآورد خسـارت آن را 1۰۰ 

درصـد عنـوان کردنـد.
پـس  اینکـه  از  تاسـف  ابـراز  بـا  جمشـیدی 
گروهـی  و  نهـاد  فـرد،  هیـچ  دیگـر  بـرف  از 
سـراغی از ایـن شـرکت مهـم تولیـدی کشـور 
بـا  ایـران  ملـی  بانـک  تنهـا  افـزود:  نگرفـت، 
تقاضـای اسـتمهال تسـهیالت بـه مـدت سـه 
سـال موافقـت کـرد که ایـن زمان نیـز در مهر 
سـال جـاری به پایـان خواهد رسـید، امـا هنوز 
آواربـرداری از کارخانـه و سـوله تولید آن انجام 

است. نشـده 

اصرار بـه دریافت مالیـات از کارخانه 
شده تعطیل 

رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت تولیـدی حوله 
بافـی ملـی ایـران بـا اشـاره بـه تعـداد و ارزش 
ایـن  تولیـد  خـط  دسـتگاه های  و  تجهیـزات 
کارخانـه گفت: ۸ دسـتگاه بـزرگ تولید و بافت 
حولـه در کارخانـه وجـود دارد کـه آن زمـان با 

مبلـغ 2 میلیـون یورو خریداری شـد. هر یک از 
این دسـتگاه ها 24 تـن وزن داشـته و پایه های 
قطـور آن از فـوالد سـاخته شـده اسـت، عالوه 
بـر ایـن، دسـتگاه های چله پیچ، ماشـیِن تراش، 
بسـته بندی  دسـتگاه  رنگ آمیـزی،  تجهیـزات 
چـرخ  دسـتگاه  چندیـن  حولـه،  اتوماتیـک 
خیاطـی صنعتـی و بسـیاری از تجهیـزات دیگر 
ایـن کارخانـه در بـرف آسـیب دیـده و امـروز 
کسـی در فکـر کمک بـه تولیدکننـده و حمایت 

از آن بـرای احیـای کارخانـه نیسـت.
جمشـیدی بـا اسـتناد بـه نامـه اداره صنعـت، 
معـدن و تجـارت تنکابـن خطـاب بـه رئیـس 
اداره دارایـی شهرسـتان تنکابـن، اظهـار کـرد: 
در ایـن نامـه کـه در سـال 93 ارسـال شـده، 
مبلـغ ۸5 میلیـارد ریـال بـرآورد خسـارت برای 
ایـن شـرکت در نظـر گرفته کـه با ایـن وجود، 
اداره دارایـی بـه دنبـال دریافت مالیـات از یک 

کارخانـه تعطیل شـده اسـت.

نیـاز بـه 1,5 میلیارد تومـان تا احیای 
برنـد ملی یک 

مدیـره  هیئـت  مسـتمر  تالش هـای  بـه  وی 
و  اشـاره  کارخانـه،  مجـدد  راه انـدازی  جهـت 
تصریـح کرد: پـس از برف تمـام تالش های ما 
بـرای دریافت تسـهیالت یـک میلیـارد تومانی 
بـی نتیجـه مانـد و هیـچ بانـک و موسسـه ای 
حاضـر بـه همـکاری نشـد، ایـن در شـرایطی 
رقـم خـورد کـه تنها مبلـغ یـک میلیـارد و نیم 
کافـی بـود تـا بتوانیم ایـن تولید ملـی را دوباره 

احیـا و بازسـازی کنیـم.
بافـی  حولـه  کارخانـه  مدیـره  هیئـت  عضـو 
ملـی ایـران با اشـاره بـه اینکه با تالش بسـیار 
تسـهیالت  پرداخـت  بحـران،  سـتاد  سـرانجام 
گفـت:  کـرد،  مصـوب  را  ملـی  بانـک  توسـط 
بانـک ملی با پرداخت تسـهیالت سـه میلیارد و 
پانصـد میلیـون تومانـی با بهـره 22 درصد و به 
شـرط تسـویه وام قبلـی موافقـت کـرد، اما این 

یعنـی عمال پاسـخ بانک به درخواسـت شـرکت 
منفـی بـود در نتیجـه بـا توجه به حجـم باالی 
خسـارت نتوانسـتیم کاری در جهـت احیای این 
کارخانـه انجـام دهیـم و ایـن در حالـی بود که 
هـم اداره دارایـی و هـم شـهرداری تنکابـن در 
ایـن مـدت عـوارض و مالیـات خـود را از مـا 

طلـب می کردنـد. 
حبیـب حق جـو از کارگـران اصلـی و قدیمـی 
کارخانـه حولـه بافی ملـی ایران کـه از دی ماه 
سـال 53 در ایـن شـرکت حضور داشـت اظهار 
کـرد: کیفیـت حولـه ایـن شـرکت بی نظیـر بود 
و از اصفهـان، رشـت، تبریز و سـایر شـهرهای 
بـزرگ کشـور خریـدار داشـت. وی با یـادآوری 
فعالیـت  زمـان  و  گذشـته  خاطـرات  مـرور  و 
کارخانـه، خاطرنشـان کـرد: زمانی کـه کارخانه 
خیـاط  چنـد  بـود،  شـده  تعطیـل  »خزرخـز« 
ایـن شـرکت بـه کارخانـه مـا آمـده و تعـدادی 
از آنهـا نیـز مشـغول بـه کار شـدند؛ همچنیـن 
خاطـرم هسـت کـه در زمـان جنـگ و حتـی تا 
سـال های دهـه 7۰ دانش آمـوزان را از مدارس 
از هنرسـتان  نیـز  و  بـرای درس حرفـه  وفـن 
جهـت بازدیـد بـه کارخانـه می  آوردنـد و شـور 

و حـال خـاص و بـی نظیـری ایجـاد می شـد.
پرسـش ایـن اسـت کـه در تمـام ایـن پنـج 
سـالی که این شـرکت بـزرگ تولیـدی، تعطیل 
و تخریـب شـده، چطـور هیـچ فـردی و نهادی 
بـه خـود اجـازه ورود به ایـن کارخانـه مخروبه 
بـرای پیگیـری موضـوع را نـداده اسـت. ایـن 
سرنوشـت شـرکت تولیـدی حولـه بافـی ملـی 
ایـران بـود کـه بـا بیـش از 4 دهـه فعالیـت در 
نهایـت در سـال 92 و بـا بـارش سـنگین برف 
بـرای همیشـه زیـر آوار مدفـون و تعطیل شـد.
چـراغ تولید شـرکتی خاموش شـد که در آغاز 
و بـرای سـالیان متمـادی، بزرگتریـن شـرکت 
تولیـد حولـه در کشـور محسـوب شـده و حتی 
تـا پیـش از تعطیلـی دائـم نیـز، از کارخانه های 

بـزرگ حولـه کشـور بـه حسـاب می  آمد.
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دنیای نساجی

گـروه مترجمیـن مجلـه: بـا ورود تدریجی و 
4 در فرآیندهـای تولیـد،  آرام فنـاوری نسـل 
رفته رفتـه  بایـد  هـم  خرده فروشـی  بخـش 
بـه عنـوان  نـه صرفـا  را  نویـن  فناوری هـای 
یـک مزیـت، بلکـه بـه عنـوان یـک ضرورت 
غیرقابـل انـکار، وارد فرآیندهای خـود بنماید. 
امـروزه، تغییـر گرایـش بـه سـمت تکنولوژی 
و  سـرعت  بـه  منحصـر  دیگـر  دیجیتـال، 
نیسـت،  بـازار  بـه  دسترسـی  زمـان  کاهـش 
و  راندمـان  ارتقـای  نظیـر  مسـائلی  بلکـه 
کارایـی، ارزیابـی سـریع تر، خلـق محصـوالت 
قابلیـت تمرکـز بـر  از همـه مهم تـر،  بهتـر و 
مقولـه خالقیـت و نـوآوری، حرکت به سـمت 
دیجیتالـی شـدن را بیـش از گذشـته ضروری 

. یـد می نما
از  اســتفاده  لــزوم  کوتاه مــدت،  در 

ــردن  ــاه ک ــرای کوت ــال ب ــای دیجیت راه حل ه
نظــر  بــه  تامیــن، ضــروری  کل زنجیــره 
ــه  ــداران ب ــا اینکــه خری می رســد. همزمــان ب
ــش  ــن گرای ــروش آنالی ســمت کانال هــای ف
خرده فروشــان  و  برندهــا  می کننــد،  پیــدا 
ــنتی  ــی و س ــای قبل ــج روش ه ــه تدری ــز ب نی
تحویــل کاال را کنــار می گذارنــد. عــالوه بــر 
ایــن، مفهــوم »اکنــون ببیــن، اکنــون خریــد 
سراســر  خرده فروشــان  و  برندهــا  کــن«، 
تنهــا  نــه  را مجبــور کــرده کــه  جهــان 
ــال  ــای دیجیت ــای دنی ــا واقعیت ه ــود را ب خ
ــمت  ــه س ــود را ب ــه خ ــد، بلک ــق دهن تطبی
ســوق  نوآورانه تــری  کســب و کار  محیــط 
ــازار  ــا را در ب ــت آنه ــه رقاب ــه زمین ــد ک دهن
بــدون اتــالف منابــع ارزشــمندی کــه دارنــد، 

فراهــم آورد.

همه چیز زیر سر 
تکنولوژی سه بعدی است

تکنولـوژی  بـا  واقعـی  دیجیتـال  عصـر 
سـه بعدی آغـاز شـده چراکـه ایـن تکنولـوژی 
دقتـی معـادل 95 درصـد ارائه می دهـد و این 
نمونـه  یـک  کـه  می کنـد  فراهـم  را  امـکان 
دیجیتـال تولیـد شـود کـه از نظـر خصوصیات 
فیزیکـی  نمونـه  مشـابه  دقیقـا  کارایـی  و 
روش هـای  از  اسـتفاده  باشـد.  محصـول 
و  پیشـرفته  پارچـه  فوتورئالیسـتی،  پـردازش 
قابلیـت  کنـار  در  واقعـی،  بافـت  ویژگی هـای 
تعبیـه آسـان قطعـات سـخت و جامـد نظیـر 
و  تصمیم سـازان  بـه  تزئینـات،  و  دکمه هـا 
نیـاز  بـدون  می دهـد  امـکان  تولیدکننـدگان 
بـه سـاختن نمونـه فیزیکـی، در مـورد نحـوه 
عملکـرد و شـکل ظاهـری پوشـاک اطالعات 

انقالب در صنعت پوشاک با تکنولوژی دیجیتال
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نماینـد.  کسـب  را  الزم 
انجـام  اخیـرا  کـه  مطالعـه ای  اسـاس  بـر 
تقریبـا  سـاالنه  پوشـاک  صنعـت  گرفتـه، 
سـاخت  بـرای  فقـط  را  دالر  میلیـارد   7
فیزیکـی هزینـه می کنـد. عـالوه  نمونه هـای 
بایـد  کـه  بـاال  بسـیار  مالـی  هزینه هـای  بـر 
مدیریـت شـود، کاهـش ضایعـات در پروسـه 
تولیـد نیـز ضـرورت داد کـه در ایـن زمینـه، 
می توانـد  سـه بعدی  تکنولـوژی  از  اسـتفاده 
درصـد   75 تـا  را  پوشـاک  تولیـد  ضایعـات 
کاهـش دهـد. قابلیـت نهایـی کـردن نمونـه 
اولیـه ظرف چند سـاعت بـه جای چنـد هفته، 
ارزیابـی کلکسـیون ها ظـرف چنـد هفتـه بـه 
جـای چنـد مـاه، و تغییـر رنگ هـا و طرح های 
گرافیکـی تنهـا بـا فشـار یـک دکمـه، انقالبی 
را در روش هـای تولیـد پوشـاک ایجـاد کـرده 
کل  عملکـرد  روش  ایـن،  بـر  عـالوه  اسـت. 
زنجیـره تامیـن صنعـت پوشـاک نیـز در پـی 
همیـن تحوالت، دسـتخوش تغییرات اساسـی 

شـده و در آینـده نیـز خواهـد شـد.
از  سـه بعدی  تکنولـوژی  حاضـر،  حـال  در 

پیشـرفته،  افزودنی هـای  و  طریـق پالگین هـا 
نرم افـزار  نظیـر  موجـود  ابزارهـای  وارد 
افزودنی هـای  ایـن  و  شـده،  ایالسـتریتور 
سـه بعدی، آزادی عمـل بیشـتری بـه طراحان 
بـرای ارزیابـی و بهینه سـازی پوشـاک در فرم 
سـه بعدی می دهـد، بـدون آنکه مجبور باشـند 
اسـتفاده از ویرایشـگرهای گرافیـگ متـداول 
پوشـاک  طراحـان  یعنـی  بگذارنـد.  کنـار  را 
نرم افزارهـای گرافیکـی  بـا همـان  می تواننـد 
قبلـی و بـه کمـک افزودنـی سـه بعدی که در 
داخـل نرم افزارهـا قـرار گرفتـه، طراحـی خود 

را بـه شـکل سـه بعدی انجـام دهنـد.
امـروزه، طراحان می توانند پوشـاک سـه بعدی 
را بـا دقـت زیـاد از نظـر نسـبت ها و ابعـاد در 
پیـش چشـم خود به نمایـش در بیاورنـد؛ پارچه، 
بافـت، الگوهای چـاپ و گرافیک مورد اسـتفاده 
در پوشـاک را بـه دلخـواه و بـدون اینکـه منتظر 
نمونـه چاپـی باشـند انتخاب کنند، کـه همه این 
توفیقـات با اسـتفاده از افزودنی سـه بعدی که در 
محیط هـای طراحـی متـداول روی کامپیوترهـا 
اجـرا می شـود، قابـل دسـتیابی اسـت. اسـتفاده 

از تکنولـوژی باعـث کاهـش زمـان و ضایعـات 
تولیـد شـده چراکه تکنولـوژی سـه بعدی برندها 
محصـول  طراحـی  زمـان  می سـازد  قـادر  را 
اسـتفاده  نیـز  و  دهنـد  کاهـش  نصـف  بـه  را 
از نمونه هـای فیزیکـی را تـا 5۰ درصـد کمتـر 
کننـد، کـه ایـن خـود بـه کاهـش قابـل توجـه 
می گـردد. منجـر  زیسـت محیطی  آسـیب های 

برای رشد زمینه های جدید 
گفتنـی اسـت ظهـور تکنولوژی هایـی نظیـر 
هـوش مصنوعـی، واقعیـت مجـازی و واقعیت 
افـزوده به سـرعت در حال سـیطره بـر محیط 
و  منحصربه فـرد  تجربـه  و  بـوده  آنالیـن 
اسـتفاده کنندگان  تک تـک  بـرای  اختصاصـی 
ایجـاد کـرده اسـت.  را  ایـن تکنولوژی هـا  از 
بیـش  مـد،  صنعـت  فعالیـت  میـدان  اکنـون 
از هـر زمـان دیگـر جهانـی شـده اسـت. بـر 
بهینه سـازی  بـرای  راه  تنهـا  اسـاس،  همیـن 
و  خالقیـت  بـر  تمرکـز  و  تامیـن  زنجیـره 
محصـوالت،  عرضـه  و  تولیـد  در  نـوآوری 
حرکـت به سـمت تکنولـوژی دیجیتال اسـت.

دنیای نساجی
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گـروه مترجمیـن مجلـه: صنعـت نسـاجی در 
برزیـل در قیـاس بـا دیگـر کشـورها، تا حدی 
پوشـاک،  و  نسـاجی  تولیـدات  اسـت.  جـوان 
ناخالـص  تولیـد  کل  از  درصـد   5 از  بیـش 
ملـی ایـن کشـور را در سـال 2۰17 بـه خـود 
اختصـاص داده اسـت. در حـال حاضر، ارزش 
صنعـت نسـاجی در برزیل بیـش از 65 میلیارد 
دالر محاسـبه شـده و میلیون هـا نفـر در ایـن 
کشـور از طریـق صنعـت نسـاجی مشـغول به 
 3۰ از  بیـش  ایـن،  بـر  عـالوه  شـده اند.  کار 
هـزار شـرکت در برزیـل بـه نوعی بـه صنعت 
نسـاجی وابسـته هسـتند و ایـن صنعـت، یکی 
کشـور  ایـن  در  صنایـع  اشـتغال زاترین  از 
بـرای  دسـتاوردها  ایـن  می شـود.  محسـوب 
سـال  اوایـل  از  کـه  افتـاده  اتفـاق  کشـوری 
2۰۰۰ بـه عنـوان یـک کشـور واقعـا صنعتـی 

اسـت. شـده  مطرح 
کـه  اسـت  محصولـی  دو  پنبـه  و  چـرم 
بیشـترین میـزان تولیـد را در بخـش نسـاجی 
برزیـل به خـود اختصـاص داده انـد. اصوال به 
وفـور  نیـز  و  قابل دسـترس  زمین هـای  دلیـل 
صـادرات  بزرگتریـن  چـرم  برزیـل،  در  دام 
ایـن کشـور محسـوب می شـود. بـا ایـن حال، 
امـروزه محصـول پنبـه حتـی از چـرم اهمیت 
بیشـتری پیـدا کـرده اسـت. در حـال حاضـر، 
پنبـه  بـزرگ  صادرکننـده  چهارمیـن  برزیـل 
در جهـان اسـت. وجـود تقاضـای بـاال بـرای 
پنبـه در سـطح جهـان، ایـن امـکان را بـرای 
و  آرام  رشـد  کـه  کـرده  فراهـم  کشـور  ایـن 

مسـتمری در ایـن حـوزه داشـته باشـد.
بـر اسـاس اعـالم انجمـن صنایع نسـاجی و 
پوشـاک برزیـل، این کشـوِر آمریـکای جنوبی 
سـاالنه بیـش از 2 میلیـون تـن انـواع پارچـه 

پنجمیـن  حیـث،  ایـن  از  و  می کنـد  تولیـد  را 
تولیدکننـده بـزرگ جهـان بعـد از چیـن، هند، 
ایـاالت متحـد آمریـکا و پاکسـتان محسـوب 
می شـود. امـا ایـن میـزان قابل توجـه از تولید 
پارچـه، تنهـا 2,4 درصـد از کل تولیـد جهانی 
را تشـکیل می دهـد در حالـی کـه سـهم چین 
در ایـن زمینـه حـدود 5۰ درصد اسـت. عالوه 
تغییـرات  برزیـل  کـه  آنجایـی  از  ایـن،  بـر 
فصلـی چشـمگیر مشـابه ایاالت متحـد آمریکا 
نـدارد، می توانـد حتـی در خـارج از فصل و در 
غیـاب آمریـکا در بـازار، پنبـه تولیـد و عرضه 
کنـد. بنابرایـن بخـش پنبـه برزیـل در برخـی 
از مقاطـع سـال، رقیـب ایـاالت متحـد هم به 

حسـاب می آیـد.

مد صنعت 
کشـور برزیـل عمدتـا بـه خاطـر لباس هـای 

تابسـتانی در صنعـت مد جهانی شـناخته شـده 
و  مـد  زمینه هـای  سـایر  در  هرچنـد  اسـت، 
پوشـاک نیـز این کشـور تاثیرگذار بوده اسـت. 
در ایـن کشـور همچنیـن برندهـای لوکـس و 
کـه  دارنـد  وجـود  نوپاتـر  برندهـای  سـایر 
در  زیـادی  کشـورهای  بـه  را  محصوالتشـان 
اهمیـت صنعـت  سراسـر جهـان می فروشـند. 
پوشـاک بـرای برزیـل تـا جایـی پیـش رفتـه 
کـه این کشـور انجمنـی تحت عنـوان انجمن 
صنایـع نسـاجی و پوشـاک بـا نـام اختصاصی 
ABIT تشـکیل داده اسـت. بـر اسـاس اعالم 
نسـاجی  صنعـت  در  مـد  بخـش   ،ABIT
برزیـل بـا رشـد مواجـه بـوده چراکـه عمـده 
سـرمایه گذاری دولـت در بخـش صـادرات مد 
و پوشـاک برزیـل، معطـوف شـده اسـت. در 
ایـن اسـت کـه در بیـن تمـام  واقـع، هـدف 
کشـور،  ایـن  نسـاجی  صنعـت  بخش هـای 

مروری بر صنعت نساجی در برزیل

دنیای نساجیخبرنامه
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دنیای نساجی

بخـش مد همواره شـانس و فرصـت صادرات 
محصـوالت بـه تمـام نقـاط جهـان را داشـته 
باشـد و صـادرات ایـن بخـش، تضمیـن شـده 
باشـد. البتـه بـا وجـود ایـن برنامه هـا، برزیـل 
در بخـش پوشـاک همچنـان واردکننده اسـت 
و ABIT گـزارش کـرده که حـدود 6۰ درصد 
از پوشـاک وارداتـی بـه ایـن کشـور از مبـدأ 
ارزش  اسـت.  بـوده  چیـن  از  عمدتـا  و  آسـیا 
واردات پوشـاک برزیـل از قـاره آسـیا از رقـم 
یـک میلیـارد و 45۰ میلیـون دالر فراتـر رفته 
کـه در قیـاس بـا سـال 2۰۰6، افزایـش بیش 

را نشـان می دهـد. 5۰۰ درصـدی  از 

حیات صادرات  تجدید 
برزیل نساجی و پوشاک 

کـه  اقتصـادی گذشـته  رکـود  دوره  از  بعـد 
عملکـرد صنعتـی برزیـل را بـه شـدت تحـت 
پوشـاک  و  نسـاجی  صنعـت  داد،  قـرار  تاثیـر 
موفقیت هایـی  توانسـت  نهایتـا  کشـور  ایـن 
نسـاجی  محصـوالت  صـادرات  زمینـه  در  را 
و پوشـاک بـه خصـوص بـه بازارهـای عربی، 
بـه دسـت بیـاورد. بر اسـاس آمـار اخیـر اتاق 
 ،)ABCC( بازرگانـی مشـترک عربـی برزیلـی
بـه  برزیـل  پوشـاک  و  منسـوجات  صـادرات 
 2۰17 اول سـال  جهـان عـرب در دو ماهـه 
جهـش پیـدا کـرده و در قیاس با مدت مشـابه 
سـال ماقبـل، بـا افزایـش ۸7,5 درصـدی، از 
1,6 میلیـون دالر بـه 3 میلیـون دالر رسـیده 
اسـت. این رشـد قابل توجـه عمدتا به واسـطه 
پارچه هـای مصنوعـی  بـرای  تقاضـا  افزایـش 
و  کشـتی ها  در  کـه  سـیزال  طنـاب  نیـز  و 
بازارهـای  در  می شـود،  اسـتفاده  بادبان هـا 
عربـی اتفـاق افتـاده اسـت. همچنیـن انجمن 
گـزارش  برزیـل  پوشـاک  و  نسـاجی  صنایـع 
کـرده میـزان صـادرات طنـاب این کشـور به 
بازارهـای عربـی رقم یـک میلیـون دالر بوده 
نسـاجی  نخ هـای  لبـاس سـاحل،  و صـادرات 
ماهـه  دو  در  نیـز  منـزل  داخـل  پوشـاک  و 
اول سـال 2۰17 رشـد داشـته اسـت. بررسـی 
ABIT در مـورد صـادرات نسـاجی و پوشـاک 

زنجیـره  از  مختلفـی  بخش هـای  برزیـل، 
نـخ  الیـاف،  نظیـر  اولیـه  مـواد  تولیـد شـامل 
و فیالمنـت، و همچنیـن منسـوجات صنعتـی 
فنـی و غیرپارچـه ای و نیـز پوشـاک را در بـر 

گرفتـه اسـت.
جـزو  عربـی  کشـورهای  حاضـر،  حـال  در 
بزرگتریـن بازارهـای صادراتـی بـرای بخـش 
نسـاجی و پوشـاک برزیـل، بـه خصـوص در 
بخش هایـی همچـون لبـاس میهمانـی، لباس 
بچگانـه و لبـاس سـاحل هسـتند. بـر اسـاس 
آخریـن آمـار ABIT، امـارات متحـد عربی در 
دوماهـه اول 2۰17 بیشـترین واردات نسـاجی 
و پوشـاک را از برزیـل داشـته و بعـد از ایـن 
کشـور، الجزایـر، مصـر، مراکـش و لبنـان در 
برزیـل  از  واردات  حیـث  از  بعـدی  رده هـای 

داشـته اند. قـرار 
بـه منظـور تقویت صـادرات صنعت نسـاجی 
و پوشـاک برزیـل، انجمـن صنایـع نسـاجی و 
پوشـاک و آژانـس سـرمایه گذاری و تجـارت 
ایـن کشـور، مشـترکا برنامـه ای را بـا عنـوان 
Texbrasil جهـت حمایـت و ارائـه خدمات 
صنعـت،  ایـن  بـا  مرتبـط  صادرکننـدگان  بـه 
رسـمی  ارقـام  و  آمـار  کرده انـد.  انـدازی  راه 
و  نسـاجی  شـرکت های  کـه  داده  نشـان 
پوشـاک برزیلـی که در ایـن برنامه مشـارکت 
 2۰16 سـال  در  توانسـته اند  کرده انـد، 
کشـورهای  در  را  خـود  صادراتـی  بازارهـای 
عربـی تـا 4۰ درصـد توسـعه دهنـد و ارزش 
صـادرات ایـن شـرکت ها از 2,9 میلیـون دالر 
در سـال 2۰15 بـه 4,1 میلیون دالر در سـال 

