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جمهوری اسالمی ایران در نخستین سال آغاز به 
کار ســازمان تجارت جهانی )WTO(، درخواست 
عضویتش را به عنوان عضو ناظر در تاریخ ۲5 ژوئیه 
1995 )3 مرداد 137۴( تسلیم دبیرخانه این سازمان 
کرد، که نخستین درخواست عضویت ناظر از سازمان 
تجارت جهانی محسوب می شود. تقاضای عضویت 
ناظر ایران در ۲6 مه ســال ۲۰۰5 )13۸۴( پس از 
گذشت 1۰ ســال مورد توافق قرار گرفت. در حال 
حاضر این ســازمان دارای 16۴ دولت عضو و ۲1 
عضو ناظر )در انتظار الحاق( می باشد. امروزه بیش از 
9۸ درصد از کل مبادالت تجاری بین المللی تحت 
پوشش کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی قرار 
دارد و تنهــا کمتر از ۲ درصــد از اقتصاد جهانی در 

خارج از این سازمان قرار دارند. 
جمهوری اســالمی ایــران بزرگتریــن اقتصاد 
خارج از ســازمان تجارت جهانی است که دارای 
وضعیــت ناظر بوده و رکــورد طوالنی ترین دوره 
زمانی الحاق به این ســازمان را تاکنون به دست 
آورده است. واقعیت امر این است که کشورمان در 
میان کشــورهای خارج از سازمان تجارت جهانی 
در کنــار کشــورهایی با اقتصاد ضعیــف و ناچیز 
یا بســیار کوچک مانند سوریه، ســودان، بوتان، 
کومور، باهاماس و... قرار دارد که چنین وضعیتی 
با جایگاهی سیاســی و بین المللی کشــورمان در 
ســطوح منطقه ای و بین المللی منطبق نیست. به 
اذعــان و باور اکثر کارشناســان و صاحب نظران، 

عضویت ایران نزد سازمان تجارت جهانی و ورود 
به دهکــده جهانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر 
اســت. فرآیند الحاق نهایی دیر یا زود باید اتفاق 
بیفتــد؛ زیرا در آینده ای نه چنــدان دور، اعضای 
WTO صرفــا به تجارت بــا یکدیگر پرداخته یا 
با کشــورهای غیرعضو ارتباط اقتصــادی برابر 
و معمــول را نخواهند داشــت. به بیــان دیگر، 
کشــورهای غیرعضو به دالیل اقتصادی، حقوقی 
و... قادر به همکاری و تجارت با اعضای سازمان 

WTO نخواهند بود. 
با این وجود، هیچ گاه عزم ملي براي پیوســتن 
کشــورمان به این ســازمان وجود نداشته است. 
به طوري که در دولت نهم هم که سازمان تجارت 
جهاني از ایران خواســت تا رژیم اقتصادي خود 
را ابالغ کند، تنها ارســال رژیم تجاري ایران به 
ســازمان تجارت جهاني حدود سه سال به طول 
انجامیــد. تمام ایــن تاخیرها براي پیوســتن به 
سازمان تجات جهاني تا جایي ادامه پیدا کرد که 
متاســفانه ایران با تحریم هاي بین  المللي مواجه 
شــد، به طوري که در زمان تحریم  دیگر صحبت 
از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهاني بي معنا 
بــود. پس از اجرایي شــدن برجــام و در زماني 
کــه اوباما رییس   جمهور آمریکا بود، بســیاري از 
کارشناسان اقتصادي معتقد بودند که پیوستن به 
سازمان تجارت جهاني به نفع ایران است و کشور 
باید هر چه زودتر عضو این ســازمان شــود، اما 

متاســفانه در آن دوره هم عزم ملي براي پیوستن 
به ســازمان تجارت جهاني وجود نداشــت، البته 
تعدد و تضــاد آرا هم درخصوص منافع و مضرات 
پیوستن ایران به سازمان تجارت جهاني هم مزید 

بر عدم پیشرفت این پروسه گردید.
ســوالي که مطرح مي شود این است که با توجه 
به وضعیت اقتصادی کشــور و همچنین شــرایط 
بین  المللي حاکم بر دنیا، آیا پیوســتن به سازمان 
تجارت جهاني به نفع اقتصاد ایران اســت یا خیر؟ 
کــه در این باره نظرات مخالــف و موافقي وجود 
دارد. به گفته برخی از کارشناســان اقتصادي، در 
مقطع فعلی اصرار براي پیوستن به سازمان تجارت 
جهاني دیگر به نفع کشــور نیســت و پیمان هاي 
منطقه  اي تجاري و فعال  تر کردن مبادالت تجاري 

منطقه اي بیشتر به نفع اقتصاد کشور است.
عباسعلي نورا اقتصاددان طي یادداشتي مي گوید: 
»شــرایط رژیم  اقتصادي ایران با برخي شــرایط 
بنابراین  سازمان تجارت جهاني ســازگار نیست، 
بهتر اســت قبل از تالش براي پیوســتن به این 
ســازمان، شرایط رژیم تجاري را براي پیوستن به 
این سازمان مهیا کرد. با پیوستن به سازمان تجارت 
جهاني، تعرفه هاي واردات به صورت دیکته شده به 
ما ارائه مي شود، درحالي که ممکن است با توجه به 
نرخ بیکاري این گونه مســائل به نفع اقتصاد ایران 
نباشــد. پیوستن به ســازمان تجارت جهاني عزم 
ملي مي خواهد و باید بررســي کرد با تعرفه هایي 

سرمقــاله   

الحاق به WTO، الزام یا اختیار؟ 
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که براي واردات اعمال مي شــود، بودجه و اعتبار 
الزم از محــل مالیات براي اداره کشــور تامین 
خواهد شــد یا خیر؟ البته به طور حتم با پیوستن 
به این ســازمان تعرفه ها روشن و شفاف شده و 
دست  رانت خواران از واردات کوتاه مي  شود. بیشتر 
مخالفان پیوستن ایران به سازمان تجارت جهاني 
صرف  نظر از جریانات سیاســي، افرادي هستند 
که دستي در انحصار و رانت  خواري دارند و حتي 
اشخاصي که انحصار صادرات دارند هم راضي به 
پیوستن ایران به سازمان تجارت جهاني نیستند، 

زیرا با این اتفاق منافع   آنها به خطر مي  افتد.«
همچنیــن در ایــن زمینــه، حریــري رییس 
کمیســیون واردات اتاق بازرگاني ایران مي گوید: 
»پیوستن به سازمان تجارت جهاني یک انتخاب 
نیســت، بلکه یک ضرورت و اجبار اســت. بدون 
شــک طي چند ســال آینده دیگر بــه بازارهاي 
صادراتي خود دسترسي مناسبي نخواهیم داشت، 
زیرا کشورهایي که عضو سازمان تجارت جهاني 
هستند با سایر کشــورهاي عضو این سازمان با 
تعرفه هاي دیکته شــده یا بــدون پرداخت تعرفه 
معاملــه خواهند کرد، اما ایران براي معامله با این 
کشورها باید تعرفه پرداخت کند. تجارت، جاده اي 
یک طرفه نیســت. به عبارت ســاده تر اگر عضو 
ســازمان تجارت جهاني شویم به این معنا نیست 
که مرزهاي کشــور تنها بــراي ورود کاالهاي 
وارداتي باز مي شود، بلکه مرزهاي سایر کشورها 
هم به  روي کاالهاي تولیدي ما باز خواهد شــد، 
بنابراین وحشــت از پیوســتن به سازمان تجارت 

جهاني کاذب و بي معنا است.«
رییس کمیســیون واردات اتاق بازرگاني ایران 
مي گوید: »آنقدر مزیت هاي پیوســتن به سازمان 
تجارت جهاني زیاد است که تا امروز هیچ کشوري 
داوطلبانه از این ســازمان خارج نشده است، بلکه 
روز به روز هم پیوستن به سازمان تجارت جهاني 
سخت تر مي شــود. ایران که با 16۰ کشوري که 
عضو سازمان تجارت هستند تفاوت چنداني ندارد، 
بنابراین چرا این تفکر وجود دارد که پیوستن ایران 
به سازمان تجارت جهاني براي اقتصاد ما ضرر و 
زیان به همراه دارد با توجه به اینکه اقتصاد ایران 

بر پایــه فروش نفت و درآمدهاي ارزي حاصل از 
فروش نفت اســت. به طورحتم یک سد رواني در 
راستاي پیوستن ایران به سازمان تجارت جهاني 
وجود دارد که باید این سد هم در داخل و هم در 
خارج از کشور شکسته شود. در داخل کشور باید 
یک اراده جدي و عزم ملي براي پیوستن ایران به 
سازمان تجارت جهاني ایجاد شود و در خارج هم 
باید ســازمان تجارت جهاني براي پذیرفتن ایران 
به اجماع برســد که در حال حاضر آمریکا به ویژه 
دونالد ترامپ مانع پیوســتن ایران به این سازمان 

است.«
در همین زمینه  هادي حق شــناس اقتصاددان 
مي گوید: »مبناي تشکیل سازمان تجارت جهاني 
بر این پایه بود که کشــورهاي مختلف بر اساس 
مزیت نسبي که دارند کاالهایي تولید کنند تا این 
کاال بین کشــورها مبادله شود و تمام کشورهاي 
جهان از مزیت نسبي همدیگر استفاده کنند. امروز 
بیش از ۸۰ درصد کشورهاي جهان عضو سازمان 
تجارت جهاني هســتند، حتي کشــور افغانستان 
هم عضو ســازمان تجارت جهاني شده است. به 
لحاظ فني وقتي کشــوري عضو سازمان تجارت 
جهاني شــود آن کشور باید تالش کند که کاال و 
خدمتي را تولید کند که متناسب با استانداردهاي 
جهاني باشد. ما در طول ده ها سال گذشته همواره 
بــا ابزار تعرفــه از تولیدات خود دفــاع و حمایت 
کردیم. لذا ســوالي که مطرح مي شود این است 
که این حمایت تعرفه اي تــا چند دهه دیگر باید 
ادامه پیــدا کند؟ حمایت تعرفه اي ممکن اســت 
در کوتاه مدت مفید باشــد، اما ایــن نوع حمایت 

نمي تواند مادام العمر باشد.«
حق شــناس مي گوید: »بخشــي از حمایت هاي 
تعرفه اي منجر به قاچاق کاال مي شــود که قاچاق 
کاال در اقتصاد ایران قابل مشاهده است. همچنین 
حمایت هــاي تعرفــه اي باعث تولیــد کاالهاي 
بي کیفیت مي شود که این امر هم در اقتصاد ایران 
بیداد مي کند. تعداد کشــورهایي که عضو سازمان 
تجارت جهاني نیســتند به ۲۰ کشور هم نمي رسد 
که معموال کشــورهایي با اقتصاد کوچک هستند، 
بنابراین عضویت ایران در سازمان تجارت جهاني 

اجتناب ناپذیر اســت، البته 1۰ سال گذشته ایران به 
عنوان عضو ناظر ســازمان تجارت جهاني پذیرفته 
شده بود، لذا اگر برخي موانع و چالش هاي سیاسي 
برطرف شود امکان پذیرش ایران در سازمان تجارت 
جهاني بسیار زیاد است و مزایاي عضویت ایران در 

این سازمان بیش از معایب آن خواهد بود.«
محمدمهــدی بهکیش، اقتصــاددان و دبیرکل 
 WTO نیز با اشاره به عضویت افغانستان در ICC
اعتقاد دارد: »همین موضوع )الحاق افغانســتان( 
موجب شــده تــا در تجارت با افغانســتان که به 
عضویت WTO درآمده است، دچار مشکل شویم. 
آنها برای کاالهای ایرانی تعرفه های باالتری وضع 
می کنند؛ چرا که ایرانی ها عضو WTO نیستند. در 
نتیجه صادرات به این کشور برای صادرکننده های 
مــا به  صرفه نیســت و امکان رقابت را از دســت 
می دهنـد. بنابراین مشکالت تعرفه ای با افغانستان 
نمونه روشن و آشکاری از آینده و چشم انداز روابط 
تجاری کشورمان در صورت عدم الحاق نهایی به 

WTO خواهد بود.«
خوشبختانه در برنامه های آقای شریعتمداری وزیر 
صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسالمی 
برای اخذ رای اعتماد با عنوان دستیابی به اهداف 
چشــم انداز در افق 1۴۰۰، الحاق ایران به سازمان 
تجارت جهانی و بهره برداری از ظرفیت های آن از 
اهم اهداف کلی مطرح شد و این امیدواری وجود 
دارد کــه با پیگیری این رویکــرد و صدالبته عزم 
و اراده تمام مســئوالن و دست اندرکاران کشور، 
فرآیند پیوستن ایران به WTO هرچه سریع تر به 
نقطه نهایی برســد. باید به این نکته توجه داشته 
باشیم که اگرچه پیوستن به سازمان جهانی تجارت 
امری اختیاری و داوطلبانه است، ولی مزایا و فواید 
نظام چندجانبــه تجاری که در ســازمان جهانی 
تجارت و موافقت نامه های آن تبلور یافته اســت، 
فقط به اعضای این سازمان تعلق می گیرد و برای 
اقتصاد ایران که هم اکنون با رکود سنگین دست و 
پنجه نرم می کند و نیاز مبرم به سرمایه گذاری های 
خارجی و ایجاد بازار های جدید در ســطح منطقه 
و جهــان دارد، الحاق به ســازمان تجارت جهانی 

می تواند افق های جدیدی را بگشاید.
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مدیرکل دفتر صنایع نســاجی و پوشــاک وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از ارســال درخواســت این وزارتخانه با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی 
بــه هیئت دولت جهت کاهش تعرفــه واردات پنبه از 1۰ به 5 درصد خبر 
داد. افســانه محرابی در گفتگو با ایســنا، با اشــاره به این که پنبه یکی از 
مهم ترین مواد اولیه مورد اســتفاده در صنعت نســاجی است، اظهار کرد: 
پنبه یکی از مهم ترین مواد اولیه ای اســت که باید در زمان مناســب و به 
مقدار الزم تهیه شــده و مورد اســتفاده قرار گیرد، بنابراین درخواستی در 
راســتای کاهش 5 درصدی تعرفه واردات پنبه به هیئت دولت ارسال شده 
تا بتوانیم بخشــی از مســائل موجود در حوزه پوشاک را در کاهش قیمت 
تمام شــده از این طریق برطرف سازیم. وی با اشــاره به این که در حال 
حاضر تعرفه واردات پنبه 1۰ درصد است و با مشکالت عدیده ای در تامین 
این ماده اولیه روبه رو هســتیم، گفت: اخیرا با امضای وزیر صنعت، معدن 

و تجارت و موافقت وزارت جهاد کشــاورزی درخواســتی به هیئت دولت 
ارسال شــده تا تعرفه واردات پنبه از 1۰ به پنج درصد کاهش یابد.

مدیرکل دفتر صنایع نســاجی و پوشــاک وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ادامه داد: این درخواســت با هماهنگــی وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
موافقت سایر دســتگاه های مرتبط صورت گرفته و درخواست آن از سوی 
محمد شــریعتمداری به معاون اول رییس جمهوری ارسال شده و تنها در 
انتظــار مصوبه هیئت دولت اســت. محرابی در ادامه بــا تاکید بر این که 
کشــوری همانند ترکیه علی رغم تولید پنبه تعرفه واردات یک ِسنتی برای 
این ماده اولیه در نظر گرفته اســت، خاطرنشان کرد: ترکیه یکی از رقبای 
ما در مقوله پوشــاک به حساب می آید اما مالحظه می کنید علی رغم تولید 
پنبه در این کشــور تعرفه بسیار پایینی برای آن جهت حمایت از تولیدشان 

است.  نظر گرفته 

جلسه هم اندیشی و بررسی نحوه ورود موقت مواد اولیه برای تولید و صادرات 
فرش های ماشینی با حضور مدیرکل دفتر صادرات گمرک، اعضای انجمن صنایع 
نســاجی و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. در این نشست 
قرار شــد برای وحدت رویه و آسان ســازی فرآیندها وزارت صنعت و انجمن ها، 
کیــل مصرف را در گروه های واحد و یــک جا به گمرک ارائه دهند. به گزارش 
خبرگزاری صدا و سیما؛ علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات در این نشست 
گفت: گمرک ایران برای هم اندیشــی و تبادل نظر و تعامل بیشتر نشست هایی 
را با اتحادیه ها انجمن ها و تشکل های صادراتی برگزار می کند تا نظر واحدهای 

تولیدی و صادراتی شنیده شود و برای  حل مسائل و مشکالت نیز اقدام شود.
شــامانی افزود: هدف از برگزاری نشست هم اندیشی با انجمن صنایع نساجی 
این اســت که با توجه به اینکه گمرک ایران الکترونیک و سیستمی شده است، 
می خواهیــم در مواردی مانند کیل مصرف نیز با اتحادیه ها و انجمن ها و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به جمع بندی نهایی برسیم به جای اینکه از هر شرکت 
یا واحد تولیدی و صادراتی کیل مصرف جداگانه ای دریافت شــود، کیل مصرف 

واحد تعیین شود.

مدیــرکل دفتر صادرات توضیح داد: وزارت صنعــت، معدن و تجارت ابالغی 
در خصوص تعداد و انواع فرش ها و نوع نخ های مصرفی به صورت اســتاندارد 
بــه گمرک ارائه دهد کــه از تعیین و تکلیف های ســلیقه ای برای ورود موقت 
جلوگیری شــود. مثال به جای اینکه صنایع کیل مصرف را موردی اعالم کنند، 
عدد استانداردی از سوی اتحادیه و انجمن ها و وزارت صنعت تعیین شود و این 
حدود مالک اجرا برای گمرکات شــود که دیگر کسی از کیل مصرف متفاوت 

برای واحدهای تولیدی و صادراتی ابراز نارضایتی نکند.
اعضای انجمن صنایع نســاجی نیز در این جلسه مشکالت و مسائل را مطرح 
کردند و خواستار تسهیالت بیشتر به واحدهای تولیدی خوشنام در زمان واردات 
مواد اولیه شدند. این فعاالن حوزه نساجی و فرش ماشینی از دستگاه های متولی 
و نظارتی درخواست کردند از امکان سوء استفاده از واردات موقت جهت صادرات 
پیشــگیری و آن را برطرف کنند. اعضای انجمن صنایع نســاجی تســهیالت 
ارائه شده از ســوی گمرک را خوب ارزیابی کردند اما خواستار تسهیالت بیشتر 
برای صادرکنندگان نیز شــدند. نشســت آتی در خصوص تعیین ارزش و تعرفه 

فرش ماشینی در گمرک برگزار خواهد شد.

درخواست وزارت صنعت برای کاهش تعرفه واردات پنبه

ساماندهی ورود موقت مواد اولیه فرش های ماشینی
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جناب آقای مهندس علی فرهی

انتخاب شایســته شرکت فرش فرهی را به عنوان شرکت صادراتی 
برتر و صادرکننده برگزیده ســال 95 در دهمین جشنواره فناوری نانو  
صمیمانه تبریک گفته و امیدوارم این انتخاب زمینه ساز موفقیت های 

روزافزون جنابعالی و شرکت تحت امرتان باشد.

جناب آقای محمود ضرابی

انتخاب شایســته شــرکت نانوپوشــاک مهیار را به عنوان شرکت 
صادراتی برتر و صادرکننده برگزیده ســال 95 در دهمین جشــنواره 
فناوری نانو صمیمانه تبریک گفته و امیدوارم این انتخاب زمینه ســاز 

موفقیت های روزافزون جنابعالی و شرکت تحت امرتان باشد.

جمشید بصیری، صاحب امتیاز و مدیر مسئول

تبریک و تهنیت

جناب آقای شهرام صالحی نوع پرور

انتخاب شایســته جنابعالی را به عنــوان کارآفرین برتر اجتماعی 
شــهر تهران در سال 1395 صمیمانه تبریک گفته و برای جنابعالی 
و شــرکت تحت امرتــان، توفیقات روزافــزون را از خداوند متعال 

خواستارم. 

جناب آقای مهندس بابک شایسته

انتخاب شایســته شــرکت رنگدانه ســیرجان را به عنوان یکی از 
صادرکننــدگان برتر در مراســم روز ملی صــادرات 1396 تبریک و 
تهنیت گفته و امیدوارم این انتخاب زمینه ساز موفقیت های روزافزون 

جنابعالی و شرکت تحت امرتان باشد.

جناب آقای دکتر بهروز محمدی

انتخاب شایســته شرکت الیاف ســاینا دلیجان را به عنوان یکی از 
صادرکننــدگان برتر در مراســم روز ملی صــادرات 1396 تبریک و 
تهنیت گفته و امیدوارم این انتخاب زمینه ساز موفقیت های روزافزون 

جنابعالی و شرکت تحت امرتان باشد.

جناب آقای غالمعلی رخصت

انتخاب شایســته شــرکت مهتــا رنگ توس را به عنــوان یکی از 
صادرکننــدگان برتر در مراســم روز ملی صــادرات 1396 تبریک و 
تهنیت گفته و امیدوارم این انتخاب زمینه ساز موفقیت های روزافزون 

جنابعالی و شرکت تحت امرتان باشد.

جناب آقای مجتبی زین العابدین زاده

انتخاب شایســته شرکت موکت نگین مشــهد را به عنوان یکی از 
صادرکننــدگان برتر در مراســم روز ملی صــادرات 1396 تبریک و 
تهنیت گفته و امیدوارم این انتخاب زمینه ساز موفقیت های روزافزون 

جنابعالی و شرکت تحت امرتان باشد.

جناب آقای مجتبی الوانکاریان

انتخــاب شایســته شــرکت فرش قیطــران را به عنــوان یکی از 
صادرکننــدگان برتر در مراســم روز ملی صــادرات 1396 تبریک و 
تهنیت گفته و امیدوارم این انتخاب زمینه ساز موفقیت های روزافزون 

جنابعالی و شرکت تحت امرتان باشد.
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عضو کمیســیون صنایــع و معادن مجلس گفت: قطعا در گمرکات کشــور 
بی مباالتــی و زد و بندی صــورت می گیرد، در غیر این    صــورت این حجم از 
واردات کاالی قاچاق ممکن نیســت. ولی ملکی در گفتگو با خبرگزاری خانه 
ملت، در خصوص شرایط صنعت نســاجی و میزان واردات پوشاک قاچاق به 
کشور، اظهار داشــت: صنعت نساجی متاســفانه مورد بی مهری قرارگرفته و 

سرمایه گذاری الزم و حمایت های الزم از این صنعت صورت نگرفته است.
ملکــی با بیان اینکه واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری از گردونه خارج 
می شــوند، گفت: در هفته های گذشته از کارخانه توکتم مشهد بازدید داشته ام 
که یکی از تولیدکنندگان خوب، با کیفیت و با ارزش افزوده باالی کشور است 
که متاسفانه این کارخانه که تا سال گذشته با ظرفیت باال کار می کرد و بیش 
از ۴۰۰ نفــر در این کارخانه فعال بودنــد، در حال حاضر با ۲۰ درصد ظرفیت 

مشغول کار است.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه یکی 
از دالیل این مسئله طبق آمار گرفته شده و مشاهدات، گشایش فروشگاه های 
پوشاک با کاالهای چینی و امثال آن که به صورت قاچاق وارد می شوند است، 
اضافه کرد: در مقابل واحد تولیدی توکتم، فروشــگاهی افتتاح شده بود که در 
یک شب فضای فروشگاه را با کاالهای قاچاق، با کیفیت نازل و قیمت پایین 
پر کردند. وی با تاکید بر اینکه مردم با وجود ظاهر شــکیل اجناس و پوشاک 
به کیفیت محصوالت توجه نمی کنند، بیان کرد: سبالن پارچه در سال 13۸5 
در اســتان اردبیل با بهترین تکنولوژی و با سرمایه گذاری باال به بهره برداری 

رســید، اما پس از دو الی سه ســال این  کارخانه از هم پاشیده شد و در حال 
حاضر با ۲۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت است.

ملکی ادامه داد: این مســئله نشــان می دهد در مواردی هم که کارخانه با 
ماشــین آالت به روز برپا شده اســت، به دلیل عدم توجه و ممانعت از واردات 
کاالهای قاچاق، بازار را به راحتی در اختیار بازارهای ترکیه و چین قرار داد ه ایم. 
این نماینده مجلس عنوان کرد: در گفتگو با یکی از فروشــنده های کاالهای 
ترکیه در خصوص شرایط بازار سوال پرسیدم که او گفت اوضاع خوب بود، اما 
اخیرا با اعمال سخت گیری ها واردات سخت شده است و قیمت ها افزایش پیدا 
کرده اند. فروشنده پوشاک و پارچه قاچاق اظهار می کرد که قیمت محصوالت 
آنها پایین بوده و با اعمال ســخت گیری ها به منظور واردات قاچاق، قیمت آنها 

افزایش پیدا کرده است.
عضو کمیســیون صنایع و معادن در خصوص اینکه آیا حجم پوشــاکی که 
صنایع نســاجی ما را حتی با تکنولوژی روز فلج کــرده از طریق قاچاق خرد 
صورت می گیرد یا خیر، اظهار داشــت: خیر؛ از طریق کوله بری و قاچاق خرد 
نمی تــوان این حجم از کاال را به کشــور وارد کرد، قطعا در گمرکات کشــور 
بی مباالتــی و زد و بندی صورت می گیرد، در غیــر این صورت این حجم از 
واردات ممکن نیست. ملکی با تاکید بر اینکه در گمرکات کاال را با نام دیگر و 
تغییر کد وارد کشور می کنند، بیان کرد: کاالهای قاچاق تحت کدهایی دیگری 
که تعرفه واردات کمتری دارند به کشــور وارد می شــوند، متاسفانه در کشور 

رشوه قبح خود را از دست داده و به صورت آشکار اتفاق می افتد.

فروشگاه های بزرگ پوشاک ترکیه ای و چینی، عامل رکود بازار

مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتی یزد 
از اظهــار تمایل ســرمایه گذاران ترکیــه ای برای 
ســرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصــادی یزد در 
بخش نساجی استان خبر داد. سید مسعود عظیمی 
در حاشــیه بازدید تعدادی از سرمایه گذاران ترکیه از 
منطقه ویژه اقتصادی یزد اظهارداشــت: با توجه به 
مزیت های قانونی پیش بینی شده برای سرمایه گذاری 
خارجی در این منطقــه و موقعیت جغرافیایی آن و 
فراهــم بودن کلیه امکانات زیرســاختی مانند آب، 
برق، گاز، فاضــالب، تلفن و ... آمادگی برای جذب 

سرمایه گذاران خارجی در منطقه وجود دارد. 
 به گزارش قــدس آنالین،  وی با بیان این که 
تاکنــون حدود ۴۰ واحد صنعتــی در منطقه ویژه 
اقتصادی یزد بهره برداری شده است، افزود: حضور 
صنایع نساجی در زمینه های مختلف، زمینه ایجاد 
واحدهــای مرتبط با صنعت نســاجی به ویژه در 
خصوص تکمیل البســه جین را توجیه پذیر کرده 
است. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی یزد تصریح 
کرد: یزد ســابقه طوالنی در بخش نســاجی دارد 
و تعــداد زیادی واحدهای مرتبــط با این صنعت 

در اســتان مشــغول به فعالیت هســتند و حضور 
ســرمایه گذاران خارجی در منطقه ویژه اقتصادی 
یزد، می تواند زمینــه تعامل و تکمیل زنجیره های 
تولید و تامین را در این رشــته صنعتی فراهم کند. 
عظیمی خاطر نشــان ساخت: نزدیکی به فرودگاه 
بین المللی یزد، نزدیکی به راه آهن سراسری و قرار 
داشــتن در مرکز کشور موقعیت راهبردی را برای 
این منطقه به وجود آورده است که موجب عالقه 
مندی سرمایه گذاران خارجی برای حضور در این 

منطقه ویژه می شود.

تمایل تولیدکنندگان ترکیه ای برای سرمایه گذاری در نساجی یزد 

آبان 96، شمــــاره 283



7 E-mail: info@sanatnassaji.com/ صنعت نساجی و پوشاک

خبرنامه

اتحادیــه صنف تولیدکنندکان و فروشــندگان پوشــاک تهران با صدور 
اطالعیه ای برای متصدیان واحدهای صنفی فروشــنده پوشــاک درباره 
ضبط کاال و مجازات فروشــندگان پوشــاک خارجی بدون مدارک قانونی 

واردات هشدار داد.

در این اطالعیه آمده اســت: »بر اساس ماده 1۸ قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، خریــد، فروش، عرضه، حمل و نگهــداری کاالی خارجی که 

بدون مدارک قانونی وارد کشــور شده اســت، قاچاق محسوب می شود و 
برابر قانــون عالوه بر ضبط کاال، مرتکبین نیز مجازات خواهند شــد. در 
این راســتا طرح تشــدید مبارزه با کاالی قاچاق انواع البسه و پوشاک از 
صبح روز شــنبه مورخ ۲9 مهر سال جاری با همکاری تمامی دستگاه های 
نظارتی اجرا می شــود. از تمامی متصدیان واحدهای صنفی پوشاک انتظار 
دارد تــا همکاری الزم را معمــول نموده و از عرضه و نگهداری کاالهای 

نمایند.« اجتناب  غیرمجاز،  اقالم  و 

ضبط کاال و مجازات برای فروشندگان »پوشاک خارجی بدون مجوز«

نوغانداری کشور گفت:  توســعه  مرکز  رییس 
ایران رتبه هشــتم جهان را به لحاظ تولید پیله 
و نخ ابریشم به خود اختصاص داده است. علی 
اصغر داداش پــور با بیان اینکــه نوغانداری به 
عنوان یکی از مشاغل جانبی بخش کشاورزی، 
از قدمت بســیار طوالنی برخوردار است، اظهار 
کرد: علی رغم افول تولید در دهه هشــتاد، این 
صنعت دوباره احیا و توســعه آن، در دستور کار 

وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.
با  پایــگاه خبری گســترش، وی  به گزارش 
بیان اینکه با تاســیس مرکز توسعه نوغانداری 
در وزارت جهــاد کشــاورزی، برخــی اقدامات 
افزایش  افــزود:  اســت،  انجام شــده  حمایتی 
65 درصدی قیمــت تضمینی پیله تر ابریشــم 
در مقایســه با ســال قبل، هماهنگی با بخش 
غیردولتــی در زمینــه خریــد پیله تر ابریشــم 
نوغانــداران به صورت توافقی و باالتر از قیمت 
تضمینــی، تامین تخــم نوغــان هیبرید کیفی 
مورد اســتفاده نوغانداران با استفاده از یارانه ها 
و ثابت نگه داشــتن قیمت تخم نوغان توزیعی 
جهــت ایجاد انگیزه بیشــتر در بین نوغانداران 

انجام شــده اســت. داداش پور، از توزیع نهال 
توت اصالح شــده در بین نوغانــداران خبر داد 
و گفت: در دو ســال گذشــته، توزیع نهال در 
بیــن نوغانداران در راســتای اصــالح و ایجاد 
توتســتان ها با تاکید بر کشت در حاشیه مزارع 

و نهرها با اســتفاده از یارانه ها، انجام شد.
رییس مرکز توســعه نوغانداری، با اشــاره به 
دیگــر اقدامات اساســی در جهت توســعه این 
صنعــت بیان کــرد: اعطای تســهیالت بانکی 
و کمــک بالعــوض پس از تاســیس مرکز به 
نوغانــداران، توانمندســازی کارشناســان بــا 
برگزاری دوره های متعدد آموزشــی و ترویجی 
و برنامه ریــزی برای ایجاد زنجیره ابریشــم با 
اخذ موافقت تاســیس صندوق حمایت از توسعه 
ســرمایه گذاری در نوغانداری و ابریشم از وزیر 
اساسی در  اقدامات  از جمله  جهاد کشــاورزی، 
جهــت افزایش بهره وری و توســعه نوغانداری 

به شمار می رود.
این مقام مسئول با اشــاره به اینکه امسال ۲۸ 
هــزار و 16۲ جعبه تخم نوغان در بین نوغانداران 
۲۰ استان کشــور توزیع شــد، بیان کرد: انتظار 

می رفت که 95۰ تن پیله تر ابریشــم تولید گردد 
که به دلیل شیوع بیماری در برخی مناطق میزان 
تولید پیله تر ابریشم به ۸5۰ تن به ارزش بالغ بر 
۲۰۰ میلیارد ریال رسید و از این مقدار حدود 136 
تن نخ ابریشــم اســتحصال خواهد شد. به گفته 
داداش پور، سال گذشته ۲۸ هزار و ۲۴ جعبه تخم 
نوغان توزیع شد که از این میزان 9۲3 تن پیله تر 

ابریشم تولید شد.
رییس مرکز توســعه نوغانــداری با بیان اینکه 
پیله تــر ابریشــم از کیفیت باالیی در کشــور 
برخــوردار اســت، گفت: مــاده اولیــه صنایع 
ابریشم کشــی و تولید محصوالت ابریشــمی به 
ویژه 9۰ درصد در فرش ابریشــم و تولید شــال 
و روسری، لباس ابریشــم و صنایع دستی مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. وی با انتقاد از نبود آمار 
ســاالنه میزان پیله و نخ ابریشم مورد نیاز یادآور 
شــد: تاکنون آمــار دقیقی از میــزان پیله و نخ 
ابریشــم مورد نیاز ساالنه در دسترس نیست که 
انتظار می رود دســتگاه های متولی مصرف کننده 
پیله و نخ ابریشم به ویژه مرکز ملی فرش ایران 

میزان مصرف ساالنه خود را اعالم کنند.

رتبه هشتمین تولید پیله و نخ ابریشم به ایران رسید
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رییس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با 
تاکید بر ارتقای کیفیت محصوالت داخلی، گفت: 
خرید پوشاک ایرانی در دستور کار مسئوالن قرار 
گیرد. به گزارش خبرگزاری تســنیم از ســاری، 
ســید مجتبی رضوی در همایش توسعه اشتغال 
مازندران با اولویت طرح تولید و مصرف پوشاک 
با اشاره به مشــکالت اقتصادی که مختص این 
صنعت است، اظهار داشت: معضل اصلی صنعت 
پوشــاک، قاچاق بوده که از منظر سخت افزاری 
و نــرم افزاری باید مورد توجــه قرار بگیرد. وی 
افزود: به لحاظ ســخت افــزاری، کنترل قاچاق 
در حیطــه اختیــارات دولــت و حاکمیت بوده و 
از جنبــه نرم افزاری موضوع مربوط به ســالیق 
مصرف کننده بر می گردد که ترغیب و تشــویق 
آحاد جامعه جهت خرید و بکارگیری پوشــاک و 

لباس ایرانی از اهم موارد است.
رضوی گفت: الزم اســت تا تمامــی افراد و 
دســت اندرکاران وارد حوزه کار فرهنگی شده 
و با تبلیــغ کاالهای ایرانی از طریق رســانه ها 
به ویژه رســانه ملــی و تدوین و پیاده ســازی 
تولیــد و طراحــی مدهــای روز و قابل پســند، 
فرهنگ ســازی الزم را به وجــود آورند. رییس 
خانه صنعــت، معدن و تجارت مازندران تصریح 
کــرد:  تولیدکنندگان باید بــا تولید محصول با 
کیفیت و با در نظر داشــتن شاخصه های جهانی 

تالش خود را مضاعف کنند.
رضوی بــا بیان اینکه زنجیــره تولید و توزیع 
پوشــاک در کشــور دچار نقصان است، گفت: 
گســیختگی و بی نظمی که در خصوص پوشاک 
و البســه وجــود دارد باید ســاماندهی و ترمیم 
شــود تا بــرای تأمین مواد اولیه تــا این حد به 
خارج کشــور متکی نباشــیم. وی پیشنهاد کرد: 
در ســاخت برنامه هــای تلویزیونــی  و ایجاد 
نمایشگاه های  مد و طرح معرفی مدهای جدید 
بایــد بحث ترویــج و تبلیغ البســه ایرانی مورد 

توجه قرار گیرد.
نســاجی،  صنایع  انجمــن  رییس  همچنیــن 
پوشــاک و چرم خانه صنعــت، معدن و تجارت 
مازندران با بیان اینکه سه میلیون  و 3۰۰ هزار 
نفر از مردم مازندران به حدود ۴۰۰ هزار دست 
لباس در ســال نیاز دارند، افزود: ۸5 درصد آن 
خارج از اســتان تأمین می شود و 15 درصد آن 
با اشــتغال ســه هزار نفر در داخل استان تولید 
می شود. پیمان ولی پور، ایجاد بازار را مهم ترین 
نیاز پوشــاک کشــور اعالم کرد و گفت: کشور 
ترکیه بازار مصرف را در بخش اســپورت قبضه 
کرده اســت. وی یادآور شد: ســه برابر قیمت 
نســبت به تولید کنندگان پوشــاک ترکیه، مواد 
اولیــه را تأمیــن می کنیم که تــوان رقابت را 
به سادگی از دست می دهیم و حتی ماشین آالت 

روز را بــه دلیل اینکه با چند واســطه خریداری 
و وارد می کنیــم برای ما گران تمام می شــود. 
ولی پور افزود: یکی از خواسته های ما این است 
که امکان واردات ماشــین آالت توســط خود 

شود. فراهم  صنعتگران 
رییس انجمن نســاجی، پوشاک و چرم استان 
تاکید کرد: این توانمندی در اســتان وجود دارد 
که مازندران را به عنوان قطب تولید و پوشــاک 
کشــور تبدیل کنیم. ولی پور با اشــاره به سابقه 
حداقل ۲5۰۰ ســاله تولید پوشــاک در کشــور 
خاطرنشــان کرد؛ در سال 13۰5 اولین کارخانه 
قائم شــهر  در  مازندران  در  خاورمیانه  نســاجی 
احداث شــد بنابراین انتظــار می رفت مازندران 
جــزو اولویت های اصلــی وزارتخانــه صنعت، 
معــدن وتجارت در بخش پوشــاک مدنظر قرار 
می گرفــت. وی اعــالم کرد: کمتریــن هزینه 
سرمایه گذاری در صنعت پوشاک اتفاق می افتد. 
ولی پور از تغییر جدی پوشش و سلیقه های افراد 
ارتباط  واسطه هوشمندشــدن وسایل  به  جامعه 
جمعی و ظهــور فضای مجــازی خبر داد. وی 
توریســت پذیر بودن به ویژه توریســم جوان و 
خانوادگی را از امتیازات ویژه استان برشمرد که 
در همین راســتا پیشــنهاد کرد: مرکز اقتصادی 
تولید و توزیع پوشــاک و نمایشگاه های مختلف 

در سطح استان ایجاد شود.

یازدهمین کنفرانس ملی مهندســی نســاجی با شــعار کارآفرینی و توسعه 
کســب و کار، 19 و ۲۰ اردیبهشت 97 در دانشگاه گیالن برگزار خواهد شد. 

از محورهای این کنفرانس می توان به موارد زیر اشــاره کرد:

پلیمر، الیاف و مواد پیشــرفته/ فناوری نساجی/ رنگرزی، چاپ و تکمیل
علوم رنگ/ صنعت پوشــاک، مد و طراحی/ منســوجات فنی/ نانوفناوری و 
زیســت فناوری/ فرش، منســوجات بی بافت،کفپوش های ماشــینی و چرم/ 
انرژی و محیط زیســت/ مدیریت، کارآفرینی و توســعه کسب و کار/ ابریشم 

وابسته. و صنایع 
هــدف از برگزاری ایــن کنفرانس ایجــاد فضایی صمیمانه بــرای تبادل 
جدیدترین اطالعــات، پژوهش ها و تجربیات متخصصان بخش دانشــگاه و 
صنعت در زمینه مهندسی نســاجی است. عالقه مندان جهت کسب اطالعات 
بیشــتر در مورد این کنفرانس می توانند به ســایت و کانال تلگرام کنفرانس 

نمایند. مراجعه 
 http://conf.isc.gov.ir/te97 
https://t.me/NTEC1397

خرید پوشاک ایرانی در دستور کار مسئوالن قرار گیرد

برگزاری یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی

خبرنامه
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چالش ها و موانع صنایع نساجی ایران 

گزارشی از برگزاری نشست کمیسیون صنایع اتاق ایران با محوریت صنایع نساجی

روز یکشــنبه مــورخ دوم مهرمــاه 1396 
کمیســیون صنایــع اتاق بازرگانــی، صنایع، 
میزبــان جمعی  ایران،  و کشــاورزی  معادن 
از فعاالن صنایع نســاجی و پوشــاک بود و 
چالش ها و موانع صنایع نســاجی کشــور، به 
عنوان دســتور کار اصلی این نشســت مورد 
بحث و بررســی قرار گرفت. در این جلســه، 

عــالوه بر رییــس، نایب رییــس و اعضای 
محترم کمیسیون صنایع اتاق ایران به عنوان 
میزبانان این نشست، مدیرکل دفتر نساجی و 
پوشاک وزارت صمت؛ مشاور وزیر صنعت در 
امور نساجی و پوشــاک؛ نماینده مردم تهران 
در مجلس شــورای اسالمی و رییس شورای 
تعدادی  بازرگانی تهران؛  اتاق  بازرگان  بانوان 

از اعضــای محترم هیئت نمایندگان اتاق های 
ایران و تهران؛ نمایندگان تشکل های نساجی 
و پوشــاک کشــور از جمله انجمــن صنایع 
نســاجی ایــران، اتحادیه تولیــد و صادرات 
نساجی و پوشــاک ایران، جامعه متخصصین 
نســاجی، انجمن صنایع همگن نساجی البرز، 
انجمن صنایع همگن پوشــاک خوزســتان؛ و 
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جمع دیگــری از تولیدکنندگان، کارآفرینان و 
فعاالن بخش خصوصی کشور حضور داشتند.
در آغاز این نشســت، دکتر ابوالفضل روغنی 
رییس محترم کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی 
ایران، ضمن خوشامدگویی به میهمانان گفت: 
نســاجی یک صنعت بسیار قدیمی و ریشه دار 
در کشــور ماست و جزو صنایع پیشران کشور 
محسوب می شود. وی ســپس اداره جلسه را 
هیئت  رییس  بصیــری  جمشــید  مهندس  به 
مدیره انجمن صنایع نســاجی ایران سپرد که 
متن کامل سخنرانی ایشان بدین شرح است:

خیر مقدم و خوشــامد عرض می کنم خدمت 
حضــار گرامــی، نمایندگان محتــرم مجلس 
اعضــای محترم  به ویژه  اســالمی  شــورای 
فراکســیون حمایت از صنعت نساجی مجلس، 
معدن  صنعــت،  وزارت  محتــرم  مســئوالن 
و تجــارت، نماینــدگان محتــرم انجمن ها و 
تشــکل های نساجی و پوشــاک، و همچنین 
فعاالن  و  کارآفرینــان  تولیدکنندگان،  کلیــه 

کشور. نساجی  صنایع 
از شروع عرایضم،  برخود الزم می دانم قبل 

از مســئوالن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
این  ایران به ویژه کمیسیون صنایع  کشاورزی 
اتــاق بابت فراهــم آوردن امکانات الزم و و 
میزبانی این نشســت، صمیمانه تقدیر و تشکر 
نمایــم. همینکه جناب آقــای دکتر روغنی و 
هیئت رییســه محترم کمیسون صنایع، اولین 
نشســت خود بعد از انتخابات هیئت رییســه 
جدیــد را به موضوع صنایع نســاجی کشــور 
اهمیت  دهنــده  نشــان  داده اند،  اختصــاص 
این صنایع در اقتصاد کشــور اســت و بدون 
تردید، برای طرح مســائل و مشکالت صنعت 
پارلمان بخش خصوصی    نساجی و پوشــاک، 
بهترین مکانی اســت کــه می توانیم مطالب 
خود را به گوش مســئوالن ذیربط برســانیم. 
امیدوارم کمیســیون صنایع اتاق در آینده نیز 
همچون گذشــته و امروز، به مســاعدت های 
ادامه  تشــکیل چنین نشست هایی  برای  خود 
دهد و خواسته های بحق ما را به سمع و نظر 

برساند. مسئوالن 
فاصله  بــه  خوشــبختانه نشســت حاضــر 
نساجی،  نمایشــگاه های  به  نســبت  کوتاهی 
پوشاک و فرش ماشــینی تهران تشکیل شده 

و تعدادی از عزیزان حاضر در این جلســه نیز 
نمایشــگاه های مذکور حضور داشــته اند.  در 
همین مقاربت زمانــی نیز اهمیت و ضرورت 
نشست امروز را دوچندان می کند که جا دارد 
بــاز هم از کلیه عزیزانی کــه زمینه برگزاری 
ســمینار حاضر را در یک زمان مناسب فراهم 

نمایم. تشکر  کردند 
امروز در اینجا گرد هم جمع شــده ایم که از 
مشــکالت، چالش ها و موانع صنعتی صحبت 
کنیم که هرچه در کشــورهای توسعه یافته و 
در حال توســعه جهان مــورد عنایت و توجه 
دســت اندرکاران و تصمیم گیرنــدگان واقــع 
شده، متاســفانه در کشورمان به خصوص در 
ســال های اخیر مــورد بی توجهی و بی مهری 
مســئوالن و متولیان امر قرار گرفته اســت. 
توانســته مســیر توســعه یافتگی  صنعتی که 
کشــورهای توســعه یافته جهان را هموار کند 
و امــروز نیز ســردمدار تولید ملی، اشــتغال 
و صــادرات در کشــورهای در حال توســعه 
و نوظهــور دنیا و یاری بخش آنها در مســیر 
توسعه و رشــد اقتصادی باشد. صنعتی که از 
آن صحبت می کنم، صنعت اشتغال زا، سودآور 
و عظیم و گسترده »نساجی و پوشاک« است.

در مقطعــی بــه ســر می بریم کــه مرز و 
دیــوار بین کشــورهای فروریخته و تعامالت 
اقتصــادی و تجاری بین کشــورهای جهانی 
در یــک فضــای رقابتی و بر مبنــای مزیت 
اقتصادی کشــورها شکل گرفته است. صنعت 
نســاجی نیز از این قاعده مســتثنا نیســت و 
مزیت های  با  متناســب  مختلف  کشــورهای 
نســبی خود به دنبال ســهمی از بازار نساجی 
و پوشــاک جهان هســتند. امروز کشورهای 
اروپایــی همچون آلمــان، ایتالیــا، انگلیس، 
سوییس، فرانســه، بلژیک و ... صادرکنندگان 
بزرگ تکنولوژی و ماشــین آالت نســاجی به 
کشورهای  می باشند؛  تولیدکننده  کشــورهای 
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در حال توسعه و نوظهور همچون بنگالدش، 
هند، ترکیه، ویتنــام، میانمار، کامبوج، تایلند، 
تایوان، ســریالنکا و ... به واسطه نیروی کار 
ارزان، سیاســت گذاری های مناسب و حمایت 
و صادرات  تولیــد  عرصه  میــدان دار  دولتی، 
نســاجی و پوشاک شــده اند و کشوری مانند 
چیــن نیز که همچنان بزرگترین تولیدکننده و 
صادرکننده نســاجی در جهان است، به تدریج 
و با افزایــش هزینه های کارگــری، در حال 
برون ســپاری تولیــد و انتقال خطــوط تولید 
خود به کشــورهای در حال توســعه ذکرشده 

می باشد.
اکنون سوال مهم این است که سهم کشور 
ما از این صنعت و بازار پرســود و گســترده 
چیســت؟ جایگاه مــا در جغرافیــای صنعت 
نســاجی جهان کجاســت؟ و آیا ما هم برای 
حضور پررنگ در عرصه نســاجی و پوشــاک 
باید  پاســخ  جهانی مزیت نســبی داریم؟ در 

گفــت قطعا مــا هــم از مزیت های نســبی 
مناســبی در ایــن عرصه برخوردار هســتیم. 
نیروی کار نســبتا ارزان، دسترسی فراوان به 
انسانی جوان، متخصص  نیروی  انرژی،  منابع 
و تحصیلکــرده بــه تعــداد زیــاد، موقعیت 
جغرافیایی مطلــوب از جمله نزدیکی به اروپا 
و شــرایط حمــل و نقــل بهتــر، و همچنین 
وجود بازار گســترده ۸۰ میلیونی در داخل و 
چندصد میلیونی در کشــورهای همســایه، از 
فعالیت  برای  ما  نســبی  مهم ترین مزیت های 
و ســرمایه گذاری در عرصه نساجی و پوشاک 
است که متاســفانه تاکنون استفاده چندانی از 

آن نشده و مغفول مانده است.
از همــه اینها مهم تر اشــتغال زایی و ارزش 
افزوده باالی صنایع نساجی در قیاس با دیگر 
صنایع اســت و در کشور ما که مسئله اشتغال 
جزو مهم ترین چالش های بلندمدت آن است؛ 
هیچ صنعتی مناســب تر، ارزان تر و آسان تر از 

صنعت نســاجی به ویژه پوشاک، برای رونق 
تولید و اشتغال پایدار وجود ندارد. هیچ نسخه 
عملیاتــی به جز حمایت از صنعت نســاجی و 
پوشــاک نیز نمی تواند اشتغال زایی باالتری را 

در مدت زمان کوتاه به دنبال داشــته باشد.
اما چاره کار چیســت و برای استفاده از این 
ظرفیت ها و رونق صنایع نســاجی در کشــور 

باید کرد؟ چه 
الزم اســت به ایــن نکته اشــاره کنم که 
همزمان با آغاز به کار کابینه دوازدهم، هیئت 
مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با 56 سال 
ســابقه فعالیت در زمینه صنایع نساجی و دارا 
بودن بیشــترین کمیته های تخصصی در کلیه 
رشــته های مرتبط با این صنایع و همکاری با 
مجرب ترین متخصصین، دانشــگاهیان مرتبط 
مشــکالت  نســاجی،  عرصه  کارآفرینــان  و 
را  موجود صنایع نســاجی و پوشــاک کشور 
طی جلســات طوالنی مورد بررسی قرار داده 
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و در نهصــد و پنجاه و دومین نشســت خود 
این  مهم ترین  از  96/۰5/۲9 چکیده ای  مورخ 
مشــکالت و خواســته های  فعاالن نساجی را 
تهیه و در قالب طومار، به امضای بســیاری از 
صاحبان صنایع نســاجی و متولیان این عرصه 

است.  رسانده 
آنچــه در این بیانیه، در قالب خواســته های 
صاحبــان صنایع نســاجی و پوشــاک مطرح 
شــده، تنهــا چند مــورِد مهم از بیــن ده ها 
مشکلی اســت که متاســفانه صنعت نساجی 
کشور در سنوات گذشــته گرفتار آنها شده و 
بارها هم در جلســات هیئت رییســه انجمن 
صنایع نســاجی و مطبوعــات و جراید مطرح 
شــده اند. درخواســت های ذکرشــده در این 
طومار، نه پرداخت پول و تســهیالت از طرف 
دولــت، بلکه در یک جملــه، فراهم کردن و 
تســهیل شــرایط کســب و کار و تولید برای 
فعاالن عرصه نســاجی است که این مهم جز 
از دولــت و مجلس، از هیــچ ارگان، گروه یا 

نیست.  ساخته  دیگری  تشکل 
فعاالن صنعت نســاجی در مقطــع فعلی با 
معضــل کمبود شــدید پنبه روبه رو هســتند. 
چون در ســال های اخیر به دالیل گوناگون، 

در کشــورمان پنبــه باکیفیت و مناســب به 
میــزان کافی تولیــد نمی شــود )حداکثر 55 
هزار تن(. به رغم این نیاز شــدید، متاســفانه 
مشــکالت و محدودیت هایی بــرای واردات 
پنبه اعمال شــده و مضاف بر آن، روی پنبه 
وارداتی نیز 1۰ درصد تعرفه اعمال می گردد. 
لذا اولین خواسته مشــخص ما کاهش تعرفه 
واردات پنبه )و البته سایر مواد اولیه( به صفر 
درصد اســت که امروزه یکــی از عظیم ترین 
معضالت صنایع نســاجی ایران اســت و اگر 
چاره ای اندیشــیده نشود، به زودی به بحران 

شد. خواهد  تبدیل 
معضــل مهم دیگر بحــث مالیات بر ارزش 
افزوده اســت و هنوز تولیدکننــدگان قدم از 
قــدم برنداشــته اند، باید ایــن 9 درصد را به 
حســاب ســازمان امور مالیاتی واریز کنند در 
حالــی که طبق این قانون، ارزش افزوده باید 
از حلقــه پایانی و مصرف کننــده نهایی، و نه 
بخش تولید گرفته شــود. لذا خواســته دیگر 
ما اجــرای کامل و صحیح قانــون مالیات بر 
مصرف )مالیات بــر ارزش افزوده( تا انتهای 
نهایی  یعنی مصرف  کننده  تولید،  زنجیره  حلقه 
اســت و در غیر این صورت، عدم اجرای این 

قانون برای صنایع نساجی و پوشاک، تا زمان 
می گردد. پیشنهاد  اصالحات الزم  انجام 

)تــا همین جــای قضیــه با یک حســاب 
سرانگشتی مشخص اســت که تولیدکنندگان 
ایرانــی از نظر هزینه هــای تولید، حداقل 19 
تــا ۲۲ درصــد عقب تــر از تولیدکننده رقیب 
در ترکیه هســتند. در مقایســه با کشــوری 
مثل ازبکســتان نیــز با توجه بــه اینکه این 
کشــور صادرات پنبه خــود را کاهش داده و 
پنبــه تولیــدی خود را با 17 درصــد تخفیف 
بــه تولیدکننــدگان داخلــی خــود می دهد، 
 17+9+1۰ ایرانی  تولیدکننــده  عقب ماندگی 
یعنی 36 درصد اســت. حال اگر به تمام این 
موارد، هزینه های ناشــی از عدم عضویت در 
WTO و نبــودن در بازارهــای بین المللــی 
را اضافه کنیم، طبیعی اســت کــه در چنین 
شــرایطی امکان رقابت بــرای تولیدکنندگان 
ایرانــی - نــه در بازار جهانــی و نه حتی در 
بازار داخلی - وجود نخواهد داشــت و متعاقبا 

قاچاق یا واردات صورت خواهد گرفت. 
وزیــر محترم صنعت به تازگی فرمودند بازار 
پوشاک را مفت و مجانی در اختیار خارجی ها 
گذاشتیم، در ادامه آقای وزیر فرمودند در شهر 
تهران فقط ۲5۰ برند معروف با مجوز رسمی 
کفش و پوشــاک عرضه مــی کنند در حالی 
که ۲3 هزار واحد توزیعی منسوجات و کفش 
می فروشــند که بخش عمده ای از آنها قاچاق 
و البته بی کیفیت هســتند. سوال اینجاست که 
چرا جلوی آنها گرفته نمی شــود و تابلوی آنها 
پایین کشــیده نمی شــود. در تکمیل فرمایش 
ایشــان باید گفت تا زمانی که تولید داخلی در 
حوزه نساجی و پوشــاک یا هر کاالی دیگر، 
ارزان تولید نشــود و هزینه های تولید کاهش 
پیدا نکند، و منســوجات و پوشــاک ارزان در 
اختیــار مصرف کنندگان قــرار نگیرد، برخورد 
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با پدیده قاچــاق از طریق برخوردهای قهری 
و کنترلــی، به تنهایــی جوابگــو نخواهد بود 
بلکــه اتخاذ تدابیر الزم بــرای کاهش قیمت 
تمام شــده تولید داخل از یک طرف و مقابله 
با پدیــده قاچاق از طرف دیگــر، دو ابزاری 
هســتند که باید همزمان با هم به مرحله اجرا 

شوند.( گذاشته 
مسئله مهم دیگری که الزم است بدان اشاره 
کنم و بســیار هم برای من تعجب آور اســت، 
عدم تخصیص ارز مبادله ای به ماشــین آالت 
صنعت نســاجی، به رغم ابــالغ قبلی آن از 
ابالغیه شــماره  طرف دولت اســت. طبــق 
معاون   95/1۰/1۲ مــورخ   53۸۸7/1۲561۲
اول رییــس جمهور در ارتباط با ســاماندهی 
بازار ارز، بانک مرکــزی موظف به اختصاص 
ارز مبادلــه ای جهــت واردات ماشــین آالت 
اما متاسفانه شاهد  خطوط تولید گردیده است 
عــدم اجرای این دســتور هســتیم. حتی در 
جلســه مورخ 96/6/1۴ وزیر محترم صنعت با 
فعاالن صنعت نساجی، این موضوع را مجددا 
با آقای شــریعتمداری مطرح کردیم و ایشان 
نیز همان لحظه تلفنــی با رییس کل محترم 
بانک مرکزی پیرامــون این موضوع صحبت 
کردند و قرار بر این شد که مراتب ظرف یک 
هفته پیگیــری گردد. اما امروز که نزدیک به 
ســه هفته از آن تاریخ می گذرد، هنوز پاسخی 
به فعاالن صنعت نساجی داده نشده است. لذا 
از مســئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و بانــک مرکزی درخواســت می کنیم هرچه 
این مصوبه  تعیین تکلیف  به  سریع تر نســبت 

نمایند. اقدام 
از دیگــر خواســته های مهــم و اولویت دار 
صاحبان صنایع نســاجی و پوشــاک متوقف 
کردن اجرای نادرســت قانون مشاغل سخت 
و زیان آور در شرایط حساس و بحرانی کنونی 

