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دکترحســنروحانیریاســتمحترمجمهوردر
همایشروزملیروستاوعشایرکهدرمحلسالن
اجالسسرانبرگزارشددربخشیازسخنانخود
بهنکاتتاملبرانگیزیبهشــرحذیلاشارهکرد:
»امروزبیکاریوعدماشــتغالیکمعضلبزرگ
برایسراسرکشورمااست،بندهازروزاولدولتو
همدردولتوهمچنینبهمسئوالنبلندپایهکشور
ودرسخنرانیهاگفتهامبزرگترینمشکلکشور
درسالهایآیندهموجبیکاریاست،تمامچیزهایی
کهمیگوییموتماممعضالتیکهمیشــماریمو
آسیبهایاجتماعیکهمیگوییمریشهاشعمدتا
بهمسئلهبیکاریبرمیگردد.بیکارییعنیبیماری
روانی،طالق،آسیباجتماعی،جرم،آلودگیو...و
همهچیزازبیکاریآغازمیشود.امسالبرایاولین
بارکهتاکنونبیسابقهبوده،بیشازیکمیلیونو
200هزارنفرمتقاضیشــغلبودهاندوواردصحنه
اشتغالشدهاندکهشغلبهدستبیاورند.مگرتوان
ماچقدراستبرایاشتغال؟ماحتمابااینامکانات
نمیتوانیم.بایدیکحرکتبزرگشروعشودوباید
ســرمایههایداخلیوخارجیجذبورونقایجاد
شــودوبایددعواهایکودکانهدراینکشورخاتمه

پیداکند.«
مطرحشــدنایناظهــاراتدرتریبونعمومی
اگرچهنشــاندهندهدرکصحیحدولتمحترمدر
مورداهمیتوحساسیتمعضلبیکاریدرکشور
اســتامادرعینحال،موضوعجدیدینیستکه
بهیکبارهدراقتصادکشورظهورکردهباشد.اتفاقا
بســیاریازتحلیلگرانوفعاالناقتصادی،رکودو
بیکاریفعلیرامعلولسیاســتهاییمیدانندکه
توسطدولتهاطیســنواتگذشتهاتخاذشدهاند.

درآغازبــهکاردولتیازدهماکثرکارشناســان،
تحلیلگــرانوفعــاالنبخشتولیــدوصنعت،
متفقالقولبودندکهایندولــت،میراثداردوران
نهچنداندرخشــاندولتقبلازخوداستکه8
ســالتحریمشدیدبینالمللی،3.5برابرشدننرخ
ارزوافزایشمعوقاتبنگاهها،رسیدنتورمبهباالی
40درصــد،بربادرفتنچندصدمیلیارددالردرآمد
هنگفتنفتیباطرحهاینادرستیهمچونمسکن
مهر،یارانهنقدی،بنگاههایزودبازدهو...ازجمله

رهاوردهایآندورانبودهاست.
دقیقــابرهمیناســاسبودکهدولــتیازدهم
حلموضوعهســتهایباهدفرفــعتحریمهاو
کاهشتورمرادردســتورکارخودقــراردادوبا
تالشقابلتقدیــردولت،ضمنمختومهشــدن
پروندههستهایورفعبخشــیازتحریمها،تورم
نیزبهکمتراز10درصــدکاهشپیداکرد.بااین
حالوبهرغمایندســتاوردها،اتفاقبعدییعنی
رونقتولیدوافزایشاشتغالدرکشورکههمگان
انتظارآنرامیکشــیدندهنوزهمآنطورکهبایدو
شایداتفاقنیفتادهوسیاستموثریازجانبدولت
متناســبباعمقمشکالتبخشتولیدوصنعت
وخیلعظیمبیکاراناتخاذنشدهاست.بهطوری
کهمسئوالندولتیازدهمبعدازگذشتسهسال
ونیــمازعمرایندولت،همچنانبرجاموکاهش
تورمرابهعنواناصلیتریندستاوردهایخودذکر
میکنند.البتهدراینمدتدوبستهخروجازرکود
تدوینورسانهایشــدکهبههماننسبتکهدر
موردشرکتهایخودروسازیباسرعتاجراشدند،
درموردبخشهایدیگرهمچوننساجیوپوشاک
باکندیوموانعمتعددهمراهبودهاندوحتیطرح

اختصاصکارتاعتباریبــرایخریدبرخیاقالم
نســاجینیزکهمیتوانســتحداقلگرهیازکار
تولیدکنندگاناینعرصهبازکند،عمالدرهزارتوی
مشکالتوموانعایجادشده،بهفراموشیسپردهشد.
اجازهدهیددراینجاوبهمنظورروشــنشــدن
بهترموضوع،بهســخنانمحمدقلییوسفییکی
ازاقتصاددانکشــوراشــارهکنیمکــهدریکیاز

مصاحبههایخوداینچنینگفتهاست:
»آنچهدولتدرزمینهسیاستهایخارجیاتخاذ
کردومنجربهبرجامشــد...،جایقدردانیداردو
ارزیابیمثبتیازآنصــورتمیگیرد.دولتبرای
اینکارهزینهزیادیهمدادوبهنظرمنیکگام
طالییبودوازنظرتاریخیاینکارباعثمیشود
ازآقایروحانیبهنیکییادشــود،امامتأسفانهبه
همانمیزانکهدستاوردمثبتسیاسیرامیبینیم،
درزمینهاقتصادیعملکردبهشــدتنادرســتیرا
شاهدهستیمومیبینیمکشوردراینمدتازنظر
اقتصادیهزینهایراپرداختهکهشایدجبرانناپذیر
باشد.مهمترینمسئلهایناستکهدولتکارهایی
راکهبایدانجاممیداد،انجامندادوکارهاییراانجام
دادکهنبایدانجاممیداد.مهمترینمســئلهایکه
انتظارمیرفتدولــتانجامدهد،اینبودکهنگاه
بلندمدتیبهاقتصادداشتهباشد؛چونانتظارمااین
استبرجامیکهموانعخارجیتوسعهراازسرملت
ایراندورکرده،فرصتیطالییفراهمکردهکهدر
داخلهماصالحاتمتناســبباآنانجامدهیمو
بهفکرتوسعهوآبادانیکشورباشیموچارهاندیشی
کنیمکهچطوردولتمیتوانددرریلتوســعهقرار
گیرد.اینکارمســتلزمفراهمکردنزیرساختهای
مناســبازیکطرف،تأکیدبــربخشهایمولد

سرمقــاله   

عمق مشکالت کشور را به درستی درک نکرده ایم
جمشید بصیری
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کشاورزیوصنعتازطرفدیگروکاهشریسک
سرمایهگذاریتولیدیدرداخلوایجادانگیزهبرای
بنگاههــایتولیدیبهخصوصمشــارکتبخش
خصوصی،فراهمکردنفرصتهایمناسبورفع
موانعکســبوکاردراقتصادداخلــیایرانبودکه
دولتاینکارهاراانجامنداد.دولتمتأسفانهنگاه
کوتاهبینانهایبهاقتصادداشــتوبهجایتوجهبه
بخشهایمولد،نگاهکوتاهمدتیداشــتکهرشد
اقتصادییاکنترلتورمرامالکهدفقرارمیداد.
درواقعدولتریشهمشکالترابهدرستیتشخیص
نداد.دولــتدروضعیتوخیمرکــودتورمیقرار
داشتوبرایاینمشکلبایدچارهاندیشیمیکرد.
منتهــاکاریکهدولتکردایــنبودکهبحرانرا
تشدیدوهزینهایبرکشورتحمیلکردکهعمال

جبرانناپذیراست.«
ایناقتصادداندرپاســخبهاینسوالکهمنظور
شماکدامعملکرددولتاســتمیگوید:»اینکه
منابعازبخشهایمولدبهبخشغیرمولدســوق
پیداکندوازبخشهایکشــاورزیوصنعترانده
شــودوبهسمتســوداگریمالیوفعالیتهای
تجاریوخدماتبرودمدنظراســتکهبیمیلی
افرادبهســرمایهگذاری،ناتوانیبخشخصوصی
درحلمشکالتشونبودشفافیتدرسیاستهای
دولترابهدنبالداشت.دربُعدسیاستهایپولی
ومالیواقتصادیشــاهداینمشــکلهستیم.
وقتیصنایعمابین48تا50درصدازظرفیتشان
رااستفادهمیکنند،نشــانمیدهدکهمادررکود
تورمیهســتیم.کمتولیدمیکنیم،هزینهسرانه
باالمیرودومنجربهتورممیشودواشتغالکمتر
منجربهبیکاریورکودمیشود.ازطرفدیگراین
صنایعنمیتواننداشتغالجدیدایجادکنند.باتوجه
بهضرورتایجاداشتغالبهعنوانامربسیارجدی
برایکشور،صنایعیکهبا50درصدازظرفیتشان
کارمیکنند،با48تــا50درصدنیرویکارمازاد

روبهروهستند.«
همچنیناخیراابوالفضلروغنیگلپایگانیرییس
کمیســیونصنایعاتاقبازرگانیایراندرگزارشی
خبــرازتعطیلی40درصدشــهرکهایصنعتی
وشــرکتهایکوچــکومتوســطدادهوآنرا

نشاندهندهازدستدادنمشاغلعمدهدرکشور
دانستهاســت.وزارتصنعت،معدنوتجارتنیز
اعالمکردهکه12درصدمجموعبنگاههایصنعتی
کشــور،معادل10هزارو519واحدتاپایانسال
گذشتهتعطیلشدندکهتاپایاننیمهاولامسالبه
19درصدرسیدهاند.اخیرانیزمحمدرضانعمتزاده
وزیرصنعتپروانه3400واحدصنعتیراکهدیگر
امکاناحیــاندارندلغودائمکرد.درســالجاری
براساسآمارجمعآوریشدهتانیمهاولامسال،19
درصدواحدهایصنعتیکوچکمعادل15هزارو
290واحد،18درصدواحدهایمتوسطمعادل785
واحدو11درصدواحدهایبزرگصنعتیکشــور
معــادل386واحدبهطورکاملتعطیلشــدهاند.
مجموعواحدهایتعطیلشدهکشوردرسالجاری
به16هزارو461واحدوبهطورمیانگین،19درصد

مجموعواحدهایصنعتیکشورمیرسد.
طبیعیاســتکهاینمیزانظرفیتبالاستفاده
وایــنمیزانتعطیلیونیمهتعطیلیکارخانجاتو
واحدهایتولیدیکشورنیازمندتدابیریبهمراتب
بیشازآنچیزیاستکهتاکنونانجامگرفتهاست
کهمتاســفانههنوزشاهدآننیستیم.تازمانیهم
کهواحدهایتعطیلونیمهتعطیلفعالیتخودرااز
ســرنگیرندورونقبهبخشتولیدوصنعتکشور
بازنگرددهیچنســخهاینخواهدتوانستمشکل
بیکاریرادرکشــوردرمانکندوایجاداشــتغال
پایداربرایچندینمیلیوننفرجمعیتآمادهبهکار
فقطوفقطازطریقنجاتواحیایتولیدوصنعت
ممکنخواهدبود.اجازهدهیدباردیگربهسخنان
محمدقلییوسفیاقتصاددانکشوراشارهکنیمکه
معتقداستباشــرایطموجود،ایجاداشتغالبرای
جمعیتجویایکارفعلی64ســالزماننیازدارد.

ویاینطورتوضیحمیدهد:
»اینکــهفقط24میلیــونازجمعیتایرانفعال
هستند؛یعنی54میلیونازبازارکارخارجمیشوند.
ازبینجمعیتفعالهمحــدود2.5میلیونبیکار
هستند...درسالتحصیلی89-88حدود5.5میلیون
دانشجوداشــتیمکهاکنون4.1میلیوندانشجوی
دولتیو1.5میلیوندانشــجویآزادهستند؛یعنی
5میلیونو600هزارنفردانشجویانیهستندکهدر

مرحلهفارغالتحصیلیقراردارند.اگربیکارانرابهاین
میزاناضافهکنیم،حدود8میلیوننیرویبیکاردر
جامعهداریم.باتوجهبهاطالعاتیکهداریم،مشخص
استمیزاناشتغالدرجامعهمابهشدتپاییناست
وهریکدرصدرشداقتصادیکهدرجامعهصورت
گرفته،24هزارشــغلایجادکرده.دربهترینحالت،
ظرفیتاقتصادایرانرشــد5درصدیداشته؛یعنی
ساالنه120هزارشغل.اگربرایناساسجلوبرویم
و8میلیونبیکارداشتهباشیم،برایشاغلکردناین
افراد64سالوقتنیازداریم.بافرضاینکهجمعیت
رشــدنکند،اقتصادماهمازاینبدترنشودوواردات
باعثبیکارینشودو...،64سالبرایجمعیتجوان

ایرانبسیارناامیدکنندهاست.«
مجموعــهاینآماروارقامکــههمگیبهنقلاز
مراجعرسمیوکارشناساناقتصادیکشوردرمورد
وضعیتتولیدواشتغالکشورذکرشدند،بهوضوح
نشاندهندهعمقوشــدتمشکالتموجوداست
وبــهقولرییسجمهورمحترم»مگرتوانماچقدر
استبرایاشــتغال؟«.متاسفانهباوجوداینشرایط
ظاهراهنوزهمبسیاریازمتولیانکشورعمقماجرا
رابهدرســتیدرکنکردهاندومشغول»بازیهای
کودکانه«هستیم.جالباینجاستدرهمینوانفسا
شاهدیمکهکشــورمانبهحیاتخلوتوجوالنگاه
رقیبمنطقهایمانیعنیترکیهمبدلشــدهاست.
نمایشگاهپوشاکاینکشوربهراحتیدرایرانبرگزار
میشود؛فروشــگاههایاینکشوردربهتریننقاط
شهرمانافتتاحمیشوند؛انواعپوشاکازاینکشوربه
شکلقانونیوغیرقانونیواردایرانمیگردد؛روزهای
22و23آبــانهم19کارخانهازترکیهدرمحیطی
گرموصمیمیدریکیازهتلهایتهران)بامجوز
کدامارگان؟(بهمعرفیانواعمنســوجاتوملزومات
تولیدیخودپرداختند.ودراینمیان،فعاالننساجی
وپوشاککشورمانهمهمچونمسئوالنصنعتی،
صرفانظارهگرتاختوتازاینکشوردرایرانهستند.
متاســفانهاینتحرکاتوبهطورکلیرویکردهای
غالبدرفضایاقتصادیوسیاسیکشوربهوضوح
نشانمیدهدکهماهنوزعمقمشکالتاقتصادی
موجودرابهدرســتیدرکنکردهایم.حالچهزمانی

قراراستبهخودبیاییمخدامیداند!!
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صنعت نساجی؛ ورشکسته یا موتور پیشران صنعت کشور؟!

رییسانجمنصنایعنســاجیگفت:تازمانیکهازصنعتنساجیحمایت
همهجانبــهصورتنگیرد،رشــدوتوســعهاینبخشازصنعتکشــورمان
امکانپذیرنیســت.محمدمروجحسینیدربرنامه»گفتگوی18:30«شبکه
خبــر،بااعالماینمطلبدرخصوصگالیههایصنعتنســاجیازرویکرد
وزارتصنعتگفت:متاســفانهآقایوزیرصنعتمشغلههایزیادیدارندکه
بهصنعتنســاجیکملطفیمیشــود.بهعنوانمثالماکشوریهستیمکه
بهشــدتپنبهنیازداریم،اگرپنبهتأمیننشودمجبورهستیمالیافمصنوعی
استفادهکنیم.نزدیکبه180هزارتنپنبهدرکشورنیازاستاماتولیدداخل
30هزارتناســتیعنیمابقیاینحجمازپنبهبایدازطریقوارداتصورت

پذیردکهوارداتآنباتعرفه10درصدیبههیچوجهمنطقینیست.
مروجحســینیدرادامهبهسایرمشکالتاینصنعتاشارهکردوگفت:
برایخودروسازیدرکشــورتقاضاتحریکشدو25میلیونتومانبرای
خریدخودروبهافرادپرداختوبهخالیشــدنانبارهایخودروسازانمنجر
شــد،امادرخصوصپرداختوامکاالی10میلیــونتومانیهیچاقدامی
صورتنگرفتهاســت.بههمیندلیلانبارهایتولیدکنندگانصنایعنساجی
پرشــدهاست.حســینیافزود:ماانتظارداریمیکســریازمشکالتما
درســطحوزارتحلشــود.مامشــکلمالیاتداریم.صدورفاکتوربرای
مامشــکلاست،چراکهفروشــندگانبههیچوجهباصدورفاکتورموافق
نیســتند.ماچندینماهاســتکهازرییسســازمانامــورمالیاتیوقت

درخواستکردهایماماهنوزجوابینگرفتهایم.
رییسانجمنصنایعنســاجیگفت:قانونبهبودمستمرفضایکسبوکار
میگویدهرتصمیمیکهتوســطسازمانهاونهادهایدولتیگرفتهمیشود،
بایدذینفعانآنصنعترادرتصمیمگیریهادخالتداد.االنشــنیدهشــده
اســتکهباهندوستانتعرفهترجیحیدرنظرگرفتهاندواینبرایمامشکل
بسیاربزرگاست.مروجحسینیدرخصوصتسهیالتدرنظرگرفتهشدهبرای
صنایعنساجینیزگفت:شماریازواحدهاینساجیثبتنامکردهاندتاوامرا
دریافتکنند.گلهماایناســتاگربامامشورتمیکردندحتماروشبهتری
راارائهمیکردیم.متاســفانهتصمیماترادرپشــتپردهمیگیرندوبانکها
نیزبهدلیلنداشتنمنابعازپرداختآنبهروشهایمختلفطفرهمیروند.
همچنیندراینبرنامهگلنارنصرالهی،مشاوروزیرصنعت،معدنوتجارت
درامورنساجینیزدرخصوصبرنامههایاینوزارتخانهبرایحلمشکالت
اینصنعتگفت:صنعتنساجیازاهمیتخاصیبرایوزارتصنعتبرخوردار
است.خریدمواداولیهصنعتنساجیبراساسارزمبادلهایصورتمیگیرد.
انجمنهایموجوددرصنعتنســاجیازجملــهانجمنهایقویصنایعما
هستند.مارایزنیهاییباوزارتجهادکشاورزیانجامدادهایمودراینزمینه

پیگیرمشکالتاینصنعتهستیم.
نصرالهیافزود:یکیازاقدامــاتموثرادامهبرخوردقاطعبامقولهقاچاق
اســتکههمچنانپیگیرهستیم.ازســوییدیگرماتالشکردهایمکهبا
مشــورتخودصاحبانصنعت،مشکالترابرطرفکنیم.خانمنصرالهیبا
اشــارهبهمشکلخاصبرخیواحدهایصنعتیکههنوزتسهیالتدریافت
نکردهاندگفتدرتالشهســتیماینواحدهاراشناساییومشکالتشانرا

بررسیکنیم.
مشاوروزیرصنعتافزود:مورددیگرایناستمابرایواحدهاضمانتهایی
صادرمیکنیمکهمیتواندمشکالتکسانیکهسندندارندرابرطرفکند.اما
بایدتوجهداشــتهباشیمدرحالحاضرصنعتنساجیتوسطبخشخصوصی
پیشــرانبهجلومیرود.چراکهاینبخشخصوصیاستکهبابهروزرسانی
دستگاههاوماشینآالتخودتوانستهاستبیشاز120میلیوندالرازمحل
صندوقتوســعهملیگشــایشاعتبارکردهوخودرادرعرصهبازارداخلیبه

صورتقویحفظکند.
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رییسکنفدراســیونصادراتایــرانگفت:کارتبازرگانیابــزاریدراختیار
واردکنندهیاصادرکنندهاستکهبایدازآناستفادهکند.امااینکهچگونهمیتوان
ازسوءاستفادهکارتهایبازرگانیجلوگیریکردبهنحوهاعطایکارتبازرگانیبر
میگردد.براساسقانونیکهباتوافقبااتاقبازرگانیانجامشدهواجراییخواهد
شد،قراراســتکارتهایبازرگانیسالاولمحدودیتوارداتداشتهباشند،در
سالدوماینمحدودیتکمترمیشودودرسالسومدرصورتیکهمالیاتشان

تسویهشدهباشدسقفوارداتکارتبازرگانیبرداشتهمیشود.
بهگزارشایســنا،محمدالهوتیادامهداد:چنیــناقداماتیمیتواندقدمیرو
بهجلوباشــدامااینگونهمحدودیتهابااصلاقتصادبازوآزاددرتقابلاســت.
واقعیتایناستکهکارتبازرگانینبایدابزاریبرایبهدستآوردنمنابعمالیاتی
دولتباشــدبلکهکارتبازرگانیمجوزیبرایوارداتوصادراتاستونبایدبه
گلوگاهیتبدیلشــودکهدولتبخواهدبهمنابعخودشدسترسیداشتهباشد.
الهوتیتصریحکرد:اگرازطریقشفافســازیوایجادفاکتورهایرسمیبرای
معامالتیاایجادصندوقهایمکانیزهوبهطورکلیروشهاییکهدردنیامعمول
استاســتفادهکنیمدیگربهکارتبازرگانیبهعنوانابزاریبرایکسبحقوق

دولتنگاهنمیکنیم.
عضوهیئتنمایندگاناتاقبازرگانیایراندربارهرقم8000میلیاردتومانیکه
بهعنوانبدهیمالیاتیکارتهایبازرگانیعنوانشــدهاســت،گفت:بعضیاز
تحلیلگراندرخصوصمیزانبدهیکارتهایبازرگانیاینرقمراعنوانکردهاند

کهعددبزرگیبرایمالیاتهایکارتهایبازرگانیبهنظرمیرسدامابایدتوجه
داشتکهاینرقممیتواندبدهیهایمربوطبهسالهایدورباشد.اینکهاینطور
تصورشــودکهدلیلبدهیهایمالیاتیکارتبازرگانیاستواینکهمیتواناز
طریقمحدودیتبرایکارتبازرگانیجلویبدهیهایمالیاتیراگرفت،اشتباه

است.
ویتصریحکرد:موضوعمهمدیگردرزمینهکارتهایبازرگانیایناستکه
فردیکهمیخواهدکارتبازرگانیدریافتکندبایدنوعفعالیتشمشخصباشدو
دیگراینکهقبلازاینکهکارتبازرگانیدریافتکندبایدعضویکتشکلصنفی

وملیباشدکههویتششناختهشدهباشد.

سرپرستمعاونتاموراقتصادیوبازرگانیوزارت
صنعت،معدنوتجارتگفت:باساماندهیپوشاک،
برندهاییکهدرایراننمایندگیدارند،ثبتمیشوند.
یــداهللصادقیدرگفتگویاختصاصیباشــاتابه
تشــریحاقداماتمعاونتاموراقتصادیوبازرگانی
درخصوصچگونگیســاماندهیوارداتپوشاک
پرداخــتوعنوانکرد:پوشــاکقبالنظمونظام
خاصینداشــتوتحتنمایندگیبرندخاصینبود
چنانکهپوشاکتقلبیباقیمتهاینازلدرگمرکات
اظهارمیشــدوباتعمیراتیخــاصدرواحدهای
صنعتیباتابلویلباسمــارکیابرندبهباالترین

قیمتممکندربازارعرضهمیگردید.
ویافزود:قاچاقپوشــاکلطمهزیادیبهمنافع

تولیدکنندگانومصرفکنندگانواردمیکردامابا
ساماندهیپوشاک،برندهاشناساییشدندواخطار
دادیمکهواحدهابهثبتنمایندگیمبادرتنمایندو
ازفعالیتتابلوهایغیرمجازجلوگیریشدودرنتیجه
برندهاییکهنمایندگیداشتند،ثبتشدند.ویدر
ادامهیادآورشد:براساسدستورالعملتدوینشده،
کلیهواردکنندگانپوشــاکازمرکــزاموراصناف
وبازرگانانگواهــیثبتنمایندگیدریافتنمودند
وتعهددادندکهدر2ســالاولفعالیتنمایندگی
حداقــلمعادل20درصدارزشوارداتشــانرادر
داخلتولیدکردهوازاینتولیدداخل50درصدرابه

بازارهایبینالمللیصادرکنند.
صادقیبااشارهبهاقداماتمعاونتاموراقتصادی

وبازرگانیوزارتصنعــت،معدنوتجارتگفت:
مســئولیتبرنــدپوشــاکدرکشــوررابهعهده
واردکنندگانپوشاکگذاشتیمکهازعرضههرگونه
کاالیتقلبیویاقاچاقتحتبرندجلوگیریشود.
همچنینشــبکهفروشزنجیــرهایبرایعرضه
محصــوالتدایرگردیــدکهمجهزبهسیســتم
صندوقهایمکانیزهبانرمافزارموردقبولسازمان
امورمالیاتیبودوایندستورالعملدرجهتمدیریت
واردات،تقویتتولیــدداخلیوجلوگیریازقاچاق
پوشاکابالغشــدکهفضایجدیدیراهمبرای
تقویتتولیدکنندگانداخلیایجادکردوهمبرای
سرمایهگذاریخارجیوتولیدبرندهایبینالمللیدر

کشورموثرواقعشد.

محدودیت واردات، قانون جدید برای صدور کارت های بازرگانی

برندهای پوشاک دارای نمایندگی ثبت می شوند
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سند راهبردی صنعت نساجی ضمیمه سند راهبردی توسعه صنعتی شد

گردش چرخ صنعت نساجی با مهار قاچاق

گلنارنصرالهیمشاورمعاونتامورصنایعوزارت
صنعت،معدنوتجارتدرگفتگویتلفنیبرنامه
»ســوال«رادیوگفتگوتصریحکرد:خوشبختانه
امسالباهمکاریصنایعنساجیوسایرانجمنها
وتشــکلهاســندراهبردیصنعتنساجیبرای
اولینباربهسندراهبردیتوسعهصنعتیکشورکه
توسطوزارتصنعت،معدنوتجارتتهیهگردید،
ضمیمهشــد.نصرالهیبانامبــردنازقاچاقدر
صنعتنساجیکشورآنراموضوعیمهمخواندو
افزود:مشکالتاینصنعتتنهابهموضوعقاچاق

ختمنمیشود.

ویخاطرنشــانکرد:علیرغمتماممشکالتی
کهمادرصنعتنســاجیداریمبخشخصوصی
دربخشهایتولیدخودازکیفیتکمنگذاشــته
وبهعبارتدیگرمحصوالتتولیدینســاجیاز
کیفیتبسیارمناسبیبرخورداراست.نصرالهیبا
اشارهبهاینکهقیمتتمامشدهبهدالیلیباالرفته
استتصریحکرد:دلیلاینامربهمشکالتینظیر
تأمیــنمواداولیهمانندپنبهوباالبودنبهرههای

بانکیبرایتولیدبرمیگردد.
مشــاورمعاونتامورصنایعوزارتصنعت،معدن
وتجــارتاذعانکرد:مالیاتبرارزشافزودهایکه

علیالقاعدهبایدازمصرفکنندگانگرفتهمیشــد
متأســفانهازجانبتولیدکنندگاندرحالپرداخت
است.گلنارنصرالهیخواستارتنظیمبرنامهایمدون
برایبازســازیونوســازیصنعتنساجیکشور
شد.ویدرپاســخبهاینسوالکهدرکوتاهمدتو
بلندمدتبرایاینصنعتچهکارهاییصورتگرفته
وخواهدگرفت؟تصریحکرد:خوشبختانهامسالبا
همکاریصنایعنساجیوسایرانجمنهاوتشکلها
سندراهبردیصنعتنساجیبرایاولینباربهسند
راهبردیتوســعهصنعتیکشــورکهتوسطوزارت

صنعت،معدنوتجارتتهیهگردید،ضمیمهشد.

جلســهتخصصیپیشــگیریومبارزهباقاچاق
پوشاکدرمحلستادمرکزیمبارزهباقاچاقکاال
وارزبرگزارشدونتیجهاقداماتپیشگیریازبروز
قاچاقومبارزهباآنواثــراقداماتبهعملآمده
در6ماههاولســال95دربازارعرضهوتقاضا
موردبحثوبررسیقرارگرفت.بهگزارشاقتصاد
پنهان،اینجلســهباحضورنماینــدگانانجمن
صنایعنساجی،اتاقاصنافایران،اتحادیهصنف
پوشــاک،مدیرکلدفترصنایعنساجی،جانشین
دفتــراقتصادیوزارتصنعــت،معدنوتجارت
ونمایندگانســازمانحمایت،مرکــزاصنافو

بازرگانانبرگزارگردید.
دراینجلسهمحمدمهدیرییسزادهدبیرانجمن
صنایعنســاجیایرانگفت:هزینههایتولید،نرخ
غیرمنطقیتعرفــهوارداتمواداولیهازجملهپنبه،
نرخسودتسهیالتوقیمتمواداولیهپتروشیمیها
رویصنعــتاثرمنفیداردوبــرایتولیدرقابتی
دولتبایددرحلاینمشــکالتبهاینبخشکه
ازاشتغالزاییباالییبرخورداراستکمکنماید.

نیلفروشزاده،عضوهیئتمدیرهانجمنمذکورنیز

وارداتازمحلمعافیتهاودریافتمالیاتارزش
افزودهازواحدهایتولیدیراازمشــکالتدیگر
صنعتنساجیبرشــمردوافزود:اگرچهموضوع
کارتهایبازرگانــییکبارمصرفتاحدودیحل
شــدهاماهنوزهموجودداردوبهعالوهاستفادهاز
چکاشــخاصغیرنیزدرمعامالتوجودداردکه

بایداینمواردراحلکرد.
شیرازیرییساتحادیهپوشاکتهراننیزنتیجه
مبارزهباقاچاقپوشــاکدر6ماهگذشتهوکنترل
بازارتوســطایناتحادیهرامثبتارزیابیکردواز
اقبالفروشــندگانبهبرندهایایرانیخبرداد.وی
گفت:طرحمبارزهباقاچاقپوشــاکوجمعآوری
البســهباعالئمخارجیومستهجنواشاعهدهنده

فرهنگبیبندوباریادامهخواهدیافت.
درادامهمدیرکلصنایعنساجیوزارتصنعت،
معــدنوتجارتعزمایــنوزارتخانــهدرحل
مشــکالتصنعتنســاجیراجدیدانستودر
خصــوصرفعبرخــیازمشــکالتمانندتعرفه
وارداتمواداولیه،مواداولیهپتروشــیمی،واردات

ماشینآالتچاپقولمساعدداد.

نمایندهمرکزاصنافوبازرگاناننیزگزارشیاز
ثبتنمایندگیهایپوشاکوعالئمتجاریارائه
دادودرخصوصشمولماده31قانونرفعموانع
تولیدبرایواحدهــایتولیدیصنفیتوضیحاتی
بیاننمود.نخعیمدیــرکلدفترکاالهایهدف
ستادمرکزیمبارزهباقاچاقکاالوارزنیزازرشد
کشــفیاتکاالیقاچاقپوشــاکدر6ماههاول
سال95خبردادواظهارکرد:کشفیاتاینمدت
غالبــامحمولههایباتناژبــاالوعمدهبودهودر
مبادیورودیومسیرهایحملیاانبارهاکشف
وضبطشــدهو17.5درصدمجموعکشفیاترا

تشکیلمیدهد.
ویارزشکشفیات6ماههاولسال95پوشاک
)البســه،پارچه،کیفوکفش(رایکهزارو429
میلیونریالاعالمنمودکهیکهزارو58میلیون
ریالآنارزش5میلیونالبسهمکشوفهمیباشد.
نخعیبرتــداومتــالشدولتبــرایاقدامات
پیشــگیرانهبرایکمکبهصنعتنساجیوتداوم
مبارزهباقاچاقپوشــاکبخصوصدانهدرشتها

تأکیدنمود.
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خبرنامه

صنعتنساجیایرانکهمیتواندزمینهسازتوسعه
اقتصادی،اشتغالزاییوصادراتگستردهباشدامروز
متأثرازوارداتبیرویهوقاچاقبامعضالتیجدی
روبهرواست،امافعاالناینصنعتتالشمیکنندبا
تولیدمحصوالتکیفیبررقبایخارجیغلبهکرده
وباردیگربازارکشوررادراختیارگیرند.ایندرحالی
استکهبسیاریازکشورهاهمچونچین،ترکیهو
هندســاالنهازصادراتپوشاکودیگرمنسوجات

میلیاردهادالردرآمددارند.
درخصوصوضعیتتولیدوبازارپوشــاککشور
سیدعلیاصغربهبهانیرییساتحادیهتولیدکنندگان
وفروشندگانکشــباف،جوراب،کاموادرگفتگوبا
خبرنگارجهاناقتصاد،گفت:اتحادیهتولیدکنندگان
وفروشندگانکشباف،جوراب،کاموادرسال1351
تاســیسودرحالحاضربیــشاز4هزارو400
نفراست.بهبهانیکهسال1394بهعنوانرییس
ایناتحادیهانتخابشــدهاســتدربارهمشکالت
صنعتنساجیگفت:یکیازبزرگترینمشکالتی
کههمیشــهگریبانگیراینصنفبــوده،واردات

بیشمارکاالیقاچاقاستکهسببشدهبسیاری
ازتولیدکنندگانفعالیتخودرامتوقفکردهواعالم

ورکشکستگیکنند.
ویدربارهتفاهمنامهایکهفروردینسال1394
میــانایرانوترکیهوباهدفبهبودهمکاریهای
اقتصــادیوتجاریمیانSMEهایدوکشــور
وقــدرترقابتپذیریآنهــادربازارهایجهانی
بهامضارســیدهبوداشــارهکردوگفت:متاسفانه
محصوالتیکهازکشــورترکیهبهبازارهایایران
راهپیــداکردهاندخالفوعدههاییبودکهکشــور
ترکیهبهایراندادهبودواینموضوعدرحالیاست
کهتمامیمنســوجاتیکهبهاسمترکیهواردایران
میشود،تولیداتکشورچینوبنگالدشبودهواز

درجهکیفیدووسهبرخوردارند.
بهبهانیبایادآوریدورانرونقصنعتنســاجی
ایران،توضیحداد:درسالهایینهچنداندورصنعت
نساجیایرانازنظرکمیوکیفیدرمسیرتوسعهقرار
داشتودرصورتتداومآنشرایطامروزمیتوانستیم
بهعنوانصادرکنندهدربازارمنطقهحرفیبرایگفتن

داشتهباشــیم.ویادامهداد:متاسفانهبهمرورزمان
وارداتقانونیوغیرقانونیموجبایرادخسارتهایی
جبرانناپذیرشــدهوکامتولیدکنندگانتلخوباعث
رکوداینصنعتشدهاست.ویدرموردتالشهای
دوجانبهاتاقبازرگانیواتحادیههایصنفیفعالدر
حوزهپوشاکگفت:بااینکهپیگیریهایفراوانیدر
موردوارداتمحصوالتقاچاقانجامشدهاستاما
همچنانشــاهدورودکاالیقاچاقبهبازارپوشاک
کشورهستیموبااینحالهنوزامیدواریماقدامات
دولــتتدبیروامیدبرایحلمعضالتبهنتیجهای

مطلوببرسد.
اینفعالصنفیدربیانتوانمندیصنعتنساجی
کشور،بااشارهبهبهمرغوبیتتولیداتتریکوداخلی
توضیحداد:کیفیتمحصــوالتتریکویایرانبه
اندازهایاســتکهبهرقبایخارجــیکمتراجازه
قدرتنماییدادهاســت،بهطوریکهتجارکشور
ترکیهتالشمیکننــدبانفوذکردنبهاینبخش
همچوندیگرمحصوالت،سهمیازبازاررابهخود

اختصاصدهندکهالبتهتاکنونموفقنبودهاند.

کار اســالمی شــوراهای کانــون رییــس
خراسانرضویگفت:بیشترینتعدادبیکارشدگان
درخراســانرضویمربوطبهکارخانجاتنساجی
بودهکهمشــکالتزیادیبــرایکارگرانآنها
بهوجودآمدهاســت.احسانســهرابیدرگفتگو
باخبرنگارتســنیماظهارداشــت:یکیازعللی
کهســببشدهتعدادکارگرانبیکارشدهدربخش
نساجیباالترازسایربخشهاباشدایناستکه
اینواحدهاتعداداشــتغالبسیارباالییدارند.وی
بیانکرد:اگریکواحدنساجیتعطیلشودممکن
استتاحدود1000کارگرازکاربیکارشوندوبه
همینعلترکودموجوددربخشنســاجیتأثیر

بسیارزیادیدرمسئلهاشتغالدارد.
ســهرابییکیازمشکالتموجودبرایصنعت
نســاجیخراســانرضویراقاچــاقموجوددر
محصوالتمربوطبهاینصنعتدانستوتأکید
کرد:دولتبایدبتوانددرفرآیندیبرنامهریزیشده
همازحقوقکارگروهمازحقوقکارفرماحمایت
کندچراکهوضعیتاقتصــادیکنونیبهگونهای
نیســتکهبتوانمشاغلرابهراحتیحفظکردهو

کارگاههابتوانندفعالیتخودراادامهدهند.
عضوهیئتمدیرهکانونشــوراهایاســالمی
کارکشــوربابیاناینکهتشــکلهایکارگریبا
تشــکلهایکارفرماییازجملهاتــاقبازرگانی

تعاملبســیارمناســبیدارند،تأکیدکرد:درهمه
دولتهازمانیکهوضعیتاقتصادیدارایمشکل
باشدبهبدنهتولیدبرایرونقچرخهاقتصادکمک
میشــودتابتواندفعالیتخــودراادامهدادهودر
نتیجهمجدداوضعیتبازارمســاعدشــود.ویبا
اشــارهبهموضوعحقوقوودستمزدکارگرانو
شــبهاتموجوددرآنها،بیانکــرد:برخیبرای
تعییندســتمزدپاییــنکارگــران،پایینبودن
بهــرهوریرابهانهمیکنندامــابایددیدکهیک
کارگرتاچهمیزانبهرهمنداســتتابافراغبال
وبدوناضطرابدرموردمعیشت،زندگیخودرا

گذراندهوبتواندتنهابهکارخودفکرکند.

کام تلخ تولیدکنندگان از واردات غیرقانونی

بیشترین بیکارشدگان صنعت در خراسان رضوی مربوط به نساجی است
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دیدگاه

لزوم تغییر نگاه به صنعت نساجی
مهندس احمد صادقیان صادرکننده نمونه کشوری و 

مدیرعامل شرکت فرش خاطره کویر یزد

نگاههــابایدبهصنعــتنســاجیتغییرکند.
اینصنعتپویا،ریشــهدارومقاوماســتودر
ســختترینشــرایطاقتصادیکشــورنهتنها
توانســتهپابرجــابماندبلکهتوانســتهباقدرت
بــهفعالیتادامــهدهد.بنابرایــننبایدصنعت
نساجیکشوررادســتکمگرفتوآنرایک
صنعتورشکســتهاعالمکــردچراکهدراین
صورتهیچگونهســرمایهگذاریرویآنانجام
نمیشــود،درحالیکههمگانبرمزایاینسبی
اینصنعتنسبتبهصنایعدیگراشرافدارند.

حتــیدردورانتحریمکهبســیاریازصنایع
توانادامــهتولیدرانداشــتهاند،بخشهاییاز
صنعتنســاجیبــهصــادراتمیپرداختندکه

نشانازقدرتذاتیاینصنعتدارد.
متاسفانهدستوپایصنعتگرانداخلیبرای
رقابتباتولیدکننــدگانخارجیکهمجهزتراز
هرزماندیگریبرایرقابتهســتند،بســته
اســت.درمقطعیپیــشازدورانرکودفعلی،
تورمیبزرگایجادشــدکهقیمتتمامشــده
محصــوالتتمــامتولیدکننــدگانداخلــیرا

افزایشداد.جایخشــنودیاســتکهامسال
بخشــیازآنتورمکنترلشــدولیهمچنان
دررکــودبهســرمیبریمکهخــودبهبخش
فروشوعرضهمســتقیممحصــوالتصدمه
تمامشده قیمت تشــکیلدهنده عوامل میزند.
درمحصــوالتداخلــیبــهدالیــلمختلف
باالســتواینسببمیشودکهصادرکنندگان
وفروشــندگانایرانــیدرخــارجازمرزهای
کشــوردررقابتتنگاتنگباســایرکشورهابا

شوند. مواجه زیادی مشکالت
بازپرداخت و باالست تسهیالتهمچنان نرخ
آندرشــرایطفعلــیازتــوانصنعتگرخارج
اســتوایندرحالیاســتکهتولیدکنندگان
کشــورهایرقیببانــرختــورمپایینونرخ
تســهیالتحداکثر4درصدیوروبهرونشــدن
بامشــکالتناشــیازتحریــموهزینههای
جانبــیموجوددرکشــورمانندهزینــهانتقال
پولوتامیناجتماعیبادستبازتریبهپیکار
میآیند.چندیاســتقیمتارزدرکشــورما
ثابتمانــدهدرحالیکهقیمتآنبایدبهعنوان
یککاالبــهمیزانتورمداخلــیمنهایتورم
کشــورهایطرفمعاملهرشدکند.افزایشنرخ
ارزدرصــادراتوجلوگیــریازوارداتقاچاق
تاثیربهشــدتمثبتیدارداماباتثبیتنرخارز
درآمدارزیثابــتماندهدرحالیکهتامینمواد
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دیدگاه

اولیهدرداخلکشــورباافزایــشقیمتمواجه
شدهاست.

ازسویدیگراگرنرخارزافزایشیابدهرچند
قیمتتمامشدهمحصولنهایییکتولیدکننده
راافزایشمیدهدامــامنجربهافزایشدرآمد
حاصــلازصادراتبهنســبتبســیارباالتراز
هزینهافزایشقیمتتمامشــدهمحصولنهایی
میشودکهاینخودیکمشوقصادراتیاست.
زمانــیکههزینههایتولیــدافزایشمییابدو
نرخارزثابــتمیماند،بازارداخلیموردهجمه
کاالیوارداتــیوبهویــژهکاالیقاچاققرار
میگیردومحصوالتکشورهایدیگربهراحتی
جایگزینمحصوالتداخلیدرکشورمیشوند.
تنهــانظارتوبرخوردفیزیکــینمیتواندمانع
ورودکاالیقاچاقشــودبلکهبایدازابزارهای
اقتصادیبرایحلیکمشــکلاقتصادیبهره
برد.تغییراتتعرفهواقدامــاتاینچنینیتاثیر
چندانیبرورودکاالیقاچاقنداردومســائل
ومشــکالتبایدبهصورتریشــهایتوســط

بررسیشود. اقتصادی سیاستگذاران
تخصصــی مســائل دربــاره تصمیمگیــری
همچونتورم،نرختســهیالت،هزینههایبیمه
وبانــکوانتقالپولوتغییــراتنرخارزنیاز
بهمتخصصاناموردارد.صادراتدرکشــورما
بســیارنوپاســتوتااینلحظههموارهواردات
حرفنخســترادراینکشــورزدهومشکلی
درراهوارداتوجودنداردوهمهمشــکالتبه
سمتبخشصادراتمنتقلشدهاست.ایندر
حالیاســتکهبخشصادراتدرهمهکشورها
بســیارموردتوجهوازاهمیتباالییبرخوردار
استوتســهیالتفراوانیبرایتشویقفعاالن
اقتصادیبهمنظورورودبــهاینبخشفراهم
از فراوانی اســت؛مشــوقهایصادراتی شده
جملهجوایزصادراتی،یارانههاینمایشــگاهی،
بیمهتضمیــنپرداختوتعرفههــایترجیحی
برایرشــدصادراتکشــورهادرنظــرگرفته
شــدهاســت.مثالهایدیگراینحمایتهادر

ازصادرکنندگان دولتها حمایت سایرکشورها
برایحضوردرنمایشــگاهها،آموزشدرحوزه
بازاریابــی،کاهشهزینههادرامورحملونقلو

بیمهومواردمتعدددیگراست.
براییکجهــشاقتصادیدرابعادبزرگنیاز
بهحمایتهمهجانبهوبرنامهریزیشــدهازجانب
دولتاست.قناعتستودنیتولیدکنندگانایرانی
منجرشدهکهوظایفدولتراتنهادررفعموانع
ومشــکالتتولیدبداننددرحالیکهحمایتقوی
ازبخشهایمختلفصنعتمنجربهیکبازی
»برد-برد«میشــودکهدرآنهمتولیدکننده
بهواســطهصادراتبرندهاســتوهمدولتبا

ارزشافزودهایجادشــدهوافزایشدرآمدارزی
هزینههایخودراپوششدادهوبهسودمیرسد
وهمبهواســطهایجاداشــتغالوموارددیگر،
یکملتبرندهاینبازیخواهدشــد.کشورما
بهشــدتظرفیتافزایشکیفیوکّمیصادرات
راداردکهتنهانیازبهحمایتبرنامهریزیشــده
ازســویمســئوالندارد.درحالحاضررقابت
دربازارجهانیبســیارنزدیــکودرحدیکتا
2درصداســتدرحالیکهتولیدکنندگانکشورما
حدود30درصدهزینهاضافیتحمیلیناشــیاز
مشــکالتخودرادارند.بایداهدافبزرگرادر

دستورکارقراردهیموآنهارامحققکنیم.

نرخ تسهیالت همچنان باالست و بازپرداخت آن در شرایط فعلی از توان 
صنعتگر خارج اســت و این در حالی اســت که تولیدکنندگان کشورهای 
رقیب با نرخ تورم پایین و نرخ تســهیالت حداکثــر ۴درصدی و روبه رو 
نشدن با مشکالت ناشــی از تحریم و هزینه های جانبی موجود در کشور 
مانند هزینه انتقال پول و تامین اجتماعی با دست بازتری به پیکار می آیند.
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صنعت نساجی، گرفتار فرسودگی ماشین آالت
مهندس محمد مروج حسینی رییس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران

محمــدمروجحســینیرییسهیئــتمدیره
انجمــنصنایعنســاجیایــرانکهبــهگفته
خــودشحدود45ســالازعمرخــودراپای
دســتگاهریســندگیوبافندگیســپریکرده،
حاالازخاطراتروزهایپررونقصنایعکشــور
میگوید.اومیگوید:روزگاریصنایعنســاجی
کشورماحالوروزخوشیداشت.درسالهای
گذشــته،ترکیه،هند،چینوانگلیسغولهای
نســاجیدنیابهشــمارمیآمدند.ایندرحالی
استکهاینصنعتدرایرانعمالازبینرفته
اســتونامونشانیازنســاجیایراندردنیا
وجودندارد.رییــسهیئتمدیرهانجمنصنایع
نســاجیایرانکــهبزرگتریــنواصلیترین
معضــلصنایعنســاجیوپوشــاکرادرحال
حاضرســهماندکازبــازاردردوبعدداخلیو
قیمت باالبودن اضافهمیکند: میداند، خارجی
محصــوالتداخلــیراهرابــرایورودرقبای

خارجیهموارترکردهاست.

