
1 شماره هجدهم شماره هجدهم   خرداد و تير   خرداد و تير 13951395

25 اخبار انجمن 

G7
-

Brainstorming

دك�� محمود 
�يع القلم

63 اقتصاد كالن 

19 گزارش 

55 مقاالت 

ITM ITMA ASIA ITME

ITM

ITM 2016

9 پرونده 

98FMMHZ

51 تاروپود 

5 ديدگاه 

37 دنياى نساجى 

   صاحب امتياز: انجمن صنايع نساجى  ايران 
   مديرمسئول: محمدمهدى رئيس زاده

   سردبير: مهندس سيد شجاع الدين امامى رئوف
   مدير اجرايى: فاطمه قياسوند

  شوراى سياست گــــذارى: مهندس محمد مروج حسينى، 
دكتر عليمردان شيبانى، دكتر حسن كاردان، مهندس رضا 

حميدى، دكتر محمدعلى عامرى، دكتر هوشنگ نصرتى

  همــكاران اين شــماره: مهندس محمدكاظــم عميد، مهندس 
حميده تشكـــرى، مهندس احســـــان سلطانى، مهسا 

دربندسرى، رمضان رزم، مسعود سجودى
   طراحى و صفحه آرايى: فاطمه قياسوند

   بخش اشتراك: مريم گرامى فهيم
  امور آگهى: زهرا حنفى

  چاپخانه: چاپ فارابى /   نشانى: خيابان استاد نجات الهى، كوچه سلمان پاك، پالك 1
  نشانى دفتر مجله: تهران، بلوار آفريقا، انتهاى كوى تور، پالك 8 /   كدپستى: 1915654775

ماهنامه انجمن صنايع نساجى ايران  تلفن: 26200196 /   نمابر: 26206905

www.aiti.ir
www.nasajinews.com

info@aiti.org.ir

 مقاالت و اخبار و مطالب خود را جهت درج در مجله به آدرس دفتر ماهنامه ارسال فرماييد. 
 دنياى نساجى در ويرايش و اصالح مقاالت و مطالب ارسالى آزاد مى باشد. 

 ديدگاه ها و نظرات چاپ شده در مجله لزوما ديدگاه دنياى نساجى نمى باشد. 

سال سوم - شماره 18 - خرداد و تير 1395



شماره هجدهم شماره هجدهم   خرداد و تير   خرداد و تير 213951395

 يادداشت  ؟؟؟ 

متاسفانه شرايط کسب و کار در کشور نسبت 
شده  بدتر  پيش،  سال  دو  و  گذشته  سال  به 
است و در حال حاضر صنايع کشور با رکودي 
سخت دست و پنجه نرم مي کند و واحدهای 
که  گرفته اند  قرار  بحراني  شرايط  در  توليدی 
جدی  بحران  با  نگيرند  قرار  توجه  مورد  اگر 
تعطيلی واحدها و بيکاری در کشور رو به رو 

خواهيم شد. 
سال  از  سخت تر  مراتب  به  امسال  ما  شرايط 
گذشته است که مهم ترين دليل آن به خاطر 
تشديد رکود است اين رکود شديد باعث شده 
يعني  بشود  کوچک  بازار  اصطالح  در  که 
خريداران  از  بسياری  و  ندارد  وجود  خريدار 
هم بدليل اجرای اصالحيه قانون ماليات های 
مي دهند  ترجيح  سالجاری  ابتدای  از  مستقيم 
روال  از  خارج  سيستم های  از  را  خود  خريد 
شرايطی  چنين  در  حال  دهند  انجام  قانونی 
به  تسهيالت  و  وام  ما  مي گويند  مسئوالن 
توليدکنندگان و به خصوص واحدهاي کوچک 
و متوسط مي دهيم ولي خب اين چه فايده اي 
مي تواند داشته باشد وقتي که خريدار نيست 
و در اين شرايط توليدکننده وام را مي خواهد 

چه کند؟
مطالعات چند اقتصاددان برجسته کشور نشان 
مي دهد که طبقه متوسط و حقوق بگير جامعه 
ما مثل کارگران، پرستاران، کارمندان دولت و... 
که در اصل مصرف کننده کاالهاي داخلي مثل 
پوشاک داخلي هستند قدرت خريدشان از سال 

۹۰ تا کنون ۴۰ درصد کم شده است.
حاکميت نظام از باالترين مقام تا پايين ترين 
مسائل  درباره  کلي  تفاهم  يک  به  بايد 
اقتصادي و چالش هاي کشور برسند تا شاهد 
اتفاقات و تحوالت خوب باشيم دکتر نيلي هم 
در آخرين سخنراني خود از وفاق ملي سخن 
گفت و به نظرم اگر اين اتفاق رخ ندهد دچار 
و  شد  خواهيم  جدي  بحران  و  مشکل  يک 
بانک  ببينيد  شما  داد.  خواهد  رخ  رشد  فاجعه 

اعالم  را  کشور  اقتصادي  رشد  اصال  مرکزي 
معني  اين  به  اين  نمي کند  اعالم  چرا  نکرد؛ 
يا  و  است  پاييني  عدد  يا  عدد  اين  که  است 
صفر است و يا منفي است که بعضي به زور 
و  است  ايراد  اين  و  رسانده اند  يک  به  را  آن 

مشکالت به بار مي آورد.
يکـي از چالش هـاي مهم در کشـور ما موازي 
در  مـوازي  نهادهـاي  وجـود  و  اسـت  کاري 
اقتصـاد باعـث چنـد دسـتگي و عـدم تمرکـز 
شـده اسـت و مراکـز قـدرت در کشـور بـه 
تعـدد وجـود دارد و همـه هم به دنبـال اقتصاد 
هسـتند و دسـتي در اقتصاد دارند از گروه هاي 
نظامـي بگيريد تا دولـت و نهادهاي حاکميتي 
ديگـر و اينهـا بـا هـم تناقـض دارد. از طـرف 
ديگـر اگـر بـه دنبـال توسـعه، کارآفرينـي و 
سـرمايه گذاري هسـتيم بايـد از تنـش و ايجاد 
آن جلوگيـري کنيم و حرف هاي حسـاس و پر 
تنـش نبايد بزنيـم و بايد بدانيم کـه خارجي ها 
از ايـن حرف ها سـوء اسـتفاده مي کنند و حتي 
در مذاکـرات، تيم وزارت خارجه را تحت فشـار 
قـرار مي دهنـد و ۷۰ درصـد وقت به پاسـخ به 

ايـن موضوعـات تنش آميـز  مي گـذرد. 
وقتي اين تنش ها از بين برود و با دنيا آشتي 
کنيم همه چيز رو به بهبود مي رود اين چيزي 
زاده  نعمت  اقاي  به  ما  پيش  چندي  که  بود 
وزير صنعت، معدن و تجارت هم گفتيم و اين 
مي تواند حتي رونق توليد و خروج از رکود را 

به دنبال داشته باشد.
توجه داشته باشيم که يکي از بهترين روش ها 
براي رونق اقتصادي صادرات است و صادرات 
به کشورهاي همسايه در اولين گام بيشترين 
با  اول  ما  بايد  و  دارد  را  پتانسيل  و  قابليت 
را  اقتصادي  روابط  خودمان  همسايه هاي 
گسترش دهيم. ما بايد تقاضا را تحريک کنيم 
براي حمايت از توليد. بدانيد که اگر تقاضاي 
مي کند  تورم  ايجاد  کنيم  تحريک  را  داخلي 
ولي با استفاده از صادرات و تقاضاي خارجي 

و تحريک آن مي توان توليد را افزايش داد و 
از رکود خارج شويم و االن مي بينيم که بعد 
از توافق هسته اي کم کم و آرام آرام صادرات 
توليدکننده  زيرا  است  افزايش  حال  در  کشور 
مي بيند در داخل بازار ندارد به دنبال بازارهاي 
بايد  اين  من  اعتقاد  به  ولي  مي رود  خارجي 

هدفمند باشد و دولت بايد حمايت کند. 
االن دولـت ترکيـه بـه دليل مشـکالتي که با 
روسـيه و سـوريه پيدا کرده اسـت و به صورت 
از  حمايـت  بـه  بين المللـي  مشـکالت  کلـي 
توليدکنندگانـش آمـده اسـت و بـه شـدت از 
آنهـا حمايـت مي کند، شـما ببينيـد دولت اين 
کشـور بـه توليدکنندگانـش گفتـه اسـت کـه 
اگـر برويـد در ايران مغـازه بازکنيـد ۵۰ درصد 
هزينه هـاي مغـازه را مـا مي دهيـم و بـا ايـن 
شـرايط شـما چشـم به هم بزنيـد مي بينيد که 
بـازار مـا پر خواهد شـد از محصـوالت ترک و 
اگـر ما ديـر بجنبيم هميـن بازار داخـل را هم 
از دسـت خواهيـم داد و همين شـرايط کنوني 

هم بدتـر خواهد شـد. 
اگر  که  بگيريم  نظر  در  بايد  کلي  صورت  به 
صادرات کشور در ماه هاي گذشته رشد داشته 
است به دليل افزايش صادرات نفت و گاز بوده 
که ترکيه توان رقابت با ما در اين حوزه ها را 
افزايش  است  مهم  که  چيزي  آن  ولي  ندارد 
بر  مبتني  صادرات  و  کشور  داخل  در  توليد 

توليد واقعي است. 
صنايعي  در  بااليي  بسيار  پتانسيل هاي  ما 
داريم  و...  نساجي  غذايي،  مواد  همچون 
شرايط  بدترين  در  االن  که  مي بينيم  ولي 
کار  ظرفيت ها  پايين ترين  با  و  گرفته اند  قرار 
سرمايه گذاري  به  نياز  حتي  ما  االن  مي کنند. 
با  ما  نداريم  جديد  واحدهاي  راه اندازي  براي 
رونق بخشيدن به صنايعي که داريم مي توانيم 
توليدات خود را افزايش دهيم و تحول ايجاد 

کنيم. 
* رئيس هيأت مديره انجمن صنايع نساجى ايران

رکود باعث شده بازار کوچک شود
مروج حسي)'*محمد 
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متاسفانه عليرغم تمام تالش های تيم اقتصادی و سياسی 
و  مي برد  بسر  رکود  در  همچنان  کشور  اقتصاد  دولت، 
همانطوری که بارها گفته شده است در اين دوران بايد 
رفتارهاي متفاوت با زمان عادي و وضعيت غير رکودي 
از سوي مسئوالن دولتي صورت گيرد. در دو ماه اخير که 
فصل ارائه اظهارنامه های مالياتی می باشد آنچه که بيش 
از پيش به چشم مي آمد تبعات ناشی از اجرای اصالحيه 
قانون ماليات های مستقيم بود که در شرايط رکود فعلی 
مشکل فروش توليدکنندگان را حاد تر نموده است. تجربيات 
بين المللی حاکی از آن است که نحوه برخورد سازمان امور 
مالياتي و ساير سازمان های دولتی با توليدکنندگان در شرايط 

رکود بايد متفاوت باشد. در حال حاضر فعاالن اقتصادي به 
ويژه توليدکنندگان از رفتار مالياتي دولت بسيار ناراضي هستند 
و وزارت اقتصاد به دليل کاهش درآمدهاي نفتي، براي پر 
کردن خزانه به واحدهاي توليدي فشار مي آورد. در حالی که 
بهتر بود در چنين شرايطی يک دوره گذار براي واحدهاي 
توليدي در پرداخت ماليات درنظر گرفته مي شد همچنين 
بنظر مي رسد در چنين وضعيتي، سيستم بانکي نبايد به 
توليدکنندگاني که به دليل تحريم ها در بازپرداخت بدهي خود 
دچار مشکل شده اند، فشار بياورد و ما از دولت خواسته ايم تا 
يک دوره تنفس براي واحدهاي توليدي در نظر گرفته شود 
تا بتوانند روي پاي خود بايستند و اشتغال موجود حفظ شود. 

چرا که حفظ اشتغال موجود در کشور بايد اولويت اول باشد 
و پس از آن به ايجاد اشتغال جديد توجه شود. عامل ديگری 
که در تشديد رکود واحد های توليدی موثر بوده است موضوع 
قاچاق کاال است و با پيگيری های مکرر نهايتا ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز، سندي را براي مبارزه با قاچاق کاال با 
همکاري تشکل هاي توليدي تدوين کرده است اما مهمتر از 
تدوين آن، اجراي اين سند است تا جلوي قاچاق گرفته شود. 
و تنها راه ممکن برای اين موضوع باال بردن هزينه و ريسک 
قاچاق است تا شرکت هاي توليدکننده داخلي قابليت رقابت با 

کاالهاي وارداتي را داشته باشند. 
كل انجمن صنايع نساجى ايران * دب�/

تيم اقتصادي دولت هماهنگ نيست
*محمدمهدی
رئيس زاده

اخيرا جلسه ای در کميسيون تسهيل کسب و کار اتاق 
بازرگاني ايران برگزار شد که موضوع رکود فعلی حاکم 
ماليات های  قانون  اصالحيه  اجرای  و  کشور  اقتصاد  بر 
مستقيم و فشار مضاعف بر واحدهای توليد داخل مورد 
بررسی و تحليل قرار گرفت که در جمع بندی پيشنهادات 
مقرر شد با توجه به شرايط نامطلوب صنايع از دولتمردان 
و متوليان امر درخواست شود حداقل اجراي اين اصالحيه 
را براي سه سال مسکوت نگه دارند تا با بهبود شرايط 
اقتصادي و صنعتي کشور در سايه توجه بيشتر دولتمردان 
و هيئت حاکمه به بخش صنعت باشيم و با توجه به لغو 
تحريم ها و از سرگيري روابط تجاري با دنيا، و رونق قابل 
پيش بيني کسب و کار بتوانيم از گردنه صعب العبور کنوني 
ذکر  شايان  البته  برسانيم.  هموارتري  مسير  به  را  خود 
است که نبايد اين سوء تفاهم ايجاد شود که صنعتگران 
و توليدکنندگان نساجي با اجراي قانون مخالف هستند، 
بلکه ما معتقديم هر قانوني اگر به درستي اجرا شود قطعًا 
به نفع کشور خواهد بود اما بحث ما اين است که در 
زمينه اصالحيه قانون ماليات هاي مستقيم اطالع رساني 
جامع و کامل صورت نگرفته است و شرکاي تجاري ما 
يعني کسبه بازار، بنکداران و فروشندگان به درستي و به 
طور کامل در جريان اين قانون قرار ندارند و زماني که 

به آنها اعالم مي کنيم طبق قانون بايد در ازاي فروش 
کاال، فاکتور به نام شما صادر نماييم از خريد محصوالت 
ما سربار مي زنند. به اين ترتيب بار اجراي قانون مذکور 
همچون قانون ماليات بر ارزش افزوده مجددًا بر دوش 
توليدکننده و صنعتگر تحميل مي شود. در جريان اجراي 
پرداخت  توليدکنندگان  افزوده،  ارزش  بر  ماليات  قانون 
زيرا  بودند  پذيرفته  را  مصرف کننده  سهم  درصدي   ۹
متأسفانه برخالف روال معمول تمام کشورهاي صنعتي 
از  نهايي  مصرف کننده  يعني  آخر  حلقه  دنيا  مترقي  و 
پرداخت ماليات بر ارزش افزوده سر باز مي زد، اما طبق 
قانون اصالحيه ماليات هاي مستقيم، حتي در صورتي که 
توليدکننده و صنعتگري توان پرداخت ماليات خريدارش را 
داشته باشد جرم کيفري براي او در نظر گرفته شده؛ طبعًا 
هيچ صنعتگري حاضر نيست به خاطر گناه ناکرده راهي 

دادگاه و زندان شود.
لذا ضروری مي دانيم فروشندگان، بنکداران، فعاالن بازار 
و به طور کلي همه مصرف کنندگان نهايي در جريان 
اصالحيه قانون ماليات هاي مستقيم و الزام به اخذ فاکتور 
جهت شفافيت معامالت قرار گيرند تا شاهد به سر و 

سامان رسيدن بازار توليد و توزيع شويم.
متأسفانه در حال حاضر به دليل عدم استقبال بازار از 

خريد محصول با ثبت در دفتر قانوني و صدور فاکتور 
فروش طي دو ماه اخير، شاهد رکود مضاعف و بعضًا 
توقف واحدهاي نساجي بوده ايم، اين در حالي است که 
زمينه  در  مشکلي  هيچ گونه  تاکنون  واحدها  گونه  اين 
کيفيت محصوالت، اشتغالزايي بيشتر و اجراي طرح هاي 
توسعه اي و فروش مناسب با تمام مشکالت نداشته اند و 
هم اکنون جملگي اظهار مي دارند اگر مسئولي پيدا شود 
که بتواند با شرايط اجراي چنين اصالحيه اي محصول 
توليدي ما را بفروشد همگي سر تعظيم از طرف خود 
و کارگران مان - که بدين خاطر بيکار نخواهند شد - 
در برابرشان فرود خواهيم آورد و طبعًا هر نوع هزينه و 
پاداش و کارمزدي هم که براي چنين فروشي درخواست 

شود با ميل و رغبت پرداخت خواهد گرديد.
و  مسئوالن  درايت  و  همت  با  توليد  موانع  اميدوارم 
صنعتگران صادق بخش واقعي خصوصي هر چه سريع تر 
برداشته شود چرا که نوشداروي پس از مرگ سهراب 
دردي از صنعتگر درمان نخواهد کرد و طبعًا مسئوليت 
جوابگويي به خيل عظيم جوانان برومند و خوبمان که 
داشتن شغلي متناسب با تحصيالت و شرايطشان حق 

مسلم آنان مي باشد؛ به گردن همه ما خواهد بود.
* نائب رئيس هيات مديره انجمن صنايع نساجى ايران

پيشنهادي براي گذر از برهه رکود فعلي
شيبا6'*عليمردان 
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فرش ماشينی يکی از فعال ترين بخش های صنعت 
محسوب  صنعت  اين  لوکوموتيو  به نوعی  و  نساجی 
کيفيت  بهترين  مي دانيد  که  همانطور  و  می شود 
است  ايران  به  متعلق  دنيا  سطح  در  ماشينی  فرش 
مديون  ابتدا  از  دنيا  دستبافت  فرش  که  همانطور  و 
ايرانی ها بوده و هست امروزه فرش ماشينی ايران 

هم در دنيا طاليه دار کيفيت است.
در  ايران  ماشينی  فرش  توليدکنندگان  خالقيت 
حوزه طراحی و بافت، موجب پيشرفت چشمگيری 
در سطح تکنولوژی توليد ماشين آالت اين صنعت 
به  را  بافندگی  ماشين آالت  سازندگان  و  گرديده 
 Hand) دستبافت  شبيه  بافت  با  توليداتی  سمت 
Look) و تراکم های باال (۱۲۰۰ شانه معادل ۸۴ 
رج) سوق داده است البته الزم به توضيح است که 
اين قبيل اقدامات هرچند صنعت فرش ماشينی را 
ميان  سخت  رقابت  باعث  اما  است  نموده  متحول 
کاهش  و  ايران  در  ماشينی  فرش  توليدکنندگان 
حاشيه سود آنها گرديده و ناخواسته آب را به آسياب 
سازندگان اين ماشين آالت ريخته است. سازندگان 
فرصت  اين  از  نيز  ماشينی  فرش  ماشين آالت 
ماشين  يک  ماه  هرچند  و  برده  را  بهره  بيشترين 
هنوز  و  داده  ارائه  باالتر  رنگ  تعداد  و  تراکم  با 
راه اندازی  را  جديدش  ماشين  ايرانی  توليدکننده 
سوی  از  ديگری  جديد  ماشين  که  است  ننموده 
توليدکنندگان  عمًال  و  می گردد  معرفی  فروشنده 
همواره آنجه را که به عنوان درآمد ساليانه کسب 
نموده اند با اشتياق کامل به سازندگان ماشين آالت 
تقديم  جديد  ماشين آالت  خريد  جهت  بافندگی 
می نمايند، در حالی که با ورود ماشين آالت جديد 
ماشين آالت قبلی به دليل رکود اقتصادی از توجيه 

اقتصادی خارج شده و ديگر سودآور نيستند.
بطور کلی داليل رکود اقتصادی حاکم بر کشور را 

می توان اينگونه تحليل نمود:
۱. رکود بازار داخلی به جهت تحريم های بين المللی

برخالف آنچه برخی گفتند پس از برجام بازارها رونق 
خواهند يافت، از همان ابتدا کارشناسان اقتصادی بر 
اين نظر بودند که اثرات مثبت اين توافق در کوتاه 

مدت در اقتصاد ايران اتفاق نخواهد افتاد و طبيعی 
سال های  چند  زمان  تحريم ها  کامل  رفع  که  است 

را می طلبد.
۲. رکود بازار ايران ناشی از عوامل داخلی

اقتصاد  اديب،  محمدحسين  دکتر  پيش بينی  مطابق 
ايران در سال های ۹۵ و ۹۶ دوران سختی را سپری 
فعالين  ۸۰درصد  حدود  که  نحوی  به  نمود  خواهد 

اقتصادی حذف خواهند شد. 
۳. کاهش قدرت خريد مصرف کنندگان

عمده مصرف کنندگان فرش ماشينی حقوق بگيران 
و کارمندان هستند که به دليل تورم زياد در دولت 
قبلی و عدم تطابق آن با افزايش حقوق جامعه قدرت 
خريد مردم کاهش يافته و طبيعی است که فرش از 
جمله کاالهای با اولويت اصلی در سبد خانوار نيست.

۴. انتخابات رياست جمهوری پيش رو
انتخابات رياست جمهوری نيز يکی از عوامل عدم 
سرمايه گذاری جديد در بازار است که به دليل نگرانی 
فعاالن اقتصادی از آينده سياسی کشور عمده منابع 
مالی در بانکها به صورت سپرده بلوکه شده است و 
يا تبديل به ملک بدون هيچگونه ساخت و سازی 
آينده  سال  تا  اقتصادی  رکود  بر  عمًال  که  گرديده 

می افزايد.
۵. توليد فرش ماشينی بيشتر از تقاضا است.

در  ماشينی  فرش  مناسب  سود  حاشيه  دليل  به 
طی  آن  سرمايه  خوب  بازگشت  و  اخير  سال های 
سال های قبل، سرمايه گذاری زيادی در اين صنعت 
يافته  توجهی  قابل  افزايش  توليد  و  است  گرديده 
چندانی  افزايش  ايران  در  تقاضا  آنکه  حال  است. 
نيافته است. ضمن اينکه رشد جمعيت در ايران پايين 
است و ميزان ازدواج در ايران کاهش يافته است و 
فرهنگ مصرف فرش از فرش های بزرگ پارچه به 

فرش های کوچک پارچه در حال تغيير است. 
قوت  به  ماشينی  فرش  صادرات  مشکالت   .۶

خود باقيست
همچنان  بانک ها  طريق  از  وجه  انتقال  عدم 
آنکه  حال  است.  صادرکنندگان  مشکل  بزرگ ترين 
عمده خريداران نيز واريز وجه خريدهای خود از را 

بسيار  قانونی  محدوديت های  با  و  صرافی ها  طريق 
حساب  به  وجه  واريز  برای  حتی  و  مي دهند  انجام 
شرکتی غير از شرکت فروشنده فرش نيزمحدوديت 
است. ضمن اينکه ساير مسائل سياسی نظير تيرگی 
روابط با کشورهای عربی نيز بخشی ديگر از بازار 

فرش ايران را دستخوش رکود کرده است.
۷. کاهش قدرت رقابت ايران با رقبای ُترک

عدم افزايش منطقی دالر طی يکسال جاری و بهره 
باالی بانکی در مقايسه با تورم داخلی و سخت گيری 
مالياتی برای توليدکنندگان، از جمله مشکالتی است 
که رقبای ترک ما توانسته اند در سال های گذشته بر 
آن فائق آيند، بطوريکه دولت ترکيه نرخ بهره خود را 
کاهش داده و صنعت نساجی و پوشاک را مورد حمايت 
ويژه قرارمی دهد و به دنبال رکود اقتصاد جهانی قدرت 
برابری لير ترکيه را در مقابل دالر کاهش داد تا قدرت 

صادرات محصوالت خود را تقويت نمايد.
تمامی  در  تقاضا  کاهش  و  جهانی  رکود   .۸

کشورها
علت  که  است  حاکم  نسبی  رکود  دنيا  سراسر  در 
اصلی، رکود اقتصادهای بزرگ دنيا مانند آمريکا، اروپا 
و چين است. هرچند آمريکا دوران اصلی رکود خود را 
سپری نموده اما کشورهای اروپايی همچنان در رکود 
هستند و رشد اقتصادی کشور چين نيز کاهش يافته 
و طبيعی است که ساير اقتصادهای جهان نيز متأثر از 
آنها رکود را تجربه نمايند. به طور خالصه پيش بيني 
در  رکود  که  اينست  فوق  موارد  ارزيابی  با  اينجانب 
فرش ماشينی حداقل تا پايان سال ۹۶ باقی خواهد 
ماند و حاشيه سود فرش ماشينی به حداقل ممکن 
کاهش خواهد يافت. همچنين بخش قابل توجهی از 
ظرفيت اين صنعت غيرفعال خواهد شد. لذا توصيه 
می کنم که توليدکنندگان برای سرمايه گذاری مجدد 
احتياط بيشتری نمايند وبه صورت انفرادی يا گروهی 
در زمينه صادرات فعال تر شوند.همچنين نوآوری و 
سرلوحه  در  جديد  محصوالت  ارائه  با  را  خالقيت 
امور خود قراردهند تا بتوانند دوران بحران را سپری 

نمايند.
* عضو هيأت مديره انجمن صنايع نساجى ايران

تداوم سايه رکود بر صنعت فرش ماشينی حداقل تا دو سال آينده
*ع: 
فرهى
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ديدگاه

ماجرای دارايی های سمی که دوباره بر سر زبان آمده، بررسی های بيشتری را می طلبد. 
آن گونه که محمدمهدی رئيس زاده، مشاور امور مالی و بانکی اتاق بازرگانی، صنايع، 
در  بانک ها  ترازنامه های  بررسی  در  می گويد  به «شرق»  ايران  کشاورزی  و  معادن 
آخرين جلسات کميسيون پول و بازار سرمايه اتاق ايران اين نتيجه حاصل شد که سود 

بانک ها عمال از قسمت پايين ترازنامه شان است نه از باالی ترازنامه. 
شامل  را  بانک ها  بنگاه داری  که  غيرمولدی  دارايی های  رابطه  در  سودسازی  درواقع 
می شود و دارايی های سمی در اينجا قرار می گيرد. اين البته تنها بخشی از دارايی های 
سمی بانک هاست که رقم دقيقی نيز از آنها هنوز وجود ندارد. مطالبات معوق بانک ها 

و مطالباتشان از دولت هم در دسته سمی ها قرار می گيرند که اين دو، سرجمع رقمی 
باالی ٢٠٠هزار ميليارد تومان را نشان می دهد. 

اشاره  هم  دارايی ها  نوع  اين  از  خالصی  راهکارهای  به  گفت وگو  اين  در  رئيس زاده 
می کند؛ پااليش ترازنامه ها از سوی شرکتی واسطه که «بانک تصفيه» عباس آخوندی، 
وزير مسکن و راه وشهرسازی را به ياد می آورد. او به افزايش سرمايه بانک های دولتی 
به عنوان يکی از مهم ترين راهکارها اشاره می کند که البته در اليحه بودجه سال ٩٥ از 
سوی دولت پيشنهاد داده شد، اما به در بسته مجلس خورد و اخيرًا مجددًا تحت عنوان 

اصالحيه بودجه سال جاری به مجلس جديد ارائه شد.

بانك های خصوصی مالك برج های شمال تهران
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اخيرا  شهرسازی  و  راه  مسکن،  وزير   
دوباره پای دارايی های سمی را به ميان 
کشيده اند که وضعيت پيچيده ای را پديد 
ميان  در  می تواند  آن  جراحی  و  آورده 
گروه های سياسی، جابه جايی ايجاد کند. 
حاصل  کجا  از  سمی  دارايی های  اين 

شده است؟
خواهيم  بنگريم،  بانک ها  ترازنامه  به  اگر 
پايين  قسمت  از  عمال  بانک ها  سود  ديد 
ترازنامه.  باالی  از  نه  است،  ترازنامه شان 
خالص  دارايی های  به  مربوط  ترازنامه  باالی 
ترازنامه  پايين  است.  بانکداری  فعاليت های 
است  غيرمولدی  دارايی های  به  مربوط  اما 
که  می شود  شامل  را  بانک ها  بنگاه داری  که 
در  می گيرد.  قرار  اينجا  در  سمی  دارايی های 
بانک های  به ويژه  بانک ها  که  سودی  نتيجه 
اعالم  دارند،  حضور  بورس  در  که  خصوصی 
می کنند و به عنوان سهام برای جلب رضايت 
به سهام داران خود می دهند، حاصل از همين 
دارايی های غيرمولد و بنگاه داری بانک هاست. 
فعاليت های غيربانکی  از  درواقع سود حاصل 
ناديده  را  آن  بخواهيم  اگر  که  بانک هاست 
بگيريم، بانک ها اکثرا زيان داده اند. در حقيقت 
فعاليت های خالص بانکداری بانک ها، به عنوان 
برای  که  کارمزدهايی  يا  وجوه  واسطه گری 
عمليات و تراکنش های بانکی می گيرند، کفاف 
هزينه هايشان را نمی دهد. از نظر بخشنامه ای، 
بانک مرکزی به اين بانک ها اعالم کرده که 
در سه سال از شر بنگاه داری خالص شوند و 
آن را واگذار کنند. در غيراين صورت از سال 
بنگاه داری  واسطه  به  بانک ها  بعد،  به  سوم 
جريمه  خواهند شد، اما از آنجا که فعاليت های 
وادار  بانک ها  ندارد،  سودی  آنها  برای  بانکی 
می شوند همچنان به فعاليت های غيرمولد خود 

ادامه دهند.

بانک ها  بنگاه داری  فعاليت های  آيا   
است؟  سمی  دارايی های  با  مساوی 
از  بخشی  به  اشاره  سمی،  دارايی های 
دارايی ها دارد که نقدشونده نيستند، اما 
اکنون شما به سود حاصل از فعاليت های 

بنگاه داری اشاره داشتيد.
دارايی های  از  ناشی  سود  من  منظور  خير، 
غيرمولد است. زمانی ساخت وساز مستغالت و 

مسکن رونق داشته، برای همين بانک ها برای 
سپرده  به  پرداختی  باالی  سود  بتوانند  اينکه 
خود  منابع  باشند،  پاسخگو  را  سپرده گذاران 
برج های  اکنون  کردند.  برج سازی  صرف  را 
از  برخی  به  متعلق  غالبا  تهران  شهر  شمال 
بانک های خصوصی است. پس از مدتی که 
شدند،  مواجه  مسکن  بخش  سنگين  رکود  با 
حساب وکتابشان به هم ريخت. قيمت تمام شده 
و  بودند  کرده   حساب  مشخصی  ميزان  به  را 
برآوردشان از فروش اين برج ها، سود گزافی 
بود، اما حاال خريداری برای فروش آن برج ها 
نمی يابند. بنابراين ملک روی دستشان مانده، 
روش های  اساس  بر  هم  شرايط  اين  در  اما 
حسابداری، آنها می توانند تجديد ارزيابی کنند 
و سود واهی بسازند که چنين کرده و آن را 
سال  دو  در  که  اقتصادی  در  می کنند.  اعالم 
شده،  مواجه  بيشتری  رکود  با  روز به روز  اخير 
افتاده اند  زيان دهی  به  يا  شده  متوقف  صنايع 
و برخی هم سودشان به ميزان زيادی کاهش 
از  پس  بانک ها  که  افتاده  اتفاقی  چه  يافته، 
تشکيل مجمع مرتبا EPS (سود هر سهم پس 
از کسر ماليات) قابل توجهی را اعالم می کنند؟ 
که  سيمان  صنعت  مثال  به عنوان  درحالی که 
يکی از صنايع پررونق ما بود، اکنون با زيان 
عملياتی مواجه است و ٣٠ تا ٤٠ درصد اين 
اينکه  برای  هم  باقی  و  شده  متوقف  صنعت 
در چرخه حيات باقی بمانند، زيان روی زيان 
ابزارهای  طريق  از  سودها  اين  پذيرفته اند.  را 
مالی و دستکاری در صورت های مالی حاصل 
سود  نه  است  سودسازی  واقع  در  می شود؛ 
واقعی. به همين   دليل اگر بخواهيم شفافيت 
بانک ها  اين  از  تعدادی  در  را  ترازنامه ها  در 
خوبی  وضعيت  نه تنها  کنيم،  پيگيری  به جد 
ادامه  رويه  اين  به  بخواهند  اگر  بلکه  ندارند، 

دهند، عمال ورشکسته هستند.

 آيا می توان مطالبات معوق و وثايق را 
نقدشونده  و  بازگشت ناپذيری  سبب  به 
قرار  سمی  دارايی های  دسته  در   نبودن، 

داد؟
مطالبات معوق و مشکوک الوصول ها همه در 
کنتور  واقع  در  می گيرند.  قرار  سرفصل  اين 
سوددهی بانک فعال است، درحالی که وصول 
اصل آن مطالبات هم محل ترديد است. دليل 

آن نيز به اين بازمی گردد که زمانی که اين 
الزم  اعتبارسنجی  می شده،  اعطا  تسهيالت 
از  است.  نشده  رعايت  ضوابط  و  نشده  انجام 
طرفی برای وثايقی که برای آن تسهيالت در 
شده  برآورد  قيمت هايی  هم  شده  گرفته  نظر 
که اکنون يا در بازار فعلی قدرت نقدشوندگی 
است.  شده  ارائه  تسهيالت  يک دهم  يا  ندارد 
يک  به  کامل  به طور  بار  يک   ما  بانک های 
اقدام انقالبی نياز دارند. ترازنامه بانک ها برای 
يک  بار بايد پااليش شود تا مطالبات معوق و 
مشکوک الوصول ها از چرخه ترازنامه بانک ها 
خارج شوند. پيش تر پيشنهاد تشکيل شرکتی 
مصوبه  يک  به  احتياج  که  بود  شده  داده 
قانونی دارد. اين شرکت رسيدگی به مطالبات 
را  مطالباتی  يا  الوصول  مشکوک الوصول، 
قيمت  آن  با  يا  است  زمان بر  وصولشان  که 
داشت.  خواهد  برعهده  نمی خواند،  برآورد شده 
تراز  چرخه  از  مطالبات  اين  به اين ترتيب 
بانک ها خارج شده و در اختيار مؤسسه واسط 
تراز  تا  می شود  گذاشته  قانونی  اختيارات  با 

بانک ها، تراز پااليش شده باشد.

 اکنــون برآوردی بــرای دارايی هايی 
سمی وجود دارد؟

رقم دقيق آن را بانک مرکزی آن هم با صرف 
وقت و دقت زياد می تواند اعالم کند اما حدودا 
معوقی  مطالبات  فقط  دارد.  برآورد  قابليت 
طبق  دارد،  طلب  دولت  از  بانکی  سيستم  که 
هزار   ١٦٥ حدود  رقمی  اقتصاد  وزير  سخنان 
 ميليارد تومان است. مطالبات معوق بانک ها به 
غير از دولت هم بنا بر گفته يکی از معاونان 
بانک مرکزی که چندی پيش گفت، ٨٥ هزار  
ميليارد تومان است، بخشی از آن موجه است و 
به واحدهای توليدی برمی گردد که به واسطه 
بدهی  نتوانسته اند  و...  ارزی  شوک  يا  تحريم 
خود را به سيستم بانکی بازپس دهند. بخشی 
هم از تسهيالت تکليفی است که دولت قبل 
در قالب وام های زودبازده به بانک ها تحميل 
درواقع  بازنگشت.  آنها  اعظم  بخش  که  کرد 
همين  فقط  تومان  هزار  ميليارد   ٢٠٠ باالی 

مطالبات معوق است.

 منابـع بانک ها که در بخش مسـتغالت 
و مسـکن سـرمايه گذاری شـده و اکنون 
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در اسـارت رکـود اسـت، چقـدر بـرآورد 
می شـود؟

حجم منابعی که در بخش های غيرمولد وارد 
شده هم رقم کمی نيست. باالی ٤٠ درصد از 
کل منابع بانکی فريز است که می توان گفت 
در  بانک ها  سرمايه گذاری های  آن  از  بخشی 
بخش های نامولد و بنگاه  داری است که اکنون 
از  بخشی  است.  شده  خارج  آنها  دسترس  از 
٦٠ درصد باقی مانده هم بين مطالبات معوق 
مشکوک الوصل، الوصول و... تقسيم می شود و 
بر همين اساس رقم مشخصی برای بانک ها 
برای  درصد   ٤٠ تنها  شايد  نمی ماند.  باقی 
بانک ها باقی بماند که بانک  بتواند روی آن مانور 

دهد و فعاليت های خود را انجام دهد. 
اين ميزان هم اغلب صرف استمهال بسياری 
از تسهيالتی می شود که موعد سررسيدشان 
نزديک است و فقط آنها را احيا می کنند. در 
واقع پول جديدی تزريق و همان منابع قبلی 
تمديد می شود. اين است که می گوييم بانک ها 
حال و روز خوبی ندارند و باز هم ما می گوييم 

بانک، بانک، بانک.