صنعت نســاجی اســت چراکه در هیچ یک از 
تولیدکننده نساجی در جهان،  کشورهای مهم 
چنین قانونی وجود ندارد و تداوم اجرای آن در 
کشــور، جز افزایش هزینه های تولیدکنندگان 
کشــور در قیاس با رقبــای خارجی و کاهش 

ندارد. دیگری  نتیجه  ما  رقابت پذیری  قدرت 
مســئله اساســی دیگر، کاهش نرخ ســود 
تســهیالت بانکی متناســب بــا کاهش نرخ 
تورم و تســهیل فرآیند ارائه تسهیالت بانکی 
به صنعت نساجی اســت که خوشبختانه گام 
اول در این مســیر با کاهش سود سپرده های 
بانکی برداشته شده و منتظر گام بعدی دولت 
برای کاهش واقعی - و نه اســمی - ســود 

هستیم. تسهیالت 
عــالوه بر ایــن مــوارد، برقــراری مجدد 
مشــوق های صادراتــی بــه منظور توســعه 
صادرات صنایع نســاجی و پوشــاک از دیگر 
خواســته های صاحبان صنایع نســاجی است 
تا انگیزه های الزم را برای حرکت به ســمت 
»تولیِد صادرات محور« کــه نیاز امروز بخش 
تولیــد و صنعــت کشــورمان برای توســعه 

پیدا کنند. را  بازارهای هدف است 
مسئله دیگری که به تازگی بحث آن مطرح 

شده، طرحی با عنوان »طرح تولید پوشاک در 
مناطق روستایی« اســت که با حضور آقایان 
محمد شــریعتمداری وزیــر صنعت، معدن و 
تجــارت، محمدباقر نوبخت رییس ســازمان 
برنامه و بودجــه، علی یزدانــی معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و برخی اســتانداران 
و مســئوالن امضا شــده و در قالب این طرح 
قرار است برای هر اســتان حدود 6۸ میلیارد 
تومــان و مجموعا حدود ۲1۰۰ میلیارد تومان 
برای 31 استان کشــور بودجه اختصاص پیدا 
کنــد. این نگرانی به صورت جدی وجود دارد 
که این طرح نیز به سرنوشت طرح بنگاه های 
احمدی نژاد  آقــای  اول  دولت  در  زودبــازده 
تبدیل شــود و بــدون اینکه اشــتغالی ایجاد 
گردد، صرفا منابِع اختصاص یافته به ســوله و 
تجهیزات بالاســتفاده تبدیل شده و یا حیف و 
میل شــود. این نکته را مدنظر داشــته باشیم 
۲1۰۰ میلیارد تومــان، می توان  با رقــم  که 
حداقــل ۴۰ کارخانــه ریســندگی پنبه ای در 
کشــور ســاخت، ۲۸۰ هزار تن نخ تولید کرد 
و برای حداقل ۲۰ هزار نفر نیز شــغل ایجاد 
کرد. لذا امیدواریم مســئوالن محترم پیش از 
اجرای چنین طرحی، بررســی های کارشناسی 
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و مشــاوره های الزم را از متخصصین صنعت 
و تشــکل های نساجی و پوشاک دریافت کنند 
تا طرح مذکور به سرنوشــت طرح بنگاه های 

زودبازده دچار نشود.
حال که مهم تریــن معضالت و چالش های 
پیــش روی صنایــع نســاجی و پوشــاک و 
خواســته های بحــق صاحبــان ایــن صنایع 
به ســمع و نظر حضار محترم رســید، خالی 
از لطف نیســت بــه ذکر دو مثــال دیگر از 
چگونگی حمایت کشــورها از بخش نســاجی 

بپردازم: و پوشاک  
کشــور ترکیه قبل از انقــالب ایران صنایع 
نســاجی قابل اعتنایی نداشــت ولــی از دهه 
19۸۰ بــا مدل برندینــگ در کنار طراحی و 
تولید، امروزه بــه پنجمین تامین کننده بزرگ 
پوشــاک جهان و دومیــن تامین کننده بزرگ 
اتحادیه اروپا تبدیل شــده کــه ۸۰ درصد از 
صادرات پوشــاک به ایــن اتحادیه را به خود 
اختصاص داده اســت. دولــت ترکیه از زمان 
ریاســت جمهــوری تورگــوت اوزال با تمام 
تــوان از تولیدکننــدگان صنایع نســاجی به 
ویژه پوشــاک به طرق مختلف حمایت کرده 
و می کنــد که اثرات ایــن حمایت ها را امروز 
در فروشــگاه های متعدد این کشور که شاهد 
حضورشان در ایران هســتیم، می توان دید و 
امروز تولیدکنندگان پوشــاک ترکیه با حمایت 
دولــت ایــن کشــور، در بزرگتریــن مال ها، 
پاســاژها، مغازه ها و فروشگاه های کشورمان، 
مشــغول فروش منســوجات ســاخت ترکیه 

 . هستند
مثــال دوم مربــوط بــه همین نمایشــگاه 
بین المللــی نســاجی امســال اســت که 15 
روز قبل برگزار شــد. در یکــی از بزرگترین 
ســالن ها که به ماشــین آالت صنایع نساجی 
انجمن  نماینــده  آلمــان اختصاص داشــت، 

 )VDMA( ماشین ســازان نســاجی آلمــان
رســما به من اعالم کرد که تمام هزینه های 
مشارکت این کشور در نمایشگاه اعم از اجاره 
محل، حمل ماشــین آالت نســاجی به ایران، 
اقامت غرفه داران این کشــور را  حتی هزینه 
دولت آلمان متقبل شــده است که موضوع به 
خوبی نشــان می دهد دولت آلمان چه ارزش 
و اعتباری بــرای تولیدکنندگان و کارآفرینان 

قائل است. خود 
این مــوارد، تنهــا نمونه هایــی کوچک از 
کشــورهای  دولت  که  هســتند  حمایت هایی 
مختلــف از تولیدکننــدگان و صنعتگران خود 
انجــام می دهند کــه متاســفانه هیچگاه در 
حداقل  حمایت هایی  چنین  شــاهد  کشورمان 

نبوده ایم. در بخش نساجی و پوشاک 
پایان عرایضم ضمن تشــکر و قدردانی  در 
مجــدد از بانیــان ایــن نشســت، امیدوارم 
اسالمی،  شــورای  مجلس  محترم  نمایندگان 
دولت و کابینه دوازدهم به خصوص مسئوالن 
مرتبــط با بخــش تولید و صنعت کشــور، با 
عنایت و توجه ویژه به مشــکالت ذکرشــده 
و تصمیم گیری و ارائــه راهکارهای عاجل و 
فوری برای آنها، زمینه را برای خروج صنایع 
نســاجی و پوشاک کشــور از وضعیت فعلی و 
متعاقبا رونق تولید و اشتغال در این صنعت و 

آورند. فراهم  کل کشور، 
در ادامــه ایــن نشســت پس از ســخنان 
مهندس بصیــری، دکتر بهروز محمدی عضو 
ایران  انجمن صنایع نســاجی  هیئت مدیــره 
ابراز داشت: شرکت پلی اکریل به عنوان یک 
واحــد ملی، پس از تالش هــای فراوان وارد 
مدار تولید شــد و به این ترتیب ظرفیت الیاف 
کتان تایپ کشور را افزایش خواهد داد و باید 
جلوی واردات الیاف کتان تایپ گرفته شــود 
زیرا طبق فرمایشــات مقــام معظم رهبری، 

واردات محصوالتــی که در کشــور به اندازه 
کافی و با کیفیت باال تولید می شــوند، شرعا 
و قانونا حرام اســت. وی ســپس به صادرات 
پلی استر اشــاره کرد و گفت: ترکیه علیرغم 
تالش های فراوان ما، پلی اســتر تولید ایران 
را مشــمول قانون آنتی دامپینگ کرده است. 
معتقدم یا باید آنان را نســبت به چنین اقدام 
نادرســتی مجــاب کنیم و یا مقابلــه به مثل 

ییم.  نما
در ادامــه، آقــای ســاالر از تولیدکنندگان 
نســاجی کشــور گفت: فعالیــت تولیدی یک 
واحــد بزرگ ریســندگی الیاف کوتــاه کتان 
تایــپ با تولید روزانه 1۲ تــن نخ را به دلیل 
تصمیمات نادرســت پیرامون وضــع تعرفه ها 
تعطیــل کردیــم و تصمیم گرفتیم به ســراغ 
الیافی برویم که مواد اولیه آن توســط  تولید 
مجتمع های پتروشــیمی داخل کشــور تامین 
می شــوند و دارای مزیت نسبی در آن هستیم 
ضمن اینکه با آزار کشــورهای خارجی مواجه 
نخواهیم شــد؛ اما به این نتیجه رســیدیم که 
اوضاع به مراتب بدتر از رقابت با چینی هاست! 
وی افــزود: مجتمع های پتروشــیمی به هیچ 
وجــه به مصوبات شــورای رقابــت که کف 
عرضــه را تعییــن می کنــد، توجهی نشــان 
نمی دهند و برای مثــال، پلی پروپیلن 39۰۰ 
تومانی که در بورس عرضه می شود به قیمت 
 ۲۰ 5 هزار تومان خریــداری می کنیم. یعنی 
درصد گران تر از قیمت عرضه شده در بورس! 
این موضوع مشــکالت بسیاری را برای ما به 

وجود آورده است. 
با ممنوعیت واردات  ســاالر ضمن مخالفت 
الیاف کتان تایپ به کشــور گفت: باید در این 
زمینه مزیت رقابتی وجود داشــته باشد. ضمن 
اینکــه منابع زیاد خارجــی وجود دارد و تمام 
با  6 ماهه  فاینانس  شــرکت های کره جنوبی 
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۲ درصد بهره می دهند اما متاســفانه دو سالی 
اســت که بانک مرکزی مرتب اعالم می کند 
ارز تک نرخــی و گران خواهد شــد و همین 
تولیدکنندگان جهت  نگرانــی  موضوع موجب 
اســتفاده از منابع خارجی شــده اســت. باید 
ترتیبی اتخاذ شــود تا برای صنایع نساجی یا 
واحدهای کوچک و متوسط الاقل یک فاصله 
زمانی شــش ماهه مدنظر قرار گیرد و در این 
فاصله، بانک مرکــزی اعالم کند در صورت 
آزادســازی نرخ ارز، نرخ زمان گشــایش مبنا 

گیرد. قرار 
تولیدی  گروه  بنیان گذار  رجالی،  محمد  علی 
صنعتــی ظریــف مصــور، در این نشســت 
بصیری  مهندس  آقای  داشت:  ابراز  تخصصی 
به تمام مســائل و مشــکالت صنعت نساجی 
بــه طور مفصل اشــاره کردند امــا اگر واقعا 
از  باید  احیا شود  می خواهیم صنعت نســاجی 
شــعار و صحبت های زیبا خارج شــویم و به 
عمــل بپردازیم. وی با بیان ایــن مطلب که 
از فروردین امســال تاکنون بــا افزایش ۲۰ 
درصدی نرخ ارز مواجه شــده ایم و تا پایان 
ســال هم این رقم بیشــتر خواهد شد، برای 
اثرگذاری بیشــتر دولت دوازدهم پیشنهاد داد 
به درد دل واقعی صنایع نساجی که بزرگترین 
اشتغال زایی کشور را در کشور می تواند داشته 

توجه شود. باشد، 
به گفته رجالی، تفاوت درآمد ارزی کشــور 
در ســال 1396 به خزانه واریز می شــود. از 
آنجا که مخارج دولت رو به افزایش اســت و 
گویا تمامی ندارد، پس بهتر است مابه التفاوت 
درآمد ارزی در قالب سوبسید به بانک ها ارائه 
شــود زیرا سیســتم بانکی نمی تواند ۲۴-۲5 
درصد به ســپرده گذار پول دهــد و بعد 1۰ 
درصد بهره بگیرد. پس سوبســید به بانک ها 
داده شــود تا ماهیانــه 1,5-1 درصد از بهره 

بانکــی را کاهش دهند و این رقم را به تولید 
)و نه تجارت( اختصاص دهند. به این ترتیب 
بهره بانکی 7 درصد خواهد شــد. مدیرعامل 
پتروشــیمی رجال متذکر شد: در صورتی که 
بهره بانکی کاهش پیدا نکند، ســازمان تامین 
اجتماعی دست از ســر تولیدکننده بر ندارد و 
اداره دارایــی همچنان به تاخــت و تاز خود 
ادامــه دهد، به جایی نخواهیم رســید و تمام 

بود و بس. حرف هایمان شعار خواهد 
نســاجی  مدیرعامل  احــد کرمانی  مهندس 
فردوس نیز در سخنان خود به اجرای تبصره 
یــک ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید پرداخت 
و گفت: یک ســال و نیم از انتخابات مجلس 
شورای اسالمی ســپری می شود اما متاسفانه 
علیرغم برخی پیگیری هــا، هنوز مجلس گام 
اساســی در این زمینه برنداشــته است. وی 
ادامه داد: در دهه ۸۰ بیش از 3 هزار و ۲۰۰ 
واحد تولیدی با بهــره ۲ درصد از بانک های 
عامل تســهیالت برای واردات ماشــین آالت 
دریافت کردنــد که تعدادی از آنها، واحدهای 
نساجی فعال در مناطق محروم مانند فردوس 
بودند. چرا باید دولت یک آیین نامه اشــتباه 

را تدوین و نرخی را اعالم کند که بر اســاس 
آن بدهکاران ارزی تســویه حســاب نمایند؟ 
این معضل همچنــان واحدهای مذکور را که 
دولت می خواســت در نقاط دورافتاده کشــور 
اشــتغال ایجاد نمایند، دچار آسیب می کند لذا 
تقاضــا می کنم مجلس این مــورد را پیگیری 
نماید تا در دولت دوازهم، مشــکل به صورت 
اساســی به نفع واحدهای تولیدی حل شــود 
وگرنه اطمینان داشــته باشــید تا پایان سال 
تمام بانک هــا بر علیه این واحدهای تولیدی، 
اجراییــه صادر می کنند و ســال آینده بلوایی 
در این واحدها شــکل خواهد گرفت. کرمانی 
اذعان داشــت: تبصره یک مــاده ۲۰ قانون 
رفــع موانع تولید برای واحدهای تولیدی اجرا 
شــود نه برای فردی که واردات چای، نخود، 
لوبیــا و برنج انجــام داده و به نرخ آن زمان، 
محصوالت را فروخته و ســود کالن کســب 

کرده است.
کمیســیون  نجفــی عضو  آقای  همچنیــن 
صنایــع اتاق ایران ضمن اشــاره بــه تعرفه 
ترجیحی ایــران و ترکیه گفت: واردات پارچه 
و لباس دوخته شــده از ترکیــه به ایران یکی 
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گزارش ویژه

از مــوارد این تفاهم نامه اســت اما آیا نیازی 
به واردات پوشــاک یا پارچه از ترکیه داریم؟ 
وی ضمن اشاره به این نکته که یکی از مواد 
اولیــه مورد نیاز صنایع نســاجی، محصوالت 
اگــر صنایع  پتروشــیمی اســت اعالم کرد: 
مالی  مبنای صورت های  بر  پتروشیمی کشور، 
بورس، 33 درصد قیمت تمام شده محصوالت 
خود را کاهش دهند، ۲۰ درصد سود خالص و 
باقی خواهد  برای سهامدارانشان  تقسیم  قابل 
مانــد. اگر صنایع فوالد و فلزات غیرآهنی 16 
درصــد و کانی های فلــزی ۴1 درصد قیمت 
تمام شده خود را پایین بیاورند، برای هر کدام 
۲۰ درصد ســود خالص باقــی می ماند. آیا به 
این ترتیب صنایع پایین دســتی کشور سودآور 

شد؟  نخواهند 
انجمن  مدیــره  هیئت  لبــاف، عضــو  اکبر 
صنایع نســاجی ایران نیز بــا بیان این مطلب 
کــه کارخانه هــای نســاجی طی یــک ماه 
اخیر با دو مشــکل بــزرگ مواجه شــده اند 
افــزود: در زمینه پلــی پروپیلن با کاهش 3۰ 
درصــدی عرضه در بــورس مواجهیم و پس 
از پیگیری های متعدد به این نتیجه رســیدیم 
که یکی از مدیران شرکت ملی نفت، تصمیم 
گرفته میعانــات گازی را صادر کند و مصرف 
بنابراین واحد  داخلی را چندان مهم نمی داند! 
پلی پروپیلن جــم عرضه خود را کاهش داده 
 BCF ،اســت اما واحدهای تولیدکننده موکت
و ... به دلیل این تصمیم با مشکالت بسیاری 
مواجه شــده اند و آقایان مســئول هم هیچ 
توجهی بــه این موضوع ندارنــد. لباف ادامه 
داد: آقایان مســئول تصمیم دارنــد بوتان و 
پروپان حاصل از پاالیشــگاه پارس جنوبی را 
صــادر کنند و در اختیار واحدهای داخلی قرار 
ندهند بــا آنکه واحدهــای داخلی 1۰ درصد 
از قیمت های جهانــی، خرید خود را  باالتــر 

می دهند.  انجام 
وی تصریح کرد: مشــکل بــزرگ دیگر در 
حوزه پلی اســتر است. تنها تولیدکننده چیپس 
پلی استر در کشــور، مجتمع پتروشیمی شهید 
تندگویان با حجــم تولید حدود ۲5۰۰ تن در 
روز اســت که بخش اعظم واحدهای نساجی 
مواد اولیه خود را از این مجتمع تهیه می کنند 
اما مشــکل اینجاســت که شــرکت مارون، 
ســهمیه MEG روزانه یعنــی 6۰۰ تن را به 
1۰۰ تن رسانده تا بتواند به صادرات بپردازد. 
به این ترتیب تولید چیپس پلی استر، یک سوم 
شــده و این موضوع محدودیت هایی را برای 
تهیــه مواد اولیه واحدهای نســاجی به وجود 
آورده و کســی هم جوابگو نیســت. نمی دانم 
ما تولیدکنندگان و صنعتگران نســاجی غیر از 
پرداخت مالیــات و انجام فعالیت های تولیدی 
باید بــه دنبال امور سیاســت گذاری وزارت 

باشیم؟! هم  نفت 
آقــای منزوی مدیرعامل قالی ســلیمان نیز 
گفت: بایــد حرف هایی زده شــود که نتیجه 
داشــته باشــد. در این جلســه حضور یافتیم 
تا مشــکالت نســاجی را رفع کنیم نه اینکه 
همدیگر را تخطئه و ســرزنش کنیم. در حال 
حاضر، بیشــترین مشــکل واحدهای نساجی 
این اســت که مواد اولیه پتروشیمی از طریق 
بورس در دســترس نیســت و با قیمت باالتر 
این مواد را تهیه می کنیم. این که مشــکل از 
کجاســت را باید شناسایی کرده و آن را حل 
آقای شــریعتمداری  داد:  ادامه  کنیم. منزوی 
عــزم خود را برای رفع مشــکالت نســاجی 
جزم کرده اســت و دوستان باید به جمع بندی 
مســائل و مشــکالت بپردازند و به مسئوالن 

نمایند.  منعکس 
همچنین احمد صادقــی عضو هیئت مدیره 
اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و پوشاک، 

یکــی از مشــکالت مهم صنعت نســاجی را 
قاچاق اعالم کرد و گفــت: اگر قاچاق امری 
مذموم شــمرده می شــود چرا همچنان شاهد 
پوشــاک  تولیدکنندگان  هســتیم؟  آن  تداوم 
اما مخالف  نیســتند  قانونی  مخالــف واردات 
قاچاق و واردات غیرقانونی هســتند که گویی 
نمی تــوان جلوی آن را گرفت! صادقی افزود: 
شــرایط برابر با تولیدکننده ترکیه، بنگالدش 
و ... را بــرای تولیدکنندگان پوشــاک ایران 
فراهم کنید تا ظرف ســه ســال آینده صنعت 
پوشــاک را نجات دهیم کــه در این صورت، 

صنعت نســاجی نیز نجات پیدا خواهد کرد.
ابراز  نیز  محمد ضرابیه مدیرعامــل یزدباف 
داشت: 55 سال اســت در صنعت نساجی به 
فعالیت می پردازم. کمتر از 1۰ ساعت در روز 
کار نکــرده ام و در بزرگترین صنعت کشــور 
فعال هســتم. دوستان به جای شعار باید یک 
گــروه متخصص دور هم جمع کنیم و از آنان 
بخواهیم به ریشــه یابی مســائل و مشکالت 
صنعت نســاجی ایران بپردازند. ضرابیه افزود: 
تولیدکنندگان  بزرگتریــن  از  یکــی  زمانــی 
پنبــه در دنیا محســوب می شــدیم اما امروز 
بــه واردات آن می پردازیــم. دولت پنبه را به 
قیمــت 6 هزار و ۲۰۰ تومان عرضه می کند و 
به قیمت ۸ هزار تومان به دســت تولیدکننده 
می رســد. چرا؟ به بررســی این قبیل مسائل 
بپردازیم. سیســتم بانکی هم مشکالت خاص 
خود را دارد و بســیاری از بانک ها نتوانســته 
انــد مجامع عمومــی خود را برگــزار نمایند. 
می گوییم مجمتع های پتروشــیمی باید قیمت 
تمام شــده خود را پایین بیاورنــد اما گفتنش 
آســان است. وی از مسئوالن حاضر در جلسه 

خواســت تا مشکل پنبه را حل کنند.
با اتمام صحبت های حاضرین در نشســت، 

پایان رسید. به  با ذکر صلوات  جلسه 
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دانش فنی و تکنولوژی روز اروپایی در تولید موکت
مصاحبه ماهنامه »صنعت نساجی و پوشاک« با مهندس بهنام ابراهیمی رییس 

هیئت مدیره گروه صنعتی صدف

شرکت رامون موکت از چه زمانی و با چه 
هدفی تاسیس شده است؟

مجموعه تولیدی الیاف پلی استر با نام تجاری ترمه 
صدف در ســال 1390 تاســیس گردید و مجموعه 
تولیــدی کفپوش هــای خانگی و صنعتــی با نام 
تجاری »رامون موکت« جهت توســعه سریع گروه 
صنعتی صدف مبتنی بر بهره گیری از دستاوردهای 
تکنولوژی مدرن و توانمندترین متخصصان داخلی با 
ظرفیت تولید ســاالنه 10 میلیون متر مربع یکی از 
برترین تولیدکنندگان موکت و ژئوتکستال در ایران 
می باشــد و فاز دوم مجموعه رامون موکت با تولید 
انواع کفپوش های چاپی با جدیدترین تکنولوژی روز 
اروپا و موکت های تافتینگ ساده و چاپی با باالترین 

کیفیت در سال 1397 راه اندازی خواهد شد.

با توجه به اینکه در سنوات گذشته در قالب 
شــرکت الیاف ترمه در نمایشگاه شرکت 
می کردید، به چه دالیلی امســال با عنوان 
نمایشگاه حاضر شدید؟ رامون موکت در 
شــرکت الیاف ترمه در زمینه تولید الیاف پلی استر 
اســتیپل یکــی از برندهای مطرح در کشــور بوده 
اســت و هرســاله  از زمان تاســیس، در نمایشگاه 
IRANTEX شــرکت نموده است ولی امسال 
بــا توجه به راه اندازی خط تولیــد موکت و برگزاری 
همزمان دو نمایشگاه IRANTEX و کفپوش های 
خانگی و صنعتی، استراتژی بازرگانی شرکت مبنی بر 
حضور در غرفه های کفپوش های خانگی و صنعتی 
گردید تا با ایجاد ارتباطات جدید تجاری، زمینه برای 
افزایش دانش فنی، افزایش مبادالت بازرگانی خارجی 

و داخلی و همچنین ارتقای سطح صادرات و تولیدات 
فراهم گردد.

با توجه به اینکه تعدادی از تولیدکنندگان 
الیاف ترمه  موکت پیشتر مشتری شرکت 
بوده اند، آیا با ورود به عرصه موکت نگران 
از دســت دادن مشــتریان گذشته خود 
نیستید و برای این موضوع چه تدابیری را 

اندیشیده اید؟
شــرکت الیاف ترمه همواره یکــی از بزرگترین و 
بهترین تولیدکنندگان در کشور بوده و در زمینه کیفیت 
محصوالت تولیدی همیشه در صدر قرار داشته است. 
این شــرکت با توجه به نیاز به تسریع توسعه گروه 
صنعتی صدف و اعتماد به وفاداری مشتریان به جهت 
تولید بهینه و با کیفیت، اقدام به تولید موکت نموده 
است لذا از ادامه همکاری مشتریان قدیمی علیرغم 
تولید یکســان با آنها، اطمینان داشــته و با توجه به 
رعایت کلیه استانداردهای درخواستی و پاسخگو بودن 
به نیاز مشتریان خود، از این حیث نگرانی وجود ندارد. 
الزم به ذکر اســت 100 درصد محصوالت تولیدی 
رامون موکت صادراتی می باشد و اساسا در بازار داخلی 

عرضه نمی گردد.

مواد اولیه مورد نیاز خود را از چه طریقی 
تامین می کنید؟ 

تمامی مــواد اولیــه مصرفی، از تولیــدات داخل 
مجموعه بوده و تحت کنترل کیفی و آزمایشگاه های 

مجهز تولید می گردد.

آبان 96، شمــــاره 283



18www.sanatnassaji.com / صنعت نساجی و پوشاک

دیدگاه

وضعیــت بازار موکت در کشــور به چه 
صورت اســت و آیا در قیــاس با فرش 
ماشینی از پتانسیل ها و فضای کار بیشتری 

برخوردار است یا خیر؟
با توجه به روز بودن خطوط تولید و نیروی انســانی 
حرفه ای، کیفیت موکت تولید شده باال بوده و موجب 
رضایت مشتریان و درخواست کاال در بازارهای داخلی 
و صادراتی گردیده است. در ضمن، بازاریابی حرفه ای 
در امر صادرات موجب گشــته که کلیه محصوالت 

رامون موکت به کشورهای مختلف صادر گردد.

ورود به عرصه موکت چه بازخوردهایی را 
در بین مشتریان قبلی یا همکارانتان داشته 

است؟
ایــن موضوع مورد اســتقبال مشــتریان قدیمی 
تولیدکننده موکت واقع شده و موجب رضایت بیشتر 
از کیفیت کاالی ارسالی گردیده است. چراکه بخش 
کنترل کیفیت و مدیران تولید الیاف با ســختی ها و 
مشــکالت تولیدکنندگان موکت آشنا شده و تالش 
و اهتمام بیشــتری را نسبت به رعایت اصول کیفی 

انجام می دهند.
ویژگی خاص محصوالت تولیدی شرکت 

رامون موکت در قیاس با دیگر شرکت های 
ایــن عرصــه، چه مــواردی هســتند؟
- تولید الیاف در داخل مجموعه و کنترل مســتمر 

پارامترهای تولیدی توسط افراد متخصص
- مدرن بودن خطوط تولید و ایجاد کیفیت باال با 
هزینه تمام شــده پایین که قابلیت رقابت مناسب در 

بازار را ایجاد می کند
- تنوع سفارشات بنا به درخواست مشتریان از نظر 

رنگ بندی، طرح و عرض های متنوع.

شرایط برگزاری نمایشگاه فرش ماشینی 
و کفپوش ها را چطور ارزیابی می کنید و آیا 
اهداف شما از حضور در نمایشگاه محقق 

شده است؟
با توجه به اینکه اولین ســال حضور در نمایشگاه 
بین المللی انواع کفپوش، موکت و فرش ماشــینی را 
با برند رامون موکت تجربه کردیم، فرصت مناسبی 
بــرای عرضه محصــوالت به بازارهــای داخلی و 
خارجی فراهم گردید. و از مهم ترین مزایای شرکت 
در نمایشــگاه امسال، آشــنایی با بازارهای داخلی و 
خارجی، توسعه صنعت و آشنایی با نوین ترین صنایع و 

تجهیزات مرتبط بوده است.

در حــال حاضر مهم ترین مشــکالت و 
مسائلی که در پروســه کاری خود با آنها 

مواجه هستید، چه مواردی هستند؟
قطعا در حال حاضر مهم ترین مشکل موجود در 
مســیر تولید صنایع در ایــران، تامین مواد اولیه و 
تامین نقدینگی اســت. با توجه به توانایی کشــور 
در تولیــد کفپوش هــا، وفور منابع پتروشــیمی و 
ســهولت در تامین مواد اولیه مورد نیاز، همچنین 
وجود دانش فنی و منابع انســانی مناسب، موجب 
کاهش قیمت تمام شــده محصول می گردد و به 
نظر می رســد اگر حمایت های الزم از تولیدکننده 
محقــق گردد، می توان به رشــد و ارتقای صنعت 

نساجی امیدوار بود.

چه چشم اندازها و اهدافی را برای شرکت 
رامون موکت در نظر گرفته اید؟

مدیریت ارشد شــرکت با اعتقاد راسخ به اجرای 
اثربخش نظام های مدیریتی، روند حرکتی سازمان 
را در جهت بهبود مداوم فرایندها و ارتقای ســطح 
کیفیت محصــوالت هدایت نمــوده و این مهم 
همواره تامین رضایت مســتمر مشــتریان و سایر 

ذینفعان را دربرداشته است.
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ارائه به روزترین ماشین آالت و خدمات برای صنایع نساجی
گفتگوی ماهنامه »صنعت نساجی و پوشاک« با دکتر شاهین کاظمی 

رییس هیئت مدیره شرکت پارسیان پلی تکس

لطفا خودتان و سوابق تحصیلی و شغلی 
معرفی  مجله  خواننــدگان  برای  را  خود 

بفرمایید.
شاهین کاظمی هستم، متولد شهر تبریز و فارغ 

التحصیل مقطع دکتری مهندسی نساجی.
هرچند در ســال 1378 تحصیالت خودم را در 
مقطع کارشناســی مهندسی شــیمی نساجی در 
دانشــگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( و 
با تمرکز بر روی فرآیندهــای رنگرزی و تکمیل 
آغاز کــردم و حتی بــرای دوره کارآموزی راهی 
شرکت نســاجی اکباتان در شهر همدان که یکی 
از بهترین و به روزترین شــرکتها در این حوزه بود 
شــدم، اما به مرور زمینــه کاری و تحقیقاتی من 
به ســمت پلیمرها حرکت کرد بــه گونه ای که 
در مقطع کارشناســی ارشــد و دکتری به صورت 
خاص در حوزه مرتبــط با تولید الیاف مصنوعی و 
منسوجات بی بافت فعالیت کردم و حتی در مقطع 
دکتری با انتخاب اســتاد راهنمــای دوم پروژه از 
ژاپن مدتی را نیز در دپارتمان مهندسی مواد )گروه 
 )TIT( انیســتیتو تکنولوژی توکیو  پلیمری(  مواد 
که یکی از بهترین دانشــگاه های فنی و مهندسی 
جهان می باشــد به صورت خاص بر روی فرآیند 
ذوب ریسی نخ های فیالمنتی دوجزئی و با سرعت 
بسیار باال کار کردم که نتایج آن در قالب مقاالتی 

در مجالت معتبر علمی جهان به چاپ رسید.
با توجه به کسب رتبه اول در کنکور کارشناسی 
ارشــد کشــوری و همچنین عضویت در انجمن 
نخبگان ایران توانستم از معافیت خدمت سربازی 
اســتفاده کرده و فعالیت صنعتی خودم را زودتر از 

سایر هم دوره ای ها و به صورت پاره وقت در یکی از 
کارخانجات نساجی اطراف تهران آغاز نمایم و پس 
از آن از ســال 1383 تاکنون به صورت تمام وقت 
و البته پــروژه ای در کارخانجات مختلفی نظیر نخ 
رنگین دماوند، پترو پلی استر فارس، پلیمر شیمی، 
کرپ ناز کرمانشــاه، پتروشــیمی شهید تندگویان 
ماهشهر، صنیع آور شیمی قم، الیاف سینا دلیجان، 

عطرین نخ قم و ... فعالیت نموده ام. 
در حال حاضر نیز عالوه بر فعالیت در شــرکت 
پارســیان پلی تکس، نایب رئیــس هیئت مدیره 
شــرکت نســاجی حجاب به عنــوان بزرگترین 
تولیدکننــده پارچه چادر مشــکی در ایــران نیز 
می باشم و در جامعه متخصصین نساجی ایران نیز 

عضو هیئت رئیسه و خزانه دار هستم.
البته در کنار این موارد به دلیل عالقه به محیط 
علمی و دانشــگاه، هر از چندگاهی به صورت پاره 
وقت نیز تدریس دروس تخصصی مرتبط با الیاف 
مصنوعی، تکسچرایزینگ و منسوجات بی بافت را 

عهده دار هستم.

شرکت پارسیان پلی تکس از چه سالی 
و با چه اهدافی تاسیس شده است؟

بــا توجه به ماهیت کار پــروژه ای که در اغلب 
شرکت های فوق داشتم، از سال 1385 با همکاری 
تعدادی از دوســتان هم دانشکده ای از جمله آقای 
مهندس نیما اخوان هزاوه اقدام به تاسیس شرکت 
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خدمات فنی و مهندسی پارسیان پلی تکس نمودیم 
تــا بتوانیم خدمات خود در صنایع نســاجی ایران 
را گســترش دهیم. در ابتدای فعالیت پارســیان 
پلی تکس این شرکت عمدتا بر روی ارائه خدمات 
فنی و مهندسی مخصوصا صنایع الیاف مصنوعی 
و تکســچرایزینگ به شــرکت های نساجی ایران 
مشغول بود اما با گذشــت چندین سال از ابتدای 
سال 1388 فعالیت خود را در حوزه اخذ نمایندگی 
از شرکت های صاحب نام ســاخت ماشین آالت و 
قطعات نساجی نیز گسترش داده و گستره وسیعی 
از خدمــات بازرگانــی را نیز بــه مجموعه اضافه 

نمودیم.
با توجــه به اینکــه آقای مهندس اخــوان نیز 
تحصیالت خود را در دو رشــته مهندسی شیمی 
گرایش پتروشیمی و مهندسی تکنولوژی نساجی 
به اتمام رسانده بودند و ســابقه فعالیت خوبی در 
گروه فرش غرب کرمانشاه داشتند، تجربه کاری و 
تحصیلی ما به نوعی مکمل هم گردید و توانستیم 
در گســتره وســیعی از حوزه های صنعت نساجی 
فعالیت خود را گســترش بدهیم و در این مسیر از 
راهنمایی پدر ایشــان که از مدیران بسیار باسابقه 
و خوشنام در صنعت فرش ماشــینی ایران بودند 

نیز اســتفاده کردیم. البته الزم به ذکر است که در 
ابتدای راه دوســتان دیگری نیز با ما همراه بودند 
که به مرور فعالیت خود را از شرکت پارسیان پلی 

تکس تفکیک نمودند.
هدف ما در این شــرکت همــواره بر این اصل 
استوار بوده است که با تهیه و توزیع مرغوب ترین 
پیشــرفته ترین  و  و محصــوالت  اولیــه  مــواد 
ماشــین آالت و قطعــات به همــراه ارائه بهترین 
خدمات مشــاوره ای و مهندســی گامــی هرچند 
کوچک در جهت پیشــرفت و ارتقا صنعت نساجی 
ایران برداریم. به همین دلیل متعهد هستیم تا در 
راســتای اصول مشتری محوری همواره بهترین و 
باکیفیت تریــن مواد اولیه و محصوالت را به موقع 
و در کوتاه ترین زمان ممکن با مناسب ترین قیمت 
به مشــتریان خود ارائه دهیم و در زمینه خدمات 
فنی و مهندسی با ارائه مشاوره صادقانه در جهت 
نیل به اهداف مشــتری گام برداریــم. این تعهد 
به نوآوری و تضمین کیفیــت ضامن حفظ رابطه 
بلندمدت با مشتریان و تداوم مناسبات برنده-برنده 

بین شرکت و مشتری می باشد.

این شــرکت در چه  در حال حاضــر 

زمینه هایــی از صنعت نســاجی فعالیت 
شــرکت های  کدام  نمایندگی  و  می کند 

خارجی را بر عهده دارد؟
در حال حاضر در حوزه بازرگانی فعالیت ما به دو 
بخش اصلی ماشین آالت و قطعات صنعت نساجی 
و ماشــین آالت و قطعات صنعت پلیمر تقســیم 
می شــود. در حوزه صنعت نســاجی با بسیاری از 
برترین برندهای ماشین سازی عمدتا از کشورهای 
اروپایی و ژاپن همکاری می نماییم که به صورت 

خالصه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
گروه صنعتــی آندریتــز ANDRITZ اتریش 
Asselin- آسلین-تیبو از شرکت های  متشکل 

 Perfojet پرفوجــت  فرانســه،   Thibeau
فرانسه و کوسترز Kusters آلمان که بزرگترین 
تامین کننده گســتره کامل ماشین آالت تخصصی 
تولید منســوجات بی بافت در جهان می باشد و از 
گذشته های دور تاکنون بسیاری از ماشین آالت آن 

در شرکت های ایرانی مشغول به کار است.
شــرکت الروش Laroche فرانســه سازنده 
ماشــین آالت بازیافــت منســوجات و تولید نمد 

بی بافت، 
 Schott & شــرکت شــوت انــد مایســنر
Meissner آلمان سازنده کوره های حرارتی و 

خشک کن منسوجات بی بافت، 
شــرکت پیــرت Pierret بلژیــک ســازنده 

ماشین آالت خرد کن و برش گیوتین،
شرکت دیتز اند شل Dietze + Schell آلمان 
که به صــورت تخصصی در زمینه ماشــین آالت 
تولید، پیچش، تکسچرایزینگ و تابندگی نخ های 
صنعتی نظیر الیاف شیشــه، کربــن، بازالت و ... 

فعالیت می نماید.
ســازنده  ژاپــن   Toyota تویوتــا  شــرکت 
ماشــین آالت خطوط ریســندگی الیــاف کوتاه و 

بافندگی ایرجت،
فرانســه ســازنده   AESA آ-اس-آ  شــرکت 
ریســندگی،  ســالن های  هوای  تهویه  تجهیزات 

بافندگی و ذوب ریسی
شرکت تی ام تی TMT ژاپن سازنده ماشین آالت 
 ،POY /  FDY ذوب ریســی نخ های فیالمنتــی
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ماشین آالت تکســچرایزنگ و ماشین آالت تولید 
نخ های صنعتی نظیر HMLS و ...،

ســازنده  آلمــان   Xetma ســتما  شــرکت 
ماشــین آالت تکمیل فیزیکــی و مکانیکی نظیر 
برس زنی، سمباده زنی، خارزنی، تراش منسوجات، 

مخمل، پتو، فرش ماشینی و ...
شــرکت کوســترز Kusters آلمان ســازنده 
دســتگاه های تکمیل کالنــدر حرارتی و غلطک 

طرح زنی منسوجات
و بســیاری از ســازندگان دیگر کــه در بخش 
ماشــین آالت کمکــی و قطعات یدکــی صنعت 
نساجی مانند اســپینرت، فیلتر، قطعات سرامیکی، 
کاتس، آپرون، عینکی رینگ، شــیطانک فلزی و 
... فعال هســتند و فهرست آنها در وب سایت این 

شرکت موجود است.
در صنایــع پلیمری و پالســتیک کــه البته به 
صورت خاص اشــتراک زیادی با صنعت نساجی 
مخصوصا در حوزه تولید الیاف مصنوعی دارند نیز 

با شرکت های ذیل همکاری می نماییم:
سازنده  آلمان   Schwing شــووینگ  شرکت 
کوره های حرارتی تمیزکاری قطعات آلوده به مواد 

پلیمری

شــرکت موزارت Mozart آلمان سازنده انواع 
مختلف تیغ برش منسوجات، فیلم، چرم مصنوعی، 

قطعات پالستیکی، زائده گیری و ...
شــرکت ســیما Sima ایتالیا ســازنده خطوط 
ذوب ریسی تولید نوار، تســمه، نخ تک فیالمنت، 
چمــن مصنوعــی و ... و همچنین ماشــین آالت 

تابندگی طناب و نخ های صنعتی
شرکت بورک هارت Burckhardt سوییس 
سازنده ماشین آالت فیبریالسیون و ایجاد حفرات 

ریز و ظریف در منسوجات و چرم مصنوعی و ...
البته در کنار این مــوارد در حوزه مواد افزودنی 
و کمکی صنایع نســاجی و پالستیک نیز مواردی 
تخصصــی هماننــد روغن هــای ذوب ریســی، 
مســتربچ های خاص و التکس های ویــژه را از 
کشــورهای آلمان، ایتالیا و کره جنوبی نیز تامین 

می نماییم.

عمده مشــتریان شــرکت را در مقطع 
فعلی چه گروه هایی از صنایع نســاجی و 

پوشاک تشکیل می دهند؟
همانگونه که مشــخص اســت فعالیت شرکت 
پارســیان پلی تکس محدود به گــروه خاصی در 

صنعت نســاجی نبوده و در بیشتر حوزه های این 
صنعت فعال می باشــیم، اما بطور خاص می توان 
گفــت که بیشــترین نقطــه قوت مــا در حوزه 
ماشــین آالت تولید منســوجات بی بافت، الیاف 
اســتیپل و نخ های فیالمنتــی و همچنین تکمیل 
فیزیکی و مکانیکی منســوجات می باشد و در این 
زمینه ها با اکثر شــرکت های صاحب نام ایران در 

حال همکاری هستیم.

عرضه شــده  خدمات  و  محصــوالت 
شرکت تا چه میزان منطبق با جدیدترین 
دنیا  روز  اســتانداردهای  و  تکنولوژی ها 

هستند؟
با توجه بــه اینکه تامین کننــدگان همکار این 
شــرکت همگی از بهترین برندهــای صاحب نام 
جهانی عمدتا از کشورهای ژاپن، آلمان، سوییس، 
ایتالیا، فرانســه، اتریش و ... می باشــند، به همین 
دلیــل می توان با قاطعیت بیان نمود که خدمات و 
ماشــین آالت عرضه شده توسط آنها کامال به روز 
و مبتنــی بر آخرین تکنولوژی های موجود در بازار 
می باشد. در این ارتباط مقاالت متعددی از آخرین 
نوآوری های این شرکت ها را به صورت مداوم در 
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مجالت معتبر صنعت نســاجی ایران نیز به چاپ 
می رســانیم تا بدین طریق در جهت ارتقای سطح 

آگاهی مشتریان خود نیز اقدام کرده باشیم.

مهم ترین نیازهای مشــتریان شما در 
مقطع فعلی چیســت و بــرای برآورده 
کردن این نیازها چه اقداماتی را صورت 

داده اید؟
مشــخصا مهم ترین نیاز مشتریان امروز صنعت 
نساجی ایران ماشــین آالت به روز و با تکنولوژی 
باال جهــت افزایش انعطاف و قــدرت رقابت در 
بازار جهانی می باشــد، اما از سوی مقابل مسائل 
و مشــکالت بانکی و اعتباری باعث گردیده است 
تــا تنها عده محــدودی از این مشــتریان امکان 
دسترسی به منابع بانکی داشته باشند و سایرین نیاز 
خود را از بازار ماشــین آالت دست دوم، مخصوصا 
کشورهایی نظیر ترکیه تامین نمایند. متاسفانه رفع 
معضالت بانکی چه در حــوزه تامین اعتبار خرید 
و نوســازی ماشــین آالت و چه در حوزه ارتباط با 
بانک هــای جهانی از حوزه اختیارات ما خارج بوده 
و در دســت دولتمردان می باشد، اما ما نیز به نوبه 
خود با همکاری شرکت های طرف قرارداد همواره 
ســعی کرده ایم تا حتی االمکان شــرایط دریافت 

قبول اعتبار اســنادی از ایــران را فراهم نماییم و 
حداکثر همکاری را با کارخانجات داشته باشیم.

با توجه به رکود نسبی حاکم بر صنعت 
نســاجی، وضعیت بازار کاری شــرکت 
پارسیان پلی تکس چگونه است و نسبت 

به گذشته چه تغییراتی کرده است؟
خوشبختانه با توجه به گستره نسبتا وسیع فعالیت 
این شــرکت، توانســته ایم در دوران رکود نیز به 
فعالیت خود ادامه و نیاز مشتریان را تامین نماییم. 
البته مشــخصا در طی چند ســال گذشته میزان 
درخواست جهت ماشــین آالت جدید و مخصوصا 
اروپایی به میزان قابل توجهی در کلیه بخش های 
این صنعت افت داشــته اســت که امید داریم در 

آینده این وضعیت بهبود یابد.
البته الزم به ذکر اســت که از ســال گذشته و 
پیــرو توافقات صورت گرفته در عرصه سیاســت 
خارجی ایران، مجددا شــرایط به گونه ای گردیده 
اســت که سرمایه گذاران صنعت نساجی مجددا به 
سمت خرید دستگاه های به روز و پیشرفته اروپایی 

متمایل گردیده اند.

در حال حاضــر، کدام یک از زمینه های 

کاری شرکت، از رونق و استقبال بیشتری 
برخــوردار هســتند و دلیــل آن را چه 

می دانید؟
در حــال حاضــر به صــورت ویــژه در بخش 
ذوب ریسی نسبت به سایر حوزه ها تحرک بیشتری 
را مشــاهده می کنیــم. با توجه بــه اینکه قیمت 
محصوالت پلیمری در ایران نسبت به سایر نقاط 
جهــان در وضعیت بهتری قــرار دارد و تامین آن 
نیز به دلیل تولید داخلی با مشــکالت تحریم های 
بانکی و ... درگیر نیســت، به همین دلیل شــاهد 

سرمایه گذاری بیشتری در این بخش می باشیم.
البته در ســایر حوزه ها نظیر منسوجات بی بافت 
نیز مشتریان بســیار خوبی داریم که به دلیل رقم 
باالی ســرمایه گذاری در این حوزه مسلما افرادی 
که توانایی فعالیت در این بخش را داشــته باشند 

نسبتا کمتر می باشند.

مهم ترین مشکالتی که در پروسه کاری 
خود با آنها مواجه هســتید، چه مواردی 

هستند؟
در طــی چند ســال گذشــته به دلیل مســائل 
تحریمی بسیاری از شرکت های نساجی داخلی به 
سمت استفاده از ماشین آالت چینی و یا دست دوم 
سوق پیدا کردند، اما خوشــبختانه با بهبود نسبی 
اوضاع و ثبات شرایط کشــور بسیاری از آنها هم 
اکنون مجددا به سمت سرمایه گذاری جهت خرید 

ماشین آالت به روز اروپایی حرکت نموده اند.
در حال حاضر مهم ترین مشــکل این دســته از 
خریداران مســئله تحریم و عدم امکان برقراری 
ارتباط مستقیم بانکی با بسیاری از بانک های معتبر 
و تراز اول جهانی است. البته از سوی دیگر کمبود 
منابع ارزی داخلی و فرآیند نسبتا پیچیده تخصیص 
ارز به آنها و باال بودن بهره های بانکی نیز از جمله 
عوامل کندکننده حرکت صنعت نساجی به سمت 

به روز نمودن ماشین آالت می باشد.

با توجه به حضور شــرکت پارســیان 
پلی تکس در نمایشــگاه نساجی تهران 
و همچنین نمایشگاه ایران پالست، این 
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شــرکت با چه هدفی در نمایشگاه های 
مذکور شرکت کرد و مهم ترین دستاوردها 
و نکات کلیدی این دو نمایشگاه به ویژه 
نمایشگاه نســاجی تهران، برای شرکت 

پارسیان پلی تکس چه مواردی بوده اند؟
بیش از 10 ســال می باشــد که این شرکت در 
نمایشگاه های نساجی تهران و سایر شهرستان ها 
نظیر اصفهان، یزد و کاشــان به عنوان غرفه گذار 
حضور دارد و چند سالی است که این فعالیت را نیز 
در حوزه صنایع پالســتیک با حضور در نمایشگاه 
ایران پالست گســترش داده ایم. مسلما حضور در 
نمایشــگاه با هدف ارائه نــوآوری، حفظ ارتباط با 
مشتریان قدیمی و ایجاد ارتباطات جدید می باشد، 
اما نمی توان گفت که همیشــه در حصول هر سه 
هدف موفق عمل نموده ایم. مهم ترین موانع پیش 

روی نمایشگاه های نساجی ایران عبارتند از:
در همه کشورهای دنیا نمایشگاه ماشین آالت و 
محصوالت از یکدیگر تفکیک شــده و به صورت 
مجزا برگزار می شود و اصوال درگیری تامین کننده 
و مشــتری به صــورت همزمــان در غرفه ها از 
بزرگترین مشکالت نمایشگاه های ایران می باشد.

در درجه دوم در همه کشــورهای دنیا نمایشگاه 
ماشین آالت با فواصل زمانی 4 و یا 3 سال برگزار 
می شــود )نظیر ایتما و ...(، امــا در ایران اصرار بر 
برگزاری نمایشــگاه ســالیانه داریم که مشخصا 
فشــاری مالی زیادی را به شرکت های غرفه گذار 

وارد می کند.
از ســوی دیگر بحث پرداخــت ارزی به قیمت 
ارز آزاد و درحــدود 250 یورو که بیش از 17 برابر 
شرکت های داخلی می باشد، همواره ما را مجبور به 
حضور با حداقل متراژ و عدم امکان ارائه و نمایش 

ماشین آالت می نماید.
حــال اگر انتظــار داریم تــا روزی در ایران نیز 
نمایشــگاهی در مقیاس جهانی )نه فقط با یدک 
کشیدن عنوان بین المللی( داشته باشیم، مسلما به 
غیر از فراهم آوردن زیرساخت های استاندارد نظیر 
سالن های بزرگ و یا تهویه مطبوع، هتل های 4 و 
5 ستاره، رفع معضل ترافیک حوالی نمایشگاه و ... 
بایســتی حتما فکری نیز در خصوص 3 مورد فوق 

صورت پذیرد. متاسفانه علیرغم اینکه هر ساله این 
مــوارد در قالب نامه، مقاله، گزارش و ... به اطالع 
انجمن هــا و نهادهای برگزاری این نمایشــگاه ها 
رسانده می شود ولی متاســفانه تاکنون اقدامی در 

جهت رفع آنها برداشته نشده است.
هرچند در نمایشــگاه نساجی امسال شاهد تغییر 
نگرش بسیاری از شــرکت های اروپایی به ایران 
و حضور آنها در قالب پاویلون کشــورهای آلمان، 
ایتالیا، ســوییس و ... بودیم، اما با توجه به دالیل 
مذکور می توان گفت که بازدیدکننده تخصصی از 
ســالن مربوط به این کشورها نسبت به سال های 
گذشته به طور چشمگیری کاهش داشت. از سوی 
دیگر گرمی ســالن 38B و عدم تهویه مناسب آن 
نیز موجب کالفگی بســیاری از شرکت کنندگان 
گردیــده بود. به همین دلیل اکثر این شــرکت ها 
تمایل داشــتند تا در عوض صرف وقت در غرفه 
خود حتی االمکان به ســایر سالن ها که مربوط به 
مشــتریان بود سر بزنند و حداقل از سیستم تهویه 

مطبوع آن سالن ها استفاده نمایند.
الزم به ذکر است که در نمایشگاه ایران پالست 
معموال ســالن 38 در اختیار پاویلون شرکت های 
اروپایــی قــرار می گیرد کــه از شــرایط بهتر و 

اســتانداردتری برخوردار اســت و حضور ما در آن 
نمایشگاه با استقبال بسیار بهتری مواجه گردید. 

چه چشــم اندازها و اهدافــی را برای 
شرکت پارسیان پلی تکس در کوتاه مدت 

و بلندمدت در نظر گرفته اید؟
امیدواریم در درجه اول با بهبود شــرایط عمومی 
کشــور و برقــراری ارتبــاط بانکی اســتاندارد با 
ســایر کشــورهای جهان رونق اقتصادی به کلیه 
بخش هــای صنعت ایران بازگــردد و متعاقب آن 
صنعت نســاجی نیز که دارای مدیرانی توانمند و 
هوشمند می باشد با چاالکی ذاتی خود بتواند نقش 
مناســبی در حرکت چرخ صنعت کشور ایفا نماید. 
مطمئنا با توجه به حجم عظیم نیروی شــاغل در 
صنعت نساجی و صنایع وابسته آن می توان گفت 
که رونق این صنعت می تواند موتور محرک قوی 

برای رونق سایر بخش های صنعتی ایران باشد.

نکته پایانی؟
در خاتمه از شــما و همکارانتان بابت فعالیت در 
حوزه تولید و نشر اخبار صنعت نساجی ایران تشکر 

می نمایم و برای شما آرزوی بهروزی دارم.
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ظرفیت صنعت نساجی در اشتغال زایی
دکتر علیمردان شیبانی نایب رییس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران  

طبیعي است که در سال های اخیر به دلیل تحمیل 
تحریم های اقتصادی به ایران، نتوانستیم در همه 
صنایع از جمله صنعت نساجي از تکنولوژی جدید 
استفاده کنیم. در هشــت سال گذشته و همزمان 
با تشــدید تحریم ها، اگر ماشین آالت جدیدی هم 
از راه هایي وارد می شــد، کارآیي الزم را نداشت و 
به روز نبود. خوشبختانه با لغو تحریم ها، امیدواریم 
مشــکالت برطرف شــود و امــکان وارد کردن 
ماشــین آالت و تجهیزات به روز داشته باشیم. اگر 
فناوری در صنعت نباشــد، تولید مناسب نخواهیم 
داشت. ایراني ها هر زمان فرصتي در اختیار داشـته 
باشــند، بهترین ها را دنبال مي کنند. یادم اســت 
در نمایشــگاه ها آخرین تکنولوژی ها را خریداری 

می کردیــم. حتي تکنولوژی هایي که اروپایي ها به 
آن دسترســي نداشتند. 

طي سـال های گذشته از تجهیزات با کیفیت باال 
استفاده کردیم که هنوز کارآیي دارد در صورتي که 
اگر ماشین آالت سطح پایین خریده بودیم، خیلي 
زود از بیــن می رفت. معتقــدم در صورت فراهم 
شدن شــرایط، می توانیم از کشــورهایي اروپایي 
مثل آلمان، فرانسه، ایتالیا و اتریش که در صنعت 
نســاجي از کشــورهای درجه یک جهان هستند، 
برای نوســازی تجهیزات این صنعــت در ایران، 

ماشین آالت خریداری کنیم.
به طور قطع بخش خصوصي باید برای نوسازی 
تجهیزات صنعت نســاجي وارد عمل شود. بخش 

غیرخصوصي در این صنعت مرده و باید هم بمیرد. 
معني ندارد که بخش دولتي وارد صنایع شــود و 
با بخش خصوصي رقابت کند. تشکل های بخش 
خصوصي به ویژه اتاق بازرگاني باید شرایط مذاکره 
با شرکت های خارجي برای نوسازی تکنولوژیکي 
صنعت نساجي را فراهم کنند. عالوه بر تشکل ها، 
وزارت صنعت هم باید در این راســتا تالش کند و 
بانک مرکزی باید امکان گشایش اعتبار را فراهم 

کند.
تا زماني که نتوانیم ال سي باز کنیم، نمي توانیم 
به فروشنده اطمینان بدهیم که پولش را پرداخت 
می کنیم. شرکت های خارجي در صورت عدم ایجاد 
فضای اعتماد و اطمینان، از فروش ماشین آالت به 
ایران خودداری می کنند. صنعت نســاجي ظرفیت 
باالیي در اشــتغال زایي و ایجاد ارزش افزوده دارد 
و به دلیل ســهم ســرمایه گذاری کمتر نسبت به 
ســایر صنایع از اولویت ویژه ای برخوردار اســت. 
به نظر می رســد دولتمردان این اولویت را هرچند 
با کمي تاخیر درک کرده اند اما باید به طور مداوم 
توسط تشکل ها و رسانه ها این اولویت را یادآوری 

و پیگیری کرد.
اشــتغال جوانان بــه عنوان یکــي از مهم ترین 
ســرمایه های کشــور در گرو رونق صنایعي مثل 
این کشورند  نساجي است. جوانان ســرمایه های 
کــه در صورت نبود فرصت شــغلي جالی وطن 
می کنند. نســاجي یکي از حوزه هایي اســت که 
می توان با اســتفاده از ظرفیت های آن، اشتغال را 
افزایش و اثــرات اجتماعي و اقتصادی بیکاری را 

در جامعه کاهش داد.
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مناطق آزاد چگونه صنعت پوشاک را به خاک سیاه نشاند
در گفتگو با نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک بررسی شد

اشاره
اتحادیه تولید و صادرات پوشاک  نایب رییس 
از زوایای پنهان قاچاق به کشــور می گوید، از 
برگ ســبزهای موهوم گمرکی، سهم چشمگیر 
کاالی همراه مسافر مناطق آزاد و اینکه چگونه 
سهم ناچیزی از پوشــاک وارد شده به مناطقی 
چون قشــم و جلفا از گذرگاه های رســمی وارد 
شده و سرنوشت حجم عمده کاال نامعلوم است. 
به گزارش خبرگزاری فــارس قاچاق به عنوان 
یکی از بزرگترین معضالت اقتصاد ایران در هر 
صنعتــی تقریبا نقــش خورندگی خود را به مدد 
بی توجهی مســئوالن در برخی مقاطع زمانی و 
سوء اســتفاده برخی وارد کنندگان به خوبی ایفا 
کرده است. به طوری که این بالی صنعت سوز 
بخش قابل توجهــی از صنایع و تولیدات ایران 
را به نابودی کشــانده و بــا ورود 2.7 میلیارد 
دالری پوشــاک قاچاق به کشــور بخش قابل 
مالحظه ای از صنعت پوشــاک ایــران را نابود 

کرده است.
بــرای جلوگیــری از رخنه بیشــتر قاچاق در 
کشــور طی یکی دو سال گذشــته با توجه به 
انقــالب مبنی بر  تأکیدات مکــرر رهبر معظم 
توجــه به تولیدات داخلی و جلوگیری از واردات 
قاچاق اقداماتی توســط مسئوالن دولتی انجام 
شده است که براســاس آمارهای رسمی حجم 
واردات کاالی قاچاق طی 4 ســال گذشــته از 
25 میلیــارد دالر به حــدود 12.5 میلیارد دالر 

کاهــش یافته و امید می رود هر چه زودتر تأثیر 
جلوگیری از این حجم واردات قاچاق به کشــور 
ملموس و مشــهود شــود. در رابطه با واردات 
پوشــاک قاچاق، راه های ورود پوشاک قاچاق و 
همچنین تأثیر آن بــر تولید و صنعت گفتگویی 
با بهرام شــهریاری نایب رئیس اتحادیه تولید و 
صادرات نســاجی و پوشــاک ایران که خود نیز 
یک تولید کننده است انجام شده که می خوانید:

وضعیت تولید پوشــاک داخلی چگونه 
اســت و با توجه به حجم 2.7 میلیارد 
دالری واردات قاچــاق پوشــاک، این 

صنعت در چه وضعیتی قرار دارد؟
شــرایط خیلی بد اســت، چند میلیارد دالری 
که پوشــاک به صورت قاچاق به کشــور وارد 
می شود می تواند ســهم تولید داخلی باشد. البته 
از میــزان واردات کاالی قاچاق  رقم دقیقــی 
وجود ندارد و تقریبا براســاس تخمین اســت، 
امــا به هرحال راه هایی هم بــرای اندازه گیری 
میزان پوشــاک وارداتی قاچاق به کشور وجود 
دارد. مقدار صادرات پوشــاک در کشــورهایی 
مثل چیــن و ترکیه در گمرکات این کشــورها 
به طور دقیق ثبت می شــود کــه می توان رقم 
صادرات پوشاک این کشورها را به مقصد ایران 

سندس معتمد منفرد
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منهای رقم واردات قانونی پوشــاک برآورد کرد 
و برآن اساس رقم دقیق واردات پوشاک قاچاق 

به کشور را به دست آورد. 
در دهه 80  و پیــش از آن ایران صادرکننده 
پوشاک بوده اســت و انواع تولیدات این بخش 
به کشــورهای مختلف دنیا صادر می شــد، اما 
هم اکنــون به دلیــل واردات قاچــاق و اثرات 
تحریــم به یــک واردکننــده پوشــاک تبدیل 
شــده ایم.   ما به عنوان تولید کننــده به دنبال 
بســتن راه های واردات نیســتیم، بلکه معتقدیم 
کــه کاال یا پوشــاک باید به صــورت قانونی 
وارد شــود و همانطور کــه تولید کننده مالیات 
می پردازد، واردکننده هــم باید عوارض قانونی 
واردات را پرداخت کند. تولید کنندگان به دنبال 
فضای رقابتی هســتند، چون می دانند که رشد 
صنعت در رقابت اســت، اما واردات به شــکل 
قاچــاق مــا را ناراحت می کنــد.  برخی آقایان 
می گویند که اگر جلوی واردات گرفته شــود آیا 
نیاز داخل را  تولید کننده های داخلــی می توانند 
تأمیــن کنند؟ که ما در جواب آنها می گوییم بله 
می توانیم اما ایــن کار به دلیل صدمات زیادی 
که در ســال های گذشــته به این صنعت وارد 

شده زمان بر است.