سهم ٧ الی ١٠ درصدی 
ماشین آالت فرسوده در گرانی

ایــنفعــالبخــشخصوصــیدرحالیبه
باالبودنقیمتتمامشــدهمحصوالتنســاجی
اشــارهمیکندکهمعتقداست7الی10درصد
ازایــنگرانیســهمماشــینآالتفرســوده
وکهنــهایاســتکهدرســالهایگذشــته
مجــالنوســازینیافتهاند؛درســالهاییکه
حمایتهایدولتبهچنــدصنعتخاصونه
سودآورمحدودشــدهبود.بهگفتهمروجحسینی
درحــالحاضر9هــزارو818واحدنســاجی
دارایپروانهدرکشــوروجودداردکهکمتراز

100واحدآنقادربهنوســازیوبهروزرسانی
ماشینآالتخودشــدهاند؛بهعبارتدیگرتنها
یکدرصدبنگاههایاینصنعتازماشینآالت
بهروزاســتفادهمیکنند.گفتنیاســتساالنه
نزدیــکبه800میلیونمتــرپارچه،80میلیون
انواع تن 200هــزار ماشــینی، مترمربعفرش
پلیاســتر، الیاف تــن 275هزار پنبــهای، نخ
340میلیــونمترمربعموکــتازانواعمختلف،
30میلیون و فاســتونی پارچه 14میلیون حدود

تولیدمیشود. درکشور پتو تخته

ایرانی هم رده  ماشین آالت 
پاکستان و  بنگالدش 

اوبــابیاناینکهمشــابهماشــینآالتیکه
درصنعتنســاجیایراناســتفادهمیشود،در
کشــورهاییهمچونپاکســتانوبنگالدشو
کشــورهاییازایندســتکهشرایطاقتصادی
مناســبیندارند،کاربرددارد،میافزاید:درحال
حاضرمیانگینمصرفبرقودیگرســوختها
درماشــینآالتفرســودهایــنصنعتحدود
ازاستانداردهایجهانیاست. 25درصدباالتر

اینفعالبخشخصوصیباانتقادازبارمالی
ناشــیازهدفمندســازییارانههابربنگاههای
تولیدیگفت:درســالهایپیشازهدفمندی
یکواحدنســاجیحدود5الــی6میلیونپول
بــرقپرداختمیکرد،حالآنکــهاینهزینه
درشــرایطفعلیبه150میلیونتومانافزایش
یافتهاســت.ضمناینکهدرنیمهاولســال
نیــز20درصدبهتعرفهبرقبرخیازاســتانها
تحتعنوانتعرفهفصلافزودهمیشود.عالوه
بــراین،وعدههایدولتدررابطهبابازگشــت

30درصدازمنابعحاصلازهدفمندیبهبخش
نشد. نیزهیچگاهعملی تولیدکشور

به  نوسازی  حمایت های 
رسید شبه دولتی ها 

اودرادامهسرگالیهازنگاههایتبعیضآمیز
دولــتبهصنایعمختلفکشــوررابازکردهو
میگوید:بسیاریازدولتمردانفعلیوقبلیبر
اینعقیدههســتندکهنساجیصنعتیفرسوده
وبــدونتوجیهاقتصادیاســتکــهحمایت
وکمکبهآنســودیبرایکشــورنخواهد
داشــتوبهتراســتمنابعداخلــیراصرف
تقویــتصنایعدیگرهمچونخودروســازیو
فوالدبکنیم.حسینیارزشافزودهباالوتوان
اشــتغالزایینســاجیوپوشاکرامورداشاره
قــراردادهواضافــهمیکند:ســاالنهنزدیک
9میلیارددالروارداترســمیوغیررسمی به
منســوجاتوپوشــاکوپارچهوغیرهداریم
کــهکاهشاینرقــم)ممانعتازخروجارزاز
کشــور(بههمانمیزانبراقتصــادملیموثر
اســتکهبخواهیمصادراتراتوسعهدهیم.او
براینباوراستکهکاهشتقاضایبازاربرای
ناگــواریبههمراه ایرانــیپیامدهای کاالی
داردکــهدرکوتاهمدتموجــبعدمگردش
مناســبنقدینگــیونهایتابــاالرفتنقیمت
تمامشــدهمیشــودودردرازمدتفرسودگی
ماشینآالترابههمراهخواهدداشت؛چراکه
کهمحصول درشــرایطی هیچسرمایهگذاری
خــودرابهزحمتوباچکهــایمدتداربه
فروشمیرســاندتمایلیبهنوسازیواحدخود

داشت. نخواهد
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رونق صنعت پوشاک داخلی چگونه اتفاق می افتد؟
فعاالن و دست اندرکاران بخش پوشاک پاسخ می دهند

مدتیاســتکهشــبکهتخصصیرادیواقتصاددرقالببرنامه»کاالی
ایرانــی«کهباهدفحمایتازتولیدملــیومعرفیکاالهایداخلیتهیه
وپخشمیشــود،بهگفتگوبافعاالنبخشهایمختلفیصنعتیازجمله
صنعتنســاجیوپوشاکمیپردازد.درماهگذشته،اینبرنامهگفتگوهایی
بــاچندتنازفعــاالنومتولیانصنعتپوشــاککشــورانجامدادهکه

مشــروحآنبهسمعونظرخوانندگانگرامیمیرسد:

رقبا می خواهند با  برابر  ایرانی شرایط  تولیدکنندگان 
عضــوهیئتمدیرهاتحادیهتولیدوصادراتنســاجیوپوشــاکایران
رمزماندگاریوشــکوفاییصنعتپوشــاککــودکونوجوانرادرگرو
ایجادشــرایطبرابرتولیدباکشــورهاییمانندبنگالدشازســویدولت
عنوانکرد.احمدصادقیقهرودیافزود:درصورتداشــتنبرنامهریزی
مناسبدرتولیدپوشاککودکونوجوانمیتوانآیندهایروشنرابرای
ایــنعرصهرقمزد.ویضمــنارائهتعریفیازگــروهکودکونوجوان
اظهارداشــت:درتعریفگروهسنی،دریکبخشنوزادانتابچههایدو
ســالهوبخشدیگرنیزازدوســالتاششسالرادربرمیگیرد،عالوه

براینتاهشــتسالنیزدرردهسنیکودکقرارمیگیرد.
عضوهیئتمدیرهاتحادیهتولیدوصادراتنســاجیوپوشــاکایرانبا
بیــاناینکهگروهســنینوجواننیزدریکبخشاز8تا12ســالودر
بخشدیگر12تا16سالراشاملمیشود،ادامهداد:درمجموعازصفر
تا16ســالگروهسنیکودکونوجوانراتشــکیلمیدهد.ویافزود:
بیشترینمیزانمصرفپوشاکدراینعرصهرانوزادانبهخوداختصاص
دادهاندچراکهلباسنوزادازنظربهداشتیبایدسریعترعوضشودبراین

اســاسبازارمطلوبیدراینبخشفراهمشدهاست.
صادقیقهرودیمشــکالتتولیدلباسکودکونوجوانرامشــکالت
ســاختاریدانســتوگفت:مشــکالتدیگرتولیدلباساینعرصهعدم
تولیدپوشاککودکونوجوانبهصورتانبوهاست.ویدربارهمشکالت
ساختاریبیانداشــت:بهعنوانمثالاگردریککارگاهتولیدیپوشاک
پنجنفرکارگرمشــغولبهکارباشــندکارفرماازبیمهمعافاســتامااگر
تعدادکارگرانبهشــشنفروبیشــترافزایشیابد،کارفرمابایدحقبیمه

30درصدیراپرداختکنند.

عضوهیئتمدیرهاتحادیهتولیدوصادراتنســاجیوپوشــاکایرانبا
تاکیــدبراینکهبایدزمینهایفراهمشــودتــاتولیدکنندگانبزرگانگیزه
تولیــدانبوهرابهدســتآورند،خاطرنشــانکرد:درصــورتتحققاین
امربــازارمطلوبیبرایتولیدکنندگانانبوهپوشــاککــودکونوجوان
فراهمخواهدشــد.ویافزود:اگردولتطیســهســالآیندهمشکالت
تولیدکنندگانعرضهپوشــاککودکونوجوانرارفعکردهوشرایطبرابر
ایجــادکند،تولیدکنندگانانبوهنیزانگیزهتولیدانبوهرابهدســتخواهند

آوردوتولیــدداخلیباکیفیتیراروانهبازارمیکنند.
صادقیقهرودیازوارداتپوشــاکازطریقمبادیرســمیاســتقبال
کردوبیانداشــت:باتوجهبهاینکهوارداتازطریقمبادیغیررســمی
بهصورتقاچاقپرداخــتبیمه،ارزشافزودهوعوارضندارددرنتیجه،
کاالبــرایقاچاقچیــانارزانتماممیشــود.همینعاملباعثشــده
محصولتولیدکنندگانداخلیبهدلیلقیمتتمامشــدهبیشترموردرغبت
مردمواقعنشــود.ویادامهداد:عالوهبراینباعرضهپوشــاکقاچاق،
عرضهکنندگانبهآســانینســبتبهفروشآندرســطحبازارمبادرت
میکننــدبهطوریکههیچگونهنظارتیبرتوزیعازســویفروشــندگان
پوشــاککودکونوجوانوجودنداردوفروشــگاهفروشــندگانکاالی

است. نشده تعطیل قاچاق
عضــوهیئتمدیرهاتحادیهتولیدوصادراتنســاجیوپوشــاکایران
اظهــارداســت:تعطیلیواحدهایصنفــیکهکاالیقاچــاقبهفروش
میرســانندزمانبربــودهوبایدازطریقمبادیقانونیانجامشــود.وی
باتاکیدبراینکهقیمتتمامشــدهوامنیتاقتصــادیبرایتولیدکنندگان
عرصهپوشــاککودکونوجوانبسیارمهماست،افزود:درصورتبرابر
شــدنشرایط،اتحادیهتولیدوصادراتنســاجیوپوشاکایرانمیتواند

نیازبازاررابهخوبیپاسخدهد.
صادقــیقهرودیبــابیاناینکههماکنوندرکشــورپوشــاککودک
ونوجوانباکیفیتتولیدمیشــوداماســهمکمتریازبــازاررابهخود
اختصاصدادهاست،گفت:باتوجهبهاینکهدولتبامشکلایجاداشتغال
درســطحکشــورروبهروبودهبنابرایندرعرصهتولیدپوشــاککودکو
نوجــوانمیتوانداشــتغالزاییمطلوبیراایجادکندبــهطوریکهبااز
میانبرداشــتنموانعایــنعرصهمیتواندگامهــایارزندهایرادررفع
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بیکاریبردارد.وییادآورشــد:بــاتوجهبهاینکهبخشتولیدپوشــاک
کــودکونوجواننیازمنــدبهرهگیریازکارگرانبســیاریبوده،بنابرین
پرداختحقبیمه30درصدیازســویکارفرمایانمقرونبهصرفهنیست
وقیمتتمامشــدهراافزایشمیدهدهمچنیــنتوانتولیدکنندهنیزبرای
بکارگیرینیرویبیشترکاهشمییابدودراینراستاشرایطرقابتیبرای

تولیدکننــدگانایرانیبامحصوالتخارجیبهوجودنخواهدآمد.

از بازار سهم اندک تولیدکنندگان ایرانی 
یکعضودیگرهیئتمدیرهاتحادیهتولیدوصادراتنســاجیوپوشاک
نیزدرادامهاظهارداشــت:برایتولیدکنندگانپوشــاککودکونوجوان
باوجــودیکهوارداتقانونیورســمیوجودنداردامــاقاچاقبهدلیل
قیمتتمامشــدهپایینترمانعســودآوریتولیدکنندگانداخلیمیشــود.
ســیاوشورافزود:عالوهبراینعرضهاینمحصوالتبهایتمامشــده
برایفروشــگاهدارانراباالبردهواینخــودعاملیبرایفروشکاالی
خارجیوقاچاقبهدلیلداشــتنارزشافزودهباالازســویآنهامیشود
چراکهکاالیداخلیازارزشافزودهباالییبرخوردارنبودهوسودکمتری

فروشندگانمیکند. نصیب را
ایــنتولیدکنندهپوشــاککودکونوجوانهمچنیــنادامهداد:فروش
کاالیخارجیازســویفروشندگانریشــهدرعدمفرهنگسازیبرای
اســتفادهازکاالیایرانیدرجامعهداردبهطوریکهبهدرســتیفرهنگ
اســتفادهازکاالیایرانیدرکشوربهنحومطلوبیترویجنشدهاست.وی
خاطرنشانکرد:عرضهکاالهایبیکیفیتازسویبرخیازتولیدکنندگان
طیسالهایگذشتهسببایجادنوعیبیاعتمادیدرمردمبرایاستفاده
ازکاالیایرانیشدههمینمسئلهباعثشدهتافاصلهایمیانتولیدکننده
ومردمبهعنوانمصرفکنندهایجادشــودومردمازخریدکاالیایرانی

کنند. امتناع
اینعضوهیئتمدیرهاتحادیهتولیدوصادراتنســاجیوپوشاکبیان
داشــت:تولیدکنندگانایرانیسهمبســیاراندکیازبازاردارندبهطوری
کهدرعرصهپوشــاککودکونوجوانســهمکمتــرازپنجدرصدرابه
خوداختصاصدادهاند.ویبابیاناینکهتولیدکنندگانپوشــاککودکو
نوجواننمیتوانندبهراحتیمواداولیهموردنیازخودراازخارجازکشــور
تامینکنندواینمهمباعثشــدههزینهتمامشدهباالییبهآنهاتحمیل
شــود،گفت:عدمتولیدپارچههاینســاجیباکیفیتمطلوبسببشده
تولیدکنندگانپوشــاککودکونوجوانبهاستفادهازمحصوالتخارجی

بهویژهدرتولیداتمجلســیوپوشاکخاصرویبیاورند.
اســماعیلپوربیانداشــت:دراینراستابایدحجمســفارشتولیدمواد
اولیهباالباشــدکهتولیدکننــدگانتواناییتولیــدآنراندارند.همچنین
نداشــتنفروشباالومطلوببرایتهیهمــواداولیهازداخلخودعاملی

برایاســتفادهازمواداولیهوارداتیجهتتولیدپوشاککودکونوجوان
میشــود.ویاظهارداشت:بنابراینبایدمقداریازمواداولیهموردنیازدر
صنعتپوشــاککودکونوجوانازخارجازکشــورواردشوداینعوامل
ســببشدهتاتولیدکنندگاندرتولیدکاالیداخلینسبتبهتولیدکنندگان
خارجیعقببمانندچراکهظرافتهاوطراحیهایموردنظرتعدادزیادی

ازآنهادرداخلازکشوروجودندارد.
اینعضوفعالصنعتپوشــاکبیانداشت:دولتنیزهیچگونهحمایتی
ازتولیدکننــدگاننمیکنداگردولتدرراســتایحمایتازتولیدکنندگان
شــرایطیراایجادکندتاســطحبرابرباتولیدکنندگانکشــورهاییمانند
ترکیهبهوجودآیدعالوهبرتولیدداخل،صادراتموثرینیزوجودخواهد
داشــت.ویباتاکیدبراینکههماکنونروندتولیدنســبتبهســالهای
گذشتهنزولیبودهاست،یادآورشــد:هماکنونکیفیتمحصوالتایرانی
نســبتبهمحصوالتترکپایینترنیستاماقیمتتمامشدهباالتربودهو
ارزشافزودهبیشتریعایدتولیدکنندگانترکیهایشدهاست.عاملدیگر
درکاهشتولیدداخلی،نداشــتنطراحیودیزاینمطلوببودهبهطوری
کهبهآسانینمیتواننسبتبهوارداتآناقدامکردوبایدازکشورهایی

مانندترکیهوچیناینطراحیهاواردکشــورشود.

ایران مثال زدنی است توانمندی صنعت پوشاک 
نایــبرییساتحادیــهتولیدوصادراتنســاجیوپوشــاکایراننیز
توانمندیهاوقابلیتهایصنعتپوشــاکایرانرامثالزدنیتوصیفکرد
وگفت:درحالحاضرصنعتپوشــاککشورحالوروزخوبینداردامابه
نســبت10سالگذشتهازوضعیتوشــرایطبهتربرخورداراست.شاهین
فاطمیافزود:درحالحاضربهطورمیانگینمصرفپوشاکدرکشور11
میلیارددالروبهعبارتیحدود30هزارمیلیاردتوماندرســالاست.وی
همچنینبااشــارهبهاینکهآماردقیقیازوضعیتتولیدپوشــاکدرایران
موجودنیست،اظهارداشت:درحالحاضرافزونبر50تا70درصدسهم

بازارپوشاککشورازخارجتامینمیشود.
نایبرییساتحادیهتولیدوصادراتنســاجیوپوشــاکبااشارهبهاین
جملــهکهایرانیکدرصدمجمــوعجمعیتجهانودرعوضدودرصد
منابعکلدنیاشــاملنفت،گازومعــادنرادراختیاردارد،گفت:صنعت
پوشاکدرایرانهیچوقتجزءحوزههایراهبردیدولتنبودهوهمواره
سهمبزرگیازاینبازاردراختیارخارجیهاقرارداشتهاست.ویدرادامه
تبدیــلصادراتنفتیبهغیرنفتیدرکشــوررایکضــرورتانکارناپذیر
دانســتوافزود:بخشعمدهایازدرآمدکشــورازمحلمنابعزیرزمینی
تامینمیشــودبههمیندلیلجایخالیبرنامــهراهبردیدرحوزههای

صنعتیبهشدتدرجامعهاحساسمیشود.
فاطمیبااذعانبهاینکهصنعتپوشــاکایــرانازقابلیتهایفراوانی
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دیدگاه

برخورداراســت،اظهارداشــت:اینصنعتدربحثاشــتغالافزایینقش
بیبدیلــیدرکشــوردارد.ویگفــت:درحالحاضر300هــزارنفردر
بخشهایصنفیوصنعتیدرصنعتپوشــاککشــوربهصورتمستقیم
مشــغولکارهســتنددرحالیکه3میلیوننفربهصورتمســتقیمو6
میلیوننفربهصورتغیرمســتقیمدرصنعتنســاجیوپوشــاکترکیه

هستند. شاغل
ویبابیاناینکهبیکاریازمشــکالتجدیکشــوراست،گفت:ایجاد
اشــتغالدرصنعتپوشــاکباکمترینهزینهامکانپذیراستمشروطبه
اینکــهدولتمردانازاینصنعتحمایتجدیداشــتهباشــند.فاطمیبر
ضرورتتدوینبرنامهراهبردیاشــتغالدرحوزهصنعتپوشاکازسوی
دولتتاکیدکردوافزود:اینصنعــتدرتجارتجهانیازاهمیتباالیی
برخورداراســت.ویبیانداشــت:درآمدحاصلازپوشاکدربسیاریاز
کشــورهاحائزاهمیتبودهوکشــورایراننیزازاینامرمستثنینخواهد
بود.وییادآورشد:پوشــاکموتورمحرکصنعتنساجیاستوبارونق
یافتنتولیداتاینرشــتهازصنعت،شــاهدرونقوشــکوفاییبیشــتر
رشــتههایباالدستیاینبخشدرصنایعریســندگی،بافندگی،رنگرزی،

چاپوتکمیلخواهیمبود.

توجه به برند، راه نجات صنعت پوشاک
همچنینشــاهرخجعفریازتولیدکنندگانپوشــاکنیزبااشارهبهاین
کــههماکنونحالوروزپوشــاکایــرانخوبوروبهراهاســت،گفت:

ارزشافزودهواشــتغالصنعتپوشاکقابلتوجهودرمبادالتتجاریو
اقتصادیپوشــاکازجذابیتخیلیخوبیبرخورداراســت.ویباتاکیدبر
اینکهدولتمردانصنعتپوشــاکایرانرابیشــترموردحمایتقراردهند،

افزود:توجهجدیبهبرندراهنجاتپوشــاککشوراست.
جعفریدرادامهورودبهبازاررقابتی،پیشــرفتوتوسعهصنایعنساجی
وپوشــاککشــوررادرگروعواملوفاکتورهایمختلفیازقبیلکاهش
مالیاتهــایمربوطبــهتولید،کاهشبهــرهوامهایتولیــدیوهزینه
سرمایهگذاری،ورودماشینآالتمدرنوجدیدباتکنولوژیپیشرفتهبرای
تولیدمنســوجاتنساجیوپوشاکوتسهیلوارداتاینماشینآالتبرای
تولیدکنندگانبرشــمرد.وییادآورشــد:ازدیگرعواملبسطوگسترش
اینصنعتمیتوانبهانطباقکیفیتپارچههاوپوشــاکتولیدیازسوی
واحدهــایمختلفباخواســتههایبازارهدف،برآوردهســاختنوتطابق
محصوالتبانیازهایمشــتریان،پرهیزازتولیــدنابجاوتولیدکاالهای
فاقــدکیفیت،اعمالمشــوقهایالزمبــرایصادرکننــدگان،پرداخت
تســهیالتبانکیدرازمدتبابهرهکمبهمنظورنوســازیکارخانجاتو

اعمالکنترلبیشــتربرقاچاقکاالاشارهکرد
صنعتنســاجیوپوشــاکایرانبهعنوانیکیازریشهایترینصنایع
کشــورهماکنونباچالشهایبسیاریمواجهبودهکهاینچالشهااغلب
ناشــیازرقابتنابرابربامحصوالتوارداتی،فرســودگیماشــینآالت،
کمبودســرمایهگذاریوغیرهاســت.ازاینرومیطلبدمسئوالنبهاین

صنعتنســبتبهگذشتهنگاهیجدیترداشتهباشند.
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وزارتصنعت،معدنوتجارتدرگزارشــی
عملکردبخشهــایمختلفصنعتیومعدنی
کشوردرنیمهاولســال1395رابرمبنای
آمارواطالعاتموردبررسیقراردادهاست.
ازجملهصنایعموردبررســیدراینگزارش،
»ســاختمنســوجات«و»پوشــاکوعمل
آوریپوســتخز«اســتکهوضعیتآنهااز
لحاظتعدادجوازوپروانهبهرهبرداریصادره،
تولیدمحصوالتمنتخبنســاجیوهمچنین

کارنامه 6 ماهه اول بخش منسوجات و پوشاک
وزارت صمت عملکرد بخش صنعت را در نیمه اول امسال منتشر کرد

میــزانصادراتووارداتاینمحصوالتموردبررســیقرارگرفتهاســت.ماهنامه
»صنعتنساجیوپوشاک«آمارواطالتمربوطبهشاخصهایمذکورراازگزارش
وزارتصنعت،معدنوتجارتاســتخراجکردهکهدرادامهبهسمعونظرخوانندگان

میرساند. گرامی

جواز تاسیس و پروانه بهره برداری صادره
براساساینگزارش،درنیمهاولسال95مجموعا372جوازتاسیسبرایبخش
منســوجاتو215فقرهبرایبخشپوشاکصادرشــدهاست.دربخشمنسوجات،
میزانســرمایهپیشبینیشــدهبرایاینتعدادجواز19هزارو813میلیاردریالو
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تعداداشــتغالپیشبینیشدهبرایآن8074
نفرتعیینشــدهاســت.دربخشپوشاکنیز
میزانسرمایهواشــتغالپیشبینیشدهبرای
مجوزهایصادره،بــهترتیب8هزارو427
میلیاردریالو10639نفربرآوردشدهاست.
ازطرفدیگر،در6ماههاولامسال،تعداد
پروانهبهرهبرداریصادرهبرایبخشساخت
منســوجات85فقرهودربخشپوشاک26

موردبودهاســت.تعدادپروانههایبهرهبرداریدربخشساختمنسوجاتنسبتبه
6ماههاول94باافزایش21درصدیهمراهبودهامادربخشپوشاکوعملآوری
پوستخزکاهش30درصدیراشاهدبودهاست.اطالعاتتکمیلیدرموردسرمایه
تخصیصیافتهومیزاناشــتغالاینتعدادپروانهبهرهبرداریدرجدولپیوستآمده

است.

منتخب تولید محصوالت  آمار 
دربخشدیگریازاینگزارش،وضعیتتولیدمحصوالتمنتخبصنعتیبررســی
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شــدهاست.دربخشمنســوجاتودرنیمه
اولسال95،میزانتولیدالیافوتاپسپلی
اســتر99.2هزارتن،نخپلیاســتر102.6
هــزارتن،الیافاکریلیک6هزارو900تن،
نخسیســتمپنبهایوترکیبیالیافمصنوعی
103.3هزارتنوفرشماشینی40میلیونو
149هزارمترمربعاعالمشدهاست.مقایسه
عملکردسال94باســال93نشانمیدهد
میزانتولیدنخپلیاســتردراینمدتحدود
25درصدوتولیــدالیافاکریلیکحدود23
درصدکاهــشیافتهاســت.درمقابلتولید
الیافوتاپسپلیاســتررشد28.7درصدی
راتجربهکردهاســت.آمارتولیدمحصوالت
منتخبنســاجیدرشــهریورماهونیمهاول
95ومدتمشابهسال94درجدولپیوست

آمدهاست.

صادرات و واردات
امادربخشتجارت،میزانصادراتبخشمنســوجاتدرنیمهاولسال95ازنظر
وزنی56هزارو707تنوازنظرارزشــی264میلیوندالربودهکهبهترتیبرشد
20و8درصدیرانســبتبهمدتمشابهســال1394نشانمیدهد.امادربخش
پوشــاک،جمعا1366تنمحصولبهارزش16.2میلیوندالرازکشــورصادرشده

کهازنظروزنی6.6وازنظرارزشــی16.1درصدافتداشتهاست.
ازســویدیگر،در6ماههاولســال95جمعا385.5میلیوندالرمنسوجاتوارد
کشــورشدهکهبا39درصدرشدنســبتبه6ماههاول94همراهبودهاست.نکته
قابلتوجهجهشچشــمگیروارداتپوشــاکهمازنظروزنیوهمارزشیاستبه
طوریاینوارداتنســبتبهســالقبلازنظروزنی325درصد)بیشاز4برابر(و
ازنظرارزشــی483درصد)بیشاز5برابر(بیشــترشدهاســت.بدونتردید،بخش
عمدهایازافزایشوارداتپوشــاک،بهتســهیلشــرایطوارداتپوشاکازکشور
ترکیهدرقالبتجارتترجیحیوتحرکاتتولیدکنندگاناینکشــوردرایرانمربوط

میشود.

گزارش
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نایب رییــس و جمعی از اعضای انجمن الیاف 
مصنوعی چین با انجمن نساجی استان اصفهان 
در تــاالر هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی این 
استان دیدار و گفتگو کردند. مجتبی مالاحمدی 
نایب رییس کمیســیون صنایع اتــاق بازرگانی 
اصفهــان در این دیدار گفــت: 40 درصد تولید 
صنعت نساجی کشــور در استان اصفهان انجام 
می شود و این استان می تواند همکاری نزدیکی 
با واحدهای تولیدی نســاجی چین داشته باشد. 
وی با اشــاره به اینکه ایران شرایط خوبی برای 
افزود: استان  الیاف مصنوعی دارد،  تولید  توسعه 
اصفهــان یکی از مصرف کننــدگان اصلی الیاف 
مصنوعی اســت و انجمن الیاف مصنوعی چین 

می تواند این نیاز را برطرف کند.
نســاجی  انجمن  رییس  شــاه کرمی  حبیب اله 
استان اصفهان نیز در این دیدار گفت: در استان 
اصفهان ســاالنه 60 هزار تن الیــاف اکریلیک 
تولید می شــود که می توان تا سه برابر ظرفیت 
موجود تولید کرد. وی چیپس پلی اســتر را یکی 
از نیازهــای مهــم واحدهای نســاجی اســتان 
برشــمرد و گفت: چنانچــه تولیدکنندگان چینی 
بتوانند کاالی با کیفیت و قیمت مناســب ارایه 
کنند، تولید کنندگان داخلی از این کشــور مواد 
اولیه را خریداری خواهند کرد. وی با اشــاره به 
اینکه شــرایط تحریم اقتصادی فرصت مناسبی 
برای صنعتگران چین بــود که روابط اقتصادی 
خود را با ایران توســعه دهند، افزود: بسیاری از 
کشورهای اروپایی در دوران تحریم از همکاری 
با واحدهــای صنعتی ایرانی خــودداری کردند. 
وی پیشــنهاد کرد کــه انجمن الیــاف چین با 

انجمن نساجی اســتان اصفهان روابط بلندمدت 
تعریــف کند، و افزود: به جــای فروش کاال در 
کوتاه مــدت، باید روابط اقتصــادی بلندمدت را 

کرد. تعریف 
 Zhao Xiang( همچنین ژاو جیانگ دونگ
مصنوعی  الیاف  انجمــن  رییس  نایب   )Dong
چیــن در این دیــدار، احیای جاده ابریشــم را 
فرصت مناسبی برای افزایش تعامالت اقتصادی 
بین شــهرهای عضِو »اتحادیه شهرهای مسیر 
راه ابریشــم« دانســت و گفت: ایران به عنوان 
یکی از کشــورهای عضو این اتحادیه می تواند 
از تســهیالت و شرایط مناســب تجارت با سایر 
اعضای اتحادیه در زمینه نســاجی استفاده کند. 
وی از ظرفیت واحدهای تولیدی نســاجی چین 
بــرای تامین نیازهای واحدهای نســاجی ایران 
خبــر داد و گفــت: برقراری ارتبــاط به صورت 

انفرادی یا تشــکلی بین فعاالن بخش نســاجی 
می توانــد نقش مهم در تامین نیازهای دو طرف 

باشد. داشته 
هــی یــان لــی )He Yanli( عضــو هیئت 
مدیره انجمن الیــاف مصنوعی چین نیز در این 
دیدار گفــت: 70 درصد صنایــع چین در زمینه 
فعالیت می کنند. وی خاطرنشان کرد:  نســاجی 
ســرمایه گذاری  آماده  چینــی  ســرمایه گذاران 
مشــترک با اســتان اصفهان در زمینه نساجی 
هســتند و باید زمینه همــکاری دو طرف را از 
طریق تشــکل ها جســتجو کرد. وی از آمادگی 
اعضای این اتحادیه جهت تامین نیاز پلی اســتر، 
چیپس پل اســتر و ســایر الیاف مصنوعی استان 
اصفهان خبر داد و گفت: همکاری تشــکل های 
تخصصی نســاجی ایــران و چیــن می تواند به 

افزایش مراودات تجاری دو طرف بیانجامد.

همکاری نساجی اصفهان و چین در تولید الیاف مصنوعی
حضور هیئت مدیره انجمن الیاف مصنوعی چین در اتاق بازرگانی اصفهان 
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دومیــن نشســت تخصصی »توســعه صنعت 
پوشــاک و اتصال به زنجیــره ارزش جهانی« 
روز پنجشــنبه 6 آبان 95 بــا حضورعلی ربیعی 
وزیرتعــاون، کارو رفــاه اجتماعــی؛ مجتبــی 
خســروتاج قائم مقــام وزیر صنعــت، معدن و 
تجــارت و رییــس ســازمان توســعه تجارت؛ 
نماینده مــردم تهران در  علیرضــا محجــوب 
مجلس شــورای اســالمی؛ عیســی منصوری 
معاون توســعه کارآفرینی و اشتغال؛ سازگارنژاد 
معاون وزیرکار و رییس ســازمان آموزش فنی 
و حرفــه ای؛ حمیــد کالنتری معــاون وزیر در 
امور تعــاون؛ و همچنین جمعــی از صاحبان و 
نمایندگان صنایع پوشــاک کشور و انجمن های 
تخصصی پوشــاک در محل مجموعه ورزشی-

برگزار شد. تالش  فرهنگی 

وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی در این 
نشست گفت: اشتغال برای دولت مسئله مهمی 
اســت و با توجه به تحوالت جمعیتی و جریان 
جدید ورود به بــازار کار، تمرکز بر مواردی که 
می تواند اشتغال زا باشد حائز اهمیت است. علی 
ربیعی افزود: معتقدیم در صنعت پوشــاک و در 
یک فرایند زمانی می توان اشــتغال زایی خوبی 
در این بخش ایجاد کرد. کشــور بنگالدش در 
بخش پوشــاک ۲0 میلیون نفــر و ترکیه حدود 
۲ میلیون نفر شــاغل در بخش پوشــاک دارد. 
ما هم در یک چشــم انداز قابل قبول می توانیم 
بــه اشــتغال زایی خوبی در این بخش دســت 
پیدا کنیــم و با برنامه ریــزی می توانیم در این 

برداریم. مسیرگام 
وزیر تعــاون، کارو رفــاه اجتماعی ادامه داد: 

برای دســتیابی به اهداف اقتصــاد مقاومتی و 
ارتقــای توان ملی خود و دیده شــدن نمادها و 
نشــان های ملی کشورمان در ســپهر عمومی، 
شناســایی مرحله به مرحله بخش های مختلفی 
که دارای ظرفیت ایجاد اشــتغال هستند را آغاز 
کرده ایم. ربیعــی گفت: خوشــبختانه مطالعات 
اولیه حدود ســه سال با رفت و آمد کارشناسان 
بین المللی به ایران منجر به شناسایی و مطالعه 
تجارب کشورهایی شــبیه به خودمان شد. وی 
اضافه کرد: در تحلیل کارشناســان بین المللی و 
داخلی به این نتیجه رســیدیم که در زمینه های 
پوشــاک و کفش )ابتدا پوشاک و سپس کفش( 
می توان در کوتاه مدت بــه نتایج مطلوب ایجاد 

پیدا کرد. اشتغال دست 
ربیعی بیان کرد: تمرکز بر صنایع پوشــاک و 

ظرفیت های اشتغال زایی صنعت پوشاک 
دومین نشست تخصصی فعاالن صنعت پوشاک با وزیر کار برگزار شد 
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کفش همزمان دارای اثــر دوگانه ای بر اقتصاد 
مقاومتی و اشــتغال هستند و می توان در زمانی 
کوتاه به پاسخ های مناسب دست پیدا کرد. این 
عضو کابینــه دولت یازدهم تاکیــد کرد: برای 
حــل موانع چند کار بایــد همزمان با هم دنبال 
شــود که ما هماهنگی هــای درون دولتی خود 
پوشاک  تولیدکنندگان  می کنیم.  دنبال  مداوم  را 
خواستار افزایش سهم بازار خود هستند که این 
امر طبیعی اســت اما در ســطح کالن باید این 
نوع درخواســت ها درقالب اتحادیه ها، کانون ها 
و تشــکل ها رخ دهد. ما نیز در عرصه عمل در 
برخی از موارد با تقسیم کار به هم افزایی روابط 
افقی صنعت پوشــاک کمک می کنیم تا در کنار 

گیرند. قرار  یکدیگر 
ربیعی در بخشی دیگر از سخنان خود در جمع 
نمایندگان صنایع پوشــاک و مقامات حاضر در 
جلســه تصریح کرد: برخی از مطالعات ما نشان 
داد مســئله نام و نشــان و برند واقعیتی است 
برندســازی  انکار کنیم.  را  که نمی توانیــم آن 
نیز کار دشواری اســت البته ما برندهای خوب 
و خوشــنامی داریــم اما گرفتن ســهم در بازار 
جهانی، افزایش ســهم ایران در بــازار منطقه 
هدف ماســت. ما کمک کنیم تا شــما در بازار 
منطقــه حضور پیدا کنید و تــا جایی که ممکن 
اســت در این زمینه ها تالش و کارجمعی انجام 

می دهیم تا به نتایج مطلوب برسیم. وی نسبت 
بــه تــداوم همکاری ها با بخش هــای مختلف 
صنعتــی اظهــار امیدواری کــرد و گفت: حتی 
می توان با اندیشیدن تدبیرهای درست در سال 
95 نیز شــاهد آثار اولیه ای در گسترش بخش 
صنعت پوشــاک کشور، مصرف ملی و داخلی و 

باشیم. جهانی  برندهای  از  کسب سهمی 

از بعد اشتغال و  صنعت پوشاک 
برای کشور بسیار مهم است صنعت 

قائــم مقام وزیر صنعــت، معدن و تجارت نیز 
در این نشســت اعالم کرد: صنعت پوشاک در 
ابعــاد صنعت و اشــتغال، تولیــد و صادرات در 
ســبد منابع ارزآوری و درآمدی، برای کشــور 
بســیار مهم اســت. از این رو ضروی است که 
هــم وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی و هم 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت به طور جدی 
بــه جنبه های مختلــف آن بپردازنــد. مجتبی 
خســروتاج که ریاست ســازمان توسعه تجارت 
را هم بر عهده دارد، ادامه داد: دغدغه اشــتغال 
برای دکتر ربیعی بســیار جدی است و به همین 
دلیل مسائل حوزه نساجی را با طور ویژه دنبال 

می کند.
وی با اشــاره به ارقام اعالم شــده در زمینه 
قاچاق کاال گفت: در یک ســال گذشــته و از 

زمانی که موضوع قاچاق پوشــاک وارد صحنه 
کشــور شــد، برای مبارزه با این امر طرح هایی 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال کردیم 
که بــه جای قاچــاق این موضوع بــه جریان 
رسمی خود وارد شــود تا ما بدانیم این پوشاک 
از کجا می آیند و حقــوق و قوانین آن پرداخت 
باید واردات  شود. خسروتاج خاطرنشان ساخت: 
کشور، ســاماندهی شده و رسمی باشد نه اینکه 
پوشــاک از هرگذرگاهی وارد کشور شود. لذا به 
افرادی که نمایندگی نام و نشــان های تجاری 
را دارند اعالم کرده ایم کــه باید مجوز فعالیت 

خود را ارائه دهند.
قائــم مقــام وزیرصنعــت، معــدن و تجارت 
ادامــه داد: تشــکل ها و اصناف بایــد خود در 
کنــار دولتی هــا موتــور پیگیــری موضوعات 
تجارت خارجی، واردات و صادرات باشــند. وی 
برندســازی را یکی از راه های توسعه صادرات 
و ورود بــه بازارهــای جهانی اعــالم کرد. در 
کوتاه مدت نیز توســعه صادرات جــز با اتصال 
به نشــان های شناخته شــده جهانی امکان پذیر 
نیســت. شناساندن برند به دنیا نیز نیازمند توجه 
بــه کیفیــت و کار منظم شــبکه ای و تبلیغاتی 

است.
از نگاه  خســروتاج گفت: در بخش نســاجی 
وزارت کار، گاهی مــا واحدهای صنعتی باالی 
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صد نفر را داریم و زمانی دیگر مشــاغل خانگی 
را فعــال می کنیم که ســفارش ها را جمع کنند. 
گاه می تــوان مونتاژ و تولید کــرد اما وقتی به 
خانواده ها ســپرده می شود و مثال گلی روی آن 
دوخته می شــود ارزش افزوده خواهد داشــت. 
با ایــن کار نگرانی در بخش اشــتغال در این 
بخش مشــاغل خانگی حل خواهد شد. وی به 
موضوعات مطرح شــده در جلســه در خصوص 
مســائل مربوط به واردات، عبور موقت، گمرک 
و نظام تعرفه ها اشــاره کرد و گفت: رفع موانع 
تولیــد از اولویت های ما به شــمار می رود. وی 
همچنین نقش تعاونی ها را در صنعت پوشــاک 

دانست. کلیدی 

به  با اتصال  اقتصاد پوشــاک  رشــد 
جهانی بازارهای 

همچنیــن عیســی منصوری معاون توســعه 
کارآفرینــی و اشــتغال در ایــن جلســه گفت: 
اقتصاد صنعت پوشــاک زمانی رشد می کند که 
اتصال به بازار جهانی هدایت شده و حفظ شود. 
وی بر طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار 
)تکاپو( تاکیــد کرد و گفت: جریانی با محوریت 
بخش خصوصی نیز در ایــن زمینه آغاز به کار 
کرده اســت. معاون وزیر کار بــا بیان اینکه ما 
رســته های باالی تولید ثروت و اشــتغال را در 
کشور شناســایی کردیم و یکی از این رسته ها 
صنعت پوشــاک اســت اظهار کــرد: تقویت و 
توانمندســازی، اصالح و به سازی سیاست ها و 
قوانین و مقررات برای تســهیل کار صنعتگران 
در حوزه پوشــاک در دســتور کار ما قرار دارد. 
وی به تجربه موفق کشــورهای ترکیه، ویتنام 
و بنگالدش در صنعت پوشــاک اشــاره کرد و 
گفت: می تــوان با بومی ســازی، قواعد آنان را 
برای موفقیت در صنعت پوشــاک کشور به کار 
برد. معاون توســعه کارآفرینی و اشــتغال وزیر 
کار ادامه داد: سعی کرده ایم از تجربیات موفق 
بین المللی در صنعت پوشــاک اســتفاده کنیم و 

در زمینه هایی نیز عقد قرارداد داشــته و موفق 
بوده ایم.

همکاری  با  پوشــاک  تعاونی  توسعه 
بخش تعاون و سازمان فنی و حرفه ای
در این نشست همچنین حمید کالنتری معاون 
امور تعــاون وزیر تعاون از همکاری مشــترک 
بخش تعاون و ســازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور برای توسعه صنایع پوشاک در کشور خبر 
داد. وی با بیان اینکه باور رفتن به سمت اقتصاد 
غیردولتی در میان مردم در حال تقویت اســت، 
افزود: بخش غیردولتی بــرای باز کردن میدان 
برای مردم در حوزه تولید پوشاک در بخش های 
مختلف می تواند همکاری داشته باشد و در حوزه 
تعاون و بــا تمام ظرفیت های خــود در خدمت 

کمک به تولید پوشاک خواهیم بود.
گفتنی اســت در این نشست نمایندگان صنایع 
تولید پوشــاک کشور مســایل و مشکالت خود 
را با وزیر تعاون، کارو رفــاه اجتماعی در میان 
گذاشــتند. یکی از حاضران به سهم اشتغال در 

صنعت پوشــاک با محوریت صنعت نســاجی و 
متکی بر صادرات اشــاره کــرد. عالوه بر این، 
موضوع گمرک و تسهیل امور گمرکی و قوانین 
حمایت از صادرات نیز از سوی نمایندگان طرح 
شد. تســهیل قوانین کســب و کار نیز از دیگر 
موضوعاتی بود که در این نشســت مطرح شــد 
که وزیرتعــاون، کار و رفــاه اجتماعی در این 
زمینه خواســتار ارائه جزئیات بیشــتر در قالب 

آئین نامه ها شد. و  موجود  قانون 
تدوین برنامه های آموزشی و لزوم برنامه ریزی 
بــرای آن از دیگــر موضوعاتی بــود که بر آن 
تاکید شــد. ایجاد صندوق ویژه صنعت پوشاک 
به  نمایندگان  از  از دیگر درخواســت های یکی 
شــمار می رفت که ربیعی ضــرورت تحقق این 
امــر را تامین منابــع مالی دانســت. همچنین 
مشــکالت مربوط به طراحی در صنعت پوشاک 
نیز از دیگر موارد مطرح شــده حاضران بود که 
وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی نیز بر آن 
تاکیــد کرد و بخش طراحــی را نیازمند تقویت 

دانست. بیشتر 
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نگرانــی  زمزمه هــای  کــه  اســت  مدتــی 
افزایش  اقتصادی برای  کارشناســان و فعاالن 
نرخ تــورم و کاهش رشــد اقتصادی به گوش 
آنهــا می گوینــد دولــت نمی تواند  می رســد. 
همچنان بــر طبل کاهش تــورم بکوبد، وقتی 
رشــد نقدینگی  هزارو١۲۲ هزار  میلیارد تومانی 
تا بیــخ گوش دولت آمده و ایــن اژدها هرآن 
می تواند بیدار شــود و اقتصاد کشــور را ببلعد، 
آنــگاه دیگر نمی تــوان انتظاری از کاهش نرخ 
به عنوان دســتاورد دولت داشت. عالوه  تورم 
بر آنکه پایان رکــود اقتصادی هم گره خورده 
اســت به سیاست های انبساطی که دولت برای 
ایجاد تحــرک در اقتصاد، از آن گریزی ندارد. 
همچنان که رشــد پنج درصــدی اقتصاد ایران 
هــم امــروز در اثــر افزایش تولیــد در بخش 
نفت، در مقام نخســت و بخش کشــاورزی و 
اندکی هم در بخش صنعت حادث شــده است 
و این در حالی اســت که کارشناســان بر این 
عقیده انــد، از آنجــا که رشــد اقتصادی از دو 
محل ســرمایه گذاری و افزایش تولید از یک سو 
و بهره وری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر حاصل 
این روند  امید داشت  می شود؛ نمی توان چندان 
در ســال آتــی نیز تکــرار شــود. چنانکه افق 
اقتصــادی جهان هم بــا روی کارآمدن دونالد 
ترامــپ، نامــزد جمهوری خواهــان آمریکا در 
هاله ای از ابهام رفته و اســتراتژی تردیدی که 
از آغاز دولت یازدهم به امید تحقق برجام آغاز 
شــده و تاکنون هم در انتظار انتخابات آمریکا 
با وقوع حادثه  ریاست جمهوری  بود،  آمده  کش 

شد.  تمدید  ترامپ  

 تئوری دولت عملیاتی نشد
وحیــد شقاقی شــهری، اقتصاددان و مشــاور 
تشــخیص  دبیرخانه مجمع  نظارت  کمیســیون 
مصلحت نظام این نگرانی کارشناســان را تأیید 
می کنــد. به گفته شقاقی شــهری، دولت در این 
سه  سال و اندی که مسئولیت را بر عهده گرفته 
اســت، هدف اصلی خود را بر کنترل تورم قرار 
داد و نگاهــش آن بــود که اگــر بتواند تورم را 
کنتــرل کند می توانــد هزینه تولیــد را کاهش 
دهد و با کاهش هزینه تولید، به ســرمایه گذاران 
ایــن عالمت را بدهد که بــه این طریق، قدرت 
رقابت پذیری آنها افزایش می یابد. در کنار آن با 
بهبود فضای کسب وکار به همراه موارد پیشین، 

بتوان رشد اقتصادی را ایجاد کرد. 
این اقتصاددان با بیان اینکه این تئوری دولت 
در این سال ها، با گذشت سه سال، محقق نشده 

اســت، می گوید: نخســت آنکــه، بهبود فضای 
ایجاد نشده  کسب وکار براســاس شــعار دولت 
است و کاهش رتبه ایران از ١50 در سال ١٣9۲ 
به ١۲0 در ســال جاری تنها براســاس اصالح 
ایجاد شــده  بین المللی  نهادهای  آماری  خطای 
اســت و در داخل ردپایی از بهبود اوضاع دیده 
نمی شــود؛ چراکه گزارش های ســه ماهه مرکز 
پژوهش های مجلس که براســاس نظرســنجی 
از فعاالن اقتصادی کشــور است، نشان می دهد 
است.  نکرده  تغییری  وضعیت کسب وکار چندان 

پسابرجام در  نانوشته  شیطنت های 
می افزایــد:  اقتصــادی  کارشــناس  ایــن 
ازطرف دیگــر دولت نگاهــش آن بود که برجام 
ســریع تر به پایان می رسد و در دوران پسابرجام 
ســرمایه گذار با امنیــت بیشــتری وارد فعالیت 

آیا دولت می تواند تورم و رشد اقتصادی را سر به راه کند؟
کارشناسان اقتصادی پاسخ می دهند
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اقتصادی کشــور می شــود، اما متأسفانه پروسه 
برجام به درازا کشــید. در حوزه پســابرجام هم 
شــاهد بودیم که نانوشته شیطنت هایی به وجود 
مبادالت  وارد  بزرگ همچنــان  بانک های  آمد. 
پولی و بانکی نشــده اند و سرمایه گذاران خارجی 
مردد هستند. حتی مردم و سرمایه گذاران داخلی 
هم به دلیل فضایی که برای برجام ایجاد شــده 
بود دست از خرید و ســرمایه گذاری کشیدند و 
منتظر ماندنــد تا ببینند وضعیت در آینده چگونه 
خواهد شــد. مــردم در انتظار کاهــش قیمت 
و ســرمایه گذار در انتظــار کاهــش هزینه های 
تولیــد، فعالیت خود را به تعویق انداختند. همین 
تردید در مصرف کننده و ســرمایه گذار سبب شد 
رکود اقتصــادی عمیق تر شــود. به عبارت دیگر 
عمیق ترشــدن رکود موجب شــد موجودی انبار 
دولت ها افزایش یابد که ســبب شد دولت دست 

بزند.  به تحریک طرف تقاضا 
او ادامه می دهد: این در حالی اســت که دولت 
درزمینه بهبود فضای کسب وکار دولت دست به 
اصالحات ساختاری نزد و تحول اساسی صورت 
نگرفت. در تمام حوزه های ســاختاری و نهادی 
ماننــد اقتصاد دانش بنیــان، عملکردی درزمینه 

نهادهایی کــه باید ایجاد یا تقویت می شــدند، 
اتفاق نیفتــاد. حتی در حوزه هــای نظام بانکی 
و بیمه ای و بازار ســرمایه هم شــاهد تحوالت 
ســاختاری و نهادی نبودیم و همچنان شــاهد 
بازارهای غیرمتشکل پولی به عنوان بازاری که 
نظام پولی را به هم می ریزد، هســتیم. همچنان 
بازار ســرمایه همان اســت که بود و تحولی در 
آن رخ نداده اســت و نظام بیمــه هم به همان 
مکانیسم گذشته اداره می شود. درواقع در طرف 
نگرفت.   اقتصاد هم اصالحاتــی صورت  عرضه 
به گفته او، بــا اینکه تغییراتــی اندک درزمینه 
کاهش زمــان صدور مجوزها یــا کاهش تعداد 
مجوزها به گفته مســئوالن رخ داد، اما مشکل 

ساختاری و نهادی ما فراتر از این بود. 

 رشد اقتصادی لغزنده خواهد بود
سیاســت های  به  نگاهی  بــا  شقاقی شــهری 
بیرونی که به کشــور تحمیل می شــود، تصریح 
سیاســت های  همچنان  ازطرف دیگر  می کنــد: 
اقتصاد  به  را  بیرونی همان اســتراتژی تردیــد 
ترامپ،  بــا روی کارآمدن  تزریق می کند.  ایران 
همچنان اســتراتژی تردید را خواهیم داشــت. 

اکنون همــه منتظرند ببینند آقای ترامپ چگونه 
کابینه خود را می چیند. 70 روز هم داخلی  ها در 
تردید خواهند بود و هم خارجی ها. همه منتظرند 
ببیننــد برجام بازبینی خواهد شــد یــا خیر. آیا 
می توان به طرف ایران رفت یا خیر؟ این تردید 
موجب می شــود سرمایه دار یا مصرف کننده وارد 
عمل نشود. همین امر، رکود را عمیق تر می کند 

و رشد اقتصادی را لغزنده خواهد کرد. 
او با برشــمردن عوامل ایجاد رشــد اقتصادی 
کنونی می گوید: رشــد اقتصــادی پنج درصدی 
افزایش  کنونی، حدود ســه درصــد به دلیــل 
صادرات و تولید نفت بوده و حدود دو درصد در 
بخش کشاورزی و صنعت به دلیل ثبات نرخ ارز 
بوده است. این رشــد پنج درصدی امسال اتفاق 
افتاده است، اما ســال بعد چنین نخواهد بود. با 
ادامه این تردید ما همچنان شاهد رکود خواهیم 
بود و در صنعت نفت هم که بخش اعظم رشــد 
اقتصادی امســال از ِقبل آن اســت، با نیامدن 
ســرمایه گذار خارجی بیش از این نخواهد شــد؛ 
با امکانات موجود  زیرا فقط یک بار می توانستیم 
به ســطح تولید و صادرات پیــش از تحریم ها 
بازگردیم و ســال آینده رشد در این بخش، رشد 

بود.  واقعی خواهد 
بــه گفتــه او، اکنون کــه دولت دســت به 
اســت،  نزده  نهادی  و  اصالحــات ســاختاری 
مشــکالت تولید همچنان ســر جای خود باقی 
اســت. از طرف دیگر، تورم هر آن احتمال دارد 
مسیر صعودی خود را طی کند؛ زیرا دولت برای 
اینکه از رکود خارج شود، چاره ای جز این ندارد 
که دســت به سیاست های انبســاطی بزند. هر 
سیاست انبســاطی و رونق، مبتنی بر ورود پول 
بــه اقتصاد خواهد بود. اکنون حجم نقدینگی در 
کشور حدود  هزارو ۲00 هزار  میلیارد تومان شده 
کــه حدود 50 درصد آن در نظــام بانکی بلوکه 
اســت و 50 درصد آن در بخش هایی که هنوز 
افزایش تورم را منجر نمی شوند، وجود دارد، اما 
اوضاع به این ترتیب باقی نمی ماند، اما در سال 
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آینده اگر این نقدینگی به اقتصاد کشــور سرازیر 
شود و دولت هم سیاست های انبساطی و رونق 
را در پیش بگیرد، احتمــال افزایش تورم وجود 
خواهد داشــت. این رکود هم همیشگی نیست. 
رکود تا یک زمانی باقــی می ماند و پس از آن 
مردم مجبور می شــوند برای ایجاد گردش پول، 
نقدینگــی خود را وارد بخش های نامولد کنند تا 
سودی عاید آنها شود. او در پایان تأکید می کند 
که بر همین اساس هر آن احتمال دارد مسیری 
که دولت در آن گام برداشته بود، برعکس شود. 

