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چندماهی است که موضوع قاچاق پوشاک به 
کشور و نحوه مقابله با آن، بار دیگر در صدر اخبار 
و رویدادهای مرتبط با صنعت پوشاک قرار گرفته 
و همچون دفعات گذشته، متن و حواشی زیادی 
را ایجاد کرده است. اواسط سال 1395 و در دوره 
صنعت،  وزارت  بر  نعمت زاده  مهندس  تصدی 
دستورالعملی در ارتباط با نحوه فعالیت نمایندگی 
و  تصویب  کشور  در  پوشاک  خارجی  برندهای 
متعاقبا کارگروهی برای پیگیری اجرای آن تعیین 
فعالیت  مبنای  این دستورالعمل  بود  قرار  و  شد، 
معیاری  و  کشور  در  پوشاک  خارجی  برندهای 
برندهای  از  قانونی  برندهای  تشخیص  برای 
تقلبی و قاچاق قرار بگیرد. چند ماهی هم جلسات 
کارگروه مربوطه برگزار گردید و گزارشاتی هم از 
این جلسات منتشر می شد. اما دیری نپایید که 
زمزمه مخالفت با برخی از مفاد این دستورالعمل 
از جانب عده ای از فعاالن صنعت پوشاک شنیده 
شد و بعد از مدتی هم، تشکیل جلسات کارگروه 
مذکور متوقف گردید. امروز هم که به نوعی در 
پوشاک  با  مقابله  برای  کنترلی  اقدامات  بحبوبه 
قاچاق قرار داریم، سرنوشت آن دستورالعمل در 

هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
جالب اینجاست که در سه چهار سال گذشته، 
اتفاقات خواسته و ناخواسته ای رخ  تصمیمات و 
داده که علی القاعده باید به کاهش قاچاق پوشاک 
می انجامیده اما در عمل چنین کاهشی رخ نداده 
است. افزایش نرخ دالر از حدود 3 هزار تومان به 
حدود 12 هزار تومان در شرایطی که نرخ تورم 
کشورهای مهم تولیدکننده پوشاک نظیر ترکیه، 
چین، هند، پاکستان و ... حداکثر 10 درصد بوده، 
عمال به معنای 4 برابر شدن قیمت خرید پوشاک 

به  کشور  به  آن  کردن  وارد  و  مرزها  بیرون  از 
صورت قاچاق است یعنی اگر یک قاچاقچی سه 
سال قبل برای خرید یک تی شرت 20 دالری 
حدود 60 هزار تومان هزینه می کرد، اکنون باید 
 250 حدود  حداقل  تی شرت  همان  خرید  برای 
هزار تومان هزینه کند که سایر هزینه های مربوط 
به قاچاق نیز باید به هزینه های او اضافه شود. 
باید  که  تجاری  امالک  بهای  اجاره  همچنین 
مستقیما توسط فروشنده کاالی قاچاق پرداخت 
حداقل  گذشته  سال  چهار  سه  طول  در  شود، 
دوبرابر افزایش پیدا کرده است. اما با همه این 
به  قاچاق  پوشاک  فروشندگان  هم  باز  اوصاف 
فعالیت خود ادامه می دهند و تا جایی که اطالع 
داریم، طرح برخورد با برندهای محرز قاچاق که 
از اول دی ماه 1397 آغاز شده، به دلیل مقاومت 

عده ای نامعلوم، دچار اخالل شده است.
نکته مهم دیگری که باید اشاره کنیم تصمیمات 
اتخاذشده در زمینه واردات رسمی پوشاک و تاثیر 
آن بر قاچاق است. طی چند سال گذشته، تعرفه 
رسمی واردات پوشاک یک بار از 200 درصد به 
55 درصد کاهش یافت و در همان زمان، تعرفه 
ترجیحی برای واردات پوشاک از ترکیه به ایران 
تعیین گردید که در نتیجه، تعرفه واردات رسمی 
پوشاک از ترکیه را به کمتر از 30 درصد رساند. 
در مقطع فعلی هم قریب به یک سال است که 
واردات رسمی پوشاک به کشور عمال ممنوع شده 
این مقاطع،  از  این حال در هیچ کدام  با  است. 
چه زمانی که تعرفه واردات 200 درصد بود، چه 
تعرفه  که  زمانی  چه  شد،  درصد  که 55  زمانی 
ترجیحی امضا شد و چه امروز که واردات پوشاک 
به طور کلی ممنوع است، مشکل قاچاق پوشاک 

با شدت و ضعف وجود  برطرف نشده و قاچاق 
داشته است لذا می توان با قاطعیت گفت که نه 
کردن  آزاد  حتی  نه  و  واردات  مطلق  ممنوعیت 
مطلق واردات پوشاک به کشور، هیچ یک تاثیر 
چندانی بر کاهش قاچاق نداشته و فقط شکل کار 

را تغییر داده است.
مسئله مهم دیگر، در مورد ریشه و مبدأ قاچاق به 
کشور است. متولیان مبارزه با قاچاق با توجه حجم 
تا  بین 2.4  که  به کشور  پوشاک  قاچاق  باالی 
5.5 میلیارد دالر توسط مراجع مختلف ذکر شده، 
معتقدند که این میزان قاچاق پوشاک نمی تواند از 
طریق بار همراه مسافر، کوله بری و ته لنجی باشد. 
به همین دلیل برخورد با قاچاق در سطح عرضه 
را مشابه طرح اخیر که از اول دی ماه آغاز شده، 
چاره  کار و اولویت می دانند. در ماه های گذشته نیز 
صحبت هایی مبنی بر اینکه عمده قاچاق از طریق 
مناطق آزاد یا حتی گمرکات کشور انجام می گیرد، 
شنیده شده و مستنداتی هم در این ارتباط ارائه 

شده است. 
مبنای این صحبت ها هم اختالف رقم کاالی 
به  که  آزاد  مناطق  از  خارج شده  و  به  واردشده 
اختالف  همچنین  و  شده  ثبت  رسمی  صورت 
ارتباط  ایران با کشورهای دیگر در  آمار گمرک 
این  که  می باشد  کشور  به  پوشاک  واردات  با 
اختالف آماری در اکثر موارد، فاحش بوده است. 
به  رابطه  این  در  می توانند  گرامی  ]خوانندگان 
گزارشی که در شماره دی ماه مجله، صفحات 56 

تا 64 منتشر شده مراجعه نمایند[
باید توجه داشت چه عمده قاچاق از طریق بار 
همراه مسافر باشد و چه به صورت قاچاق رسمی از 
گمرکات و مناطق آزاد، در هر دو صورت کار مبارزه 
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با قاچاق پوشاک دشوار خواهد بود چراکه از یک 
طرف نمی توان چمدان تک تک مسافرانی که از 
ترکیه، امارات یا دیگر کشورها به کشور بازمی گردند 
را زیر و رو کرده و پوشاک آن را تفتیش کرد و از 
طرف دیگر، چنانچه قاچاق از طریق گمرکات و 
مناطق آزاد باشد، حکایت از وجود فساد سیستمی 
در بدنه گمرکات و مناطق آزاد داشته، و دشواری 

مقابله با آن را هم صدچندان خواهد کرد.

چه باید کرد؟
اکنون سوال این است با توجه به اینکه اکثر 
اقدامات و تصمیماتی که در طی چند سال گذشته 
برای مقابله با قاچاق پوشاک در نظر گرفته شده، 
عمال به شکست انجامیده، راهکار اساسی برای 
غلبه بر حجم عظیم قاچاق به کشور چیست؟ و 
چگونه می توان از این دور باطل که هر چند وقت 
یکبار صنعت پوشاک وارد آن می شود خارج شد؟

در سال های اخیر که موضوع قاچاق بیش از قبل 
نقل محافل بوده، نگارنده در قالب چندین سرمقاله 
به اینکه تاکید کردم که تنها راه مبارزه با قاچاق 
از  پدیده،  این  اقتصادی  توجیه  پوشاک، کاهش 
طریق تسهیل شرایط برای تولیدکنندگان داخلی 
است تا پوشاک تولید داخل از نظر کیفیت، طرح و 
رنگ، تنوع و قیمت در قیاس با کاالی وارداتی و 
قاچاق رقابت پذیر شود و به تدریج مزیت و توجیه 
اقتصادی قاچاق کاهش پیدا کند. اما متاسفانه طی 
سال های اخیر نه تنها هیچ تالشی برای حمایت 
از تولیدکنندگان پوشاک داخلی و تسهیل شرایط 
کسب و کار برای آنها صورت نگرفته، بلکه انواع و 
اقسام مانع تراشی ها و سنگ اندازی ها هم در مسیر 

فعالیت آنها ایجاد شده است. 
صنعت  پوشاک،  فعاالن  از  یکی  تعبیر  به 
پوشاک فرزند ناتنی دولت است و فرزندان تنی 
دولت، صنایعی مانند خودرو و پتروشیمی هستند. 
همگی شاهد هستیم که برای حمایت از صنایع 
خودروسازی عالوه بر اختصاص چندهزار میلیارد 
تومان کمک دولتی، چگونه نزدیک به یک سال، 
و  در گمرکات حبس شدند  وارداتی  خودروهای 

متعاقبا قیمت محصوالت داخلی بین 30 تا 80 
خرید  به  ناچار  هم  مردم  و  شده  گران  درصد 

خودروی داخلی با قیمت های جدید شدند. 
و  نساجی  صنایع  وضعیت  با  کنید  مقایسه 
پوشاک کشور طی یکی دو سال گذشته که تعداد 
در  ناتوانی  دلیل  به  واحدهای صنعتی  از  زیادی 
خرید مواد اولیه و چند برابر شدن قیمت مواد اولیه 
در اثر افزایش نرخ ارز، ناگزیر از کاهش ظرفیت، 
تعدیل نیرو و حتی توقف کامل فعالیت تولیدی 
شدند که برخی از این واحدها، شاید برای همیشه 
تعطیل باقی بمانند. همچنین مشکالت مربوط به 
ثبت سفارش، دریافت ارز، ترخیص مواد اولیه از 
گمرکات، پیمان سپاری ارزی برای صادرکنندگان 
و ... از ابتدای سال گریبان واحدهای نساجی و 
به  اینکه  رغم  به  متاسفانه  و  گرفته  را  پوشاک 
روزهای پایانی سال نزدیک می شویم، گشایش 
چندانی در این موارد حاصل نشده است. طبیعی 
است که در چنین شرایطی، فروش پوشاک قاچاق 
در کشور به رغم 4 برابر شدن نرخ ارز، چند برابر 
شدن اجاره امالک تجاری، چند برابر شدن هزینه 
بازهم   ... و  قاچاق  مبدأ  به کشورهای  مسافرت 

توجیه اقتصادی داشته باشد.
بنابراین باید بپذیریم تنها راه اصلی و اساسی 
برای مقابله با قاچاق، حمایت از واحدهای تولیدی 
داخل کشور است و برای تحقق این امر، الزم 
است همانطور که در ادوار گذشته بارها و بارها 

اشاره کرده ایم، موارد زیر در اولویت قرار بگیرند:

- اعطای تسهیالت کم بهره با دوره بازپرداخت 
و  بازسازی  برای  نساجی  واحدهای  به  طوالنی 
نوسازی ماشین آالت و تجهیزات و افزایش تولید 

این واحدها جهت تامین نیاز واحدهای پوشاک.
- کاهش و حتی صفر کردن تعرفه واردات مواد 
پوشاک جهت  و  نساجی  نیاز صنایع  اولیه مورد 
تداوم فعالیت تولیدی آنها – علی الخصوص در 
مورد موادی که تولید آنها در کشور با محدودیت 

مواجه است.
ثبت  برای  الزم  زمان  و  مراحل  کاهش   -

و  اولیه  مواد  واردات  ارز،  تخصیص  سفارش، 
فعالیت  استمرار  گمرکات جهت  از  آن  ترخیص 
از  تولیدکنندگان نساجی و پوشاک و جلوگیری 

توقف فعالیت آنها.
برای  بانکی  تسهیالت  سود  نرخ  کاهش   -
واحدهای تولیدی نساجی و پوشاک جهت تامین 
این  نیاز  مورد  نقدینگی  و  گردش  در  سرمایه 

واحدها.
- کاهش هزینه های کارگری واحدهای تولیدی 
بیمه  از حق  از طریق کاهش سهم کارفرمایان 

تامین اجتماعی کارگران.
تولیدکنندگان  بر  مالیاتی  فشارهای  - کاهش 
مالیات  زمینه  در  ویژه  به  پوشاک  و  نساجی 
تامین  برای  دولت  تالش  و  افزوده  ارزش  بر 
درآمدهای مالیاتی از محل هایی که تاکنون بدون 

دلیل موجه از پرداخت مالیات معاف بوده اند.
برای  صادراتی  مشوق های  مجدد  برقراری   -
منظور  به  پوشاک  و  نساجی  صادرکنندگان 
انگیزه بخشی به این واحدها جهت افزایش تولید و 

ارتقای کیفیت محصوالت.
- تالش در جهت کاهش تنش های بین المللی 
مراوده  کانال های  برقراری  و  تحریم  در شرایط 
مالی و بانکی بین ایران و کشورهای دوست و 
همسایه جهت تسهیل در پروسه واردات مواد اولیه 

و ملزومات تولید و همچنین افزایش صادرات.

قطعا تحقق این موارد در کنار الزامات متعدد دیگر 
که ذکر آنها در این مجال نمی گنجد، می تواند ضمن 
رونق تولید محصوالت نساجی و پوشاک در کشور، 
افزایش تیراژ تولید، ارتقای کیفیت محصوالت و 
فعالیت  برای  را  میدان  تمام شده،  قیمت  کاهش 
تولیدکنندگان داخلی بیش از گذشته فراهم کرده 
و به همان میزان، عرصه را برای عرضه کنندگان 
زمانی  تا  مسلما  نماید.  تنگ  قاچاق  محصوالت 
که این الزامات تحقق پیدا نکنند، صنعت نساجی 
و پوشاک در دور باطل فعلی باقی خواهد ماند و 
هیچ اقدامی هم نخواهد توانست معضل قاچاق را 

به صورت ریشه ای حل نماید.

سرمقــالهخبرنامه
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خبرنامه

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری 
مجاز  درخصوص  وزیران  هیئت  تصویب نامه 
بودن ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات 
صورت  به  تولید  خطوط  ضروری  ملزومات  و 
بدون انتقال ارز جهت تسهیل در فرآیند تولید 
داخلی تا پایان 1398 را ابالغ کرد. به گزارش 
خبرنگار مهر، این تصویب نامه خطاب به وزارت 

صنعت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه 
متن  و  بوده  مرکزی  بانک  و  کشور  بودجه  و 

کامل آن به این شرح است:
به   1397/10/19 جلسه  در  وزیران  هیئت 
و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  پیشنهاد 
قانون  هشتم  و  سی  و  یکصد  اصل  استناد  به 

اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد:

ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و 
ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف سیصد 
برای  ارز  انتقال  بدون  به صورت  دالر  میلیون 
پایان 1398  تا  تولید داخلی  فرآیند  تسهیل در 
با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعالم 
اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  به  ارز  منشأ 

ایران جهت ترخیص کاال است.