2۰16 افزایـش پیـدا کـرده اسـت.
و  نسـاجی  صنعـت  اینکـه  دیگـر  نکتـه 
چیـزی  آن  از  گسـترده تر  برزیـل  پوشـاک 
اسـت کـه اکثـر مـردم تصـور می کننـد و بـه 
بـا  اسـت.  پوشـاک  بخـش  از  فراتـر  مراتـب 
ایـن حـال، بـه رغـم اهمیـت مقوله صـادرات 
بـرای برزیـل، سیسـتم غیراتوماتیـک اعطـای 
تجـاری،  سیاسـت های  ناکارآمـدی  و  مجـوز 
بـا  را  کشـور  ایـن  تجـاری  جریـان  هدایـت 
موضـوع  همیـن  و  کـرده  مواجـه  مشـکل 

از  برخـی  صـادرات  کاهـش  بـه  منجـر 
رقابت پذیـری؛  کاهـش  نسـاجی؛  محصـوالت 
لغـو  افزایـش  و  مشـتریان  قابل توجـه  افـت 
و  مالـی؛  هزینه هـای  افزایـش  سفارشـات؛ 
طیـف محصـوالت صادراتـی  محـدود شـدن 

اسـت. ایـن کشـور شـده 
سـال های  در  احتمـاال  رونـد  ایـن  البتـه 
از  برخـی  چراکـه  کـرد  خواهـد  تغییـر  آینـده 
ترویـج  بـر روی  از هم اکنـون  تولیدکننـدگان 
متمرکـز  خـود  برندهـای شـخصی  معرفـی  و 
بـازار  در  تغییـرات  بـه  توجـه  بـا  شـده اند. 
بـازار  یـک  بـه  احتمـاال  برزیـل  بین المللـی، 
نسـاجی بـاز و رقابتـی تبدیـل خواهد شـد. در 
حـال حاضـر، دولـت برزیـل در تـالش اسـت 
کـه بـازار داخلـی ایـن کشـور را احیـا کنـد تا 
از ایـن طریـق، ضرباهنـگ فعلی رشـد صنعت 
شـود.  حفـظ  برزیـل  در  پوشـاک  و  نسـاجی 
همچنیـن ایـن کشـور امیـد زیـادی دارد کـه 
صادرکننـدگان  و  تولیدکننـدگان  از  یکـی  بـه 

تبدیـل شـود. بـزرگ منسـوجات در جهـان 

چشم انداز بازار داخلی پوشاک در برزیل
گـزارش  اسـاس  بـر  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
موسسـه Hexa Research، پیش بینی شـده 
ارزش بـازار پوشـاک برزیـل نـرخ رشـد سـاالنه 
قابل توجهی را داشـته باشـد و تا سـال 2۰25 به 
رقـم 42,۸ میلیـارد دالر برسـد. از جملـه عوامل 
به وجود آورنـده ایـن رشـد عبارتنـد از: افزایـش 
دربـاره  آگاهـی  رشـد  و  مـردم  خالـص  درآمـد 

ترندهـای عرصـه مـد بین المللـی. 
افزایـش گرایشـات به سـمت مـد بین المللی 
فروشـگاه های  تعـداد  افزایـش  همچنیـن  و 
خرده فروشـی Outlet در ایـن کشـور، مردم 
برزیل را به سـمت اسـتفاده از پوشـاک مبتنی 
بـر مـد روز سـوق خواهـد داد. عالوه بـر این، 
دیجیتالـی  متنـوع،  تولیـدی  فعالیت هـای 
از  هوشـمند،  تلفن هـای  ازدیـاد  و  شـدن، 
لحـاظ صرفه جویـی در زمـان و راحتـی خرید، 
پوشـاک در  بـر فـروش  مثبتـی  اثـر  احتمـاال 

برزیـل خواهـد داشـت.
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علمی، تخصصیخبرنامه

ثبـات نـوری، مقاومـت رنگینـه بـه تأثیـر انـرژی نـوری، بـه ویـژه 
بخـش مـاوراء بنفـش طیـف الکترومغناطیسـی اسـت. ایـن طیـف بـه 

چنـد دسـته شـامل:
،nm 32۰-4۰۰ در محدوده UVA -

- UVB در محـدوده nm 2۸۰-32۰ و 
  nm 2۰۰-2۸۰ در محدوه UVC -

تقسـیم می شـود. طـول مـوج کوتاه تـر )النـدا(، انـرژی )E( باالتـر 
ازن  توسـط   UVC خوشـبختانه،  دارد.  بیشـتری  رنگینـه  تخریـب  و 
در بخش هـای باالیـی اتمسـفر جـذب می شـود. از طرفـی محتـوای 
معمـول UVB در شـدت تابـش کلـی کمتـر از یـک درصـد  اسـت و 

UVA حـدود 5,6 درصـد می باشـد. مقـدار 

رنگ پریدگی
اصطـالح رنگ پریدگـی در رنـگ در صـورت فقدان حفاظـت کافی در 
نـور مهـم بـوده و تنهـا سـبب روشـن شـدن رنـگ می شـود. محافظت 
نـوری رنگینه هـای به کاررفتـه، وابسـته بـه محافظـت نوری لیف اسـت 
بـه طـوری کـه کـه آسـیب لیـف، موجـب افزایـش تخریـب رنگینـه 
می شـود. رنگ پریدگـی توسـط نـور، معمـوال بـا رطوبت، حـرارت )ثبات 
حرارتی-نـوری بـه ویـژه بـرای منسـوجات به کاررفتـه در اتومبیـل مهم 
اسـت(، اکسـیژن موجـود در هـوا )اکسیداسـیون نـوری( و دیگـر عوامل 

نشان داده شـده در جـدول افزایـش می یابـد.

اثر بهبود ثبات نوری اساس 
رنگینـه  یـا  نـور  بـا  برهم کنشـی  دارای  محافظت کننـده  مـواد 
 UV فیلترکننـده  یـا  جذب کننـده  اول،  دسـته  از  مثالـی  می باشـند. 
)بـا قابلیـت فیلتـر کـردن نـور( اسـت. بـه منظـور برهم کنـش مـاده 
محافـظ بـا رنگینه هـا می تـوان از عملیـات تکمیلـی بـا نمک هـای 
و  بـاال(  نـوری  ثبـات  بـا  مـس  کمپلکس هـای  )تشـکیل  مـس 
از  اغلـب  )کـه  آنتی اکسـیدان ها  بـه  معـروف  رادیکالـی،  تله هـای 

اسـتفاده  می باشـند(  آمین هـا  و  فنول هـا  بازدارنـده  فضایـی،  نظـر 
کـرد. دیگـر مکانیـزم موجـود شـامل تخریب پراکسـیدهای واسـطه 
و خامـوش کـردن اکسـیژن یکتایـی اسـت. بـا ایـن حـال، امـکان 
برابـر  در  محافظـت  افزایـش  بـرای  مختلـف  مکانیزم هـای  تداخـل 

نـور وجـود دارد.

سـاختار شیمیایی به کار رفته
مـواد جذب کننـده نـور مـاوراء بنفـش، ترکیبـات آلـی بـدون رنگ 
بـا سـاختار آروماتیکـی نظیـر بنزوفنـون، بنزوتـری آزول، فنیـل تری 
آزین و مشـتقات آلفا-سـیانو-آکریلیک اسـید می باشـند. دی اکسـید 
تیتانیـوم کـه بـه عنـوان یـک مـاده مات کننـده متـداول در تولیـد 
الیـاف مصنوعـی مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد، جذب کننـده قـوی 
نـور ماوراء بنفـش نیـز بـه شـمار مـی رود ایـن مـواد، انـرژی مـاوراء 
بنفـش جذب شـده را بـه انـرژی حرارتـی تغییـر می دهند، بـه طوری 
کـه در مرحلـه اول، انـرژی زیـاد پرتـو مـاوراء بنفـش را جـذب و 
بـدون گسسـتن پیوندهـا )تخریـب نـوری(، بخـش زیـادی از آن را 

تبدیـل می کننـد. ارتعاشـی مولکول هـای جذب کننـده  انـرژی  بـه 
در مرحلـه بعـدی، مجـددا بـدون نیـاز بـه تخریـب لیف یـا رنگینه، 
انـرژی ارتعاشـی را بـه صـورت حرارتـی بـه مـواد اطـراف منتقـل 
بنفـش  مـاوراء  جذب کننـده  مـاده  مفیـد  اثـرات  دیگـر  می سـازند. 
تهیج شـده و  رنـگ  اسـت غیرفعـال کـردن کروموفورهـای  ممکـن 
ایـن  شـباهت های  و  تفاوت هـا  مقایسـه  باشـد.  رادیکال هـا  جـذب 
مـواد بـا ترکیبـات سـفیدکننده فلوروسـنتی کـه حـرارت و نـور مرئی 

را از جـذب انـرژی مـاوراء بنفـش تولیـد می کننـد، جالـب اسـت.
عیـب اصلـی مـواد جذب کننـده پرتـو مـاوراء بنفـش، قیمت نسـبتا 
بـاالی آنهـا و غلظـت زیـاد )2- ۰,5 درصـد وزن لیـف( مـورد نیـاز 
بـرای حفاظـت مؤثـر اسـت. لـذا ایـن مـواد، اغلـب در ترکیـب بـا 
بـرای  می شـوند.  اسـتفاده  نـوری  ثبـات  بهبوددهنـده  مـواد  دیگـر 
نیـز  تنگسـتنات  مولیبدینیـوم  فسـفورو  بازیـک، سـدیم  رنگینه هـای 

بهبود ثبات نوری

Textiledb.com :منبع
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علمی، تخصصی

بـه عنـوان عملیـات تکمیلـی محافظـت در برابـر نور مشـهور اسـت. 
دو گـروه از آنتـی اکسـیدان ها شـامل پایدارکننده هـای نـوری فنولی 
بازدارنـده  آمینـی  نـوری  پایدارکننده هـای  و   )HLPS( بازدارنـده 

می باشـند. کاربـردی  اهمیـت  دارای   )HALS(

کاربردها و روش های ارزیابی
بـا  همـراه  می تواننـد  بنفـش  مـاوراء  پرتـو  جذب کننـده  مـواد 
رنگـرزی یـا عملیـات تکمیـل بـه وسـیله روش هـای رمق کشـی یـا 
منسـوجات  ارزیابـی  مفیـد  شـیوه های  رونـد.  کار  بـه  پـد- خشـک 

روش هـای: شـامل  اتومبیـل  در  به کاررفتـه 
 SAE J1885 و AATCC، ISO 105 B01 – B06 و FAKRA

می باشـد.

رفع عیـوب تکمیل بهبوددهنده ثبات نوری
لیــف و  اســتثنای  بــه  از مــواد شــیمیایی کمکــی،  بســیاری 
بــاال(.  را کاهــش می دهنــد )جــدول   نــوری  ثبــات  رنگینــه، 

ــاری  ــواد آه ــای م ــق باقیمانده ه ــل و دقی ــن شستشــوی کام بنابرای
ــی، رنگــرزی  ــات مقدمات ــه در عملی ــواد کمکــی به کاررفت و تمــام م
ــب  ــی ترکی ــت. گاه ــت اس ــز اهمی ــا( حائ ــاپ )غلظت دهنده ه و چ
مــواد محافــظ نــوری بــا بافرهــای pH یــا مــواد محافــظ در برابــر 
اکســید شــدن زیــاد )بــا مــواد احیاکننــده ماننــد گلوکــز، دکســترین 
یــا NaNO3( یــا احیــا شــدن بیــش از حــد )مــواد اکســیدکننده از 

ــت. ــد اس ــید( مفی ــولفونیک اس ــزول س ــا- نیتروبن ــل مت قبی

خمی رنگینه  انتخاب 
برخـی از رنگینه هـای خمـی، مـواد محافـظ لیـف نامیده می شـوند 
و بعضـی دیگـر بـه لیـف آسـیب می رسـانند. کروموفور مـواد محافظ 
رنگینه هـای  ایـن  اسـت.  نیتـروژن  اتم هـای  حـاوی  غالبـا  لیـف 
را  مخـرب  مـواد  اثـر  و  خوبـی هسـتند  نـوری  ثبـات  دارای  خمـی 
خنثـی می کننـد. مـواد مخـرب و یـا محصـوالت حاصـل از تجزیـه 
نـوری آنهـا موجـب تسـریع تخریـب لیـف از طریـق فتولیـز )تجزیه 

شـیمیایی در اثـر نـور تابشـی( می شـوند.

مثال ها و نکته هاعوامل مؤثر بر ثبات نوری

عوامل تأثیرگذار بر ثبات نوری نوع نور )محتوی انرژی شامل زمان تابش، دوره 
به شدت توسط روش های آزمون ثبات نوری تنظیم می شود.تغییر از روشنایی تا تاریکی(

رنگینه و رنگدانه: نوع، غلظت و توزیع
ثبات نوری بهتر در غلظت باالتر و سطح مخصوص پایین تر رنگینه )ذرات 

رنگدانه، ثبات نوری بهتری از رنگینه های دارای توزیع مولکولی دارند(. توزیع 
متعادل رنگینه بر سطح مقطع لیف، در مقایسه با رنگرزی حلقه ای با رنگینه های 

متمرکز در نزدیک سطح لیف از ثبات نوری بهتری برخوردارند.

رنگ پریدگی سریع )رنگینه دیگر موجب تسریع تخریب نوری می شود، به ندرت ترکیب رنگینه
محافظ ثبات نوری.

نوع لیف
 PES نسبت به PA با رنگینه دیسپرس یکسان، دارای ثبات نوری بهتری 

می باشد. رنگینه کاتیونی بر PAN ثبات نوری بهتری نسبت به متاآرامید )برای 
مثال نومکس( دارد.

ثبات نوری بهتر با محتوی آب کمتررطوبت

ثبات نوری کمتر با دمای باالتر )برای مثال ثبات نوری حرارتی برای پارچه های حرارت
اتومبیل(

مواد همراه

کاهش ثبات نوری با دی اکسید تیتانیوم به عنوان ماده مات کننده )حتی با وجود 
اینکه یک ماده قوی جاذب ماوراء بنفش است( غلظت دهنده ها، مواد کمکی از 
قبیل بهبوددهنده ثبات مرطوب کاتیونی، مواد تراکمی فرمالدئید، مواد احیاکننده 

و اکسیدکننده و مواد کمکی بهبوددهنده ثبات نوری از این قاعده مستثنی 
می باشند.
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تغییرات عمده در پیش بینی عرضه و تقاضا
گزارش ماهانه کمیته مشورتی جهانی پنبه )اول اکتبر 2018(

جدیدتریـن  مجلـه:  مترجمیـن  گـروه 
جهانـی  مشـورتی  کمیتـه  پیش بینی هـای 
پنبـه حاکـی از آن اسـت کـه در فصـل زراعـی 
در  پنبـه  کشـت  سـطح  میـزان   2018-19
جهـان بـا 2 درصـد کاهـش بـه 33,4 میلیـون 
هکتـار خواهـد رسـید. همچنین انتظـار می رود 
راندمـان جهانـی تولیـد نیـز بـا کاهـش جزئـی 
کیلوگرم/هکتـار   777 بـه  درصـدی،  یـک 
برسـد. بـر ایـن اسـاس، راندمـان تولیـد پنبـه 
همچنـان حـول و حـوش میانگیـن 10 سـاله 
قـرار  می باشـد،  کیلوگرم/هکتـار   770 کـه  آن 
خواهـد داشـت و هیـچ چشـم اندازی مبنـی بـر 
افزایـش بهـره وری و راندمـان مـزارع، متصـور 
نیسـت. بـا توجـه بـه پیش بینـی کاهش سـطح 

کشـت، انتظـار مـی رود تولیـد جهانی پنبـه نیز 
بـا کاهـش 4 درصـدی بـه 26 میلیـون تـن در 

ایـن فصـل زراعـی بالـغ گـردد.

کشت و تولید
بـر اسـاس ایـن گـزارش، پیش بینی می شـود 
هنـد بـا سـطح کشـت 11,9 میلیـون هکتـاری 
پنبـه، از ایـن حیـث در جهـان پیشـرو باشـد و 
جهانـی  کشـت  سـطح  از  یک سـوم  از  بیـش 
پنبـه را بـه خـود اختصـاص دهـد. البتـه ایـن 
میـزان سـطح کشـت پنبـه در هنـد، از کاهـش 
2 درصـدی نسـبت بـه فصـل زراعـی گذشـته 
)18-2017( حکایـت می کنـد ضمـن اینکـه به 
دلیـل هجـوم آفـت کرم سـرخ، میـزان راندمان 

و تولیـد ایـن کشـور نیـز کمتـر خواهـد بـود. 
بـا احتسـاب اینکـه راندمـان تولیـد نسـبت بـه 
فصـل زراعی گذشـته بـدون تغییـر خواهد بود، 
میـزان تولیـد پنبـه در هنـد احتمـاال بـا کاهش 
5 درصـدی بـه اندکـی باالتـر از 6 میلیـون تن 

بالـغ خواهد شـد.
در مـورد ایـاالت متحـد آمریـکا نیـز انتظـار 
 6 کاهـش  بـا  پنبـه  تولیـد  میـزان  مـی رود 
درصـدی بـه رقـم 4,3 میلیون تن و سـطح زیر 
کشـت بـا کاهـش 5 درصـدی بـه 4,3 میلیون 
هکتـار در فصـل زراعـی 19-2018 برسـد. در 
ایـن کشـور، کاهـش راندمـان تولیـد در منطقه 
تگـزاس غربـی احتمـاال افزایـش راندمـان در 

دیگـر مناطـق را خنثـی خواهـد کـرد.
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 3,3 می شـود  پیش بینـی  چیـن،  مـورد  در 
پنبـه  کشـت  بـه  مـزارع  از  هکتـار  میلیـون 
 2 کاهـش  مبیـن  کـه  کنـد  پیـدا  اختصـاص 
درصـدی اسـت. بـا توجـه بـه کاهـش سـطح 
کشـت، انتظـار مـی رود میـزان تولیـد پنبه این 
 5,8 بـه رقـم  بـا کاهـش جزئـی  نیـز  کشـور 
میلیـون تـن بالـغ گـردد. در غـرب آفریقا و در 
شـرایطی کـه راندمـان تولیـد همچنـان اندک 
خواهـد بود، پیش بینی می شـود سـطح کشـت 
پنبـه بـا 3 درصـدی افزایـش بـه 3,1 میلیـون 
هکتـار و میـزان تولیـد بـا 7 درصـد افزایـش 
بـه 1,3 میلیـون تن برسـد. در مورد پاکسـتان 
نیـز سـطح کشـت پنبـه در رقـم 2,6 میلیـون 
هکتـار ثابـت باقـی خواهـد مانـد ولـی میـزان 
تولیـد احتمـاال بـا کاهش 3 درصـدی به 1,75 
میلیـون تـن کاهـش خواهـد یافـت کـه ایـن 
موضـوع از کاهـش دسترسـی بـه آب نشـئت 
تولیدکننـدگان  مـورد  در  همچنیـن  می گیـرد. 
مهـم نیمکـره جنوبـی، انتظـار مـی رود سـطح 
میلیـون هکتـار   1,2 بـه  برزیـل  پنبـه  کشـت 
افزایـش پیـدا کنـد و در مقابل، سـطح کشـت 
اسـترالیا بـه 250 هـزار هکتـار کاهـش یابـد.

مصرف و موجودی
بـر اسـاس بـرآورد فعلـی در مـورد مصـرف 
جهانـی پنبـه کـه بـر مبنـای رشـد اقتصـادی، 
و  وارداتـی  تقاضـای  سـرانه،  درآمـد  رشـد 

ظرفیـت ریسـندگی در جهـان شـکل گرفتـه، 
جهانـی  مصـرف  میـزان  می شـود  پیش بینـی 
بـه 27,6 میلیـون تـن افزایـش پیـدا کـرده و 
1,6 میلیـون تـن، بیـش از تولید جهانی باشـد. 
موجـودی  مـی رود  انتظـار  کـه  شـرایطی  در 
 2017-18 زراعـی  فصـل  در  پنبـه  جهانـی 
بـدون تغییـر مانده باشـد، اما میـزان موجودی 
در فصـل زراعـی 19-2018 احتمـاال به 17,2 
بـر  پیـدا خواهـد کـرد.  تـن کاهـش  میلیـون 
نسـبت  می شـود  پیش بینـی  اسـاس،  همیـن 
»موجـودی بـه مصرف« نیـز به رقـم 0,62 تا 
پایـان فصـل زراعـی مذکـور کاهش پیـدا کند 
کـه ایـن رقـم، پایین تریـن سـطح از موجودی 
 2010 -11 زراعـی  فصـل  از  بعـد  پنبـه، 

می شـود. محسـوب 
از  خـارج  پنبـه  موجـودی  مـی رود  انتظـار 
چیـن در رقـم 10,2 میلیـون تـن ثابـت باقـی 
چیـن  در  دوره  پایـان  موجـودی  امـا  بمانـد 
پیـدا  کاهـش  تـن  میلیـون   7,1 بـه  احتمـاال 
خواهـد کـرد که ایـن رقـم، پایین ترین سـطح 
می باشـد.   2011-12 زراعـی  فصـل  از  بعـد 
در حالـی کـه حـراج ذخایـر دولتـی پنبـه در 
چیـن در مـاه سـپتامبر نیـز ادامـه پیـدا کرده، 
پیش بینـی فعلـی حاکـی از آن اسـت که چین 
در فصـل زراعـی 19-2018 رقـم 2 میلیـون 
تـن پنبـه بـرای نیازهـای مصرفـی و ذخایـر 

خـود، وارد خواهـد کـرد.

واردات و صادرات
مشـورتی  کمیتـه  پیش بینـی  اسـاس  بـر 
ایـن محصـول  واردات جهانـی  پنبـه،  جهانـی 
آسـیای  و  آسـیایی  توسـط کشـورهای  عمدتـا 
جنـوب شـرقی انجـام خواهـد گرفـت. عـاوه 
بـر وارداتـی کـه چیـن انجـام می دهـد، انتظـار 
جـاری  زراعـی  فصـل  در  بنـگادش  مـی رود 
همچنیـن  کنـد.  وارد  پنبـه  تـن  میلیـون   1,8
تـن  میلیـون   1,7 ویتنـام  می شـود  پیش بینـی 
و اندونـزی 825 هـزار تـن پنبـه وارد نماینـد 
در  ایـن کشـورها  ریسـندگی  چراکـه ظرفیـت 

حـال افزایـش اسـت. 
از سـوی دیگـر، صـادرات جهانـی پنبـه نیـز 
در سـیطره ایـاالت متحـد آمریـکا خواهـد بـود 
و ایـن کشـور احتمـاال 3,5 میلیـون تـن پنبه در 
فصـل زراعـی 19-2018 بـه اقصا نقـاط جهان 
صـادر خواهـد کـرد. بعـد از ایـن کشـور، برزیل 
بـا 1,3 میلیـون تـن صـادرات و غـرب آفریقـا 
نیـز بـا 1,3 میلیـون تـن صـادرات پنبـه قـرار 
خواهنـد داشـت. در مـورد هنـد، پیش بینی فعلی 
از صـادرات حـدود یک میلیون تنی پنبه توسـط 
ایـن کشـور حکایت می کنـد هرچند نـرخ روپیه 
هنـد در قیـاس با دالر آمریـکا همچنان در حال 
تضعیـف شـدن اسـت. صـادرات پنبـه اسـترالیا 
نیـز که تـا اطاع ثانوی در دسـترس بـازار قرار 
نـدارد، احتمـاال بـه رقم 813 هزار تـن در فصل 

زراعـی جـاری کاهش پیـدا خواهـد کرد.

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

تغییرات ماهانهمیزانتغییرات ماهانهمیزانتغییرات ماهانهمیزانشرح

0,02-23,080,0026,910,2325,96تولید
0,20-0,0227,60-24,520,0026,91مصرف
8,120,009,030,039,930,28واردات
8,190,009,030,039,930,28صادرات

18,800,0018,800,0617,160,24موجودی آخر دوره
838890شاخص Cotlook A )سنت/پوند(
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اگرچـه بـرای کشـاورزان مازندرانـی کشـت 
بـه  اخیـر  دهـه  دو  در  گنـدم  و  کلـزا  برنـج، 
بـوده،  مقرون به صرفه تـر  اقتصـادی  لحـاظ 
امـا افزایـش قابـل توجـه قیمت هـا و کمبـود 
آب سـبب شـده کشـت پنبـه پـس از سـال ها 
فراموشـِی تدریجـی بـار دیگـر رونـق بگیـرد. 
پنبـه کاری در سـال های نـه چنـدان دور یکی 
مازنـدران  کشـاورزی  اصلـی  مشـغله های  از 
بـود و بـه همیـن دلیـل نیـز صنعـت نسـاجی 
در ایـن اسـتان رونـق فـراوان داشـت. صنعت 
کارخانه هـای  قبیـل  از  مازنـدران  نسـاجی 
و  بهشـهر  چیت سـازی  و  قائمشـهر  نسـاجی 
دیگـر کارخانه هـا و کارگاه هـا در اقصـی نقاط 
اسـتان سال هاسـت کـه بـه تاریخ پیوسـته اند، 
ولـی بازگشـت دوبـاره کشـت پنبـه بـه مزارع 
اسـتان، امیـد احیـای ایـن صنایع را هـم زنده 

کرد. خواهـد 
بـر اسـاس آمـار سـازمان جهـاد کشـاورزی 
45 هـزار هکتـار  50 تـا  مازنـدران، در دهـه 
زیـر کشـت  اسـتان هـر سـاله  زمین هـای  از 
پنبـه می رفـت ولـی سـطح زیـر کشـت ایـن 
هـزار   16 بـه حـدود   73 در سـال  محصـول 
هکتـار بـا تولیـد 27 هـزار تن و در سـال 93 
بـه یک هـزار و 600 هکتـار بـا تولیـد بـه 2 
هـزار و 700 تن و سـال گذشـته هـم به 400 
هکتـار کاهـش یافـت. کاهـش پنبـه کاری به 
عنـوان کشـت دوم مـزارع مازنـدران در همـه 
ایـن سـال ها در حالـی شـتاب گرفـت تـا بـه 
کشـت  مقابـل،  در  کـه  شـود  نزدیـک  صفـر 
دلیـل  بـه  برنـج  ماننـد  آب دوسـت  محصـول 
قیمـت مناسـب و تعریـف بسـته های حمایتـی 

ویـژه و همچنیـن کشـت دانه روغنـی کلزا به 
عنـوان کشـت دوم مـورد توجـه قـرار گرفت.
خشکسـالی و کمبـود بـارش کـه در دو سـال 
تـا  داد سـبب شـد  نشـان  رخ  بیشـتر  گذشـته 
شـهید  سـد  جملـه  از  اسـتان  مهـم  سـدهای 
رجایـی و سـد گلـورد تا 50 درصد کمتر نسـبت 
بـه سـال گذشـته ذخیـره آب داشـته باشـند و 
ایـن امر سـطح کشـت برنـج را در پایین دسـت 
ایـن سـدها طـی دو سـال گذشـته تـا 10 هزار 
هکتـار کاهـش داد. افزایـش بیـش از 2 برابری 
قیمـت وش پنبـه در سـال جـاری سـبب شـد 
مازنـدران  کشـاورزی  جهـاد  کارشناسـان  تـا 
پیش بینـی کننـد که امسـال سـطح کشـت پنبه 
بـا یک هـزار هکتـار افزایـش نسـبت بـه سـال 
گذشـته بـه یک هـزار و 400 هکتـار افزایـش 
بیابـد. زمان کشـت پنبـه به عنوان کشـت دوم 
در مازنـدران اوایـل خـرداد و برداشـت آن نیـز 

اواخـر شـهریور و اوایـل مهـر اسـت.
 