نسبت   ٩٥ بودجه  اليحه  در  بود  قرار   
به اصالح سيستم بانکی اقداماتی شود 
اين  از  يکی  شد.  مخالفت  آن  با  که 
بانک های  سرمايه  افزايش  اصالحات، 

دولتی بود. علت مخالفت چه بود؟
برای  حقوق  و  قانونی  ايرادات  يک سری 
حاد  حد  آن  در  مشکالت  اما  شد،  مطرح  آن 
نيست که چند سال است با افزايش سرمايه 
يک  بايد  می شود.  مخالفت  دولتی  بانک های 
رأی  صاحبان  با  نشستی  شده،  که  هم   بار 
بايد  کرد.  رفع  را  ايرادات  آن  و  شود  برگزار 
از  يکی  کرد.  تقويت  را  دولتی  بانک های 
دارايی های  بخش  که  است  آن  نيز  راه حل ها 
سمی بانک ها را از ساير دارايی ها جدا کنيم. 
ما در کنار معوقات مشکوک الوصل، معوقات 
اما  شده،  سوخت  ديگر  که  داريم  الوصولی 
فرايند پيچيده ای وجود دارد که بتوان آنها را 
کرد.  منتقل  سوخت شده  مطالبات  بخش  به 
يکی ديگر از مشکالت بانک ها آن است که 
مطالبات از دولت، هرگز جزء مطالبات معوق 
قالب  در  قانون  طبق  نمی شود.  محسوب 
و  می شود  برخورد  آنها  با  جاری  بدهی های 

نمی توان ضوابط معوقات را برای آن در نظر 
گرفت. در اين صورت اين بدهی در ترازنامه 
خود را در قالب دارايی نشان می دهد و به آن 
سود هم تعلق می گيرد، درحالی که حتی معلوم 

نيست بتوان آن را وصول کرد.

 آيا راه حل ديگری برای اصالح سيستم 
بانکی وجود دارد؟

افزايش سرمايه برای بانک های دولتی يکی از 
اين راه هاست که به آن اشاره شد. بانک های 
نيازمند  سرمايه  افزايش  برای  نيز  خصوصی 
برگزاری مجمع و موافقت سهام داران هستند. از 
آنجا که اکثر بانک های خصوصی ما سهام داران 
عمده ای از برخی نهادها دارند بايد با آنها رايزنی 
دولتی  بانک های  اگر  من  اعتقاد  به  اما  کنند، 
خصوصی  بانک های  دادند،  سرمايه  افزايش 
در رقابت مجبور خواهند شد افزايش سرمايه 
بانک های  ملحق شدن  ديگر  راه حل  بدهند. 
بايد  که  است  ايرانی  بانک های  با  خارجی 
سازوکار آن در پساتحريم فراهم شود. راه حل 
ديگر ادغام بانک های کوچک و متعدد است. 
در اين زمينه تجربه جهانی نيز وجود دارد. در 
ژاپن دائما بانک ها با يکديگر ادغام و تبديل به 
بانک های بزرگی شدند که به عرصه بين الملل 
وارد  اروپايی  و  آمريکايی  بزرگ  بانک های  با 
رقابت شده اند. يکی از راه حل ها که می تواند هم 
باعث کاهش قيمت تمام شده پول شود و هم 
آثار بسيار مثبت ديگری را هم به همراه داشته 
باشد، همين کار است زيرا يکی از داليل گرانی 
ملک و مستغالت در شهرهای بزرگ و کوچک، 
تعدد شعب بانک هاست که بهترين نقاط را در 
شهرها اجاره يا خريداری کرده اند. ادغام بانک ها 
زيرا  شود  آنها  شعب  کاهش  موجب  می تواند 
تعداد  اين  به  نيازی  بانکداری  جديد  سيستم 
شعب ندارد. اين اتفاق، تأثير بااليی در تعديل 
قيمت ملک در کشور خواهد داشت. پااليش 
ترازنامه بانک ها نيز از مهم ترين راهکارهاست 
که بايد به آن توجه شود و اگر در اين راستا 
نياز به قانون داريم، آن را تصويب کنيم و بانک  
مرکزی نيز مجوز تأسيس شرکتی با اختيارات 
ويژه را برای پااليش ترازنامه ها بدهد. در اين 
صورت ترازنامه از ابهامات و ايرادات خالی شده 
و پس از آن می توان هنر مديريت بانک را با اين 

ترازنامه جديد مشاهده کرد.

به  خود  صحبت های  ابتدای  در  شما   
ترازنامه بانک ها اشاره کرديد که نشان 
می داد سوددهی بانک ها از ناحيه پايين 
است.  غيرمولد  بخش های  در  ترازنامه 
در سال های گذشته، روند حرکت منابع 
بانکی در آمارهای بانک مرکزی موجود 
است  دوسالی  حدود  آمار  اين  اما  بود، 
که حذف شده است. برخی کارشناسان 
در  منفعت  صاحبان  نفوذ  حتی  معتقدند 
اعتبار  و  پول  شورای  و  مرکزی  بانک 
آمارها  اين  شده  سبب  که  داشته  وجود 
حذف شده و حتی برخی مصوبات به نفع 
اين نوع عملکرد بانک ها تصويب شود. 

نظر شما در اين رابطه چيست؟
نداريم  سيستمی  هنوز  که  زمانی   تا  قطعا 
باقی  روندها  اين  بگيرد،  را  فساد  جلوی  که 
دارد  وجود  فساد  و  نفوذ  که  زمانی  تا  است. 
نمی توانيد  کرد،  کتمان  را  آن  نمی توان  و 
اگر  بدانيد.  منزه  فساد  اين  از  را  بخشی 
به  بانکی  نظام  ساختار  اصالح  از  سخن 
اتفاق هاست.  همين  دليل  به  می آيد،  ميان 
ما هنوز راه زيادی تا استانداردشدن بانک ها 
داريم. در اين زمان هر اتفاقی ممکن است. 
انجام  بزرگ  اختالس های  دليل  همين  به 
که  شد  درشتی  پرونده های  به  تبديل  و  شد 
برخی هنوز در دست بررسی است. نمی توان 
ناديده گرفت که چند سال گذشته در دولت 
قبل، بخشنامه ای صادر شد که مرکز آمار را 

به عنوان مرجع رسمی آماری اعالم کرد. 
اعالم  جلوی  دوره ای  از  احمدی نژاد  آقای 
آمار از سوی بانک مرکزی را گرفت. دولت 
جديد وقتی روی کار آمد، از سال ٨٧ به اين 
سو برخی آمارها اعالم نشده بود. اين آمارها 
دولت  که  باشد  آنها  باقی مانده  می تواند  هم 
يازدهم سعی کرد به مرور آنها را احيا کند. اما 
در کل نبايد اين آمارها حتی با تأخير اعالم 
شود. اکنون هم برخی آمارها با تأخير اعالم 
می شود. اگر به فدرال رزرو آمريکا نگاه کنيد، 
تمام شاخص های اقتصادی به صورت آنالين، 
به روز می شود و ارقام آن بسيار حساس است. 
بنابراين بايد به آن سمت وسو حرکت کرد. در 
اين ميان نفوذ هم هميشه وجود داشته است 

و دليل آن نيز برخی مسئوالن هستند.
منبع:روزنامه شرق - چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵
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پرونده

اگرچه برای ساليان سال است که فعالين و دست اندرکاران صنايع نساجی در سراسر 
در  اما  مي دانند  نساجی  ماشين آالت  نوآورانه  و  فنی  رويداد  بزرگترين  را  ايتما  دنيا، 
سال های اخير رشد سريع و چشم گير در حوزه فناوری اطالعات و توسعه تکنولوژی 
و نـيز تغيير و تحوالت اقتصـاد بين الملل سبب شده تا نمايشگاه های ديگری چون 
ITM ،ITMA ASIA ،ITME نيز در زمره نمايشگاه هايی قرار گيرند که مورد 

توجه و استقبال فعالين اين صنعت قرار گرفته است.
از   ITM عنوان  تحت  که  استانبول  در  نساجی  ماشين آالت  بين المللی  نمايشگاه 

سال ٢٠٠٤ برگزار می شود به داليل مختلفی از جمله جاذبه های فراوان توريستی و 
گردشگری و امکانات اقامتی و ناوگان گسترده حمل و نقل هوايی و شهری، نزديکی به 
اروپا و مرکزيت نساجی منطقه خاورميانه، توسعه و پيشرفت چشمگير در صنايع نساجی 
و پوشاک، حجم سرمايه گذاری و توليد و صادرات در صنايع نساجی و پوشاک و توسعه 
چشمگير در ساخت ماشين آالت و قطعات و مواد اوليه مصرفی و داليل متعدد ديگر 
توانسته به يکی از قطب های نمايشگاهی نساجی دنيا بدل شود و پس از ايتما و ايتمای 

آسيا بهرعنوان سومين رويداد بزرگ نساجی جهان از آن ياد مي شود.

ITM 2016؛ ميزبان بزرگان نساجى جهان در استانبول
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اولين دوره اين نمايشگاه تحت عنوان ITM2004 برگزار گرديد و شايد 
کمتر کسی پيش بيني مي کرد که برنامه ريزی و پيگيری مستمر و تداوم 
برگزاری اين نمايشگاه با ارائه کيفيت و خدمات استاندارد بين المللی بتواند 

به عنوان يکی از قطب های نمايشگاهی نساجی مطرح گردد.
در اولين دوره برگزاری نمايشگاه ITM 2004 هزار شرکت از ٣٠ کشور 
جهان در اين نمايشگاه حضور يافتند که مورد بازديد ٥٦٢٢٩ بازديد کننده 
از سراسر دنيا قرار گرفت.در ITM2006 نيز ١٢٠٠ شرکت از٣٥ کشور 
حضور يافتند و ٦٣٥٨٠ نفر از کشورهای مختلف از اين نمايشگاه بازديد 
نمودند در نمايشگاه بعدی که تحت عنوان ITM2009 برگزار شد ١٥٠٠ 
شرکت از ٣٧ کشور بهرعنوان غرفه گذار حضور يافتند که اين نمايشگاه 

٣١٠٠٠ بازديد کننده از ٥٩ کشور داشت. 
مجموع  در  که  شد  برگزار   ٢٠١٢ سال  در  نمايشگاه  اين  دوره  چهارمين 
١٠٣٧ شرکت از ٤٠ کشور، بهرعنوان غرفه گذار نمايشگاه در اين رويداد 
حضور يافتند و ٤٢٩٩١ بازديد کننده از ٧٨ کشور جهان از آن بازديد نمودند. 
در پنجمين دوره اين نمايشگاه که بداليلی در سال بعداز آن تحت عنوان 
ITM2013 برگزار شد ١٢٢٣ شرکت از ٤٠ کشور بهرعنوان غرفه گذار 
حضور يافتند که در مجموع ٣٩٢٥٦ نفر بازديدکننده از ٧٠ کشور دنيا از اين 

نمايشگاه بازديد نمودند.
ششمين دوره اين نمايشگاه تحت عنوان ITM2016 دوازدهم تا پانزدهم 
خرداد ماه در مرکز نمايشگاهی توياپ برگزار شد در اين دوره از نمايشگاه 
که در ١٣ سالن برگزار مي شد ١٢٠٠ شرکت از ٧٢ کشور، ١٢٠ هزار متر 
مربع غرفه نمايشگاهی را به معرض نمايش بازديدکنندگان خود قرار دادند.
تجهيزات  و  قطعات  و  بافندگی  ماشين آالت  به  نمايشگاه  اين  دو  سالن 
وابسته تعلق داشت که به لحاظ موقعيت مکانی نمايشگاه جزو نزديک ترين 
سالن ها به ورودی اصلی نمايشگاه بود و تقريبا اکثر نام های مطرح تجاری 
توليد کننده ماشين آالت بافندگی در اين سالن به معرفی محصوالت خود 
مي پرداختند سالن های جنبی اين سالن يعنی سالن ٣و ٥ به ماشين آالت 
خطوط مقدمات ريسندگی، ريسندگی و نخ اختصاص داشت و سالن ٤ که 
تحت عنوان راهرويی بين سالن های ٣ و٥ بود به غرفه های کوچکتری 
مربوط به قطعات و لوازم يدکی اختصاص داشت. سالن های ٦ و ٧ اين 
نمايشگاه به نمايش ماشين آالت مختلف خطوط گردبافی و جوراب بافی و 
گلدوزی و تجهيزات مرتبط اختصاص داشت و سالن ٨ و ٩ که بسيار هم 
مورد توجه بازديدکنندگان قرار گرفته بود مربوط به آخرين تکنولوژی ها و نو 
آوری ها در حوزه صنعت چاپ در نساجی بود که شامل فناوری های مدرن 
ديجيتال و سنتی در اين حوزه بود. سالن ١١ که در طبقات پايين نمايشگاه 
که  داشت  اختصاص   HIGHTEX2016 نمايشگاه  به  بود  شده  واقع 
همچون گذشته با استقبال مخاطبين خود همراه بود. سالن های ١٠ و ١٢ 
و ١٤ که مملو از بازديدکنندگان اين دوره نيز بود مربوط به ماشين آالت 
رنگرزی و چاپ و تکميل و تجهيزات و مواد اوليه مرتبط با اين خطوط بود.
نمايشگاه امسال نيز اگرچه به لحاظ تعداد شرکت کننده و شرکت های غرفه 
گذار و متراژ همچون دوره های گذشته قابل توجه و تامل بود اما بدون 
ترديد نقش ناامنی های اخير ترکيه و چالش های مختلف احزاب سياسی 
اين کشور در کاهش تعداد بازديدکننده های پيش بيني شده برای اين رويداد 
بی تاثير نبوده است اگرچه تا انتشار آمار توسط برگزارکننده امکان قضاوت 
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در اين خصوص مقدور نيست. 
شرکت  همکاری  با  که  امسال  نمايشگاه  در 
تکنيک فوآرچليک و انجمن صنايع ماشين آالت و 
قطعات يدکی ترکيه (تمساد) برگزار مي شد هياتی 
صنايع  انجمن  مديره  هيات  اعضای  از  متشکل 
صنعت،  وزارت  از  نمايندگانی  و  ايران  نساجی 
نمود.  بازديد  نمايشگاه  اين  از  تجارت  و  معدن 
در روز افتتاحيه اين نمايشگاه نشست مشترکی 
با حضور سرکار خانم نصرالهی مديرکل نساجی 
و پوشاک و مهندس بهشتی پور معاون مديرکل 
دفتر  از  کاظمی  سيما  مهندس  و  سازی  ماشين 
طرح و برنامه وزارت صمت و آقای زادبوم رايزن 
اقتصادی و تجاری ايران در استانبول و ريچارد 
و  تمساد  انجمن  هماهنگی  مسئول  سالواتوره 
اعضای هيات مديره انجمن صنايع نساجی ايران 
برگزار شد که در خصوص موارد متعددی از جمله 
گسترش تعامالت و همکاری های مشترک بحث 

و تبادل نظر شد.
سالواتوره  ريچارد  نشست  اين  آغازين  بخش  در 
معرفی  به  ايران  مقامات  به  مقدم  خير  ضمن 
و  پرداخت  نمايشگاه  تاريخچه  و  تمساد  انجمن 
گسترش  به  مذکور  انجمن  عالقمندی های  از 
همکاری های فيمابين سخن گفت. وی با دفاع 
از کيفيت محصوالت توليدی اعضای آن انجمن 
نمايشگاه مذکور را فرصت مناسبی برای آشنايی 

با توانمندی های شرکت های ترک دانست. 
بر  خود  کوتاه  سخنان  در  نيز  نصرالهی  گلنار 
اهميت ساخت داخل تاکيد نمود و همکاری های 
توليد  و  بک  بای  قراردادهای  قالب  در  مشترک 
تحت ليسانس و توجه ويژه به کيفيت را مهمترين 
و  دانست  بين الملل  رقابت  عرصه  به  ورود  راه 
چنين  از  صمت  وزارت  حمايت  و  عالقمندی  از 
نشست  اين  ادامه  در  و  گفت  سخن  رويکردی 
انجمن  مديره  هيات  رييس  مروج  مهندس 
انجمن  معرفی  ضمن  نيز  ايران  نساجی  صنايع 
همکاری های  گسترش  از  آن  توانمندی های  و 
نمود  استقبال  برد-برد  تئوری  براساس  فيمابين 
و با اشاره به آمار و ارقام های تجارت بين المللی 
در حوزه نساجی و پوشاک دو کشور، از قوانين و 
مقررات مزاحم توليد انتقاد نمود و خواستار حمايت 
شد  خصوصی  بخش  از  دولت  بيشتر  و  جدی تر 
تجارت  تعرفه های  به  اشاره  با  مروج  مهندس 
ترجيحی بين دو کشور و نيز حجم قاچاق پوشاک 
سياست های  مقايسه  به  ايران،  به  منسوجات  و 

حمايتی ترکيه از توليدکنندگانش و سياست های 
بازدارنده توليد در ايران پرداخت. مروج همچنين با 
اشاره به موضوع اتخاذ سياست های آنتی دامپينگ 
و سيف گارد توسط دولت ترکيه در جهت حمايت 
بارزگانی  رايزن  از  کشور،  اين  توليدکنندگان  از 
ايران خواست تا در اين خصوص سرعت عمل و 

اثر گذاری بيشتری داشته باشند.
در ادامه اين نشست حاضرين به طرح ديدگاه های 
نظر  تبادل  و  بحث  از  پس  و  پرداختند  خود 
يافتند.  حضور  تمساد  انجمن  ناهار  ضيافت  در 
همچنين در اين ضيافت که با حضور نمايندگانی از 
تشکل های نساجی ساير کشور ها و نيز نمايندگان 
تشکل های نساجی ترکيه برگزار می شد لوح های 
يادبودی به خانم نصرالهی و آقايان مهندس مروج 
و زادبوم اهدا گرديد و همچنين هدايايی که توسط 
از  تقدير  منظور  به  ايران  نساجی  صنايع  انجمن 
همتايان ترک در نظر رفته شده بود توسط ايشان 
هيات  گرديد.  اهدا  تمساد  انجمن  نمايندگان  به 
ضمن  استانبول  در  حضور  روز  سه  طی  اعزامی 
بازديد از نمايشگاه در جريان آخرين دستاوردها 
و پيشرفت های فنی و تجاری نساجی اين کشور 

قرار گرفتند.

و  ايران  نساجی  صنايع  مشترک  توليد 
ترکيه 

نساجی  صنايع  دفتر  مديرکل  نصرالهی-  گلنار 
در  تجارت-  و  معدن  صنعت،  وزارت  پوشاک  و 
صنايع  انجمن  خبرنگار  با  اختصاصی  گفتگوی 
برخی  با  مذاکراتی  انجام  از  ايران  نساجی 
شرکت های سازنده ماشين آالت نساجی در جريان 
بازديد از نمايشگاه ITM ترکيه خبر داد و گفت: 
انجام سرمايه گذاری های مشترک و امکان توليد 
مذاکرات  اين  در  ايران  نساجی  کارخانه های  در 
طرف  تمايل  ابراز  و  ترغيب  با  که  شد  مطرح 

خارجی همراه بود.
نمايشگاه های  در  حضور  داشت:  عنوان  وی 
شرکت های  اغلب  حضور  به  توجه  با  تخصصی 
مطرح و قدرتمند سازنده ماشين آالت و تجهيزات 
دستاوردهای  آخرين  مشاهده  و  نساجی  مدرن 
ارزشمندی  بسيار  فرصت  فنی،  و  تکنولوژيکی 
برای صنعتگران و توليدکنندگان ايرانی محسوب 

مي شود.
صنعت  وزات  پوشاک  و  نساجی  دفتر  مديرکل 
مشترک  جلسه  برگزاری  به  تجارت،  و  معدن 

صنايع  انجمن  و  ايران  نساجی  صنايع  انجمن 
ماشين آالت و قطعات يدکی ترکيه نيز پرداخت و 
گفت: در اين جلسه پيرامون تمرکز بر توليد داخل، 
همکاری های مشترک در قالب قراردادهای بيع 
لزوم  و  ترکيه  و  ايران  مشترک  توليد  متقابل، 
ارتقای کيفيت محصوالت، مواردی مطرح شد و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران نيز آمادگی 
خود را جهت حمايت از انجام موارد مذکور اعالم 

نمود.
در  که  مطلب  اين  به  اشاره  ضمن  نصرالهی 
توليدکنندگان  دوره،  اين   ITM نمايشگاه 
مختلف  شاخه های  تجهيزات  و  ماشين آالت 
صنايع نساجی دنيا حضور داشتند، تصريح کرد: 
 ITM چندين هيأت بزرگ و موثر نيز از ايران به
اعزام شده بود که طبق اطالعات به دست آمده، 
واحدهای  بهره گيری  زمينه  در  خوبی  مذاکرات 
حتی  و  شد  انجام  جديد  ماشين آالت  از  توليدی 
چند مورد منتهی به عقد قرارداد شد که خبر بسيار 
خوبی است و نشانگر پويايی و توجه ويژه فعاالن 
ماشين آالت  بازسازی  و  نوسازی  به  صنعت  اين 

خطوط توليد مي باشد. 
نمايشگاه  در  ايران  از  که  هياتی  افزود:  وی 
برخی  با  مذاکرات  انجام  ضمن  داشت،  حضور 
تغييرات  شاهد  ماشين آالت،  سازنده  شرکت های 
تکنولوژی چشمگيری به خصوص در بخش چاپ 
و رنگرزی بود که اين موضوع مي تواند مورد توجه 

صنعتگران ايرانی قرار گيرد.
نصرالهی به موضوع تعرفه ترجيحی ايران و ترکيه 
نيز اشاره ای کرد و گفت: برای هر بخشی از تعرفه 
پوشاک  و  نساجی  صنعت  زيان  به  که  ترجيحی 
ايران باشد، گزارشی تدوين مي شود و در اختيار 

مراجع ذی ربط قرار مي گيرد.

و  فنی  مشترک  همکاری های  افزايش 
اقتصادی با کشور همسايه

دکتر عليمردان شيبانی- نايب رئيس هيأت مديره 
به  اشاره  با  نيز  ايران-  نساجی  صنايع  انجمن 
نساجی  صنايع  انجمن  مشترک  جلسه  برگزاری 
قطعات  و  ماشين آالت  صنايع  انجمن  و  ايران 
از   ،ITM نمايشگاه  حاشيه  در  ترکيه  يدکی 
توافقات مشترک با طرف ترکيه در زمينه مسائل 

تجاری و اقتصادی سخن گفت.
مديره  هيأت  اعضاء  حضور  به  اشاره  ضمن  وی 
انجمن صنايع نساجی ايران در ITM، گفت: در 
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 پرونده 

نمايشگاه امسال که از تاريخ ١٢ تا١٥ خردادماه 
مشترک  همکاری  با  استانبول  زيبای  شهر  در 
صنايع  انجمن  و  فوآرچليک  تکنيک  شرکت 
(تمساد)  ترکيه  يدکی  قطعات  و  ماشين آالت 
هيأت  اعضای  حضور  با  هيأتی  مي شد،  برگزار 
مديره انجمن صنايع نساجی ايران و نمايندگانی 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور داشتند 
و در نشست مشترک روز افتتاحيه سرکار خانم 
و  نساجی  صنايع  دفتر  مديرکل  نصرالهی- 
معاون  پور-  بهشتی  مهندس  آقای  پوشاک، 
مديرکل ماشين سازی، خانم مهندس کاظمی از 
زادبوم  آقای  صنعت،  وزارت  برنامه  و  طرح  دفتر 
-رايزن اقتصادی و تجاری سفارت ايران در ترکيه 
- و اعضای هيأت مديره انجمن صنايع نساجی 
مختلف  زمينه های  در  بررسی  و  بحث  به  ايران 
صنعتی و همکاری های مشترک ايران و ترکيه با 

مسئولين تراز اول تمساد پرداختند. 
اطالعاتی  تبادل  و  ارتباطات  چنين  وجود  قطعًا 
مي تواند به نفع هر دو کشور باشد که اميدوارم هر 
چه زودتر صنعتگران نساجی ايران بتوانند از اين 

موقعيت بهره مند گردند.
 ITM مورد  در  توضيحاتی  ارائه  به  سپس  وی 
 ITM نمايشگاه  دوره  اولين  گفت:  و  پرداخت 
استانبول سال ٢٠٠٤ برگزار شد و در نمايشگاه 
امسال که ششمين تجربه برگزاری آن محسوب 
توسعه  برای  نمايشگاه  مديران  تالش  مي شد، 
بسيار  صنعتی  رويداد  اين  کيفی  و  کمی  سطح 
در  امسال   ITM بود.  محسوس  و  چشمگير 
مرکز نمايشگاهی توياپ با حضور ٧٢ کشور در 
١٣ سالن و فضايی به وسعت ١٢٠هزار مترمربع 
تمام  رغم  علی  من  اعتقاد  به  که  شد  برگزار 
حواشی امنيتی و سياسی ماه های اخير در ترکيه، 
منجمله  دنيا  سراسر  از  بسياری  بازديدکنندگان 
کشور عزيزمان جهت بازديد از ITM راهی اين 
کشور شدند. خوشبختانه صنعتگران ايرانی با توجه 
به عدم نياز به ويزا در سفر به ترکيه و سهولت 
 ITM سفر به کشور همسايه، استقبال خوبی از
و  انجمن ها  راستا  اين  در  بودند،  آورده  عمل  به 
تشکل های نساجی و پوشاک سعی کرده بودند با 
بيشترين اعضای خود در نمايشگاه حضور داشته 
باشند تا از نزديک در جريان آخرين دستاوردها و 

تکنولوژی های اين صنعت قرار گيرند.
طی چند سال اخير به دليل مشکالت متعدد ناشی 
از تحريم های بين المللی و مسائل مالی، بانکی و... 

صنعتگران ايرانی جهت خريد ماشين آالت مدرن 
نساجی حضور چندان چشمگيری در نمايشگاه های 
خارجی نداشتند و صرفًا بازديدکننده بودند اما در 
نمايشگاه ITM امسال متوجه شدم که مديران 
و  جدی تر  طور  به  پوشاک  و  نساجی  واحدهای 
مصمم تر در حال بررسی و ارزيابی ماشين آالت 
شرکت های مختلف جهت خريد و بهره برداری 
هستند اگرچه مشکالت گشايش اعتبار ناشی از 
تحريم های بين المللی هنوز بطور کامل رفع نشده 
اما اطمينان دارم که اين شرايط، گذرا و موقتی 
است و به زودی شاهد جهش و رونق چشمگيری 
در بخش ماشين آالت کارخانجات نساجی ايران 

خواهيم بود.
معتبر  شرکت های  حضور  به  اشاره  ضمن  وی 
دورنير،  پيکانول،  همچون  بين المللی  نامدار  و 
تويوتا،  ريتر،  تروشلر،  لوآ،  وندويل،  اشتابلی، 
گروز بکرت، اشميت، اشتول، بروکنر، فاره، ديلو، 
مي توان  داشت:  ابراز   ITM در  استارلينگر... 
در  بين المللی  معتبر  شرکت های  بيشتر  گفت 
بخش های  ماشين آالت  زمينه طراحی و ساخت 
مختلف نساجی در اين نمايشگاه حضور داشتند؛ 
البته اين حضور فقط به ارائه بروشور و کاتالوگ 
دستگاه ها  ارائه  به  کدام  هر  و  نمی شد  محدود 
خود  غرفه های  در  جديدی  ماشين آالت  و 
پرداخته بودند. و هر روز در ساعتهای مشخص، 
مي شدند  روشن  ماشين آالت  همزمان  بصورت 
را  آنها  عملکرد  نحوه  بتوانند  بازديدکنندگان  تا 

مشاهده نمايند.
 ITM به گفته دکتر شيبانی، نکته قابل توجه در
ماشين آالت  بخش  قدرتمندانه  حضور  امسال، 
که  طوری  به  بود  رنگرزی  و  تکميل  و  چاپ 
ارائه  به  نمايشگاه  سالن های  از  عمده ای  بخش 
ماشين آالت اين بخش اختصاص پيدا کرده بود.
که متاسفانه کمبود شديد سرمايه گذاری در اين 

رشته در ايران بسيار محسوس است.
نايب رئيس انجمن صنايع نساجی ايران، اذعان 
نساجی  نمايشگاه های  برگزاری  سابقه  داشت: 
برگزاری  سابقه  از  بيشتر  مراتب  به  ايران  در 
نمايشگاه در ترکيه است و همان طور که اشاره 
 ٢٠٠٤ سال  به   ITM برگزاری  دوره  اولين  شد 
بازمی گردد و پس از تنها ١٢ سال امروزه شاهد 
رونق  پر  پربار،  بسيار  نمايشگاه  يک  برگزاری 
و  داران  غرفه  برای  فراوان  امکانات  دارای  و 
از  بايد  هستيم  جهان  سراسر  از  بازديدکنندگان 

اين موفقيت در کشور خود الگوبرداری کنيم، نه 
اين که با کمال تأسف نمايشگاهی داشته باشيم 
که با وجود همه پتانسيلها و افراد خبره در راس 
است  شايسته  که  طور  آن  هنوز  نتوانسته ايم  آن 
مشارکت شرکتهای خارجی را به حضور مناسب 

در آن جلب کنيم. 
وی اضافه کرد: زمانی که از واژه «بين المللی» 
به  مي شود،  استفاده  نمايشگاه  يک  عنوان  در 
و  داران  غرفه  حضور  شاهد  که  معناست  اين 
پس  باشيم  مختلف  کشورهای  بازديدکنندگان 
برای تشويق و ترغيب صنعتگران ساير کشورها 
گام  در  ايران،  نساجی  نمايشگاه  در  حضور  به 
نخست بايد تجديد نظری در اجاره بهای غرفه ها 
اختصاص  نيز  بعدی  مراحل  در  آيد؛  عمل  به 
در  خارجی  ميهمانان  برای  ويژه  تخفيف های 
قيمت هتل ها و مراکز اقامتی در دستور کار قرار 
نظافت  به  بيشتر  توجه  مهمتر  همه  از  و  گيرد. 
روزانه  برگزاری  ساعت  و  بهداشتی  سرويسهای 

نيز مورد تجديد نظر قرار گيرد.
دکتر شيبانی در ادامه به برگزاری نمايشگاه های 
نساجی و فرش ماشينی و کف پوش تهران( ١٣ 
و  کرد  اشاره  نيز  سالجاری)  ١٦شهريور  لغايت 
گفت: سال گذشته نمايشگاه پوشاک نيز همزمان 
شد  برپا  پوش  کف  و  نساجی  نمايشگاه های  با 
پوشاک،  توليدکنندگان  و  فعاالن  اعتقاد  به  اما 
نمايشگاه  برپايی  برای  مناسبی  زمان  شهريور 
پوشاک نيست زيرا اغلب بازديدکنندگان و غرفه 
داران درگير مسائل مربوط به بازگشايی مدارس 
پيشنهاد  دليل  همين  به  هستند  دانشگاه ها  و 
ارائه  مردادماه  به  را  پوشاک  نمايشگاه  برگزاری 
داده اند وی در پايان ابراز اميدواری نمود که رونق 
مورد انتظار جامعه صنعتی و اقتصادی کشور به 
همچون  بخش هايی  در  عينی  و  واقعی  صورت 
و  بازسازی  تعرفه ها،  توليدی  کاالهای  کيفيت 
نوسازی ماشين آالت، تأمين نقدينگی و سرمايه 
در گردش واحدهای صنعتی، مهار قاچاق حفظ 

اشتغال مولد و امثالهم نمايان شود.

تحکيم ارتباطات فنی و تجاری ايران با 
سازندگان ماشين آالت نساجی دنيا

محمدمهدی رئيس زاده- دبيرکل انجمن صنايع 
آموزشی  کارگاه  برگزاری  نيز  ايران-  نساجی 
توسط انجمن صنايع ماشين آالت و قطعات يدکی 
ترکيه(تمساد) را يکی از برنامه های مهم بيست و 
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دومين دوره نمايشگاه نساجی تهران اعالم کرد. 
وی به برگزاری نشست مشترک مديران انجمن نساجی ايران و 
ترکيه اشاره کرد و گفت: در اين نشست مشترک که با استقبال 
توسعه  زمينه  در  مسائلی  بود،  همراه   ITM مديران  رسمی 

همکاری های مشترک مطرح شد.
خبر  جلسه،  اين  مهم  نکات  از  يکی  داد:  ادامه  زاده  رئيس 
مربوط به برگزاری کارگاه آموزشی تمساد در جريان برگزاری 
نمايشگاه نساجی تهران (١٣ تا ١٦ شهريور سال جاری) بود 
سازندگان  توانمندی های  معرفی  ضمن  کارگاه،  اين  در  که 
ماشين آالت نساجی ترکيه، آخرين مباحث فنی و تکنولوژيکی 
روز دنيا در اختيار صنعتگران و بازديدکنندگان نمايشگاه قرار 
خواهد گرفت و به اين ترتيب فرصت ارزشمندی جهت تبادل 
اطالعات و ارتباطات ميان سازندگان ماشين آالت نساجی ترکيه 

با توليدکنندگان ايرانی فراهم مي شود. 
وی ضمن يادآوری اين مطلب که انجمن تمساد ميهمان رسمی 
شرکت سهامی نمايشگاه های بين المللی جمهوری اسالمی ايران 
خواهند بود، افزود: يکی ديگر از برنامه های انجمن صنايع نساجی 
ايران برای ميهمانان ترکيه، امکان بازديد از برخی کارخانه ها و 
واحدهای توليدی موفق و مجهز به ماشين آالت مدرن مي باشد تا 

در جريان توانمندی های صنعت نساجی ايران قرار گيرند.
سازندگان  با  که  جلساتی  تمام  در  کرد:  تصريح  زاده  رئيس 
ماشين آالت نساجی از کشورهای آلمان، ايتاليا، فرانسه و ترکيه 
برگزار کرده ايم، لزوم توجه و دقت بيشتر آنان به موضوع ارائه 
متذکر  را  ايران  مشتريان  به  فروش  از  پس  مطلوب  خدمات 
شده ايم و اعالم کرده ايم که بعضی شرکت ها، ماشين آالت يا 
آنان  به  مقرر  موعد  در  را  ايرانی  صنعتگران  موردنياز  قطعات 
تحويل نمی دهند يا دقت و تعهد چندانی در زمينه خدمات پس 

از فروش لحاظ نمی کنند.
وی اذعان داشت: شرکت های خارجی بايد توجه داشته باشند 
که با لغو تحريم ها و از سرگيری روابط مالی و بانکی، مشتريان 
ايرانی مانند سال های تحريم، مجبور به خريد از يک شرکت 
يا مجموعه خاص نيستند و قطعًا در صورت عدم همکاری به 
سراغ سازندگانی خواهند رفت که خدمات پس از فروش بهتر 
وگسترده تری در اختيار آنان قرار دهند، پس مراقب حفظ جايگاه 

خود در بازار گسترده ايران باشند. 
دبير انجمن صنايع نساجی ايران ابراز داشت: نکته ديگری که 
در جلسات خارجی مطرح مي شود؛ عدم اتکای صرف به خريد 
ماشين آالت و تمرکز بر انتقال دانش فنی و تکنولوژی است که 
از  ايران،  مشتريان  در  مالی  تأمين  محدوديت های  به  توجه  با 
طرف خارجی انتظار همکاری بيشتری در اين زمينه وجود دارد. 
به گفته وی، برگزاری دوره های آموزشی در شاخه های مختلف 
ايرانی  تکنسين های  و  متخصصين  برای  نساجی  صنعت 
در  نساجی  صنايع  انجمن  شده  عنوان  مباحث  از  ديگر  يکی 

نشست های مشترک با انجمن های خارجی است.
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 پرونده 

ايتاليا  نساجی  ماشين آالت  سازندگان  همايش 
 Mauro) در ايران با سخنرانی مارو کنچاتوری
ايران-   به طور  در  ايتاليا  سفير   - (Conciatori
خوشامدگويی  ضمن  وی  شد.   آغاز  رسمی 
صنعت  که  مطلب  اين  اعالم  با  ميهمانان  به 
شده  شناخته  بسيار  ايران  در  ايتاليا  ماشين سازی 
است و صنعت ايتاليا به عنوان يک شريک سنتی 
به شمار  ايرانی  صنعتگران  برای  اعتماد  قابل  و 
می آيد؛ گفت: در بخش منسوجات به طور خاص 
وجود  بازار  توسعه  برای  روشنی  بسيار  چشم انداز 
دارد؛ اما ايده برگزاری يک همايش برای برقراری 
ارتباط با بخش های مختلف صنايع نساجی ايران 
تنها  نه  معتقدم  و  است  مثبت  و  مبتکرانه  بسيار 
اين همايش، انعکاس دهنده شرايط مساعد برای 
کشور  دو  ميان  گسترده تر  تجاری  روابط  داشتن 
خواهد بود بلکه در بخش های توليدی و اقتصادی، 

برای جبران فرصت های از دست رفته، انرژی هايمان را در بازار 
ايران سرمايه گذاری  می کنيم

گزارشى از برگزارى همايش انجمن سازندگان ماشين آالت نساجى ايتاليا در ايران

همـــايش انجمــــن ســـازندگان ماشين آالت نساجى ايتاليا در ايران توسط آچيميت، 
دفتر ايچه در ايران و حمايت وزارت صنعت معدن و تجارت و انجمن صنايع نساجى ايران 

در شهرهاى تهران، يزد، اصفهان و مشهد برگزار شد. 
27 شركت سازنده ماشين آالت نساجى ايتاليا ( كه از اين ميان 24 شركت عضو آچيميت 
هستند) در اين رويداد حضور داشتند كه با حذف تدريجى تحريم هاى بين المللى ايران 
اجازه خواهند يافت تا بر احياى بازار خود طى سال هاى اخير متمركز شوند. در سال 2015، 
صادرات ايتاليا به ايران به 8 ميليون يورو رسيد كه در اين ميان صادرات ماشين آالت تكميل 

و ماشين آالت ريسندگى در رتبه هاى نخست قرار دارند.
در مراسم افتتاحيه اين همايش كه در هتل هماى تهران با حضور سفير ايتاليا در ايران، 
مديركل آچيميت، توليدكنندگان، صنعتگران و فعاالن صنايع نساجى ايران و شركت هاى 
احياى  براى  مقدم  خط  در  كشورش  كه  كرد  اعالم  ايتاليا  سفير  داشتند،  حضور  ايتاليايى 
تقويت  براى  مناسبى  فرصت  را  برجام  وى  دارد.  قرار  ايران  با  مثبت  و  موثر  ارتباطات 

فعاليت هاى دوجانبه ميان ايرا ن و ايتاليا دانست.
مديركل آچيميت نيز اذعان داشت: زمان آن فرا رسيده كه انرژى هايمان را در بازار ايران 
سرمايه گذارى كنيم تا زمان از دست داده را جبران كنيم كه نقطه آغاز اين حركت، حضور 
در هيأت تجارى اعزامى به ايران و برگزارى همايش در شهرهاى تهران، يزد، اصفهان و 

مشهد است. 