صنعت  معضل  قاچاق  پوشاک  واردات 
پوشاک اســت این بستر چگونه فراهم 

شده است؟  
براســاس قانون، هر فعل یا تــرک فعلی که 
موجب عدم پرداخت عوارض قانونی ورود کاال 
شــود آن کاالی وارداتی را بــه کاالی قاچاق 
تبدیــل می کند. این در حالی اســت که مبادی 
ورودی و قوانیــن مبــادی ورودی در کشــور، 
بســتری را برای واردات کاال )پوشاک( بوجود 
آورده است. بطوری که هم در گمرک به لحاظ 
ارزیابــی و هم در یک ســری قوانین کشــور، 
برای واردات مشــکالتی در قانون و یا اجرای 
آن وجود دارد که باعث شــده حجم وسیعی از 

به کشور سرازیر شود.  قاچاق  پوشاک 

کنید که  بیــان  به صورت شــفاف تر 
را  قاچاق  واردات  بستر  قوانین،  چگونه 
فراهم کرده و کدام قوانین این بســتر 

را بوجود آورده است ؟ 
سال هاســت که در گمرک؛ پوشاک به صورت 
کیلویی ارزیابی می شــود )البتــه اخیرا اقداماتی 
برای رفع این مســئله از قبیل نصب شناسه کاال 
و کــد رهگیــری در حال انجام اســت( و برای 
یــک واردکننده پوشــاک با هر حجــم واردات 
پوشاک یک برگ ســبز گمرکی صادر می شود.  
بــه عنوان مثال اگــر یک واردکننــده 8 یا 80 
تن پوشــاک وارد کند برای آن یک برگ ســبز 
گمرکی صادر می شود و به صورت تفکیک شده 
و مجزا مشخص نمی شود که این واردکننده چه 
تعداد شــلوار جین، چه مقدار پیراهن، چه مقدار 

تی شرت و یا غیره وارده کرده است.
ایــن قانون و نوع ارزیابی و ورود پوشــاک از 
گمرک به کشــور در واقــع راه گریزی را برای 
کســانی که قاچاق پوشــاک انجــام می دهند 
بوجود آورده اســت. بنابراین وقتی که بازرسان 
یا ســتاد  تعزیرات حکومتی  ســازمان حمایت، 
مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز بــه واحد صنفی 
برای بررســی مراجعــه می کننــد و از صاحب 
اجناس خارجی موجود در مغازه برگ سبز ورود 
کاال را درخواســت می کنند، متاســفانه با برگ 
ســبزی مواجه می شــوند که نمی توانند از روی 
آن بــه کاالی مدنظر برســند، چون در گمرک 
ارزیابی می شده  وقتی کاال )پوشــاک وارداتی( 
اســت برای کل حجم پوشــاک وارداتی توسط 
واردکننده یک برگ ســبز صادر شده است. در 
حالی که پوشــاک وارداتی بایــد آیتم به آیتم 
شناسه داشته باشد و مشخص باشد که چه نوع 

با چه مشخصاتی وارد می شود.  کاال و 

مشــکل  این  حل  برای  اقداماتی  چه 

انجام شده است؟ 
کــه حــدودا خردادماه  جلســاتی  آخرین  در 
امسال با مسعود کرباسیان در سمت رئیس کل 
گمرک جمهوری اســالمی ایران برگزار شــد، 
قول هایی داده شــد مبنی بر اینکه دیگر اجازه 
داده نمی شــود که پوشــاک به صورت کیلویی 
در گمرکات ارزیابی نمی شــود. مضاف بر اینکه 
نصب کد شناســه کاال بر روی پوشاک وارداتی 
هم ابالغ شــده و با راه اندازی کد شناسه کاال 
می توان مبدا پوشــاک وارداتی را بررسی کرد، 
اما به لحاظ مشــکالت ســخت افزاری این کد 
هنوز بر روی پوشــاک نصب نشــده و وزارت 
صنعت در حال رفع مشکالت سخت افزاری کد 

است.  کاال  شناسه 

واردات  راه های  از  یکی  می شود  گفته 
آزاد است؟ ورود  پوشاک قاچاق مناطق 
پوشاک به مناطق آزاد چگونه است؟ آیا 
قانونی در مناطق آزاد وجود دارد که بر 

واردات پوشاک دامن بزند؟ 
بله، براســاس قانون؛ ورود پوشــاک یا کاال 
به مناطق آزاد بدین گونه اســت که واردکننده 
بــدون پرداخــت هیچ گونــه عــوارض کاالی 
وارداتی خود را به ایــن منطقه وارد می کند اما 
هنگامــی که می خواهد کاال را از منطقه آزاد به 
ســرزمین اصلی وارد کنــد می تواند با پرداخت 
عــوارض آن را به ســرزمین اصلی وارد کند یا 
اینکه همان کاال از طریق کاالی همراه مسافر 

قابلیت ورود به سرزمین اصلی را دارد. 
در  براساس مستنداتی که مســعود کرباسیان 
جلســه ای که در آن زمان رئیس گمرک بودند 
ارائه شــد؛ اعالم شــد که ســال 95 رقم 70 
میلیون دالر پوشاک وارد منطقه آزاد جلفا واقع 
در ارس شــده اســت که تنها یک میلیون دالر 
از آن به صورت رســمی از ایــن منطقه خارج 
شــده اســت. این رقم واردات پوشاک به یک 
منطقه آزاد در حالی اســت که در ســال 1395 
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کل واردات قانونی از مبادی گمرک به کشــور 
حــدود 60 میلیون دالر بوده اســت. پس باید 
پرســید که آن 69 میلیون دالر دیگر که ظاهرا 
در منطقه آزاد جلفا مانده اســت چه شده است؟ 
ایــن اتفــاق در حالــی در منطقــه آزاد جلفا 
می افتــد کــه این منطقــه جــزء مناطق چفت 
و بســت دار مناطــق آزاد اســت در حالی که 
ورود و خــروج کاال در برخــی از مناطق آزاد و 
نمی شــود.  کنترل  اصال  اقتصادی  ویژه  مناطق 
مســتنداتی موجود اســت که برندهای معروف 
ترک در مناطــق آزادی مثل جلفا ســوله  های 
چند هزار متری دپوی پوشــاک ایجاد کرده اند 
که پوشاک دپو شده این برندها در این سوله ها 
توســط بازاریاب طی 24 تا 48 ساعت تحویل 

تهران می شود. در  پوشاک  فروشگاه ها عرضه 
دارندگان ســوله پوشــاک در مناطق آزاد به 
صورت قانونی پوشــاک را بــه منطقه آزاد وارد 
می کننــد اما ضعف قانون موجب می  شــود که 
ایــن کاال ها بدون هیچ ضابطه ای به ســرزمین 
اصلی وارد شــود. مناطق آزاد با هدف گسترش 
تولید تاســیس شــدند تا تولید کننده برای ورود 
مواد اولیه مورد نیــازش عوارض پرداخت نکند 
و تولید را در این مناطــق با هزینه کمتر انجام 
دهد و از همــان مناطق هم کاالی تولیدی اش 
را صــادر کند امــا اکنون کامــال برعکس این 
اتفــاق در ایــن مناطق افتاده اســت.  البته در 
چند سال اخیر برخی سرمایه گذاران ترک برای 
تولید کفش و برخی کاالهای دیگر در برخی از 
داشته اند.  سرمایه گذاری های  ایران  آزاد  مناطق 

منطقه آزاد قشم هم یکی از مکان های 
است؟  چینی  کاالی  و  پوشــاک  عرضه 
ورود کاالی چینی به منطقه آزاد قشــم 
این  از  وارداتی  کاالهــای  این  ورود  و 
مانند  به ســرزمین اصلی هــم  منطقه 

اتفاقاتی است که در جلفا می افتد؟ 
بله، تقریبا به همان گونه اســت. انواع کاال و 

پوشــاک چینی به صورت قانونــی وارد منطقه 
آزاد قشم می شود و ســپس از راه های مختلف 
از جمله کاالی همراه مســافر و ســایر راه ها از 

وارد می شود.  به سرزمین اصلی  آزاد  منطقه 

ارزیابــی شــما از ورود کاالی همراه 
مسافر از مناطق آزاد به سرزمین اصلی 
مورد  در  ما  البته چون بحث  چیســت؟ 
را   نظرتان  رابطه  این  در  است  پوشاک 

بفرمایید؟ 
تصور بر این اســت کــه ورود کاالی همراه 
مسافر عدد و رقم خاصی نیست، اما اتفاقا ورود 
کاالی همراه مســافر از مناطق آزاد عدد و رقم 
بزرگی می شود. طبق قانون هر مسافر می تواند 
80 دالر جنس )غیرتجــاری( از مناطق آزاد به 
ســرزمین اصلی وارد کند، حتــی می تواند 80 
دالر کاال بــا پرداخت عــوارض از این مناطق 
به ســرزمین اصلی وارد کند که در مجموع این 

رقم به 160 دالر می رسد. 
ایــن در حالی اســت که عــده ای فقط برای 
واردات کاال به ســرزمین اصلی به این مناطق 
ســفر می کنند و قصد آنها گردشگری نیست و 
باندهایی در این رابطه وجود دارد که مسافران 
را بــه این مناطــق می برنــد و از ظرفیت این 
مســافران برای ورود کاال به ســرزمین اصلی 
اســتفاده می کنند.  بنابراین باید گفت برخی ها 
به صورت سیستماتیک و با بهره گیری از ضعف 
قوانیــن قاچاق می کننــد.  در کنار این راه های 
ورود پوشاک و کاال به سرزمین اصلی می توان 
به واردات اجناس از طریق ته لنجی، مرزنشینی 
و ... هم اشــاره کرد. به طوری کــه بازهم به 
گفته آقای مسعود کرباســیان از طریق هر لنج 
30 وانــت کاال به اســم ته لنجی وارد کشــور 

است.  می شده 
بنابراین برخــی از قوانین که برای حمایت از 
قشــر خاصی وضع شــده به نابود کننده برخی 
از صنایع از جمله صنعت پوشــاک شــده است. 

وقتی از واردات کاالی قاچاق صحبت به میان 
می آیــد، تصور بر این اســت که این واردات از 
کوه و کمــر انجام می شــود در حالی که کاال 
و پوشــاک قاچاق تا جاهایی به صورت قانونی 
وارد می شــود و بعد از آن از جاهایی هم با دور 

قانون مسیر خودش می یابد.  زدن 

دســتورالعملی بــرای جلوگیــری از 
گذشته  سال  قاچاق  پوشــاک  واردات 
توســط وزارت صنعت اعالم شد، مبنی 
بر اینکه واردات پوشــاک تنها از سوی 
دارنــدگان گواهی فعالیــت نمایندگی 
مرکز  تائید  مورد  خارجی  شــرکت های 
اســت  امکان پذیر  بازرگانان  و  اصناف 
مختلف  بندهای  دســتورالعمل  این  که 
دیگری هم داشــت، آیا با گذشته یک 
مشهود  دســتورالعمل  این  نتایج  سال 

شده است؟ 
بله تا حدودی اقداماتی از ســوی شــرکت ها 
و برندهــای واردات پوشــاک به ایــران انجام 
شده اســت، بطوریکه 11 شــرکت با 20 برند 
مــدارک ذکــر شــده در دســتورالعمل وزارت 
صنعــت را به این وزارت خانــه تحویل داده اند. 
این دســتورالعمل وزارت صنعــت و اجرای آن 
نتایج خوبی خواهد داشــت چــرا که واردکننده 
پوشــاک با برند شناخته شــده باید مجوز های 
الزم برای عرضه پوشــاک در ایران را بگیرد و 
حتی باید مشــخص کند که تولیداتش در کدام 

ایران عرضه می شود.  در  فروشگاه ها 
بنابرایــن یکــی از مزایای این دســتورالعمل 
برای مصرف کننده این اســت که مصرف کننده 
می داند که از کدام فروشگاه تولیدات اورجینال 
را خریداری کند. ســایر  برند مــورد نظــرش 
بندهــای این دســتورالعمل از قبیــل تولید در 
داخل کشــور و صادرات هــم مزایای دیگری 

دارد که در صورت اجرا مشخص می شود.
فارس  منبع: 
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ما چه کردیم برای دگران...؟

گزارشی از حضور نمایندگان هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران 
در مراسم دانشجویان جدیدالورود دانشکده مهندس نساجی پلی تکنیک 

دانشجویان دوره جدید رشته مهندسی نساجی 
دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر )پلی تکنیک ایران( 
صبح روز پنجشنبه سیزدهم مهرماه در مراسمی 
که به میزبانی دانشــکده مهندسی نساجی این 
دانشگاه برنامه ریزی شــده بود گردهم آمدند تا 
با اســاتید و مدیران این دانشــکده بیشتر آشنا 
شوند. در این برنامه همچنین به منظور آشنایی 
بیشــتر دانشــجویان جدیدالورود بــا صنعت، از 
هیئــت مدیره انجمن صنایع نســاجی ایران که 

همواره ارتباط خوبی با مدیریت این دانشــکده 
داشته است دعوت به عمل آمده بود که آقایان: 
مهندس جمشــید بصیری رییــس هیئت مدیره 
و دکتر علیمردان شــیبانی نایــب رییس هیئت 
مدیره این انجمن به نمایندگی در این مراســم 

داشتند.  حضور 
پــس از معارفــه مقدماتــی و خیرمقدم، دکتر 
مســعود لطیفــی ریاســت محترم دانشــکده و 
ســرکار خانم دکتر ســمیه اکبری عضو محترم 

هیئت علمی این دانشــکده توضیحات مبسوطی 
در ارتباط بــا معرفی توانمندی های دانشــکده 
نســاجی و ســوابق علمی و تحقیقاتی اســاتید 
دانشــکده و همچنین  این  فارغ التحصیــالن  و 
گســتردگی این صنعت و موقعیت های شــغلی 

ارائه کردند.  نساجی  آتی مهندسین 
سپس مهندس جمشــید بصیری رییس هیئت 
مدیــره انجمن صنایع نســاجی ایــران در این 
مراســم ضمن خوشــآمدگویی به دانشــجویان 
ورودی جدید این دانشکده از مسئولین دانشکده 
بدلیل تــدارک چنین برنامه ای تقدیر نمود و یاد 
و خاطره مهندس میراحمد سادات دانش آموخته 
این دانشــگاه و بنیانگذار پروژه ساخت دانشکده 
مهندســی نساجی دانشــگاه صنعتی امیرکبیر با 
همت و حمایت انجمن صنایع نســاجی ایران را 
گرامی داشــت. وی پیوســتن یکصد و ده عضو 
جدید به خانواده مهندسین نساج را به فال نیک 
گرفت و با طرح این ســوال که چرا نســاجی را 
برای تحصیل انتخاب نموده اید ســخنان خود را 
ادامه داد و گفت: در حال حاضر در حدود 9818 
واحد نســاجی از وزارت صمــت پروانه فعالیت 
دارنــد و بیش از 280 هزار نفــر در این صنعت 
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کار می باشند.  به  مشغول 
بصیری به پروژه ســاخت مرکزی برای تربیت 
متخصصین نســاجی در دهه چهل اشاره نمود و 
تربیت نیروی متخصص برای این صنعت را یک 
نیاز دانســت که دانشکده نساجی پلی تکنیک در 
این خصوص کمک شایانی به این صنعت نموده 
اســت و به همین دلیل با همت دانش آموختگان 
این دانشــگاه و صاحبان صنایع نساجی، انجمن 
توانست ساختمان این دانشکده را در دهه هفتاد 

نماید.  تاسیس 
بصیــری از دانشــجویان خواســت تا پاســخ 
مناســبی برای این ســوال پیدا کنند که چرا به 
نســاجی آمده اند و به دنبال چه هستند؟ وی با 
اشاره به نقش دانشــگاه ها در تکامل شخصیت 
انســان ها، یافتن پاسخ چراها و چگونه ها را جزو 
الینفک محیط دانشگاه دانست و از دانشجویان 
خواســت تا به بُعد پرورش شــخصیتی خود در 

کنند. توجه  بیشتر  دانشگاه 
بصیری با اشــاره به اینکه در حال حاضر تعداد 
قابل مالحظه ای مهندس و فارغ التحصیل نساجی 
در کشــور داریم ابراز تاسف نمود که عده کثیری 
از این مهندسین تحمل یک ساعت کار کردن در 
محیط صنعــت را ندارند. وی در بخش دیگری از 
سخنان خود به سابقه آشنایی خود با آقای کازرونی 
مدیریت شرکت وطن اصفهان اشاره نمود و چرائی 
حضور خود در نســاجی را زائیده خاطرات دوران 
کودکی و پاســخ به سواالت خود در خصوص نوع 
بافت و چاپ های نســاجی دانست و گفت: یکی از 
دالیل ورود من به صنعت نساجی جمله بزازی بود 
که در پاسخ به سواالت من گفت »اگر می خواهی 
جواب ســواالتت را بدانی برو درسش را بخوان.« 
به همین دلیل بود که من نساجی را انتخاب کردم 
و اکنون سال های ســال است که در این صنعت 

مشغولم. 
مهنــدس جمشــید بصیری در بخــش پایانی 
ســخنان خود دانشــگاه امیرکبیر را دانشــگاه 

خاصی دانســت و در تایید ســخنان خود گفت: 
پلی تکنیک ســه خصوصیت بــارز دارد که آن 
را از سایر دانشــگاه ها متمایز می کند و شاید به 
همین دلیل اســت که فارغ التحصیالن موفقی 

در صنعت دارد:
1- دانشــگاهی مذهبی است، 2- دانشگاهی 

سنتی است، 3- دانشگاهی سیاسی است. 
پــس از ســخنان مهنــدس بصیــری، دکتر 
رییــس هیئت مدیره  نایب  علیمردان شــیبانی 
انجمن صنایع نســاجی ایران فیلم سخنان خود 
در نشســت مشــترک جمعــی از فعالین بخش 
خصوصی با دکتر قبادیــان معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و جمعی از دانشگاهیان را برای 
حاضرین به نمایش گذاشــت که بســیار مورد 

استقبال حاضرین در سالن قرار گرفت. 
دکتر شــیبانی در این نشســت گفــت: خیلی 
متاسفم که ما قدر دانشجویان و جوانان مملکت 
خود را نمی دانیم. ما در این مملکت نفت داریم، 
معــدن داریم، اقلیم داریم امــا بزرگترین نعمت 
این مملکت جوانان آن هســتند که ما قدر این 

موهبت را نمی دانیم. 
اگر ما امکانــات الزم را در اختیار این جوانان 
قــرار دهیــم بدون شــک تمام قله هــا را فتح 
می کنند و در راس همه جا قرار می گیرند. االن 
مدیــران موفقی در عرصه های پزشــکی و هوا 
فضا در ســطح دنیا داریم که ســرمایه های این 
مملکت هســتند. ما متاســفانه این سرمایه های 
ملی را طــرد می کنیم و قــدر نمی دانیم. خیلی 
متاســفیم که جوانــان ما به خاطــر بیکاری به 
مســیرهای دیگــر منحرف می شــوند. وی در 
بخش دیگر سخنان خود با اشاره به لزوم ارتباط 
بیشــتر بین صنعت و دانشــگاه و جدی گرفتن 
بازدیدها و کارآموزی ها، ســیالبس های دروس 
نیازهای  براســاس  بازنگری مجدد  نیازمنــد  را 
صنعت دانست. پس از پخش این فیلم کوتاه که 
با تشــویق ممتد حاضرین در سالن همراه بود، 

دکتر شــیبانی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: 
همزمانی شــروع سال تحصیلی شــما عزیزان 
و برگزاری این نشســت با بارش باران بســیار 
زیبای پاییزی را به فــال نیک می گیرم و ورود 
شــما عزیزان به یکی از بهترین دانشــگاه های 

تبریک می گویم.  را  کشور 
شــیبانی با اشــاره به نقــش فارغ التحصیالن 
ایــن دانشــکده در صنعت نســاجی گفت: این 
فــارغ التحصیالن دانشــگاه ها هســتند که به 
نام دانشــگاه اعتبــار می بخشــند و اگر امروز 
پلی تکنیــک و پلی تکنیکی ها در بین صنعتگران 
ما ارج و قرب دارند نتیجه زحمات و تالش های 
خود شما عزیزان است نه در و دیوار دانشگاه. 

شــیبانی با اشاره به سوابق علمی و شغلی خود 
به لزوم ارتباط بیشــتر صنعت و دانشگاه اشاره 
نمود و از دانشــگاه خواست تا بخشی از دوران 
تحصیــل دانشــجویان در محیــط کارخانجات 
بگذرد و یا کارخانجات مسئول برگزاری بخشی 
از واحدهای درســی در محل کارخانه باشــند. 
ایشان با اشــاره به ارزش افزوده باالی صنعت 
نســاجی و اشــتغال زایی مثال زدنی این صنعت، 
نســاجی را نیاز مبرم بشــریت در همه دوران ها 
دانســت و گفت: بررسی ها نشــان می دهد که 
تمام کشــورهای مترقی و صنعتی پیشرفته دنیا 
مســیر ترقی و پیشرفت خود را با سرمایه گذاری 
و توجه به صنعت نساجی پشت سر گذاشته اند. 
دکتر شــیبانی ســخنان خود را با شــعری از 

برد.  پایان  به  مرحوم مجتبی کاشانی 
من در این حیرانم 

از اینجا نگذشت  که چرا قافله علم 
یا اگر آمد و رفت 

پدرانم سرگرم چه کاری بودند؟ 
بر سر قافله ساالر چه رفت 

و اگر هم ره این قافله گشتند گهی
چرا؟  برنگشتند 

ما چه کردیم برای دگران.
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بازآرایی تجارت با الگوگیری از صنعت پوشاک ترکیه

چالش ها و راهکارهای ایران برای مشارکت در زنجیره ارزش جهانی بررسی شد:

محیط هــای  و  کســب وکارها  سیاســت ها، 
ارزش  زنجیره های  در  مشــارکت  توانمندسازی 
جهانــی در ایران بــا حضور متولیان موسســه 
بازرگانی و کارشناسان  مطالعات و پژوهش های 
مرکــز بین المللــی تجارتITC مــورد بحث و 
بررســی قرار گرفت. تحلیلگــران بر این باورند 
کــه درک جریان های تجــاری و صنعتی فعلی 
بدون فهم درســت از زنجیره های ارزش جهانی 
کاری بی فایده  اســت. آنان ضمن تاکید بر نقش 
در  ارزش جهانی  زنجیره هــای  اثرگذار  بســیار 
بازآرایی معماری تجارت ایران، درباره مشارکت 
ایرانی ها در این حرکــت پویای جهانی معتقدند 
دو ویژگی اساسی »تمرکز در بازارهای داخلی« 
و »منبــع محور بــودن« باید مــورد بازبینی و 
اصالح قرار گیرد؛ چرا که به اعتقاد کارشناســان 
این دو ویژگــی باعث بی توجهــی ایرانی ها به 
»نــگاه برون گرا« و قرار گرفتن صنایع ایران در 

»کف زنجیره ارزش جهانی« شده است.
در ایــن میــان رییــس موسســه مطالعات و 
پژوهش هــای بازرگانی برای عبــور از این دو 
چالش و جانمایی ایران در الگوی زنجیره ارزش 
ارائه کــرد. محمدرضا  جهانی نســخه  جدیدی 
رضــوی بــر این باور اســت بــا »فهــم بهتر 
زنجیره هــای ارزش جهانــی« و »تغییر رویکرد 
درون گرا در بنگاه های ایرانی« باید به ســمتی 
حرکت کرد کــه در داخل کشــور زنجیره های 
ارزش جهانــی ارتقا یافتــه و کاالها و خدمات 
با ارزش افزوده باالتری تولید شود. همچنین در 
این گــزارش با بهره گیــری از تجربه ترکیه در 
صنعت پوشاک فهرســتی از مهم ترین اقدامات 
آنها در زمینه شــناخت اولیه از فضای گسترش 
شــبکه تولید جهانی و بازیگران اصلی آن مورد 

واکاوی قرار گرفته است.
بــا تعمیق جهانی شــدن و افزایــش تجارت، 

کشــورهای در حال توســعه براســاس مزیت 
نسبی خود به تولید و تجارت محصوالتی دست 
می زننــد که این محصــوالت در عرصه جهانی 
وارد زنجیره ای از خلق محصوالت می شــود که 
به آن »زنجیره ارزش جهانی« گفته می شــود. 
این در حالی اســت که از منظر تجارت کاالیی، 
این زنجیره از موادخام شــروع شده و در نهایت 
بــه کاالهای مصرفــی، ســرمایه ای و خدمات 
نهایی خاتمه می یابد. ارزیابی ها نشــان می دهد 
سطح توســعه  یافتگی هر کشوری که در نهایت 
مزیت نسبی آن کشور را می سازد، معین می کند 
که کاالهای صادراتی آن کشــور در کجای این 
زنجیره قرار دارد و انتظار می رود که با توســعه 
یک کشــور، صادرات آن هم بیشتر کاالهایی را 

در برگیرد که در انتهای زنجیره قرار دارد.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند مشارکت در 
ارزش جهانــی می تواند زمینه های  زنجیره های 
رشــد اقتصادی را به واســطه مولفه هایی چون 
تخصصی ســازی و بهبود بهــره وری بنگاه ها و 
دسترســی آن ها به سرریز فناوری و دانش و در 
نتیجــه افزایش درآمدها و اشــتغال زایی فراهم 
آورد. از ســوی دیگر مشــارکت در زنجیره های 
از  را  خطــرات  و  چالش هــا  ارزش،  جهانــی 
کشــورهایی همچون ایران کــه متکی بر بازار 
داخلــی خود هســتند دور خواهد کــرد. به طور 
کلی می توان گفت »ماهیت ســیال رقابت های 
بین المللــی«، »تحوالتــی نظیر رشــد و افول 
بخش های مختلف اقتصادی« و نیز »جابه جایی 
فعالیت هــا در کشــورهای مختلــف«، می تواند 
یکســری هزینه های تعدیل برای کشــورهایی 
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همچون ایران را به دنبال داشــته باشد. در این 
میان سطح مشارکت یک کشور در زنجیره های 
متاثــر  مختلفــی  عوامــل  از  جهانــی،  ارزش 
می شــود. بخشــی از آن عوامل ذاتی هســتند؛ 
نظیــر »موقعیــت جغرافیایی و منابــع طبیعی« 
انسانی،  و بخش دیگر عواملی نظیر »ســرمایه 
زیرســاخت های فیزیکی و فضای کسب وکار و 
سرمایه گذاری« که از سوی دولت ها قابل شکل 

دادن و هدایت هستند را در برمی گیرد. 
سیاســت دولت ها در این زمینه می تواند نقش 
شمشــیر دولبه را ایفا کند. این شمشــیر دولبه 
در بخش »سیاســت مناســب« می تواند موجب 
ارتقای ظرفیــت بنگاه ها، بهبــود رقابت پذیری 
آنهــا، جــذب ســرمایه گذاری و ورود آنهــا به 
زنجیره ارزش جهانی شــود و لبه دیگر شمشیر 
که »سیاســت نامطلوب« اســت نیــز می تواند 
از ظرفیت هــا و قــدرت رقابت پذیــری بنگاه ها 
بکاهــد. بنابراین تحلیلگران بــر این باورند که 
تدویــن سیاســت و چارچوب هــای مطلوب از 
ســوی دولت ها، بــرای حداکثرســازی منافع و 
زنجیره ها  حداقل ســازی ریسک مشــارکت در 
موردنیاز اســت. در این چارچــوب، چالش های 
مشارکت کشــورهای درحال توسعه نظیر ایران 
در زنجیره هــای ارزش جهانی، بیــش از آنکه 
محدودیت واردات یا آزادســازی باشد، مدیریت 
روابط بین بنگاه های پیشرو خارجی و بنگاه های 
داخلی حاضر در حلقه های پایینی زنجیره ارزش، 
با هدف ارتقای صنعتی و باال بردن جایگاه آنان 
در زنجیره است. ترســیم خطوط سیاستی برای 
ارتقای صنعتی کشــور با رویکرد مشــارکت در 
زنجیره ارزش جهانی یکی از مســیرهای توسعه 
صنعتــی به شــمار مــی رود. ارزیابی ها نشــان 
می دهد گام نخست برای رسیدن به این هدف، 
شــناخت اولیه از فضای گســترش شبکه تولید 

جهانی و بازیگران اصلی آن است.

دو ویژگی اقتصاد ایران
کارگاه آموزشی»بهینه ســازی منافع مشارکت 
در زنجیره هــای ارزش جهانــی« بــا همکاری 

موسســه مطالعات و پژوهش هــای بازرگانی و 
مرکز بین المللی تجارت ITC و ســازمان توسعه 
برگــزار   1396 27 شــهریورماه  روز  تجــارت 
شــد. این کارگاه با اســتفاده از مجموعه ای از 
مطالعات موردی و با تســهیل گری کارشناسان 
مرکز بین المللی تجارت و اســتادانی از دانشگاه 
روهــدز آفریقــای جنوبــی و دوک آمریکا، به 
و محیط های  بررسی سیاست ها، کســب و کارها 
ارزش  زنجیره های  در  مشــارکت  توانمندســاز 
نشســت همچنین  این  در  پرداخــت.  جهانــی 
تجربــه ترکیــه در ارتقای صنعتی و مشــارکت 
در زنجیــره ارزش مورد بررســی قــرار گرفت. 
در ایــن گردهمایــی رییس موسســه مطالعات 
بازرگانــی، به تشــریح نقش  و پژوهش هــای 
زنجیره هــای ارزش جهانی در تحوالت تجاری 
و صنعتی دنیای امــروز پرداخت و تالش برای 
درک جریان هــای تجــاری فعلی بــدون فهم 
درســت از زنجیره های ارزش جهانی را بی فایده 

دانست. 
محمدرضا رضوی، درباره مشــارکت ایران در 
این حرکت پویای جهانی به دو ویژگی اساســی 
اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: ویژگی نخست 
واردات  جایگزینی  سیاســت های  فعال  پیگیری 
برای بیش از ســه دهه اســت کــه کماکان در 
ذهنیت سیاســت گذاران تجاری و صنعتی ایران 
مانــدگار باقی مانده و باعث شــده که صنایع و 

تولید کنندگان ایرانی عمدتا بر بازار داخل کشور 
متمرکز باشند و نگاه برون گرا چندان برای آنها 
اولویت نداشته باشد. رضوی ویژگی دوم اقتصاد 
کشــور را منبع محور بودن آن دانست و اظهار 
کرد: منبع محور بودن اقتصاد ایران باعث شــده 
که صنایع ایرانــی عمدتا در کف زنجیره ارزش 
جهانی قــرار بگیرند. وی بــا مطرح کردن این 
دو ویژگی، تاکید کرد کــه با فهم بهتر معماری 
زنجیره هــای ارزش جهانــی و تغییــر رویکرد 
درون گــرا در بنگاه های ایرانی باید به ســمتی 
حرکــت کرد که در داخــل، زنجیره های ارزش 
جهانی ارتقا یافتــه و کاالها و خدمات با ارزش 

افزوده باالتری تولید شود.
همچنیــن در این همایش آندرس آئرو، معاون 
نهادها و کســب و کار مرکــز بین المللی تجارت 
ضمن تاکید بر نقش بســیار اثرگذار زنجیره های 
بازآرایــی معماری تجارت در  ارزش جهانی در 
جهان، اشــاره کرد که مدل های صادرات محور 
صــرف که در ســال های دهــه 70 و 80 بین 
کشورهای آسیای شــرقی رواج پیدا کردند، در 
دنیای رقابتی جدیدی که زیرسلطه زنجیره های 
مشــاهده  کمتــر  دارد،  قــرار  جهانــی  ارزش 
می شــود. به اعتقــاد وی در مدل های توســعه 
زنجیره های  مدد  به  فعلی،  نوظهور  کشــور های 
ارزش جهانی رشــد واردات و صــادرات با هم 
تجربه خواهند شــد؛ زیرا بــرای هر نوع فعالیت 

آبان 96، شمــــاره 283



32www.sanatnassaji.com / صنعت نساجی و پوشاک

گزارش

اقتصــادی جهانــی، بنگاه ها از پاییــن زنجیره 
واردات می کننــد و به بــاالی زنجیره صادرات 
از  آئرو ضمن اعالم خرســندی  خواهند کــرد. 
بازرگانی  اقدام موسسه مطالعات و پژوهش های 
ایــن دوره های آموزشــی تصریح  در برگزاری 
کردکه مرکز بین المللــی تجارت ITC، در ذیل 
ماموریت ســازمانی خود از گسترش همکاری با 
سازمان های توســعه تجارت و تحقیقاتی ایرانی 
اســتقبال می کند و به تشــریح خدمات گستره 

باره پرداخت. مرکز بین المللی تجارت در این 

ارتقای صنعتی مراحل 
امروزه اجــزای اصلی زنجیــره ارزش جهانی 
توســعه«،  و  »تحقیق  نظیــر  فعالیت هایــی  را 
»طراحــی«، »خریــد«، »تولیــد )ســاخت(«، 
»توزیــع«، »فــروش« و »خدمــات پــس از 
فروش« تشــکیل می دهد. نکته قابل توجه این 
است که سهم فعالیت های غیرملموس در ایجاد 
ارزش افزوده در مقایســه با تولید و ساخت باال 

است.
در ادامه این گــزارش به تفکیک، فعالیت های 
ملمــوس و غیرملموس تشــکیل دهنده زنجیره 
ارزش جهانی تشریح شده است. در گام نخست 
»تحقیق و توســعه محصوالت جدید« قرار دارد 
که این فعالیت شــامل شــرکت هایی می شــود 
کــه فعالیت های مربوط به تحقیق و توســعه و 

همچنین بهبود محصــول و فرآیند و تحقیقات 
در مــورد بازار و مصرف کننده را انجام می دهند. 
»طراحــی« که در گام بعدی قرار دارد شــامل 
افراد و شرکت هایی می شود که خدمات طراحی 
زیبایی شــناختی بــرای محصــوالت و اجزای 
آنهــا را در طول زنجیــره ارزش ارائه می کنند. 
فعالیت هــای مربــوط به طراحی و اســتایل، با 
هدف جذب مشــتریان، بهبود عملکرد محصول، 
کاهش هزینه هــای تولید و ایجاد مزیت رقابتی 
بازار هدف صــورت می گیرند.  قابل توجــه در 
در مرحله ســوم که مربوط به »خرید« اســت 
فعالیت هــای درونی مرتبط با خرید و حمل ونقل 
محصوالت صورت می گیرد. این فعالیت شــامل 
جابه جایــی فیزیکی محصول، همچنین مدیریت 
و ارائه فناوری و تجهیزات الزم برای هماهنگی 
لجستیکی  فعالیت های  تامین می شــود.  زنجیره 
این مرحله می تواند شامل هماهنگی های تامین 
و حمل از داخل کشور یا خارج از مرزها باشد. اما 
چهارمین مرحله ارتقای صنعتی »تولید« اســت 
که در این مرحلــه تولیدکنندگان اقدام به تولید 
پوشاک،  تولید کنندگان  مثال،  به عنوان  می کنند. 
اقدام به برش و دوخت انــواع پارچه ها کرده یا 
پوشــاک موردنظر را مســتقیما از الیاف موجود 
بافته و تولید می کننــد. طبقه بندی فرآیند برش 
و دوخت، طیف متنوعی از شــیوه های تولید اعم 
از پوشــاک آماده پوشــیدن یا پوشاک سفارشی 

پوشاک می توانند  تولیدکنندگان  را دربرمی گیرد. 
پیمانکار باشــند که عملیــات برش و دوخت را 
روی مواد اولیه متعلق به دیگر شــرکت ها انجام 
دهنــد یا خیاطــان و مقاطعه کارانی باشــند که 
تولید می کنند.  مشتریان  برای  پوشاک سفارشی 
همچنیــن بنگاه هــای تولیدکننــده می تواننــد 
منســوجات را از دیگر بنگاه ها خریداری کنند یا 

خود اقدام به تولید آن کنند
»توزیع« گام بعدی اســت که پــس از تولید 
عملیات توزیع و فروش آن از طریق شــبکه ای 
شــرکت های  نمایندگی ها،  عمده فروش هــا،  از 
لجســتیکی و سایر بنگاه های ارائه کننده خدمات 
ارزش افزوده در مراحل پــس از تولید، صورت 
می گیــرد. در مرحله »بازاریابی و برندســازی« 
نیز تمــام فعالیت هــا و شــرکت های مرتبط با 
قیمت گذاری، فــروش و توزیع محصول، انجام 
می شــود. این مرحله اغلب تغییری در محصول 
فیزیکــی ایجاد نمی کند؛ در این مرحله محصول 
تولیدشــده پس از ارزیابی به مشتریان فروخته 
ارتقای  مرحله  آخرین  می شــود. »خدمات« که 
صنعتی به شــمار می رود شــامل هر نوع فعالیت 
یا  تامین کنندگان، خریــداران  بــه  ارائه شــده 

کارمندان هر صنعتی می شود.
به طور کلــی هدف این خدمات می تواند ایجاد 
تمایز برای تولیدکننده نســبت به ســایر رقبا در 
بازار باشــد )برای مثال ارائه خدمات مشاوره در 
مورد کســب وکار بین المللی پوشاک یا روند های 

جاری در مد(.

بین الملل تجارت  تحوالت 
ارزیابی هــا نشــان می دهــد تجــارت بیــن 
تجارت  از  به عنوان سهمی  پیشرفته  اقتصادهای 
جهانــی طی دو دهــه اخیر افت کرده اســت؛ 
به طوری که ســهم صادرات بیــن اقتصادهای 
)تجارت شمال- از صادرات جهانی  توسعه یافته 
شمال( از 67 درصد کل صادرات در سال 1990 
به 38 درصد در سال 2013 کاهش یافته است؛ 
در حالــی که ســهم صادرات بین کشــورهای 
کم درآمــد و اقتصادهــای نوظهــور )تجــارت
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جنوب-جنــوب( از 5 درصد کل صادرات جهان 
در ســال 1990 به 17 درصد در ســال 2013 
افزایش یافته اســت. همچنین سهم تجارت بین 
کشــورهای توسعه یافته و کشورهای کم درآمد و 
اقتصادهای نوظهــور از تجارت جهانی )تجارت 
بوده است. همچنین  ثابت  شمال-جنوب( تقریبا 
بررســی آمار تجارت جهانی نشــان می دهد که 
نزدیک بــه 80 درصد از ارزش صادرات جهانی 
از ســوی شــرکت های بزرگ بین المللی انجام 
می گیرد. به عبــارت دیگر از 19 هــزار میلیارد 
دالر صادرات جهانی نزدیک به 15 هزار میلیارد 
در  بین المللی  بزرگ  ازسوی شــرکت های  دالر 
قالب شــبکه تولیــد جهانی صــورت می گیرد. 
همچنیــن نزدیــک 6,3 هزار میلیــارد دالر از 
بنگاهی  تجارت کشــورهای چندملیتــی درون 
اســت و این به آن معنا است که از توانمندی ها 
و ظرفیت های پیمانکاران بومی کشــورهای در 

حال توسعه بهره گرفته نشده است.

ارتقای صنعتی تجارب 
پوشــاک  بزرگ  تامین کننده  پنجمیــن  ترکیه 
جهانی و دومین تامین کننده بزرگ اتحادیه اروپا 
است که 80 درصد از صادرات پوشاک این کشور 
را تشکیل می دهد. برخالف اکثر اقتصادهای در 
حــال ظهور که با ارائه عملیات مونتاژ به صنعت 
وارد شــدند، ترکیه با ورود کامل به این صنعت 
در دهه 1980 با مدل برندینگ در کنار طراحی 
و تولید، به عنــوان یک تامین کننــده اصلی به 
بســته بندی محصــوالت خود بــا عالمت های 
تجــاری جهانی توســط یک صنعت نســاجی 
قوی پرداخــت. در این مرحلــه ترکیه اقدامات 
مهارت  به روزرســانی  درخصوص  را  متعــددی 
نیروی کار خود به اجرا درآورده که از آن جمله 
می تــوان به ارتقای ســطح آموزش های فنی و 
ارائه دیپلم مهارت اشــاره کرد. بخش خصوصی 
نیــز در این زمینه اقداماتی در راســتای ارتقای 
شــرایط کار، بهبود ایمنی و ســالمت کارکنان 
و همچنیــن تضمیــن کیفیت به منظــور تطابق 
با اســتانداردهای بین المللی ترتیب داده اســت. 

البته در این میان برخی برندهای جهانی نیز در 
نیروی کار ماهر، بهبود کنترل کیفیت و  پرورش 
سیســتم های اطالعاتی با تولیدکنندگان داخلی 
ترکیه مشــارکت داشــته اند. ایجاد شــبکه های 
اروپایی به ویــژه آلمان،  با شــرکای  گســترده 
راه اندازی مناطــق آزاد تجاری، نیروی کار ماهر 
و ارزان و مجــاورت مــرزی با اروپــا از دیگر 
مزایــای راهبــردی در صنعت پوشــاک ترکیه 
نیروی کار فعــال در صنعت  به شــمار می رود. 
پوشــاک ترکیه عالوه بر گذراندن هشــت سال 
تحصیالت متوســطه، از آموزش های تخصصی 
مرتبط با پوشــاک نیز بهره می برند. در این بین، 
برخی دانشــگاه های ترکیه نیز دوره کارشناسی 
تخصصــی صنعــت پوشــاک ارائــه می کنند. 
همچنیــن از آنجا که تولیدکننــدگان برندهای 
جهانی باید برای هم راســتایی با الزامات جهانی 
در دوره های تخصصی شــرکت کنند، به منظور 
ســهولت اجرای برنامه های آموزشــی مرتبط و 
الزامات مزبور، یک طرح مشــترک  بــا  تطابق 
میان خریداران بین المللی و موسســات عمومی 

در داخل ترکیه راه اندازی شده است.
ODM )مدل کســب وکاری است  در مرحله 
که شــامل طراحــی و تولید توامان می شــود( 
تنگاتنــگ  همــکاری  بــا  تالش هایــی  نیــز 
ســازمان  های دولتــی و صاحبــان صنایــع با 
هدف معرفی اســتانبول به یکــی از مراکز برتر 

مــد تا ســال 2023، در جهان صــورت گرفته 
اســت. عالوه برایــن، ســازمان هایی همچون 
»دبیرخانــه عمومــی اتحادیــه صادرکنندگان 
تاسیس  به منظور  ترکیه  پوشــاک«  و  نســاجی 
مدارس آمــوزش فنی و حرفــه ای طراحی مد 
لبــاس، همکاری خود را با موسســات دولتی و 
بخش خصوصی آغاز کردند که در همین راستا، 
آکادمی مد اســتانبول با همکاری اتحادیه اروپا 
 ODM و این دبیرخانه تاسیس شد. در مرحله 
دولــت ترکیه اقدامــات متعــددی را به منظور 
افزایش رقابت پذیری صنعت پوشــاک اجرا کرد 
کــه از آن جمله می توان بــه مواردی همچون 
استرداد 60 درصد از هزینه های مرتبط با جذب 
نیروی کار ماهر، ماشین آالت، مشاوره و تحقیق 
و توســعه به مدت سه ســال از سوی دولت به 
صاحبــان صنایع اشــاره کرد. عــالوه بر این، 
دانشــگاه های ترکیه با ارائه واحدهایی از جمله 
ایفا  قابل توجهی  بازاریابی نقش  و  برند  مدیریت 
کردنــد. همچنین »دبیرخانــه عمومی اتحادیه 
صادرکننــدگان نســاجی و پوشــاک« ترکیــه 
با  به برگزاری دوره های آموزشــی و ســمینار 
محوریــت مدیریــت بازاریابــی و برندســازی 
می پردازد. »ســازمان توســعه صنایع کوچک و 
بنگاه هــای کوچک و  به  نیز  ترکیه«  متوســط 
متوســط در حوزه بازاریابی، آموزش و مشاوره، 

ارائه می دهد. را  خدماتی 
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تقدیر از 5 صادرکننده برتر عرصه نساجی و پوشاک
مراسم روز ملی صادرات سال 1396 برگزار شد

بیست و یکمین ســالروز ملی صادرات بدون حضور 
رییس جمهور با شعار »صادرات؛ تکرار عزم ملی« روز 
شنبه 29 مهرماه 1396 در محل سالن اجالس سالن 
برگزار شد. در این مراســم اسحاق جهانگیری معاون 
اول رییس جمهوری، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، مجتبی خسروتاج معاون وزیر صمت، 
غالمحسین شافعی رییس اتاق ایران، به همراه جمعی 
از صادرکننده نمونه کشور، کارآفرینان و فعاالن بخش 

خصوصی حضور داشتند.

توجه به دیپلماسی اقتصادی
اســحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری در 
مراســم روز ملی صادرات گفت: اگــر بخواهیم اتکای 
اقتصاد کشور را به درآمد نفت کاهش داده و درآمدهای 
متنوعی را به آن وارد کنیم، آن درآمد، درآمد حاصل از 
صادرات غیرنفتی و کاالهایی است که با کیفیت باال در 

داخل کشــور تولید می شوند. باید درآمدهای اقتصادی 
متنوع و صادرات غیرنفتی را گسترش دهیم تا اقتصاد 
ما در برابر نوســانات ناشــی از فشــارهای بین المللی 
مقاوم شود. با تالش فعاالن اقتصادی میزان صادرات 
غیرنفتی در سال جاری حدود ۴7 میلیارد دالر است که 
امیدواریــم این رقم تا پایان ســال به 50 میلیارد دالر 

برسد.
وی با بیــان اینکــه در ســال جاری دوبرابر ارزش 
درآمدهای نفتی توانســته ایم درآمد صادرات غیرنفتی 
داشته باشیم، افزود: توسعه فعالیت های بخش خصوصی 
و فعــاالن اقتصادی نقش مهمی در ایجاد اشــتغال و 
رفع بیکاری در کشــور داشــته به طوری که امروز در 
کشــور حدود 23 میلیــون و 800 هزار نفر مشــغول 
به کار هســتند و بخش عمده ای از این شغل ها توسط 
فعاالن اقتصادی ایجاد شــده اســت. وی عنوان کرد: 
باید از بخش خصوصی کشور حفاظت و حراست شود. 

خارجی ها هم نگاه می کنند که دولت با بخش خصوصی 
کشور چطور تا کرده است، بنابراین باید شرایطی توسط 
دولت فراهم شــود که بخش خصوصــی بتواند فعالیت 

خود را ارتقا دهد.
وی افزود: مطمئنا با اتکا بر توانمندی های کشــور و 
ظرفیت های فعاالن اقتصادی می توانیم مسائل اقتصاد 
کشــور را به نحو مطلوبی پیش ببریــم. پس از برجام 
فضای بســیار خوبــی برای فعالیت هــای اقتصادی و 
همکاری های بین المللی با ایران ایجاد شــده است که 
باید به بهترین شــکل از آن استفاده کنیم. جهانگیری 
با اشــاره به ســخنان اخیر رییس جمهــوری آمریکا 
خاطرنشــان کرد: در طول تاریخ در کمتر مقطعی بوده 
که رییس جمهوری آمریکا نســبت به کشوری این طور 
ســخن بگوید و تقریبا همه دنیا نسبت به آن سخنان 
بی اعتنا باشــند. امروز جامعه بین الملل و کشــورهای 
جهان به خوبی می دانند که ایران کشوری حائز اهمیت 

آبان 96، شمــــاره 283



35 E-mail: info@sanatnassaji.com/ صنعت نساجی و پوشاک

گزارش

و تاثیرگذار بوده و سیاســت های مثبتی در این کشور 
پیش گرفته شــده که امکان همــکاری همه جانبه را 
فراهــم می کند. ما باید از این فرصت برای گســترش 
مناسبات و همکاری های همه جانبه با کشورهای جهان 
اســتفاده کنیم. البته در این مســیر موانع و مشکالت 
فراوانی وجــود دارد؛ اما با وجود این موانع می توانیم با 
اتکا بر دانش و تجربه اقدامات مثبتی را ســامان دهیم. 
وی بــه دیدار خود با رهبرمعظم انقالب در هفته دولت 
اشــاره کرد و گفت: در هفته دولت در خدمت رهبری 
بودیم که فرمودند با تمام دنیا روابطمان را گســترش 
دهیم که البته به اســتثنای یک کشور و یک رژیم که 
موضوع خاصی دارد؛ ما با هیچ کشوری مشکلی برای 
توســعه روابط نداریم. البته از آن دو، یکی را اصال به 
رسمیت نمی شناسیم و دیگری که خود نیامده با اقتصاد 

ایران کار کند.
آمریکایی ها خودشان را از اقتصاد ایران محروم کردند 
و ما هیچ وقت به آمریکایی ها نگفتیم که در اقتصاد ایران 
وارد نشوند. این مقامات آمریکایی بودند که با سیاست های 
ناصحیحی که درپیش گرفتند، شرکت های خود را از کار 
با ایران محــروم کردند. جهانگیری خاطرنشــان کرد: 
ایرانی هایــی که می خواهند در بــازار کار کنند برای کار 
اقتصادی با هیچ کشوری در چارچوب سیاست های ایران 
محدودیتی ندارند. وی دیپلماسی اقتصادی را از مهم ترین 
سیاست های دولت برشمرد و تصریح کرد: امروز وزارت 
خارجه با ایجاد ساختار جدید و تشکیل معاونت اقتصادی 
گام مهمی در این راستا برداشته و سفارتخانه های ما در 
کشورهای جهان باید پایه اساسی برای تبلیغ و حمایت از 

کاالهای ایرانی شوند.
وی خاطرنشــان کــرد: مــا بایــد بــا افتخــار از 
بخش خصوصــی دفاع و حمایت کنیــم چراکه فعاالن 
اقتصــادی و بخش خصوصی موتور محــرک اقتصاد 
کشور هستند. ثبات اقتصادی مهم ترین پیش نیاز برای 
ســرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی به شــمار می رود؛ 
شــاخص های اقتصادی مهم بــرای فعاالن اقتصادی 
باید قابل پیش بینی باشد و باید به گونه ای برنامه ریزی 
و مدیریت کنیم تا این شــاخص ها از جمله نرخ تورم، 
نرخ ارز و نرخ سود بانکی برای فعاالن اقتصادی قابل 

پیش بینی بوده و تالطمی در اقتصاد به وجود نیاید.
معاون اول رییس جمهوری با اشــاره به اینکه امروز 
حدود 50 میلیــارد دالر صادرات غیرنفتی در کشــور 
داریم، گفت: پشتوانه ارزی کشــور خوب و تراز ارزی 
مثبت است و به طور متوسط در مقطع فعلی، بین ۴5 تا 

50 میلیــارد دالر فروش نفت داریم و به فروش جاری 
خود هم دسترسی داریم، بنابراین دلیلی ندارد که اجازه 

دهیم تالطم در نرخ ارز به وجود آید.
وی با اشــاره به قانــون پیمان ســپاری ارزی برای 
صادرکنندگان در ابتدای دولت، گفت: از صادرکنندگان 
درخواســت می کنم کــه پیمان ســپاری ارزی که در 
دولت یازدهم برداشــته شــد را درنظر داشــته باشند؛ 
البته تصمیم گیری در این موارد برای ما ســخت بود، 
ولی ســرعت آن تعیین کننده بود و بسیار سریع عمل 
کردیــم و تصمیــم گرفتیم. این درحالی اســت که از 
صادرکنندگان خواهش شــد که ارز حاصل از صادرات 
را به کشــور برگردانند؛ این به هیچ وجه پذیرفته نیست 
کــه کاال و خدماتی را صادر کنیم و ارز آن به نوعی به 
اقتصاد کشــور برنگردد.  وی با اشاره به تالش دولت 
برای رفع تالطم از بــازار ارز و اینکه نرخ تغییرات ارز 
برای فعاالن اقتصادی نرخی قابل قبول باشــد، گفت: 
در ارتباط با کار با دنیــا یکی از محدودیت ها تبدیل و 
جابه جایی دالر است که اصرار داریم تا آنجا که امکان 

دارد با ارزهای رسمی دیگر مانند یورو کار شود.
دولت نیز بنا دارد با کشــورهای دیگر تفاهم کند که 
بــا ارزهای ملی دو طــرف، همکاری های اقتصادی را 
پیش ببریم. جهانگیری گفت: تا به حال مشــوق هایی 
همچون معافیت عوارض و مالیات و تســهیل صادرات 
را داشتیم ولی در جلسات مختلفی تصمیمات قاطع در 
زمان طیب نیا داشــتیم که مالیات ارزش افزوده ظرف 

یک ماه برگــردد، برخی مدیران در اســتان ها ممکن 
اســت اجرا نکنند؛ اگر در این رابطه کســی اجرا نکرد، 
تخلف اســت. وی صدور ضمانت نامه های بانکی برای 
صادرکننــدگان خدمــات فنی و مهندســی را یکی از 
مشکالتی دانست که باید با تالش مسووالن برطرف 
شــود. جهانگیری با بیان اینکه صندوق توســعه ملی 
برای حمایت از بخش خصوصی ایجاد شده است، گفت: 
البته امروز دولــت بیش از بخش خصوصی از اعتبارات 
این صندوق استفاده می کند اما این طور نیست که این 
استفاده برای انجام هزینه های جاری باشد. معاون اول 
رییس جمهوری به اهمیت توسعه گردشگری در ایجاد 

اشتغال و گسترش سرمایه گذاری ها نیز اشاره داشت.
جهانگیری تصریح کرد: امروز تحرک در تولید کشور 
تنها با اجرای سیاســت های تجاری گسترش می یابد و 
به این واسطه است که می توان برای مصرف داخلی و 
خارجــی بازار ایجاد کرد. معاون اول رییس جمهوری با 
اشاره به مشکالت دولت در اجرای بودجه و هزینه های 
باالیی که برای دولت وجود دارد، گفت: با این حال باید 
برای حمایت از تولید و صادرات اعتبارات الزم در نظر 
گرفته شــود. وی افزود: سازمان توسعه تجارت وظیفه 
سنگینی در این راســتا بر عهده دارد و باید تشکیالت 

آن متناسب با نیازهای روز اقتصاد کشور ساماندهی

گالیه وزیر از دستگاه های دولتی و خصوصی
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در روز ملی صادرات 
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از همــه دســتگاه هایی کــه در ایجاد یا رفع نشــدن 
مشکالت صادرات غیرنفتی نقش داشته اند شکایت و از 
عملکرد دستگاه ها و نهادهایی همچون صندوق توسعه 
ملی، سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی انتقاد کرد. 
محمد شــریعتمداری با بیان اینکــه ظرفیت صادراتی 
ایران 180میلیارد دالر است، عامل و مشکل اصلی در 
صادرات را نبود عزم ملی برای صادرات دانست و گفت 
که اگر عزم ملی برای صادرات وجود داشــت، افرادی 
کــه برای حضور در مراســم روز ملی صادرات دعوت 
شــده بودند، حضور می یافتند. شــریعتمداری عنوان 
کرد: کیک اقتصاد کشــور همچنان کوچک باقی مانده 
است؛ اگر به گسترش بازار و تولیدمان نپردازیم، سهم 

کماکان اندک خواهد ماند.
وی بــا ابراز نگرانــی از ارزش پایین اقالم صادرات 
غیرنفتی و متنوع نبودن اقالم و کشــورهای موجود در 
زمینه صادرات گفت: بســیار دردناک است که بگویم 
در 30 سال گذشته در جلســاتی که شرکت می کردم 
از لــزوم ایجــاد تنــوع کاالهای صادراتــی صحبت 
می کردیم کــه امروز هم همین مشــکالت را داریم. 
در ایجاد تنوع کاالهای صادراتی به جایگاه مناســبی 
دســت نیافته ایم و دیوار مشوق های صادراتی خوابیده 
اســت. با هزار میلیارد تومان شروع کرده ایم اما اکنون 
وضعیت مناســبی نداریم. درحالی که این یارانه ها مانند 
چاشــنی برای صادرات عمل و عدم تثبیت نرخ ارز را 
برای صادرکنندگان مان جبران می کند. وی با تاکید بر 

لزوم اعطای یارانه های صادراتی گفت: دیوار یارانه های 
صادراتی اکنون طاقچه هم نیست و آن را خوابانده اند.