افزایش 2,5 برابـری قیمت، محرک اصلی
جهـاد  زراعـت  مدیـر  زمینـه،  ایـن  در 
کشـاورزی مازندران بـا بیان اینکـه قیمت هر 
کیلوگـرم وش پنبه در سـال جـاری از 2 هزار 
تومـان بـه بیـش از 5 هـزار تومـان افزایـش 
یافتـه اسـت، گفـت: بـه دلیـل کمبـود آب و 
زمین هـای  در  برنـج  کشـت  سـطح  کاهـش 
شـرق اسـتان پیش بینـی می شـود سـطح زیـر 
 400 و  هـزار  یـک  بـه  امسـال  پنبـه  کشـت 
هکتـار افزایـش بیابـد. حسـن عنایتی بـا بیان 
اینکـه کشـت پنبـه در زمین هـای کم بـازده و 
لـب شـور شهرسـتان های بهشـهر، گلـوگاه و 

بخشـی از زمین هـای سـاری انجام می شـود، 
افـزود: از آنجایـی کـه کشـت برنـج، کلـزا و 
گنـدم بـه لحـاظ اقتصـادی مقرون به صرفه تـر 
اخیـر  سـال  چهـار  در  اسـت،  بـوده  پنبـه  از 
سـطح کشـت این محصـول به کمتـر از 400 

هکتـار رسـید.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه جهـاد کشـاورزی 
همچنـان ترغیـب کشـاورزان بـه کشـت کلـزا 
را نیـز بـه عنـوان کشـت دوم مـزارع اسـتان در 
دسـتور کار دارد، گفت: امسـال برای کشـت کلزا 
هـم تـا سـطح 30 هـزار هکتـار هدف گـذاری 
کردیـم کـه نسـبت بـه سـال گذشـته 10 هـزار 
هـم  پنبـه  کشـت  ولـی  اسـت  بیشـتر  هکتـار 
بـا توجـه بـه قیمـت مناسـب ماننـد کلـزا مـورد 
توجـه کشـاورزان قرار گرفته اسـت. کشـاورزان 
مازندرانـی از هـر هکتـار زمین به طـور میانگین 
حـدود 3 تـن پنبـه برداشـت می کننـد و میـزان 
تولیـد ایـن محصـول در زمین هـای مرغـوب تا 

5 تـن می رسـد.
اقلیمـی،  تغییـرات  کارشناسـان  اعتقـاد  بـه 
کم آب دوسـت  محصـوالت  کشـت  بازگشـت 
ناگزیـر  مازنـدران  اسـتان  در  را  پنبـه  ماننـد 
کـرده اسـت و چنانچـه روند افزایشـی کشـت 
در سـال های آینـده هـم ادامـه یابـد، الزمـه 
تـداوم آن برنامه ریـزی بـرای خریـد محصول 
پنبـه از کشـاورزان اسـت. همچنیـن بـا رونـد 
افزایشـی کشـت پنبـه که امسـال آغاز شـده، 
ایـن پرسـش مطـرح می شـود کـه آیـا صنعت 
یـک  عنـوان  بـه  هـم  مازنـدران  نسـاجی 
صنعـت نوسـتالوژیک بـا بافته هـای ویـژه اش 

در اسـتان دوبـاره پـا خواهـد گرفـت؟

بازگشت کشت پنبه به اراضی مازندران
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پیش بینی  امسال  گفت:  مسئول  مقام  یک 
تصفیه شده  پنبه  تولید  میزان  که  می شود 
قابل مصرف صنعت نساجی همانند سال گذشته 
حسین  محمد  برسد.   تن  هزار   55 تا   50 به 
کاویانی مدیر عامل صندوق پنبه ایران در گفتگو 
با خبرنگاران، نیاز ساالنه صنایع نساجی را 120 
هزار تن اعام کرد و افزود: طبق سنوات گذشته 
با احتساب تولید داخل، 60 تا 65 هزار تن پنبه 

مورد نیاز صنعت نساجی باید وارد کشور شود.
کاویانی با اشاره به اینکه در شش ماه ابتدای 
است،  شده  کشور  وارد  پنبه  تن  هزار   30 سال 
اقتصادی  مساعد  شرایط  صورت  در  کرد:  بیان 
پیش بینی می شود که 30 هزار تن پنبه دیگر وارد 
کشور شود. این مقام مسئول از آغاز برداشت پنبه 
استان های  گفت:  و  داد  خبر  گلستان  استان  در 
فارس، سمنان و اردبیل نیز از اول آبان به تدریج 
وی سطح  کرد.  خواهند  شروع  را  خود  برداشت 
و  را 74 هزار هکتار اعام کرد  پنبه  زیر کشت 
افزود: سطح زیر کشت پنبه نسبت به سال های 

قبل تفاوت چشمگیری نداشته است.
به گفته کاویانی امسال در استان های گلستان و 
خوزستان به سبب شیوع آفت تا حدودی تولید پنبه 
دچار آسیب شده است، درحالی که در استان های 
به  فارس  و  رضوی  خراسان  شمالی،  خراسان 
مناسب  عملکرد  تولید،  مراکز  مهم ترین  عنوان 
زمره  در  ایران  اینکه  به  اشاره  با  کاویانی  است. 
تولیدکنندگان پنبه در جهان به شمار می رود، اظهار 
کرد: این درحالی است که واردات و قاچاق بی رویه 
از  بسیاری  شدن  نیمه تعطیل  و  تعطیل  پوشاک، 

صنایع نساجی را به همراه داشته است.
مدیرعامل صندوق پنبه ادامه داد: علیرغم مازاد 

تولید، مجوز واردات پنبه در سال 82 صادر شد 
کشاورزان  تا  شد  موجب  امر  این  نهایت  در  که 
رغبتی به کشت پنبه نداشته باشند. وی با انتقاد 
از ثبات نرخ خرید تضمینی وش پنبه در سال های 
اخیر افزود: این در حالی است که هم اکنون هر 
کیلو محصول با نرخ 5 تا 5 هزار و 200 تومان 
که  می شود  خریداری  خصوصی  بخش  توسط 
کشت  زیر  سطح  شرایط،  این  با  می رود  انتظار 
به  نیاز  و  افزایش  آینده  زراعی  سال  برای  پنبه 

واردات کاهش یابد.
پتانسیل خودکفایی  اینکه  به  اشاره  با  کاویانی 
اگر  کرد:  بیان  دارد،  وجود  کشور  در  پنبه  تولید 
محصوالت  سایر  همانند  پنبه  تضمینی  قیمت 
کشاورزی مناسب باشد، به سبب افزایش سطح 
از تولید  نیاز کشور  پنبه، صد در صد  زیر کشت 
تولید  پتانسیل  که  چرا  شد  خواهد  تامین  داخل 
مقام  این  دارد.  وجود  کشور  در  پنبه  صادرات  و 
پنبه  آنکه  به  توجه  با  افزود:  ادامه  در  مسئول 
از  باالتر  درصد   55 تا    50 کشاورزان  تولیدی 

خریداری  کشاورزان  از  تضمینی  خرید  قیمت 
کشاورزان  رغبت  می تواند  امر  این  می شود، 
وی  برد.  باال  را  کشت  زیر  سطح  افزایش  به 
نبود  و  اخیر  سال های  در  پنبه  بی رویه  واردات 
پنبه  افزایش قیمت خرید تضمینی وش  تناسب 
با هزینه های تولید و تورم را دلیل اصلی کاهش 

تولید پنبه در کشور اعام کرد.
کاویانی با اشاره به ضرورت تناسب قیمت میان 
نخ و پنبه با لباس تولیدی صنایع نساجی گفت: 
از اشتغال زاترین صنایع در  صنعت نساجی یکی 
دلیل  به  متاسفانه  که  می رود  شمار  به  کشور 
قاچاق بی رویه پوشاک با تمام ظرفیت خود کار 
با  پایان  در  پنبه  صندوق  مدیرعامل  نمی کند. 
اشاره به تاثیر افزایش کیفیت در کاهش وارداتی 
قانونی و غیرقانونی پوشاک تصریح کرد: صنایع 
نساجی با افزایش کیفیت تولید محصوالت خود 
می تواند رغبت خریداران را به خرید لباس داخلی 
واردات  کاهش  در  امر  این  که  دهند  افزایش 

پوشاک تاثیر بسزایی دارد.

نرخ خرید تضمینی پنبه باید افزایش یابد
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در  چین  آنکه  از  بعد  پوشاک«،  و  نساجی  »صنعت  ماهنامه  گزارش  به 
کشاکش جنگ تجاری خود با آمریکا، تعرفه اضافی برای واردات الیاف پنبه 
از ایاالت متحد اعمال کرده، ممکن است واردات پنبه چین از هند جهش 
5 برابری داشته باشد. در حال حاضر، تجار هندی وارد قراردادهای آتی با 
خریداران چینی شده اند تا حدود 1,2 میلیون عدل پنبه بین ماه های نوامبر 
2018 تا ژانویه 2019 تحویل چین دهند. با این حال، کاهش احتمالی تولید 
حداقل  بودن  باال  نیز  و  موجودی  کمبود  آینده،  زراعی  در فصل  هند  پنبه 
قیمت حمایتی دولت، ممکن است صادرات پنبه هند را در چشم انداز آینده 

کاهش دهد. 
با توجه به حداقل قیمت حمایتی جدید، قیمت های پنبه هند جهش عجیب 
28 درصدی را تجربه خواهند کرد که با در نظر گرفتن نسبت تبدیل حدود 
از قیمت های  باالتر  پنبه تکمیل شده در هند 20 درصد  قیمت  33 درصد، 
فعلی پنبه در جهان خواهد بود. با چنین قیمتی، صادرات پنبه هند غیررقابتی 
نفع  به  را  شرایط  اندکی  می تواند  روپیه  ارزش  کاهش  هرچند  بود،  خواهد 

صادرات پنبه این کشور تغییر دهد.
این  و  کرده  پیدا  کاهش  چین  پنبه  موجودی  که  داشت  توجه  باید 
خالص  به صورت  خود،  پوشاک  بخش  تقاضای  تامین  منظور  به  کشور 
پیشی  آن  صادرات  از  کشور  این  پنبه  واردات  و  است  پنبه  واردکننده 

عدل  میلیون   35 چین  پنبه  ساالنه  تولید  حاضر  حال  در  است.  گرفته 
عدل  میلیون   50 حدود  کشور  این  ساالنه  مصرف  که  حالی  در  است 
به سیاست جدید چین مبنی  با توجه  از طرف دیگر،  برآورد شده است. 
میزان  نتوانسته  کشور  این  خوراکی،  محصوالت  و  غذا  روی  تمرکز  بر 
پشتیبان  پنبه  ذخایر  دهد.  افزایش  اخیر  سال های  در  را  خود  پنبه  تولید 
تولید  مقابل،  در  است.  رفتن  بین  از  حال  در   2015 سال  از  نیز  چین 
فصل  از  بیشتر  درصد   7 حدود   2017-18 زراعی  فصل  در  هند  پنبه 
نیز  جاری  زراعی  فصل  در  کشور  این  تولید  میزان  و  بوده  قبلی  زراعی 
یک  می تواند  هند  لذا  بود.  خواهد  گذشته  زراعی  فصل  مشابه  تقریبا 

باشد. چین  برای  پنبه  بالقوه  تامین کننده 

گزینه دیگر: استرالیا
البته عاوه بر هند، استرالیا نیز می تواند از افزایش تنش های تجاری بین 
تولیدکنندگان  که  باعث شده  تعرفه ها  افزایش  منتفع شود.  چین  و  آمریکا 
چینی به دنبال منابع جایگزین برای خرید و واردات پنبه باشند. تعرفه های 
اعمالی بر واردات پنبه آمریکا به چین، اکنون به 26 درصد برای سهمیه 8 
میلیون و 90 هزار تن رسیده و برای واردات بیش از سهمیه، این تعرفه به 
65 درصد نیز افزایش پیدا می کند. همین موضوع، فرصتی را برای بخش 

پنبه استرالیا فراهم کرده است.
استرالیا در فصل زراعی 18-2017 رقم 872 هزار تن پنبه صادر کرده است 
و برای فصل زراعی 19-2018، افزایش 2 درصدی صادرات پنبه این کشور 
پیش بینی شده است. چنانچه چین تعرفه های واردات را برای کشورهای غیر 
از آمریکا کاهش دهد، آنگاه فرصت های خوبی برای آژانس های کشاورزی 
استرالیا جهت صادرات پنبه فراهم خواهد شد. البته پیش بینی شده که سطح 
درصدی   50 افت   2018-19 زراعی  فصل  در  استرالیا  در  پنبه  زیر کشت 
این  در  میانگین  از  کمتر  بارندگی  دلیل  به  کاهش،  این  که  باشد  داشته 
کشور، اتفاق خواهد افتاد. با این حال، راندمان تولید پنبه کاران استرالیایی به 
باالترین رقم طی 16 سال اخیر رسیده است. در حال حاضر، راندمان مزارع 
آبی این کشور، از تمامی کشورهای مهم تولیدکننده پنبه در جهان باالتر 
است. الزم به ذکر است بخش پنبه استرالیا ساالنه حدود 900 هزار تن تولید 

می کند که تقریبا 100 درصد آن صرف صادرات می شود.

هند و استرالیا، تامین کنندگان جدید پنبه چین؟
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مدیریت زنجیره تأمین پایدار )SSCM( در صنعت نساجی
تهیه و تنظیم: محمود حکمتیان، دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت

چکیده
زنجیـره تأمیـن پایـدار لـزوم توجـه تـوأم بـه مباحـث زیسـت  محیطی 
شـبکه  ای  سـازمان های  در  اقتصـادی  عملکـرد  کنـار  در  اجتماعـی  و 
را گوشـزد می  کنـد. سـازمان شـبکه ای اصطاحـا بـه مجموعـه ای از 
بنگاه هـا گفتـه می شـود کـه بـا تأمین کننـدگان، فروشـندگان و حتـی 
به کارگیـری  باشـند.  داده  تشـکیل  را  همـکار  شـبکه ای  خـود  رقبـای 
بـا کاهـش پیچیدگـی درونـی هـر شـرکت عضـو،  ارتبـاط شـبکه ای، 
باعـث افزایش سـرعت، کارایـی اقتصـادی و انعطاف پذیری کل شـبکه 

می شـود.
بهبـود مدیریـت زنجیـره تامیـن پایدار برای توسـعه شـرکت های فعال 
در صنعـت نسـاجی و توجـه به اثرات محیط زیسـت بسـیار حائـز اهمیت 
اسـت. مدیریـت زنجیـره تأمیـن پایدار، بـا توجه بـه پیچیدگـی ذاتی آن 
نیـاز بـه تجزیـه و تحلیـل مـداوم وضعیـت داخلـی و خارجـی شـرکت و 
تصمیم گیـری در آن مـورد دارد کـه در ایـن زمینـه انتخـاب اسـتراتژی 

مناسـب و تخصیـص منابـع در کاهـش ریسـک پذیری مهم اسـت. 
در SSCM بـا اسـتفاده از پشـتیبانی انـواع ابزارهـا بـه سـاده کـردن 
فرآیندهـای سـاختار سـازمانی پرداختـه می شـود. )طراحـي سـاختار بـر 

شـکل دهي سـاختار رسـمي سـازمان متمرکـز اسـت(

کلمـات کلیدی: مدیریت زنجیره تأمین پایدار، صنعت نسـاجی 

مقدمه
فضـای کسـب وکار جوامـع کنونـی بـه گونـه ای اسـت که سـازمان ها 
دنبـال   بـه  پیوسـته  توسـعه خـود،  و  بقـا  بـرای  تـا  را مجبـور سـاخته 
کسـب مزایـای رقابتـی و کاهـش هزینه هـای خـود باشـند. از ایـن رو  
بـه سـمت مدیریت هـای جدیـدی چـون مدیریـت زنجیـره تأمیـن روی 
آورده انـد. امـا ایـن فضاهـای پیچیـده، باعـث مشـکات عدیـده هـم 
بـرای سـازمان ها و هـم بـرای جامعـه انسـانی شـده اسـت. سـازمان ها 
از روش هـای نویـن  ایـن مشـکات بـه سـمت اسـتفاده  جهـت حـل 
مدیریتـی سـوق یافته انـد. ایـن روش نوین به عنـوان مدیریـت زنجیره 

تأمیـن پایـدار معرفی شـده اسـت.

مفهـوم مدیریت زنجیره تامین پایدار
زنجیـره تأمیـن پایـدار سـبب بهبـود عملکـرد طوالنی مـدت زنجیـره 
تأمیـن جهـت رفـع مشـکات اجتماعی، اقتصـادی و زیسـت محیطی در 
زنجیـره تأمیـن سـنتی می شـود. شـیوه ای اسـت مدیریتی کـه منجر به 
عملکـرد موثـر سـازمان در زمینـه کیفیـت، رضایت مشـتری، بهره وری 

و... در کل زنجیـره تأمیـن می شـود.

ابعـاد گوناگون زنجیره تامین پایدار

معیارهـای  بـه  بیشـتر  پایـدار  تامیـن  زنجیـره  اجتماعـی:  بعـد   *
رقابتـی توجـه دارد و معیارهـای آن شـامل کیفیـت، زمـان، سـرعت و 

رضایـت مشـتری اسـت.
* بعـد اقتصـادی: شـامل هزینـه، بهـره وری، درآمد هـای زیسـت 

می  باشـد. زیسـت محیطی  هزینه هـای  و  محیطـی 
* بعـد زیسـت محیطـی: میـزان انتشـار ضایعات در کسـب وکار 
میـزان  گلخانـه ای،  گازهـای  انتشـار  شـامل  کـه  می گیـرد.  بـر  در  را 
مصـرف انـرژی، تولیـد ضایعـات، به کارگیـری مـواد و قطعـات سـمی 

می  باشـد. خطرنـاک  و 
* بعـد فنـی و تکنولوژیکـی: مقرون به صرفـه بـودن مـواد اولیـه 

را مـورد بحـث و بررسـی قـرار می دهد.
* بعـد سیاسـی: فرمول پیاده سـازی و اجـرای راهکارهای توسـعه 

پایـدار را ارائـه می  دهد.

ضرورت پیاده سازی زنجیره تأمین پایدار در سازمان ها
جوامع انسـانی در پی زندگی سـالم در محیط زیسـت سـالم و به دور 
از آلودگـی و بیمـاری هسـتند و بـدون یـک مدیریـت پایـدار، همچنان 
زیسـت محیطی  و  اقتصـادی  اجتماعـی،  مشـکات  در  غـرق  جوامـع 
ناشـی از رویکردهـای غلـط خـود خواهنـد بود. در مقایسـه بـا مدیریت 
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زنجیـره تامیـن سـنتی کـه بـر عملیـات مالـی و اقتصـادی کسـب و کار 
عوامـل  بررسـی  بـه  پایـدار  تامیـن  زنجیـره  مدیریـت  تاکیـد می کنـد، 
و  تامیـن  زنجیـره  حـوزه  در  زیسـت محیطی  و  اجتماعـی  اقتصـادی، 

می پـردازد. لجسـتیک 

چارچـوب مدیریت زنجیره تامین پایدار
بـه صـورت  ایـن چارچـوب طـی سـال های گذشـته توسـط محققـان 
یـک چرخـه شـش قسـمتی تعریف شـده که شـامل تامیـن منابـع، تبدیل، 
حمل ونقـل، تولیـد ارزش، مشـتریان و بازیافـت می باشـد. در واقـع فرآینـد 

مدیریـت زنجیـره تامیـن پایـدار شـامل مراحـل زیـر می گـردد: 

مدیریـت زنجیـره تامیـن سـبز، مدیریـت زنجیـره تامیـن انعطاف پذیـر 
و مدیریـت زنجیـره تامیـن نـاب از روش هـای نویـن مدیریتـی زنجیره 
تامیـن، جهـت پایـدار کـردن زنجیـره تامیـن اسـت کـه در ادامـه بـه 

می پردازیـم: آن  معرفـی 

مدیریـت زنجیـره تامیـن سـبز: مدیریـت زنجیـره تامین سـبز 
توسـط انجمـن پژوهـش صنعتـی دانشـگاه ایالتـی میشـیگان در سـال 
1996 معرفـی شـد کـه در واقـع مـدل مدیریـت نوینـی بـرای حفاظت 
از محیـط زیسـت اسـت. مدیریـت زنجیـره تامیـن سـبز از منظـر چرخه 
عمـر محصـول شـامل تمامـی مراحـل از مـواد اولیه، طراحی و سـاخت 
و  از محصـول  اسـتفاده  ونقـل،  و حمـل  فـروش محصـول  محصـول، 
بازیافـت محصـوالت می باشـد. بـا اسـتفاده از مدیریـت زنجیـره تامیـن 
و فنـاوری سـبز، سـازمان می توانـد تاثیـرات منفـی زیسـت محیطـی را 

کاهـش داده و بـه اسـتفاده مطلـوب از منابـع و انـرژی دسـت یابـد.

مدیریـت زنجیره تامیـن انعطاف پذیـر: مدیریت زنجیـره تامین 

انعطاف پذیـر بـه سیسـتم ایـن امـکان را می  دهـد کـه در بخش هایـی 
هماننـد منابـع، حمـل و نقـل و... برابـر تغییـرات انعطاف پذیر باشـد.

مدیریـت زنجیـره تامیـن نـاب: رویکـرد مدیریـت نـاب، برای 
نخسـتین بـار توسـط شـرکت تویوتا موتـور ژاپن در سـال 1998 مطرح 
شـده و توسـعه یافتـه اسـت کـه منجـر بـه حـذف ضایعـات و کاهـش 
تلفـات در زنجیـره تامیـن و افزایـش کیفیـت و سـر وقت بـودن مراحل 
زنجیـره تامیـن می شـود. یکـی از مسـائل معاصـر، کاهـش سـرب زباله 
وظایـف  از  کـه  اسـت  زیسـت محیطی  عملکـرد  ارتقـای  منظـور  بـه 
مدیریـت نـاب می باشـد. بنابرایـن مدیریـت نـاب، معیارهـای اجتماعـی 

و اقتصـادی پایدارکننـده یـک زنجیـره تامیـن اسـت.

مبحث SSCM در صنعت نسـاجی
مبحـث مدیریـت زنجیـره تأمیـن پایـدار در صنعـت نسـاجی تبدیل به 
مسـئله ای حائـز اهمیـت شـده اسـت؛ بـا در نظـر گرفتـن ایـن واقعیـت 
در  پوشـاک  و  نسـاجی  در صنعـت  فعـال  کـه مخصوصـا شـرکت های 
معـرض مشـکات زیسـت محیطی و اجتماعـی در هـر دو مرحلـه تولیـد 
و کل زنجیـره تامیـن اسـت. راهکارهـای غلـط در صنعـت نسـاجی و 
پوشـاک سـبب افزایـش آلودگـی هـوا و سـوخت های فسـیلی و کمبـود 
آب و کاهـش مـواد اولیـه و تغییـر شـرایط آب و هوایـی می گـردد کـه 
تولیـد  می کنـد.  روبـه رو  جـدی  زیسـت محیطی  مسـائل  بـا  را  جهـان 
الیـاف بشـر سـاخت کـه غیـر تجدیدپذیـر می باشـد، بـه طـور گسـترده 
اسـتفاده می شـود و عـاوه بـر مصـرف مقادیـر زیـاد انـرژی و ایجـاد 
از  نمونـه ای  می گـردد،  گلخانـه ای  گازهـای  تولیـد  سـبب  پسـاب، 

تاثیـرات اسـت.
چالش هـای اجـرای SSCM در صنعـت نسـاجی شـامل مـوارد زیـر 

می باشـد:

- مدیریـت مناسـب در زنجیـره تامیـن بـه منظـور حداقـل رسـاندن 
تولیـد. هزینه هـای  و  کار  نیـروی 

کـه  پوشـاک  جملـه  از  فصلـی  محصـوالت  فـروش  مدیریـت   -
می بایسـت در بـازه زمانـی کوتـاه بـه اجـرای سـریع اسـتراتژی مـد در 

کـرد. مبـادرت  کاال  عرضـه  زنجیـره 
بنابرایـن هـدف اصلـی ایـن مقالـه، اجـرای راه حل هـای قابل عرضـه 
و تاثیرگـذار و قابـل اندازه گیـری در عرضـه مدیریـت زنجیـره تامیـن 

پایـدار در کسـب و کار صنعـت نسـاجی می باشـد.