اشـاره
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ارتباطات موثری ميان ايران و ايتاليا وجود دارد؛ 
ضمن اين که زمان بسيار خوبی برای تقويت اين 

ارتباطات در ايران فرا رسيده است.
صنعتی  واحدهای  می رسد  به نظر  داد:  ادامه  وی 
در  و  است  تکنولوژی   به روزرسانی  نيازمند  ايران 
اين راستا بهره گيری از برندهای ايتاليايی بسيار 
موثر است که در صورت موفقيت، می توانند وارد 

بازارهای گسترده کشورهای همسايه خود شوند.
به گفته اين مقام مسئول، هدف ما نمايش اراده 
قوی دولت ايران و ايتاليا در راستای تقويت رابطه 

تجاری ميان دو کشور است. 
مأموريتم  ابتدای  در  کرد:  تصريح  کنچاتوری 
به عنوان سفير ايتاليا در تهران، گفت گوهای مستمر 
ارتباطات  تقويت  باعث  هسته ای  توافق  برای 
و  بود  شده  کشورها  ساير  و  ايران  ميان  دوجانبه 
ايتاليا در خط مقدم برای احيای ارتباطات موثر و 

مثبت با ايران قرار داشت. 
به اعتقاد وی، برجام فرصت مناسبی برای تقويت 
فعاليت های دوجانبه ميان ايرا ن و ايتاليا به وجود 
آورد کما  اين که مدتی پيش چهار وزير ايتاليا در 
آمدند.  ايران  به  تجاری  و  اقتصادی  هيأت  رأس 
سفر  نخستين  برای  روحانی،  حسن  دکتر  آقای 
رسمی خود به اروپا پس از اجرای برجام  ، راهی 
ايتاليا شدند و سه روز در شهر رم اقامت داشتند. دو 
ماه و نيم بعد از آن نخست و زير ايتاليا -آقای ماتئو 
رنتزی Matteo Renzi- به ايران سفر کردند 
توسط  ايشان  از  استقبال  برای  که  تشريفاتی  و 
آقای دکتر روحانی به عمل آمد، نشان دهنده احترام 
فوق العاده ای است که هر دو کشور برای همديگر 

قائل هستند. 
سفير ايتاليا در تهران خاطرنشان کرد: تالش های 
خود را به عمل می آوريم تا تفاهم نامه های منعقد 

شده ميان دو کشور را به نقشه راه تبديل کنيم. 
شراکت  احيای  به دنبال  ايتاليا  داشت:  اذعان  وی 
استراتژيک با ايران است و پيشنهاد می کنم اين 
و  بخش «فرهنگ»، «ژئوپلتيک»  سه  در  اقدام 
«اقتصاد» انجام شود. در بخش روابط فرهنگی 
چزارو -   آنتونيو  پيش  مدتی  که  کنم  عنوان  بايد 
معاون نخست وزير ايتاليا-  در نمايشگاه  بين المللی 
با  مالقات هايی  و  يافت  حضور  تهران  کتاب 

همتايان ايرانی خود داشتند. 
روابط  توسعه  بخش  در  کرد:  اضافه  کنچاتوری 
ژئوپلتيک نيز هفته گذشته، وزير امور خارجه ايتاليا 
از  يکی  توسط  که  کنوانسيونی  تا  آمد  ايران  به 

بنيادهای ايتاليا برای توسعه بسترهای سياسی با 
همتايان ايرانی تدوين شده، راه اندازی نمايد. در 
بخش اقتصاد نيز نخست وزير ايتاليا طی سفر به 
ايران اعالم کردند که بايد برای از سرگيری روابط 

مالی و بانکی دو کشور تعجيل شود. 
وی در پايان از تالش مديران آچيميت، دفتر ايچه 
در تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران 

جهت برگزاری اين همايش سپاسگزاری نمود. 

به  ايتاليا  نساجی  ماشين آالت  صادرات 
روايت آمار

کارابلی  رافائال  همايش،  سخنران  دومين 
انجمن  رئيس   - Raffaela Carabelli
ايتاليا  نساجی  ماشين آالت  توليد کنندگان 
طبق  داشت:  عنوان  وی  بود.   -(ACIMIT)
آمارهای سال ٢٠١٥، بخش ماشين آالت نساجی 
 ٢/٦ پرسنل،   ١٢٠٠٠ شرکت،   ٣٠٠ دارای  ايتاليا 
ميليارد يورو سرمايه در گردش و ٢/٢ ميليارد يورو 

صادرات است.
صادراتی  بازارهای  مهم ترين  افزود:  وی 
کشورهای  ترتيب  به  ايتاليا  نساجی  ماشين آالت 
آلمان،  آمريکا،  بنگالدش،  هند،  ترکيه،  چين، 
و  می باشد  برزيل  و  پرتغال  ويتنام،  پاکستان، 
تفکيک  به  ايتاليا  نساجی  ماشين آالت  صادرات 
از:  ماشين آالت  عبارتند  مختلف  حوزه های 
 ١١ کشبافی  ماشين آالت  درصد،   ٢٥ ريسندگی 
درصد، ماشين آالت تکميل ٢٩ درصد، لوازم جانبی 
٢٣ درصد، ماشين آالت بافندگی ٧ درصد و ساير 

ماشين آالت ٥ درصد. 
کارابلی ضمن اعالم اين مطلب که محصوالت 
ايتاليايی، تمامی بخش های زنجيره توليد نساجی 
را پوشش قرار می دهد، تصريح کرد: ماشين آالت 
انجام  به  قادر  که  شده  اند  طراحی  گونه ای  به 
تا  گرفته  طبيعی  از  الياف  انواع  روی  بر  عمليات 
جديدترين و نوآورانه  ترين الياف مصنوعی هستند. 
ميزان  از  آماری  ارائه  به  سپس  آچيميت  رئيس 
صادرات ماشين آالت بخش های مختلف نساجی 
ايتاليا به ايران پرداخت که شامل موارد زير بود: 
جانبی  لوازم  درصد،   ٢٩ تکميل  ماشين آالت 
درصد،   ١٩ ريسندگی  ماشين آالت  درصد،   ٢٣
ماشين آالت  درصد،   ١١ بافندگی  ماشين آالت 

کشبافی ٥ درصد و ساير ماشين آالت ١٣ درصد.
فعاليت های  به  کارابلی  سخنرانی  ديگر  بخش 
اختصاص   پايا  فناوری های  زمينه  در  آچيميت 
آگاهی  افزايش  امروزه  وی،  گفته  به  که  داشت 
از مسائل زيست محيطی، زنجيره ارزش نساجی 
که  می کند  هدايت  مستمر  تغييرات  سمت  به  را 
در اين ميان، پايايی نقش بسيار مهمی در خريد 

محصوالت نساجی و پوشاک ايفا می نمايد.
کشورها،  از  بسياری  در  کرد:  اضافه  وی 
اوليه  مواد  بهره وری  مورد  در  هدف گذاری هايی 
به  چالش ها  اين  که  می گيرد  صورت  انرژی  و 
به دنبال  تا  می دهد  فرصتی  نساجی  شرکت های 
افزايش  و  هزينه ها  کاهش  بهره وری،  افزايش 

رقابت پذيری باشند. 
نساجی  ماشين آالت  توليدکنندگان  وی،  به گفته 
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 پرونده 

کف پوش، نخ ، مواد شيميايی، رنگ و... به فعاليت می پردازند. 
واحد  و٨١٨  را ٩هزار  ايران  پوشاک  و  نساجی  صنايع  کارخانه های  کل  تعداد  وی، 
برشمرد و گفت: صنعت نساجی ١١ درصد از کل صنايع ايران را به خود اختصاص 

می دهد. 
کميته های  از  مرکب  تشکل  اين  ايران،  نساجی  صنايع  انجمن  دبيرکل  به گفته 
تخصصی است که طبق تقاضای موجود می توان يکسری کميته ويژه نيز به وجود 
آورد. وی به سايت انجمن صنايع نساجی ايران و سايت نساجی نيوز اشاره کرد 
که اخبار مربوط به صنايع نساجی ايران و جهان و مسائل اقتصادی، صنعتی و 
تجاری را در اختيار فعاالن اين صنعت قرار می دهد. ضمن اين که بولتن «رشته ها 
منتشر  نساجی»  تحت عنوان «دنيای  ماهنامه ای  و  هفتگی  به صورت  بافته ها»  و 
می کنيم. در بخش مطالعات راهبردی و آماری انجمن نيز اطالعات و آمارهای 
مختلف صنايع نساجی تهيه و تدوين می شود. رئيس زاده در بخش ديگر سخنرانی 
خود به معرفی اجمالی اعضای هيأت  مديره انجمن صنايع نساجی ايران پرداخت 
و سپس تريبون را به علی رئيس زاده سپرد. وی گفت: در سال های گذشته، صنايع 
نساجی ايران رونق بسيار خوبی داشت و اغلب شرکت ها،  ارتباطات گسترده ای با 
کمپانی های اروپايی داشتند. در دوران تحريم، صنايع نساجی ايران در وضعيتی 
مقطع  همين  در  اما  داديم؛  دست  از  را  بازار  از  بخشی  متأسفانه  که  گرفت  قرار 
زمانی که با رکود شديد اقتصادی مواجه بوديم، واردات ماشين آالت نساجی روند 

صعودی به خود گرفت. 
رئيس زاده افزود: تعداد نيروی شاغل در صنعت نساجی ايران ٢٩٧ هزار نفر است که١٣ 
درصد از کل شاغلين صنايع کشور را در بر می گيرد، سرمايه گذاری ٧٨ هزار ميليارد 
ريال است که ٥ درصد از سرمايه گذاری کلی صنايع ايران را تشکيل می دهد. سهم 

ارزش افزوده اين صنعت نيز ٣ درصد از کل ارزش افزوده صنايع کشور است. 
وی سپس به موضوع صادرات منسوجات و پوشاک پرداخت و گفت: ارزش صادرات 
محصوالت نساجی در سال ٢٠١٤، ٨٩١/٦ ميليون دالر و ارزش صادرات پوشاک در 
همين سال ٧١/٣ ميليون دالر بود. روند صادرات منسوجات ايرانی در سال های ٢٠١٠ 
تا ٢٠١٤ روند کاهشی را تجربه کرد البته در سال ٢٠١٢ به رشد اندکی دست يافت اما 

در سال های بعدی بار ديگر اين کاهش تداوم يافت. 
به گفته رئيس زاده، طبق آمارهای سال ٢٠١٤، سهم صادرات پوشاک ايران ٥ درصد، 
فرش دستباف  ٣٣ درصد، ساير منسوجات ٢٩ درصد و فرش ماشينی ٣٢ درصد است 
که سهم قابل توجهی به شمار می آيد. روند صادرات محصوالت نساجی ايران در 
سال ٢٠١٠، ٩٩٣ ميليون دالر، در سال ٢٠١١، ٩٣٩ميليون دالر، در سال ٢٠١٢، ١٠٩٧ 
ميليون دالر، در سال ٢٠١٣، ٩٤٩ ميليون دالر و در سال ٢٠١٤، ٨٩١ ميليون دالر بود.
وی گفت: فرش دستباف ٣٣ درصد، فرش ماشينی ٣٢ درصد، پوشاک ٦ درصد و ساير 

ايتاليا، همواره توانسته اند راه حل هايی برای تبديل چالش ها به فرصت ها ارائه دهند. 
کارابلی ضمن تأکيد بر توجه صنعت ماشين آالت ايتاليا به فناوری های سبز و دوستدار 
محيط زيست، به معرفی کوتاه انجمن تحت مديريت خود پرداخت و گفت: آچيميت که 
به عنوان پل ارتباطی با توليدکنندگان ايتاليايی محسوب می شود، فعاليت خود را از سال 
١٩٤٥ آغاز کرد و وظيفه آن، خدمت رسانی به شرکت های توليدکننده ماشين آالت نساجی 
و لوازم جانبی مرتبط می باشد. هم چنين مأموريت ما ترويج ماشين آالت ايتاليايی در سراسر 

دنيا و حمايت از توليدکنندگان در مسير بين المللی شدن است.

توانمندی ها و وضعيت فعلی صنايع نساجی ايران
محمدمهدی رئيس زاده- دبيرکل انجمن صنايع نساجی ايران- سخنران بعدی همايش 
سازندگان ماشين آالت نساجی ايتاليا بود. وی مطالب خود را با معرفی انجمن صنايع 
نساجی ايران آغاز کرد و گفت: انجمن صنايع نساجی ايران در سال ١٩٦١ راه اندازی 
شد و دارای ٥٥ سال سابقه فعاليت مستمر می باشد و در حال حاضر انجمن ٥٠٠ عضو 
دارد که در شاخه های مختلف صنايع نساجی اعم از ريسندگی، بافندگی، پتوبافی، فرش، 
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نساجی  صنايع  صادرات  از  درصد  منسوجات ٢٩ 
هم چنين  می دهند؛  تشکيل  را  ايران  پوشاک  و 
اقالم عمده در صادرات منسوجات و پوشاک ( به 
استثنای فرش) شامل اين موارد است: گونی ٣٣ 
درصد، الياف مصنوعی و نخ ٢٦ درصد، منسوجات 
صنعتی ١٢ درصد، پارچه ٧ درصد، الياف پشم و 
ساير  درصد،   ٥ خانگی  منسوجات  درصد،   ٧ نخ 
آمارها  طبق  داد:  ادامه  وی  درصد.   ٨ منسوجات 
در سال ٢٠١٤، واردات منسوجات به ايران ٨١٣/٨ 
ميليون دالر، واردات پوشاک ١٨/٢ ميليون دالر 
 ،٢٠١٥ سال  در  نساجی  ماشين آالت  واردات  و 
روند  اين که  است.  ضمن  دالر  ٣٢٤/٤  ميليون 
واردات منسوجات و ماشين آالت نساجی از سال 

٢٠١١ تا ٢٠١٤   تغيير زيادی نداشت. 
مزيت های  به  رئيس زاده  سخنرانی  ديگر  بخش 
نسبی صنايع نساجی ايران اختصاص داشت که 

شامل موارد زير بود:
و  پنبه  توليد  برای  مناسب  محيطی  ١-شرايط 

سرمايه گذاری در سراسر کشور
٢-ارزش افزوده باال

٣-در دسترس بودن منابع طبيعی نفت و گاز برای 
توليد الياف مصنوعی

٤-وجود خطوط توليد مختلف
٥-هزينه های پايين سرمايه گذاری سرانه اشتغال 

در صنايع نساجی در مقايسه با ساير صنايع
٦-دسترسی به بازارهای داخلی، منطقه ای (٧٠٠ 
ميليون نفر) و کشورهای اسالمی(١/٥ ميليارد نفر)

٧-در دسترس بودن نسل جوان تحصيلکرده در 
سراسر کشور

٨- قدرت چانه زنی باالی انجمن ها و تشکل های 
به  دولت  بيشتر  توجه  و  مردم نهاد  و  حرفه ای 

سازمان های مردم نهاد

اساس  بر  ايران  نساجی  صنايع  اهداف 
دولت  توسط  شده  تدوين  برنامه های 

جهت رقابت پذير نمودن اين صنعت:
نساجی  محصوالت  صادرات  شدن  برابر  ١-دو 

سال ٢٠٢١
٢-سرمايه گذاری در صنايع مبتنی بر دانش فنی، 

فناوری نانو و محصوالت سبز
از  افتاده  ازکار  کارخانه های  ارتقا  و  ٣-بازسازی 

طريق انتقال دانش فنی
با  دست باف  و  طبيعی  الياف  توليد  ٤-افزايش 
محصوالت با کيفيت باال مانند پنبه، پلی استر و 

اکريليک
٥-ايجاد شهرک های صنعتی نساجی و پوشاک 

برای دستيابی به اهداف رقابتی
وی در پايان به ارائه توصيه های انجمن صنايع 
نساجی ايران برای حضور موثرتر اعضای انجمن 
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شركت هاى حاضر در همايش سازندگان ماشين آالت نساجى ايتاليا در ايران
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سازندگان ماشين آالت نساجی ايتاليا  (آچيميت) به 
ايران پرداخت که عبارتند از:

١-توجه ويژه به ارائه خدمات پس از فروش به 
مشتريان

٢- قيمت گذاری های قابل رقابت
٣-تأمين مالی پروژه ها

همکاری های  و  مشترک  ٤-سرمايه گذاری های 
متقابل

دکتر  همايش،  افتتاحيه  بخش  سخنران  آخرين 
دانشکده  علمی  هيأت  عضو  شيخ زاده-  سعيد 
مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اميرکبير- بود 
که به جايگاه سخنرانی دعوت شد.  وی به معرفی 
تهران)  ( پلی تکنيک  اميرکبير  صنعتی  دانشگاه 
پرداخت و گفت: دانشكده مهندسي نساجي همزمان 
سال  در  تهران  پلي تكنيك  دانشگاه  تأسيس  با 

١٩٥٨ به عنوان اولين دانشكده مهندسي نساجي 
كشور تحت عنوان «انستيتو نساجي و رنگرزي» 
فعاليت علمي و آموزشي خود را شروع كرد و در 
حال حاضر اين رشته در سه گرايش « شيمی نساجی 
و علوم الياف»، «تكنولوژي نساجي» و «پوشاك» 
به تربيت دانشجو می پردازد. وی ادامه داد: عالوه 
اميرکبير،  دانشگاه  نساجی  مهندسی  دانشکده  بر 
دانشکده های نساجی ديگری در شهرهای مختلف 
ايران از جمله اصفهان، يزد، رشت و... راه اندازی 
شده اند؛ هم چنين در دانشگاه های آزاد اسالمی نيز 

دانشکده های نساجی شکل گرفته اند. 
پس از اتمام سخنرانی های افتتاحيه، بخش های 
در  همايش  اين  شد.   آغاز  همايش  تخصصی 
شد  برگزار  نيز  مشهد  و  اصفهان  يزد،  شهرهای 
ضمن  مختلف  شهرهای  نساجی  صنعتگران  و 

اين  در  حاضر  شرکت های  با  بيشتر  آشنايی 
همايش ها، مسائل فنی و تکنولوژيکی خود را با 

ميهمانان خارجی در ميان گذاشتند. 
الزم به توضيح است که بيشترين استقبال 
از اين مجموعه برنامه ها در شهر مشهد بود 
فرش  گروه  مدير  حميدی  رضا  مهندس  که 
انجمن  مديره  هيأت  عضو  و  مشهد  چرم  و 
صنايع نساجی ايران نيز به هرعنوان سخنران 
مطالبی را خطاب به حاضرين ارائه فرمودند 
و  تهران  اصفهان،  شهرهای  مشهد  از  پس 
يزد در رتبه های بعدی استقبال از اين رويداد 
برنامه های  که  است  توضيح  به  الزم  بودند 
بازديد از واحدهای صنعتی و اماکن توريستی 
اين شهر ها نيز جزو برنامه های اين سفرها 

بود.
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گزارش

کميسيون تسهيل محيط کسب وکار اتاق تهران که در شرف برگزاری يک سمينار 
با محوريت مسايل و مشکالت ناشی از اجرای اصالحيه قانون ماليات های مستقيم 
و نيز مشکالت مالياتی فعاالن اقتصادی است، در بيستمين نشست خود بحث و 
بررسی موارد قابل طرح در اين سمينار را که از چند جلسه قبل آغاز شده بود، ادامه 
داد. در اين نشست هم چنين پيشنهاد ايجاد دادگاه های ويژه رسيدگی به تخلفات 
و دعاوی بانکی نيز مطرح شد و انتقاد از طرح اصالح نظام بانکداری در مجلس 

نيز ادامه يافت.
برخی  برای  که  مشکالتی  به  اشاره  با  جلودارزاده،  سهيال  نشست  اين  ابتدای  در 
واحد های صنعتی شهرک شمس آباد در مواجهه با بانک ها ايجاد شده است، ايجاد 
دادگاه های ويژه رسيدگی به تخلفات و دعاوی بانکی و دادسرای حمايت از توليد را 
الزامی برشمرد و درخواست کرد که جلسه ای از کميسيون به بررسی اين موضوع 

اختصاص پيدا کند.

اصالحيه ماليات های مستقيم و دغدغه های بخش خصوصی
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گزارش 

کميسيون  اين  رييس  نجفی منش،  محمدرضا 
نيز با استقبال از اين پيشنهاد گفت: بهتر است 
دادگاهی برای رسيدگی به کليه دعاوی حقوقی 
بتوانيم  اگر  يعنی  شود.  ايجاد  توليد  به  مربوط 
توليد  به  مربوط  پرونده های  به  رسيدگی  زمان 
ايران  رتبه  دهيم،  کاهش  روز   ٥٠٠ ازحدود  را 
پيدا  ارتقا  بين المللی  ارزيابی های  نظر  نقطه  از 
را  دادگاه  اين  ايجاد  پيشنهاد  افزود:  او  می کند. 

می توان به سه قوه ارائه کرد.

معضل طرح بانکداری بدون ربا
محمدمهدی رييس زاده، دبيرکل انجمن صنايع 
نساجی ايران نيز با اشاره به طرح اصالح قانون 
مجلس  در  که  ربا  بدون  بانکداری  عمليات 
شورای اسالمی در دست بررسی بود، گفت: با 
توجه به اينکه اين قانون روی نظام پولی کشور 
اثر دارد، پيشنهاد ما در اتاق ايران نيز تعويق در 
بررسی و بازنگری در اين طرح بود. ضمن اينکه 
قانون عمليات بانکداری بدون ربا مشمول اصل 
٨٥ قانون اساسی شده است و به همين سبب در 
صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نگرفت. 
ارزش  بر  ماليات  مانند   ٨٥ اصل  قوانين  تجربه 
آزمايشی  قوانين  اين  که  می دهد  نشان  افزوده 
گرفتاری های  و  شده  دائمی  سال  چند  از  پس 

بسياری را برای کشور ايجاد می کند. 
اصالحی  طرح  اين  از  بخشی  منهای  افزود:  او 
و  گرفت  قرار  بررسی  مورد  تهران  اتاق  در  که 
همراه  خصوصی  بخش  نمايندگان  اعتراض 
مستندات آن برای مجلس فرستاده شد، نکات 
طور  به  اما  دارد.  وجود  طرح  اين  در  هم  خوبی 
کلی اين طرح دارای ايرادی ساختاری است و 
که  است  ساختاری  ايراد  همين  وجود  دليل  به 
به  درخواست  دولت  و  خصوصی  بخش  فعاالن 

تعويق افتادن آن را دارند. 
پيش بينی  نظارتی  هيات  طرح  اين  در  او گفت: 
شده که رييس بانک مرکزی، چهار اقتصاددان 
که  برمی گزيند  شورا  اين  در  عضويت  برای  را 
به مدت هفت سال، حق عزل آنها را ندارد. در 
با  نيز  فقيه  تعدادی  اقتصاددان،  چهار  اين  کنار 
تاييد شورای نگهبان انتخاب می شوند و شورای 
اختياراتش  عمًال  که  می دهند  تشکيل  نظارتی 
فراتر از شورای پول و اعتباری است که هم اکنون

وجود دارد.
کميسيون  اين  عضو  ديگر  پرويزيان  کوروش 

قانونی  دارند  اصرار  عده ای  که  اين  گفت:  نيز 
مهم برای بخش خصوصی را در مدت دو هفته 
وجود  دليل  به  برسانند،  تصويب  به  و  بررسی 
داد:  ادامه  او  نيست.  تکنيکی  و  فنی  مسايل 
هستند  عقيده  اين  بر  طرح  اين  طراحان  البته 
بودن  ربوی  باب  از  موردی  قبلی  قانون  که 
می شود  مطرح  که  شبهه ای  مهمترين  و  ندارد 
اما  است.  قبلی  قانون  در  تاخير  جرايم  مورد  در 
آنچه در اين طرح اصالحی مطرح شده، نه تنها 
نمی کند،  حل  مشتری  ديدگاه  از  را  مشکالت 
بلکه به پيچيدگی آن می افزايد. در حال حاضر 
بخشودگی جرايم تاخير به هر نحو که محاسبه 
در  است.  بانک  مديره  هيات  اختيار  در  شود، 
جرايم  که  شده  گفته  جديد  قانون  در  که  حالی 
واريز  صندوقی  در  و  شود  گرفته  مشتريان  از 
شود. بنابراين اين پول شبهه دار بر اساس قانون 
او  شود.  پرداخت  مشتری  توسط  بايد  نيز  جديد 
صندوق،  اين  شکل گيری  صورت  در  داد:  ادامه 
آن  پول  دريافت  برای  داللی  و  رانتی  سيستم 

شکل خواهد گرفت.
طرح  فنی  و  تکنيکی  ايراد  گفت:  پرويزيان 
است  اين  ربا  بدون  بانکداری  قانون  اصالح 
با  مذاکره  وارد  خصوصی  بانک  يک  وقتی  که 
اعطا  مشتری  به  وامی که  می شود،  مشتری 
می کند، متعلق به دولت يا بانک مرکزی نيست 
تسهيالت  اين  بازپرداخت  در  تاخير  جرايم  که 
به  متعلق  بلکه  شود  واريز  صندوق  آن  در 
سهامدار خرد است. اين عضو کميسيون تسهيل 
به  بسياری  فنی  ايرادات  داد:  ادامه  کسب وکار 
اين طرح وارد است و در شرايطی که سرنوشت 
می دهد،  قرار  تاثير  تحت  را  اقتصادی  فعاالن 
نشده  تعبيه  آن  در  اقتصادی  فعاالن  نظرات 
اين  در  که  نظارتی  هيات  به  اشاره  با  او  است. 
روابط  تمام  گفت:  است،  شده  پيش بينی  طرح 
بانکی به صورت مبهم به اين هيات نظارت ٩ 
نفره به رياست رييس کل بانک مرکزی منتقل 
اين  فعاليت  مکانيزم  نيست  مشخص  و  شده 
موجود  دستورالعمل های  است.  چگونه  هيات 
نيز لغو می شود و دستورالعمل های جديدی نيز 

تدوين نخواهد شد.
پرويزيان افزود: در کنار اين هيات نظارت، يک 
شورای فقهی نيز به عنوان يکی از ارکان بانک 
مرکزی پيش بينی شده است و به نظر می رسد 
نگهبان  شورای  وظايف  با  شورا  اين  اقدامات 

هم پوشانی داشته باشد. از اين رو به رغم برخی 
نقاط قوت آن همچون، بخش سپرده ها و بخش 
طرح  اين  به  ايراداتی  قرض الحسنه،  تفکيک 
وارد است که به طور حتم ابهام و گرفتاری های 
خواهد  بيشتر  را  اقتصادی  فعاالن  و  مردم 
کرد.» او ادامه داد: تدوين و تصويب اين قانون 
بخش  دولتی،  محافل  در  بررسی  نيازمند  مادر 

خصوصی و دانشگاهی است.»
نجفی منش،  محمدرضا  نشست  اين  ادامه  در 
اتاق  کسب وکار  تهسيل  کميسيون  رييس 
بيستمين  اصلی  دستور  به  اشاره  با  تهران، 
تشکل های  بود  مقرر  گفت:  کميسيون،  نشست 
که  را  بخش خصوصی موارد مبهمی  اقتصادی 
مستقيم  ماليات های  قانون  اصالحيه  قانون  به 
وارد می دانستند، به کميسيون انعکاس دهند تا 
توسط مشاوران مالياتی اتاق مورد بررسی قرار 
گيرد و چنانچه موضوع مهمی به نظر می رسيد 

در قالب يک سمينار مطرح شود. 
در ادامه اين نشست عباس خدر، به عنوان يکی 
يکی  آرای  به  تهران  اتاق  مالياتی  مشاوران  از 
از کارشناسان اين کميسيون در مورد اصالحيه 
در  او  داد.  پاسخ  مستقيم  ماليات های  قانون 
بخشی از سخنانش گفت: يکی از ايراداتی که 
مطرح  مستقيم  ماليات های  قانون  اصالحيه  به 
شده اين است که تبصره ٣ ماده ٢ ماليات های 
اما  است.  شده  قانون   ٤ بند  به  تبديل  مستقيم، 
اين  که  می رسد  نظر  به  گونه  اين  ما  نظر  از 
گرفته  نظر  در  را  خصوصی  بخش  منافع  قانون 
از  را  بنياد ها  و  نهادها  تمام  مالياتی  معافيت  و 
بين برده است. خدر ادامه داد: اصالحيه قانون 
اما  است  ايراداتی  دارای  مستقيم  ماليات های 
قانون   ١٥٨ و   ١٥٤  ،٩٨،١٥٢ بندهای  حذف  با 
مميزان  سليقه  اعمال  از   ١٣٦٦ سال  مصوب 
اينکه  شرط  به  است.  کرده  جلوگيری  مالياتی 
صورت  اين  در  شود.  اجرا  مالياتی  جامع  طرح 
قانونی  مستندات  بايد  خود  آرای  برای  مميزان 
مدير  دارابيان،  پيمان  نيز  او  از  پس  کنند.  ارائه 
امور مالياتی اتاق تهران به طرح برخی ايرادات 
مواد  به  اشاره  با  و  پرداخت  تشکل ها  سوی  از 
قانونی به اين ايرادات پاسخ داد، به گفته او اين 
ايرادات جدی نبوده و نيازی به طرح شدن در 

سمينار ندارند.
در ادامه محمدمهدی رييس زاده به ارائه ديدگاه 
چنانچه  حاضر  حال  در  گفت:  و  پرداخت  خود 
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صورت  به  و  شفاف  بخواهند  اقتصادی  فعاالن 
يک دفتره فعاليت کنند، اگر طرف مقابل معامله 
او کسانی باشند که نخواهند نامی از آنها برده 
شود، با مشکالت مالياتی مواجه شده و اگر به 
مشکالت  با  نکنند  تمکين  بنکداران  درخواست 
راهکار  اکنون  شد.  خواهند  مواجه  فروش 
چيست؟ خدر نيز توضيح داد: راهکار اين است 
که شما به کسانی که با کد واقعی خود معامله 

می کنند، چند درصد تخفيف بدهيد.
سبحانی که به نمايندگی از مرکز پژوهش های 
مجلس در اين نشست حضور يافته بود، گفت: به 
موجب نگرانی هايی که فعاالن بخش خصوصی 
مستقيم  ماليات های  اصالحيه  قانون  مورد  در 
مجلس  پژوهش های  مرکز  می کنند،  مطرح 
و  نقد  منظور  به  را  جلساتی  سلسله  برگزاری 
مالياتی،  جرايم  موضوع  با  قانون  اين  بررسی 
معافيت ها و تجديد ارزيابی دارايی ها، در دستور 
کار قرار داده است. او از اتاق تهران نيز دعوت 
اين  در  حضور  برای  را  خود  نمايندگان  که  کرد 

جلسات معرفی کند. 
مالياتی  امور  سازمان  اکنون  داد:  ادامه  سبحانی 
نيستند.  راضی  موجود  وضعيت  از  موديان  و 

شفافيت  که  است  اين  نيز  نارضايتی  اين  منشا 
و اطالعات در اين اقتصاد وجود ندارد. او افزود: 
که  است  اين  مالياتی  شفافيت  افزايش  راهکار 
اقتصاد شفاف شود. اما نکته اين است که اگر اين 
قوانين مترقی به صورت نيم بند اجرايی شود، به 
ضرر توليد نخواهد بود؟ او اضافه کرد: ديدگاه ما 
اين است که اگر اين قانون به طور کامل اجرايی 
ماليات ها  پرداخت  در  توليد  بخش  سهم  شود، 
کاهش پيدا می کند. بنابراين اتاق می تواند کمک 
تا  شود  اجرا  کامل  طور  به  قانون  اين  که  کند 

توليد منتفع شود.
اين  کارشناسان  از  يکی  مهاجر،  داريوش 
کميسيون نيز گفت: واحدهای کوچک و متوسط 
از  شدت  به  و  بوده  خصوصی  بخش  به  متعلق 
قرار  فشار  تحت  مالياتی  سياست های  ناحيه 
اين  نشود  اجرا  دقت  با  قانون  اين  اگر  دارند. 
بنگاه ها متحمل آسيب جدی خواهند شد و اين 
آسيب های  و  بيکاری  افزايش  به  منجر  آسيب 

اجتماعی خواهد بود. 
آن  به  رييس زاده  آقای  که  معضلی  افزود:  او 
اشاره کرد، بسيار جدی است و سبب می شود که 
خريداران برای تامين کاال به قاچاقچيان مراجعه 

کنند و به فساد دامن بزنند.
تسهيل  کميسيون  عضو  ديگر  آرگون،  عباس 
کسب وکار اتاق تهران، به ماليات ستانی از سود 
بخش های  اکنون  گفت:  و  کرد  اشاره  سپرده ها 
و  هستند  زيان ده  اکثرًا  کشور،  اقتصادی 
کمترين  با  که  بخشی  اما  می پردازند،  ماليات 
در  را  خود  پول  بازدهی  باالترين  و  ريسک 
ماليات  نبايد  دليل  چه  به  می اندوزد،  بانک ها 
توجه  مورد  بايد  موضوع  اين  بنابراين  بپردازد؟ 
هفت  اکنون  افزود:  او  گيرد.  قرار  سياستگذاران 
هزار بخشنامه مالياتی در کشور وجود دارد که 
 ٣٥ حدود  باشد،  صفحه   ٥ فقط  کدام  هر  اگر 
مميز  کدام  حال  داريم.  بخشنامه  صفحه  هزار 
مالياتی به اين بخشنامه ها اشراف دارد؟ تسهيل 
اين  از  بخشی  که  است  آن  مستلزم  کسب وکار 

بخشنامه ها از دور خارج شود. 
موضوعات،  اين  بررسی  و  بحث  از  پس 
محمدرضا نجفی منش به دو تن از کارشناسان 
مورد  ايرادات  ساير  تا  داد  ماموريت  کميسيون 
اشاره از سوی تشکل ها را بررسی و جمع بندی 
در  کردن  مطرح  برای  لزوم  صورت  در  و  کنند 

سمينار مالياتی تدوين کنند.

قابل توجه اعضاى محترم انجمن صنايع نساجى ايران

نظر به اينكه دبيرخانه انجمن صنايع نساجى ايران وب سايت خبرى خود را روزانه به روزرسانى مى كند 

و اطالعيه ها و اخبار و مكاتبات مربوط به اعضا، اعم از بخشنامه ها و قوانين و مقررات را در وب سايت 

خود قرار مى دهد؛ لذا با توجه محدوديت صفحات مجله در درج اين موارد، خواهشمند است سايت 

 www.aiti.ir و www.nasajinews.com انجمن به نشانى

را مالحظه و موارد فوق را در صورت نياز دانلود فرماييد.
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گزارش 

تصوير اقتصاد جهان به روز شد
گزارش جديد بانك جهانى از پيش بينى رشد اقتصادى ايران و جهان

بانک جهانی در گزارش جديدی پيش بينی هايش 
از رشد اقتصادی جهان و ايران را تغيير داد. 

سال  در  ايران  اقتصادی  رشد  اساس  اين  بر 
جاری ميالدی ٤/ ٤ درصد خواهد بود که نسبت 
به پيش بينی ماه ژانويه ٤/ ١ درصد کاهش يافته 
است. بانک جهانی همچنين پيش بينی خود از 
رشد اقتصادی جهان در سال جاری ميالدی را 

نيز کاهش داد. 
رشد  ميالدی   ٢٠١٦ سال  در  اساس  اين  بر 
اين  بود.  خواهد  درصد   ٢  /٤ جهان  اقتصادی 
در حالی است که در پيش بينی ماه ژانويه اين 
رقم  جهان  اقتصادی  رشد  از  بين المللی  نهاد 
کاهش  اين  علت  بود.  شده  اعالم  درصد   ٢  /٩
تقاضای  کاالها،  پايين  قيمت های  پيش بينی، 

تجارت  ضعف  پيشرفته،  اقتصادهای  در  ضعيف 
و افت جريان سرمايه اعالم شده است.

پيش بينی بانک از اقتصاد ايران
در اين گزارش نرخ رشد توليد ناخالص حقيقی 
ايران برای سال ٢٠١٦، با ٤/ ١ درصد کاهش 
ژانويه   در  که  بانک  قبلی  پيش بينی  به  نسبت 
سال جاری منتشر شد، ٤/ ٤ درصد تخمين زده 

شده است. 
رشد اقتصادی سال ٢٠١٥ به برآورد اين بانک 
٦/ ١ درصد بوده که ٣/ ٠ درصد از برآورد قبلی 
پايين تر بوده است. تخمين رشد توليد ناخالص 
سال های  تمام  برای  ايران  حقيقی  داخلی 
٢٠١٥ تا ٢٠١٨ نسبت به تخمين بانک در ماه 

بانك جهانى در گزارش جديد خود 
اقتصادى  رشد  از  را  پيش بينى هايش 
داد. تخمين رشد  ايران و جهان تغيير 
در  درصد   2  /9 از  جهان  اقتصادى 
ژانويه  ماه  در  كه  بانك  قبلى  گزارش 
نزول  درصد   2  /4 به  شد،  منتشر 
كرد. رشد اقتصادى در ايران با 4/ 1 
درصد كاهش نسبت به گزارش قبلى 
تطبيق  رسيد.  خواهد  درصد  به 4/ 4 
با  مركزى  بانك  پولى  سياست هاى 
نرخ  رساندن  جهانى،  استانداردهاى 
تورم به سطوح هدف گذارى شده و 
يكسان سازى نرخ ارز از توصيه هاى اين 
گزارش براى دوران پساتحريم اقتصاد 

ايران است.