مدت  افزایش  از  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  صنایع  امور  معاون 
اعتبار ثبت سفارش کاال از 3 به 6 ماه خبر داد و گفت: با افزایش زمان 
اعتبار ثبت سفارش کاال، مشکالتی همچون روند طوالنی ترخیص کاال 
وزارت  گزارش  به  یافت.  خواهد  کاهش  سفارش  ثبت  ابطال  احتمال  و 
صنعت، فرشاد مقیمی افزود: بر اساس توافق انجام شده با گمرک، زمان 
یافته است. مقیمی  افزایش  به 6 ماه  از 3 ماه  اعتبار ثبت سفارش کاال 
گفت:  و  داد  خبر  سیستمی  به صورت  سفارش  ثبت  تمدید  از  همچنین 
نظر  در  سامانه  طریق  از  سفارش  ثبت  تمدید  برای  تمهیداتی  به تازگی 

گرفته شده است که نیازی به مراجعه حضوری افراد نخواهد داشت.
گفتنی است 16 دی ماه 1397، غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ارسال نامه ای به وزیر صنعت، معدن 
و تجارت خواهان 6 ماهه شدن اعتبار ثبت سفارش برای واردات کاال از 
3 ماه فعلی شد و اعالم کرد که این امر مشکالت برای تجار ایجاد کرده 
بین المللی  قوانین  به  توجه  »با  بود:  شده  درخواست  نامه  این  در  است. 
تجارت فرامرزی و تجربه موفق اعتبار 6 ماهه ثبت سفارش این وزارتخانه 

طی بخشنامه ای اعتبار زمانی ثبت سفارش را دوباره 6 ماه کند.«

خاندان جلیل و بزرگوار پیدایش 

با نهـایت تأسف و تأثر درگذشت شادروان حمیدرضا پیدایش 
را صمیمانه تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان براي آن 
مرحـوم طلب مغفـرت و علو درجـات و براي آن خاندان جلیل 

و مـحترم صبر و  شکیبائي آرزومندیم.

جمشید بصیری، صاحب امتیاز و مدیر مسئول

جناب آقای مهندس پور کاظمی
مدیریت محترم کارخانه پایا تکس 

را  جنابعالی  محترم  والده  درگذشت  تاثر  و  تاسف  نهایت  با 
تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد متعال برای آن مرحومه 
خانواده  و  بزرگوار  شما  برای  و  درجات  علو  و  مغفرت  طلب 

محترمتان صبر و شکیبائی آرزومندیم. 

جمشید بصیری، صاحب امتیاز و مدیر مسئول

واردات مواد اولیه و قطعات ضروری تولید، بدون انتقال ارز ممکن شد

مدت اعتبار ثبت سفارش کاال به ۶ ماه افزایش یافت
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وزارت  پوشاک  و  نساجی  دفتر  مدیرکل 
صنعت، معدن و تجارت به درخواست فعاالن 
پایه  نرخ  »اصالح  برای  نساجی  صنعت 
صادراتی محصوالت نساجی و پوشاک« اشاره 
کرد و گفت: این پیشنهاد قابل بررسی است. 
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی بیست و هشتم 
آبان ماه در بخشنامه ای چگونگی بازگشت ارز 
کشور  اقتصادی  چرخه   به  از صادرات  حاصل 
ارز  بازگشت  بخشنامه  این  در  کرد.  ابالغ  را 
حاصل از صادرات صادرکنندگانی به صادرات 
یک  از  بیش  یورو،  میلیون  یک  تا  سالیانه 
میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه 
میلیون یورو تا 10 میلیون یورو و بیش از 10 
مبنای  بر  که  بندی شده  تقسیم  یورو  میلیون 
فروش  از  یورو  میلیون  یک  تا  صادرات  آن، 
ارز در سامانه نیما معاف است. صادرکنندگان 
سه  تا  یورو  میلیون  یک  از  بیش  درآمد  با 
صادراتی  ارز  درصد   50 مکلفند  یورو  میلیون 
را به سامانه نیما واگذار کنند. در مورد درآمد 
یورو  میلیون   10 تا  یورو  میلیون  سه  از  بیش 
شود.  عرضه  صادراتی  ارز  درصد   70 باید 
میلیون   10 از  بیش  درآمد  با  صادرکنندگان 
یورو نیز مکلفند 90 درصد ارز صادراتی را در 

نیما عرضه کنند. سامانه 
پوشاک  و  نساجی  مدیرکل  زمینه،  این  در 
ایرنا  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
ارزش  اصالح  متقاضی  که  بازرگانانی  گفت: 
و  کارشناسی  نظر  باید  هستند  صادراتی  پایه 
تمام  شده  قیمت  آنالیز  به همراه  را  خود  فنی 
کاالی مورد نظر از طریق تشکل های ذیربط 
مدارک  نیز  و  صادراتی  ارزش  پیشنهاد  با 
تخصصی  دفترهای  به  الزم  مستندات  و 

و  بررسی  موارد،  تا  کنند  ارائه  وزارتخانه 
محرابی  افسانه  مهندس  شود.  کارشناسی 
کاالهای  صادراتی  پایه  ارزش  کرد:  اضافه 
ماشینی،  فرش  قبیل  از  حوزه  این  با  مرتبط 
و  پوست  انواع  و  پلی پروپیلن  کیسه  موکت، 
سامانه  در  آنها  عمده  و  شده  بررسی  چرم، 

گمرک ایران اصالح شده است.
وزارت  پوشاک  و  نساجی  دفتر  مدیرکل 
ارز  بازگشت  درباره  تجارت  و  معدن  صنعت، 
یادآوری  نیما  سامانه  به  صادرات  از  حاصل 
بر  عراق  و  ایران  مناسبات  از  بسیاری  کرد: 
مصوبه  ابالغ  با  و  است  ایران  ریال  مبنای 
هیئت وزیران مبنی  بر بازگشت ارز به سامانه 
نیما، برخی واحدهایی که به صورت ریالی به 
افغانستان  کشورهای همسایه به ویژه عراق و 
در چگونگی  داشتند دچار مشکالتی  صادرات 
این  بر  داد:  ادامه  وی  شده اند.  ارز  بازگشت 
محصوالت  شدن  مستثنی  پیشنهاد  اساس، 
نهایی صنعت نساجی از جمله فرش ماشینی، 

بانک  از شمول دستورالعمل  پایپوش  کفش و 
ابالغیه  به  نهایت  در  که  شد  ارائه  مرکزی 
درباره  مرکزی  بانک  آبان  هشتم  و  بیست 
صادرات  از  حاصل  ارز  بازگشت  چگونگی 
به  شد.  منجر  کشور  اقتصادی  چرخه  به 
حاصل  ارز  بازگشت  میزان  آمار  وی،  گفته 
مرکزی  بانک  از  نیما  سامانه  به  صادرات  از 

جمهوری اسالمی ایران قابل احصاست.
وزارت  پوشاک  و  نساجی  دفتر  مدیرکل 
از  همچنین  تجارت  و  معدن  صنعت، 
کاالهای  دالری  میلیون   891 صادرات 
رشد  و  امسال  ماهه   9 در  پوشاک  و  نساجی 
26 درصدی آن در همسنجی با پارسال خبر 
صادرات  حجم  بیشترین  افزود:  محرابی  داد. 
کفش  کفپوش،  انواع  کاالیی  حوزه  در 
این  گفته  به  بود.  نخ  و  پارچه  پایپوش،  و 
مسئول، بیشترین رشد صادرات در این مدت 
پتو،  انواع  نخ،  انواع  مانند  در مورد کاالهایی 

به ثبت رسید. پایپوش  و  کفش 

درخواست فعاالن صنعت نساجی برای اصالح نرخ پایه صادراتی

خبرنامهخبرنامه
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خبرنامه

مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
شورای اسالمی معتقد است موانعی مانند تامین 
مواد اولیه مورد نیاز برای تولید و وجود ضوابط 
صادرات  و  تولید  از  غیره  و  کار  قانون  بیمه، 
با  کوهکن  محسن  می کند.  جلوگیری  پوشاک 
اشاره به ضرورت ساماندهی صنعت پوشاک و 
تاسیس  برای  آزاد  مناطق  ظرفیت  از  استفاده 
نمایندگی برندهای خارجی، گفت: مناطق آزاد و 
ویژه  اقتصادی با هدف استفاده از دستاوردهای 
تولید  میدان  در  کشورها  سایر  تجربه  و  علمی 
از  مجلس،  جدید  مصوبه  در  می شود.  ایجاد 
واردات  برای  بازاری  به  آزاد  مناطق  تبدیل 

جلوگیری شده است.
شورای  مجلس  در  لنجان  مردم  نماینده 
صنعت  حوزه  فعاالن  اینکه  بیان  با  اسالمی 
مختلف  اقشار  سلیقه های  می توانند  پوشاک 
مورد  پوشاک  و  تامین  خوبی  به  را  جامعه 
توانایی  این  افزود:  کنند،  تولید  را  آنها  نیاز 
پتانسیل  به گونه ای است که حتی ظرفیت و 
تحقق  از  موانعی  اما  دارد  وجود  نیز  صادرات 
تامین  نخست  می کند؛  جلوگیری  مهم  این 
برای  سلیقه  تنها  است.  نیاز  مورد  اولیه  مواد 

کافی  پسند  مورد  و  به روز  پوشاک  تولید 
اختیار  در  نیز  مناسب  پارچه  باید  بلکه  نیست 

گیرد. قرار  تولیدکنندگان 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان 
پوشاک  تولید  برای  کرد: هیچ گونه محدودیتی 
و  تعریف  ندارد.  وجود  ایران  در  مردانه  و  زنانه 
و  بیرون  در  پوشاک  برای  مشخصی  چارچوب 
داخل منزل وجود دارد و سلیقه و دانش فعاالن 
پارچه  اینکه  بر  مشروط  ایران  پوشاک  صنعت 
مناسب و کافی در اختیارشان قرار گیرد می تواند 
نیازها را برآورده کرده و عالوه بر تامین  تمام 
نیاز داخل، بازارهای کشورهای همسایه را نیز 

در اختیارمان قرار دهد.
بیان  با  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
و  باکیفیت  مرغوب،  پارچه های  تولید  اینکه 
رنگ آمیزی متنوع در کشور به کار بیشتر نیاز 
نساجی  کارخانه های  اگرچه  کرد:  اظهار  دارد، 
تولید  اقداماتی در زمینه  با نوسازی تجهیزات 
فعاالن  برای  مرغوب  و  کیفیت  با  پارچه های 
اقدامات  این  اما  دادند  انجام  پوشاک  حوزه 
بیشتری  تالش  است  نیاز  و  نبوده  کافی 
از  می توان  اینکه  بیان  با  وی  گیرد.  صورت 

طریق واردات پارچه، پوشاک باب میل مردم 
را تولید و حتی صادر نیز کرد به مانع دیگری 
وجود  پوشاک  صادرات  و  تولید  مسیر  در  که 
برخی ضوابط و  اشاره و خاطرنشان کرد:  داد 
تامین  کار،  قانون  از  ناشی  که  چارچوب هایی 
برخی  در  است   ... و  بانک  بیمه،  اجتماعی، 
موارد مانعی در مسیر تولید و صادرات پوشاک 

می شود. محسوب 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره 
مصوبه ای مبنی بر اینکه حدود 20 درصد مقدار 
وارداتی که در یک سال وارد کشور شده، باید از 
طرف شرکت خارجی یا نماینده اش به صورت 
داخلی  تولیدکننده  با  مشترک  سرمایه گذاری 
تنهایی  به  سرمایه گذاری  یا  برون سپاری  یا 
صورت  کشور  در  خارجی  تولیدکننده  سوی  از 
گیرد، تاکید کرد: اگرچه در یکی از کشورهای 
همسایه بسیاری از کمپانی های بزرگ در حال 
فعالیت هستند اما این کشور بدون ضابطه اجازه 
آنها  برای  بلکه  نمی دهد  را  برندها  به  فعالیت 
تا در چارچوب زمانی  ضوابطی مشخص کرده 
خاص و به تدریج تولید این برند به داخل کشور 

منتقل شود.

تامین مواد اولیه، دغدغه فعاالن صنعت پوشاک

بر اساس طرح فرهنگ رفتاری خانوار مرکز 
آمار ایران در سال 1396، اولویت 34.4 درصد 
پوشاک،  خرید  در  بیشتر  و  ساله   15 افراد  از 
پوشاک  درصد   7.6 و  داخل  تولید  پوشاک 
خارجی بوده است. به گزارش مرکز آمار ایران؛ 
بین  اولویت خاصی  نیز  افراد  58 درصد  برای 

پوشاک داخلی و خارجی وجود ندارد. 

مرکز  خانوار  رفتاری  فرهنگ  طرح  براساس 
ویترین   تماشای   :1396 سال  در  ایران  آمار 
فروشگاه های پوشاک با 81.5 درصد بیشترین 
بیشتر  و  ساله   15 افراد  که  است  بوده  روشی 
به  توجه  با  را  اظهار کرده اند که پوشاک خود 
بر  درصد   1.3 همچنین  کرده اند.  انتخاب  آن 
اساس  بر  درصد   7 محیطی،  تبلیغات  اساس 

پیشنهاد دوستان و نزدیکان، 6.2 درصد مطابق 
مشاهده  اساس  بر  درصد   0.2 جامعه،  در  مد 
ایران،  اسالمی  جمهوری  سیمای  برنامه های 
اجتماعی،  شبکه های  به  توجه  با  درصد   0.7
0.1 درصد بر اساس برنامه های ماهواره ای و 
را  خود  پوشاک  روش ها  سایر  به  درصد   3.3

انتخاب کرده اند.