وزیر صنعت، معــدن و تجارت به صادرات گرا نبودن 
95 درصد واحدهای تولیدی کشور اشاره کرد و گفت: 
بیشتر این بنگاه ها با ظرفیت زیر 100 نفر کار می کنند 
و برای نوسازی آنها اقدام جدی صورت نگرفته است، 
بنابراین در نوسازی صنعتی واحدهای کوچک و بزرگ 
باید قدم هــای بزرگتری برداریــم. واحدهای صنعتی 
کشورمان بیشــتر برای تامین نیاز داخلی و جایگزینی 
واردات شــکل گرفته اند؛ درحالی که باید صادرات محور 

شوند.
شــریعتمداری با اشــاره به موضوع منابع به عنوان 
عاملــی دیگر در ایجــاد جهش در صــادرات، گفت: 
صندوق توسعه ملی برای توســعه سرمایه در گردش 
و ســرمایه گذاری های جدید برای تولیدات صادرات گرا 
اولویتی قائل نیســت و در بودجه عمومی کشــور نیز 
چنیــن اولویتی مالحظه نمی شــود؛ درحالی که بودجه 
عمومی بایــد به صورت اهرمی در توســعه همه جانبه 
کشور مورد اســتفاده واقع شود. در هدفمندی یارانه ها 
نیز آنچه در ســال های گذشته وعده داده شده بود، به 
صــادرات و تولید اختصاص نیافت. همچنین توســعه 
صنعتی کشــور با نرخ های ســود جدید سیستم بانکی 
مقدور نیســت. ما باید به صورت یارانه مابه التفاوت نرخ 
سود بانکی را به تولید بدهیم و این امر خیلی مهم تر از 

اضافه کار بنده است.

وزیر صنعــت، معدن و تجارت با اشــاره به واقعی 
کردن نرخ ارز گفت: من قبول ندارم که اگر نرخ دالر 
خیلــی باال رفت صادرات زیاد می شــود؛ اگر نرخ ارز 
واقعی نشود، تنبیه صادرات و تشویق واردات صورت 
می گیــرد؛ پس باید تغییرات به صورت طبیعی باشــد؛ 
در غیراین صورت، برای رفع مشــکالت باید مشــوق 
صادراتی داده شود. شــریعتمداری همچنین به ورود 
به بازارهای هدف نیز اشــاره کرد و عراق را از جمله 
بازارهای مهم برای ایران دانســت. وی نســبت به 
احیای نقش ســازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی 
نیــز تاکید کرد که در این باره گفت: اتاق بازرگانی در 
جایگاه خود نیســت و باید به جایگاهش برگردد و به 

مسوولیت های خود عمل کند.
غالمحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی هم اعالم 
کرد که سهم ایران از صادرات جهانی با احتساب نفت 
0,3۴ درصد و بدون نفت 0,2۴ درصد است که قابلیت 
افزایــش دارد. وی درباره نــرخ ارز نیز عنوان کرد: در 
بخش ارز هم نیازمند اتخاذ سیاســت هایی هســتیم تا 
صادرکنندگان   با ریســک کمتــری اقدام به فعالیت و 
برنامه ریزی کنند و ثبات نرخ ارز داشــته باشــند تا در 
آینده شــاهد سرکوب نرخ ارزش نباشیم. وی گفت: در 
بند یک سیاســت های اقتصاد مقاومتی آنچه به عنوان 
مسائل پیش روی ما برای صادرات وجود دارد موضوع 
توجه به دیپلماســی اقتصادی است. باال بودن قیمت 
تمام شــده کاالهای تولیدی، نرخ باالی سود بانکی و 
عدم دسترســی به منابع بانکی نیز از جمله مشکالت 
پیش روی صادرات و اقتصاد کشــور بود که وی به آن 

اشاره داشت.
محمدرضــا انصاری نایب رییس اتاق بازرگانی ایران 
نیــز رجوع به اســتعدادهای عظیم ملــی را مهم ترین 
اقدام برای توســعه صادرات دانســت و گفت:  جایگاه 
ما در صادرات این نیســت که اکنــون داریم. در حال 
حاضر 3۴ میلیارد دالر ظرفیت بالقوه صادرات خدمات 
فنــی و مهندســی در بازارهای هدف وجــود دارد که 
می تــوان با تمرکز، ظرف 5 ســال محقق شــود. وی 
گفت: صندوق توســعه ملی یکی از ظرفیت هایی است 
کــه باید مورد توجه قرار گیرد؛ این درحالی اســت که 
برخــی از تصمیمات دولت در بدنــه اجرایی به خوبی 
پیاده ســازی نمی شــود؛ به نظر می رسد به جای اعتبار 
خریدار باید اعتبار فروشنده را حاکم کرد؛ البته احتیاطی 
حاکم بر تصمیم دولت اســت که بایــد از آن بگذریم. 
نکته دیگر، جایزه صادراتی اســت که باید مورد توجه 
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قرار بگیرد. همچنین مشــکل دیگر صادرات خدمات 
فنی و مهندســی صدور ضمانت نامه ها است. بانک ها 
بــرای صدور ضمانت ها، وثیقه ملکــی طلب می کنند؛ 
در حالی که سرمایه شرکت های صادرکننده خدمات فنی 

و مهندسی، نیروی انسانی است.
مجتبی خســروتاج، معاون وزیــر صنعت، معدن و 
تجــارت نیز از تنــوع بازیگران در میدان مســابقات 
جدیــد صادراتی خبر داد و گفــت: تحقق برنامه های 
راهبردی در حوزه صادرات و پیشــبرد اهداف اقتصاد 
مقاومتی، در گــرو بازتعریف نهادهای موجود و توجه 
به قابلیت های کنونی کشــور است. وی تصریح کرد: 
رقابت در میدان های جهانی، نیازمند سیاســت گذاری 
جدی در بخش های نوظهور برای صادرات خدمات و 
کاال است؛ بر این اســاس نیازمند سازمان توسعه ای 
چابک با مدیران برخوردار از دانش روز جهان هستیم 
و البته صادرات با کم رمق شــدن عزم ملی آســیب 
می بینــد که بایــد بازتعریف نهادهای ســازمان های 
توســعه ای مثل سازمان توســعه تجارت در مورد آن 
صورت گیــرد و همه امکانات را در این زمینه به خط 
کرد. علیرضا مونسان، رییس سازمان میراث فرهنگی 
و گردشــگری بــا تاکید بر اینکه برنامــه ما با کمک 
دولت و مجلس در پایان این دولت رساندن صادرات 
این بخش بــه بیش از 2 میلیارد دالر اســت، گفت: 
هزینه تمام شــده باال، فقدان مشــوق های صادراتی 
و موانع بازاریابی از مشــکالت افزایش صادرات این 
بخش اســت. بخش صنایع دســتی هم در کشــور از 
ظرفیت های خوبی برای صادرات برخوردار اســت؛ اما 
صادرات این بخش در ســال 95 فقــط 2۴0 میلیون 

دالر بوده است.

پنج نماینده از صنعت نساجی و پوشاک 
در جمع برگزیدگان

گفتنی اســت در این مراسم از مجموع 680 شرکت 
ثبت نام کننــده در بیش از 70 گروه کاالیی در کارگروه 
انتخــاب صادرکننــدگان نمونه، 9 شــرکت به عنوان 

صادرکننده ممتاز و 51 شــرکت به عنوان صادرکننده 
نمونه ملی انتخاب شدند که در بین این شرکت ها، نام 
5 شرکت از صنایع نســاجی و پوشاک کشور به چشم 

می خورد که عبارتند از:

* شــرکت رنگدانه ســیرجان )آقای مهندس بابک 
شایسته(

* شرکت مهتا رنگ توس )آقای غالمعلی رخصت(
* شــرکت الیاف ســاینا دلیجان )آقای دکتر بهروز 

محمدی(

* شرکت فرش قیطران )آقای مجتبی الوانکاریان(
* شــرکت موکــت نگین مشــهد )آقــای مجتبی 

زین العابدین زاده(.

ماهنامــه »صنعت نســاجی و پوشــاک« 
ایــن انتخاب را به مدیریت و کلیه پرســنل 
و کارکنان شــرکت هــای منتخب صمیمانه 
تبریک گفته و توفیقات روزافزون برگزیدگان 
را در عرصه تولید و صادرات کشــورمان از 

ایزد منان مسئلت دارد.

اسامی صادرکنندگان نمونه نساجی و پوشاک در سال های 1377-96
اسامیسال
یزد باف- کانون تولید ایران – نساجی تبریز1377
فرش مشهد- اطلس پود1378
پیمان موکت- سیلون )پوشاک عالیمقام(- شرکت سهامی الیاف1379
یزدباف- فرش مشهد- شیراز پوپلین1380
ابهر ریس- موکت نگین مشهد- اطلس پود- نساجی تبریز1381
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قاچاق پوشاک زیر ذره بین بخش خصوصی
گزارشی از سی و هفتمین نشست شورای گفتگوی استان تهران

ســی و هفتمین نشست شــورای گفتگوی 
استان تهران درحالی روز شــنبه اول مهرماه 
1396 برگزار شــد که اعضا این شورا به طور 
ویــژه وضعیت قاچاق پوشــاک به کشــور را 
مورد بحث و بررســی قرار دادند. در نشســت 
مقامــات دولتــی و فعاالن بخــش خصوصی 
اســتان تهــران، مســئله قاچاق پوشــاک به 
داخل کشــور مورد بحث و  گفتگو قرار گرفت 
و ریشــه یابی شــد. در این نشست محورهای 
مهمی چون تعرفه بــاال، غیرواقعی بودن نرخ 
ارز، بی توجهی به صنعت مد و برندسازی، باال 
بودن قیمت تمام شــده کاال در داخل و ... به 
عنوان عواملی که در تشــدید قاچاق پوشاک 
نقــش دارند مورد بررســی قــرار گرفت. در 

نهایت به گفته رییس اتاق تهران، مقرر شــد 
کمیته ای توسط دبیرخانه شورای گفتگو برای 
بررســی مشکالت صنعت نســاجی و پوشاک 
شــکل گیرد و در یکی از نشســت های آتی 

نتایج بررسی ها خود را ارائه کند.
 در ابتدای این نشست، سیدحسین  هاشمی، 
اســتاندار تهران که ریاست شورای گفتگوی 
را  دولت و بخــش خصوصی اســتان تهران 
برعهده دارد، با عرض تســلیت به مناســبت 
فرارســیدن مــاه محــرم به حضــور رییس 
دادگستری تهران در این نشست اشاره کرد و 
تاکید کرد که توســعه اقتصادی استان تهران 
در گرو همگرایی دولت، قوه قضاییه و بخش 

است. خصوصی 

او بــا بیان اینکه باید تــالش کنیم کارنامه 
قابل قبولی از خود به یــادگار بگذاریم، ادامه 
داد: ما یک وظیفه قانونی داریم و یک وظیفه 
شرعی و این وظایف شــرعی، هیچگاه ساقط 
نمی شــود. امیدوارم با این ترکیب جدید شورا 
که با حضور رییس دادگســتری کامل شــده 
اســت،  سرمایه گذاران احســاس کنند که این 
ســه رکن، یک صدا هســتند و حمایت های 

اجرایی، موثر است. بخش های 
 هاشمی ســپس به کیفیت تعامل استانداری 
تهــران و قوه قضاییه اشــاره کرد و گفت: در 
چهار سال گذشته، تعامل خوبی با قوه قضاییه 
داشــته ایم و موردی نبوده کــه به گله گذاری 
منجر شــده باشــد. با این وصــف امیدواریم 
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برای افزایش تولید و اشــتغال که مقام معظم 
رهبری سال جاری را به این عنوان نامیده اند، 
بتوانیــم از توان دولت، قــوه قضاییه و بخش 

خصوصی در کنار هم استفاده کنیم.

قاطعانه برای تصمیمات   پشتوانه ای 
در ادامه این نشســت، مســعود خوانساری، 
رییس اتــاق تهران و دبیر شــورای گفتگوی 
استان با اشاره به شکل گیری کابینه دوازدهم 
و رای نسبتا باالیی که وزرا توانستند در مجلس 
کســب کنند، گفت: این رای باال  می تواند به 
عنــوان پشــتوانه ای برای اتخــاذ تصمیمات 
قاطعانه باشــد. تصمیماتی که بتواند مشکالت 
»بدهی های  خوانســاری  کنــد.  برطــرف  را 
دولــت« و »کمبــود  ســرمایه گذاری« را به 
عنوان بزرگترین مشــکالت اقتصادی برشمرد 
و گفت: برآوردها نشان  می دهد که در سه ماه 
شــاخص  سرمایه گذاری  جاری،  سال  نخست 
مثبت شده اســت. همچنین، پس از بیش 20 
ماه، رشد  ســرمایه گذاری در بخش ساختمان 

نیز مثبت شده است.
رییس اتاق تهران رتبه ایران در شاخص های 
پیچیده  فرآیندهــای  نیــز وجود  و   بین المللی 
بوروکراســی را بــه عنــوان موانــع جــذب 
 ســرمایه گذاری عنــوان کــرد و گفــت: در 
نمایندگان موسســه فریزر  از  اخیر،  هفته های 
کــه در زمینــه ســنجش آزادی اقتصادی در 
جهان فعال اســت و موسســه کوپــرز برای 
حضــور در همایش هایی کــه در اتاق تهران 
برگزار  می شد، دعوت کردیم. توصیه بنیانگذار 
موسســه فریزر برای جذب ســرمایه این بود 
کــه در گام نخســت، از خروج ســرمایه های 
داخلی به خارج از ایران باید جلوگیری شــود. 
در گام دوم، باید ایرانیان مقیم خارج نســبت 
به  ســرمایه گذاری در ایران ترغیب شوند و در 
گام سوم برای جذب  ســرمایه گذاران خارجی 

اقدام شود.

او در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به 
وجود فساد و مشکالت بانکی در کشور گفت: 
یکی از مشکالت بانکی نرخ باالی سود است. 
بانک مرکزی تصمیم خوبی برای کاهش نرخ 
سود ســپرده ها اتخاذ کرد؛ چرا که با سود 27 
تا 28 درصدی بانک ها،  سرمایه گذاری صورت 
نمی گیــرد. بنابراین امیدواریم این اقدام بانک 

مرکزی تداوم داشته باشد.

رشد 8 درصدی صدور جواز 
صنعتی واحدهای  تاسیس 

در ادامه این جلســه، محمدرضا  مس فروش، 
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
تهران با اعالم این خبر که اهداف کلی برنامه 
ششم توسعه برای اســتان تهران به تصویب 
رســیده اســت، گفت: در عین حــال، مجوز 
بهره گیری از 5 ناحیــه از 8 ناحیه صنعتی که 
بیش از 12 ســال در انتظار مصوبه آن بودیم، 
صادر شد. اکنون دیگر  می توانیم محدوده های 
فریز شده را به ســاماندهی واحدهای صنعتی 
اختصاص دهیم. او افزود: صدور جواز تاسیس 
در ســال جاری نســبت به مدت مشابه سال 
قبل 8 درصد رشد داشته است که البته زمانی 
که نرخ رشد صنعت دو رقمی بود، رشد صدور 

جواز تاســیس حدود 9,5 تا 10 درصد برآورد 
 می شد.  مس فروش با اشاره به بخشنامه جدید 
وزیر صنعت، معــدن و تجارت عنوان کرد که 
حــدود 10 هزار میلیارد تومــان به واحدهای 
تولیــدی صنفــی اختصاص پیــدا  می کند که 
1۴00 میلیــارد تومــان آن به اســتان تهران 
تعلــق دارد و انتظار این اســت که بانک ها از 

کنند. تمکین  برنامه  این 

تولید داخل چه میزان از تقاضای 
پوشاک در کشور را تامین  می کند؟

در ادامه این جلســه، بررســی دستور اصلی 
این نشســت با گزارشــی که محمد عیدیان، 
مســئول دبیرخانه شــورای گفتگوی دولت و 
از وضعیت  تهــران  اســتان  بخش خصوصی 
ارائه  قاچاق پوشــاک و محصوالت نســاجی 
کرد، آغاز شــد. او با اشــاره به آمارهایی که 
مسئوالن ذیربط از میزان قاچاق پوشاک ارائه 
کرده انــد، گفــت: آنچه ما در اتــاق بازرگانی 
 می توانیم به آن اشــاره کنیم، این است که بر 
اســاس آمار هزینه خانوار شهری و روستایی 
ســال 1395 ارائه شده از ســوی مرکز آمار 
ایران و بانک مرکزی و ســهم ۴,3 درصدی 
پوشــاک و کفش در هزینه خانوار با احتساب 
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دالر آزاد در سال 95، کل نیاز پوشاک و کفش 
کشــور حدود 10,55 میلیارد دالر است که با 
احتســاب ســهم تولید داخلی60 درصدی به 
گفته مســئوالن، میزان واردات قاچاق پس از 
کسر ســهم واردات رسمی برابر 3,57 میلیارد 
دالر می شــود. اما اگر نظر مرکز پژوهش های 
اتحادیه پوشــاک مبنا قرار گیرد که سهم ۴0 
درصدی را برای رفع تقاضای پوشاک از محل 
تولید داخل قائل اســت، میزان واردات قاچاق 
پس از کســر واردات رســمی بالغ بر 6,265 
میلیارد دالر برآورد  می شــود که این ارقام با 
نظر رییس ســازمان توسعه تجارت همخوانی 

دارد.
 

510 هزار تن نیاز مصرفی پوشاک
پس از بیان ایــن توضیحات، گلنار نصرالهی 
مشــاور وزیر صنعت در امور نساجی و پوشاک 
با اشــاره به میــزان تقاضا و ظرفیــت تولید 
پوشــاک در کشور گفت: ســاالنه حدود 510 
هزار تن نیاز مصرفی پوشــاک در کشور وجود 
دارد. در حالی کــه ظرفیت تولید معادل 300 
الــی 320 هزار تن اســت. تعــداد واحدهای 

تولیــدی صنعتــی پوشــاک 1500 واحــد و 
واحد هــای صنفی نیز 15 الــی 16 هزار واحد 
اســت. به دلیل ممنوعیت اســتقرار واحدهای 
صنعتــی در شــعاع 120 کیلومتری شــهرها، 
عمده تولید به دلیــل نزدیکی با مراکز مد در 
واحدهای صنفی صــورت  می گیرد. واحدهای 
صنفــی تولید پوشــاک در مجموع برای 500 

ایجاد کرده اند. اشتغال مستقیم  نفر  هزار 
مشــاور وزیر صنعــت بر این عقیده اســت 
کــه 50 تا 60 درصد بازار پوشــاک در اختیار 
تولیدکنندگان داخلی اســت و آنها با شرایطی 
دشوار این ســهم را حفظ کرده اند. چنانکه در 
ســال 1357 سهم صنعت پوشــاک از ارزش 
افــزوده صنعت 19 درصد بــوده و اکنون این 
ســهم به ۴ درصد رسیده اســت. در حالی که 
ارزش افزوده صنعت پوشــاک  می تواند رشــد 

را تجربه کند. قابل توجهی 
نصرالهی اضافه کرد: اگر هدف این باشــد که 
صادرات پوشــاک از ایران به یک میلیارد دالر 
برســد، الزم است در طول پنج ســال آینده 3 
هزار میلیارد دالر  ســرمایه گذاری در این بخش 
صورت گیرد که رقم  ســرمایه گذاری مورد نیاز، 

ســاالنه 600 میلیون دالر خواهد بود اما اکنون 
رقم  سرمایه گذاری در بخش پوشاک حدود 350 
میلیون دالر اســت. بنابراین یکی از برنامه های 
ســاماندهی قاچاق در این بخش، افزایش تولید 
بــوده و راهکارهــای دیگر، برخــورد با مبادی 
ورودی و فرهنگ ســازی درباره توانمندی های 

صنعت نساجی و پوشاک داخلی است.
او گفت: در دســتورالعمل مبــارزه با قاچاق 
پوشــاک آمده اســت که برندهای  بین المللی 
ملزم هســتند برای حضور در ایران، بخشــی 
از تولیدات خود را در خاک ایران انجام دهند. 
بر این اســاس 21 برند خارجی برای ورود به 
ایران اعــالم آمادگی کرده انــد. باید در نظر 
داشــت که قاچاق پوشــاک به هر میزانی که 

است. مانع  سرمایه گذاری   باشد، 
هاشــمی نیز با بیان اینکه باید مقررات ورود 
برندها در کشــور تغییر یابد، افزود: برند ها باید 
بخشــی از محصوالت خود را در داخل کشور 

تولید کنند.

مبادی ورود قاچاق کنترل شود
در ادامه این نشست، مهرداد زکی پور، رییس 
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هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی 
و پوشــاک، از ضرورت کنترل مبادی ورودی 
پوشــاک قاچاق به کشور سخن گفت و افزود: 
مناطــق آزاد و تجاری به عنــوان اصلی ترین 
مبادی ورود قاچاق تلقی  می شوند. در حالی که 
ایــن مناطق برای امر مقدس تولید و صادرات 
پایه گذاری شــده اند. او گفــت: برای مثال در 
شمال غرب کشــور، سوله های بزرگی مملو از 
پوشاک آماده فروش ایجاد شده است و برای 
فــروش این پوشــاک، بازاریابانی در تهران و 
شهرستان ها فعال هستند. به مناطق آزاد نباید 
بــه عنوان محلی برای واردات کاالهای آماده 

شود. نگریسته 
تشــدیدکننده  از عوامل  دیگر  زکی پور یکی 
ورود قاچاق به کشور را کم اظهاری به گمرک 
دانســت و گفت: پوشــاک به صورت کیلویی 
اظهار  می شــود و این به شــکل گیری هرج و 
مــرج کمک  می کند. او با اشــاره به اینکه هر 
ساعت، 5 کانتینر پوشــاک قاچاق وارد کشور 
 می شود، گفت: با چنین شــرایطی، نه تنها در 
این بخش  سرمایه گذاری صورت نمی گیرد که 
برچیده  نیز  بساط  ســرمایه گذاری های موجود 
نمایندگی  ثبــت  لزوم  به  زکی پور،   می شــود. 
برندها و فعالیت قانونی آنها در کشــور اشاره 
کرد و گفت: البته برخــی از برندها به فعالیت 
قانونی در ایــران تمایل دارند اما وجود قاچاق 

مانع  می شود.
 

باال،  تمام شده  قیمت 
قاچاق عامل تشدید 

حســن نیل فروش زاده نیز که به نمایندگی از 
انجمن صنایع نســاجی ایران در این نشســت 
حضــور یافته بود، گفــت: بایــد بپذیریم که 
قاچــاق پدیــده ای اقتصادی-انتظامی اســت 
و از بعــد اقتصــادی آنچه زمینه ســاز قاچاق 
 می شــود، قیمت تمام شــده باالی محصوالت 
نســاجی اســت. ماده اولیه یا در داخل تولید 

شــده یا وارد  می شــود. لذا در اولین گام باید 
از تولیدکنندگان مــواد اولیه در داخل حمایت 
صورت گیرد. او با اشــاره بــه نیاز 150 هزار 
تنی پنبه در ایــران گفت: تنها حدود ۴0 هزار 
تن پنبه در داخل تولید  می شــود و مابقی پنبه 
مــورد نیاز )110 هزار تن( صنعت نســاجی و 
پوشــاک باید از خارج وارد شــود. با این حال 
وضع تعرفه 10 درصــدی روی واردات پنبه، 
قیمت تمام شــده پوشــاک تولیدشده در داخل 
را افزایش  می دهد. در عین حال، 11,7 درصد 
قیمت تمام شده هم به مالیات بر ارزش افزوده 

دارد. اختصاص 
ابراهیم بهادرانی، مشــاور عالی رییس اتاق 
تهــران، به نبود تعریف واحــدی از قاچاق در 
کشور اشاره کرد و گفت: ایران سومین کشور 
دارنده تعرفه باال محســوب  می شود و افزون 
بــر این 9 درصد مالیات بــر ارزش افزوده نیز 
بــر تولید تحمیل  می شــود. او گفت: تعرفه به 
نیــت حمایت از تولید افزایــش  می یابد اما در 
نهایت همیــن تعرفه باال تولیــد را زمین گیر 
 می کند. مشکالتی است که تولید اکنون با آن 
دســت به گریبان است نتیجه دخالت در بازار، 
اعمال تعرفه غیرمنطقی و به کار بردن راهکار 

واردات برای کاهش فقر و بیکاری است.

 رشد پرونده های قاچاق پوشاک
 در ادامه این نشست، علی اکبر پوراحمدنژاد، 
دبیر کمیســیون مبارزه با قاچــاق کاال و ارز 
اســتان تهران هــم این تعبیر را بــه کار برد 
کــه قاچاق به عنوان ســمی مهلــک، اکنون 
به یک مســکن مقطعی تبدیل شده است. او 
نیز بر این عقیده اســت کــه یکی از دالیل 
اشــاعه قاچاق در کشــور، باال بــودن هزینه 
بررسی های  گفت:  پوراحمدنژاد  اســت.  تولید 
دقیق نشان  می دهد که نیاز کشور به پوشاک، 
رقمی معادل 8,1 میلیارد دالر اســت که 5,6 
میلیارد دالر از آن از طریق واردات رســمی و 
تولید داخل تامین  می شــود و در بدبینانه ترین 
حالت، ارزش قاچاق پوشــاک به کشور، حدود 
3 میلیارد دالر اســت. او با اشاره به پوشاکی 
کــه در شــمال تهران بــا عنــوان برندهای 
از  فروخته  می شــود، گفت: بخشــی  مختلف 
این پوشــاک، تولیــد خارجی نیســتند. دبیر 
کمیســیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان 
تهران در ادامه به رشد پرونده های قاچاق در 
ســال 1395 نسبت به سال 139۴ اشاره کرد 
و گفت: تعداد پرونده های قاچاق در سال 95 
نســبت به ســال 9۴  حدود 361 درصد رشد 

است.  داشته 
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ابوالقاســم شــیرازی، رییس اتحادیه صنف 
تولید و فروش پوشــاک نیز بــا اعالم اینکه 
حــدود 10 هــزار واحد تولیــدی- صنفی در 
تهــران وجود دارد، گفت: ایــن واحدها نیز به 
دلیل موانعی که بر ســر راه فعالیت آنها وجود 
دارد، نیمه جان هســتند. در حالی که اگر این 
موانع از برابر آنها برداشــته شود و آنها بتوانند 
رقابــت کنند، بخشــی از مشــکالت برطرف 
 می شــود. باید هر چه ســریع تر زمینه ســازی 
الزم برای اســتقرار واحدهای صنفی-تولیدی 

ایجاد شود. پوشاک در شهرک های صنعتی 

مبارزه با قاچاق، با بگیر و ببند 
نمی دهد نتیجه 

در ادامه این نشســت، علــی فاضلی رییس 
اتــاق اصناف، بر ایــن نکته تاکیــد کرد که 
مبــارزه با پدیده قاچــاق از طریق بگیر و ببند 
نتیجه بخش نخواهد بود. او با اشــاره به اینکه 
قاچاق در کشــور، نهادینه شده است، گفت: تا 
زمانی که بخش تولید تقویت نشــود، به طور 
یقین مشکلی حل نخواهد شد. برای مثال اگر 
نرخ سود تسهیالت به نرخ تورم نزدیک شود، 
تولید توجیــه پیدا خواهد کرد. محمد الهوتی، 

اتــاق تهران و رییس  عضو هیئت نمایندگان 
کنفدراســیون صادرات نیز غیرواقعی بودن ارز 
را به عنوان یکی از موانع توسعه تولید دانست 
و گفت: تا زمانی که نرخ ارز ســرکوب شــود، 
تولید تقویت نشــده و قاچــاق توجیه خواهد 

داشت.
همچنیــن اســماعیلی، رییس دادگســتری 
اســتان تهــران، بــا اشــاره به مفــاد فصل 
پیشــگیری در قانون مبــارزه با قاچاق کاال و 
ارز گفت: در این فصل، تکالیف دســتگاه های 
مختلف در امر مبارزه با قاچاق مشخص شده 
اســت. از نظر مــا حــدود 10 تکلیف در این 
فصل یا اجرا نشــده یا اثر عملیاتی مورد نظر 
را نداشــته اســت. بنابراین الزم است اجرای 
ایــن 10 تکلیف مطالبه شــود. همچنین باید 
ترتیبــی اتخاذ شــود که از عرضه کشــفیات 
بازارهــای داخلی پرهیز  قاچاق در  پوشــاک 

شود.
اســتاندار تهــران نیز در جمع بنــدی موارد 
مطــرح شــده، مطالبه جدی ایــن تکالیف را 
ضروری دانســت و در عین حــال به عیدیان 
ماموریت داد که گزارش تهیه شــده در مورد 
قاچــاق را تکمیــل کند تا به همــراه نامه ای 

ارسال شود.  رییس جمهوری  اول  معاون  برای 
او همچنین از کاهش تعرفه مواد اولیه صنعت 
پوشــاک، نظیر پنبه دفاع کرد و پیگیری جدی 
ثبت برندهای خارجی در کشور را مورد تاکید 
قرار داد.  هاشــمی همچنین خواستار آن شد تا 
با تهیه نامه ای خطاب به دســتگاه های ذیربط 
از تبلیغات برندهای ثبت نشــده در سایت های 

جلوگیری شود. رسمی 

از  پوشاک  قاچاق  فزاینده  عامل  سه 
نگاه رییس اتاق تهران

رییس اتاق تهران هم به عیدیان دستور داد 
که جلســه ویژه یا کمیته ای را برای بررســی 
مشکالت حوزه نســاجی و پوشاک در بخش 
تعرفه ها و دیگر مســایل تشکیل دهد. مسعود 
خوانســاری بر این نکته تاکید کرد که اگر کل 
کشــور هم به نیروی انتظامی تبدیل شــود، 
مســئله قاچاق حل نخواهد شــد. او گفت: تا 
زمانی که یک ســری مســائل زیربنایی نظیر 
تثبیت نرخ ارز حل نشــود، مســئله قاچاق نیز 
الینحــل باقی خواهد ماند. البته کســی واقعا 
نمی داند که دولت به چه دلیل در واقعی سازی 

ارز تعلل  می کند. نرخ 
خوانســاری با انتقــاد از فشــار هایی که به 
نــام مالیات بــر ارزش افزوده، بیمــه تامین 
اجتماعی  و تعرفه بــاال بر تولیدکنندگان وارد 
 می شود گفت: این فشــار ها در نبود نقدینگی، 
تولیدکنندگان را ضعیــف و ضعیف تر  می کند. 
در همــه جای دنیا، مالیات بــر ارزش افزوده 
پای صندوق و از مصرف کننده نهایی ســتانده 
 می شــود نه از تولیدکننده. رییس اتاق تهران 
باال بودن حجم قاچاق پوشاک را ناشی از سه 
عامل »قیمت تمام شــده باالی تولید داخل«، 
»کم توجهی به پدیــده مد« و »کم توجهی به 
برندســازی« دانســت و گفت: البته نباید در 
امیدواریم  باشیم.  ناامید  مورد حل مشــکالت 

مشکالت حل شود.
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تولیدکنندگان نساجی در گرداب مشکالت
روایت فعاالن صنعت نساجی از تنگناهای تولید

صنعت نســاجی به عنوان یکی از قدیمی ترین صنایع کشور این روزها با 
مشــکالت ریز و درشتی درگیر است، مســائلی مانند رونق قاچاق، افزایش 
واردات بــه ویژه از گمرک خرمشــهر، پرداخت هزینه یک هتل 7 ســتاره 
برای دموراژ کاال در گمرک و عدم تأثیرگذاری مطلوب تسهیالت بر رونق 
تولید از جمله مســائلی اســت که فعاالن این صنعت را بیش از پیش آزار 
می دهد. این روند تا جایی ادامه داشــته که برخــی تولیدکنندگان فقط به 
این فکر می کنند که چطــور کارخانه خود را مدیریت کنند تا دیرتر تعطیل 

شوند.
هرچند طی ســال های گذشته دولت ها سعی کرده اند برنامه هایی را برای 
بهبود وضعیت صنعت نســاجی اجرا کنند اما این برنامه ها معموال اثربخشی 
بلندمدتی نداشــته و مشــکل تولیدکنندگان همچنان بــه قوت خود باقی 
است. در این میان،  رکود بازار و همچنین رشد نرخ ارز طی سال های اخیر 
نیز باعث تشــدید مشکالت این صنعت شــده و حال و روز خوبی را برای 

است. نگذاشته  باقی  صنعتگران 
حســین واحدی که مدیر یک واحد متوسط تولید فرش ماشینی است در 
مورد موانع موجود بر ســر راه تولیدکنندگان به خبرگزاری مشرق می گوید: 
ما واحد نســبتا کوچکی محسوب می شــویم و به همین دلیل برای خرید 
ماشــین آالت خطوط تولید از طریق بازار داخل و بــه صورت ریالی اقدام 
می کنیم و تجهیزات خارجی دســت دوم را خریداری می کنیم. وی با بیان 
اینکه قطعات یدکی را نیز از واسطه های داخلی که آن را از ترکیه یا ایتالیا 
تأمین می کننــد می خریم، می گوید: قیمت خریــد تجهیزات از این طریق 
تقریبا دو برابر تمام می شــود، البته اگر بخواهیم مســتقیما این تجهیزات 
را وارد کنیــم با توجــه به هزینه حمل  و نقل و فرصــت زمانی گمرک به  

نیست. صرفه 
این تولیدکننده فرش ماشــینی با اشــاره به واردات مستقیم ماشین آالت 
توســط واحدهای بازرگانی کارخانه های بزرگ، ادامه می دهد: ما مواد اولیه 
مورد نیاز را نیز از بازار داخل تأمین می کنیم که طی امســال شاهد افزایش 
حــدود 5 درصدی قیمــت برخی مواد از جمله اکریلیــک بودیم. دلیل این 

افزایش قیمت، باال رفتن هزینه های دولتی از جمله تعرفه دموراژ اســت.

هزینه دموراژ یک کانتینــر در گمرک معادل هزینه یک هتل 
7 ستاره است

به گفتــه وی، هزینه دموراژ یک کانتینر کاال در گمرک به اندازه هزینه 
یک هتل 7 ســتاره اســت، به  طوری  که بابت دموراژ 20 روزه 3 کانتینر 
کاال در گمــرک حــدود 8,5 میلیون تومان هزینه می شــود. وی در مورد 
ایده ادغام واحدهای کوچک نســاجی و تأثیر آن بر نحوه درآمدزایی و به 
سود رســیدن این واحدها نیز معتقد اســت: ادغام نمی تواند راهگشا باشد 
زیرا باعث بدهکار شــدن واحد تجمیع شده به سیستم بانکی می شود و در 
این شــرایط معموال بخــش بزرگی از دارایی واحد ایجاد شــده متعلق به 

بود. خواهد  بانک ها 
واحــدی می گوید: من بابت ایجاد واحدی کوچک 20 میلیارد تومان در یک 
شــهرک صنعتی ســرمایه گذاری کرده ام اما فقط 52 میلیون تومان به بانک 
بدهکارم. بانک ها می گویند منابع نداریم و ما نمی دانیم این منابع مالی را کجا 
هزینه می کنند! وی معتقد است: تسهیالت بانکی با همین نرخ سود فعلی نیز 
به  صرفه است و از هزینه تأمین مالی طریق بازار پایین تر است. این تولیدکننده 
فرش ماشــینی می گوید: شرکت های بزرگ، تسهیالت دریافتی را به بانک بر 
نمی گردانند ولی واحدهای کوچک معموال این تســهیالت را به  موقع پرداخت 

می کنند.

10 میلیون تومان هزینه کردیم ولی چیزی از تســهیالت 16 
هزار میلیاردی نصیبمان نشد

وی در مورد برخورداری واحدهای کوچک صنعتی از تسهیالت 16 هزار 
میلیارد تومانی وزارت صنعت در ســال گذشــته نیز می گوید: برای استفاده 
از این تســهیالت باید پارتی داشــته باشیم، سال گذشــته در سایت ثبت  
نــام کردیم و حــدود 10 میلیون تومان برای رفت  و آمــد و پیگیری این 
موضوع از کاشــان به اصفهان هزینه کردیم، اما در نهایت تسهیالتی به ما 
تعلــق پیدا نکرد و گفتند که کمبــود منابع داریم. وی ادامه می دهد: برای 
تســهیالت 30 هزار میلیارد تومانی امســال دیگر ثبت نــام نکردیم، وقت 

اضافه برای پیگیری کاری که به نتیجه نمی رســد نداریم.
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دولت با پرداخت تسهیالت، انبار کارخانه ها را بزرگتر می کند
احســان ســفرخانی، یکی دیگر از تولیدکنندگان محصوالت نساجی نیز 
در مورد تســهیالت 16 هزار میلیارد تومانــی پرداختی به بخش صنعت در 
سال گذشــته می گوید: ما از آن تسهیالت برخوردار شدیم و یک ساله آن 
را بازپرداخــت کردیم. وی در عین  حال می گوید: این تســهیالت تا حدی 
به ما کمک کرد ولی مشــکل اصلی، ســرمایه در گردش نیست بلکه باید 
اقتصاد کشــور به حرکت درآید. اینکه دولت به مــا پول بدهد و انبارهای 
خود را بزرگ تر کنیم، خوب نیســت بلکه با حرکت اقتصاد کشــور، مشکل 
ما نیز درمان می شــود و نیازی به دریافت تســهیالت برای تأمین سرمایه 

در گردش خواهد بود.

ایرانی نمی خرند افغان ها دیگر فرش 
مصطفــی عیوب زاده یکی دیگر از تولیدکنندگان فرش ماشــینی نیز در 
مورد صــادرات محصوالتش می گوید: تا چند ســال پیش به افغانســتان 
صادرات داشــتیم اما حــاال دیگر افغان ها فرش های مــا را نمی خرند زیرا 
کیفیت تولیداتمان باال نرفته و آنها حاضر به پرداخت پول بیشــتر نیســتند. 
وی در مورد بازار عراق نیز می گوید: فرهنگ عراقی ها با اســتفاده از فرش 

خیلی ســازگار نیست و بیشتر از کف پوش استفاده می کنند.

نخ خارجی در بازار ارزان تر از قیمت تمام شده تولید داخل است
بــاال بودن قیمت تمام شــده تولید در اثر هزینه هــای تحمیلی به صنایع 
از دیگر مسائلی اســت که تولیدکنندگان ایرانی سال هاست از آن شکایت 
می کنند. اکبر صــادق پور یک تولیدکننده محصوالت ریســندگی در این 
مورد می گوید: محصوالت ریســندگی بیشتر از چین به ایران وارد می شود 

و مــا نمی دانیم این واردات با چه تعرفــه ای صورت می گیرد که قیمت آن 
در بازار داخل تا این حد پایین اســت. به گفته وی، هزینه تمام  شــده یک 
کیلو نخ اســپان )مورد اســتفاده در پارچه های مانتویی و تیشرت ورزشی( 
برای تولیدکننده ایرانی بیش از 8 هزار تومان اســت، در حالی  که نخ تولید 

چین با قیمت زیر 8 هزار تومان در بازار تهران عرضه می شــود.
وی ادامه می دهد: قیمت یک کیلو پلی استر خام ایرانی )مواد اولیه تولید 
نخ اســپان( در بازار ۴900 تومان اســت و هزینه تولید نخ از این ماده در 
کشــور کمتر از 2900 تومان نیســت. به  این  ترتیب رقابت با محصوالت 
چینی به  ســختی صورت می گیــرد. صادق پور با بیــان اینکه کیفیت نخ 
ایرانــی بســیار باالتر از نخ چینی اســت، می گوید: به دلیــل پایین بودن 
قیمت نــخ چینی، بافندگان به ســراغ خرید این نــخ می روند. وی ادامه 
می دهد: چینی ها مشــابه یکی از پارچه هــای تولید ما را با عرض کمتر و 
کیفیــت پایین تر عرضه کرده اند که فکــر می کنیم باید تولید این محصول 

آینده متوقف کنیم. 2 هفته  را طی 

رونق واردات نخ و پارچه از گمرک خرمشهر
این تولیدکننده با انتقاد از افزایش و سهولت واردات نخ و پارچه از طریق 
گمرک خرمشــهر می گویــد: اکثر تجار، نخ، پارچه و پوشــاک را از طریق 
گمرک خرمشــهر با قیمت بســیار پایین وارد می کنند. وی ادامه می دهد:  
انگیزه تولیدکنندگان، کم و رقابت بســیار سخت شده است. در عین  حال با 
افزایش نرخ ارز، سهم استهالک ماشــین آالت کارخانه ها نیز باال رفته اما 

ما از افزایش نرخ ارز ناراضی نیســتیم زیرا باعث رونق صادرات می شود.
شــاهرخ مشــفق، یکی دیگر از تولیدکنندگان محصوالت نساجی نیز در 
ایــن مورد با بیان اینکه مهم ترین مشــکل ما در حــال حاضر قاچاق کاال 
اســت، می گوید: اگر این مشــکل برطرف شــود، تقریبا می توانیم صنعت 
را اداره کنیــم. وی ادامــه می دهد: ما عالوه  بر تولیــد پارچه، الیاف و ابر، 
محصول نهایی را نیز تولید می کنیم که با مشــکل قاچاق، بیشتر در زمینه 

نهایی مواجه هستیم.  پارچه و محصوالت 
مشــفق می گوید: فعال در زمینه تولید ابر با مشکل قاچاق روبه رو نیستیم 
و بــه دلیــل حجیم بودن این کاال،  واردات و قاچاق آن به صرفه نیســت. 
وی ادامه می دهد: در زمینه نخ خیلی با مشــکل قاچاق روبه رو نیســتیم و 
بیشتر، تخلفات تعرفه ای در این بخش صورت می گیرد ولی در مورد پارچه 
با قاچاق از مبادی رســمی گمرک روبه رو هستیم، نه به صورت کوله بری. 
مشــفق از وزیر صنعت دولت دوازدهم خواست تا در جهت کنترل واردات 
بی رویه و قاچاق محصوالت نســاجی اقدام کند. وی در عین حال تصریح 
می کنــد: محصوالت قاچاق از قیمت پایین تری نســبت به تولیدات ایرانی 
برخوردارند و از نظر کیفیت نیز در برخی موارد از سطح باالیی برخوردارند. 
اگر واقع  گرایانه به مســئله نگاه کنیم بایــد بگوییم که در برخی موارد نیز 

کیفیت محصوالت قاچاق از تولیدات ایرانی باالتر اســت.
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رونق قاچاق از تیرماه
این تولیدکننده محصوالت نســاجی بــا بیان اینکه تا تیرماه امســال با 
100 درصد ظرفیت خود فعــال بودیم، می گوید: بعد از آن تاکنون ظرفیت 
تولید ما نصف شــده است، زیرا از تیر ماه میزان قاچاق به  طور چشمگیری 
افزایــش یافت و در واقع قاچاق رها شــد. وی ادامــه می دهد: در ابتدای 
سال با توجه به فرمایشــات مقام معظم رهبری، کنترل خوبی روی قاچاق 
صورت گرفت اما از تیر ماه به بعد قاچاق به  طور چشــمگیری تقویت شد.

برای حل مشــکل توزین باید در گمرک روی کاالها شیلنگ 
بگیریم! آب 

محمدحســین صفاری نیز یک تولیدکننده محصوالت نســاجی است که 
از هزینــه اضافه تحمیلی به تولیدکنندگان از محل واردات ویســکوز )ماده 
اولیه تولید( گالیه مند اســت. وی با اشــاره به اختصــاص ارز مبادله ای به 
ویســکوز و پنبه به  عنوان مواد اولیه صنعت نســاجی می گوید: ویسکوز در 
داخل تولید می شــود و در مورد پنبه نیز بخشــی از نیاز کشــور از طریق 

تأمین می شود. واردات 
صفری با اشــاره به مشکل کســر تخلیه در مورد ویســکوز وارداتی، ادامه 
می دهد: وقتی ویســکوز وارد گمرک ایران می شــود، مدتی طول می کشد تا 
ترخیص شــود. در این مدت رطوبت ویسکوز کاهش می یابد و در نتیجه وزن 
کاالی ترخیص شــده با وزن تجاری عنوان شده در اسناد کاال متفاوت خواهد 
بود. به  این ترتیب حدود 80 درصد کاالی ترخیص شــده دارای مشــکل کسر 
تخلیه خواهد بود که فشــار زیادی را به تولیدکنندگان وارد می کند و باید برای 

رفع تعهد ارزی، بابت آن به بانک مرکزی مابه التفاوت پرداخت کنیم.
بــه گفته ایــن تولیدکننده، گاهی این اتفاق در مورد پلی اســتر که با ارز 
آزاد وارد می شــود نیز می افتد و هر چقــدر اعتراض می کنیم گمرک اعالم 
می کند که مالک ما، باســکول خروجی اســت و محاســبات بر آن اساس 
صــورت می گیرد. وی توضیــح می دهد: قبال محصوالت وارداتی توســط 
باســکول ها به  صورت دستی وزن می شد و مســئوِل درب خروج موضوع 
را قبول می کرد، ولی حاال کاال به وســیله باســکول های الکترونیکی وزن 
می شــوند و همین مســئله باعث ایجاد مشــکل برای تولیدکنندگان شده 
اســت. صفاری ادامه می دهد: اخیرا بخشــنامه ای صادر شده که بر اساس 
آن، تلورانــس باســکول در گمرک تا یک درصد مــورد قبول خواهد بود، 
در حالی کــه تلورانس باســکول حدود ۴ تا 5 درصد اســت. وی می گوید: 
برخی به شــوخی می گفتند که برای حل این مشــکل باید در گمرک روی 
محصــوالت وارداتی شــیلنگ آب گرفت، تا رطوبــت کاال افزایش یابد و 

شود. برطرف  تولیدکنندگان  مشکل 

واردات رسمی با تعرفه های ایراددار
عــدم حمایت دولتــی از تولیدکنندگان داخلی در مقایســه با حمایتی که 

کشــورهای دیگر از تولیدکنندگان خود می کنند، از دیگر مصادیق شکایت 
صنعتگران ایرانی اســت که معتقدند باعث پس رفت صنعت داخلی شــده 
اســت. ابوالفضل اطلســی، یکی دیگر از تولیدکنندگان محصوالت نساجی 
نیز با اشــاره به دامپینــگ کاالهای چینی در بازارهــای جهانی و حمایت 
دولــت چیــن از تولیدکنندگان این کشــور، می گوید: در این شــرایط اگر 
حمایت تعرفه ای از صنعتگران ایرانی وجود نداشــته باشد، نمی توانیم با این 
واردات رقابت کنیم، ولی مشکل اینجاست که واردات رسمی با تعرفه های 
ایراددار صــورت می گیرد. وی با بیان اینکه در گذشــته مقداری صادرات 
به عراق داشــتیم، گفــت: بازار عراق را هم ترک ها در دســت گرفته اند و 

تولیدکنندگان ایرانی این بازار را از دست داده اند.
اطلســی با تأکید بر لــزوم کنترل قاچاق محصوالت نســاجی از مبادی 
رســمی، معتقد اســت: یکی از اتفاقات بد در صنعت نساجی ایران، اعمال 
تعرفــه  ترجیحــی واردات کاال از ترکیه اســت که یک فاجعه محســوب 
می شــود. به گفته وی، این مســئله بــر وضعیت تولیدکننــدگان داخلی 
محصــوالت نهایی تأثیرگذار بوده و باعث شــده تقاضای خرید مواد اولیه 

یابد. نیز کاهش  از ما 

فقط به این فکر می کنیم که چطور دیرتر تعطیل شــویم
در شــرایطی که شــاهد افزایش واردات و قاچاق محصوالت نســاجی 
هســتیم برخــی تولیدکنندگان فقط به دنبال این هســتند کــه بتوانند در 
وضعیــت فعلی خود را حفظ کنند و تعطیلــی کارخانه را به تعویق بیندازند. 
سحر ســاجدنیا، مدیر تولید یک واحد نساجی در این مورد می گوید: حجم 
بســیار زیادی از کاالهــای وارداتی را در بازار داریــم و در حال حاضر به 
دنبال این هســتیم که کارخانه را طوری مدیریــت کنیم که دیرتر تعطیل 
شویم، زیرا اگر این روند ادامه یابد، واحدهای مختلف کارخانه یکی پس از 
دیگری تعطیل خواهند شــد. وی با اشاره به ورود پررنگ هندی ها به بازار 
نخ ایران، ادامه می دهد: اخیرا پیشــنهاداتی در مورد خرید نخ هندی  به ما 
شــده که قیمت این تولیدات پایین تر از نخ های چینی اســت و ما در حال 
بررســی این پیشنهادات هســتیم. به گفته ساجدنیا، تولید این نوع نخ ها در 
داخل نیز انجام می شــده، اما برخی واحدهای تولیدی به تعطیلی رسیده اند 
و در حــال حاضر قیمت نخ های هندی و چینــی پایین تر از قیمت تولیدات 

است. داخلی 
این گزارش حاکی اســت نگاهی به مشــکالت صنعت نســاجی نشــان 
می دهد بهبود وضعیت این صنعت نیازمند یک چاره اندیشــی جامع و همه 
جانبه است به طوری که مسائل مختلف از سیستم بانکی گرفته تا عملکرد 
گمرک اصالح شود و در نتیجه عالوه بر ایجاد رونق در این صنعت، شاهد 
بهبود ســهم صنعت در اقتصاد کشور و ایجاد ارزش افزوده باالتر باشیم. در 
عین حال با توجه به قابلیت باالی صنعت نســاجی در اشــتغال زایی، رونق 

این صنعت عاملی برای تقویت اشــتغال زایی در کشور خواهد شد.
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نمایی دیگر از حمایت های ناکام از تولید
چرا قوانین انبوه حمایت گرایی در ایران نتیجه عکس داده است؟

بررســی قوانین مربوط به حمایــت از تولید، 
در 6 قانون برنامه توســعه نشــان می دهد که 
اســتراتژی کلی اقتصاد ایــران اگرچه در ظاهر 
رویکــرد حمایت از تولید را مدنظر داشــته، اما 
در باطــن به دلیل نگاه بخشــی و بوروکراتیک، 
ایــن موضــوع پیگیری نشــده اســت. مرکز 
زیرپوســت  پژوهش های مجلس در گزارشــی 
حمایــت از تولیــد را بررســی کــرده اســت. 
ارزیابی های این نهاد پژوهشــی نشان می دهد 
که درک روشــنی از منافع ملــی و به تبع آن 
منافع جمعــی تولیدکنندگان در تصویب قوانین 

است. نداشته  وجود 
اقتصاد  استراتژی کلی  اقتصادنیوز،  به گزارش 
ایران اگرچه حمایــت از تولید را دنبال می کند، 
امــا در باطــن این گونه نیســت. تصویب انبوه 
قوانین حمایت گرا در ایــران نتیجه معکوس به 
دنبال داشــته است، این مشــکل به دلیل نگاه 
بخشــی و بوروکراتیک در تصمیم قوانین کشور 
اســت که ثمره آن به حمایــت از تولید منجر 
نمی شود. رویکردها و روش های حمایت از تولید 
در 6 قانون برنامه توســعه کشــور در گزارشی 
پژوهشــی بررســی شــد. ارزیابی روند قانونی 
حاکی اســت طی اجرای برنامه های توسعه ای، 
358 حکم مربوط بــه حمایت از تولید در انواع 
بیســت گانه رقم خورده است، اما نوع حمایت ها 
و بخش های حمایت شــده نشــان دهنده وجود 
»تشــتت آرا در سیاســت گذاران«، »نبود یک 
نگرش منظم و واحد درباره راهکارهای رشــد 

تولیــد داخلی«، »فقدان وجود یک اســتراتژی 
مشــخص توســعه صنعتی«، »نبــود یک نهاد 
نوع  تعیین کننــده  و  مدیریت کننــده  مرکــزی 
حمایت ها« اســت. بررســی ها نشــان می دهد 
تصویــب انبوه قوانین و مقررات صرفا بخشــی 
از منظومــه ضروری بــرای تحقــق حاکمیت 
قانون اســت و نه تنها برای حمایــت از تولید 
کافی نیســت، بلکه باید بســتر و زمینه اجرای 
»عادالنه و بی طرفانه« ایــن قوانین را در نظر 
داشــت تا بتوان به نتیجه مطلوب دست یافت. 
این تحلیل پژوهشــی نشان می دهد  یافته های 
زمانــی قوانین تصویب شــده بــرای حمایت از 
تولیــد بــه نتیجه مطلــوب خواهند رســید که 
از منافع  پارامتر »درک روشــن قانون گذار  سه 
تولیدکننــدگان«، »ارجحیــت منافــع ملــی و 
عمومی بــر منافع بخشــی« و »اعمال قوانین 
بدون تبعیض و اعمال سلیقه شخصی« در نظر 

شود. گرفته 
بگوییم دغدغــه اصلی  اگــر  نیســت  بیراهه 
این روزهــای سیاســت گذاران و قانون گذاران 
کشــور، حمایت از تولید ملی اســت؛ دغدغه ای 
که به بــاور تحلیلگــران اقتصادی بــا تقویت 
و »دانش بنیان« می توان  تولید »رقابت پذیــر« 
بهبود  را  اشتغال  به ویژه  اقتصادی،  شاخص های 
بخشــید و اقتصاد کشور را در مقابل شوک های 

داخلی و خارجی مصون نگه داشت.
پژوهش های  تازه تریــن گزارش »مرکــز  در 
مجلــس« روند حمایــت از تولید طــی برنامه 

اول تا ششــم توسعه مورد بررســی قرار گرفته 
اســت. براین اســاس انواع حمایت ها از تولید 
به 20 نوع دســته بندی شــده اند که عبارتند از 
حمایت هــای »ارزی«، »بیمــه ای«، »تامیــن 
»تضمین  »تشــکیالتی«،  »ترجیحی«،  مالی«، 
به  »دسترسی  »تعرفه ای«،  محصوالت«،  خرید 
»رســانه ای-تبلیغاتی«،  »دیپلماتیک«،  بازار«، 
»رقابت و تسهیل ورود«، »زیرساختی«، »فنی 
و آموزشــی«، »قضایی«، »کلــی«، »مالکیت 
»منطقه ای«  »مقرراتی«،  »مالیاتی«،  معنوی«، 
و »یارانــه نهاده ها«. یافته هــای این پژوهش 
حاکــی اســت کــه از مجمــوع )872( قانون 
مصوب در برنامه توســعه اول تا ششــم، 160 
ماده )حدود یک پنجم؛ 18 درصد( به حمایت از 
تولید اختصاص داده شــده است. بیشترین مواد 
حمایت از تولید در قانون برنامه چهارم توســعه 
)25 درصــد( و کمتریــن این نــوع حمایت در 
قانون برنامه اول )15 درصد( مقرر شــده است. 
عالوه بر ایــن، 358 حکم مربوط به حمایت از 
تولید در انواع 20 گانه در 6 قانون برنامه توسعه 
وجود دارد که بیشــترین احکام حمایت از تولید 
در قانــون برنامه چهارم توســعه )98 حکم( و 
کمتریــن احکام با هدف مــورد بحث در قانون 
برنامه اول توســعه )11حکم( مقرر شده است. 
ارزیابی ها نشــان می دهد بیشترین نوع حمایت، 
»حمایــت از طریق تامین مالــی« در مجموع 
79 حکــم؛ 22 درصد و کمتریــن نوع حمایت، 
»حمایــت دسترســی به بــازار« در مجموع 2 
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حکم؛ یک درصد بوده اســت. بــه این ترتیب، 
به لحاظ کمــی، قانون گــذاران در برنامه های 
شــش گانه، حدود یک پنجــم از احکام حمایت 
از تولیــد را بــه تامین مالی به ویــژه از طریق 

تســهیالت بانکی به تولید اختصاص داده اند.