اشـاره
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برای  اقتصادی  است. رشد  يافته  کاهش  ژانويه 
سال های ٢٠١٧ و ٢٠١٨ به ترتيب ٩/ ٤ و ٧/ ٤ 
به  قبلی  گزارش  در  که  شد  پيش بينی  درصد 
ترتيب ٧/ ٦ درصد و ٦ درصد تخمين زده شده 
بود. در گزارش قبلی ماه ژانويه لغو تحريم ها و 
بسيار  افق  جهانی  بازارهای  به  ايران  بازگشت 
مثبتی پيش روی محققان، سياستمداران و آحاد 
اقتصادی قرار داده بود. با گذشت زمان و روبه رو 
شدن با موانع عملی، اما چه به دليل پابرجا بودن 
ريسک های  چه  و  آمريکا  مالی  تحريم های 
موجود در کشور و مشکالت ساختاری انتظارات 
در  که  يافته  کاهش  کشور  اقتصادی  رشد  از 
يافته  بازتاب  نيز  جهانی  بانک  جديد  گزارش 

است.
ورود  و  تحريم ها  لغو  با  که  است  اين  واقعيت 
پولی  سياست های  جهانی،  بازارهای  به  ايران 
استانداردهای  با  را  خود  بايد  مرکزی  بانک 

جهانی تطبيق بدهند. 
مهم ترين بخش اين سياست های پولی، کنترل 
هدف گذاری  سطح  به  آن  رساندن  و  تورم  نرخ 
شده  شمرده  يک رقمی  تورم  يعنی  شده؛ 
است. يکسان سازی نرخ ارز در برابر دو نرخ ارز 
دولتی و آزاد که امروزه وجود دارد هدف ديگر 
رژيم  يک  تنها  تا  شود  شمرده  بايد  سياست ها 
نرخ ارز در کشور وجود داشته باشد. در گزارش 
سپتامبر  در  يکسان سازی  اين  جهانی  بانک 
می شود؛  عملياتی  و  اجرا  جاری  سال  (شهريور) 
مسئوالن  اخير  گزارش های  بنابر  که  حالی  در 
سال  دوم  نيمه   به  ارز  نرخ  يکسان سازی  طرح 
جاری موکول شده است. بنابر تخمين گزارش 
سال  برای  خاورميانه  اقتصادی  رشد  بانک  اين 
سال های  برای  و  رسيد  خواهد   ٢  /٩ به   ٢٠١٦
 ٣  /٦ رشد  نرخ  تا  متوسط  به طور   ١٨-٢٠١٧
به  آن  اعظم  بخش  که  می يابد  افزايش  درصد 
سبب انتظارات مثبت برای رشد اقتصادی ايران 
افزايش  به  اميد  و  تحريم ها  از  بعد  دوران  در 

قيمت نفت در سال ٢٠١٧ است. 
قيمت سربه سر نفت قيمتی تعريف می شود که با 
در نظر گرفتن ميزان توليد يک کشور درآمدهای 
اگر  يعنی  بدهد.  پوشش  را  دولت  مخارج  نفتی 
قيمت سربه سر نفت به ازای هر بشکه برای يک 
کشور خاص ١٠٠ دالر باشد در اين صورت اگر 
متوسط قيمت نفت در يک سال کمتر از ١٠٠ 
دالر باشد دولت دچار کسری بودجه و اگر بيشتر 

باشد دولت دارای مازاد بودجه خواهد شد. 
گويای  حدی  تا  قيمت  اين  ديگر  نگاهی  در 
وابستگی دولت به قيمت های نفت است. برای 
اقتصاد ايران اين قيمت سربه سر از سال ٢٠١٤ 
تا ٢٠١٦ روند کاهشی را نشان داده است که به 
از  دولت  مخارج  استقالل  به  رو  حرکت  معنای 

قيمت نفت و درآمدهای نفتی است.
تراز حساب جاری ايران از حدود ٥ درصد توليد 
ناخالص داخلی در سال ٢٠١٤ به کمتر از يک 
مالی  يافت. تراز  کاهش   ٢٠١٥ سال  در  درصد 
دولت (کسری بودجه يا مازاد بودجه) که در هر 
يعنی  رسانده،  ثبت  به  را  منفی  مقادير  سال  دو 
 ٢٠١٤ سال  از  است،  بوده  بودجه  کسری  دچار 
بودجه   کسری  و  داشته  کاهشی  روند   ٢٠١٥ تا 
بودجه  کسری  اين  ولی  يافته  افزايش  دولت 
همچنان کمتر از ٥ درصد توليد ناخالص داخلی 

برآورد شده است.
لغو تحريم ها فضای اقتصادی ايران را به روی 
سرمايه گذاران و تاجران خارجی باز کرده است. 
خام  نفت  توليد  ميالدی  جاری  سال  آوريل  در 
 ٢٥ که  رسيد  روز  در  بشکه  ميليون   ٣  /٦ به 
سال  در  توليد  ماهانه   ميانگين  از  باالتر  درصد 
٢٠١٥ بوده است. لغو تحريم ها نويد افقی روشن 
معدنی  توليدات  مالی،  خدمات  بخش  برای  را 
می دهد. ظرفيت  صنعتی  توليدات  و  فلزات  و 
بالقوه  بسيار وسيعی نيز برای توليد گاز طبيعی 
در کشور وجود دارد که تا حد زيادی به افزايش 
فضای  بهبود  و  بخش  اين  در  سرمايه گذاری ها 
کشور  داخل  در  مقررات  و  قانون  و  کسب و کار 

وابسته است. 
افزايش  و  جهانی  بازارهای  به  ايران  بازگشت 
جهانی  قيمت  کاهش  سبب  ايران  نفت  توليد 
کشورهای  ديگر  ضرر  به  که  می شود  نفت 
خواهد  خاورميانه  به خصوص  نفت  توليدکننده  
شد. هرچند اثرات اقتصادی و تجاری بازگشت 
قابل  سادگی  به  جهانی  بازارهای  به  ايران 
قبل  داده های  به  توجه  با  ولی  نيست؛  محاسبه 
به  اروپا  اتحاديه   صادرات  تحريم ها،  شروع  از 
برابر  دو  تا  می تواند  پساتحريم  دوران  در  ايران 

افزايش يابد. 
از  بعد  دوران  در  ايران  در  پولی  سياست های 
را  خود  جهانی  استانداردهای  با  بايد  تحريم ها 
هدف  سطوح  به  بايد  تورم  نرخ  دهد.  تطبيق 
يعنی  شوند؛  يکسان  بايد  ارز  نرخ های  و  برسد 

نرخ ارز دولتی و آزاد به يک نرخ ارز تبديل شوند 
ميالدی  جاری  سال  سپتامبر  در  است  قرار  که 

اجرا شود.
پيش بينی بانک جهانی از اقتصاد دنيا

بازارهای  اينکه  به  اشاره  با  جهانی  بانک 
خود  تطبيق  برای  کاالها  صادرکننده  نوظهور 
با قيمت های پايين نفت، فلزات و ساير کاالها 
با مشکل مواجه شده اند، افزود که اين موضوع 
بانک  پيش بينی های  اصالح  اين  علل  از  نيمی 
اين  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  جهانی 
انتظار  کرد  اعالم  بين المللی  بزرگ  وام دهنده 
تنها ٤/  جاری  سال  در  اقتصادها  اين  که  دارد 
٠درصد رشد کنند. در پيش بينی ماه ژانويه اين 

نرخ رشد ٢/ ١ درصد اعالم شده بود.
از سوی ديگر اما بانک جهانی پيش بينی کرده 
است که اقتصادهای نوظهور واردکننده کاالها 
از شرايط نسبتا بهتری برخوردار خواهند شد؛ اما 
در عين حال منافع کاهش قيمت انرژی و ساير 

کاالها با سرعتی بسيار کند عينيت می يابد. 
رشد  که  دارد  انتظار  جهانی  بانک  هم اکنون 
اقتصادی اين کشورها در سال جاری به ٨/ ٥ 
درصد برسد که نسبت به پيش بينی ماه ژانويه 
کاهش  می داد،  نشان  را  درصد   ١٠ رقم  که 
متحده،  اياالت  در  است.  يافته  چشمگيری 
و  انرژی  بخش  سرمايه گذاری  در  شديد  افت 
 ٠/٨ که  شد  خواهد  موجب  صادرات  ضعف 
شود  کاسته  اقتصادی  رشد  پيش بينی  از  درصد 
و رشد اقتصادی آمريکا در سال ٢٠١٦ به ١/٩ 
بهرغم  بانک،  جديد  گزارش  در  برسد.  درصد 
رونق  و  پولی  سياست های  زياد  حمايت های 
قيمت های  و  انرژی  قيمت  کاهش  از  ناشی 
کاالها، پيش بينی رشد اقتصادی حوزه يورو در 
 ١  /٦ به  و  يافته  کاهش  کمی  نيز   ٢٠١٦ سال 
اقتصاددان  باسو،  کاوشيک  است.  رسيده  درصد 
ارشد بانک جهانی در بيانيه ای اعالم کرد: «در 
حالی که اقتصادهای پيشرفته برای بازيابی توان 
خود در تالش هستند، اغلب اقتصادهای جنوب 
و شرق آسيا همچون همه اقتصادهای نوظهور 
خوبی  رشد  از  جهان  سطح  در  کاال  واردکننده 

برخوردارند.» 
سريع  رشد  که  داد  هشدار  حال  عين  در  وی 
اقتصاد  چند  در  خصوصی  بخش  بدهی های 
نوظهور خطری را متوجه رشد می کند و وام های 
جهانی  بانک  می يابد.  افزايش  بانک ها  معوقه 
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گزارش 

تغيير  را  چين  اقتصادی  رشد  از  خود  پيش بينی 
نداد و برای سال جاری رقم رشد چين را ٧/ ٦ 
سال  در  چين  اقتصادی  رشد  کرد.  اعالم  درصد 
٢٠١٥، ٩/ ٦ درصد بود. بانک جهانی انتظار دارد 
رشد چين تا سال ٢٠١٨ کندتر شود و به ٣/ ٦ 
درصد برسد چون اين کشور مدل اقتصاد خود را 
از رشد صادرات محور به يک مدل مصرف کننده 
محور تغيير جهت می دهد. بر اين اساس توسعه 
 ٧  /٦ اقتصادی  رشد  به  هند  قدرتمند  اقتصادی 
رکود  و  شد  خواهد  منجر  کشور  اين  درصدی 
اقتصادی برزيل و روسيه از آنچه در ماه ژانويه 
رشد  شد.  خواهد  عميق تر  بود،  شده  پيش بينی 
اقتصادی آفريقای جنوبی در سال ٢٠١٦ نيز ٦/ ٠
ماه  پيش بينی  به  نسبت  که  بود  خواهد  درصد 

ژانويه رقم کوچک تری را نشان می دهد. 
توسط  جهان  اقتصادی  رشد  پيش بينی  کاهش 
که  است  شده  اعالم  آن  پی  در  جهانی  بانک 
پول  بين المللی  صندوق  توسط  مشابه  اقدامی 
نيز  صندوق  و  بود  داده  روی  پيش  ماه  دو  در 

پيش بينی خود را کاهش داده بود.

OECD شاخص عمده
اقتصادی  همکاری های  سازمان  همزمان، 
برای  خود  شاخص  توسعه (OECD) نيز  و 
شاخص  به  موسوم  جهان  اقتصادی  چشم انداز 
عمده اقتصادی را منتشر کرد و به رغم گزارش 
بانک جهانی نگاهی مثبت به چشم انداز اقتصاد 
طی  می دهد  نشان  شاخص  اين  داشت.  جهان 
باثبات  آمريکا  اقتصادی  رشد  آتی  ماه های 
خواهد بود و اقتصاد جهانی در سال ٢٠١٦ دچار 
کندی رشد چشمگيری نخواهد شد. به گزارش 
به  مربوط  که  شاخص  اين  ژورنال،  وال استريت 
فعاليت های اقتصادی آتی است و براساس آمار 
ماه آوريل به دست آمده است، نشان دهنده کندی 
رشد در بريتانيا و ايتالياست. اما بهبود چشم انداز 
برخی اقتصادهای بزرگ نشان می دهد چشم انداز 
جهانی طی ماه های اخير روشن تر شده است. اين 
مساله از نگرانی ها درباره قريب الوقوع بودن يک 
براساس  می کاهد.  اقتصادی  رشد  شديد  کندی 
گزارش سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه 
شاخص عمده اين سازمان برای آمريکا از ٩٣/ ٩٨

واحد در ماه مارس به ٩٥/ ٩٨ واحد در ماه آوريل 
ژوييه  از  رشد  نخستين  که  است  يافته  افزايش 
٢٠١٤ تاکنون به شمار می رود. اين شاخص برای 
چين از ٣٨/ ٩٨ واحد در ماه مارس به ٤١/ ٩٨ واحد 
در ماه آوريل رسيده است. شاخص عمده سازمان 
همکاری های اقتصادی و توسعه برای حوزه يورو 
از ٤٢/ ١٠٠ واحد در ماه مارس به ٣٨/ ١٠٠ واحد

وجود  اين  با  است.  يافته  کاهش  آوريل  ماه  در 
از  بيش  تاکنون   ٢٠١٣ اکتبر  از  شاخص  اين 
سازمان  قرار دارد.  ميانگين بلندمدت ١٠٠ واحد 
کرد  اعالم  توسعه  و  اقتصادی  همکاری های 
روند  می دهد  نشان  سازمان  اين  عمده  شاخص 
فرانسه  و  آلمان  ازجمله  يورو  حوزه  کل  در  رشد 
چشم انداز  همچنين  سازمان  اين  است.  باثبات 
اقتصاد برزيل و روسيه را مثبت ارزيابی می کند. به 
تازگی اقتصاد اين دو کشور به دليل سقوط قيمت 
کاالها به شدت آسيب ديده است. از سوی ديگر، 
همکاری های  سازمان  عمده  مرکب  شاخص 
اقتصادی و توسعه برای ٣٤ عضو اين سازمان در 

رقم ٦/ ٩٩ واحد ثابت بوده است.
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اخبار انجمن

نهصد و يکمين نشست هيات مديره انجمن صنايع نساجی ايران صبح روز يکشنبه 
کشاورزی  و  معادن  صنايع،  بازرگانی،  اتاق  ششم  طبقه  در  ماه  ارديبهشت  نوزدهم 
ايران و با حضور آقای محسن جالل پور؛ رياست اتاق و هومن حاجی پور؛ معاونت 

امور تشکل های اتاق ايران برگزار شد.
عليمردان  دکتر  داشتند،  حضور  انجمن  مديره  هيات  اکثريت  که  نشست  اين  در 
شيبانی؛ نائب رئيس هيات مديره انجمن ضمن معرفی اجمالی انجمن توضيحاتی 
را درخصوص اهميت صنايع نساجی در دنيای امروز ارائه نمود و از نقش و جايگاه 

صنايع نساجی در ساير کشورها سخن گفتند و با اشاره به اينکه خوشبختانه قاطبه 
اين صنعت در کشورمان در اختيار بخش خصوصی است از رئيس اتاق بازرگانی، 
صنايع، معادن و کشاورزی ايران به عنوان نماينده بخش خصوصی در نشست ها 
و جلسات مختلف خواست تا توجه کافی و درخور اين صنعت را داشته باشد. دکتر 
ماليات های  قانون  اصالحيه  اجرای  فعلی،  رکود  سخت  شرايط  تشريح  با  شيبانی 
نساجی  صنعت  بخصوص  و  توليد  بخش  به  ناعادالنه  و  مضاعف  فشار  را  مستقيم 

دانست؛ چراکه اين صنعت سال هاست از قاچاق بی رويه رنج مي برد. 

پيشنهاد تشکيل کميته بحران برای حمايت از صنايع
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 اخبار انجمن 

با  خود  سخنان  از  ديگری  بخش  در  شيبانی 
اشاره به سخنان اخير رهبر معظم انقالب مبنی 
داخل  توليد  که  کاالهايی  واردات  ممنوعيت  بر 
و  اقدام  سال  در  تا  خواست  مسئولين  از  دارند 
همت  ايشان  منويات  شدن  عملی  برای  عمل 
از  حمايت  و  قاچاق  با  مبارزه  موضوع  و  نمايند 
توليد داخلی را سرلوحه برنامه های امسال قرار 
خود  سخنان  جمع بندی  در  شيبانی  دکتر  دهند. 
به پيشنهاد انجمن برای ٣ سال تنفس در اجرای 
اصالحيه قانون ماليات های مستقيم اشاره نمود 
و از رئيس اتاق ايران خواست تا از کرسی های 
به  را  توليدکنندگان  صدای  اتاق  اين  مختلف 

گوش مسئولين برسانند.
رئيس زاده؛  محمدمهدی  نشست  اين  ادامه  در 
گزارش  ايران  نساجی  صنايع  انجمن  دبيرکل 
مختصری از فعاليت های انجمن صنايع نساجی 
ايران ارائه نمود و به پيگيری های مستمر انجمن 
بدهکاران  به  مربوط  مشکالت  حل  درخصوص 
گذشته  سال های  طی  در  ارزی  ذخيره  صندوق 
اشاره نمود و از انجمن صنايع نساجی به عنوان 
يکی از تشکل های پيشرو اتاق بازرگانی، صنايع، 
معادن و کشاورزی ياد نمود و خواستار توجه و 

حمايت بيشتر اتاق از تشکل های عضو شد.
شده  انجام  پيگيری های  به  اشاره  با  رئيس زاده 
زيان  و  سخت  مشاغل  معضل  حل  درخصوص 
و  نمود  اشاره  آن  مصوبات  و  جلسات  به  آور 
خواستار حمايت بيشتر اتاق در اين خصوص شد.

فعلی  مشکالت  جمع بندی  در  رئيس زاده 
واحدهای توليدی به مشکل سرمايه در گردش 
و ضعف بانک ها و منابع بانکی در اين خصوص 
اشاره نمود و از جالل پور خواست تا در جلسات 
شورای عالی پول و اعتبار پيگير اين مشکل باشد. 

اشاره  با  ايران  نساجی  صنايع  انجمن  دبيرکل 
محصوالت  رويه  بی  قاچاق  و  رکود  مشکل  به 
جديد  اصالحيه  آميز  تبعيض  اجرای  نساجی، 
محاسن  عليرغم  را  مستقيم  ماليات های  قانون 
عواملی  از  يکی  بيشتر،  شفافيت  جهت  در  آن 
که مي تواند منجر به تعطيلی واحدهای نساجی 
در سال جاری شود خواند و با اشاره به پيشنهاد 
درخصوص  ايران  نساجی  صنايع  انجمن  مدون 
نام  با  کشوری  و  استانی  کميته های  تشکيل 
بودن  بحرانی  تشخيص  برای  بحران  کميته 
از  بيشتر  حمايت  و  توليدی  واحدهای  تک  تک 
برای  نياز  مورد  تنفس  ميزان  تعيين  و  صنعت 
واحدهای توليدی اشاره نمود تا حداکثر طی دوره 
کارشناسی  نظرات  و  کميته  پيشنهاد  به  ساله   ٣
به واحدهای توليدی برای بازپرداخت بدهی ها و 
معوقات آنها در زمينه های مختلف مالياتی، تامين 
اجتماعی، بانکی و نظائر آن فرصت داده شود تا 
بتواند با بازسازی و نوسازی و بازيابی توان خود، 
برای پرداخت معوقات مهيا شوند. در ادامه اين 
رئيس  حسينی؛  مروج  محمد  مهندس  نشست 
هيات مديره انجمن صنايع نساجی ايران نيز با 
اتاق  مشترک  همکاری های  تاريخچه  به  اشاره 
و انجمن خواستار تقويت همکاری های فيمابين 
قاچاق،  شده،  مطرح  سخنان  به  اشاره  با  و  شد 
مستقيم  ماليات های  اصالحيه  اجرای  و  رکود 
صنعت  مشکالت  بزرگترين  را  توليد  بخش  از 
دانست. مروج همچنين با اشاره به تضاد قوانين و 
مقررات از نحوه برخورد سازمان تامين اجتماعی با 
کارفرمايان انتقاد نمود و از جالل پور خواست تا در 
تريبون های مختلف صدای توليدگران را به گوش 
اتاق  رئيس  جالل پور؛  محسن  برساند.  مسئولين 
بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی ايران نيز در 

جمع بندی موضوعات مطرح شده از سوی هيات 
سوابق  به  ايران  نساجی  صنايع  انجمن  مديره 
فعاليت های تجاری و اجتماعی خود اشاره نمود 
و مهمترين هدف اين دوره اتاق را ارتقای جايگاه 
اتاق دانست و از تشکل ها نيز خواست تا در گام 
اول جايگاه واقعی خود را بشناسند و برای رسيدن 
به آن جايگاه تالش کنند. جالل پور استفاده بهينه 
از فرصت های به وجود آمده در تغيير پارادايم های 
بخش  برای  مناسبی  فرصت  را  کشور  اقتصادی 
خصوصی دانست و ضرورت شکل گيری اقتصاد 
با  جالل پور  شد.  يادآور  را  کشور  در  خصوصی 
اشاره به اين موضوع که تحريم ها به مسئولين 
در  نفتی  اقتصاد  و  دولتی  اقتصاد  که  کرد  ثابت 
مقام  ابالغيه  به  نيست،  اتکا  قابل  امروز  اقتصاد 
معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی اشاره 
نمود و نقش تشکل های بخش خصوصی را در 

اين خصوص بسيار مهم دانست. 
جالل پور در جمع بندی مطالب خود به برنامه های 
رکود  از  خروج  برای  اتاق  پيگيری های  و  دولت 
در بودجه سال آتی اشاره نمود و بحث پرداخت 
و  بانک ها  سرمايه  افزايش  و  دولت  بدهی های 
تسهيالت در نظر گرفته شده تا سقف ده هزار 
ميليارد تومان از محل صندوق توسعه ملی و در 
نامه هايی  آيين  تدوين  و  بازار  تحريک  آن  کنار 
رويکردهای  مهمترين  را  صادرات  تشويق  برای 
در  همچنين  دانست.  رکود  با  مبارزه  در  اتاق 
پاسخ به موارد مطرح شده از سوی هيات مديره 
انجمن، جالل پور قول مساعد داد ضمن پيگيری 
تامين  ماليات،  قاچاق،  به  مربوط  مشکالت 
شورای  جلسات  در  رکود  از  خروج  و  اجتماعی 
گفتگو، جلسات دوره ای منظمی را نيز با انجمن 

صنايع نساجی در اين خصوص ترتيب دهد.
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فرصتی برای احيای صنعت ايران در بازارهای بين المللی
صنايع  انجمن  دبيرکل   - رئيس زاده  محمدمهدی 
نساجی ايران- صنعت نساجی را يکی از مغفول ترين 
و  دانست  تحريم  دوران  در  صنـايع  بخش های 
به دليل  را  بين المللی  بازارهای  از  بسياری  گفت: 
تحريم از دست داديم که جايگزينی آنها به آسانی 
اختصاصی  مصاحبه  در  وی  نيست.  امکان پذير 
همايش  برگزاری  به  اشاره  ضمن  نيوز  نساجی  با 
شهرهای  در  ايتاليا  نساجی  ماشين آالت  سازندگان 
تهران، يزد، مشهد و اصفهان توسط سازمان توسعه 
تجارت ايتاليا، انجمن سازندگان ماشين آالت نساجی 
نساجی  صنايع  انجمن  راهنمايی  و  حمايت  و  ايتاليا 
ايران عنوان داشت: اين همايش، اولين گردهمايی 
ايران  در  تحريم ها  لغو  از  پس  ايتاليايی  صنعتگران 
ايتاليا  تجارت  توسعه  سازمان  و  می شود  محسوب 
تمام تالش خود را به عمل آورد تا همايشی درخور 
ما  نمايد؛  برگزار  ايران  نساجی  صنعت  شايسته  و 
بايد  نيز  کشور)  نساجی  انجمن های  و  ( تشکل ها 
نهايت  بين الملل  درحوزه  ارزشمند  فرصت  اين  از 
استفاده را به عمل آوريم و رفت  و آمدهای مستمر 
هيأت های صنعتی و تجاری کشورهای مختلف را به 
دهيم  سوق  ايران  اقتصاد  گسترش  و  توسعه  سمت 
اعضای  بيشتر  مشارکت  نيازمند  زمينه  اين  در  که 
تشکل ها در قالب طرح مطالبات جديد ( و نه صرف 

خريد ماشين آالت) هستيم. 
داشت:  بيان  ايران  نساجی  صنايع  انجمن  دبيرکل 
و  معتبر  صنعتگران  و  توليدکنندگان  از  بسياری 
پس  خدمات  ارائه  نحوه  به  نساجی  شناخته شده 
از  دارند،  انتقاداتی  صنعتی  ماشين آالت  فروش  از 
در  اروپايی  ماشين آالت  سازندگان  برخی  بی مهری 
زمان تحريم گاليه مند هستند و معتقدند که به تعهدات 
خود عمل نکرده اند به نحوی که ماشين آالت چندين 
ميليون يورويی را به صنعتگران ايرانی می فروختند 
پاسخگو  فروش  از  پس  خدمات  ارائه  زمينه  در  اما 
از  حمايت  و  مشتری مداری  موضوع  بنابراين  نبودند 
از  اما  می گرفت  قرار  غفلت  مورد  خريداران  حقوق 
طريق انجمن صنايع نساجی ايران، تمام تالش خود 
ماشين آالت  سازندگان  تا  آورد  خواهيم  عمل  به  را 
ايتاليا،  مانند  اروپايی  مختلف  کشورهای  از  نساجی 
خدمات  ارائه  به  بيشتری  توجه  و...  آلمان  سوئيس، 
پس از فروش به صنعتگران ايرانی نمايند و فقط به 

فروش ماشين آالت بسنده نکنند. 

ماشين آالت  سازندگان  انجمن  از  کرد:  اضافه  وی 
نساجی ايتاليا درخواست کرديم که کمبود نقدينگی 
واحدهای توليدی را در نظر بگيرند و بدانند قدرت 
کاهش  شدت  به  نساجی  بنگاه های  رقابت پذيری 
يافته است از سوی ديگر توليدکنندگانی که به دنبال 
کسب بازارهای جديد هستند بايد رکود شديد بازار 
کاهش  شاهد  صورت  اين  غير  در  بگيرند  جدی  را 

واردات ماشين آالت نساجی به ايران خواهيم بود. 
 ( Buy Back ) متقابل  بيع  شيوه  به  رئيس زاده 
يک سو  از  بک  بای  معامالت  در  که  کرد  اشاره  نيز 
ماشين آالت، تجهيزات توليدی يا يک کارخانه کامل 
صادر  ديگری  کشور  به  عرضه کننده  يک  سوی  از 
می شود و در مقابل ، محصوالتی که به طور مستقيم 
يا غير مستقيم به وسيله همين تسهيالت توليد شده 
بابت تمام يا بخشی از بهای اين تسهيالت ، در مدت 
تا  قرارداد  نوع  اين  می شود.  دريافت  معينی  زمان 
حدودی می تواند از تأثيرات تحريم بکاهد و سرمايه 
نوع  اين  شايد  نمايد.  کشور  وارد  را  تکنولوژی  و 
قرارداد در صنعت نساجی اجرا نشده باشد در حالی که 
بسياری از برندهای صاحب نام در حوزه نساجی دارای 
چنين توانمندی هستند. وی با اشاره به اين مطلب 
سرمايه گذاری  هم چنين  و  متقابل  بيع  پيشنهاد  که 
با  ايران  نساجی  صنايع  انجمن  سوی  از  مشترک 
سازمان توسعه تجارت ايتاليا مطرح شده، از اعضای 
انجمن و تمام صنعتگران و فعاالن صنعت نساجی 
کشور درخواست کرد تا ضمن مطالعه بيشتر در مورد 
اين قبيل فعاليت ها ، در جريان مدل های نوين کسب 

و کار و تجارت بين الملل قرار گيرند. 
به  پاسخ  در  ايران  نساجی  صنايع  انجمن  دبيرکل 
با  بيشتر  ارتباط  برای  انجمن  آيا  که  پرسش  اين 
کشورهای مطرح و قدرتمند نساجی آسيا مانند هند 
و کره جنوبی برنامه هايی مانند برگزاری همايش های 
صنايع  از  يکی  گفت:  خير،  يا  دارد  و...  تخصصی 
توسعه يافته و پيشرو در کره جنوبی، صنايع نساجی 
و  تحريم  دوران  در  کره جنوبی  اين که  ضمن  است 
پساتحريم، حسن نيت خود را به ايران اثبات نموده 
در  خود  اعتباری  خطوط  راه اندازی  به  عالقه مند  و 
رئيس  اخير  سفر  طی  اين که  کما  هستند  ايران 
جمهور کره جنوبی (خانم پارک گئون هی) به کشور 
طرفين  امضای  به  موثری  بسيار  توافق نامه های  ما، 
ايران  با  دوستانه ای  رفتار  که  کشورهايی  رسيد. 

صنعتی،  ديپلماتيک،  روابط  توسعه  خواهان  و  دارند 
استقبال  مورد  بايد  هستند  تجاری  و  اقتصادی 
مزيت  به  توجه  با  و  گيرند  قرار  ايرانی  صنعتگران 
صنعت نساجی کره جنوبی، فرصت های بسيار خوبی 
برای واحدهای نساجی کشور ما مهيا شده است که 

نبايد به سادگی از آن عبور کرد. 
وی در مورد ارتباط با صنايع نساجی هند نيز گفت: 
به گواه برخی اعضای انجمن صنايع نساجی ايران، 
متأسفانه در برخی موارد، شرکت های هندی تعهدات 
قراردادی خود را نسبت به خريداران ايرانی (به ويژه 
مثال  برای  نکرده اند.  رعايت  تحريم ها)  زمان  در 
هندی  شرکت  به  را  هنگفتی  مبلغ  ايرانی  خريدار 
ارسال کرده اما کاال به ايران ارسال نشده است! اين 
پرونده که حالت حقوقی به خود گرفته است در اتاق 

بازرگانی ايران مورد پيگيری قرار دارد. 
داشت:  عنوان  گفت وگو  اين  ديگر  بخش  در  وی 
در  ارز  نرخ  به  توجه  با  تحريم ،  از  پيش  دوران  در 
درصدد  ايرانی  نساجی  صنعتگران  زمانی،  مقطع  آن 
افزايش تعداد واحدهای فعال بودند و به همين دليل 
بر خريد صرف ماشين آالت متمرکز می شدند اما در 
دوران تحريم، رشد واحدهای صنعتی از نظر ميزان 
کرد  طی  نزولی  روند  و...  واردات  حجم  صادرات، 
صنعت  توجه  قابل  سهم  موجود،  آمارهای  طبق  و 

نساجی در کل صنايع کشور روند نزولی پيدا کرد. 
ولی در عين حال تنها بخشی که به طور نسبی موفق 
خوبی  توجيه پذيری  که  شد  خود  جايگاه  حفظ  به 

نسبت به ساير صنايع داشت صنعت نساجی بود. 
رئيـس زاده تصريـح کـرد: ١٢ سـال پيـش، جريـان 
نقدينگـی شـرکت های ايرانـی روند مطلوبی داشـت 
و اعطـای تسـهيالت بـدون مشـکل خاصـی انجـام 
می شـد امـا در حال حاضـر علی رغـم لغـو تحريم هـا، 
هنـوز اتفـاق مثبتـی در مـورد روابط پولـی و بانکی با 
دنيـا رخ نـداده اسـت و حتی اگر ايـن اتفاقات محقق 
شـود آيـا به يک بـاره و ظرف مـدت کوتاهی، صنعت 
نسـاجی ايـران بـه جايگاه قبلـی خود (و فراتـر از آن) 

خواهد رسـيد؟ 
بازار  رکود  و  نقدينگی  کمبود  زاده،  رئيس  به گفته 
نگرانی  و  مانده اند  باقی  خويش  قوت  به  همچنان 
فعاالن صنايع نساجی را دامن می زند اما در همين 
شرايط آمارها از واردات بيش از ٣٠٠ ميليون دالری 

ماشين آالت نساجی خبر می دهند!
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 اخبار انجمن 

با تشديد رکود، بهبود در کار نخواهد بود

رئيس هيات مديره انجمن صنايع نساجی ايران 
با اعالم اين که طی ماه های آغازين سال ۲۰ 
تا ۲۵ درصد از نيروی کار نساجی بيکار شده اند، 
گفت: آدرس و زمان پخش کاالهای قاچاق را 
به مسئوالن مربوطه ارائه کرديم اما هنوز اراده 

جدی برای مقابله با قاچاق وجود ندارد.
محمد مروج در رابطه با صحبت های اخير مقام 
توليد  از  حمايت  لزوم  بر  مبنی  رهبری  معظم 
مشابه  که  کاالهايی  از  استفاده  عدم  و  داخل 
توليد داخلی دارند، اظهار داشت: صنعت پوشاک 
اين روزها اوضاع خوبی ندارد و متأسفانه با توجه 
به تمام پيگيری ها هنوز مورد حمايت جدی قرار 

نگرفته است.
زمان  و  آدرس  حتی  ما  که  اين  اعالم  با  وی 
پخش کاالهای قاچاق را به مسئوالن مربوطه 
جلساتی  تمام  علی رغم  اما  افزود:  کرديم،  ارائه 
وزارت  صنعت،  وزارت  انتظامی،  نيروی  با  که 
اطالعات و سازمان های مربوطه برگزار کرديم 
کاالهای  با  مقابله  برای  جدی  اراده  همچنان 

قاچاق وجود ندارد.
رئيس هيات مديره انجمن صنايع نساجی ايران 

برای  را  خود  تالش   تمام  که  اين  بر  تاکيد  با 
نمی دانيم  اما  داديم  انجام  داخل  توليد  احيای 
مسائل  روزها  اين  گفت:  کجاست؟  کار  مشکل 
جديدی از جمله اصالح قانون ماليات بر ارزش 
واحدهای  تعطيلی  تعداد  تا  شده  باعث  افزوده 
نساجی افزايش يابد. به اعتقاد من قانون ماليات 
خوب است اما بايد ماليات عادالنه دريافت شود. 
نيستند  فاکتور  صدور  به  حاضر  بازاريان  امروز 
با  را  ما  ماليات ها  پرداخت  در  موضوع  اين  و 

مشکالت متعددی مواجه کرده است.
موضوع  به  خود  صحبت های  ادامه  در  مروج 
رکود بازار اشاره کرد و اظهار کرد: دولت اقدامات 
مناسبی را برای کنترل تورم انجام داد اما اين 
به  است.  شده  تمام  رکود  تشديد  قيمت  به  امر 
نحوی که ٤٠ درصد قدرت خريد حقوق بگيران 
کشور کاهش پيدا کرده است. به اعتقاد من تا 
وضعيت  باشد  حاکم  بازار  در  رکود  که  زمانی 

واحدهای توليدی بهبود نخواهد يافت.
به  تمايلی  کسی  ديگر  امروز  کرد:  تصريح  وی 
می دهد  ترجيح  بيشتر  و  ندارد  توليدی  فعاليت 
در  را  خود  منابع  و  کرده  تعطيل  را  خود  کارگاه 

بدون  تا  کند.  سرمايه گذاری  ديگر  بخش های 
و  دريافت  را  پول  سود  ماه  هر  دغدغه ای  هيچ 
ديگر به فکر مشکل کارگر و تامين منابع اوليه 

نباشد.
رئيس هيات مديره انجمن صنايع نساجی ايران 
با اعالم اينکه براساس بررسی های انجام شده 
پوشاک  خارجی  برند   ٨٠ حدودًا  بازار  سطح  از 
که در بازار فعاليت می کنند فقط ٥ برند نماينده 
رسمی شرکت  هستند، گفت: مابقی برندها فاقد 
نمايندگی رسمی بوده و اجناس خود را از طريق 
قاچاق به نام برند اصلی در سطح بازار به فروش 

می رسانند.
مروج تصريح کرد: نکته حائز اهميت اين است 
که بسياری از اين برندها در داخل کشور توليد 
چسبانده  آنها  به  خارجی  مارک  فقط  و  شده 
سوی  از  جدی  عزم  رابطه  اين  در  که  می شود 
حمايت  سازمان  جمله  از  مختلف  سازمان های 
مصرف کنندگان و توليدکنندگان ضروری است.

وی با اعالم اين که عمده پوشاک قاچاق کشور 
جالب  داشت:  اظهار  هستند،  ترکيه  و  دوبی  از 
اين که کاالهای چينی نيز از ترکيه وارد کشور 
می شوند چرا که برخی از محصوالت ترکيه ای 

گران بوده و برای قاچاقچيان به صرفه نيست.
رئيـس هيـات مديـره انجمـن صنايـع نسـاجی 
ايـران بـه معضـل اتيکـت فروشـی در سـطح 
بـازار اشـاره کـرد و گفـت: متاسـفانه تعـدادی از 
اتيکت هـای  خريـد  بـا  داخلـی  توليدکننـدگان 
فـروش  بـه  را  خـود  محصـوالت  خارجـی 
می رسـانند که ايـن موضوع خود آينـده توليدات 

داخلـی را تحـت تاثيـر قـرار می دهـد.
مروج با اعالم اين که طی سه ماه اخير ٢٠ تا 
شده اند،  بيکار  نساجی  کار  نيروی  از  درصد   ٢٥
کارگر  نفر  هزار   ٢٨٨ نساجی  صنعت  در  گفت: 
بيمه ای وجود دارد که در ٣ ماهه امسال رکود 
بازار و ساير مشکالت باعث شده تا حجم زيادی 
از آنها بيکار شوند. به اعتقاد من در اين صنعت 
فقط ٣٥ درصد کارخانجات فعال بوده و مابقی 

تعطيل و نيمه تعطيل هستند.