پوشاک ایرانی، اولویت 34,4 درصد از افراد
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صنعت  صادرات  و  تولید  اتحادیه  رئیس  نایب  
نساجی و پوشاک ایران گفت: سرشاخه های واردات 
به هم ریختگی  سناریوهای  ایجاد  با  قاچاق  پوشاک 
تا  می کنند  تالش  امنیت،  رفتن  بین  از  و  بازار 
بهرام  شود.  متوقف  قاچاق  پوشاک  با  مبارزه  طرح 
در  فارس  خبرگزاری  با  گفتگو  در  شهریاری 
محرز  برندهای  با  مبارزه  طرح  اجرای  روند  مورد 
با  مبارزه  ستاد  گفت:  قاچاق  پوشاک  عرضه کننده 
قاچاق کاال و ارز این طرح را از اول دی ماه اجرایی 
کرد و با توجه به جدیت در اجرای طرح بالفاصله 
دارندگان فروشگاه های عرضه کننده پوشاک محرز 
قاچاق یا اقدام به تعطیلی واحدهای خود کردند و یا 
کاالهای قاچاق خود را از سطح فروشگاه جمع آوری 

کردند.
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات صنعت نساجی 
و پوشاک ایران با بیان اینکه به دنبال اجرای طرح، 
خود  منافع  قاچاق  پوشاک  واردات  سرشاخه های 
برای  افراد  این  بنابراین  افزود:  دیدند،  خطر  در  را 
کردند  آغاز  را  خود  رایزنی های  طرح  کردن  متوقف 
و به دنبال این اقدامات عده ای از بدنه اتحادیه های 

صنفی، بدنه اتاق اصناف و بدنه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت بیان کردند که اجرای این طرح منجر به 
به هم ریختگی بازار می شود. وی افزود: بنابراین این 
افراد به جای اینکه پرچمدار حمایت از کاالی ایرانی 
باشند با پذیرش اینکه اجرای این طرح بازار را به هم 
می ریزد عمال تبدیل به پرچم داران حمایت از عرضه 

کاالی قاچاق شدند.
شهریاری با تأکید بر اینکه انبارهای تولید کنندگان 
پوشاک داخلی مملو از کاال است و با خروج برندهای 
محرز عرضه کننده قاچاق هیچ مشکلی برای تأمین 

پوشاک موردنیاز مردم حتی در شب عید هم ایجاد 
پوشاک  واردات  ذینفعان  متأسفانه  گفت:  نمی شود، 
با  را  بازار  به هم ریختگی  سناریوی  به تازگی  قاچاق 
سناریوی از بین رفتن امنیت عوض کرده اند و با این 
کار سعی دارند تا همچنان به عرضه پوشاک قاچاق 

ادامه دهند.
صنعت  صادرات  و  تولید  اتحادیه  نایب رئیس 
نساجی و پوشاک ایران گفت: با طرح چنین مسائلی 
برخی از مسئوالن از جمله یکی از فرمانداران هم 
عنوان کرده است که اگر این طرح ادامه یابد مشکل 
از  تأسف  ابراز  با  شهریاری  می شود.  ایجاد  امنیتی 
این موضوع بیان داشت: باید از این مسئول پرسید 
عرضه کننده  فروشگاه  چند  شدن  بسته  آیا  که 
یا  و  می ریزد  هم  به  را  امنیت  قاچاق  محصوالت 
بسته شدن کارخانه های تولید پوشاک که به دلیل 
می افتد؟  خطر  به  حیاتشان  قاچاق  پوشاک  عرضه 
وی اظهار داشت: با طرح این مسائل، در حال حاضر 
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز به شدت از 
سوی برخی مقامات دولتی برای اجرای طرح تحت 

فشار است. 

فروشندگان  و  تولیدکنندگان  اتحادیه  رئیس 
پوشاک تهران گفت: در هفته های گذشته با برخی 
واحد های توزیع کننده برند های تقلبی برخورد شد 
کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  طرح،  این  مجری  اما 
اتحادیه  قاچاق،  با  مقابله  نحوه  راستای  در  است. 
راستا  این  در  اتحادیه  اما  نیست  تصمیم گیرنده 
است.  ستاد  این  کنار  در  یاری دهنده  به عنوان 
مبارزه  راه  بهترین  اظهارکرد:  شیرازی  ابوالقاسم 
تولیدکنندگان  تقویت  خارجی،  پوشاک  قاچاق  با 
داخلی و کاهش فشار از روی آنهاست. با کاهش 
مسائل  مالیات،  شهرداری،  عوارض  فشارهای 
انرژی  هزینه های  اجتماعی،  تامین  به  مربوط 

این رو،  از  کرد.  حمایت  داخلی  تولید  از  می توان 
از دولت و مجلس انتظار داریم این فشارها را کم 

کنند تا در تولید موفق باشیم. 
وی بیان کرد: افزایش فروش پوشاک، در بازارهای 
کمک  اشتغال زایی  افزایش  به  نهایت  در  داخلی 
خواهد کرد. پوشاک ظرفیت بزرگی در اشتغال زایی 
نشود،  حمایت  آن  از  سختی ها  در  چنانچه  و  دارد 
تعداد زیادی از افرادی که در این صنف مشغول به 
کار هستند، شغل خود را از دست می دهند. رئیس 
اتحادیه پوشاک افزود: تبلیغات پوشاک ایرانی یکی 
از راهکارهای افزایش فروش است و اگر قرار باشد 
وجود  ایرانی  و  خارجی  پوشاک  تبلیغ  بین  اولویتی 
داشته باشد، طبیعی است که تبلیغات پوشاک ایرانی 

برای ما مزیت است.

سناریوسازی بر ا ی توقف طرح مبارزه با پوشاک قاچاق

بهترین راه مبارزه با قاچاق، تقویت تولیدکنندگان داخلی است

خبرنامهخبرنامه
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خبرنامه

تولیدکنندگان و فروشندگان  اتحادیه  یک عضو 
پوشاک تهران با اشاره به طرح مقابله با فعالیت های 
برندهای متخلف و متقلب در مراکز تجاری، اظهار 
با  داشت: متأسفانه البی گسترده ای برای برخورد 
این طرح به وجود آمد به نحوی که براساس دستور 
شورای تأمین استان تهران به ستاد قاچاق مبارزه 
با کاال، فعال اجرایی شدن این موضوع  تا اطالع 
ثانوی متوقف شده است. مجید افتخاری در گفتگو 
اجرایی  عدم  اینکه  بیان  با  تسنیم،  خبرگزاری  با 
شدن این طرح باعث شد به راحتی 40 درصد بازار 
که مربوط به فروش شب عید است را در اختیار 
قاچاقچیان قرار دهیم، افزود: این تصمیم در حالی 
گرفته شده است که قرار بود در سال جاری حمایت 

ویژه ای از کاالی ایرانی صورت گیرد.
فروشندگان  و  تولیدکنندگان  اتحادیه  عضو  این 
پوشاک تهران اضافه کرد: فعالیت برندهای متخلف 
و متقلب در طول این سال ها عالوه بر اینکه بازار 
اعتماد  بلکه  است  برده  بین  از  را  ایرانی  کاالی 

اصالت  فاقد  کاالهای  و  کرده  نیز کسب  را  مردم 
با  فروش می رسانند. وی  به  باال  قیمت های  با  را 
انتقاد از اینکه منافع عده ای در قاچاق کاال بوده و 
آنها نمی خواهند تولید ملی رونق پیدا کند، گفت: 
کاالهای قاچاق 260 تا 500 هزار شغل را از بین 
می برد حال تصور کنید اگر حمایت الزم از صنعت 
ما می توانیم ظرف یک سال  پوشاک کشور شود 

اشتغال این صنعت را به یک میلیون نفر برسانیم.
اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان  این عضو 

پوشاک تهران در ادامه صحبت های خود با اعالم 
فعالیت  با  مبارزه  طرح  قالب  در  بود  قرار  اینکه 
تجاری  مراکز  در  آنها  حضور  متخلف  برندهای 
ممنوع و برخورد الزم با آنها صورت گیرد، تصریح 
کرد: چرا فرماندار یک بخش صراحتا باید از کاالی 
را  این طرح  اجرایی شدن  و  کند  حمایت  قاچاق 
البی  از  حمایت  می رسد  نظر  به  کند؟  مسکوت 
به  است  داخلی  تولید  از  حمایت  از  بهتر  قاچاق 
نحوی که با امنیتی شدن موضوع مبارزه با قاچاق 
کاالی پوشاک، اجرایی شدن طرح را به سال آینده 
موکول می کنند. این عضو اتحادیه تولیدکنندگان 
و فروشندگان پوشاک تهران با بیان اینکه صنعت 
آلمان،  به کشورهای  این  از  پیش  نساجی کشور 
افزود:  می کرد،  صادر  پوشاک  سوئیس  و  ایتالیا 
بازار را دو  امروز چه بر سر این صنعت آمده که 
قرار  وارداتی  و  قاچاق  کاالهای  اختیار  در  دستی 
داده و هر روز شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی این 

بخش می شویم.

البی قاچاقچیان طرح برخورد با برندهای متخلف را متوقف کرد

رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک البرز، پیش بینی خود را از قیمت اجناس 
در  کمبودی  خوشبختانه  کرد:  عنوان  اینگونه  عید  شب  و  سال  پایان  در 
عرضه نداریم و اگر مواد اولیه وجود داشته باشد مشکلی پیش نخواهد آمد 
و فقط قیمت ها به دلیل افزایش قیمت دالر و مواد اولیه نسبت به سال های 
گذشته افزایش خواهند داشت. میر اسماعیل صدیق در گفتگو با ایسنا افزود: 
خوشبختانه وضعیت پوشاک داخلی نسبت به سال های گذشته بهبود پیدا 
کرده است و رکود و فروش پایینی که در سال های گذشته شاهد آن بودیم 
خیلی کمتر شده است. وی، علت بهبود وضعیت را جلوگیری از قاچاق کاال 
و افزایش قیمت ارز اعالم کرد و افزود: در گذشته قیمت ارز پایین بود و 
قاچاق به آسانی انجام می شد اما اکنون با برخورد قاطع در جلوگیری از ورود 
کاالی قاچاق و افزایش قیمت ارز وضعیت تغییر کرده و فضا برای پیشرفت 
و فروش کاالی داخلی مساعد شده است، این بار افزایش قیمت ارز به نفع 

تولیدکنندگان بزرگ و قوی داخلی است.
صدیق در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت بازار به گونه ای است 
که اگر تولید کننده ای کاالیی با مواد اولیه با کیفیت و تولید خوب عرضه 
کند قطعا فروش خوبی خواهد داشت. البته این مسئله به این معنی نیست 
که تولیدکنندگان مشکلی ندارند؛ کمبود مواد اولیه که تا حد زیادی مستلزم 
واردات از خارج کشور است از معضالت این بخش است. وی افزود: بخش 
نساجی و پارچه بافی کشور ضعیف است و تولیدکنندگان برای تامین مواد 
اولیه مورد نیاز خود ناچار به واردات از خارج از کشور هستند. صدیق، واردات 
محصوالت نساجی را نیز خالی از مشکل ندانست و اظهار کرد: مشکالت 
گمرکی، نبود و یا کمبود ارز دولتی از مشکالت این بخش است و نوعی 
دیگر از مسائل این بخش مربوط به نبود نقدینگی تولیدکنندگان است و در 

عین حال پرداخت ها به صورت چک نیز مشکالت خود را دارد.

پیش بینی قیمت پوشاک در آخر سال
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خبرنامهخبرنامه

قضایـی  و  حقوقـی  کمیسـیون  عضـو 
مجلـس بـا اشـاره بـه اینکـه بخـش عمـده 
مـی  انجـام  گمـرکات  از  پوشـاک  قاچـاق 
صـورت  بـه  پوشـاک  قاچـاق  گفـت:  شـود، 
نیسـت  زیـاد  خیلـی  مسـافری  و  کوله بـری 
نظـارت  بایـد  گمـرک  جهـت  همیـن  بـه  و 
داشـته  زمینـه  ایـن  در  بیشـتری  کنتـرل  و 
باشـد. بـه گـزارش خبرگزاری تسـنیم، سـید 
عبدالمجیـد اجتهـادی مدیـر کل پیشـگیری 
و نظـارت بـر امور قاچاق کاال و ارز سـازمان 
تعزیـرات در مصاحبـه بـا رادیو با بیـان اینکه 
رهبـر معظـم انقـالب بـر مبارزه بـا قاچاق از 
ورود تـا سـطح عرضـه تاکیـد دارنـد، گفـت: 
همچنیـن در قانـون مبـارزه بـا قاچاق کاال و 
ارز صراحتـا بـر مبـارزه بـا قاچـاق از مبادی 
ورودی و حمـل و نقـل بین شـهری تـا محل 
در  و  قانـون  ایـن  در  دارد.  تصریـح  عرضـه 
فصـل پیشـگیری، در مـاده 13 قانـون، کلیه 
کاالهـای خارجـی که وارد کشـور می شـود، 
داشـته  رهگیـری  و  کاال  شناسـه  کـد  بایـد 
باشـند. ایـن وظیفـه وزارت »صمـت« بـوده 
کـه حـدود سـه سـال نـگارش آیین نامـه آن 

کشـید. طول 
کـد  کـه  کاالهایـی  جملـه  از  افـزود:  وی 
شناسه شـان تقریبـا انجام شـده اسـت، طرح 
رجیسـتری گوشـی های موبایـل اسـت که با 
موفقیـت بیـش از یک سـال اسـت کـه اجرا 
می شـود و واقعـا ثمـرات خیلی خوبی داشـته 
باشـد. اولویـت دوم کـد رهگیـری مربوط به 
حاضـر  حـال  در  کـه  اسـت  بـوده  پوشـاک 
شناسـایی  کـد  صمـت،  دسـتورالعمل  طبـق 
پوشـاک تنظیـم شـده اسـت و دسـتورالعمل 
وارد  شـرکت های  بـه  گذشـته  سـال  آن 

کننـده ابالغ شـده اسـت.

امـور  بـر  نظـارت  و  پیشـگیری  مدیـر کل 
بـه  تعزیـرات  سـازمان  ارز  و  کاال  قاچـاق 
خصوصـی  بخش هـای  از  برخـی  اعتـراض 
اعتقـاد  آنهـا  داشـت:  بیـان  و  کـرد  اشـاره 
مبـادی  از  بایـد  قاچـاق  بـا  مبـارزه  دارنـد 
ورودی باشـد امـا بهتریـن مبـارزه در سـطح 
عرضه اسـت زیـرا اگر سـطح عرضـه نا امن 
شـود و امـکان عرضـه وجود نداشـته باشـد، 
نمی شـود  وارد  دیگـر  کاال  خـود  بـه  خـود 
شـاهد  موبایـل  گوشـی  در  را  آن  نمونـه  و 
هسـتیم. وی افـزود: در برنامـه ای که سـتاد 
مرکـزی مبارزه با قاچاق کاال داشـته اسـت، 
کـه  خارجـی  پوشـاک  شـد  گرفتـه  تصمیـم 
مجـوز ورود به داخل کشـور ندارنـد و محرز 
اسـت قاچـاق اسـت، جمـع آوری شـود. البته 
بایـد محرز شـود آن جنس واقعـا همان برند 

خارجـی اسـت کـه ورودش ممنـوع اسـت.
کمیسـیون  عضـو  پورمختـار  علـی  محمـد 
حقوقـی و قضایـی مجلـس نیـز بـا تصریـح 
مبـارزه  عرضـه،  بخـش  در  بایـد  اینکـه  بـر 
بـا قاچـاق کاال بـا جدیـت و قـوت بیشـتری 

وزارت  کـه  کاری  گفـت:  شـود،  رسـیدگی 
»صمـت« در دوره قبـل کـرد و طـرح شـبنم 
را حـذف کـرد، زمینه سـاز قاچاق شـد درحالی 
نداشـت. وی  آن  بـرای  توجیهـی  کـه هیـچ 
تصریـح کـرد: یکـی از کارهایی که سـازمان 
وزارت  الـزام  دهـد،  انجـام  بایـد  تعزیـرات 
صنعـت، معـدن و تجـارت برای احیـای طرح 
کـد  اسـت  شـده  گفتـه  البتـه  اسـت.  شـبنم 
رهگیـری همـان طرح شـبنم اسـت و امیدوار 

اجرایـی شـود. سـریع تر  خیلـی  هسـتیم 
قضایـی  و  حقوقـی  کمیسـیون  عضـو 
عرضـه  کنتـرل  کـرد:  تاکیـد  مجلـس 
اثربخش تریـن  و  نزدیکتریـن  قوی تریـن، 
راه بـرای مبـارزه بـا قاچـاق کاال و به ویـژه 
پوشـاک اسـت زیـرا خیلـی از برندهایـی که 
داشـته  سـفارش  ثبـت  بایـد  می شـود  وارد 
باشـد و اگـر نداشـته باشـد، باید با فروشـنده 
برخـورد  قاچـاق  کاالی  فـروش  جـرم  بـه 
اسـت،  غیرواقعـی  برنـد  هـم  اگـر  و  شـود 
بـاز  و  اسـت  گرفتـه  صـورت  کالهبـرداری 