بیست گانه حامیان 
از راه های درک  این گزارش یکی  براســاس 
تولید،  از  نــوع حمایت سیاســت گذار  و تحلیل 
آسیب شناســی حمایت ها و بررسی نقش واقعی 
آنهــا در رونق تولید تبییــن رویکرد قانون گذار 
در این خصوص اســت. در نظام حقوقی ایران، 
ایــن رویکرد به ویــژه در قالب قوانیــن برنامه 
توســعه تجلی می یابد. دولت نیز باید براســاس 
ریل گــذاری کــه در بازه پنج ســاله از ســوی 
قانون گــذار صــورت گرفته اســت، برنامه ها و 
سیاســت های اعالمی را پیش برد. در این میان 
مقوله حمایت از تولید از منظرهای مختلف و در 
تقاطع علومی از جمله مدیریت، حقوق، سیاست 
و همچنیــن رویکردهای بین رشــته ای به ویژه 
اقتصاد سیاســی و حقوق اقتصــادی طبقه بندی 
می شــود. در این پژوهش، 20 نوع حمایت که 
در متــن احکامی برنامه های پنج ســاله اول تا 
ششم مطرح شده اند، اســتخراج و بررسی شده 
اســت. حمایت اول، »حمایت ارزی« است که 
منظور از آن حمایت از تولید و ســرمایه گذاری 
از طریــق تخصیص ارز با نرخــی کمتر از نرخ 
بازار آزاد یا تســهیالتی بــرای نقل و انتقاالت 
ارزی اســت. در گام دوم »حمایــت بیمه ای« 
قــرار دارد که هرگونه کمک دولت به پوشــش 
گسترده تر بیمه ای و ارائه خدمات بیمه ای برای 
حمایــت از تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی با 
بیمه محصوالت  ماننــد  بیمه ای  عنوان حمایت 
کشاورزی را شــامل می شود. شــایع ترین نوع 
حمایــت از تولید توســط دولت هــا، از طریق 
»حمایــت تامیــن مالــی« به ویــژه از طریق 
تســهیالت بانکی صورت می گیرد؛ تســهیالتی 

که براســاس اولویت ها، نیازها و سیاســت های 
هــر دولت به بخش هــا یا همه کســب وکارها 
اختصاص می یابد. این نــوع حمایت که در پله 
ســوم حمایتی قرار گرفته به منظور پشتیبانی از 
تولید، به کارگیری امکانات تولیدی داخل کشور 

و حمایت از تولیدات داخلی انجام شــده است.
در مــواردی دیگری هم دولت مکلف شــده 
اســت در راســتای حمایت از تولید، رویه های 
تبعیض آمیــز و ترجیحی به نفــع تولیدکنندگان 
داخلــی را در پیش بگیرد که بــه آن »حمایت 
ترجیحــی« گفته می شــود. مــواردی از قبیل 
مکلــف بودن دولــت به خریــد از داخل )ماده 
)87( قانــون برنامــه ســوم توســعه(، یکی از 
اســت.  بوده  ترجیحی  حمایت های  مهم تریــن 
از حمایت  نوع  پنجمین  »حمایت  تشــکیالتی« 
آنچه  این گزارش  براســاس  محسوب می شود. 
بســیار در کشور شایع اســت، ایجاد کمیسیون، 
شورا، ســازمان و نهاد برای پیشبرد امور است 
که به ُکندی صــورت می گیرد. حمایت از تولید 
نیز یکی از ضرورت هایی اســت که همواره در 
تشــکیل و تاســیس انواع نهادها مــورد توجه 
به عنوان  از آن  قرار گرفتــه کــه  قانون گــذار 
حمایت تشکیالتی یاد شده است.اما در موادی، 
حمایت دولت از تولیــد از طریق تضمین خرید 
»حمایت  می گیرد.  صــورت  داخلی  محصوالت 
تضمین خرید محصوالت« که در ششــمین نوع 
حمایتی قرار گرفته در ســال های گذشته بیشتر 
تعرفه ای« و  اســت. »حمایت  بوده  توجه  مورد 
»حمایت دسترســی به بازار« به ترتیب هفتمین 
و هشــتیمن نوع حمایــت از تولیدکنندگان در 
اقســام  تعرفه ای  در حمایت  کشــور هســتند. 
مختلفــی از تعییــن تعرفــه حقــوق گمرکی و 
ســود بازرگانی برای حمایــت از تولیدکنندگان 
داخلــی تعریف شــده، این در حالی اســت که 
برای  بازار، تمهیداتی  به  در حمایت دسترســی 
تولیدکنندگان کاالها و خدمات به دسترســی و 
مذاکره تجاری با خریــداران بالقوه محصوالت 

از ســوی دولت فراهم شــده اســت. »حمایت 
دیپلماتیک« هم در مــواردی که در حمایت از 
تولید داخلی در عرصــه بین المللی و منطقه ای 
نیاز بــه رایزنی و مذاکره وجــود دارد، وزارت 
امــور خارجــه و نهادهــای مربوطه بــه یاری 

آمد. خواهند  تولیدکنندگان 
دهمیــن نوع حمایــت »حمایت رســانه ای- 
تبلیغاتــی« اســت کــه براســاس آن گاهــی 
مفادی  توســعه،  برنامه  قوانین  در  قانون گــذار 
رســانه ای-تبلیغاتی  حمایتی  رویکردهای  به  را 
از تولیــد اختصاص می دهد. البتــه با توجه به 
آنکــه قانون گذار نمی توانــد در چارچوب قانون 
اساســی، مســتقیما تکلیفی را برای صداوسیما 
مقــرر کند، اتخاذ و اجــرای چنین حمایت های 
رســانه ای نیازمند هماهنگی های کالن سیاسی 
است. »حمایت رقابت و تسهیل ورود داوطلبان 
از  بازارهای مورد عالقه« یکی  کســب وکار به 
موثرتریــن راهکارها برای رقابتی کردن اقتصاد 
محسوب می شــود که یازدهمین نوع حمایت از 
تولیدکنندگان اســت. در جایگاه بعدی »حمایت 
زیرســاختی«، »حمایــت فنی و آموزشــی« و 
»حمایــت قضایی« قــرار دارد. در مواردی که 
قانون گــذار از طریــق مکلف کــردن دولت به 
ایجــاد تاسیســات و زیرســاخت  های فیزیکی 
و اجرای طرح های زیرســاختی بــه حمایت از 
تولیــد می پردازد، با عنوان حمایت زیرســاختی 
دسته بندی شده است. همچنین هر نوع حمایت 
از تولیــد و ارتقای دانش و فنــاوری، آموزش 
متخصص،  کارشــناس  اعزام  انســانی،  نیروی 
تدابیــر تحقیقاتــی و پژوهشــی و به طور کلی 
امور مربوط به ارتقــای فناوری تولید، در زمره 
حمایت های فنی و آموزشــی قرار گرفته اند. در 
موارد معــدودی هم در قوانین برنامه توســعه، 
تکالیفی برای قــوه قضائیه در جهت حمایت از 
با  سرمایه گذاران و تولیدکنندگان مقرر شده که 
عنوان حمایت قضایی از آنان یاد شــده است.از 
ســوی دیگر برخی مفاد حمایتی قوانین توسعه 
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حاوی احــکام دقیق و قابل ارزیابی نیســتند و 
اغلــب ضمانت اجرای روشــنی هم ندارند و به  

می شوند. محسوب  کلی«  »حمایت  نوعی، 
در واقع در این نوع احکام قانونی، سیاست هایی 
در قالب جمالتی کلی بیان می شــوند که دقیقا 
آنها حکمــی الزم االجرا و تکلیفی  از  نمی توان 
عینــی بــرای دولت اســتخراج کــرد. یکی از 
مشــخصه های اصلی حمایت »کلی« آن است 
کــه حکم به گونه ای تنظیم شــده که نمی توان 
ارزیابی عینی و قابل ســنجش و همچنین قابل 
اجماع توســط صاحب نظــران، قانون گذاران و 
مجریان، از اجرا یــا عدم اجرای آن حکم ارائه 
داد. بــه  عبارت دیگر، اصطالحاتــی نامفهوم یا 
تفســیرپذیر، غیرقابل سنجش یا بدون شاخص، 
مبهم یــا دارای مفاهیم مختلف و قابل بیان در 
همه زمان ها و مکان ها به کار برده می شــود که 
قابلیت اجرایی ســازی آنها به شدت محل تردید 
اســت. »حمایت از مالکیــت معنوی« نیز یکی 
دیگر از روش های پشــتیبانی از تولید محسوب 
می شــود که به نوعــی حمایت از نشــان های 
تجــاری و همچنین مالکیت معنوی ثبت شــده 
مالیاتی«،  اســت. »حمایــت  اقتصادی  فعاالن 
»حمایــت مقرراتی«، »حمایــت منطقه ای« و 
»حمایت یارانه نهاده هــا« ۴ ضلع آخر حمایت 
از تولیدکننــدگان هســتند. در حمایت مالیاتی 
انــواع تخفیف هــا، معافیت هــا و بخشــودگی 
مالیاتی در قوانین بــه منظور حمایت از فعاالن 
اقتصادی در نظر گرفته شــده است. اما یکی از 
مهم ترین تمایزهــا و کارکردهای قانون برنامه 
توســعه، مکلف کــردن دولت بــه تهیه و ارائه 
لوایح و دیگر مقرراتی است که با اهداف خاص 

می گیرد. صورت  برنامه ای 
در موضــوع حمایت از تولید نیز بســیاری از 
مــواد قوانین برنامه توســعه، ارائه لوایح خاص 
یا تدوین و ابــالغ برنامه های خاص حمایتی از 
سوی دولت را پیش بینی کرده اند. مجموع چنین 
تدابیری با عنوان»حمایت مقرراتی« دسته بندی 

شــده اســت. در »حمایــت منطقــه ای« هم 
قانون گذار به منظــور جبران عقب ماندگی برخی 
مناطق محروم کشــور و برقــراری تعادل های 
منطقه ای، سیاســت هایی را بــا رویکرد تبعیض 
مثبــت اعمــال می کند. این رویــه درخصوص 
تدابیــر حمایتی خــاص درخصــوص تولید نیز 
صورت می گیرد. اما در بیســتمین نوع حمایتی، 
انواع و اقســام یارانه ها برای نهاده هایی که در 
ارتقای تولید ملی به تولیدکنندگان و  راســتای 
فعاالن اقتصاد گام برداشــته، تعلق می گیرد که 
در دســته بندی »حمایت یارانــه نهاده ها« قرار 
گرفتــه اســت. یافته های این گزارش نشــان 
می دهــد قوانین تصویب شــده برای حمایت از 
تولیــد برای اینکه بــه نتیجه مطلــوب مدنظر 
برســد، به محیط و شــرایط خاصی نیاز دارد؛ 
شــرایطی که باید برای رســیدن به آن به سه 
پارامتر توجه بیشــتری شــود. در وهله نخست، 
قانون گذار باید درک روشنی از منافع ملی و به 
تبع آن، منافع جمعی تولیدکنندگان داشته باشد 
و این منافع برای وی قابل تشــخیص اســت. 
در وهلــه دوم؛ گروه هــای منفعت جوی خاص 
در تصویب  رانت جویان(  و  )بخش های غیرمولد 
و اجرای نابرابر ایــن قوانین و مقررات، اعمال 
نفوذ و فشــار نکنند و باالخره در وهله آخر؛ قوه 
مجریه و نظام اداری نیز بدون تبعیض و اعمال 
ســلیقه شــخصی، قوانین را اعمال کنند، یعنی 
قوانیــن به صورت برابر برای همه اجرا شــوند. 
اما جدای از مســائل مربوط بــه کیفیت قوانین 
در نظــام قانون گذاری ایــران از لحاظ رعایت 
اصول قانون گذاری در مراحل پیش از تصویب، 
در حیــن تصویب و پــس از تصویب، می توان 
عدم تحقق اراده قانون گذار در حمایت از تولید 
را از منظر اقتصاد سیاســی نیز مورد توجه قرار 
داد. به نظر می رسد مشکل اصلی در کشورهایی 
نظیــر ایران، به بســتر و ســاختار انگیزه های 
سیاســی و اقتصادی بازمی گردد؛ بــه این معنا 
که اگر احتمال برود یک قانون یا مقرره، منافع 

سیاســی و اقتصادی صاحبان قــدرت را تهدید 
کند آن قانــون یا به تصویب نمی رســد و اگر 
هم تصویب شــود، به نحو مناسب پیاده یا واقعا 
اجرایی نمی شــود و بهانه های متعدد برای اجرا 

نشدن آن مطرح می شود.
برعکــس، اگر یک قانون یا مقرره ای با منافع 
محســوس ذی نفعان سیاسی کلیدی و مجریان 
قانون همسو باشــد، احتمال باالیی وجود دارد 
کــه تنفیذ و اجرا شــود. وقتی قوانیــن با ابهام 
و قابلیت تفســیرهای متعدد تدوین می شــوند، 
این احتمــال وجود دارد که به نحو گزینشــی، 
مطابق با منافع سیاســی و اقتصادی شــخصی 
و گروهی، اجرا شــوند. به عبارت روشــن تر، در 
چنین حالتی، اجرای قوانین در بســتر ســاختار 
انگیزش سیاسی و اقتصادی معنا پیدا می کند و 
این منافع سیاســی و اقتصادی است که تعیین 
می کند کــدام قانون اجرا شــود و کدام قانون 
اجرا نشــود. نتیجه اینکه در کشورهای در حال 
به فقدان  ایران، مشــکل اصلی  توســعه مانند 
حاکمیت قانــون بازمی گــردد. حاکمیت قانون 
به معنای این اســت که قوانین، شــفاف و قابل  
پیش بینی باشــند و به نحوی برابــر بر همگان 
بــدون توجه به درجه نفوذ و قدرت سیاســی و 
اقتصادی اشخاص اعمال شــوند. مسئله دیگر، 
به ظرفیت و توانایی حکومت مربوط می شــود؛ 
دولت های ضعیف و فاقد ظرفیت که نمی توانند 
خدمــات و حمایت های ضــروری را در اختیار 
جامعه بگذارند، یکی از علل اصلی کم رشدی و 
بدون  می شوند.  محسوب  کشورها  عقب ماندگی 
نظام اداری قوی و ســالم، مقــررات و اجرای 
آنها به درســتی صورت نمی گیــرد و بنگاه های 
اقتصــادی به ســختی و با هزینه زیــاد قادر به 
فعالیــت هســتند. عالوه بر این، بــدون وجود 
دادگاه هــای صالــح و کارآمد، هیــچ تضمینی 
نیســت که کارآفرینان و نوآوران موفق شــوند 
پاداش زحمــات و ایده های نو خود را مطالبه و 

کنند. دریافت 
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صعودایراندرشاخصرقابتپذیری
مجمع جهانی اقتصاد اعالم کرد

مجمــع جهانی اقتصــاد از صعــود ایران در 
نردبــان رقابت خبر داد. براســاس گزارش این 
نهاد، ایــران در شــاخص رقابت پذیری جهانی 
7پله جهش داشته و از رتبه 76 در سال گذشته 
میــادی به رتبه 69 در ســال 2017 رســیده 
است. در بررسی اخیر وضعیت 137 کشور رصد 
13کشــور حوزه خاورمیانه  از میان  شده است. 
8 گزارش شده  و شــمال آفریقا، جایگاه ایران 
اســت. جزئیات گزارش نشان می دهد ایران در 
ارکانــی مانند اندازه بازار و محیط اقتصاد کان 
بهتریــن وضعیت را دارد. امــا در کارآیی بازار 
نیروی کار و پیشــرفته بودن بازار مالی وضعیت 

ایران مطلوب گزارش نشده است.
 )WEF( گــزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد
نشــان می دهد ایران در شاخص رقابت پذیری 
جهانی 7 پله جهش داشــته اســت. بر اســاس 
 ،)2017-2018( یافته  انتشــار  گزارش  آخرین 
ایران از رتبه 76 در ســال گذشــته به رتبه 69 
از میان 137 کشــور مورد بررســی ارتقا یافته 
و از میان 13 کشــور حوزه خاورمیانه و شمال 
آفریقا در جایــگاه 8 قرار گرفته اســت. بهبود 
رتبه ایران در این شــاخص را بیش از هر چیز 
می توان متاثر از برجام و ایجاد امید به آینده ای 
روشن برای مبادالت و همکاری های اقتصادی 
ایــران و کشــور های غربی دانســت. در میان 
12 رکــن اصلی شــاخص رقابت پذیری جهانی 
)GCI(، ایران در ارکان کارآیی بازار نیروی کار 
)رتبه 130( و پیشــرفته بودن بازار مالی )رتبه 

128( بدترین وضعیــت و در ارکان اندازه بازار 
)رتبــه 19( و محیط اقتصــاد کان )رتبه 44( 
بهترین وضعیت را دارد. مقایســه رتبه امســال 
ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی با 5 سال 
گذشته نشان می دهد که این رتبه هم به لحاظ 
عددی و هم دامنه، جهش قابل توجهی داشــته 
و در جایــگاه بهتری قرار گرفته اســت. امتیاز 
رقابت پذیری کشــورها نیــز در گزارش مجمع 
جهانــی اقتصاد بین 1 تا 7 تعیین می شــود که 
ایران در گزارش امسال امتیاز 4.27 را دریافت 
کرده که باالترین امتیاز از ســال 2010 تاکنون 

است.
GCI شــامل 137 کشــور  گزارش امســال 

اســت که رتبــه آخــر متعلق به یمن اســت. 
چــاد و موزامبیــک در رتبه هــای 135 و 136 
جدول قرار دارند. در گزارش امســال سوئیس، 
آلمان،  آمریکا، ســنگاپور، هلند،  ایاالت متحده 
هنگ کنگ، ســوئد، بریتانیــا، ژاپن و فناند در 
رتبه های اول تا دهم قرار دارند. از کشــورهای 
همســایه ایران، بهترین رتبه مربوط به امارات 
متحــده عربی )رتبه 17( اســت. همچنین قطر 
رتبه 25، عربســتان ســعودی رتبه 30، بحرین 
رتبــه 44، کویت رتبــه 52، ترکیــه رتبه 53، 
عمــان رتبــه 62 و اردن رتبــه 65 را به خود 
اختصاص داده است. در میان اقتصادهای مهم 
جهــان، چین نیز با یک پلــه صعود رتبه 27 را 
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کسب کرده است.
بر اســاس این گــزارش که از ســوی »هما 
پــروژه  همــکار  و  کارشــناس  شــریفی«، 
رقابت پذیــری تنظیــم شــده، مجمــع جهانی 
اقتصاد هر سال کشورهای مختلف را بر اساس 
توان رقابت پذیری مورد ارزیابی قرار می دهد و 
نتایج این ارزیابی را در قالب گزارش »شاخص 
رقابت پذیــری جهانــی« منتشــر می کند. این 
شــاخص تا ســال 2008 برای ایران محاسبه 
نمی شــد، اما از این سال به بعد و به همت اتاق 
بازرگانــی ایران، اطاعات این شــاخص برای 
ایران گردآوری و برای مجمــع جهانی اقتصاد 
ارســال شــد و به این ترتیب بــرای اولین بار 
ایران در رتبه بندی گزارش سال 2009 شاخص 
رقابت پذیری جهانی قرار گرفت و تاکنون در 8 
گزارش پیاپی ســاالنه مورد ارزیابی قرار گرفته 
است. رقابت پذیری شــاخص مهمی است؛ زیرا 
رقابت حرف نخســت اقتصاد امروز جهانی است 
و از کوران رقابت اســت که منفعت خریداران و 

می شود. حداکثر  شرکت ها  سود 
بر خاف بسیاری از متغیرهای مهم اقتصادی 
مانند نرخ تورم و نرخ بیکاری که برای انتشــار 
آن داده های صریح وجــود دارد، رقابت پذیری 
متغیری اســت کــه برای محاســبه آن باید از 
روش های غیرمســتقیم و ضمنی بهره جســت؛ 
رقابت پذیری جهانی  اســاس شــاخص  این  بر 
)GCI( از 12 رکن اصلی تشــکیل شــده است 
که با احتســاب معیارهای فرعــی، در مجموع 
می توان گفت 114 معیار در محاســبه شاخص 
رقابت پذیری جهانی تعیین کننده هســتند. حدود 
دوســوم از این متغیرها بر اساس نظرسنجی از 
و یک سوم  اقتصادی  بنگاه های  اجرایی  مدیران 
باقیمانده بر اســاس داده های آماری کشــورها 

می شوند. اندازه گیری 
)WEF( ســطح  اقتصــاد  مجمــع جهانــی 
رقابت پذیــری کشــورها را منعکس کننده توان 
آنها در تامین و افزایــش رفاه برای اتباع خود 

می داند. بر این اســاس رقابت پذیری بر اساس 
تعریف می شــود و  اقتصادی کشــورها  رفــاه 
سرمایه گذاری های  با  متناســب  اقتصادی  رفاه 
اقتصــادی انجام شــده در کشــورها افزایش 
می یابــد؛ بنابرایــن هر عاملی که باعث شــود 
)مثل  نشــود  انجــام  جدیــد  ســرمایه گذاری 
رقابت پذیری محســوب  مانع  یــک  تحریم ها( 
می شــود؛ بــرای مثــال کاهــش هزینه های 
مبادالتــی کشــور از حیث عــدد و رقم باعث 
افزایش واردات کاالهای ســرمایه ای، افزایش 
مختلف  زمینه های  در  خارجی  ســرمایه گذاری 
ایرانی  و در نهایت ســبب بهبود رفاه خانــوار 
می شــود. می تــوان این گونه عنــوان کرد که 
صعــود 7 رتبــه ای جایگاه ایــران در گزارش 
ادراک  و  برداشــت  بیانگــر  رقابت پذیــری 
شــخصی مدیران و فعاالن اقتصادی از محیط 
اقتصادی و فضای کسب و کار است، بر اساس 
به  اســت کــه مدیران نســبت  ادراک  همین 
سرمایه گذاری و توســعه فعالیت های اقتصادی 

می کنند. اقدام  خود 
رتبــه ایران در ارکان شــاخص رقابت پذیری 
جهانی حاکی از این اســت که در ارکان ثبات 
بیشــترین  نوآوری  و  نهادهــا  اقتصــاد کان، 
نوســان رتبه و در ارکان اندازه بازار، بهداشت 
و آمــوزش ابتدایی، کارآیی بــازار نیروی کار و 
می شود.  مشاهده  تغییرات  کمترین  زیرساخت ها 
ایران در رکن اندازه بازار همواره جایگاه خوبی 
در جهــان و منطقه داشــته و روند رو به بهبود 
مســتمری در آموزش عالی و حرفه ای مشاهده 
بدون  تقریبا  و  همیشــگی  چالش های  می شود. 
تغییر در ارکان کارآیی بازار کار، پیشرفته بودن 
بازارهــای مالــی، کارآیی بــازار کاال، آمادگی 
تکنولوژیــک و زیرســاخت ها و روند نزولی در 
ارکان نــوآوری و پیشــرفته بــودن بنگاه های 
تجاری نشان از عدم توجه و تاش موثر دولت 

این حوزه ها است. بهبود وضعیت  در 
مقایســه ارکان مختلف رقابت پذیری ایران با 

پایین ترین کشور  و  باالترین کشور )ســوئیس( 
رقابت پذیری جهانی  رده بندی  در جدول  )یمن( 
نیز نشــان می دهد که ایــران در رکن »اندازه 
بــازار« که مجموع بازار داخلــی و صادراتی را 
شــامل می شــود همواره باالترین امتیاز را در 
بین کشــورهای منطقه و حتی در بســیاری از 
داده است؛  اختصاص  به خود  پیشرو  کشورهای 
حتی ایران نســبت بــه ســوئیس در وضعیت 
بهتری قرار دارد، با ایــن وجود به دلیل ضعف 
در دیگــر ارکان، نتوانســته ایم به خوبی از این 
فرصــت بهره ببریم و جایگاه خــود را از منظر 
رقابت پذیــری جهانی آنچنان که باید و شــاید، 
ارتقا دهیم. در دو رکــن »کارآیی بازار نیروی 
کار« و »کارآیــی بازار کاال« ما کمترین فاصله 
را بــا یمن که در انتهای جــدول رقابت پذیری 

داریم. قرار گرفته است، 
بر اســاس این گزارش، »دسترســی به منابع 
مالی« با اختاف قابل توجه به ســایر گزینه ها 
مهم ترین مشــکل پیش روی کســب و کار از 

است. اقتصادی  فعاالن  نگاه 
»ناکارآمدی بوروکراسی دولتی«، »عدم ثبات 
در سیاســت های دولت«، »نبود زیرساخت های 
کافی«، »تورم« و »فساد« به ترتیب دومین تا 
پنجمین مشــکل مهم از دید فعاالن اقتصادی 
ذکر شده اند. مقررات دست و پاگیر نیروی کار، 
مقــررات ارزی، نرخ مالیات، عدم رعایت اصول 
اخاقی ازســوی نیروی کار، نبود ظرفیت کافی 
برای نوآوری، کمبود نیــروی کار تحصیلکرده، 
مقــررات مالیاتی، عدم ثبات در دولت، دزدی و 
خیانت و ســامت عمومی پاییــن در رده های 
بعــدی مشــکات کســب و کار قــرار دارند. 
همچنین میانگین نتایج ســوال ویژه در 7 دوره 
گذشته نشــان می دهد دسترســی منابع مالی، 
عدم ثبات در سیاســت گذاری، تورم، ناکارآمدی 
بوروکراسی دولتی و عرضه ناکافی زیرساخت ها 
به ترتیب در اولویت موانع کســب و کار از دید 

بوده اند. کشور  اقتصادی  فعاالن 
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سهمبلوچهاازصنعت،پشتدرهایگمرک
گزارشی از آخرین وضعیت راه اندازی بافت بلوچ 

کارخانه بافت بلوچ تا چند ســال پیش تمام سهم سیستان و بلوچستان از 
صنعت در ایران بود. بافت بلوچ که بیش از 40 سال سابقه فعالیت دارد در 
ســال های نخستین تولید شاهد اشــتغالزایی 2 هزار و 400 نفر بوده است. 
تاثیر وجود این کارخانه بر رونق اقتصادی، صنعتی و اشــتغالزایی ایرانشهر 
تا اندازه ای اســت که هنوز بعد از گذشت حدود 10 سال از بحران های این 
کارخانه کســی نتوانســته برای آن جایگزینی پیدا کند. کارخانه بافت بلوچ 
ایرانشــهر در سال 55 در شهرستان ایرانشهر راه اندازی شد و در زمان اوج 
فعالیــت حدود 2 هزار و 400 نیرو در آن مشــغول بــه فعالیت بودند. این 
کارخانه در ســال 87 دچار آتش ســوزی و واحدهای ریسندگی آن به طور 

کامل تعطیل و فعالیت بافندگی و رنگ آمیزی آن محدود شــد. 
از ســال 94واحدهای ریسندگی آن فعال شده و هم اکنون حدود 400نفر 
در آن مشغول کارند. ایرانشــهر کارخانه و صنعت دیگری در وسعت بافت 
بلوچ ندارد و ســازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می تواند در مناطق 
محــروم با هدف ایجاد اشــتغال و واگذاری کارخانه بــه بخش خصوصی 
ســرمایه گذاری کند. با احتساب این موارد قرار شــد پروژه نوسازی بافت 
بلوچ به ایدرو واگذار شــود؛ پروژه ای که راه اندازی دوباره آن بدون شــک 
طــرح خنده ای بر صورت بلوچ هایــی که به دلیل نبود تعادل در ســاختار 

کشید. خواهد  هستند،  بیکار  توسعه 

ایدرو، مسئول نوسازی بافت بلوچ
چنــدی پیش منصــور معظمی در این باره به »گســترش صنعت« گفت: 
ماشــین آالت جدید ریســندگی و بافندگی که با فنــاوری روز دنیا پس از 
گشــایش های بین المللی که از ناحیــه توافقنامه برجام اتفــاق افتاده بود 
ســریع سفارش داده و تهیه شده و در حال انتقال برای استقرار در کارخانه 
بافت بلوچ است. معظمی با بیان اینکه بافت بلوچ یکی از پروژه های بزرگ 
سازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران در راستای ماموریت نوسازی و 
احیای صنایع فرســوده اســت، توضیح داد: احیای دوباره این واحد نساجی 
عاوه بر ایجاد اشــتغال نقش بســیار مهمی در رونــق اقتصادی منطقه و 

ایرانشهر دارد. مردم محروم 

ایجــاد خط ریســندگی جدید جایگزین خطوط ریســندگی شــده که در 
آتش ســوزی ســال 87 از بین رفته بود و این خــط می تواند محصوالتی 
تولید کند که به کشــورهای منطقه صادر شــود همچنین بازســازی سالن 
چاپ و تکثیر و طرح ســالن بافندگی جدید ســهم قابــل توجهی از صنایع 
نســاجی را به خود اختصاص می دهد. معظمی گفت: مجوز انبار اختصاصی 
گمرک به منظــور ضد عفونی کردن پنبه های وارداتی هم دریافت شــده 
اســت. درحال حاضر 124 نفر در کارخانه بافت بلوچ فعالیت می کنند که با 
راه اندازی خط ریســندگی 200 تا 250 نفر به این تعداد افزوده می شــود. 
وی در ادامــه توجه به بازارهای منطقه ای را در اشــتغال جوانان یادآوری 
کرد و گفت: صنعت نســاجی اگرچه امروز در کشور ما با مشکات فراوان 
روبه رو اســت و از گذشــته پرافتخار خود فاصله گرفته ولی با وجود صنایع 
پتروشــیمی در کشــور و زمینه های تولید پنبه می تواند یکی از سریع ترین 
صنایعی باشــد که برای جوانان اشــتغال بیافریند به شرطی که حلقه های 

تولیــد آن را خیلی زود در داخل تکمیل کنیم.

انتظار در  بلوچ ها همچنان 
در حالی که گفته های معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت امید بســیاری 
را در دل پر درد بلوچ ها به وجود آورد اما هنوز خبری از ماشــین آالتی که 
وعده آن داده شــده بود، نیســت. معظمی گفته بود ماشین آالت مورد نیاز 
ســفارش داده شــده و به کارخانه می آید. با این حال در روزهای گذشته 
خبر از توقف ماشــین آالت بافت بلوچ در گمرک کشور آمد. به عبارتی این 
بار مســئوالن وعده خود را عملی کردند اما کار در جای دیگری به دســت 
دیگری معطل شده اســت. نماینده مردم ایرانشهر در این باره گفت: روزنه 
امیــدی برای بهبود وضعیت کارخانه بافــت بلوچ و حل بحران بیکاری در 
این شهرســتان وجود دارد که اگر دولــت حمایت های خود را انجام ندهد، 

از بین می رود. 
محمدنعیــم امینی فر درباره وضعیت کارخانه صنایــع بلوچ به ایلنا گفت: 
ضعف مدیریتی و همچنین مشکات ســریالی صنعت نساجی ایران باعث 
شــد که کارخانــه بافت بلوچ از رســالت اصلی خود یعنی ایجاد اشــتغال 
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پایدار در استان سیستان و بلوچســتان بازبماند. او با یادآوری اینکه پروژه 
ســاخت کارخانه بافت بلوچ ازجمله طرح هایی بود که بهره برداری از آن با 
نخستین ســال های پس از پیروزی انقاب اسامی مقارن بود، ادامه داد: 
در نگاه کان باید گفت که متاســفانه برای بهبود وضعیت نســاجی ایران 
هیچ برنامه مدونی نداریم و با تخصیص ســرمایه های نامناســب و تزریق 
پول هــای بدون برنامه وضعیت موجود را نامناســب تر می کنیم در صورتی 
کــه می توان با یک برنامه ریــزی بلندمدت وضعیت را بهبود بخشــید. در 
کارخانــه بافت بلوچ زمانی حدود 3 هزار کارگر فعالیت می کردند اما اکنون 
بــا کمتر از 200 کارگــر فعالیت می کند و این یعنی در وضعیت مناســبی 

 . نیستیم
امینی فــر راه برون رفت بافت بلوچ از وضعیــت فعلی را مدیریت یکپارچه 
خوانــده و افزود: با توجه به وضعیت کنونی کارخانه بافت بلوچ مســئوالن 
استانی در دیدار با مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت برای برون رفت 
از وضعیــت کنونی کارگران برنامه ریزی هایــی را انجام داده اند و در آینده 
در صورت حمایت دولت می توان به مدیریت یکپارچه کارخانه دســت پیدا 
کرد. کاشــت پنبه در مزارع اطراف کارخانه می تواند نخستین گام در بهبود 
وضعیت کنونی باشــد اما قبل از آن باید دســتگاه های ریسندگی که مدتی 
اســت در کمرگ مانده در اختیار کارخانه قرار بگیــرد. البته درصورتی که 

این دســتگاه ها وارد کشور نشود امکان برگشــت خوردن آنها وجود دارد. 
این موضوع می تواند اندک امید باقیمانده برای بهبود وضعیت این کارخانه 

را از بین ببرد. 
اســتراتژی کارخانه در گام نخست تولید پنبه و ریسندگی است. با توجه 
به همســایگی با کشور افغانستان، محصوالت بافت بلوچ می تواند مشتری 
خوبی داشــته باشــد. امینی فر به روند بحرانی شــدن کارخانه بافت بلوچ 
اشــاره کرده و گفت: می توان ریشــه وضعیت کنونی کارخانه را در دولت 
پــس از جنگ یافــت که قســمتی از کارگران را بازخریــد کردند و پس 
از آن در دولــت احمدی نژاد این کارخانه به تعطیلی کشــیده شــد. دولت 
تدبیــر و امید این کارخانه را از فهرســت فروش خارج کــرد تا همچنان 
دولتــی بماند. ایــن نکته را باید اضافــه کنیم که این کارخانه مشــتری 
چندانی نداشــت. دولت تدبیر و امید 50 میلیارد تومان برای بهبود وضعیت 
کارخانه تخصیص داد که تاکنون نیمی از آن پرداخت شــده است. رئیس 
مجمع نمایندگان سیســتان و بلوچستان درباره آینده این کارخانه توضیح 
داد: ایــن کارخانه با برنامه ای مدون فعالیت می کرد و در ســال های دهه 
60 تــا میانه های دهه 70 چرخش خوبی داشــت. ما تــاش می کنیم در 
چنــد دوره با برنامه ریزی و حمایت دولت وضعیت کنونی را به ســال های 

بازگردانیم. طایی 
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کارسختدولتدوازدهمبرایایجاداشتغال
نگاهی به آخرین وضعیت بازار کار

در سال های 84 تا 92، کوچ جوانان در سن کار به 
نظام آموزش عالی عما منجر به انباشت متقاضیان 
کار شــد به گونه ای که در آن سال ها، با وجود ایجاد 
نشــدن شــغل باز هم نرخ بیکاری نوسان چندانی 
را تجربــه نکرد؛ حاال اما، بــازار کار ایران با هجوم 
متقاضیان مواجه شده و ساالنه باید حدود یک میلیون 

شغل جدید ایجاد شود.
شــکی در این موضوع نیست که ایجاد اشتغال و 
رفع مشــکات مرتبط با بیکاری یکی از مهم ترین 
اولویت هایی بوده اســت که در دولت یازدهم دنبال 
شد در حالی که ایجاد نشدن شغل در سال های قبل 
از آن، این موضوع را به چالشی برای دولت  یازدهم 
مبدل کرد آن هم در شرایطی که ویترین باقیمانده 
از فعالیت های دولت قبل، اقتصاد ضعیف و هیجانی 
آن بود که رکودی سخت، تورمی باال، تحریم هایی 
سنگین، افزایش بیکاری، ناپایداری در تصمیمات و 

فرار سرمایه گذاران را به نمایش می گذاشت.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در این شرایط 
مهم ترین گام دولت یازدهم، ایجاد پایداری الزم در 
حوزه اقتصاد کشــور تعریف شد که نمونه مشخص 
آن را می توان ایجاد ثبات و توازن در بازار های پولی 
و مالی از جمله بازار ارز ذکر کرد؛ یا به گفته اسحاق 
جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، دولت یازدهم 
با اتخاذ سیاست هایی در زمینه انضباط مالی و پولی و 
مدیریت نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی با وجود 
کاهش درآمدهای نفتی توانست ثبات را در شاخص 

های کان اقتصادی کشور نگه دارد و پایدار کند.
ایجاد اشتغال نیز از همان ابتدای کار دولت یازدهم 
مورد توجه قرار گرفت به طوری که تعداد شاغان 
از 20 میلیــون و 600 هزار نفر در ســال 91 به 21 
میلیون و 300 هزار نفر در ســال 92 افزایش یافت. 

در ادامه راه به نظر می رســد امضــای توافق نامه 
برجام با کشورهای 1+5،  افزایش تمایل خارجی ها 
به سرمایه گذاری در کشــور پس از برجام و تاش 
دولت برای کمک بــه واحدهای نیمه فعال یا راکد 
توانست اوضاع را به نحوی پیش ببرد که دولت تعداد 
شاغان را به 22 میلیون و 600 هزار نفر در سال 95 
افزایش دهد. این درحالی اســت که دولت های نهم 
و دهم بدترین عملکــرد را در این زمینه را در میان 
دولت های پس از جنگ حمیلی 8 ساله علیه ایران از 
خود به جا گذاشتند. بر اساس آمار مرکز آمار کشور، 
جمعیت شاغل کشور  در سال 1384 از 20.6 میلیون 
نفر به 21.1 میلیون نفر در سال 1386 رسیده است. 
این رقم در سال 1387 به 20.5 میلیون نفر کاهش 
داشته و در سال 1388 با کمی افزایش به 21 میلیون 
نفر رسیده است. دوباره این رقم تا سال 1391 روند 
کاهشی داشته و در سال 1392 به 21.3 میلیون نفر 

افزایش داشته است.
با توجه به وضعیت حاکم بر بازار اشتغال در کشور، 
دولــت یازدهم هرچند در ایــن بخش تا حد زیادی 
موفق عمل کرده ســت اما همزمان شدن افزایش 
تعداد بیکاران با افزایش شغل به گونه ای بوده است 
که بسیاری از مردم به آمارهای منتشر شده به دیده 
تردید نگریستند. همین موضوع موجب شد تا حتی 
مرکــز پژوهش های مجلس نیز در تیرماه امســال 
گزارشی تحلیلی در این بخش با استناد به آمارهای 

مرکز آمار ایران ارائه کند.
بر اساس این گزارش طی دوره )1385 تا 1392( 
به جز ســال های 1388 و 1389 در بیشتر سال ها 
تعداد بیکاران یا ثابت مانده و یا کاهش داشته است، 
اما در ســال های 1394-1395 تعداد شــاغان و 
بیکاران هر دو افزایش داشــته است و از آنجایی که 

جامعه به سیگنال های منفی و نقاط ضعف حساس تر 
اســت، لذا افزایش تعداد بیکاران طی دو سال اخیر 

نسبت به افزایش تعداد شاغان مشهودتر است.

چرایی همزمانی افزایش شغل 
و تعداد بیکاران

به نظر می رسد، با بهتر شدن اندک بازار اشتغال در 
کشور در دولت یازدهم، متولدین پرشمار دهه 60 به 
عنوان پرجمعیت ترین هرم سنی کشور که شغلی برای 
خود نمی یافتند و به همین دلیل به جمعیت غیرفعال 
کشور پیوســته بودند، بار دیگر در سال های اخیر به 
عنوان نیروی کار روانه بازار شــدند که این موضوع 
در آمارها خود را در قالب افزایش نرخ مشارکت خود 
را نشان می دهد. با این تفاوت که بیشتر این جمعیت 
که در آن زمان به دلیل گسترش فضای دانشگاهی، 
تحصیل را بر شــغل یابی بدون نتیجه برگزیده بودند 
حــاال تحصیل کرده هایی هســتند که به تناســب 
تحصیات خود، به دنبال شغل مناسب می گردند در 
حالی که عدم تناسب آموزش های دانشگاهی با نیاز 

بازار کار در ایران خود بر مشکات افزوده است.
بر اساس آمار منتشر شده مرکز آمار، نرخ مشارکت 
طی دهه 1384 تا 1390 همواره رو به کاهش بوده 
است. از ســال 1391 تا 1393 نرخ مشارکت تقریبا 
ثابت مانده و روند کاهشــی آن متوقف شده است و 
در ســال های 1394 و 1395 تاکنون نرخ مشارکت 
در حال افزایش بوده و برخاف روند یک دهه قبل 
از آن، جمعیــت غیرفعال کاهش یافته اســت. این 
موضوع موجب شــده است که تاش های دولت در 
زمینه ایجاد شــغل چندان که باید به چشم نیاید و 
همواره یکی از موضوعات انتقادی مطرح شــده در 

خصوص عملکرد دولت باشد.
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آمار های مرکز آمار از فصل بهار امســال نیز نشان 
می دهد که نرخ بیکاری از 12.4 درصد در پایان سال 
95 به 12.6 درصد در فصل بهار امسال افزایش داشته 
اســت، این افزایش در حالی رخ داده که بر اســاس 
برنامه ششم توســعه، نرخ بیکاری باید در چشم انداز 
ســال 1400 به 8.6 درصد کاهــش یابد. همچنان 
مهم ترین دلیل افزایش نــرخ بیکاری، افزایش نرخ 
مشارکت و ورود متقاضیان جدید به بازار کار، عنوان 
می شود. نرخ مشارکت در بهار امسال نیز 40.6 درصد 

اعام شده است.
با این حال به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه 
کشور، بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، 
در تابستان ســال جاری نرخ بیکاری 11.5 درصد و 
نرخ مشارکت 41 درصد شــده است. آمار ارائه شده 
از کاهش نرخ بیکاری در تابســتان امسال همزمان 
با افزایش نرخ مشارکت و امید به ادامه روند کاهش 
نرخ بیکاری در فصول آتی افق روشــن تری از را در 

این حوزه به نمایش می گذارد.
گزارش های منتشــر شده از سوی مرکز آمار ایران 
در خصــوص  تعداد دانش آموختگان دانشــگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی نشان می دهد که تعداد آنها 
در ســال 1395 به 9 میلیون و 638 هزار و 853 نفر 
رســیده اســت درحالی که این تعداد در سال 1390، 
6میلیــون و 361 هــزار و 291 نفر بوده اســت. به 
گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، بر این اساس تعداد 
دانش آموختگان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 

از سال 1390 تا سال 1395 با رشد ساالنه 8.7 درصد 
درمجموع طی این پنج سال 51.5 درصد رشد داشته 
است که ایجادکننده تقاضایی باال برای سال های آتی 
در بازار کار است به طوری که باید برای حضور آنها 
در بازار کار به عنوان متقاضیان شــغل، برنامه ریزی 

دقیقی انجام شود. 

زنان فعال تر شدند
همچنین آمارهــای این مرکز نشــان می دهد 
که طی ســال های 1394 و 1395 نه تنها خالص 
اشــتغال برای هر دو گروه زنان و مردان افزایش 
یافته است، بلکه سهم زنان در این خصوص بیشتر 
نیز بوده است. همچنین تعداد شاغلین بخش های 
مختلف اقتصادی را نشان می دهد که طی سالهای 
1384 تا 1395 ســهم بخش خدمات از اشــتغال 
رو بــه افزایش بــوده و از 44 درصد به 50 درصد 
رسیده اســت و باالترین ســهم را در بخش های 
اقتصادی به خود اختصاص داده است. سهم بخش 
کشــاورزی در طی این سال ها از 24 درصد به 18 
درصد کاهش داشته اســت و سهم بخش صنعت 
نیز طی سال های 1384 تا 1395 ابتدا از 30 درصد 
به 34 درصد در ســال 1393 افزایش و سپس به 
31 درصد در ســال 1395 کاهش داشته است. در 
عین حال آمارها نشــان می دهند  که در سال های 
1385، 1386، 1388، 1391، 1392 و 1395 کــه 
تعداد شاغلین افزایش داشته است به طور متوسط 

حدود 70 درصد از افزایش تعداد شــاغلین مربوط 
به بنگاه های زیر 5 نفر کارکن و به طور متوســط 
حدود 80 درصد مربــوط به بنگاه های زیر 10 نفر 

کارکن است.

برنامه های آتی برای ایجاد شغل
بر اســاس گفته دولتمردان دولت دوازدهم برای 
اشــتغال زایی حــدود یک میلیون نفر در ســال96 
برنامه ریزی کرده اســت که باید دیــد با توجه به 
احتمال افزایش نرخ مشــارکت، نتیجه آن بر حوزه 
اشتغال کشور چه خواهد بود؟ دولت در حال حاضر 
برنامه ریزی برای افزایش شــغل در کشــور را در 
برنامه هایی همانند شناســایی بسته های پرکشش 
اشتغال در کشور، اجرای طرح کارورزی جویندگان 
کار در روســتای بدون بیکار و پرداخت دولتی دو 
سال حق بیمه کارآموزان و کارورزانی که در بنگاه 

های اقتصادی مشغول می شوند، مدنظر دارد.
در این میان تشــویق اســتارت آپ ها به عنوان 
شــغل های جدید مرتبط با فضای کســب و کار 
مجازی که این روزها شاهد گسترش آن هستیم 
را نیز نباید از یاد برد. حوزه گردشــگری کشــور 
به عنوان یکی از بخش هــای خدماتی نیز هنوز 
جــای کار زیادی بــرای افزایش اشــتغال دارد. 
ضمن اینکه سیاست ارائه تسهیات به واحدهای 
تولیــدی و صنعتی باید با تاکید بیشــتری ادامه 
یافته و راه اخذ تســهیات آســان تر شــود. اما 
گشایش مســیر برای جذب سرمایه های خارجی 
نیز از دیگر مواردی اســت کــه می تواند باری از 
دوش دولت برای ایجاد شــغل و سرمایه گذاری 
در این بخش بردارد هرچند که گشــایش در این 

بخش، خود داستان دیگری دارد.
امــا مهم تر از همــه این ها به نظر می رســد باید 
تغییرات اساسی در فرهنگ کار کشور به وجود بیاید. 
این کار به حمایت بسیاری از دیگر از وزارتخانه ها و 
نهادها نیازمند است که از جمله آن می توان در بحث 
آمــوزش مفاهیم و ارزش های کار در وزارت آموزش 
و پرورش به دانش آموزان اشاره کرد تا در نتیجه این 
تغییر فرهنگی درخواست های شغلی مرتبط با پشت 

میزنشینی و کارمندی کاهش یابد.
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عملکردبخشمنسوجاتوپوشاکدر5ماههاول96
جدیدترین گزارش وزارت صمت از عملکرد بخش صنعت منتشر شد

وزارت صنعــت، معدن و تجارت در گزارشــی 
عملکــرد بخش های مختلــف صنعتی و معدنی 
کشور در 5 ماهه اول ســال 1396 را بر مبنای 
آمار و اطاعات مورد بررســی قرار داده اســت. 
از جملــه صنایع مورد بررســی در این گزارش، 
»ساخت منســوجات« و »پوشاک و عمل آوری 
پوســت خز« اســت که وضعیت آنهــا از لحاظ 
تعــداد جواز و پروانه بهره بــرداری صادره، تولید 
میزان  نســاجی و همچنین  منتخب  محصوالت 
صادرات و واردات این محصوالت مورد بررسی 
قرار گرفته اســت. ماهنامه »صنعت نســاجی و 
پوشــاک« آمار و اطات مربوط به شاخص های 
مذکــور را از گزارش وزارت صنعــت، معدن و 

جداولی به اطاع خوانندگان گرامی می رساند.تجارت اســتخراج کرده کــه در ادامه در قالب 
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وضعیتبحرانیکشوردرشاخص»سرمایهانسانی«
گزارشی از آخرین وضعیت سرمایه انسانی در جهان

وقتــی صحبــت از »عوامل مؤثر در توســعه 
اقتصادی« کشــورها به میــان می آید، عوامل 
متعــددی چون حضور شــرکت های چندملیتی، 
بــه  یــا دسترســی  و  زیرســاخت ها  توســعه 
فناوری هــای روز دنیا بافاصله در اذهان نقش 
می بندنــد؛ عواملی که اگرچــه کاما تأثیرگذار 
هســتند امــا هیچ یک را نمی توان ریشــه ای و 

آورد. به شمار  حیاتی 
اقتصاد،  به عقیده کارشناســان مجمع جهانی 
امــروزه هیــچ عاملــی به انــدازه »آموزش و 
مهارت هــای نیــروی انســانی« )بــه عبارتی 
تقویت ســرمایه انسانی( یک کشــور نمی تواند 
به رشد و توســعه اقتصاد آن کشور کمک کند. 
به جرأت می توان گفت عامل »ســرمایه  حتی 
تنها عامل مســتقل مؤثر در توسعه  انســانی« 
اقتصــادی کشورهاســت و دیگــر عوامل همه 
به آن وابســته اند. اگر سیاســتگذاران کشورها 

به این درک برســند که نیروی انسانی ماهر و 
تعلیم دیده هر کشــور درواقع سرمایه انسانی آن 
کشــور هســتند، هزینه های بعضا گزاف صرف 
شــده در حــوزه آموزش وپــرورش همگانی و 
آموزش فنــی و حرفه ای را نیز به چشــم یک 

دید. خواهند  بلندمدت  سرمایه گذاری 
مجمــع جهانی اقتصــاد در تازه ترین گزارش 
خــود در مــورد وضعیت ســرمایه انســانی در 
کشــورهای مختلف جهان تأکید کرده است که 
باوجود پیشــرفت روزافزون فنــاوری، همچنان 
بخش قابل توجهی از ذخیره ســرمایه انســانی 
در  به طوری که  اســت،  مانده  بااستفاده  جهان 
حال حاضر تنها 62 درصد از این ســرمایه مورد 

است. گرفته  قرار  کامل  بهره برداری 
در گــزارش مجمع جهانی اقتصــاد، ایران با 
کســب 54.97 امتیــاز از 100 امتیــاز ممکن، 
رتبه نازل 104 را از لحاظ شــاخص ســرمایه 

انســانی در بین 130 کشور موردبررسی به خود 
اختصاص داده اســت. ایران در این رتبه بندی 
حتی در قیاس با کشورهای کم درآمدتری مانند 
تاجیکســتان، فیلیپیــن، غنا و کامــرون امتیاز 
کمتری کســب کرده و طبیعتا جایگاهی نازل تر 
از آنها را به دســت آورده اســت. در مقایسه با 
کشورهای خاورمیانه نیز ایران از بین 12 کشور 

11 قرار گرفته است. موردبررسی، در رتبه 
مجمــع جهانی اقتصاد برای برآورد شــاخص 
ســرمایه انسانی از 4 زیرشاخص متمایز استفاده 

کرده است:
زیرشــاخص ظرفیت )Capacity( که سطح 
کنونــی تحصیات گروه های ســنی مختلف را 
شامل می شود و امتیاز ایران در این زیرشاخص 

66.78 بوده است.
کار  نیــروی  اســتقرار  زیرشــاخص 
)Deployment( که به کارگیری و انباشــت 
مهارت هــای کارکنان در محیــط کار را مدنظر 
قــرار می دهد؛ امتیاز ایران در این زیرشــاخص 

40.50 بوده است.
 )Development( توســعه  زیرشــاخص 
کــه به کمیــت و کیفیت برنامه هــای در حال 
اجــرا به منظور گســترش آموزش های عمومی 
و مهارتــی بــرای محصــان و جمعیت »در 
ســن کار« مربوط می شود؛ امتیاز ایران در این 

67.03 بوده است. زیرشاخص 
زیرشاخص چگونگی اســتفاده از مهارت های 
با  که   )Know-How )اصطاحــا  تخصصی 
وسعت و عمق استفاده از مهارت های تخصصی 
در محیــط کار ارتباط دارد؛ امتیاز ایران در این 
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45.58 بوده است. زیرشاخص 
در همــان نگاه اول می تــوان از نمودار فوق 
چنین اســتنباط کــرد که از لحــاظ دارا بودن 
نزدیک  انسانی تحصیل کرده در سطحی  نیروی 
به متوســط قرار دارد و روند کنونی آموزش در 
غیرقابل انکارش  به رغم مشــکات  نیــز  ایران 
می توانــد در آینــده جایــگاه کشــور درزمینه 
ســرمایه انســانی را بهبود بخشــید. در مقابل، 
اســتفاده مناســب از ظرفیت هــای نیروی کار 
)ازلحاظ کمی و کیفی( امری است که به شدت 
مغفــول مانــده و در صورت ادامــه این روند 
شــاید بهبود مســتمر اشــتغال و بهره وری در 
بخش های مختلف اقتصاد ایران به یک آرزوی 
دست نیافتنی بدل شود؛ کما اینکه جایگاه بسیار 
نازل ایران در این دو زیرشاخص، خود به منزله 

اقتصاد کشور است. برای  هشداری جدی 
بر اســاس گزارش مجمع جهانی اقتصاد حدود 
57.1 میلیون نفــر از جمعیت 80.3 میلیون نفری 
ایران در سن کار قرار دارند؛ نرخ مشارکت نیروی 
کار 38.2 درصد و نرخ بیکاری 11.1 درصد است. 
از طرفی 34.4 درصد از جمعیت جوان کشــور نه 
شاغل هستند و نه مشــغول تحصیل یا گذراندن 
دوره هــای مهارتی )فنی و حرفــه ای(. همچنین 
سرانه تولید ناخالص داخلی بر مبنای قدرت خرید 
16010 دالر و تولیــد ناخالص داخلی به ازای هر 
نفر نیروی کار )بر مبنای قدرت خرید( نیز 57086 

دالر برآورد شده است.
 بنا بر گــزارش اخیــر مجمع جهانــی اقتصاد، 
کشــورهای نروژ، فناند و سوئیس در سال 2017 
ازلحاظ شاخص ســرمایه انســانی، جایگاه اول تا 
ســوم جهان به خود اختصاص داده اند و کشورهای 
آمریکا، دانمارک، آلمان، نیوزیلند، سوئد، اسلوونی و 
اتریــش به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. 
این واقعیت که حتی پیشرفته ترین کشورهای جهان 
نیز نتوانســته اند نمره ای حتی باالتر از 80 را کسب 
کنند به خوبی نشان می دهد که از نظر مجمع جهانی 
اقتصــاد، جهان هنوز هــم راه درازی تا بهره گیری 

کامل از سرمایه انسانی خود در پیش دارد.
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فعالیت واحدهای تولیدی پوشــاک با کمتر از 
50 درصد ظرفیت و آمارهای متفاوت از حجم 
5.2 تا 6.2 میلیارد دالری قاچاق پوشــاک به 
کشــور موجب شــد تا وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با تهیه دســتورالعملی، ســاماندهی 
پوشــاک  خارجی  برندهای  فعالیت  و  واردات 
در کشــور را مدنظر قرار دهد. براســاس این 
دســتورالعمل شــرکت هاي مدعي نمایندگي 
رعایت  به  ملــزم  پوشــاک  برندهاي خارجي 

ضوابــط تولید داخل و صــادرات محصوالت 
خود در ایــران و دریافت گواهــي فعالیت از 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت هســتند، اما 
کندي روند اجراي این مصوبه موجب شــده 
تا هنوز هم عرضه و فروش پوشــاک خارجي 
غیرقانوني و قاچــاق تحت نام اینگونه برندها 
در فروشــگاه هاي مذکور بخــش عمده اي از 
بازار پوشــاک کشــورمان را در اختیار داشته 

باشد.