مانعی برای رشد اقتصادی وجود ندارد
اقتصادداِن عضو  برادران شــرکا،  اما حمیدرضا 
هیئت علمی دانشــکده اقتصاد دانشــگاه عالمه 
طباطبایــی، مانعی برای تداوم  داشــتن رشــد 
اقتصادی کنونی نمی بیند. او در گفت وگوی خود 
عالوه بر این موضوع انتقاد برخی کارشناســان 
را در رابطه با واقعی نبودن نرخ رشــد اقتصادی 
رد می کنــد و می گوید: وقتــی از منظر اقتصاد 
کالن، رشد اقتصادی را بررسی می کنیم، همین 
روشــی را به کار می بریم کــه بانک مرکزی و 
مرکز آمار ایران انجام می دهد. محاســبه رشد، 
فرمولی جهانی اســت که همه کشــورها از آن 

می گیرند. بهره 
به گفتــه این اقتصــاددان، عمده این رشــد 
اقتصــادی مربوط به بخش نفت اســت که در 
ســال آتی هم بــا ســرمایه گذاری های خارجی 
در این بخش قطعا نقشــی در رشــد اقتصادی 
خواهد داشت. رییس پیشین سازمان  مدیریت  و 
برنامه ریزی  کشور، در رابطه با نگرانی ها درباره 
تحوالت جهانی می گوید: نگرانی  ها درباره اینکه 
فضای اقتصــادی جهان با روی کارآمدن ترامپ 
بــر هم می ریزد و او می توانــد بر فضای برجام 
تأثیر گذاشــته و شرکای اروپایی و آسیایی ما را 
تحت تأثیر قرار دهد و با کاهش ســرمایه گذاری 
خارجی روبه رو شویم، نگرانی چندان منطقی ای 
نیست؛ زیرا ٨0 درصد آنچه در ایران مشکالتی 

را در اقتصاد به وجود می آورد به  دلیل مشکالت 
داخلی اســت که خود باید در راستای اصالحات 
آن گام برداشــته و با برنامه ریزی درست، دست 
به اصالحات ساختاری در آن بزنیم و ۲0 درصد 
باقی هم اگــر آن ٨0 درصد را اصالح کنیم، به 

سهولت فراهم خواهد شد.
 

فساد، فیش های اقتصاد را می خورد
باید درحال حاضر تمام  به گفته برادران شرکا، 
تنگناهــای داخلی را بررســی کرده و برای آنها 
راه حــل بیابیم؛ بنابراین مانعــی برای اینکه این 
رشــد تداوم داشــته باشــد، نمی بینم؛ البته این 
مســئله بســتگی به این دارد کــه برنامه ریزی 
کشــور به چه نحوی باشد، حمایت های پولی و 
مالی، سیســتم نرخ ارز و... در چه راستایی گام 
بردارد. ازطرف دیگر به نظر من فســاد اداری در 
کشــور باید کنترل شود زیرا این فساد در کشور 

است که فیش های اقتصاد را می خورد.
ایــن اقتصــاددان می افزاید: برخــی معتقدند 
باید  رشد اقتصادی که ایجاد شــده آن چنان که 
در اقتصاد توزیع نشــده اســت و به همین دلیل 
در بخش هــای مختلف اقتصاد دیده نمی شــود 

و برای مردم نیــز ملموس نیســت. اینکه این 
رشد سبب شده سطح رفاه آحاد مردم باال برود، 
موضوع دیگری اســت که در حوزه توزیع ثروت 
و توزیــع عادالنــه درآمدها می گنجــد و مقوله 
دیگری اســت و نیازمند بسترهای دیگری است 
که باید فراهم شــود اما ارتباطی به میزان رشد 

اقتصادی در سطح کالن ندارد.
 

می تواند  نقدینگی  هجمه 
به کنترل نشدن تورم ختم شود

او همچنیــن درباره نگرانی هــا از نرخ تورم نیز 
می گوید: به دلیل حجم باالی نقدینگی در کشور 
و رشــد روزافزون آن، رکود موجــود دامن زده 
شــده و اثرات تورمی را نیز خنثی کرده اســت. 
نگران هستند  از کارشناسان  برخی  به همین دلیل 
که این حجم نقدینگی از کنترل دولت خارج شود 
و بانک مرکزی نیز به دلیل هجمه این نقدینگی، 
نتوانــد نرخ تــورم را مهار کنــد. افزایش حجم 
نقدینگی، هم از بعد تئوریک و هم از بعد تجربی 
امکان دارد منجر به افزایش نرخ تورم شــود، اما 
این هم راه حــل دارد و نیازمند یک برنامه ریزی 

دقیق و جامع از سوی دولت است.
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بانک جهانی هر ســاله امتیاز و رتبه برخی کشــورها را از منظر اقداماتی 
که در راســتای تسهیل فضای کســب وکار انجام داده اند، تعیین می کند و 
به واســطه جایگاه هر کشور در شاخص کسب وکار، سختی یا آسانی ورود 
کارآفرینان محلی را به کســب وکارهایی با اندازه متوســط تعیین می کند. 
تغییر در قوانین کشــورها و رویه ها می تواند از ١0 حوزه بر شاخص سهولت 
کسب وکار اثر گذار باشد. بر همین اساس، طبق گزارش سال ۲0١7 بانک 
جهانی از وضعیت بین المللی شــاخص ســهولت انجام کسب وکار، جایگاه 
ایران در بین ١90 کشــور در رتبه ١۲0 قرار گرفت. گزارش ســال ۲0١6 
بانــک جهانی، رتبه کســب وکار ایران را از بین ١٨9 کشــور، ١١٨ اعالم 
کــرده بود. اگرچه ایــران همواره تالش کرده فضای کســب وکار را برای 
کارآفرینان و فعاالن اقتصادی بهبود ببخشــد و در این زمینه نیز یکسری 
اصالحات و اقدامات اساســی انجام داده اســت، اما در مــورد اینکه چرا 
رتبه ایران در گزارش ۲0١7 بانک جهانی در تســهیل فضای کســب وکار 

بهبــود نیافته اســت، باید دو موضوع را مد نظر داشــت. یک موضوع این 
اســت که، در برخی مــوارد، اقدامات مثبتی که از ســوی ایران در بهبود 
فضای کســب وکار انجام می شــود، به موقع به نهادهای بین المللی ارجاع 
داده نمی شــود. موضوع دیگر اینکه، عملکرد خوب سایر کشورها در بهبود 
فضای کســب وکار باعث قرار گرفتن ایران در جایگاه پایین تر شــده است. 
براســاس گزارش بانک جهانی، در بین معیارهای ده گانه این شــاخص، 
رتبــه ایران در 7 مورد تضعیــف، در دو مورد بهبود و در یک مورد تغییری 

است. نداشته 
وضعیت رتبه ایران در ١0 شــاخص ســهولت کسب وکار در سال ۲0١7 
نشان از این دارد که رتبه ایران در شروع کسب وکار )رتبه ١0۲(، اخذ مجوز 
ســاخت )رتبه ۲7(، دسترســی به برق )رتبه 94(، ثبت مالکیت )رتبه ٨6(، 
اخذ اعتبارات )رتبه ١0١(، حمایت از ســهامداران خرد )رتبه ١65(، سهولت 
پرداخت مالیات )رتبه ١00(، تجارت فرامرزی )رتبه ١70(، سهولت اجرای 

120 از 190
وضعیت ایران در شاخص سهولت کسب و کار 2017
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قراردادهــا )رتبه 70(، ورشکســتگی و پرداخت دیون )رتبه ١56( اســت. 
تضعیف عملکرد ایران در مقایســه با سایر کشورها در گزارش ۲0١7 بانک 
جهانی عمدتا مربوط به معیارهای شــروع کسب و کار، دسترسی به برق و 
اخذ اعتبارات و بهبودها مربوط به دو معیار حمایت از ســرمایه گذاران خرد 

و تجارت فرامرزی بوده است.
نکته قابل تامل در این گزارش این اســت که ضعیف ترین عملکرد ایران 
در مقایسه با سایر کشورها مربوط به تجارت فرامرزی است که در گزارش 
اخیــر بانک جهانی در میان ١90 کشــور رتبــه ١70 را به خود اختصاص 
داده اســت. ضمن اینکه هزینه انطباق مرزی صادرات و واردات در ایران 
نسبتا باالســت، مدت زمانی که برای انطباق مرزی و انطباق اسناد صرف 

می شــود، به طور قابل مالحظه ای بیشتر از سایر کشورهاست.
در رابطه با معیار شــروع کســب و کار، جایگاه ایران در سال جاری در 
میان ســایر کشورها پنج پله ســقوط کرده، اما فاصله آن از شاخص پیشرو 
کاهش یافته اســت. بانک جهانی برای ارزیابی ایــن معیار، تعداد رویه ها، 
زمان و هزینه مورد نیاز به منظور شــروع کســب و کار را در میان زنان و 
مردان مورد بررســی قرار داده که نتایج آن نشان می دهد در سال ۲0١6، 
هزینه شــروع کسب و کار هم برای زنان و هم برای مردان نسبت به سال 
قبل کاهش یافته و به ١,١ درآمد ســرانه آنها رسیده است. نگاهی به نتایج 
به دست آمده نشــان می دهد آغاز کسب و کار جدید برای زنان در ایران، 
همچنان مانند ســال قبل دشــوارتر و زمان برتر از مردان است؛ به طوری 
که زنان ملزم به طی کردن یک فرآیند بیشــتر از مردان هســتند و شروع 
کســب و کار آنها یک روز بیشــتر زمان می برد. در حالی که در بسیاری از 
کشــورها مانند نیوزیلند زمان، هزینــه و تعداد رویه های الزم برای زنان و 

مردان یکسان است.
در رابطــه بــا معیار اخد اعتبارات، رتبه ایران در ســال ۲0١6، ســه پله 
تضعیف شــده اســت. این معیار دو موضوع: اول؛ توان سیســتم مالی در 
گزارش دهی اعتبارات و دوم؛ اثر بخشــی قوانین وثیقه گیری و اعمال رویه 
ورشکســتگی در نظام مالــی را ارزیابی می کند که امتیاز ایران در ســال 
۲0١6 برای مورد اول نســبتا مناسب است ولی در رابطه با مورد دوم امتیاز 
۲ را از ١۲ کســب نموده که نشــان دهنده ضعف قوانیــن نظارتی در نظام 

مالی به ویژه سیستم بانکی ایران است.

سهولت کسب و کار در کشورهای منتخب
نتایج رتبه بندی کشورها نشــان می دهد جایگاه کشورهایی مانند امارات 
و اندونزی در شــاخص ســهولت کســب و کار به طــور قابل مالحظه ای 
بهبود یافته اســت. جایگاه این کشــورها در مقایسه با سال قبل، به ترتیب 
٨ و ١5 پلــه ارتقا یافته و در حال حاضر امــارات متحده عربی و اندونزی 
به ترتیب در ســکوی ۲6 و 9١ در میان ١90 کشــور جهان قرار گرفته اند. 

بهبــود قابل مالحظه رتبه کشــور اندونزی عمدتــا از ناحیه اقداماتی بوده 
که برای تســهیل شــروع کسب و کار در این کشــور انجام شده است. از 
جمله این اقدامات می توان به ایجاد فرم واحدی برای درخواســت گروهی 
ثبت شرکت و مجوز تجارت اشــاره کرد؛ همچنین این کشور الزام حداقل 

ســرمایه را برای شرکت های کوچک و متوسط حذف کرده است.
ترکیه از جمله کشــورهایی اســت که در مقایسه با سال قبل، فاصله اش 
از شــاخص پیشرو بیشتر شــده و جایگاه اش در میان سایر کشورها نیز 6 
پله ســقوط کرده اســت. تضعیف جایگاه ترکیه در جهان از لحاظ شاخص 
سهولت کســب و کار، بیش از هر چیز ناشــی از افت قابل توجه رتبه این 
کشــور به لحاظ دسترســی به برق بوده اســت. بر اســاس گزارش بانک 
جهانی، نســبت هزینه اتصال دائم به شــبکه برق به درآمد سرانه افراد در 
ترکیه 6١7,٣ درصد اســت که در مقایســه با سال گذشــته افزایش یافته 
اســت. بر اساس این گزارش، نســبت آن هزینه به درآمد سرانه در ایران 
در حال حاضر ٨۲٨,6 درصد برآورد شــده که در مقایســه با سال گذشته 
کاهش یافته است. شایان ذکر اســت این شاخص در برخی کشورها نظیر 

ژاپن صفر است.

اقدامات ایران در راستای تسهیل فضای کسب وکار
اتــاق بازرگانی تهران، همزمان با انتشــار گزارش ۲0١7 بانک جهانی از 
وضعیت بین المللی شــاخص ســهولت انجام کســب وکار ایران، به بررسی 
اقدامات ایران در روند تســهیل شروع کســب وکار در بازه زمانی ۲0١١ تا 
۲0١6 پرداخته اســت. بر اســاس گزارش بانک جهانی، اصالحاتی که در 
ایران صورت گرفته و منجر به کاهش فاصله ایران از شــاخص پیشرو سال 
جاری شــده، ایجاد پنجره واحد ملی اســت که اثر خــود را در صعود یک 
پله ای رتبه زیرشــاخص تســهیل تجارت فرامرزی و کاهش فاصله ایران 
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از شــاخص پیشرو نشان داده است. در همین راســتا، بانک جهانی نیز به 
ارائه اقداماتی که از ســوی ایران برای تسهیل فضای کسب وکار در فاصله 
ســال های ۲0١١ تا ۲0١6 ثبت و انجام شده، پرداخته است. براساس این 
تحلیل، ایران در این بازه زمانی در 6 زیرشاخص، اقدامات موثری را انجام 
داده اســت. در ادامه اقداماتی که تاکنون از سوی بانک جهانی در راستای 

تســهیل فضای کسب و کار ایران ثبت شده، ارائه می گردد.

اقدامات ایران در راستای تسهیل شروع کسب وکار
ســال ۲0١١: از طریق ایجاد پورتال های وب که امکان جستجو و ذخیره 
نام انحصاری شــرکت را برای موسسان آن فراهم می کند، شروع کسب و 

کار را تسهیل کرده است.
ســال ۲0١٣: ملزم ساختن موسسان شــرکت ها به اخذ عدم سوء پیشینه 
کیفری برای ثبت شرکت، شروع کسب و کار را برای ایران مشکل ساخته 

است.
ســال ۲0١5: شروع کسب وکار ســاده تر با ســاده کردن رزرو اسامی و 

ثبت شرکت. مراحل 

اقدامات ایران در راستای تسهیل دسترسی به برق
ســال ۲0١5:  از طریق از بین بــردن نیاز به مجوزهــای حفاری برای 

اتصال به برق، دسترســی به برق را تسهیل کرده است.

اقدامات ایران در راستای تسهیل کسب اعتبار
ســال ۲0١١: تاســیس دفتر جدید اعتباری خصوصی کــه موجب بهبود 
وضعیت دسترســی به اطالعات اعتباری شــد، کســب اعتبار در ایران را 

نمود. تسهیل 

اقدامات ایران در راستای حمایت از سرمایه گذار خرد
سال ۲0١٣ : الزام افشای فوری اطالعات طرفین معادله در ایران موجب 

از سرمایه گذار شد. بهبود وضعیت حمایت 

اقدامات ایران در راستای تسهیل تجارت فرامرزی
سال ۲0١6: توســعه و بهبود خدمات صادرات و واردات از طریق پنجره 

واحد ملی
 

اقدامات ایران در راستای تسهیل اجرای قراردادها
ســال ۲0١١: ایجــاد سیســتم مدیریت پرونــده الکترونیکــی، بایگانی 
الکترونیکی برخی اســناد و آگاهی از پیام های متنی به صورت الکترونیکی 

اجرای قراردادها را تسهیل کرده است.
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با توافق ایران و شش قدرت جهانی، بخشی از 
سردرگمی ها در مسیر حرکت اقتصاد کشور رفع 
شــد. اکنون پرسش اصلی این است که رویکرد 
مناســب سیاســت گذاران و قانون گذاران برای 
بهره برداری از این فضای جدید چه باید باشــد؟ 
برخی از کارشناســان در پاســخ به این ســوال 
بر گســترش تولید کاالهــای با ارزش افزوده و 
توســعه صادرات این کاالها تاکید دارند. نقش 
و اثرگذاری صــادرات غیرنفتی و عایدات ارزی 
حاصل از آن در اقتصاد کالن کشــور این روزها 
بیش از گذشــته مورد بحث و بررسی در محافل 
مختلف اقتصــادی قرار می گیرد. البته ارزیابی ها 
حاکی از این اســت که دولت نیز بر این موضوع 
تاکید دارد و توسعه صادرات غیرنفتی را رویکرد 

اصلی خود در پساتحریم عنوان کرده است.
حتی بــه اعتقاد دولتمردان، توســعه صادرات 
غیرنفتــی می توانــد یکــی از مهم ترین عوامل 
برای برون رفت از شــرایط رکود باشــد؛ چراکه 
ورود درآمدهــای حاصل از صادرات غیرنفتی به 
چرخه اقتصاد کشــور، می تواند نقشــی اثرگذار 
در رونق بخشــیدن به تولید و فضای اقتصادی 
کشور داشته باشد. حال در این میان مسئله این 
است که اوال چه الزاماتی برای توسعه صادرات 
در شــرایط فعلی وجــود دارد و ثانیا چالش های 
پیش رو کدامند؟ برخی از کارشناســان در پاسخ 
به این سوال معتقدند با توجه به اینکه صادرات 
غیرنفتی عاملی در رشد و شکوفایی اقتصاد یک 
کشور محسوب می شــود، عوامل مرتبط با این 
حوزه نیز باید با شــرایط روز کشــور هماهنگ 
باشد. در ســال های اخیر رشد فناوری اطالعات 

و تغییرات ســریع تکنولوژی سبب شده در نحوه 
ارائه کاالها و خدمات نیز تغییرات شــگرفی رخ 
دهــد و همین موضوع عامل اصلی جهت تطابق 
قوانیــن و مقررات قبلی با شــرایط روز کشــور 
اســت. در واقع به اعتقاد کارشناســان، قوانین 
صادراتــی باید بر پایه دانش و فناوری روز تغییر 
یابد تا شــرایط رقابت کاالهای ایرانی با رقبای 
خارجی در فضای بین المللی فراهم شود. توسعه 
صــادرات غیرنفتی به یکی از اولویت های دولت 
یازدهم تبدیل شده و در ماموریت های هفت گانه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت که از سوی ستاد 
اقتصاد مقاومتی ابالغ شده، افزایش ١0 میلیارد 
دالری صادرات در ســال 95 به نسبت سال 94 
در دستور کار قرار گرفته است؛ بر این اساس به 
نظر می رسد که با توجه به اینکه سیاست گذاران 
و قانون گذاران هــدف خود را تولید صادرات گرا 
قــرار داده اند، باید در زمینه صادرات نیز قوانینی 

وضع کنند تا عالوه بر تسهیل تجارت، به نوعی 
مشوق صادراتی محسوب شود.

در ایــن میــان الزم اســت تــا قوانینی که 
صــادرات را بــا مشــکالتی مواجه کــرده در 
مرحلــه اول شناســایی شــود و در مرحله دوم 
یا در راســتای توســعه صادرات اصالح شــود 
یا حذف شــود. به اعتقاد کارشناســان، اصالح 
قوانیــن صادراتــی بر مبنای دانــش و فناوری 
روز می تواند ضمن بهبود فضای کســب و کار 
زمینــه الزم برای تحقق اهداف صادراتی را نیز 
محقــق کند. ارزیابی ها حاکی از این اســت که 
صــادرات غیرنفتی در خأل شــکل نمی گیرد و 
برای حصول اهــداف در این بخش باید فضا و 
بستر مناســب فراهم شود. در این میان قوانین 
و مقرراتی که مســتقیم بخش صادرات را هدف 
قرار می دهد، می توانــد در ارتقا یا عدم ارتقای 

باشد. موثر  غیرنفتی  صادرات  وضعیت 

قانون گذار برای تسهیل صادرات چه کرده است؟
غزاله طایفه



آذر 95، شمــــاره 273

28www.sanatnassaji.com / صنعت نساجی و پوشاک

گزارش

صنعــت نســاجی روزهایــی را می گذراند که 
بســیاری از واحدهای خود را به دالیل مختلف 
از دســت داده و چشــم امید این صنعت تنها به 
چند کارخانه که هنوز تولید را از دستور کار خود 

خارج نکرده اند، مانده است.
در ایــن شــرایط دیــدن کارخانه هایــی که 
توانســته اند با فرســودگی، کامل نبودن زنجیره 
تولیــد، کاهش مواد اولیه و کاهش ســرمایه در 
گردش مقابله کننــد و صدای تولید را به گوش 
لطف  از  خالی  برســانند،  شــهرک های صنعتی 
نیست. کارگران برای حفظ سالمت خود به دلیل 
صدای بلند کارخانه ها از وســایل ایمنی هنگام 
کار مانند گوشــی برخوردارند تا دچار مشکالت 
عصبی نشوند. شــاید در گام های نخست بازدید 
از خط تولید چیزی عاید بازدیدکننده نشــود اما 
کمی جلوتر نخ ها در حال تولید شــدن هســتند 
و رشته رشــته در بین ماشــین آالت پرپیچ و خم 
نســاجی دیده می شــوند. نخ هــا از چندین پیچ 
و خــم عبور می کنند و در نهایت ماشــین آالت 

نساجی آنها را دور دوک ها می ریسد.
بازدید کامل در کارخانه های پیشــرفته نساجی 
بیش از این چند ســطر طول می کشد اما آنچه 
باعث شــده این گزارش تهیه شــود شــرایط 
اســت.  فروش  بازار  بلکــه  نیســت  کارخانه ها 
بــازاری که به دلیل برخــی چالش ها در صنایع 
پایین دســتی تا حد زیادی از دست رفته و آینده 
خوبی پیش روی دوک های ریســیده نگذاشــته 
است. در واحدهای صنعت نساجی به طور عمده 
بیش از 400 نفر اشــتغال دارنــد. کارگرانی که 
صبح تا شــب با بوی مواد شــیمیایی و صدای 

بلند ماشــین آالت تولید که از داخل گوشی های 
ایمنی هم شــنیده می شود، دســت و پنجه نرم 
می کنند و چشم امیدشــان به فروش و تکمیل 
زنجیره تولید همین دوک های هزار رنگ است.

بــا این حــال برخــی از واحدها توانســته اند 
خودشــان زنجیــره تولیــد را کامــل کنند و با 
راه انــدازی صنایع پایین دســتی محصول تولید 
شــده کارخانه را به صنعتی دیگر وارد می کنند. 
هرچند این شــیوه تولید بیشترین ارزش افزوده 
را ایجــاد می کند و نوعی تضمیــن برای بقای 
واقعیت  امــا  درنظر گرفته می شــود  کارخانــه 
این اســت که تمام واحدهای نســاجی ظرفیت 
راه اندازی صنایع پایین دستی را ندارند و به این 

دلیل هم از چرخه تولید حذف شده اند.
پرسشــی که اکنون وجود دارد این اســت که 

واحدهــای باقی مانده در صنعت نســاجی با چه 
نوع سیاست گذاری توانستند از این بحران ها در 
امان بمانند؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش، 
صمــت در این گــزارش به بررســی دو واحد 
نســاجی قزوین کــه توانســته اند ظرفیت تولید 
خود را در بیشــترین حالت حفظ کنند، پرداخته 
است. مدیران این واحدها و مسئوالن صنعت در 
استان قزوین در دالیلی که برای بقای خودشان 
در این صنعت آورده اند، بر ٣ محور نوسازی، بها 
دادن به نیروی کار و نوآوری بیشــترین تاکید را 

داشتند.

آسیب پذیر صنعتی 
سیدحسن فلک فرســایی، مدیرعامل کارخانه 
دسترنج رضابافت با اشاره به اینکه نساجی یکی 

محورهای سه گانه برای رشد نساجی
نوسازی، بها دادن به نیروی کار و نوآوری
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از صنایع آســیب پذیر است، گفت: »متاسفانه در 
ســال های گذشــته قاچاق باعث شد بسیاری از 
کارخانه هــا تعطیل شــوند یا با ظرفیت بســیار 

کنند. « تولید  پایین 
فلک فرسایی با اشــاره به اهمیت تامین مواد 
ایــن صنعت به موضوع آتش ســوزی  اولیه در 
یــک واحــد پتروشــیمی در ماه های گذشــته 
اشــاره کــرد و در این باره گفــت: »واحدهای 
صنعت نســاجی در تامین مواد اولیه مشکالتی 
داشــتند که پــس از این ســانحه کارخانه های 
صنعت نســاجی در تامین مواد اولیه با مشکالت 
با احتساب برخی  البته  بیشتری روبه رو شــدند. 
سیاســت گذاری ها این مشــکالت اکنون کمتر 
شــده و برای واحدهایی که توان رقابتی باالیی 
ندارند، این چالش ها تاثیر بیشــتری دارد.« این 
تولیدکننده محصوالت بافتی و نســاجی با بیان 
اینکه بــرای حمایت از تولید بایــد هزینه ها را 
کاهــش داد، گفت: »اکنــون هزینه های تولید 
در کشــور باالست. بخشــی از این هزینه ها از 
طرف ســازمان و نهادهای دولتی وارد می شود 
که راهی جــز مذاکره با دولتمــردان برای آن 
وجــود ندارد. برخی دیگر از هزینه ها اما به دلیل 
مشــکالتی که در واحدهای صنعتی وجود دارد 
به کارخانه ها تحمیل می شــود. فرسودگی یکی 
از مهم ترین عواملی اســت کــه هزینه تولید را 
افزایــش می دهد و به تبــع آن محصول نهایی 

بود.« نخواهد  رقابت پذیر  نیز 
فلــک فرســایی با اشــاره به اینکــه صنعت 
نســاجی در زنجیــره تولید تــوان باالیی دارد، 
9 رشته- پایین دستی نساجی  گفت: »در صنایع 

صنعت وجود دارد. کمتر صنعتی را می شناســیم 
کــه این ظرفیت را داشــته باشــد. باید در نظر 
داشــت که وجود صنایع پایین دســتی بیشــتر 
برای اشــتغال زایی مزیت بســیار مهمی است. 
در صورتی که واحدهای نســاجی بتوانند دوباره 
در کشــور فعال شــوند، عالوه بر اشــتغال زایی 
کارخانه های نســاجی، در 9 رشته-صنعت دیگر 

داشت.« خواهیم  اشتغال زایی 

تولید ابتکار 
براســاس مشــاهده های خبرنــگار یکــی از 
واحدهای نســاجی اســتان قزوین در شــهرک 
صنعتی لیا که توانســته موانــع بزرگی در برابر 
ورود مشــکالت این صنعت ایجاد کند، کارخانه 
نفیس نخ است. این کارخانه با بها دادن به نیروی 
کار، نوآوری در تولید و حمله به بازار روند تولید 
را حفظ کرده و روبه گســترش فعالیت های خود 
دارد. به گفته مدیران این واحد تولیدی، یکی از 
سیاســت هایی که توانست مانع بروز بسیاری از 
مشکالت در این کارخانه شود، استراتژی حمله 
به بازار بود. بر اســاس گفته آنها، این استراتژی 
در دوره هایی که بازار با رکود مواجه می شــد، با 
قدرت بیشــتری اجرا شده و جلوی رکود بازار را 

می گرفت.
همچنیــن به گفته بســیاری از کارگران این 
کارخانه که در روند تهیــه این گزارش گفتگو 
می کردنــد، مدیــران ایــن کارخانه بــه تمام 
در  و  داده اند  اعضای تســهیالت خرید مسکن 
زمینــه خدمات رفاهی آنها مشــکلی با کارفرما 
ندارند. ایــن موضوع نیز از دیگــر محورهایی 
است که باعث شده بازدهی نیروی کار در این 
کارخانــه افزایش یابد و توانســته اند به طور ٣ 

کنند. کار  شیف 
محســن آهنگریان، مدیرعامــل نفیس نخ در 
شــهرک صنعتی لیا درباره این کارخانه توضیح 
داد: این کارخانه از سال ٨١ گشایش اعتبار شده 
و توانســته برای 600 نفر اشتغال زایی کند. وی 
با اشــاره به اینکه در ١4 ســال گذشته 5 طرح 
توســعه در این کارخانه ایجاد شــده گفت: در 
سال های گذشته ســودآوری به دلیل مشکالت 
موجود در صنعت نســاجی در اســتراتژی اصلی 
کارخانه حذف شــد و به جای آن، تامین حداقل 
٨0درصد رضایت طرف ها در اســتراتژی اصلی 

قرار گرفت.
عضــو هیئت  مدیــره انجمن صنایع نســاجی 
با اشــاره به اینکه ســال گذشــته و امسال با 
90درصــد ظرفیت تولید را ادامــه دادیم، گفت: 
در این مدت به دلیل مشکالت جدی در صنعت 
نســاجی اســتراتژی حمله به بازار انتخاب شد 
و این کارخانــه معطوف به تامیــن منابع حفظ 
اشــتغال و تولیــد کاالی جدیــد شــد. وی با 
پتروشیمی  به دلیل آتش سوزی  اینکه  به  اشــاره 
مشــکالت بسیاری در تامین مواد اولیه به وجود 
آمد، گفت: متاســفانه پس از این آتش ســوزی 
واحدهای صنعت نساجی برای تامین مواد اولیه 
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بسیاری  مشــکالت  با  پتروشــیمی ها  از طریق 
روبه رو شده اند. 

این عضو هیئت  مدیره انجمن صنایع نســاجی 
با اشــاره به اینکه سیستم ارزیابی عملکرد یکی 
از سیســتم هایی بود که توانســت به بقای این 
شرکت در شــرایط کنونی کمک بسیاری کند، 
افزود: سیســتم ارزیابی عملکرد )استفاده تلفیقی 
از ماشــین آالت مدرن و ماشــین آالت قدیمی( 
باعث شــد محصوالت فناورانه جدیدی به بازار 
ارائه شــود. آهنگریان از نخ نسوز، نخ خنک، نخ 
روکــش صندلی خودرو، نــخ روکش مبل و نخ 
آنتی باکتریال به عنــوان جدیدترین محصوالت 
تولیــد شــده نام  بــرد و در این بــاره گفت: نخ 
نســوز که با فناوری نانو تولید شده بود، اکنون 
تجاری ســازی و نخ خنک نیــز با هدف مصرف 

لباس های نظامی و ورزشی تولید شده است.

بحران زا عامل 
رضــا صفاری، معاون صنایع کوچک شــرکت 
فرسودگی،  قزوین  اســتان  شهرک های صنعتی 
کاهش ســرمایه در گــردش و تامین مواد اولیه 
دانست  نساجی  مشــکالت صنعت  مهم ترین  را 
و در این بــاره به صمت گفت: »واحدهای موفق 
صنعت نساجی در استان قزوین در شهرک های 
صنعتی هســتند و تامین زیرســاخت های تولید 
توانســته به این واحدها کمک کند تا مشــکلی 

باشند.« نداشته  این زمینه ها  در 
صفاری بــا بیــان اینکه در شــرایط کنونی 
کمبــود نقدینگی و تامین مواد اولیه بزرگ ترین 
موانــع توســعه برخــی از واحدهای نســاجی 
اســت، گفت: »البته کمبــود نقدینگی با برخی 
سیاســت گذاری ها قابل جبران و حل است اما 
فعالیت شــهرک های  از حوزه  اولیه  تولید مواد 

صنعتی و حتی بســیاری از کارخانه ها هم خارج 
است.«

بــه گفته صفاری، نیــروی متخصص، کاهش 
هزینه تولید و قیمت تمام شده تولید محصوالت 
باکیفیت مهم ترین محورهایی هســتند که باعث 
می شــود واحدهای تولیــدی از بحران هایی که 
به وجود می آیــد، در امان بمانند. دســته بندی 
واحدهای یک رشــته-صنعت به شیوه غیرفعال، 
نیمه فعــال و فعــال اســت. بحران هایی که در 
صنعت نســاجی بــه وجود آمده مانند ســیالب 
واحدهای نیمه فعال را نه به حاشــیه رانده بلکه 
به طور کل از چرخه تولید حذف کرده است. بر 
این اســاس، واحدهای صنایع نساجی که هنوز 
موجود  واحدهای  توانمندترین  از  تولید می کنند، 
در این صنعت هستند که مصداق آن نیز اشتغال 

متوسط 400 نفری است. 
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نــرخ بیــکاری بعد از تــورم دیگر شــاخص 
اقتصــادی بود کــه دولت یازدهــم در ابتدای 
ســال جاری از تالش برای تک رقمی کردن آن 
خبر داد. در ماه های اول ســال 95، علی ربیعی 
وزیــر کار دولت یازدهــم تک رقمی کردن نرخ 
بیکاری تــا پایان عمر این دولــت را به عنوان 
یکی از مصوبات شــورای عالی اشــتغال اعالم 
کــرد و حمایت از بنگاه های خرد و کوچک را از 
مهار  برای  وزارتخانه اش  برنامه های  اصلی ترین 

برشمرد. بیکاری 
پس از اعالم این مصوبه شورای عالی اشتغال 
دربــاره راه های موثر بر کاهــش نرخ بیکاری و 
تک رقمــی کردن آن نظرات متفاوتی از ســوی 
فعــاالن اقتصادی و صاحب نظران مطرح شــد. 
مصائب  اقتصادی دولت و از سوی دیگر بحران 
بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی آنقدر عمیق 
به نظر می رســید که بسیاری از رسانه ها اعالم 
خبر تک رقمی کردن بیکاری از ســوی دولت را 
ناشــی از عدم درک درست دولت از این بحران 
اجتماعی-اقتصادی دانســتند. خبرگزاری تسنیم 
در اوایل آبان ماه ســال جاری و پس از انتشــار 
گزارش مرکــز آمار از وضعیــت نیروی کار در 
این باره نوشــت: درحالی رییس جمهور دســتور 
تک رقمی شــدن نرخ بیــکاری را داده بود که  
مرکز آمار در آخریــن گزارش خود نرخ بیکاری 
در بهار امســال را با رشــد ١,4 واحد درصدی، 
١۲,۲ درصد و شمار رسمی بیکاران را ٣میلیون 
و ١49هــزار نفر اعــالم کرد. بر اســاس این 
گزارش طی بهار امســال، در مقایســه با بهار 
ســال گذشــته یک میلیون و ۲50 هزار نفر به 

عنــوان متقاضی جدید به جمعیت فعال کشــور 
اضافه شــد. انتشــار گزارش جدیــد مرکز آمار 
ایــران برکات زیادی داشــت، اول اینکه باعث 
شــد دولت بحــران بیکاری را قبــول کند و به 
جای اینکه مسئوالنش از هضم مشکل بیکاری 
ســخن بگویند، بپذیرند که واقعا بحران بیکاری 

به مرز هشدار رسیده است.
گفته های روحانی در آخرین همایش روز ملی 
بیکاری  درباره وضعیت  روســتاییان  و  عشــایر 
نشــان داد کــه دولت یازدهم عمــق بحران را 
درک کرده اســت اما از سوی دیگر به همراهی 
و همدلــی بیشــتری برای فائق آمــدن بر این 
مشکل نیاز دارد. روحانی در این همایش درباره 
بیکاری گفت: امســال بــرای اولین بار بیش از 
یک میلیون و ۲00 هزار نفر، متقاضی اشــتغال 
 بوده و وارد صحنه اشتغال شده اند. بدون تردید 

با امکانــات موجود نمی توان به ایــن تقاضاها 
پاســخ داد و همه باید  دســت به دست هم و با 
جذب ســرمایه داخلی و خارجی و ایجاد رونق، 
حرکــت بزرگــی را در این زمینه آغــاز کنیم  و 
باید دعواهــای کودکانه در کشــور خاتمه پیدا 
کنــد. امروز همه بایــد به فکــر معضل اصلی 
کشــور، یعنی عدم اشتغال و بیکاری نسل  جوان 
تحصیلکرده و به ویژه زنان و دختران باشــیم، 
چرا که متأسفانه براساس آمار، بیکاری دختران 
و زنان بســیار  باالتــر از آقایان اســت.  باید به 
فکر اشــتغال نسل جوان کشــور باشیم. اشتغال 
مشکل اصلی است. باید پیشنهاد و راه  حل داده 
و انتقاد کنیم و الزم اســت به جای حرف هایی 
که هیچ ارزشــی ندارد و صرفــا  ذهن مردم را 
مشوش  می کند، همه دست به دست هم داده و 
برادر و یاور هم باشــیم و همه برای نیکوکاری، 

اشتغال، اصلی ترین مسئله اقتصاد ایران
تک رقمی کردن نرخ بیکاری شدنی است؟
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پاکدامنی و پرهیزگاری  دست به دست هم داده 
و کشور را آباد کنیم. 

روحانی نمایندگان مجلس شورای اسالمی  را 
هم در این زمینه بی نصیب نگذاشت و در جلسه 
رای اعتماد به ســه وزیر پیشــنهادی آموزش و 
پرورش، جوانــان و ورزش و وزارت فرهنگ و 
بیکاری سخن  ارشــاد اســالمی درباره معضل 
گفت. روحانی گفت: در مســئله اشــتغال بسیار 
عقب هســتیم و ورود نسل جوان به بازار کار و 
نیروی فعال کار در بهار امســال کم سابقه بوده 
اســت. بیش از یک میلیون و ۲00 هزار نفر به 
عنوان نیروی فعال وارد بازار کار شدند در حالی 
که دولت باتوجه به شــرایط فعلــی اقتصادی، 
توان ایجاد اشــتغال خالص ســاالنه باالی یک 

ندارد. را  میلیون 
روحانی به نرخ ١۲,۲ درصدی بیکاری در بهار 
امســال هم اشــاره کرد و گفت: طبق گزارش 
مرکز آمار، اشــتغال خالص بهار امســال نسبت 
به بهار سال گذشته بیش از 700 هزار نفر بوده 

است، اما تا رســیدن به نقطه مطلوب یعنی یک 
میلیون و ۲00 هــزار نفر، حداقل 500 هزار نفر 
منفی است و این به آن معنای آن است که باید 
به  اشــتغال به عنوان موضوع اول کشور اهتمام 

باشیم. داشته  بیشتری 
درخواســت روحانی برای همدلی و همفکری 
بیشــتر با دولــت در حالی مطرح می شــود که 
فعــاالن بخش خصوصی بارها بــه مقدماتی که 
می توانــد به کاهــش نرخ بیکاری منجر شــود 
اشــاره کرده اند. محمدرضــا نجفی منش، رییس 
کمیســیون تســهیل کســب و کار اتاق تهران 
در گفتگــو با ســایت خبری اتــاق تهران جذب 
ســرمایه گذار، بهبــود فضــای کســب و کار و 
رســیدگی به نرخ سپرده و تســهیالت بانکی را 
ســه الزامی برشمرد که دولت روحانی باید برای 
تک رقمی کردن نــرخ بیکاری به آن توجه کند. 
نجفی منش در این باره گفت: دولت برای تحقق 
الزامات  وعده تک رقمی کردن نرخ بیکاری باید 
و مقدماتــی را در نظر بگیرد کــه یکی از آن ها 

تالش برای جذب ســرمایه گذار اســت. در این 
مسیر هم باید سه نکته در نظر گرفته شود. نکته 
اول اینکه ســرمایه بکارگرفته شــده باید دارای 
احترام، مشــروعیت و امنیت باشــد. اگر این سه 
مســئله در فضای اقتصادی برای سرمایه فراهم 
نباشد، فرصت های شغلی هم ایجاد نخواهد شد. 
نکتــه دیگر بهبود فضای کســب و کار کشــور 
است. رتبه ما االن از این نظر در دنیا ١١٨ است 
که می توانیــم با کمی تالش بــه رتبه زیر 50 
برســیم. این رتبه بر مبنای ١0 آیتم کسب شده 
که اگر در هر آیتم ۲ نمره ترقی کنیم بهبود پیدا 
می کنیم. در حال حاضر نمره سنگاپور از ١00 در 
این رتبه بندی ٨٣ است و رتبه بدترین کشور ۲6 
از ١00 و نمره ایران 54 از ١00. ســومین قضیه 
به آدرس دهــی غلطی برمی گــردد که به مردم 
می دهیم. ما با ایجاد شرایطی به مردم می گوییم 
که ســراغ کار تولیدی و مولد نروند و پولشان را 
در بانک بگذارند و سود ١٨تا ۲4 درصد بگیرند. 
در این شرایط نه گرفتار کارگر می شوند، نه بیمه 

و نه مالیات.
شــروع دوره پسابرجام و فراغت تقریبی دولت 
یازدهم از مذاکرات بین المللی باعث شــد دولت 
به مســائل داخلــی اقتصاد از جمله نرخ ســود 
بانکی و جذب ســرمایه گذار بیشــتر توجه کند. 
در ماه های گذشــته با توافق بانک ها نرخ سود 
تسهیالت و ســپرده بانکی به طور اسمی به ١٨ 
و ١5 درصد کاهش پیداکرده اســت و از سوی 
دیگــر مقامات دولتی از جذب ســرمایه خارجی 
خبــر می دهند اما به نظر می رســد بــا توجه به 
لغــو تحریم ها در ۲6 دی ماه ســال گذشــته و 
تنها گذشــت 9 ماه از آن و از سوی دیگر باقی 
ماندن تنها 4 ماه از ســال جــاری دولت زمان 
کمــی برای مهار بیکاری و افزایش فرصت های 
شــغلی در اختیار داشته باشد و در این زمان کم 
هرچند امکان تحقق وعده تک رقمی کردن نرخ 
بیکاری وجود ندارد اما فرصت برای پرداختن به 

مقدمات آن فراهم است.  
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ایران در گذشــته دارای مزیــت مواد اولیه در 
صنعت نســاجی و پوشــاک بوده است، اما نگاه 
نادرســت و برنامه ریــزی و مدیریت نامناســب 
سبب شده تا این صنعت در ایران بسیار عقب تر 
از جایــگاه حقیقی خود باشــد؛ به طوری که در 
یک نیمه ســال رقم صادرات پارچه ایرانی کمتر 
از ۲۲ میلیــون دالر باشــد. به گزارش ایســنا، 
بزرگ ترین مزیت صنعت نســاجی ایران امکان 
تامین مناســب مواد اولیه آن در داخل اســت و 
می توان مــواد اولیه مورد نیــاز این صنعت را 
با کیفیت و کمیت مناســب تامیــن کرد و این 
در حالی اســت که به گفته کارشناسان، بخش 
عمده قیمت تمام شــده صنعت نساجی یعنی بین 
۶۵ تا ۸۵ درصــد از کل قیمت را مواد اولیه آن 

می دهد. تشکیل 
سابقه ایران در تولید مواد اولیه صنعت نساجی 
نشــان می دهد که عالوه بر تامیــن نیاز داخلی 
به ویژه در  تولیدکنندگان نســاجی و پوشــاک 
بخش پنبه که جزو مواد اولیه طبیعی محســوب 
می شــود، امکان صادرات مــازاد این مواد اولیه 
به سایر کشــورها نیز وجود دارد؛ به طوری که 
ایران در گذشــته موفق به تولید ۲۵۰ هزار تن 
پنبه در ســال هم شده اســت که ۱۰۰ هزار تن 
آن صادراتــی بوده و این در حالی اســت که با 
از دســت دادن این مزیت اکنــون در موقعیتی 
هســتیم که به زحمت بخش کشاورزی قادر به 
تولید یک سوم از نیاز صنعت نساجی ایران است 
که همین امر عدم برنامه ریزی مناســب در این 

حوزه را نشان می دهد.

از ســوی دیگر برخی مواد اولیه مورد نیاز در 
صنعت نســاجی، مــواد مصنوعی یا تولیدشــده 
آنکه،  و جالب تر  پتروشــیمی ها هســتند  توسط 
پتروشــیمی های داخل نیــز عالقه مندند که به 
جای فروش محصوالت خــود به تولیدکنندگان 
داخلــی، آن را به کشــورهای دیگر صادر کنند. 
صادرات این مــواد در حالی صــورت می گیرد 
که به نظر می رســد، فــروش محصوالت با ارز 
سود  پتروشیمی  محصوالت  تولیدکنندگان  برای 
بیشتری دارد، اما قضیه آن جایی جالب می شود 
که زمانی کــه تولیدکنندگان بــرای خرید این 
محصوالت به صورت ارزی و با قیمت صادراتی 
هم ابــراز تمایل می کنند بازهــم تولیدکنندگان 

محصوالت پتروشــیمی بــه جای تامیــن نیاز 
داخل، ســعی در حفظ بازارهــای صادراتی خود 

دارند.
به ایــن ترتیب، عدم تامین مــواد اولیه مورد 
نیــاز، هدف گذاری نامناســب بخــش صنعت و 
تجارت، مدیریت ناکارآمد در ســطوح مرتبط با 
این حوزه، تحریم های وضع شــده علیه ایران، 
عدم توجه بــه نقدینگی و ســرمایه در گردش 
بخش نســاجی و بــه روزآوری آن و ... همه و 
همه سبب شده اســت تا جایگاه این صنعت در 
ایران به جای پیشرفت روزافزون، به افول برود 
و ایران نــه تنها به جایگاه حقیقی خود نرســد 
بلکــه جوالنگاه پارچه و پوشــاک قاچاق و فاقد 

مزیت هایی که از دست رفتند
نفس های بریده صنعت قدیمی نساجی
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گزارش

کیفی شود. هرگونه شاخص های 
بدل شــدن بازار نساجی و پوشــاک ایران به 
محل عرضه اجناس قاچاق و ارزان ســبب شده 
تا تولیدکنندگان نیز بیــش از پیش از پا درآیند 
و ایــن صنعت نیمه جان بــه صنعتی فلج تبدیل 
شــود. بر همین اساس گزارشــی از جدیدترین 
آمار صــادرات انواع پارچه های نســجی ایرانی 
به کشــورهای دیگر نشان می دهد که در شش 
ماهه نخســت سال جاری به رغم افزایش وزنی 
صــادرات، ارزش دالری آن نســبت بــه مدت 
مشــابه سال گذشته با کاهش همراه بوده است.

پایه گزارشــات مقدماتی گمرک جمهوری  بر 
اسالمی ایران در نیمه نخست امسال، ۳۲۷۵ تن 
انواع پارچه نســجی به کشورهای مقصد صادر 
شده است که ارزش این محموله های صادراتی 
بــه ۲۱ میلیون و ۵۷۶ هزار دالر می رســد، این 
در حالی اســت که در مدت مشابه سال گذشته 
۳۱۰۶ تن انواع پارچه از ایران صادر شــده بود 
و ارزش آن رقمی بیــش از ۲۲ میلیون و ۲۱۱ 

هزار دالر بوده است.