 رئيس هيأت مديره انجمن صنايع نساجى ايران:
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دبيرکل انجمن صنايع نساجی ايران معتقد است که برای مقابله با قاچاق پوشاک 
و کاالهای نساجی در کشور در سال های گذشته عزم جدی و ملی در کشور وجود 
نداشته است. محمدمهدی رئيس زاده با اشاره به اين که چالش اصلی صنعت و 
صنعت نساجی در حال حاضر رکود و قاچاق است، مي گويد: «قاچاق در صنعت 
پوشاک و نساجی مقوله ای بسيار اثر گذار است که تبديل به پديده ای ضد صنعت 
نساجی در داخل شده است.» او در پاسخ به اين سوال که چرا با وجود چندين سال 
درگيری با قاچاق پوشاک تاکنون در زمينه مبارزه و جلوگيری از قاچاق پوشاک و 
نساجی در کشور نتوانسته ايم موفق باشيم، مي گويد: «مبارزه با قاچاق در هر کااليی 
عزم ملی مي خواهد، مثال در زمينه ميوه که امسال يک کار ضربتی صورت گرفت و 
بالفاصله هم، منشا آن شناسايی شد و اقدامات الزم را دولت انجام داد و در مناطق 
آزاد ورود ميوه را ممنوع کرد و فوری در سطح شهر هم هرچی ميوه قاچاق بود 
جمع آوری شد و اين اقدامات تاثير گذار بودند ولی درباره قاچاق پوشاک و کاالهای 
مربوط به نساجی در اين سال ها هيچ وقت اين عزم وجود نداشته است. او در ادامه 
به برخی از داليل رواج قاچاق پوشاک در کشور اشاره کرده و برای مثال مي گويد: 
«٢٠ تا ٣٠ درصد قاچاق پوشاک به دليل عدم نظارت کافی در مناطق آزاد صورت 
مي گيرد که از آن مبادی وارد سرزمين مي شود و بخشی نيز به مصوبات سياسی 
دولت باز مي گرد مثال در مورد مرز نشينان و ته لنجی ها که مجاز هستند ميزانی 
کاال از جمله پوشاک وارد کنند زيرا در آن مناطق اشتغال دچار مشکل است و دولت 
يک شرايطی را ايجاد کرده است و اين صدمه زده به صنعت پوشاک و نساجی و 
صنايع ديگر؛ البته دراين زمينه کارهايی برای اصالح از سوی دولت صورت گرفته 

است که بايد منتظر اقدام و تاثيرات آن باشيم.»
رئيس زاده در ادامه به از بين بردن عوامل رکود در کشور هم اشاره و تاکيد مي کند و 
مي گويد: «برای رونق توليد و ايجاد اشتغال پايدار که مهم ترين چالش کشور است 
بايد روی عوامل ايجاد رکود کار شود و جلوی گسترش آن گرفته شود البته اين 
مسئله تدريجی است و فوری نمی شود انتظار داشت به نتيجه برسد ولی بايد کار 
شروع شود.» دبيرکل انجمن نساجی با اشاره به اين که دولت در اين زمينه قدم های 
مثبتی برداشته است، مي گويد: «برای مقابله با رکود و خروج از آن بايد يک سری 
رفتارهايی نه تنها از سوی دولت که از سوی تمام قوا در کشور صورت گيرد تا به 
حل رکود منجر شود.» او در ادامه مثال هايی را هم مطرح مي کند و مي گويد: «مثال 

در دوران رکود بايد رفتارهای مالياتی با توليدکنندگان متفاوت باشد.»
او همچنين به دستاوردهای برجام و حمايت تمام گروه ها از آن و کنار گذاشتن 
اختالفات داخلی تاکيد مي کند و مي گويد: «اختالفات داخلی حتی مي تواند باعث 
سو استفاده خارجی ها شود بايد وحدت ملی درباره دستاوردهای برجام داشته باشيم تا 
بتوانيم بيشترين استفاده را از شرايط جديد بکنيم و اختالف ها را به دورن اتاق ها برده 
و با بحث های کارشناسی حل کنيم. اين برجامی که اين قدر برای آن تالش شده 
است نبايد هر روز از سوی کسی در داخل زير سوال برده شود زيرا در اين شرايط 
شاهد سنگ اندازی های خارجی ها و آمريکايی ها خواهيم بود؛ آن ها وقتی مي بينند 

که در داخل چالش وجود دارد و وحدت نيست اين اقدامات را صورت مي دهند.» 
به گفته او اگر اين اقدامات صورت گيرد در شش ماهه دوم سال جاری مي توانيم 

شاهد خروج رکود باشيم و اگر نشود شرايط بدتر هم خواهد شد.

بايد عزم ملی برای مقابله با قاچاق پوشاک در 
کشور وجود داشته باشد

دبيركل انجمن صنايع نساجى ايران:

مناطق آزاد تجاری از کارکرد اصلی شان در اقتصاد فاصله دارند
نمايندگان  هيئت  عضو  اسدی  کيميايی  احمد 
اتاق تهران و فعال صنعت نساجی در گفت و 
گو با سايت خبری اتاق تهران درباره واردات 
توليد  بر  آن  تاثير  و  آزاد  مناطق  از  پوشاک 
داخل گفت: ما نمی توانيم روی واردات پوشاک 
بطور  اما  بگذاريم  قاچاق  اسم  آزاد  مناطق  از 
کلی واردات بيش از اندازه اين مناطق صنعت 

پوشاک ايران را تحت تاثير قرار  می دهد.
است  اين  آزاد  مناطق  فلسفه  گفت:  کيميايی 
که از توليد داخل حمايت کند. مناطق آزاد بايد 
محلی برای تاسيس بخش های توليد و ايجاد 

فرصت های شغلی باشد و صرف تبديل شدن 
آن به معبری برای واردات از ويژگی توسعه ای 

آن  می کاهد.
گفت:  تهران  اتاق  نمايندگان  هيئت  عضو 
واردات  برای  محلی  ايران  آزاد  مناطق 
کاالهـای ساخته شده است و هيچ کمکی به 
اشتـغال و توليد نمی کند اما با توجه به اينکه 
می شود  گرفته  گمرک  توسط  اندکی  تعرفه 
دارد  وجود  آن  از  دسترسی  قابل  آمارهای  و 
در  گذاشت.  آن  روی  قاچاق  اسم  نمی توان 
در  فعاليت  برای  شرکت ها  برخی  حاضر  حال 

مناطق آزاد مجوز گرفته اند و البته تعداد آن ها 
محدود بوده است اما هنوز وارد مرحله توليد 
واردکننده  چنان  هم  آزاد  مناطق  و  نشده اند 

کاالی ساخته شده اند.

احمدكيميايى اسدى، عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران : 
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 اخبار انجمن 

حلقه مفقود در اقتصاد كشور ما بخش پنهان اقتصاد است

انجمن  مديره  هيأت  عضو  آهنگريان  محسن 
صنايع نساجی ايران در ارتباط با موضوع ماليات 
و صنعت نساجی به خبرنگار نساجی نيوز گفت: 
فعاالن صنعت نساجی خواستار اين نيستند که 
ماليات نپردازند اما عالقمند هستند مالياتی که از 
آنها مطالبه مي شود در چارچوب موازين قانونی 
باشد و متناسب با شرايط موجود تشخيص داده 

شده و مطالبه گردد. 
رويه هايی  مالياتی  رسيدگی های  در  متاسفانه 
وجود دارد که جدای وضعيت اقتصادی سال ها 
و ادوار مختلف آن واحد اقتصادی است. معموال 
صنعت  در  فقط  نه  آنهم  شرکت  يک  برای  اگر 
پرونده  يک  صنايع،  همه  در  بلکه  نساجی 
مؤدی  يک  برای  حدنصاب  عنوان  به  مالياتی 
برای  سال،  آن  شود.  داده  تشخيص  مالياتی 
قرار  پايه  سال  ماليات  به  رسيدگی کنندگان 
مي گيرد و تصورشان بر اين است که سال های 

افزايش  نسبتی  يک  با  مؤدی  درآمد  هم  بعد 
بيشتری  ماليات  بايد  آن  با  متناسب  و  مي يابد 
بپردازد. اما اتفاقی که در عالم واقع در اقتصاد و 
صنعت و بخصوص صنعت نساجی رخ مي دهد 
با  نساجی  صنعت  است.  آن  از  جدای  چيزی 
بيشتر صنايع در ارتباط است و سطح گسترده ای 

از صنايع مختلف را پوشش مي دهد.
اين عضو مطلع در مسائل مالياتی انجمن صنايع 
طبق  که  مالياتی  افزود:  ادامه  در  ايران  نساجی 
قانون بر اساس استانداردهای اصولی وضع شود و 
متناسب با شرايط اقتصادی که واقعا برای مؤدی 
اتفاق افتاده است مطالبه شود برای هيچ يک از 
مؤديان مشکل ساز نيست. بلکه مشکل از آنجا 
رسيدگی  برای  مسئولی  وقتی  که  مي شود  آغاز 
می کند  مراجعه  واحدها  به  ماليات  تشخيص  و 
مستقل از اتفاقات سال گذشته واحدها، ماليات را 
برآورد مي کند. مشکل اين است که کارشناسانی 
اقتصادی  واحدهای  به  ماليات  برآورد  جهت  که 
مراجعه مي کنند تنها احساس مسئوليت سازمانی 
خود را در نظر مي گيرند. درحاليکه ما بارها به آنها 
متذکر شده ايم که در کنار حفظ رسالت سازمانی 
داشته  توجه  نيز  خود  اجتماعی  رسالت  به  خود 
باشند. چرا که در همه جای دنيا در شرايط رکود، 
ترجيحات  سری  يک  حاکميت،  بخش  و  دولت 
و تخفيفات و تسهيالتی را برای واحدها در نظر 

مي گيرند.
پيش بيني  ماليات  در  تقسيط  موضوع  قانون  در 
جرائمی  نيز  تقسيط  موضوع  در  اما  است.  شده 
نرخ  و  است  شده  گرفته  نظر  در  مؤديان  برای 
در  تاخير  بابت  که  است  درصد   ٢/٥ ماهی  آن 
پرداخت ماليات، جريمه از مؤدی دريافت مي شود. 
هرچند که در مراحل مختلف بخشودگی هايی هم 
در ارتباط با اين جرايم پيش بيني شده است. به 
تشخيص  ماليات  همه  مؤدی  اگر  مثال:  عنوان 
درصد   ٨٠ تا  می تواند  بپذيرد،  عينًا  را  شده  داده 
جرايم را بخشودگی دريافت کند. اما اگر اعتراض 
کند و در مراحل بعدی مالياتش قطعی شود ٦٠ 

درصد از اين بخشودگی را از دست مي دهد. 
در  مي تواند  دولت  گفت:  ادامه  در  آهنگريان 

را  صنعت  يک  خاص  وضعيت  که  مقاطعی 
آن  در  که  افرادی  همه  برای  می کند  مالحظه 
رشته صنعتی فعال هستند اعالم کند که برای 
بخشوده  آنها  ماليات  درصد   ٥٠ سال  سه  يا  دو 
و  جريمه  بدون  را  ماليات  تقسيط  يا  و  مي شود 
از  خروج  برای  بگيرد.  نظر  در  زمانی  محدوديت 
رکود و حمايت از توليد و کنترل تورم نياز است 
قابليت  که  حمايتی  سياست های  سری  يک  که 
اجرا داشته باشند در نظر گرفته شود. اما متاسفانه 
سياست های عنوان شده گاهًا قابليت اجرا ندارند.

در حال حاضر در استان های مختلف، برخی از 
توجيه  آنها  جرائم  و  ماليات  به  باتوجه  بنگاه ها 
اقتصادی برای ادامه کار را ندارند و بطور کلی 
برخی  دليل  به  نساجی  صنعت  حاضر  حال  در 
دارد.  شکننده ای  وضعيت  زيرساختی  مشکالت 
ناگوار  اتفاقات  کننده  تکميل  نيز  موضوع  اين 
زيان  به  مجموع  در  که  است  توليد  در  ديگر 
دنيا  کشورهای  اکثر  در  است.  کشور  صنعت 
را  ترجيحی  نرخ های  دولت،  که  است  متداول 
اعمال مي کند و يا سياست های تعرفه ای در نظر 
دوره ای  برای  ماليات  موضوع  در  يا  و  مي گيرد 

معافيت مالياتی اعمال مي کند.
از  يکی  افزود:  ادامه  در  آهنگريان  محسن 
مواردی که در حال حاضر مسئله را کمی حاد 
کرده است و موضوع ماليات هم در کنار آن قرار 
است  کرده  چندان  را دو  مشکل  و  است  گرفته 
حوزه  در  که  مسائلی  به  توجه  با  که  است  اين 
نفت بوجود آمده است، دولت را مجاب کرده تا 
دهد.  افزايش  را  خود  مالياتی  درآمدهای  سهم 
از  بايد  ماليات  اين  که  است  اين  مهم  نکته  اما 
چه کسی و در چه بازه زمانی اخذ شود؟ آيا بار 
مالياتی بطور يکسان و متناسب بين همه جامعه 
و همه بنگاه های اقتصادی و بخشهای مختلف 

اقتصاد، توزيع شده است يا خير؟
و  بازرگانی  بخش  ما،  کشور  فعلی  اقتصاد  در 
اما  است.  برخوردار  مثبتی  ويژگيهای  از  واردات 
و  فرهنگ  و  اشتغال  موضوع  به  باشد  قرار  اگر 
کمک به سطح عمومی درآمدها و رفاه اجتماع 
توجه شود بايد به امر توليد توجه ويژه ای داشته 

عضو هيأت مديره انجمن صنايع نساجى ايران:
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کشور  در  هم  بازرگانی  بخشهای  البته  باشيم. 
دارای اهميت است. اما در شرايط فعلی بايد به 

بخش توليد اهميت ويژه ای داده شود.
مشکالت  از  ديگر  يکی  به  ادامه  در  آهنگريان 
گفت:  و  کرد  اشاره  نساجی  بخش  صنعتگران 
مانند  قانون  مفاد  برخی  در  که  قانونی  تکاليف 
ماده ١٦٩ آورده شده است خارج از حيطه مؤديان 
ناگزير  خود  فعاليت  دوره  طول  در  مؤدی  است. 
فروش  و  خريد  و  معامالت  سری  يک  انجام  از 
است. ديده شده است که در رسيدگی هايی که 
دو يا سه سال بعد چه در حوزه ماليات بر ارزش 
انجام  عملکرد  بر  ماليات  حوزه  در  چه  و  افزوده 
مي شود عنوان شده است، معامالتی که صنعتگر 
با يک شخص انجام داده است قابل قبول وزارت 
دارايی نيست و آن شرکت در ليست سياه قرار 
دارد و صنعتگر بايد حجم قابل مالحظه ای ماليات 
را پرداخت تضامنی در اصل ماليات و همچنين 
پرداخت جرايم سنگين مالياتی را بر عهده بگيرد.

اعضای  سوی  از  مشکلی  هرگاه  افزود:  وی 
مطرح  انجمن  در  ايران  نساجی  صنايع  انجمن 
مي شود، انجمن با دستگاههای دولتی و اعضای 
شورای  مجلس  معدن  و  صنعت  کميسيون 
اسالمی ارتباط برقرار مي کند. شورای گفتگوی 
دولت با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی هم در 

اين راستا همکاری های زيادی انجام داده اند.
يک  طرح  تنها  مدير  يک  هنر  وی  اعتقاد  به 
مشکل نيست. بلکه مدير اليق بايد راهکارهای 
حل مشکالت را نيز ارائه دهد. البته در انجمن 
صنايع نساجی پيشنهادات خوبی را در اين راستا 

ارائه شده است.
وی در بخش ديگری از سخنانش گفت: اين نکته 
بايد  خود  بودجه  کسری  جبران  برای  دولت  که 
درآمد مالياتی خود را افزايش دهد يک امر طبيعی 
کجا  از  ماليات  اين  تامين  منبع  اينکه  اما  است. 
باشد اهميت زيادی دارد. ماليات را بايد از کسی 
گرفت، که بايد از او ماليات گرفته شود نه از آنکه 
مي توان گرفت. زمانيکه يک شرکت توليدی که 
و  خريد  ميزان  و  فعاليت  حيطه  و  استقرار  محل 
فروش و همه اطالعات آن شفاف است طبيعی 
است که برای اخذ ماليات اول به سراغ او مي آيند.
جای  همه  در  مالياتی  نظامهای  و  سيستم ها 
دليل  به  اما  است.  اظهاری  خود  اساس  بر  دنيا 
سيستمهای اطالعاتی جامع و کاملی که وجود 
نمايند.  اظهار  واقع  خالف  نمی توانند  افراد  دارد 

به  نيز،  مالياتی  نظارت  دستگاههای  نگاه  از 
آنها  به  دارند  سالم  توليد  که  صنعتگری  عنوان 
شود.  ثابت  آن  خالف  آنکه  مگر  مي شود  نگاه 
مسئولين  رويکرد  ما  کشور  مالياتی  نظام  در  اما 
رسيدگی کننده به اين امر کامال برعکس است و 
معموال به اظهارنامه مؤدی هيچ اعتمادی وجود 
ندارد. مگر آنکه در مراحل مختلف رسيدگی و 
که  کند  حق  احقاق  بتواند  مؤدی  نظر،  تجديد 
توليد  برای  هزينه  و  وقت  صرف  مستلزم  اين 
با  ارتباط  در  توليدکننده  وقتی  اما  است.  کننده 
اين موارد آسوده خاطر باشد مي تواند به نوآوری 
سرمايه  و  زمان  و  کند  فکر  بهروری  افزايش  و 
خود را مصروف موضوعاتی مي کند که از لحاظ 
اقتصاد کالن مي تواند برای جامعه يک خروجی 

مثبت داشته باشد.
آهنگريان در ادامه بحث ماليات گفت: متاسفانه 
بخش پنهان اقتصاد کشور ما از پرداخت ماليات 
که  بخش  آن  از  تنها  دولت  و  مي کند  فرار 
مي تواند ماليات مي گيرد نه از آن بخش که بايد 
مالياتی  جديد  قانون  در  مکانيزمی  البته  بگيرد. 
روزنه های  حدودی  تا  که  است  شده  پيش بيني 
فرار از ماليات بخش پنهان اقتصاد در آن بسته 

شده است.
ضد  عملکرد،  بر  ماليات  دنيا  در  حاضر  حال  در 
ثروت شناخته شده است و اگر يک مجموعه ای 
بر  بايد  دولت  تاکيد  باشد  داشته  توسعه  قصد 
روی مکانيزم ماليات بر ارزش افزوده و ماليات 
بر مصرف باشد. نظام ماليات بر ارزش افزوده در 
کشور ما نتوانسته است به شکل صحيح به همه 
تنها  و  يابد  دسترسی  توليد  زنجيره  حلقه های 
دارد  قرار  زنجيره  اين  ميان  در  که  توليدکننده 

ناگزير به پرداخت ماليات است.
بر  ماليات  درصد   ٩ کرد  اضافه  همچنين  وی 
ارزش افزوده در فروش برای يک توليد کننده 
بسيار باال است.در بخش توليد اگر يک واحدی 
موقع  به  بتواند  و  باشد  داشته  موفق  توليد  که 
تامين منابع کند و مشتری داشته باشد و بتواند 
کاالی خود را به فروش برساند در بهترين حالت 
مي تواند ٥ تا ١٠ درصد سود کند. درحاليکه برای 
توليد کننده ٩درصد ماليات بر ارزش افزوده در 
نظر گرفته شده است. ٩ درصد از فروش يعنی 
تا  ماليات  اين  اگر  کننده.  توليد  يک  سود  کل 
توليدکننده  سود  نيابدکل  تسری  مصرف کننده 

بابت ماليات بر ارزش افزوده از دست مي رود.

هر نظام مالياتی که نتواند از ابتدا تا انتهای يک 
زنجيره را پوشش دهد آن سيستم عمال کارآيی 
الزم را ندارد. در مبدا ورودی توليد کننده برای 
ارزش  بر  ماليات  است  ناگزير  اوليه  مواد  ورود 
فروش  بخش  در  اما  کند.  پرداخت  را  افزوده 
بسياری از مصرف کننده ها اعتقادی به پرداخت 
که  هنگامی  و  ندارند  افزوده  ارزش  بر  ماليات 
از  اصناف  از  برخی  مي شود  اصناف  وارد  کاال 

ماليات معاف مي شوند. 
در حال حاضر در سطح شهر تقريبا از هر صد 
مجهز  که  دارد  وجود  فروشگاه  يک  فروشگاه، 
اين  ميباشد.  ماليات  دريافت  نظام  صندوق  به 
يعنی  زنجيره،  اين  آخر  مرحله  در  بايد  صندوق 
جايی که مشتری کاالی نهايی را برای مصرف 

تهيه مي کند قرار گيرد.
محسن آهنگريان اضافه کرد: در پروسه نساجی، 
ماده پترو شيمی به الياف و الياف به نخ و نخ به 
پارچه و پارچه به محصول نهايی تبديل مي شود 
و در اين ميان مصرف کننده نهايی بايد ماليات 
را پرداخت نمايد. منطق اين قانون مالياتی اين 
است که آن کسی که توليد ثروت مي کند نبايد 
پرداخت  را  ماليات  بايد  کسی  و  بپردازد  ماليات 

کند که از صنايع کشور استفاده مي کند.
طراحی  مکانيزمی  بايد  که  است  اين  بر  توقع 
شود که در يک زنجيره توليد از همه حلقه های 
ماليات  کل  بار  و  شود  اخذ  ماليات  زنجيره  اين 
به دوش يک حلقه نباشد و دولت بايد مکانيزم 
انتقال ماليات تا آخرين حلقه زنجيره را تکميل 
تحميل  مالياتی  فشار  ميانی  حلقه  به  که  کند 
نشود و توليد کننده ميانی هم موقتا تا تکميل 
اين سيکل، از ماليات معاف شود تا رمقی برای 

توليد داشته باشد.
کشور  در  موجود  رکود  با  ارتباط  در  آهنگريان 
توليد  مختص  تنها  رکود  حاضر  حال  در  گفت: 
است.  رسيده  مصرف کننده  به  و  نيست  کننده 
که  گردد  برمی  بازار  به  رونق  صورتی  در  تنها 
بخش  در  صحيح  مکانيزم  وجود  بر  عالوه  که 
وجود  خريد  قدرت  هم  تقاضا  بخش  عرضه، در 
در  مفقود  حلقه  حاضر  حال  در  باشد.  داشته 
اقتصاد کشور ما بخش پنهان اقتصاد است. يعنی 
افرادی که هيچ شخصيت حقوقی ثبت شده ای 
مالی  گردش  مالحظه ای  قابل  حجم  و  ندارند 
دارند، تحت هيچ شرايطی قابل پيگيری نيستند 

و ماليات هم پرداخت نمی کنند.
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نساجی  صنعت  موضوع  با  علمی  وگوی  گفت  برنامه 
ايران و با حضور مهندس محمد کاظم عميد معاونت 
فنی انجمن صنايع نساجی ايران، دکتر علی اکبر مرآتی 
استاد دانشگاه و رئيس پژوهشکده مواد و فناوری های 
پيشرفته در نساجی دانشگاه امير کبير و مهندس مجيد 
نامی مدرس دانشگاه و عضو هيئت مديره اتحاديه توليد 

و صادرات نساجی و پوشاک ايران روانه آنتن شد.
مهندس محمد کاظم عميد در ابتدا به تاريخچه صنعت 
نساجی در ايران اشاره کرد و گفت: بر اساس نوشته ها 
و گفته ها قدمت فرش دست بافت که بخشی از نساجی 
نام  اين  به  را  ايران  دنيا  و  است  طوالنی  بسيار  است، 
مي شناسند زيرا پايه و اساس فرشی که در دنيا است از 

صنعت نساجی ايران است.
خاطرنشان  ايران  نساجی  زياد  قدمت  به  اشاره  با  وی 
کرد: در موزه های مختلف، فرش های ايرانی خودنمايی 
که  اوليه ای  مواد  عمدتا  پيش  سال  صد  چند  مي کند. 
از  مي شد،  استفاده  بافت  دست  فرش های  توليد  برای 
مي شد  انجام  دستی  صورت  به  نيز  عمدتا  و  بود  پشم 
همانند رنگرزی آن که با رنگ طبيعی انجام مي گرفت.

به  اشاره  با  ايران  نساجی  صنايع  انجمن  فنی  معاونت 
فرش  خامه  توليد  برای  صنعتی  واحدهای  راه اندازی 
زمان های  در  داشت:  اظهار  اصفهان  در  بافت  دست 
بعد تار و پود فرش ها به واحدهای صنعتی آمد يعنی 
توليد نخ چله فرش در واحدهای ريسندگی انجام شد 
که اين نخ ها عمدتا از پنبه بودند. برای اينکه اين نخ 
را توليد کنند احتياج داشتند، پنبه را به عنوان مواد اوليه 
در واحدهای ريسندگی تبديل به نخ کنند و سپس آن 
مي شدند،  بسته  قالی  دار  روی  بر  که  چله هايی  در  را 

استفاده کنيم.
در  مان  گذاری  سرمايه  عمده  کرد:  خاطرنشان  وی 
اين  در  گرفت.  صورت  سال ٥٠  از  بعد  تقريبا  نساجی 
دوره واحدهای پيشرفته ای در بخش های  ريسندگی، 
بافندگی و هم رنگ رزی و چاپ و تکميل در کشور 
واحدهايمان،  عمده  انقالب  از  قبل  تا  شد.  ايجاد 
از  خيلی  شد  که  انقالب  بود.  خصوصی  واحدهای 
و  گرفت  قرار  دولت  پوشش  تحت  بزرگ،  واحدهای 
اين  کردن  اداره  در  که  مديريتی  ضعف های  علت  به 
قيمت  و  کارگر  انبوه  با  واحدهايمان  داشتيم،  واحدها 
تعطيلی  به  تقريبا  شدند  محبور  باال،  خيلی  شده  تمام 
شوند. واگذار  خصوصی  بخش  به  يا  شوند  کشيده 

عميد به دوران قبل از انقالب اشاره کرد و افزود: حدود 

١٥ سال قبل در ارتباط با 
نساجی،  حوزه های  کليه 
خوبی  خيلی  وضعيت 
نخ های  توليد  در  داشتيم. 
خوبی  جايگاه  نيز  پنبه 
داشتيم به طوری در سال 
٥٣ پنبه توليدی مان ٢٥٥ 
رقم  اين  که  بود  تن  هزار 
در حال حاضر به حدود ٥٠ 

هزار تن رسيده است.
نامی  مجيد  مهندس 

مدرس دانشگاه در ادامه در خصوص وضعيت کنونی 
صنعت نساجی اظهار داشت: در طول ساليان گذشته و 
در يک برهه ای به دليل تغييرات ساختاری و مديريتی 
گرفت،  صورت  نساجی  بزرگ  شرکت های  در  که 
خصوصی  شرکت های  شديم.  بازار  در  خال  يک  دچار 
واگذار  دولتی  بخش های  به  پيشرفته  بسيار  و  بزرگ 
شدند و به دليل سوء مديريت ها اين شرکت ها کم کم 
در  شوند  کيفيتی  و  تکنولوژيکی  فنی،  مشکالت  وارد 
بوديم. قدرتمند  بسيار  نظر  هر  از  زمانی  در  که  حالی 

وی افزود: از کارخانجات بسيار بزرگی مانند چيت ری 
و بافکار بايد نام ببريم که يکی پس از ديگری به دليل 
سوء مديريت ها و مشکالتی که در زمينه نو سازی و 
معضالت  دچار  داشتند،  تکنولوژيکی  نظر  از  بازسازی 

گسترده ای شدند.
وی از فعال شدن بخش خصوصی در صنايع نساجی بعد 
از طی چند سال گفت و عنوان داشت: با حمايت هايی 
که در سال های مختلف از اين صنايع انجام شد، يک 
بخش خصوصی قوی ولی نه به بزرگی آن مقياسی که 
بود، شکل گرفت و رشد کرد. يک زمانی صنعت نساجی 
ما دولتی بود ولی االن بيش از ٩٥ درصد صنايع نساجی 
و پوشاک ايران کامال خصوصی هستند و آن ٥ درصد 

هم تحت مالکيت بعضی بانک ها هستند.
عضو هيئت مديره اتحاديه توليد و صادرات نساجی و 
پوشاک ايران، صنايع نساجی که در بخش خصوصی 
کار مي کنند را موفق دانست و بيان داشت: البته حمايت 
چندانی از اين صنايع نمی شود ولی با اين وجود توانسته 
زيادی  موفقيت های  به  صادرات  و  توليد  زمينه  در  اند 

برسند.
نساجی  صنعت  مختلف  بخش های  به  اشاره  با  وی 
را  پوشاک  صنايع  تا  خانگی  کاالی  از  نساجی  گفت: 

در برمي گيرد و به همين جهت گستردگی بسيار زيادی 
دارد. آن ذهنيت درباره صنايع نساجی که گفته مي شود 
وضعيت خوبی ندارد، به دليل سابقه ای است که از آن 
دوران به ارث رسيده است ولی امروز به دليل خصوصی 
شدن، وضعيت مناسب تری پيدا کرده اند به ويژه اگر از 

طرف حاکميت حمايت شوند.
دکتر علی اکبر مرآتی استاد دانشگاه در ادامه به تعريف 
صنعت نساجی پرداخت و اظهار داشت: صنعت نساجی 
و پوشاک يکی از رشته صنعت های کليدی کشورهای 
مختلف بوده و است که ريشه و اساس توليد جوامع است. 
در ايران اين صنعت صرفه جويی ارزی و ارز آوری قابل 
توجهی دارد که با شتاب قابل توجهی، اهدافی که از قبل 

برای آن تعريف مي شود را  به دست مي آورد. 
وی صنعت نساجی را يکی از راهکاری توسعه صنعتی 
کشور دانست و عنوان داشت: اين صنعت با مشارکت ٩٩ 
درصدی بخش خصوصی اداره مي شود. اين تحقيقات 
بر اساس پژوهش ها روز است و اگر اين تحقيقات انجام 

نشود، اتفاقات بدی برای اين صنعت مي افتد.
گفت:  صنعت  اين  به  توجه  لزوم  داليل  درباره  مرآتی 
در سياست های کلی ابالغی رهبر انقالب در خصوص 
اقتصاد مقاومتی، از ٢٤ بند اعالم شده، ١٣ بند آن را 
نساجی و پوشاک به طور مستقيم در بر مي گيرد. در 
اين ١٣ بند به کلماتی نظير دانش بنيان بودن، بهره 
وری، کارآفرينی، ارتقاء کيفيت، رقابت پذيری در توليد، 
افزايش صادرات و ارزش افزوده بر مي خوريم. رئيس 
نساجی  در  پيشرفته  فناوری های  و  مواد  پژوهشکده 
دانشگاه امير کبير با تاکيد بر دانش بنيان کردن اين 
صنعت بيان داشت: اين مهم با توجه به پژوهش هايی 
دست  به  و  مي دهد  رخ  باشد،  کاربردی  مي تواند  که 

مي آيد.

 اخبار انجمن 

صنعت نساجی خصوصی وقوی در کشورفعال است
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براساس اعالم دفتر مطالعات آماری و راهبردی 
گمرک  آمار  با  مطابق  نساجی  صنايع  انجمن 
نخست  ماه  دو  طی  ايران  اسالمی  جمهوری 
سال ١٣٩٥، کل صادرات صنايع نساجی کشور 
با احتساب رنگ، ماشين آالت و فرش دستباف 
بالغ بر ١٢٣/٣ ميليون دالر بوده که در مقايسه 
درصدی   ٢٨ رشد  گذشته  سال  مشابه  مدت  با 
داشته است. صادرات محصوالت صنايع نساجی 
فرش  و  ماشين آالت  رنگ،  احتساب  بدون 
با  برابر  سالجاری  نخست  ماه  دو  طی  دستباف 
٨٠/٨٩ ميليون دالر بوده که در مقايسه با مدت 
مشابه سال ٩٤ رشد ١٤ درصدی داشته است. 

دالری  ميليون   ٣٣/٩ صادرات  با  کفپوش  انواع 
با رشد ١٢ درصدی نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته، صدرنشين صادرات محصوالت نساجی 

بوده است.
براساس اين گزارش عمده ترين اقالم صادراتی 
پس از کفپوشهای نساجی طی اين مدت از نظر 
ارزش  به  نخ  انواع  از:  عبارتند  ترتيب  به  ارزش 
 ٨/١ ارزش  به  الياف  انواع  دالر،  ميليون   ١١/٤
ميليون  ارزش ٥/٧  به  پارچه  انواع  ميليون دالر، 
دالر و انواع پوشاک به ارزش ٤/٢ ميليون دالر. 

ايران  اسالمی  جمهوری  گمرک  آمار  براساس 
واردات  کل   ١٣٩٥ سال  نخست  ماه  دو  طی 
رنگ  و  ماشين آالت  احتساب  با  کشور  نساجی 
با افت ١٩ درصدی برابر با ٢٠٦/٥ ميليون دالر 
بدون  کشور  نساجی  صنايع  واردات  است.  بوده 
به  سال  اين  در  ماشين آالت،  و  رنگ  احتساب 
رقم ١٦٥/٥ ميليون دالر بوده که در مقايسه با 

سال گذشته ٣ درصد افت داشته است. 
در دو ماه نخست سالجاری، واردات انواع الياف 
بالغ بر ٤٥/٣ ميليون دالر بوده که در مقايسه با 
واردات ساير محصوالت نساجی در رتبه نخست 
با  پارچه  واردات  آن  از  پس  است.  گرفته  قرار 
اختالف جزئی نسبت به واردات الياف و به ارزش 

٤٤/٣ ميليون دالر در رتبه بعدی قرار دارد. 
مشابه  مدت  به  نسبت  پارچه  و  الياف  واردات 
سال گذشته به ترتيب افت ٣٤ درصدی و رشد 
ارزش  به  نخ  واردات  است.  داشته  درصدی   ٢٥
٣١/٧ ميليون دالر پس از الياف و پارچه بيشترين 

گزارش آمار واردات و صادرات کل کشور طی دو ماه نخست سال ۱۳۹۵ 
تهيه و تنظيم: دفتر مطالعات آماری و راهبردی انجمن صنايع نساجی ايران

رشد نسبت به مدت مشابه مبلغواردات
سال 93

۱۳/۳۵-٪۱۶,۳۴۴- کل 

۳-٪۲165/5- صنايع نساجی

۳- صنايع نساجی با احتساب فرش دستباف، رنگ و 
۱۹-٪۲۰۶/۵ماشين آالت

رشد نسبت به مدت مشابه سال 94مبلغصادرات غيرنفتى

۱۴٪180/9- صنايع نساجى

2- صنايع نساجى با احتساب فرش دستباف، رنگ و 
۲۸٪123/3ماشين آالت

آمار صادرات صنعت نساجی و پوشاک طی دو ماه نخست سال ١٣٩٥ (واحد: ميليون دالر)

آمار واردات صنعت نساجی و پوشاک طی دو ماه نخست سال ١٣٩٥ (واحد: ميليون دالر) 

داشته  نساجی  محصوالت  ميان  در  را  واردات 
نخست  ماهه  دو  به  نسبت  آن  مقدار  اما  است. 

سال ٩٤ افت ٢٠ درصدی داشته است.