پوشاك قاچاق 
معــاون امــور اقتصــادي و بازرگاني وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت در گفتگویی در 
دســتورالعمل  اجراي  وضعیت  آخریــن  مورد 
ســاماندهي برندهاي خارجي پوشــاک اعام 
نمایندگي  14شــرکت  تا کنــون  کــه  کــرد 
برندهاي خارجي پوشــاک بــه معاونت امور 
صنایــع وزارت صنعت، معدن و تجارت براي 
تولیــد داخل تعهد داده اند که این شــرکت ها 
اکنون در حال طي کــردن مراحل مربوط به 

هستند. گواهي  دریافت 
ید اهلل صادقي افزود: برخي از این شــرکت ها 
مراحل مذکور را طي کرده، براي آنها گواهي 
صادر شــده و اکنون در حال ثبت ســفارش 
هستند تا براســاس تعهداتي که دارند نسبت 
به تولید محصوالت پوشــاک خود در ایران و 
صــادرات 30درصدي آن طي 2 ســال آینده 
اقــدام کننــد. یــداهلل صادقي گفــت: برخي 
مشکات فني در مســیر اجراي دستورالعمل 
وزارت صنعــت بــراي ســاماندهي برندهاي 
خارجي پوشــاک وجود داشــت کــه موجب 
خروج برخي از این شرکت ها از روند دریافت 

۲۰۰برندتقلبیپوشاکجمعمیشود
معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صمت عنوان کرد:

علی ابراهیمی
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مجوز شد اما تا کنون 14شرکت خود را با این 
ضوابط انطباق داده و چند شــرکت دیگر نیز 

انجام این کار هستند. در تاش براي 
به گفته وي، امــکان افزایش تعداد برندهاي 
مذکــور وجــود دارد چراکه، هیچ ســقف و 
کفي براي تعداد شــرکت هاي متقاضي تولید 
داخل پوشــاک وجود ندارد و هر شرکتي که 
دســتورالعمل و ضوابــط وزارت صنعت براي 
تولید و واردات پوشاک را رعایت کند، موفق 
مي شــود. صادقي  فعالیت  گواهي  دریافت  به 
تولید  تأکید کرد که دســتورالعمل ساماندهي 
و عرضه پوشــاک، محدودیت زماني ندارد و 
هر زماني که نمایندگي هاي خارجي پوشــاک 
بخواهنــد مي تواننــد با رعایــت ضوابط آن 
نسبت به دریافت گواهي اقدام کنند. براساس 
این ضوابط برندهاي خارجي پوشــاک باید با 
گذشت 2 ســال از آغاز فعالیت خود در ایران 
نســبت به تولید داخل معادل 20درصد میزان 
واردات کاالهــاي خود اقدام کــرده ومعادل 
50درصــد پوشــاک تولیــد شــده در داخل 

کنند. نیز صادر  را  کشورمان 

مدعي فروشگاه هاي  پلمب 
پوشاک  خارجي  14برند  نمایندگي هاي  جز  به 
که با رعایت ضوابط نسبت به دریافت گواهي 
فعالیت در ایران اقدام کرده اند، فعالیت ســایر 
فروشــگاه هاي مدعــي نمایندگــي برندهاي 
خارجــي پوشــاک غیرقانوني اســت. وزارت 
صنعــت، معــدن و تجارت اعــام کرده که 
هر شــرکتي که مدعي نمایندگــي برندهاي 
خارجي پوشــاک اســت درصورتي که از این 
باشد،  فعالیت دریافت کرده  وزارتخانه گواهي 

قانوني و درست است.
در غیراین صورت باید فروشــگاه هاي مذکور 
تابلــو اینگونــه برندها را پاییــن بیاورند و یا 
و  تعزیــرات حکومتي  اینکــه ســازمان هاي 

حمایــت مصرف کننــدگان و تولید کنندگان با 
آنها برخورد خواهند کرد. بیش از 200شــعبه 
مدعــي نمایندگي برندهاي خارجي پوشــاک 
در کشــورمان فعالیــت مي کننــد امــا تنها 
خارجي  14برند  مجموعه  زیر  فروشــگاه هاي 

مجوز فعالیت داشــته و بقیه نامعتبر هستند.
اکنون بازرســي اصناف، سازمان هاي صنعت، 
معدن و تجارت و اداره اماکن نیروي انتظامي 
در حــال بررســي وضعیت این فروشــگاه ها 
هستند که یا نسبت به پایین آوردن تابلوهاي 
برندهــاي فاقد نمایندگي اقــدام کنند و تنها 
بــه فعالیت عادي خود بدون ادعاي نمایندگي 
بپردازنــد، یــا اینکــه طبق مقررات نســبت 
به دریافــت گواهــي فعالیت اقــدام کنند و 
درصورت تخطي از این دو مقوله اداره اماکن 
نیــروي انتظامي از تــداوم فعالیت غیرقانوني 
چنین فروشــگاه هایي بــا پلمب آن جلوگیري 

کرد. خواهد 
نمایندگي  مدعــي  فروشــگاه هاي  تعداد  وي 
برندهــاي خارجــي پوشــاک در تهــران و 
شهرســتان ها را متفــاوت دانســت و افزود: 
فروشــگاه هایي که خود را مدعــي نمایندگي 

زنجیره اصلي برندهاي خارجي پوشــاک تلقي 
مي کنند باید گواهي فعالیت از برندهاي معتبر 
را داشته باشــند و در غیراین صورت فعالیت 
آنهــا در تهران یــا شهرســتان ها غیرقانوني 

مي شود. محسوب 

غیرواقعي با حراج هاي  برخورد 
صادقي در مورد ارائــه تخفیف هاي غیرواقعي 
50تــا 70درصــدي فروشــگاه هاي مدعــي 
افزود:  پوشــاک،  خارجي  برندهاي  نمایندگي 
اینگونــه حراج ها  نظارت بر صحت و ســقم 
بر عهــده اتاق اصنــاف و ســازمان حمایت 
اســت.  تولیدکننــدگان  و  مصرف کننــدگان 
اینگونه شــرکت ها نیز بــراي حراج زدن باید 
از اتحادیــه ذیربــط مجوز دریافــت کنند تا 
سوءاســتفاده نشــود. براي صدور این مجوز 
باید قیمت هاي قبــل و بعد از این تخفیف ها، 
مناســبت و دوره برگــزاري حراج پوشــاک 
فصل،  )تغییر  مذکور  فروشــگاه هاي  توســط 
شغل یا...( مشــخص شود و این دستگاه ها با 
بررسي شرایط نســبت به صدور مجوز حراج 

کنند. اقدام 
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معرفي15برندخارجيبرايتولیدپوشاکدرکشور
مدیرکل دفتر صنایع نساجي و پوشاك وزارت صمت مطرح کرد

اشاره
مدیرکل دفتر صنایع نساجي و پوشاک وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت با اعام اینکه تا پایان 
شهریور امســال 15 برند پوشــاک خارجي در 
راســتاي دســتورالعمل تولید بخشي از واردات 
از طریق تولید کنندگان داخلي به تشــکل هاي 
مربوطــه معرفــي شــدند، گفــت: برنامه ها و 
پیشــنهادات اجرایــي در بخش مــد و طراحي 
و تشــکل هاي  انجمن ها  با همکاري  پوشــاک 
مربوطه گردآوري شــده است. به گزارش شاتا، 
تسهیل فضاي کســب و کار و رفع موانع تولید، 
تولیدات  افزایش کیفیت  براي  بستري مناســب 

داخلي فراهم مي کند.

در همیــن رابطــه بــا مدیرکل دفتــر صنایع 
نســاجي و پوشــاک وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت در خصــوص برنامه هاي این دفتر براي 
رقابتــي کردن تولید و افزایش عرضه و تقاضاي 
محصوالت نســاجي و پوشــاک در بازار داخلي 
به گفتگو نشســتیم. افسانه محرابي تولید پارچه 
چادر مشــکي را در اولویت ســرمایه گذاري و 
حمایــت دانســت و از تاش براي ســفارش و 
تولید بخشــي از واردات پوشاک از طریق تولید 
کنندگان داخلي براي برند ســازي سخن گفت. 
در ادامه مشروح این گفتگو را با هم مي خوانیم:

وزارت  پوشاك  و  نساجي  صنایع  دفتر 

صنعــت، معــدن و تجــارت در حوزه 
محصوالت  استاندارد  و  کیفیت  افزایش 

چه اقداماتي انجام داده است؟
تولیدات صنایع نســاجي و پوشــاک بیشــتر 
براساس نیاز، درخواست مشــتري و بازار تولید 
مي شــود و خوشــبختانه درحال حاضر تولیدات 
داخلي در مقایســه با تولیدات کشورهاي بزرگ 
از  پوشــاک  تولیدکننده محصوالت نســاجي و 

هستند. برخوردار  قبولي  قابل  کیفیت 
اما بنابر وظیفه ســازماني، دفتر صنایع نساجي 
و پوشــاک وزارت صنعت، معــدن و تجارت در 
راســتاي حفظ و گســترش تولیدات مناســب 
جهت بازارهــاي داخلي و بین المللي و کســب 
اطمینــان از کیفیت محصــوالت، در تدوین و 
بازنگري اســتاندارد کاالهاي مرتبط با سازمان 
ملي اســتاندارد هماهنگي فعــال و مداوم دارد. 
همچنیــن از آنجا که افزایــش کیفیت تولیدات 
داخلي در شــرایط رقابتي عادالنــه تحقق مي 
یابــد، این دفتــر از طریق تســهیل در فضاي 
کســب و کار و رفــع موانع تولید، ایجاد بســتر 
مناســب براي بوجودآمدن شرایط مورد اشاره را 

کند. مي  پیگیري 

برنامه هــاي این دفتر بــراي رقابتي 
کردن تولیــد و افزایش عرضه و تقاضا 

در بازار داخلي چیست؟
از جملــه برنامه هاي در اولویــت دفتر صنایع 
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نســاجي و پوشــاک وزارت صنعــت، معدن و 
افزایش توان رقابتــي تولیدات  تجارت جهــت 
داخلــي، تامین مواداولیه موردنیــاز این صنعت 
به لحاظ کمي و کیفي، بررســي حقوق ورودي 
ردیــف تعرفه هــاي مرتبــط در طــول زنجیره 
تولیدات صنایع نســاجي و پوشــاک با رویکرد 
حمایــت منطقي و هدفمنــد از تولیدات داخلي، 
تعیین ارزش گمرکي مناسب با همکاري گمرک 
جمهوري اســامي ایران و ترجیحات تعرفه اي، 
ایجاد بازار رقابتي ســالم جهت صادرات، اتخاذ 
تصمیمات و راهکارهاي اجرایي مناســب براي 
کاهش قیمت تمام شــده محصــوالت تولیدي، 
ســرمایه گذاري و تأمین منابع مالي با شــرایط 
شــهرک هاي  ایجاد  تولیدکنندگان،  براي  بهینه 
برندهاي  از توسعه  تخصصي پوشــاک، حمایت 
ملي و ارتقاي ســطح مد، طراحــي ملي بهبود 
کیفیت محصــوالت بویژه در واحدهاي تولیدي 
کوچک و متوسط و ترغیب و تشویق به صادرات 

کاالهاي با ارزش افزوده باال و نهایي است.

روي  مســئولین  تأکیدات  به  توجه  با 
این  برنامه هاي  ملــي  تولید  از  حمایت 
دفتــر در این حوزه و برند ســازي در 
محصوالت داراي پتانســیل بازار مانند 
چادر ملي یا پوشــاك بــا رویکرد ملي 
تا کنون در  برنامه هایي  چیســت و چه 

این راستا انجام شده است؟
تولید پارچه چادرمشــکي همــواره در اولویت 
ســرمایه گذاري و حمایت وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت بوده و درصــورت ارایــه تقاضا در 
چارچوب قوانیــن و مقررات و اختیارات موجود، 
بررسي و حمایت هاي الزم از سرمایه گذاري در 
این زمینــه از جهت تولید این محصول صنعتي، 

فرهنگي به عمل خواهد آمد.
همچنین یکــي از برنامه هاي حمایت از تولید 
داخل و ارتقاي آن، اجراي ماده 3 دســتورالعمل 

توزیع  نمایندگان،  فعالیــت  گواهي  نحوه صدور 
کنندگان، دفاتر و شــعب شــرکت هاي خارجي 
عرضه کننده کاالي پوشــاک داراي نام و نشان 
تجــاري )برنــد( در ایران مبني بر ســفارش و 
تولید بخشي از واردات از طریق تولید کنندگان 
داخلي بوده اســت که زمینه و بســتر مناســب 
جهــت پیشــرفت و برند ســازي در واحدهاي 
تولیدي را ایجاد خواهد کرد. دراین راســتا دفتر 
صنایع نســاجي و پوشاک وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت تا شــهریور امســال نمایندگان 15 
شرکت )برند( پوشــاک خارجي را جهت اجراي 
ماده 3 این دســتورالعمل به تشکل هاي مرتبط 
معرفي کرده است تا براي تولید داخلي به تولید 

کنند. اباغ  مجاز  کنندگان 

توجه به مد و طراحي در کشور، زمینه 
توسعه صنعت پوشاك را فراهم مي کند 
این دفتر، چه برنامــه اي در این حوزه 

دارد؟
این دفتــر برنامه ها و پیشــنهادات اجرایي در 
بخش مــد و طراحي پوشــاک را در راســتاي 
ارتقاي بهــره وري و افزایش توان رقابت پذیري 
و تشــکل هاي مربوطه  انجمن ها  با همــکاري 
گردآوري و جهت جمــع بندي نظرات اصاحي 
و تکمیلي به دیگر مراکز ارســال کرده است تا 
پــس از تأیید به وزیــر صنعت،معدن و تجارت 

ارایه شود.

بــراي توســعه و بازســازي صنعت 
نساجي چه برنامه اي دارید؟

دفتر صنایع نســاجي و پوشاک وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با توجه به قدمت ماشــین آالت 
نســاجي و مصوبه بازسازي و نوسازي واحدهاي 
تولیــدي صنعتي، معدني و صنــوف تولیدي که 
به اســتانها اباغ شــده و در راســتاي آن مبلغ 
10 هزار میلیارد تومان براي امســال پیش بیني 

شــده اســت، در حال پیگیري جهت تصویب و 
تخصیص اعتبارات تسهیات موردنیاز به منظور 
ارتقاي ســطح کمي و کیفــي تولیدات، افزایش 
راندمان، اصاح ســاختار، نوسازي خطوط تولید 

و کاهش قیمت تمام شده و انرژي است.

قانوني  از ورود غیر  جهت جلوگیــري 
برندهایي که پتانســیل تولیدشــان در 
داخل کشــور وجود دارد، چه اقداماتي 

صورت گرفته است؟
دفتر صنایع نســاجي و پوشاک وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با توجه به سیاست هاي حمایتي 
وزارتخانــه ضمن همــکاري با ســتاد مرکزي 
مبــارزه با قاچاق کاال و ارز، جهت اجراي قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز اقدامات مناســبي را 
براي جلوگیري از عرضه پتوي قاچاق، کنترل و 
پیشــگیري در زنجیره تامین و مقابله با واردات 
غیر رســمي )قاچاق(، مدیریت واردات از طریق 
از  آزاد و ویــژه، ســاماندهي واردات  مناطــق 
طریق ثبت نمایندگي نام و نشــان هاي تجاري 
دار  )برندهــاي( پوشــاک خارجي، شناســنامه 
کردن تولیدات کاالهاي پوشــاک تحت عناوین 
برندهاي ایراني یا غیرایراني، الزام برچســب کد 
براساس  وارداتي  و رهگیري کاالهاي  شناســه 
ماده 11 آیین نامه اجرایي شناســه هاي کاال و 
رهگیري کاال )موضوع ماده 13 قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز( پیگیري کرده که همچنان در 
دست اجرا اســت. همچنین در زمینه جلوگیري 
از ورود غیرقانونــي کاالهــاي نهایي، موضوع 
کمــک به کاهــش قیمت تمام شــده تولیدات 
داخلــي از اهمیــت باالیي برخوردار اســت و 
این دفتر بــا جدیت در حال پیگیــري از دیگر 
بخش هاي دولت است که به امید خدا نتایج آن 
در آینده نزدیک موجبات رضایت خاطر بیشــتر 
تولیدکننــدگان عزیز و زحمتکش در این حوزه و 

مصرف کنندگان را فراهم خواهد کرد.
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آلمانوایتالیا،مقاصدجدیدصادراتپوشاک
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاك:

عضو هیئت مدیــره اتحادیه تولید و صادرات 
نســاجی و پوشــاک ایران از صادرات پوشاک 
ایرانــی به کشــورهای »آلمــان« و »ایتالیا« 
خبــر داد. مهندس مجید نامــی در مورد اینکه 
میــزان صــادرات پوشــاک از ایران به ســایر 
کشــورها چقدر اســت و محصــوالت تولیدی 
ایران بــه کدام یک از این کشــورها بیشــتر 
صادر می شــود، اعام کرد: سال گذشته حدود 
70 میلیون دالر صادرات پوشــاک داشته ایم و 
به ترتیب کشــورهای »افغانستان«، »عراق« و 
واردات  بیشــترین  آســیای میانه«  »کشورهای 
پوشــاک از ایران را به خود اختصاص داده اند، 
ایــن در حالی اســت کــه به تازگــی صادرات 

پوشــاک ایرانی به کشــورهای آلمان و ایتالیا 
در دســتور کار قرار گرفته است. نامی همچنین 
درمورد میزان هزینه ســاالنه خانوارها به عنوان 
تعیین کننــده کل مصرف پوشــاک در کشــور 
گفت: براساس آمار موجود سال گذشته نزدیک 
به 12 میلیارد دالر کــه حدود 50 هزار میلیارد 
برای  خانوارها  میزان هزینــه  تومان می شــود 

خرید پوشاک در کشور بوده است.
 وی ادامــه داد: به ترتیب کشــورهای »چین 
و ترکیه« بیشــترین میزان صادرات پوشاک به 
ایــران را چه از مبادی رســمی و چه از مبادی 
غیرقانونی داشــته اند و ترک ها بــه دلیل اینکه 
داده اند  انجام  ویژه ای  برند سرمایه گذاری  روی 

و بازارشــان در حال گســترش است با شرایط 
مطلوب تــری در این حوزه روبه رو هســتند؛ در 
این مورد باید اشــاره کرد کــه چینی ها اجناس 
مختلفی را چه به صورت سفارشــی و چه تقلبی 
بــه ایــران وارد می کنند. عضو هیئــت مدیره 
تولید و صادرات نســاجی و پوشــاک  اتحادیه 
ایران در پاســخ به اینکه تولید ساالنه پوشاک 
در کشــور چه میزان است و چه بخشی از بازار 
داخلــی ایران را به خود اختصاص داده اســت، 
خاطرنشــان کرد: متاسفانه در مورد میزان تولید 
پوشــاک در کشــور رقمی وجود نــدارد و هر 
عددی که اعام می شــود براســاس گمانه زنی 
است، چرا که در این حوزه آمار دقیقی از سوی 
وزارت صنعــت، معدن و تجــارت به دلیل نبود 
نمی شــود.  ارائه  تولیدی  واحدهای  تعداد  دقیق 
نامی ادامه داد: با این حال براســاس برآوردها 
حدود 30 تا 50 درصد از بازار پوشاک در کشور 

دارد.  اختصاص  داخلی  تولید  به 

معضل »فروش بوتیکی«
نامــی همچنیــن با اشــاره به وجــود موانع 
واردات  ســاماندهی  پرنفوذ جهت  و  قدرتمنــد 
وزارت  اباغــی  پوشــاک طبق دســتورالعمل 
صنعــت، معــدن و تجارت، گفــت: همچنان با 
معضل روند فروش بوتیکی پوشــاک در کشور 
مواجهیم. وی با اشــاره به این که دستورالعمل  
نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شــعب 
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شــرکت های خارجی عرضه کننده پوشــاک در 
ایران ســال گذشــته اباغ و ســه ماه به کلیه 
برندهــا فرصت داده شــد تــا مجوزهای الزم 
را بــه منظور فعالیــت اخذ کننــد، اظهار کرد: 
تمامی  مربوطــه  اباغی  دســتورالعمل  طبــق 
واردات پوشــاک به کشــور ثبت خواهد شد و 
متوجــه خواهیم بــود که محصــوالت در چه 
فروشــگاه هایی عرضه می شوند. وی ادامه داد: 
بنابراین از دیگر مزایای دستورالعمل ساماندهی 
واردات پوشــاک این اســت که سیستم فروش 
بــه دارایی وصــل خواهد شــد و انبارها کاما 
مشخص هستند که این مسئله موجب دسترسی 
راحت بــه اطاعات و نحوه ی فعالیت هاســت.

عضو هیئت مدیــره اتحادیه تولید و صادرات 
نســاجی و پوشــاک ایران با تاکیــد بر این که 
دســتورالعمل نحــوه صــدور گواهــی فعالیت 
نماینــدگان و شــعب خارجــی عرضــه کننده 
ایران موجب شــفافیت خواهد شد،  پوشاک در 
تصریح کرد: متاســفانه به دلیــل این که منافع 
برخی افراد براســاس این ســاماندهی به خطر 
می افتد مقاومت شــدیدی را در قبال اجرای آن 

به خرج می دهند.
نامی ادامه داد: پس از اباغ دستورالعمل کار 
پیش رفــت و چند برند نیز به منظور اخذ مجوز 
فعالیت های مربوط به ثبت را در دستور کار قرار 
اما متاسفانه همچنان به دنبال راهکاری  دادند، 
برای دور زدن قانون هستند و همچنان بسیاری 
تن به اجرای این اباغیه ندادند. وی با اشــاره 
بــه این که برخی افــراد نیز در دســتگاه های 
دســتورالعمل  اجرای  به  اعتقادی  کننــده  اجرا 
مربوطه ندارند، خاطرنشــان کرد: متاســفانه در 
دســتگاه های اجرایی نیز برخی مســئوالن نیز 
اعتقــادی به اجرای این دســتورالعمل ندارند و 

به سختی کار پیش می رود.
عضو هیئت مدیــره اتحادیه تولید و صادرات 

نســاجی و پوشــاک ایران با بیان این که اگر 
از فروش  باید  باشــد  برندی مجوزی نداشــته 
آن جلوگیری به عمل آید و فروشــگاه مربوطه 
پلمب شــود، اظهــار کرد: هــر کاالی خارجی 
که در فروشــگاه به فــروش مــی رود باید از 
طریق نمایندگی دارای مجوز عرضه شــود، اما 
می بینیــد که برندهای مختلف در واحدهایی که 
نمایندگی هم نیســتند عرضه شده و به فروش 

می رسند.

اختالف فاحش در آمار واردات پوشاك
مجید نامــی همچنین در گفتگو با ایســنا، با 
تاکیــد بر اینکه اختاف فاحشــی که در میزان 
واردات پوشــاک به ایران طبق آمار جهانی در 
ســازمان ملل )یونیدو( و نیــز گمرک جمهوری 
اســامی ایران وجــود دارد، تصریــح کرد: در 
حالی میزان واردات پوشــاک به کشور در سال 
1395 توســط گمرک 61 میلیــون دالر اعام 
شده است که طبق آمار جهانی در سال گذشته 
ایران رقمی معادل  به  واردات پوشــاک  میزان 
یک میلیــارد دالر بوده که  این دو عدد دارای 

هستند. فاحشی  اختاف 
وی در مــورد اختاف فاحش آمــار وارداتی 
پوشــاک به کشــور، بیان کرد: علت اصلی این 
اختاف فاحش مقوله قاچاق پوشــاک به کشور 
است. عاوه بر این برخی از این محصوالت به 
صورت قانونی به کشــور وارد شده اما با عنوان 
دیگری و تعرفه کمتری که جزو تعرفه پوشاک 
به شــمار نمی آید، از گمرک ترخیص می شوند. 
باید بدانیم که تعرفه واردات پوشاک معادل 55 
درصد اســت و به این میزان 9 درصد مالیات بر 
ارزش افزوده را نیز اضافه کنید، بنابراین طبیعی 
است که برخی با عنوان دیگری همچون پارچه 
دیگری محصوالت  تعرفه ای  یا شــماره های  و 
خود را به کشــور وارد کنند تــا هزینه کمتری 

شوند. متقبل  را 
عضو هیئت  مدیــره اتحادیه تولید و صادرات 
نســاجی و پوشــاک ایران با بیان اینکه اگر به 
طور حداقلی ارزش میزان پوشــاک وارد شــده 
از طریق هر کانتینــر را معادل 100 هزار دالر 
در نظر بگیریم، یادآور شــد: بــا توجه به آمار 
یــک میلیارد دالری واردات پوشــاک به ایران 
توســط ســازمان جهانی بنابراین ساالنه حدود 
10 هزار کانتینر پوشاک به کشور وارد می شود. 
نامــی ادامه داد: حال بیایید تعــداد کانتینرها را 
بر اساس رقم اعام شده توسط گمرک حساب 
کنیــد. بنابراین به ازای هــر کانتینر 100 هزار 
دالری از پوشــاک و میزان حــدود 60 میلیون 
دالری واردات پوشاک به ایران بنابراین ساالنه 
حدود 600 کانتینر به کشــور وارد می شــود که 
با 10 هزار کانتینر محاســبه شده اختاف بسیار 

دارد. فاحشی 
وی در پاســخ بــه اینکه از چه کشــورهایی 
بیشــترین پوشــاک به ایران قاچاق می شــود، 
اعام کرد: چین و ترکیه به ترتیب دو کشوری 
هســتند که بیشــترین میزان قاچاق پوشاک از 
آنها به ایران صورت می گیرد که در مورد چین 
شــرایط اندکی متفاوت است و عاوه بر قاچاق 
از محصوالت  مستقیم شاهد هستیم که بخشی 
به امارات می آید و از آنجا به ایران و به صورت 

می شود. قاچاق  غیرقانونی 
عضو هیئت  مدیــره اتحادیه تولید و صادرات 
نســاجی و پوشــاک ایران همچنیــن در مورد 
از  اجــرا جهــت جلوگیری  قابل  راهکارهــای 
واردات غیرقانونی پوشــاک به کشــور،   گفت: 
گمرک، شــرایط مرزی مناسب،   مناطق آزاد و 
بنادر غیرقانونی از جمله بخش هایی هســتند که 
بایــد به طور ویژه در مورد آن هــا برنامه ریزی 
کنیم و از قاچاق پوشــاک به کشــور جلوگیری 

کنیم.
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افزایشارزشصادرات؛کاهشحجمواردات
نگاهی به آمارهای تجارت پوشاك در نیمه نخست 1396

بر اســاس آمارهای تجارت خارجی کشور، در 6 ماهه اول سال  جاری ارزش 
واردات پوشاک 2.24 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافته است. 
بررسی آمارهای تجارت خارجی کشــور نشان می دهد، در نیمه نخست سال 
جاری در حالی واردات رســمی پوشــاک با کاهش رو به رو شده که صادرات 

پوشاک با افزایش 24 درصدی همراه بوده است
بر اســاس آمارهای تجارت خارجی کشــور، در 6 ماهه اول سال  جاری 20 
میلیون و 779 هزار دالر انواع پوشــاک وارد کشور شده که در مقایسه با مدت 
مشــابه سال قبل 2.24 درصد کاهش داشته است. واردات پوشاک در 6 ماهه 
ابتدای سال گذشته به میزان 21 میلیون و 256 هزار دالر بود. همچنین حجم 
پوشــاک وارداتی نیز در 6 ماهه ابتدای ســال جاری در مقایسه با مدت مشابه 

سال قبل 43.5 درصد کاهش داشته است.
براســاس مقررات صادرات و واردات، انواع پوشــاک در سیستم طبقه بندی 
کاالیی در دو فصل 61 با عنوان لباس و متفرعات لباس، کشباف یا قاب باف 
و در فصل 62 با عنوان لباس و متفرعات لباس غیرکشــباف یا غیر قاب باف 

طبقه بندی می شود.

حقوق ورودی 55 درصدی پوشاك
حقوق ورودی واردات پوشــاک در تمامی ردیف های تعرفه ای دو فصل 61 
و 62 کتاب مقررات صادرات و واردات به میزان 55 درصد اســت که عاوه بر 

این، واردکنندگان باید 9 درصد ارزش افزوده و 4 درصد مالیات علی الحســاب 
هم پرداخت کنند. واردات انواع پوشــاک پس از اخذ مجوز ثبت ســفارش از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر است که در حال حاضر مجوز ثبت 

سفارش صرفا برای دارندگان نمایندگی رسمی پوشاک صادر می گردد.
نحــوه ارزش گذاری پوشــاک وارداتی در گمرکات پس از برگزاری جلســه 
با اتحادیــه تولیدکنندگان پوشــاک هم بــه صورت عددی و هــم کیلویی 
ارزش گذاری می شود. دلیل اینکه کیلویی هم ارزش گذاری می شود این است 
که با توجه به سبک بودن برخی پوشاک وارداتی پس از شمارش عددی یک 
میانگین ارزش برحسب وزن نیز گذاشته شده تا ارزش گذاری پوشاک وارداتی 
در چارچوب نرخ های مصوب صورت پذیرد. هم اکنون ارزش پوشاک در سامانه 
ارزش گمــرک موجود بوده و در صورت دریافت هرگونه پیشــنهاد از ســوی 
تولیدکنندگان، گمرک ایران آماده اســت نرخ ارزش پیشــنهادی را در سامانه 

آناین ارزش در نظر بگیرد.
همچنیــن با توجه به اینکه واردات انواع پارچه و پوشــاک در مســیر قرمز 
قرار می گیرد، پس از ارزیابی فیزیکــی محموله ها امکان واردات این دو کاال 
امکان پذیر اســت و عاوه بر آن واردات پارچه مشــمول اخذ مجوز استاندارد 
اســت. لذا امکان اظهار پوشــاک در ردیف پارچه وجود ندارد و گمرک ایران 
آماده اســت در صورت هرگونه گزارش تخلفی براساس اطاعات ثبت شده در 
سامانه جامع گمرکی و مستندات سریعا اقدام نماید. ضمن اینکه خرده فروشی 
پوشاک برای مسافران در مناطق آزاد انزلی، ماکو، ارس )جلفا(، اروند )خرمشهر 

و آبادان(، قشم، کیش و چابهار وفق قانون و مقررات مشمول معافیت است.

افزایش 24 درصدی صادرات پوشاك
از طرف دیگر، در 6 ماهه نخســت سال  جاری 22 میلیون و 748 هزار دالر 
انواع پوشــاک به کشورهای مختلف صادر شــده است که در مقایسه با مدت 
مشابه ســال قبل 24 درصد افزایش داشته است. صادرات پوشاک در 6 ماهه 
ابتدای ســال گذشــته به میزان 18 میلیون و 381 هزار دالر بوده است. این 
گزارش حاکی است حجم پوشــاک صادراتی در 6 ماهه ابتدای سال جاری به 
یک هزار و 840 تن رســیده که در مقایســه با مدت مشابه سال قبل از نظر 

حجمی نیز 20 درصد افزایش را نشان می دهد.
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قرارداد یک میلیون یورویی پوشاک میان ایران و ترکیه
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

معاون توســعه کارآفرینی و اشــتغال وزیر 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی از ۲۰ میلیون 
یورو ســفارش صنعت پوشاک با برند خارجی 
و نشان ساخت ایران خبر داد و گفت: شرکت 
روناک جین یک میلیــون یورو قرارداد برای 
تولید پوشــاک با یک شرکت ترکیه ای منعقد 
با حضور در  کرده اســت. عیســی منصوری 
بازدیــد از آغاز بــه کار خط تولیــد جین در 
منطقه  در  واقــع  جیــن«  روناک  »شــرکت 
باقرآبــاد افزود: به زودی ایــن میزان به 8۰ 
میلیون یورو ارتقا می یابد. به گزارش تســنیم، 
وی گفت: برای قــراداد جدید در حوزه تکاپو 
3۰۰ نفر اشــتغال زایی عالوه بــر33۰ نفری 
کــه هم اکنون در این کارخانــه کار می کنند 
تاکید کــرد: مهم ترین  اضافه می شــود. وی 
مشــکل برای صادرات اتصال بــه بازارهای 
جهانی اســت کــه در طرح تکاپــو این مهم 

می شود. تسهیل 
معاون توســعه کارآفرینی و اشــتغال وزیر 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی افزود: اجرای 
طرح تکاپو در رســته پوشــاک دو ســوم به 
اشــتغال کنونی و به همین میــزان به تولید 
پوشاک در کشــور می افزاید. تمام تالش ها و 
برنامه ریزی های انجام شده در طرح تکاپو به 
نتیجــه مطلوب نزدیک می شــود و در قراداد 
5۰ هزار پوشــاک  ایــن کارخانه تولید  اولیه 
)شــلوار جین و کتان و کت کتانــی( با برند 
خارجی منعقد شــده اســت. منصوری افزود: 

بین المللی  شــرکت های  آینده  هفته های  طی 
بــا وزارتخانه های تعاون، رفاه و کار اجتماعی 
و صنعت، معــدن و تجارت و بانک توســعه 
تعاون نشســت مشــترکی خواهند داشــت تا 
زمینه گســترش این نوع فعالیت ها را بررسی 
کننــد که منجــر به عقــد قراردادهای جدید 

می شود.
بــه گفته معــاون وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی، این کار از شش ماه قبل شروع شده 
است و شــرکت هایی در زمینه تولید پوشاک 
از جمله شهرهای  در مناطق مختلف کشــور 
مشــهد، اصفهان و زنجان تحت همین عنوان 
قرارداد برای تولید با برندهای خارجی بســته 
انــد. منصــوری بازدید از این خــط تولید را 

قوت قلبی بــرای طرف های خارجی و داخلی 
دانســت و گفت: یک ســری گلــوگاه داریم 
که این جریان باعث تســهیل آنها می شــود. 
گلــوگاه قانون و مقررات با اجرای طرح تکاپو 
تسهیل می شود. وی تاکید کرد با اجرای این 
طرح نیروی کار اموزش کسب خواهند کرد و 
در حال راه اندازی مرکز پوشــاک در دانشگاه 
امیرکبیر و تعامل با بخش خصوصی هســتیم.

معاون وزیــر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
با اشــاره به اینکه تــالش می کنیم به تدریج 
موانــع را رفــع کنیم و اتصال شــرکت های 
داخلی و خارجی را تســهیل کنیم، افزود: چند 
حــوزه نظیر مهارت نیازمنــد کمک های فنی 
هستند و ما کمک بالعوض به آنها می دهیم. 
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همچنین نیروی کاری که اســتخدام می شود 
مشــمول مشــوق های بیمه ای خواهند شد. 
منصــوری افــزود: در صورت نیــاز به تامین 
مواد اولیــه و خرید تجهیــزات، منابع بانکی 
از طریق بانک توســعه تعاون تخصیص داده 
خواهد شــد. بانک مرکزی و سازمان برنامه و 
بودجه امســال حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان 
برای اشــتغال در نظــر گرفته انــد که نظیر 
تولید در این کارخانه برای ما در اولویت قرار 
دارد. وی درباره کارمزد تســهیالت گفت: بر 
اســاس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود 
با توجــه به نوع صنعــت و منطقه حدود 15 
درصد اســت. همچنین نــرخ یارانه ۲ تا پنج 
درصد اســت که اگر نرخ ســود بانکی حدود 
بیست درصد باشد بنابراین سود تسهیالت در 

این حوزه 15 درصد می شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: 
با شــرکت های خارجــی در صنایع پوشــاک، 
فناوری اطالعات و کفش وارد همکاری شــده 
ایم و در نظر داریــم حوزه های دیگر را افزایش 
دهیم. منصوری با اشــاره بــه اینکه در کارخانه 
روناک جین نیروی کار دو ســوم افزایش یافته 

است، افزود: با همکاری وزارت صنعت، معدن و 
تجارت قرار شــد شرکت هایی که قرارداد صدور 
دارند از ظرفیت های قانونی موجود استفاده شود. 
با اســتفاده از ظرفیت های جدید تغییر در تعرفه 
صــورت گیرد که به مدیریت قیمت تمام شــده 
کمک می کند. وی گفت به ازای هر اســتخدام 
نیروی کار جدید )شــغل اولی( مشوق بیمه ای 
کارفرمایــی در نظر می گیریم که ســهم بیمه 
کارفرما به طور مستقیم از سوی دولت پرداخت 

می شود.

محموله  نخستین  صادرات 
ایران  تولید  پوشاک 

همچنین مدیرکل دفترصنایع نســاجی وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت در ایــن رابطه گفت: 
اســتفاده از فناوری، دانش و ماشــین آالت روز 
دنیا و همچنین صادرات محصوالت تولیدشــده 
خارجــی در ایــران با برند ایرانی بــه بازارهای 
جهانی یکی از شروط ایران در دوران پسابرجام 
برای همکاری های اقتصادی با سایر کشورهای 
دنیــا بوده اســت. مهنــدس افســانه محرابی 
اظهارکرد: در راســتای عملیاتــی کردن ماده 3 

دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک به منظور 
انتقــال دانش فنی و مهارتی در زمینه طراحی و 
مد، ورود به زنجیره جهانی ارزش و پیوســتن به 
بازارهای بین المللی نخستین گام بلند و جدی در 
صنعت نســاجی ایران برداشته شد. وی با اشاره 
به همکاری معاونت توســعه کارآفرینی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک توسعه تعاون 
برای تحقق سهم صنعت نساجی از اشتغال زایی 
افــزود: به منظور تحقق این هدف؛ اجرای طرح 

تکاپو کلید زده شد. 
مدیرکل دفتر صنایع نساجی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت خاطرنشــان کــرد: در طرح 
تکاپو و برنامه اشــتغال فراگیر که با همکاری 
اجتماعی،  رفاه  تعــاون، کار و  وزارتخانه های 
صنعت، معدن و تجارت و بانک توسعه تعاون 
و یکــی از برندهای تجاری پوشــاک ترکیه 
به اجرا درآمده؛ در مراحــل اولیه صادرات تا 
سقف ساالنه ۲۰ میلیون یورو انواع پوشاک از 
تولیدکنندگان ایرانــی )با ظرفیت تولید حدود 
۲,5 میلیون قطعه البسه و اشتغال 5۰۰۰ نفر( 
و انعقاد قراردادهای متعددی با تولید کنندگان 

است. شده  پیش بینی  داخلی  پوشاک 
محرابــی ادامــه داد: همچنیــن تعهــد به 
فنی  دانش  انتقــال  آموزش هــای تخصصی، 
تولید انبوه، افزایش بهره وری و کاهش قیمت 
تمام شــده از دیگر مزیت ها و تعهدات ارتباط 
با این برند بین المللی اســت. وی خاطرنشان 
کرد: با توجه به سیاســت های دولت در زمینه 
اینکه  اقتصادی پســابرجامی و  همکاری های 
مقررشــد تا طرف خارجی نیز سهمی از بازار 
صادراتــی خود را در اختیــار ایران قرار داده 
و محصوالتی که در ایــران تولید می کنند را 
به سایر کشــورها صادر کنند، در همین راستا 
تولید  پوشــاک  صادراتی  محموله  نخســتین 
شــده در ایران با درج نام ایران در لیبل برند 

بازارهای هدف خواهد شد. خارجی روانه 
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نواقص دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک
مسئوالن اتحادیه پوشاک تهران تشریح کردند:

ایران به محلی برای  بازار  سال هاســت که 
ورود پوشــاک خارجی بی کیفیت تبدیل شده 
و سیاســت های در پیش گرفته شــده دولت 
بــرای مقابله بــا واردات، نه تنهــا کمکی به 
تولیدکنندگان نکرده بلکه کارایی الزم را هم 
نداشته است. از این رو در حال حاضر اگرچه 
مردم از کیفیت پوشــاک ایرانی راضی نیستند 
و بــه همین دلیل ســراغ پوشــاک خارجی 
می رونــد اما واقعیت این اســت کــه برخی 
سیاســت های نادرست وارداتی، بازار کشور را 
در اختیار اجناس بنجل و دست چندم خارجی 
قرار داده اســت که قیمت هــای پایین آنها، 
از دســت تولیدکنندگان  بازار را هرچه بیشتر 

می کند. خارج  داخلی 
چند وقتی اســت آمارهای داخلی از کاهش 
حجم قاچاق پوشاک خبر می دهد درحالی که 
آمارهــای بین المللی به طــور کل ارقام ارائه 
شــده در داخل کشور را زیر ســوال می برد. 
آنطور که ســازمان ملل )یونیدو( اعالم کرده 
اســت، آمار واردات پوشــاک به ایران معادل 
یــک میلیارد دالر بوده در صورتی که واردات 
پوشــاک به ایران توســط گمرک در ســال 
گذشــته رقمی معادل ۶1 میلیون دالر اعالم 
شده اســت. با توجه به اختالف قابل توجهی 
که میــان این آمار وجــود دارد، بخش قابل 
توجهی از واردات در این بخش از مســیری 
غیر از گمرکات وارد کشــور شده یا به عنوان 
کاالیی دیگر و با تعرفــه گمرکی پایین تر به 

بازار ایران راه پیدا کرده است.
افزایش واردات غیررسمی کاالهای خارجی 
و همچنین پوشاک در حالی است که بسیاری 
از کارشناســان معتقدنــد یکــی از موثرترین 
روش های مقابله با قاچاق، حمایت از واردات 
قانونی است. در همین خصوص رییس مجمع 
واردات نیز بــه تازگی اعالم کــرد: با وجود 
همه تالش هایی که در راستای محدودسازی 
قاچاق در کشــور اعم از فعالیت های انتظامی، 
قضایی و جزایی صورت گرفته، آمارها حکایت 
از آن دارد کــه حدود 1۰ میلیارد دالر کاالی 
قاچاق به کشــور وارد می شــود و این برای 
آن حدود5۰  خارجــی  تجارت  که  کشــوری 

است. تاسف بار  است،  میلیارد دالر 

ضرورت بازنگری در طرح ساماندهی
بر همین اســاس برخی کارشناسان معتقدند 
کــه سیاســت های وارداتــی دولــت ماننــد 
پوشاک چندان  واردات  دستورالعمل ساماندهی 
حساب و کتاب ندارد و به همین جهت در حالی 
که تولیدکنندگان را از شــر واردات غیرقانونی 
خالص نکرده بلکه باعث کاهش شــفافیت در 
بازار هم شــده اســت. در این خصوص کامبیز 
مروتیان، نایب رییس اتحادیه پوشــاک تهران 
به تازگی اعالم کرد: دســتورالعمل ساماندهی 
واردات پوشــاک وزارت صنعــت زمینه عرضه 
پوشــاک وارداتی را برای چنــد برند معروف با 
هر شــرایطی فراهم کــرده و منجر به محدود 

شــدن فعالیت تجاری خرده فروشــان پوشاک 
شــده اســت. وی اظهار کــرد: در حال حاضر 
فقط برخــی از برندهای پوشــاک خارجی که 
دستورالعمل سال گذشته وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در رابطه با ساماندهی واردات پوشاک 
را اجرا کرده اند امکان واردات پوشاک را دارند 
و هیچ فرد و شــرکت دیگری اجــازه واردات 

پوشاک رسمی را ندارد.
مروتیان اظهار داشــت: برخــی از برندهای 
واردکننده پوشــاک که براساس دستورالعمل 
ســاماندهی وزارت صنعت مجــاز به واردات 
پوشــاک هســتند جزو برندهــای درجه 3 و 
4 و حتی برندهای منسوخ شــده هســتند که 
مقبولیتــی در بیــن مصرف کنندگان کشــور 
خــود ندارنــد اما بــا فرصتی که براســاس 
پوشــاک  واردات  ســاماندهی  دســتورالعمل 
توســط وزارت صنعــت برای ایــن برندهای 
بی کیفیت  تولیــدات  آمده،  به وجود  پوشــاک 
خــود را با قیمــت پایین عرضــه می کنند و 
با این اقــدام به تولید داخــل لطمه می زنند.
همچنیــن بهرام شــهریاری، عضو علی البدل 
اتحادیه کاالی کشباف و جوراب  هیات مدیره 
تهران نیز با بیان اینکه در بســیاری از موارد 
قیمتی که در این فروشــگاه ها مطرح می شود 
معقول نبوده و تــوان رقابت را از تولیدکننده 
بررسی هایی  دنبال  به  افزود:  می گیرد،  داخلی 
که صورت دادیم به این نتیجه رســیدیم که 
بــا توجه به تعرفه های گمرکــی موجود قطعا 
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این امکان وجود نــدارد که با این تعرفه های 
گمرکی جنســی وارد کشــور شــده و به این 

برسد. فروش  به  قیمت 

اندک واردات رسمی هم حذف می شود
ایــن انتقادات در حالی مطرح می شــود که 
رییــس مرکــز پژوهش هــای اتحادیه صنف 
پوشاک نیز با اشــاره به نواقص دستورالعمل 
ســختگیری های  گفــت:  پوشــاک  واردات 
غیر کارشناســی در این دســتورالعمل واردات 
رســمی را ســخت کرده که می تواند بستری 
بــرای افزایش قاچاق پوشــاک باشــد. جواد 
نحوه  نواقص دســتورالعمل  درباره  صدق آمیز 
صــدور گواهــی فعالیت نمایندگان و شــعب 
پوشــاک  عرضه کننده  خارجی  شــرکت های 
در ایرا ن که در راســتای ســاماندهی واردات 
پوشاک و جلوگیری از واردات پوشاک قاچاق 
اواسط ســال گذشته  وزارت صنعت  توســط 
تدوین و ابالغ شــد، گفت: هر دستورالعمل و 
قانونی بهتر از بی قانونی و هرج و مرج است.

رییــس مرکز پژوهش هــای اتحادیه صنف 

پوشاک افزود: پس اصل هر قانونی در فضای 
مضاعف  باعث  کشــور  اقتصادی  فعالیت های 
شدن شــفافیت اســت که این موضوع خوب 
و واجب اســت و تالش وزارت صنعت برای 
تحســین برانگیز  دســتورالعملی  چنین  تدوین 
اســت. اما بــرای تدوین هر دســتورالعمل و 

اقدامی توجه به چند آیتم بســیار مهم است.
وی اظهار داشــت: اولین آیتم مورد توجه نگاه 
جامع بــه تمام فرآیند تولید تا مصرف اســت و 
اگر قرار است دستورالعمل واردات پوشاک تهیه 
و تدوین شــود باید نگاه به این صورت باشــد 
کــه تمام فرآیندهای چرخه مد و لباس کشــور 
از قبیل نظام های طراحی،  تولید، خرده فروشــی، 
پخش، برندســازی، تبلیغات و امثال آن در آن 
لحاظ شــود. صدق آمیز گفت: برای رسیدن به 
یــک نتیجه مطلوب باید در تمــام این گزاره ها 
یک سری شرایط، بستر و موقعیت را فراهم کرد 

تا بستر تولید پایدار در آن شکل گیرد.

ضرورت توجه به اصل رقابت پذیری
وی همچنیــن افزود: مولفــه دوم که باید در 

تدوین هر دســتورالعملی مورد توجه قرار گیرد 
اصل رقابت پذیری اســت و هیچ راهی و هیچ 
شاه کلیدی جز رقابت های عادالنه برای توسعه 
صنعت پایدار پوشــاک یا هر صنعت دیگری در 
کشــور وجود ندارد. رییس مرکز پژوهش های 
اتحادیه صنف پوشــاک با بیــان اینکه واردات 
پوشــاک قاچاق منجر بــه رقابــت ناعادالنه 
می شــود، گفت: یک عده ای بــدون پرداخت 
تعرفه واردات و بدون اینکه حق و حقوق دولت 
و مــردم را در حوزه مالیات پرداخت کنند اقدام 
به واردات غیررســمی  می کنند و این در حالی 
اســت که تولید کننده باید بــرای واردات مواد 

اولیه مورد نیازش تعرفه بپردازد.
این یک  بر  بیان داشــت: عالوه  صدق آمیز 
تولید کننــده باید هزینه هــای تامین اجتماعی 
را متقبل شــود که هزینه هــای تولید را باال 
از تولیدکننده  می بــرد و قــدرت رقابــت را 
می گیــرد. وی افزود: اگر امــروز تولید کننده 
از پرداخــت 3۰ درصــدی حق بیمــه کارگر 
بــه تامین اجتماعی گالیه مند اســت به دلیل 
چانه زنی هــای کاســب کارانه نیســت بلکــه 
می گوینــد پرداخت این مقدار حق بیمه قدرت 
با کشــورهای رقیب کــه پرداخت  را  رقابت 
حق بیمه کارگر آنها شــش تــا هفت درصد 
پژوهش های  ما می گیرد.رییس مرکز  از  است 
اتحادیه صنف پوشاک اظهار داشت: نرخ سود 
ســرمایه ۲۰ و 18 درصد در مقابل نرخ سود 
۲ درصدی کشــورهای رقیب  4 و  ســرمایه 
هم عامل دیگری بــرای از بین رفتن قدرت 
همچنین  اســت.وی  ما  تولید کنندگان  رقابت 
به قیمت مواد اولیه تولید پوشــاک در کشور 
رقیب ترکیه اشــاره کرد و گفت: قیمت مواد 
اولیــه در ایــن کشــور 5۰ درصــد از ایران 
پایین تر اســت و تمام این عوامــل منجر به 
از دســت دادن قدرت رقابــت تولید کننده ما 
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می شود. صدق آمیز اظهار داشت: توسعه تولید 
با رقابت پذیری امکان پذیر است و در غیر این 
صورت در درازمدت با منافع مصرف کننده در 

می گیرد. قرار  تضاد 

شرایط تولید با کیفیت باال وجود نداشت
وی در ادامه در پاســخ به ســوالی مبنی بر 
واردات  ساماندهی  دستورالعمل  نواقص  اینکه 
پوشــاک چیست، گفت: این دســتورالعمل در 
نگاه جامــع به تمام اجــزا و در نگاه جامع و 
استراتژیک به کل منافع دارای نواقصی است 
که باید برطرف شود وگرنه اصل وجود قانون 
اتحادیه  خوب است.رییس مرکز پژوهش های 
صنف پوشــاک اظهار داشت: در دستورالعمل 
واردات پوشاک وزارت صنعت اعالم شده که 
الزاما هر کســی که می خواهد پوشــاک وارد 
کنــد باید از یک شــرکت و یــک برند تولید 
باشد و در  نمایندگی داشته  پوشــاک خارجی 
واردات پوشــاک  به  این صــورت مجاز  غیر 
به کشــور نیســت. صدق آمیز افــزود: برای 
ثبت نمایندگی هم در دســتورالعمل قواعدی 
گذاشته شده که یکی از الزامات آن این است 
که برند واردکننده پوشــاک باید پس از مدتی 
در ایران کاالی خود را تولید کند و ۲۰ درصد 

از مقدار تولید خود را هم صادر کند.
وی با بیان اینکه اشکاالتی در این بخش از 
دســتورالعمل وجود دارد، گفت: اگر می توانیم 
کاالیی مثل پوشــاک را در کشور تولید کنیم 
پس برای چه وارد می شــود؟ پس باید گفت 
که واردات آن غلط اســت اما اگر نمی توانیم 
تولیــد کنیم آیا الزامات شــدید و بدون هیچ 
توجهی به شــرایط درست است؟ رییس مرکز 
پژوهش هــای اتحادیه صنف پوشــاک اظهار 
داشــت: دلیل اینکــه بســیاری از برندهای 
پوشاک نتوانســتند نمایندگی خود را در ایران 

به ثبت برســانند این بود که شرایط تولید در 
ایران باکیفیت باال برای آنها وجود نداشــت.

پوشاک  کمپانی های  از  حمایت 
درجه چندم!

صدق آمیــز با بیــان اینکه با دســتورالعمل 
واردات پوشــاک نقض غرض شــده اســت، 
برندهای  این دســتورالعمل  براســاس  گفت: 
مطــرح و درجه یک کــه تکنولــوژی تولید 
باکیفیت پوشــاک برای آنهــا در ایران وجود 
وارد  ایــران  به  پوشــاک  نمی توانند  نــدارد، 
تولید پوشــاک  کنند و در مقابل کمپانی های 
درجه چنــدم که کیفیت تولیــدات آنها خوب 
نیســت، می تواننــد در ایــران تولید داشــته 
باشــند، نمایندگی ثبت کنند و واردات هم به 

باشند. داشته  کشورمان 
وی در ادامه اظهار داشــت: در دستورالعمل 
واردات پوشــاک وزارت صنعت به بسیاری از 
جنبه هایــی که در یک فرآینــد تجاری وجود 
دارد، دقت نشــده و به عبارتی برای نوشــتن 
در  که  افرادی  پوشــاک  واردات  دستورالعمل 
را  آن  نداشــته اند،  تخصصی  پوشــاک  حوزه 
تدویــن کرده اند و به همیــن دلیل برخی از 
بندهــای دســتورالعمل دچــار خطای جدی 
اســت. رییس مرکــز پژوهش هــای اتحادیه 
صنف پوشــاک گفت: در تدوین دستورالعمل 
واردکننده هــای  نظــر  از  پوشــاک،  واردات 
پوشاک استفاده نشــده و بدون اخذ نظر فنی 
دســت اندرکاران این حوزه تدوین شده است. 
صدق آمیــز با بیان اینکه اگرچه در بدنه دولت 
برای تدویــن این دســتورالعمل متخصصانی 
حضور داشــته اند که به حوزه واردات اشراف 
داشــته اند، گفــت: امــا بایــد همان طور که 
ذی نفعــان تولید در تدوین این دســتورالعمل 
واردات هم  داشــته اند، ذی نفعــان  دخالــت 

دخالت داشــته باشــند. وی با تاکید بر اینکه 
بیان این مســاله به این معنا نیســت که باید 
منافع واردکننده در تدوین این دســتورالعمل 
حفظ شــود، گفت: منظور این اســت که باید 
نظــر واردکننده هم اخذ می شــد و ســپس 

می شد. تدوین  دستورالعمل 

مزیت برای واردات قاچاق
رییــس مرکز پژوهش هــای اتحادیه صنف 
پوشــاک در پاسخ به این ســوال که نواقص 
دارد، گفت: هر  اثراتی  این دســتورالعمل چه 
کاری که واردات رســمی را ســخت کند، در 
حقیقت یک مانع برای واردات رسمی است و 
آن کار به یــک مزیت برای واردات قاچاق و 
واردات غیررســمی تبدیل می شود. وی اظهار 
واردات  اگرچه دستورالعمل ساماندهی  داشت: 
پوشــاک با هدف حمایــت از تولید داخلی و 
جلوگیــری از واردات پوشــاک قاچاق تدوین 
شده اما در عمل یک اشــتباه استراتژیک در 

است. انجام شده  برنامه ریزی 
رییــس مرکز پژوهش هــای اتحادیه صنف 
پوشــاک بیان کرد: در مقطعی که بیش از 9۰ 
درصد واردات پوشــاک به صــورت قاچاق و 
غیررســمی انجام می شود تدوین دستورالعمل 
واردات با شــرایط ســخت بــرای واردکننده 
رســمی، درست نیســت. وی گفت: با تدوین 
یک دستورالعمل سخت برای واردات پوشاک 
حتــی واردکنندگانی که پیش از این از مبادی 
رســمی واردات انجام می دادنــد، دیگر قادر 
به واردات رســمی نیســتند و ایــن موضوع 
می توانــد منجــر به افزایــش واردات قاچاق 
واردات  دســتورالعمل  افزود:  شود. صدق آمیز 
پوشاک باید تســهیل  کننده نظام واردات باشد 
تا واردات پوشــاک در مسیر قانونی قرار گیرد 

و بعد از آن به تدریج قانونمندتر شــود.
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بازار پوشاک زیر تیغ متقلبان

اوضاع بازار پوشاک سال های سال است که 
بــه دلیل قاچاق و واردات بی رویه نامناســب 
اســت و واحدهای تولیدکننده پوشاک داخلی 
بــه دلیل ناتوانی در رقابت با دیگر کشــورها 
بــا ظرفیت کم به فعالیت مشــغولند و در این 
میــان هیچ اقدامــی که در حد عمل باشــد، 

است. نشده  انجام 
به عبارتی تمام حرف هایی که در راســتای 
جلوگیری و نظارت بر واردات پوشاک قاچاق 
و تقلبی می شود، به نوعی یک ادعا محسوب 
شــده و طی چند روز پس از آن به فراموشی 
سپرده می شــود. کارشناســان بر این  باورند 
کــه کیفیت پاییــن برخی تولیدات پوشــاک 
در کنــار ترویج ســبک زندگــی غربی باعث 
شده تب خرید پوشــاک مارک دار خارجی در 
بیــن برخی جوانان باال بگیــرد. در این میان 
برخی واحدهــای صنفی که به اصطالح رگ 
خــواب مصرف کننده را یافته اند، با برند تقلبی 
اجنــاس بی کیفیت خود را آن هــم با قیمت 
بســیار باال عرضه می کنند. وقتی برای خرید 
یک لباس وارد مغازه ای شده و با قیمت های 
نجومی روبه رو می شــوید، حتما این ســوال 
در ذهن شــما شــکل می گیرد کــه چرا این 
محصــول قیمت چنین باالیــی دارد و وقتی 
علت آن را از فروشــنده جویا می شوید، تمام 
هنر خود را به  کار می بندد تا شما را قانع کند 
کــه این لباس، برند اســت و برند معروفی را 

می کشد.  یدک 
در همیــن رابطه معاون امــور اقتصادی و 
بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
در قالب اجرایی ســازی طرح ساماندهی ورود 
برندهای پوشــاک معتبر، با واحدهای فروش 
غیــر مجازی که عنــوان برندهای معروف را 
یدک می کشــند اما تحت شــبکه توزیع این 
برندها نیستند، برخورد می شود. یدا... صادقی، 
معــاون امــور اقتصــادی و بازرگانی وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت درباره ســاماندهی 
برندهای فیک در بــازار گفت: در قالب طرح 
ســاماندهی ورود برندهای پوشاک معروف به 
با واحدهــای فروش غیرمجازی  ایران،  بازار 
که عنوان برندهای معروف را یدک می کشند 
اما تحت شــبکه توزیع این برندها نیســتند با 
نظارتی  نهادهای  انتظامــی،  نیروی  همکاری 
وزارت صمت و فرهنگ  و ارشــاد اســالمی 
برخورد می شــود. وی ادامه داد: عامالن غیر 
معتبر فــروش کاالهای برند، از این پس باید 
زیر چتر شــبکه توزیع برندهــای اصلی قرار 
گرفتــه تا با اخذ مجوز از ســوی آنها، بتوانند 
به فعالیت فروش خود ادامه دهند، در غیراین 
صورت از فعالیت  آنها جلوگیری خواهد شــد. 
معــاون وزیر صمــت همچنیــن درباره ورود 
برند های معتبر پوشــاک به بازار ایران تاکید 
به  کرد: دســتورالعمل »ملزم شــدن گمرک 
جلوگیری از ترخیص کاالهای فاقد شناســه« 

در ســال گذشــته تصویــب و به مرحله اجرا 
گذاشــته شد. البته این دستورالعمل با رویکرد 
حمایت از تولید داخل تدوین شده تا برندهای 
معروف پوشــاک، سهمی در تولید بازار داخلی 

باشند.  داشته  ایران 
اجرایی شــدن و تعهد  به چگونگی  صادقی 
برندها نســبت به ورود به بازارهای ایران نیز 
اشــاره و اظهار کرد: هنــگام ورود برندهای 
پوشــاک خارجــی به بــازار ایــران، قرارداد 
همــکاری با آنهــا منعقد می شــود که طبق 
این قــرارداد، برندهای متقاضــی باید عالوه 
بــر واردات و توزیع شــبکه ای کاال، طی دو 
سال نخســت فعالیت خود، معادل ۲۰ درصد 
ارزش کاالی وارداتی را در داخل ایران تولید 
کننــد، ضمن آنکه بایــد 5۰ درصد از میزان 
تولید ایــن برندها در داخل ایــران، به دیگر 
برندها صادر  کشــورهای هدف صادراتی آن 
شود. وی تصریح کرد: در حال حاضر مدیران 
متقاضی  کــه  تولیدی  برندهــای  بازرگانــی 
ایران هســتند، تعهدات  بازار  به  قانونی  ورود 
الزم را انجام داده انــد و هم اکنون در مرحله 
ثبت ســفارش برای واردات برند خود هستند. 
صادقی در پایان درباره اینکه برندهای اصلی 
با برندهای فیک مبارزه می کنند، خاطرنشــان 
کــرد: برندهای اصلی پوشــاک و هر کاالی 
دیگــر در قالب شــخصیت حقوقــی فعالیت 
می کننــد و اگر در زنجیــره تامین یک کاال، 

شایلی قرایی
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فروشگاهی جزو توزیع کنندگان آن برند نباشد 
خود آنها نســبت به این کاالهای غیرقانونی 
اعتراض و شــکایت می کننــد. بنابراین دیگر 
اینگونه نیســت که برندهــای معتبر و اصلی 
در بازار ایران به دلیــل فعالیت های برندهای 

شوند.         متضرر  فیک 

مبارزه با قاچاق پوشاک در حد حرف است
صنایع  انجمن  عضو  افتخاری،  مجید 

ایران پوشاک 
مبارزه با قاچاق و واردات پوشــاک به کشور 
فقط در حــد حرف بوده و هیــچ حمایتی در 
راستای جلوگیری از واردات قاچاق و حمایت 
از تولیدکننده داخلی انجام نمی شــود. در این 
شرایط تولید داخلی در وضعیتی نامناسب قرار 
گرفته و توان رقابت با رقبا را ازتولیدکنندگان 
داخلی گرفته است. دولت باید به تولید داخل 
توجه کند. قانــون نیز تاکید کرده که از تولید 
داخل حمایت شــود اما امروز شــاهد هستیم 
پوشــاک فضای مســموم  که فضای صنعت 
درگیر  تولیدکنندگان  و  اســت  و غیرســالمی 
رقابت نابرابر با متخلفان و متقلبان شــده اند. 
بنابراین از دولت انتظار می رود فضای سالمی 
را در اختیار تولیدکننــدگان قرار دهد، چراکه 
صنعت پوشــاک ظرفیت باالیــی برای ایجاد 
اشــتغال دارد و می تواند صادرات محور باشد، 
اما اکنون بازار داخل را نیز از دســت داده ایم. 
در حال حاضر ترکیه بازار پوشــاک کشــور 
را در اختیــار گرفتــه و از هــر فرصتی برای 
صادرات پوشــاک به ایران اســتفاده می کند. 
حتی زمانی که ســال گذشــته برای حمایت 
از مــردم ســوریه دریافت تعرفه از پوشــاک 
وارداتی سوریه حذف شد، ترکیه با استفاده از 
این فرصت بسیاری از کاالهای خود را بدون 
پرداخت عــوارض گمرکی از طریق ســوریه 

وارد کشــور کرد. تعداد زیــادی برند خارجی 
تقلبــی در ایران فعالیــت می کنند که اصالت 

ندارند.
 95 درصــد نماینــدگان برندهای خارجی در 
ایران متقلب و 3 درصد متخلف هستند. بر این 
اســاس مجموع عدد 98 درصدی را برای بازار 
پوشــاک خارجی در ایران ایجاد کرده که این 
بازار متقلبانه فضا و بســتر کســب وکار صنعت 

پوشاک ایران را نیز دچار چالش می کند. 