فارغ از اینکه قیمت هر کیلوگرم پارچه نسبت 
به ســال گذشــته با کاهش همراه بوده است، 
صــادرات ۲۱,۵ میلیون دالری پارچه در ســال 
جاری برای صنعتی کــه یکی از صنایع اولویت 
دار ایران به شــمار می رود، عددی حقیر به نظر 
می رســد. در میان کشورهایی که ایران به آن ها 
پارچه صادر می کند، کشور عراق که اکنون بازار 
خوبی برای انواع کاالهای صادراتی ایران است 
و مشــخص نیســت که این روند تا چه زمانی 
ادامه داشــته باشد، در رتبه نخست قرار دارد به 
طوری که بیــش از نیمی از کل صادرات پارچه 
ایــران یعنی ۱۳ میلیون و ۳۱۳ هزار دالر از آن 

به این کشور صادر می شود.
اما نکتــه جالب صــادرات دو میلیون و ۵۶۶ 
هــزار دالری پارچه به ترکیه ای اســت که خود 
یکی از قطب های صنعت نســاجی دنیا به شمار 
می رود، هرچنــد که در این بــاره پیش از این 
تولیدکنندگان ایرانی هــم گفته بودند که ترکیه 
پارچــه ایران را به دلیل کیفیت باال می خرد و با 
تولید پوشــاک مرغوب آن را با برند خود روانه 

بازارهــای بزرگ دنیا می کند؛ بــه عبارت دیگر 
چندان عجیب نیســت اگر پارچــه ای در ایران 
تولید شــده به ترکیه بــرود و پس از دوخت در 
این کشــور به عنوان پوشاک ترک بار دیگر به 

برگردد. ایران 
صــادرات پارچه بــه ترکیه نشــان از کیفیت 
باالی پارچه ایرانی و توان تولیدکنندگان داخلی 
کشــورمان دارد، اما این توان در سال های اخیر 
تحت الشــعاع تصمیمات و سیاســت گذاری های 
نادرست تصمیم ســازان بخش صنعت و تجارت 
ایران بوده اســت. با توجه بــه اینکه این روزها 
بیــش از پیش بر اهمیت بخش صنعت در ایران 
تاکید می شــود و صنعت نســاجی و پوشاک نیز 
در بین صنایــع اولویت دار وزارت صنعت، معدن 
و تجارت آمده اســت و از ســوی دیگر برخی 
برنامه هــا برای مبارزه با قاچــاق در این حوزه، 
شــاید بتوان به مرور این صنعــت از پا درآمده 
را بــه روزهای اوج خــود بازگرداند؛ صنعتی که 
می توانــد ایران را بــه تولیدکننده نخســت در 

منطقه و حتی در دنیا بدل کند.
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آقای دکتر مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی 
رییس جمهــور در نوزدهمین جلســه مورخ ۱۳ 
مهر ماه ۱۳9۵ هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی تهران گزارشی از 
وضعیت رشــد اقتصادی ســال ۱۳9۵ و عوامل 
موثــر در شــکل گیری آن ارائــه کــرد. اهم 
موضوعات قابــل تعمق در این گزارش عبارتند 

از: 
»اقتصاد کشور در ســال های اخیر، دربخش 
عرضــه با تنگنــای مالی و در بخــش تقاضا با 
افــت مواجه بوده اســت. بیــش از ۵۰ درصد 
تقاضای کشــور را مصرف خانوارها، ۱۲ تا ۱4 
درصــد را مصرف دولتی، ۲۵ تــا ۳۰ درصد را 
ســرمایه گذاری و مابقی آن را صادرات کشور 
تشــکیل می دهد. با مداخــالت بانک مرکزی 
تعدیل نرخ ســود حقیقی انجام شــد و ســهم 
پول از کل نقدینگی در مقایســه با سپرده های 
بلندمــدت روند تنزلی داشــته اســت. تقاضای 
مصرفی خانوارها بــا تمرکز بر کاالهای بادوام 
از قبیــل خــودرو افزایش یافته اســت. بخش 
مســکن نیز بــه تدریج از ابتدای ســال جاری 
تحــرک را تجربــه می کنــد. کل فعالیت های 
صنعتی و معدنی بورسی با رشد شاخص فروش 
9,۱ درصدی در سال جاری باالترین نرخ رشد 

از ســال ۱۳۸9 را دارد.نظر به لــزوم جدی به 
»ســرمایه گذاری خارجی« و اســتفاده از منابع 
خارجی بایستی بر روی سه مفهوم برون گرایی 
اقتصــاد، رقابت و فعالیت بخش خصوصی وفاق 
به  نسبت  فروش  رشــد  شــود.»افزایش  ایجاد 
تولید در بهار ســال ۱۳9۵ از تعداد رشته های 
صنعتــی محدودی مانند پتروشــیمی، خودرو و 

فلزات ریشــه می گیرد و لذا نرخ رشد اقتصادی 
۷ درصد« انتظار می رود. ســال جاری از نقطه 
نظر میزان رشــد، اشــتغال و تورم سال مهمی 
اســت. ســال ۱۳9۵ به عنــوان یــک بزنگاه 
تاریخی تلقی می شــود. »بیماری اقتصاد ایران 
رکود نیست، بلکه رشــد پایین می باشد و نباید 
کوتاه مدت  اقدامات  به ســوی  را  سیاست گذار 

احسان سلطانی پژوهشگر

رشد پایین اقتصادی، آیا همه ماجرا این است؟ )بخش اول(

گزارش ویژه
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جهت خــروج از رکــود ســوق داد«. بیماری 
رشــد پایین می تواند عمیق تر از رکود باشد و 
ســال ها اقتصاد را گرفتار کند. نســبت مخارج 
دولت به تولید ناخالص داخلی از ســال ۱۳۸۶ 
به بعد همواره روند نزولی داشته است. »دولت 
باید ســطح مخارج خود را افزایش دهد« چون 
دولت ضعیــف نمی تواند بخش خصوصی قوی 

کند.« ایجاد 
در گــزارش فوق الذکــر بــا کلی گویی روی 
بخش هایی جهت رشد تکیه شده است که خود 
بخشی از مشــکل و بحران به شمار می روند و 
از موضوعات اساســی و مهمی از قبیل اشتغال، 

بحران  درون زایی،  اقتصادی،  مولد  بخش های 
نظــام بانکــی، اضمحــالل طبقه متوســط و 

گســترش فقر غفلت به عمل آمده است.
در مباحث ارائه شــده، تالش اســت با ارائه 
امیدوارکننده،  چشــم اندازی رضایت بخــش و 
بخــش خصوصــی و مردم توجیه شــوند که با 
توجه به موقعیت زمانی بســیار حساس و مهم، 
درخواســت ها و مطالبات خــود جهت اصالح 
نامطلوب کنونی  وضعیت دشــوار و به شــدت 
را کنــار بگذارند و توقع چندانــی جهت انجام 
تغییــرات ســاختاری و بنیــادی و به خصوص 
خروج از رکود نداشــته باشــند.در جهت تبیین 

و تایید این موضوع »بیماری رشــد پایین« به 
عنوان تهدید اصلی ذکر شــده است، بی آن که 
مشخص باشد منظور از کاربرد این نوع ادبیات 
اقتصــادی در رابطــه با رکود چیســت. آن چه 
اقتصادی هفت درصدی مورد  به عنوان رشــد 
مباهات اســت و بر تداوم آن اصرار می شــود، 
رشد ناشی از صادرات مواد خام و اولیه از قبیل 
نفت، پتروشــیمی و فوالد می باشــد که توام با 
اقتصادی  فعالیت هــای  اســتمرار تعمیق رکود 
مردم و بخش خصوصی واقعی اســت و ارتباط 
معنــی داری با نیروهای مولد اقتصادی کشــور 
ندارد. در هیچ مکتب اقتصادی رشــد اقتصادی 
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تحت عنوان فروش ثروت های ملی )مواد خام 
و اولیه( تعریف نمی شــود. عواقب تلخ این نوع 
رشــد کاذب، بی کیفیت و ناپایــدار تا کنون دو 
مرتبــه در نیمه اول دهه پنجاه و دهه هشــتاد 
در اقتصاد ایران تجربه شــده اســت.هم اکنون 
سه سال از شــروع برنامه های خروج از رکود 
که تئوریســین اصلــی آنها جنــاب آقای دکتر 
این نکته  نیلی اســت، می گذرد. اظهار  مسعود 
که هنوز پس از گذشــت این زمان مکفی برای 
نباید  اقتصادی،  اوضاع  بهبود و اصالح نســبی 
جهت خروج از رکود سیاســت گذار را به سمت 
اقدامــات کوتاه مدت ســوق داد، خــود مبین 
شکســت برنامه ها و اقدامات خــروج از رکود 

می باشد.
برای ادامه بحث شایسته است تا جهت روشن 
شــدن بهتر موضوع و درک چرایی و چگونگی 
بــروز رکود تورمــی و چالش هــا و معضالت 
ســاختاری اقتصاد کشور، عوامل و دالیل آن با 
توجه به تحوالت اقتصاد نفتی دوره ۱۳۸۰-9۰ 

اجمالی شود. مروری 
نرخ رشد متوسط ساالنه تولید ناخالص داخلی 
۵,4 درصد در طی دوره 9۰-۱۳۸۰ که به مفهوم 
بزرگتر شــدن اندازه اقتصاد ایران به اندازه ۶۸ 
درصد در این دوره اســت، در نگاه اول تا حدی 
مطلوب به نظر می رســد، اما ضروری است به 
دو موضوع بسیارمهم و کلیدی اشاره شود، اول 
میزان رشد اقتصادی ایران در مقایسه با جهان 
و کشورهای منطقه و دوم کیفیت و ترکیب این 
رشد. در طی دوره ۱۱-۲۰۰۱ میالدی )متناظر 
با 9۰-۱۳۸۰ شمســی( اقتصاد چین، شرق آسیا 
و هنــد بــه ترتیــب ۱۷۵، ۱4۲ و ۱۱۰ درصد 
بزرگتر شــد و در همین حال کشورهای درآمد 
اغلب  و  ایــران(  اقتصادی  )هم گروه  متوســط 
کشورهای همسایه از رشــد اقتصادی باالتری 

بودند. برخوردار 
رشــد  ایجادکننده  عوامــل  ترکیب  بررســی 
اقتصــادی دوره 9۰-۱۳۸۰ جهت فهم و درک 
کیفیت آن ضروری است. »مسکن و مستغالت« 

با ســهم ۲4 درصد و پس از آن »بازرگانی« و 
»خــودرو و حمل ونقل جــاده ای« با به ترتیب 
۱۶ و ۱4 درصــد از کل تولیــد ناخالص ایجاد 
شده در دوره 9۰-۱۳۸۰، در مجموع ۵4 درصد 
از رشــد اقتصادی را شامل شــدند. بخش های 
مهم اقتصادی دیگــر به ترتیب عبارت از نفت، 
ارتباطات )۱۱  پتروشیمی )۱۲ درصد(،  معدن و 
درصــد( و بانــک و بیمه )۶ درصد( هســتند. 
ضمن آن که اندازه و تناســب بین عوامل رشد 
اقتصادی منطقی به نظر نمی-رســد، مشخص 
اســت که چگونگــی توزیع آنها نیز به شــدت 

است. بحث انگیز 
تولید ســاختمان و اســتفاده از آن با ســهم 
۲4 درصــد از کل تولید ناخالــص ایجادی در 
صدرایجاد رشــد اقتصادی قرار دارد. این بخش 
ســهمی بین ۱۲ تا ۱۸ درصــد از اقتصاد اغلب 
کشــورها و به خصوص توســعه یافتــه را به 
خود اختصاص داده اســت. ســهم ساختمان و 
داخلی کشورهای  ناخالص  تولید  از  مســتغالت 
ژاپــن، کره جنوبی، چین و ترکیه به ترتیب ۱۲، 

۱۳، ۱۳ و ۱۶ درصــد اســت. موضوع مهم در 
درآمد اقتصادی ســاختمان و مســتغالت وجود 
زیربخش هــای زیــاد بی کیفیت و یــا با تراز 
منفی اقتصادی از قبیل ســاختمان های لوکس، 
کشاورزی(،  زمین های  نابودی  )با  ویالســازی 
اجــرای طرح مســکن مهر و سدســازی های 

می باشد. زیست  محیط  مخرب 
مونتــاژ خودرو بــا قطعات اغلــب وارداتی و 
اســتفاده از آن )حمل ونقل جاده ای( به ترتیب 
۶ و ۸ درصــد از کل ایجاد تولیــد ناخالص را 
شــامل می شــود. تولید نزدیک به ده میلیون 
خودرو با فن آوری از رده خارج شــده و کیفیت 
پاییــن، تــوام با آلودگــی هــوا، ترافیک، نرخ 
باالی مصرف ســوخت و تلفات انسانی و مالی 
باالیی بوده اســت. اگر ارزش اقتصادی فعالیت 
این بخــش با اندازه گیری ابعــاد و جوانب آن 
و زیان های حاصله به درســتی محاسبه شود، 
قطعًا نتیجه کامــال متفاوت خواهد بود. در این 
رابطه الزم است اشاره شود طبق گزارش بانک 
جهانی در ســال ۲۰۱۱ میالدی، ایران از لحاظ 
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میزان ســرانه مرگ ومیر ناشــی از تصادفات و 
آلودگی هوای ناشــی از خودروهای سواری در 
زمره پنج کشور اول جهان بوده است. در بخش 
حمــل ونقل جاده ای ضمن آن که رانت انرژی 
)سوخت( منجر به افزایش بی کیفیت سهم این 
بخش از تولید ناخالص داخلی گردید، از ســوی 
دیگر ایــن رانت به عنــوان ارزش افزوده این 

بخش در نظر گرفته شده است.
وجود رانت گسترده در بسیاری از بخش های 
اقتصادی، محاســبات تولیــد ناخالص داخلی را 
با خطا روبــرو می کند. قاعده محاســبه تولید 
ناخالــص صنعتی بر این روال اســت که بطور 
)داده(  انــرژی  اولیه و  کلی هزینه هــای مواد 
از درآمد فروش )ســتانده( کم شــود تا ارزش 
افزوده )یا به عبارتی تولید ناخالص( به دســت 
آید. در محاســبه ارزش افزوده اقتصادی صنایع 
بخش  که  انرژی/نفــت/گاز  هزینــه  انرژی بر، 
مهم داده را تشــکیل می دهد به بهای بســیار 
پایین تر از قیمت هــای جهانی و بهای فروش 
)ســتانده( به بهای بازار در نظر گرفته می شود. 

بنابراین واضح اســت در مورد صنایع انرژی بر 
و متکی بــه منابع از قبیل پتروشــیمی، فلزات 
اساســی، پاالیشگاهی و ســیمان، رانت اعطاء 
شــده به آنها تحــت عنــوان ارزش افزوده در 
حســاب های ملی منظور می گردد. در شرایطی 
کــه بخش های بانکی و بیمه، خودروســازی و 
صنایع شیمیایی به ترتیب ۶,۳، ۶ و ۳,۶ درصد 
از ایجاد تولید ناخالص را شــامل شــدند، سهم 
بخش های بســیار مهم »کشــاورزی«، »برق، 
آب و گاز« و »خدمــات عمومــی و اجتماعی« 

به ترتیب ۳، ۱,۶ و ۱,۳ درصد است.
-9۰ از موضوعات بســیار مهــم دوره  یکی 
انرژی بر به شــمار  ۱۳۸۰ رشــد صنایع رانتی 
مــی رود. مصرف کل انــرژی در این دوره ۷4 
درصد رشــد کــرد و در شــرایطی که مصرف 
انــرژی بخش صنعت )بدون احتســاب خوراک 
نرخ  ۱۱۷ درصد رشد داشت،این  پتروشیمی ها( 
برای کلیه بخش هــای اقتصادی دیگر )اعم از 
خانگی، تجاری، حمل و نقل و کشــاورزی( بین 
۵۱ تــا ۵۶ درصد بود. با توجه به میزان رشــد 

اقتصــادی ۶۸ درصدی و رشــد مصرف خانوار 
۷4 درصدی، مالحظه می شــود که در بخش  
خانگی مصرف انرژی بهبود یافته است. برآورد 
می شود بخش صنعت مســئول مستقیم و غیر 
مســتقیم در حــدود نیمــی از مصــرف انرژی 
تولید  پتروشــیمی، فوالد و  باشد. صنایع  کشور 
فرآورده هــاي نفتــي نیمی از مصــرف انرژی 
صنعت کشــور را به عهده دارند. بخش صنعت 
در عین حال ۳۵ درصد از کل انرژی الکتریکی 
کشور را مصرف می کند که نیمی از آن مربوط 

پتروشیمی می گردد. به دو صنعت فوالد و 
درآمدهــای کالن نفتی دردوره 9۰-۱۳۸۰ با 
رشــد نمایی صادرات مواد خام و اولیه معدنی و 
صنعتی توام بود. صادرات ســنگ و کنستانتره 
آهن با ۲۰۰ برابر افزایــش از ۱۲ میلیون دالر 
در ســال ۱۳۸۰ به ۲,4 میلیارد دالر در ســال 
۱۳9۰ بالغ گردید. از کل صادرات سنگ آهن و 
کنستانتره 99 درصد آن به چین انجام شد. این 
حجم بزرگ از صادرات توام با تخلفات وســیع 
صادراتی به میزان حــدود ۵ میلیارد دالر )کل 

دوره 9۳-۱۳۸۳( است.
افزایش صادرات مــواد خام و اولیه و واردات 
گســترده کاالها توام با بروز فساد، پولشویی و 
تخلفات کالن گمرکــی و قاچاق بود. تحقیقات 
و محاســبات نشــان می دهدکــه در کل دوره 
با  صادراتی/وارداتی  تخلفات  حجم   ،۱۳۸۰-9۰
کشور امارات متحده عربی به ۱4۸ میلیارد دالر 
بالغ گردید.. در ســال ۱۳9۰ )متناظر با ۲۰۱۱ 
این  از  واردات کاالهــای مصرفی  میــالدی(، 
کشــور با ۷۵ درصد کم اظهــاری و مواد اولیه، 
کاالهای ســرمایه ای و مواد غذایی با به ترتیب 
۱۲۸، ۳۱ و ۱۶9 درصــد بیش اظهــاری همراه 
بود. با وجود ۷۵ میلیارد دالر تراز تجاری منفی 
با امارات متحده عربی در کل دهه هشتاد، این 
کشــور بیش از آن که پلی برای صادرات باشد، 
به کانون تجارت ســیاه برای ایران تبدیل شد. 
واردات از چیــن در دوره 94-۱۳۸4 توام با 4۶ 
میلیــارد دالر تخلفات وارداتی بود. الزم به ذکر 
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اســت که فســاد و تخلفات به مراتب کمتر در 
ایران کشــورهای توســعه یافته  رابطه تجاری 
وجود دارد کــه به علت قوانین و مقررات حاکم 

بر نظام مالی و تجاری این کشــورها است.
در مجمــوع چهــار موضــوع مهم در رشــد 
اقتصادی دوره 9۰-۱۳۸۰، وجود دارد. )۱( نرخ 
رشــد پایین تر نسبت به کشورهای هم ردیف و 
همســایه، )۲( ترکیب کم کیفیــت و نامطلوب، 
)۳( ســهم غالب نیروهای نامولد و رانت و )4( 

برآوردی.  و  اشکاالت و خطاهای محاسباتی 

اقتصــادی دوره  ده رونــد و شــاخص مهم 
9۰- ۱۳۸۰ به شرح ذیل می باشد:

)۱( افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات 
نفــت خام به میزان ۶ برابــر و به تبع آن افزایش 
ســهم نفت از ۱4 درصد تولید ناخالص داخلی به 

۲۵ درصد )۸۰ درصد افزایش(

)۲( افزایــش بودجــه دولت توام بــا افزایش 
ســطح تصدی گری و کاهش میــزان وظایف 

کمیتی حا

)۳( افزایــش ۵ برابــری واردات همراه با ۵ 
برابر شــدن واردات از کشــورهای تولیدکننده 
ارزان آســیایی نسبت به کشورهای توسعه یافته

)4( گســترش و شــیوع فعالیت هــای نامولد 
رانتی در همــه بخش ها و الیه هــای اقتصاد 

مولد بخش های  تضعیف  با  همراه 

)۵( ظهور و رشــد سرطانی سه وجهی مخرب 
)مســتغالت(، سوداگری  نامولد ســفته بازی  و 

)بانکی( )واردات( و رباخواری 

)۶( بروز بیمــاری اقتصادی هلندی و افزایش 
بی ســابقه بهای زمین و مســکن توام با سطح 

ساختمان بخش  در  سرمایه گذاری  باالی 

بانک هــای  فعالیــت  )۷( رشــد تصاعــدی 
مازاد، شبه پول  نقدینگی  با رشد  توام  خصوصی 

سرمایه گذاری سپرده های  و 

)۸( رشــد باالی صادرات مواد خــام و اولیه 
صنعتی

)9( افزایــش میزان ســرمایه گذاری و حجم 
فعالیت های صنعتــی متکی به رانت )انرژی و 
ســایر( و کاهش نسبت ارزش افزوده )به ارزش 

صنعتی تولیدات( 

)۱۰( عدم ایجاد اشــتغال مولــد )کاهش در 
طی ســال های ۱۳۸۵ تا ۱۳9۰( و ثبات میزان 

اشتغال در دوره ۱۳۸4-9۲

جوزف شــومپیتر گفته است رشــد اقتصادی 
هر کشــوری مرهون تــالش کارآفرینان بوده 
و غفلت از ســرمایه های اجتماعــی و اتکاء به 
عقب ماندگی  باعث  ماشــین آالت  و  ســرمایه 

کشــورها از روند رشــد و توســعه می شود. او 
کارآفرینان  ابتکارعمل هــای  داشــت  عقیــده 
موجبــات ســرمایه گذاری ها و اشــتغال جدید، 
افزایــش تولید و رونــق اقتصــادی را فراهم 
می آورد. بر همین باور می توان علت اساســی 
بروز رکود اقتصادی کشــور را در اتکای هر چه 
بیشــتر به درآمدهای نفتی و تضعیف نیروهای 
مولــد و کارآفرین دانســت. تنها عامل رشــد 
اقتصــادی )کاذب و بی کیفیــت( دهه هشــتاد 
تزریــق درآمدهــای فزاینده نفتی بــود که به 
اقتصاد وابســته بــه آن نیرو می بخشــید. در 
نهایت حتی بــدون تحریم ها نیز اقتصاد کاذب 
نفتی به نقطه ایســتایی و فرو ریزش می رسید.

پس از اســتقرار دولت یازدهم، اشتباه بزرگ 
این بــود که به جــای تکیه بر نیــروی کار و 
خالقیــت داخلی بــرای به حرکــت درآوردن 
اقتصــاد، دولت بــا خوش بینی به امید کســب 
منابع مالی از طریق دارایی های بلوکه شــده و 
رفع تحریم ها نشســت. جهت شناخت و تبیین 
معضالت و چالش های اقتصادی، مشــاور عالی 
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اقتصادی دولــت اقدام به تهیــه طرحی تحت 
عنوان »چرایی بروز رکود تورمی و راهکارهای 
غیرتورمــی خروج از آن« در ســال ۱۳9۳ کرد 

که بعضی از ارکان مهم آن به شرح ذیل است: 

- ایجاد رکود از بخش عرضه

- تعیین بخش های پیشــران صادرات غیرنفتی، 
بهینه ســازی مصرف انرژی، مسکن و بنگاه های 
پیشرو در بازار داخلی )نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع 

معدنی( جهت خروج از رکود

- دامــن نزدن به بیماری اقتصادی هلندی به 
واسطه هزینه کردن دالرهای حاصل از فروش 

نفت
)بنگاه های  اشــتغال زا  فعالیت های  - توسعه 

متوسط( و  کوچک 

- عدم امکان بهبــود درآمد خانوار با افزایش 
حجم پول و در نتیجه مهم ترین راهکار رشــد 

اشتغال جدید. ایجاد  از طریق  تقاضا 

این طرح دچار تناقضات و نقاط ضعف مهمی 
می باشد.  ذیل  موارد  شامل 

)۱( رکود هم در بخش عرضه و هم در بخش 
تقاضا به وقوع پیوســته بــود، چنان چه میزان 
مصرف حقیقی خانوارها از ســال ۱۳۸۶ به بعد 
رشد نداشــت و از سال ۱۳9۱ شروع به سقوط 

کرد. 

)۲( از یک ســو در مقام تجویز هزینه نکردن 
دالرهای حاصل از نفت )دامن نزدن به بیماری 
اقتصادی هلندی( توصیه شــد و از سوی دیگر 
در مقام عمل راهکارهای متنوعی جهت کسب 
هر چه بیشتر درآمدهای ارزی و تزریق آنها به 
خروج  پیشران  بخش های  عنوان  تحت  اقتصاد 

ارائه گردید.  از رکود 

)۳( بنگاه هــای بزرگ دولتی و شــبه دولتی 
متکی بــه منابع طبیعی و انــرژی  )نفت، گاز، 
پتروشــیمی، صنایــع معدنــی و ...( به عنوان 
در  آن هم  معرفی شــدند،  اقتصــاد  پیشــران 
شــرایطی کــه ایــن بنگاه ها ارتبــاط چندان 
قدرتمنــدی با اقتصاد داخلی و ایجاد اشــتغال 
ندارنــد. فعالیت هر چه بیشــتر ایــن بنگاه ها 
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منجــر به افزایش درآمدهــای ارزی و واردات 
کاالهای تولیدی کشــورهای دیگر شد که در 
اصل همان ادامه روندهای پیشــین اســت. در 
شــرایطی که پس از تحریم هــا و بروز رکود 
اقتصــادی، صنایع انرژی بر با ۶ درصد رشــد 
مثبت در ســال ۱۳9۲ نســبت به سال ۱۳9۰ 
اصوال دچار مشکل رکود نشدند، این ۱9 رشته 
صنعتی کمتر انرژی بر بودند که با رشــد منفی 
۲4 درصد از سال ۱۳9۱ وارد رکود شده بودند. 

انرژی در کنار  )4( صرفه جویی در مصــرف 
انرژی بر  صنایــع  فعالیت  افزایــش  از  حمایت 
یکی از راهکار کلیدی خروج از رکود است، آن 
همدر شــرایطی که صنایع )رانتی( مهم-ترین 

مصرف کننده و مسئول اتالف انرژی در کشور 
هســتند. )۵( بخش مســکن به عنوان یکی از 
پیشــران های خروج از رکود معرفی شــد، آن 
هم در شرایطی که با رشد باالی ارزش حقیقی 
نامتناســب و ارزش اسمی نامتعارف، خود یکی 
ایجاد رکود محسوب می شد. از مسببان اصلی 
به نظر می رسد طراحان بسته خروج از رکود، 
بیش از هر چیــز در صدد تحریــک اقتصاد با 
تزریــق منابع پولی از محــل درآمدها و وصول 
مطالبات نفتی بودنــد که در تناقض با مقدمات 
گــزارش در زمینه عدم اتکاء بــه این درآمدها 
برای کنترل تــورم و خروج از رکود و از طرف 
دیگر ادامــه تجربیات تلخ دولت های پیشــین 
اســت. هر چند در مقام توصیــف و تحلیل به 

پــاره ای از معضــالت اقتصادی دهه هشــتاد 
اشاره شده است، اما در مقام تجویز در مجموع 
کم و بیش بر ادامه ســاز و کارها، مناســبات و 
روندهای مخرب پیشــین تاکید و راه حل ها و 
راهکارهای ساختاری و بنیادی متناسبی توصیه 
نشده اســت. چنان چه پیش بینی می شد بسته 
بنگاه های  تــا حدی وضعیــت  از رکود  خروج 
بزرگ دولتی و شــبه دولتی را بهبود بخشــید، 
امــا رکود در صنایع کوچک و متوســط و دیگر 
بخش هــای اقتصــاد به حدی عمیق شــد که 
شــدت کاهش توان مصرف عامه مردم صنایع 
بزرگ از قبیل خودروسازی و بخش هایی مانند 

تاثیر خود قرار داد.  مسکن را تحت 
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چکیده
در ایــن مقاله مزیت و تجارت درون صنعتی )IIT( پنج کشــور جمهوری 
چک، مجارســتان، لهســتان، رومانی و ترکیه در بازار صنعت نســاجی و 
پوشاک با استفاده از شــاخص های مزیت نسبی )RCA( و تجارت درون 
صنعتی طی ســال های ۲۰۰۲ الی۲۰۱۳ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته 

است.
نتایج نشــان می دهد کشــور های ترکیه و رومانی با توجه مزیت نسبی 
در بازار صنعت پوشــاک جهان علي الخصوص ترکیه با ارائه یک ســاختار 
تخصصی نقش به ســزایی در تجارت درون صنعتی این صنعت ایفا می کند.

RCA، IIT، پوشاک و نساجی واژه های کلیدی: 

مقدمه
صنایع نســاجی و پوشــاک از قرن های ۱۸ و ۱9 میــالدی خصوصا در 
کشــورهای با نیروی کار ارزان قیمت در توسعه و رونق اقتصادی کشور ها 

نقش قابل توجهي دارد. 
هدف از ایــن مطالعــه تجزیه و تحلیــل الگوهای تجــاری و تغییرات 
صادرکنندگان عمده صنایع نســاجی و پوشاک اروپاي شرقی در کشورهای 
ترکیــه، جمهوری چک، لهســتان و مجارســتان که از اعضای ســازمان 
همکاری اقتصادی و توســعه )OECD( به همراه کشور رومانی با استفاده 
از RCA و IIT و بررســی موفقیت در صادرات این کشــورها نســبت به 
 OECD صادرات جهانی طی ســال های ۲۰۱4 الی ۲۰۱۵ می باشــد. مقر
در پاریس اســت که به عنوان باشگاه کشورهای ثروتمند، مرکز پژوهشی، 

موسســه نظارتی و دانشگاه غیر آکادمیک یاد می شود.
تشــکل OECD در ۱4 دسامبر ســال ۱9۶۰ با امضای یک کنوانسیون 
۲۱ ماده ای تاســیس شــد که هم اکنون ۳۰ کشور عضو دارد. این سازمان 
به عنوان یکی از تاثیرگذارتریــن نهادهای اقتصادی جهانی مجمعی برای 
کشورهای هم فکر به منظور بحث و بررسی، ایجاد و پاالیش سیاست های 

اقتصادی و اجتماعی آنها فراهم آورده اســت. ســازمان مذکور با ارزیابی 
تجارب مشــترک اعضا و جســتجوی راه حل برای مشــکالت مشترک از 
طریق هماهنگ کردن سیاســت های داخلی و بیــن المللی به آنها کمک 

می کند.
تجارت درون صنعتی پدیده ای است که در سال های اخیر وارد بحث های 
تجارت بین الملل شده است. این نوع تجارت زمانی اتفاق می افتد که یک 
کشــور کاالها یا خدماتی را که در یک صنعت مشابه تولید شده اند به طور 
هم زمان صادر و وارد کند. کشــورهای صنعتی از سطوح باالتر IIT نسبت 

به کشورهای در حال توسعه برخوردار می باشند. 
حجم صادرات در کشــورهایی که صــادرات موفقیت آمیزی داشــته اند 
)آســیای شــرقی و کشــورهای تازه صنعتی شــده( باعث افزایش سریع و 

IITآنها شده است. قابل توجهی در سطوح 

RCA و IIT تاریخچه

IIT تاریخچه 
برای نخستین بار در سال ۲۰۰۳ عوامل تعیین کننده IIT را در خدمات بیمه 
ای مورد بررســی قرار داده اند. شــرکت های چند ملیتی بیمه باعث افزایش 
خدمات بیمه ای می شــوند. ینِر کاندوگان در سال ۲۰۰۳ عوامل تعیین کننده 

تجارت درون صنعتی کشورهای در حال گذار را بررسی کرده است.
رود فالوی در ســال ۲۰۰۳ به تجــارت درون صنعتی بین کشــورهای 
نامتقارن با شــرکت های ناهمگن پرداخته اند. یافته های آنان نشان می دهد 
که در اقتصاد بســته، کشــورهای نامتقارن نرخ های عدم موفقیت یکسانی 
بین ورود به صنعت و متوســط ســود و درآمد صنعت دارنــد. اگر هزینه ها 
به طور یکســان بین این کشورها توزیع شــده باشد، کشور بزرگ تر تعداد 
وارد شــوندگان بیشتری دارد و مصرف کنندگان آن کشور نیز رفاه باالتری 
دارند؛ زیرا تعداد شــرکت های آن بسیار زیاد است که داللت بر قیمت کل 

پایین تر دارد.

مزیت نسبی صنعت نساجی و پوشاک در شرق اروپا
تهیه و تنظیم: آذر ملکی- محمود حکمتیان کارشناسان دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت
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RCA تاریخچه 
موضوع مزیت نســبی در ابتدا توسط آدام اسمیت در ادبیات تجارت بین 
الملــل مطرح شــده که در واقع به وســیله آن، علت تجارت تبیین شــده 
است. بر طبق نظریه اســمیت چنانچه کشوری بتواند کاالیی را ارزان تر از 
کشــور دیگری تولید کند و کشــور مقابل نیز کاالی دیگری را ارزان تر از 
کشــور نخست تولید کند، هریک از کشــورها در تولید کاالیی که ارزان تر 
تولید کــرده اند مزیت دارند. بنابراین هریک از کشــورها چنانچه مبادرت 
بــه صدور کاالیی که در آن مزیــت دارند و ورود کاالیی که در آن مزیت 
ندارنــد بکنند، هر دو کشــور از این مبادله نفع خواهنــد برد )اصل مزیت 

مطلق آدام اسمیت )۱۷۷۶((.
بـــرای اولـین بار الیـــزنر به ارایــه الــــگویی با عنوان مزیت نسبی 
آشــکار شــده )RCA( پرداخته و از این شــاخص برای برآورد ســنجش 

عملکرد صادراتی کشــورها و کاالهای منتخب استفاده کرد.

بررســی درآمد سرانه سالیانه در کشورهای منتخب
با نگاهي به آمار بانک جهاني درآمد ســرانه سالیانه )GNI( درآمد و رتبه 
۵ کشــور منتخب )جمهوری چک، مجارســتان، لهستان، رومانی و ترکیه( 

مابین ۱۷۳ کشــور جهان طی سال ۲۰۱۳ به شرح جدول)۱( می باشد:
درآمد ســرانه سالیانه )GNI( در کشورهاي جهان طی سال ۲۰۱۳ نشان 
می دهد، جمهوری چک از میان ۱۷۳ کشــور در این رتبه بندي، با ســطح 
درآمد ســرانه ۱۷949 دالر در رده 44 قرار دارد که در میان کشــورهای 

منتخب مجارســتان و لهستان در رتبه های بعدی قرار دارند.
طی بررسی های به عمل آمده از سایت ITC همان گونه که در جدول)۲( 
مشــاهده می کنید در ســال ۲۰۱4 کشــور ترکیه در رتبه نخست صادرات 
کاالهای نســاجی و پوشاک در بین کشــورهای منتخب و رتبه هفتم دنیا 
به ارزش بیش از۳۰ میلیارد دالر قرار دارد و بعد از آن کشــورهای لهستان 
و رومانــی با بیــش از 9 و ۷ میلیارد دالر قرار دارنــد. همان گونه که در 
جدول )۲( قابل مشاهده است کشورهای ترکیه و 
رومانی به ترتیب ۲۰ و ۱۱ درصد از کل صادرات 
آنهــا را صادرات کاالهای نســاجی و پوشــاک 

می دهند. تشکیل 
در این بین کشــور ترکیه رتبه هفتم دنیا و رتبه 
اول کشــورهای منتخب را در بخش نســاجی و 
پوشــاک به خــود اختصاص داده و کشــورهای 
لهســتان، رومانی، چک و مجارستان در رتبه های 

بعدی قرار دارند.
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مهم تریــن محصــوالت صادراتی نســاجی و 
منتخب  کشور های  پوشاک 

مهم ترین محصوالت صادراتی نساجی کشور منتخب طی 
بررسی های به عمل آمده از سایت ITC  همان گونه که در 
جدول )۳( قابل مشــاهده است کشورهای ترکیه، لهستان و 
رومانی پوشاک اولویت اول صادراتی آن ها در بخش نساجی 
و پوشاک بوده وکشــورهای چک و مجارستان اولویت اول 
صادرات نســاجی، انواع کفش می باشد. شــایان ذکر است 
که کشور آلمان شــریک عمده صادراتی کشورهای منتخب 

می باشد.
در ادامه کل صادرات نساجی و پوشاک کشورهای منتخب 
طی سال ۲۰۱۱ الی ۲۰۱4 در شکل)۱( قابل مشاهده است.

روش شناسی
 )IIT( و تجــارت درون صنعتی )RCA( شــاخص های مزیــت نســبی
صادرات نساجی و پوشاک در کشــورهای منتخب طی سال های ۲۰۱4 و 

۲۰۱۵ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نسبی مزیت  تعریف 
مزیت نســبی عبارت است از توانایی یک کشور در تولید و صدور کاالیی 
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با هزینه نســبی کمتر و قیمت ارزان تر. به این مفهوم که هر کشــوری که 
در کاالی خاصی مزیت نســبی دارد، در تولید و صادرات آن کاال تخصص 
پیدا خواهد کرد و در مقابل، کاالهایی را که در آنها مزیت نســبی ندارد از 

سایر کشــورها وارد خواهد کرد تا نیاز متقاضیان را پاسخگو باشد.
 اگر این تعریف از مزیت نســبی را بپذیریم، در آن صورت وجود صادرات 
می تواند نشــان دهنده مزیت نســبی در کاالهای صادراتی و وجود واردات 
نشــان دهنده عدم مزیت نســبی در کاالهای وارداتی باشــد. ولی ماهیت 
آمارهــای تجارت بین المللی به گونه ای اســت کــه در ارزیابی تجربی از 
مزیت نسبی بر حسب کاالها مسائل و مشکالتی را پدید می آورد. براساس 
این اطالعات، اغلب کشــورها هم صادرکننــده و هم واردکننده یک گروه 
خــاص از کاالها می شــوند لذا اندازه گیری هــای واردات و صادرات را به 
عنوان یک شــاخص مســتقیم از مزیت یــا عدم مزیت نســبی بی اعتبار 
می کند. بعالوه، جریان های حقیقی تجارت بین الملل نســبت به شــرایط 
ایده آل تجــاری )الگوهای مزیت نســبی در محیط تجارت آزاد( بســیار 

است. پیچیده تر  و  متفاوت 

چهار حالت برای بررســی مزیت نســبی می توان در نظر گرفت )مزیت 
چهارگانه(: نسبی 

۱( مزیت نسبی بالفعل اســمی: قیمت ها جاری )وضعیت موجود( است و 
تولید کاال در مرز تعریف شــده محقق شده است.

۲( مزیت نســبی بالفعــل حقیقی: قیمت ها ســایه ای یــا حقیقی )وضع 
مطلوب( اســت و تولید کاال در مرز تعریف شده محقق شده است.

۳( مزیت نســبی بالقوه اســمی: قیمت ها جاری است و تولید کاال در مرز 
است. نشده  تعریف شده محقق 

4( مزیت نســبی بالقوه حقیقی: قیمت ها سایه ای یا حقیقی هستند و تولید 
کاال در مرز تعریف شده محقق نشده است.

حالــت چهارم، وضعیت مطلوب را از همه جهات متعارف، مورد توجه قرار 
می دهد یعنــی وضعیتی را که صنعت یا محصولی خاص توانایی رســیدن 

به آن را دارد.
اندازه گیری شــاخص )RCA( در کشــورهای منتخب در صنایع خاص 
کاربــرد دارد و این اندازه گیری تــالش  می کند تا در حال حاضر موفقیت 
کشــورها در صادرات نســبت به جهان و یا یک گروه از کشــورها مورد 
بررســی قرار دهد. در مورد مزیت نســبی یک کشور، اگر RCA< ۱ باشد 

نشــان دهنده رقابت پذیری باال و اگر RCA >۱باشــد بیانگر ضعف مزیت 
نسبی در آن کشور است.

تجارت درون صنعت
تجارت درون صنعت، مقدار ارزش صادرات یک صنعت که دقیقا منطبق 
با واردات همان صنعت اســت. روشن است که تجارت درون صنعت ارزش 
کل تجارت پس از کســر خالص صادرات و واردات یک صنعت اســت. به 
منظور سهولت مقایســه این معیار برای صنایع وکشورهای مختلف، آن را 
بــه صورت درصدی از ترکیب صادرات و واردات هر صنعت بیان می کنند. 
بــه این ترتیب عوامل تعیین کننــده تجارت درون صنعت را می توان به دو 

کرد: تفکیک  متمایز  دسته 

1ـ عوامل خاص کشوری شامل: 
یافتگی: سطح رشد و توسعه 

هر چه ســطح رشد و توســعه یافتگی کشورها باالتر باشــد، توان بالقوه 
تجارت درون صنعت باالتر خواهد بود، چرا که کشــورهای توســعه یافته 
توانایی تولید محصــوالت متنوع را دارند. تنوع محصول به تقاضای بالقوه 
برای محصوالت متمایز منجر می شــود. مهم ترین متغیر برای اندازه گیری 

این عامل، متغیر تولید ناخالص داخلی ســرانه دو کشور است.

متغیر لیندر )تفاوت در درآمد سرانه(:
کشــورهای دارای ساختار درآمدی مشابه، ساختار تقاضای مشابه خواهند 
داشــت و در صورتی که دو کشــور دارای الگوی یکسان درآمدی )تقاضا( 
باشــند، محصوالت قابل ورود و صدور دو کشــور نیز یکسان ولی متمایز 

خواهــد بود، بنابراین تجارت درون صنعت باالتر خواهد رفت.

تفاوت در اندازه بازار:
میان اندازه متوســط بازار دو کشــور و تجارت درون صنعتی آنها رابطه 
مســتقیم وجود دارد. بنابراین اندازه بازار اثر مثبت بر تجارت درون صنعت 

دارد.

موانع تجاری )هزینه ی حمل و نقل(:
موانع تجاری شــامل موانع طبیعی و سیاســت های بازرگانی می شــود، 
هزینه هــای حمــل و نقل به عنــوان مانــع طبیعی و موانــع تعرفه ای و 
غیرتعرفه ای به عنوان موانع ناشــی از سیاســت های بازرگانی محســوب 
می شــوند. در نظریه های تجــارت درون صنعت، هزینــه حمل و نقل اثر 

منفی بر تجارت درون صنعت دارد.
پیشــرفت در سیســتم حمل و نقل و بازاریابی بین المللی، هزینه حمل و 
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نقل و زمان مورد نیاز برای حمل محصوالت را کاهش داده اســت. افزون 
بر این بــه دلیل گروه بندی هــای معتبر تجاری-اقتصــادی نظیر اتحادیه 
اروپا، آســه آن، نفتا و پیوستن اکثریت کشورهای جهان به سازمان تجارت 
جهانــی از اهمیت موانع تعرفــه ای و غیرتعرفه ای در تجارت درون صنعت 

به شدت کاسته شده است.

مسافت، زبان مشترک و مرز مشترک:
متغیر مسافت اغلب بر اساس فاصله ی مستقیم میان پایتخت دو شریک 
تجاری و یا مســافت میان دو بندر و بر حســب کیلومتــر و یا مایل اندازه 
گیری می شــود و زبان مشــترک و مرز مشــترک نیز اثر مثبت بر تجارت 

درون صنعت دارد.
سایر عوامل نظیر مشارکت در طرح های همگرایی اقتصادی، شرکت های 
چند ملیتی، مخارج تحقیق و توســعه و.... مطالعات تجربی انجام شــده در 
کشــورهای درحال توسعه نشان می دهد که عوامل خاص کشوری بیشتر با 

دارند. مناسبت  توسعه  وضعیت کشورهای درحال 

2ـ عوامل تعیین کننده خاص صنعت شامل: 

از مقیاس: ناشی  صرفه جویی های 
ایــن عامل کاهش هزینه هــا را در یک صنعت با بزرگ تر شــدن بنگاه 
تولیدی نشــان می دهد. در صورتی که صرفه جویی های ناشــی از مقیاس 
زیاد باشــد ولی این عامل نسبت به اندازه بازار کم باشد، سبب می شود هر 
کشــور تنها در زیر مجموعه ای از محصوالت متمایز، تخصص پیدا کند و 
همین موضوع به همراه تنوع ســلیقه های مصرف کنندگان، انگیزه تجارت 

درون صنعت را در کشور فراهم می آورد.

محصول: تمایز 
هرچه گونه هــای مختلف یک محصول از لحــاظ کیفیت و ویژگی های 
ظاهــری متنوع تر شــوند، میزان تجارت درون صنعــت در آن محصوالت 
افزایــش می یابد. مهم ترین معیار اندازه گیــری درجه تنوع محصول تعداد 

طبقات موجود در یک صنعت است.

سیکل عمر کاال:
هرچه زمان بیشــتری از عمر محصول گذشته باشــد، توان بالقوه تولید 
محصول متنوع، بیشــتر و به تبع آن پتانســیل تجارت درون صنعت باالتر 
خواهــد بود. ایجاد تنــوع در محصول امری زمان بر اســت، اما با این کار 
امکان تجارت درون صنعت عمودی به خاطر باالتر رفتن کیفیت محصول، 

با افزایش عمر آن بیشتر می شود.
شاخص IIT، بین صفر و یک می باشدکه هرچه این عدد به یک نزدیک تر 
باشــد نشانگر صادرات و واردات همزمان همان گروه از محصوالت توسط 
همان کشــور است که این خود بیانگر آزادسازی در اقتصاد در طول فرایند 

است. اقتصادی  توسعه 

تجربی نتایج 
در این بخش نتایج شــاخص RCA صنعت نساجی و پوشاک کشورهای 

منتخب در جدول)4( قابل مشاهده است.
بادر نظر گرفتن نتایج شــاخص های مزیت نسبی )RCA( صنعت نساجی 
و پوشاک کشورهای منتخب طی سال های ۲۰۰۲ الی ۲۰۱۳، کشور ترکیه 
بــا امتیــاز در حدود ۵ باالتریــن RCA و بعد از آن کشــورهای رومانی، 
چک، لهســتان و مجارســتان در رتبه های بعدی قرار دارند. شــایان ذکر 
اســت در طی این مدت به جز رومانی که شاخص های مزیت نسبی آن با 
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افزایش اندکی روبه رو بوده مابقی کشــورها با کاهش مواجه هســتند که 
از عمده تریــن دالیل آن می توان به ورود کارگران ارزان قیمت در تجارت 

جهانی اشاره کرد. 

تجارت درون صنعتی )IIT( کشورهای منتخب
بادر نظر گرفتن نتایج جدول)a(۵، تجارت درون صنعتی، صنعت نســاجی 
کشــورهای منتخب طی سال های ۲۰۰۲ الی ۲۰۱۳، کشور جمهوری چک 
بیشترین میزان تجارت درون صنعتی در حوزه نساجی را داراست و پس از 

آن کشــورهای ترکیه، مجارستان، لهستان و رومانی قرار دارند.
درصــد تغییرات مثبت کشــور رومانی طی این مدت نســبت به ســایر 

می باشد. بیشتر  منتخب  کشورهای 
بادر نظر گرفتن نتایج جدول)b(۵، تجارت درون صنعتی، صنعت پوشاک 
کشــورهای منتخب طی سال های ۲۰۰۲ الی ۲۰۱۳، کشور جمهوری چک 
بیشترین میزان تجارت درون صنعتی در حوزه نساجی را داراست و پس از 

آن کشــورهای مجارستان، لهستان، رومانی و ترکیه قرار دارند.
درصــد تغییــرات مثبت کشــور ترکیه طی این مدت نســبت به ســایر 

می باشد. بیشتر  منتخب  کشورهای 
سه کشــور شــرق اروپا )جمهوری چک، مجارســتان و لهستان( دارای 
شــاخص IIT باال در هر دو بخش نســاجی و پوشاک هســتند که در این 
بیــن تجارت درون صنعتی جمهوری چک در صنعت نســاجی باالترین را 

آذر 95، شمــــاره 273



48www.sanatnassaji.com / صنعت نساجی و پوشاک

گزارش ویژه

دارا   می باشــد. در بخش پوشــاک تجارت درون صنعتی جمهوری چک، 
مجارســتان و لهستان بســیار به هم نزدیک است. کشور رومانی در هر دو 
بخش نســاجی و پوشــاک تقریبا پایین ترین میزان تجارت درون صنعتی 
)IIT( در بین کشورهای منتخب را داراست که رو به افزایش بوده و ارزش 

IIT به عدد ۰,۵ نزدیک شده است.

گیری نتیجه 
در ایــن مقاله مزیت و تجارت درون صنعتی پنج کشــور جمهوری چک، 
مجارستان، لهســتان، رومانی و ترکیه در بازار صنعت نساجی و پوشاک با 
اســتفاده از شاخص های مزیت نســبی RCA و تجارت درون صنعتی طی 

ســال های ۲۰۰۲ الی۲۰۱۳ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج شــاخص های مزیت نســبی )RCA( صنعت نســاجی و پوشــاک 
کشورهای منتخب طی ســال های ۲۰۰۲ الی ۲۰۱۳ نشان می دهد، کشور 

ترکیه باالترین میزان این شاخص را داراست.
شــایان ذکر است در طی این مدت به جز رومانی که شاخص های مزیت 
نســبی آن با افزایش اندکی روبه رو بوده مابقی کشــورها با کاهش مواجه 
هســتند که احتماال به علت ورود نیروی کار ارزان از کشورهای شرق آسیا 

به بازار تجارت جهانی است.
سه کشور شرق اروپا )جمهوری چک، مجارستان و لهستان( دارای شاخص 

IIT باال در هر دو بخش نساجی و پوشاک هستند که در این بین تجارت درون 
صنعتی جمهوری چک در صنعت نساجی باالترین را دارا می باشد.

کشــور رومانی در هر دو بخش نساجی و پوشاک تقریبا پایین ترین میزان 
تجــارت درون صنعتی در بین کشــورهای منتخب را داراســت که رو به 

افزایش بوده و ارزش IIT به عدد ۰,۵ نزدیک شــده است.

منابع و مآخذ
۱- اشــرف زاده، حمید رضــا، یکپارچگی اقتصادی کشــورهای درحال 
توســعه؛ کاربرد مــدل جاذبه با داده هــای تلفیقی بــه روش GMM و 

همگرایی، فصلنامه پژوهش های بازرگانی، شــماره ۳۶، پاییز ۸4.
۲- راسخی، ســعید و همکاران )۱۳۸۷(: بررســی تجارت درون صنعت 
میان ایران و شــرکای عمده تجاری، موسســه مطالعــات و پژوهش های 

تهران۱۳۸۷. بازرگانی، 

۳- رییســی، مهدی بررسی عوامل خاص کشــوری تعیین کننده تجارت 
درون صنعت ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، شــماره ۶۷، زمستان ۸۳.