SSCM NIKE در  تجربه شرکت 
Nike بزرگتریـن تولیدکننـده کفـش و وسـایل ورزشـی در  شـرکت 
جهـان اسـت. تحـوالت دهـه گذشـته موجـب شـده شـرکت Nike به 

آبان 97، شمــــاره 294 صنعت نساجی و پوشاک72



مقاله علمیخبرنامه

برندهـای پیشـرو جهـان تبدیـل شـود. اسـتراتژی های رشـد  از  یکـی 
NIKE بـر پایـه چهـار سـتون بنـا شـده: 

نـوآوری زیسـت محیطی در محصـوالت؛ بازیافـت مـواد و محصوالت؛ 
بهبـود کیفیـت محصـول؛ پاسـخگو بـودن در قبـال مشـکات اجتماعی 

از طریـق همـکاری بـا ذینفعان.

بهبـود مدیریت زنجیره تأمین پایدار در صنعت نسـاجی
SSCMدر  سـازی   پیـاده  و  توسـعه  منظـور  بـه  بخـش  ایـن  در 
شـرکت های فعـال صنعـت نسـاجی مدلـی مطابـق شـکل )1( پیشـنهاد 
و  اثربخشـی  افزایـش  بـه  می تـوان  آن  مزایـای  از  کـه  می گـردد 
بهـره وری در زنجیـره تامیـن اشـاره نمـود. ابعـاد گوناگـون به کارگیری 

بـه شـرح زیـر اسـت: تامیـن  مـدل فوق الذکـر در زنجیـره 

توسـعه چشـم انـداز و ماموریـت: تدویـن سیاسـت پایـدار در 
مدیریـت زنجیـره تامیـن کـه از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت.

ایجـاد ارزش بـرای ذینفعـان: هنگامـی کـه شـرکت ها بـه نیازهـای 
خـود و انتظـارات سـایرین آگاهـی داشـته باشـند ایجـاد ارزش بـرای 
ذینفعـان امکان پذیـر اسـت کـه ایـن امـر در گـرو ارتباطـات مناسـب با 

می باشـد.  کسـب وکار  شـرکای 
همـکاری بـا تامین کننـدگان: در بـازار رقابتـی توجـه بـه تمـام 
ابعـاد محصـول، تحویـل، کیفیـت و انعطـاف پذیری و زمان پاسـخ دهی 
از طریـق طراحـی موثـر و بهره بـرداری از زنجیـره تامیـن می بایسـت 
مهم تریـن  از  یکـی  تامین کننـده  ارزیابـی  و  انتخـاب  شـود.  گنجانـده 
اجـزای زنجیـره تامین می باشـد کـه تعهـدات درازمدت و  حفـظ روابط 
میـان شـرکا علی الخصـوص در صنعـت نسـاجی بسـیار حائـز اهمیـت 

می باشـد.
ابتـدای ایـن مبحـث بـه  مدیریـت و نـوآوری تکنولـوژی: در 

می پردازیـم: سـبز  محصـول  از  تعریفـی 
تولیـد  بـه  اقـدام  زیسـت  محیـط  از  حمایـت  بـرای  تولیدکننـدگان 
بـرای  را  آسـیب  و  ضـرر  کمتریـن  کـه  می نماینـد  محصوالتـی 
محیط زیسـت بـه همـراه دارد. از سـوی دیگـر تمایـل بـه خریـد ایـن 
نـوع محصـوالت توسـط مصرف کننـدگان بیشـتر شـده اسـت کـه بـه 
ایـن نـوع از محصـوالت، محصـول سـبز گفتـه می شـود. بـا افزایـش 
مـداوم  بطـور  نسـاجی  صنعـت  شـرکت های  جهانـی،  رقابـت  فشـار 
مجبـور بـه توسـعه و نـوآوری به منظـور افزایـش رقابت محصول سـبز 
ماننـد طراحـی محصـول بـا کیفیـت، خدمـات تکنولوژیکـی و قابلیـت 

می  باشـند.  اعتمـاد 
توسـعه  بـرای  نـوآوری  قابلیـت  بتوانـد  بایـد  شـرکت ها  قبیـل  ایـن 
اشـاعه  و  ایجـاد  تسـهیل  جدیـد،  تکنولوژی هـای  تجاری سـازی  و 
مزایـا  تقویـت  همچنیـن  و  سـازمان  در  تکنولوژیکـی  نوآوری هـای 

فناوری هـای  انـواع  شـامل  تکنولـوژی  نماینـد.  ایجـاد  را  رقابتـی 
ارتباطـات و اطاعـات، و همچنیـن تکنولوژی هـای فنـی مورد اسـتفاده 

می  باشـد.  خـاص  صنعـت  یـک  در 
نـوآوری تکنولوژیـک می توانـد یـک روشـی جدیـد یـا توانایـی تولیـد 
یـک روش بـرای تولیـد محصـوالت، فرآیندهـا، خدمات جدیـد و به روز 
می بایسـت  تامیـن  زنجیـره  در  نسـاجی  صنعـت  کارآفرینـان  باشـد. 
بـه منظـور بهبـود تولیـد و فرآیندهـای حمـل و نقـل توجـه ویـژه بـه 
حمل ونقـل سـازگار بـا محیـط زیسـت به سـبب کاهـش تولیـد گازهای 
گلخانـه ای و بهبـود بهـره وری انـرژی و کاهـش هزینـه داشـته باشـند.

اجرای ایزو 14001
الزاماتـی  و  اسـت  زیسـتی  محیـط  مدیریتـی  سیسـتم   14001 ایـزو 
را جهـت حفـظ محیـط زیسـت و پایـداری آن مشـخص کـرده اسـت. 
می تواننـد  کـه  می دهنـد  انجـام  فعالیت هایـی  سـازمان ها  از  بسـیاری 
اثرات زیسـت محیطی داشـته باشـد. این اسـتاندارد سـعی در شناسـایی 
زیسـت  محیـط  روی  بـر  می توانـد  کـه  دارد  سـازمانی  فعالیت هـای 
راهنمایی هایـی  )جنبه هـای زیسـت محیطی( و سـپس  باشـد  تاثیرگـذار 
را جهـت کاهـش تاثیـرات آنهـا بـر محیـط زیسـت و یـا از بیـن بـردن 
جنبه هـای  کنتـرل  جهـت  سـازمان  عبارتـی  بـه  می دهـد.  ارائـه  آنهـا 
زیسـت محیطی فعالیـت خـود نیازمنـد اسـتقرار ایـن سیسـتم مدیریتـی 

می  باشـد تـا تمـام فعالیت هـا تحـت کنتـرل سـازمان باشـد. 
الزامـی وجـود نـدارد کـه  ایـزو 14001  جهـت پیاده سـازی سیسـتم 
عمـده فعالیـت سـازمان مربـوط بـه محیط زیسـت باشـد بلکـه می تواند 
حتـی یـک سـازمان یـا شـرکت خدماتـی کـه بخشـی از فعالیت هـای 
کنـد،  وارد  را  اثراتـی  زیسـت  محیـط  بـه  می توانـد  هـم  آن  کوچـک 
جهـت ارتقـای حفـظ محیـط زیسـت و تقویـت سیسـتم مدیریتـی خـود 

ایـن سیسـتم را در سـازمان پیاده سـازی کنـد.
اجـرا و طراحـی دقیـق ایـزو 14001 و پایبنـدی بـه آن، می توانـد نقـش 
مهمـی در مدیریـت زنجیـره تامیـن پایـدار ایفا نمایـد. اسـتفاده از محصول 
سـبز در جوامـع امـروزی نـه تنهـا بـرای حفـظ محیط زیسـت بسـیار مهم 
و حیاتـی بـه شـمار مـی  رود بلکـه بـه سـامت مصرف کننـدگان توجـه 

می نمایـد و سـبب بهبـود در سراسـر زنجیـره می  شـود.
ایـن اسـتاندارد کـه الزاماتـی را بـرای حفاظـت از محیـط زیسـت و 
جلوگیـری از آسـیب رسـاندن آالینده هـای شـرکت ها بـه محیـط دارد، 
اسـتقرار  تولیـدی و چـه خدماتـی  می توانـد در تمـام سـازمان ها، چـه 
یابـد. بنابرایـن اندازه گیـری عوامـل آالینـده ماننـد گازهـای خروجـی، 

پسـاب ها و... نیـز در زمـره الزامـات ایـزو 14001 می  باشـد.

ریسک مدیریت 
تاکنـون توافقـی در زمینـه تعریـف مدیریـت ریسـک زنجیـره تأمیـن 
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وجـود نداشـته اسـت. امـا در مـورد اجـزای مدیریـت ریسـک زنجیـره 
تأمیـن، اتفـاق نظـر وجـود دارد بـه طـوری کـه اکثـر تعاریـف موجـود 

حـاوی مـوارد زیر هسـتند:

ویژگی هـای  و  علـل  شـامل  ریسـک:  مدل سـازی  و  شناسـایی   -
و  می شـوند  ریسـک  پیدایـش  سـبب  کـه  عواملـی  می باشـد.  ریسـک 
میـزان تاثیـر آن هـا بـر کارایـی و اثربخشـی عملکـرد زنجیـره تأمیـن 

می دهـد. نشـان  را 

- تجزیـه و تحلیـل ریسـک، ارزیابـی و اندازه گیـری تاثیـر آن: ایـن 
مرحلـه شـامل ارزیابـی احتمـال وقـوع و نتایـج منطقـی حاصـل از آن 

می باشـد.

ایجـاد و مـورد توجـه قـرار دادن سـناریوهای  - مدیریـت ریسـک: 
انتخـاب  مربوطـه،  معیارهـای  تشـخیص  راه حل هـا،  و  جایگزیـن 

برمی گیـرد. در  را  آن هـا  بکارگیـری  بـرای  تعهـد  و  راه حل هـا 

- پایـش و ارزیابـی ریسـک: عبـارت از کنتـرل و مدیریـت راه حل هـا 
و ارزیابـی تاثیرشـان بـر عملکـرد سـازمان می باشـد.

در شـکل )1( مـدل بهبودیافتـه مدیریـت زنجیـره تأمیـن پایـدار در 

صنعـت نسـاجی نشـان داده شـده اسـت. محدودیت هـا و کاسـتی های 
مـدل مذکـور عبارتنـد از: هزینـه بسـیار زیـاد و مـدت زمـان طوالنـی 
سـرمایه گذاری؛ عـدم اجـرا در سـطح چهانـی؛ دخالـت مدیـران ارشـد 
زنجیـره  سراسـر  در  ذینفعـان  همـکاری  و  مشـارکت  عـدم  سـازمان؛ 

تامیـن.

بحث
ایـن تحقیـق بـه دنبـال ارزیابـی عوامـل موثـر بـر بهبـود عملکـرد 
عوامـل  کـه  می باشـد  نسـاجی  صنایـع  در  تامیـن  زنجیـره  مدیریـت 
مدیریـت  اطاعـات،  مدیریـت  از:  بودنـد  عبـارت  شناسایی شـده 
ایـن  نشـان دهنده  تحقیـق  یافته هـای  روابـط.  مدیریـت  و  لجسـتیک 
عملکـرد  بهبـود  در  تاثیـر  بیشـترین  اطاعـات  مدیریـت  کـه  اسـت 
مدیریـت زنجیـره تامیـن را در صنایـع نسـاجی دارا می باشـد.  همچنین 
در حـوزه لجسـتیک تهیـه مـواد خـام و نگهـداری بایسـتی مـورد توجه 
میـان  ارتبـاط  بـه  می تـوان  قابل توجـه  مـوارد  دیگـر  از  گیـرد.  قـرار 
شـرکا، اعتمـاد متقابـل، نگهـداری، پشـتیبانی، توزیـع بهینـه، گـردش 

انتقـال صحیـح اطاعـات اشـاره کـرد. مناسـب و 

گیری نتیجه 
هـدف ایـن مقالـه در وهلـه اول معرفـی شـیوه های نویـن مدیریتـی 
تحقـق  هـدف  بـا  نـاب  و  انعطاف پذیـر  سـبز، 
می باشـد.  پایـدار  تامیـن  زنجیـره  مدیریـت 
شناسـایی  مقالـه  ایـن  در  مسـئله  مهم تریـن 
عوامـل کلیـدی موفقیـت در زنجیـره تامیـن پایدار 
شـیوه های  از  اسـتفاده  بـا  نسـاجی  صنعـت  در 
توجـه  بـا  پایـان  در  می باشـد.  مدیریتـی  نویـن 
یـک  مختلـف  جنبه هـای  مـورد  در  شـناخت  بـه 
مدیریـت پایـدار، الگویـی جهـت دسـتیابی به این 
جنبه هـا بـا اسـتفاده از شـیوه های نویـن مدیریتـی 
نتایـج  بـه  توجـه  بـا  همچنیـن  گردیـد.  ارائـه 
تحقـق  راسـتای  در  می شـود  توصیـه  پژوهـش 
تامیـن،  زنجیـره  راسـتای  در  پایـداری  اهـداف 
اهتمـام خاصـی به نـوآوری تکنولوژیکی شـود. در 
راسـتای ایـن تحقیـق توصیـه می شـود محققیـن 
در آینـده بـه شناسـایی سـایر عوامـل تاثیرگذار بر 
پایـداری زنجیـره تامیـن بپردازنـد و و اثـرات آنها 
اولویت بنـدی  و  نمـوده  مشـخص  پایـداری  در  را 
هـر یـک از عوامـل را در دسـتور کار قـرار دهنـد.

منابع در دفتر نشـریه موجود است.
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تحلیل اقتصادی

بـا  اقتصـادی  فعـاالن  عابـدی  گفتـه  بـه 
اقتصـادی  چرخـه  ادامـه  بـرای  ارز  برگشـت 
مخالـف نیسـتند امـا عمـده ارز و امکانـات در 
کـه  شبه دولتی هاسـت  و  خصولتی هـا  اختیـار 
پیمان سـپاری  و  برگرداننـد  را  خـود  ارز  بایـد 
ارزی فقـط بـرای بخش خصوصـی محدودیت 

. د ور می آ
امیـر عابـدی نایب رئیس کمیسـیون توسـعه 
صـادرات اتـاق ایـران با اشـاره بـه تجربه تلخ 
پیمـان سـپاری ارزی در گذشـته به تشـریح و 
تفسـیر در این موضوع پرداخـت و اظهار کرد: 
بخشـنامه ای کـه بانـک مرکـزی در تاریخ 17 
ابـاغ کـرد، موجـب آشـفتگی  شـهریور مـاه 
بـه  در چرخـه صـادرات کشـور  نابسـامانی  و 
واقعـی  خصوصـی  بخـش  صـادرات  ویـژه 
شـده اسـت. انتظـار می رفـت در شـش ماهـه 
گذشـته، بخـش عمـده  شـرکت های خصولتی 
فلـزات  پتروشـیمی ها،  کـه  شـبه دولتی  و 
دولـت  مخاطـب  هسـتند،  فوالدهـا  و  رنگـی 
بگیرنـد،  قـرار  مرکـزی  بانـک  بخشـنامه  و 
صادرکننـدگان  و  شـرکت ها  ایـن  چراکـه 
هسـتند کـه بایـد بـا توجـه بـه اینکـه از ارز 
و  بـوده  برخـوردار  خوبـی  بسـیار  امکانـات  و 
ارزهـای خـود را در بازارهـای جهانـی حتـی 
از گذشـته از طریـق حوالـه ای و فیزیکـی در 
جابجـا  بین المللـی  بانک هـای  سیسـتم های 
می کردنـد، موظـف باشـند کـه ارز حاصـل از 
صـادرات خـود را بـه سـامانه نیمـا بازگردانند. 

از  رییس جمهـور  گایـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
اینکـه  بـر  مبنـی  صـادرات  بـزرگ  بخـش 
نیمـا  سـامانه  بـه  را  خـود  ارز  چـرا  واحدهـا 
برگشـت نداده انـد، افـزود: دولـت یـا شـخص 
وزیـر نفـت به مدیـران شـبه دولتی و خصولتی 
کـه در بخش هـای زیرمجموعـه خـود دولـت 
هسـتند، بایـد بـه هیئـت مدیـران خـود تاکید 
کننـد کـه ارز حاصـل از صادرات شـان را بـه 

سـامانه نیمـا وارد کننـد.
ایـن عضـو هیئـت نماینـدگان اتـاق ایـران 
بـه صـورت روشـن  بایـد  براینکـه  تاکیـد  بـا 
اعـام کنیـم کـه اقتصـاد کشـور در شـرایط 
یـک  نـدارد، گفـت: تصمیمـات  قـرار  عـادی 
جانبـه بـه خصـوص از ابتـدای سـال جـاری 
بخـش خصوصـی می دهـد  بـه  را  پیـام  ایـن 
کـه قـادر نخواهیـم بود بـرای تجارت کشـور 
عابـدی  کنیـم.  برنامه ریـزی  درسـتی  بـه 
تاکیـد کـرد کـه واضح اسـت امـروز در جنگ 
اقتصـادی قـرار گرفته ایـم کـه در صـف اول 
واقعـی  فعـاالن  و  اقتصـادی  فعـاالن  آن، 
بخـش خصوصـی حضـور دارنـد. تحریم هـای 
اسـت.  متفـاوت  بسـیار  گذشـته  بـا  امـروز 
مواجـه  آن  بـا  امـروز  کـه  محدودیت هایـی 
صـادرات،  در  محدودیـت  از  اعـم  هسـتم، 
و همچنیـن  مالـی  انتقـاالت  و  نقـل  واردات، 
محدودیت هایـی کـه بـرای حفـظ شـبکه های 
مویرگـی بـا مشـتریان خارجـی داریـم، همـه 
کـه  اسـت  غلطـی  سیاسـت های  علـت  بـه 

خصوصـی  متوسـط  و  کوچـک  بخش هـای 
می پـردازد. را  آن  تـاوان 

تصریـح  قزاقسـتان  و  ایـران  اتـاق  رئیـس 
کـرد: بخـش خصوصـی نیـز بـه برگشـت ارز 
حاصـل از صـادرات کاال بـه چرخـه اقتصادی 
کشـور اعتقـاد کامل دارد و درسـت زمانی که 
اقتصـاد کشـور بـه ایـن ارزهـا نیـاز دارد باید 
معیشـت  کـه  اساسـی  کاالهـای  و  برگشـته 
مـردم اسـت، تامیـن شـود. امـا بایـد دانسـت 
کـه بخـش بزرگـی از اقتصاد کشـور در اختیار 
دولـت اسـت و تنهـا بخـش کوچکـی دسـت 
بخـش خصوصـی واقعـی بـرای تجـارت قرار 

دارد.
اتاق  صادرات  توسعه  کمیسیون  رئیس  نایب 
دهه  در  ارزی  گرفتاری های  به  اشاره  با  ایران 
کرد:  اظهار  بخش خصوصی  برای  70 شمسی 
پیمان سپاری ای  و  بخشنامه ها  تعهدنامه ها،  این 
و  تکرار  متفاوت  دفعات  به  گذشته  از  ارزی 
است  الزم  لذا  شد.  روبرو  شکست  با  دفعه  هر 
بیشتر  شفافیت  قدری  با  پیمان سپاری ها  این 
شوند  تدوین  جامعه،  موجود  واقعیت های  با  و 
تمام  با  را  واقعی  خصوصی  بخش  بتوان  تا 
می شود،  متحمل  که  سختی هایی  و  مشکات 

حفظ کرد.

برنامه های  همه  یک شبه،  تصمیمیات 
تجاری را برهم زد

کشـور  تجـاری  فعـاالن  افـزود:  عابـدی 

امیر عابدی نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران

پیمان سپاری ارزی؛ گرفتاری جدید صادرکنندگان
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مدت هـای طوالنـی اسـت کـه بـا شـبکه های 
کـرده،  مهمـی  سـرمایه گذاری های  خارجـی، 
تجـارت  بـرای  برنامه ریـزی  و  بسـته  قـرداد 
خـود کرده انـد. امـا تصمیمـات یک شـبه همه 
نمی تواننـد  و  زده  برهـم  را  آنهـا  معامـات 
بـرای آینـده فعالیـت خـود برنامه ریـزی کنند. 
صـادرات  توسـعه  کمیسـیون  رئیـس  نایـب 
اتـاق ایـران یادآور شـد: زمانـی نگـران مازاد 
تولیـد سـیب، سـیب زمینی، مرکبـات و سـایر 
و  بودیـم  کشـور  و صنعتـی  کشـارزی  اقـام 
انباشـت تولیـدات داشـتیم امـا تولیدکننـدگان 
و صادرکننـدگان توانسـتند در راسـتای حفـظ 
بـرای  تجـاری،  چرخـه  گـردش  و  اشـتغال 
صـادرات برنامه ریـزی کننـد، چـون صـادرات 
هـم  و  می کنـد  پایـدار  را  اشـتغال  هـم 
کاالی  برنـد  و  کشـور  معرفـی  بـه   می توانـد 

بپـردازد. ایرانـی 
صـادرات  توسـعه  کمیسـیون  رئیـس  نایـب 
اتـاق ایـران اظهـار کـرد: طبـق آمارهـا حدود 
منطقـه ای  کشـورهای  بـا  دالر  میلیـارد   10
و   CIS کشـورهای   افغانسـتان،  )عـراق، 
فـارس(  خلیـج  حـوزه  کشـورهای  حتـی 
تجـارت سـنتی و پایاپـای داریـم کـه تجارت 
صـورت  ارز  انتقـال  متفـاوت  شـیوه های  بـا 
دسـت  بـه  فیزیکـی  ارز  کمتـر  و  می گیـرد 
تجـارت  عمدتـا  و  می رسـد  صادرکننـده 
براسـاس ریـال و پـول ملـی انجـام می شـود. 
لـذا مدیـران و مسـئوالن حتمـا مطلع  هسـتند 
کـه سیسـتم بانکـی بـرای مبادلـه ارز بـا این 
بـه  را  ارز  بتـوان  نـدارد کـه  کشـورها وجـود 

کـرد. نیمـا  سـامانه  وارد  سـرعت 
کـه  داریـم  قـرار  شـرایطی  در  افـزود:  وی 
انتظـارات تورمـی در جامعـه دامـن زده شـده 
و بـه گفتـه اقتصاددان هـا تـورم ایجـاد شـده 
ناشـی از نقدینگـی فراوانـی اسـت کـه چنـد 
اسـت. عاوه بـر  انباشـت شـده  اسـت  سـالی 
سیاسـت های  بیـن  بی اعتمـاد  دیـوار  ایـن 
دولتـی و برخـی اقشـار مـردم ایجاد شـده که 

بـه سـبب نگرانی از بابت سـرمایه ها در شـش 
ماهـه گذشـته بـرای حفـظ دارایی هـای خـود 
بـه بازارهـای غیـر مولـد و سـرمایه ای نظیـر 
هـم  نهایـت  در  و  مسـکن  ارز،  سـکه، طـا، 

خـودرو رجـوع و هجـوم بردنـد.