نظارت روزانه ۳۰ گروه نظارتی بر 
پوشاک عرضه کننده  واحدهای 

اتحادیه  رییس  شیرازی،  ابوالقاسم 
تهران پوشاک 

پوشاک تقلبی در بازار وجود دارد و نمی توان 
بر این موضوع ســرپوش گذاشــت. به همین 
دلیــل روزانه 3۰ گــروه نظارتی بر واحدهای 
عرضه کننده پوشــاک به همراه بازرسان ستاد 
مبارزه با کاالی قاچاق و اصناف و ســازمان 
حمایــت از تولید کننده و مصرف کننده نظارت 
می کننــد. در این راســتا به فروشــگاه هایی 
که پوشــاک خارجی بدون شناســنامه عرضه 
این  تا وضعیت  می کنند، فرصت داده می شود 

پوشــاک را تعیین تکلیف و برای آن شناسنامه 
ارائــه دهند و در غیر این صــورت از فعالیت 

می شود.  جلوگیری  آنها 
برندهای  عرضه کنندگان  تمامی  کلی  به طور 
خارجــی پوشــاک موظف بــه دریافت مجوز 
هســتند. این واحدها باید با ثبت نام در سامانه 
امــور اصناف فعالیت خــود را ثبت کنند و هر 
واحــد صنفی بــرای تکمیل مــدارک و تهیه 
مجــوز مهلت دارد و واحــد فاقد مجوز بعد از 
دریافــت اخطار و عدم تمکیــن پلمب خواهد 
شد. این حرکت در راستای حمایت از تولیدات 
دارد  نیز هســت. همچنین ضــرورت  داخلی 
دولــت تولیدکنندگان برتر را شناســایی و به 
آنها تســهیالتی برای برندسازی پرداخت کند 
تا بتوانند با پوشــاک خارجی رقابت کنند. در 
حال حاضر ســرمایه های سرگردانی در بخش 
خصوصی وجود دارد کــه دولت می تواند آنها 
را به ســمت برندسازی ســوق دهد. تا زمانی 
که اجنــاس چینی به صورت قاچاق یا قانونی 
وارد کشــور شــوند بدون اینکه از تولیدکننده 
داخلــی حمایتی به عمل  آیــد، تولیدکنندگان 
حتی نمی توانند روی پای خود بایســتند، چه 
برسد به اینکه از آنها توقع برندسازی داشت.
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در قاچاق پوشاک دست های پنهان در کار است؟
پیدا و پنهان قاچاق پوشاک

سال هاست تولیدکنندگان داخلی از قاچاق پوشاک 
و مبارزه ناکارآمد با آن فریاد ســر داده اند اما در حالی 
آمارهای داخلی از کاهش حجم قاچاق پوشاک خبر 
می دهد که آمارهای بین المللی به طور کل ارقام ارائه 
شده در داخل کشور را زیر سئوال می برد. آمار واردات 
پوشاک به ایران توسط سازمان ملل )یونیدو( معادل 
یک میلیارد دالر اعالم شــده این در حالی است که 
واردات پوشاک به ایران توسط گمرک در سال گذشته 

رقمی معادل ۶1 میلیون دالر اعالم شده است.
به گزارش ایســنا، این اختالف فاحش گویای آن 
اســت که علی القاعده باید بخــش قابل توجهی از 
واردات این بخش از مسیری غیراز گمرکات رسمی 
وارد کشور شده یا به عنوان کاالیی دیگر و با تعرفه 
گمرکی کمتر راهی ایران شــده و به عنوان مثال به 
اسم پارچه که تعرفه گمرکی کمتری دارد وارد شده 
باشد. اکنون پیگیری ها از ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز نتیجه نداشــته و مسئوالن این ستاد حاضر به 
پاســخگویی در این زمینه نشــده اند اما بر  اساس 
برخی آمارها، برآورد حجم شکاف عرضه و تقاضای 
پوشاک بر اساس آمار دریافتی از وزارت صنعت،معدن 
و تجارت به ترتیب آمار تولید و مصرف پوشــاک در 
سال 1395 برابر 8,1 و 5,5 میلیارد دالر بوده است از 
طرفی آمار واردات و صادرات نیز به ترتیب برابر 95 و 

48 میلیون دالر بوده است.

۸۰ درصد پوشاک خارجی بازار قاچاق است
اما سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در این 
سال ها به طور دائم از افزایش قابل توجه حجم قاچاق 
خبر داده و به طور مشــخص درباره واردات پوشاک 
تاکید کرده اســت: بیشترین حجم قاچاق ورودی به 
کشور را پوشاک تشکیل می دهد که ارزش آن معادل 

۲,5 میلیارد دالر محاسبه می شود. قاسم خورشیدی 
به آمار موجود در خصوص البسه قاچاق اشاره و بیان 
کرد: برآوردها از سطح بازار نشان می دهد بیش از 8۰ 
درصــد از کاالی خارجی موجود در داخل بازار، یعنی 
البسه و پوشاک خارجی که در بازار عرضه می شود، از 
طریق قاچاق وارد کشور می شود؛ البته بخشی از این 
کاال هم تحت عنوان تجارت چمدانی وارد کشور شده 
که آن هم نوعی قاچاق تلقی می شــود. البته قاسم 
خورشــیدی بالفاصله این توپ را بــه زمین وزارت 
صمت انداخته و گفته است: اقدامات مجموعه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در مبارزه با قاچاق پوشــاک 
کافی نبوده و باید در ارتباط با تقویت تولیدات داخلی و 

ساماندهی برندها اقدامات موثرتری انجام شود.
در کنار اظهارات او، محمد شــریعتمداری در اولین 
هفته هــای تصدی وزارت صمت آمــار ۲,5 میلیارد 
دالری قاچاق پوشاک را مورد تردید دانست و گفت 
که قاچاق پوشــاک بیش از این رقم است و در این 
ســال ها بازار را مفت و مجانــی در اختیار خارجی ها 
قرار داده ایم. شــریعتمداری درعین حال تاکید دارد 
که در حال حاضر بخشی از 1۲ میلیارد دالر وارداتی 
که انجام می شود هرچند که قانونی است اما حقوق 
گمرکی آن پرداخت نشده و در حجم کم و قابل حمل 

وارد کشور می شود.
وی توضیحات دیگری نیز درباره واردات 1۲ میلیارد 
دالری ارائه کرده و معتقد اســت که از کلیه مناطق 
آزاد تجاری، بازارچه های مرزی و روش های دیگری 
واردات کاال از جمله ملوانی و سایر شاخه های گروهی 
که  زیاد هم هستند، گفته می شود که مجموع ورودی 
1۲ میلیارد دالر است اما هر چند که می تواند قانونی 
باشــد ولی از حقوق های ورودی معاف بوده و رقابت 
بازارهــای داخلی را تحت تاثیر قرار داده اســت که 

امیدواریم این موضوع مورد بررســی قرار گیرد و به 
زود حل و فصل شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
دولت دوازدهم با بیان اینکه اکنون در سیکل معیوبی 
قرار داریم، تاکید دارد: متاســفانه اقداماتی کرده ایم 
که خود باعث شــرایط فعلی شده ایم؛ به طوری که 
تجارت مرزی را بدون حقوق ورودی مجاز دانسته اند 
یا موافقت هایی را ابالغ کرده ایم که شرایط فعلی را 

رقم زده است.
 

مرغ یک پای ستاد مبارزه با قاچاق
اما در همان دوره در پاســخ بــه اظهارات محمد 
شریعتمداری، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز استان تهران  اظهار کرد: حجم پوشاک قاچاق بر 
اساس بررســی های صورت گرفته حدود ۲,5 تا سه 
میلیارد دالر اســت؛ هر چند که ممکن است قیمت 
فروش این کاالها در بازار رقمی متفاوت باشد. علی 
اکبر پوراحمدنژاد در توضیح بیشتر این مطلب گفت: از 
اواسط خردادماه فعالیت ها آغاز شده و تا امروز حدود 
۲9۷۶ واحد صنفــی در مناطق مختلفی که بورس 
عرضه پوشاک بوده یا حالت بنکداری و توزیع کننده 
عمده داشتند مورد بررســی و ارزیابی قرار گرفته و 
متاسفانه مشاهده شــد که در حدود 1۷۶3 واحد به 

نوعی با کاالی قاچاق درگیر بودند.
وی همچنین عنوان کرد: البته باید در نظر داشت 
که بخشی از این کاالها قاچاق نبوده و جزو تولیدات 
ملی محســوب می شــوند که برای آنکه در بازار با 
مقبولیت بیشتری مواجه شوند از برچسب برندهای 
خارجی بهره می گیرند. به عبارت دیگر بخشی از این 
تخلفات ریشه در تقلب داشته و با تعویض برچسب ها 

صورت گرفته است.
پوراحمدنژاد ادامه داد: بر اساس بررسی های صورت 
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گرفته مشخص شده اســت که بخشی از کاالهای 
قاچاق نیز از طریق مسافران و مبادی مسافری وارد 
کشور شده است که بر همین اساس به نظر می رسد 
8۰ دالری که برای معافیت مســافری تعیین شده 
عمال رعایت نمی شود. به هر حال باید قبول کرد که 
افرادی که در مبادی ورودی به نظارت می پردازند به 
طور تخصصی ارزش گذار نیستند تا بتوانند تشخیص 
دهند که چه حجمی از کاال با چه ارزشی وارد کشور 

شده است.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال در عین حال 
اظهــار کرد: بر اســاس ارزیابی های صورت گرفته 
حدود هفت میلیارد دالر از قاچاق به شــیوه ای وارد 
کشور شده که از معافیت های مختلف سوء استفاده 
کرده اند. بر همین اساس بررسی هایی در دست اقدام 
اســت تا با همکاری بخش هــای مختلف از جمله 
اتحادیه های صنفــی و نیروی انتظامی اقداماتی در 

این زمینه صورت گیرد.

انبارهایــی با میلیاردها تومان پوشــاک 
قاچاق

 وی در بخش دیگری از صحبت های خود عنوان 
کرد: در بررســی های صورت گرفته 18 تا 19 انبار 
دپوی البسه شناسایی شد که تنها یکی از این انبارها 
9۰۰ کیسه بزرگ البسه دپو کرده بود که ارزشی بالغ 
بر پنج میلیارد تومان داشت. پوراحمدنژاد با یادآوری 
مجدد اظهارات اخیــر وزیر صنعت، معدن و تجارت 
درباره پوشــاک قاچاق اظهار کرد: درست است که 
هنــوز در حوزه قاچــاق پوشــاک تخلفاتی صورت 
می گیرد اما آنچه به عنوان آمار این حوزه اعالم شده 
اســت، رقمی است که بر اساس برآوردهای مختلف 
تعیین شده و ارزیابی های متعدد این نتیجه را به همراه 
داشته است که حدود ۲,5 تا 3 میلیارد دالر از قاچاق 
به پوشاک مربوط می شود. این رقم، رقم دقیقی است 
که با کمک دانشگاه ها و بخش های مختلف از جمله 
اصناف تعیین شــده اســت. وی ادامه داد: البته گاه 
شــاهدیم که یک کاالی قاچاق مانند لباس نوزاد از 
چین با قیمتی معادل ۲5۰۰ تومان وارد کشور می شود 
اما به بهای ۲5۰۰۰ تومان فروخته می شــود که بر 
همین اساس ارزش کشفیات قاچاق متفاوت می شود.

 واقعا پوشاک قاچاق کم شده است؟
اما در شــرایطی که مسئوالن این ستاد از کاهش 
5۰ درصــدی حجم قاچاق در ســال گذشــته خبر 
می دهند سئوال این است که آیا واقعا تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان کاالهای مختلف نیز این کاهش 
را حس کرده اند؟ موضوعی که پیش از این از سوی 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مورد توجه قرار 

گرفت.
اکنون تولیدکنندگان داخلی همچنان از حجم باالی 
کاالهایی که به شــکل قاچاق وارد می شوند انتقاد 
داشته و به عنوان مثال بهرام شهریاری عضو هیئت 
مدیره اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و پوشاک 
اظهار کرد: بحث قاچاق معضل بسیار پیچیده ای است 
که مولفه های متعدد داشته و بررسی آن نیاز به تمرکز 
بر روی موضوعات مختلف دارد اما طی ســال های 
اخیــر اتفاقی که رخ داده آن اســت که محصوالت 
برندهایی که در اغلب موارد ترک هستند به شکلی 
سیســتماتیک وارد بازار ما شده و حتی توانسته اند با 
راه اندازی فروشــگاه های زنجیــره ای بخش قابل 

توجهی از سهم بازار ایران را به دست آورند.
وی با بیان این که در بسیاری از موارد قیمتی که در 
این فروشگاه ها مطرح می شود قیمت معقولی نبوده و 
توان رقابــت را از تولیدکننده داخلی می گیرد، افزود: 
به دنبال بررسی هایی که صورت دادیم به این نتیجه 
رســیدیم که با توجه به تعرفه های گمرکی موجود  
قطعــا امکان این وجود ندارد کــه با این تعرفه های 
گمرکی جنســی وارد کشور شده و به این قیمت به 
فروش برسد. برهمین اســاس این موضوع را مورد 
پیگیری قرار داده و از سوی مراجع مختلف موضوع 

را دنبال کردیم.
 

دست های پنهان درکار است
شهریاری ادامه داد: قطعا برخورد بر اساس قوانین 
و ضوابط امکان بروز چنین وقایعی را به صفر خواهد 
رســاند اما متاســفانه در اکثر موارد در قوانین کشور 
راه گریــز یا نوعی خالء وجود دارد کــه راه را برای 
افرادی کــه می خواهند اقدامات غیرقانونی داشــته 
باشــند، باز می گذارد و به این ترتیب مرزهای کشور 
بــرای واردات اغلب اجناس قاچاق باز مانده و امکان 

فعالیت غیرقانونی برای قاچاقچیان به شــکلی ساده 
مهیا می شود.

وی همچنیــن عنوان کرد: اگر بحث مرزهای ما و 
واردات آنهــا قابل کنترل نبود قطعا این امکان وجود 
داشــت که به عنوان مثال گروهک های تروریستی 
مواد منفجره و یا اســلحه وارد کشور کنند، اما وقتی 
چنین اتفاقی نیفتاده و کاالهای قاچاق ما محدود به 
کاالهای مصرفی می شوند اینگونه به نظر می رسد که 

دست هایی پنهان در کار است.
اما در نهایت در کنار خالءهای قانونی و مشکالت 
متعددی که منجر به افزایش حجم واردات پوشاک 
قاچاق می شــوند همچنان بخش قابــل توجهی از 
تاکیدات بر واردات چمدانی مسافران بوده و اردیبهشت 
ماه سال جاری نیز معاون فنی و امور گمرکی گمرک 
اعالم کرد واردات پوشــاک به صورت فردی ممنوع 
بوده و برای انجام این کار تنها شرکت های ثبت شده 

و نمایندگی های مجاز می توانند اقدام کنند.
 به عبارت دیگر برای مقابله با حجمی باال از واردات 
قاچاق گویی واردات صورت گرفته توسط افراد تنها 
بخشی بوده که نیاز به کنترل داشته و بر این اساس 
چنین تصمیمی اتخاذ شــد.البته شــکی نیست که 
درمیان شیوه های مختلف واردات پوشاک بخشی نیز 
به کاالهایی که همراه مسافران وارد می شود مربوط  
اســت اما اینکه از انبوه پوشاک قاچاق سهم اینگونه 
واردات چقدر بوده و قاچاق ســازمانی چقدر اســت 
موضوعی اســت که جای بحث و بررسی بسیار دارد 
و ضروری به نظر می رســد برای ساماندهی به این 
بخش تصمیمات جدی و کالن تری گرفته شــود به 
عنوان مثال طی ماه های گذشته ستاد مبارزه با قاچاق 
کاالدر چندین مرحله و به طور ضربتی بر جمع آوری 
دو نمونه گل از بازار اقدام کرده و موفق هم بوده است، 
حال سوال این است که در میان مصادیق قاچاق آیا 
هنوز پوشاک قاچاق به درجه ای از اهمیت نرسیده که 

اقدامی جدی تر در ارتباط با آن صورت گیرد؟
البته وزارت صمت نیز تاکنون اقدام موثری در این 
خصوص انجام نــداده و در نهایت طرح هایی مانند 
نصب شناســه کاال که از سوی این وزارتخانه مورد 
توجه قرار گرفته نیز باگذشت چند ماه هیچگونه تاثیر 

قابل مشاهده ای در وضعیت بازار نداشته است.
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تولید منسوجات ضدباکتری با استفاده از نانوذرات
 اکسیدروی و امواج فراصوت

در حال حاضــر از روش های مختلفی برای تولید 
منســوجات ضدباکتری بیمارســتانی و بهداشتی 
استفاده می شود، اما در مورد هریک از این روش ها 
نگرانی های بالقوه ای از نظــر دوام، بازده تولید یا 
اثربخشــی کلی وجود دارد. به زودی یک فرایند 
جدید برای تولید منســوجات ضدباکتری توسط 
موسسه Nano Textile تجاری سازی خواهد 
شد. این فناوری که شامل استفاده از سونوشیمی 

برای اتصال نانوذرات به الیاف و پارچه ها است، در 
پژوهشی توسط پروفسور آهارون گدانکن و دکتر 
ایالن پرلشتین و گروه آن ها در دانشگاه بار ایالن 

انجام شده است.
گدانکن در این بــاره می گوید: مزایای اصلی این 
فناوری این است که می تواند خواص ضدباکتری 
را به هر نوع پارچه آماده ای اعمال کند. این اصالح 
به هیچ وجه رنگ و خواص فیزیکی پارچه را تغییر 

نداده و کل فرآیند بســیار مقرون به صرفه اســت. 
برای مثال، در یک محیط بیمارستانی فناوری ما 
می تواند برای ایجاد ویژگی های ضدمیکروبی به 
لباس کارکنان، لباس خــواب بیماران، ملحفه ها، 
پتوهــا و پرده ها به منظور کاهــش موثر میزان 
بیماری و مرگ و میر و همزمان کاهش هزینه های 

بیمارستان استفاده شود.
فرآیند فناوری تک مرحله ای این موسســه شامل 
عبــور پارچه از میــان محلول نانوذرات اکســید 
روی اســت در حالی که امــواج فراصوت نیز به 
حمام محلول اعمال می شوند. اکسید روی که در 
لوســیون ها، کرم ها و کرم های ضدآفتاب استفاده 
می شــود، به علت خواص ضدمیکروبی شناخته 
شده و از سوی اداره غذا و دارو برای تماس انسانی 

ایمن اعالم شده است.

فرآیند تولید منسوجات ضدباکتری 
با روش سونوشیمی

به گفته گدانکن راز موفقیت این فناوری استفاده از 
نانوذرات و سونوشیمی است و قطعا بهترین روش 
پوشش دهی منســوجات ضدباکتری است و این 
فرایند زمانی شروع می شود که امواج فراصوت به 
محلول حاوی روی اســتات ارسال شود. حباب ها 
شــکل گرفته، رشد می کنند و سقوط می کنند که 
دمای بســیار باالیی را ایجــاد می کند. زمانی که 
حباب ها ســقوط می کنند، نانوذرات اکسید روی 
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تشکیل می شوند. اگر یک حباب در نزدیکی سطح 
پارچه سقوط کند، میکروجت های مایع نانوذرات 
تازه تشکیل شده را به سمت سطح پارچه با سرعت 
باالیی پرتاب می کنند. به گفته گدانکن این ذرات 
پس از آن به علت نیروی خالصی که با آن برخورد 
می کنند، درون پارچه قرار می گیرند. انعطاف پذیری 
این فرآیند این امکان را فراهم می آورد که تقریبا 
هر پارچه آماده ای را بدون ایجاد اثرات نامطلوب و 
یا آسیب بر خواص پارچه- از جمله زیردست، عمق 
رنگی و یا جذب- ضدباکتری کند، صرف نظر از 

اینکه آیا آن پارچه طبیعی و یا مصنوعی است.
آزمون و ارزیابی های آزمایشگاهی نشان داده است 
که فرایند کاربرد نانوذرات اکســید روی در تولید 
خــواص ضدباکتری پارچه بســیار موثر بوده و از 
گسترش عفونت های بیمارستانی جلوگیری کرده 
و منجر به کاهش انتقال آلودگی می شود. آزمون 
بر 8 نوع خاص از باکتری ها متمرکز بود که توسط 
پزشکان به عنوان خطرناک ترین میکروارگانیزم ها 
برای بیماران شناســایی شــدند. مشــخص شد 
پارچه های تکمیل شــده هر 8 نــوع باکتری را به 
طور موثری از بین بردند و شاید مهم تر از آن دوام 

خاصیت پس از شستشوی طوالنی بود.
تصاویــر تجزیه و تحلیل میکروســکوپی حضور 
مداوم نانوذرات ضدباکتری روی اکســید را پس 
از شستشــوی صنعتی منســوجات ضدباکتری 
نشان داد. ارزیابی های بیشتر نشان داد که به نظر 
نمی رسد فرایند اعمال اکسیدروی بر کیفیت، ظاهر 
و زیردست پارچه تاثیر نامطلوبی وارد کند و رنگ 
آن را نیز تغییر نمی دهد چرا که نانوذرات بسیار ریز 

روی اکسید هیچ رنگ مرئی ندارند.
از آن جایی که نانوذرات به طور موثری در پارچه 
تعبیه شدند، خواص ضدباکتری با دوامی را نشان 
دادند که در سایر روش های فعلی تولید منسوجات 
ضدباکتری دیده نمی شود. پارچه های اصالح شده 
با این فرایند 1۰۰ درصد از تاثیر خود را حتی پس از 
۶5 چرخه شستشو در دمای 9۲ درجه سانتی گراد 
و 1۰۰ چرخه شستشــو در ۷5 درجه سانتی گراد 

حفظ کردند، که هر دو مطابق با اســتانداردهای 
صنعت بیمارستان و یا باالتر از آن بودند.

گدانکــن در پایان اظهار داشــت: این نتیجه، 
فناوری مــا را از بقیه روش هــا متفاوت کرده 
و حتــی آن را اســتثنایی می کند. هیچ فناوری 

رقابتــی دیگری قــادر به نشــان دادن چنین 
چیزی نیســتند. آنچــه این فنــاوری را حتی 
هیجان انگیزتر می کند این اســت که اکســید 
روی باکتری هایی را از بین می برد که در برابر 

آنتی بیوتیک ها مقاوم هستند.
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چگونه از فناوری نانو در فرش و کفپوش استفاده کنیم؟

قابلیــت به کارگیری فناوری نانو در فرآیند تولید 
فرش بســیار زیاد است به طوری که با استفاده از 
دســتاوردهای نانو شیمی می توان به فرش هایی 
با خواص ضدلک، ضدآب، ضد میکروب، کندسوز 
و ضدبو دســت یافت. ازآنجاکه در فرایند تولید 
فرش و کفپوش از الیاف و نخ اســتفاده می شود 
بنابراین می توان در فرایند تولید الیاف، رنگرزی 
الیــاف یا نخ و تکمیل نهایی کاال از فناوری نانو 

کرد. استفاده 

الیاف )الف( تولید 
به کاررفتــه در کفپوش های  الیــاف  به طورکلی 
پلیپروپیلن،  نایلون،  پلی اســتر،  از:  عبارتند  لیفی 
اکریلیک، پشــم، ابریشــم، پنبه و جوت. الیاف 
پلی  اســتر، پلی پروپیلــن و نایلــون بــه روش 
ذوب  ریسی تهیه می شوند و لذا می توان خواص 

رنگــرزی و تکمیلــی ایــن الیــاف و در نتیجه 
کفپوش حاصله از آن را ارتقاء داد.

)ب( رنگرزی
با کمــک فناوری نانــو می توان ســطح الیاف 
طبیعی نظیر پشم، ابریشم، پنبه و جوت را تغییر 
ثبات  رنگی،  قــدرت  افزایش  به طوری کــه  داد 
رنگی، خواص ضدمیکروبی، کندسوزی و ضدبو 
را به همراه خواهد داشت. فناوری نانو همچنین 
از پتانسیل باالیی برای افزایش خواص رنگی و 

است. برخوردار  الیاف مصنوعی  فیزیکی 

تکمیل )ج( 
بهبــود برخی خــواص فرش و کفپــوش لیفی 
تولیدشــده با استفاده از اسپری نمودن نانو مواد 

است. امکان پذیر  نیز 

الیاف بهبود خواص رنگرزی 
درخت  ســان  ها،  نظیر  نانومــوادی  از  اســتفاده 
و  کیتوســان  نانــورس،  سیکلودکســترین ها، 
نانــوذرات فلــزی ازجمله کاربردهــای فناوری 
نانــو در بهبود خــواص رنگرزی الیاف اســت. 
سیکلودکســترین ها بــرای اصــالح ســطحی 
پارچه  هــای پنبــه  ای، پلی  اســتری، پشــمی، 
پلی پروپیلنی و غیره اســتفاده  شده است که در 
همه مــوارد باعث افزایش جذب رنگزا توســط 
پارچه و افزایش ثبات شستشویی شده و در برخی 
موارد گزارش شــده که ثبات سایشی منسوجات 
رنگ شــده نیز افزایش یافته اســت. پلی  پروپیلن 
ایمین و پلی  آمیدوآمین دو درخت ســان پرکاربرد 
هســتند که دارای گروه انتهایی آمین می  باشند. 
وجــود گروه های انتهایی زیاد باعث شــده این 
مواد کاربرد زیادی در اصــالح پارچه ها نایلونی 
داشــته باشند. از ســوی دیگر این مواد بر روی 
پارچه  هــای پنبه ای، پشــمی و غیره اســتفاده 
می شــود تا عالوه بر بهبــود رنگرزی از خواص 
منحصربه فــرد ضدمیکروبی این مواد اســتفاده 
شــود. این مواد با برخورداری از اندازه مولکولی 
کوچــک، به راحتی درون لیف نفــوذ می کنند و 
رمقکشــی و تثبیت رنگ های راکتیو روی الیاف 
اصالح یافته را بهبود می بخشــند. محققان نشان 
دادهاند که عمل نمودن پارچه پشمی، ابریشمی 
و پنبه ای بــا نانوذرات نقره عــالوه بر خواص 
ضدمیکروبی، اســتحکام کششی و عمق رنگی 
این پارچهها را نیز بهبود می بخشــد. خاک رس 
به طورمعمول دارای ســاختار الیهای متشکل از 
ســیلیکات آلومینیوم آبدار در ابعاد بسیار کوچک 
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است. در نســاجی به دو روش از این نانوذرات 
می شود: استفاده 

1- نانو پوشــش دار کردن ســطح الیاف، که به 
علت تمایــل رنگینه به نانو ذرات، جذب رنگینه 
افزایش یافته و  پیوندهای هیدروژنــی  از طریق 

پارچه جذب می شود؛ بیشتری روی  رنگینه 
۲- مخلــوط کردن حیــن فرایند ذوب ریســی 
الیــاف، که در این حالت این مواد وارد شــبکه 
الیاف شــده و به طبع باعث افزایش جذب رنگ 

می شود. نهایی  پارچه 

خودتمیزشوندگی تکمیل 
منسوجات خودتمیزشــونده را می  توان با کاربرد 
فلوئوروکربن یا فنــاوری نانو تولید نمود. اصوال 
دو نوع ســطح خودتمیزشــونده با اســتفاده از 

است. قابل دستیابی  نانو  فناوری 
نــوع اول، ســطوح ناهموار میکروســکوپی که 
به شــدت دافــع آب هســتند به طوری که ذرات 
چــرک به ســختی می توانند روی این ســطوح 
متصل و باقی بمانند و با یک شستشــوی ساده 

یا بارش باران حذف می شوند.
نوع دوم به وســیله الیه  های فوتو-کاتالیســتی 
تهیه می شــوند. در این نوع، مواد آلی رســوب 
یافته روی ســطوح بــه دلیل الیــه نانوبلورین 
اکســید تیتانیوم توســط تابش آفتــاب تجزیه 

می شوند.
برابــر  در  نه تنهــا  خودتمیزشــونده  ســطوح 
آلودگی هــای آب  میــوه و قهوه مقاوم هســتند 
بلکه دفع کننده آب، مــواد آالینده، معطر و ضد 
میکروب هستند. تولید منسوجات خودتمیزشونده 
با اســتفاده از فوتوکاتالیست، ماکروویو، نانولوله 
کربن، کلوئید اکســید فلزی، نانو ذرات فلزی و 

است. امکان پذیر  کلری  هاالمین 

فرابنفش ضدپرتو  تکمیل 
به طورکلــی اغلــب کاالهــای قرارگرفتــه در 
معرض نور خورشــید نیازمنــد به کارگیری مواد 

ضد پرتو فرابنفش هســتند تا دوام و ماندگاری 
تأثیر قرار نگیرد. اکســیدهای فلزی  آنها تحت 
نظیــر اکســید روی به عنوان مــاده محافظ در 
برابر پرتو فرابنفش در مقایســه با مواد محافظ 
در برابــر پرتو فرابنفــش آلی بســیار پایدارتر 
اکسید روی خواص  نانوذرات  بنابراین،  اســت. 
محافظــت در برابر پرتو فرابنفــش را به دلیل 
افزایش مســاحت سطح و جذب ناحیه فرابنفش 
افزایــش می دهد. برای تکمیــل ضدمیکروبی، 
نانو ذرات اکســید روی نســبت بــه نانو نقره 
مقرون به صرفه، ســفیدتر و خواص محافظت در 
برابــر پرتو فرابنفش بهتــری دارد. این تکمیل 
بــرای الیــاف پلی  پروپیلن مصرفــی در فرش 

باشد. اهمیت  حائز  می تواند 

میکروب تکمیل ضد 
استفاده از منسوجاتی با خواص ضدمیکروبی در 
فرش و کفپوش ها، مزایاي فراواني را به همراه 
دارد. در کفپوش های تهیه شــده از الیاف طبیعی 
نظیر پشــم، ابریشــم و پنبه و الیاف مصنوعي 
پلی پروپیلن  و  نایلون  اکریلیک،  پلیاســتر،  مانند 
می توان از نانوذراتی مانند اکســید روي، اکسید 
مس، دی  اکســید تیتانیوم و نانــو ذرات نقره و 

اســتفاده  ایجاد خواص ضدمیکروبی  براي  طال 
کرد. در ضمــن اندازه کوچک این ذرات موجب 
می شــود تا اســتفاده از آن ها تغییر چنداني در 
رنگ و شــفافیت ســطح لیف  ایجاد نکرده و از 
روش هــای معمول هم بتوان بــراي تولید این 

کرد. استفاده  محصوالت 

تکمیل کندسوزی یا ضد آتش
اســتفاده از نانــوذرات، زمانی کــه به خوبی در 
ســاختار پلیمر دیسپرس شده باشــند، می تواند 
ســبب بهبــود خــواص حرارتــی، مکانیکی و 
مقاومت در برابر آتش شــود. مقدار مصرفی نانو 
از  مواد در کاربردهای تکمیلــی به مراتب کمتر 
موادی با ابعاد میکرو اســت و این ویژگی ناشی 
از بیشتر بودن سطح مخصوص مواد نانو ساختار 
و ســطح تماس بیشــتر آن ها با پلیمر است. در 
حقیقــت، عملکــرد هرکدام از ایــن نانو ذرات 
بر اساس شــکل و ساختار شــیمیایی در ایجاد 

است. متفاوت  کندسوزی  خاصیت 
به کاررفته در  نانــو ســاختار  به طورکلــی مواد 
این تکمیل در ســه دســته کلی قرار می گیرند: 
ترکیبات نانورس، نانولوله  های کربن و نانوذرات 

پایه سیلیکون. بر  فلزی و 
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آشنایی با کاربرد فناوری نانو در تولید 
منسوجات دافع آب و لکه

فنــاوری نانو، اســتفاده از مــواد نانومقیاس 
و یا اصالح ســطح مواد در ابعاد نانو اســت. 
به منظور تولید منســوجات دافــع آب و لکه 
روش هــای مختلفی وجود دارد که اســتفاده 
از مــواد نانومقیاس ســبب افزایــش بازدهی 

است. منسوجات شده 

نانوساختار سطوح 
تولید مــوادی با ســاختار نانو که به ســطح 
خاصیــت آبگریــزی بدهد با الگوبــرداری از 
طبیعت انجام شده اســت. یک مثال شاخص 
در ایــن زمینه برگ گیاه نیلوفرآبی اســت که 
ترکیبی متشــکل از ســاختارهایی در مقیاس 
میکرو و نانو و دارای خواص فوق آبگریزی و 

است. خودتمیزشوندگی 

ترکیبات نورفعال نیزاغلب برای ایجاد ســطوح 
خود تمیز شونده و آبگریز استفاده میشوند. در 
منســوجات آبگریز، خود تمیز شوندگی به این 
معناســت که در تماس با آب، گرد و غبار به 
راحتی رها میشــود. این اثر در نتیجه داشتن 
ســطحی با خاصیــت آبگریزی و ســاختاری 
در انــدازه میکرو و نانو اســت. بنابراین برای 
داشتن یک ســطح خود تمیز شونده وجود سه 

ویژگی ذیل الزامی است:

میکرو مقیاس  در  1(ساختار 
۲( ساختار در مقیاس نانو

آبگریزی.  )3

در حــال حاضر اکثــر منســوجات دافع آب 

اندازه میکرو دارند، چالش اصلی  ســاختار در 
ایجاد ناهمواریهای ســطحی نانو در ســاختار 
الیاف و ترکیب آن با خاصیت آبگریزی است. 
برای ایجاد ساختار نانو روی الیاف ۲ راه وجود 
دارد: یک راه قرار دادن ذراتی در اندازه نانو و 
راه دیگر قــرار دادن چند الیه به قطر نانومتر 
روی الیاف می باشد. در شکل زیر تفاوت این 

دو روش نشان داده شده است.
با ترکیب نانوذرات مناسب میتوان به خاصیت 
فوق آبگریزی دســت یافت. بــه این منظور 
میتوان از نانوذرات ســیلیس، نقره و کلســیم 
کربنات اســتفاده کرد. نانوذرات مورد استفاده 
اشــکال متفاوتــی دارنــد اما شــکل مکعبی 
بهتری منجر  آبگریــزی  به عملکرد  نانوذرات 

میشود.
 

مواد جدید
چالش بزرگی در مســیر کشــف و گســترش 
مواد شــیمیایی جدید برای جایگزین شدن با 
ترکیبات شــیمیایی فلوئوره و یا ترکیبات نانو 
ساختار وجود دارد. در بخش بعدی مروری بر 
4 ماده ی جدید که در 1۰ سال اخیر به عنوان 
مواد اصالحی منســوجات دافع آب در مقاله ها 
مورد بررسی قرار گرفته است، خواهد شد. این 
4 مــاده ترکیبات پرشــاخه )دندریمرها(، نانو 
)پروتئینهای  هیدروفوبینهــا   کربنی،  لوله های 
کوچک سرشــار از اســید آمینه سیستئین( و 
مواد ســل-ژل هستند. با توجه به این واقعیت 
که تولیــد این محصوالت جدیــد در مقیاس 
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پایینی صورت میگیــرد، قیمت آنها به مراتب 
از مــواد شــیمیایی معمولی باالتر اســت؛ با 
این حال با تجاری ســازی در ســایر حوزه ها 
میــزان تولیــد در حال حاضــر افزایش یافته 
اســت. در محصوالت ســل-ژل فرایند تولید 
انبوه آغاز شــده اســت، که این امر منجر به 
کاهش هزینه های استفاده از این ترکیبات در 
نســاجی شده اســت. ترکیبات پرشاخه نیز در 
حال حاضر به منظــور ایجاد خواص دفعی در 

اند. منسوجات تجاری سازی شده 

 ترکیبات پرشاخه درخت سان
درخت ســانها پلیمرهای پرشــاخه ای هستند 
که به عنــوان پلیمرهــای ســتاره مانند نیز 
شناخته میشوند. این ترکیبات به دلیل ساختار 
منظم شــهرت یافته اند و در چندین نســل با 
شــروع از یک هســته و گروهی از گروههای 
جانبی ساخته شده اند. تعداد گروههای جانبی 
با افزایش تعداد نســل افزایش مییابد. هزینه 
این مواد به صورت تصاعدی با افزایش تعداد 

یابد. افزایش می  نسل 
همانطــور کــه پیــش از ایــن در ترکیبات 
فلوئورکربنــی توضیح داده شــد، به منظور به 
دست آوردن خواص آبگریزی و چربی گریزی 
قــوی، تراکم باالیی از عوامــل اصالحی باید 
روی سطح کاال اعمال شود. وجود گروههای 
عاملی زیاد در ســطح ترکیبات پرشاخه برای 
اســتفاده در عاملدار کردن منســوجات مورد 
توجه قرار گرفته است. دو روش برای استفاده 
از ترکیبات پرشاخه بر منسوجات شناخته شده 

است:

فلوئورکربنی که حاوی  1( ترکیبات پرشــاخه 
گروههــای آلکیل فلوئوره شــده اند و منجر 
به ایجــاد خواص آبگریــزی و چربی گریزی 

میشوند.
۲( ترکیبــات پرشــاخه غیر فلوئــوری که در 
ترکیــب بــا فلوئورکربنهای متعــارف اعمال 

میشوند.
اثــر  افزایــش  بــه منظــور  در مــورد دوم 
چربیگریزی از ترکیبات فلوئورکربنی اســتفاده 
میشــود. استفاده از ترکیبات پرشاخه به همراه 
پلیمرهــای حــاوی فلوئور آزاد نیــز منجر به 

آبگریزی میشود. ایجاد خواص 

کربنی نانولوله های 
نانولوله های کربنی ســاختاری مشــابه قفس 
متشــکل از اتمهای کربن دارند. شــکل زیر 
تصویری از چند نوع نانو لوله کربنی را نشــان 

میدهد.
به صورت  لوله های کربنــی  نانــو  قرارگیری 
منظــم روی منســوجات بــه آنهــا خواص 

میدهد.  آبگریزی  فــوق  و همچنین  آبگریزی 
ساختارهای خطی  حاوی  کربنی  لوله های  نانو 
با قطر چند نانومتر هســتند که پس از اعمال 
روی منسوج به آن ســاختاری در مقیاس نانو 
میدهند.اســتفاده از نانولوله هــای کربن برای 
اصالح سطح منسوجات دافع آب از برگ گیاه 

الهام گرفته شده است. برنج 

هیدروفوبین ها
هیدروفوبین ها پروتئینهای کروی با قطر چند 
نانومتر هستند که نیمی از آن آبگریز و نیمی 
از آن آبدوســت میباشد. این مواد را همچنین 
خاصیــت  دو  دارای  ذرات  نوعــی  میتــوان 
مخالــف نیز معرفی کــرد. هیدروفوبین ها در 
مقایســه با ســایر پروتئین ها پایداری باالیی 
دارند. ایــن مواد به طور طبیعی در قســمت 
باالی قارچ رشــد میکنند و از لکه دار شدن 
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قارچ جلوگیری کرده و بــه آن خاصیت دفع 
میبخشند. آب 

به منظور اســتفاده از این مــواد، محلول آبی 
میشود.  اعمال  منســوجات  روی  هیدروفوبین 
با توجه به خواص منســوج سر آب دوست یا 
آبگریــز هیدروفوبین روی الیاف قرار گرفته و 
ســر مخالف رو به بیرون قرار میگیرد و منجر 
ایجاد خواص جدید در منســوج میشــود.  به 
برای مثال در پنبه آبدوســت ســر آبدوســت 
هیدروفوبین به ســمت پنبه و ســر آبگریز به 
ســمت خارج قرار گرفتــه و منجر به اصالح 

میشود. پنبه  آبگریزی 

در حال حاضــر کاربــرد هیدروفوبین ها روی 
ایجاد خواص آبگریزی  منســوجات به منظور 
امکان پذیر اســت اما در مقایســه با ســایر 
عوامل اصالح آبگریــز متعارف، خواص دفعی 
از هیدروفوبیــن چندان قوی  آمده  بهدســت 
نیســت تا منجر به تجاری ســازی این ماده 
شــود. عالوه بر ایجاد خاصیت آبگریزی پایین 
ایــن ماده، نکتــه جالب توجــه دیگر کاهش 
اندک مقاومت الکتریکی منســوج اصالح شده 
با این ماده میباشــد. در واقــع از این ترکیب 
میتوان برای ایجاد دو اثر همزمان آبگریزی و 

کرد. استفاده  ساکن  ضدالکتریسیته 

مواد سل-ژل
ســل-ژل ها از ذراتی معدنی بــا ابعاد حداکثر 
8۰ نانومتــر تهیه میشــوند. این ذرات در یک 
مایع آماده ســازی شده و تثبیت می شود. اگر 
ذرات حاوی مایع باشــند و روی سطح منسوج 
اعمال شــوند به صورت یک شبکه سه بعدی 
جمع شــده و یک پوشــش معدنــی را روی 
ســطح تشــکیل میدهند. یکی از اصطالحاتی 
بیان  پوششــهای ســل-ژلی  برای  اغلب  که 
میشــود پوشش ســرامیکی به منظور عاملدار 
کردن منســوجات میباشــد. اما این اصطالح 
برای منســوجات گمراه کننده است چون در 
منســوجات معمــول با دمــای باالتر از ۲۰۰ 
درجه ســانتی گــراد این فرایند امــکان پذیر 
اســت. در دماهای پایینتر در پوشش سل-ژل 
فاز بلوری شــکل نگرفته و بنابراین پوشــش 
نمیتواند شبیه سرامیک شود. پوشش سل-ژل 
عمدتا شــامل مواد معدنــی و در فاز بی نظم 
است. در سامانه های سل-ژل معموال از ذرات 
SiO۲ اســتفاده میشــود. این ذرات ســیلیکا 
میتوانند به واســطه هیدرولیز اسیدی یا قلیایی 
تترا اتوکسی ســیالن آماده شده و در محلول 
شــبه پایدار شــوند. این محلول اغلب محلول 
کلوئیدی ســیلیکا یا نانوســل ســیلیکا نامیده 
میشــود. به واســطه افزودن ســیالن آبگریز 
شده مانند هگزا دســیل تری توکسی سیالن 
گروههای آبگریز میتواند با ذرات ســیلیکا نانو 
سل پیوند کوواالنس برقرار کرد و بنابراین بر 

روی پوشش اعمال شده ثابت شوند.
سه نوع از ترکیبات ســیلیکونی که به منظور 
آبگریــز کردن ّســل ســیلیکا مفید هســتند، 

از: عبارتند 
1( مونومرهای پیش فلوئوره شده،

۲( ســیالن فلوئوره شده با زنجیر آلکیل بلند و
اصالح شده  پلیمرهای  برپایه  سیلیکونهای   )3

آبگریز.
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رشد موجودی انبارها در خارج از چین
گزارش ماهانه کمیته مشورتی جهانی پنبه )2 اکتبر 2017(

به گزارش ماهنامه »صنعت نساجی و پوشاک« 
به نقل از دبیرخانه کمیته مشورتی جهانی پنبه، 
طول  در  پنبه  جهانی  تولید  می شود  پیش بینی 
افزایش  درصد   10 با   2017-18 زراعی  فصل 
به 25,4 میلیون تن برسد. قیمت های باالتر پنبه 
قیمت  مطلوبیت  و   2016-17 زراعی  فصل  در 
پنبه نسبت به دیگر محصوالت زراعی در موسم 
کاشت محصول سال 2017، به افزایش تقریبا 3 
میلیون هکتاری سطح زیر کشت پنبه و رسیدن 
آن به بیش از 32 میلیون هکتار منجر شده است.

تولید
رشد  بیشترین  دبیرخانه،  پیش بینی  اساس  بر 
تولید در فصل زراعی 18-2017 متعلق به ایاالت 
متحد آمریکا خواهد بود به طوری که تولید پنبه 
این کشور با 23 درصد افزایش به 4,6 میلیون 
در  تولید  میزان  همچنین  رسید.  خواهد  هکتار 
تمام کشورهای اصلی تولیدکننده پنبه با افزایش 
همراه خواهد بود که از آنجمله می توان به هند، 
زبان  فرانسوی  منطقه  برزیل،  پاکستان،  چین، 
آفریقا و ترکیه اشاره کرد. بر اساس این گزارش، 
کشورهای هند، چین و ایاالت متحد آمریکا به 

تن  میلیون   5,25 تن،  میلیون   6,03 با  ترتیب 
تولیدکنندگان  بزرگترین  تن،  میلیون   4,59 و 
بعد  و  بود  خواهند  جاری  زراعی  فصل  در  پنبه 
از این سه کشور، کشورهای پاکستان، برزیل و 

ازبکستان قرار می گیرند.

مصرف
توسط  پنبه  جهانی  مصرف  می رود  انتظار 
کارخانجات با نرخ رشد 2,7 درصدی همراه شده 
به 25,2 میلیون تن در فصل زراعی 2017-18 
بالغ گردد. در مقام مقایسه، میزان رشد مصرف 
پنبه توسط کارخانجات در فصل 17-2016 رقم 
1,6 درصد بوده است. پیش بینی می شود میزان 
با رشد 1,5 درصدی به 8,1  مصرف پنبه چین 
میلیون تن برسد. همچنین انتظار می رود میزان 
ترکیه،  پاکستان،  هند،  کشورهای  در  مصرف 
را در  برزیل، رشد مالیمی  بنگالدش، ویتنام و 

فصل زراعی جاری تجربه کند. 
هند،  چین،  کشورهای  گزارش،  این  طبق 
به  ویتنام،  و  بنگالدش  ترکیه،  پاکستان، 
در  پنبه  مصرف کننده  اصلی  کشور   6 ترتیب 
و  آمار  که  بود  خواهند  جاری  زراعی  فصل 

ارقام مربوط به مصرف این کشورها در جدول 
پیوست ذکر شده است.

تجارت
کمیته  دبیرخانه  پیش بینی  دیگر،  سوی  از 
تجارت  که  است  آن  از  حاکی  مشورتی جهانی 
جهانی پنبه در فصل زراعی 18-2017 در رقم 
ایاالت  و  ماند  خواهد  باقی  ثابت  تن  میلیون   8
متحد آمریکا با سهم 40 درصدی یا 3,1 میلیون 
تنی از کل محموله های پنبه صادراتی، همچنان 
به عنوان بزرگترین صادرکننده طالی سفید در 
نیز  این کشور  از  بعد  بود.  خواهد  مطرح  جهان 
هند با صادراتی به میزان 840 هزار تن، دومین 

صادرکننده پنبه به شمار خواهد رفت. 
 18 سهم  با  بنگالدش  کشور  مقابل،  در 
واردات  کل  از  تنی  میلیون   1,4 یا  درصدی 
بزرگترین  عنوان  به  همچنان  جهان،  پنبه 
واردکننده این محصول شناخته خواهد شد. بعد 
و  ترکیه  ویتنام، چین،  بنگالدش، کشورهای  از 
اندونزی رده های بعدی را از حیث واردات پنبه 
به خود اختصاص خواهند داد که ارقام مربوطه 

در جدول پیوست ذکر شده است.
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پیش بینی میزان عرضه و تقاضای جهانی پنبه )همه ارقام به میلیون تن(
18-172017-162016-2015دوره

تغییرات ماهانهمیزانتغییرات ماهانهمیزانتغییرات ماهانهمیزانشرح

0,0225,380,24-21,480,0023,05تولید
0,0124,560,0125,220,10-24,18مصرف
7,570,008,000,107,930,05واردات
0,027,930,05-7,550,008,15صادرات

0,0118,550,0118,700,14-20,24موجودی آخر دوره
708369شاخص Cotlook A )سنت/پوند(

از آنجایی که پیش بینی می شود در فصل زراعی 
مصرف  میزان  از  پنبه  جهانی  تولید   2017-18
کارخانجات اندکی بیشتر باشد، بر همین اساس 
موجودی پایان دوره جهانی نیز احتماال با افزایش 

جزئی مواجه شده و به 18,7 میلیون تن خواهد 
رسید. همچنین نسبت »موجودی به مصرف« نیز 
با تغییر جزئی در رقم 75 درصد تثبیت خواهد شد. 
با این حال، انتظار می رود موجودی پایان دوره در 

چین با کاهش 1,7 میلیون تنی در فصل زراعی 
18-2017 مواجه شود در حالی که موجودی پنبه 
خارج از چین طبق پیش بینی ها با 1,85 میلیون 

تن افزایش همراه خواهد شد.
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کاهش ۷۵درصدی سطح زیرکشت پنبه در ۱۴سال
مجری طرح کشت پنبه وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد:

زیر  سطح  اینکه  بیان  با  پنبه  طرح  مجری 
قبل  سال  به  نسبت  امسال  محصول  این  کشت 
6درصد رشد دارد، گفت: از سال 80 تا 94 سطح 
کاهش  چهارم  یک  از  کمتر  به  پنبه  زیرکشت 
یافته است. ابراهیم هزار جریبی، با بیان اینکه از 
سال 80 تا 94 ما ساالنه شاهد سطح زیرکشت 
پنبه در کشور بودیم، اظهارداشت: طی این مدت 
به  هکتار  هزار   300 از  بیش  از  زیرکشت  سطح 
کشور  یک  که  ایران  و  رسید  هکتار  هزار   70
در  واردکننده  کشوری  به  بود  پنبه  صادرکننده 
اینکه  به  اشاره  با  وی  شد.  تبدیل  زمینه  این 
در  را  پنبه  مقاومتی  اقتصاد  برنامه  دولت  اخیرا 
سطح  افزود:  است،  داده  قرار  خود  کار  دستور 
بود  ثابت   94 به  نسبت   95 سال  در  زیرکشت 
گذشته شش  سال  به  نسبت  جاری  سال  در  اما 

درصد افزایش یافته است.
کشاورزی  جهاد  وزارت  پنبه  طرح  مجری 
پنبه  زیرکشت  سطح  کاهش  دالیل  درباره 
بازرگانی  مسائل  گفت:  کشور  در  سال   14 طی 
داشت  و  کاشت  هزینه های  افزایش  قیمتی،  و 
بویژه هزینه برداشت دستی پنبه و توسعه کشت 
گلستان  استان  در  برنج  مانند  رقیب  محصوالت 
زیر  سطح  شد  باعث  که  بود  دالیلی  جمله  از 
با  هزارجریبی  یابد.  کاهش  محصول  این  کشت 
افق  در  که  است  این  ما  انداز  اینکه چشم  بیان 
1404 ما به خوداتکایی برسیم، تصریح کرد: اگر 
کشور  شود  انجام  سریع تر  دولت  حمایت های 
و   1404 افق  از  زودتر  که  دارد  را  ظرفیت  این 
محقق  خوداتکایی  هدف  ششم،  برنامه  پایان  تا 
شود. وی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود 
کشور  در  پنبه  وش  هزارتن   180 حدود  امسال 

تولید شود، افزود: این عدد در سال گذشته 160 
هزارتن بوده است.

مجری طرح پنبه خرید تضمینی این محصول 
حاضر  حال  در  گفت:  و  داد  قرار  اشاره  مورد  را 
تومان   3200 تضمینی  خرید  قیمت  میانگین 
و  باالتر  محصول  کیفیت  براساس  و  است 
می شود.  انجام  خرید  نیز  نرخ  این  از  پایین تر 
محصول  کارخانجات  اگر  داد:  ادامه  هزارجریبی 
کشاورزان را با قیمت مناسب خریداری کنند که 
تولیدکننده محصولش را به آنان تحویل می دهد 
تعاون  مرکزی  سازمان  به  صورت  این  غیر  در 
روستایی مراجعه می کند تا تولیدش را به صورت 
تضمینی به دولت بفروشد. وی اضافه کرد: برای 
درصدی   9 افزایش  پیشنهاد  جاری  زراعی  سال 
ارائه  اقتصاد  به شورای  را  تضمینی  قیمت خرید 

کرده ایم.
کشاورزی  جهاد  وزارت  در  مسئول  مقام  این 
اینکه گفته می شود توسعه مکانیزاسیون  درباره 
شده  تمام  قیمت  کاهش  و  رقیب  کشورهای  در 
پنبه  تولید  شکست  دالیل  از  یکی  آنها  تولید 
از  یکی  کرد:  تصریح  است،  بوده  ما  کشور  در 
است؛  بوده  مسئله  این  تولید  کاهش  دالیل 
یارانه  خود  کشاورزان  به  دنیا  کشورهای  بیشتر 
تا  کنند  می  حمایت  آنان  از  و  دهند  می  تولید 
باشد.  داشته  اقتصادی  صرفه  برایشان  پنبه 
ما  کشور  در  اگر  مسلما  کرد:  اضافه  هزارجریبی 
یارانه  تولیدی  های  پنبه  نشود  حمایت  تولید  از 
پیشنهاد  بنابراین  شد  خواهد  وارد  تر  ارزان  دار 
بدهیم  تولید  یارانه  یا  که  بوده  این  دولت  به  ما 
تولید حمایت  از  تا  انجام شود  یا خرید تضمینی 
در  مکانیزاسیون  توسعه  به  اشاره  با  وی  شود. 