4- کریمی هســنیجه، حســین، جهانی شــدن، یکپارچگی اقتصادی و 
پتانســیل تجاری: بررســی مدل جاذبه در تحلیل تجــاری ایران، فصلنامه 

اقتصاد و تجارت نوین، شماره ۵، تابستان ۸۵،
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به گزارش ماهنامه »صنعت نساجی و پوشاک«، 
انتظار می رود مصرف جهانی منسوجات فنی با نرخ 
ساالنه 5,4 درصد تا سال 2020 رشد داشته باشد. 
این روند نشــان دهنده یک فرصت طالیی برای 
رشد پایدار شرکت های نســاجی است. پیش بینی 
می شــود با عبور مصرف جهانی منسوجات فنی از 
مرز 37 میلیون تن، بازار جهانی این نوع منسوجات 
از نظر درآمدی به 193 میلیارد دالر تا سال 2020 
برسد. در این مدت، تقاضای چشمگیری از جانب 
چین و هند برای منســوجات فنی همچنان وجود 
خواهد داشــت و همچنین تقاضا برای مواد اولیه 
پیشــرفته در ایاالت متحد آمریکا و پنج کشــور 
مهم اتحادیه اروپا )فرانســه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، 
انگلســتان( تقویت خواهد شد. عوامل کلیدی که 
منجــر به افزایــش تقاضا برای منســوجات فنی 

خواهند شد شامل موارد زیر هستند:

رشــد پایدار بخش خودرو: انتظار می رود بخش 
خــودرو در اقتصادهــای نوظهــور، تقاضا برای 
منســوجات فنی را افزایش دهد. پیش بینی شــده 
استفاده از این نوع منسوجات به ازای هر خودروی 
با ابعاد متوســط، از 25 تــا 27 کیلوگرم در مقطع 
فعلی به 34 تا 36 کیلوگرم تا ســال 2020 رشــد 

پیدا کند.
روند صنعتی شدن سریع در اقتصادهای نوظهور: 
انتظار می رود تولید صنعتی جهانی از سال 2015 

تا 2020 بین 3,5 تا 5 درصد رشد داشته باشد. و در 
پی این رشد صنعتی پایدار، تقاضا برای فیلترهای 
تاری پودی و تسمه نقاله با افزایش همراه خواهد 

شد.
تشــدید تقاضــا در بخش بهداشــت و درمان: 
پیش بینی می شــود تقاضا برای منســوجات فنی 
پزشکی )Meditech( در منطقه آسیا اقیانوسیه 
افزایــش پیدا کنــد چراکه در این منطقــه، ارائه 
یک  به  مقرون به صرفه  بهداشتی-درمانی  خدمات 

اولویت برای دولت ها تبدیل شده است.
رشــد آگاهی هــای زیســت محیطی: در پــس 
نگرانی های فزاینده در زمینــه حفاظت از محیط 
 )Oekotech( زیست، منســوجات فنی زیستی
در بین مصرف کنندگان نهایی طرفدار بیشــتری 

پیدا کرده اند. پیش بینی می شــود تقاضا برای این 
نوع از منســوجات فنی باالترین رشد ساالنه را در 

دوره 2020-2015 به خود اختصاص دهد.
بر حســب کاربردها، منســوجات فنی خانگی 
 )Buildtech( ســاختمانی   ،)Hometech(
و پزشــکی، به عنوان پرفروش ترین منســوجات 
فنی در دوره مورد بررســی باقی خواهند ماند که 
در این میان، پیش بینی می شــود مصرف جهانی 
منســوجات فنی خانگی بــه 6,43 میلیون تن تا 
ســال 2020 برسد. بر حســب نوع فرآیند تولید، 
منســوجات فنی بی بافت با توجه به چندمنظوره 
بــودن آنهــا در مصارف پزشــکی و کاربردهای 
صنعتی، همچنان در قیاس با کامپوزیت ها دست 

باال را خواهند داشت.

مصرف جهانی منسوجات فنی از 37 میلیون تن عبور می کند

تا سال 2020
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بــه گــزارش ماهنامــه »صنعت نســاجی و 
پوشــاک«، اتحادیه اروپا قصــد دارد وارد یک 
با پاکستان  همکاری استراتژیک جدید پنجساله 
شــود چراکه روابط فعلی بین طرفین به تکامل 
رسیده است. صنعت نســاجی در پاکستان 8,5 
از تولید ناخالص داخلی و 60 درصد از صادرات 
این کشور را به خود اختصاص می دهد و تقریبا 
38 درصد از نیروی کار پاکستان نیز در صنعت 
نســاجی مشغول به کار هســتند. اتحادیه اروپا 
پیش از این، یک ســری ترجیحــات تعرفه ای 

است. نظر گرفته  در  پاکستان  برای 
پاکستان از مالکان برندهای نساجی در اتحادیه 
اروپا می خواهد کــه خریدهای عمده خود از این 
کشور انجام دهند چراکه پاکستان مکان مناسبی 
برای تولید و عرضه کاالهای نســاجی باکیفیت 

باال و قیمت های جذاب محسوب می شود. مبارزه 
با فقر و کمک به پاکستان در مسیر رشد فراگیر و 
پایدار، از جمله اهداف اتحادیه اروپا برای حمایت 
از همسایه شرقی ایران است. اتحادیه اروپا معتقد 
اســت که چنین اهدافی صرفا از طریق افزایش 
ثبات سیاســی، تقویت نقش قانون، ایجاد توسعه 
انســاجی و اجتماعی، ایجاد فرصت های شــغلی 
مولــد و آبرومندانه و تنوع بخشــیدن به اقتصاد 

قابل دستیابی است.
گفتنی است پاکســتان به دنبال آن است که 
تکنولوژی های جدیدی در صنعت نســاجی خود 
بــه کار بگیــرد. بخش هایی نظیر ریســندگی، 
بافندگــی تــاری پــودی، فــرآوری و تکمیل 
نوســازی خواهند شــد. در حال حاضر، صنعت 
با مشــکالت متعددی نظیر  نساجی پاکســتان 

قطع مکرر برق و گاز، تورم و فقدان تکنولوژی 
و زیرساخت مواجه است.

حمایت هــای مبتنــی بــر تحقیق و توســعه 
بــرای صنعت نســاجی در نظر گرفتــه خواهد 
شــد. شــهرهای پوشــاک در کراچی، الهور و 
اندازی می شــوند. همچنین قرار  فیصل آباد راه 
اســت 40 هزار نفــر از نیــروی کار غیرماهر 
پاکســتان آموزش ببینند. تولیدکنندگان نیز این 
موضــوع را به تدریــج درک خواهند که تزریق 
ماشــین آالت و تکنولوژی مدرن به کارخانجات 
جهت حفظ مزیت رقابتی آنها ضروری اســت. 
بخش منسوجات فنی از دیگر بخش هایی است 
که پاکستان روی آن متمرکز می شود. در آینده 
نزدیک محصول پنبه این کشــور نیز برای خلق 

ارزش افزوده به کار گرفته خواهد شد.

اتحادیه اروپا به دنبال تقویت روابط با پاکستان

در قالب یک برنامه استراتژیک پنجساله
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به گــزارش ماهنامــه »صنعت نســاجی و 
پوشــاک«، پیش بینــی می شــود ارزش بازار 
جهانی الیاف اســپاندکس تا ســال 2020 به 
رقــم 5,40 میلیارد دالر برســد که مبین نرخ 
رشد ســاالنه 7,2 درصدی بین سال 2015 تا 
افزایش درآمدهای  2020 است. عواملی نظیر 
خالص مــردم در اقتصادهــای نوظهور نظیر 
چین، هند، ژاپن و دیگر کشــورها و همچنین 
باندهــای زخم بندی فشــرده،  بــازار  رشــد 
بــه عنــوان محرک های رشــد بــازار الیاف 
اسپاندکس محسوب می شوند. این جزئیات در 
گزارشــی با عنوان »بازار الیاف اسپاندکس بر 
حســب فرآیند تولید، مصارف نهایی و منطقه 
جغرافیایی تا سال 2020« به اشتراک گذاشته 

شده است.
فرآیند تولیدی اســپاندکس شامل دو فرآیند 
 solution( است با نام های ترریسی با حالل
بــا  خشک ریســی  و   )dry spinning
 .)solution wet spinning( حــالل 
در بین ایــن دو فرآیند، روش خشک ریســی 
به صرفه تریــن فرآیند از نظر اقتصادی اســت 
و در نتیجــه، عمومیــت بیشــتری دارد. این 
روش همچنین ســهم بازار بیشتری را به خود 
اختصاص می دهد. در مقابل، روش ترریســی 
با وجودی که گران تر است اما رشد استفاده از 
آن ســرعت بیشتری در قیاس با خشک ریسی 
دارد چراکــه ایــن روش برای تولیــد الیاف 
بهداشتی-درمانی  کاربردهای  که  اسپاندکسی 

استفاده می شود.  دارند، 

بخش نســاجی بیشــترین ســهم را از بازار 
جهانــی الیــاف اســپاندکس دارد. افزایــش 
درآمد خالص در کشــورهای در حال توسعه، 
به افزایش تقاضا برای پوشــاک منجر شــده 
که همین موضوع، محرکی برای رشــد بازار 
الیاف اســپاندکس شده  منســوجات از جمله 
اســت. انتظار می رود به واســطه رشــد بازار 
تقاضا  اخیر،  پوشاک ورزشــی در ســال های 
بــرای الیاف مذکــور نیز با افزایــش همراه 
شــود. این موضوع فرصت هــای قابل توجهی 
اســپاندکس  الیــاف  تولیدکننــدگان  بــرای 
فراهــم می کند و بــه منظــور بهره گیری از 

این فرصت ها، شــرکت های ایــن عرصه نیز 
اقصانقاط جهان  را در  تولید خود  ظرفیت های 

می دهند. افزایش 
در  اسپاندکس  الیاف  بازار  می شود  پیش بینی 
منطقه آسیاپاســیفیک باالترین رشد ساالنه را 
بین ســال های 2015 تا 2020 داشــته باشد. 
بعد از این منطقه، مناطق آمریکای شــمالی و 
اروپا از لحاظ رشــد بازار الیاف اسپاندکس در 
جایــگاه بعدی قرار خواهند داشــت. همچنین 
در بین کشــورهای منطقه آسیاپاسیفیک، هند 
بیشترین رشد را از لحاظ مصرف الیاف مذکور 

به خود اختصاص خواهد داد.

بازار 5,4 میلیارد دالری

چشم انداز بازار الیاف اسپاندکس تا سال 2020
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رییــس انجمــن نســاجی و پوشــاک ویتنام 
)VITAS( بر این باور است که صنعت نساجی و 
پوشاک این کشــور باید ضمن افزایش تحرکات 
و فعالیت هــای خــود، زمینــه را بــرای جذب 
ســرمایه گذاران خارجی در ایــن صنعت فراهم 
آورد؛ بــه ویژه که در حال حاضر ویتنام به عنوان 
برترین کشــور منطقه آســه آن در زمینه نساجی 
محسوب می شــود. این موضوع در کنفرانسی با 
عنوان »تقویت زنجیره تامین در بخش نســاجی 
منطقه آســه آن« که در هانــوی پایتخت ویتنام 

برگزار شد، مطرح شده است.
به گزارش ماهنامه »صنعت نساجی و پوشاک«، 
ویتنام برای ســال جاری میالدی رقم 29 میلیارد 
دالر را بــرای گــردش مالی صادرات نســاجی و 
پوشــاک هدف گذاری کرده اســت که این رقم 2 

میلیارد دالر باالتر از ســال 2015 است. به گفته 
رییس VITAS بیش از 6 هزار شــرکت نساجی 
و پوشــاک در ویتنام وجود دارند که برای بیش از 
2,5 میلیون نفر کارگر اشتغال پایدار ایجاد کرده اند. 
این کشور در آســتانه تبدیل شدن به بزرگ ترین 
صادرکننده منسوجات و پوشاک در منطقه آسه آن 
اســت و این صنعت به واســطه به هم پیوستگی 
گســترده و عمیق در منطقه و جهان، توسعه پیدا 
کرده است. صنعت نســاجی و پوشاک ویتنام، از 
بخشی که عمدتا در خدمت تامین مصرف داخلی 
بود، اکنون به یک محرک پیشــرو در درآمدهای 

صادراتی این کشور تبدیل شده است.
از طرف دیگر، پیشــرفت های اخیر باعث شــده 
ویتنام به یکی از پنج صادرکننده بزرگ منسوجات 
و پوشــاک در جهان تبدیل شــود. این کشور از 

سال 2001 به عضویت فدراسیون صنایع نساجی 
آسه آن )AFTEX( درآمده است. فدراسیون مذکور 
دو طرح بزرگ شــامل »اتصال زنجیره تامین در 
منطقه آســه آن« و »اســتانداردهای مهارت های 
حرفه ای در منطقه آســه آن« را ابداع و اجرا کرده 
که این دو طرح، مزایای بسیاری برای این منطقه 

اقتصادی-تجاری به دنبال داشته است.
الزم بــه ذکــر اســت اتحادیــه کشــورهای 
جنوب شــرقی آســیا )ASEAN( از ده کشــور 
شامل برونئی، کامبوج، اندونزی، الئوس، مالزی، 
میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام تشکیل 
شده اســت. بر اساس ارقام سال 2014، مجموع 
جمعیت این منطقه بیــش از 622 میلیون نفر و 
مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو نیز 

2,6 تریلیون دالر اعالم شده است.

هدف 29 میلیارد دالری ویتنام برای صادرات نساجی

انجمن نساجی و پوشاک ویتنام اعالم کرد:
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به گزارش ماهنامه »صنعت نساجی و پوشاک«، کشور بنگالدش با دارا بودن 
مزایایی همچون نیروی کار ماهر و دستمزدهای رقابتی، تمام ویژگی های الزم 
را برای تبدیل شدن به قطب تولید نساجی در آسیا دارد و رشد باالی صادرات 
این کشــور در سال های گذشته نیز یک پشتوانه قوی برای بنگالدش در این 
مسیر محســوب می شود. در این کشــور، حدود 4,4 میلیون کارگر در بخش 
پوشــاک کار می کنند و با توجه به رشــد بخش هایی نظیــر چرم و کاالهای 

چرمی، این آمار می تواند افزایش پیدا کند.

جایگاه قاره آسیا در بازار جهانی
در سال 2015 ارزش کسب و کار و بازار پوشاک در جهان رقم 445 میلیارد 
دالر اعالم شده و سهم صادرات پوشــاک بنگالدش در این سال 26 میلیارد 
دالر بوده اســت. در همین ســال، ارزش اقالم پوشــاک صادراتی چین 175 
میلیارد دالر، ویتنــام 22 میلیارد دالر، هند 18 میلیارد دالر، ترکیه 15 میلیارد 
دالر، اندونزی 7 میلیارد دالر، کامبوج 6 میلیارد دالر و ایاالت متحد آمریکا 6 

میلیارد دالر بوده است.
در سال 2000 میالدی، سهم آسیا از صادرات پوشاک جهانی 40,92 درصد 
و ســهم بقیه نقاط دنیا 59,08 درصد بوده اســت در حالی که در سال 2015 
ســهم آسیا معادل 62,41 درصد به ثبت رسیده و سهم بقیه دنیا 37,59 درصد 
بوده است. نکته جالب توجه دیگر اینکه، ارزش صادرات پوشاک بنگالدش در 
سال مالی 85-1984 رقم 0,12 میلیارد دالر گزارش شده که این رقم در سال 

مالی 16-2015 به 28,09 میلیارد دالر افزایش پیدا کرده است.

بنگالدش به دنبال سهم بیشتر از بازار جهانی
ســهم بنگالدش از بخش تولید جهانی در حال افزایش است که بخشی 
از آن، از رشــد تجارت درون منطقه ای این کشــور نشئت می گیرد. مسئله 
مهــم در حفظ و تقویت جایگاه فعلی بنگالدش، اعتباربخشــی به کارگران 
اســت. انجمن های صنعتی بر ایــن باورند که اگر کارگــران کارخانجات 
منزلــت و جایگاه بهتری پیدا کنند، بهــره وری آنها نیز باالتر خواهد رفت. 
بر همین اســاس، دولــت، مالکان کارخانجات و خرده فروشــان باید برای 
ارتقای رفــاه کارگان تالش کنند. همچنین ارائه آموزش های الزم نه فقط 
برای مدیریت میانی، بلکه برای ســطوح مدیریتی ارشد و پایین دستی نیز 

می تواند نتایج بهتری را در پی داشــته باشد.
آنچه در مورد بنگالدش حایز اهمیت اســت آن است که این کشور در قلب 
آســیا قرار دارد و کشورهای آســیایی دیگر می توانند خطوط تولید خود را به 
این کشــور منتقل کنند. در حال حاضــر، 78,6 میلیون نفر از مردم بنگالدش 
در ســنین کار هستند که تمامی بخش ها نظیر پوشــاک، کشاورزی، تولید و 
بخش های خدماتــی را در بر می گیرد. میانگین ســنی اکثر کارگران زیر 40 
اســت که این موضوع یک مزیت برای بنگالدش محسوب می شود. همگام 
با رشــد باالتر صادرات، این کشــور باید توجه بیشــتری به مسائل امنیتی و 

زیست محیطی داشته باشد تا در مسیر تولید و توسعه پایدار قرار بگیرد.
کارشناسان بر این عقیده اند که با توجه به ظرفیت های بنگالدش در زمینه 
تولید انبوه و تحویل به موقع کاالها با قیمت های رقابتی، هیچ جایگزینی برای 
این کشــور وجود ندارد. بخش چرم کســب و کار دیگری است که در حال پا 
گرفتن در بنگالدش است. مزیت رقابتی این کشور برای برخی کشورها، منافع 
گمرکی و تعرفه ای اســت و شرکت ها تمایل دارند که کاالهای چرمی خود را 
از طریق این کشــور تامین کنند. همچنین خرده فروشان فعال در بنگالدش با 
وجودی که اقالم پوشاک را با قیمت های بسیار پایینی از این کشور خریداری 
می کنند، اما بعضا بیش از 60 درصد ســود می کنند. البته در مســیر پیش رو، 
بنگالدش باید به ســمت تولید پوشاک رده باال و لوکس نیز حرکت کند تا از 

این طریق، طیف مشتریان خود را افزایش دهد.

همه نگاه ها معطوف به بنگالدش

ظهور بنگالدش به عنوان قطب نساجی آسیا
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گزارش »منسوجات هوشمند و پوشیدنی: بازارها، 
کاربردها و تکنولوژی هــا« در ارتباط با بازارهای 
اســتفاده کننده از تکنولوژی هــای منســوج قابل 
آنها و همچنین  تولیدکننده  پوشیدن، شرکت های 
تکنولوژی های فعال و رایج در این عرصه صحبت 
می کند. مجموع این موارد انقالب صنعتی چهارم 
برای صنعت منســوجات و مد را معرفی می کند و 
ارزش بازار آن تا سال 2025 بیش از 130 میلیارد 

دالر برآورد می شود.
پیشــرفت های به وجودآمده در زمینه هایی نظیر 
نانوتکنولــوژی، دانش الکترونیــک ارگانیک )که 
به الکترونیک پالســتیک نیز شناخته می شود( و 
پلیمرهــای  هادی، طیفــی از تکنولوژی مبتنی بر 
منســوجات را ابداع کرده که قابلیت حس کردن 
و واکنش نشان دادن به جهان اطرافشان را دارند. 
این دانش شــامل ســنجش و ارزیابی داده های 
بیومتریک نظیر ضربــان قلب و همچنین عوامل 
زیســت محیطی نظیر دما و وجود گازهای سمی 
در محیــط نیز می شــود و واکنش های به موقع را 
در قالب عالئم الکتریکی، بازخورد المســه ای یا 

تغییرات در رنگ، تولید می کند. 
به طور کلی، تکنولوژی های پوشــیدنی از جنس 

منسوج، سه نسل را در بر می گیرد:

1- نســل اول مربوط به تکنولوژی هایی است 
که در آنها یک سنســور به پوشاک وصل شده و 
در حال حاضر توســط برندهای پوشــاک ورزشی 
مشــهور نظیر آدیداس، نایــک و آندر آرمور مورد 

استفاده قرار می گیرد.
2- در نســل دوم از محصــوالت ایــن حوزه، 
یک سنســور در داخل پوشــاک تعبیه شده است 
آلفابت،  و محصوالت برندهایی نظیر سامسونگ، 
رالف لورن و فلکس، بعضا با این تکنولوژی تولید 

شده اند.
3- در نســل ســوم از منســوجات پوشــیدنی 
هوشــمند، خوِد لبــاس یا پوشــش در اصل یک 
سنســور است و تعداد رو به رشدی از شرکت ها از 
 BeBop و AdvanPro، Tamicare جمله
پیشرفت های ســریعی در زمینه ابداع سنسورهای 

فشاری، کششی و دمایی به دست آورده اند.

نسل ســوم از تکنولوژی های پوشیدنی فرصت 
قابل توجهی را برای شــرکت های نساجی جدید و 
همچنین قدیمی برای افزایش ارزش افزوده فراهم 
می کند؛ بدون اینکه این شــرکت ها مجبور باشند 
مستقیما با برندهایی نظیر اپل، سامسونگ و اینتل 

رقابت کنند.
در ایــن گزارش پیش بینی شــده که زمینه های 
مهم و اصلی برای رشــد بازار منسوجات هوشمند 
پوشــیدنی، بخش های ورزش و تندرستی هستند 
و بعد از آنها، کاربردهای پزشــکی برای ارزیابی و 
سنجش وضعیت بیماران، رشد باالتری را به خود 
اختصاص خواهند داد. همچنین منســوجات فنی، 
مد و سرگرمی از جمله کاربردهای قابل توجه این 
نوع منسوجات خواهند بود. در مجموع، پیش بینی 
می شــود ارزش کل بازار منســوجات هوشــمند 
پوشیدنی تا ســال 2025 به بیش از 130 میلیارد 
دالر افزایش پیدا کند و نرخ رشد ساالنه این بازار 
در بسیاری از کاربردها، حتی سه رقمی خواهد بود.
همچنیــن رشــد اســتفاده از تکنولوژی هــای 
پوشیدنی از جنس منسوج، فرصت های فراوانی را 
برای تولیدکنندگان مواد پیشرفته به دنبال خواهد 
 Toray، داشت. در حال حاضر، شرکت هایی نظیر
و   Panasonic، Covestro، DuPont
Toyobo مــواد اولیــه الزم را بــرای این نوع 
منسوجات تولید می کنند و محققان و پژوهشگران 
نیز تکنولوژی های حس کننده و ذخیره کننده انرژی 
را ابداع می کنند. از باتری های انعطاف پذیر گرفته 
تکنولوژی های  گرافنی، همگــی  ابرخازن های  یا 
پوشــیدنی آینده را تغذیه خواهند کرد. در گزارش 
مذکور، جدیدترین پیشرفت ها و کاربردهای آنها به 

تفصیل بیان شده است.

بازارها، کاربردها و تکنولوژی ها

منسوجات هوشمند پوشیدنی: 
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به گزارش ماهنامه »صنعت نســاجی و پوشــاک«، مصرف جهانی انواع 
پوشــاک در ســال 2015 با 7,92 درصد کاهش مواجه شــده است. روند 
کاهشــی مصرف به یک چالش مهم برای کشــورهای پیشرو صادرکننده 
پوشــاک آماده در جهان تبدیل شــده و تاثیر خود را در رشد منفی عملکرد 
آنها نشان داده اســت. البته در این میان، بنگالدش یک استثناست. سهم 
این کشور از بازار جهانی البسه و پوشاک با 5,9 درصد رشد در سال 2015 
مواجه بوده در حالی که این شاخص در سال ماقبل 5,1 درصد بوده است.

چین به عنوان صادرکنندگان اول پوشــاک در جهان با ســهم 39,26 
درصد از بازار جهانی، در ســال گذشته میالدی کاهش 6,37 درصدی را 
در صادرات به بازارهای جهانی تجربه کرده و بعد از این کشــور، ترکیه و 
اندونزی از حیث کاهش صادرات پوشــاک در رده های بعدی قرار دارند. 
باال و پایین شــدن اوضاع اقتصادی در کشــورهای توســعه یافته بر نرخ 
اشــتغال سایه انداخته است. در نتیجه، میزان مصرف محصوالت پوشاک 

نیز کاهش پیدا کرده است.
افزایش نرخ تبدیل دالر در کشــورهای تامین کننــده می تواند از دیگر 
دالیل افت مصرف جهانی پوشــاک باشــد. صادرات چیــن به این دلیل 
کاهــش یافته که خریداران سفارشــات خود را به ســمت کشــورهای 
دیگر ســوق داده اند. خود چین هم به ســمت کیفیت حرکت می کند اما 
هزینه هــای باالی نیــروی کار منجر به افزایش هزینه های تولید شــده 
اســت. همین تغییر گرایش، به عنوان یک فرصت بــرای تولیدکنندگان 
پوشــاک در بنگالدش محسوب می شــود. آنها بر این باورند چنانچه زود 
بجنبند، سفارشــات از جانــب خریداران بین المللی بــه طور قابل توجهی 

افزایش پیدا خواهد کرد.
گفتنی اســت پیشــتر نیز و بعد از رکود اقتصادی سال 2008، مصرف 
جهانی انواع پوشــاک کاهش 13,23 درصدی را در ســال 2009 تجربه 

کرده است.

دومین رکود بازار پوشاک بعد از 2009

افت صادرات جهانی پوشاک در سال 2015
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زارا رهبــری صنعت مد  اســپانیایی  برنــد 
و پوشــاک را در این کشــور بر عهده گرفته 
اســت. از لحاظ داشتن مشــتریان منحصربه 
فرد، زارا رهبر مطلق در بازار اســپانیا اســت. 
در طول ماه جوالی امسال، این خرده فروشی 
اســپانیایی به بیــش از 2 میلیون و 53 هزار 

مشتری خوشامد گفته است، در حالی که برند 
Asos با ثبت یک میلیون و 50 هزار خریدار 
در این مدت، پشت سر زارا قرار گرفته است. 
 Pull&Bear و   Zalando برندهــای 
از دیگر برندهای مشــهور مــد آنالین برای 

هستند. اسپانیایی  مصرف کنندگان 

به گــزارش ماهنامــه »صنعت نســاجی و 
پوشــاک«، برنــد زارا در واقع گل سرســبد 
برندهای گروه ایندیتکس محســوب می شود. 
ایــن برنــد همچنین باالترین ســرعت را در 
ورود به بخــش مد آنالین در اســپانیا دارد. 
نــرخ تغییر گرایش خرید از فــروش فیزیکی 
بــه آنالین برای برنــد زارا اکنون 12 درصد 
اســت که باالتر از رقیبش Asos )9 درصد( 
یا ماســیمو دوتی )9 درصد( است. البته برند 
Zalando بــه عنــوان بزرگ تریــن خرده 
فروشــی آنالین مد در اروپــا بازدیدکنندگان 
زارا  با  قیــاس  را در  بیشــتری  منحصربه فرد 
در ماه جوالی شــاهد بوده امــا نرخ افزایش 

فروش آنالین این برند 3 درصد بوده است.
گفتنی اســت در اسپانیا، بیش از نیم میلیون 
نفــر از مــردم در طول ماه جوالی امســال، 
محصوالت مد و پوشــاک را از طریق آنالین 
خریداری کرده اند. میانگین ارزش سفارشــات 
ثبت شــده برای پوشــاک و متعلقات لباس در 
این مدت، 57 یورو بوده اســت. همانطور که 
ذکر شــد، برند زارا و بعــد از آن، Asos و 
خریــد  مقاصــد  محبوب تریــن   Zalando

بوده اند.  مصرف کنندگان  برای  آنالین 
در حــال حاضر 56 درصــد از خریداران مد 
آنالین در اســپانیا را زنان تشــکیل می دهند؛ 
در حالی که اگر مبنا را میــزان پولی بگیریم 
که برای مد آنالین هزینه شده، سهم زنان از 

این حیث 69 درصد بوده است.

زارا، صدرنشین فروش آنالین در اسپانیا

فروش آنالین مد و پوشاک
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به گزارش ماهنامه »صنعت نســاجی و پوشــاک«، از ابتدای سال جاری 
میالدی تا اواســط ماه اکتبر، درآمدهای حاصل از صادرات پوشــاک میانمار 
بــه 940 میلیــون دالر افزایش پیــدا کرده در حالی که ایــن رقم در مدت 
مشابه سال گذشته 409 میلیون دالر بوده است. افزایش درآمدهای صادرات 
پوشــاک میانمار عمدتا به دلیل رشــد صادرات این کشور به ژاپن و اتحادیه 
اروپــا اتفاق افتاده اســت. در حال حاضر، ژاپن حدود یک ســوم از صادرات 
پوشــاک میانمار را به خود اختصاص می دهد. اتحادیــه اروپا و کره جنوبی 
هرکدام با سهم 25 درصد و ایاالت متحد آمریکا و چین هرکدام با سهم 2,4 

درصد، خریداران اصلی پوشاک تولید میانمار محسوب می شوند.
صادرات پوشــاک میانمار به اتحادیه اروپا از 345 میلیون یورو در سال 
2013 بــه 548 میلیون دالر در ســال 2015 افزایش پیدا کرده اســت. 
صنعت پوشــاک بیــش از 3 میلیون کارگــر را در 389 کارخانه تولیدی، 
مشــغول به کار کرده است که از این تعداد کارخانه، 171 مورد با مالکیت 
میانمــار، 196 مورد با مالکیت ســرمایه گذاران خارجی و مابقی به صورت 

می کنند. فعالیت  مشترک  سرمایه گذاری 
بخش پوشــاک میانمار به عنــوان یک منطقه تولیــد ارزان قیمت برای 
تغییر مکان یا تنوع بخشــی خطوط تولید کشورهای جنوب شرقی آسیا، در 
حال ترقی و پیشــرفت است. اگرچه کشــور چین سال های سال است به 
عنوان صادرکنندگان برتر پوشــاک در جهان شناخته می شود، اما در سال 
های اخیر، افزایش شــدید هزینه های تولید در کنار جهش نرخ دستمزدها 
در این کشــور اتفاق افتاده است. این دو مشــکل در کنار دشواری اجاره 
کارگــر بــرای بخش پوشــاک و همچنین حرکت چین به ســمت صنایع 
با ارزش افزوده باالتر، بســیاری از تولیدکنندگان پوشــاک این کشور را 
ترغیب کرده کــه تجهیزات تولید خود را به میانمــار منتقل کنند. اگرچه 
حداقل دســتمزدها در چین نســبت به کشــورهای منطقه آسه آن باالتر 
اســت، اما حداقل دســتمزدها در میانمار در بین کشورهای منطقه آسه آن 
پایین تریــن نرخ را دارد و همیــن موضوع، تولیــد در میانمار را از لحاظ 

می کند. به صرفه تر  اقتصادی 

بازارهای توسعه یافته، مشتریان اصلی پوشاک میانمار

درآمدهای صادرات پوشاک میانمار دوبرابر شد
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تولیدکننــده   O Ecotextiles شــرکت 
پارچه هــای ارگانیک با کیفیت باال، به دنبال آن 
اســت که آگاهی ها را نســبت به نحوه انتخاب 
مــواد نســاجی افزایــش دهــد و از فرآیندها، 
شــیوه ها، منابع انرژی و مواد زیست سازگار، از 
آغاز فرآیند تولید منســوجات تا زمان تحویل آن 
به منازل، حمایت و پشــتیابی کند. این شرکت 
تــالش می کند روش های تولیــد پارچه ها را به 
نحــوی تغییر دهد که محصــول نهایی در عین 
لوکس بودن و لطافت، غیرســمی و ســازگار با 

باشد. نیز  محیط زیست 
صنعت نســاجی به عنوان یکــی از صنایع با 
بیشــترین آالیندگی در جهان شــناخته می شود 
چراکه این صنعــت به مقادیر زیادی از دو ماده 

دارد: احتیاج 

1- مــواد شــیمیایی: بیش از 2 هــزار ماده 
شــیمیایی مختلف در صنعت نســاجی استفاده 
می شــود که از آنجمله می تــوان به انواع رنگ، 

عامل های انتقال و ... اشاره کرد.

2- آب: یــک منبــع طبیعی محــدود که به 
ســرعت در حال کمیاب شدن است؛ با این حال 
تقریبا در تمام مرحله فرآیند تولید منســوجات، 
یعنــی هــم در مرحلــه انتقال مواد شــیمیایی 
استفاده شــده در جریــان آن مرحله و هم برای 

شستشــوی این مواد قبل از آغــار مرحله بعدی 
فرآیند، از آب اســتفاده می شود. در نهایت، آب 
انباشته شده و  افزودنی های شــیمیایی  انواع  از 
سپس در قالب پساب خارج می گردد. این پساب 
یک آالینده بزرگ برای محیط زیســت است و 
به واســطه گرما، pH افزایش یافته و همچنین 
اشباع شدگی با انواع رنگ، کف ساز، سفیدکننده، 
شــوینده، درخشــان کننده، اکوالیزر و بسیاری 
از مواد شــیمیایی دیگری کــه در فرآیند تولید 
استفاده شده اند، منجر به آلودگی محیط اطراف 

می گردد.

پارچه هایی که به روش ســنتی تولید شده اند، 
حاوی باقیمانده مواد شــیمیایی استفاده شده در 
فرآیند تولید هســتند؛  این مــواد در هوایی که 
تنفــس می کنیم تبخیر می شــوند یــا از طریق 
ســطح پوســت جذب می گردند. برخی از مواد 
شــیمایی ســرطان زا هســتند یا ممکن اســت 
کــودکان را حتی قبل از تولد با آســیب مواجه 
کننــد. برخی دیگــر از مواد نیز ممکن اســت 
موجب واکنش هــای آلرژیک در برخی از مردم 
شوند. بر اســاس مقاله ای که در تاریخ 5 ژوئن 
2005 در نشــریه بیزنس ویک منتشــر شد، آن 
بخــش از جمعیت جهــان که نســبت به مواد 
شیمایی آلرژی پیدا کرده است تا سال 2020 با 

رشد 60 درصدی مواجه خواهد شد. 

شــرکت O Ecotextiles امیدوار است که 
بتوانــد تکنولوژی هایی قابل دســترس و جذاب 
بــرای فعاالن صنعتی ایجاد کنــد که عالوه بر 
کمک بــه شــرکت های نســاجی، آگاهی های 
از  ناشــی  پیامدهــای  مــورد  در  را  عمومــی 
این شــرکت  دهد.  افزایــش  انتخاب هایشــان 
اطمینان می دهد شرکا و محصوالتی که انتخاب 

می کند ویژگی های زیر را خواهند داشت:

- از فروش و اســتفاده از ســموم و کودهای 
شــیمیایی که خــاک و آب هــای زیرزمینی را 
مســموم و آلــوده می کنند، بــرای تولید الیاف 

کرد. نخواهند  استفاده 

- پســاب و فاضــالب را آلــوده نمی کننــد؛ 
O Ecotextiles پســاب های  کارخانجــات 
خــود را به نحوی تحت عملیــات قرار می دهند 

که در رودخانه ها و آبراه ها تجزیه نشوند.

- باقیمانــده مواد شــیمیایی مضر که در هوا 
تبخیر شــده یا جذب پوســت می شوند را در بر 

داشت. نخواهند 

- در محل هــای دفن زباله جمع نمی شــوند؛ 
پارچه هــای O Ecotextiles جــذب محیط 
زیست می شوند )امکان تجزیه آنها فراهم است(

مقابله با خطرات زیست محیطی صنعت نساجی
O Ecotextiles نگاهی به تجربیات موفق شرکت

گروه مترجمین مجله
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- توســط تولیدکنندگانی تولید نمی شــوند که 
دســتمزدهای نامناســب پرداخــت می کنند یا 

شرایط کاری نامطلوبی در آنها حاکم است.

مصرف آب:
صنعت نساجی یکی از شــیمیایی ترین صنایع 
در کره زمین است و بعد از کشاورزی، رتبه اول 
را در آلــوده کردن آب پاک بــه خود اختصاص 
می دهد. برای تولید پارچه کافی جهت پوشــش 
دادن یک مبل، حدود 500 گالون آب مورد نیاز 
اســت. تقریبا نیم میلیارد نفر از مردم جهان در 
مناطقی زندگی می کنند که با خشکسالی مزمن 
مواجه اند و تا سال 2025، این تعداد با افزایش 5 
برابری، بین یک سوم تا یک دوم از کل جمعیت 
جهان را شــامل خواهد شد. مصرف جهانی آب 
پاک نیز هر 20 ســال دو برابر می شود. شرکت 
O Ecotextiles با یک کارخانه مســتقر در 
جنــوب ایتالیا ارتباط دارد که در فرآیند بافندگی 

تاری پودی خود اصال از آب استفاده نمی کند.

آلودگی آب:
هر ساله کارخانجات نســاجی میلیون ها گالون 
پســاب خود را تخلیه می کنند کــه مملو از مواد 
شــیمیایی نظیر فرمالدئید، کلر، فلزات ســنگین 
)مانند ســرب و جیــوه( و مواد دیگر اســت. این 
پســاب از مهم ترین عوامل تخریب محیط زیست 
و بیماری های انســان اســت. همچنین پســاب 
کارخانجات اغلب دارای دما و pH باالســت که 
هر دو بســیار مخرب هســتند. تمام کارخانجاتی 
که با شــرکت O Ecotextiles کار می کنند، 
تجهیزات اصالح و انجام عملیات روی پســاب را 
در محل دارند. به ازای هر 25 متر از پارچه رومبلی 
که توسط شرکت مذکور تولیدشده، از تزریق 2300 
لیتر مواد شیمیایی به پساب جلوگیری شده است.

الیاف:
از  اســتفاده  بر   O Ecotextiles شــرکت 

الیافی نظیر کنف، کتــان، و آباکا تاکید می کند؛ 
این نوع الیاف از ســاقه گیاهان نشئت گرفته اند. 
الیاف مورد استفاده این شرکت شامل موارد زیر 

: هستند

- کنف و کتان ساخته شــده از گیاه شــاهدانه 
کــه برای اســتخراج الیاف از ســاقه این گیاه، 
فرآیندهای بیولوژیکی به کار رفته اســت. رنگ 
ایــن الیاف متفاوت اســت و به شــرایط آب و 
هوایی زمان کشــت و خیســاندن، ظرافت و ... 

دارد. بستگی 

- الیاف بامبو مورد اســتفاده توســط شرکت 
O Ecotextiles زیســتگاه های خرس پاندا 
را تحــت تاثیر قرار نمی دهــد. تقریبا تمام انواع 
الیاف بامبو با اســتفاده از فرآیند ویسکوز تولید 
شــده اند که در آن از اسیدســولفوریک استفاده 
می شــود. )الیــاف بامبــو تولیدشــده به روش 
غیرویســکوز برای استفاده در مبلمان یا پوشاک 
بســیار درشت هستند( این شــرکت الیاف بامبو 

ویســکوز را با حداقل زیان های زیست محیطی 
تولید می کند. به طوری که در پســاب حاصله، 
اسید سولفوریک با اســتفاده از باکتری به طور 

می شود. خنثی  کامل 
این شرکت صرفا الیافی را استفاده می کند که 
بدون هرگونه آف کــش، علف کش، یا کودهای 

کرده اند.  رشد  شیمیایی سمی 
پنبــه دومین محصول کشــاورزی مخرب در 
جهان برای محیط زیســت محسوب می شود به 
طوری که 25 درصد از کل آفت کش های مورد 
اســتفاده در جهان، برای محصول پنبه مصرف 
می شــوند. اکثر انواع پنبه نیــاز به آبیاری دارند 
و ترکیب مواد شــیمیایی )ناشــی از آفت کش ها 
و کودهــای شــیمیایی( با آب، یــک مجرای 
مســتقیم برای گردش مواد شــیمیایی سمی در 
منابــع آب زیرزمینــی در سراســر جهان ایجاد 
می کند. اگرچه شــرکت O Ecotextiles از 
اما این شرکت  پنبه ارگانیک اســتفاده می کند، 
به دنبــال بازنگری در اســتفاده از آن اســت 
چراکه پنبه ارگانیک یک محصول شــدیدا تشنه 
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است. بر همین اســاس، شرکت مذکور صرفا از 
پنبه ارگانیکی اســتفاده می کنــد که از مزارعی 
کــه در معرض بارندگی طبیعــی کافی بوده اند، 

است. استحصال شده 

:)Bleaching( سفیدگری 
ســفیدکننده کلر به عنوان یک ماده به شدت 
مصرف کنندگان  و  محیط زیســت  برای  ســمی 
شناخته می شــود. اما هنوز مواد شیمایی مبتنی 
بر کلر برای ســفید کــردن پارچه ها اســتفاده 
 O می شــوند. در کارخانجات مرتبط با شــرکت
مبتنی  باید  ســفیدگری  روش   Ecotextiles
بر اکسیژن )پراکســید هیدروژن( باشد و پساب 
نیــز تحت عملیــات قرار می گیــرد. در یکی از 
کارخانجات، از ازن برای ســفیدگری اســتفاده 
می شــود که یک تکنولوژی بسیار جدید است. 
این تکنولوژی بر پایه استفاده از آب سرد استوار 
اســت )به جای اینکه پارچه چندین ســاعت در 
حمام آب گرم نگه داشــته شــود( و در نهایت، 

ازن به آب و اکسیژن تجزیه می شود.

رنگرزی:
از رنگ هایی  از تولیدکنندگان نساجی  بسیاری 

آزاد  آروماتیک  آمین های  اســتفاده می کنند که 
می کننــد )مانند بنزیدیــن، تولوئیدین(. خروجی 
حمام رنگ ممکن اســت حاوی فلزات سنگین، 
آمونیــاک، نمک های آلکالی، مواد جامد ســمی 
و مقادیــر زیادی رنگدانه ها باشــد که اکثر آنها 
ســمی هســتند. حدود 40 درصد از رنگزاهای 
مورد اســتفاده در جهان حــاوی پیوند آلی کلر 
هســتند که به عنوان ماده ســرطان زا شناخته 
می شــود. البتــه رنگ هــای طبیعی اثــر منفی 
بســیار اندکــی دارند که به نــوع رنگ و عامل 
تثبیت کننده )mordant( رنگ بســتگی دارد. 
برخی از عوامــل تثبیت کننده رنگ روی پارچه 
نظیر کروم بســیار ســمی و با تاثیر مخرب باال 
هســتند. مقادیــر زیادی مواد رنگــزای طبیعی 
نیاز اســت کــه معموال  برای رنگــرزی مورد 
معــادل یا حتی دوبرابر وزن خود الیاف اســت. 
لــذا رنگ های طبیعی که از گیاهان وحشــی و 
گلســنگ ها تهیه می شوند، اثرات مخرب زیادی 

برای محیط زیست خواهند داشت.
رنگ هــای  از   O Ecotextiles شــرکت 
ری اکتیو کم تاثیر در یک سیســتم مدار بســته 
اســتفاده می کنــد. اگرچــه در حــال حاضــر، 
رنگ هــای ری اکتیو با کمتریــن تاثیر منفی در 

دسترس هستند، اما در بهترین حالت، حدود 80 
درصد از رنگدانه ها روی پارچــه باقی می مانند 
ولی مابقــی وارد فاضالب می شــوند. البته آب 
حاوی ایــن رنگدانه ها جمع آوری شــده و قبل 
از بازگشــت به اکوسیســتم تحت عملیات قرار 
می گیرند. الزم به ذکر اســت رنگ های شرکت 
O Ecotextiles هیج نوع فلز ســنگینی در 

ندارند. خود 

تکمیل:
شــرکت O Ecotextiles هیــچ نــوع از 
تکمیل  )ماننــد  عملکردی  تکمیــل  روش های 
ضدآتــش( روی پارچه های خود انجام نمی دهد. 
با این حال، این شــرکت بعــد از تولید پارچه، 
اســتفاده از برخی مواد مقاوم در برابر شــعله را 
پیشنهاد می کند که هیچ نوع مواد شیمایی سمی 
و  deca-BFRها  PBDEها،  VOCها،  نظیر 
... را به دنبال نخواهند داشــت. این شرکت به 
جای استفاده از مواد شــیمیایی مضر برای نرم 
کردن و تکمیل پارچه، مواد ساخته شــده از موم 
زنبور عســل، آلوئه ورا و ویتامین A را استفاده 

می کند.
منابع در دفتر نشریه موجود است.
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بــا توجه به اینکه صنعت نســاجی در دنیای 
امروز کاربرد زیادی داشــته و پوشاک و پارچه 
از جملــه صنایع مهم این صنعت محســوب 
می شــوند، بالطبع بازار مواد اصلی این صنایع 
نیــز اهمیت زیادی پیدا کرده اســت و در این 
میان، پشــم به عنوان یکی از مهم ترین مواد 
اولیــه صنعت نســاجی جایــگاه خاصی دارد. 
به همیــن منظور در این گــزارش به معرفی 
ایــن صنعت و ذکــر بزرگ ترین کشــورهای 

می پردازیم. آن  تولیدکننده 

پشم صنعتی چند هزار ساله
از جملــه مهم تریــن الیافی کــه در صنعت 
نساجی کاربرد بســیار زیادی دارد، پشم است 
کــه بازار قابل توجهی را در این زمینه به وجود 
آورده است و امروزه کشورهای زیادی به تولید 
و صادرات این محصول مشــغول هستند. پشم 
گوســفند، موی بز، خرگــوش و انواع محدود 
دیگری از این صنعت وجود دارند که در میان 
همه این محصوالت، پشــم گوسفند مهم ترین 
نوع محسوب شــده و بازار جهانی پشم جهان 
را به تصرف خود درآورده اســت. امروزه پشم 
در صنایع متعددی ماننــد نمدبافی، قالیبافی و 
نساجی به کار می رود و در این میان، بیشترین 
میزان کاربرد را نیز در صنعت نســاجی دارد و 
سابقه استفاده از پشم در تولید پارچه به 4هزار 
ســال قبل از میالد بازمی گردد کــه این امر 

نشــان دهنده جایگاهی است که این محصول 
در تاریخچه بازار جهانی داشته است.

انواع پشم موجود در بازار
جالب است بدانید پشم گوسفند که رایج ترین 
بازارهای  در  موجــود  پشــم  پرکاربردترین  و 
جهانی اســت، انواع مختلفی داشــته و شامل 
این موارد می شود: پشــم ظریف که عمدتا از 
گوســفندان مرتع و عموما از نژاد مرینوس به 
دســت می آید و ظرافت موجود در آنها باعث 

کاربردهای خاصی در نساجی شده و در تولید 
لباس ها و پارچه هــای ظریف به کار می روند. 
پشــم متوسط نیز درجه ظرافت کمتری از نوع 
ظریف داشته و بیشتر در منسوجات کشباف و 

کاموا و پتو به کار می رود.
پشــم آمیخته نیز از انواع پشــم های موجود 
در بازار به شــمار می رود که بــه دلیل رنگ 
خوب و درخشندگی که دارد در تولید کشباف، 
پارچه های پشمی، فاستونی و نمدهای ظریف 
به کار می رود. پشــم بلند نیــز از انواع دیگر 

10 کشور تولیدکننده عمده پشم در جهان

مترجم: فهیمه خراسانی
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پشــم های موجود در بازار اســت که عمدتا از 
گوســفندان گوشتی تهیه شــده و کاربرد آنها 
بیشــتر در تهیه اورکت، پتو، پارچه های پشمی 
و نمد اســت. همچنین الزم به ذکر است پشم 
ضخیم که به پشــم قالی نیز معروف است، از 
گوســفندانی به دســت می آید که عمدتا پشم 
آنها ضخیم بوده و صرفــا در صنعت قالیبافی 

به کار می روند.

عمده ترین تولیدکنندگان پشم جهان
در  پشم  تولیدکننده  بزرگ ترین کشــورهای 
جهــان دارای مزارع بزرگ پرورش گوســفند 
بــوده و انواع مختلف نژادهای گوســفند را با 
توجه به نوع پشمی که دارند پرورش می دهند 
و در این میان کیفیت پشــم تولیدشده به  نژاد 
گوسفند بســتگی دارد، مثل گوســفند مارینو 
که بهترین پشــم را دارد. جالب اســت بدانید 
60درصد از پشــم خام تولیدشــده در صنعت 
نساجی و پوشاک کاربرد داشــته و استرالیا و 
نیوزیلند نیز به عنــوان بهترین تولیدکنندگان 
محصوالت پشــمی از نظر کیفیت به شــمار 

بزرگ ترین  اســترالیا  اینکه  ضمــن  می روند، 
صادرکننده پشــم گوســفند در جهان شناخته 
می شود. به طور کلی می توان چند کشور عمده 
را در جهان نام بــرد که به عنوان بزرگ ترین 
تولیدکنندگان پشــم در دنیا محسوب می شوند 
و جایــگاه مهمــی را در اقتصاد این صنعت از 
آن خود کرده اند. به همیــن منظور در ادامه 
نام بزرگ ترین تولیدکنندگان پشــم را با ذکر 
مقدار پشــم تولیدشــده آنها بــه ترتیب بیان 

کرد: خواهیم 
چین: 401,500 تن، استرالیا: 363,350 تن، 
نیوزیلند: 166,670 تن، انگلســتان: 69,200 
تــن، ایران: 62,400 تــن، مراکش: 56,730 
 56,500 روسیه:  تن،   56,240 تن، ســودان: 
آرژانتین: 55,500 تــن و هند: 46,700  تن، 

تن.
با توجــه به آمار فوق می تــوان گفت چین، 
اســترالیا و نیوزیلند بزرگ ترین تولیدکنندگان 
پشم در ســطح جهان به شــمار می روند که 
توانســته اند با حفظ یک فاصلــه قابل توجه از 
پشم  تولید  تولیدکننده، حجم  دیگر کشورهای 

خود را در درجه باالیی قــرار دهند، همچنین 
همان گونه کــه در آمار فوق دیده می شــود، 
ایران نیز با داشــتن رتبه پنجم در آمار مذکور، 
از جمله تولیدکنندگان برجســته پشم در سطح 

جهان به شمار می رود.