هشـدار نسـبت بـه از دسـت رفتـن 
منطقـه ای بازارهـای 

خصوصـی  بخـش  اینکـه  بیـان  بـا  عابـدی 
واقعـی بـه ویـژه صـادرات طـی مـدت اخیـر 
مظلـوم واقـع شـده اسـت، اظهارکـرد: طبـق 
اتـاق  مرکـزی،  بانـک  اخیـر  دسـتورالعمل 
ارزش و کمیسـیون  ایـران، کمیتـه  بازرگانـی 
جلسـه ای  سـرعت  بـه  صـادرات  توسـعه 
از  را  اطاعـات  و  آمارهـا  و  داده  تشـکیل 
کـرده  عنـوان  و  تهیـه  کشـور  گمـرکات 
اسـت کـه بـا توجـه بـه اینکـه از ایـن هفتـه 
گمرکـی  سیسـتم  خـط  بـر  ارزی  تعهدنامـه 
تناقضـات  داده  می شـود،  مرکـزی  بانـک  و 
کـه  بـود  خواهیـم  شـاهد  را  مشـکاتی  و 
مشـتریان خـود را در بازارهـای منطقـه ای از 
دسـت خواهیـم داد؛ لـذا باید بـرای جلوگیری 
نه چنـدان  درآینـده  کـه  وارده ای  صدمـات  از 
صـادرات  و  خـرد  خصوصـی  بخـش  بـه  دور 
وارد خواهـد شـد، راهکارهایـی توسـط دولـت 

شـود. اندیشـیده 
صـادرات  توسـعه  کمیسـیون  رئیـس  نایـب 
تجربه هـای  بـه  اشـاره  بـا  ایـران  اتـاق 
ناکارآمـدی که در این بخـش از اقتصاد وجود 
داشـته اسـت، اعام کرد: پیمان سـپاری ارزی 
در تناقـض آشـکار بـا ماه 13 قانـون صادرات 
و واردات اسـت و معتقدیـم کـه صادرکنندگان 
بخـش خصوصـی بایـد باتوجـه بـه مبـادالت 
ریالـی بـا کشـورهای عـراق، افغانسـتان و ...، 

معـاف شـوند. ارزی  پیمان سـپاری  از 
ماهـه  سـه  مـدت  کـرد:  تصریـح  عابـدی 
بـه  صـادرات  از  حاصـل  ارز  برگشـت  بـرای 
بـا  چراکـه  نیسـت،  کافـی  بانکـی  سیسـتم 

کاالهـا  برخـی  صـادرات  اینکـه  بـه  توجـه 
اسـت،  دار  شـرایط  و  دار  مـدت   بصـورت 
فرآینـد بازگشـت ارزشـان نیـز متفاوت اسـت. 
لـذا پیشـنهاد داده ایـم ایـن مـدت به شـش تا 
صادرکننـده  تـا  کنـد  پیـدا  افزایـش  مـاه   12
را  خـود  تجـارت  عـادی  شـرایط  در  بتوانـد 
رونـق دهـد و چـرخ تولیـد بچرخـد و تولیدات 

نشـود. زمین گیـر  صادرات محـور، 
صـادرات  توسـعه  کمیسـیون  رئیـس  نایـب 
اتـاق ایـران افـزود: بـا توجـه بـه تخصیـص 
صادراتـی  فـوق  ارزش  درصـد،  پنـج 
بـه  غیـره  و  بازاریابـی  هزینه هـای  و 
معتقـد  ایـران  بازرگانـی  اتـاق  صادرکننـده، 
و  بـوده  ناچیـز  بسـیار  عـدد  ایـن  کـه  اسـت 
لـذا  باشـد.  هزینه هـا  جوابگـوی  نمی توانـد 
20 درصـد  بـه  رقـم  ایـن  پیشـنهاد می شـود 
افزایـش یابـد تـا صادرکننـده بتوانـد قـدرت 
را  خـود  تبلیغـات  و  بازاریابـی  چانه زنـی، 

باشـد. داشـته 
در  آنجاکـه  از  کـرد:  تاکیـد  عابـدی 
خصوصـی  بخـش  نظـر  از  تصمیم گیری هـا 
اسـتفاده نشـده همچـون تصمیمـات گذشـته، 
منتـج بـه تعزیـرات خواهـد شـد و اگـر ایـن 
بـازار  از  بخشـی  طوالنـی  شـود،  تعزیـرات 
و  زیـاد  هزینه هـای  و  خـارج  می شـوند 
تجـارت  بـه  ناپذیـری  جبـران  خسـارات 
خارجـی بـه ویـژه صـادرات وارد خواهـد کرد. 
ارکان  تمـام  در  بایـد شـفافیت  معتقدیـم  لـذا 
اقتصـادی کشـور شـکل گیـرد و ارز عمده ای 
کـه در اختیـار شـرکت های بـزرگ وابسـته به 
دولـت و خصولتـی قـرار گرفتـه بـه سیسـتم 
اقتصـاد  تـا  شـود  برگردانـده  کشـور  بانکـی 
کشـور در یـک ثبـات و آرامـش کـه خواسـته 

رود. پیـش  شـفافیت  بـا  اسـت،  فعـاالن 
بـا  کـه  کاالهایـی  همچنیـن  افـزود:  وی 
کـه  صادراتـی  کاالهـای  یـا  ارزان  انـرژی 
ارز  اگـر  می کننـد،  دریافـت  یارانـه ای  ارز 
مبادلـه ای خـود را بازگردانـده و مجـددا برای 
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صـادرات و واردات اسـتفاده کننـد، بسـیار بـه 
اقتصـاد کشـور کمـک خواهـد کـرد. صحبـت 
سـال های  کـه  اسـت  عمومـی  کاالهـای  از 
و  می گیـرد  صـورت  صادرات شـان  زیـاد 
قراردادهـای خوبـی منعقـد می کننـد و تولیـد 

دارنـد. پـی  در  را  اشـتغال  و 
عابـدی تصریح کـرد: اگر سیاسـت گذاری ها 
بخـش  و  شـود  انجـام  بیشـتری  درایـت  بـا 
خصوصـی بـه مشـورت گرفته شـود، می توان 
از بسـیاری مشـکات ناگـوار آینـده جلوگیری 
کـرد. در غیـر اینصـورت در آینـده نـه چندان 
قاچـاق  مـرزی  گذرگاه هـای  حـوزه  در  دور 
کارت هـای  از  اسـتفاده  صادراتـی،  کاالهـای 
بازرگانـی یک بـار مصرف و افزایـش صادرات 

چمدانـی کنـار مرزهـا پیـش خواهـد آمـد.

تحریم ها مدیریت  ضرورت 
رئیـس اتـاق ایـران و قزاقسـتان اظهار کرد: 
نبایـد بـا تحریم هـا مقابلـه کنیـم، بلکـه بایـد 
توانمنـد و  مدیریـت کنیـم. آن هـم مدیریتـی 
تـوام بـا آرامـش تا بتـوان از ایـن گذرگاه های 
تاریخـی به سـامت عبـور کنیـم. عاوه براین 
آثـار  از  بیـش  نادرسـت  آثـار تصمیمـات  کـه 
کشـور  اقتصـاد  بـر  بیرونـی  تحریم هـای 
آسـیب می زنـد بایـد از بخـش خصوصـی اتاق 
بازرگانـی مشـورت گرفتـه شـود تـا تغییـرات 
در  ابهـام  بـه  منتـج  سیاسـت ها  در  پیاپـی 
تصمیم گیـری بـرای آینـده نشـود. عابـدی بـا 
تاکیـد بـر اینکـه نگرانی هـا از حیـث فعالیـت 
نفـت  چاه هـای  شـدن  بسـته  از  بعـد  ارزنـده 
امیدواریـم بـه زودی دِر چاه هـای  بـوده کـه 
نفـت بسـته شـود، گفـت: تاش مـان بـر این 
اسـاس اسـت کـه بـه صـادرات، بـه عنـوان 
کـه  اقتصـادی  فعالیـت  و  شـرافتمندانه  کار 
می توانـد اقتصـاد کشـور را پویـا کنـد، نـگاه 
زنجیره هـای  نتوانیـم  اگـر  افـزود:  شـود. وی 
و  بانکـی  سیاسـت های  توزیـع،  و  تامیـن 
را  اقتصـاد   بخـش  در  دولـت  سیاسـت های 

بـه خوبـی پیـش ببریـم، فرصت هـای تجاری 
کـه  بطـوری  رفـت؛  خواهـد  بیـن  از  کشـور 
جبـران آن بـرای بخش تجـاری امـکان پذیر 

نخواهـد بـود.
عابـدی یـادآور شـد: هنـوز بـه یـاد داریـم 
کـه بعـد از اختـاف روسـیه و ترکیـه، تجارت 
ایـران در روسـیه ایجاد و سـرمایه گذاری های 
خوبی انجام شـد. اگر شـباهت امـروز را با آن 
دوران مقایسـه کنیـم، هر روز حلقـه محاصره 
سیاسـت گذاری هاغیر  و  تنگ تـر  داخلـی 

شـده اند. واقعی تـر 

کسـانی که درکـی از تجـارت ندارند، 
برایـش تصمیـم می گیرند

تصریـح  قزاقسـتان  و  ایـران  اتـاق  رئیـس 
کـرد: بزرگتریـن صدمه از سـوی کارشناسـان 
عمـل  کـه  اسـت  مدیرانـی  و  غیرحرفـه ای 
تجربـه  را  بـازار  و  نـداده  انجـام  تجـارت 
بـه  کاغـذ  اطاعـات روی  فقـط  و  نکرده انـد 
ناشـی  تصمیمـات  اسـت.  رسـیده  دستشـان 
از عـدم اطـاع از بـازار، مقـررات بازارهـای 
منطقـه ای و بین المللـی اسـت، چراکـه کسـی 
خـود  پوسـت  و  گوشـت  بـا  را  تجـارت  کـه 
بانـک  بـه  نـداده،  حقـوق  نکـرده،  تجربـه 
بدهـکار نشـده، تامیـن اجتماعـی نرفته باشـد، 
نمی تواننـد  باشـد،  نشـده  الخـروج  ممنـوع 
تصمیمـات درسـت و بجـا بگیـرد. لـذا انتظـار 
داریـم از مشـاوران امیـن در بخـش خصوصی 
اتاق بازرگانی اسـتفاده شـود که اطاعاتشـان 
میدانـی و از حوزه هـای اقتصـادی و تجـاری 

اسـت. منطقـه ای 
عابـدی گفـت: همیشـه بـه دولت پیشـنهاد 
بیـن  و  داخلـی  تـورم  تفاضـل  کـه  داده ایـم 
سـاالنه  و  باشـد  داشـته  نظـر  در  را  المللـی 
بـه نـرخ ارز اضافـه شـود تـا جهش و شـوک 
منابـع  و  ارز  باشـیم. می تـوان  نداشـته  ارزی 
تـا بـه صادرکننـدگان  ارزی را کنتـرل کـرد 
خـرد نیـز فشـار وارد نشـود. وی افـزود: باید 

هرچـه سـریعتر بخشـنامه ارزی اصاح شـود 
سـابق  روال  همـان  و صـادرات  تجـارت  تـا 
را داشـته باشـد و ضـرر و زیانـی بـه پیکـره 
قراردادهـای  و  مـردم  معیشـت  و  اقتصـاد 
تجـارت  اگـر  چراکـه  نشـود،  وارد  خارجـی 
مـا قـدری ضعیـف شـود، طرف هـای خارجی 
و  نمی ماننـد  بسـته  درهـای  پشـت  هیچـگاه 
مـی  را  سـهم مان  دیگـر،  بازارهـای  قطعـا 
می کننـد؛  خـارج  بـازار  از  را  مـا  و  گیرنـد 
امکان پذیـر  بـازار  بـه  برگشـت  بنابرایـن 
زیـادی  بسـیار  بایـد هزینه هـای  یـا  نیسـت  
از  بازارهـای  بـه  دوبـاره  تـا  شـود  پرداخـت 

برگردیـم. رفتـه  دسـت 
صـادرات  توسـعه  کمیسـیون  رییـس  نایـب 
اتـاق بازرگانـی ایـران ابـراز امیـدواری کـرد 
بانـک مرکـزی  تجدیـد نظـری در بخشـنامه 
بـرای بخـش خصوصـی صـورت گیـرد و صدا 
بازرگانـی  اتـاق  خصوصـی  بخـش  نـدای  و 
کـه  شـود  ایجـاد  شـرایطی  و  شـنیده  ایـران 
پیـام آرامـش و اطمینـان بخشـی را بـه مردم 
تـا  برسـاند  فعـاالن  همـه  و  بـازار  و  کوچـه 
افـزود:  وی  کنیـم.  عبـور  گـذرگاه سـخت  از 
ارزش  در  خصوصـی  بخـش  دیگـر  نگرانـی 
پایـه   ارزش  اسـت.  صادراتـی  کاالهـای 
کاالهـای صادراتـی واقعـی نیسـت و تطابـق 
نـدارد؛ یعنـی حـدود دو تـا سـه برابـر قیمـت 
واقعـی ارزش گـذاری شـده اسـت کـه نیازمند 

اسـت. ارزیابـی مجـدد 
عابـدی گفـت: در تحریم هـای جدیـد و بـا 
توجـه بـه خـروج یک طرفـه آمریـکا از برجام، 
دور زدن تحریم ها در این دوره بسـیار سـخت 
افزایـش  به صـورت   آن  آثـار  و  اسـت  شـده 
نـرخ ارز، هزینه هـای معماتـی در بازارهـای 
خارجـی، تـورم تولیـدی بخـش اقتصـادی یـا 
تجـاری  فعالیت هـای  برخـی  نبـون  صرفـه 
کاهـش  هنچنیـن  اسـت.  کـرده  ایجـاد  را 
را  قـدرت خریـد  و کاهـش  سـرمایه گذاری ها 

در پـی داشـته اسـت.

77 صنعت نساجی و پوشاک  آبان 97، شمــــاره 294



تحلیل اقتصادی

با  و  است  خطیری  شرایط  در  ایران  اقتصاد 
از  ناشی  بهینه  رفتار  است  ممکن  آنکه  وجود 
انفرادی  تصمیم گیران  هماهنگی  امکان  عدم 
دنبال  به  شرایط  این  در  هرکدام  کند  حکم 
زیان های  حداقل سازی  و  منافع  حداکثر سازی 
خوان  نیز  بازارها  بی ثباتی  و  باشیم  خود 
به  که  است  نهاده  ما  روی  فرا  گسترده ای 
سرمایه ای  عایدی  شکل  به  سرشاری  منافع 
دیگران  از  خود  ثروت  فاصله  و  یابیم  دست 
مبتنی  عمومی  سیاست گذاری  اما  بیفزاییم،  را 
کمینه سازی  یا  اجتماعی  رفاه  بیشینه سازی  بر 
برای  اقداماتی  می کند  حکم  اجتماعی  زیان 
اجتماعی  منافع  و  فردی  منافع  همراستاسازی 
در پیش گیریم و از دام عدم سازگاری پی گیری 
شویم.  خارج  اجتماعی  منافع  و  فردی  منافع 
ایران در آن گرفتار  آنچه در حال حاضر اقتصاد 
منافع  بین  شدید  ناسازگاری  بروز  است  آمده 
همه  ویژگی  این  است)البته  اجتماعی  و  فردی 
است(.  اقتصادی  بحران  شرایط  در  جوامع 
اقتصادی  شرایط  در  حالیکه  در  مثال،  به عنوان 
با تعادل داخلی و خارجی خرید اسکناس ارز و 
نگهداری توسط فردی که آن خرید را به صورت 
اجتماعی  زیان  بروز  بهینه می داند سبب  فردی 
کسانی  تعداد  متعادل  شرایط  در  )زیرا  نمی شود 
که چنین می کنند بسیار اندک است( در شرایط 
کنونی این خرید به رغم منافع فردی باال دارای 
مجموع  چون  است  چشمگیر  اجتماعی  زیان 
رفتار افراد دارای پیامد بسیار محسوس بر نرخ 
اقتصاد کان  متغیرهای  آن سایر  تبع  به  و  ارز 

است که سبب زیان اجتماعی می شود. به عنوان 
جلو  معمول  شرایط  در  گرچه  دیگر،  مثالی 
توسط  معمول  خدمات  و  کاالها  خرید  انداختن 
در  ندارد،  همراه  به  اجتماعی  زیان  فرد  یک 
شرایط کنونی که همه چنین تاشی را از خود 
قابل توجه  اجتماعی  زیان  نشان می دهند دارای 
را تشدید می کند  تورمی  انتظارات  است چراکه 
بار  به  اختاالتی که  با  تورم حاصله  افزایش  و 

می آورد زیان اجتماعی به همراه دارد.
از اهداف سیاست گذاری اقتصاد  همواره یکی 
منافع  بین  ناسازگاری  تخفیف  یا  حذف  کان 
اگر  واقع،  در  است.  اجتماعی  منافع  و  فردی 
سیاست گذاری اقتصاد کان ضرورت است پس 
حداقل سازی  در  بازار  شکست  وجود  معنی  به 
آن  با  است  قرار  و  است  اجتماعی  زیان 
شود.  جبران  بازار  شکست  این  سیاست گذاری 
منافع  بین  ناسازگاری  که  کنونی  شرایط  در 
است،  رفته  باال  به شدت  اجتماعی  و  فردی 
بنابراین  و  است  شده  تشدید  نیز  بازار  شکست 
این  تخفیف  بر  متمرکز  باید  سیاست گذاری 
اما برای توفیق در این مسیر  ناسازگاری باشد. 
است که  به ذکر  دارد. الزم  الزاماتی وجود  چه 
که  نمی داند  جایگاهی  واجد  را  خود  نویسنده 
کند  تعیین  جامعه  برای  را  نبایدها  و  بایدها 
بلکه صرفا آنچه قابل فکرکردن است یادآوری 
می شود تا شاید ما را در سیاست گذاری مناسب 
و همراستاسازی منافع فردی و اجتماعی یاری 
این راستا ممکن است قابل ذکر باشد  کند. در 
داشته  توافق  مقدمات  برخی  روی  ما  همه  که 

را  سیاست گذاری  برای  بهتری  مسیر  تا  باشیم 
پیش روی ما قرار دهد:

 
1-اقتصاد ایران در شرایط بسیار دشواری قرار 
دارد و هر کنش و واکنش فردی و گروهی ما 
می تواند این دشواری را تشدید کند و هزینه های 
سرسام آوری را تحمیل کند. متاسفانه نشانه های 
و  فردی  به صورت  ما  که  دارد  وجود  بسیاری 
سیاسی  دسته بندی های  قالب  در  همچنین 
برای  نگرفته ایم.  را جدی  هنوز شدت دشواری 
به ویژه  و  ما  انتظارات الزم است همه  مدیریت 
گروه های سیاسی و اشخاص دارای مسوولیت، 
سیاست های  تا  بکشند  دوش  بر  بیشتری  بار 
اقتصاد کان نیز امکان اثرگذاری بهتر را داشته 
باشد. بخش مهمی از هر سیاست اقتصاد کان 
موفق در شرایط کنونی مدیریت و جلوگیری از 

بدتر شدن انتظارات است.
 

مسیر  کشور  اقتصاد  موجود  2-دشواری 
نسبت  که  می زند  رقم  گونه ای  به  را  تحوالت 
بازندگان به برندگان تحوالت به شدت در حال 
افزایش است. اگر در تورم های معمول حدود 10 
درصد و نوسانات مختصر قیمت دارایی ها برخی 
منتفع و برخی متضرر می شوند و هنوز وضعیت 
کیک  که  است  آن  دلیل  است،  تحمل  قابل 
اقتصاد در حال کوچک شدن نیست. در شرایط 
و  است  کاهش  در حال  برندگان  درصد  کنونی 
نوع برندگان نیز در حال تغییر است که به طور 

تیمور رحمانی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

۱۰ فرمان سیاست گذاری در دوره دشوار فعلی
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اقتصاد  کیک  شدن  کوچک  با  همراه  مشخص 
عبارتی  به  است.  اقتصاد  کل  تولید  همان  یا 
بازتوزیع  شرایط  برخی  در  است  ممکن  دیگر، 
ثروت و درآمد منفعتی به شکل رشد اقتصادی 
نماید  قابل تحمل  را  نابرابری  لذا  و  باشد  داشته 
اما شرایط کنونی بازتوزیعی را ایجاد می کند که 
عکس  با  بلکه  نیست  اقتصادی  رشد  با  همراه 
آن همراه است و لذا نه با منطق حداقل کردن 
زیان اجتماعی همراه است و نه قابل تحمل از 
این  است.  طوالنی  مدتی  برای  اجتماعی  نظر 
برنده  موجود  وضع  تداوم  که  است  معنی  بدان 
چندانی ندارد و به همین دلیل ضرورت می یابد 
دغدغه  به  تبدیل  را  کنونی  دشواری  رفع  که 

عمومی و وظیفه همگانی کرد.
 

3- گرچه از نظر اخاقی همه ما می پسندیم 
که افراد در شرایط دشوار کنونی از منفعت جویی 
دنبال  به  افراد  اگر  اما  کنند،  پرهیز  شخصی 
انگاشتن  مجرم  رفتند  شخصی  جویی  منفعت 
جویی  منفعت  نمی کند.  حل  را  مشکلی  آنها 
است  انسان  غریزی  انگیزه های  پررنگ  بخش 
جویی  منفعت  این  پذیرش  با  دین  و  اخاق  و 
آن  منفی  پیامدهای  کنترل  و  تخفیف  در  سعی 
بر آن نیست که مشکات  انتظار  لذا  داشته اند. 
از طریق پرهیز از منفعت جویی توسط افراد حل 
هیچ جای  در  بلکه  ایران  در  نه  اساسا  و  شود 
وظیفه  این  نیست.  معقول  انتظاری  چنین  دنیا 
تشخیص  با  که  است  عمومی  سیاست گذاری 
راه های کاهش تضاد منافع شخصی و اجتماعی 
واکنش های  از  و  بپردازد  بحران  حل  به 
افراد  منفعت جویی  برابر  در  انتقام جویانه 
شکل گیری  از  است  بهتر  بلکه  کند،  خودداری 
اجتماعی  و  شخصی  منافع  ناهمراستایی  زمینه 
آنهایی  با  جویانه  انتقام  برخورد  کند.  جلوگیری 
جویی  منفعت  حس  از  کنونی  شرایط  در  که 
که  مواردی  از  غیر  می کنند)البته  تبعیت  خود 
سوء استفاده یا جرم در قوانین موجود به حساب 
چیزی  همان  شدن  بدتر  به  می تواند  می آید(، 
قصد  انتقام جویانه  برخورد  آن  که  بینجامد 
حتی  لذا  دارد.  را  آن  شدن  بدتر  از  جلوگیری 

تصویب قوانینی در واکنش به این منفعت جویی 
به عنوان  باشد.  ناسودمند  می تواند  هم  مقطعی 
نمونه، طرح انواعی از مالیات به دلیل التهابات 
ارزی اخیر ممکن است به کنترل بهتر وضعیت 

بازار ارز کمکی نکند.

کنونی  شرایط  آمدن  به وجود  در  ما  4-همه 
بودن  مقصر  درجه  گرچه  داشته ایم  نقش 
یک  به عنوان  من  حتی  است.  متفاوت  ما 
اقتصادخوانده هم مقصرم که تاش کافی برای 
اقناع افکار عمومی و سیاستگذاران جهت دوری 
شکل دهنده  که  سیاست هایی  و  خواسته ها  از 
ام.  نداده  خرج  به  است،  بوده  بی ثباتی ها 
دولت  که  کرد  ذکر  را  متعددی  موارد  می توان 
را  مواردی  است و همچنین  بوده  عمدتا مقصر 
بوده  مقصر  آن  ایجاد  در  مجلس  که  کرد  ذکر 
سیاسی  گروه های  که  مواردی  باالخره  و  است 
تاثیرگذار با شکل دادن خواسته های نامناسب از 

سیاستگذار در آن مقصر بوده اند.
یافتن  برای  بنابراین در شرایط کنونی تاش 
و  باشد  ناسودمندی  تاش  است  ممکن  مقصر 
بهتر است تاش بر یافتن راه حل های برون رفت 
در  نمونه،  به عنوان  یابد.  تمرکز  دشواری  از 
شرایطی که برای مدت چند سال قیمت بنزین 
قیمت ها  مدت  همین  در  اما  است  مانده  ثابت 
داده  نشان  نیز  جهش  اخیرا  و  داشته  افزایش 
بنزین  قیمت  نگهداشتن  ثابت  بر  اصرار  است، 
نوعی تقصیر است که مقصر آن عمدتا توقعات 
جامعه بوده است، در حالی که مقصر اصرار بر 
گذشته  سال های  در  ارز  نرخ  تصنعی  تثبیت 
دولت بوده است و مقصر تصویب لوایح بودجه 

نامنطبق بر واقعیت مجلس بوده است.

اشتباه  از  ناشی  هم  کنونی  5-شرایط 
ناکارآیی  از  ناشی  هم  و  است  سیاست گذاری 
سیاست  حتی  که  اجرایی  و  تصمیم گیری  نظام 
درست را نیز بی حاصل می کند. آنچه مهم است 
بارز  اشتباهات  از  ممکن  حد  تا  که  است  این 
نمونه،  به عنوان  کنیم.  اجتناب  سیاست گذاری 
درک غالب سیاست گذاران و اقتصاد خوانده های 

درگیر در سیاست گذاری راجع به سیاست پولی و 
اینکه  باید کنترل شود و  اینکه چه مقوله پولی 
برخی  تا  شد  بود، سبب  چه  تورم  کاهش  علت 
بارها  سیاست گذاری  در  درگیر  اقتصاددانان  از 
صحبت از جشن تورم تک رقمی در سال 1394 
و در آستانه دستیابی به تورم تک رقمی کنند و 
سرمست از این باشند که توصیه های آنها چنین 
نتیجه ای داده است، درست در زمانی که نیروی 
دیگری  تنگه  از  داشت  بانکی  نظام  ناترازی 
تورم  پایدار  کاهش  به  زدن  شبیخون  آماده 
اشتباهات سیاست گذاری  این  اگر  می شد. حتی 
را  توفیق  درجه  اجرا  در  ناکارآیی  نمی داد،  رخ 
واقعیت  یک  به عنوان  بنابراین  می داد  کاهش 
بپذیریم که کارآیی نظام اجرایی به  الزم است 
از  پرهیز  امکان  اما  نیست  بهبود  قابل  سرعت 
وجود  با  دارد.  وجود  سیاست گذاری  اشتباهات 
بی ثباتی ها  دنبال  به  و  اخیر  ماه های  در  آنکه 
و  علت  مورد  در  متضادی  بسیار  ظاهرا  نظرات 
درمان آن مطرح شده است اما به نظر نویسنده 
همه آنها دربردارنده این مطلب اساسی هستند 
قیمت ها  تصنعی  تعیین  و  قیمتی  انحرافات  که 
مهم ترین اشتباه سیاست گذاری در اقتصاد ایران 
و اتفاقا منشا بسیاری از منفعت جویی های اخیر 
اما  داریم  را  آن  با  برخورد  قصد  که  است  بوده 

زبان ارائه آنها تفاوت بسیاری دارد.

 
تک رقمی  و  کاهش  در  ما  ناموفق  6-تجربه 
ابتدا  از  که  کان  اقتصاد  وثبات  تورم  کردن 
ناپایدار است به آن معنی نیست که  معلوم بود 
هدف کاهش تورم و تک رقمی کردن آن اشتباه 
و  بدون کاهش  دنبال شود.  نباید  دیگر  و  بوده 
امکان  آن  پایداری  و  تورم  کردن  رقمی  تک 
بسیار ضعیف  اقتصادی  پایدار  رشد  به  دستیابی 
ثبات  و  تورم  کاهش  هدف  همچنان  لذا  است. 
اقتصاد کان امر مثبتی است و اگر نمی توانیم 
در یک بازه دو ساله به آن دست یابیم باید در 
یک بازه پنج ساله به دنبال آن باشیم، اما باید 
فراهم  را  پایدار  پایین  تورم  این  نیازهای  پیش 
کنیم. در واقع، آنچه سبب ناموفق بودن ما شد 
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هدف کاهش تورم نبود بلکه نوع روش کاهش 
ناترازی  شکل گیری  شرایط  در  بویژه  و  تورم 
شدید نظام بانکی بود که اسباب عدم توفیق را 
فراهم کرد. لذا این گزاره که دولت باید بیشتر 
به فکر رفع رکود باشد و نه کنترل تورم، گزاره 
صحیحی محسوب نمی شود چرا که تداوم تورم 
باال به معنی متوسط رشد پایین اقتصادی است 

که نوعی رکود دائمی است.
 