برخـورد شـود. بـا آن  بایـد  هـم 

عمده قاچاق پوشاک از گمرکات انجام می شود
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اقتصادی  فعاالن  از  عسگراوالدی  اسداهلل 
باسابقه کشور، با بیان اینکه بعد از 64 فعالیت 
از  دست  که  است  ماه  دو  صادرات،  حوزه  در 
گفت:  کشیده ام،  ایرانی  کاالهای  صادرات 
بگوید  صادرکنندگان  به  دقیقا  مرکزی  بانک 
که سامانه نیما چیست و یک صادرکننده باید 
جلسه  در  کند. عسگراوالدی  کار  آن  با  چطور 
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
امروز  و کشاورزی تهران گفت: صادرکنندگان 
کاالهای  صادرات  برای  را  بسیاری  مشکالت 
خود و فروش ارز حاصل از صادرات دارند، این 
در حالی است که صادرکنندگان نمی توانند ارز 
حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما بیاورند؛ 

چراکه خریداران خارجی نیما را نمی شناسند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، 
خریداران  افزود:  تهران  کشاورزی  و  معادن 
تا  می کنند  درخواست  از صادرکنندگان  خارجی 

خرید  از  حاصل  وجه  واریز  برای  را  بانک  یک 
کاالی ایرانی به آنها معرفی کنیم تا مورد تایید 
باشد، در حالی که سامانه نیما یک بانک نیست 
است.  مرکزی  بانک  صرافی  تشکیالت  تنها  و 
اسداهلل عسگراوالدی با بیان اینکه صادرکنندگان 
مشکالت بسیاری با سامانه نیما دارند، تصریح 
کرد: صادرات در حال حرکت به سمت تعطیلی 
است  این  ما  پیش بینی  اساس،  این  بر  و  است 
که فصل بهار 98 یک فصل بسیار سخت برای 
اقتصاد ایران خواهد بود. پس در مورد صادرات 
حتی  و  گذاشته  زمان  باید  بازرگانی  اتاق  نیز، 
جلساتی را با رئیس کل بانک مرکزی برگزار کند 

تا این مشکالت را بتوان حل کرد. 

صادرات در حال حرکت به سمت تعطیلی است

به گزارش اتاق تعاون ایران، دبیر اتاق تعاون گفت: با وجود آنکه صنعت نساجی در 
کشورهای مختلف، به عنوان بخش اشتغال زا و ارزآور به شمار می آید، این صنعت در 
ایران مورد بی مهری قرار گرفته است. محمد حسن تبریزیان در جلسه کمیته نساجی 
و پوشاک اتاق تعاون گفت: صنعت نساجی در ایران متناسب با مزیت های نسبی آن 
در کشور، مورد توجه قرار نگرفته است. نیروی کار ارزان، منابع ارزی ارزان قیمت، 
نیروی تحصیل کرده، موقعیت مکانی مناسب، بازار گسترده داخلی و منطقه ای و 
بسیاری موارد دیگر، همگی از مزیت های کشور در این وادی به شمار می آید که از 

آنها غافل هستیم.
تبریزیان با اشاره به قدمت و سابقه طوالنی صنعت نساجی در کشور، بررسی 
مشکالت این حوزه، یافتن راهکارهای الزم برای حل آنها را اقدامی ضروری دانست 
و تصریح کرد: این صنعت ظرفیت باالیی برای ایجاد اشتغال پایدار دارد. در سطح 
دنیا صنعت نساجی به عنوان یکی از صنایع پرسود و اشتغال زا شناخته می شود اما در 
ایران به ظرفیت های این صنعت توجه الزم نمی شود. وی گفت: با توجه به وجود 
شورای گفتگوی فعال در استان و روابط سازنده ای که بین اتاق تعاون ایران و دولت 
محترم وجود دارد، می توان از پتانسیل های این بخش برای پیگیری و رفع موانع 

قانونی در صنعت نساجی استفاده کرد.
دبیر اتاق تعاون ضمن اعالم آمادگی برای آسیب شناسی وضعیت صنعت نساجی 
گفت: در این حوزه تشکل های فعال می توانند به کمک اتاق تعاون بیایند تا مطالعه 
دقیقی در مورد وضعیت این صنعت انجام شود. زمانی که مشکل و چالش موجود را 

ریشه یابی کنیم، می توانیم راهکارهای مناسبی برای آن ارائه دهیم. 
مدیران تعاونی های نساجی و تولید پوشاک نیز در این جلسه به بیان مشکالت و 
دیدگاه های خود پرداختند. فعاالن این صنعت، روند پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 
توسط صنعت را یکی از معضالت این بخش مانند سایر حوزه های تولیدی عنوان 
کرده و اعالم داشتند دولت باید اجرای قانون مالیات ارزش افزوده را اصالح کند 

چراکه در حال حاضر به جای مصرف کننده، تولیدکننده این مالیات را می پردازد.
سطح  در  پوشاک  قاچاق  ایران  در  متاسفانه  شدند،  یادآور  صنعت  این  فعاالن 
گسترده ای اتفاق می افتد، سوال اینجاست که چرا دستگاه های مسئول مانع این 
کنترلی  و  قهری  برخوردهای  که  داده  نشان  تجربه  نمی شوند؟  مخرب  حرکت 
در جلوگیری از قاچاق کارساز نیست اما همچنان از این روش های منسوخ شده 
برای مبارزه با قاچاق استفاده می شود. همچنین عدم تخصیص ارز مبادالتی به 
ماشین آالت صنعتی، اجرای نادرست قانون مشاغل سخت و زیان آور، باال بودن نرخ 
سود تسهیالت بانکی و بی توجهی به مشوق های صادراتی را از دیگر معضالت این 

عرصه دانستند.
فعاالن این حوزه از روند فعالیت پتروشیمی ها در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت 
نساجی کشور انتقاد کردند و در عین حال وضعیت بازار داخلی را نامناسب خواندند و 
راهکارهایی از جمله کاهش تعرفه مواد پایه، اجرای کامل قانون مالیات های مستقیم، 
استمرار مبارزه با قاچاق پوشاک، کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی، اجرای صحیح 

قانون مشاغل سخت و زیان آور و پیوستن به سازمان تجارت جهانی را مطرح کردند.

صنعت نساجی در ایران مورد بی مهری قرار گرفته است

خبرنامه
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معرفی  با  را  صحبت  موافقید  اگر 
اجمالی خودتان آغاز کنید.

مکانیک  مهندسی  فارغ التحصیل  بنده 
هستم.  دهلی نو   IIT دانشگاه  از  نساجی 
ماه  شش  و  دارم  کار  سابقه  سال   38 حدود 
است که به صورت رسمی بازنشسته شده ام. 
شرکت های  بنیان گذار  نساجی،  بخش  در 
جوراب آرین، نخ رنگ آرین، بهریسان، نساج 
هستم  ارسال  ارس   و  سامانه  آفتاب  ماشین، 
می کنم.  اداره  را  واحدها  این  هم اکنون  و 
در  دوره عضویت  چندین  بر  همچنین عالوه 
ایران،  نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت 
این  مدیره  هیئت  ریاست  حاضر  حال  در 

عهده دار هستم. را  انجمن 

دست  از  یکی  جاری  ماه  اوایل 
داده  اندرکاران صنعت خودرو هشدار 
به  خودروسازی  است  ممکن  که  بود 
که  شود،  دچار  نساجی  سرنوشت 
جوابیه ای  نیز  نساجی  صنایع  انجمن 
در  لطفا  کرد.  منتشر  ارتباط  این  در 
اساسا  آیا  و  دهید  توضیح  زمینه  این 
با نساجی  قیاس صنعتی مانند خودرو 

صحیح است؟
چراکه  نیست  درست  مسلما  قیاس  این 
را  خودرو  نساجی،  محصوالت  خالف  بر 
رسمی  واردات  حتی  و  کرد  قاچاق  نمی توان 
مدیران  می شود.  انجام  گزافی  هزینه  با  آن 
شیوه ای  به  یا  دولتی  اکثرا  نیز  خودروسازی 

دیگر نیمه دولتی هستند و می توانند از طریق 
خود  منافع  دولتی  تصمیم گیرندگان  با  ارتباط 
بنابراین  کنند.  تامین  ممکن  شکل  هر  به  را 
کامل  حمایت  از  که  خودرو  صنعت  مقایسه 
باالی  واردات  تعرفه  و  کامل  انحصار  دولتی، 
100 درصد برخوردار است، با صنعت نساجی 
باید  کشور،  کل  در  پراکندگی  ضمن  که 
 3 تا   2 با  و  کرده  رقابت  وارداتی  کاالی  با 
است،  مواجه  نیز  قاچاق در سال  میلیارد دالر 

کامال اشتباه است. 
عرض  باید  مقایسه  این  ریشه  مورد  در  اما 
رسید  ثمر  به  اسالمی  انقالب  وقتی  کنم، 
صنعت نساجی در آن مقطع بزرگترین صنعت 
از  بعد  هیجانات  اثر  در  متاسفانه  بود.  ایران 

اشاره
مهندس شهالیی نژاد در مصاحبه با ماهنامه 
نساجی  صنعت  پوشاک«،  و  نساجی  »صنعت 
نقاط  تمام  در  که  دانست  صنعتی  تنها  را 
و  است  شده  پخش  کویر  دل  در  حتی  ایران 
در اکثر نقاط کشور می توان واحدهای نساجی 
تاکید  راه اندازی کرد. وی همچنین  و پوشاک 
کرد: از آنجایی که اشتغال یکی از  دغدغه های 
امروز دولت است، صنعت نساجی خیلی در این 
با  گفتگو  مشروح  کند.  کمک  می تواند  زمینه 
مهندس محمدجعفر شهالیی نژاد رئیس هیئت 
مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، پیش روی 

خوانندگان گرامی است:

صنعت نسـاجی، گره گشای مشکل تولید و اشتغال
گفتگوی ماهنامه »صنعت نساجی و پوشاک« با آقای مهندس »محمدجعفر شهالیی نژاد« 

رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران

دیدگــاه
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یا  صنعت  این  فعال  واحدهای  اکثر  انقالب، 
صنایع  قانون  شمول  در  یا  شدند  مصادره 
صنایع  سازمان  تشکیل  با  گرفتند.  قرار  ملی 
به  نساجی  واحدهای  همه  زمان،  آن  در  ملی 
طور غیرمستقیم دولتی شدند و ناچارا مدیران 
بسیار  مدیران  یا  زمان  آن  واحدهای  میانی 
جوان و کم تجربه ای در راس آنها قرار گرفتند. 
این تصمیمات باعث شد 90 درصد واحدهای 
این  واقع،  در  بروند.  بین  از  زمان  آن  نساجی 
بودند  تنومندی  درخت های  نساجی  واحدهای 
که متاسفانه در اثر سوءمدیریت از بین رفتند. 
تاریخی، شاید  تلخ  این تجربه  به رغم  البته 
تنها صنعتی که بعد از انقالب کامال در کشور 
صنعت  هم  باز  کرده،  پیدا  گسترش  و  رشد 
که  حمایت هایی  که  حالی  در  است  نساجی 
گذشته  سال   40 طول  در  صنعت  این  از 
خودرو  صنعت  با  قیاس  در  گرفته،  صورت 
تقریبا صفر بوده است. جالب اینجاست که به 
تعرفه  اعمال  خودرو،  بودن  قاچاق ناپذیر  رغم 
و  دولتی  حمایت های  درصدی،   100 واردات 
خودروسازان  برای  انحصاری  کامال  شرایط 
طی سالیان گذشته، بازهم خودروسازی کشور 
بدهی  از  حتی  و  نداشته  چندانی  پیشرفت 
صحبت  صنعت  این  میلیاردی  هزار  چندده 
و  گذشته  سالیان  طی  که  حالی  در  می شود. 
بازهم  گرفته،  صورت  بی مهری های  رغم  به 
دست  به  قابل توجهی  نساجی  واحدهای 
و  شده اند  ایجاد  مملکت  این  توانای  مدیران 
جانب  از  حمایتی  کمترین  بدون  واحدها  این 

دولت، مشغول به فعالیت هستند.

از بحث هایی که طی سال های  یکی 
گذشته به ویژه از طرف تولیدکنندگان 
و  باال  تعرفه  بوده  مطرح  پوشاک 
برای  که  است  محدودیت هایی 
روی  بر  نساجی،  صنعت  از  حمایت 
واردات مواد اولیه نساجی وضع شده 
صنعت  آیا  جنابعالی  نظر  به  است. 

سال های  در  توانسته  کشور  نساجی 
واحدهای  نیاز  جوابگوی  گذشت 
تعرفه  اعالم  اساسا  و  باشد  پوشاک 
اولیه  یا محدودیت برای واردات مواد 
ارزیابی  چطور  را  نساجی  صنعت 

می کنید؟
به هر حال برای اینکه هر صنعتی در کشور 
شکوفا شود، به یک سری حمایت هایی احتیاج 
دارد که این موضوع هم در مورد صنعت نساجی 
و هم صنعت پوشاک صادق است. باید به این 
صنعت  افزوده  ارزش  که  داشت  توجه  نکته 
پوشاک معموال چندین برابر قیمت مواد اولیه آن 
است باالخص اگر پوشاک تبدیل به برند شود. 
به عنوان مثال، در مورد یک تی شرت مارک که 
مثال 80 یورو در یک فروشگاه عرضه می شود، 
همین تی شرت را می توان با همان کیفیت ولی 
با قیمت حدود 20 هزار تومان )حدود 1.5 یورو( 
تولید کرد؛ یعنی برند شدن باعث می شود قیمت 
یک تی شرکت تا 50 برابر افزایش پیدا کند. لذا 
در مورد تولید پوشاک متوسط رو به باال )برند(، 
اگر تعرفه واردات مواد اولیه 20 تا 30 درصد هم 
تولید  هزینه های  در  چندانی  تاثیر  عمال  باشد، 
و  ارزان  پوشاک  مورد  در  اما  داشت.  نخواهد 
غیربرند شرایط متفاوت است و قطعا محدودیت 
آن،  اولیه  تعرفه روی مواد  اعمال  یا  و  واردات 

می تواند تاثیرات منفی داشته باشد.
نساجی  صنعت  که  نیست  تردیدی  البته 
مشتری مداری  از  سطحی  به  باید  کشور 
هر  با  پارچه  میزان  هر  بتواند  که  برسد 
نیاز  پوشاک  تولیدکننده  که  رنگی  و  طرح 
همان  به  کند.  تولید  او  برای  باشد،  داشته 
در  چنانچه  نیز  پوشاک  تولیدکننده  نسبت، 
باشد،  داشته  احتیاج  پارچه ای  به  کم  مقیاس 
آن  بابت  را  بیشتری  بهای  باشد  حاضر  باید 
نخ  تولیدکنندگان  بنابراین  کند.  پرداخت 
و  رنگرزی  واحدهای  همچنین  و  پارچه  و 
آنچه  هر  و  باشند  مشتری مدار  باید  تکمیل 
تولیدکنندگان  عمدتا  که  آنها  مشتریان  که 

تامین  برایشان  را  می خواهند  هستند  پوشاک 
بپذیرند  باید  تولیدکنندگان پوشاک هم  کنند. 
هزینه  می کنند  خرید  که  میزانی  به  نسبت 

نمایند. پرداخت  را  آن 
و  نساجی  صنایع  انجمن  زمینه،  این  در 
امضا  تفاهم نامه ای  پوشاک  صنایع  انجمن 
نساجی  بخش  آن،  اساس  بر  که  کرده اند 
پوشاک  واحدهای  نیاز  و  خواسته  که  پذیرفته 
صورت  این  غیر  در  و  کند،  تامین  باید  را 
واردات  طریق  از  پوشاک  واحدهای  نیاز 
عقیده ایم  این  بر  هم  ما  چراکه  شود  تامین 
محرک  موتور  نوعی  به  پوشاک  صنعت  که 
کمبود  دلیل  به  نباید  و  است  نساجی  صنعت 

مواد اولیه، فعالیت آن متوقف شود.