الزم به ذکر است که گزارش کامل آمار واردات و 
صادرات طی دو ماه نخست سال ٩٥ در سايت انجمن 

صنايع نساجی ايران درج گرديده است.
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 اخبار انجمن  ؟؟؟ 

رديف
شرح

كشور طرف معامله
ش دالري

ارز

١
ک)

انواع الياف به جز پنبه (ابريشم،پشم، كنف، انواع الياف مصنوعی و سنتتي
چين، آلمان، ازبکستان، امارات، تايوان، ترکيه، هند، کره 

۴۵,۳۴۲,۴۴۲

٢
پنبه

امارات، ترکيه، تاجيکستان، ازبکستان
۱۵,۱۳۰,۷۳۱

٣
انواع نخ (ابريشم، پنبه،كنف، پشم، انواع الياف مصنوعی، نوار،، قيطان، بند، طناب، ريسمان)

ترکيه، هند، چين، کره، امارات، آلمان 
۳۱, ۶۷۳,۱۳۹

٤
انواع پارچه به جز تعرفه چادرمشکی(ابريشم، پشم، پنبه، الياف مصنوعی، تارو پودي، گازباف، توربافي، كتان، كشباف، دانتل، حوله اي، 

مخمل، نمد)
امارات، ترکيه، چين، هند، آلمان، ايتاليا

۴۴,۲۷۵,۷۳۸

٥
پارچه چادر مشكي

امارات، چين
۱۱,۳۰۷,۴۲۷

٦
س شنا)

س زير، كاله، شال، پالتو، ژاكت، لبا
س مردانه و زنانه و نوزاد، ورزشي، جوراب، لبا

ك (لبا
انواع پوشا

س
چين، ترکيه، امارات، آلمان، فرانسه، اسپانيا، سوئد، ايتاليا، سوئي

۳,۷۱۷,۱۳۴

٧
ش ماشيني و موكت)

ش ها (فر
انواع كفپو

امارات، چين، ايتاليا
۲,۰۵۴

٨
ك، نمدي)

انواع پتو (سفري، راشل، مين
ترکيه، امارات، چين

۶۷,۱۸۳

٩
انواع عالقبندي (گلدوزي، قالب دوزي)

چين، کره، امارات، قطر
۴۵۳,۸۹۳

١٠
ک و پرز و آوات الياف، برچسب و نشان، جوال، كيسه، پرده كركره، پوششهاي ديواري، كف شورها، دستمال تزئيني، 

ساير منسوجات (کر
س و باندهاي ساده و غيره)

روتختي، تسمه نقاله، فتيله، چادر، اشياءشستشويي توالت و آشپزخانه، كمربند و بند لبا
آلمان، ايتاليا، فرانسه، چين، ترکيه، امارات، هند، کره

۱۳,۵۳۶,۵۰۳

گ
جمع كل واردات بجز ماشين آالت و رن

۱۶۵,۵۰۶,۲۴۴

١١
انواع رنگها و مواد تکميلی منسوجات

چين، ترکيه، امارات، کره، هند، تايوان، آلمان
۱۰,۹۰۵,۳۱۳

١٢
ش، كشبافي، ژاكارد، چرخهاي 

گ، كش
ش، تكسچرايزين

انواع ماشين آالت (ريسندگي وبافندگي، شانه زني، حالجي، آهارزني، بر
دوزندگي وغيره)

س، کره، ترکيه، تايوان، امارات، آلمان
ايتاليا، چين، هند، سوئي

۳۰,۱۰۱,۴۶۹

گ
جمع كل واردات با ماشين آالت و رن

۲۰۶,۵۱۳,۰۲۶

ت سال ١٣٩٥
ت موجود و كارشناسي نشده طي ٢ ماه نخس

س اطالعا
ت نساجي كل كشور براسا

آمار واردا
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ت سال ١٣٩٥
ت موجود و كارشناسي نشده طي ٢ ماه نخس

س اطالعا
ت نساجي كل كشور براسا

آمار صادرا

رديف
شرح

كشور طرف معامله
ش دالري

ارز

١
ک) 

انواع الياف (ابريشم،پشم، پنبه، كنف، انواع الياف مصنوعی و سنتتي
ترکيه، آذربايجان، عراق، افغانستان، ترکمنستان

۸,۱۴۸,۷۳۷

٢
انواع نخ (ابريشم، پنبه،كنف، پشم، انواع الياف مصنوعی، نوار،، قيطان، بند، طناب، ريسمان)

آذربايجان،افغانستان، ترکيه، عراق، تاجيکستان
۱۱,۳۶۸,۱۹۲

٣
انواع پارچه (ابريشم، پشم، پنبه، الياف مصنوعی، تارو پودي، گازباف، توربافي، كتان، كشباف، دانتل، حوله اي، مخمل، نمد)

عراق، آذربايجان، افغانستان، ترکمنستان، ترکيه 
۵,۶۸۹,۱۴۱

٤
س شنا) 

س زير، كاله، شال، پالتو، ژاكت، لبا
س مردانه و زنانه و نوزاد، ورزشي، جوراب، لبا

ك (لبا
انواع پوشا

عراق، افغانستان، ترکمنستان، امارات، آذربايجان
۴,۱۹۶,۷۰۸

٥
ش ماشيني و موكت)

ش ها (فر
انواع كفپو

عمان، عراق، پاکستان، افغانستان
۳۳,۹۱۸,۴۷۴

٦
ك، نمدي)

انواع پتو (سفري، راشل، مين
عراق، ترکمنستان، افغانستان،آذربايجان

۱۰۲,۴۹۹

٧
انواع عالقبندي (گلدوزي، قالب دوزي) 

آذربايجان، ترکمنستان
۸۰,۴۳۶

٨
ک و پرز و آوات الياف، برچسب و نشان، جوال، كيسه، پرده كركره، پوششهاي ديواري، كف شورها، دستمال 

ساير منسوجات (کر
س و باندهاي ساده و غيره)

تزئيني، روتختي، تسمه نقاله، فتيله، چادر، اشياءشستشويي توالت و آشپزخانه، كمربند و بند لبا
ترکيه، عراق، آذربايجان، ترکمنستان، افغانستان

۱۷,۳۹۲,۶۰۸

ش دستباف
گ وماشين آالت و فر

جمع كل صادرات بجز رن
۸۰,۸۹۶,۷۹۵

٩
انواع رنگها و مواد تکميلی منسوجات

آذربايجان، عراق، ارمنستان، افغانستان
۴۰۷,۰۹۸

١٠
ش های دستباف

ش و ساير کفپو
فر

س، امارات، اياالت متحده، عراق، سنگاپور، کويت، لبنان، ايتاليا
س، انگلي

ژاپن، آلمان، سوئي
۴۰,۸۴۴,۷۲۰

١١
ش، كشبافي، ژاكارد، چرخهاي 

گ، كش
ش، تكسچرايزين

انواع ماشين آالت (ريسندگي وبافندگي، شانه زني، حالجي، آهارزني، بر
دوزندگي وغيره) 

افغانستان
۱,۱۱۲,۹۶۲

ش دستباف
گ وماشين آالت وفر

جمع كل صادرات با رن
۱۲۳,۲۶۱,۵۷۵
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 اخبار انجمن  ؟؟؟ 

درصد تغييراتارزش دالري سال 93ارزش دالري سال 94شرحرديف
٢٢-٨,١٤٨,٧٣٧١٠,٤٣٩,٠٠٣انواع الياف١
١١,٣٦٨,١٩٢٥,٧٨٥,٩٠٨٩٦انواع نخ٢
٧-٥,٦٨٩,١٤١٦,١٤١,٣٩٧انواع پارچه٣
٢٧-٤,١٩٦,٧٠٨٥,٧٧٨,٣١٦انواع پوشاك٤
٣٣,٩١٨,٤٧٤٣٠,٢٦١,٣٢٤١٢انواع كفپوش ها٥
٧١-١٠٢,٤٩٩٣٥٩,١١٥انواع پتو٦
٨٠,٤٣٦١٥,٩٧٣٤٠٤انواع عالقبندي٧
١٧,٣٩٢,٦٠٨١٢,٢٩٣,٠٢٦٤١ساير منسوجات٨

٨٠,٨٩٦,٧٩٥٧١,٠٧٤,٠٦٢١٤جمع كل صادرات بجز رنگ و ماشين آالت و فرش دستباف
٢٣-٤٠٧,٠٩٨٥٢٥,٦٤٠انواع رنگها و مواد تکميلی منسوجات٩
٤٠,٨٤٤,٧٢٠٢٤,٨٩٢,٦٧٢٦٤فرش و ساير کفپوش های دست باف١٠
١,١١٢,٩٦٢٨٨,٧٨٧١١٥٤انواع ماشين آالت١١

١٢٣,٢٦١,٥٧٥٩٦,٥٨١,١٦١٢٨جمع كل صادرات با رنگ وماشين آالت وفرش دستباف

درصد تغييراتارزش دالري سال 93ارزش دالري سال 94شرحرديف
٣٤-٤٥,٣٤٢,٤٤٢٦٨,٦٧٦,٩٧١انواع الياف١
١٥,١٣٠,٧٣١١٠,٥٩٤,٢٨٣٤٣پنبه٢
٢٠-٣١,٦٧٣,١٣٩٣٩,٨٢٨,٢٨٨انواع نخ٣
٤٤,٢٧٥,٧٣٨٣٥,٣٢٦,٩٢٦٢٥انواع پارچه٤
١١,٣٠٧,٤٢٧٨,٠١٣,٧٦٨٤١پارچه چادر مشكي٥
٣,٧١٧,١٣٤٦٠٠,٤١٥٥١٩انواع پوشاك٦
٩٧-٢,٠٥٤٧٥,١٢٧انواع كفپوش ها٧
٦٧,١٨٣٢٦,٨٩٥١٥٠انواع پتو٨
٢٩-٤٥٣,٨٩٣٦٣٥,٧٣٨انواع عالقبندي٩
١٣,٥٣٦,٥٠٣٦,٩١٤,٢٧٧٩٦ساير منسوجات١٠

٣-١٦٥,٥٠٦,٢٤٤١٧٠,٦٩٢,٦٨٨جمع كل واردات بجز ماشين آالت و رنگ
٣٢-١٠,٩٠٥,٣١٣١٦,٠٥٣,٦٦٣انواع رنگها و مواد تکميلی منسوجات١١
٥٦-٣٠,١٠١,٤٦٩٦٨,٢٦١,٨٨٦انواع ماشين آالت١٢

١٩-٢٠٦,٥١٣,٠٢٦٢٥٥,٠٠٨,٢٣٧جمع كل واردات با ماشين آالت و رنگ

مقايسه ارزش واردات نساجي كل كشور طي ٢ماه نخست سال ١٣٩٥ با مدت مشابه سال گذشته

مقايسه ارزش صادرات نساجي كل كشور طي ٢ ماه نخست سال ١٣٩٥ با مدت مشابه سال گذشته

نمودار ميزان صادرات طي ٢ماه نخست سال ١٣٩٥ نمودار ميزان واردات طي ٢ماه نخست سال ١٣٩٥ 
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دنيای نساجی

مديرکل دفتر صنايع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به 
اينکه واردات و قاچاق در صنعت نساجی وجود دارد، گفت: بايد کاری کرد تا توليدات 

داخلی جايگزين واردات کاال و قاچاق در کشور شود.
با  مشترکی  نشست  در  نصرالهی  گلنار  قزوين،  از  تسنيم  خبرگزاری  گزارش  به 
سازمان  اجتماعات  سالن  در  که  قزوين  استان  نساجی  توليدی  واحدهای  صاحبان 

نساجی  کارخانه های  صاحبان  داشت:  اظهار  شد،  برگزار  تجارت  و  معدن  صنعت، 
بايد  را  ماليات  اين  قانون  طبق  که  می کنند  پرداخت  افزوده ای  برارزش  ماليات 

مصرف کنندگان بپردازند با اين حال اين صنايع با قدرت مشغول کار هستند.
مديـرکل دفتـر صنايـع نسـاجی و پوشـاک وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت بـا 
مناسـبی  شـرايط  و  موقعيـت  از  قزويـن  اسـتان  نسـاجی  واحدهـای  اينکـه  بيـان 

توليد داخل جايگزين واردات و قاچاق در صنعت نساجی شود
مديركل صنايع نساجى و پوشاك وزارت صنعت مطرح كرد:
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برخـوردار  ديگـر  اسـتان های  بـا  مقايسـه  در 
هسـتند، عنـوان کـرد: ايـن امـر نشـانگر قدرت 
اسـت. قزويـن  اسـتان  در  نسـاجی  صنايـع 

وی با اشـاره به اينکه موانع و مشـکالت صنعت 
نسـاجی اسـتان قزويـن بايـد بررسـی و برطرف 
شـود، عنـوان کـرد: بـا واقعيت گرايـی مديـران 
اسـتانی همچـون رئيس سـازمان صنعت، معدن 
شـرايط  قزويـن  اسـتاندار  معـاون  و  تجـارت  و 
واحدهـای نسـاجی بايـد بررسـی شـده و موانـع 
مشـکالت ايـن واحدهـا نيـز بايد برطرف شـود.

در  قاچاق  و  واردات  اينکه  به  اشاره  با  نصرالهی 
صنعت نساجی وجود دارد، بيان کرد: بايد کاری 
کاال  واردات  جايگزين  داخلی  توليدات  تا  کرد 
صنايع  دفتر  مديرکل  شود.  کشور  در  قاچاق  و 
نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بازار صنعت نساجی  اينکه تقاضا در  به  اشاره  با 
باالست، تصريح کرد: در همين راستا بايد کمک 

کرد تا توليدات داخلی، جايگزين کاالی وارداتی 
صاحبان  اينکه  به  اشاره  با  وی  شود.  کشور  در 
صنايع نساجی می توانند طرح های توجيهی فنی 
بهسازی  توسعه،  راستای  در  را  خود  اقتصادی  و 
و بازسازی واحدهای توليدی به وزارت صنعت، 
واحدی  هر  گفت:  کنند،  ارائه  تجارت  و  معدن 
تمايل دارد حيطه کاری خود را گسترش دهد ما 
در وزارت آمادگی هرگونه همکاری و ايجاد ارتباط 
با مديران عامل بانک ها و بانک مرکزی هستيم.

استان  نساجی  واحدهای  طرح های  افزود:  وی 
با  ملی  توسعه  صندوق  جلسه  در  نيز  قزوين 
همين  در  و  شد  مطرح  عامل  مديران  حضور 
استان  در   ٩٦ سال  در  توليدی  واحد  چند  راستا 

قزوين راه اندازی و افتتاح می شود.
وزارت  پوشاک  و  نساجی  صنايع  دفتر  مديرکل 
و  محيط  کرد:  عنوان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
دستگاه های واحدهای صنعتی نساجی در استان 

قزوين از شرايط خوبی برخوردار می باشد.
وی با اشـاره به اينکه در سـال گذشـته اقداماتی 
تعرفه هـای  و  پايـه  قيمـت  اصـالح  جهـت  در 
کـرد:  بيـان  شـد،  انجـام  کشـور  در  گمرکـی 
خوشـبختانه امسـال در بخـش پارچه و پوشـاک 
قيمـت يـک کيلـو پارچـه قاچـاق از ١٠ تـا ١٥ 
هـزار تومـان بـه ١٧ تـا ٢٠ هـزار تومان رسـيده 
کـه ايـن کار آسـان نبـوده و با کمک تشـکل ها 
صـورت گرفتـه اسـت. نصرالهـی اظهار داشـت: 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان قزوين 
عـزم خـود را بـرای بهره گيـری از مبانـی سـتاد 

اقتصـاد مقاومتـی بـه کار گرفته اسـت.
وزارت  پوشاک  و  نساجی  صنايع  دفتر  مديرکل 
صنعت، معدن و تجارت افزود: باال بودن قيمت 
تمام شده کاالهای ايرانی در مقايسه با کاالهای 
قاچاق  عوامل  از  ديگر  يکی  ديگر،  کشورهای 

پوشاک به کشور است.

غروب جمعه هفتم خرداد ماه، هتل اسپيناس 
پاالس ميزبان جمعی از پيشکسوتان صنايع 
نساجی کشور و نمايندگان تشکل های صنفی 

نساجی بود.
به گزارش نساجی نيوز در اين مراسم که به 
مناسبت بهره برداری از پروژه جديد شرکت 
بود،  شده  برگزار  نظرآباد  در  نوبهار  نساجی 

گيری  شکل  روند  از  کوتاهی  کليپ های 
حضار  برای  واحد  اين  پيشرفت  و  توسعه  و 
پخش شد و پس از آن از حاج علی استيارزاده 
(نوبهار) بابت سال ها تالش در عرصه توليد 
و کارآفرينی با اهدای لوح، تقدير شد و حاج 
طی  نيز  نوبهار  مسعود  و  رحيم  حاج  و  علی 
سخنان کوتاهی از حضور ميهمانان قدردانی 

را  وری  بهره  و  توسعه  تحکيم،  و  نمودند 
مهمترين شعارهای مخمل نوبهار دانستند و 

توليد ملی را افتخار ملی خواندند.
رضايی  سهيل  مراسم،  اين  پايانی  بخش  در 
از اساتيد بازاريابی و اقتصاد به طرح مطالب 
و  کار  و  کسب  فرهنگ  درخصوص  جذابی 

توليد در بين ايرانيان پرداخت.

مخمل نوبهار، تحکيم، توسعه و بهره وری
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نساجی  صنايع  شرکت  ريسندگی  جديد  خط 
همدانيان با حضور معاون وزير صنعت، مديرکل 
دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، استاندار 
و  متخصصين  مديران،  از  تعدادی  اصفهان، 

کارشناسان صنايع نساجی کشور افتتاح شد.
خط  افتتاح  مراسم  در  نيوز  نساجی  گزارش  به 
استاندار  توليدی،  شرکت  اين  ريسندگی  جديد 
اصفهان ( مهندس زرگرپور)، معاون وزير صنعت 
( مهندس صالحی نيا)، خانم نصراللهی   ( مديرکل 
دفتر نساجی وزارت صنعت)، رئيس هيأت مديره 
ميرمحمد  (مهندس  مديرعامل  خزايی)،  (دکتر 
صادقی) و مهندس توسلی (رئيس هيأت مديره 
پرداختند  سخنرانی  همدانيان)  به  خيريه  بنياد 
تالش های  و  زحمات  پاس  به  تقديری  لوح  و 
بی دريغ مديرعامل مجموعه ( مهندس ميرمحمد 
که  توليد  خط  شد.  اين  اهدا  وی  به  صادقی) 
سرمايه اوليه آن بالغ بر ٣ ميليون يورو است، در 
فضايی به وسعت ٨٥ هزار و ٦٠٠ متر با هدف 
بافندگی  مخصوص  نخ  شبه فاستونی،  نخ  توليد 
حدود  برای  اشتغالزايی  و  مالنژ  نخ  و  حلقوی 
٦٠ نفر راه اندازی شده  است و ظرفيت توليد آن 

روزانه سه تن و نيم خواهد بود.
يک  از  رنگی  الياف  ترکيب  قدرت  مذکور،  خط 
تا ٩٩ درصد را در اختيار دارد و شرکت صنايع 
کارخانه های  معدود  جزو  همدانيان  نساجی 
موفق  که  می شود  محسوب  کشور  در  نساجی 
به راه اندازی اين خط توليد در کشور شده است. 

که  خط  اين  ماشين آالت  تکنولوژی های  تمام 
طول  به  آن  راه اندازی  مراحل  سال  سه  حدود 
در  و  هستند   ٢٠١٥ سال  به  متعلق  انجاميد؛ 
شرکت  ماشين آالت  ريسندگی،  مقدمات  بخش 
تروشلر و در بخش تکميل ماشين آالت شرکت 

زاورر، نصب شده اند.

افتتاح خط جديد ريسندگی شرکت صنايع 
نساجی همدانيان 

صنعت پوشاک کشور اگرچه ظرفيت خوبی در تراز 
جهانی دارد اما به طور کامل فعال نشده است. 

اقتصاد  راديو  با  مصاحبه  در  آميز  صدق  محمدجواد 
در  پوشاک  توليد  مزيت  و  ظرفيت  داشت:  اظهار 
کشور از لحاظ طراحی و تنوع مدل به حدی است 
اما  شد  جهانی  بازارهای  وارد  حتی  می توان  که  
داشتن ظرفيت يک مساله است و استفاده از آن با 

ساختاری کارآمد و رقابت پذير، هنری ديگر.
وی افزود: هزينه توليد پوشاک در ايران زياد است 
به  ها  دولت  ما  رقيب  کشورهای  در  که  حالی  در 

خوبی از توليد صادرات محور حمايت  می کنند.
پوشاک  اوليه  مواد  واردات  تعرفه  گفت:  آميز  صدق 

٣٢ درصد است که ٩ درصد ماليات بر ارزش افزوده 
به آن اضافه  می شود و ٥٠ درصد هم هزينه خواب 
گمرکی داريم که در مجموع هزينه های توليد را به 
ضرر بخش داخلی و به نفع بخش واردات و قاچاق 
پوشاک افزايش  می دهد. وی افزود: قاچاق پوشاکی 
هم که صورت  می گيرد نتيجه همين رقابت ناپذيری 
است و ترکيه ای ها اعالم  می کنند که ساالنه پنج 
ميليارد دالر پوشاک به ايران صادر  می کنند و يک 
نوع چرخ خياطی که ٩٠٠ دالر قيمت دارد در تهران 

هفت و نيم ميليون تومان فروش  می رود.
صدق آميز گفت: نرخ سود بانکی هم در کشور در 
کنار نظام تامين اجتماعی و قوانين کار و همچنين 

فقر نيروی تخصصی و متخصص در همه ٢٧ رشته 
رقابتی  قدرت  از  است  شده  باعث  پوشاک  صنعت 
الزم در برابر واردات و قاچاق پوشاک و توان حضور 

در بازارهای صادراتی برخوردار نباشيم.
وی گفت: قاچاق کاال اوال بستر الزم را برای ورود 
به کشور دارد و دوم اينکه متناسب با نياز مصرف 
و  دارد  را  رقابت  توان  اينکه  سوم  و  است  کنندگان 
از  که  خواست  داخلی  کننده  مصرف  از  نمی توان 
بايد  بلکه  کند  خودداری  خارجی  کاالهای  مصرف 
و  نياز  مورد  پوشش  برای  را  داخل  توليد  ظرفيت 
سليقه مردم تقويت کنيم که در اين راستا نرخ ارز 

هم يکی از موانع محسوب  می شود.

هزينه های توليد پوشاک در ايران زياد است
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در  کشور  به  ورودی  قاچاقی  کاالهای  حجم 
سال بين ١٦ تا ٢٠ ميليارد دالر است که طال و 
جواهر با ٢,٥ ميليارد دالر بيشترين سهم ارزشی 
و پس از آن، محصوالت نساجی و لوازم خانگی 

قرار دارند.
خود  اخير  ديدارهای  در  انقالب  معظم  رهبر 
قاچاق  با  جدی  مقابله  ضرورت  بر  ديگر  بار 

سازمان يافته تاکيد کردند.
ايشـان در ديـدار بـا کارگـران فرمودنـد: يـک 
مسـئله هم مسـئله قاچاق اسـت. بنـده مکرر با 
مسـئولين دولتـی در  دولت هـای مختلف راجع 
بـه همين مسـئله واردات کـه صحبت می کنيم، 
ميگوينـد اگـر مـا تعرفه هـا را خيلی بـاال ببريم 
جنـس  هميـن  بگيريـم،  را  واردات  جلـوی  يـا 
[به صـورت ] قاچـاق می آيـد. بـه نظر شـما اين 
دليـل درسـتی اسـت؟ خـب، جلـوی قاچـاق را 
جـدی بايـد گرفـت. مـا تـا حـاال در مبـارزه بـا 
قاچـاق خيلی جـدی عمل نکرده ايـم؛ در مبارزه 
بـا قاچـاق جدی عمل کنيد. مـراد من از قاچاق، 
فـالن کوله َبـِر ضعيـِف بلوچسـتانی نيسـت که 
برمـی دارد  را  چيـزی  يـک  آن طـرف  مـی رود 
روی کـول خـودش مـی آورد اين طـرف؛ اينهـا 
کـه چيـزی نيسـت، اينهـا اهميتـی نـدارد؛ بـا 
آنهـا مبـارزه هـم نشـود اشـکالی نـدارد. مـن 
قاچاق هـای سـازمان يافته بـزرگ را می گويـم؛ 

اجنـاس  کانتينـر  صدهـا  يـا  کانتينـر  ده هـا 
گوناگـون قاچاق وارد کشـور بشـود؟ خـب، بايد 
برويـم برخـورد کنيـم بـا اينهـا؛ مـا دولتيـم، ما 
قـدرت داريـم، مـا می توانيـم؛ به طـور جـدی با 

کنيم. برخـورد  اينهـا 
جلويش  يا  بشود،  جدی  برخورد  که  مرتبه  چند 
گرفته خواهد شد يا الاقل بسيار کاهش خواهد 
کشور؛  برای  است  بزرگی  بالی  قاچاق  يافت. 
بدتر  بسيار  گمرکی  و  دولتی  واردات  از  قاچاق 
ثانيًا  نيست؛  معلوم  جنس  سالمت  اوًال  است: 
درآمدی از آن عايد دولت نمی شود؛ ثالثًا همان 
ِاشکال واردات را دارد که کساد کردن بازار توليد 

داخلی است.
قاچاق  با  بايد  نيست؛  کوچکی  آسيب های  اينها 

به طور جدی مقابله کرد.
جدی  خيلی  بايد  را  قاچاق  با  مقابله  دستگاه 
بگذاريم  بايد  را  آدمهايمان  قوی ترين  گرفت؛ 
برای اين کار و می شود؛ عقيده بنده اين است 
که می شود؛ يا جلويش گرفته خواهد شد يا اگر 
مهمی اش  بخش  نشود،  جلوگيری  هم  به کلی 

کاهش خواهد يافت.
تاکيدات  است.  اساسی  بسيار  مسئله  يک  اين 
که  است  حالی  در  قاچاق  با  مبارزه  بر  رهبری 
با توجه به آمار و ارقام اعالم شده درباره قاچاق 

کاال به کشور، نشان از حجم عظيم آن دارد.

در حالی که واردات رسمی به کشور حدود ٥٠ 
 ٢٠ تا   ١٦ بين  قاچاق  رقم  است،  دالر  ميليارد 

ميليارد دالر برآورد می شود. 
بدين ترتيب، نسبت کاالهای قاچاق ورودی به 
کشور نسبت به واردات رسمی حدود ٣٠ درصد 
کشور  به  که  اصلی  کاالهای  به  نگاهی  است. 
قاچاق می شوند مشخص می کند که کشورمان 
به جز موبايل و رايانه، امکان توليد ساير اقالم 

قاچاق را دارد. 
برآوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز نشان 
می دهد مهمترين کاالهای قاچاق به کشور به 
محصوالت  جواهر،  و  طال  از:  عبارتند  ترتيب 
ممنوعه،  اقالم  موبايل،  خانگی،  لوازم  نساجی، 
لوازم آرايشی، رايانه، لوازم يدکی خودرو، سيگار، 
چای و اسباب بازی. اين آمار نشان می دهد که 
توليد  امکان  آنها  عمده  که  کاالها  اين  واردات 
داخلی  اشتغال  به  کاری  ضربه  دارند،  داخل 

می زند.
قاچاق،  با  مبارزه  ستاد  گزارش های  اساس  بر 
حجم کاالهای قاچاقی ورودی به کشور در سال 
و  طال  که  است  دالر  ميليارد   ٢٠ تا   ١٦ ميان 
جواهر با ٢,٥ ميليارد دالر بيشترين سهم ارزشی 

را در اختيار دارد.
(پارچـه،  نسـاجی  محصـوالت  آن،  از  پـس 
پوشـاک و پتو) با ٢,٣ ميليـارد دالر در رتبه دوم 
و لـوازم خانگی بـا ٢ ميليارد دالر در رتبه سـوم 
کاالهـای قاچـاق به ايـران قـرار دارنـد. ارزش 
قاچـاق سـاالنه گوشـی تلفـن همـراه بـه ايران 
١,٨ ميليـارد دالر، اقـالم ممنوعـه ١,٥ ميليـارد 
دالر، لـوازم آرايشـی ١,٣ ميليـارد دالر، رايانـه 
و قطعـات آن ١,٢ ميليـارد دالر، لـوازم يدکـی 
خـودرو ٩٥٠ ميليـون دالر، سـيگار ٩٢٨ ميليون 
دالر، چـای ٢٧٣ ميليـون دالر و اسـباب بـازی 

٤٠ ميليـون دالر اسـت. 
اگر به طور فرضی تعرفه و حقوق ورودی اقالم 
قاچاق را دست کم ١٠ درصد در نظر بگيريم، 
قاچاق  دالر  ميليارد   ٢٠ از  دولت  عدم النفع 
هزار   ٦ معادل  دالر  ميليارد   ٢ حداقل  ساالنه، 
ضرباتی  جز  به  اين  البته  است.  تومان  ميليارد 
حوزه  و  داخلی  توليد  به  کاال  قاچاق  که  است 

اشتغالزايی کشور وارد می کند.

منظور رهبری از قاچاقچيان کاال چه کسانی هستند؟
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مديركل دفتر صنايع نساجى و پوشاك:

گلنار نصرالهي در مراسم آغاز به كار دهمين كنفرانس ملي 
مهندسي نساجي ايران در دانشگاه صنعتي اصفهان افزود: 
واردات رسمي پوشاك خارجي به كشور تنها حدود يك 
دهم رقمي است كه گمرك های رسمي دنيا از صادرات 

به ايران نشان مي دهد.
پوشاك  پارچه،  انواع  قاچاق  و  رويه  بي  واردات  وي 
مهمترين  از  يکی  را  كشور  آزاد  مناطق  از  كفش  و 
مشكالت صنايع نساجي كشور خواند و اظهار كرد: ما 
بدنبال اين هستيم كه واردات محصوالت نساجي به 

اين مناطق محدود شود.
احتساب  با  ايران  پوشاك  و  نساجي  صنايع  سهم  وي 
اعالم  درصد   ٠,١٥ را  جهان  سطح  در  دستباف  فرش 
و اظهار كرد: صادرات اين صنايع از ايران شامل ١,٢ 
ميليارد دالر در سال است كه امسال پيش بيني مي شود 

اين رقم ٢٠ درصد افزايش يابد.
در  پوشاك  و  نساجي  صنايع  صادرات  كل  ميزان  وي 
دنيا را ٧٩٧ ميليارد دالر عنوان كرد و گفت: حدود ٩ 
با ٢٨٨ هزار  زمينه  اين  هزار و ٨٠٠ واحد صنعتي در 
كل  نصرالهي،  است.  فعاليت  مشغول  مستقيم  كارگر 
و  نساجي  صنعت  در  گرفته  صورت  سرمايه گذاري 
پوشاك كشور را ٩٠ هزار ميليارد ريال اعالم كرد كه 

حدود ٥ درصد كل صنعت كشور را شامل مي شود.
اشتغال  درصد   ١٢ نساجي  صنعت  اينكه  بيان  با  وي 
كشور را در اختيار دارد، افزود: اين صنعت سهم بسزايي 

در اشتغالزايي دارد.
رتبه  صنعت،  وزارت  نساجي  صنايع  دفتر  مديركل 
صادرات نساجي و پوشاك ايران در دنيا را ٥٥ اعالم 
و تصريح كرد: اگر صنعت نساجي و پوشاك را از هم 
جدا كنيم، رتبه صادرات نساجي شامل پارچه، فرش و 
موكت در دنيا ٣٣ و رتبه صادرات پوشاك ايران در دنيا 

٨٧ است.
وي با اشاره به تعرفه های كاالهاي نساجي و پوشاك نيز 
گفت: يك هزار رديف در كتاب تعرفه های كشور مربوط 
سياست های  يازدهم  دولت  كه  است  صنعت  اين  به 
حمايتي از توليدكنندگان داخلي را در تعيين اين تعرفه ها 

اعمال كرده است.
وي با بيان اينكه حقوق ورودي الياف در سال گذشته 
در رديف های ٤ و ٧ بوده است، ادامه داد: امسال اين 
تعرفه ها به رديف های ٥ و ١٠ افزايش يافت. نصرالهي، 

بيشترين ميزان سرمايه گذاري ارزي در صنعت نساجي 
كشور را مربوط به سال های ٨٠ تا ٨٥ اعالم و تصريح 
 ٣٥٠ به  زماني  برهه  اين  در  سرمايه گذاري  اين  كرد: 
تا ٤٠٠ ميليون دالر رسيده است كه بيشتر مربوط به 

نوسازي و بازسازي صنعت نساجي بود.
گلنار نصرالهی در ادامه گفت: در سال های بعد، تمركز 
نيز  تحريم ها  و  نشد  انجام  صنعت  اين  روي  چنداني 

گريبان آن را گرفت. 
سرمايه گذاري  اوج  نقطه  آن  به  ديگر  ما  افزود:  وي 
نرسيديم اما مي كوشيم كه صنعت نساجي را به سمت 
وي  دهيم.  سوق  نو  ماشين آالت  با  سرمايه گذاري 
همچنين با بيان اينكه ارزش صادرات نساجي ايران از 
سال ٨٠ تاكنون نوسان داشته است، گفت: ما با افزايش 
شديم  مواجه  نوسازي  از  بعد  سال های  در  صادرات 
بطوريكه در سال ٩١ با يك ميليارد دالر صادرات به 
صادرات  دالري  ارزش  وي،  گفته  به  رسيد.  خود  اوج 
صنايع نساجي و پوشاك كشور در سال گذشته بدليل 
كاهش ارزش جهاني الياف و كاالهاي نساجي حدود ٨ 

درصد كاهش يافت. 
افغانستان،  عراق،  را  ايران  صادراتي  بازار  بيشتر  وي 
پاكستان، تركيه، تركمنستان، ايتاليا و آذربايجان اعالم 
و اظهار كرد: عمده واردات ما نيز از چين، تركيه، هند، 
ميزان  وي  است.  تايوان  و  كره  عربي،  متحده  امارات 
واردات  كل  از  درصد   ٢٠ حدود  را  تركيه  از  واردات 
نساجي و پوشاك به كشور اعالم كرد و افزود: بحث 
تعرفه های ترجيحي تركيه در واردات ما تاثيرگذار نبوده 
است. مديركل دفتر نساجي وزارت صنعت توضيح داد: 
به  تركيه  از  پوشاك  و  نساجي  صنايع  صادرات  ميزان 
ايران در سال ٢٠١٤ حدود ٣٥٢ ميليون دالر بود كه 
به صورت  ايران  گمرك  از  آن  دالر  ميليون  فقط ١٩٢ 

رسمي وارد شد. 
به  كه  مي دهد  نشان  اعداد  اين  داد:  ادامه  نصرالهي 
قاچاق  و  غيررسمي  واردات  ما  رسمي،  واردات  اندازه 
نيز  ترجيحي  تعرفه های  شامل  كه  داشتيم  تركيه  از 
نساجي  صنعت  براي  آنچه  كرد:  تاكيد  وي  نمی شود. 
بخش  نه  است  قاچاق  مي كند  درست  مشكل  كشور 
تعرفه های ترجيحي. وي با بيان اينكه اين اعداد نشان 
دهنده حمايت ما از تعرفه های ترجيحي نيست، اضافه 
كرد: با اين حال فعاالن صنعت نساجي كشور بايد بدانند 

كه مشكلي در اين زمينه نيست و فقط برخي هياهو 
سازي ها از نظر رواني روي اين صنعت تاثير گذاشته 

است. 
براي  ما  اكريليك  نخ  بخش  در  كرد:  خاطرنشان  وي 
حمايت از توليدكنندگان داخلي و واحدهاي ريسندگي، 
را  آن  واردات  براي  اي  مبادله  ارز  تخصيص  جلوي 
گرفتيم و پيش بيني مي كنيم كه با روند كاهشي واردات 

آن مواجه شويم.
مديركل دفتر صنايع نساجي وزارت صنعت با اشاره به 
اقدامات دولت يازدهم براي حمايت از اين صنعت گفت: 
حمايت تعرفه اي از نخ يكي از اين اقدام ها بود بطوريكه 
حقوق ورودي انواع نخ به طبقات باالتر افزايش يافت. 

وي حمايت تعرفه اي از انواع پارچه، حذف ارز مبادله اي 
براي واردات، مديريت واردات بي رويه قاچاق، ثبت برند 
و اصالح قيمت های وارداتي را از ديگر اقدامات دولت 
خواند و افزود: واردات نخ و پارچه به كشور در دو سال 

گذشته هر سال ٢٥ درصد كاهش يافته است. 
ديگر  از  را  پوشاك  تخصصي  شهرك های  ايجاد  وي 
اقدامات دولت دانست و افزود: يك شهرك تخصصي 
و  متوسط  واحد   ١٥٠ استقرار  براي  تهران  در  نساجي 
بزرگ در حال ساخت است كه تا يك و نيم سال آينده 

بهره برداري مي شود. 
وي ايجاد واحد توليدي پارچه چادر مشكي در شهركرد 
حقوق  آوري  جمع  براي  صندوقي  تشكيل  پيشنهاد  و 
ورودي از صنايع نساجي براي توسعه صنعت نساجي را 
از ديگر اقدام ها برشمرد و گفت: هدفگذاري امسال ما 

افزايش ٢٠ تا ٢٥ درصدي صادرات است. 
نصرالهي با انتقاد از برخي جريان سازي ها در رسانه ها 
در باره تعطيلي واحدهاي نساجي گفت: ما نبايد از اينكه 
دو يا سه واحد بزرگ نساجي كشور دچار مشكل هستند، 
نگران شويم. وي با بيان اينكه برخي از كارخانه ها مانند 
نساجي مازندران، پيشاني صنعت نساجي كشور محسوب 
نمي شوند، افزود: بسياري از اين واحدها داراي مشكالت 
داخلي و مديريتي هستند و نحوه واگذاري آنها بدرستي 
تقاضاي  با  ما  كرد:  تصريح  وي  است.  نشده  انجام 
مطلوبي از سوي بخش خصوصي براي سرمايه گذاري 
در صنعت نساجي مواجهيم اما كمبودهايي در بخش 
تسهيالت داريم كه وزير صنعت در باره پيگيري آن قول 

مساعد داده است.

۹۰ درصد از پوشاك خارجي در كشور، قاچاق است
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 دنيای نساجی 

نساجی  مهندسی  ملی  کنفرانس  دهمين  دبير 
و  نوآوری  بر  تمرکز  با  دانشگاه ها  گفت:  ايران 
جامعه  به  آموختگانی  دانش  فناوری،  توسعه 
کنار  در  را  دانش  که  کنند  عرضه  صنعت  و 
با  و  گرفته  خدمت  به  کاربردی  پژوهش های 

نوآوری ظرفيت های نوينی به وجود آورند.
دبير  و  علمی  هيات  عضو   - خدامی  اکبر  دکتر 
اجرايی دهمين کنفرانس ملی مهندسی نساجی 
ايران در مراسم افتتاحيه اين کنفرانس که باحضور 
مديرکل نساجی و پوشاک و رئيس هيات مديره 
هيات  رئيس  و  ايران  نساجی  صنايع  انجمن 
اصفهان  استان  کارفرمای  صنفی  انجمن  مديره 
و جمعی از اساتيد، دانشجويان و مديران نساجی 
امروزه  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  کشور  پوشاک  و 
بر  تأثير  و  علم  توليد  ماهيت  در  تغيير  دليل  به 
اقتصاد کارآفرينی دانشگاهی از رسالت های مهم 
و  پژوهش  برتری  افزود:  وی  است.  دانشگاه ها 
و  محصوالت  به  پژوهشی  يافته های  تبديل 
خدمات دانش بنيان از اهميت ويژه ای برخوردار 
است از اين رو ايجاب می کند دانشگاه ها با تمرکز 
آموختگانی  دانش  فناوری،  توسعه  و  نوآوری  بر 

به جامعه و صنعت عرضه کنند که دانش را در 
کنار پژوهش های کاربردی به خدمت گرفته و با 

نوآوری ظرفيت های نوينی به وجود آورند.
نساجی  مهندسی  ملی  کنفرانس  دهمين  دبير 
و  صنايع  جايگاه  و  اهميت  به  اشاره  با  ايران 
جريان های  شکل گيری  در  آن  زيرساخت های 
سياسی و اقتصادی، افزود: دهمين کنفرانس ملی 
مهندسی نساجی ايران در راستای تحقق هدف 
برقراری  در  سهمی  کارآفرين  دانشگاه  واالی 
ارتباط بين رشته ای، همکاری بين متخصصان، 
اميدواريم  و  داشته  دانشجويان  و  پژوهشگران 
و  تحقيقاتی  مراکز  مشترک  همکاری  زمينه ساز 

صنايع نساجی را فراهم کرده باشد.
خدامی با بيان اينکه اميدواريم در اين کنفرانس 
بستری مناسب جهت ارائه دستاوردهای علمی و 
گفت:  آيد،  فراهم  ايرانی  پژوهشگران  تحقيقاتی 
اميدواريم در اين کنفرانس با معرفی فعاليت های 
و  پتانسيل ها  شناسايی  و  نساجی  با  مرتبط 
کاربردهای مختلف آن در ديگر شاخه های علوم و 
فناوری، ايجاد انگيزه تحصيل علم در دانشجويان 

و دانش پژوهان تشديد شود.