موثر  اقدامات  از  یکی  افزود:  پنبه،  تولید  بخش 
که  است  مناسب  ارقام  از  استفاده  زمینه  این  در 
کمباین  تهیه  دیگری  و  شده  تهیه  ما  کشور  در 

های مطلوب است.

برای  درصدی   40 بالعوض  تسهیالت  ارائه 
پنبه خرید کمباین برداشت 

ما  راستا  این  در  داد:  ادامه  مسئول  مقام  این 
اخیرا اعالم کرده ایم به متقاضیان 30 تا حداکثر 
خرید  برای  بالعوض  تسهیالت  درصد   40
جلساتی  دهیم؛  می  ارائه  پنبه  برداشت  کمباین 
برداشت  برای  که  شده  برگزار  متقاضیان  با  هم 
شود.  وارد  نیاز  مورد  های  کمباین  آینده  سال 
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  هزارجریبی 
غیرمجاز  واردات  شود  می  گفته  اینکه  درباره 
خوردن  زمین  دالیل  از  یکی  پوشاک  قاچاق  و 
مواد  پنبه  گفت:  است،  کشور  در  پنبه  تولید 
پوشاک  صنایع  اگر  است،  نساجی  صنعت  اولیه 
صنعت  کند،  رقابت  خارجی  پوشاک  با  نتواند  ما 
آن  نیاز  و  کند  می  کار  کمتر  داخلی  نساجی 
اگر  است  دلیل  این  به  شود  می  کمتر  پنبه  به 
قاچاق پوشاک افزایش یابد تقاضای کارخانجات 

نساجی برای پنبه کمتر خواهد شد.
نساجی  کارخانجات  اینکه ظرفیت  بیان  با  وی 
این  تا که  180 هزارتن است و اعالم می کنند 
معموال  داد:  ادامه  داریم،  نیاز  پنبه  الیاف  میزان 
تا 120  با ظرفیت کمتر حدود 110  کارخانجات 
هزارتن کار می کنند که مقداری از آن در داخل 
هزارتن   50 حدود  شود؛  می  وارد  باقی  و  تولید 
تولید و نزدیک به 60 هزارتن وارد می شود بقیه 

ظرفیت صنعت خالی است.
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تعرفه واردات به ازای خرید پنبه داخلی کاهش یابد
مجری طرح پنبه وزارت جهادکشاورزی پیشنهاد داد:

کشاورزی  جهاد  وزارت  پنبه  طرح  مجری 
داخلی،  تولید  از  حمایت  برای  داد،  پیشنهاد 
پنبه  ازای خرید  به  واردات  تعرفه  اجرای کاهش 
تا  شود  انجام  نساجی  کارخانجات  توسط  داخلی 
گزارش  به  نشوند.  متضرر  داخلی  تولیدکنندگان 
برداشت  اینکه  بیان  با  هزارجریبی  ابراهیم  ایرنا، 
پنبه از مزارع استان های گلستان و مازندران آغاز 
شده است، افزود: به تازگی وزارت صنعت معدن و 
تجارت پیشنهاد کاهش تعرفه واردات پنبه از 10 
درصد به پنج درصد را به دولت ارایه کرده است 
که به طور قطع به ازای آن، خرید داخلی انجام 
حمایتی  سیاست های  طبق  وی،  گفته  به  شود. 
دولت دوازدهم نباید کاهش تعرفه واردات لطمه 

ای به تولید داخلی وارد کند.
فصل  ابتدای  در  داد:  پیشنهاد  هزارجریبی 
برداشت پنبه هستیم در صورتی که طی حداقل 
واردات  مجوز  خریداری شد،  داخلی  پنبه  ماه  دو 
پنبه صادر شود تا با واردات پنبه خارجی اختاللی 
کرد:  اضافه  وی  نگیرد.  صورت  داخلی  پنبه  در 
تعرفه  از  خارج  و  بی رویه  واردات  بخواهیم  اگر 
داشته باشیم، به طور حتم برنامه خوداتکایی پنبه 

با مشکل مواجه می شود.

رشد 6 درصدی سطح زیر
کشت پنبه در سال جاری

زیرکشت  اکنون سطح  مقام مسئول گفت:  این 
پنبه در کشور 75 هزار هکتار در 19 استان گرم 
طی  افزود:  وی  است.  کشور  شمال  معتدل  و 
زیرکشت  سطح  کاهش  شاهد  گذشته  سال های 
سال  به  نسبت  درصد   6 امسال  اما  بودیم  پنبه 
توسعه  برای  که  داشتیم  سطح  افزایش  گذشته 

هزارجریبی  است.  امیدوارکننده  پنبه  کشت 
یادآورشد: ایران از دهه 50 تا 80 خورشیدی سابقه 
از  اما پس  داشتیم  را  پنبه  و صادرات  خوداتکایی 
سال 1380 به بعد به دلیل پایین بودن قیمت پنبه، 
افزایش هزینه های کارگری، جایگزینی تولید برنج 
به جای پنبه در استان گلستان و مسائل بازرگانی 
وی  شدیم.  مواجه  زیرکشت  سطح  کاهش  با 
تصریح کرد: می خواهیم موضوع بازرگانی پنبه نیز 
جزو سیاست های حمایتی قرار گیرد تا بار دیگر به 

خوداتکایی در این بخش برسیم.

خرید تضمینی، هرکیلوگرم ٣2 هزار ریال
بخش  که  درصورتی  اظهارداشت:  وی 

انجام  مناسب  قیمت  به  پنبه  خرید  خصوصی 
طور  به  را  پنبه  هرکیلوگرم  دولت  ندهد، 
خریداری  هزارریال   32 قیمت  به  میانگین 
قیمت  گذشته  سال  وی،  گفته  به  می کند. 
640 ریال بوده  29 هزار و  پنبه  خرید تضمینی 
وزارت  سیاست  طبق  گفت:  هزارجریبی  است. 
تا  پنبه  خوداتکایی  طرح  برنامه  جهادکشاورزی 
زیرا  داریم،  کار  دستور  در  را   1404 ایران  افق 
و  برنج  بهاره،  چغندر  به  نسبت  محصول  این 
یونجه کمتر آب مصرف می کند. وی افزود: اما 
سریعتر صورت  دولت  حمایتی  سیاست های  اگر 
خوداتکایی  به  ششم  برنامه  پایان  تا  ما  بگیرد، 

می رسیم. پنبه  در 
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تحلیل اقتصادی

سیدجالل ابراهیمی مدیر مرکز مطالعات ایران و ترکیه

الگوی حمایتی ترکیه از بنگاه ها

اجرای الگویی ترکیه در ایجاد صندوق ضمانت 
وام در ایران می توان بســتر توســعه بنگاه های 
تولیــدی در حــوزه اس ام ای)SME( را فراهم 
کرد. همچنین پرداخت فاکتوری الگوی دیگری 
برای خرید دین و پرداخت وجوه است که عامل 
گشــایش زمانی و بازگشت ســرمایه به صندوق 
شرکت هاســت و این روش نیز امروز در ترکیه 

بوده است. موفقیت آمیز 
ترکیه در یــک برنامه تنظیمــی که در آن به 
انضباط مالی تاکید شــده درصدد ایجاد اشتغال 
اینکه  اســت. این امر غیرممکن اســت مگــر 
بینالی یلدرم  انجام شــود.  اقتصادی  رشد سریع 
نخست وزیر ترکیه که پیشینه مدیریت در حوزه 
حمل ونقــل دریایی در اســتانبول، اتوبوس های 
دریایی و ترانســپورت دریایی بین اســتانبول و 
حوزه دریایــی مرمره و جزایر آن منطقه )آداالر( 
و همچنین پیشینه وزارت راه و ترابری ترکی را 
دارد و برنامه اقتصادی خــود را این گونه اعالم 
کرد: ما می خواهیم با تولید بیشــتر در زمینه های 
مختلف کشــاورزی، دامپروری، صنعتی زمینه را 
بــرای افزایش صادرات فراهــم کنیم و طبیعی 
اســت که با افزایش حجم تولید ایجاد اشــتغال 
نســبی انجام می شــود و به این ترتیب کاهش 
کســری تراز پرداختــی پدید می آیــد. یکی از 

مشکالت بنگاه های کوچک و متوسط استفاده از 
منابع مالی است دولت با ایجاد صندوق ضمانت 

وام این مشکل را برطرف کرد. 
در حــوزه اس ام ای)SME( )اقتصاد متوســط 
تولیدی ها(  کارخانه هــا،  کوچــک، صاحبــان  و 
صادرکننــدگان وقتــی سررســید پرداخت ها فرا 
می رســد در بســیاری مواقع با توجه به شــرایط 
نمی توانســتند پرداخت ها را به موقع انجام دهند 
دولــت با ایجاد صندوق ضمانــت وام بانک ها را 
از پرداخت ها مطمئن و نســبت به اســتمهال و 
ارائه زمان و ایجاد شــرایط برای ادامه کار برای 
حوزه اقتصاد متوســط و خرد تســهیالت فراهم 
کرد. امری که در ایران در شرایط خاص می تواند 
گره گشــای تولید و ادامه راه و حرکت اقتصادی 
بسیاری از بنگاه های تولیدی، صادراتی و... باشد 
دولــت ترکیه با راه اندازی صنــدوق ضمانت وام 
شرایط را برای امکان بهره مندی برای بنگاه های 
متوســط و کوچک فراهم کرد و نه تنها از توقف 
آنها جلوگیری کرد بلکه با ورود به موقع در حوزه 
عملکرد تولید و عرضه بــه افزایش تولید و توان 
بخشــی ســرمایه ای اقدام کرد دولــت با تزریق 
دوباره وام یــا افزایش وام و ارائــه مهلت بدون 
پرداخت جرائم و بهره اضافه 326 هزار واحد را با 

پرداخت 201 میلیارد لیر ترک فعال کرد. 

حرکت ضمانــت وام و ایجاد فاکتورینگ که در 
حال توسعه ازسوی بخش خصوصی و بانک های 
خصوصی و دولتی اســت و بــا بازپرداخت مبالغ 
پیش فاکتورها و فاکتورهای فروش، تولیدکنندگان 
را امکان می دهد که نســبت بــه فروش وعده دار 
و همچنین نســیه فانیانس اقدام کنند و همچنین 
خریــداران نیز با خریــد زمان دار با اســتفاده از 
فاکتورینگ نسبت به واریز اســناد زمان دار اقدام 
کنند. با توجه بــه اینکه رقم صادرات ترکیه 157 
میلیارد دالر است ولی هنوز نرخ بیکاری دو رقمی 
است میزان سرمایه گذاری در ترکیه 2 سال پیش 
رقمــی برابر 4 میلیارد دالری )3.9 میلیارد دالر( و 
در گذشــته رقمی برابر 6.2میلیارد دالر بود از این 

رو گفته می شود میزان صادرات در سال جاری
 9 درصد افزایــش یافته و صادرات به 142.6 
میلیارد دالر رسیده است. باید اعالم کرد که رقم 
اعالم شده صادرات که ازسوی بینالی یلدرم که 
با 9 درصد امکان افزایش اعالم شده 10میلیارد 
و 2 میلیــون دالر بــا رقــم اعالم شــده آقای 
اردوغان که در روزنامه اســتار انتشار یافت و او 
رقــم صادراتی را 152 میلیارد دالر در نشســت 
اعضای روسای استانی اعالم کرد متفاوت است 
این در حالی اســت که تنهــا صادرات خودروی 

ترکیه 27 میلیارد است.
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حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار

لزوم فعال کردن بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال

بــه جمعیت  نفر  ســاالنه حدود یک میلیــون 
جویای کار کشور اضافه می شوند و این در حالی 
اســت که ما با پدیده »انباشت بیکاری« مواجه 
هســتیم، چراکه طبــق آمارهای رســمی تعداد 
بیکاران کشــور به ســه میلیون و 500هزار نفر 
رسیده است و درعین حال آمارهای غیررسمی از 
وجود شش میلیون بیکار در کشور خبر می دهند.
ایجاد شــغل الزم است  برای  اینکه  ســوای 
ســاختارهای اقتصادی کشور به سمت رونق و 
برای  بروند و یک فضای فراگیری  شــکوفایی 
ایجاد اشتغال در کشــور فراهم شود، دولت نیز 
باید به طــور اختصاصی برای ایــن کار برنامه 
داشــته باشــد. تا به امروز ما از دولــت برنامه 
تخصصــی و فنی کــه مبتنی بــر کار عملیاتی 
نبودیم. هرچنــد دولت »طرح  باشــد، شــاهد 
تکاپو« مبتنی بر اشــتغال فراگیر را ارائه کرده 
اســت، اما بایــد گفت این گونــه طرح ها باعث 
ایجاد شــغل در کشــور نمی شــود. دولت باید 
برنامه های جدی تری را برای اشــتغال زایی در 
نظر بگیرد و درعین حال باید ســرمایه گذاری در 

این بخش صورت گیرد.
مادامی که دولت برنامه هــای خود را در حوزه 
حاکمیتی پیش می برد، ما نمی توانیم شغل ایجاد 
کنیم. اگر قرار است ایجاد شغل کنیم، الزم است 
بخش خصوصی را فعال کنیم. دولت تا به امروز 
برنامه جدیدی را که الزم باشد بخش خصوصی 
در آن نقش آفرینی کند ارائه نکرده است و حتی 
در برنامه ششــم توســعه که برنامه ای پنج ساله 
است، هیچ راهکار یا شیوه ای برای اینکه بخش 

خصوصــی بتوانــد تصدی اقتصاد را در دســت 
بگیرد و دولت واگذاری های خود را بیشــتر کند، 
شــاهد نبوده ایم. بنابراین برای حرکت در مسیر 
 44 اســت سیاست های اصل  اشتغال زایی الزم 

قانون اساسی را مورد بازنگری قرار دهیم.
دولت بایــد بتواند به طور جدی تــر بنگاه های 
بــزرگ دولتی را مطابــق با این اصــل قانون 
ایــن بنگاه ها  اساســی واگذار کنــد. واگذاری 
بــه بخش خصوصــی می تواند موتــور محرک 
این بخش باشــد. همچنین در این مســیر باید 
بســتر الزم برای تحرک بخش خصوصی فراهم 
شــود. در حال حاضر ما با مشــکالتی در زمینه 
سیاســت های پولی و مالی و... روبه رو هســتیم 
که اگر نتوانیــم اصالحات الزم را انجام دهیم،  
مردم انگیزه بــرای ورود به کارهای تولیدی را 
پیــدا نخواهند کرد. همچنین در کنار این موارد، 

باید مشوق های دیگری هم تعریف شود.
برای اینکه اقتصاد ما بزرگ شــود و ما بتوانیم 

ظرفیت های جدیدی ایجاد کنیم باید به ســمت 
کارهــای مولــد حرکــت کنیم، چــون اقتصاد 
ما اقتصاد خدماتی اســت و نرخ اشــتغال ما در 
بخش خدمات باالســت و حدود 50درصد است. 
بنابرایــن برای ایجاد ظرفیت در حوزه اشــتغال 
و تغییــر وضعیت فعلی کشــور، باید برای تولید، 
مزیت تعریف کنیم. مادامی که مزیت نســبی در 
بخش تولید نسبت به سایر بخش های اقتصادی 
تعریف نشــود، تولید در ایران شــکل نمی گیرد، 
چون ریسک این مسئله بسیار باالست. همچنین 
دولت باید مشوق های بیمه ای، صادراتی، مالیاتی 

و... تعیین کند.
ایــن اقدامــات ازجملــه کارهایی اســت که 
می تواند برای اشتغال، ظرفیت سازی کند. عالوه 
بر این مــوارد، دولت باید بنگاه های کوچکی که 
در گذشــته فعالیت می کردنــد و امروز خاموش 
شــده اند یا زیر ظرفیت خــود تولید می کنند، در 

دستور کار خود قرار دهد.

برای اینکه اقتصاد ما بزرگ شود و ما بتوانیم ظرفیت های جدیدی ایجاد 
کنیم باید به سمت کارهای مولد حرکت کنیم، چون اقتصاد ما اقتصاد خدماتی 
است و نرخ اشتغال ما در بخش خدمات باالست و حدود 50درصد است. 
بنابراین برای ایجاد ظرفیت در حوزه اشتغال و تغییر وضعیت فعلی کشور، 
باید برای تولید، مزیت تعریف کنیم. مادامی که مزیت نسبی در بخش تولید 
نسبت به ســایر بخش های اقتصادی تعریف نشود، تولید در ایران شکل 

نمی گیرد، چون ریسک این مسئله بسیار باالست.
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حسین عبده تبریزی تحلیلگر اقتصادی

مهم ترین مانع توسعه اقتصاد ایران، فساد است

حســن روحانی، رییس دولت دوازدهم، ضمایم 
احکام وزرا، شــامل برخی دستورالعمل ها و تعیین 
اولویت ها را به وزیران منصوب شــده ابالغ کرد و 
از آنان خواســت برنامه های اجرایی خود را ظرف 
دوماه به دفتر رییس جمهوری ارائه کنند. همچنین 
سازمان برنامه وبودجه کشور موظف شده است هر 
شش ماه یک بار گزارش مقایسه ای از پیشرفت و 
تحقق برنامه درباره اولویت های ابالغی را به دفتر 
رییس جمهــور ارائه نماید تــا عملکرد و چگونگی 

پیشرفت برنامه ها ارزیابی شود.
ضمایم احکام وزرا، شامل اولویت های عمومی 
و اولویت های تخصصی هر وزارتخانه اســت که 
وزرا باید در دوره تصدی خود آن ها را نصب العین 
قرار داده و اجرایی کنند. در ضمایم احکام وزرای 
اولویت به وزیر  اقتصادی دولت دوازدهــم، 19 
نفــت، 18 اولویت به وزیر اقتصاد، 22 اولویت به 
وزیر راه و شهرسازی، 18 اولویت به وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعــی، 23 اولویت به وزیر جهاد 
کشــاورزی، 26 اولویت به وزیر صنعت، معدن و 
تجارت و 16 اولویت به وزیر ارتباطات و فناوری 

اطالعات ابالغ شده است.

شفافیت و فسادزدایی
حســین عبده تبریزی در گفتگو با پایگاه خبری 
اتــاق ایــران در ارزیابی سیاســت های عمومی 
»اولین سیاســت عمومی  ابالغ شــده می گوید: 
اعالم شده، ارتقای سالمت نظام اداری، شفافیت 
مالی، بهبود دسترســی همگانــی به اطالعات، 
و فراهم آوردن فرصت برابر برای مردم اســت؛ 

بســیاری معتقدند متأســفانه جریان فســاد در 
ایران بسیار نهادینه شــده است و البته بسیاری 
از این مــوارد به دولــت برنمی گردد. بخشــی 
در چارچــوب عملکرد قوه قضاییــه و حتی قوه 
مقننه قابل توضیح اســت. ارتقای سالمت اداری 
و شــفافیت اهمیت باالیی دارد کــه باید مورد 
توجه قرار گیــرد؛ اگرچه در عمل موانع متعددی 
چــون قانون گریزی، قوانین متعــدد و بد و گاه 
عدم همکاری قــوه قضاییه در مبارزه با فســاد 
مشــکالت زیادی را برای دولت به وجود آورده 
اســت. در این زمینه به نظر می رســد همراهی 
ســایر قوا از اصول اصلی تحرک دولت به سمت 

مبارزه با فساد است.«
عبده تبریزی در اشــاره به سیاســت عمومی 
به عنوان  یعنی »اعمــال شایسته ســاالری  دوم 
تنهــا معیــار انتـــخاب همــکاران و مدیریت 
تعــارض منافــع در تصمیم گیری ها، واگذاری ها 
و انتصابــات« می گویــد: »دولــت بــا موانــع 
بســیار زیادی روبه روســت. وزرای انتخاب شده 
نمی توانند حتــی کارمندی را تشــویق یا تنبیه 
کنند. در چنین شرایطی، بعید است وزارتخانه ها 
بتوانند در ارتقای بهره وری نیروی انســانی خود 
موفقیت چندانی به دست آورند؛ اصال دست آنان 

در انتخاب، باز نیست.«
او بــه اولویــت حفاظت از محیط زیســت در 
اشاره می کند:  برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها 
»متاســفانه منابع آبی کشور تخلیه شده و کشور 
با بحران هــای متعدد محیط زیســتی از بحران 
کمبــود منابــع آب گرفته تا بحــران گردوغبار 

در کشــور مواجه اســت. این حــوزه  مطالعاتی 
این جانب نیســت که بتوانم توضیحی بدهم، اما 
به نظر می رســد منابع زیســت محیطی کشور به 
سرنوشــت صندوق های بازنشســتگی، بانک ها، 
بودجه... دچار شــده اند. یعنــی از همهٔ آن ها 
سوءاستفاده شــده و مدیریت همه آن ها مشکل 

داشته است.«
عبده تبریزی با اشــاره به فراهم آوردن زمینه 
می گوید:  بخــش خصوصــی  مشــارکت  برای 
»واگذاری های گذشته به ویژه در دولت های نهم 
و دهم، مــورد قبول دولت یازدهــم نبود، چون 
عمدتــا خصولتی بود. در چهار ســال گذشــته، 
دولــت در واگذاری ها زیاد فعــال نبود، چون از 
باید زمینه های واگذاری  این سابقه می ترســید. 
به  بنگاه ها  و  خصوصی ســازی اصــالح شــود 
نهادهــای خصولتی واگذار نشــود؛ برای همین 
دولــت یازدهم خیلی آرام اقــدام کرد. اما بعد از 
گذشــت 30 ســال از اولین خصوصی ها، هنوز 
فضــای عمومــی، فرهنگــی و سیاســی برای 
خصوصی ســازی آماده نیســت. به نظر می رسد 
در ایــن دوره وزرا در واگذاری ها مصمم تر عمل 

کنند.«
تنها سیاســتی که عبده تبریزی امیدوار است 
درست و تا حد زیادی کامل انجام شود، برداشتن 
گام هایی به سوی دولت الکترونیک است. عبده 
تبریــزی معتقد اســت: »وزیر امــور اقتصادی 
و دارایــی، به لحاظ پیشــینه خــود در گمرک، 
گام های عمــده ای در این حــوزه در نهادهای 
تحــت کنترل خود یعنی خزانه و بودجه برخواهد 
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داشــت و به شفافیت مجموعه خود خواهد افزود 
و از بروکراســی دولتی خواهد کاســت. به نظر 
می رســد در این مســیر موانع جدی بر سر راه 
دولت نباشد. باید ساختارها و زیرساخت ها فراهم 
شــود و با برخی قانون شکنی ها برخورد قانونی و 

جدی و قاطع داشت.«
اجتماعی در  تبریزی مهم ترین تحــرک  عبده 
این دوره را اعالم مطالبات مشــخص از ســوی 
زنان و اقوام می داند. می گوید، »اولین بار اســت 
کــه جامعه به این شــکل مصر اســت که زنان 
مشارکت اقتصادی داشته باشند. به نظر می رسد 
دیگر قادر نیســتیم بدون اشتغال زنان، نرخ رشد 
اقتصادی قابل قبولی داشته باشیم. نرخ مشارکت 
زنان در اقتصاد فقط حدود 17 درصد اســت؛ با 
توجه بــه توانمندی آنــان و تحصیالت باالی 
زنان، چنین نرخی اصال مناســب نیست. دولت 
در این راه گام هایی را برداشته است، ولی موانع 
جدی بر ســر راه این مسئله اســت؛ از سنت ها 

گرفته تا عدم توجه به قانون و کارشکنی ها.«
او معتقد اســت: »ما در ایران امروز و در شرایط 
امروز اقتصاد ایــران نمی توانیم بــدون توجه به 
توانمندی زنان و اســتفاده از آنــان در حوزه های 
گســترده ای از اقتصاد ایران حتی شــکم مردم را 
سیر کنیم؛ ما باید در همه برنامه ریزی های خود به 
توانمندی زنان توجه کنیم. مدیران ارشد جمهوری 
اســالمی با ضریب تکفل 3,7 نمی توانند کشور را 
اداره کننــد، در حالی که بیخ گــوش ما، حتی در 
ترکیه سنتی این نرخ 2,6 است. با کار کردن یک 
نفر نمی شود دیگر 3,7 نفر را اداره کرد. کار کردن 

زنان دیگر »باید« است.«
عبــده تبریــزی می گوید: »در شــرایط امروز 
اقتصاد ایران، کارد به اســتخوان رســیده است 
و باید از همه ظرفیت هــا، به ویژه ظرفیت زنان 
و جوانان استفاده شــود؛ البته در اروپا هم زنان 
برحســب تصادف ســرکار نرفتند. بعد از جنگ 
جهانــی دوم و ویرانی هــای گســترده، اجباری 
وجود داشــت که ســرکار بروند. ایران االن در 

ایــن وضعیت اســت. دوران ضیافت ها به پایان 
رسیده اســت. خوشبختانه آمار نشان می دهد که 
در دولت یازدهم اشتغال بیش تری برای زنان در 
مقایســه با مردان ایجاد شــده است و این روند 
در ســال های آینده ادامه خواهد یافت. مشــکل 
اصلی آن است که اشتغال به طور کلی به میزان 

موردنیاز ایجاد نخواهد شد.«
او دربــاره برخــی مقاومت ها در اســتفاده از 
ظرفیت زنان، اقلیت ها و جوانان می گوید: »باید 
واقعیت هــای اقتصادی را در نظــر گرفت و در 
این شــرایط ما باید از همــه ظرفیت های خود 
بهره بگیریم.« مهم ترین مانع در مســیر توسعه 
اقتصادی کشــور کدام اســت؟ عبــده تبریزی 
مهم تریــن مانع توســعه اقتصاد ایران را فســاد 
می داند و می گوید: »فســاد مانع عمومی اســت 
که هم ظرفیت های اقتصادی را ضایع می کند و 
هم اعتماد عمومی را به نظام اقتصادی و اداری 
کشور از بین می برد. باید دولت مبارزه با فساد را 
در اولویت کاری خود قرار دهد. این مانع بزرگی 

در مسیر توسعه است.«
او سیاسی شدن اقتصادی را مانع دیگری در مسیر 
توسعه اقتصادی می داند: »هر حرکت اقتصادی که 
دولت انجام می دهد، با تعابیر متعدد سیاسی متوقف 

می شــود یا روند آن کند می شود.« به گفته عبده 
تبریزی، خروج سرمایه های انسانی و اقتصادی از 
کشور مانع بزرگ تری در مسیر توسعه است. »این 
مسئله به دالیل متعدد اتفاق می افتد که مهم ترین 
دلیل آن مسائل فرهنگی است. نیروهای الیق که 
باید در کشور بمانند و بنگاه های اقتصادی، سیاسی 
و علمی را اداره کنند از کشــور خارج می شوند. ما 
بایــد بتوانیم این نیروها را در کشــور حفظ کنیم 
و بی توجهی به این توانمنــدی، انحراف جدی از 

مسیر توسعه است.«
به گفته عبده تبریزی در بخش مســکن اولویت 
سیاســت گذاری اعالم شــده و آن پرداختــن به 
بافت های فرسوده شهری و حرکت در مسیر حل 
مشکل بدمسکنی، حاشیه نشــینی و اقامتگاه های 
ناکارآمد است. »رییس جمهور به درستی می گوید 
که توســعه شــهری و تحرک مســکن از مسیر 
بازســازی بافت فرسوده شهری ممکن است. این 
سیاست هم می تواند در راســتای توسعه شهری 
مورد توجــه قرار گیرد و هــم می تواند در بخش 
مسکن تحرک ایجاد کند؛ باید حتما از ظرفیت های 
بافت فرسوده استفاده شود. دولت با تقویت بانک 
مســکن می خواهد وضعیت مالی بخش را سامان 

دهد و این اقدام قابل دفاع است.« 

اولین سیاست عمومی اعالم شده، ارتقای سالمت نظام اداری، شفافیت 
مالی، بهبود دسترســی همگانی به اطالعات، و فراهم آوردن فرصت برابر 
برای مردم است؛ بسیاری معتقدند متأسفانه جریان فساد در ایران بسیار 
نهادینه شده است و البته بسیاری از این موارد به دولت برنمی گردد. بخشی 
در چارچوب عملکرد قوه قضاییه و حتی قوه مقننه قابل توضیح است. ارتقای 
سالمت اداری و شفافیت اهمیت باالیی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد؛ 
اگرچه در عمل موانع متعددی چون قانون گریزی، قوانین متعدد و بد و گاه 
عدم همکاری قوه قضاییه در مبارزه با فساد مشکالت زیادی را برای دولت 

به وجود آورده است.
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تیمور رحمانی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

نرخ ارز و قرض الحسنه به خارجی ها

در مــورد سیاســت ارزی، مزایــا و معایب 
واگذار کــردن تعیین نرخ ارز به بازار یا بانک 
مرکزی و تثبیت آن فراوان گفته شــده است. 
اغلب اقتصاددانــان جریان اصلی علم اقتصاد 
معتقدند نرخ ارز یک قیمت اســت و مانند هر 
قیمت دیگری باید تعیین آن با عوامل بنیانی 
تقاضای آن ســازگار  و  شــکل دهنده عرضه 
باشــد، گرچه باثبات بودن نــرخ ارز و پرهیز 
از نوســانات شــدید آن نیز با همین منطق از 

است. اقتصاد  علم  ایده آل های 
بنابرایــن در کشــوری که متوســط رشــد 
بهره وری آن از طرف هــای تجاری اش کمتر 
اســت و نرخ تورم آن از متوســط نرخ تورم 
طرف های تجاری اش بیشــتر است )واقعیت 

اقتصاد ایــران(، عوامل بنیانــی افزایش نرخ 
ارز در آن کشــور را اجتناب ناپذیر می کنند و 
بهتر است اجازه داده شود تا نرخ ارز به تدریج 
افزایــش یابد یا ارزش پــول داخلی تضعیف 
شــود. مهم ترین اســتدالل بــرای پرهیز از 
پایین نگه داشــتن تصنعی نرخ ارز آن اســت 
ارزان شدن نسبی کاالهای خارجی  که سبب 
نســبت به داخلی و در نتیجه افزایش واردات 
و کاهش صــادرات می شــود. همچنین، این 
موضوع سبب از دست رفتن درآمدهای ارزی 
به دلیل تالش برای تثبیت نرخ ارز می شــود؛ 
در شرایطی که کشــور برای انباشت سرمایه 
و دستیابی به رشد اقتصادی به شدت نیازمند 

است. مالی  منابع 

اما آنچــه تاکنون مورد توجه قــرار نگرفته 
اســت، نقش تثبیــت نــرخ ارز و پایین نگه 
داشــتن تصنعی نرخ ارز در خروج ســرمایه و 
به عبارتــی واگذاری پس انــداز به خارجیان و 
است.  آمریکا  ایاالت متحده  به طور مشــخص 
تورم  به ویژه  بنیانــی و  هنگامی کــه عوامل 
ســبب فشــار برای افزایش نرخ ارز می شوند 
و بانک مرکزی بــا مداخله در بازار ارز اقدام 
به تثبیت نــرخ ارز می کند، عامالن اقتصادی 
و به طور مشــخص کســانی که در بازار ارز 
فعــال و دارای منابع مالی هســتند، می دانند 
که پایین نگه داشــتن نرخ ارز تداوم نخواهد 
داشــت )به ویژه در شــرایطی که کشــور از 
درآمدهــای بــاالی ارزی بهره مند نباشــد(. 

در کشوری که متوسط رشــد بهره وری آن از طرف های تجاری اش کمتر است و نرخ تورم آن از متوسط 
نرخ تورم طرف های تجاری اش بیشــتر اســت )واقعیت اقتصاد ایران(، عوامل بنیانی افزایش نرخ ارز در 
آن کشــور را اجتناب ناپذیر می کنند و بهتر است اجازه داده شود تا نرخ ارز به تدریج افزایش یابد یا ارزش 
پول داخلی تضعیف شــود. مهم ترین استدالل برای پرهیز از پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز آن است که 
سبب ارزان شدن نسبی کاالهای خارجی نســبت به داخلی و در نتیجه افزایش واردات و کاهش صادرات 
می شــود. همچنین، این موضوع سبب از دســت رفتن درآمدهای ارزی به دلیل تالش برای تثبیت نرخ ارز 
می شود؛ در شرایطی که کشــور برای انباشت سرمایه و دستیابی به رشد اقتصادی به شدت نیازمند منابع 

مالی است
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آنگاه، رفتــار عقالنی فردی آنها حکم می کند 
اقــدام به خرید و نگهداری ارز برای کســب 
ســود از افزایــش قیمت آتــی آن کنند. این 
موضوع سبب سرازیر شدن منابع قابل توجهی 
به سمت بازار ارز می شود )با توجه به شرایط 
کنونــی کــه موسســات مالــی و بانک های 
غیردولتــی در اقتصاد بااهمیت شــده اند حتی 
منابع این بانک ها و موسسات نیز می تواند به 
سمت بازار ارز جریان یابد و تالطم های بازار 

ارز را تشدید کند(.
از آنجا کــه نظام بانکی و مالی کشــور در 
بازارهای جهانی ادغام نشــده است؛ بنابراین 
مالی  ابزارهای  بســیاری  از  اســتفاده  امکان 
ارزی برای فعاالن اقتصادی کشــور و به ویژه 
افــراد معمولی وجود نــدارد، بخش عمده ارز 
نگهداری شــده با انگیزه فوق به شکل وجه 
نقد است)حتی اگر به شکل سپرده های ارزی 
دیداری در بانک هــای خارجی هم نگهداری 
شــود ماهیتا تفاوتی با وجه نقــد ندارد(. اما 
نگهداری ارز خارجی به شــکل نقد و آن هم 
عمدتا به شــکل دالر به آن معنی اســت که 
دارنده ارز در نهایت معادل ارز نگهداری شده 

است. طلبکار  آمریکا  ازدولت 
دلیــل این موضوع آن اســت کــه پول های 
امروزه نوعی سند بدهی بانک ناشر اسکناس یا 
بانک مرکزی کشــور مورد نظر هستند و مانند 
سفته بدون بهره ای است که بانک مرکزی آن 
کشور منتشــر کرده و نزد اشخاص نگهداری 
می شــود. اما این به آن معنی اســت که دالر 
نگهداری شــده در دست اشــخاص ایرانی و 
به طور مشــخص زمانــی که به شــکل وجه 
نقد اســت بیانگر طلب اشــخاص ایرانی است 
و نوعــی قرض دادن به دولــت ایاالت متحده 
آمریکا. همچنین، با توجه به اینکه به این دالر 
نگهداری شــده )قرض مردم ایــران به دولت 

ایاالت متحــده آمریکا( بهره ای تعلق نمی گیرد، 
این مصداق اعطای نوعی وام قرض الحسنه از 
طرف مردم ایران به دولت ایاالت متحده است. 
البته این به آن معنی نیست که دارندگان دالر 
بازدهی و سود کسب نمی کنند بلکه بدان معنی 
اســت که از منظر اقتصاد ملــی اگر دارندگان 
دالر به دلیل افزایش قیمت آن ســود کســب 
کنند بخش دیگــری از افراد جامعه معادل آن 
متضرر شــده اند؛ بنابراین کل اقتصاد کشور از 
بابت نگهداری این دالر هیچ عایدی نداشــته 
است. لذا، هرگاه چشــم انداز عدم امکان پایین 
نگه داشــتن نرخ ارز وجود داشته باشد)که در 
ایران بــه کرات در طول چهــار دهه اخیر رخ 
داده اســت( صف و هجومی اختیاری ازسوی 
دارندگان پس انداز و منابع مالی شکل می گیرد 
تا به اعطای قرض الحســنه به آمریکا بپردازند. 
امید است که خداوند پاداش این قرض الحسنه 

را به نحو احسن به ما برگرداند!
آنچــه در باال بیان شــد، به هیــچ وجه به 
آن معنی نیســت کــه بانک مرکــزی نباید با 
التهابات مقطعی در بــازار ارز مقابله کند. مثال 
در شرایطی که امکان تغییر وضعیت تحریم ها 

در چند روز گذشــته می رفت و التهاب در بازار 
ارز شــکل گرفته بود، اقدامی منطقی بود که با 
مداخله در بازار ارز هم مانع وارد شــدن نوسان 
شــدید در آن شــد و هم حس اعتماد به افراد 
جامعــه را ایجاد کرد. آنچه بیشــتر مورد تاکید 
است آن است که اگر عوامل بنیادی داللت بر 
آن دارنــد که نرخ ارز باید افزایش یابد و بانک 
مرکزی ســعی کند نــرخ ارز را به طورتصنعی 
تثبیــت کند این موضوع ســبب شــکل گیری 
صــف بــرای اعطــای وام قرض الحســنه به 
آمریکا می شــود که بعید می دانم در شــرایطی 
که خانوارهایــی برای مبالغ ناچیــز مجبور به 
پرداخت نرخ ســودهای سرســام آور می شوند 
اعطای این قرض الحسنه چندان مطلوب باشد. 
همچنین، الزم است اشــاره شود که در حالت 
معمول چون دالر وسیله مبادله بین المللی است 
نگهداری مقداری دالر توسط بانک ها و بانک 
مرکزی اجتناب ناپذیر اســت. آنچه نوشتار باال 
بر آن تاکیــد دارد نگهداری دالر برای مقاصد 
سوداگری اســت که در برخی برهه ها به دلیل 
سیاســت ارزی و تالش برای تثبیت نرخ ارز، 

مبالغ چشمگیری بوده است.   
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احمد کیمیایی اسدی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

3 پیامد همکاری با برندهای خارجی پوشاک در ایران

ماشــین آالت  ورود  تکنولــوژی،  انتقــال 
پیشــرفته و کــم کــردن فرصــت قاچــاق 
پوشــاک به ایران از جملــه پیامدهای تولید 
برندهای خارجی و نشان ساخت  با  پوشــاک 
قابل توجه  قاچاق  اســت.  در کشورمان  ایران 
منســوجات و پوشــاک از مرزهای گســترده 
کشورهای همســایه به ایران صنعت پوشاک 
و اشــتغال زایی در این بخش را تهدید می کند 
اما قرارداد با صاحبان برند و تولید پوشاک در 

ایران دست کم به اشتغال کارگر ایرانی کمک 
می کنــد و از حجم قاچاق می کاهد.  چند برند 
ترکیه ای در مناطق ویژه اقتصادی کشــور که 
امتیازات و معافیت هایی در آن برای تولید در 
نظر گرفته شده مســتقر شدند و فرایند ورود 
ماشــین آالت جدید به ایران انجام شده است. 
با مشارکت  بتوانند  این شــرکت ها  امیدواریم 
طــرف ایرانی محصولــی را تولید کنند که به 
نیاز بازار داخل پاســخ دهد نیم نگاهی هم به 

باشد. داشته  صادرات 
واردات کاالی آماده با ماشــین آالت یا مواد 
اولیــه یکــی از نگرانی های طــرف ایرانی در 
مشــارکت با برندهای خارجی است و این خطر 
وجــود دارد که کارگر ایرانی در تولید بخشــی 
از محصول مشــترک سهیم نباشد و در نهایت 
محصول ساخت ترکیه در بازار ایران به فروش 
برسد یعنی روندی که پیش ازاین رایج بود. رفع 
این نگرانی به هوشمندی مسئوالن در مناطق 
ویژه اقتصادی و طرف ایرانی وابســته است تا 
به بهانه اســتقرار ماشین آالت یا واردات پارچه 
پوشــاک تکمیل شده وارد نشود چراکه هدف از 
همــکاری با برندهای خارجی اشــتغال کارگر 

ایرانی است.
با برندهای معتبــر جهانی گام اول  قرارداد 
ارتقای وضعیت صنایع پوشــاک است. ما  در 
ســابقه خوبی در تولید پوشــاک داریم اما به 
دلیــل تحریم هــا و به روز نشــدن تکنولوژی 
تولیدی رقیب دیرینه و ســنتی  در واحدهای 
ما یعنی ترکیه گوی ســبقت را ربوده اســت 
و امــروز به اولین صادرکنندگان پوشــاک به 
اتحادیه اروپا تبدیل شــده اســت. همکاری با 
بهبود وضعیت  برای  این کشــور  شرکت های 
مقدمــه ای برای حضور در بازارهای صادراتی 
اســت چراکه با بضاعت پــس از تحریم قادر 
به رقابت با این کشــور و دیگر تولیدکنندگان 

نبودیم. در جهان  پوشاک 
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محمد فاضلی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

بعد از تصمیم ترامپ درباره برجام چه کنیم؟

همه شواهد نشــان می دهد ترامپ برجام را تأیید 
نمی کند و چالش های جدیدی ایجاد می شود. مناقشه 
در کنگره آمریکا، مناقشه آمریکا و دیگر کشورهای 
حامی برجام، و مهمتر از آن مناقشه ای در ایران درباره 
آنکه پس از برجام چه باید کرد.  مخالفان دولت حسن 
روحانی و مذاکرات برجام همین االن هم شمشیر را از 
رو بسته اند و اختالف بر سر ماندن در توافق یا خروج 

از برجام آغاز خواهد شد.
چند نکته درباره آنچه باید انجام شود، قابل ذکر 

است:

اول، ایران خواهان و نیازمند به »تعامل گســترده 
با جهان« اســت و برجام گام آغازین برای بازسازی 
تعامالت تخریب شده بوده و هست. خروج آمریکا از 
برجام به ظرفیت آن برای بازسازی تعامل گسترده با 
جهان ضربه می زند، اما این ظرفیت را نابود نمی کند. 
»حفظ برجام به دور از نگاه احساســی و با محوریت 
تأمین منافع ملی در درازمدت« فعال عاقالنه ترین راه 
برای هموار کردن راه »تعامل گسترده با جهان« است.
دوم، تعامل گسترده با جهان، ضرورتی انکارناپذیر 
برای بقا و ارتقای ایران اســت؛ اما استفاده از ظرفیت 
تعامل گسترده با جهان، نیازمند اصالحات واقعی در 
درون کشور است. اصالحاتی هم هست که صرف نظر 
از هر طرحی برای سیاست خارجی ضروری هستند. 
فرض کنید اصال پرونده هســته ای وجود نداشــته، 
تحریمــی نبوده و برجامی هم به کار نیســت؛ روابط 
با جهان هم به جای خود وجــود دارد. فرض چنین 
شرایطی هم تغییری در این واقعیت ایجاد نمی کند که 

برخی از مهمترین مسایل ایران عمدتا باید با اصالحات 
داخلی حل شوند.

سوم، نظام بانکی ناکارآمد، فساد فراگیر، بودجه ریزی 
ناکارآمد و هدردهنده منابــع، نظام مالیاتی ناقص و 
ناکارآمد، صندوق های بازنشســتگی دارای ناپایداری 
مالی، محیط زیســت فرســوده و منابع آب و خاک 
تقلیل یافتــه و در معرض خطر، آمــوزش و پرورش 
ناکارآمــد در تربیت نیروی انســانی ماهر و خالق، 
آموزش عالی توده ای نامتناســب بــا نیازمندی های 
اقتصاد و جامعه؛ سیاســت فرهنگی ناتوان در جلب 
رضایت مردم و زمینه ساز خالقیت فرهنگی و هنری؛ 
سیاســت قومی ناکارآمد و ناتوان از رفع نارضایتی ها، 
کشاورزی غیربهره ور و تولید و مصرف انرژی ناسازگار 
با اســتانداردهای بهــره وری دنیا؛ و نظــام ناکارآمد 
استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در مناصب دولتی 
و حکومتی؛ که می توان ده ها مورد دیگر نیز بر آن ها 

افزود، نیازمند اصالح هستند.
چهارم، تعامل گسترده با جهان می تواند بر بهبود این 
مسایل مؤثر باشد؛ اما تصمیم به اصالح چنین مسائلی، 
تصمیماتی سخت، صد در صد منوط به برجام یا هیچ 
گزینه دیگری در سیاست خارجی نیست. آینده ایران 
قطعا تحت تأثیر پرونده هسته ای، برجام، رفع تحریم ها 
و سیاست آمریکا در قبال ماست، اما آینده ما بیشتر در 
دســت خودمان و تصمیم هایی است که برای انجام 
اصالحات واقعی در زمینه مسائل فوق گرفته می شوند.
پنجم، برجام ضروری و درســت بود، و امروز حفظ 
آن با توجه به حمایت بین المللی از برجام و رویارویی 
دیپلماتیک کشورها با آمریکا، درست ترین گزینه است. 

اما همان گونه که برجام سبب تأثیرات مثبت ولی نه 
حل همه مسایل بنیادین ما شد )زیرا برای حل مسائل 
بنیادین باید تصمیمات مهم دیگری در عرصه داخلی 
گرفته شود(؛ خروج آمریکا نیز سبب تأثیرات منفی اما 

نه نابودی همه دست آوردهای برجام خواهد شد.
ششم، وضعیت مسائل اساســی ما پیش و پس از 
خــروج آمریکا از برجام تفاوت بنیادینی نخواهد کرد. 
متغیر اصلی تأثیرگذار بر آینده ما، تصمیم هایی است که 
برای اصالحات واقعی در همه بخش های ناکارآمدساز 

و اداره ناکارآمد کشور گرفته می شود.
هفتــم، برجام را باید حتی با خــروج آمریکا حفظ 
کرد، که در این حالت فضای کم تنش تری برای آغاز 
اصالحات واقعی در کشور وجود خواهد داشت. ما چهار 
دهه در تنش با آمریکا زیســته ایم و عواقب آن را نیز 
تحمل کرده ایم. می توان این مسیر را سه سال دیگر 

در عصر ترامپ ادامه داد.
هشــتم، مســئله برجام، خروج آمریکا از آن و نوع 
مواجهه با آن را حیثیتی نباید کرد؛ این مسئله ای درباره 
منافع ملی است، مناقشه اشــخاص و مسئله آبرو و 

مواضع این و آن نیست. شتابزده نباید عمل کرد.
اگــر برجام حتی با خــروج آمریکا حفظ شــده و 
اصالحات واقعی در داخل آغاز شود و مردم پیام مثبت 
آن را دریابند، اتحاد و انسجام داخلی نیز افزوده می شود، 
و جهان ضدترامپ نیز پیام روشن تری از ایران دریافت 
خواهد کرد. ایران می تواند استقالل طلبی و مقابله با 
برتری جویی آمریکا را این بار با »اصالحات سیاستی 
در داخل« و به شیوه ای کامال نرم، با عقالنیت و صبر 

استراتژیک پیش ببرد.
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علی سرزعیم اقتصاددان

کسب وکارهای نوین، سرآغاز رشد اقتصاد ایران

همه می داننــد که اقتصاد ایــران در دوره 
تحریم با افت نســبتا شــدیدی مواجه شد و 
اقتصاد  با رفع تحریــم،  انتظار می رفت کــه 
بتواند به مســیر رشــد خود بازگردد. کاهش 
شدید قیمت نفت در سال 1394 و ماندگاری 
قیمت نفت در ارقام پایین نشان از آن داشت 
درآمدهای  افزایــش  به  نمی توان  دیگــر  که 
حاصــل از صــادرات منابع نفــت و گاز امید 
بســت. تنها روزنه امید در این بخش از محل 
افزایش صادرات نفت بود که در سال 1395 
محقق شــد و ایران توانســت با بازپس گیری 
بازارهای نفتی خود رشــد اقتصادی باالیی را 
در آن ســال تجربه کند. ســؤالی که پیوسته 
پیــش روی اقتصاددانان قرار دارد آن اســت 
که آینده رشــد اقتصادی ایران چگونه خواهد 
بود وقتی کــه نه امیدی بــه افزایش قیمت 
نفت هســت و نه امیدی بــه افزایش ظرفیت 
تولیــد و صادرات نفت؟ در چنین فضایی البته 
نگاه ها متوجه سرمایه گذاری  طبیعی است که 
خارجی شــود و مســئوالن تصــور کنند که 
ســرمایه گذاری خارجی شاید بتواند راه گشای 
مسیر رشــد اقتصادی ایران باشد. این تصور 
با توجه بــه چندین واقعیــت منطقی به نظر 
می رســد اما به شــرحی که گفته خواهد شد 

نیست. نگاه کافی و صددرصد درستی 
وقتی که اقتصاددانان می خواهند منابع رشد 

را در سطح کالن دســته بندی کنند معموال 
افزایش   )1 به پنج خاستگاه اشــاره می کنند: 
سرمایه گذاری، 2( افزایش عرضه نیروی کار، 
3( افزایش ســرمایه انســانی یعنی آموزش، 
افزایش   )5 ارتقای ســطح تکنولــوژی و   )4
بهره وری کل عوامل. بــه عبارت دیگر گفته 
می شــود که برای تولید در ســطح کالن به 
ســرمایه و نیروی کار نیاز اســت و آموزش 
موجب افزایش بهره وری نیروی کار و ارتقای 
ارتقــای بهر ه وری  ســطح تکنولوژی موجب 
ســرمایه خواهد شــد و دیگر عوامل مؤثر در 
رشــد در بهــره وری کل عوامــل طبقه بندی 
می شــود. حال اگــر با ایــن چارچوب نظری 
به عملکرد رشــد اقتصادی ایران در سه دهه 
گذشــته نگاه کنیم متوجه می شویم که رشد 
اقتصادِی محقق شــده عمدتا از محل افزایش 
ســرمایه گذاری بوده که به مــدد درآمد نفت 
میسر شــده است. متاســفانه هرم جمعیتی و 
تأثیر  نتوانسته  افزایش ســال های تحصیالت 
چندانی در رشــد اقتصادی ایران داشته باشد. 
حال اگر تصور این باشــد که در ســال های 
آینده درآمد نفــت پایین خواهد بود نمی توان 
امید داشــت که اقتصاد ایران در آینده بتواند 
رشــد اقتصــادی را از نوعی که در گذشــته 
تجربــه می کرده دوباره تجربــه کند. باید به 
موجود  ســرمایه گذاری های  که  داشت  خاطر 

به شــکل راه، پل، بیمارســتان، دانشــگاه و 
ماشــین آالت نیز به تدریج دچار اســتهالک 
می شــود و ســرمایه گذاری دولتــی در آینده 
عمدتــا صرف جبــران ســرمایه گذاری های 
موجــود خواهد شــد و منابــع چندانی برای 

ماند. نخواهد  باقی  جدید  سرمایه گذاری های 
به ضــرورت  ایــن تحلیــل عــده ای  بــا 
ســرمایه گذاری خارجی به عنوان راهی برای 
برون رفت از این مشــکل نــگاه می کنند. به 
موجب  خارجی  ســرمایه گذاری  آنهــا  اعتقاد 
می شــود تا هم میزان سرمایه گذاری افزایش 
یابد و هم ســطح تکنولوژی در کشــور ارتقا 
پیــدا کند و هر دو در رشــد اقتصــادی مؤثر 
خواهند بود. در ارزیابی این دیدگاه باید گفت 
که این نگرش درســت است اما کافی نیست 
و به اعتقاد این جانــب اقتصاد ایران می تواند 
رشــد خود را از محل دیگری نیز تأمین کند. 

آن محل کجاست؟
قبل از اینکه پاســخ این ســؤال را بدهم بد 
نیست به یک واقعیت جالب در اقتصاد امریکا 
اشــاره کنم. همه می دانند که عملکرد اقتصاد 
امریکا در دهه 90 میالدی بســیار ممتاز بود. 
اقتصاددانان این ســؤال مطرح بود که  برای 
خاســتگاه رشد اقتصادی امریکا در این مقطع 
چه بوده است؟ پاســخی که در ابتدا به ذهن 
می رســید این بود که تکنولــوژی اطالعات 
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موجب این رشــد شدید اقتصادی شد. اما این 
پاسخ که در نگاه اول بسیار درست و منطقی 
می نماید در یک نگاه عمیق تر دچار اشــکال 
است زیرا به قول رابرت سولو – برنده جایزه 
نوبل و پدر نظریه های رشد- کامپیوترها روی 
میزها بود ولی در فرآیند تولید قرار نداشــت. 
بنابرایــن کامپیوتر نمی توانســت این رشــد 
را ایجاد کند. پس خاســتگاه رشــد اقتصادی 
امریکا در دهه 90 چه بود؟ اســتیگلیتز پاسخ 
این ســؤال را در کتاب درسی خود به نقل از 
یک گزارش از شــرکت مکنزی آورده است. 
این گــزارش می گویــد که رشــد اقتصادی 
امریکا از جایــی رخ داد که هیچ کس فکرش 
را نیــز نمی کــرد! فروشــگاه های زنجیره ای 
زنجیره ای  فروشــگاه های  ایــن  والت مارت. 
شــیوه ای برای توزیــع و فــروش در پیش 
گرفتند که موجب شــد بهره وری به شــدت 
افزایش یابــد و این امر اثرات خود را در کل 

بر جای گذارد.  امریکا  بزرگ  اقتصاد 
این نکته مهم چه درسی برای اقتصاد ایران 
دارد؟ آیا اقتصاد ایــران از جایی که کمتر به 
آن توجه شــده می تواند رشــد کند؟ پاســخ 
این جانب مثبت اســت. اقتصاد ایران در آینده 
رشــد خود را از جایی که کمتر کســی به آن 
فکر کرده بود کســب خواهد کرد و آن چیزی 
نیســت جز عرصــه اینترنــت و فناوری های 
اســنپ،  دیجی کاال،  ایجاد  مجــازی.  فضای 
تپســی، کارپینو، مامان پــز، چیلیوری و دیگر 
برنامه هــای آنالیــن در ایران موجب شــده 
تا همان ســرمایه های موجــود در اقتصاد به 
شــکل بســیار کارآمدتری مورد استفاده قرار 
گیرد. در گذشته مســافرها و خودروها بودند 
اما وقتی اســنپ آمد موجب شد تا یک بازی 
برد- برد در اقتصاد شــکل گیرد که هم مردم 
و هــم صاحبان خــودرو منتفع شــدند. این 
برنامــه اینترنتی بهره وری را به ســهم خود 

افزایــش داد. مهم تر از همــه روحیه یأس و 
ناامیدی را که نســبت به اقتصاد ایران وجود 
داشــت درهم شکست و کســانی را که دچار 
غرولندهای افراد مأیــوس مبنی بر بی عاقبت 
بودن اقتصاد بودند متحول کرد و نشــان داد 
که می توان در همیــن اقتصاد نیز کار بزرگ 
کرد و از همین اقتصــاد درآمد خوبی حاصل 
کرد. اینک جامعه جوان ایران دیگر امید خود 
را به بخش دولتی و سیاســت های آن وابسته 
نکرده اســت بلکه دارد می آموزد که می توان 
بــا کارآفرینی شــغل ایجاد کــرد و به درآمد 
این  بی تردید گسترش  یافت.  مقبولی دســت 
روحیــه موجب انفجــار کارآفرینی در اقتصاد 
ایــران خواهد شــد و خواهد توانســت متغیر 
افزایش دهد.  ایــران  اقتصاد  را در  بهره وری 
یکی از ســرکوفت هایی که پیوســته به ایران 
زده می شــد این بود که کشورهایی مثل چین 
و کــره جنوبی بخش مهمی از رشــد خود را 
از محــل افزایش بهره وری کســب کرده اند 
ولی ایران در گذشــته قادر به این کار نبوده 
اســت. اینک می توان گفت که می توان امید 
داشــت اقتصاد ایران در آینــده از این محل 
رشــد خوبی را تجربه کند. اهمیت این رشــد 
در آن است که رشدی باکیفیت است و متکی 

نیست! نفت  درآمد  به 

شــاید اشــاره به این واقعیت نیز بد نباشد 
کــه برخــالف آنچــه عمــوم مــردم تصور 
می کنند معجزه رشــد اقتصــادی چین عمدتا 
محصــول ســرمایه گذاری خارجــی نبــوده 
اســت. ســرمایه گذاری خارجی در چین قطعا 
نقشــی در رشــد اقتصادی این کشور داشته 
اما عامــل اصلی این امر نبوده اســت. علت 
رشــد اقتصادی چین تحوالتی بود که درون 
ایــن اقتصاد رخ داد و بهــره وری را در آنجا 
باال برد. شــیوه های نظیر مســیرهای دوگانه 
)DUAL TRACK( موجــب شــد تا اقتصاد 
چین نخست رشد درون زایی را تجربه کند و 
بعد سرمایه گذاری خارجی در واکنش به این 

اقتصاد شد. این  رشد درون زا متوجه 
حــال یک بــار دیگر این ســؤال را مطرح 
می کنیــم که آیا امیدی به آینده اقتصاد ایران 
هست؟ پاســخ من مثبت است. اقتصاد ایران 
در اثــر کارآفرینی هایی که جوانه های آن زده 
شده می تواند رشــد درون زایی را تجربه کند 
البته  که ناشــی از افزایش بهره وری است و 
می تــوان انتظار داشــت که ســرمایه گذاری 
خارجــی در واکنش بــه این رشــد درون زا 
ایران شــود. لــذا می توان به  متوجه اقتصاد 
آینــده امیدوار بــود و این امیــدواری مبنای 

دارد. قابل دفاعی 

اقتصاد ایران در آینده رشد خود را از جایی که کمتر کسی به آن فکر کرده 
بود کسب خواهد کرد و آن چیزی نیست جز عرصه اینترنت و فناوری های 
فضای مجازی.  اقتصاد ایران در اثر کارآفرینی هایی که جوانه های آن زده 
شده می تواند رشد درون زایی را تجربه کند که ناشی از افزایش بهره وری 
است و البته می توان انتظار داشت که سرمایه گذاری خارجی در واکنش به 
این رشد درون زا متوجه اقتصاد ایران شود. لذا می توان به آینده امیدوار بود 

و این امیدواری مبنای قابل دفاعی دارد.
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