چین از استرالیا نیز پیشی گرفت
اگرچه تا چند ســال قبل اســترالیا به عنوان 
بزرگ ترین تولیدکننده پشــم جهان به شــمار 
می رفت و بــا اینکه کماکان نیز این کشــور 
به عنوان یکــی از تولیدکنندگان مهم پشــم 
مرغوب در جهان به شــمار می رود، اما کشور 
چین در حال پیشی گرفتن از استرالیا در زمینه 
صنعت پشــم اســت، به طوری که بسیاری از 
زمین های بزرگ خود را برای پرورش گوسفند 
و برداشــت پشــم اختصاص داده است و آمار 
ارائه شــده نیز به خوبی نشان می دهد که چین 
توانسته اســت تولید پشم خود را به اندازه ای 
برســاند که کشوری مانند استرالیا را نیز بتواند 
پشت سر گذاشــته و عنوان بزرگ ترین تولید 

کننده پشم را از آن خود کند.

دنیای نساجی
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چین ذخایر مازاد خود را کاهش می دهد
گزارش ماهانه کمیته مشورتی جهانی پنبه )14 نوامبر 2016(

کمیته  دبیرخانه  از  نقل  به  پوشاک«  و  نساجی  ماهنامه »صنعت  گزارش  به 
تا  از فصل زراعی 2009-10  پنبه  پایان دوره  پنبه، موجودی  مشورتی جهانی 
15-2014 به میزان 140 درصد افزایش یافته و به رکورد جهانی 22,2 میلیون 
تن رسیده است. اما در فصل زراعی 16-2015 افت تولید جهانی، به کاهش 14 
انبارها و رسیدن آن به 19,1 میلیون تن منجر شده است.  درصدی موجودی 
پیش بینی می شود موجودی پایان دوره با 7 درصد کاهش مجدد به 17,8 میلیون 
تن در فصل زراعی 17-2016 بالغ گردد چراکه چین همچنان به سیاست کاهش 

موجودی خود ادامه خواهد داد.
ذخایر پنبه چین به عنوان کشوری که بیشترین موجودی مازاد پنبه را در اختیار 
دارد، با 13 درصد کاهش به 11,3 میلیون تن رسیده چراکه دولت این کشور در 
حد فاصل ماه های مه تا سپتامبر 2016، بیش از 2 میلیون تن از ذخایر ملی خود را 
فروخته است. همچنین دولت چین سهمیه واردات در سال های 2015 و 2016 را به 
میزانی که به سازمان تجارت جهانی تعهد دارد، محدود کرده است و اعالم کرده که 
این روند را در سال 2017 نیز ادامه خواهد داد. عالوه بر این، دولت چین قصد دارد 
فروش ذخایر پنبه خود را در مارس 2017 یعنی زمانی که بخش عمده محصوالت 
جدید نیز به فروش خواهند رفت، آغاز کند. بر همین اساس، انتظار می رود موجودی 
پنبه چین با 15 درصد کاهش به 9,6 میلیون تن تا پایان فصل زراعی 2016-17 
بالغ گردد. در خارج از چین نیز بعد از کاهش 16 درصدی موجودی پنبه و رسیدن 
آن به 7,9 میلیون تن، پیش بینی می شود میزان موجودی با رشد 4 درصدی به 8,2 
میلیون تن در این فصل زراعی برسد. همچنین انتظار می رود نسبت »موجودی به 
مصرف« پنبه در جهان )منهای چین( معادل 34 درصد باشد که حدودا معادل 4 ماه 

مصرف پنبه و در راستای میانگین ده ساله این شاخص است.
تولید

پیش بینی می شود در فصل زراعی 17-2016 تولید جهانی پنبه با افزایش 7 

درصدی به 22,4 میلیون تن برسد. در واقع با وجود کاهش 2 درصدی سطح 
زیر کشت و رسیدن آن به 29,7 میلیون هکتار، این موضوع به کمک افزایش 9 
درصدی بازده میانگین محصول و رسیدن آن به 753 کیلوگرم در هکتار، جبران 
خواهد شد. هند همچنان به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده پنبه در جهان باقی 
خواهد ماند هرچند تولید این کشور نسبت به رقم 5,8 میلیون تن در فصل زراعی 

16-2015 احتماال تغییری نخواهد کرد.
همچنین انتظار می رود تولید پنبه در چین با کاهش 4 درصدی به 4,6 میلیون 
تن بالغ گردد و در مقابل، تولید ایاالت متحد آمریکا با رشد 24 درصدی به 3,5 
میلیون تن برسد. در پاکستان نیز بعد از افت 34 درصدی تولید به دلیل شرایط 
نامطلوب آب و هوایی، رقابت محصوالت دیگر، قیمت های پایین و هجوم کرم 
سرخ، پیش بینی می شود میزان تولید پنبه با 24 درصدی بهبود به 1,9 میلیون 
تن در فصل زراعی 17-2016 افزایش پیدا کند. همچنین در کشور برزیل بعد از 
کاهش موجودی پنبه در سال 2016 به دلیل صادرات چشمگیر، انتظار می رود 

میزان تولید پنبه با 8 درصد افزایش به 1,4 میلیون تن برسد.
مصرف

پیش بینی دبیرخانه کمیته مشورتی جهانی حاکی از آن است که در فصل زراعی 
17-2016 مصرف جهانی پنبه، بدون تغییر نسبت به سال قبل معادل 23,8 میلیون 
تن خواهد بود؛ حتی با وجود اینکه شکاف بین قیمت های پلی استر و قیمت های 
بین المللی پنبه افزایش پیدا کرده است. انتظار می رود مصرف کارخانجات در سه 
کشور اصلی مصرف کننده پنبه یعنی بنگالدش، ویتنام و ایاالت متحد آمریکا، 
افزایش پیدا کند به طوری که میزان مصرف بنگالدش با 12 درصد افزایش به 
1,2 میلیون تن، ویتنام با 13 درصد افزایش به 1,1 میلیون تن و آمریکا با یک 
درصد افزایش به 762 هزار تن خواهد رسید. افزایش مصرف پنبه در این سه 
کشور، کاهش مصرف در چین، ترکیه و برزیل را جبران خواهد کرد. پیش بینی 
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پیش بینی میزان عرضه و تقاضای جهانی پنبه )همه ارقام به میلیون تن(
17-162016-152015-2014دوره

تغییرات ماهانهمیزانتغییرات ماهانهمیزانتغییرات ماهانهمیزانشرح

0,14-0,0822,40-26,200,0021,02تولید
0,05-24,200,0023,810,0323,75مصرف
0,017,480,07-7,570,007,21واردات
7,810,077,520,037,480,07صادرات

0,32-0,2317,78-0,0719,14-22,24موجودی آخر دوره
717074شاخص Cotlook A )سنت/پوند(

می شود مصرف پنبه در چین با 2 درصد کاهش به 7,2 میلیون تن، ترکیه با 3 
درصد کاهش به 1,45 میلیون تن و برزیل با 12 درصد کاهش به 645 هزار تن 

بالغ گردد.
تجارت

با رشد 4  پنبه در فصل زراعی 2016-17  پیش بینی می شود واردات جهانی 
درصدی به 7,5 میلیون تن برسد. در مورد بنگالدش حجم واردات با 10 درصد 
افزایش به 1,2 میلیون تن خواهد رسید و در مورد ویتنام نیز واردات پنبه با رشد 15 

درصدی به 1,1 میلیون تن بالغ خواهد شد. همچنین انتظار می رود میزان صادرات 
پنبه توسط ایاالت متحد آمریکا با جهش 26 درصدی به 2,5 میلیون تن برسد 
چراکه فراوانی محصول پنبه در این فصل زراعی، حجم قابل توجهی مازاد پنبه قابل 
صادرات برای آمریکا به ارمغان خواهد آورد. در مقابل، میزان صادرات پنبه هند در 
فصل 17-2016 احتماال با نزول 34 درصدی به 825 هزار تن خواهد رسید چراکه 
موجودی پنبه این کشور بعد از کاهش 21 درصدی در فصل زراعی 16-2015 باید 

مجددا انباشته شود و لذا صادرات از دستور کار خارج خواهد شد.
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مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرد:

160 هزار تن وش امسال از مزارع کشور برداشت می شود

وزارت جهاد کشــاورزی  پنبه  مجری طــرح 
پیش بینــی کرد که امســال تولیــد بذر این 
محصول با دو برابر افزایش نســبت به ســال 
قبــل به حــدود 3700 تــن برســد. ابراهیم 
هزارجریبــی گفت: بذرهــای پنبه از 11 رقم 
اصالح شده توسط شــرکت های خصوصی که 
دارای مجوز رســمی و تحت نظارت موسسه 
تحقیقــات ثبت و گواهی بذر و نهال هســتند 
برای کشــت ســال آینده تولید می شوند. وی 
سطح زیرکشت بذر پنبه کشور در سال جاری 

را نزدیک به 3600 هکتار عنوان کرد.

هزارجریبی با اشاره به این که امسال نیز نزدیک 
به دو هزار تن بذر اصالح شده پنبه برای بهبود 
عملکرد تولید، میان کشــاورزان توزیع شــد، 
اظهار داشــت: بذرهای اصالح شده در 50 هزار 
هکتار اراضی کشــاورزی کشت شده و در 20 
هزار هکتار دیگر کشاورزان از بذر خود مصرفی 
استفاده کرده اند. وی افزود: با برنامه ریزی های 
انجام شــده، تولید بذرهای اصالح شــده پنبه و 
اقدام هــای ترویجی پیش بینی می کنیم ســال 
آینــده مصرف این بذرها توســط کشــاورزان 
افزایــش یابد. مجری طــرح پنبه وزارت جهاد 

کشاورزی خاطرنشان کرد که اغلب این بذرها 
از ارقام زودرس هستند.

تولید 160 هزار تن 
وش پنبه در کشور

هزارجریبی سطح سبز پنبه در 18 استان کشور 
در سال جاری را 70 هزار هکتار عنوان و برآورد 
کرد که از این ســطح 160 هزار تن وش پنبه 
تولید شود. وی یادآور شد که سال گذشته 150 
هزار تن وش پنبه از اراضی زیر کشت به دست 
آمد. مجری طرح پنبــه معاونت امور زراعت با 
بیان این که در اســتان گلستان امسال سطح 
زیرکشــت این محصول افزایش 10 درصدی 
داشته اســت، گفت: به رغم آن که سطح زیر 
کشــت پنبه تقریبا برابر با ســال گذشته است، 
اما بــه علت افزایش عملکرد، تولید بیشــتری 
خواهیم داشــت. وی میانگیــن عملکرد تولید 
وش پنبه امســال را 2300 کیلوگرم در هکتار 
عنوان و خاطر نشان کرد که میانگین عملکرد 
تولید این محصول در ســال 94 حدود 2200 

کیلوگرم در هکتار بوده است.
بــه گفته هزارجریبی اســتان های خراســان 
رضوی، فارس و گلســتان سه استان برتر در 
حوزه کاشت پنبه هســتند که سطح زیرکشت 
آنهــا باالی 10 هــزار هکتار می باشــد. وی 
بهبود بهره وری آب، توســعه کشــت حفاظتی 
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و اســتفاده از بذرهای اصالح شــده داخلی و 
خارجــی و بهبــود شــرایط آب و هوایی را از 
عوامل افزایش عملکرد وش پنبه عنوان کرد.
هزار جریبی با بیان این که برداشت وش پنبه 
امســال از اواخر مردادماه در اســتان گلستان 
آغاز شده اســت، تصریح کرد: در حال حاضر 
برداشت این محصول در سه استان مازندران، 
خراسان رضوی و خراسان شــمالی نیز انجام 
آذربایجان شــرقی  اســتان های  می گیــرد و 
و اردبیــل به تازگی کار برداشــت را شــروع 
کرده اند. وی میزان برداشــت فعلی وش پنبه 
مازندران، خراسان  گلســتان،  استان  در چهار 
رضــوی و خراســان شــمالی را 12 هزار تن 
عنــوان و پیش بینی کرد تا آخــر مهرماه 10 

درصد وش پنبه کشور برداشت شود.
 

الیاف  از  تامین نیمی 
صنایع نساجی در کشور

مجری طرح پنبه معاونــت امور زراعت ادامه 

داد: تقریبــا نیمــی از الیاف پنبه مــورد نیاز 
صنایع نســاجی کشــور از تولید داخل تامین 
می شــود. وی خریــد تضمینــی وش پنبه را 
از جملــه شــیوه های حمایتی از کشــت این 
محصول دانست و اظهار داشت: دولت امسال 
قیمت خرید تضمینی هــر کیلوگرم وش پنبه 
را دو هزار و 932 تومــان اعالم کرده که در 
صورت لزوم توسط ســازمان تعاون روستایی 
هزارجریبی  می گیرد.  تضمینی صــورت  خرید 
میــزان خرید تضمینــی وش پنبه در ســال 
گذشته توسط ســازمان تعاون روستایی را 23 
هزار تن معادل 15 درصــد وش پنبه تولیدی 
کشور عنوان کرد و گفت: مابقی این محصول 
به صورت توافقی توســط بخش خصوصی و 
کارخانه های پنبه پاک کنی فروش رفته اســت. 
وی خسارت ناشی از آفات و برداشت پرهزینه 
را دو چالش عمده در حوزه پنبه کشور نام برد 
و تصریح کرد: زراعــت پنبه در معرض آفاتی 
مانند کرم غوزه و آفت ســنک است و اگر به 

موقع با آن مبارزه نشود عملکرد تولید کاهش 
می یابد.

هزارجریبــی افزود: تالش می شــود با مبارزه 
از  ناشــی  خســارت  شــیمیایی  و  بیولوژیک 
آفات کاهش یابــد. مجری طرح پنبه معاونت 
امــور زراعت در مورد چالــش پرهزینه بودن 
برداشــت وش پنبه اذعان داشت: در برداشت 
دســتی وش پنبــه، هزینه هــا زیــاد و زمان 
طوالنی اســت و از این رو مــا برای افزایش 
برداشــت ماشــینی این محصول برنامه ریزی 
کرده ایم. وی با اشــاره به برداشــت ماشینی 
وش پنبــه از چهــار هــزار هکتــار اراضی 
با  امیدواری کرد که امسال  ابراز  کشــاورزی 
مدیریت بیشــتر، برداشت ماشــینی وش پنبه 
کمی افزایش یابــد. هزارجریبی درباره مزیت 
کشــت پنبه نیز گفت: کشــت پنبه در تناوب 
با محصوالتــی مانند گندم صورت می گیرد و 
منجر بــه پایداری و افزایــش عملکرد تولید 

می شود. محصوالت  این 
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چالش های عمومی بخش پنبه در جهان

هفتاد و پنجمین نشست ساالنه کمیته مشورتی 
جهانــی پنبــه )ICAC( از 30 اکتبر تا 4 نوامبر 
2016 در اســالم آباد پاکســتان برگزار شد. در 
این نشست 378 نفر شــامل نمایندگانی از 14 
کشــور عضو، 4 ســازمان بین المللی و 4 کشور 
غیرعضو حضور داشتند و در پایان آن، بیانیه ای 
در ارتباط با مســائل و چالش هــای بخش پنبه 
بیانیه  این  جهانی مطرح شــد. بخش های مهم 

به سمع و نظر خوانندگان می رسد:

برای  تولید  از  تقاضــا  گرفتن  پیشــی 
دومین سال متوالی: 

تولید جهانی پنبه در فصل زراعی 16-2015 به 
دالیلی همچون هجوم آفات، قیمت های رقابتی 
محصــوالت دیگر، تغییــرات آب و هوایی و ... 
کاهــش پیدا کرد و همیــن موضوع، به کاهش 
موجــودی جهانی منجر شــد. اگرچه موجودی 
انبارهای پنبــه همچنان باالتــر از حد معمول 
اســت، اما روند کاهش  و تعدیل این موجودی 
مازاد آغاز شده اســت. با این حال، بخش پنبه 
جهانی همچنان با یک محیط به شــدت رقابتی 

و پرچالش مواجه است.

رقابت ناشــی از پلی استر بزرگ ترین 
پنبه:  تهدید بخش 

ســهم پلی اســتر از بازار جهانی الیاف پیوســته 
رو بــه افزایش اســت. نتایج تحقیقــات کمیته 
مشورتی در مورد عوامل اقتصادی رشد مصرف 

پلی اســتر نشــان می دهــد که ایــن محصول 
بازار را برای محصوالت  از  ســهم قابل توجهی 
اســتیپل و  نــخ، فیالمنت،  نظیر  پایین دســتی 
پوشــاک به دســت آورده اســت. این روند از 
می گیرد  نشــئت  پلی اســتر  پایین تر  قیمت های 
که خود بــه عواملی همچون کاهش قیمت های 
نفت و ظرفیت مازاد صنعتی در صنعت پلی استر 

بازمی گردد.

بر چالش های صنعت نساجی:  غلبه 
در نشســت اخیر کمیته مشــورتی جهانی پنبه، 

تولیدکنندگان  بین المللی  نمایندگان فدراســیون 
نســاجی با ذکر مثال نشــان دادنــد که چگونه 
صنعت نســاجی و همچنین پنبه، با ســه چالش 
اساســی یعنی آب، انرژی و نیــاز به ایده های 
خالقانــه جدید مواجه اســت. ضروری اســت 
که صنعــت پنبــه از طریق تولیــد بذرهایی با 
مصــرف آب کــم، تمرکز بر کاهــش مصرف 
انــرژی در بخش پنبه پاک کنــی و حمل و نقل، 
و همچنیــن ابداع و اســتفاده از ایده های جدید 
به خصــوص برای افزایــش راندمان و کاهش 
هزینه هــا، گام هایی را برای غلبه بر چالش های 

تولید و تجارت پنبه

گروه مترجمین مجله
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تولید و تجارت پنبه

مذکــور بــردارد. یــک نمونه از ایــن اقدامات 
می توانــد اســتفاده از سیســتم های طبقه بندی 
پنبــه در مقیاس باال به جای روش های ســنتی 
طبقه بندی چشــمی باشــد. همچنین در نشست 
تولیدکننده  پیشنهاد شــد که کشــورهای  اخیر 
پنبه به ســمت تولید محصــوالت دارای ارزش 
افزوده که می تواند زمینه ســاز اشــتغال و سایر 

کنند. حرکت  باشد،  اقتصادی  فعالیت های 

پنبه:  تولید  هزینه های 
دبیرخانه کمیته مشــورتی گزارشی در مورد هزینه 
تولید پنبه خام ارائه کرد که بر اساس آن، میانگین 
جهانی هزینه خالص تولید الیاف  پنبه )به استثنای 
هزینه زمیــن( در فصل زراعــی 16-2015 رقم 

1.16 دالر به ازای هر کیلوگرم بوده است.

کاهش رد پای آب در بخش پنبه: 
رشــد تقاضا برای آب، تغییــرات آب و هوایی 
و افزایــش جمعیت در جهان، فشــار مضاعفی 
برای مصرف آب در بخش کشــاورزی به طور 
عام و کاشــت پنبه به طور خاص وارد می آورد. 
در نشســت کمیته مشــورتی، پژوهشــگران و 
کارشناســان محیط زیســت راه هایــی را برای 
کاهش مصرف آب در بخــش پنبه ارائه کردند. 
این راهکارها شــامل موارد ذیل است: ارزیابی 
دقیــق عملکرد سیســتم های آبیــاری؛ کاهش 
تلفــات آب در حین انتقال؛ اجرای کشــاورزی 
صیانتی؛ اســتفاده از آبیاری قطره ای؛ استفاده از 
مدل های زمان بندی آبیاری؛ حداکثرسازی بازده 
مصرف آب به ازای واحد ســطح؛ بهره گیری از 
روش های نوآوری آبیاری نظیر شیارهای کوتاه؛ 
و نهایتا پروش بذرهای مقام در برابر خشکسالی 
از طریــق روش های پرورش  بــاال  راندمان  با 

ژنتیک.  و مهندسی  متداول 
برخــی از تجــارب انجام گرفته نشــان داده که 
بــا اتخاذ روش های فوق، مصــرف آب به طور 
قابل توجهــی کاهــش یافتــه و در عین حال، 

درآمدهای کشاورزان ارتقا پیدا کرده است.

کاهــش حمایت های دولتی نســبت به 
گذشته: 

گزارش ساالنه کمیته مشــورتی جهانی پنبه در 
مــورد اقدامات حمایتی دولت هــا از بخش پنبه 
نشان می دهد که این حمایت ها در فصل زراعی 
16-2015 رقم 7.2 میلیــارد دالر بوده که 30 
درصد نســبت به رکــورد ثبت شــده در فصل 
زراعــی 15-2014 یعنــی 10.7 میلیارد دالر، 
اینکه موجودی عظیم  پایین تر است. نکته دیگر 
انباشته شــده که در اثر مداخالت دولتی از فصل 
12-2011 تــا 15-2014 حاصل شــده، روند 
کاهشــی خود را آغاز کرده است. عرضه منظم 
این موجودی به بازار پنبــه، یک عامل کلیدی 
برای توسعه بازار در سال های آینده خواهد بود.

پنبه زیستی در حال توسعه: 
 ،)Biotech cotton( زیســتی  پنبه  کاشت 
نــوع و ترکیــب آفــات را هم در بســیاری از 

کشــورها تغییر داده و به همین دلیل، تغییر در 
روش های کنترل آفات نیز ضروری است. تولید 
پنبه زیســتی، کشاورزان را از طریق کاهش نیاز 
به اسپری های حشــره کش و بهبود بازده موثر، 
منتفــع خواهد کرد بدون آنکــه هزینه های کود 
شــمیایی و عملیات کشاورزی افزایش پیدا کند. 
البته آفت کرم ســرخ در برخی کشــورها نسبت 
بــه تکنولوژی های جدید مقــاوم در برابر کرم، 
مقاومت بیشــتری نشــان می دهند. در ســال 
2015 آفاتی همچون کرم ســرخ و مگس سفید 
ضررهای ســنگینی به بازده مــزارع در هند و 
پاکســتان وارد کردند که الزم اســت در برخی 
مــوارد به بذرهای ســنتی و روش های ســنتی 

بازگشته شود. کنترل کرم در برخی کشورها 
آنچه که ذکر شد بخش های مهم بیانیه نشست 
ساالنه کمیته مشورتی جهانی پنبه بود. اعضای 
این کمیته ضمن تشــکر از میزبانی پاکستان در 
نشســت اخیر، توافق کردند که هفتاد و ششمین 
نشســت ســاالنه آنها اکتبر 2017 بــه میزبانی 

گردد. برگزار  ازبکستان 
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نزول تولید پنبه در پاکستان

استراتژی جدید در بخش پنبه پاکستان اجرا می شود

به گزارش ماهنامه »صنعت نساجی و پوشاک«، 
تولید پنبه پاکســتان در فصل زراعی 2015-16 
با 28 درصد کاهش مواجه شــده است. دالیلی 
همچــون: تغییــرات آب و هوایــی، گرایش به 
کشــت محصوالت رقیب، قیمت های پایین پنبه 
در بازار و شــیوع کرم سرخ از جمله عوامل موثر 
در این کاهش بوده اند. در پاکســتان، زیان های 
از آلودگی و ناخالصی زنجیره  اقتصادی ناشــی 
ارزش پنبه، از پنبه خام گرفته تا پوشاک نهایی، 
رقم 1.4 میلیارد دالر در سال برآورد شده است.

سیاســت آینده پاکســتان در بخــش پنبه، چند 
اســتراتژی را در بــر می گیرد کــه عبارتند از: 
اصــالح و بهبود منابــع ژنتیکی، توســعه پنبه 

تقویــت مدیریت مزرعــه و محصول،  هیبرید، 
افزودن ســطح زیر کشــت پنبه، حداقل کردن 
ضایعــات بعد از کشــت، افزایش تولیــد پنبه، 
تقویــت بــازده تولیــد در هر هکتــار، پرورش 
بذرهای مقاوم در برابر آفات، ترویج کشت پنبه 
اصالح شــده )Bt cotton( و تقویــت کیفیت 

تولیدی. پنبه  عمومی 
در پاکســتان، محصول پنبه توسط 1.3 میلیون 
کشــاورز و در بیش از 3.1 میلیون هکتار زمین 
تولید و کشــت می شود که این رقم 15 درصد 
از مجموع ســطوح قابل کشت را در این کشور 
شامل می شــود. میانگین تولید پنبه در پاکستان 
بین 12.7 تا 14 میلیون عدل شناور است. بخش 

زیادی از این پنبه تولیدی، توسط 521 کارخانه 
نســاجی پاکستان مصرف می شود، هرچند مقدار 
قابل توجهــی )بیــش از یک میلیــون عدل( به 
صــادرات اختصاص پیدا می کند. با این حال، به 
منظور تامین تقاضا برای الیاف پنبه بســیار بلند، 
حدود 2 میلیون عدل پنبه نیز ســاالنه وارد این 

می شود. کشور 
و  ارائه دهنــدگان  همچنیــن  پاکســتان 
عرضه کننــدگان تکنولــوژی را در ســطح ملی 
و بین المللــی ترغیب می کند کــه جدیدترین و 
برابر  تکنولوژی های محافظــت در  موثرتریــن 
کرم را به کشــاورزان و پنبه کاران این کشــور 

معرفی کرده و به اجرا بگذارند.
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نانو در نساجی

کاربرد فناوری نانو در تولید منسوجات خودتمیزشونده

چکیده
افزایــش تقاضــای عمومی برای منســوجات 
بهداشــتی و عاری از آلودگی ســبب تســریع در 
رونــد پژوهــش و تولیــد منســوجات محافظ و 
خودتمیزشــونده شده اســت. با توجه به افزایش 
جمعیت جهان، مقاوم شــدن عوامل بیماری زا به 
آنتی بیوتیک هــای موجود به یک نگرانی جهانی 
تبدیل شده اســت. باقی ماندن میکروارگانیزم ها 
و عوامــل آالینده بر ســطوح مختلــف از جمله 
منسوجات، سبب انتقال آنها به افراد یا نقاط دیگر 
خواهد شــد. تحقیقات نشان داده است که امکان 
بقای برخــی باکتری های بیماری زا بر ســطوح 
پلیمری و منسوجات تا بیش از 90 روز وجود دارد. 
در این راستا، به کارگیری سطوح خودتمیزشونده، 

نــه تنها افراد را از معرض ابتــال به بیماری های 
مختلف مصون نگه می دارد؛ بلکه مانع ایجاد بوی 
نامطبوع، لکه و تخریب سطوح می شود. استفاده 
از فناوری-نانو رویای داشتن منسوجات و پوشاک 
عــاری از آلودگی را در مواردی از جمله پوشــاک 
ورزشی، نظامی و منسوجات خانگی محقق ساخته 
است. استفاده از فناوری تولید منسوجات و سطوح 
خودتمیزشونده، به دلیل کاهش میزان مصرف آب، 
انــرژی و شــوینده های دارای بنیان نفتی از نظر 

حفظ محیط زیست نیز مورد توجه قرار دارد.

مقدمه 
 )Functional textiles( کارا  منســوجات 
دسته ای از منسوجات هســتند که عالوه بر دارا 

بودن خصوصیات ذاتی منســوج، از ویژگی های 
ارزشــمند دیگری نظیر خود تمیز شــوندگی، ضد 
میکروب، ضد آب و لکه ، ضد آتش و ... بهره مند 
می باشــند. در این میان بازار تولید منســوجات 
خودتمیزشــونده به ســرعت در حال رشد است. 
بــه طور خالصه دو رویکرد متفــاوت برای ایجاد 

منسوجات خودتمیزشونده وجود دارد.

1- کاربــرد فنــاوری نانــو در تولید 
منسوجات خودتمیزشونده ی ابَر آب گریز 
این خاصیت با اصالح شیمیایی و هندسی سطح 
منسوجات حاصل می شود. ایجاد ناهمواری های 
نانــو و میکرومتری با اســتفاده از یک پوشــش 
آلودگی های سطح  ســبب می شــود،  آب گریز 
منســوج به راحتی در حضور آب از روی منســوج 
آب گریــز غلطیده و جدا شــود و بــه این ترتیب 
سطح منســوج تمیز باقی بماند. ایده ایجاد چنین 
محصولی از ساختار طبیعی برگ نیلوفر آبی الهام 

گرفته شده است.
ســهولت حرکت قطرات آب بر روی ســطح از 
جمله مکانیزم های شــناخته شده برای خاصیت 
خودتمیزشــوندگی در نمونه های طبیعی یاد شده 
)شــکل 2( می-باشــد. قطره آب به دلیل زاویه 
تماس زیاد بر روی این سطوح به راحتی با حرکت 
دادن خواهد لغزیــد. این نوع حرکت به قطره آب 
امــکان جارو کردن ذرات آالینده و اضافی موجود 

بر سطح را می دهد. 
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1-1 اندازه گیری میزان 
ترشوندگی سطوح

معموال میزان ترشوندگی سطوح با اندازه گیری 
زاویه تماس پایا یک قطره آب در تماس با سطح 
ارزیابــی می شــود. همان گونه که در شــکل 3 
مشــاهده می-شــود، زاویه میان سطح و انحنای 
قطره که در تماس با ســطح قرار دارد، به عنوان 

زاویه تماس)CA( در نظر گرفته می شود.
بر این اساس، زاویه تماس بیش از 90 درجه بیانگر 
آب گریز بودن، زاویه تماس کمتر از 30 درجه بیانگر 
آب دوســت بودن و زاویه کمتر از 5 درجه بیانگر اَبَر 
آب دوســت بودن و زاویه بیش از 150 درجه بیانگر 

ابر آب گریز بودن سطح می باشد.

1-2 روش های تولید منسوجات 
ابَر آب گریز

از آنجایــی که خاصیت آب گریزی و مـــیزان 
ناهمواری سطح در ارتباط مســـتقیم با یکدیـگر 
نانومقیاس  ناهمواری های  ایجاد  بنابراین  هستند. 
با استفاده از قراردادن نانوذرات با اندازه یکنواخت 

روی سطح امکان پذیر می باشد. 

1-2-1 استفاده از نمک  های فلزی
از نانــوذرات فلــزی می تــوان بــرای ایجاد 

ناهمواری های نانومقیاس بر ســطح منســوجات 
اســتفاده کرد. اســتفاده از نانوذرات فلزی عالوه 
بر ایجاد خاصیت خودتمیزشــوندگی ســبب بروز 
خــواص دیگری از جمله خاصیــت ضد میکروب 
و رســانش الکتریکی می شــود. استفاده از روش 
گرمابــی از جملــه روش هــای تکمیــل پارچه 
پنبه ای با اســتفاده از نانوکریســتال های اکسید 
روی به شــمار مــی رود. در ایــن روش پس از 
قراردادن نانومیله هــای ZnO برای ایجاد زبری 
نانومقیاس بر ســطح پارچه، از پوشــش دودسیل 
تری  متوکسی ســیالن به منظور ایجاد خاصیت 
آب گریزی بر سطح استفاده می شود]1[. استفاده 
از نانوذرات نقــره برای ایجاد ناهمواری ســطح 
عالوه بر خاصیت خودتمیزشــوندگی سبب ایجاد 
خاصیت ضد میکروبی ســطح نیز می شــود. به 
این منظور می توان از تکمیــل پارچه پنبه ای با 
اســتفاده از نیترات نقره و هیدروکســید پتاسیم و 
سپس آب گریزکردن سطح با اســتفاده از اُکتیل 

تری اتوکسی سیالن استفاده کرد]2[.

1-2-2 استفاده ازنانولوله های کربنی
عالوه بر نانــوذرات فلزی از نانولوله های کربن 
)CNTs( نیز می توان برای ایجاد ناهمواری های 
نانومقیاس بر ســطح منســوجات بهــره برد. با 
قراردادن منسوج پنبه ای در سوسپانسیون نانولوله 
کربن می توان ســاختاری ناهموار بر سطح پنبه 

ایجاد کرد]4[.

1-2-3 استفاده از ترکیبات سیالنی
اســتفاده از فرایند ُسل-ژل به منظـــور تکمیل 
منسوجـات بـــا ترکیبات سیالنی روش دیـگری 
برای ایجاد سطوح ابَرآب گریز می باشد. چنانچه از 
ذرات سیلیکا بر روی پارچه پنبه ای آمین دار شده 
استفاده شــود، گروه های آمین با پلی دی متیل 
سیلوکســان دارای یک عامل اپوکســی واکنش 
می دهــد. در این تکمیل علی رغم ایجاد ســطح 
ابَرآب گریــز، به دلیل حضــور ذرات با ابعاد یک 
میکرون بر ســطح پارچه، نرمی و انعطاف پذیری 
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پنبه دستخوش آسیب نمی-شود]5[.

1-2-4 اصالح سطح با 
استفاده از پالسما

پالسما حالت چهارم ماده و متشکل از مخلوطی 
از یون ها، رادیکال های آزاد و ذرات تهییج شــده 
اســت که به دو گروه اصلی پالسمای حرارتی و 
ســرد تقسیم بندی می شــود. به دلیل انرژی باال 
در پالســمای حرارتی، این روش فقط برای مواد 
معدنی پایــدار نظیر فلزات و اکســیدهای فلزی 
استفاده می شود. پالسمای ســرد به دلیل دمای 
پایین تر برای ســطوح حســاس تر نظیر پلیمرها 
منسوجات پیشــنهاد می شود. تغییرات ایجاد شده 
در سطح در اثر افزوده و یا جدا شدن ذرات از سطح 
صورت می گیرد. از پالســما بــرای ایجاد خراش 
ســطحی، فعال ســازی، پیونددهی ماده ثانویه به 

سطح و پلیمریزاسیون روی سطح استفاده می شود 
که ایجاد خراش سطحی یا نشاندن نانوذرات برای 
ناهمواری ســطحی برای تولید منسوجات  ایجاد 

خودتمیزشونده مورد استفاده قرار می گیرد.
روش رسوب گذاری بخار شیمیایی تقویت شده 
با پالســما )PECVD( روشی مناسب برای ایجاد 
پوشش نانومتری بر ســطح منسوجات می باشد. 
بــرای مثــال روش CVD برای پوشــش دهی 
نانومقیاس ســطح پارچه پنبه ای با سیلیکون و در 
پی آن ایجاد یک الیه فلوروکربنی با اســتفاده از 
روش پالســما بر سطح پارچه مذکور، سبب ایجاد 
پارچــه پنبه ای ابَر آب گریز می شــود. همچنین 
گزارش شده رسوب نشــانی فیلم نازکی از تفلون 
بــا اســتفاده از روش لیزر پالســی ســبب ایجاد 
ناهواری های نانومتری بر سطح سلولز و آب گریز 

شدن سطح پنبه می شود]7[.

1-2-5 روش خودآرایی الیه الیه
در ایــن روش هر الیه برســطح قبلی که از بار 
مخالف برخوردار است قرار داده می شود. برخالف 
روش های دیگر پوشــش دهی نظیر غوطه وری 
یــا پَد کــردن، در ایــن روش کنتــرل ضخامت 
الیه بر منســوج با تغییر تعــداد الیه های ایجاد 
ابَرآب گریز  به منظور  امکان پذیر اســت.  شــده 
کردن منســوج پنبــه ای از الیه نشــانی متوالی 
پلی الکترولیــت و نانوذرات ســیلیکا و در پی آن 
عملیات فلوروآلکیل ســیالنی استفاده می شود. با 
رسوب نشانی سه الیه، زاویه تماس بیش از 150 
درجه حاصل می شــود و با افزایش تعداد الیه ها 
این زاویه افزایش می یابد. تکمیل انجام شــده تا 

30 بار شستشوی ماشینی پایدار خواهد ماند]8[. 

منســوجات  تولید  روش هــای   3-1
خودتمیزشونده با خاصیت فوتوکاتالیستی
دانشــمندان بــا الهام از خاصیت فوتوســنتز در 
گیاهان، موفق به کشــف پدیده الکترولیز آب در 
اثر تابش نور شدند. آنها دریافتند که واکنش های 
نوری-شــیمیایی در محلول الکترولیت آبی حاوی 
دی اکسید تیتانیوم )آند( و پالتینیوم )کاتد( در اثر 
تابش پرتوفرابنفش، می تواند منجر به تجزیه آب 
به اکســیژن و هیدروژن شــود. همین امر سبب 
فوتوکاتالیســت دوســت دار محیط  مواد  معرفی 
زیست به عنوان عواملی برای ایجاد تجزیه آلودگی 

در اثر تابش نور خورشید شد]9[.

1-3-1 سازوکار ترکیبات فوتوکاتالیست
ماده فوتوکاتالیست، ماده ای حساس به نور است 
که در اثر دریافت انرژی نور خاصیت اکسیداسیون 
قدرتمندی از خود بروز می دهد. مبنای ســازوکار 
مواد فوتوکاتالیســت بــر تهییج شــدن و انتقال 
الکترون هــای مدار ظرفیت به مدار هدایت در اثر 
جذب انرژی معادل یا بیش از اختالف انرژی این 

دو مدار استوار است )شکل 6(.

 ،ZrO2 ، SnO2 ،SrTiO3 ترکیباتــی نظیــر
و   ZnO، ZnS،CdSe، CdTe،WO3
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Fe2O3 بــه دلیل اختــالف انرژی کــم میان 
مــدار ظرفیــت و هدایت و قابلیت جــذب نور به 
عنوان مواد فوتوکاتالیســت شــناخته شــده اند. 
بــا این وجــود در میان آنها دی اکســید تیتانیوم 
)TiO2( بــه دلیل مزیت های متعدد نســبت به 
ســایر موادفوتوکاتالیست،  بیشــتر مورد استفاده 
قرار می گیرد]10[. دی اکســید تیتانیوم از قابلیت 
اکسایش قوی و پایداری شیمیایی مطلوبی در اثر 
تابش نورخورشید برخوردار است. از نظر اقتصادی، 
تیتانیوم یکی از عناصر فراون در زمین محســوب 
می شود که ســهولت و فراوانی دسترسی به این 
ماده موجب پایین بودن بهای این ماده ارزشــمند 
شده است. دی اکسیدتیتانویم غیرسمی است و به 
عنوان رنگدانه در محصوالت آرایشــی، رنگ ها 
و حتی مواد افزودنی خوراکی اســتفاده می شــود. 
دی اکســیدتیتانیوم که با عنوان اکســید تیتانیوم 
چهار ظرفیتی یا تیتانیا نیز شــناخته می شــود، به 
ســه حالت کریســتالی آناتاز، روتایل و بروکیت 
وجــود دارد که در این میان نــوع آناتاز از فعالیت 
فوتوکاتالیستی بیشتری برخوردار است )شکل 7(.

1-3-2 تکمیل خودتمیزشونده 
منسوجات سلولزی

تکمیل خودتمیزشــونده پارچه پنبه ای نخستین 
بار با استفاده از کلوئید دی اکسید تیتانیوم آناتاز با 
روش پد-خشــک-پخت انجام شد. از آنجایی که 
دی-اکسید تیتانیوم از قابلیت جذب پرتوفرابنفش 
برخوردار اســت، لذا پایداری نوری و محافظت از 
منســوج تکمیل شــده از مقابله با پرتو فرابنفش 

بسیار حائز اهمیت است.
 )RF(اســتفاده از پالســمای فرکانس رادیویی
 )MV( پالســمای ریزمــوج ،)خالء/ فشــار جو(
و پرتودهــی فرابنفش )خالء/ فشــار جو( از جمله 
روش های آماده ســازی ســطح پارچــه پنبه ای 
اســت. در این عملیات گروه هــای عاملی نظیر 
و  اپوکســید  پرکربوکســیلیک،  کربوکســیلیک، 
پراکســید از طریــق برهم کنــش عوامل تهییج 
شــده، بار منفی کسب کرده و از قابلیت اتصال به 

دی اکسید تیتانیوم برخوردار خواهند شد]12[.
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1-3-3 تکمیل خودتمیزشونده 
منسوجات پروتئینی

از ترکیب  به دلیــل محدودیت هــای ناشــی 
شــیمیایی، مقاومــت حرارتی و پایــداری نوری 
تکمیل  پیرامون  تحقیقات  پروتئینی،  منســوجات 
خودتمیزشــونده ایــن منســوجات کمتر صورت 
گرفته اســت. برخالف پنبه، ســاختار شــیمیایی 
منســوجات پروتئینی با حضور کمتر از 50 درصد 
گروه های عاملی سطحی، همچون کربوکسیلیک 
و هیدروکســیل، برای اتصال دی اکسید تیتانیوم 

چندان مناســب نیســت. به همین دلیل به کمک 
 ،RFروش های اصالح ســطح همچون پالسمای
پالســمایMW پرتودهی فرابنفش در خالء و ... 
امکان ایجاد گروه های عاملی دارای بار منفی بر 
سطح الیاف پشم/ نایلون وجود دارد]13[. افزودن 
گروه های کربوکسیلیک به مکان های فعال پشم 
از جمله گروه های کربوکســیلیک، هیدروکسی، 
آمینــو و تایول، واکنش پذیری زنجیر اصلی الیاف 

پشم را بهبود می دهد]14[.

1-3-4 تکمیل خودتمیزشونده 
منسوجات مصنوعی

منســوجات مصنوعی نظیر پلی استر یا پلی آمید 
بــه دلیل عدم وجود گروه هــای عاملی با قابلیت 
اتصــال بــه دی اکســیدتیتانیوم، از ســازگاری 
ضعیفی با این ماده برخوردارند. محققان اســتفاده 
از روش های اصالح ســطح نظیر پالسما RF و 
MW  و پرتودهی فرابنفش را برای آماده سازی 
و فرایند ُسل-ژل را برای پوشش دهی منسوجات 

مصنوعی با مواد فوتوکاتالیست پیشنهاد کرده اند. 
از پرتودهی ریز موج برای رسوب دهی TiO2 بر 
الیاف پلی وینیل الــکل )PVA( در دمای محیط 
اســتفاده می شــود. الیاف تکمیل شــده به این 
روش عالوه بر خاصیت فوتوکاتالیستی از اثر ضد 

میکروبی برخوردار می باشند]15[.

1-3-5 تولید الیاف خودتمیزشونده
در تحقیقات اخیر، تولید الیاف کامپوزیتی حاوی 
نانوذرات TiO2 به جای تکمیل الیاف تولید شده 
پیشنهاد شــده است. برای مثال می توان به تولید 
الیاف پلی پروپیلن حاوی نانوذراتTiO2 با استفاده 
از روش ذوب ریســی اشاره کرد]16[. با این وجود 
افزایش کارایی منسوجات تهیه شده به روش های 
ذکر شده اخیر به تحقیقات بیشتری نیازمند است.

الیــاف خودتمیــز شــونده حــاوی نانومــواد 
فوتوکاتالیســت در منســوجات بی بافــت، برای 
مصــارف بهداشــتی نظیــر دســتمال کاغذی و 
فیلترهــای خودتمیزشــونده مورد اســتفاده قرار 

می گیرند.

1-4 کاربرد منسوجات خودتمیز شونده 
1-4-1 منسوجات با خواص چند منظوره 
رفع انــواع بوهای نامطبوع نظیــر بوی حاصل 
از تعریق، کفش، وســایل نقلیه و دود ســیگار و 
لکه هــای حاصل از انواع نوشــیدنی ها، روغن و 
آالینده های محیطی در منســوجات در بیشــتر 
مواقع به شستشــوی معمولی یا خشک شــویی 
نیازمند است که سبب صرف هزینه، استفاده از آب 
و مواد شــوینده می شود. الیاف طبیعی نظیر پشم 
و ابریشم اغلب در معرض حمله میکروارگانیزم ها 
قرار می گیرند؛ اســتفاده از TiO2 با ســازوکاری 
مشابه تجزیه عوامل آالینده، منجر به تجزیه هاگ 

قارچ های موجود بر الیاف می شود]17[.
الیافی نظیر پـلی استر، پشم و ابریـشم به دلیل 
حضور گروه هـای آروماتیک، پرتو فرابنـفش نور 
خورشیـــد را جذب می کنند. در حالی که الیافی 
نظیر پنبه و نایلون از این قابلیت برخوردار نیستند. 
عــالوه بر نوع الیاف، وزن متفــاوت پارچه، رنگ، 

ســاختار، تخلخــل و انعطاف پذیــری می تواند 
بر جذب یا انتشــار پرتو فرابنفش موثر باشــد. به 
 ،TiO2 دلیل قابلیت جذب پرتوفرابنفش توســط
منســوجات تکمیل شــده با این ماده، محافظت 
خوبــی در برابر UV از خود نشــان می دهند. از 
منسوجات یاد شــده می توان برای تهیه پوشاک 
ویژه نوزادان، کودکان، سالمندان، لباس تابستانی 
و لباس کار در فضای باز و حتی ســایبان استفاده 

کرد]18[.
از جمله موارد کاربرد ایــن فناوری می توان به 
تکمیل خودتمیزشونده پوشاک نظامی اشاره کرد. 
محققان مرکــز Natick آمریکا در پی تحقیقات 
فراوان برای تولید این منسوجات، موفق به دستیابی 
به فنــاوری پوشــش دهی Omniphobic بر 
منسوجات شدند که سبب دافع آب و روغن شدن 

سطح یونیفرم های نظامی امریکایی شدند.

1-4-2 منسوجات خانگی
منســوجات خانگــی خودتمیــز شــونده نظیر 
دستمال های آشــپزخانه، حوله حمام، پارچه های 
رومبلی و غیــره از جمله کاربردهــای جدید این 
منســوجات به شــمار می روند. عــالوه بر حفظ 
پاکیزگــی، جلوگیری از انتشــار عوامل بیماری زا 
از جمله مزایای دیگر اســتفاده از این منسوجات 

می باشد.
 

منسوجات خودتمیزشونده تجاری
با وجود انجام تحقیقات فراوان در مورد استفاده 
از فناوری نانو در تولید منسوجات خودتمیز شونده، 
بازار تجاری این محصوالت همچنان نوپاســت. 
در ادامه به برخی نمونه های تجاری شــده اشاره 

می شود.

2- پژوهش در ایران 
در ایران چندین پروژه دکتری، کارشناسی ارشد 
و کارشناســی در دانشــگاه های مختلف در مورد 
خودتمیزشوندگی منسوجات انجام شده و مقاالت 
علمی حاصل از آنها به انتشــار رسیده است که به 

برخی از آنها در ذیل اشاره می شود.
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• پژوهشــگران دانشــگاه صنعتی امیرکبیر با 
اســتفاده از کامپوزیت نانو ذرات تیتانیوم/ آهن / 
نقره الیاف پلی استری چند منظوره را تولید کردند 
که دارای کاربردهایی در حوزه پزشــکی اســت و 
فرآینــد تولیــد آن آلودگی های زیســت محیطی 

ندارد]27[. 
• محققان نســاجی دانشگاه علوم و تحقیقات 
دانشگاه آزاد اسالمی با استفاده از نانوکامپوزیت 
گرافــن-دی اکســید تیتانیوم موفــق به ایجاد 
پنبه ای  پارچه های  در  برجســته ای  ویژگی های 
از جملــه رســانایی الکتریکــی و خاصیت ضد 

میکروبی عالی و خود تمیز شــوندگی شــدند و 
بدیــن طریق کیفیت پارچه های پنبه ای را بهبود 

بخشیدند]28[.
• در تحقیقی که در دانشــگاه امیرکبیر صورت 
گرفت، لکه بری از پارچه های پنبه ، پلی استر و پشم 
با استفاده موضعی از محلول نانودی اکسید تیتانیم 

مورد بررسی قرار گرفته است. 
• در تحقیقی که در دانشــگاه صنعتی اصفهان 
صــورت گرفته اســت، پارچه های پلی اســتری 
پوشش داده شــده با پلی وینیل کلراید)PVC( به 
عنوان متداول ترین ماده در ســاخت ســازه های 

پارچه ای بررســی شــدند. ترکیبــی از ماده ای با 
انرژی ســطحی کم و نانو ذرات مورد استفاده قرار 
گرفــت، تا ناهمواری های موثری بر روی ســطح 
PVC ایجاد شود و با کاهش سطح تماس، موجب 
کاهش چســبندگی ذرات آلودگی و قطرات آب به 

سطح گردد.
• بررســی تاثیــر کرونــا بــر خــواص خود 
تمیزشــوندگی پارچــه پنبــه ای عمل شــده با 
نانــوذرات TiO2از مطالعــات انجام شــده در 
دانشــگاه آزاد اســالمی یزد می-باشد. در این 
پژوهش از عملیــات کرونا برای افزایش میزان 
چســبندگی نانوذرات TiO2برروی کاال 
اســتفاده شده اســت. نتایج بدست آمده 
میزان  افزایــش  بــا  که  میدهد  نشــان 
میزان چسبندگی  شــدت و زمان کرونا، 
خاصیت  همچنیــن  TiO2و  نانــوذرات 
ای  پنبه  برروی کاالی  خودتمیزشوندگی 

است. یافته  افزایش 
• محققان دانشگاه آزاد اسالمی از سنتز 
نانوکامپوزیت سریسین ابریشم و نانوذرات 
TiO2و پوشــش دهی این نانوکامپوزیت 
روی سطح منســوجات به منظور تکمیل 
چندگانــه خودتمیزشــونده، ضــد پرتــو 

فرابنفش و... استفاده کردند]29[.
 