وی با اشاره به هفت محور کنفرانس دهم توضيح 
شده  انجام  پژوهش های  نوآوری  و  کيفيت  داد: 

جنبه غالب در پذيرش مقاالت دارد. 
به  مقاله   ١١٠ شده،  دريافت  مقاله   ٣١٧ بين  از 
پوستر  صورت  به  مقاله   ١٥٨ و  شفاهی  صورت 
ارائه می شوند که بيشترين تعداد مقاالت به نانو 
تکميل،  و  چاپ  رنگرزی  آن  از  پس  و  فناوری 
فناوری نساجی، منسوجات فنی و پوشاک، علوم 
اختصاص  رنگ  علوم  و  نساجی  مديريت  الياف، 

داشت. 
نساجی  مهندسی  ملی  کنفرانس  دهمين  دبير 
حال  ضروريات  به  اشاره  با  کرد:  اضافه  ايران 
حاضر دانشگاه ها و نقش مجامع علمی در تحقق 
مشترکی  شيوه های  يافتن  و  کارآفرين  دانشگاه 
تجاری  و  فناوری  توسعه  در  بتواند  دانشگاه  که 
سازی تحقيقات مؤثر واقع شود، تصميم گرفته 
نساجی،  جانبی  نمايشگاه  بر  عالوه  که  شده 
انتظارات  تا  شود  برگزار  نيز  صنعتی  نشستی 
کشور  عالی  آموزش  سيستم  از  صنعتگران 
دهم  کنفرانس  شعار  رو  اين  از  شود  مشخص 

دانشگاه کارآفرين است.

دانشگاه کارآفرين، شعار دهمين کنفرانس ملی مهندسی نساجی

نساجی  صنايع  صادرات  و  توليد  اتحاديه  مديره  هيئت  عضو  زاده  حسين  سعيد 
ترين  مهم  درباره  تهران  اتاق  خبری  سايت  با  گو  و  گفت  در  ايران  پوشاک  و 
مشکالت فعلی اين تشکل گفت: مهم ترين مشکل تشکل ما در حال حاضر 
و  شکسته  را  کشور  پوشاک  صنعت  کمر  قاچاق  مسئله  اينکه  و  است  نقدينگی 

متاسفانه عزم جدی برای مبارزه با آن ديده نمی شود. 
از سوی ديگر قول و قرارهايی برای تسهيل مبادالت بانکی دادند اما هم چنان 
در اين زمينه مشکل داريم. تشکل ما يک تشکل صادراتی است و برای صادرات 
کنيم.  صادر  نمی توانيم  شرايط  اين  در  هستيم.  بانکی  شبکه  پويايی  نيازمند 
متاسفانه پول های کسانی که به اروپا صادر کردند، در بانک های اين کشورها 
گير کرده و مجبور شدند به صرافی ها روی بياورند و دچار پيچيدگی هايی شدند.
حسين زاده گفت: در گذشته بيشتر صادرات پوشاک ايران به اروپا انجام  می شد 
اما در حال حاضر معطوف به کشورهای سی.آی. اس و عراق و افغانستان شديم. 
عمده صادرات ما پوشاک آماده و فرش است که البته در سال های گذشته به 
عمل  موفق  جهانی  بازارهای  در  نتوانستيم  ها  تحريم  از  ناشی  مشکالت  دليل 

کنيم.

عضو هيئت مديره اتحاديه توليد و صادرات صنايع 
نساجی و پوشاک ايران گفت: تا محصول را رقابتی 
نکنيم امکان موفقيت در بازارهای جهانی را نداريم. 
مسئله قاچاق و کمبود نقدينگی از مشکالت عمده 
به   قادر  تحريم  محدوديت های  دليل  بــه  و  است 
و  توليد  بخش  تجهيز  برای  آالت  ماشين  نوسازی 
بهبود صادرات نبوديم. اين فعال صنعت پوشاک با 
اشاره به اينکه واردات رسمی پوشاک از مبادی چون 

مناطق آزاد صنعت پوشاک را دچار مشکل کرده است گفت: معتقديم که واردات 
پوشاک از مناطق آزاد همان قاچاق قانونی است. 

مناطق آزاد تبديل به دروازه ای برای واردات بی رويه محصوالت خارجی شده 
است. خنده دار است اگر واردات پنج و شش ميلياردی را واردات مسافری در نظر 
بگيريم و اين در حالی است که شاهد واردات کاميونی پوشاک از اين مناطق به 
ديگر شهرهای کشور هستيم. کنترل واردات برای حمايت از توليد ملی نيازمند 

عزم ملی است.

عضو هيئت مديره اتحاديه توليد و صادرات صنايع نساجى و پوشاك ايران:
قاچاق قانونی وغيرقانونی کمر صنعت پوشاک را شکسته است 
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مهندس محمد کاظم عميد - معاون فنی انجمن 
صنايع نساجی ايران در گفتگوی تلفنی با برنامه 
راديويی روی خط بازار در خصوص تعرفه تجارت 
ترجيحی با کشورهای همسايه گفت: آنچه که در 
ارتباط با تعرفه های ترجيحی مورد نظر بوده، اين 
است که اين تعرفه ها بايد منافع دو جانبه داشته 
باشد. که متاسفانه عليرغم تصريح ماده ٣ قانون 
بهبود مستمر فضای کسب و کار که دستگاه های 
هرگونه  از  پيش  که  می دارد  مکلف  را  اجرايی 
توافقنامه ها،  و  قراردادها  عقد  برای  تصميم گيری 
نظر ذينفعان و تشکل های صنف يا صنعت مربوطه 
را استعالم نمايند، متاسفانه انجمن صنايع نساجی 
در جريان اين توافقنامه که با کشور ترکيه در ١١ 
ما  که  نگرفت  قرار  است،  شده  منعقد   ٩٣ ديماه 
می توانيم از تجربيات اين تعرفه ترجيحی با کشور 
ترکيه، برای انعقاد قراردادهای مناسب تر با ساير 
 ٢٦٥ توافقنامه  اين  در  شويم.  بهره مند  کشورها 
رديف تعرفه ای بين ايران و ترکيه منعقد شد که 
١٤٠ فقره آن کاالهای صادراتی ايران به ترکيه 
و ١٢٥ قلم آن کاالهای وارداتی از ترکيه به ايران 
بوده است. الزم به ذکر است که متاسفانه در اين 
اقالم بين ٢٠ تا ٥٠ درصد تخفيف تعرفه ای وجود 
دارد. به عنوان مثال: در ارتباط با تعرفه پوشاک که 
٧٥ درصد بوده است، ٤٠ درصد تعرفه ترجيحی به 
آن تعلق  می گرفت. بدين صورت که کسی که 
از ترکيه پوشاک وارد  می کرد به جای ٧٥ درصد 
تعرفه بايد ٤٠ درصد کمتر پرداخت  می کرد که 
تخفيف ٧٥ درصد تبديل به ٤٥ درصد و يک امتياز 

برای وارد کنندگان محسوب می شد.
اقالم وارداتی از ترکيه که اين تخفيفات به آنها 
تعلق  می گرفت عمدتا کاالهای صنعتی و توليدی 

بودند که جزئيات آن بدين شرح بود:
٣٢ قلم آن کاالی صنعتی و پوشاک بود که معادل 
٢٦ درصد، ١٦ قلم مربوط به تجهيزات الکتريکی 
معادل ١١ درصد، ١١ قلم توليدات بهداشتی معادل 
٩ درصد، ١٠ قلم توليدات فوالدی معادل ٨ درصد، 
١٠ قلم قطعات خودرو معادل ٨ درصد، ٩ قلم مبلمان 
معادل ٧ درصد و ٨ قلم آن معادل ٦ درصد از کل 
اقالم به لوازم خانگی اختصاص  می يافت. بنابراين 
اين اقالم برای کسی که واردات آنها را انجام  می داد 
شامل تخفيف شده بود. اما در مقابل آن اقالمی که از 

ايران صادر  می شد و کشور ترکيه وارد کننده آن بود 
بدين شرح بود: ٥٣ قلم آن ميوه و سبزيجات، ٥٠ قلم 
آن مواد غذايی مانند: آبميوه، بيسکوئيت، شکالت، 
آدامس، خيارشور، رب گوجه فرنگی و ريشه شيرين 
بيان، ٢٠ قلم آن شيالت  ١٧ قلم آن گل و لبنيات 
و تخم مرغ بود. مقايسه اين دو آمار نشان  می دهد 
در  توافقنامه  اين  در  قرارداد  طرف  دو  منافع  که 
نظر گرفته نشده است. بررسی های انجام شده ما 
نشان  می دهد که در سال ٢٠١١ - يعنی قبل از 
عقد قرارداد تجارت ترجيحی- کاالهايی که آنها از 
کشور ما وارد  می کردند جمعا ١٤٠ قلم معادل ٥٨ 
ميليون دالر ارزش بوده است. در صورتی که آن ١٢٠ 
قلمی که ما از کشور ترکيه وارد  می کرديم که اکثرا 
کاالهای صنعتی بودند معادل ١ ميليارد دالر بوده 
است. در اقالم کشاورزی که ما به کشور ترکيه صادر  
می کنيم پسته هيچ جايی ندارد و ورود آن به کشور 
ترکيه ممنوع اعالم شده است و به جای آن، اقالمی 
همچون آدامس و شکالت و بيسکوئيت قرار دارد 
که ترکيه، خود توليد کننده بزرگ اين اقالم است 
و نيازی به واردات آنها ندارد. وی در بخش ديگری 
از سخنانش گفت: ايران بزرگترين توليد کننده الياف 
نفت  بزرگ  توليدکننده  که  چرا  است.  مصنوعی 
است. کشور ما  می تواند بيش از ٣٥٠ هزارتن الياف 
مصنوعی صادر کند، در مقابل کشور ترکيه ٨٠٠ 
هزارتن از اين مواد را از کشورهای ديگر وارد ميکند. 
بنابراين بهتر بود اين کاال در اقالم تعرفه ترجيحی 
قرار گيرد تا کشور ترکيه الياف مصنوعی مورد نياز 
خود را از کشور ما وارد کند. ميزان صادرات کشور ما 
به کشور ترکيه در بخش الياف مصنوعی کمتر از ٥٠ 
ميليون دالر است. در صورتيکه اين کشور ٣ ميليارد 
دالر واردات از اين کاال داشته است. اگر توافقنامه ای 
امضاء  می شود، بايد برای دو طرف قرارداد مفيد واقع 
شود و به گونه ای تنظيم شود که حجم صادرات 
کشور را افزايش داده و واردات هم مطابق نياز کشور 
انجام شود. کشور ما برای حمايت از توليد نياز به 
مواد اوليه دارد و اين مواد بايد از خارج از کشور وارد 
شود تا توليد داخلی تقويت شود آنگاه محصول نهايی 
با ارزش افزوده صادر شود.  ضمن اينکه تعرفه های 
ترجيحی در اجرا هم يک طرفه به نفع ترکيه بوده 
است. به اين صورت که بخشی از کاالهای صادراتی 
ايران در کشور ترکيه مورد تخفيف قرار نگرفته است 

و به صادر کنندگان کشور ما اعالم کرده اند که ورود 
اين کاال به کشور ترکيه به زيان توليدکنندگان آنها 
خواهد بود. وی در ارتباط با الياف مصنوعی گفت: 
پيش از اين در کشور ما الياف مصنوعی توليد و به 
ترکيه صادر  می شد. آنها به دليل اينکه يک واحد 
توليد کننده الياف پلی استر دارند، به يکباره تعرفه خود 
را از صفر به ٢٠ درصد افزايش دادند که وارد کنندگان 
ترک نتوانند الياف پلی استر را از ايران به ترکيه وارد 
کنند. درواقع آنها برای حمايت از يک توليدکننده 
از آنتی دامپينگ استفاده کردند. مهندس عميد در 
ادامه گفت: متاسفانه قاچاق در کشور ما نهادينه شده 
است و انجمن صنايع نساجی ايران همواره حمايت 
از توليدکنندگان داخلی را به عنوان پيشنهادی برای 
مقابله با کاالی قاچاق مطرح کرده است. زيرا اگر از 
اين واحدها حمايت شود و قيمت تمام شده کاالهای 
نساجی کاهش يابد برای قاچاقچی به صرفه نيست 
که کاالی قاچاق وارد کشور کند. در حال حاضر 
برای مصرف کننده داخلی استفاده از کاالی قاچاق 
به صرفه تر از مصرف توليدات داخلی است. به همين 
دليل بسياری از واحدهای نساجی تعطيل و کارگران 
آنها بيکار شده اند. البته باعث خشنودی است که 
اين بار دولت با عزمی جدی تر با ورود کاالی قاچاق 
اين  آمده  بدست  اطالعات  طبق  می کند  مبارزه  
کار را از بخش پتو آغاز کرده است و تاثير آن در 
افزايش ميزان توليد واحدهای داخلی که با ٢٠ تا ٣٠ 
درصد ظرفيت خود کار  می کردند به چشم می خورد. 
توليدکننده اگر بداند کاالهای توليدی اش در انبار 
نمی ماند و در بازار برای آنها متقاضی وجود دارد به 
طور قطع از مواد درجه يک داخلی و ماشين آالت 
پيشرفته و نيروی کار متخصص که در کشور ما به 

وفور يافت  می شود استفاده  می کند.

تعرفه های ترجيحی با منافع برد - برد
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 دنيای نساجی 

و  نساجی  صنايع  مديرکل   - نصراللهی  گلنار 
با   - تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  پوشاک 
خبرنگار  به  پوشاک  قاچاق  حجم  به  اشاره 
شده  انجام  بررسی های  براساس  گفت:  جام جم 
ارزش  بين المللی،  سازمان های  آمار  همچنين  و 
پوشاک صادراتی کشورهای جهان به ايران بين 
٦٠٠ تا ٧٠٠ ميليون دالر است، درحالی که آمار 
گمرک جمهوری اسالمی ايران مبنی بر ميزان 
شده  ايران  وارد  رسمی  صورت  به  که  پوشاکی 
تنها ١٤ ميليون دالر تعيين شده است که نشان 
واردات  ٥٠ برابر  حداقل  قاچاق  پوشاک  می دهد 

قانونی آن است.
و  مصرف  ميزان  به  اشاره  ضمن  ادامه  در  وی 
توليد پوشاک داخل کشور افزود: با درنظر گرفتن 
ميزان  يعنی  شده  مطرح  عدد  دو  ميان  تفاوت 
صادرات پوشاک کشورهای توليدکننده به ايران 
و همچنين آمار گمرک از کاالهايی که به طور 
قانونی وارد ايران شده اند، به رقمی بالغ بر ١/٥ 
مجموع  ارزش  که  می رسيم  دالر  ميليارد  دو  تا 

واردات پوشاک غير قانونی به ايران است.
کشورهای  سهم  درباره  مسئول  مقام  اين 
کرد:  تصريح  نيز  ايران  به  پوشاک  صادرکننده 

به طور کلی ٩٥ درصد پوشاک وارداتی ايران از 
ترکيه  و  عربی  متحده  امارات  چين،  کشور  سه 
درصد،   ٧٠ چين  سهم  که  می گيرد  صورت 
است.  درصد   ٧ ترکيه  و  درصد   ١٨ امارات 
بنابراين دور از ذهن نيست که بگوييم بيشترين 
تصور،  برخالف  ايران  به  پوشاک  قاچاق  حجم 
کشور ترکيه نيست و چين بيشترين حجم را به 

خود اختصاص داده است.
وی بـا تاکيـد براين کـه هيـچ امتيـاز خاصـی 
بـرای برندهـای خارجـی جهـت ورود بـه بـازار 
ايـران درنظـر گرفتـه نمی شـود، گفـت: باتوجه 
بـه بحـث حمايـت از توليـدات داخلـی امتيازی 
خارجـی  برندهـای  نمايندگـی  تاسـيس  بـرای 
درنظـر گرفتـه نشـده و فقـط اجـازه فعاليـت به 
برندهـای دارای مجـوز رسـمی داده می شـود. 
به طـور کلـی تمـام عرضه کننـدگان برندهـای 
خارجـی پوشـاک پـس از دريافـت مجوزهـای 
الزم از کشـور مبـدا بايـد به مرکز امـور اصناف 
و بازرگانـی زيـر نظـر وزارت صنعـت، معـدن و 
تجـارت مراجعـه و پـس از ثبـت برنـد، اجـازه 

فعاليـت در کشـور را دريافـت  کننـد.
نصراللهی درباره آخرين وضعيت قاچاق پوشاک 

صنايع  دفتر  می دانيد  که  همان طور  افزود: 
از  يکی  صنعت،  وزارت  پوشاک  و  نساجی 
اعضای کارگروه مبارزه با قاچاق پوشاک است. 
طی جلسات برگزار شده با دستگاه های ذی ربط 
بخشنامه جامع واردات و رديابی واردات پوشاک 
ابالغ  که  است  درحالی  اين  است.  شده  تدوين 
پوشاک  نمايندگی های  برند  ثبت  دستورالعمل 
شناسه  نصب  روش  اجرايی  آيين نامه  وارداتی، 
وارداتی،  کاالی  روی  رهگيری  شناسه  و  کاال 
گروه  به   ١٠ گروه  از  پوشاک  کاالهای  انتقال 
واردات  بر  بيشتر  نظارت  و  کنترل  و  کاالها   ٩
سرزمين  به  آزاد  مناطق  از  نساجی  کاالهای 
کارگروه  اين  ديگر  فعاليت های  جمله  از  اصلی 

است.
بـه اعتقـاد وی، وضـع تعرفـه، راهکار مناسـبی 
بـرای کاهـش حجـم قاچاق نيسـت و نمی توان 
بـا ديـوار تعرفـه عامـل قاچـاق را در صنعـت 
پوشـاک بـه صفـر نزديـک کـرد، بلکـه هرچـه 
بـدون  باشـد  بيشـتر  و  غيراصولی تـر  تعرفـه 
سـودجويان  بـرای  قاچـاق  سـودآوری  ترديـد 
بيشـتر خواهد شـد و بايد شـاهد کوچک شـدن 

سـهم توليـد داخـل در بـازار باشـيم.
مديرکل صنايع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، 
برنامه های  مهم ترين  از  يکی  تجارت  و  معدن 
اين دفتر را حمايت از توليد ملی دانست و گفت: 
فرمايشات  همچنين  و  برنامه  همين  براساس 
کارگروه  گذشته  سال  رهبری  معظم  مقام 
پوشاک کشور تشکيل و برنامه جامع راهبردی 
پوشاک تدوين شد که در اولين اقدام با همکاری 
سازمان صنايع کوچک، اولين شهرک تخصصی 

پوشاک در حال احداث است.
نصراللهی افزود: نکته ديگری که در اين کارگروه 
مورد توجه قرار گرفت مربوط به مشکالت مالی 
بر  که  بود  توليدکنندگان  گردش  در  سرمايه  و 
از  استفاده  جهت  بخشنامه ای  اساس  همين 
افزايش  هدف  با  گردش  در  سرمايه  تسهيالت 
توليد داخلی و اشتغالزايی ابالغ شده و واحدهای 
درخواست  ثبت  با  می توانند  پوشاک  و  نساجی 
سامانه  طريق  از  نيازشان  مورد  تسهيالت 
مذکور  تسهيالت  از  بهين ياب  الکترونيکی 

استفاده کنند.

تنها ۱۴ ميليون دالر واردات رسمی داشته ايم
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واردات کاالهای قاچاق و عرضه آن با تابلوی شرکت های 
مــدعـی نمايندگی  برندهای خارجی با تبليغات گسترده به 
شيوه ای مرسوم و پرسود برای فروش محصوالت نساجی 
و پوشاک و برخی کاالهای ديگر قاچاق تبديل شده است.

واردات غيرقانونی بسياری از كاالهای صنعتی و اقالم 
مصرفی مانند پوشاك و منسوجات، گوشی تلفن همراه، 
تبلت، نوت بوك و لپ تاپ، لوازم صوتی و تصويری و 
خانگی و عرضه اين كاالها زير تابلوی برندهای خارجی 
مدعی نمايندگی برندهای خارجی، شرايط را برای عرضه 
لوكس ترين  و  بزرگ ترين  در  قاچاق  كاالهای  آزادانه 
بر  عالوه  است.  كرده  فراهم  كالنشهرها  فروشگاه های 
عرضه كاالهای غيراصلی و با تخفيف های غيرواقعی در 
پوشش اين برندها، اكنون بخش عمده ای از كاالهای 
عرضه شده در اين فروشگاه ها به شيوه قاچاق وارد اما به 

راحتی به مشتريان عرضه می شود. 
موضوعی كه حميد قبادی، دبير كارگروه ساماندهی مد و 
لباس آن را تهاجم قاچاق مارك و برندهای خارجی دانسته 
و به ايسنا اعالم كرد، يكی از مراكز عرضه محصوالت 
قاچاق در كشور، فروشگاه های برند خارجی هستند. با يك 
حساب سرانگشتی می توانيم اثبات كنيم كه نصب تابلوی 
محصوالت  عرضه  راستای  در  بيشتر  خارجی  برندهای 
وارد  كاال  «قانونی»  اسم  به  برخی  است.  قاچاق شده 
می كنند، درحالی كه شايد كمتر از ٥درصد كاالهای شان 
قانونی باشد. يكی از مشكالت جدی ما، تعيين مصاديق 
كاالی قاچاق در كشور است، يعنی انطباق برگ سبز با 

كاال مشكل دارد.
حميد قبادی با بيان اينكه بسياری از اين برندها برای ورود 
به كشور، مراحل قانونی را طی نكرده و فعاليت بسياری 
از نشان ها و عالئم برندهای خارجی كه در سطح شهر 
ديده می شوند، غيرقانونی است، افزود: برخی محصوالت 
توانستند  موجود  شرايط  از  استفاده  با  كشور  در  خارجی 
فضای مناسبی برای خودشان فراهم كنند. اين برندها در 
شرايط تبليغاتی نابرابر توانستند محصوالت خود را به جامعه 
معرفی كنند، تابلوها و سالن های بزرگ را در اختيار گرفته و 
فضايی را در جامعه به خودشان اختصاص دادند. وی تأكيد 
كرد، فروشگاهی از محصوالت وارداتی سراغ دارم كه به 
ظاهر رسمی، اما در باطن غيررسمی است. يك فروشگاه 
همين  می دهد،  اجاره  تومان  ميليون   ٥٠٠ ماهی  آن، 
فروشگاه بيش از ١٠مركز عرضه در ايران دارد و دست كم 
ماهی ٥ ميليارد تومان برای محل عرضه كاالهايش هزينه 
می كند. اين برند به ظاهر رسمی، ساالنه ٥٠ ميليارد تومان 
فقط پول اجاره  عرضه محصوالت خود را بدون محاسبه 

هزينه نيروی انسانی و موارد ديگر می پردازد. با دانستن اين 
اطالعات بهراحتی متوجه می شويم يك عقبه حساب شده، 
هدفمند و تعريف شده در كشور وجود دارد كه می توان اسم 
آن را تهاجم، قاچاق و هر چيز ديگری بگذاريم كه در 

نهايت، به آسيب ديدن كاالی ايرانی منجر می شود.
 بازارداغ پوشاك قاچاق با تابلوی برندها 

٣٠٠هزار  با  دوزندگی  صنفی  واحد  ٢٠هزار  فعاليت 
فروشگاه های  با  نابرابر  كامال  شرايطی  در  كه  اشتغال 
آن  از  مهم تر  و  خارجی  برندهای  نمايندگی  مدعی 
واردات قاچاق و رسمی پوشاك توليد داخل اين كاال را 
زمينگير كرده است. سود سرشار ناشی از عرضه پوشاك 
مدعی  فروشگاه های  تابلوی  زير  قاچاق  و  غيراصلی 
دريافت نمايندگی از برندهای خارجی (حتی دست دوم 
و سوم از كشورهای همسايه) شرايطی را رقم زده كه 
اكنون اغلب پوشاك عرضه شده در اينگونه فروشگاه ها 
رئيس  نوابی،  محمود  نيز  گذشته  سال  است.  قاچاق 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان اعالم 
مبادی  از  كاال  دالر  ٦ميليون  پوشاك  حوزه  در  كرد، 
دالر  ٢ميليارد   .٥ درحالی كه  شده  وارد  كشور  ورودی 
قاچاق می شود. با وجود اين طرح وزارت صنعت وبرخی 
ديگر از دستگاه ها برای ساماندهی برندهای پوشاك يا 
رهگيری پوشاك قاچاق در بازار مصرف نيزهنوز ره به 
جايی نبرده است. دبير كارگروه مد و لباس از فعاليت 
برندهای دست دوم و سوم پوشاك در كشور خبر داده 
و اعالم كرد، يكی از موارد مورد توجه، بحث اصالت 
قانونی،  محدود  برندهای  برخی  اكنون  برندهاست؛ 

به صورت دست دوم و سوم در كشور كار می كنند. 
شركت ايرانی با برندی كه مبدأ آن كشور ايتالياست و 
در تركيه نمايندگی دارد، قرارداد بسته است. وی با اعالم 
رقم واردات رسمی ساالنه ١٥ ميليون دالری منسوجات 
افزود: اگر بخواهم در يك جمله، حجم خسارتی را كه از 
ورود كاالی قاچاق به كشور وارد می شود، تعريف كنم، 
كافی است عدد و رقم واردات رسمی حوزه منسوجات 
غيررسمی  و  رسمی  فروشگاه های  تعداد  و  كشور  در 
محصوالت خارجی در سطح شهر را نگاه كنيم، آن وقت 
به عدد محدود كمتر از ١٥ ميليون دالر در سال می رسيم. 
اما اين كارگروه چنين امكانی ندارد كه بتواند برای مبادی 
ورود كاالی قاچاق كاری انجام دهد.قبادی، تأكيد كرد، 
حتی نبايد به نمايندگان برندهای خارجی كه می خواهند 
به شكل قانونی فعاليت كنند، به راحتی مجوز داده شود. با 
همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال بازنگری 
در  كه  جلسه هايی  آخرين  در  هستيم.  برندها  آيين نامه 

كارگروه پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت تشكيل 
شد، يكی از مصوبات اين بود كه آيين نامه فعاليت برندها 

در كشور بازنگری شود.
 وزارت صنعت متولی برخورد با قاچاق 

پيش از اين معاون ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
نيز با اشاره به اينكه مطابق قانون، مركز اصلی برخورد با 
پوشاك قاچاق در سطح عرضه وزرات صنعت است، اعالم 
كرده بود، مركز امور اصناف و بازرگانان در زيرمجموعه 
وزارتخانه شهريور ماه سال ٩٤بخشنامه ای را ابالغ  اين 
كرد كه تمام نمايندگی های پوشاك در ايران بايد در مركز 
اصناف بازرگانان ثبت و مجوزهای الزم را از شركت های 
اينكه  بيان  با  نخعی،  عباس  كنند.  دريافت  نيز  خارجی 
 (GS1) همچنين مقرر شده تا در طرح كد رهگيری جديد
پوشاك، پتو و پارچه مجهز به كد رهگيری و شناسنامه 
كاال شوند، افزود: چه توليدات داخل و چه آنهايی كه از 
مبادی رسمی وارد می شوند بايد با برچسب های غيرقابل 
مشخصات  كاال  روی  شده  نصب  پارچه های  يا  خدشه 

كارخانه توليد كننده و مبدا را درج كنند.
 ٢٠٠ شركت مدعی برند خارجی پوشاك

مورد  در  كشور  بازرگانان  و  اصناف  امور  مركز  رئيس 
پوشاك  خارجی  برندهای  ساماندهی  طرح  اجرای  روند 
٢٧مرداد ماه  كه  اطالعيه ای  با  طرح  اين  اجرای  گفت: 
سال ٩٤صادر شده در دستور كار قرار گرفت و مهلت 
كه  صنفی  واحدهای  تا  شد  تعيين  ٢ماه های  حدود 
منسوجات  و  پوشاك  خارجی  برندهای  عرضه  مدعی 
هستند، با مراجعه به مركز امور اصناف و ارائه مدارك 
الزم، خود را ثبت كنند. با اتمام اين مهلت تعدادی از 
اين فروشگاه ها به اداره اماكن نيروی انتظامی معرفی 
دريافت  رهگيری  كد  مدارك،  ارائه  با  نيز  تعدادی  و 
كرده اند اما دريافت اين تأييديه ها تا حدودی زمانبر است 
ومهلتی برای طی اين مراحل درنظر گرفته نشده است.
يداهللا صادقی افزود: در مجموع حدود حدود ٢٠٠شركت 
در كشورمان وجود دارد كه مدعی داشتن نمايندگی برند 
خاص بوده و با نصب تابلو يا ايجاد شعبات مختلف در 
سراسر كشور به فعاليت پرداخته اند. كه برخی برای ارائه 
مدارك اوليه و ثبت ادعای داشتن نمايندگی برندهای 
كرده اند.  مراجعه  مستقيم  به طور  يا  واسطه  با  خارجی 
برخی فروشگاه ها در شهرستان ها هستند كه زيرمجموعه 
نمايندگی  اين  از  شعبه ای  و  بوده  اصلی  شركت های 
اين  از  اينكه  اطالعات  همچنين  می شوند.  محسوب 
٢٠٠شركت مدعی برند چه تعداد مربوط به كشورهای 

آسيايی يا اروپايی است را اكنون در اختيار ندارم.

قاچاق فروشی زير چتر برندهای خارجی
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 دنيای نساجی 

صورت  چه  به  را  خود  بيمه يی  بدهی  اينكه  براساس  آيين نامه  اين  مشمول  كارگاه های 
پرداخت می كنند، از بخشودگی جرايمی به ميزان ٥٠تا ١٠٠درصد برخوردار خواهند شد؛ به 
اين ترتيب كه با پرداخت بدهی بيمه  يی طی ١٢ماه از ١٠٠درصد، ١٨ماه ٨٥درصد، ٢٤ماه 

٧٥ درصد، ٣٠ماه ٦٠درصد و ٣٦ماه ٥٠درصد بخشودگی برخوردار می شوند.
جرايم بيمه کارفرمايان به سازمان تامين اجتماعی با تصويب هيات دولت بخشوده خواهد 
شد. مديرعامل سازمان تامين اجتماعی با اعالم اين که اين بخشودگی شامل کارفرمايان 
خوش حساب می شود، گفت:« كارگاه های مشمول اين مصوبه براساس اينكه بدهی بيمه  
يی خود را به چه صورت پرداخت می كنند، از بخشودگی جرايم به ميزان ٥٠تا ١٠٠درصد 
برخوردار خواهند شد. سيدتقی نوربخش به سايت اطالع رسانی دولت، گفت:« اين پيشنهاد 
صورت  كارفرمايان  از  حمايت  برای  و  مقاومتی  اقتصاد  سياست های  اجرای  درراستای 
می گيرد. سازمان تامين  اجتماعی از فروردين سال٩٣ تاكنون اقدامات اصولی را در رابطه با 

اجرای سياست های اقتصاد مقاومتی آغاز كرده است. 
اول  معاون  فرماندهی  به  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  تشكيل  به  بااشاره  وی 
رييس جمهور، گفت: از اين ستاد تاكنون دو فرمان به سازمان تامين اجتماعی ابالغ شده 
كه اين فرمان ها به بهترين نحو و درراستای بهبود وضع اقتصادی بنگاه های اقتصادی 
به اجرا درآمده است. فرمان اول در رابطه با همكاری سازمان برای دريافت تسهيالت 
بانكی توسط بنگاه های اقتصادی دارای بدهی بيمه يی بود كه با اجرای آن بنگاه ها برای 
دريافت تسهيالت نيازی به دريافت مفاصا حساب از سازمان تامين اجتماعی ندارند و در 
صورت دريافت اين تسهيالت نيز عمليات اجرايی برای برداشت از اين حساب آنها به 
مدت يك سال انجام نخواهد شد. فرمان دوم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به سازمان 
تامين  اجتماعی نيز ابالغ شد و براساس اين فرمان كارگاه های خوش  حسابی كه به  دليل 
جرايم  بخشودگی  از  اند،  شده   مواجه  مشكل  با  ارز  نرخ  نوسانات  و  ظالمانه  تحريم های 
تامين اجتماعی برخوردار می شوند.» نوربخش افزود:« تمام واحدهای توليدی، صنعتی و 
معدنی دولتی و غيردولتی خوش  حساب مشمول اين موضوع هستند و در صورتی كه طی 
بازه زمانی ١٨ماه قبل از بروز مشكل، حداقل در ١٦ ماه حق بيمه خود را به صورت منظم 
پرداخت كرده باشند، می توانند از تسهيالت مربوطه بهره مند شوند. كارگاه های مشمول اين 
آيين نامه براساس اينكه بدهی بيمه يی خود را به چه صورت پرداخت می كنند، از بخشودگی 
جرايمی به ميزان ٥٠تا ١٠٠درصد برخوردار خواهند شد؛ به اين ترتيب كه با پرداخت بدهی 
بيمه  يی طی ١٢ماه از ١٠٠درصد، ١٨ماه ٨٥درصد، ٢٤ماه ٧٥ درصد، ٣٠ماه ٦٠درصد و 

٣٦ماه ٥٠درصد بخشودگی برخوردار می شوند.»
او گفت تشخيص اينكه كدام كارگاه ها می توانند از اين تسهيالت استفاده كنند برعهده 
است.  كشور  سراسر  در  تامين  اجتماعی  سازمان  اجرايی  واحدهای  فنی  كميته های 
در سال های گذشته يکی از مشکالت عمده کارفرمايان هميشه با بيمه م سازمان تامين 
اجتماعی بوده است و اعتراض های گسترده ای از سوی کارفرمايان به برخوردهای سازمان 
تامين اجتماعی صورت گرفته است و حاال به نظر می رسد با اين مصوبه هيات دولت تاحدودی 
تامين  سازمان  فشار  به  هميشه  گذشته  سال های  در  کارفرمايان  شود.  برطرف  مشکالت 
اجتماعی معترض بودند و می گفتند در شرايط تحريم، رکود، نبود نقدينگی، کاهش ظرفيت 
کارخانه و... آن ها توان پرداخت حق بيمه و... را ندارند پرداخت کنند و اگر هم پولی دارند 

مطالبات از دولت و ساير نهادها مانند شهرداری و... است که دست آن ها را بسته است.

بخشودگی جرايم بيمه ای کارگاه ها 
رايزن بازرگانی سفارت ترکيه در گفت وگوی تفصيلی با شرايط خاص

با ايلنا؛ از برنامه ريزی گسترده اين کشور برای توسعه 
همکاری های اقتصادی با ايران در همه حوزه ها خبر داد.
رايزن اقتصادی سفارت ترکيه در اين گفت وگو از دو 

رويداد مهم اقتصادی خبر داد. 
با  استانبول  صنعت  اتاق   داشت:  اعضای   اظهار  وی 
سفر به ايران با اتاق بازرگانی ايران قراردادی را به 
اتاق  اين  قرارداد  اين  طبق  که  رساند  خواهند  امضا 
کرد.  خواهد  ايجاد  تهران  در  صنعتی  شهرک  يک 
در  صنعتی  و  اقتصادی  فعاالن  تمام  شهرک  اين  در 

حوزه های مختلف حضور خواهند داشت. 
محمت علی ارکان همچنين از تاسيس مرکز تجارت 
قوانين  براساس  گفت:  و  داد  خبر  ايران  در  جهانی 
ايران برای تاسيس چنين مرکزی الزم است شرکتی 
ثبت شود. اين شرکت ثبت شده و در ماه جوالی يا 
آگوست اين مرکز افتتاح خواهد شد و کسانی که در 
اين مرکز مستقر خواهند شد همگی برای تجارت و 

سرمايه گذاری خواهند بود. 
وی افزود: بر همين اساس ما ساختمان بزرگی را در 
ترکيه  اقتصادی  بخش های  همه  از  تا  گرفتيم  نظر 
بتوانند در آن مستقر شوند اما به دليل نهايی نشدن 
کمتر  تا  اما  هستيم  معذور  آن  مکان  بيان  از  قرارداد 
اعالم  آن  مکان  رسمی  صورت  به  ديگر  ماه  يک  از 
تصريح  ترکيه  سفارت  اقتصادی  رايزن  شد.  خواهد 
کرد: مسئوالن ايرانی از ما خواستند که شرکت های 
معتبر و درجه يک ترکيه در اين مرکز حضور داشته 
باشند. هدف ما هم دقيقًا همين است. دولت ترکيه 
آن  مراحل  تمام  و  ندارد  پروژه  اين  در  دخالتی  هيچ 
بخش   از  عضوی  که  ترکيه  صادرات  پارلمان  توسط 

خصوصی اين کشور است، انجام می شود. 
وی همچنيـن به تفاهم نامه ترکيه بـا انجمن واردات 
اشـاره کـرد و گفـت: هفته گذشـته تفاهم نامـه ای با 
انجمـن واردات ايـران بـه امضا رسـيد که بر اسـاس 
آن جلسـاتی ماهانـه بـرای هماهنگی بيشـتر برگزار 
خواهيـم کـرد و در اين جلسـات مشـکالت تجار دو 
طـرف مـورد بررسـی قـرار خواهـد گرفـت و راه حل 

شـد.  خواهد  ارائه 
وی افزود: اين قرارداد و ساير قراردادها نشان از عزم 
دو طرف برای گسترش همکاری های اقتصادی دارد 
 ٣٠ به  کشور  دو  روابط  سطح  آينده  در  اميدواريم  و 

ميليارد دالر برسد.