عملکرد  حاصل  کان،  اقتصاد  7-وضعیت 
که  است  متعددی  بازارهای  متقابل  ارتباط  و 
می دهد.  شکل  را  شرایط  آنها  عملکرد  مجموع 
را  نتیجه خود  اقتصادی  هرگونه سیاست گذاری 
در این بازارها منعکس می کند و حتی اگر از ابتدا 
تنیدگی  درهم  دلیل  به  نگذارد  اثر  آنها  بر همه 
بنابراین،  می کند.  سرایت  آنها  همه  به  بازارها 
تصمیم گیری  دستگاه  مختلف  بخش های  اگر 
پیامد  به  توجه  بدون  کشور  سیاست گذاری  و 
اقتصاد  بخش های  سایر  بر  خود  تصمیمات 
عامیانه  عبارت  به  و  بپردازند  تصمیم  اتخاذ  به 
ماحظات بخشی خود را مدنظر داشته باشند، در 
شرایط دشوار کنونی می تواند مانع سودمند بودن 
به عنوان  شود.  بحرانی  شرایط  کنترل  اقدامات 
بودجه ای  و  مالی  سیاست  تصمیمات  مثال، 
مالی  بخش  در  آن  پیامدهای  به  توجه  بدون 
اقتصاد می تواند بسیار پرهزینه باشد )همان طور 
اوراق و چگونگی مصرف  انتشار  که در جریان 
تصمیمات  دیگر،  مثالی  به عنوان  داد(.  رخ  آن 
در  می تواند  قیمت گذاری  در  تاثیرگذار  مراکز 
ایجاد اختال و همچنین در ایجاد نیاز اعتباری 
و توانایی بازپرداخت اعتبارات و لذا در وضعیت 
از  و  بگذارد  برجای  فراوان  تاثیر  بانکی  نظام 
بکاهد.  پولی  سودمندی تصمیمات سیاست گذار 
یا  ارزی  سیاست گذاری  ترتیب،  همین  به 
مداخله بانک مرکزی در بازار پول نیز می تواند 
انعکاساتی در بودجه دولت و وضعیت مالی دولت 
مالی  اقدامات  سودمندی  که  بگذارد  برجای 
دولت را دچار مشکل کند. به عنوان نمونه دیگر 
می توان به طرح سامت اشاره کرد که بیمه ها 
و شرکت های دارویی و بانک ها و دولت را دچار 

معضاتی کرد که اگر از ابتدا اندکی به مباحث 
طی  را  مسیری  چنین  می شد  توجه  بودجه  قید 
نمی کرد و بقیه بخش های سیاست گذاری را به 
دشوار  شرایط  در  بنابراین،  نمی انداخت.  دردسر 
ضرورت  متعارف  شرایط  از  بیش  بسیار  کنونی 
دارد بخش های مختلف دستگاه سیاست گذاری 
ماحظات  به  زیاد  توجه  از  و  باشند  نگر  کان 

بخشی پرهیز کنند.

سیاست گذاری  تصحیح  آنکه  دلیل  به   -8  
بروز  از  پرهیز  برای  نیاز  مورد  اصاحات  و 
نیفتاده  اتفاق  مناسب  زمان  در  بحران ها 
را  سیاست گذاری  ابزارهای  و  امکانات  است، 
هرگونه  که  چرا  است  کرده  محدود  شدت  به 
بسیار  کنونی  شرایط  در  سیاستی  و  اقدام 
پرهزینه تر از قبل شده است و همین موضوع 
و  سیاست گذاری  دستگاه  رغبت  است  ممکن 
لذا  دهد.  کاهش  آن  انجام  برای  را  اجرایی 
صاحب نظران  سایر  و  خوانده ها  اقتصاد  وظیفه 
پرهزینه  واقعیت  که  است  آن  اجتماعی  علوم 
جامعه  برای  را  بحران  حل  اقدامات  بودن 
امکان در پیش  تا به سیاست گذار  توجیه کنند 
خوانده ای  اقتصاد  اگر  بدهند.  را  آنها  گرفتن 
که  می راند  این  از  سخن  یا  و  می کند  تصور 
می توان  توجه  قابل  هزینه های  تحمل  بدون 
حل  را  کنونی  مشکات  سیاست گذاری  با 
نوع  از  فارغ  اقتصاد  علم  اولیه  اصول  کرد، 
غفلت  مورد  را  آن  فکری  مکاتب  اصطاح  به 
قرار داده است. در ضمن باید توجه داشت که 
سیاست های  از  معجزه  انتظار  شرایط  این  در 
اقتصاد کان را نباید داشت بلکه صرفا انتظار 
کاستن از شدت دشواری را داشت. اگر کسی 
سرعت  به  را  کنونی  مشکات  می کند  تصور 
خوبی  بازار یاب  می کند،  حل  هزینه  بدون  و 
برای  درمانگری  نه  است  دیدگاه هایش  برای 

اقتصاد کان. کنونی  دشواری 
 

9-نقش اتاق های فکر مستقل در شکل دادن 
به سیاست گذاری مناسب بسیار با اهمیت است. 
متاسفانه امروزه آنچه ظاهرا قرار بوده است در 

نقش  تصمیم گیری  و  اجرایی  دستگاه های  کنار 
به دستگاه های  تبدیل  باشد  را داشته  اتاق فکر 
عریض و طویل اداری شده است که نتیجه آن 
در طراحی سیاست گذاری مناسب به هیچ وجه 
هرکدام  در  نتواند  کشوری  اگر  نیست.  مثبت 
بخش  سیاست گذاری  مختلف  زمینه های  از 
عمومی 10 نفر را برای شکل دادن به اتاق های 
شناسایی  اجرایی  دستگاه های  از  مستقل  فکر 
برای  آنها  هشدارهای  و  گیرد  به کار  و  کرده 
نادیده  را  آن  حل  و  بحران  بروز  از  جلوگیری 
بگیرد، انتظار بهبود چشمگیری را در این زمینه 

نمی تواند داشته باشد.

اقتصاد  که  کنونی  شرایط  در  10-گرچه   
سیاست گذاری  اثر  بر  هم  شدید  دشواری  با 
هم  و  داخل  در  اجرایی  ناکارآیی  و  نامناسب 
تمرکز  لذا  و  دارد  قرار  اثر فشارهای خارجی  بر 
زیادی بر حل مشکات کوتاه مدت الزم است، 
حل  فرض  با  حتی  که  کرد  فراموش  نباید  اما 
فشارهای بیرونی، ما در زمینه های متعددی در 
یا در آستانه دشواری هستیم و  درون دشواری 
مدت  کوتاه  حاد  دلیل حل مشکات  همین  به 
اقتصاد  بلندمدت  تصویر  به  توجه  از  را  ما  نباید 
بلندمدت  حل  برای  سیاست گذاری  و  کشور 

دشواری ها باز بدارد.

امید است که با باور به توانایی سرمایه انسانی 
کشور که از همه سرمایه های دیگر بیشتر برای 
از  بتوانیم  می آید  حساب  به  نسبی  مزیت  ما 
دشواری کنونی عبور کنیم و خود را برای آغاز 
دوره ای از رشد پایدار اقتصادی و ثبات اقتصاد 
کان جهت افزایش رفاه اجتماعی آماده کنیم. 
دسته  و  گروه  به عنوان  شهروند،  به عنوان  ما 
سیاسی، به عنوان مقام اجرایی و نماینده مجلس 
با صرف  دشواری  شرایط  در  بدانیم  است  بهتر 
نمی رسیم  مثبتی  نتیجه  به  نکوهش  و  انتقاد 
وظیفه محول شده  از  اندکی  اگر هرکدام  بلکه 
ممکن  دهیم  انجام  بهتر  را  خود  به  اجتماعی 
به  موجود  اقتصادی  دشواری  از  بتوانیم  است 

سامت عبور کنیم.
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روند افزایش نرخ ارز آهنگ سریع و مستمری به خود گرفته است و به نگرانی 
اظهارات  و  شفاف  ارتباط  نبود  در  است.  زده  دامن  اقتصادی  فعاالن  و  مردم 
قانع کننده از سوی مسئولین ذی ربط، نظرات غیراصولی و اظهارات نادرست از 
سوی افراد مختلف در این خصوص دست باال را پیدا کرده است و به هراس 

عمومی دامن زده است. 
آنچه موجب باال رفتن نرخ ارز در چند هفته گذشته شده است عبارت است از:

۱- خروج بخشی از کاالهای وارداتی از گمرک، که به دلیل بخشنامه اخذ 
مابه التفاوت ارز از آنها و همچنین ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز در گمرک 
مانده بودند، باعث آزاد شدن نقدینگی واردکنندگان شد و تقاضای خرید دوباره 

ارز آنها، پس از وقفه ای یک ماهه موجب افزایش تقاضا گردید.
۲- راه اندازی بازار ثانویه موجب آرامشی نسبی در بازار ارز شد. اما با آشکار 
بازار و به هم خوردن سازوکار ادعا شده  شدن کنترل دستوری دولت بر این 
برای این بازار، اعتماد بازیگران ارزی از آن سلب شد و نه تنها عرضه الزم جذب 

این بازار نشد بلکه تقاضای مضاعف بر آن بار شد.
۳- سلب امید برخی از تقاضاها از بازار ثانویه باعث گردید که بخشی از تقاضا 

به سوی بازار آزاد سوق یابد و به  حجم تقاضا در آنجا بیفزاید.
۴- دوره سپرده های ریالی یک ساله، که سال گذشته با نرخ ترجیحی مصوب 
و  یافت  پایان  نیمه شهریورماه  در  بود،  شده  انجام  بانک ها  در  مرکزی  بانک 

تقاضای سپرده گذاران مربوطه به بازار ارز و طال سوق یافت.
۵- اخبار ناشی از کاهش فروش نفت ایران و توقف خرید نفت از سوی کره و 

کاهش خرید نفت از سوی هند به انتظارات افزایشی نرخ ارز دامن زد.
۶- ورود ارز از کشورهای همسایه به ویژه عراق و افغانستان به کشورمان با 

کنترل های بیشتری مواجه شد و عرضه از این مبادی کاهش یافت.

موارد فوق اهم دالیل افزایش نرخ ارز در دوره اخیر هستند. بدیهی است که 
تشدید روزافزون فشارهای تحریمی از سوی آمریکا و هیجانات اخبار سیاسی 
و جنگ روانی مربوطه موجب تقاضای بیشتر ارز و طال به منظور حفظ ارزش 
دارائی ها شده است و عالوه بر آن روند سرعت یافته مهاجرت به خارج از کشور 
نیز  و سرمایه گذاری در خرید مسکن در کشورهایی مانند گرجستان و ترکیه 
جریان خروج ارز از کشور را شدت بخشیده که این عوامل هم بی تردید فشار بر 

بازار ارز را افزون تر کرده است.

اما دراین بین دو اتفاق مثبت هم افتاد که در صورت تحقق می تواند تا حدی از 
فشارهای ارزی و مالی روی دولت بکاهد. نخست تصویب دو الیحه از مجموعه 
لوایح مرتبط با FATF بود و دوم خبر اجرایی شدن قریب الوقوع نهاد مالی اروپایی 

برای معامالت با ایران و همچنین همکاری چین و روسیه در این زمینه.

دولت برای کنترل بحران ارزی چه می تواند بکند؟
به زبان ساده دولت باید تمام تالش خود را برای تقویت ورود ارز به کشور 
)افزایش عرضه( و کاهش خروج ارز )کاهش تقاضا( به کار گیرد. مهم ترین ابزار 
دولت در این خصوص بازار ثانویه است. اگر بانک مرکزی از کنترل مصنوعی 
و  یافت  خواهد  افزایش  آن  در  صادرات  ارز  عرضه  بردارد،  دست  ثانویه  بازار 
تقاضاهای واردات غیرضرور یا متکی به ارز یارانه ای هم از آن خارج خواهد شد. 
کار دیگری که دولت باید انجام دهد جایگزینی یارانه ریالی با یارانه ارزی است.

 ۴۲۰۰ دالر  مبنای  بر  اساسی  کاالهای  واردات  برای  حاضر  حال  در  دولت 
واردات  برای  کاذب  تقاضای  باعث  نرخ  این  می دهد.  ارز  تخصیص  تومان 
برخی  در  بیش اظهاری  شائبه  اینکه  بر  عالوه  و  است  شده  اساسی  کاالهای 
به کشورهای  مرزها  از طریق  هم  کاال  از  بخشی  دارد،  وجود  واردات  این  از 
حال  در  مرتبا  هم  کاالها  این  قیمت  این  بر  عالوه  می شود.  سرریز  همسایه 
کمتر  و  کم  خانوار  سبد  در  ارزان  ارز  قیمت های  حمایتی  اثر  و  است  افزایش 
می شود. ازاین رو بهتر است دولت ارز کاالهای اساسی را نیز در بازار ثانویه در 
اختیار واردکنندگان قرار دهد و مازاد درآمد خود ناشی از فروش ارز به قیمت 
یارانه  این مازاد را به صورت  باالتر را به صندوقی واریز نماید و بخش اعظم 
نقدی به ۷-۵ دهک کم درآمد برگرداند. از این طریق هم تقاضای کاذب برای 
ارز یارانه ای حذف می شود )کاهش تقاضا( و هم نیت دولت در حمایت از اقشار 

آسیب پذیر به صورت هدفمندتر محقق می شود.
از  دولت  پرهیز  و  بهتر  مدیریت  با  اما  داریم  پیش  در  سختی  روزهای 
تصمیم گیری های عجوالنه و به دوراز منطق اقتصادی، می توانیم بهتر اقتصاد را 
اداره کنیم. بازهم می گویم که نباید اثر گشایش های داخلی را دست کم گرفت. 
مسائل  حوزه  در  هم  و  خارجی  تجارت  تسهیل  حوزه  در  هم  گشایش ها  این 
اجتماعی، فرهنگی، قومیتی و سیاسی موجب برگشتن ورق ناامیدی روزافزون 
در کشور می شود. این ذهنیت که »ساختار کشور اصالح ناپذیر است« در حال 
اوج گیری است و دلیل اصلی مهاجرت نخبه و سرمایه از کشور است. حاکمیت 

باید نشان دهد که ساختارها اصالح پذیرند.

پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران

نسخه ای برای درمان بحران ارزی
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مدیریت، بازاریابی

اسـت:  نوشـته  شـاو  برنـارد  جـورج 
اسـت.  آفرینـش  آغـاز  نقطـه  »رویاپـردازی 
می خواهیـد،  کـه  چیـزی  دربـاره  ابتـدا 
رویاپـردازی می کنیـد، سـپس آنچـه در رویاها 
در  و  می کنیـد  اراده  را  پرداخته ایـد  و  سـاخته 
نهایـت، آنچـه اراده کرده ایـد را می آفرینیـد.« 
رویاپـردازی یـک توانمنـدی آسـمانی اسـت و 
بهتریـن  جانشـینان  به عنـوان  انسـان ها  همـه 
آفریننـده روی زمیـن از ایـن موهبت آسـمانی 
برخـوردار شـده اند. رویاهـای بـزرگ، اهـداف 
را تعریـف کـرده و بـه افـراد انگیـزه می دهند. 
اشـتیاق تحقـق یـک رویـای بزرگ، انسـان ها 
دانسـته ها  و  شـناخته ها  امـن  دایـره  از  را 
بیـرون می کشـد تـا با نوآوری، مسـیر رسـیدن 
را بسـازند. رویاپـردازی نقطـه اول عزیمـت از 

وضـع موجـود اسـت.
ایده هایـی  پیاده سـازی  حاصـل  نـوآوری 
خالق اسـت کـه ریشـه در رویاپـردازی دارند. 
ایـن رویاهـای فـردی اسـت کـه جرقه هـای 
اولیـه نـوآوری  را می زننـد. همـان جرقه هایـی 
جـاری  سـازمان  بسـتر  در  ادامـه  در  کـه 
می شـوند و بـه بـازار می رسـند. ایـن رویاهـا 
کـه فراتـر از وضعیت موجـود و از جنس آینده 
هسـتند، همـان تصویـری از آینـده اسـت کـه 
شـرکت ها را بـه پیـش می رانـد. شـرکتی کـه 
نباشـد،  رویاپـردازی  بـرای  مجالـی  آن  در 
درسـت  باشـد.  نـوآوری  بسـتر  نمی توانـد 
همچـون ماشـینی اسـت کـه موتـور محـرک 

باشـد. نداشـته 
امـا شـرکت های نـوآور بـرای بـرای تعریف 

و  مدیـران  بـه  بـزرگ،  رویاهـای  تحقـق  و 
نوآورتریـن  دارنـد.  نیـاز  رویاپـرداز  کارکنـان 
مدیریـت  کسـانی  را  جهـان  شـرکت های 
می کننـد کـه در دنیـای کسـب وکار، رویایـی 
بـزرگ ترسـیم کـرده و کمـر بـه سـاختن آن 
الهام بخـش  مدیـران  ایـن  بسـته اند.  رویـا 
تصویـر زیبایـی از رویـای خـود ارائـه می کنند 
کـه ذهـن و دل کارکنـان را تسـخیر می کنـد. 
بـرای  شـرکت هایی،  چنیـن  کارکنـان 
مشـارکت در تحقـق آن رویای بزرگ اشـتیاق 
از  ایـن مشـارکت را بیشـتر  دارنـد و اهمیـت 
حقـوق و مزایـای دریافتـی می داننـد. همیـن 
اشـتیاق موجـب می شـود کـه آنهـا تخصص و 
خالقیـت خـود را بـا جـان ودل در راه اهـداف 
شـرکت بـه خدمـت بگیرنـد. شـرکت هایی که 

نویسنده: سیدکامران باقري مشاور مدیریت

چرا شركت هاي ايراني نوآوري نمي كنند؟ )بخش سوم(
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رویـای بـزرگ دارنـد، عالوه بر کارکنان شـان، 
می تواننـد شـرکای تجـاری و حتـی مشـتریان 
و کاربـران خـود را بـا فرآینـد نـوآوری خـود 
همـراه  کننـد. همـه ایـن همراهـان احسـاس 
می تواننـد  همراهـی  ایـن  بـا  کـه  می کننـد 
نقشـی هرچنـد انـدک در آفرینـش آن رویـای 

بـزرگ داشـته باشـند.
و  ماسـک«  »ایـالن  امـروزه  نمونـه،  بـرای 
دنیـای  در  رویاپـردازی  نمـاد  شـرکت هایش 
وی  بـزرگ  رویاهـای  هسـتند.  کسـب وکار 
بـرای اسـکان انسـان روی مریخ، تولیـد انبوه 
خودروهـای برقـی و فراگیـر کـردن اسـتفاده 
را  نفـر  میلیون هـا  دل  خورشـیدی،  انـرژی  از 
شـرکت های  کارکنـان  اسـت.  کـرده  تسـخیر 
اسـپیس ایکس، تسـال و سـوالر سـیتی و حتی 
تجـاری  شـرکای  و  محصـوالت  خریـداران 
ایـن شـرکت ها دل در گـرو تحقـق رویاهـای 
مشـارکت  از  و  دارنـد  ماسـک  ایـالن  بـزرگ 
در راه تحقـق آن رویاهـا احسـاس خشـنودی 

. می کننـد
بسـیار درگیـر دیـروز  شـرکت های  بی رویـا، 
بی رویـا  خـود هسـتند. شـرکت  های  امـروز  و 
نمی تواننـد  و  هسـتند  گذشـته  جنـس  از 
کـه  شـرکت هایی  باشـند.  الهام بخـش 
در  نـوآوری  کلیـدی  نقـش  و  ضـرورت  بـه 
بایـد  حتمـا  دارنـد،  ایمـان  کسب وکارشـان 
راهـی بـرای تشـویق و ترغیـب کارکنـان بـه 
را  رویاپـردازی  و  باشـند  داشـته  رویاپـردازی 
و شایسـتگی های  ممیـزه  از وجـوه  یکـی  بـه 
کلیـدی سازمان شـان تبدیـل کننـد. در چنیـن 
بایـد  مدیرعامـل  شـخص  شـرکت هایی، 
شـاخص رویاپـردازی برای کسـب وکار باشـد. 
رویاهـای بلنـد وی باید الهام بخـش و محرک 
رویاپـردازی همکارانـش شـود. این شـرکت ها 
همچنیـن برنامه هـای مشـخصی بـرای تمرین 

دارنـد. سـازمانی  رویاپـردازی 
شـاید توجـه بـه رویاپـردازی در بیان آسـان 
باشـد امـا در عمـل تعهـد بـاالی مدیریـت را 
می طلبـد. تشـویق و تقویـت نـوآوری نیازمنـد 

اختصـاص زمـان و منابـع باارزشـی اسـت که 
رقابـت بـر سـر آن زیـاد اسـت و در بسـیاری 
بـا  رقابـت  در  رویاپـردازی  شـرکت ها،  از 
بعـدی  اولویت هـای  در  روزمـره  فعالیت هـای 
به خصـوص  مـی رود.  کنـار  و  می گیـرد  قـرار 
رویاپـردازی  تقویـت  بایـد توجـه داشـت کـه 
همچـون  بلکـه  نـدارد.  سـریع  و  آنـی  نتایـج 
نظـر  از  را  افـراد  کـه  اسـت  روزانـه  ورزش 
بدنـی آمـاده نـگاه مـی دارد و بـه آنهـا امکان 
بدنـی  تـوان  مناسـب،  زمـان  در  تـا  می دهـد 
خـود را بـه بهترین شـکل بـه خدمـت بگیرند. 
تمریـن رویاپـردازی شـرکتی هم بـه کارکنان 
مناسـب،  فرصـت  در  تـا  می دهـد  امـکان 
بهتریـن عملکـرد ممکـن را از نظـر خالقیت و 

نـوآوری بـه نمایـش بگذارنـد.
شـرکت های  در  رویاپـردازی  پـرورش  امـا 
پروبـال  اسـت.  بـزرگ  چالـش  یـک  ایرانـی 
و  ملـی  فرهنـگ  در  ریشـه  رویاهـا  بـه  دادن 
سـازمانی دارد. متاسـفانه نظام آموزشـی ایران 
بـه گونه ای اسـت کـه کـودکان را در باالترین 
سـطح رویاپـردازی ذاتـی تحویـل می گیـرد و 
به صـورت پیوسـته و نظام منـد ایـن توانمنـدی 
را در آنهـا سـرکوب می کنـد. نظـام آموزشـی 
آنچـه  چشم بسـته  تکـرار  و  حفـظ  بـر  ایـران 
بـرای  دسـتوری  و  یک طرفـه  به صـورت 
شـده،  تجویـز  دانشـجویان  و  دانش آمـوزان 
تاکیـد دارد. این نظام آموزشـی برای کشـوری 
مناسـب اسـت که نیـازی به نـوآوری نداشـته 
باشـد. کشـوری کـه بـا درآمـد نفـت گـذران 
کنـد و نهایتـا بـه دنبـال پـرورش کارمندانـی 
بـرای انجام امـور اداری تکراری یـا کارگرانی 
تجهیـزات  از  سـاده  بهره بـرداری  بـرای 
وارداتـی باشـد. این نظـام آموزشـی و فرهنگ 
رویاپـردازی  تـوان  آن،  از  برآمـده  اجتماعـی 
عمیـق  الیه هـای  در  و  سـرکوب  را  ایرانیـان 
درون  در  می کنـد.  پنهـان  افـراد  درونـی 
فضـای کسـب وکار ایـران نیـز رویاپـردازی نه 
تنهـا تشـویق نشـده بلکـه در بیشـتر مـوارد از 
آن بـه عنـوان امـری منفی و ضـدارزش تعبیر 

می شـود. در محیطـی کـه هدف حفظ شـرایط 
موجـود باشـد و فعالیت هـای روتیـن و روزمره 
در کانـون تمرکـز مدیـران باشـند، رویاپردازی 
مذمـوم  امـری  و  می کنـد  مسـموم  را  فضـا 
اسـت. در ایـن فضـا، برداشـت عمومـی از فرد 
و  واقعیت هـا  بـا  کـه  اسـت  رویاپـرداز کسـی 
مشـکالت اجرایـی کسـب وکار آشـنایی نـدارد 
و از سـر بی اطالعـی و بی تجربگـی بـه سـیر 
در رویاهـا بسـنده کـرده و ایده هـای غیرقابـل 
فضایـی،  چنیـن  در  می کنـد.  ارائـه  اجـرا 
و  تشـویق  بـرای  تالشـی  مدیـران  تنهـا  نـه 
رویاپـردازی  بـرای  کارکنـان  توانمندسـازی 
دامـن  تـا  می کننـد  تـالش  بلکـه  نمی کننـد، 
خـود را از ایـن مفهـوم مسـموم بـه کلی پاک 

و مبـرا نـگاه دارنـد.
بیشـتر  کـه  شـده  باعـث  فـوق  شـرایط 
ایرانـی  شـرکت های   نتیجـه  در  و  مدیـران 
بی رویـا و در نتیجـه، بسـیار درگیـر دیـروز و 
شـرکت های   و  مدیـران  باشـند.  خـود  امـروز 
و  هسـتند  گذشـته  جنـس  از  هـم  بی رویـا 
غیـاب  در  باشـند.  الهام بخـش  نمی تواننـد 
بیشـتر  کاری  فضـای  رویاپـردازی،  و  رویـا 
شـرکت های ایرانـی بـرای جذب و نگهداشـت 
نیسـت.   مناسـب  رویاپـرداز  و  خـالق  افـراد 