3- نتیجه گیری
از  اســتفاده  بینــی می شــود  پیــش 
منســوجات خودتمیزشــونده بــه دالیل 
متعدد از جمله تمایل مصرف کنندگان به 
افزایش ســطح پاکیزگی، بحران وکمبود 
آب و مصرف بی رویه مواد شوینده نفتی 
با رشد چشــم گیری در آینده نه چندان 
دور مواجه شــود. بر این اســاس به نظر 
می رسد بازار رو به رشد این محصوالت 
در دنیا با پیشــرفت های فناورانه سرعت 
بیشتری بگیرد و شاهد توسعه منسوجات 
خود تمیزشــونده با به کار گیری فناوری 

نانو در سال های پیش رو باشیم.
منابع در دفتر نشریه موجود است.
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جای خالی فناوری روز بر تار و پود نساجی

صنعت نســاجی به ویــژه حوله بافی از دیرباز از 
آذربایجان شــرقی  تولیدی  نســبی  مزیت های 
بوده اســت، به طوری که گفته می شــود 80 
درصــد حوله مورد نیاز کشــور در این اســتان 
تولید می شــود، امــا آنچه آینــده آن را مبهم 
کرده، جای خالی اســتفاده از فناوری های روز 
دنیاســت. نقــش صنایع در اقتصــاد کنونی بر 
هیچ کس پوشــیده نیست و در اقتصاد کشور ما 
نیــز با وجود منابع عظیــم نفتی و فرآورده های 
تولیدی از آن، همچنــان بیش از 20 درصد از 
ســهم ارزش افزوده تولیدشــده به صنعت تعلق 
دارد. در ایــن میــان، صنایع تولید منســوجات 
و پوشــاک از اهمیت ویــژه ای برخوردارند، به 
طــوری که می توان اذعان کرد مســیر صنعتی 
شــدن کشــورهای پیشرفته از رشــد و توسعه 
صنایع نســاجی آن ها نشــئت گرفته و در واقع 
تولید منســوجات مختلــف راه را برای صنعتی 

شدن آن ها هموار کرده است.
رییــس هیئت مدیره انجمــن تخصصی صنایع 
نســاجی اســتان آذربایجان شــرقی با اشــاره 
بــه فعالیــت 800 واحد نســاجی کارخانه ای و 
یکهــزار واحد کارگاهی در این اســتان، گفت: 

اشــتغال زایی این واحدها 50 هزار نفر اســت. 
پایه  اینکه  یــادآوری  با  ســید حســن پروینی 
صنعــت فــرش هم نســاجی اســت، گفت: با 
محاســبه اشــتغال زایی صنعت فــرش، میزان 
فرصت های شــغلی در بخش نساجی آذربایجان 

شــرقی به 250 هزار نفر می رسد. وی با اشاره 
بــه اینکه 25 واحد نســاجی اســتان تقاضای 
تسهیالت رونق تولید کرده اند و تا زمان حاضر 
تســهیالت 5 واحد پرداخت شــده است، گفت: 
5 درصد ســهم دولت در این تسهیالت قطعی 

پرویز انصاری
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نشده است و به نظر می رســد تولیدکننده هایی 
که با مشــکل نقدینگی مواجه اند باید با نرخ 23 

کنند. بازپرداخت  را  دریافتی  تسهیالت  درصد 
پروینی تســهیالت بــا این نرخ بــاال را برای 
واحدهای صنعتی با ســود باال مناسب دانست و 
گفت: سود ساالنه صنعت نساجی به 20 درصد 
نمی رســد که بخواهد از تسهیالت 23 درصدی 
اســتفاده کند. وی با بیان اینکه برای نوسازی 
و بازســازی واحدهای تولیدی باید تســهیالت 
خاص با بهره پایین پرداخت شــود، خاطرنشان 
کرد: واحدهایی که دســت به نوســازی زده و 
از فنــاوری روز دنیا اســتفاده می کنند در زمان 
حاضر سرپا هســتند و مشکالت کمتری دارند. 
انجمن نســاجی  فعالیت های  به  اشــاره  با  وی 
آذربایجــان شــرقی برای ورود دانــش روز به 
صنایع اســتان، گفت: با همکاری دانشگاه هنر 
و دانشگاه بناب در صدد اســتفاده از تحقیقات 
علمــی در ایــن صنعت هســتیم و بــه منظور 
افزایــش مهارت نیروی انســانی این واحدها با 

داریم. همکاری  کاربردی  علمی  دانشگاه 
وی دامپینــگ )صــادرات کاال به نــرخ کمتر 
از قیمت تمام شــده( را در کنــار قاچاق عمده 
مشــکل صنعت نساجی دانســت و تشریح کرد: 
شــرکت های چینی پوشــاک از مد افتاده خود 
را بــا زیر قیمت تمام شــده تولید به کشــور ما 
صادر می کنند و از این طریق بیشــترین ضربه 
را بــه تولیدکننــده داخلی می زنند. وی رشــد 
اقتصادی کشــور چین را به خاطر بنچ مارکینگ 
) الگوبرداری( دانســت و گفت: چینی ها عالوه 
بر تقلید از صنایع پیشــرفته دســت به ســرقت 
اطالعات کشورهای توســعه یافته زده و از این 
طریــق از دانش روز در تولیدات خود اســتفاده 
می کننــد. وی با اشــاره به اینکــه 110 هزار 
دانشــجوی چینی در کشــور آمریــکا تحصیل 
می کننــد، افــزود: چینی هــا صنایــع بحرانی 
آمریکا را خریداری کرده و با اســتفاده از بخش 
تحقیقــات و نیروهای پژوهشــی ایــن واحدها 

فناوری روز را به کشــور خــود منتقل می کنند. 
وی بر تقویت زنجیره آخــر تولید داخلی تاکید 
کرد و گفت: باید از طریق شــرکت های برند و 
موفق فنــاوری روز را وارد کشــور کنیم. دبیر 
ستاد دانش بنیان و فناوری پیشرفته نساجی در 
استان آذربایجان شــرقی اظهارکرد: ما بیش از 

داریم. نیاز  فناوری  به  سرمایه 

اداره ســنتی، مشــکل اصلــی صنعت 
است نساجی 

مدیرعامل یک واحد نســاجی نیز اداره ســنتی 
واحدهای صنعتی را یکی از مشــکالت اساسی 
دانســت و گفــت: دولت بــا سیاســت گذاری 
مناســب باید مدیریت صنعتی واحدها را هموار 
کنــد. محمدرضا محمدزاده بزمی با اشــاره به 
مشــکالت نیازسنجی بازارهای خارجی، حمایت 
دولت در این زمینه را ضروری دانست و اظهار 
کرد: بیشــترین مشــکل ما نفوذ بــه بازارهای 
خارجی اســت در حالی که روســیه، ارمنستان 
از کشــورهای منطقه تشنه تولیدات  و تعدادی 
ما هســتند. وی با بیان اینکه تولید وابســته به 
فروش اســت، گفت: تا زمانی که بازار فروش 
تضمینی نداشته باشــیم نمی توانیم میزان تولید 

را حفظ کنیم. خود 
مدیــر این واحــد حوله بافی با اشــاره به اینکه 
فــروش با بــازار داخلی تضمین نمی شــود، بر 
افزایش صــادرات تاکید کرد و گفت:  ضرورت 
هرچند مســائل مالیاتی و کمبــود نقدینگی از 
مشــکالت این صنعت است اما مشکل اصلی ما 
بازار است. وی با اشــاره به اینکه حجم پایین 
تولید موجب افزایش قیمت تمام شــده می شود، 
گفت: در این شــرایط کشــورهای دیگر طمع 
کــرده و محصوالت خود را به کشــور ما صادر 
اعم  تولید  می کنند. وی خاطرنشان کرد: هزینه 
از کارگر، مالیات و انرژی در ســایر کشــورها 
بیشــتر از ماســت ولی با توجه به تیراژ باالی 
تولیداتشــان، قیمــت تمام شــده تولید کاهش 

می یابد. وی تعیین زمان تحویل مشخص برای 
کاال را ضــرورت فعالیت تجاری با کشــورهای 
دیگر دانســت و گفت: این در حالی اســت که 
در کشور ما به دلیل مشــکالت پیش بینی نشده 
امــکان تعیین زمان مشــخصی بــرای تحویل 

است. مشکل  تولید 
وی بــا اشــاره به اینکــه 80 درصــد از حوله 
کشــور در آذربایجان شــرقی تولید می شود، از 
برنامه ریزی برای تشــکیل کنسرسیوم صادراتی 
در ایــن زیربخــش صنعت نســاجی خبر داد و 
گفت: با انســجام بخشــی به تــوان موجود و 
در صورت حمایت دولت و گشــایش گره های 
موجود، مســائل پیش روی صنعت نساجی قابل 
حل و آینده این صنعت روشن است. وی رقابت 
بــا تولیدات خارجــی را با تعرفه های ســنگین 
صادرات و تعرفه پایین واردات دشــوار دانست 
و گفــت: تا زمانی که اجازه واردات به کاالهای 
با تعرفه  کشــورهای همســایه همچون ترکیه 
پاییــن داده می شــود، شــکوفایی تولید داخلی 
دور از انتظــار خواهد بــود. وی تعامل دولت و 
بخش خصوصی را الزمه رفع مشکالت دانست 
و گفت: دولت با سیاســت گذاری های درســت 
می تواند چرخ تولید را بــه حرکت بیندازد. وی 
فراهم کردن بستر همکاری با سایر کشورها را 
وظیفه دولت دانســت و گفت: بسیاری موارد با 
وجود حضور در نمایشــگاه های خارجی به دلیل 
ناهماهنگی های موجود نتیجه مناســبی حاصل 

است. نشده 

کمبود  و  ماشین آالت  فرسودگی  چالش 
نساجی گلوی صنعت  بر  نقدینگی 

استاد دانشــگاه و اقتصاددان برجسته کشور هم 
نقدینگی  کمبود  و  ماشــین آالت  بودن  فرسوده 
را مشــکل عمــده صنایع نســاجی دانســت و 
خاطرنشــان کــرد: فعالیــت در عرصــه تولید 
فرآورده های نساجی به دلیل خرید نقد و فروش 
نسیه سرمایه در گردش باالیی نیاز دارد. حمید 
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دیهیم بــا بیان اینکه با نرخ باالی تســهیالت 
بانکی نمی توان تولید کرد، تنزیل مجدد )نرخی 
کــه با آن بانک مرکزی اوراق بهادار بانک های 
تجاری را تنزیــل می کند( را تنها راهکار کمک 
بــه تولید دانســت. وی که مدیریــت یکی از 
شهرستان  در  کشــور  نساجی  تولیدی  واحدهی 
ســراب را هم بر عهده دارد، خاطرنشــان کرد: 
بانک های مرکزی در کشــورهای دیگر اســناد 
را تنزیل کرده و به روش خرید دین تســهیالت 

می دهند. کم بهره 
دیهیم با بیــان اینکه 50 درصد هزینه تولید در 
کشــور ما بهره پول است، گفت: مشکل صنعت 
نساجی و سایر صنایع باال بودن نرخ بهره است 
که با تنزیل مجدد حل می شــود. وی با اشــاره 
به اینکه در روش تنزیــل مجدد بانک مرکزی 
از حســاب ســپرده قانونی پول می دهد، گفت: 
در این روش بــار یارانه ای بــه دولت تحمیل 
نمی شود. این استاد دانشــگاه با تاکید بر اینکه 
نــرخ تنزیل مجدد تنها بــرای خرید مواد اولیه 
باید اســتفاده شــود، اظهار کرد: تــا زمانی که 
نباشد  اهداف مشخص  برای  بانکی  تســهیالت 
از مســیر خــود منحرف می شــود. وی با بیان 
اینکه بیشتر واحدهای صنعتی در کشور ما قادر 
نیستند، گفت:  بانکی  بازپرداخت تســهیالت  به 
بــه این ترتیب بانک طلبکارتر و تولید بدهکارتر 

می شود.
دیهیــم در کنــار کاهش نرخ بانکــی توجه به 
فنــاوری روز را ضــرورت واحدهــای تولیدی 
دانســت و گفت: با تجهیز واحدهــای تولیدی 
به ماشــین آالت جدید هزینه تولید هم کاهش 
می یابــد. رییس انجمن اقتصاددانان کشــور در 
پرداخت  بــرای  دولت  رویکرد  کنونی  شــرایط 
تســهیالت رونق تولید را مثبت ارزیابی کرد و 
گفت: به ویــژه واحدهایی که از فناوری باالیی 
بهره مندنــد به این طریــق می توانند به فعالیت 
خود ادامه داده و در کنار حفظ اشتغال از طریق 

صادرات بــه بهبود اقتصاد داخلی کمک کنند.

آذربایجان  نسبی  مزیت  نساجی  صنعت 
است شرقی 

قائــم مقام ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
آذربایجان شــرقی هــم با تاکید بــر ضرورت 
تســهیالت کم بهره،  از  تولید  بهره مندی بخش 
خاطرنشان کرد: در گذشــته واحدهای تولیدی 
بــرای تامیــن نقدینگی و ســرمایه در گردش 
مجبور به اســتفاده از تســهیالت بانکی با نرخ 
28 تــا 32 درصد بودند اما بــا رویکرد حمایتی 
از  تولیدکننده ها  اســتفاده  امکان  یازدهم  دولت 

18 درصدی فراهم شده است. تسهیالت 
غالمعلی راســتی با اذعان به اینکه بازپرداخت 
تسهیالت با نرخ 18 درصدی هم برای فعاالن 
تولیدی دشــوار اســت، گفت: در صورت بهبود 
وضعیت اقتصادی، افزایش نرخ رشــد داخلی و 
کاهش تورم انتظار می رود نرخ تسهیالت بانکی 
هم کاهش یابد. وی با اشــاره به مزیت نسبی 

اســتان آذربایجان شــرقی در صنعت نســاجی 
بــه ویژه تولید حولــه، گفــت: تولیدکننده های 
اســتان با انسجام بخشــی به تولید و برندسازی 
می تواننــد نقش بیشــتری در بــازار داخلی و 

کنند. ایفا  خارجی 
راســتی با اشاره به حمایت دولت از دانش بنیان 
شــدن واحدهای تولیدی، گفت: در این صورت 
ارزش افــزوده تولید ارتقا یافتــه و بازپرداخت 
تســهیالت بانکــی هم تســهیل می شــود. به 
هر حــال در کنار حمایت هــای دولت از جمله 
پرداخــت تســهیالت کم بهره، کاهــش تعرفه 
صــادرات و جلوگیــری از دامپینگ و قاچاق به 
نظر می رســد رونق در صنعت نســاجی همانند 
ســایر صنایع نیازمند حمایــت مصرف کننده از 
تولیــد داخلی اســت و تولیدکننده ها با افزایش 
کیفیت و تنوع در تولیــدات خود می توانند این 

کنند. هموار  را  مسیر 
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ظرفیت های اقتصادی احداث شهرک پوشاک در خراسان رضوی

رشــد صنعت پوشاک در استان خراسان رضوی 
به حدی است که در سال گذشته این محصول 
توانست رتبه نخســت سوغات خراسان رضوی 
را به خود اختصاص دهد. کســب رتبه نخست 
در ســوغات این اســتان در حالــی اتفاق افتاد 
که معروف ترین ســوغات مشــهد در سال های 
گذشته زعفران، مهر و تسبیح، عطریات و نبات 
بوده اســت. به عبارتی، رشــد صنعت پوشاک 
باعث شــد حتی زعفران نیــز در این رقابت به 

رانده شود. عقب 
همچنیــن با توجه به رشــد صنعتی پوشــاک 
مســئوالن در این اســتان به فکــر راه اندازی 
شهرک صنعتی و تخصصی پوشاک افتادند و از 
سال گذشته زمزمه هایی در این زمینه به گوش 
می رســید. با رشد روزافزون صنایع پوشاک این 
زمزمه هــا نیز افزایش یافت و بــه برنامه ریزی 
برای راه اندازی شــهرک صنعتــی و تخصصی 

شد. تبدیل  پوشاک 
آخرین بررسی ها از روند راه اندازی این شهرک 
حکایت از بررســی شاخص های تاثیرگذار دارد. 
به گفته مسئوالن، اکنون روند پژوهش ها برای 
راه اندازی این شــهرک با سرعت قابل مالحظه 
پیش مــی رود امــا پیچیدگی هــای راه اندازی 
این شــهرک به حدی اســت که باعث می شود 
این پروژه به زمان بیشــتری نیاز داشــته باشد. 
یکی از شــاخص هایی که در بررســی ها برای 
انتقال  دارد،  بســیاری  اهمیــت  پژوهشــگران 

واحدهــای تولیدی که اکنــون فعالیت می کنند 
و جذب سرمایه گذار جدید در شهرک تخصصی 
پوشــاک است. مســئوالن برای راه اندازی این 
شــهرک در نظر دارند واحدهایی را که اکنون 
فعالیت می کنند به این شــهرک منتقل و برای 
ظرفیت هــای باقی مانده ســرمایه گذاران جدید 
جــذب کنند. بر این اســاس، به نظر می رســد 
خراســان رضوی در مســیر توســعه و رشــد 

برمی دارد. گام  پوشاک  صنعت  چشمگیر 
جواد دریادل، مســئول خوشــه های صنعتی در 
اســتان خراسان  شرکت شــهرک های صنعتی 
صنعتی  شــهرک  راه انــدازی  دربــاره  رضوی 
تخصصــی پوشــاک بــه صمت گفــت: »این 
شــهرک از شــرایط ویژه ای برخوردار است و 
بایــد زمانی صــرف پژوهش بــرای راه اندازی 
این شهرک شــود.« دریادل درباره ویژگی های 
شــهرک تخصصی پوشــاک گفت: »زمانی که 
یک شــهرک برای عده ای از ســرمایه گذاران 
ســریع تر  پژوهش ها  روند  می شــود  راه اندازی 
طی می شــود اما زمانی که بــرای یک صنف 
خاص قرار اســت شــهرک صنعتی- تخصصی 
باعث می شــود  این موضوع  راه اندازی شــود، 
شاخص های بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد.«  

وی افزود: »اکنون مشــاورانی در حال پژوهش 
هســتند که نتیجــه پژوهش های آنهــا توجیه 
راه اندازی این شــهرک را مشخص می کند. در 
صورتی که این شــهرک راه اندازی شــود باید 

واحدهای کنونی به این شــهرک منتقل شده و 
شرایط برای ســرمایه گذاران جدید هم مناسب 
باشــد. بر این اساس، اســتانداردهای ویژه ای 
تعریف می شــود که در انتقال و سرمایه گذاری 

نشود.«   ایجاد  تولیدکنندگان  برای  مشکلی 
مسئول خوشــه های صنعتی خراسان رضوی با 
تاکید بر اهمیت صنعت پوشــاک در خراســان 
رضــوی گفت: »براســاس آخریــن داده های 
آماری پوشــاک ردیف نخست ســوغات مشهد 
اســت. صنعت پوشــاک در حالی به این رشــد 
رسیده که سوغاتی مانند زعفران، مهر و تسبیح 
هم در مشهد وجود دارد و در سال های گذشته 
ردیف نخســت از آن این دست کاالها بود اما 
اکنون با رشــد صنعت پوشاک، کاالی نخست 
سوغات تغییر کرده است.« به گفته دریادل، در 
جریان تعطیالت و زمانی که مسافران و زائران 
به مشهد سفر می کنند، بازارهای پوشاک رونق 
ویژه ای می گیرد و این موضوع نشــان از خرید 
مســافران دارد چــرا که در زمان هــای دیگر 
بازارهای فروش پوشــاک رونق چندانی ندارد. 
به عبارت دیگر، پوشــاک مشهد برای مسافران 

دارد. بسیاری  جاذبه 
وی دربــاره ظرفیت های اقتصادی رونق صنعت 
این گونه توضیــح داد: »باید در نظر  پوشــاک 
داشــت که تولیــد و صنعت پوشــاک از جمله 
صنایعی اســت که با حداقــل هزینه راه اندازی 
می شــود. همچنین این صنعت از ارزش افزوده 

امیر مهرزاد 
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و اشــتغال زایی باالیی برخوردار اســت که این 
موضوع هم بــرای تولیدکنندگان اهمیت زیادی 

دارد.«
مسئول خوشــه های صنعتی خراسان رضوی با 
بیــان اینکه در بحث هــای طراحی ضعف هایی 
وجــود دارد امــا امیدواریم اینهــا هم برطرف 
شود، گفت: »متاســفانه طراحی در ایران یکی 
از ضعیف ترین زیرشــاخه های صنایع است. این 
اتفاق در حالی اســت کــه در تمام دنیا طراحی 
یکی از ویژه ترین زیرشــاخه های تولید به شمار 
می رود. به این دلیــل اکنون ضعف هایی وجود 
دارد که با برگزارش دوره های آموزشی می توان 
این مشــکل را تا حد قابل توجهی کاهش داد.«

از خراســان  پوشــاک  درباره صادرات  دریادل 
رضوی این گونــه توضیح داد: »بــه طور کلی 
در تولیــد ظرفیت صادرات وجود دارد و صنعت 
پوشــاک هم از ایــن قاعده خارج نیســت اما 
ظرفیت هــای مصرف در بازار داخل کشــور به 
حدی اســت کــه تولیدکنندگان بــه صادرات 
نیازی ندارنــد و با رفع نیازهای داخل می توانند 
واحدهــای تولیــدی خود را به بهترین شــکل 
ممکــن اداره کننــد.« وی افزود: »مشــهد در 
تولید مانتــو توانایی های بســیاری دارد اما در 
زمینه صادرات باید بــه این موضوع توجه کرد 
که لباس، طراحی بومی دارد و اگر قرار باشــد 
صادر کنیم باید با نگاه ویژه به شرایط کشوری 

انجام  شود.« تولید  که هدف صادراتی است، 

نساجی صنایع  جانگیری 
بهــروز بنیادی، نماینده مردم خراســان رضوی 
در دهمین دوره مجلس شــورای اســامی نیز 
دربــاره ظرفیت های پوشــاک در این اســتان 
گفت: »ســاالنه حدود ۲۷ میلیون زائر به استان 
خراسان رضوی و مشــهد سفر می کنند که این 
موضوع باعث شده در ســال گذشته واحدهای 
صنعتی و تولیدی بســیاری راه اندازی شوند که 
واحدهای تولیدی پوشــاک نیــز یکی از همین 

است.« صنایع  دسته 
وی افــزود: »خوشــبختانه ایــن صنعــت در 
سال های گذشته رشــد مناسبی داشته و اکنون 
نخستین سوغات مشــهد به شمار می رود. البته 
با ایــن حال هنــوز هم عمده پوشــاک داخل 
کشــور وارداتی یا قاچاق است که این موضوع 
به تولیدات داخلی آســیب بسیاری وارد کرده و 
بایــد با حمایت از تولیدکننــدگان داخلی جلوی 
رقابــت محصــوالت چینی و ترک ایســتاد.« 
این نماینده مجلس شــورای اســامی با بیان 
اینکه در شــرایط کنونی بســیاری از واحدهای 
نســاجی تعطیل شــده اند، گفــت: »حمایت از 
صنعت پوشــاک باعث می شــود صنایع نساجی 
نیز دوباره رونق گیرند و زنجیره تولید براساس 
این سیاست کامل می شــود. واحدهای نساجی 
اکنــون وضعیت مناســبی ندارنــد و اگر بازار 
مصرف محصوالت نســاجی در صنعت پوشاک 
ایجاد شــود، طبیعی اســت که این صنعت هم 

دوباره در کشور جان می گیرد.« 
وی درباره راه اندازی شــهرک تخصصی پوشاک 
در خراسان رضوی گفت: »شهرک های صنعتی-

تخصصی باعث رشــد بیشــتر صنایع می شــود 
امــا باید در نظر داشــت که این شــهرک ها به 
برنامه ریزی های دقیقی نیاز دارد. در صورتی که 

جانمایی و پژوهش بــرای راه اندازی این صنعت 
روند مناسبی را پیش ببرد، به طور قطع می توان 
امیدوار بود که صنعت پوشاک رشد بسیار بیشتری 
در سال های آینده داشته باشد. این صنعت عاوه 
 بــر ایجــاد ارزش افزوده باال به افزایش ســطح 

اشتغال زایی در استان کمک بسیاری می کند.«
بنیــادی افــزود: »برای رونق صنایع پوشــاک 
از ســرمایه گذاران خارجی  همچنین می تــوان 
دعــوت کرد تا در ایران محصول مورد نیاز خود 
را تولید کرده و خودشــان در بازارهای جهانی 
این محصول را بفروشــند. راه اندازی شــهرک 
تخصصی پوشــاک باعث می شود تولیدکنندگان 
خارجی نیز به این صنعت در خراســان رضوی 

کنند.« اعتماد  بیشتر 
براســاس این گزارش، به نظر می رســد چشم 
تولیدکنندگان پوشاک و حتی واحدهای نساجی 
پژوهشــگرانی است که  به دست مهندســان و 
ظرفیت احداث این صنعت را بررســی می کنند. 
اگر نتیجــه این پژوهش ها مثبت باشــد و این 
یابد،  استان به شهرک تخصصی پوشاک دست 
رشد این صنعت بسیار بیشتر خواهد شد و شاید 
از این طریق، راه اندازی این شــهرک در دیگر 
دارند هم  تولید پوشاک  استان هایی که ظرفیت 

در دستور کار قرار گیرد.
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غالمحسین شافعی رییس اتاق ایران

یگانه راه توسعه، توجه به بخش های مولد است

متن کامل ســخنرانی غامحســین شــافعی در هجدهمین نشست هیئت 
نمایندگان اتاق ایران به شرح زیر است: 

اقتصاد ایران علی رغم تاش ها و اقدامات انجام شده طی سال های اخیر هنوز 
با مسائل و مشکات فراوان مواجه است. رکود، محدودیت های روابط بانکی، 
بیکاری گســترده عوامل تولید، توزیع نامتعــادل درآمدها و باالخره نبود یک 
برنامه اســتراتژی هدفمند و مورد وفاق،  مهم ترین مسائلی است که همچنان 

احساس می شود.  
آنچه مســلم اســت توســعه اقتصادی با اتکا بر عوامل تصادفی در زمینه  
نهادســازی و ســازماندهی کل اقتصاد قابل حصول نیست و این امر در گرو 

تدوین و بکارگیری استراتژی مناسب توسعه است.
موانع و مشــکات تنها با لیســت کردن حل نمی شود و نگاه کوتاه مدت به 
مســائل و ارائه راهکارهای کوتاه مدت مانند طرح ضربتی اشــتغال و یا طرح 
بنگاه های زودبازده راهکار رفع مســئله نیســت بلکه فقط می تواند مشکات 
بیکاری را مدتی به تاخیر بیندازد و نهایتا آن که اشــتغال کاذب به وجود آورد. 
گاهی انجام اقدامات اورژانسی الزم است ولی این کار نباید ما را از برنامه های 

بلندمدت غافل کند.
از دیدگاه کان، اقتصاد ایران صرفا با مشکل بیکاری روبه رو نیست. کمبود 
سرمایه گذاری مولد، کمبود پس اندازها، رکود، ساختارهای نامطلوب اقتصادی، 
)مشکل شهرنشینی(، تمرکزگرایی، توزیع ناعادالنه درآمدها )سیستم انحصاری 
اطاع رســانی(، کارا نبودن سیستم بانکی و پولی کشور و عدم هماهنگی این 

سیستم با منافع ملی بخشی از هزارتوی اقتصاد ایران است.
راهکار مسئله مشخص اســت؛ تولید محوری و اقتصاد مقاومتی، همدلی و 
همیاری؛ آنچه رهبر معظم انقاب بارها و بارها به دقت به آن اشاره کرده اند.

اگر با نگاهی به آمارهای رشــد اقتصــادی در بخش های مختلف اقتصادی 

منتشر شده از سوی بانک مرکزی بیندازیم آنچه از این آمار مشهود است، این 
اســت که نقطه ورود به رکود در کشور ابتدا از بخش تولید آغاز گشته و پس 
از آن بــا تداوم رکود در این بخش ســایر بخش های اقتصادی همانند بخش 

ساختمان و خدمات در دام رکود گرفتار آمده اند.
بنابراین آنچه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است این است که حل مشکل 
رکود در کشــور باید از نقطه ای آغاز شود که منشأ پیدایش رکود بوده است. باید 
با ایجاد رشــد واقعی در این بخش رشــد به صورت پایدار به بخش های دیگر 
اقتصادی تزریق شــود نه این که ما بدون توجه بــه بخش پدیدآورنده رکود با 
ایجاد درمان های مقطعی و سطحی در سایر بخش ها به دنبال حل رکود باشیم.

بنابراین برای اقتصاد ایران یگانه راه توســعه توجه به بخش های مولد است 
اما نکته این جاست که تولیدگرایی، باید به صورت عام مورد حمایت قرار گیرد.
تعــادل، توازن، همگامی و هماهنگی بین عملکرد بخش خصوصی و دولتی 

است که عرصه را برای تاش بیشتر و حرکتی هدفمندتر مهیا می سازد.
توســعه حاصل اندیشه همدلی و همیاری است تا امروز مدیریت ها، مدیریت 

بحران بوده است و با مدیریت بحران نمی شود به توسعه فکر کرد.
یک رویکرد دیگر به حل مسئله این است که یک سری زمینه های نابسامانی 
را تمیز و تشــخیص دهیم و روی آنها ابزارهایــی تعریف کنیم که آن ابزارها 

زمینه ها را بهینه کند.
بازار مصرف تولید داخلی را باید پویا کنیم. این مهم می تواند تســهیل هرچه 
بیشــتر صادرات و بهبود برنامه های فرهنگی، مصرف تولیدات داخلی را ارتقا 

دهد.
به هر صورت اگر ما امروز خواهان حل مشــکل رکود و حل مشکل بیکاری 
هستیم در این مقطع نیازمند آن هستیم که هم بخش خصوصی و هم بخش 
دولتی، تولید را به عنوان نقطه آغازین حرکت به سوی خروج از رکود مد نظر 
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فســاد از کانال های متعددی بهره وری ســرمایه را 
کاهش می دهد؛ هزینه مبادلــه را باال می برد و انگیزه 
در چنین  را کاهش می دهــد.  برای ســرمایه گذاری 
شرایطی بنگاه ها معموال به جای این که درصدد بهبود 
بهره وری باشند در تالش برای دستیابی به مجوزهای 
خاص و دسترسی به موقعیت های انحصاری هستند و 

انگیزه کافی برای ارتقای بهره وری ندارند.

قرار دهنــد و همه با یک اهتمام ملی در جهت حل مشــکات این بخش و 
کمک به ایجاد رشــد واقعی قدم بردارند. این یک اقدام و عملی نتیجه بخش 

در راستای سیاست های اباغی رهبری در اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

فساد و رانت پدیده شوم اقتصاد ما است
علیرغم تاش های فراوان که مقامات مســئول کشور در مبارزه با فساد انجام 
داده اند ولی متاســفانه ما شاهد هســتیم که هنوز هزینه و پیامدهای رفتارهای 
فســادآلود به طرق مختلف به جامعــه، بازیگران اقتصــادی و فعاالن بخش 
خصوصی واقعی تحمیل می شــود. در چنین محیطــی فعالیت های غیرمولد به 
فعالیت های مولد ترجیح دارد و تمایل ورود به فعالیت های تولیدی کاهش می یابد 

زیرا برخورداری ها از کانال های دیگر غیر از فعالیت های سالم محقق می شود.
فســاد از کانال های متعددی بهره وری ســرمایه را کاهش می دهد؛ هزینه 
مبادلــه را باال می برد و انگیــزه برای ســرمایه گذاری را کاهش می دهد. در 
چنین شرایطی بنگاه ها معموال به جای این که درصدد بهبود بهره وری باشند 
در تاش برای دســتیابی به مجوزهای خاص و دسترســی به موقعیت های 

انحصاری هستند و انگیزه کافی برای ارتقای بهره وری ندارند.
گسترش فساد از طریق نااطمینانی در فضای اقتصادی و افزایش هزینه های 
مبادله، منجر به کاهش انگیزه برای ســرمایه گذاری مولد می شود و تا زمانی 
که روش های مبتنی بر فســاد و رانت باعث ایجاد درآمدهای سرشار می شود، 

انگیزه برای سرمایه گذاری های مولد وجود نخواهد داشت.
فســاد و رانت از طریق تعرض به حقوق مالکیت، اخال در رقابت ســالم و 
عدم شفافیت، انگیزه ورود بخش خصوصی واقعی را به عرصه اقتصاد کاهش 
می دهد. در چنین فضایی ورود بنگاه های جدید به بازار با موانع زیادی روبه رو 
است و بســیاری از آنها به دلیل عدم امکان پرداخت هزینه های تحمیل شده 
به واســطه رانت به راحتی در برابر بنگاه های دارای امتیازات رانتی از گردونه 
رقابت خارج می شوند و ما می بینیم بسیاری از بنگاه هایی که از این طریق وارد 
میدان می شوند الزاما کارآمدترین ها نیستند بلکه آنهایی هستند که بر بال پرواز 
رانت سوار شــده اند و نامبرده رنج، گنج بردند. در چنین شرایطی فعالیت های 
رســمی و ســالم کاهش یافته و فعالیت های زیرزمینی رشد می کند و بخش 

عظیمی از حقوق و درآمد دولت محقق نمی شود.
دالیل زیادی برای بروز و گسترش فساد و رانت وجود دارد که به چند مورد 

آن اشاره می کنم.
- ضعف حاکمیت قانون: در جایی که قوانین به طور یکسان برای همه اجرا 
نشــود و یا بتوان با تفسیرهای مختلف احکام متفاوتی صادر کرد فرار از قانون 

مهیا شده و راه خوش آمدگویی به رانت و فساد مهیا می شود.
- نبود رقابت اقتصادی و گستردگی انحصارات: فساد انعکاسی از عدم وجود 
رقابت اقتصادی و گســتردگی انحصارات اســت. در غیاب یک رقابت سالم 
فرصت های رانت جویی، گرفتن امتیاز، دریافت رشوه و و مواردی از این دست 

افزایش می یابد.
- نبود نهادهای مشــارکتی و عدم پاســخگویی: نبود نهادهای مشارکتی و 
پاســخگویی عاملی برای بروز فســاد است. در شــرایطی که کسی نیازی به 
پاســخگویی به مردم و قانون احساس نکند طبیعی است که رفتارهای مبتنی 

بر فساد و رانت افزایش می یابد.
- نبود شفافیت: عدم شفافیت یکی از اصلی ترین کانون های فساد است.

اهم راهکارهای جلوگیری از فساد و رانت
- فســاد زمانی کاهش می یابد که هزینه-فرصت ارتکاب آن افزایش یابد. 
تا زمانی که ارتکاب رفتارهای فســادآلود هزینه  اندکی داشته باشد امیدی به 

کاهش آن وجود ندارد.
- راهکارهای اصلی مبارزه باید مبتنی بر پیشــگیری باشد. باید کانون های 
اصلی فســاد شناســایی و به طرق مختلف از وقوع آن تا حد امکان جلوگیری 

شود. مرحله بعد از آن برخورد قانونی با عنوان رانت خواران است.

ایجاد شفافیت
- وضع قوانین صریح و روشن و حذف قوانین زائد )دیدار فساد(

- انتشار قوانین، مقررات، آئین نامه ها و رویه ها به موقع و در زمان الزم
- اعــام به موقــع دولت در مــورد مناقصه ها و مزایده هــا و فرصت های 

سرمایه گذاری
- اطاع رسانی در مورد شرایط و الزامات طرفین قراردادها

- شفاف سازی نحوه هزینه کردن درآمدهای دولتی و فعالیت های توزیعی آن
- انتشار به موقع آمارها و اطاعات اقتصادی

- تمرکززدایی و توزیع قدرت
- نهادهای قضایی کارآمد و مستقل

- حاکمیت قانونی
- برخورد جدی با قانون گریزی
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محمدقلی یوسفی اقتصاددان

با شرایط فعلی، ورشکستگی در انتظار بنگاه هاست

کدام دســته از بنگاه های اقتصادی ورشکسته می شوند و چرا؟ محمدقلی 
یوســفی در گفتگــو با پایگاه خبــری اتاق ایران، از دالیل ورشکســتگی 
واحدهــای کوچک و متوســط صنعتی می گوید: »در کشــور مــا به دلیل 
نبود اســتراتژی مدون و بلندمدتی برای صنعــت، برنامه ریزی ها برای حل 
مشــکات آن گذرا و سطحی اســت. با وجود اینکه میلیاردها تومان برای 
حل مشــکل صنعت هزینه می شــود ولی همچنان مشکات پابرجاست و 

تکراری؛ نه بنگاه ها از این وضعیت نفع می برند و نه کشــور.«

از طرف هاچیست؟ بلندمدت  استراتژی  نبود  علت 
برای حل هر مشــکلی باید صورت مســئله را شــناخت، عدم شناخت یا 
شــناخت نادرســت نتیجه بدی در پی خواهد داشــت. سیاســت غلط ثمر 
نخواهد داشــت. او به سیاست های دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در قبال صنایع کوچک و متوســط اشاره می کند: »صنایع کوچک و متوسط 
تاثیرات زیادی بــر اقتصادی دارد؛ نحوه ادامه حیــات و وضعیت آن ها به 
سیاســت و استراتژی کان کشــور بســتگی دارد. اما هیچ سیاستمداری 

تمایل توسعه صنعت و کشاورزی را ندارد.«

چرا؟
چــون صنعت و کشــاورزی دیربازده هســتند؛ سیاســت مدارها، دولت، 
سیاســت گذارها و بانــک عاقمنــد هســتند در حوزه هــای زودبــازده 
ســرمایه گذاری کنند و ایــن حوزه ها تجارت، بازرگانــی، خدمات بورس و 
مســکن اســت. صنعت به حجم کانی پول نیاز دارد و دیربازده اســت و 
چند ســال برای نتیجه دادن آن زمان الزم اســت. دولتمردان می توانند با 
رشــد ســریع حوزه های زودبازده از اثر سیاست های خود در کنترل تورم و 
رشــد اقتصادی بگویند درحالی که رشد واقعی در صنعت و کشاورزی اتفاق 

می افتد.

متولیان بخش صنعت چه نقشــی در مشکات حوزه خود دارند؟
همه مشکات به حوزه سیاســت های کان برنمی گردد؛ نقش خود بنگاه ها 
و صاحبان صنایع هم خیلی مهم اســت. خیلــی از فعاالن این حوزه صاحیت 
الزم کار را ندارند. صنعتگران ما با مشــکات جدی روبه رو هستند. این ها حوزه 
کاری خود، بازارهای هــدف، ارتباطات بین المللی و دانش و نیاز روز را به خوبی 
نمی شناسند. از طرف دیگر، علی رغم اینکه بانک مرکزی اعام می کند پول های 
زیادی در اختیار واحدهای اقتصادی گذاشته ولی به واحدها کوچک و متوسط این 

پول نرسیده است و این تناقض در رفتار هم وجود دارد.

صنعت کوچک و بزرگ و درهم آمیختگی مشکات
یوســفی می گوید: »مــا نباید صنایع بزرگ، متوســط و کوچک را جدای 
از هم بدانیم؛ مشــکات این ها جدای از هم نیســتند. وقتی صنعت بزرگ 
مشــکل دارد حتما صنایع کوچک و متوسط هم مشکل خواهد داشت. اگر 
صنایع بــزرگ نتوانند کار کنند، صنایع کوچک ســربار جامعه خواهند بود. 
صنایع کوچک پیمانکار صنایع بزرگ هســتند؛ اگرچه چابک تر هســتند اما 
بدون توجه به صنایع بزرگ نمی توانند ســرپا بماند. اگر صنایع بزرگ بیمار 
باشــد و بخواهیم از طریق صنایع کوچک اقتصاد را توســعه بدهیم هرگز 
ممکن و شــدنی نیست.« او درباره چرایی آن می گوید: »برای اینکه صنایع 
کوچــک ما تکنولوژی و توان مالی الزم را ندارد که قطعات مورد نیاز خود 
را تولیــد کنند و به بازارهای بین المللی دسترســی ندارنــد. این ها باید با 

صنایع بزرگ پیوند داشــته باشند وگرنه نمی توانند سرپا بمانند.«

نگاه مسئوالن به صنایع کوچک غلط است
دولت ها به صنایع کوچک نگاه درســتی ندارند؛ آن هــا وضعیت و پیوند 
این حوزه ها را به درســتی نشناخته اند؛ برای همین هیچ کدام از سیاست های 
دولت ها در قبال این صنایع به درســتی و به طور کامل نتیجه نمی دهد. باید 
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مسعود دانشمند رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات

رویای ورود سرمایه

برنامه هایی که دولت اختصاصا در حوزه اقتصاد و دســتیابی به رشد ٨ درصد 
اقتصاد پیش بینی کرده اســت، برنامه هایی رویایی و دور از انتظار اســت. این 
جهش بزرگ در شرایطی محقق خواهد شد که ما بتوانیم ظرف یک سال اول 
چیزی بیش از ٥٠ میلیارد دالر سرمایه خارجی وارد کشور کنیم. باید این را در 
نظر داشت که حتی اگر سرمایه خارجی هم در حالتی بسیار خوشبینانه مطابق 
با اعداد مورد انتظار جذب شــود، پتانسیل جذب و گردش آن در اقتصاد ایران 
فراهم نیست. به بیانی بسیار ساده باید این پرسش مشخص را از دولت داشت 

که آیا با ریختن پول در اقتصاد ایران، رونق به دست خواهد آمد؟
برای آنکه سرمایه های وارد شده به ایران ارزش افزوده ایجاد کند؛ الزم است 
واحدهای تولیدی مناســب ایجاد شده و نیروی انسانی مورد نیاز به کار گرفته 
شود تا سرمایه ها تبدیل به ارزش شود. نکته مهم و قابل توجه نیز آن است که 
در صورت تحقق چنین شرایطی برای آنکه این کاالها بتواند ارزش آفرین باشد 
الزم اســت بازاری وجود داشته باشد تا تولیدات عرضه شده، به فروش رسیده 

و چرخه پول کامل شود.
وقتی به این زنجیره نگاه می کنیم؛ می بینیم حتی در صورت ورود خارجی ها 
و وارد شــدن سرمایه آنها، باید زمینه های اســتفاده از آن فراهم باشد در غیر 

این صورت سرمایه وارد شده نمی تواند مشکل گشای گره های کور این اقتصاد 
باشد. صرف نظر از فراهم نبودن زیرســاخت ها باید تاکید کرد که اساسا ورود 
این حجم از ســرمایه خارجی پیش بینی شده در پنج سال آینده چندان منطقی 

و نزدیک به واقعیت به نظر نمی رسد.
عملکرد سال های گذشته در جذب سرمایه خارجی نشان می دهد در دو دهه قبل 
به طور متوسط هر ســال دو میلیارد دالر سرمایه خارجی وارد کشور شده است. 
حال در شرایط کنونی بر اساس چه مکانیزم و سازوکاری قرار است سرمایه گذاری 
خارجی ها به ٥٠ میلیارد دالر برســد؟ از مجموع برآورد وضعیت کنونی به اضافه 
پیش بینی استقبال کشورهای سرمایه گذار، این طور به نظر می رسد که دستیابی به 

رشد اقتصادی ٨ درصد یک هدف گذاری رویایی خواهد بود.
در صورتی که در بخش نفت به عنوان یک بخش سرمایه پذیر بتوانیم ساالنه 
۲٠ میلیارد دالر نیز ســرمایه خارجی جذب کنیم؛ ١٠٠ میلیارد دالر ســرمایه 
حاصل شده در پنج ســال به عاوه منابع داخلی، می تواند ما را نهایتا به رشد 
اقتصادی 6.٥ درصد برســاند. بنابراین از همین امروز که هنوز برنامه ششم به 
تصویب نهایی نرســیده است؛ می توان عدم تحقق بخشی از اهداف اقتصادی 

آن را پیش بینی کرد. 

مطالعــه علمی در قبال این صنایع صورت گیرد و برای همین مســئوالن 
درک درســتی از مشکات صنایع ندارند. این ضعف وزارتخانه است.

علم و عمل فاصله دارد
دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تولید دانشگاه بی توجه است و 
دانشــگاه نیاز صنعت را پاسخگو نیست؛ هرکسی کار خود را انجام می دهد؛ 
عمل در تاریکی و عدم شناخت همان تاریکی است. نحوه کاربرد نظریات، 
نیــاز به ارتباط تنگاتنــگ وزارتخانه و بنگاه های صنعتــی دارد؛ اما چنین 
امکانی وجود نــدارد. پروژه های صورت گرفته هم خیلی جدی نیســت و 
بیشــتر به صورت رانتی اســت که در اختیار افراد قرار می گیرد. نتیجه این 

نمی شود. استفاده  برنامه ریزی  در  تحقیقات هم 

است رانتی  ما  تحقیقات 
یوسفی می گوید: »آنچه مشخص است این است که خیلی از سیاست های 
اتخاذشده در قبال صنعت، نادرست است. اما مدیریت صنعت ما قادر نبوده 
که در ایــن زمینه تحقیقــی جامع انجام دهد و مشــکات واقعی خود را 
بشناســند. دولت ها هم در خأل تصمیم گرفته اند. باید برای مشکات نگاه 
فراتری داشــته باشــند و موضوع را علمی و کارشناسی نگاه کنند. به جای 
توزیع رانــت تحقیق، تحقیقات را به افراد متخصــص بدهند و نتیجه این 
تحقیقــات در عمل به کار گرفته شــود. خیلی از تحقیقــات ما نه به درد 
دانشــگاه می خــورد نه به درد صنعــت و در نهایت صنعــت در گردابی از 
مشــکات گرفتار می شود؛ با این حجم از مشکات ورشکستگی در کمین 

بنگاه هاست.
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هادی حق شناس اقتصاددان

بیماری مزمن اقتصاد، نیازمند نسخه های جدید

بیمــاری مزمن رنج  از یــک  ایــران  اقتصاد 
می برد. ایــن حرف به هیچ عنوان تازه نیســت 
ولــی بررســی ابعاد ایــن مشــکات می تواند 
مشــخص کند که چرا سیاســت انبســاط پولی 
و تحریــک تقاضا، بــا وجود نیازهــای واقعی، 
نمی تواند راهگشــای مشــکات اقتصاد کشور 
باشد. بررسی آمارها نشان می دهد در سال هایی 
که بیشترین درآمدهای ارزی نصیب کشور شد، 

نبود. اقتصادی چندان چشمگیر  رشد 
به طور مثال، رشد اقتصادی دولت نهم و دهم 
با توجه به درآمدهای باال و چشــمگیر نفتی به 
مراتب کمتر از آن چیزی بود که تصور می شــد. 
در هشــت ســال دولت آقای احمدی نژاد انواع 
طرح ها در قالب پرداخت تســهیات به مشاغل 
کوچک و متوســط پرداخت شــد که نتایج آن 
نه بهبــود وضعیت اقتصادی مــردم و نه حتی 
افزایش شــاخص های کان اقتصــاد بود، بلکه 
هرچه بود به تورم و رکودی دامنگیر ســرانجام 
یافت که همگان از آن زیان دیدند؛ گرچه نباید 
نقش تحریم های ظالمانه یا پارامترهای سیاسی 
که در تمام ســال های پس از انقاب بر اقتصاد 
کشور سایه انداخته را هم نادیده گرفت. لذا باید 
بــه دنبال عوامل دیگری بــرای بهبود وضعیت 
اقتصادی کشــور گشــت. واقعیت این است که 
بخش عمده رشــد اقتصادی ایران همواره متاثر 
از نفت بوده اســت. به عنوان نمونه، ٥٠ درصد 
همین درآمــد غیرنفتی ۲٤ میلیارد دالری دولت 

در سال جاری هم متاثر از نفت و مشتقات نفتی 
بوده است.