صنایع  انجمن  که  است  مدتی 
اطالعات  جمع آوری  حال  در  نساجی 
این  در  لطفا  است.  نساجی  واحدهای 

زمینه توضیح دهید؟
بر  باید  سیاست گذاری  و  تصمیم  هر  اصوال 
اما متاسفانه  پایه آمار و اطالعات دقیق باشد 
در کشور ما اکثر تصمیمات و سیاست گذاری ها 
انجام  غیردقیق  و  ناصحیح  اطالع  اساس  بر 
پیش  را من یک سال  پیشنهاد  این  می گیرد. 
مطرح کردم که برنامه ای تحت عنوان پایش 
صنعت نساجی اجرایی شود. بر همین اساس، 
انجمن صنایع نساجی تصمیم گرفته پایشی در 
مورد واحدهای نساجی فعال کشور انجام دهد 
تا بتواند با تهیه آمارهای صحیح و دقیق، نیاز 
نساجی  مختلف  محصوالت  به  کشور  واقعی 
آن،  کنار  در  و  کرده  مشخص  را  پوشاک  و 
میزان تولید فعلی واحدهای نساجی و پوشاک 
که  کند  محاسبه  همچنین  و  نماید  تعیین  را 
چه میزان سرمایه گذاری برای تامین نیازهای 
کشور در شاخه های مختلف نساجی و پوشاک 
یک  از  که  است  کاری  این  گیرد.  انجام  باید 
حال  در  هم اکنون  و  شده  شروع  پیش  سال 

پیگیری و انجام است.
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از  ارز  نرخ  افزایش  به  توجه  با 
تاکنون، وضعیت عمومی  ابتدای سال 
واحدهای نساجی کشور چگونه است؟
به نظر من نرخ فعلی ارز، موضوع بدی نیست 
کند.  کمک  کشور  صنایع  همه  به  می تواند  و 
با سوبسید ناشی  این، همه صنایع  از  تا پیش 
از پایین بودن تصنعی نرخ ارز اداره می شدند 
که امروز دیگر خبری از این سوبسید نیست. 
ارز  نرخ  افزایش  که  است  این  اصلی  مشکل 
با تحریم های جدید مصادف شده است و در 
کنار این تحریم ها، سیاست های غلطی هم در 
همین  دلیل  به  است.  شده  اجرا  کشور  داخل 
که  می کشد  طول  ماه  سه  بعضا  سیاست ها، 
انجام  تولیدی  واحدهای  به  ارز  تخصیص 
شود و طوالنی شدن پروسه تامین مواد اولیه 
وارداتی، به یک مشکل جدی برای واحدهای 

نساجی تبدیل شده است. 
انجمن صنایع نساجی معتقد است که اولویت 
باشد.  پایه  اولیه  مواد  تامین  باید  دولت،  اول 
در  که  است  موادی  پایه،  اولیه  مواد  از  منظور 
ایران تولید نمی شود یا خیلی کم تولید می شود. 
مانند پنبه که امسال تولید آن کمتر از 30 هزار 
نساجی  صنایع  مصرف  که  حالی  در  بوده  تن 
باالی 200 هزار تن بوده است؛ همینطور الیاف 
تولید  کشور  در  حاضر  حال  در  که  اکریلیک 
وابستگی  ماشینی  فرش  صنعت  و  نمی شود 
صورت  در  البته  دارد.  آن  واردات  به  شدیدی 
اصفهان  اکریل  پلی  شرکت  مجدد  راه  اندازی 
حدود 20 تا 25 درصد از این نیاز، در این واحد 
الیاف  مورد  در  همچنین  می باشد؛  تولید  قابل 
ویسکوز که به صورت 100 درصد باید از طریق 

واردات تامین شود. 
محـرک  موتـور  کـه  داشـت  توجـه  بایـد 
اسـت  ریسـندگی  بخـش  نسـاجی،  صنعـت 
بخـش  متعاقبـا  نشـود  تولیـد  نخـی  اگـر  و 
تولیـد پارچـه و در مراحـل بعـدی واحدهـای 
رنگـرزی، تکمیـل و در نهایـت تولیدکنندگان 
پوشـاک دچـار مشـکل می شـوند لـذا تامین 

مـواد اولیـه صنایـع نسـاجی بایـد در اولویـت 
توجـه مسـئوالن قـرار بگیـرد.

کل  نساجی،  صنایع  انجمن  ظاهرا 
نیاز ارزی صنایع نساجی برای تامین 
میلیون دالر   800 را حدود  اولیه  مواد 
همچنان  آمار  این  آیا  کرده.  محاسبه 
شده  به روزرسانی  یا  است  صحیح 

است؟
در  ماشینی  فرش  صنعت  که  آنجایی  از 
کرده  پیدا  بیشتری  گسترش  اخیر  سال های 
گذشته  سال  در  یورو  میلیون   300 فقط  و 
مواد  اکریلیک،  نخ  لذا  است،  داشته  صادرات 
نیاز  در کل  را  بیشتری  رنگ، سهم  و  تعاونی 
واحدهای نساجی پیدا کرده اند. لذا آماری که 
تا   1.2 بین  رقمی  کرد  اشاره  امروز  می توان 
نیاز ارزی واحدهای نساجی  1.4 میلیارد دالر 
صنایع  نیاز  مورد  اولیه  مواد  تمام  تا  است 

نساجی کشور تامین شود.

در حوزه تامین مواد اولیه پتروشیمی، 
انجمن صنایع نساجی از طرف وزارت 
برای  سهمیه  تعیین  مسئول  صنعت 
واحدهای عضو انجمن شده است. در 

این زمینه توضیح بفرمایید.
قبل از هرچیز باید به این موضوع اشاره کنم 
انصافا  وزارت صنعت  نساجی  دفتر صنایع  که 
مشکالت  ابتدا  و  می کند  کار  خوب  خیلی 
بررسی  تشکل ها  با  همفکری  با  را  صنعت 
تصمیم گیری  آن  مورد  در  سپس  و  کرده 
پلتفرم  این  کرد ه ایم  سعی  هم  ما  می نماید. 
در  باشیم.  داشته  نساجی  دفتر  با  را  مشترک 
صنعت پلیمر به خصوص پلی استر یک سری 
ظرفیت های اسمی و مجوز تاسیس وجود دارد 
آنهاست  واقعی  ظرفیت  برابر  دو  از  بیش  که 
که همین امر باعث ایجاد یک سری کمبودها 
اخیرا  خوشبختانه  است.  شده  دالل بازی ها  و 
و  شده  انجام  زمینه  این  در  مثبتی  اقدامات 

شرایط قدری نسبت به گذشته بهتر است.
است  این  اصلی  مشکل  متاسفانه 
نساجی  واحدهای  به  نسبت  پتروشیمی ها 
در  مثال،  عنوان  به  می کنند.  کم لطفی 
6 هزار  پتروشیمی تندگویان  خردادماه امسال 
عرضه  تومان   6200 قیمت  اساس  بر  تن 
تن   1800 به  میزان  این  اخیرا  که  می کرد 
قبلی  وزیر  دوره  در  همچنین  است.  رسیده 
صنعت، سقف رقابت برای عرضه محصوالت 
پتروشیمی برداشته شد. وقتی عرضه کم شده 
ولی مشتری وجود داشته باشد، برداشته شدن 
سقف به معنای افزایش شدید قیمت است در 
نتیجه واحدهای کوچک نمی توانند مواد مورد 
هم  واحدهایی  مورد  در  و  کنند  خرید  را  نیاز 
قیمت  عمال  دهند،  انجام  خرید  می توانند  که 
پیدا  افزایش   POY نظیر  بعدی  محصوالت 

پایین دستی  واحدهای 
مانند نساجی و پوشاک، هم 

اشتغال زا هستند و هم ارزش 
می کنند،  ایجاد  باالتری  افزوده 

اولویت حمایت  باید در  لذا 
دولت باشند و واحدهای 
در خدمت  نیز  پتروشیمی 

باشند.  پایین دستی  واحدهای 
در حال حاضر،  متاسفانه 

شرایط برعکس شده و قیمت 
برای  پتروشیمی  واحدهای 

باالتر  به مراتب  داخلی  صنایع 
آنهاست.  قیمت صادراتی  از 
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افزایش  این  اصلی  مبدأ  و  ریشه  که  می کند 
هستند. پتروشیمی ها  قیمت، 

مدت  این  در  نساجی  صنایع  انجمن 
کارخانه ها  از  بازدید  اساس  بر  کرده  تالش 
واقعی  تولید  میزان  واحدها،  خوداظهاری  و 
و  کرده  مشخص  را  عضو  نساجی  واحدهای 
کند  برایشان مشخص  آن، سهمیه  اساس  بر 
ایجادشده  محدودیت  اقدامات،  این  با  که 
برای برخی واحدهای نساجی در حال از بین 

است. رفتن 

برای  جنابعالی  مشخص  راهکار 
نساجی  واحدهای  اولیه  مواد  تامین 

چیست؟
وقتی  برسد.  حداقل  به  باید  واردات  پروسه 
یک واحد تولیدی موافقت اصولی دارد و قرار 
است دالر را با نرخ 10 هزار تومان خریداری 
کند، دیگر نباید سه ماه هم برای رسیدن مواد 
متوقف  او  تولید  خط  چراکه  کند  صبر  اولیه 
می شود. از طرف دیگر، از آنجایی که نرخ ارز 
کمبود  با  تولیدی  واحدهای  شده،  برابر  چند 
با  گذشته  در  اگر  و  هستند  مواجه  نقدینگی 
اولیه  مواد  ماه   4 برای  مشخص  مبلغ  یک 
نیاز  با همان مبلغ  می خریدند، در حال حاضر 

یک ماه خود را هم نمی تواند خریداری کنند. 
در چنین شرایطی، مراحل زیادی که در مسیر 
تامین  طوالنی  فرآیند  و  شده  ایجاد  واردات 
تولیدی  واحدهای  برای  را  کار  اولیه،  مواد 
کند  می  سخت تر  نساجی  واحدهای  جمله  از 
این  رفع  برای  فکری  باید هرچه سریع تر  که 

مشکل صورت گیرد.

صنعت  وزیر  رحمانی  دکتر  اخیرا 
تشکل های  نمایندگان  با  جلسه ای 
نساجی کشور برگزار کرد. این جلسه 

چه نتایجی به دنبال داشت؟
افراد  تعداد  متاسفانه  ولی  نبود  بدی  جلسه 
به  و  بودند  شده  حاضر  جلسه  آن  در  زیادی 
همین دلیل، امکان نتیجه گیری مطلوب وجود 
اتاق فکری تشکیل شده  با این حال،  نداشت. 
و قرار است این اتاق فکر در مورد سیاست های 
که  کند  تصمیم گیری  نساجی  صنعت  اساسی 
وزیر  آقای دکتر رحمانی  از جانب  اقدام خوبی 
صنعت است. ایشان جزو معدود وزیرانی است 
از تصدی سمت وزارت، تجربه کافی  که قبل 
در بخش صنعت داشته است. ایشان قبال رئیس 
کمیسیون صنایع مجلس مجلس بودند. در دوره 
وزیر  مقام  قائم  نعمت زاده هم  مهندس  وزارت 

نیز می باشند.  دارای تحصیالت عالیه  بودند و 
ظرفیت  مجموعه  از  ایشان  می کنم  فکر  من 
انجمن ها و تشکل ها به خوبی استفاده می کند 
و همینکه قرار است اتاق فکری تشکیل دهد، 

بسیار خوب است.

در مورد سیاست پیمان سپاری ارزی 
چه  نساجی  واحدهای  بر  آن  تاثیر  و 

موضعی دارید؟
واحدهای پتروشیمی کشور با هدف صادرات 
تشکیل شده اند و همگی مقیاس بزرگی دارند 
باالی  بعضا  آنها  سود  موجود،  آمار  طبق  و 
نظر من سیاست گذاری  به  است.  700 درصد 
است  غلط  پتروشیمی ها  با  ارتباط  در  دولت 
بیفتند  راه  پایین دستی  اول صنایع  باید  چراکه 
و سپس صادرات، به آنها سپرده شود نه اینکه 
تولیدکنندگان پتروشیمی مستقیما به صادرات 
اگر  که  پوشاک  مشابه صنعت  دقیقا  بپردازند. 
همین  دارد،  سود  درصد   10 پنبه  ریسندگی 
شود،  تبدیل  پوشاک  به  نهایتا  وقتی  پنبه 
می شود.  درصد   300 تا   200 آن  سودآوری 
اشتغال زا  هم  پایین دستی،  واحدهای  واقع  در 
ایجاد  باالتری  افزوده  ارزش  هم  و  هستند 
دولت  حمایت  اولویت  در  باید  لذا  می کنند، 
خدمت  در  نیز  پتروشیمی  واحدهای  و  باشند 
در  متاسفانه  باشند.  پایین دستی  واحدهای 
قیمت  و  شده  برعکس  شرایط  حاضر،  حال 
به  داخلی  صنایع  برای  پتروشیمی  واحدهای 

مراتب باالتر از قیمت صادراتی آنهاست. 
شرایط  هم  صادرات  ارز  بازگشت  مورد  در 
می کنند  اعالم  اینکه  و  است  همینطور 
صادرکنندگان کوچک مشابه واحدهای بزرگ 
ارائه  نیما  سامانه  به  را  خود  ارز  پتروشیمی، 
سنا  ارز  نرخ  حاضر  حال  در  است.  غلط  کنند 
است  آزاد  بازار  نرخ  نزدیک  که  دارد  وجود 
در  را  خود  ارز  یا  می توانند  صادرکنندگان  و 
برای  مستقیما  اینکه  یا  بفروشند  سنا  سامانه 

واردات خود اختصاص دهند.
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صادرات  عنوان  تحت  آنچه  با  آیا 
به  صادرات  برای  خصوص  به  ریالی 
موافق  یافته  رواج  افغانستان  و  عراق 

هستید؟
باید پول  از صادرات می شود  وقتی صحبت 
شود  ایران  وارد  صادرات  طرف  کشوِر  همان 
و اینکه مشتری عراقی در ایران پول خود را 
ریال  با  داخلی  تولیدکنندگان  از  و  کرده  خرد 
نوعی  و  نیست  صادرات  دیگر  کند،  خرید 
اینکه  یعنی  صادرات  است.  داخل  در  فروش 
کشور  وارد  مستقیما  معامله  طرف  کشور  ارز 
چراکه  مخالفم  ریالی  با سیستم  من  لذا  شود. 
سازگار  اقتصادی  منطق  و  صادرات  قواعد  با 
نیست. باید با واقعیت ها روبه رو شویم و اینکه 
به هر دلیل صادرات ریالی برای تولیدکنندگان 
داخلی به صرفه تر می شود، نباید توجیهی برای 

عدم رعایت قواعد اقتصادی باشد.