چیـزی را که نتوانید اندازه بگیرید، 
کنید مدیریت  نمی توانید 

کمتـر مدیـری دیـده ام کـه بـا ایـن گـزاره 
باشـد.  مخالـف  آن  اهمیـت  و  مدیریتـی 
اساسـا پایه هـای مدیریـت علمـی بـر تعریـف 
و  کار  از  انتظـار  مـورد  نتایـج  و  خروجی هـا  
سـنجش میـزان تحقق اهداف بنا شـده اسـت. 
از قضـا مدیـران ایرانـی کـه بخـش عمـده ای 
از آنهـا دارای پیشـینه تحصیلی در رشـته های 
مهندسـی هسـتند، بـر کمی سـازی اهـداف و 

دارنـد. تاکیـد  فعالیت هـا  سـنجش پذیری 
امـا پـس از سـال ها تجربه مشـاوره در حوزه 
نـوآوری دریافتـه ام که بیشـتر مدیـران ایرانی، 
نـوآوری را امـری انتزاعی و غیرقابل سـنجش 
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نـگاه  از  برنامه ریـزی می پندارنـد.  غیرقابـل  و 
خالقیـت  یـا  نبـوغ  حاصـل  نـوآوری  ایشـان، 
شـرکت  کارشناسـان  یـا  مدیـران  لحظـه ای 
نوآورانـه،  عملکـرد  سـنجش  انتظـار  و  اسـت 
ناممکـن یـا دسـت کم دور از دسـترس اسـت. 
در کنـار هم گذاشـتن دو گزاره فوق، بسـیاری 
می رسـاند  ایـن جمع بنـدی  بـه  را  مدیـران  از 
و  انتزاعـی  امـری  نـوآوری  مدیریـت  کـه 
امـری  دلیـل  همیـن  بـه  و  سـنجش ناپذیر 
پیچیـده و ناشـدنی اسـت. همیـن جمع بنـدی 
مدیـران را ترغیـب می کنـد کـه منابـع محدود 
غیرقابـل  امـری  صـرف  را  شرکت  شـان 
بسـیاری  کـه  آنجـا  از  نکننـد.  برنامه ریـزی 
شـرکت  روزمـره  و  عملیاتـی  فعالیت هـای  از 
دسـتیابی  قابـل  و  شـفاف  برنامه هـای  دارای 
اولویت هـای  فهرسـت  از  نـوآوری  هسـتند، 
بسـیاری از مدیـران ایرانـی خـارج می شـود و 
بـه  اولویـت  پروژه هـای عملیاتـی  بـه  نسـبت 

پیـدا  می کنـد. کمتـری  مراتـب 
فنـاوری  در  انقالبـی  پیشـرفت های  اگرچـه 
برنامه ریزی نشـده  کامـال  شـکل  بـه  گاهـی 
نـوآوری  امـا  می شـوند،  حاصـل  تصادفـی  و 
اسـت.  برنامه ریـزی  قابـل  عمدتـا  تجـاری 
بهتـری  تجربـه  و  شـناخت  کـه  مدیرانـی 
کـه  می داننـد  خوبـی  بـه  دارنـد  نـوآوری  از 
ورودی  هـای  کـه  اسـت  فرآینـدی  نـوآوری 
دل  در  ورودی هـا  ایـن  دارد.  را  خـود  خـاص 
فرآینـد نـوآوری مـورد پـردازش قـرار گرفته و 
تبدیـل می شـوند.  نوآورانـه  بـه خروجی هایـی 
ایـن جاسـت کـه هـم ورودی هـا،  نکتـه  امـا 
هـم مرحله پـردازش و هـم خروجی هـای این 
فرآینـد دارای شـاخص های قابـل اندازه گیـری 
اسـت. طبیعی اسـت که این دسـته از مدیران، 
نـوآوری را یـک جعبه سـیاه پرابهـام و غیرقابل 
برنامه ریـزی نمی بیننـد. در عـوض بـا اسـتفاده 
اندازه گیـری،  قابـل  سـنجه های  ایـن  از 
کـرده  هدف گـذاری  نـوآوری  فرآینـد  بـرای 
پایـش  را  اهـداف  ایـن  بـه  و رونـد دسـتیابی 

تحلیـل  و  پایـش  همیـن  می کننـد.  تحلیـل  و 
شـاخص های فرآینـد نـوآوری، امـکان بهبـود 
عملکـرد نوآورانـه شـرکت ها را در طـول زمان 

فراهـم مـی آورد.
برنامه ریـزی  قابـل  و  سـنجش پذیری  البتـه 
بـدون  معنـای  بـه  نـوآوری  فرآینـد  بـودن 
فرآینـد  ایـن  بـودن  ابهـام  بـدون  و  ریسـک 
ویژگی هـای  از  ابهـام  و  ریسـک  نیسـت. 
همیـن  امـا  اسـت،  نـوآوری  فرآینـد  ذاتـی 
ویژگی هـا در تعریـف اهـداف و شـیوه مدیریت 
می گیرنـد.  قـرار  توجـه  مـورد  فرآینـد  ایـن 
آسـتانه  کـه  شـرکت هایی  نمونـه،  بـرای 
نـوآوری  فرآینـد  در  پایینـی  ریسـک پذیری 
بهبودهـای  و  تدریجـی  نوآوری هـای  دارنـد، 
در محصـوالت، خدمـات  پیوسـته  امـا  جزئـی 
و فرآیندهـای کاری را هـدف قـرار می دهنـد. 
دنبـال  بـه  کـه  شـرکت هایی  مقابـل،  در 
و  بـازار  در  برافکـن  و  بنیادیـن  نوآوری هـای 
صنعـت خود هسـتند، آسـتانه ریسـک باالتری 
منابـع  تخصیـص  و  برنامه ریزی هـا  در  را 

می کننـد. لحـاظ 
فرآینـد  اندازه گیـری  قابـل  سـنجه های  امـا 
نـوآوری کدامنـد؟ ایـن سـنجه ها از شـرکت بـه 
شـرکت و از صنعـت به صنعت متفاوت هسـتند، 
امـا برخـی از آنهـا عمومیـت و کاربرد بیشـتری 
جدیـد  ایده هـای  تعـداد  نمونـه،  بـرای  دارنـد. 
مطـرح شـده یا میـزان منابع تخصیـص یافته به 
نـوآوری )افراد، بودجه و...( از جمله شـاخص های 
سـنجش ورودی هـای فرآینـد نوآوری به شـمار 
می رونـد. همچنیـن میانگین زمـان پذیرش ایده 
تـا اجرای کامـل آن، تعداد ایده های تایید شـده، 
تعـداد ایده هـای اجرایی شـده، نسـبت ایده هایی 
کـه فرآینـد ایـده تـا بـازار را بـا موفقیت سـپری 
در  سـرمایه گذاری ها  کل  حجـم  و  می کننـد 
نوآوری هـای در جریـان شـرکت هـم از جملـه 
شـاخص های مرحلـه پـردازش فرآینـد نـوآوری 
هسـتند. از شـاخص های خروجـی ایـن فرآینـد 
هـم می تـوان بـه تعـداد محصـوالت و خدمـات 

جدیـد خلـق و روانـه بـازار شـده، درآمـد حاصل 
از محصـوالت یـا خدمـات جدید، نرخ بازگشـت 
سـرمایه هزینه هـای صرف شـده بـرای نوآوری 

و تعـداد مشـتریان جدیـد اشـاره کرد.
فرامـوش نبایـد کـرد کـه نـوآوری تجـاری، 
حاصـل  بلکـه  نیسـت،  اتفاقـی  و  مـوردی 
نظامـی اسـت کـه اجـزای متعـدد و متفـاوت 
بـرای  نظامـی  چنیـن  دارد.  هماهنـگ  امـا 
تـا  برنامه ریـزی دارد  بـه  نیـاز  عملکـرد بهتـر 
نوآوری هـای  از  زنجیـره ای  آن  خروجی هـای 
امـا  باشـد.  شـرکت  اهـداف  بـا  همراسـتا 
معنـی  ایـن  بـه  نـوآوری  بـرای  برنامه ریـزی 
نوآوری هـا  ایـن  نهایـی  شـکل  کـه  نیسـت 
قابـل  کامـال  قبـل  از  بـازار  در  تاثیرشـان  و 
یـک  چـه  هـر  عمـل  در  اسـت.  برنامه ریـزی 
باشـد،  بنیادین تـر  مشـتریان  بـرای  نـوآوری 
نهایـی  بتوانـد شـکل  اینکـه شـرکتی  امـکان 
و تاثیـر آن بـر بـازار را از قبـل بدانـد کمتـر 
می شـود  باعـث  برنامه ریـزی  امـا  می شـود. 
را  خـود  محـدود  منابـع  شـرکت ها  کـه 
دهنـد. تخصیـص  موثرتـر  و  هوشـمندانه تر 
کـه  باشـیم  داشـته  توجـه  بایـد  همچنیـن 
برنامه ریـزی خـوب بـرای نـوآوری بـه معنای 
نوآورانـه  پروژه هـای  تمـام  موفقیـت  تضمیـن 
نیسـت. همان گونـه کـه پیـش از ایـن اشـاره 
شـد، نـوآوری امـری اسـت کـه جوهـره آن با 
ریسـک عجین شـده و بـا وجـود برنامه ریزی، 
بـه  محکـوم  پروژه هـا  برخـی  همچنـان 
شـرکت ها  عمـل  در  بـود.  خواهنـد  شکسـت 
مدیریـت  را  نوآورانـه  پروژه هـای  از  سـبدی 
می شـود  باعـث  برنامه ریـزی  و  می کننـد 
مجمـوع  در  نـوآوری  فرآینـد  اثربخشـی  کـه 
بنابرایـن،  باشـد.  داشـته  قابل توجهـی  بهبـود 
نـوآوری قابـل برنامه ریـزی و سـنجش اسـت 
را  نـوآوری خـود  فرآینـد  و شـرکت هایی کـه 
سـنجیده و بـرای آن برنامه دارند، در مقایسـه 
بـه  فی البداهـه  رویکـردی  کـه  رقبایـی  بـا 

موفق ترنـد. بسـیار  دارنـد  نـوآوری 
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بـرای بیـش از ۱۷ سـال )از ۱999 تـا ۲۰۱۶( مـن بـه عنـوان مدیرعامل 
کلویـن کلیـن فعالیـت داشـتم و افتخـار کار بـرای یکـی از نوابـغ عرصـه 
کارآفرینـی یعنـی کلویـن کلیـن را بـه کارنامه ام افـزودم. نیازی بـه تعریف 
از کلویـن نیسـت. وی یکـی از برتریـن طراح هـای حـوزه مـد و پوشـاک 
از  مجموعـه ای  نیـز  وی  طراحـی  تیـم  همچنیـن  می شـود.  محسـوب 
برترین هاسـت. مسـئول بخـش خالقیـت و طراحـی ویـژه ایـن برنـد نیـز 
طـراح افسـانه ای زک کار اسـت. تجربـه حضور من در این شـرکت بسـیار 
عالـی بـود. بـه راسـتی نقطـه عطـف کارنامـه ۴۰ سـاله مـن در عرصه مد 

فعالیـت در ایـن برنـد بـه حسـاب می آیـد.
در کنـار تمـام ایـن خاطـرات و تجربه هـای لـذت بخـش، کارم در ایـن 
برنـد همـراه بـا چالش هـای دشـواری نیـز بـود. یکی از سـخت تریـن آنها 
نظـارت بـر خرید برند کلوین کلین از سـوی PVH در سـال ۲۰۰۳ اسـت. 
چالـش اصلـی در اینجـا پیرامـون واگـذاری برنـد بـزرگ کلویـن کلیـن به 
PVH نبـود. ایـن مسـئله بـا بررسـی بعـد مالی ماجـرا به گونـه ای مطلوب 
حل وفصـل شـد. بـا این حـال تمرکـز مـن بـر روی دسـتاوردهای بی نظیر 
کلویـن و همـکارش بـری شـوارتز در حـوزه مـد بـود. بـه این ترتیـب باید 
نسـبت بـه حفـظ اعتبـار و شـهرت جهانی ایـن برنـد در پی فرآینـد فروش 
اطمینـان حاصـل می کـردم. به عبارت سـاده، هـدف من اطمینـان از ادامه 

حیـات برنـد کلویـن کلیـن به عنـوان یک موسسـه سـودآور بود.
پیـش از خریـد برنـد کلویـن کلیـن از سـوی PVH در سـال ۲۰۰۳ مـن 
طـی تماس هـای مختلف آنها از قصدشـان بـرای خرید برند اطـالع یافتم. 
طـی ایـن تماس هـا تاکیـد من بر روی شـیوه مطلـوب و جذاب برندسـازی 
کلویـن و بـری بـود. با این حـال PVH عالقه چندانی به این روش نشـان 
نمـی داد. آنهـا این الگـو از برندسـازی را ناکارآمد و قدیمـی توصیف کردند.

بـه عنـوان یـک ناظـر بیرونـی شـاید در آن زمـان تصویـر برنـد کلویـن 
کلیـن یـک شـرکت سـختگیر و کهنه اندیـش بـود. بیشـتر کارشـناس ها 
برندمـان را متفـاوت از دنیـای مـد و چالش برانگیـز بـه هنـگام همـکاری 
بـا سـایر برندهـا توصیـف می کردنـد. بـا ایـن حـال حقیقت درون شـرکت 
بـه گونـه ای دیگـر بـود. شـخص کلویـن و معاون هـای وی بـه خوبـی از 
هدف شـان اطـالع داشـتند. همچنیـن آنهـا مشـکلی بـا انطبـاق سـریع و 
انعطاف پذیـری در دنیـای مـد نداشـتند. به نظر مـن آنها حتـی از نابغه های 

روزگار محسـوب می شـدند. آنهـا بـه خوبـی از شـیوه خلق اثـری هنری در 
عرصـه مـد آگاهـی داشـتند. به ایـن ترتیـب محصوالتـی زیبا، چشـم نواز، 

راحـت و از همـه مهم تـر پرفـروش تولیـد می کردنـد.
تیـم طراحـی آن دوران کلویـن کلیـن به خوبی از شـیوه طراحـی اصولی 
و خالقیـت بـرای تولیـد محصولـی باکیفیت آگاهی داشـت. آنهـا از طریق 
مطالعـه و پژوهـش بـه طور مـداوم خـود را به روزرسـانی می کردنـد. با این 
حـال کلیـدواژه PVH بـه هنگام خریـد کلوین کلیـن واژه »تعصـب« بود. 
بـر این اسـاس آنهـا برند کلوین را به تعصب خشـک نسـبت بـه الگوهایی 
واحـد متهـم می کردند. چالـش اصلی نیـز از همین تفاوت دیدگاه ها ناشـی 
می شـد. در هـر صورت کلویـن کلین به نوعـی برند شـخصی کلوین کلین 
نیـز محسـوب می شـود. این برند داسـتان گذشـته، حـال و آینـده کلوین را 

می کند. روایـت 
در آخـر هـر محصـول شـرکت نـام کلویـن را بـر روی خـود دارد. به این 
ترتیـب مسـئله بـرای کلویـن حتـی پس از فـروش برنـدش نیز ادامـه پیدا 
می کـرد. زیـرا وی بـا فروش برنـدش همچنان نام خود را بـر روی آن باقی 
می گذاشـت. اگـر کلویـن به دیدگاه خـود اعتقاد نداشـت، اگـر در پی ایجاد 
زیبایـی و جذابیـت در محصوالتـش نبـود، هرگـز موفـق بـه پایه گـذاری و 
توسـعه برنـد کلویـن کلیـن نمی شـد. در حقیقت دیـدگاه وی برنـدش را به 
چنیـن جایگاهـی رسـاند. در یـک کالم، دیدگاه وی هسـته اصلـی برندش 
بـود. صادقانـه بگویـم، بـه نظر مـن دیـدگاه وی در عین مزیت های بسـیار 

بـه گونـه ای متعصبانه نیـز بود.
همیـن تعصـب هـم موجـب موفقیـت برنـدش شـد. او هیـچ گاه در پـی 
تولیـد محصـوالت ارزان و بی کیفیـت نبـود. در عـوض همیشـه کیفیـت 
عالـی را در اولویـت قـرار مـی داد. اعتقـاد همیشـگی وی نیـز ارزشـمندی 
دفـاع از دیدگاهـش در برابـر انتقـادات بـود. مـن بـه خوبی هسـته مرکزی 
برنـد کلویـن را درک کـردم. در حقیقت این ویژگی در همـان روزهای اول 
بـرای مـن معلـوم گشـت. حال اگـر با فـروش برنـد صاحبان جدیـد در پی 
تغییـر دیـدگاه کلویـن بـر می آمدنـد، همـه چیز بـه زودی از بیـن می رفت.

منظـور مـن از ایـن کلمه تغییـر هسـته مرکزی برند اسـت. با ایـن تغییر 
دیگـر بازیابـی هسـته قبلـی بسـیار دشـوار می شـد. بـه همیـن خاطـر بـه 
عنـوان مدیرعامـل وقـت کلویـن کلیـن تمـام تالشـم را بـرای نمایـش 

مدیرعامل سابق کلوین کلین از تجربیاتش می گوید

ارزش هايی كه يک برند را دست نیافتنی می كنند
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ویژگی هـای مثبـت دیـدگاه کلویـن بـه خریدارهـای جدیـد کـردم. هـدف 
مـن واضـح بـود: اطمینـان از عدم لطمـه بـر کیفیـت و ارزش بنیادین برند 

کلویـن بـه دلیـل تـالش بـرای کسـب سـود هرچه بیشـتر.
بـا  کلویـن  ایده هـای  از  حفاظـت  بـرای  را  خـود  تـالش  تمـام  مـن 
ترجمه شـان بـه زبانـی سـاده بـرای خریـداران کـردم. در این مسـیر گاهی 
اوقـات توجـه PVH را بـه سـخنان خـود جلـب می کـردم. البتـه گاهی نیز 
آنهـا بـه سـخنان مـن کمتریـن اهمیتـی را نمی دادند. بایـد اشـاره کنم که 
کارم در ایـن میـان صحبـت بـا کلویـن نیز بود. بـر این اسـاس تالش من 
بـرای متقاعدسـازی وی بـه انعطاف بیشـتر در برخـی از ایده هـای برندش 
بـود. خوشـبختانه در هـر دو سـوی معاملـه صحبت هـای مـن تاثیـر مثبتی 

بـر جای گذاشـت.
در یکـی از دیدارهـای نهایی ما و PVH ناهار مشـترکی را صرف کردیم. 
در آن روز مـن بـه طـور شـفاف دیـدم کـه تحمل واگـذاری برنـد محبوب 
کلویـن بـرای خالـق آن چقـدر دشـوار اسـت. وی از مدیریـت مجموعه ای 
دیگـر بـر برنـدش بـه شـدت نگـران بـود. آن روز یکـی از غم انگیزتریـن 
روزهـای عمـر وی بـه حسـاب می آمد. بـا این حـال وی نیاز بـه فعالیت در 
عرصـه ای دیگـر را داشـت. بـه همین دلیل مجبـور به فـروش برندش بود.
پـس از خـروج کلویـن از برنـد، مـن تمام تالشـم را بـرای ادامـه روند به 
گونـه ای مطلـوب کـردم. خوشـبختانه از آن زمـان تا بـه حال برنـد کلوین 
کلیـن توسـعه چشـمگیری داشـته اسـت. هـدف مـن در آن زمـان حفـظ 
ارزش هـای کلویـن و ادامـه راه وی بـه عنـوان اسـطوره ای در دنیـای مـد 
و پوشـاک بـود. اگرچـه برنـد کلویـن از آن زمـان تـا به حـال سـه برابر بر 
ارزش خـود افـزوده، امـا اگـر در آن زمـان موفـق بـه حفـظ هسـته اصلـی 

ارزش هـای کلویـن در برنـدش نمی شـدم، هیـچ گاه مسـیر توسـعه برند را 
اینقـدر روشـن تصـور نمی کـردم.

بـه منظـور حفـظ برند کلوین به عنـوان میراث یکـی از برترین طراح های 
حـوزه مـد و پوشـاک مـن از چهار نکتـه مهم پیـروی کردم. ایـن نکات به 
مـن در حفـظ برنـد کلویـن کلین بر مـدار ارزش هـای قبلی کمـک فراوانی 

کـرد. اجـازه دهید به سـراغ بررسـی این نـکات برویم.

1. طراحی باید شگفت آور باشد
هـر جنبـه محصـول یا سـرویس طراحی باید به شـدت دقیـق و باکیفیت 
انـدازه ای  بـه  از طـرح  ایـن اسـاس هیـچ جزییاتـی  بـر  پیگیـری شـود. 
کوچـک نیسـت کـه مـورد بی توجهی قـرار گیـرد. در واقـع در کلوین کلین 
بی توجهـی بـه جنبه ای از محصـول، هر چقدر هـم کوچک، معنایـی ندارد. 
بی شـک مشـتریان برنـد از افـراد عـادی تـا شـرکت های بـزرگ را شـامل 
می شـود. بـا ایـن حـال هیـچ تفاوتـی میـان سـفارش یکـی از غول هـای 
عرصـه کسـب وکار و فردی عادی نباید وجود داشـته باشـد. بر این اسـاس 
همـه طرح هـا بـه گونه ای یکسـان و پـس از بازبینی هـای چندبـاره به خط 

تولیـد تحویل داده می شـد.
یـک طـرح خـوب به سـرعت مـا را نسـبت بـه خرید هـر چیـزی متقاعد 
می کنـد: یـک ماشـین، خانـه، بالش، کت وشـلوار یـا موبایل. هـر محصولی 
خواهـد  فـروش  سـرعت  بـه  خـوب  طراحـی  از  بهره منـدی  صـورت  در 
رفـت. چنـدی پیـش مـن بـه یکـی از فروشـگاه های لبـاس بـه صـورت 
تصادفـی سـری زدم. طرح هـای خوش سـاخت آن فروشـگاه بـه سـرعت 
فـروش رفتنـد. انگیـزه مـا در کلویـن کلیـن بـه هنـگام توجه بـه جزییات 
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معطـوف بـه تاثیرگـذاری آنهـا در نتیجـه نهایـی کار بـود. بـر ایـن اسـاس 
در عرصـه تبلیغـات یـا کارشناسـی محصـوالت همیـن جزییـات نتیجـه را 
تعییـن می کنـد. بـه یـاد دارم کـه زمانـی بـه یکـی از رئیس هـای سـابقم 
چنیـن جملـه ای را گفتـم: »اگـر این محصـول را دوسـت داری، اصال مهم 
نیسـت، آنچـه اهمیـت دارد پسـند مشـتری اسـت«. بـر همین اسـاس نیاز 
بـه شـناخت دقیـق مشـتری احسـاس می شـود. به ایـن ترتیب زحمـات ما 

بـه بهتریـن وجه نتیجـه خواهنـد داد.
 

2. کیفیت باید بهترین باشد
پایه گـذاری  اگـر قصـد  کنـم.  فرامـوش  را  نکتـه  ایـن  نمی توانـم  مـن 
کسـب وکار موفـق و پرسـودی را دارید، همیشـه کیفیت را مقـدم بر کمیت 
قـرار دهیـد. بـر ایـن اسـاس همیشـه از اسـتاندارد مـواد اولیـه، کیفیت کار 
و محصـول نهایـی اطمینـان حاصـل کنیـد. اگـر حتـی یکبـار بـه کیفیتی 
پایین تـر راضـی شـوید، بـه مانند ویروسـی مخرب بـه زودی همـه اجزای 

می شـود. بی کیفیـت  برندتـان 
در ابتـدای دوران فعالیـت حرفـه ای ام، ایـن نکتـه مهـم را بـه هنـگام 
همـکاری در مدیریـت برنـد Gus Van Sant آموختـم. در آن زمان ما با 
محصوالت غیراسـتاندارد و تاییدنشـده کارمان را شـروع کردیم. نتیجه کار 
نیـز فاجعـه ای بـه تمـام معنا بـود. کیفیـت محصوالت ما بسـیار بـد از آب 
در آمـد. بـه همیـن خاطر فـروش آنها در نقاط مختلف کشـور بسـیار پایین 

بـود. ضررهـای هنگفتـی در آن زمان متوجه شـرکت شـد.
از آن زمـان بـه بعـد فهمیـدم کـه هیچ کـس کیفیـت بـد را ارج نمی نهد. 
بـه همیـن خاطـر دیگـر هیـچ گاه بـا ایده هـای حـاوی رضایت بـه کیفیت 
پاییـن موافقـت نکـردم. ایـن نکتـه در برنـد کلویـن کلیـن نیز مـورد تاکید 
بـود. در حقیقـت کلویـن بـه موفقیـت شـرکت از دل خلـق کیفیـت برتـر 
معتقـد بـود. بـه همین خاطر هیـچ گاه برنـدش را در پی تولیـد محصوالت 
بی کیفیـت هدایـت نکـرد. بـه عنـوان مدیرعامـل برنـد وی پـس از فرآیند 

فـروش از ادامـه ایـن رونـد مثبـت اطمینان حاصـل کردم.
 

3. تحویل محصول باید سر موقع صورت گیرد
تاریـخ تحویـل محصـوالت امـری وابسـته به سـلیقه مـا نیسـت. مهلت 
اسـاس  همیـن  بـر  نیسـت.  مذاکـره  قابـل  هرگـز  سـفارش ها  تحویـل 
بهانه تراشـی های مختلـف بـرای توجیـه دیرکرد نیـز از پیـش ناموجه جلوه 
خواهـد کـرد. در حقیقـت تحویـل به موقـع محصـوالت یکـی از آداب مهم 
در زمینـه مدیریـت حرفـه ای یـک برند اسـت. اگـر بنابر دالیلی مشـخص 
شـما قـادر بـه تحویـل سـفارش ها در موعـد مقرر نیسـتید، هرگز به سـراغ 
بهانه تراشـی نرویـد. بـه جای این کار خطـای خود را قبـول کنید. همچنین 
بـه طـرف مقابل قـول عدم تکـرار چنین حوادثـی را دهیـد. در این صورت 
جلـوه برندتـان در کوتاه مـدت بـد خواهـد شـد، امـا در درازمـدت بـا عـدم 

تکـرار چنیـن بدقولی هایـی اعتمـاد از دسـت رفتـه را بازخواهیـد یافت.