رشد اقتصادی پایدار زمانی حاصل می شود که 
بخش واقعی اقتصاد مورد توجه ویژه قرار گیرد. 
آن چه در سال های گذشته تحت عنوان وام های 
خود اشــتغالی، طرح های زودبازده، تســهیات 
خرید خودرو و انــواع کارت های اعتباری رنگی 
به مرحله اجرا رســید، همگی تنها قصد تحریک 
تقاضا را داشــتند که البته در کوتاه مدت اینگونه 
بلندمدت  اما در  سیاست ها دستاوردهایی داشتند 
به حال اقتصاد مفید واقع نشــدند. در این میان 
کمترین توجــه به بخش واقعی اقتصاد شــد و 
فعــاالن اقتصــادی به ویژه در بخــش تولید با 

شدند. روزبه روز ضعیف تر  بی توجهی 
مزیــت اقتصاد ایران آن چنان فراوان اســت 
که با تدبیــر دیگری می توان بــه بهترین نحو 
از آن مزایا اســتفاده کرد. به عنوان مثال، امروز 
از فضــای ایران، به دلیل کوتاهی مســیر میان 
کشــورهای اروپایی و آســیای جنوب شــرقی، 
بیــش از هزار هواپیما می گــذرد و درآمد ارزی 
قابل توجهی نصیب اقتصاد ایران می شود. همین 
مزیت در بخش حمل و نقــل زمینی هم وجود 
دارد و می توان از این بخش هم برای درآمدزایی 
در جزیره  اســتفاده کــرد. همچنیــن  بیشــتر 
قشــم، می توان تحت عنوان سوخت رســانی به 
کشتی های عبوری درآمدهای هنگفتی به دست 
آورد که رقم آن کمتــر از درآمدهای حاصل از 

نفــت نیســت؛ همچنین به تنگه هرمــز تنها از 
دریچه امنیتی و سیاسی نگاه نشود و این بخش 
را می توان چون گلوگاهی برای خدمات رســانی 
به کشــتی ها نگریســت. در مباحــث مربوط به 
گردشــگری و بخش هــای دیگر نیــز مزایای 
فراوانی در کشور وجود دارد؛ اما دسترسی آسان 
به درآمدهای نفتی ســبب شده که کمتر به این 
بخش ها توجه شود وگرنه هیچگاه اقتصاد ایران 
نیاز به خام فروشی در هیچ بخشی نداشت. مزید 
بر همه اینها بهــره وری پایین عوامل تولید هم 
بــر اقتصاد ایران ســایه انداخته اســت. حداقل 
در ســه برنامه پنج ساله توســعه، افزایش نرخ 
بهره وری به عنــوان یکی از اهداف مهم مطرح 
شــده ولی تاکنون هیچ اتفــاق ویژه ای در این 
حوزه رخ نداده اســت. هنگامی کــه بهره وری 
دارایی و نیروی انســانی در حداقل ممکن قرار 
دارد و از مزیت های نســبی عاری شده است و 
به عنوان راهکار صرفا قصد این باشد که تقاضا 
امروز  نتیجه همین می شود که  تحریک شــود، 

شده است.
اجــرای این سیاســت ها از یک طــرف منجر 
به افزایش پایه پولی در کشــور و فراهم شــدن 
بســتر افزایش تورم در کشــور می شود اما نباید 
افزایش پایه پولی و نقدینگــی را تنها به چنین 
طرح هایی محدود دانســت. با توجــه به اینکه 
مطالبات بانک ها از دولت ســیر صعودی به خود 
گرفته، که این امر ارثیه دولت گذشــته است، و 
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همچنیــن مطالبات صندوق هــا از دولت رو به 
افزایش است، پایه پولی به شکل مرتب در حال 
افزایش خواهد بود. همچنین بخش عمده ای از 
منابع بانکی قفل و به شــکل دارایی های سمی 
با وجود داشــتن دارایی  بانک هــای  درآمده و 
توانایی پرداخت تســهیات را از دست داده اند. 
لذا بــا توجه به بانک محور بودن اقتصاد، تصور 
می شــود صرفا با سیاســت های انبساطی پولی 

می توان اقتصاد را نجات داد.
این میــان موضوع دیگری مطرح می شــود. 
برخــی بــاور دارند کــه افزایش پایــه پولی و 
نقدینگی در آینده کشــور را با مشکات متعدد 
از جمله تــورم روبه رو خواهد ســاخت. اقتصاد 
ایران مانند شــخصی است که با فشار خون ١٤ 
زندگــی عادی خود را انجــام می دهد. به بیان 
دیگر اقتصاد ایران با تورم حدود ١٠ درصد خود 
کرده و شاخص های اقتصادی در حول و حوش 
این رقم روال طبیعی خــود را طی می کند. هر 
چند تــورم ١٠ درصد به معنای این اســت که 
ایران از ١٠٨ کشــور جهان تورم بیشتری دارد، 
ولی در داخل اقتصاد چنــدان چنین رقمی غیر 
قابل تحمل نیست. در نتیجه افزایش نرخ تورم 
به رقمی حدود ١٠ درصد چندان مشــکل ســاز 

بود. نخواهد 
همچنین باید در نظر داشت دولت تنها وظیفه 
کنتــرل نرخ تورم را ندارد، بلکه ایجاد اشــتغال 
هم جزو وظایف دولت اســت و همین موضوع 
موجب می شــود که دولت تا اندازه ای در مقابل 
سیاست های انبســاطی روی خوش نشان دهد. 
به هر روی مشــکات کنونی اقتصادی بســیار 
زیاد اســت ولی افزایش رشد نقدینگی در قالب 
طرح هــای تحریک تقاضا اقتصــاد ایران را به 
حرکت نمی اندازنــد بلکه بســتر را برای تورم 
آینــده فراهم می کنند. هرچند این سیاســت ها 
ممکن اســت به افزایش اشتغال هم منجر شود 
ولی باید بــا مدیریت مدبرانه شــرایط را برای 

کنترل تورم هم آماده ساخت.

جمشید عدالتیان عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران

تولید صادرات محور نیازمند ۱۰ سال زمان

اطاعــات گمرک ایــران نشــان می دهد که 
در هفــت ماه اول ســال جاری، صــادرات برخی 
اقام از جمله کاالهای مصرفــی با دوام کاهش 
چشــمگیری داشــته اند. به طور مثال بر اســاس 
گزارش ها در مدت مذکور نســبت به مدت مشابه 
ســال قبل حجم صادرات یخچال فریزر ایرانی از 
لحاظ وزنی، ۲٨ درصد کاهــش یافته که به طور 
عمده به دلیل اســتقبال سرد برخی مشتریان مهم 
مانند عراق بوده است. باید توجه داشت که کاهش 
استقبال کشــورهای منطقه از محصوالت ایرانی 
ضربه ســهمگینی به اقتصاد وارد می کند، چرا که 
مهم ترین بازار ایران در حوزه صادرات این کشورها 
هستند. این کشــورها دچار درگیری های مختلفی 
هســتند و تولید داخلی آنها در وضعیت مطلوبی به 
ســر نمی برد و ما می توانیم از این وضعیت به نحو 

مطلوب استفاده کنیم. 
البته باید توجه داشت که جنگ ها و درگیری های 
داخلی در این کشورها در کنار تولید، درآمدهای آنها 
را نیز کاهــش داده و همین امر از میزان صادرات 
کاالی ایرانی به این کشورها کاسته است. همچنین 
برخی از صادرکننــدگان ایرانی اعتقاد دارند که در 
کنار کاهش نــرخ تورم، باید نرخ ارز نیز تک رقمی 
شــود و در غیر این صورت این روند ادامه می یابد. 
در این مــدت از ارزش صادرات میعانات نفت، گاز 
و پتروشیمی نیز کاسته شده است که می توان آن 
را مرتبط با افت قیمت نفــت در بازارهای جهانی 

دانست. 
موضوع دیگری که در این مدت به آن بی توجه 
بوده ایم مربوط به برندسازی است. در رابطه با این 

مسئله باید گفت که ما هیچگاه برند شناخته شده ای 
را در دیگر کشورها نداشته ایم و اکنون نیز به نظر 
نمی رسد که بتوانیم در این زمینه موفق عمل کنیم. 
چرا که اراده ای پشت آن وجود ندارد. به این دلیل 
که معموال کاالهای مصرفی دارای برند می شوند 
و در این حوزه تقاضــای خارجی وجود ندارد و ما 
هنوز نتوانسته ایم به آن سطح از کیفیت دست پیدا 
کنیم که در بازارهای بین المللی با دیگر کشــورها 
به رقابت بپردازیم. کاالهای ایرانی فاصله بســیار 
زیادی با کشــورهای دیگر دارنــد و در این زمینه 
کشــورهایی همچون کره و ژاپن گوی سبقت را 

حتی از کشورهای اروپایی و آمریکایی ربوده اند. 
ما باید ابتدا کیفیت تولیدات خود را افزایش دهیم، 
سپس در اندیشــه برندسازی باشــیم. زمانی که 
کاالیی در کشــور تولید نمی شود، چگونه می توان 
سخن از برندســازی به میان آورد؟ ما اکنون فقط 
در حوزه صادرات مواد اولیه پتروشــیمی وضعیت 
مطلوبــی داریم که آن هم نیاز به برند ندارد. تولید 
در کشور ما از برنامه ریزی برخوردار نیست و ما باید 
تاش کنیم با شناسایی زیرساخت ها در مسیر بهبود 
صادرات گام برداریم. کشــور ایران از ظرفیت های 
تولیدی مناســبی برخوردار است و باید هوشمندانه 
از آن استفاده کند. ما نباید تمام ظرفیت های خود 
را به برجام و رفت و آمدهای خارجی محدود کنیم 
و بیش از هر چیز الزم اســت تا از مدیران الیق و 
شایسته استفاده شود. اقتصاد ایران مدت طوالنی 
اســت که در رکود به سر می برد و اگر بخواهد در 
این چرخه به تولید صادرات محور برسد، حداقل به 

١٠ سال زمان نیاز دارد.

آذر 95، شمــــاره 273



88www.sanatnassaji.com / صنعت نساجی و پوشاک

تحلیل اقتصادی

حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق وزیر اقتصاد

جذب سرمایه خارجی د ر گرو یکسان سازی نرخ ارز

نخســتین گامی کــه باید  راســتای اجرای 
سیاست یکسان ســازی نرخ ارز برد اشته شود ، 
 هماهنگی و اتفاق نظر بین سه قوه، د انشگاه ها 
و متخصصان این حوزه اســت. اگر تمامی این 
باشند ،  نشد ه  توجیه  مناســبی  به طور  بخش ها 
این سیاســت  اجرای صحیح  انتظار  نمی توان 
اقتصاد ی را د ر بازار ارز د اشــت. تعد د  نرخ ارز 
تنها موجب ســرازیر شد ن سود  به جیب افراد  
خاصی شــد ه و د ود  آن به چشم مرد م می رود . 
تفاوت نرخ ارز طی ســه، چهار ســال گذشته 
موجب شــد  تا از مباد له ای به جای بانک ها به 

سوی بنگاه های آزاد  کشید ه شود .
به این ترتیب از میــزان ارز مورد  نیاز مرد م 
کاسته شد ه و به حد اقل می رسد . این د ر حالی 
اســت که د ر حال حاضر اختــاف میان ارز 

مباد التی و ارز مرجع کاســته شــد ه است که 
مرکزی  بانک  سیاســت های  نوع  نشان د هند ه 
برای ترغیب بازار به ســمت قبــول نرخ ارز 
یکســان اســت. به عبارت د یگر د ولت تد بیر 
و امیــد  و مســئوالن اقتصاد ی آن طی ســه 
سال و نیم گذشــته د ر حال بسترسازی برای 
البته چنین  بود ه انــد .  ارز  نرخ  یکسان ســازی 
رخــد اد ی را می تــوان مرهون سیاســت های 
صحیــح بین المللی د ولت یازد هم د انســت. با 
وجود  اینکــه ارزش پول ملــی کاهش یافته 
است، اما رویه بازار ارز به سمتی است که نرخ 
ارز آزاد  و مباد له ای به یکد یگر نزد یک شــود . 
این د ر حالی اســت که با همین میزان ارزش 
ارز د ر بازار آزاد ، مرد م مجبور به پرد اخت زیان 
یا به عبارتی رانت پنج هــزار ریالی برای هر 

هستند . واحد  
از سوی د یگر حتی اگر زمینه های الزم برای 
اجرای سیاســت های یکسان ســازی نرخ ارز 
ایجاد  و اجرا شــود  د ولت و بانک مرکزی نباید  
از  بــازار کنار برود  و باید  نظارت د وراد ور خود  
را اعمــال کند  چرا که د رصورتی که د ر میزان 
ارز موجــود  د ر بــازار و بنگاه هــای اقتصاد ی 
اختــاف قابل توجهی به وجــود  بیاید ،  د ولت 
به ناچار بایــد  اختاف آن را که مبلغ هنگفتی 
اســت، بپرد ازد  د ر غیر این صورت تامین این 

اختاف بر عهد ه مرد م است.
به این معنا که مرد م د ر چنین شــرایطی د و 
ارز  مرتبه مجبــور به پرد اخت اختــاف نرخ 
می شوند . د ر این میان افراد ی وجود  د ارند  که 
از یکسان نبود ن نرخ ارز سود  کانی به جیب 
می زننــد . همین افراد  هســتند  که از راه های 
مختلف به د ولت فشــار آورد ه تا اجرایی شد ن 
چنین سیاســتی را به تعویــق اند اخته و حتی 
د ر صــورت تــوان منتفی کننــد . نکته ای که 
د ر این میــان باید  به آن توجه د اشــت، این 
اســت که د ر صورتی کــه ارزش ارز د ر ایران 
بــه حضور  یکسان ســازی نشــود ، نمی توان 
ســرمایه خارجی و د اخلی د ر ایران امید وار بود  
به د نبال یک حاشیه  چرا که ســرمایه گذاران 

سود  کم نوسان و شفاف هستند .

د ر این میان افراد ی وجود  د ارند  که از یکسان نبود ن نرخ ارز سود  کالنی 
به جیب می زنند . همین افراد  هســتند  که از راه های مختلف به د ولت فشار 
آورد ه تا اجرایی شــد ن چنین سیاســتی را به تعویــق اند اخته و حتی د ر 
صورت توان منتفی کنند . نکته ای که د ر این میان باید  به آن توجه د اشت، 
این اســت که د ر صورتی که ارزش ارز د ر ایران یکسان ســازی نشود ، 
نمی توان به حضور ســرمایه خارجی و د اخلی د ر ایران امید وار بود  چرا که 

ســرمایه گذاران به د نبال یک حاشیه سود  کم نوسان و شفاف هستند.
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در بر همان پاشنه می چرخد

خبر ها حاکی از آن اســت که بانک مرکزی قصــد دارد جهت حمایت از 
تولیــد، بانک ها را مکلف به پرداخت ١6 هزار میلیارد تومان تســهیات به 
بنگاه های متوســط و کوچک کند، تصمیمی که در حرف جالب اما در عمل 
مشکل ساز خواهد بود. پرداخت وام و تسهیات به این شکل، در سال های 
گذشــته نشــان داده که به هیچ عنوان چنین اقداماتی نتایج خوبی در پی 
ندارد جز ســرازیر شدن بخش دیگری از منابع بانکی به فعالیت های نامولد 

بانکی. افزایش میزان معوقات  و 
پرداخت تسهیات به تولیدکننده و تاش برای سرعت بخشیدن به چرخ 
تولید در یک کشــور، امری مطلوب است ولی چنین خواستی بدون بررسی 
بســتر ها نه تنها شکل نمی گیرد بلکه مشکات گوناگونی به وجود می آورد. 
نظام پولی کشــور که ســال ها با بی انضباطی گســترده دست و پنجه نرم 
کرده به پرداخت تسهیات به شــکل هیئتی ادامه می دهد. به بیان دیگر، 

پرداخت تســهیات چشم بسته اوضاع تولید را بهتر نمی کند.
یک بار در گذشــته و تحت عنوان طرح حمایت از مشــاغل زودبازده، چنین 
چیزی آزموده شــد و نتیجه ای که متعاقب آن پدید آمد، نه ایجاد اشــتغال و 
رونــق در تولید بلکه افزایش تعداد بدهکاران بیکار و ورشکســته بود و تکرار 
دوباره این تجربه شکســت خورده باز هم همین خواهد شد. فراموش نکنید در 
شرایطی که هنوز بیشتر بانک های کشور تحت عنوان سپرده ویژه، به پرداخت 
ســودهای ۲٥ درصدی و 3٠ درصدی ادامه می دهند و در حالی که سود تولید 
در ایران ١٠ درصد اســت، هیچ گیرنده تسهیاتی حاضر نخواهد شد وام را در 
تولید هزینه کند. اگر این اقــدام هم صورت بگیرد و تولیدکنندگان قصد وارد 
کردن تســهیات به چرخه تولید را داشته باشند، در شرایطی که بنگاه ها این 
چنین بدهکار هســتند، طلبکاران اجازه چنین امری را نخواهند داد. بگذریم از 
اینکه پرداخت تسهیات بانکی به بنگاه های بدهکار و زیانده کاری نابخردانه 
است؛ چرا که بانک، کمیته امداد نیست و منابعش خیریه. تکرار رویه شکست 
خورده در شرایط امروز یک دستاورد خواهد داشت و آن هم تشدید بی انضباطی 

در حوزه پولی است.
آنچه می توان گفت این اســت که دولت بایــد بی انضباطی اقتصادی را 
به طور عام از بیــن ببرد، هر چند این بی انضباطی ها بیشــتر به این دولت 
به ارث رســیده ولی نباید با تکرار سیاســت های نادرســت به بی انضباطی 
دامــن زد. بی انضباطــی اقتصادی دارای ســه بخــش بی انضباطی مالی، 
پولی و اداری اســت که برطرف کردن بی انضباطی مالی از طریق اصاح 
ســندهای بودجه ای و توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی ممکن است ولی 
بی انضباطی پولی باید توســط متولی سیاســت گذاری پولی در کشور، یعنی 
بانک مرکزی برطرف شــود. مصادیق ایــن بی انضباطی پولی، وجود تعداد 
زیادی از موسســات پولی نامتشــکل و بدون مجــوز و همچنین افزایش 
معوقات سیســتم بانکی اســت و برای پی بردن به ابعاد این معضل، کافی 
اســت بدانیم ۲٥ درصد منابع پولی کشــور در اختیار موسســاتی است که 

مجوزی برای فعالیت خود اخذ نکردند.
از ســوی دیگر فساد اقتصادی نظام بانکی را به گلوگاه فساد تبدیل کرده 
و اگر انضباط بر این بخش حاکم نشــود، بانک مرکزی مقصر اصلی خواهد 
بود. خوشــبختانه امروز یکی از بهتریــن اقتصاددانان ایران قائم مقام نهاد 
متولی این بخش اســت و استفاده از چنین افرادی در سطوح مختلف نظام 

بانکی می تواند نویدبخش آینده بهتری برای بخش پولی کشــور باشد.
بانــک مرکزی بهتر اســت به جــای مکلف کردن بانک هــا به پرداخت 
تســهیات به بنگاه ها و افراد نامعلوم ابتدا این مشــکات را برطرف کند. 
تعداد شــعب بانکی کشور در حالی ســه برابر ژاپن است که تولید ناخالص 
ملی آن کشــور بیش از ١٠ برابر ایران اســت. لذا بانک هــا پیش از آنکه 
بخواهند به فکر تولید باشــند، باید خود را برای دوره ای بدون فساد و بهتر 
آماده کنند. پول چون خون در رگ هــای اقتصاد، حرکت را جاری می کند 
و برای اینکه اقتصاد تحرک کافی را داشــته باشــد و پیکره آن سالم باشد 

حتما الزم اســت که خون سالم در رگ های آن جریان داشته باشد.
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آیا همه کسب وکارها به برندینگ احتیاج دارند؟

تنها یک پاسخ برای این پرسش وجود دارد؛ اگر در 
کسب وکار خود کاما منحصربه فرد هستید، اگر هیچ 
رقیبی ندارید و هرگز نخواهید داشت، اگر تکنولوژی، 
تجهیزات و ایده کسب وکار شما هرگز توسط هیچ 
شخص یا شرکتی قابل کپی برداری، تکرار، بهبود و 
جایگزینی نیست، عایق، سایق، رفتار مصرف و 
طرز فکر مشتریان تان را نادیده بگیرید و هرگز به 

سراغ برندینگ نروید.
مهم نیست شما در سال قرار است ٥ مشتری داشته 
باشید یا ٥ میلیون. مهم این است که برای همان 
رضایت،  کنید،  می توانید جذب  که  مشتریان  تعداد 
خشنودی و میل به وفاداری فراهم کنید. برای این 
کار باید مشتریان خود را بشناسید و بدانید در ذهن 
آن ها چه می گذرد. چه چیز باعث می شود محصول 
شما را خریداری کنند یا به سراغ خدمات شما بیایند.

مالی،  توان  از  سطحی  هر  با  جامعه  اقشار  همه 
فکری، تحصیلی و اجتماعی، برندهای مخصوص به 
خود را می طلبند، اما هیچ برندی برای همه اقشار 
جامعه خواستنی، محبوب و یا دست یافتنی نیست. من 
ممکن است با معرفی خود در بین مصرف کنندگان 
غرور  و  تمایز  احساس  بسیار  آقا،  اصغر  سوهان 
داشته باشم درحالی که همسر دکتر فانی شیرینی 
شیرینی فروشی  معروف ترین  اِِکلر  موردعاقه اش 
پاریس باشد. این ابدا دلیل نمی شود کمپانی اصغرآقا، 
توجه، ارزش و زمان کمتری برای فرآیند برندینگ 
این  که  معناست  بدین  صددرصد  اما  کند؛  صرف 
کمپانی باید برای شناخت نیازهای مشترک من و 
افراد مشابه من سرمایه گذاری کند و اگر بنا بر هر 
برهانی تصمیم بگیرد همسر دکتر فانی مشتری او 
باشد و سزاوار سرمایه گذاری، هیچ یک از مشتریان 

خودش را به دست نخواهد آورد.
به  )حتی  برندها  به  تمایل  دلیل  مهم ترین  شاید 
صورت ناخودآگاه( را بتوان در نیاز بشر به قرار گرفتن 
در میان گروه افراد هم عقیده و مشابه خود در نظر 

گرفت.
آبراهام مزلو، ایده سلسله مراتب نیازها را در کتاب 
سال ١۹٤3  در  و شخصیت«  »انگیزه  نام  به  خود 
مطرح نمود. او بر این باور است که انسان ها در طول 
دوره زندگی خود از یک سلسله مراتب نیازها پیروی 
می کنند که دست یافتن به هر مرحله از این سلسله 
مراتب آنها را به سمت تمایل به دستیابی به مرحله 
به  را  مراتب  سلسله  این  او  می کند.  هدایت  بعدی 

ترتیب بیان می کند:
١- نیازهای زیستی: نیازهای زیستی نیازهای آدمی 
پوشاک، غریزه  یعنی: خوراک،  برای حیات خودند؛ 

جنسی و مسکن.
۲- نیازهای امنیتی: نیاز به رهایی از وحشت، تأمین 
جانی و عدم محرومیت از نیازهای اساسی در زمان 

حال و آینده است.
3- نیازهای اجتماعی: یا احساس تعلق و محبت. 
انسان موجودی اجتماعی است و هنگامی که نیازهای 
اجتماعی اوج می گیرد، آدمی برای روابط معنی دار با 

دیگران، سخت می کوشد.
٤- احترام: این احترام قبل از هر چیز نسبت به خود 
است و سپس قدر و منزلتی که توسط دیگران برای 

فرد حاصل می شود.
تمامی  کردن  شکوفا  یعنی  خودشکوفایی:   -٥
استعدادهای پنهان آدمی؛ حال این استعدادها هر چه 

می خواهد باشد.
این نظریه در طی سال ها بارها با چالش هایی مواجه 

شده و نظریه های دیگری در تکمیل یا رد آن بیان 
شده است. برخی از نظریه پردازان کوشیده اند نظریه 
مزلو را تعدیل کنند تا از نظر رفتاری منعطف تر شود 
نظریه  و  زندگی«  مختلف  »مراحل  نظریه  مانند 

»زیستی -تعلق-رشد«.
مراتب  سلسله  چه  امروز  جهان  در  سویی  از 
کند  تعیین  را  بشر  نیازهای  مرحله به مرحله  مزلو 
روش  چه  رشد،  تعلق-  زیستی-  نظریه  چه  و 
»ناکامی- بازگشت« را برای ارضای نیازها در نظر 
در  دارند.  انسان درجه بندی  نیازهای  انواع  بگیرد، 
تنها  افراد  نیازها،  صفر  عبارتی  به  یا  اولیه  درجه 
ممکنه  شیوه  ابتدایی ترین  در  نیاز  آن  می خواهند 
درجه  برآورده شدن  به محض  اما  شود؛  برآورده 
برندها  به سوی  ندانسته(  یا  )دانسته  آن ها  اولیه، 
می روند. وقتی اولیه ترین درجه نیازها برآورده شد 
به  وی  شد،  فراهم  فرد  هر  برای  انتخاب  حق  و 
دنبال آن است که با محصوالت و خدمات ارتباط 
کند  معرفی  آنها  با  را  کند. می خواهد خود  برقرار 
و جایگاهی در میان گروه مشتریان آن محصول 

پیدا کند.
اساسی ترین اصل کنکاش در شناسایی مشتریان 
پس  نیستند.«  ما  مشتری  »همه  که:  است  این 
کنیم،  شناسایی  را  جامعه  اقشار  همه  نیست  قرار 
چه  برای  بدانیم  و  باشیم  روراست  خودمان  با 
کسی و چه سطحی از اجتماع محصول یا خدمت 
»این که  باشیم  داشته  خاطر  به  و  می دهیم  ارائه 
فکر کنیم برندینگ فرآیندی لوکس و مخصوص 
محصوالت و خدمات گران قیمت است مانند این 
است که بگوییم فقط ثروتمندان غذا می خورند یا 

لباس پوشیدن فقط مال بچه پولدارهاست.«
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چرا استیو جابز در ذهن ها ماندگار شد؟

طول  در  افراد  خاص ترین  از  یکی  جابز،  استیو 
را  اپل  او  است.  تکنولوژی  کمپانی های  تاریخ 
پیکسار  و  اخراج شد  آن  از  کرد،  سپس  تاسیس 
موفقی  کمپانی  به  تبدیل  را  آن  کرد،  تاسیس  را 
کرد و سپس دوباره به اپل بازگشت و نه تنها آنرا 
یکی  به  تبدیل  را  آن  بلکه  داد،  نجات  نابودی  از 
این لحظه  تا  از موفق ترین کمپانی هایی کرد که 

وجود داشته است.
تجربه  بدون  و  مرحله  اولین  در  استیو،  اگر 
اینقدر  او  کاراکتر  می شد،  موفق  شکستی،  هیچ 
جذاب نبود اما او 3 مرتبه، از صفر آغاز کرد و به 
موفقیت های بزرگ رسید و به همین علت تقریبا از 
دید همه، به یک قهرمان جهانی تبدیل شده است. 
دالیل زیادی برای اثرگذار بودن و قهرمان شدن 
او وجود دارد. ما در این مقاله ٥ دلیل اصلی را ذکر 
می کنیم تا بتوانید با ساخت این ویژگی ها در خود، 

به موفقیت مورد نظرتان برسید.

١( بسیار قانع کننده بود: وقتی بیشتر درباره زندگی 
او مطالعه می کنید، متوجه خواهید شد که شخصیت 
او، بسیار تاثیرگذار بوده است. او می توانست مردم 
را به خوبی قانع کند و ماقات های ساده خود با 
دیگران را به قرارداد های سودآور تبدیل نماید. به 
همین علت است که می گوییم ۹٠ درصد موفقیت 
به  یا  شما  روانشناسی  دانش  به  زندگی،  در  شما 
صورت دقیق تر، میزان مراجعات شما به هر آنچه 
که برای رسیدن به موفقیت نیاز دارید باز می گردد.

۲( او هیچگاه نه را قبول نمی کرد: استیو هرگز 
نه را قبول نمی کرد. او به این معروف بود که در 
خواسته هایش، بسیار صریح بود. او یک خواسته و 
سوال را آنقدر تکرار می کرد تا نهایتا پاسخ آن را 
بیابد. به همین علت، مردم و کارمندانش، معموال 

زیرا  می کردند  خودداری  او  با  مستقیم  بحث  از 
می دانستند او توانایی بسیار باالیی در قانع کردن 
دیگران داشت تا جایی که هر کسی همراه با ایده 

او می شد و نمی توانست مقاومت کند.

3( او اهمیت بیشتری به محصول می داد تا به 
پول فروش آن:  استیو هرگز به پول اهمیتی نداد. 
وقتی به سی سالگی رسید، ثروت خالص او ١٠٠ 
میلیون دالر بود و چند سال بعد نیز یک میلیاردر 
شد اما در تمام اوقات، تمرکز اصلی او روی تولید 
او  شدن.  ثروتمند  نه  بود،  ماندگار  محصوالت 
کمپانی هایی را می شناخت که حتی پس از رفتن 
همین  به  ماندند  معروف  کماکان  آن،  موسسین 
روی ساخت محصوالتی  را  تمرکزش  تمام  علت 

با کیفیت می گذاشت.

٤( او می خواست زندگی ها را عوض کند: بسیاری 

از افراد، آرزوهای کوچکی دارند. آنها ماشین خوب، 
برای  اما  می خواهند.  خوبی  و همسر  مناسب  کار 
می خواست  او  بود.  متفاوت  همه چیز  جابز،  استیو 
کند  بهتر  محصوالتش  توسط  را  مردم  زندگی 
سر  بر  او  اسم  هنوز  که  است  علت  همین  به  و 
زبان هاست، با اینکه خود او، دیگر کنار ما نیست.

٥( او هیچ اهمیتی به واقعیت نمی داد: استیو هیچ 
اهمیتی به این مسئله نمی داد که واقعیت چیست. 
محصوالتی  تولید  به  مجبور  را  مهندسین  او 
از وجود شرکت  می کرد که عما تولید آنها قبل 
اپل، غیرممکن بود. مهم نیست که این محصول، 
با  محصولی  یا  بود  نازک  بسیار  بوک  مک  یک 
پیچیدگی آیفون و آیپد. همین آگاهی استیو جابز و 
نپذیرفتن واقعیت ها از سوی او بود که باعث الهام 
گرفتن دیگران و کارمندانش می شد و او را تبدیل 

به رهبری موفق می کرد.
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8 دلیل مدیریتی که ترامپ را رییس جمهور آمریکا کرد

سالروز  در  کلینتون  هیاری  آمریکا،  انتخابات  از  پیش  هفته  چند 
مبارک  تولدت  نوشت:  و  کرد  منتشر  توئیتر  در  خودش  از  عکسی  تولدش 
اتفاق  به  قریب  هم  و  هوادارانش  هم  او،  هم  آمریکا!  آینده  رییس جمهور 
تحلیلگران سیاسی در آمریکا و سایر نقاط جهان، تقریبا مطمئن بودند که 
نظرسنجی ها  بود؛  آمریکا، یک زن خواهد  رییس جمهور  پنجمین  و  چهل 

هم این را نشان می دادند.
با این حال، از اولین ساعات اعام نتایج، مشخص شد که دونالد ترامپ 
آرای  شمارش  با  که  بود  این  بر  غالب  گمان  ابتدا  در  است.  افتاده  پیش 
در  و هر چند  نشد  اما چنین  برنده خواهد شد  کلینتون  ایالت های کلیدی، 
مقاطعی کلینتون به ترامپ نزدیک شد اما هیچگاه به او نرسید و به کاخ 
باال رفت،  برد. قیمت طا  را در شگفتی فرو  نتیجه جهان  این  سفید هم. 
پیش  تا  بورس ها شکست.  از  بسیاری  شاخص  و  کردند  افت  دالر  و  نفت 
از  و  بودند  دقیق  نظرسنجی ها  آمریکا،  معاصر  انتخابات  همه  در  این،  از 
انتخابات، صحت علمی  این  اما  پیش بینی کرد  را  نتیجه  آنها می شد  روی 

برد. زیر سؤال  نظرسنجی ها 
حال پرسش اینجاست که چرا چنین شد و شخصیتی که ابتدا در عرصه 
بعد »منفور«  و  قرار گرفت  بود، سپس »مورد تمسخر«  سیاسی »گمنام« 

شد، چگونه در مرحله آخر توانست »رییس جمهور« شود؟!

کارنامه  برابر  در  او  سیاسی  سفید  کارنامه  به  پاسخ،  اولین  شاید   -  ١
به  کاندیداتوری  از  قبل  ترامپ،  باشد.  مرتبط  کلینتون  سیاسی  غلط  پر 
و  می شد  شناخته  تلویزیونی  برنامه  یک  مجری  و  موفق  تاجری  عنوان 
کتاب هایی هم در زمینه کارآفرینی و موفقیت داشت. اما هیاری کلینتون 
سال ها  او  داشت.  سیاسی  مسئولیت های  و  فعالیت ها  از  آکنده  کارنامه ای 
در  نیز  سال   ٨ البته  و  شد  آمریکا  خارجه  امور  وزیر  بعدها  و  بود  سناتور 
اول  بانوی  کسوت  در  کلینتون،  بیل  همسرش  جمهوری  ریاست  دوران 
کاندیدا شد  در شرایطی  او  به عاوه،  داشت.  اقامت  در کاخ سفید  آمریکا 

که یک دموکرات، رییس جمهور آمریکا بود.
ننوشته  سیاست  در  دیکته ای  که   - ترامپ  دست  شد  باعث  شرایط  این 
بازتر  آنها  کاندیدای  و  مستقرشان  دولت  دموکرات ها،  از  انتقاد  در   - بود 
باشند.  این عرصه ضدحمله ای داشته  نتوانند در  باشد و هیاری و تیمش 

قضیه  در  می توان  را  کلینتون  علیه  ترامپ  پاسخ  بی  حمات  بارز  نمونه 
ایمیل ها دید که آثار مخرب فراوانی در آرای کاندیدای دموکرات ها داشت.

۲ - ترامپ با زیرکی تمام توانست خود را به یک »برند« خاص تبدیل 
و  بُرنده تر  برند،  یک  چقدر  هر  که  می شود  گفته  برندینگ  علم  در  کند. 
تیزتر باشد، قدرتش بیشتر است و بیشتر در یادها می ماند. این نکته ای بود 
که ترامپ و تیم برندینگ او، به خوبی از عهده اش برآمدند. وقتی ترامپ 
رقابت های  وارد  جمهوریخواهان  اولیه  کاندیداهای  از  یکی  عنوان  به 
دیگری  جمهوریخواه  اگر  که  پرسیدند  او  از  روال  طبق  شد،  درون حزبی 
ترامپ  و  کرد؟  خواهد  حمایت  او  از  ترامپ  آیا  شود،  نهایی  کاندیدای 
اینجا  ادامه خواهم داد.  به تنهایی  نه! خودم  برخاف عرف سیاسی گفت: 
به  را  توجهات  و  کرد  تأکید  دیگران  با  خود  بودن  متفاوت  بر  او  که  بود 

خود جلب کرد.
سپس با اتخاذ مواضع تند و تیز، برند خود را بُرنده تر کرد؛ اظهاراتی مانند 
مسلمانان  کردن  ممنوع الوورد  مکزیک،  و  آمریکا  بین  حائل  دیوار  کشیدن 
به ایاالت متحده، محدود کردن مهاجران، استفاده از بمب اتم، پاره کردن 
با  به خود جلب کرد،  را  توجهات  آن که  از  او پس  این ها.  نظایر  و  برجام 
مهم ترین  شاید  هدفمند،  برندسازی  این  کرد.  تعدیل  را  مواضعش  زیرکی 

عامل پیروزی او بوده است.

3 - ترامپ به رغم همه غرور و سرسختی اش، توانست فضای به وجودآمده 
رقابت های  اواسط  از  کند.  مدیریت  هوشمندانه  نحوی  به  را  خودش  علیه 
حتی  و  نخبگان  رسانه ها،  رسمی،  نهادهای  همه  تقریبا  بعد،  به  انتخاباتی 
بخش های مهمی از جمهوریخواهان، علیه ترامپ موضع گیری کردند. این 
این فضا  او  شرایط سخت و شکننده می توانست ترامپ را فرو بریزد ولی 
داد  ترویج  را  گزاره  این  و  کرد  تبدیل  مظلوم نمایی  برای  عرصه ای  به  را 
به  نیاز  و  مانده است  تنها  او در میان هجمه های حکومت و رسانه ها،  که 
آنها  کمک مردم دارد. در واقع، رأی مردم به ترامپ به گونه ای اعتراض 
به جریان غالب حاکمیت در آمریکا )و نه نظام آمریکا( بود و ااّل فردی با 
سابقه سیاسی صفر، آن هم بعد از آن هم تخریب نمی توانست نظر مردم 

را به خود جلب کند.
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او  علیه  افشاگری ها  و  ترامپ  علیه  کلینتون  هیاری  تیم  حمات   -  ٤
که عمدتا ناظر به مسائل اخاقی بود، زودتر از موعدی که باید آغاز شد. 
گذر  در  ولی  یافت  کاهش  بسیار  ترامپ  محبوبیت  افشاگری ها،  آن  از  بعد 
توانست  ترامپ  و  شد  عادی  آمریکا  مانند  جامعه ای  در  مسائل  این  زمان، 
ضدحمله های مؤثری را ترتیب دهد و مثا با یادآوری رسوایی کلینتون و 
بیل  زده،  اخاق  اگر خودش حرف خاف  که  کند  استدالل  چنین  مونیکا 
کلینتون )همسر هیاری( عما مرتکب چنین کاری شده است یا با پیش 
حمات  اگر  شاید  کند.  عوض  را  جو  توانست  ایمیل ها،  مسئله  کشیدن 
نمی توانست  ترامپ  تیم  می گرفت،  صورت  دیرتر  دموکرات ها  کمپین 

پیدا کند. از غافلگیری  فرصتی برای رهایی 

با  بشری  حقوق  مباحث  بر  حامیانش  و  حدکلینتون  از  بیش  تأکید   -  ٥
...( هر  اقلیت ها )رنگین پوست ها، مهاجران، دگرباشان جنسی و  محوریت 
به  را  این حس  اما  بود  مؤثر  به دموکرات ها  افراد  این  آرای  در جلب  چند 
اکثریت سفید پوست و طبقه متوسط منتقل کرد که نادیده گرفته می شوند 

و لذا به سمت ترامپ متمایل شدند.

و  گذاشت  انگشت  آن  روی  بر  ترامپ  تیم  که  نکاتی  از  یکی   -  6
چندین  هیاری  بود.  کلینتون  هیاری  وضعیت سامتی  کرد،  بزرگنمایی 
تلو  تلو  و  رفت  حال  از  شد،  بدنی  ضعف  دچار  مختلف،  مراسم  در  بار 
را  امریکا  اداره  سکان  نمی توان  که  این  بیان  با  جمهوریخواهان  خورد. 

اثرگذار  به دست زنی سالخوره و بیمار داد، توانستند بر روی آرای مردد 
باشند.

که  کسی  عنوان  به  ریاست جمهوری اش،  سال   ٨ طول  در  اوباما   -  ۷
آمریکا  جمهور  رؤسای  سایر  از  کمتر  بود،  شده  نوبل  صلح  جایزه  برنده 
نمی توانست  که  بود  زنی  نیز  دموکرات ها  کاندیدای  کرد.  اقتدارگرایی 
به  آمریکا  جامعه  نیاز  واقع،  در  کند.  زنده  آمریکایی ها  در  را  اقتدار  حس 
نشده  ارضا  گذشته،  سال   ٨ در   - دارد  تاریخی  ریشه  که   - اقتدارگرایی 
گذاشت  دست  آن  روی  ترامپ  که  بود  نقطه ای  همان  دقیقا  این،  و  بود 
نو  از  را  آمریکا  شد،  خواهد  قدرتمند  دیگر  بار  آمریکا  مانند  عباراتی  با  و 
خواهیم ساخت و ... حس اقتدارگرایی آمریکایی ها را معطوف به خود کرد 
و آمریکایی ها احساس کردند که »تغییر« با او محقق خواهد، همان گونه 

که ٨ سال پیش، اوباما را نماد »تغییر« دانستند.

٨ - در ٨ سال حاکمیت دموکرات ها، متوسط درآمد مردم آمریکا در سال 
رو به کاهش بوده است )برخی منابع از کاهش ۲ الی 3 هزار دالری خبر 
می دهند( و این برای مردم کشوری که سرمایه داری در آن حرف اول را 
به  که  موفق  تاجر  یک  شرایطی،  چنین  در  نبود.  خوشایند  هرگز  می زند، 
وارد است کاندیدای جمهوریخواهان شد  اقتصاد  و  ریزه کاری های تجارت 
تا بخشی از آرای مردد به سمت او مایل شوند تا بلکه بتواند گشایشی در 

کند. ایجاد  معیشت شان 

آذر 95، شمــــاره 273



94www.sanatnassaji.com / صنعت نساجی و پوشاک

چرا افراد موفق بیشتر از سایرین شغل خود را تغییر می دهند؟

شغل  افراد  سایر  از  بیشتر  موفق  افراد  چرا 
برخی  چرا  برعکس،  می دهند.  تغییر  را  خود 
یا  شغل  به  که  وجودی  با  کارمندان  از  دیگر 
سازمانی که در آن کار می کنند، کوچک ترین 
فکر  استعفا  به  هرگز  ندارند،  عاقه ای 
منفی  امتیاز  یک  شغل  تغییر  آیا  نمی کنند؟ 
شغل  مداوم  به طور  که  کارمندی  آیا  است؟ 
برای  مناسبی  گزینه  داده،  تغییر  را  خود 

هست؟ استخدام 
این روزها برای فردی که بارها شغل خود را 
 »job hopper« واژه از  است،  داده  تغییر 
دوست  کارمندی  هیچ  می کنند.  استفاده 
بزنند.  او  به  برچسبی  چنین  دیگران  که  ندارد 
سوی  از  مبادا  اینکه  ترس  از  همین،  برای 
خود  شغل  هرگز  نشوند،  پذیرفته  کارفرمایان 
را تغییر نمی دهند، حتی اگر از آن بیزار باشند. 
سازمان  یک  در  ماندن  که  دارند  اعتقاد  آنها 
برای بازه های طوالنی، مثل سه یا چهار سال، 
قضیه  به  منطقی  بیایید  اما  »ثبات«.  یعنی 
شما  ارزش  که  کارفرمایی  مسلما  کنیم.  نگاه 
تجربه های  بهترین  می کند  و سعی  می داند  را 
مفاهیم  به  کند،  فراهم  شما  برای  را  آموزشی 
نمی دهد.  اهمیت  »ثبات«  مثل  ازکارافتاده ای 
شما  دستاوردهای  کارفرمایی،  چنین  برای 
مهم هستند، نه مدت زمانی که در سازمان ها 

بوده اید. به کار  مشغول 
دسته  دو  به  سرعت  نظر  از  کسب وکارها 

و  سریع  کسب وکارهای  می شوند:  تقسیم 
سریع  کسب وکارهای  کند.  کسب وکارهای 
به  را  خود  که  هستند  سازمان هایی  )چاالک( 
شما  می کنند.  همسو  روز  تحوالت  با  سرعت 
باشید  سریع  کسب وکارهای  دنبال  به  باید 
شما  به  فقط  کند،  کسب وکارهای  چراکه 
شغل  یک  نهایتا  تا  می کنند  پرداخت  حقوق 
محیط  در  دارید  قصد  اگر  کنید.  پیدا  بهتر 
جلو  به  رو  باید  بیاورید،  دوام  سوم  هزاره  کار 
حرکت کنید و هر روز چیز جدیدی یاد بگیرید 
از تحوالت عرصه کسب وکار عقب نمانید. تا 

اداری،  تشریفات  اسیر  کند  سازمان های 
دست وپاگیر  قوانین  و  قدیمی  سیاست های 
کارمندان  سریع،  سازمان های  در  هستند. 
و  می دهند  انجام  را  خود  وظایف  آزادانه 
سال های  می کنند.  عملی  را  خود  ایده های 
مهم تر  چیزی  هر  از  شغلی  امنیت  گذشته، 
از  پس  که  بود  این  مردم  همه  هدف  بود. 
فارغ التحصیلی در یک سازمان بزرگ استخدام 
شوند و تا بازنشستگی همان جا ماندگار شوند. 
سازمانی  هیچ  است.  رسیده  سر  به  دوران  آن 
ضمانت  همیشه  برای  را  شما  شغلی  امنیت 
دستان  در  دیگر  شما  شغلی  امنیت  نمی کند. 
خودتان  دست  در  آن  کنترل  نیست.  کارفرما 
را  خودتان  جایگاه  که  هستید  شما  این  است. 
فرصت  یک  اگر  می کنید.  تعیین  کار  بازار  در 
نخواهید  نگرانی ای  دادید،  دست  از  را  شغلی 

کدام  حل  توانایی  که  می دانید  چون  داشت 
مشکات را دارید و چه سازمان هایی با همان 

مشکل دست و پنجه نرم می کنند.
بقیه شغل خود  از  بیشتر  افراد موفق  اما چرا 
در  دارد  قصد  کسی  اگر  می کنند.  عوض  را 
دالیل  از  کدام  هر  کند،  پیشرفت  خود  حرفه 
تغییر  برای  قوی  انگیزه  یک  می تواند  زیر 

باشد: شغل 

١- وقتی برای طوالنی مدت در یک سازمان 
دنیای  با  شما  ارتباط  زمان  مرور  به  بمانید، 
شما  چشم انداز  گستره  می شود.  قطع  خارج 
محدود می شود و رفته رفته روی اولویت های 
داخلی سازمان تمرکز خواهید کرد )مثا کدام 
چه  شما  بعدی  جایگاه  گرفته،  ترفیع  کارمند 
خطرات  بزرگ ترین  از  یکی  و...(.  بود  خواهد 
این  سازمان  یک  در  طوالنی  مدت  استخدام  
بی خبر  بیرون  دنیای  تحوالت  از  که  است 

ماند. خواهید 

می دهید،  تغییر  را  خود  شغل  وقتی   -۲
روبه رو  فراوانی  چالش های  با  آن  دنبال  به 
اگر  اما  می شوید و تجربه کسب خواهید کرد. 
را  خود  شغل  طوالنی  زمانی  بازه  یک  برای 
دست  به  تجربیاتی  چنین  هرگز  ندهید،  تغییر 
در  که  سازمانی  اینکه  مگر  آورد،  نخواهید 
رشد  با  موفق  سازمان  یک  می کنید،  کار  آن 

مدیریت، بازاریابی

مترجم: مریم مرادخانی
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ساالنه 3٠ درصد یا باالتر باشد.

3- احساس عدم صاحیت اصا احساس خوبی 
میزان  بیشترین  که  نکنید  فراموش  اما  نیست. 
یادگیری مربوط به زمانی است که کمترین میزان 
مهارت را دارید. وقتی کار خود را خوب بلد باشید، 
از مغز شما به صورت خودکار به خواب  بخشی 
دارید،  مهارت  کار  یک  انجام  در  وقتی  می رود. 
کنجکاوی شما به حداقل می رسد. اما وقتی مکررا 
شغل خود را تغییر می دهید، حس کنجکاوی در 
عدم  احساس  و  بود  خواهد  فعال  همواره  شما 
صاحیت باعث می شود هر روز خودتان را مجبور 

کنید که چیز جدیدی یاد بگیرید.

می دهید،  تغییر  را  شغلتان  که  بار  هر   -٤
ناچارید روی ارزش هایتان تجدید نظر کنید و 
خودتان و ارزش هایتان را دوباره تعریف کنید. 
تجربه  کافی  اندازه  به  فعلی تان  شغل  در  اگر 
کسب کرده اید اما جای پیشرفتی برایتان وجود 
ندارد، تصمیم با شما است. می توانید بمانید یا 
شما  که  اینجاست  حقیقت  اما  دهید.  استعفا 
و  می فروشید  کارفرما  به  را  مهارت هایتان 
از  بهترین راه برای تقویت مهارت ها، استفاده 

یادگیری است. برای  فرصت های جدید 

دهید،  تغییر  را  خود  شغل  بیشتر  چه  هر   -٥
آسان تر  برایتان  مذاکره  و  مصاحبه  انجام 
این  بمانید،  شغل  یک  در  اگر  بود.  خواهد 

مهارت در شما تقویت نخواهد شد.

به شما کمک می کند  تغییر مداوم شغل   -6
همان طور  کنید،  ارزیابی  بهتر  را  کارفرمایان 
نیازی  دیگر  می کنند.  ارزیابی  را  شما  آنها  که 

که  کارفرمایی  برای  را  خود  زمان  نیست 
آزادی  شما  به  یا  ندارد  مسئله  حل  توانایی 

بدهید. نمی دهد، هدر  عمل 

در یک شغل  برای مدت طوالنی  وقتی   -۷
شد.  خواهد  مکانیکی  شما  عملکرد  بمانید، 
دیگر ایده جدیدی در ذهن شما شکل نخواهد 
تجربه های جدید  به  میل  و  و خاقیت  گرفت 

در شما از بین خواهد رفت.

که  را  افرادی  که  هستند  شرکت هایی   -٨
استخدام  داده اند  تغییر  را  خود  شغل  دائما 
سه  یا  دو  زمانی  بازه های  در  )حتی  نمی کنند 
افراد  از  دسته  این  جزو  هم  شما  اگر  سال(. 
شرکتی  چنین  در  احتماال  نترسید!  هستید، 

نخواهد شد. استعدادهای شما شکوفا 

کار  بیشتری  سازمان های  در  هرچه   -۹
افراد بیشتری شما را خواهند شناخت و  کنید، 
به  آشنا خواهید شد.  بیشتری  افراد  با  نیز  شما 
این ترتیب اعتبار شما نزد آنها افزایش خواهد 
یک  در  جدید  کار  یک  شروع  دیگر  و  یافت 
برای  اولویت هایشان  کشف  و  جدید  سازمان 

شما دشوار نخواهد بود.

بمانید،  سازمان  یک  در  بیشتر  هرچه   -١٠
خواهید  عادت  امن  منطقه  این  به  مرور  به 
کرد. تغییر شغل به شما کمک می کند منطقه 
نکنید  فراموش  دهید.  گسترش  را  خود  امن 
و  نیستید  شغلی«  »عنوان  یک  شما  که 
در  سازمان  از  بیرون  جدید،  فرصت  هزاران 

است. شما  انتظار 
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