نساجی،  پنبه صنایع  تامین  مورد  در 
سال های  طی  که  محدودیت هایی  آیا 
اولیه  ماده  این  واردات  برای  اخیر 
یا  است  شده  برداشته  شده،  اعمال 

خیر؟
ایران عضو کنوانسیون گندزدایی و قرنطینه 
دنیاست. عضویت ایران در این کنوانسیون در 
اسالمی  شورای  مجلس  توسط   1386 سال 
هم  نگهبان  شورای  و  شده  تصویب  و  تایید 
تایید کرده است ولی متاسفانه بخشی از بدنه 
ندارد.  قبول  را  قانون  این  کشاورزی  وزارت 
بخواهد  که  کشوری  هر  حاضر،  حال  در 
دریافت  مبدأ  گواهی  باید  کند  صادر  کاالیی 
کند که مورد تایید همه دنیاست. در خصوص 
فرم  هم  کشاورزی  محصوالت  قرنطینه 
کشورهایی  که  دارد  وجود  مشخصی  گواهی 
باید  هستند  گندزدایی  کنوانسیون  عضو  که 
نمی کنیم.  قبول  ما  ولی  کنند  قبول  را  آن 
و  بنگالدش  مثل  زیادی  کشورهای  امروزه 
ترکیه جزو واردکنندگان پنبه هستند که قطعا 

قوانین بهداشت آنها اگر بهتر از ما نباشد بدتر 
که  هستند  هم  زیادی  کشورهای  نیست.  هم 
مشکل  ولی  کنیم  وارد  پنبه  آنها  از  می توانیم 
داخلی  گندزدایی  و  قرنطینه  مورد  در  اصلی 

است که جلوی واردات را گرفته است.
مثل  ریسندگی  صنعت  که  کنیم  توجه  باید 
کشاورزی نیست که اگر پنبه نباشد، محصول 
با سیاست  تولید کند. متاسفانه دولت  دیگری 
دانه های  برای  خوبی  قیمت های  خود  غلط 
روغنی مثل کلزا پیشنهاد کرده که باعث شده 
کشاورزان رغبتی به کشت پنبه نداشته باشند. 
مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  هم  ازبکستان 
اخیر،  سال های  در  ایران  پنبه  تامین کنندگان 
کرده  نصب  زیادی  ریسندگی  ظرفیت های 
پنبه  دیگر  کشور  این  آینده  سال  تا  قطعا  و 
سریع تر  هرچه  باید  لذا  کرد.  نخواهد  صادر 
فکری برای حل مشکل تامین پنبه واحدهای 

نساجی و ریسندگی کشور صورت گیرد.

جدیدی  همکاری  و  ارتباط  اخیرا 
دیگر  با  نساجی  صنایع  انجمن  بین 
شکل  پوشاک  و  نساجی  تشکل های 
صحبت  باره  این  در  است.  گرفته 

بفرمایید.
پاره پاره  که  دارم  اعتقاد  شخصه  به  من 
هرچه  و  است  غلط  مختلف  صنایع  کردن 
پوشاک  و  نساجی  صنعت  مختلف  بخش های 
بیشتر  قدرتشان  بگیرند،  قرار  چتر  یک  زیر 
را  خود  خواسته های  می توانند  بهتر  و  شده 
چنین  در  برسانند.  کشور  مسئوالن  گوش  به 
شرایطی، مسئوالن هم بهتر باور می کنند که 
دارند.  جدی  مشکالت  و  مسائل  صنعت  این 
باشد  بیشتر  تشکل ها  پراکندگی  هرچه  اما 
درستی  برنامه ریزی  نمی توانند  هم  مسئوالن 
لذا  باشند.  داشته  آنها  مشکالت  حل  برای 
به  پوشاک  و  نساجی  تشکل های  است  الزم 
بخش  کمکی  بازوی  نقش  یکپارچه،  صورت 
باشند  داشته  را  تصمیم گیرندگان  و  دولت 

تصمیم سازی ها  و  تصمیم گیری ها  در  و 
نمایند. نقش آفرینی 

چه  پایانی،  سوال  عنوان  به 
نساجی  صنایع  برای  را  چشم اندازی 
دشوار  شرایط  به  توجه  با  کشور 

کنونی متصور هستید؟
شرایط فعلی بسیار دشوار است. فروش نفت 
کم شده و درآمدهای ارزی کشور کاهش پیدا 
تنها  نساجی  حال، صنعت  این  با  است.  کرده 
حتی  ایران  نقاط  تمام  در  که  است  صنعتی 
اکثر  در  و  است  شده  پخش  کویر  دل  در 
و  نساجی  واحدهای  می توان  کشور  نقاط 
آنجایی  از  همچنین  کرد.  راه اندازی  پوشاک 
امروز دولت  از  دغدغه های  اشتغال یکی  که 
زمینه  این  در  خیلی  نساجی  صنعت  است، 

می تواند کمک کند. 
جهان  کشورهای صنعتی  اکثر  توسعه  تاریخ 
مسیر  از  را  توسعه  همگی  که  می دهد  نشان 
صنعت نساجی انجام داده اند که آخرین موارد 
بنگالدش  اخیرا  و  هند  چین،  کشورهای  آن، 
قبل حدود  25 سال  بنگالدش  هستند. کشور 
امروز  که  داشت  ریسندگی  دوک  هزار   600
ریسندگی  دوک  میلیون   10 به  تعداد  این 
از  یکی  امروزه  کشور  این  و  است  رسیده 
است.  پوشاک جهان  بزرگترین صادرکنندگان 
ترکیه، ژاپن، کره، چین، هند، آمریکا، انگلیس، 
... همگی از نساجی شروع کردند به  آلمان و 
ابتدا  نساجی  کارخانه های  اولین  که  طوری 
ولی  شدند.  راه اندازی  آمریکا  و  انگلیس  در 
خودرو  صنعتی،  مسئوالن  ایران  در  متاسفانه 
را جایگزین نساجی کردند و با این کار منابع 
و  نساجی  صنعت  در  بردند.  بین  از  را  کشور 
می توان  سرمایه گذاری  کمترین  با  پوشاک 
کرد  ایجاد  را  افزوده  ارزش  و  تولید  باالترین 
و زمینه اشتغال خیلی عظیم بیکاران کشور را 
فراهم آورد لذا دولت باید توجه ویژه ای به این 

صنعت داشته باشد.

دیدگاهخبرنامه
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دیدگاه

برای شروع، از سوابق فعالیت خود 
کشور  پوشاک  و  نساجی  صنعت  در 
به  مربوط  نمایشگاه های  برگزاری  و 

بفرمایید. صحبت  صنعت  این 
مدیرعامل  هستم  مرادی  علی  من 
برگزاری  مجری  و  نوین  پاد  سامع  شرکت 
سال  از  ایران مد.  و  ایرانتکس  نمایشگاه های 
نساجی  نمایشگاه  بار  اولین  برای  که   1380
نساجی  صنایع  انجمن  همکاری  با  را  تهران 
ایران برگزار کردم، نزدیک به 17 سال است 
بین المللی  نمایشگاه  برگزاری  مجری  که 
سال   5 از  همچنین  هستم.  تهران  نساجی 
ایران مد  نام  با  ایران  پوشاک  نمایشگاه  قبل، 
ویژه  به  پوشاک  تشکل های  همکاری  با  را 

پوشاک،  و  نساجی  صادرات  و  تولید  اتحادیه 
می کنم. برگزار 

جنابعالی  مجدد  عضویت  به  توجه  با 
در هیئت مدیره انجمن برگزارکنندگان 
از  لطفا  ایران،  بین المللی  نمایشگاه 
و  انجمن  این  در  خود  حضور  سوابق 

انتخابات اخیر نیز صحبت بفرمایید.
از  نفر  دو  همراه  به  من   1384 سال  در 
را  نمایشگاه  برگزارکنندگان  انجمن  دوستان، 
سال،  آن  از  و  کردیم  ثبت  کار  وزارت  در 
آغاز  رسمی  صورت  به  انجمن  این  فعالیت 
انجمن  این  دبیر  سال   7 حدود  من  شد. 
کاری  مشغله  دلیل  به  آن،  از  بعد  و  بودم 

در  ماندم.  باقی  مدیره  هیئت  عضو  صرفا 
تالش  انجمن  مدیره  هیئت  اخیر،  سال  چند 
را  انجمن  شخصیت  که  داده  انجام  زیادی 
سازمان  جمله  از  ذیربط  سازمان های  به 
نمایشگاه ها،  سهامی  شرکت  تجارت،  توسعه 
و  دهد  نشان  اصناف  اتاق  و  بازرگانی  اتاق 
مهم  این  که  کند  ایجاد  آن  برای  وجهه ای 
خوشبختانه تحقق پیدا کرده است و در حال 
تصمیم گیری هایی  تمام  در  انجمن  حاضر، 
بین المللی  نمایشگاه های  با  ارتباط  در  که 
سهیم  و  نظر  صاحب  می شود،  انجام  ایران 

است.
حوزه  در  که  کنم  اشاره  است  الزه 
تشکل سه  کشور  نمایشگاهی  صنعت 

اشاره
انتخابات انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه  به بهانه برگزاری 
برگزاری  همچنین  و   1397 دی ماه   23 در  ایران  بین المللی 
نمایشگاه های ایرانتکس و ایران مد در آذرماه امسال، به سراغ 
آقای علی مرادی مدیرعامل شرکت سامع پاد نوین رفتیم تا در 
مورد فعالیت های انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه و همچنین 
امسال  پوشاک  و  نساجی  نمایشگاه های  برگزاری  کیف  و  کم 
صحبت نماید. آقای مرادی در این مصاحبه ضمن ابراز رضایت 
تشریح  به  نساجی،  و  پوشاک  نمایشگاه  برگزاری  شرایط  از 
امسال  نساجی  نمایشگاه  بین المللی  بعد  کمرنگ شدن  دالیل 
پرداخت و رونق مجدد بخش خارجی نمایشگاه را نیازمند اتخاذ 
تصمیمات و تدابیر جدید از جانب وزارت صنعت دانست. مشروح 

این گفتگو پیش روی خوانندگان گرامی است:

رونق بخش خارجی نمایشگاه ها، نیازمند تدابیر دولت
گفتگوی ماهنامه »صنعت نساجی و پوشاک« با آقای »علی مرادی« مدیرعامل شرکت 
سامع پاد نوین و عضو هیئت مدیره انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه بین المللی ایران
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دیدگاهخبرنامه

اصلی وجود دارد: یکی انجمن برگزارکنندگان 
تهران  غرفه سازان  انجمن  دیگری  نمایشگاه، 
تحت  که  ایران  سایت داران  انجمن  سومی  و 
ایران  نمایشگاهی  صنایع  انجمن  عنوان 
برگزارکنندگان  انجمن  اعضای  است.  معروف 
نمایشگاه ها  برگزاری  مجریان  را  نمایشگاه 
افراد  را  غرفه سازان  انجمن  می دهند.  تشکیل 
تشکیل  غرفه سازی  و  طراحی  حوزه  در  فعال 
ایران،  انجمن سایت داران  اعضای  و  می دهند 
اخیرا  هستند.  استان ها  مراکز  سایت داران 
جهت  انجمن  سه  بین  تفاهم نامه ای  هم 
همکاری های نزدیک تر برای پیشبرد و ارتقای 

صنعت نمایشگاهی کشور منعقد شده است.
گذشته،  سال  دو  از  به شخصه  نیز  بنده 
اتاق  با  زیادی  صحبت های  و  پیگیری ها 
بازرگانی ایران داشتم که انجمن برگزارکنندگان 
اتاق  در  کار  وزارت  بر  عالوه  نمایشگاه، 
خوشبختانه  که  شود  ثبت  هم  ایران  بازرگانی 
علیرغم مشکالتی که وجود داشت، با پیگیری 
انجمن  و  کرد  مساعدت  بازرگانی  اتاق  بنده، 
به  بازرگانی  اتاق  در  نمایشگاه  برگزارکنندگان 
ثبت رسید. در گام بعدی نیز به دنبال تشکیل 
یک کنفدراسیون صنعت نمایشگاهی با حضور 
سه تشکل کشوری ذکرشده هستیم که قطعا 
با مساعدت بیشتر اتاق بازرگانی، این کار قابل 

انجام است.
انجمن  عمومی  مجمع  انتخابات  مورد  در 
یکشنبه  روز  که  نیز  نمایشگاه  برگزارکنندگان 
دوستان  لطف  شد،  برگزار   1397 دی ماه   23
و  شد  من  حال  شامل  دیگر  بار  همکاران  و 
مسئولیت  داشتن  برای  باطنی  میل  علیرغم 
هیئت  عضویت  به  رای  باالترین  با  اجرایی، 
باالی  رای  این  قطعا  که  درآمدم  مدیره 
را  انجمن  این  در  بنده  بار مسئولیت  دوستان، 
بیشتر خواهد کرد و باید وقت بیشتری را برای 

انجمن اختصاص دهم.