نکتـه اصلـی پیرامـون وقت شناسـی در تحـوی کاال امـکان توقـع چنین 
امـری از دیگـران اسـت. بـه ایـن ترتیـب در بعد همـکاری با سـایر برندها 
شـما همیشـه از آنهـا انتظـاری تحویـل به موقـع سـفارش ها بـه مانند خود 
را خواهیـد داشـت. در بعـد داخلـی نیـز تمـام کارمنـدان موظف بـه تحویل 
پـروژه ای خـود در زمـان مقـرر خواهـد بـود. در چنیـن فضایی دیگـر هیچ 
کـدام از کارمندان به سـراغ بهانه تراشـی بـرای تحویل دیرهنـگام پروژه ها 
نخواهنـد رفـت. بـه ایـن ترتیـب شـما بـا پایبنـدی بـه اصـول اساسـی 
کسـب وکار برنـدی منسـجم و هماهنگ خواهید داشـت. در ایـن فضا تعهد 
بـه عنـوان الگویـی اساسـی از سـوی همـه کارمنـدان و برندهـای همکار 

رعایـت خواهد شـد.

4. در نهایت، تناسب باید عالی باشد
شـاید کاربـرد واژه تناسـب در اینجا کمی عجیب باشـد. به طـور معمولی 
در عرصـه مد و پوشـاک تناسـب بـه معنـای هماهنگی محصول با سـلیقه 
مشـتری اسـت. بـا ایـن حـال منظـور مـن در اینجـا از ایـن واژه اندکـی 
متفـاوت اسـت. بـر ایـن اسـاس محصـول شـما بایـد بـا بـازار فروش تـان 
بـه طـور کلـی تطابق داشـته باشـد. در حقیقـت محصول شـما بـرای رفع 
نیـازی خـاص در بـازار ارائـه شـده اسـت. بـر ایـن اسـاس باید بـه رفع آن 
نیـاز اسـت بـر پایـه بهتریـن راهکارهـای ممکـن فکـر کنیـد. بـه عبـارت 
سـاده، محصـول خـود را روانـه بازارهایـی که بـدان تعلـق دارد، کنید. فقط 
در ایـن صـورت محصـول شـما به گونـه ای مطلوب مـورد توجـه مخاطب 

قـرار خواهـد گرفت.
 

نکته پایانی
فرقـی نـدارد کـه کجا هسـتید و بـه چـه کاری مشـغولید، اگر نسـبت به 
حسابرسـی مناسـب از کسـب وکارتان حساسـیت بـه خـرج دهیـد همیشـه 
امـکان توسـعه برندتـان وجـود دارد. در اینجـا منظـور مـن از حسابرسـی 
اندکـی متفـاوت از علـم حسـابداری اسـت. بـر ایـن اسـاس همیشـه بایـد 
محصـول و سـرویس تان را در نزدیکـی مـرز مطلـوب کیفیـت قـرار دهید. 
بـه ایـن ترتیب برند شـما به عنوان یکـی از ارائه دهنـدگان کاالی باکیفیت 
در دنیـای کسـب وکار شـناخته خواهد شـد. همچنیـن از ارائـه محصول تان 
در بازارهـای مناسـب نیـز اطمینان حاصـل کنید. در غیر این صورت شـاید 

هرگـز تحسـین درخـور را دریافـت نکنید. 
سـایت  وب  بـرای  مـوری  تـام  همـکاری  بـا  مقالـه  ایـن  پیوسـت: 
Branding  Strategy Insider بـه رشـته تحریـر درآمـد. تـام برند 
کلویـن کلیـن را بـه مدت ۱۷ سـال مدیریت کـرد. در طول ایـن مدت وی 
ارزش برنـد کلویـن کلیـن را از ۲.8 میلیـارد دالر بـه 8 میلیارد دالر رسـاند. 
می شـود.  محسـوب  وی  بـرای  مطلـوب  عملکـردی  کار  ایـن  بی تردیـد 
درسـت بـه همیـن دلیـل ایـن مقالـه از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت.
منبع: فرصت امروز
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 TURKEY TARGETS $500 BILLION
TEXTILE EXPORTS BY 2023 

Turkey plans to achieve textiles exports 
worth $500billion by 2023. As a part of 
this plan, the country is seeking to make 

a number of investments and improvements 
in the sector. The government plans to add 
13,000 km roads as well as 12,000 km new rail-
ways to allow easier shipping. It also plans to 
increase the number of logistics centers from 8 
to 21 over the same period. This will help max-

imise the rate at which goods can be exported 
to the EU as a way to try and mitigate higher 
labor costs.
Another way Turkey plans to increase export 
value is by increasing the amount of special-
ised materials that the country is able to pro-
duce, along with raising the general quality of 
all textile goods. The government has put forth 
economic incentives to encourage research 
and development through grants and subsi-
dies, aiming to of spend 1.8 per cent of the 
GDP on R&D by 2018 and to 3 per cent by 2023.
The government also plans to decrease the num-
ber of unofficial employees in the economy. This 
will be achieved by focusing on female employ-
ees in the garment industry who largely work as 
sub-contractors or out of the home. A framework 
has been laid out to increase the number of part-
time positions, traineeships, and daycare centers 
that would allow for greater flexibility.

English Sectionخبرنامه

tension-free mechanisms to un-
wind material from the roll, and 
constantly monitor the tension 
during spreading to keep consis-
tent tension throughout the fab-
ric. This means that relaxation 
for most types of fabric can be 
reduced or even eliminated from 
the production process, which 
saves one or two days, plus the 
required labour cost, and poten-

tial for lost fabric integrity.

Automation saves time
In addition to automatic fabric 
spreading, CAD systems help 
automate fabric planning and 
utilisation, as well as other 
pre-production practices. Ac-
counting for fabric shrinkage, 
for instance, automatically ad-
justs the piece geometry, even 

for very tricky fabrics. Cut-plan-
ning applications then run order 
scenarios to ensure the best lay 
plans, and nesting algorithms 
calculate the best utilisation of 
the width of the fabric actually 
received. Such practices could 
save three to five days, 20 per 
cent of staff, and 3-12 per cent 
of fabric, as well as result in bet-
ter quality garments.
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 APPAREL TECHNOLOGY: NEW FABRIC
HANDLING TECHNOLOGIES A TIME SAVER 

To keep up with rising de-
mand, fast fashion com-
panies have started re-

sorting to measures which can 
enhance quality control stan-
dard operating procedures. Big 
brands have in-house quality 
control teams, whose job is 
to design, mandate, and audit 
processes for vendors to follow 
throughout production. One 
of the mandatory processes 
in garment manufacturing is 
fabric relaxation. Many fabrics, 
especially knits, need to be 
carefully handled to account 
for stretch that can be warped 
and affects the overall drape 
and fit of the final product. 
But at times, before the fab-
ric pieces are sent through the 
sewing line, the fabric rolls are 
mishandled during spreading. 
Ram Sareen, Head Coach and 
founder, Tukatech, stated typ-
ical ‘relaxation’ necessitates 
that a factory takes a perfect-
ly rolled fabric, open it onto 
a table, and leave it there for 
a day or two to settle. In this 
process, not only is the integri-
ty of fabric harmed due to the 
handling and friction, but also 
one to two days are lost in the 

production cycle.
It is often seen that about 8-10 
workers handle fabric spread-
ing, which increases manual de-
pendency.
When it is time for production 
spreading, that fabric is usu-
ally handled by at least eight, 
and sometimes by as many as 
fourteen or fifteen people, who 
catch and pull the fabric out of 
proportion as they lay it down. 
This creates uneven stretch 
about the fabric, and complete-
ly negates any relaxation that 
might have happened while the 
fabric was lying in a pile the day 
before. Factories are following 
the procedures as they are giv-
en, but sometimes these prac-
tices diminish the very quality 
they are seeking.
The same practices are often ap-
plied uniformly across all types of 
fabric, even if the necessity is not 
there. For example, fabric han-
dling procedures for knit fabrics 
may be applied to denim, sim-
ply because it is a ‘stretch’ den-
im. Sareen highlighted that the 
stretch for denim is only in the 
width. You can relax the denim 
for ten years and it is never go-
ing to come back in length. These 

procedures become ingrained 
in local production culture, and 
changing these fixed processes 
becomes very difficult.

Fabric handling
Labour in the some countries is 
cheap, but labour accounts for 
less than 20 per cent of the total 
production cost. The cost of fab-
ric, on the other hand, equates 
to 60-75 per cent of the garment 
cost. It is in the best interest of 
both brands and vendors to fo-
cus on handling fabric carefully, 
so that the human and material 
resources are not wasted, and 
the number of steps and time 
for manufacturing are reduced. 
Simplifying the fabric spreading 
process means reduction in the 
cost of labour, better product 
quality, and a shorter lead time. 
When fabric spreading is done 
automatically with a machine or 
on a mechanised trolley system 
the capacity increases.
Automatic fabric spreading en-
sures that every inch of fabric is 
aligned and gently handled from 
the time the roll is opened, un-
til the pieces are cut and ready 
for sewing. Automatic fabric 
spreading machines come with 
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 COTTON PREFERRED TO SYNTHETICS 

CHINA IS STILL TOP APPAREL
 EXPORTER TO THE US

Over the years, the outdoor market has 
become loaded with synthetic appar-
el, which shed tiny microfibers during 

laundering. These tiny plastic fibers travel to wa-
terways and end up in the fish people eat and the 
tap water they drink.
Companies are making eco-friendly apparel prod-
ucts made with natural fibers like cotton. While 
they are promoting sustainability they are also 
reducing the impacts of the industry’s products 
and processes.
Compared to synthetics like polyester and nylon, 
cotton active wear is considered to be more com-
fortable, versatile, sustainable, breathable and 
reliable.
Consumers love the natural feel of cotton. Most 

exercisers prefer cotton and cotton blended fi-
bers. Trailing by a wide margin are polyester 
or recycled polyester, other synthetics like mi-
crofiber and rayon fibers, including viscose and 
Tencel.
Consumers like pulling on their active wear for 
things like hanging out at home, running errands, 
doing yard work, shopping or even sleeping. They 
are seeking out abrasion resistant technology in 
their active wear.
Consumers are also looking for active wear that 
is odor resistant, water repellent or has anti-mi-
crobial features. They seek out durability en-
hancement technology in their active wear. Those 
younger than 35 are significantly more likely than 
their older counterparts to do so. 

China’s June apparel exports to the US 
fell 0.83 per cent in volume. But the 
country is still the top supplier to the 

US. Vietnam, the number two apparel suppli-
er to the US, saw apparel shipments rise 6.6 
per cent in value and 2.6 per cent in volume. 
Among other major suppliers, apparel imports 
from Bangladesh rose 9.9 per cent in value 
while unit volume was up 1.2 per cent. Cambo-
dia’s shipments increased 8.4 per cent in value 
and up 4.5 per cent in volume.
Among the top 10apparel and textile suppliers 
that posted year-on-year decline in import vol-
ume, India’s shipments to the US dropped 3.2 

per cent, Mexico’s dipped one per cent and In-
donesia’s shipments decreased 11.2 per cent. 
Among the top ten countries which recorded 
volume increase in apparel exports to the US 
were South Korea with a 26 per cent hike, Viet-
nam with a 6.3 per cent increase and Cambo-
dia with a 5.6 per cent gain. Other countries in 
the group posting increases were Pakistan up 
2.7 per cent, Bangladesh up 0.5 per cent and 
Canada with a 0.2 per cent growth.
US exports of apparel and textiles rose 4.33 per 
cent in value, with growth in key destinations 
such as Mexico, Canada, El Salvador, the Do-
minican Republic, Nicaragua and Guatemala. 
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Brazil’s textile and apparel 
exports are revitalizing
After the economic reces-
sion, which severely affect-
ed the country’s industrial 
performance, Brazil’s textile 
and apparel industry has fi-
nally achieved some success 
in terms of its textile and ap-
parel exports, especially ex-
ports to Arabic markets.
According to recent fig-
ures from the Arab Brazil-
ian Chamber of Commerce 
(ABCC), Brazilian exports of 
textiles and apparel to the 
Arab World have surged 
during the first two months 
of 2017, increasing by 87.5% 
from the same period a year 
ago, reaching USD 3 million 
up from USD 1.6 million in 
January and February 2016. 
This significant growth has 
mainly been led by the in-
creasing demand for syn-
thetic fabric and sisal rope 
used in ships and rigs in the 
Arab markets.
The Brazilian Textile and Ap-
parel Industry Association 
(ABIT) also reported that 
sales from rope exports ac-
counted for USD 1 million, 
while beachwear, textile 
yarns, and inner garments 
also rose during the two 

months. ABIT’s survey of ex-
ports covers various parts of 
the production chain includ-
ing raw materials such as 
fibers, yarns and filaments, 
as well as technical and 
non-fabric industrial tex-
tiles, and clothing.
Currently, the Arab countries 
are some of Brazil’s largest 
markets for textile and appar-
el exports, particularly for seg-
ments such as party wear, chil-
dren’s wear, and beachwear. 
Based on ABIT’s latest data, 
the United Arab Emirates had 
the highest imports of Brazil-
ian textiles and clothing during 
this period, followed by Alge-
ria, Egypt, Morocco, and Leb-
anon.
To boost Brazilian textile and 
apparel industry exports, the 
Brazilian Textile and Apparel 
Industry Association and the 
Brazilian Trade and Investment 
Agency (Apex-Brazil) have 
launched the Texbrasil pro-
gram, which serves to benefit 
affiliated exporters. Official 
figures showed that Brazilian 
textile and apparel companies 
that have participated in the 
program expanded their ex-
port markets to Arab countries 
by 40% in 2016, with a total 
value reaching USD 4.1 million 

in 2016 from USD 2.9 million 
in 2015.
The Brazilian textile and ap-
parel industry is much wid-
er than most people think, 
going beyond the clothing. 
However, as far as export is 
concerned, Brazil’s non-au-
tomatic import licensing sys-
tem as a trade policy tool to 
control trade flows has led 
to a decrease in exports of 
certain community textile 
products; a loss of compet-
itiveness; a significant loss 
of Brazilian clients and order 
cancellations; an increase in 
financial costs; a limitation 
in the range of products that 
may be exported.
This trend is likely to change in 
years to come, as some of the 
manufacturers are now focus-
ing on promoting their individ-
ual brands. With changes in 
the international market, Bra-
zil is likely to become an open 
textile market, till then the 
Brazilian authorities are work-
ing on reviving the local mar-
kets to ensure that the textile 
and apparel sector continues 
with its present momentum of 
growth. The country is show-
ing great promise in becoming 
a large manufacturer and ex-
porter of textiles.
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A BRIEF HISTORY OF
 BRAZILIAN TEXTILE INDUSTRY

The textile industry 
in Brazil is young in 
comparison to other 

countries; however, it looks 
to be growing in strength 
and power as a green busi-
ness and future fashion. The 
textile and apparel industry 
participates with equivalent 
amounts to more than 5% 
of the total Brazilian GNP in 
2017.

Brazil’s Textile Industry
Currently, the textile indus-
try in Brazil is worth over 65 
billion dollars, employing 
millions of Brazilians. Addi-
tionally, they have created 
over 30,000 companies that 
pertain to the textile indus-
try, which makes it one of 
the highest employers in 
Brazil. And this is for a coun-
try that only really became 
an industry influence in ear-
ly 2000.
Their two most produced 
textiles are leather and cot-
ton. Originally, leather was 
Brazil’s largest export due 
to the available land and 
the cattle and sheep rose, 

however, cotton has now 
become even more import-
ant. Brazil is now the 4th 
largest exporter of cotton. 
The global high demand for 
cotton has allowed Brazil to 
grow slowly and steadily in 
this arena.
According to the Brazilian As-
sociation of Textile and Ap-
parel Industries, the South 
American nation has pro-
duced 2001000 tons worth 
of textiles – the fifth biggest 
global manufacturer behind 
China, India, USA, and Pa-
kistan. But this incredible 
amount of fabric makes up 
just 2.4% of the global tex-
tile production, compared to 
a whopping 50% from China.
Additionally, as Brazil does 
not have the changing sea-
sons of the United States, 
it can supply cotton during 
the off-season when the US 
cannot. Since the US is one 
of the largest suppliers of 
cotton they are also a large 
competitor for Brazil, but 
not as much so due to the 
timing of when cotton is 
available for each country.

Fashion
Brazil is mostly known for 
their summer clothing in the 
fashion world, though they 
also have influence in oth-
er fashion areas. They also 
have luxury brands and oth-
er younger brands that sell 
in many countries all over 
the globe.
The clothing industry has 
become so key for Brazil that 
they have the Brazilian Tex-
tile and Garment Industry 
Association (ABIT). Due to 
ABIT, the fashion side of the 
textile industry has seen an 
increase because of invest-
ment by the state to export 
Brazilian fashion. The hope 
is to ensure that of all the 
textile industry, the fashion 
sects are given the chance 
to export their products all 
over the world.
The ABIT reported some 
60% of the garments im-
ported to Brazil from Asia 
actually come from China. 
Garment imports from Asia 
have surpassed $1.450bn, 
an increase of more than 
500% since 2006.
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than a main component. The de-
sign of the component, similar 
to a flower allows the dosing of 
3 material at 100%. This is not 
possible in many type of loss in 
weight system of our competi-
tors. The unique design of the 
cascade mixer, a special shape of 
mixer with no mechanical move-
ments, the design of the inclined 
screw feeder for a better control 
of the pellets, the software algo-
rithm that helps a lot during the 
minimu dosing throughput.

How many customers in Iran 
have bought/used blendo and 
what is their feedback? 
Apart from the many of the tens 
of customers who have bought 
extrusion machinery already 
equipped with Doteco Blenders, 
we have now 5 customers using 
Blendo units (2 in BCF and 3 in 
POY). All of them are more than 
satisfied

what after sales service does 
Doteco and it’s agent provide for 
customers in Iran?
First of all I would like to inform 
you that our equipment very 
rarely require any after sales ser-
vice if properly maintained as per 
our recommendations. 
Furthermore all of our installed 
units should be be connected to 
the internet, therefore should 
an issue arise, we can remotely 
access the machine and make a 

diagnosis. 
For spare parts, customers can 
contact our Agent in Iran with the 
below mentioned details: 
Roozbeh Moravej 
Nelson Mandela (Africa) Avenue
8 Tour Street 
Association of Iran Textile Indus-
tries Building 
Suite 5, 2nd Floor 
Tehran 1915 65 4777 
Iran 
Mobile: 0912 302 5287

Taking into consideration the 
foreign currency issues and sanc-
tions that Iran is currently facing, 
what is Doteco’s range of activi-
ties in Iran? 
We are still promoting the com-
pany through advertising on the 
technical press and still visiting 
customers. As I said before we 
strongly believe in this market.

Taking into consideration the 
recent considerable devalua-
tion of the Rial against all major 
hard currencies, (at least 150% 
devaluation), up to what extent 
is the purchase of Blendo, eco-
nomically justified for Iranian 
customers? 
 As I mentioned before the key 
factor is the quality of mixing. If 
you produce a perfect colour fila-
ment you will not have any claims 
and risk to have back the produc-
tion lot. It’s very important to 
produce good quality yarn, for 

the internal market and especial-
ly if the companies are oriented 
to export the goods. 
 
What facilities does Doteco of-
fer its IRANIAN customers for 
buying Blendo? 
Unfortunately, with the finan-
cial crisis, is not very easy to give 
some special services to the cus-
tomers. Actually also the opening 
of a letter of credit is really diffi-
cult. What we propose is a pack-
age that includes the machines 
and the shipping. So CPT or CIF 
are usually part of our commer-
cial offers. In a near future, we 
are thinking to find some techni-
cal partner, trained at Doteco and 
locally based, to give a better as-
sistance/service.
 
any other points that you would 
like to mention that has not 
been expressly mentioned in 
the above mentioned points, are 
welcome: 
I want to point out again that Iran 
is a big potential market. My per-
sonal point of view is that Iranian 
Government has to do its best 
to find a global agreement to 
help his internal economy. When 
economy grows everybody are 
happy. The companies for an in-
creased profit, the government 
for the money coming from taxa-
tion and the people that can find 
easily a new job. We believe this 
is not so far to become reality.
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INTERVIEW WITH MR FRANCESCO BENETTI, 
REGIONAL SALES MANAGER OF DOTECO 

Full introduction of Doteco:

Doteco is actually one 
of the most important 
world players as a man-

ufacturer of dosing equipment 
and control systems for plastic 
extrusion processes. Since the 
beginning our focus has been 
the film, foil and man-made fi-
ber industry. Today Doteco is 
the partner of the most import-
ant OEM manufacturers and of-
ten a key factor for many extru-
sion lines.

History and Activity in Iran: 
Our History had started in 1994 
in the plastic film sector and af-
ter a couple of years we had also 
the first installation for a BCF line. 
2001 was our breakthrough year: 

at the K exhibition we have intro-
duced our Grado batch blender. 
It was quite a revolution for that 
time. The dosing and weight/
meter control in one compacted 
unit. After a couple of years we 
also launched the Blendo unit 
(introduced at the K-2004) repre-
senting  a big success in the man-
made fiber sector and in some 
years the reference for Neumag 
and Barmag line. We have start-
ed to work in Iran Since the be-
ginning of 2016. I was visiting the 
IranPlast in Teheran and for me 
at the time was a big emotion. I 
have talked with many people on 
the booth of some film producers 
and they have welcome myself 
and my former partner in a real 
special way. This is a kind of hos-
pitality is very rare in the world. 
I found out a lot of interest and 
such an enthusiasm I have never 
found before. I was thinking: this 
is an exploding market. Actually 
I have a very good cooperation 
with Mr. Roozbeh Moravej, a very 
professional and trustable person. 
We started cooperating at the be-
ginning of this year, due to some 
health issues with the previous 
Agency, but I’m very confident 
we can do even a better job. Ob-
viously we are now facing the fi-

nancial earthquake started some 
months ago but I’m optimist the 
market will stabilize soon.

Introduction of Blendo: 
Blendo is a loss in weight blend-
er initially designed for BCF line..
It was developed following one 
of the most important demand 
for producing multi-filaments: 
the quality of mixing. In fact 
the BCF producers need, as a 
key factor, an excellent type of 
mixing. This is to avoid some 
problems of colour “stripes” on 
the production of the carpet..
Blendo, with its cascade mixer, is 
now the reference blender. Oth-
er improvements have followed 
like the accurate dosing at the 
minimum throughput (180-200 
grams/hour) for money saving 
on the additives. The blender is 
now used also in some type of 
film extrusion line, where a spe-
cial accuracy is needed.

Application/Utilization
of Blendo: 
Blendo is the right solution in 
Film 5-7-9 layers lines, BCF, POY, 
FDY, Monofilament line.

Specialty of Blendo:
More flexibility to manage more 
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* Interview with Mr Francesco Benetti, Regional 
Sales Manager of Doteco
- Doteco is actually one of the most important 
world players as a manufacturer of dosing equip-
ment and control systems for plastic extrusion 
processes. Since the beginning our focus has 
been the film, foil and man-made fiber industry. 
Today Doteco is the partner of the most important 
OEM manufacturers and often a key factor for 
many extrusion lines...page95

* A brief history of Brazilian textile industry
- The textile industry in Brazil is young in comparison 
to other countries; however, it looks to be growing in 
strength and power as a green business and future 
fashion. The textile and apparel industry participates 
with equivalent amounts to more than 5% of the total 
Brazilian GNP in 2017...page93

*  Cotton preferred to synthetics
- Over the years, the outdoor market has become 
loaded with synthetic apparel, which shed tiny mi-
crofibers during laundering. These tiny plastic fibers 
travel to waterways and end up in the fish people 
eat and the tap water they drink.
Companies are making eco-friendly apparel prod-
ucts made with natural fibers like cotton. While 
they are promoting sustainability they are also 
reducing the impacts of the industry’s products 
and processes..page91

* China is still top apparel exporter to the US
- China’s June apparel exports to the US fell 0.83 
per cent in volume. But the country is still the top 

supplier to the US. Vietnam, the number two appar-
el supplier to the US, saw apparel shipments rise 
6.6 per cent in value and 2.6 per cent in volume. 
Among other major suppliers, apparel imports from 
Bangladesh rose 9.9 per cent in value while unit 
volume was up 1.2 per cent. Cambodia’s shipments 
increased 8.4 per cent in value and up 4.5 per cent 
in volume...page91

* Apparel Technology: New fabric handling
technologies a time saver
- To keep up with rising demand, fast fashion com-
panies have started resorting to measures which 
can enhance quality control standard operating pro-
cedures. Big brands have in-house quality control 
teams, whose job is to design, mandate, and audit 
processes for vendors to follow throughout produc-
tion. One of the mandatory processes in garment 
manufacturing is fabric relaxation...page90

*  Turkey targets $500 billion textile exports by 2023
- Turkey plans to achieve textiles exports worth 
$500billion by 2023. As a part of this plan, the 
country is seeking to make a number of invest-
ments and improvements in the sector. The gov-
ernment plans to add 13,000 km roads as well as 
12,000 km new railways to allow easier shipping. 
It also plans to increase the number of logistics 
centers from 8 to 21 over the same period. This will 
help maximise the rate at which goods can be ex-
ported to the EU as a way to try and mitigate higher 
labor costs...page89
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