قبل  ماه  دو  اینکه  به  توجه  با 

پوشاک  و  نساجی  نمایشگاه های 
کم  مورد  در  گردید،  برگزار  ایران 
نمایشگاه های  برگزاری  کیف  و 
ایران تکس و ایران مد امسال توضیح 
بفرمایید و آیا اهدافی که از برگزاری 
طور  به  بود  مدنظرتان  نمایشگاه ها 

کامل محقق شد؟
می کنم.  آغاز  پوشاک  نمایشگاه  از  ابتدا 
با  بار  اولین  برای  امسال  پوشاک  نمایشگاه 
پوشاک  صنایع  انجمن  تشکل  سه  همکاری 
پوشاک  فروشندگان  صنف  اتحادیه  ایران، 
و  نساجی  صادرات  و  تولید  اتحادیه  و  تهران 
پوشاک ایران برگزار گردید که این همکاری، 
سه  بین  همدلی  با  و  بود  خوبی  بسیار  اتفاق 
تشکل، نمایشگاه بسیار خوبی داشتیم. اینطور 
می توانم عرض کنم که اگر سه تشکل پوشاک 
امسال پای کار نمی آمدند، برگزاری نمایشگاه 
پوشاک بسیار سخت می شد و حضور این سه 
صادرات  و  تولید  اتحادیه  خصوص  به  تشکل 

نساجی و پوشاک بسیار تاثیرگذار بود.
خوشبختانه اکثر شرکت کنندگان از نمایشگاه 
تجاری  هیئت های  و  بودند  راضی  پوشاک 
و  شرکت کنندگان  هماهنگی  با  چه  مختلفی 
عنوان  به  ما  هماهنگی  با  چه  و  غرفه داران 
رویداد  این  در  نمایشگاه،  برگزاری  مجری 
امسال  پوشاک  نمایشگاه  در  شدند.  حاضر 
شاهد رشد غرفه داران و بازدیدکنندگان بودیم 
بودند.  زیبا  بسیار  طراحی  نظر  از  غرفه ها  و 
پوشاک،  نمایشگاه  من  نظر  از  مجموع  در 

نمایشگاه بسیار موفقی بود.
اما در خصوص نمایشگاه نساجی )ایرانتکس(، 
آمریکا  خروج  و  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با 
مشارکت  در  قدری  مسئله  این  برجام،  از 
تاثیرگذار  نمایشگاه  در  خارجی  شرکت های 
بود به طوری که در نمایشگاه نساجی امسال، 
حضور شرکت های خارجی نسبت به دوره های 
قبلی، تقریبا یک ششم شده بود و این یکی از 
مشکالتی بود که نه تنها برای ایرانتکس بلکه 

برای اکثر نمایشگاه هایی که امسال در تهران 
دیگر  طرف  از  آمد.  وجود  به  شدند،  برگزار 
واردات  صنعت  وزارت  که  هستید  مستحضر 
منسوجات  مانند  اقالمی  از جمله  اقالم  برخی 
و  کرده  ممنوع  را   ... و  کاالی خواب  خانگی، 
در  که  شرکت هایی  شد  باعث  موضوع  همین 
از  خصوص  به  می کنند  فعالیت  حوزه ها  این 
ترکیه و چین، امسال در نمایشگاه حضور پیدا 
در  که  گفت  می توان  اینطور  واقع  در  نکنند. 
داخل کشور هم قوانینی وضع شد که عمال به 

انجامید. نمایشگاه ها  تضعیف 
در  کردیم  تالش  ما  مشکالت  این  رغم  به 
بخش ماشین آالت که مشکلی برای ورود آنها 
و  شویم  متمرکز  بیشتر  ندارد  وجود  کشور  به 
به  ترغیب  را  بیشتری  خارجی  شرکت های 
شرکت های  اما  کنیم  نمایشگاه  در  حضور 
زمینه  در  مشکالت  سری  یک  با  نیز  خارجی 
انتقال و گشایش ال سی مواجه بودند  نقل و 
که باعث شد حضور آنها به شکل گسترده در 
توانستیم  حال،  این  با  نباشد.  میسر  نمایشگاه 
نساجی  ماشین آالت  بزرگ  انجمن  دو  حضور 
را  آلمان   VDMA و  ایتالیا  آچیمیت  یعنی 
که  باشیم  داشته  امسال  نساجی  نمایشگاه  در 
اسپانیا،  از  بود  قرار  همچنین  بود.  بزرگی  کار 
نمایشگاه  در  هیئت هایی  انگلستان  و  سوئیس 
شرکت کنند که متاسفانه در دقیقه نود کنسل 
کردند ولی در مورد دو تشکلی که ذکر کردم 
و  مشترک  بازرگانی  اتاق های  همکاری  با 
بخش بازرگانی سفارتخانه های ایتالیا و آلمان، 
حضور آنها در نمایشگاه میسر شد و توانستیم 
جلب  نمایشگاه  در  شرکت  برای  را  آنها  نظر 
بخش  بودید  شاهد  که  هم  همانطور  نماییم. 
ماشین آالت امسال در بهترین سالن نمایشگاه 
شد  برگزار  کامل  ظرفیت  با  تهران  بین المللی 

و همه شرکت ها از این بخش راضی بودند.
نساجی  نمایشگاه  در  که  اقداماتی  دیگر  از 
امسال انجام شد این بود که سالن ها بر حسب 
پارچه،  نخ،  شامل  مختلف  کاالیی  گروه های 
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دیدگاه

تقسیم بندی  ماشین آالت  و  خواب  کاالی 
حسب  بر  بازدیدکنندگان  و  شدند  تفکیک  و 
می توانستند  راحتی  به  خود،  کاری  زمینه 
با مراجعه  را  یا کاالی مورد نظر خود  شرکت 
پیدا  کاالیی  گروه  همان  اختصاصی  سالن  به 

کنند.
نمایشگاه  نیز  نساجی  نمایشگاه  مجموع،  در 
بسیار خوبی بود و در بخش مشارکت کنندگان 
ولی  بودیم  درصدی   20 رشد  شاهد  داخلی، 
دلیل  به  نمایشگاه  خارجی  بخش  متاسفانه 
مشکالتی که خدمتتان عرض کردم، یک ششم 
هم  موضوع  این  به  باید  البته  بود.  قبل  دوره 
اشاره کنم که سال هاست نمایشگاه ایرانتکس 
و  ایران  نساجی  صنایع  انجمن  نظارت  با  را 
ایران  نساجی  متخصصین  جامعه  همکاری 
که  شده  باعث  امر  همین  و  می کنیم  برگزار 
همین  واسطه  به  داخلی  نساجی  شرکت های 
نمایشگاه  در  راحت تر  تشکل ها،  همکاری 

حاضر شوند.

با توجه تجربه دوره قبلی تحریم ها و 
اینکه در دوره قبلی تحریم ها تا قبل از 
نمایشگاه  دوره  چندین  برجام،  توافق 
شرکت های  حضور  با  را  نساجی 
سال  در  آیا  کردید،  برگزار  خارجی 
شرایط  بعدی،  سال های  و  آینده 
در  خارجی  شرکت های  حضور  برای 

نمایشگاه بهتر خواهد شد؟
کارساز  می تواند  زمینه  این  در  موضوع  دو 
است  درست  اینکه  اول  موضوع  باشد. 
و  پول  انتقال  و  نقل  بخش  در  تحریم ها 
اگر  اما  ایجاد می کند،  گشایش ال سی مشکل 
قانون تغییر کند و واردات محصوالت نساجی 
شود،  آزاد  مشخصی  ضوابط  طبق  کشور  به 
کمک زیادی به حضور شرکت های خارجی در 
آزاد  واردات  اگر  چراکه  کرد  خواهد  نمایشگاه 
باشد، واردکنندگان حتی با وجود تحریم ها، راه 
اینکه چطور کاال را وارد کنند پیدا خواهند کرد. 

بنابراین اگر مجوز واردات کاالهای مورد نیاز 
قبلی صادر شود،  نساجی طبق شرایط  صنایع 
قطعا نمایشگاه صنعت نساجی می تواند کمک 
زیادی به ارتباط شرکت های داخلی و خارجی 
نماید. باید بپذیریم بحث واردات در تمام دنیا 
باید کنترل شده باشد و اگر  وجود دارد منتهی 
باشد،  داشته  وجود  ضابطه مند  واردات  امکان 
تولیدکنندگان  کار  کیفیت  ارتقای  به  می تواند 
تنوع،  به  آنها  بیشتر  توجه  همچنین  و  داخلی 
مصرف کنندگان،  خواسته  تامین  و  و  نوآوری 

کمک شایانی بنماید.
حضور  در  می تواند  که  دومی  موضوع  اما   
واقع  موثر  نمایشگاه  در  خارجی  شرکت های 
تسهیالتی  صنعت  وزارت  که  است  آن  شود 
همچنین  و  جدید  ماشین آالت  خرید  جهت 
تولیدی صنایع  واحدهای  نوسازی  و  بازسازی 
نساجی اختصاص دهد که اگر این امر تحقق 
نمایشگاه  بیشتر  رونق  به  خودبه خود  کند  پیدا 
شرکت های  مشارکت  همچنین  و  نساجی 
شد.  خواهد  منجر  ماشین آالت  خارجی عرصه 
این زمینه  تدبیری در  امیدوارم وزارت صنعت 
در  تازه  روح  شدن  دمیده  باعث  و  بیاندیشد 

صنایع نساجی کشور شود.

گذشته،  سال های  برخالف 
پوشاک  و  نساجی  نمایشگاه های 
با  غیرهمزمان  شکل  به  امسال 
نمایشگاه فرش ماشینی برگزار شدند 
از  نیز  نمایشگاه  دو  برگزاری  تاریخ  و 
شهریور به آذرماه منتقل شد. در مورد 
آیا  و  بفرمایید  توضیح  دو تصمیم  این 
را  شرکت کنندگان  رضایت  توانست 

جلب کند؟
صنایع  انجمن  همراهی  با  قبل  سال  چند 
سه  که  کردیم  تالش  بسیار  ایران  نساجی 
را  ماشینی  فرش  و  پوشاک  نساجی،  نمایشگاه 
می کردیم  تصور  و  کنیم  برگزار  زمان  یک  در 
بازخورد خوبی از این همزمانی خواهیم گرفت. 

سه  این  متوالی  سال  دو  اینکه  از  بعد  اما 
شدیم  متوجه  شد،  برگزار  همزمان  نمایشگاه 
معترض  بابت  این  از  از شرکت ها  بسیاری  که 
و  هستند چراکه خودشان هم غرفه دار هستند 
بازدید  دیگر  نمایشگاه  دو  از  نمی کنند  فرصت 
سه  این  بازدیدکنندگان  دیگر،  طرف  از  کنند. 
متفاوت  هم  با  موارد  از  خیلی  در  نمایشگاه 
اعتقاد  من  حتی  و  نیستند  همجنس  و  بوده 
نمایشگاه  از  باید  هم  پوشاک  نمایشگاه  دارم 
شود  برگزار  دیگری  زمان  در  و  جدا  نساجی 
چراکه فضای نمایشگاه بین المللی بزرگ است 
و  غرفه ها  کردن  پیدا  برای  بازدیدکنندگان  و 
همین  به  می شوند.  خسته  و  سردرگم  سالن ها 
دالیل، بنا به درخواست خود شرکت کنندگان به 
این جمع بندی رسیدیم که نمایشگاه نساجی و 
پوشاک را بار دیگر از فرش ماشینی جدا کنیم.

شهریور  از  نمایشگاه ها  زمان  تغییر  مورد  در 
به آذر، این موضوع هم درخواست تعدادی از 
کاالی  حوزه  در  که  بود  نساجی  شرکت های 
مقطع  آذرماه  خانگی،  منسوجات  و  خواب 
است.  محصوالت  فروش  برای  بهتری  بسیار 
همچنین عدم تداخل نمایشگاه های نساجی و 
معتبر خارجی،  نمایشگاه های  با  ایران  پوشاک 
دلیل دیگری بود که آذرماه را برای برگزاری 
البته  کنیم.  انتخاب  ایران مد  و  ایرانتکس 
مجری  از  که  جایی  تا  بود  سختی  بسیار  کار 
برگزاری نمایشگاه دام و طیور که از دوستانم 
برگزاری  زمان  که  کردم  درخواست  بود 
نمایشگاه ها را با هم جابجا کنیم و با مساعدت 

ایشان، تغییر زمان نمایشگاه ها میسر شد.

در سال 1392 جنابعالی نمایشگاهی 
هندی  نساجی  شرکت های  برای  را 
برای  برنامه ای  آیا  کردید.  برگزار 
با  مشابه  نمایشگاه های  برگزاری 
دیگر  نساجی  انجمن های  همکاری 

کشورها در دستور کار دارید یا خیر؟
و  بود  خوبی  بسیار  رویداد  نمایشگاه،  آن 
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دیدگاهخبرنامه

برگزاری  شرایط  از  نیز  هندی  شرکت های 
به  من  ولی  بودند  راضی  بسیار  نمایشگاه 
خارجی  شرکت های  معتقدم  اگرچه  شخصه 
بین  رقابتی  و  باشند  حاضر  ایران  بازار  در  باید 
تولیدکننده داخلی و خارجی وجود داشته باشد، 
است  مهم  بسیار  من  برای  هم  نکته  این  اما 
می آیند  ایران  به  که  خارجی  شرکت های  که 
نیاورند.  تکمیل شده  و  نهایی  کاالی  صرفا 
داشتند  درخواست  خیلی  هند  نساجی  صنایع 
کنند  برگزار  ایران  در  را  دیگری  نمایشگاه  که 
دیگری  فرد  من،  از  غیر  به  که  می دانستند  و 
دهد،  انجام  برایشان  کاری  چنین  نمی تواند 
مشاهده  فرستادند  من  برای  که  لیستی  در  اما 
کردم که 90 درصد شرکت کنندگان مدنظر آنها 
از  لذا  هستند  فعال  نهایی  محصول  زمینه  در 
اگر  که  کردم  اعالم  و  کردم  عذرخواهی  آنها 
درصد مشارکت کنندگان تغییر کند و سهم مواد 
اولیه، تکنولوژی و ماشین آالت به 80 درصد و 
سهم محصول نهایی به حدود 20 درصد برسد، 
می توانم این نمایشگاه را برای آنها برگزار کنم. 
صادقانه عرض کنم که اکثر مدیران واحدهای 
از رفقا و دوستان من هستند و  نساجی کشور 
نمی توانم برای پول بیشتر، کاری را انجام دهم 
که خدایی ناکرده باعث ایجاد خدشه در فعالیت 
تولیدکنندگان داخلی شود. اعتقاد من این است 
ایران  بازار  در  خارجی  شرکت های  حضور  که 
باید در حدی باشد که رقابتی را بین تولیدکننده 
داخلی و خارجی ایجاد کند و یا در حوزه هایی 
مانند تکنولوژی باشد که فعالیتی در کشورمان 

صورت نمی گیرد.

چه  نوین  پاد  سامع  شرکت 
نظر گرفته  آینده در  برای  برنامه هایی 

است؟
نوین  پاد  سامع  شرکت  تنها  نه  متاسفانه 
دلیل  به  دیگر  شرکت های  از  بسیاری  بلکه 
دورنما  هیچ  نمی توانند  کشور  موجود  شرایط 
و چشم اندازی برای فعالیت خود داشته باشند. 

ما امسال هم به سختی نمایشگاه های نساجی 
منبع  واقع  در  کردیم.  برگزار  را  پوشاک  و 
اصلی پشتیبانی ما برای برگزاری نمایشگاه و 
خدمات رسانی به غرفه داران و بازدیدکنندگان، 
از  یورویی  شکل  به  که  است  درآمدی 
می آوریم  دست  به  خارجی  مشارکت کنندگان 
و اگر شرکت های خارجی نباشند، عمال منابع 
قطع  نمایشگاه  برگزاری  برای  ما  مالی  اصلی 
خواهد شد. البته همان درآمد یورویی هم رقم 
چندانی نیست چراکه اگر هر مترمربع غرفه را 
متعلق  آن  یورو   170 می فروشیم،  یورو   205
و  است  تهران  بین المللی  نمایشگاه های  به 
برگزاری  هزینه های  صرف  باید  را  آن  مابقی 
همین  دلیل  به  متاسفانه  کنیم.  نمایشگاه 
بسیاری  نتوانسیم  امسال  درآمدی،  مشکالت 
از برنامه های خود را انجام دهیم و سال آینده 
هم همینطور خواهد بود چراکه اکثر شرکت ها 
از فروش یورو به شکل اسکناس  و صراف ها 
قوانین  طبق  کار  این  و  می کنند  خودداری 
نمایشگاه  اما  می شود  محسوب  تخلف  کشور 

بین المللی همچنان از ما یورو طلب می کند. 

با توجه به اینکه در سنوات گذشته، 
در  ایرانی  شرکت های  مشارکت 
عنوان  به  چه  خارجی  نمایشگاه های 
بازدیدکننده و چه به عنوان غرفه گذار 
متناسب  طبیعتا  است،  شده  بیشتر 
نمایشگاه ها  این  در  که  خدماتی  با 
که  شرایطی  و  می کنند  دریافت 
است  ممکن  می کنند،  مشاهده 
نمایشگاه های  از  مشابهی  انتظارات 
کنند.  پیدا  داخلی  پوشاک  و  نساجی 
می توان  حد  چه  تا  جنابعالی،  نظر  به 
نمایشگاه های  برگزاری  استاندارد 
معتبر  نمایشگاه های  به  را  داخلی 

خارجی نزدیک کرد؟
نمایشگاه هایی  در  بزنم.  مثالی  دهید  اجازه 
هر  می شود،  برگزار  استانبول   CNR در  که 

 500 تا   400 بین  نمایشگاهی  غرفه  مترمربع 
ماشین آالت  نمایشگاه  در  دارد.  قیمت  یورو 
غرفه ها  که  زیادی  ابعاد  دلیل  به  که   ITM
است،  ارزان تر  نمایشگاه ها  بقیه  از  می طلبند، 
الی   180 مترمربع  هر  قیمت  نکنم  اشتباه  اگر 
برگزاری  مجری  که  پولی  است.  یورو   190
است  یورو   25 می دهد   CNR به  نمایشگاه 
برگزاری  برای مجری  قابل توجهی  مارجین  و 
وجود دارد در حالی ما برای نمایشگاه نساجی 
 170 و  می فروشیم  یورو   205 را  مترمربع  هر 
است  طبیعی  می دهیم.  نمایشگاه  به  یورو 
حسب  بر  خارجی  نمایشگاه  مجریان  که 
می توانند  غرفه  فروش  محل  از  عایدی شان 
تجاری  هیئت های  جلب  و  هماهنگی  روی 
و  شوند  متمرکز  نمایشگاه ها  به  خارجی 
کنند.  فراهم  را  غرفه گذاران  رضایت  موجبات 
ولی ما در حد مقدورات خودمان می توانیم کار 

انجام دهیم.

مجله  به  که  زمانی  از  تشکر  ضمن 
مواردی  بر  عالوه  دادید،  اختصاص 
را  شما  پایانی  نکات  شد  ذکر  که 

می شنویم؟
خاطرم می آید در سال 1380 که برای اولین 
آغاز  را  نساجی  نمایشگاه  برگزاری  کار  بار 
انجمن  دبیر  بصیری  مهندس  آقای  کردم، 
ایران بودند و خوشحالم که از  صنایع نساجی 
با انجمن  تا به امروز، این همکاری  آن زمان 
جا  است.  داشته  تداوم  ایران  نساجی  صنایع 
انسان  این  بصیری  مهندس  آقای  از  دارد 
شریف که از همان ابتدا نسبت به بنده و این 
صنعت  ماهنامه  و  داشته اند  لطف  نمایشگاه ها 
قرار  ما  اختیار  در  هم  را  پوشاک  و  نساجی 
کوچکی  عضو  عنوان  به  تشکر  کنم.  داده اند، 
بتوانم  امیدوارم  ایران  نساجی  صنعت  بدنه  از 
راهکارها  صنعت،  این  فعاالن  همراهی  با 
و  رشد  به  که  کنم  اجرایی  را  برنامه هایی  و 

شکوفایی این صنعت کمک نماید.  
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گزارش

جمـع آوری  طـرح  قدرتمنـد  البی هـای 
از  قاچـاق  پوشـاک  عرضه کننـده  برندهـای 
بـازار را متوقـف کردنـد. جمع آوری پوشـاک 
تولیدکننـدگان  خواسـته های  از  همـواره 
خبـر  امـا  اسـت،  بـوده  کشـور  پوشـاک 
اجـرای طـرح »برخـورد بـا برندهـای محرز 
پوشـاک قاچـاق« از ابتـدای دی مـاه شـاید 
مرهمـی موقـت بـر زخـم بـاز ایـن صنعـت 
آمـار  اسـاس  بـر  بـود.  قاچـاق  ضربـه  از 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در هفـت 
مـاه منتهـی بـه مهـر سـال جـاری، قاچـاق 
درصـدی   7 رشـدی  کشـور  بـه  پوشـاک 
داشـته اسـت. داده هـای مرکـز آمـار ایـران 
ایـران  مصـرف  بـازار  می دهنـد  نشـان  امـا 

هـزار   21 حـدود  سـاالنه  پوشـاک،  بـرای 
میلیـارد تومـان اسـت کـه تنها حـدود 16.6 
طریـق  از  کشـور  پوشـاک  بـازار  از  درصـد 
واردات )رسـمی و غیررسـمی( تامیـن شـده 
و 83.4 درصـد نیـاز کشـور بـه پوشـاک را 

اسـت.  کـرده  تامیـن  داخلـی  تولیـد 
 3 تـا   2.7 سـاالنه  ترتیـب،  ایـن  بـه 
قاچـاق  طریـق  از  پوشـاک  دالر  میلیـارد 
از  همـه،  ایـن  بـا  می شـود.  کشـور  وارد 
آنجـا کـه عمـده پوشـاک قاچـاق از طریـق 
اسـت،  آزاد  مناطـق  و  کول بـری  مسـافری، 
نـگاه متولیـان سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال 
عرضـه  مبـادی  سـوی  و  سـمت  بـه  ارز  و 
از  اسـاس  همیـن  بـر  شـد.  معطـوف  کاال 

اوایـل دی مـاه سـال جـاری طـرح مبـارزه با 
برندهـای پوشـاک قاچاق در دسـتور کار قرار 
گرفـت و بـر اسـاس ایـن طـرح، جمـع آوری 
بـه  تهـران  شـهر  در  غیرمجـاز  برنـد   168
ایـن  شـد.   هدف گـذاری  پایلـوت،   عنـوان 
تجـاری  مجتمـع   40 پاکسـازی  بـا  طـرح  
رفـت  پیـش  قاچـاق  پوشـاک  عرضه کننـده 
امـا در ادامـه بـا کارشـکنی های  ذی نفعـان 
روبـه رو شـد که سـعی داشـتند تا طـرح را به 
بهانه هـای مختلـف متوقـف کننـد. در حـال 
حاضـر نیـز شـورای تامین اسـتان تهـران از 
امـا  سـتاد خواسـته تـا طـرح متوقـف شـود 
سـتاد مرکزی مبـارزه با قاچـاق کاال در حال 
رایزنـی بـرای اجـرای مجـدد طـرح اسـت.

متن و حواشی اجرای طرح برخورد با پوشاک قاچاق 
دست های پنهان در حمایت از پوشاک قاچاق در کار است؟
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گزارشخبرنامه

جزییات طرح مبارزه با 
برندهای پوشاک قاچاق

صنعت پوشـاک و نسـاجی یکـی از صنایعی 
اسـت کـه در گذشـته رونـق زیـادی داشـت 
امـا امـروز بـه واسـطه قاچـاق پوشـاک، ایـن 
صنعـت بـه زمیـن خـورده و بـه سـختی بـه 
حیـات خـود ادامـه می دهـد. دشـواری تامین 
مـواد اولیه، کاهـش نقدینگی، رکـود و قاچاق 
از مشـکالتی اسـت که فعاالن ایـن صنعت با 
آن دسـت بـه گریبانند. عرضه پوشـاک قاچاق 
در بـازار نیـز همـواره از سـوی تولیدکننـدگان 
داخلـی مـورد انتقـاد بـوده، به طـوری کـه در 
بـرای  داخلـی  تولیدکننـدگان  گام،  آخریـن 
انتشـار  بـه  اقـدام  مشـکل  ایـن  از  عبـور 
بیانیـه ای خطـاب بـه سـتاد مبـارزه بـا قاچاق 
کاال و ارز کردنـد. در بخشـی از ایـن بیانیـه، 
فعـاالن ایـن بخش بر ایـن نکتـه تاکید کرده 
بودنـد کـه »بـا وجود گذشـت حـدود 5 ماه از 
آخریـن مهلـت عرضـه پوشـاک خارجـی فاقد 
مـاده  دسـتورالعمل  اسـاس  بـر  کاال  شناسـه 
برندهـای  عرضه کننـده  فروشـگاه های   ،7
قاچـاق محـرز بـا دکـور و تابلـوی برند هـای 
خارجـی در تهـران و شهرسـتان های بـزرگ 
کشـور کمافی  السـابق پوشـاک قاچـاق محـرز 
را بـا قیمت هـای گـزاف عرضـه می کننـد که 
هیـچ تردیدی در قاچـاق بودن ایـن برند های 
خارجـی و لـزوم برخـورد بـا آنها وجـود ندارد. 
پـر واضـح  اسـت که عـدم اخـذ شناسـه کاال 
توسـط تولیدکننـدگان داخلی اساسـا نمی تواند 
دلیلـی بـرای عدم برخـورد با برندهـای محرز 

قاچـاق در سـطح عرضـه  باشـد.«
از  دو هفتـه  بـا گذشـت  البتـه  انتقـاد  ایـن 
جمـع آوری  و  رسـید  نتیجـه  بـه  آن  انتشـار 
پوشـاک قاچـاق در دسـتور کار متولیـان امـر 
قـرار گرفت. طـرح جمع آوری پوشـاک قاچاق 
سـال گذشـته نیز در دسـتور کار سـتاد مبارزه 
بـا قاچـاق کاال و ارز قرار داشـت اما بـه گفته 
بـا مراکـز  برخـورد الزم  ایـن سـتاد،  رئیـس 

عرضـه پوشـاک برنـد قاچاق خارجی در سـال 
اول دی  از  بـار  ایـن  96 صـورت نگرفـت و 
بـه شـدت بـا مراکـز عرضـه پوشـاک برنـد 
ثبـت نشـده برخـورد خواهـد شـد. در همیـن 
هماهنگـی  و  مقابلـه  امـور  معـاون  رابطـه، 
ارز  بـا قاچـاق کاال و  حقوقـی سـتاد مبـارزه 
برندهـای  جمـع آوری  اجـرای  خصـوص  در 
عرضه کننـده پوشـاک قاچاق در سـال جاری، 
گفتـه بود کـه300 برنـد غیرمجاز وجـود دارد 
کـه در حـوزه پوشـاک 168 برنـد غیرمجـاز 
سـطح  از  کـه  اسـت  شـده  هدف گـذاری 
بـازار جمـع آوری شـوند. مصطفـی پورکاظـم 
از  شایسـته بـا اشـاره بـه مقابلـه بـا قاچـاق 
مبـادی ورودی گفـت: فراینـد اصلـی مقابلـه 
از مبـادی ورودی تـا عرضـه اسـت کـه مدل 
رجیسـتری  ویـژه  مـدل  قاچـاق،  بـا  مبـارزه 
بـا سـامانه ، یعنـی دادن شناسـه کاال جهـت 
تصفیـه بازار اسـت تا سـهم قاچـاق را کاهش 
را جایگزیـن کنیـم.  تولیـدات داخلـی  داده و 
او ادامـه داد: در ایـن مرحلـه، بـا یـک طـرح 
کامـال شناسایی شـده بـا برندهـای فاقد مجوز 
کـه پوشـاک فاقد شناسـه را عرضـه می کنند، 
بـه  تهـران  ایـن طـرح  مقابلـه می کنیـم. در 
عنـوان پایلـوت در نظـر گرفته شـده و نظارت 
از  حمایـت  سـازمان  متولـی  و  مـا  برعهـده 

اسـت. تعزیـزات  و  ناجـا  مصرف کننـده، 
معـاون امـور مقابلـه و هماهنگـی حقوقـی 
سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز بـا بیـان 
وجـود  در کشـور  ثبت شـده  برنـد   68 اینکـه 
دارد کـه مانعـی بـرای فـروش آن هـا وجـود 
نـدارد ادامـه داد: 10 نقطـه با حـدود 75 مرکز 
بعـد  مرحلـه   در   و  شناسایی شـده  تجـاری 
مدیـران و مراکـز تجـاری را دعـوت و توجیه 
کردیـم کـه بهتر اسـت تابلوهـا و ویترین ها را 
اصـالح کننـد و مهلتی هـم بـرای جمع آوری 
درصـد   75 کـه  شـد  داده  قاچـاق  پوشـاک 
تابلوهـا و بیـش از 65 درصـد ایـن طـرح اجرا 
شـده اسـت. شایسـته بـا اشـاره به اینکـه این 

طـرح مـدل صنفـی- مدیریتـی تلقی شـده و 
جنبـه پلیسـی آن کاهـش پیـدا کـرده اسـت.

البی قاچاقچیان جواب داد؟
امـا دبیـر اتحادیه تولیـد و صادرات نسـاجی 
بـه  طـرح  ایـن  توقـف  از  ایـران  پوشـاک  و 
می گویـد.  بـازار   خـوردن  برهـم  بهانه هـای 
سـعید جاللـی قدیـری طـی مصاحبـه ای بـا 
رادیـو گفـت: شـورای تامیـن اسـتان تهـران 
بـه بهانـه برهـم خـوردن امنیـت و نظـم بازار 
را  قاچـاق  محـرز  پوشـاک  بـا  مبـارزه  طـرح 
متوقـف کـرده اسـت. او افـزود: البـی قـدرت 
و فشـار یـک جریـان بسـیار پرقـدرت اسـت 
و شـکی در ایـن قضیـه نیسـت. قـدرت البی 
قاچاقچیـان پوشـاک در کشـور باالسـت؛ چرا 
کـه 2.8 میلیـارد دالر پول پشـت ایـن جریان 
اسـت. او در ادامـه ضمـن اشـاره بـه اینکـه 
بیـش از 98 درصـد پوشـاک وارداتـی کشـور 
بـه صـورت قاچـاق اسـت، افـزود: ایـن پدیده 
تمامـی زنجیـره تامین صنعت پوشـاک داخلی 

را تحـت تاثیـر خـود قـرار داده اسـت.
و  صنـف  صاحبـان  قدیـری،  گفتـه  بـه 
قاچـاق  پدیـده  از  کشـور  پوشـاک  صنعـت 
کـه  چـرا  هسـتند؛  ناراحـت  شـدت  بـه 
تولیـد،  بـه  مهلکـی  مدنظـر ضربـه  عارضـه 
حـوزه  ایـن  در  غیـره  و  صـادرات  اشـتغال، 
وارد کـرده اسـت. او تصریـح کـرد: صنعـت 
پوشـاک صنعـت پیچیـده ای نیسـت، بلکه بر 
می گیـرد.  شـکل  تقاضـا  و  عرضـه  اسـاس 
نسـاجی  صـادرات  و  تولیـد  اتحادیـه  دبیـر 
بـا  صنعـت  ایـن  گفـت:  ایـران  پوشـاک  و 
برندینـگ، طراحـی، مـد، مسـائل فرهنگـی، 
بـه  سیاسـی  حتـی  و  اقتصـادی  اجتماعـی، 
نوعـی عجیـن شـده اسـت. او افـزود: وقتـی 
صنعـت بـه ایـن مهمی دچـار هجمـه قاچاق 
و  قاچـاق  فرهنـگ  ناخواسـته  شـود،  مـی 
را  امنیتـی  و  سیاسـی  مسـائل  طـور  همیـن 

می کنـد. کشـور  وارد 
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