امضای قرارداد احداث شهرک 
صنعتی ترکيه

رايزن بازرگانى سفارت تركيه:
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به  اشاره  با  پوشاک  جهانی  فدراسيون  عامل  مدير 
گفت:  ايران  در  پوشاک  صنعت  ساله  هزاران  قدمت 
حتی با صفر شدن تعرفه واردات پوشاک توليدکنندگان 
پوشاک می توانند با تمرکز بر روی نقاط قوت خود از 

اين نگرانی خارج شوند.
به  اشاره  با  تهران  اصناف  اتاق  رئيس  فاضلی  علی 
جايگاه کم بنگاه های ايران در بازار های جهانی، اظهار 
کرد: با وجود پتانسيل قابل توجه توليد در بنگاه های 
جهانی  بازار  در  مناسبی  جايگاه  متوسط  و  کوچک 
نداريم و يک چهارم اشتغال و يک سوم سرمايه گذاری 
جهان در بخش بنگاه های کوچک و متوسط قرار دارد. 
متوسط  و  کوچک  بنگاه های  تأثير  به  اشاره  با  وی 
کره  و  ايتاليا  کشورهای  اقتصادی  بحران  از  عبور  در 
توانمندی های  به رغم  ايران  در  کرد:  تصريح  جنوبی 
جهان  در  قبولی  قابل  جايگاه  پوشاک،  توليدکنندگان 
وجود ندارد که ضعف آموزش در اين بخش يکی از 

داليل آن است. 
را  پويا  اقتصاد  داشتن  تهران  اصناف  اتاق  رئيس 
متوسط  و  کوچک  بنگاه های  به  ويژه  توجه  مستلزم 
دانست و ادامه داد: به رغم همه نامهربانی های انجام 
به  است  توانسته  بخش  اين  پوشاک،  بخش  در  شده 

فعاليت خود ادامه دهد و به رشد اقتصاد کمک کند. 

وی تصريح کرد: تعيين حقوق مزايايی مناسب برای 
نيروی کار در ايران اين کشور را در توسعه پايداری 

صنعت پوشاک پيشرو کرده است. 

١٥ درصد فروش پوشاک در دنيا اينترنتی است 
راهول مهتا - مدير عامل فدراسيون جهانی پوشاک -
در نشست تخصصی با اتحاديه پوشاک تهران گفت: 
در  پوشاک  صنعت  فروش  درصد   ١٥ اکنون  همه 
کشورهای امريکا، اتحاديه اروپا، هند و چين از طريق 
اينترنت است که ايران نيز برای باقی ماندن در اين 

صنعت نيازمند توجه به اين نوع فروش است. 
کشورهای  در  پوشاک  صنعت  حفظ  راهکار  وی 
تا  طراحی  زمان  کاهش  را  ايتاليا  و  ترکيه  پرهزينه 
فروش دانست و تصريح کرد: اجرای اين ايده در ايران 
با توجه به دسترسی به بازارهای اروپايی الزامی است. 
مدير عامل فدراسيون جهانی پوشاک با اشاره به اينکه 
با کاهش هزينه تمام شده، نوآوری در طراحی و توليد 
کرد،  جلب  را  مصرف کننده  می توان  اعتماد  ايجاد  و 
گفت: با طراحی و توليد برند و کاالی مخصوص خود 
می توان اعتماد مصرف کننده را به توليد جلب کرد که 

اين نکته بسيار با اهميت است. 
مهتا با اشاره به اينکه جهان وضعيت بهره وری را در 

ايران  در  زندگی  هزينه  داد:  ادامه  دارد  مدنظر  ايران 
نسبت به بنگالدش و چين باال است که برای جبران 

اين فاصله می توان بهره وری را افزايش داد. 
وی با اشاره به قدمت هزاران ساله صنعت پوشاک در 
ايران گفت: حتی با صفر شدن تعرفه واردات پوشاک 
توليدکنندگان پوشاک می توانند با تمرکز بر روی نقاط 

قوت خود از اين نگرانی خارج شوند. 
تنها  افزود:  پوشاک  جهانی  فدراسيون  مديرعامل 
تفاوت شرايط قبل و پس از تحريم در صنعت پوشاک 
ايران ورود قانونی کاالهايی است که تا پيش از آن از 
طريق قاچاق وارد کشور ايران شده بنابراين نگرانی از 

حذف تعرفه بی مورد است. 
صنعت  احيای  ايرانی،  برندهای  ايجاد  گفت:  وی 
کشورهای  با  همکاری  و  دستی  و  سنتی  نساجی 
همسايه که دارای هزينه کم توسعه هستند در توليد 
بايد  ايرانی  توليدکنندگان  که  است  اهدافی  پوشاک 

دنبال کنند. 
مهتا با اشاره به اينکه نبايد از رقابت هراسيد، ادامه داد: 
آشنايی با مدل های جديد در نمايشگاه های بين المللی، 
همکاری با مؤسسات آموزشی چينی و هندی و تربيت 
نسل بعدی توليدکنندگان صنعت پوشاک می تواند در 

رشد صنعت پوشاک ايران مؤثر باشد.

نجات صنعت پوشاک در کاهش زمان طراحی تا فروش

صادقيان: دولت با وجود اينکه چندبار اجرای 
تعويق  به  را  ارز  شدن  نرخی  تک  سياست 
تک  مسير  در  تا  است  تالش  در  اما  انداخته 

نرخی شدن حرکت کند.
اتاق  نمايندگان  هيأت  عضو  صادقيان،  احمد 
سايت  وب  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  تهران 
در  دولت  سياست  تحليل  در  اتاق،  خبری 
ممنوعيت استفاده از ارز مبادله ای برای واردات 
صنايع غذايی گفت: اين سياست های دولت در 
راستای حمايت از توليد داخل است اميدواريم به 
واقع همينطور باشد. اگر دولت با هدف حمايت 
از توليدکنندگان داخلی چنين ممنوعيتی ايجاد 
کرده، تصميم درستی است و اميدواريم تمام 

کند.  طی  را  مسير  همين  دولت  سياست های 
امروز  آزاد  ارز  و  مبادله ای  ارز  تفاوت  هرچند 
باشد. اثرگذار  بتواند  که  نيست  زياد  آنقدر 
عضو کميسيون کشاورزی اتاق تهران گفت: 
زيادی  فاصله  آزاد  ارز  و  مبادله ای  ارز  فاصله 
نيست و اين کم شدن فاصله هم در راستای 
تک نرخی شدن ارز است. تک نرخی شدن ارز 
خواسته بيشتر واردکنندگان و فعاالن اقتصادی 
است و در صورت انجام آن، آسيب های زيادی 
که از اين ناحيه متوجه اقتصاد کشور شده مرتفع 
خواهد شد. دو نرخی شدن ارز باعث رانت است 
بر  پايانی  شدن  نرخی  تک  سياست  اجرای  و 
است. وضعيت  اين  از  سوداگران  سوءاستفاده 

چندبار  اينکه  وجود  با  دولت  گفت:  صادقيان 
به  را  ارز  شدن  نرخی  تک  سياست  اجرای 
تعويق انداخته اما در تالش است تا در مسير 
تک نرخی شدن حرکت کند. به تعويق افتادن 
اين سياست ناشی از نگرانی های دولت است. 
اين  بايد  ارز،  شدن  نرخی  تک  صورت  در 
توانايی در بانک مرکزی باشد که متناسب با 
تقاضای بازار، ارز را تامين کند اما با توجه به 
کاهش قيمت نفت و ديگر مسائل بين المللی 
اين نگرانی وجود دارد که دولت قادر به تامين 
تقاضا نباشد و تا زمانی که اين توانايی را در 
تعويق  به  را  ارز  شدن  نرخی  تک  نبيند،  خود 

می اندازد.

احمدصادقيان، عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران:
دولت در مسير تک نرخی شدن ارز حرکت می کند
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 دنيای نساجی 

همه  از  باالتر  دردی  دامن گير،  رکود  کنار  در 
دردها، نبض صنايع استان اصفهان را به شماره 
برافزوده ای  ارزش  ماليات  آن  و  است  انداخته 
است که با فشار مضاعف خود سبب خم شدن 

کمر صنعت استان شده است.
به گزارش سراج٢٤، واژه "رکود" را در سال های 
تکرار  واژه  اين  آن قدر  و  شنيديم  بسيار  اخير 
تلخ  و  حقيقی  معنای  آن  مفهوم  که  شد 
روزها  اين  که  رکودی  داد،  دست  از  را  خود 
اصفهان  و  شده  صنايع  از  بسياری  گير  گريبان 
از  بيش  ايران،  استان  صنعتی ترين  به عنوان 
دارد. قرار  تلخ  واژه  اين  فشار  زير  ديگران 
فشارهای  و  تحريم ها  از  حاصل  که  رکودی 
که  است  مسئوالن  بی برنامگی  و  اقتصادی 
باپوست  امروز  و  هشدار  زنگ  زمانی  واژه  اين 
و گوشت صنعتگران عجين شده و زخم های نا 
کارخانه داران  و  صنعتگران  پيکره  بر  را  عالجی 

وارد کرده است.
از  باالتر  دردی  دامن گير،  رکود  اين  کنار  در 
به  را  اصفهان  استان  صنايع  نبض  دردها،  همه 

برافزوده ای  ارزش  ماليات  آن  و  انداخته  شماره 
است که بر پايه های غيرکارشناسی و غيرواقعی 
خم  سبب  مضاعف  فشار  اين  و  می شود  بريده 
رئيس  است.  شده  استان  صنعت  کمر  شدن 
اصفهان  نساجی  کارگاه های  بافندگان  اتحاديه 
دراين باره به خبرنگار تسنيم می گويد: متأسفانه 
توليدی  صنايع  همه  برافزوده  ارزش  ماليات 
اين  پيرامون  و  است  داده  قرار  تحت الشعاع  را 
اما  شده  انجام  زيادی  بحث های  موضوع 
نتيجه ای حاصل نشده است. مرتضی منصوری 
را  کشور  کل  دارايی  باالترين  اصفهان  افزود: 
دارد و متأسفانه برای مسئوالن دارايی تعطيلی 
بسته  به  توجه  با  و  ندارد  اهميت  کارخانه های 
دارايی  بودجه  تومان  ميليارد  هزار   ١٠٢ شدن 
فاجعه  يک  که  کرد  پيش بينی  می توان  کشور، 

برای صنايع در راه است.
از  بسياری  حاضر  حال  در  کرد:  تصريح  وی 
واحدها و کارگاه های نساجی در اصفهان تعطيل 
کرده اند و در واقع با توجه به فشارهايی که بر 
از  حمايت  می شود،  وارد  توليدکنندگان  روی 

توليد در حد شعار باقی مانده است.
وزارت  پوشاک  و  نساجی  صنايع  دفتر  مديرکل 
صنعت معدن تجارت چندی پيش در کنفرانس 
ملی مهندسی نساجی ايران در اصفهان درباره 
بيان  نساجی  صنعت  در  ارزی  سرمايه گذاری 
کرد: سرمايه گذاری در اين عرصه از سال ١٩٩٠ 
ميالدی با مبلغی حدود ١٢٠ ميليون دالر آغاز 
شده و بيشترين آن از سال ٨٠ تا ٨٥ است که 
و  بوده  اصفهان  استان  در  نيز  تمرکز  بيشترين 
شده  سرمايه گذاری  دالر  ميليون   ٣٥٠ از  بيش 
است. گلنار نصراللهی بيان کرد: پس از سال ٨٥ 
شاهد کاهش سرمايه گذاری بوده ايم که کاهش 
که  بوده  تحريم ها  دليل  به  سرمايه گذاری  اين 
توجه  بايد  البته  گرفته،  را  ما  گريبان  نيز  هنوز 
وجود  نيز  صنايع  ديگر  در  نوسانات  اين  داشت 
داشته است. وی گفت: البته رکودی که اکنون 
در بازار شاهد هستيم در حال کاهش بوده و بازار 

به سمت بهبودی می رود.

شده  گرم  گذشته  از  بيش  که  بازاری 
است!

وزارت  پوشاک  و  نساجی  صنايع  دفتر  مديرکل 
صنعت معدن تجارت با بيان اينکه آن چه برای 
است،  قاچاق  بوده  مشکل ساز  نساجی  صنعت 
گفت: واردات بی رويه، واردات غيرقانونی، کمبود 
داخلی  بازارهای  کسب  اسکان  عدم  نقدينگی، 
در زمينه نساجی و پوشاک، هزينه باالی شبکه 
توزيع، عدم توليد مواد اوليه، وجود مد، برندهای 
عمده  از  کشور  در  خارجی  غيررسمی  و  رسمی 

مشکالت نساجی به شمار می رود.
وزارت  پوشاک  و  نساجی  صنايع  دفتر  مديرکل 
حذف  اينکه  بيان  با  تجارت  و  معدن  صنعت، 
ارز مبادله ای برای واردات و اصالح قيمت های 
وارداتی از اقداماتی است که واردات را متعادل 
سال   ٢ در  پارچه  و  نخ  واردات  گفت:  کرده، 
گذشته سالی ٢٥ درصد کاهش يافته و اين به 
راستا  اين  در  و  است  داخلی  توليدکنندگان  نفع 
که  است  قاچاق  کاالی  راستا  در  الزم  اقدامات 

«رکود» نبض نساجی  را به شماره انداخت
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برندها و کاالها بايد نمايندگی های خودشان را 
ثبت کنند که مجموعه اين اقدامات در طوالنی 

مدت نتيجه بخش است.

فعاليت ٣٠ درصدی کارخانه های نساجی
دفتر  مديرکل  کننده  اميدوار  صحبت های  از  اما 
صنايع نساجی وزارت صنعت که بگذريم، ظاهرًا 
مشکل تنها حذف ارز مبادله ای و اصالح قيمت 
برافزوده  ارزش  ماليات  اين  بلکه  نيست  وارداتی 
برای  را  کار  ديگری  چيز  هر  از  بيش  که  است 
صنعتگران دشوار کرده که دبير انجمن کارفرمايان 
نساجی اصفهان نيز دراين باره با اشاره به فعاليت 
به  اصفهان  نساجی  کارخانه های  درصدی   ٣٠
تسنيم گفت: در حال حاضر کارخانه ها به صورت 
دارايی  وقتی  و  می کنند  فعاليت  تعطيل  نيمه 
مشکل مالياتی را برای اين صنعت ايجاد کرده 
استان  از  خارج  به  توليدکنندگان  مسلمًا  است، 
روی می آورند و اگر اين روند مالياتی ادامه داشته 
باشد، بازار قاچاق بيش از گذشته گرم می شود.
مظفر چلمقانی با بيان اينکه پلی اکريل که يکی 
نساجی  صنعت  زمينه  در  موفق،  کارخانه های  از 
بود اکنون توليد آن متوقف شده است، افزود: در 
اين راستا دارايی به صنعت اصفهان خيانت کرد و 
مالياتی که برای صنايع در نظر گرفته شده، نفس 

و نبض صنايع را از کار انداخت.

ورشکستگـــی در يک قدمی صنعــت 
نساجی اصفهان

نساجی  کارگاه های  بافندگان  اتحاديه  رئيس 
بر  ماليات  قانون  اجرای  اينکه  بيان  با  اصفهان 
ارزش افزوده نيازمند برنامه ريزی درست است،
گفت: در اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده
برنامه ريزی  که  است  مقصر  دولت  درصد   ٧٠
در  و  ندارد  قانون  اين  اجرای  در  درستی 
مميزی های مالياتی و انتخاب بازرسان عملکرد 

درستی نداشته است. 
منصوری با بيان اينکه ماليات بر ارزش افزوده 
کمر صنعت نساجی را شکسته است، ادامه داد: 
اظهارنامه های  و  شده  تعيين  قوانين  اساس  بر 
ميليون   ٥٠ زير  که  نساجی  کارگاه های  مالياتی 
تومان درآمد دارند، ماليات ١٥ درصدی و باالی 
تعيين  درصدی   ٢٥ ماليات  تومان  ميليون   ٥٠
توليدکننده  برای  سودی  عمًال  که  است  شده 

باقی نمی گذارد. 
بيان  بانکی  باالی  سود های  به  اشاره  با  وی 
رونق  برای  تسهيالتی  دولت  متأسفانه  کرد: 
است  نکرده  پرداخت  نساجی  صنعت  در  توليد 
بااليی  فشار  بانکی  باالی  سودهای  طرفی  از  و 
بر توليدکنندگان وارد کرده است و مردم هرچه 
کارخانه های  و  است  بانک ها  برای  می کنند  کار 
ورشکسته زيادی روی دست بانک ها مانده است. 

دستی بايد دست صنعت نساجی را بگيرد
امـا اسـتاندار اصفهان در جلسـه ای بـا صاحبان 
صنايـع بـه ايـن نکتـه اشـاره کـرده اسـت کـه 
يک سـوم صنعـت اسـتان اصفهـان را صنايـع 
نسـاجی تشـکيل می دهـد و صنعـت نسـاجی 
در اسـتان اصفهـان از قدمـت زيـادی برخوردار 
بـوده و ايـن صنعـت يک سـوم صادرات اسـتان 
اصفهـان را بـه خـود اختصـاص داده انـد کـه 
نشـان از جايـگاه اين منطقه در صنعت نسـاجی 

اسـتان اصفهان اسـت.
مسئوالن  جديد  تصميمات  که  ديد  بايد  اما 
برای اين صنعت زمين گير به چه صورت اتخاذ 
نشانه  اصفهان  استاندار  سخن  اين  که  می شود 
نساجی  صنايع  صاحبان  برای  هم  ملموس تری 
پوشاک  اينکه  به  توجه  با  باشد.  داشته  استان 
در  و  است  جامعه  نيازهای  اصلی ترين  از  يکی 
صورت عدم توجه به وضعيت فعاالن اين رشته، 
قاچاق  بازار  و  می شود  متوقف  و  کمرنگ  توليد 
و  شده  گرم  دوباره  خارجی  توليدات  مصرف  و 
اين ظرفيت بزرگ داخلی از نگاه مصرف کننده 
صنعت  که  داشت  توجه  بايد  می شود.  خارج 
نساجی نيازمند حمايت جدی دولتی است و اگر 
روی  پيش  موانع  و  شود  توجه  مسئله  اين  به 
توليدکنندگان اين صنعت برداشته شود، خدمت 

بزرگی به توليد داخلی شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز به 
شرق گفته است: اکنون باالترين رقم و ارزش 
قاچاق در کشور را مجموعه کاالهای نساجی 
تشکيل  و...  نخ  پتو،  پوشاک،  پارچه،  از  اعم 

می دهند.
درواقع مجموعه نساجی باالترين قاچاق را در 
است.  داده  اختصاص  خود  به  کنونی  شرايط 
حدود  سال ١٣٩٤  در  که  است  اين  ما  برآورد 
دو ميليارد دالر قاچاق مجموعه نساجی اعم از 
البسه، پوشاک، پارچه و پتو را داشته ايم. البته 
از نظر حجمی نمی توان گفت چند هزارتن بوده 

است...
در  قاچاق  اعظم  بخش  که  است  اين  واقعيت 
مجموعه نساجی، بيشتر از مرزهای شمال غربی 

اتفاق  جنوبی  سواحل  از  هم  اندکی  بخش  و 
در  عمدتا  سوخت  قاچاق  آنکه  حال  می افتد. 
و  پاکستان  سمت  به  يعنی  بود  شرقی  نواحی 

افغانستان....
اقتصاد  می گوييم  وقتی  است  اين  واقعيت 
و  ناپيداست  حجم  زيرزمينی،  يا  غيررسمی 
ما  داشت.  مسئله  از  دقيقی  برآورد  نمی شود 
که  نيستيم  غيررسمی  اقتصاد  کل  مسئول 
است.  دالر  فالن  ميليارد  ما  برآورد  بگوييم 
بنابراين نسبت گيری آسان و امکان پذير نيست 
اما واقعيت اين است از حدود ٩٠ يا صد  ميليارد 
دالر حجم واردات و صادرات،  وقتی می گوييم 
١٥  ميليارد قاچاق است يعنی ١٥ درصد حجم 
بزرگی  بسيار  حجم  که  است  قاچاق  اقتصاد 

است. درست است با افتخار می گوييم از سال 
٩٢ به نسبت سال ٩٤، ١٠  ميليارد دالر کاهش 
داشته اما به اين معنی نيست که ١٥  ميليارد دالر 
ميزان  اين  برای  بايد  حتما  است.  کمی  حجم 
قاچاق برنامه داشته باشيم و بتوانيم روزبهروز و 
سال به سال اين حجم را کاهش دهيم و به صفر 
نزديک کنيم. به نظرم با يک برنامه پنج ساله 
که در ستاد مصوب شده، دست يافتنی است که 
اين برنامه در سال ٩٤ شروع شده و اميدواريم 
تا پايان سال ١٣٩٨ حداقل بين ٥٠ تا ٧٥ درصد 
تغيير  و  کاهش  دستخوش  را  قاچاق  حجم  از 
کنيم و قاچاق کشور به پنج تا شش  ميليارد دالر 
سال ٩٤ باشد؛ يعنی روند صعودی را در برنامه 

پنج ساله کامال معکوس و نزولی کنيم.

پوشاک در صدر کاالهای قاچاق به کشور
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 دنيای نساجی 

مرتضی ايمانی راد -اقتصاددان - در يادداشتی 
اروپا  اتحاديه  از  بريتانيا  جدايی  اثرات  درباره 
کماکان  جهان  در  اقتصادی  نوشت:ايستايی 
در  رکودی  موج  يک  می تواند  و   است  فراگير 

بازارهای جهانی ايجاد کند.
آثار  مورد  در  زيادی  اطالعات  روزها  اين  در 
جدايی انگلستان از اتحاديه اروپا مطرح شده و به 
طور گسترده ای در شبکه های اجتماعی دست 
به دست شده است. ولی در مورد اثر گذاری اين 
اتفاق مهم بر اقتصاد ايران و يادگيری های ما از 
اين اتفاق کمتر بحث شده است. اين يادداشت 

به همين مساله می پردازد. 
به  ايران  اقتصاد  بر  اتفاق  اين  آثار  و  ها  يافته 

شرح زير است : 
١- اين اتفاق نشان داد که هسته اصلی اقتصاد 
جهانی بازارهای مالی است که به صورت بسيار 
با  عمدتا  و  الکترونيکی  صورت  به  و  گسترده 

گستردگی جهانی شکل گرفته است. 
بازارها  اين  جهانی  اقتصاد  پيشرو  بنابراين 
هستند، نه بازارهای واقعی. به همين دليل است 
که نوسانات بازارها هر چه به زمان حال نزديکتر 
می شود دارای دامنه گسترده تری است، چون 
پوشش بازارهای مالی بسيار وسيعتر شده است.

يورو،  تغييرات  و  مالی  بازارهای  شديد  نوسان 

پوند و ين در روز پنجشنبه ٢٣ ژوئن نمونه اين 
نوسانات گسترده بود. در نتيجه دور ماندن از اين 
بازارها به نوعی توسعه نيافتگی کشور را نشان 
ميدهد. گسترده کردن بازارهای مالی و ارتباط 
اين بازارها با شبکه های جهانی از الزامات رشد 

پايدار در کشور است .
برنامه  ای  مساله  که  داد  نشان  اتفاق  اين   -٢
خود  منظورم   ) بينی  پيش  قابل  شده،  ريزی 
نتايج  وقتی   ( اش  نتيجه  نه  است  رفراندوم 
متفاوتی ميدهد چگونه بازارها را به هم ميريزد. 
در  باال  حساسيت  وجود  يک،  مورد  از  گذشته 
بازارهای جهانی هم به عنوان علت ديگر مطرح 

است.
است.  باال  جهانی  بازارهای  در  حساسيت 
فراگير  کماکان  جهان  در  اقتصادی  ايستايی 
است و  می تواند يک موج رکودی در بازارهای 
جهانی ايجاد کند. بنابراين هر تحولی ميتواند اثر 
نمايد.  ايجاد  جهانی  اقتصاد  در  را  واری  دومينو 
موسسات  دولت،  توسط  است  الزم  مساله  اين 
قرار  توجه  مورد  خصوصی  شرکتهای  و  دولتی 
گيرد. آن هم اين است که اوضاع اقتصاد جهان 
خوب نيست. احتمال اينکه اقتصاد جهانی بتواند 
کند  حل  متعارف  روشهای  با  را  خود  مسايل 
است.  مالی  های  بحران  وقوع  از  کمتر  بسيار 

در آثار۴ گانه برکسيت بر اقتصاد ايران پديده  اين  دادن  نشان  و  مساله  اين  ديدن 
استراتژيها، چه در سطح شرکتی و چه در سطح 
کشوری، بسيار اهميت دارد. ديدن آينده نگاه ما 

را به زمان حال واقع بينانه تر  می کند. 
٣- جدايی انگلستان يک حرکت بود که پشت 
است.  اروپا  در  سياسی  بحران  وجود  بيانگر  آن 
با  انگلستان  که  است  مهم  آنجا  از  مساله  اين 
ريختگی  بهم  از  را  خود  می خواهد  کار   اين 
های سياسی اروپا کنار بکشد. به نظر  می رسد 
اينکه  مخصوصا  اند.  ديده  خوب  را  مساله  که 
اروپا  مجموعه  از  انگلستان  اقتصادی  وضعيت 

بهتر است .
ايـن مسـاله بـه مـا خاطـر نشـان  می کنـد که 
يـورو در ميـان مـدت ( دوره دو يـا سـه سـال 
) يـک پـول ضعيـف خواهـد بـود و بنابرايـن 
اسـتفاده از آن بـرای خريـد و عـدم اسـتفاده از 
مـدت  ميـان  در  می توانـد  فـروش   بـرای  آن 
داريـم  کـه  باشـد. طبيعـی اسـت  بخـش  اثـر 
بحـث احتمـاالت را  می کنيـم، ولـی بـه نظـر 
مـن احتمـال ايـن پديـده بسـيار بـاال اسـت و 
بانکهـای بـزرگ جهـان، و مخصوصـا بانکهای 
اروپايـی هـم از ايـن موضـع دفـاع  می کننـد.
٤- جدايـی انگلسـتان از اتحاديه اروپـا به عنوان 
 stagnation يک سـيگنال از وجود ايسـتايی
اقتصـادی فهميده شـده اسـت و بـه همين دليل 
بـود کـه قيمت کاالهـا پايين آمد. از آن گذشـته 
بازارهـای مالـی جهـان از ايـن جدايـی حضـور 
ريسـک بيشـتری را فهميدنـد و بـه همين دليل 
بـود کـه تقاضـا به شـدت هـم برای طـال و هم 
بـرای يـن بـاال رفـت. فهـم ايـن مسـاله بـرای 
سياسـت گـذاری اقتصـادی برای کشـور بسـيار 
مهـم اسـت. مثـال سـريعترين نتيجـه ای کـه  
می تـوان گرفـت ايـن اسـت کـه نفـت بـه ايـن 
سـادگی بـاال نمـی رود و اگـر باالتـر هـم بـرود 

قـدرت حفظ خـود را نـدارد. 
گذشته از اين مساله گستردگی ايستايی اقتصادی 
در جهان يکبار ديگر به ايران اين پيام را  می دهد 
که برای ارزآوری کشور، به جز درآمدهای نفتی، 
غيرنفتی  صادرات  که  چند  هر  کرد.  کاری  بايد 
در شرايط امروز جهانی خيلی ساده نيست، ولی 
تحوالت  اين  از  يا  است.  جا  همين  کار  چاره 
دولت بايد بداند که در مسير انقباض قرار دارد و 
بهترين کاری که  می تواند بکند مديريت هزينه و 

مديريت نقدينگی است.
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تار و پود
مبارزه با قاچاق، پيش نياز سرمايه گذاری های جديد در صنعت 

پوشاک و نساجی
چندی است که با هماهنگی های انجام شده توسط دبيرخانه انجمن صنايع 
نساجی ايران برنامه ای با عنوان تار و پود چهارشنبه ها ساعت ٢١ از موج 
راديو اقتصاد پخش می شود که به بررسی صنعت نساجی و پوشاک کشور 

و فرصت ها و تهديد های آن می پردازد. 
مهندس محمد مروج حسينی - رئيس هيأت مديره انجمن صنايع نساجی 
ايران - چندی پيش مهمان برنامه راديويی تار و پود در راديو اقتصاد بود 

که در اين برنامه به بخشی از مسائل و مشکالت صنعت نساجی اشاره و 
راهکارهايی را در جهت رفع اين مشکالت ارائه کرد.

نساجی،  صنعت  تنها  نه  روزها  اين  گفت:  ابتدا  در  حسينی  مروج  محمد 
بلکه همه صنايع دچار رکود هستند و اين نتيجه سياست ها و تصميمات 
نامناسبی است که در ده سال اخير اتخاذ شده است که متاسفانه اقتصاد 
کشور ما را به سمت و سويی برده است که همه شاهد آن هستيم. در حال 
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حاضر مسئولين برنامه هايی برای خروج از اين رکود تدوين کرده اند. در 
اما  شده است.  سال اخير برای کاهش تورم تالشهای زيادی انجام  چند 
کاهش تورم از سطح فعلی کار بسيار دشواری است و اقتصاد دانان معتقدند 

که با حفظ اين تورم بايد به سمت خروج از رکود حرکت کنيم. 
رييس هيات مديره انجمن صنايع نساجی ايران در ارتباط با تاريخ صنعت 
انواع  عمده  کنندگان  صادر  از  يکی  گذشته  در  ما  کشور  گفت:  نساجی 
علت  که  نيست  بعيد  و  است  بوده  ابريشم  پارچه  بخصوص  و  پارچه ها 

نامگذاری جاده ابريشم عبور کاالهای ابريشمی از ايران بوده است. 
بوده  ما  کشور  نساجی  کاالهای  صادرات  درخشان  دوران  صفويه  دوران 
است، بطوريکه که در يک منطقه کوچکی به نام آران و بيدگل بيش از 
٥ هزار واحد بافندگی پارچه های ابريشمی وجود داشته است. اما در دوران 
قاجار به دليل ورود سياستمداران جديد که بيشتر به انگليسی ها گرايش 
بر  بودند  نساجی  کاالی  عمده  کننده  توليد  که  هم  انگليسی ها  و  داشتند 
صنعت نساجی کشور ما تاثير زيادی گذاستند. صنعت نساجی را در کشور 
ما را آرام آرام متوقف کردند، بطوريکه در دوران مشروطه هيچ يک از آن 

واحدهای نساجی در کشور ما باقی نمانده بود. 
وی در ادامه افزود: مطرح ترين صنعت در ايران تا قبل از انقالب صنعت 
نساجی بوده است. در حاليکه پس از انقالب مسئولين به اين صنعت بی 
تفاوت بوده اند. متاسفانه پس از انقالب صنعت نساجی قربانی برخی از 
تندروی های اول انقالب شد. مصادره های اموال صاحبان صنايع نساجی 
سبب شد که آنها کشور را ترک کنند و اين باعث شد اين اموال و اين 
صنعت در دست دولت قرار گيرد. صنايع نساجی بسيار بزرگ و موفق مانند 
نساجی مازندران و ريسندگی کاشان و چيت ری و ساير واحدها به دست 
مديران دولتی افتاد که توان اداره اين صنايع را نداشتند. باالخره با مديريت 
بسيار ضعيف و سياست های دولت که سعی داشت کارخانه ها را پر کند از 
افرادی که شغل نداشتند، موجب شد که تورم نيروی کار به وجود آمد و با 
توجه به اينکه کشور ما در دوران جنگ بسر ميبرد از اين صنايع غافل شد 
و اين مسائل موجب شد که اين صنايع يکی پس از ديگری متوقف شوند. 
درحال حاضر نيز در حدود ٦٠ شرکت باقيمانده نيز در زير پوشش بنياد 
مستضعفان هستند. اما درحال حاضر ٩٨١٨ واحد نساجی صنعتی در کشور 
وجود دارد که با مجوز وزارت صنايع مشغول به کار هستند و اين واحدها 
توانايی توليد ٥٠ درصد نيازهای کشور را دارند و مفهوم آن اين است که 
هنوز فرصت برای توسعه صنعت نساجی وجود دارد. توسعه صنعت نساجی 
مستلزم يک برنامه استراتژيک بلند مدت است که وزارت صنايع و وزارت 

بازرگانی بايد نگاهشان را به اين صنعت تغيير دهند.
مهندس مروج حسينی همچنين اضافه کرد: نياز کشورهای در حال توسعه 
به ازای هر نفر ٢٠ متر پارچه است. اگر فرض کنيم که کشور ما ٨٠ ميليون 
نفر جمعيت دارد، يک ميليارد و ششصد ميليون متر کاالی نساجی برای 
مصرف داخلی نياز است. کاالی نساجی شامل لباس، کاالی خواب، پرده 
و.. . می باشد. در حال حاضر اگر همه واحدهای توليدی موجود در کشور 
کار کنند که اينگونه نيست و بسيار از آنان تعطيل شده اند، کشور ما قادر 
به توليد ٨٠٠ ميليون متر پارچه خواهد بود و ٨٠٠ ميليون متر پارچه ديگر 
بايد وارد شود. بنابراين اگر با برنامه ريزی حرکت کنيم هم می توانيم پارچه 
را توليد و هم وارد کنيم، بدين معنی که هم بخش تجاری و هم بخش 

صنعتی فعال باشد. هيچ صنعتگری با واردات کاال مخالفت ندارد به شرط 
آنکه کاالی با کيفيتی وارد کنيم که مورد نياز کشور باشد نه کااليی که 
توليد واحدهای داخل را متوقف کند. متاسفانه در حال حاضر کااليی وارد 
می شود که توليدکنندگان داخلی با کيفيت به مراتب باالتر آنرا در کشور 

توليد می کنند.
صنعت  بزرگ  مشکل  گفت:  نساجی  صنعت  مشکالت  با  ارتباط  در  وی 
در  حاضر  حال  در  است.  باال  بسيار  حجم  در  قاچاق  کاالی  ورود  نساجی 
حدود ١٥ ميليارد دالر سوخت به خارج از کشور قاچاق می شود و اين پول 
قاچاق تبديل به کاالی قاچاق می شود. گازوئيل در کشور ما ٥٠٠ تومان 
برای  سود  برابر   ١٢ اين  که  است  تومان  هزار   ٦٠٠٠ ترکيه  در  و  است 

قاچاقچی دارد. 
قاچاقچی درآمد ناشی از قاچاق سوخت را کاال خريداری می کند و به کشور 
وارد می کند. بنابر اين او می تواند کاال را حتی ١٠ درصد ارزانتر بفروش 
در  ترک  کاالی  که  دارند  اذعان  مسئله  اين  بر  ترکيه  صنعتگران  رساند. 
ايران ارزانتر از ترکيه بفروش می رسد. وجود اين قبيل مسائل است که به 

بازار کشور ما صدمه می زند. 
پوشاک  از  درصد   ٧٠ حاضر  حال  در  حسينی،  مروج  مهندس  گفته  به 
اين  آن  داليل  از  يکی  و  می شود  وارد  قاچاق  بصورت  ايران  در  مصرفی 
است که پوشاک توليدی در داخل کشور بطور کامل صنعتی نشده است و 
علت صنعتی نشدن آن قانون کار است. پوشاک، بيشترين تعداد کارگر را 
در صنعت نساجی نياز دارد. بنابراين برای حرکت به سمت توليد پوشاک 
صنعتی نياز به تعداد زيادی کارگر است. سرمايه گذار، به دليل مشکالت 
کارگری سعی می کند به سمت تاسيس واحدهای کوچک توليدی و کارگاه 
واحدهای  محدودی  بسيار  تعداد  حاضر  درحال  رود.  پله ای  زير  يا  صنفی 
توليدی صنعتی وجود دارد، اما وزارت صنايع در تالش است که وضعيت 
فعلی توليد پوشاک را تغيير دهد. همه بخش ها مانند: شهرداری تهران نيز 

بايد با اين بخش از صنعت همکاری نمايند. 
نيست  اين  به  نيازی  و  نيست  کننده  آلوده  وجه  هيچ  به  پوشاک  توليد 
که واحدهای توليد پوشاک به ١٢٠ کيلومتری شهر تهران منتقل شوند. 
زيرزمينها  در  واحدها  اين  از  زيادی  عده  کنيم  وارد  فشار  آنها  به  زمانيکه 

پنهان می شوند.
در ادامه برنامه راديويی تار و پود سيد هادی حسينی - عضو کميسيون 
ارتباط  يک  طی   - نهم)  اسالمی(دوره  شورای  مجلس  معادن  و  صنايع 

تلفنی نظر خود را در ارتباط با رکود موجود در صنعت نساجی بيان کرد.
اين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در دوره نهم در ابتدا گفت: 
صنعت نساجی يک صنعت نيرو بر است که رونق اين صنعت الزمه هر 
هستند  انسانی  هر  نيازهای  اولويت  در  پوشاک  و  خوراک  است.  کشوری 
که اگر اين نيازها برای يک ملت فراهم نشود، آن ملت با مشکالت بی 

شماری مواجه خواهد شد.
وی علل رکود موجود در اين صنعت را اينگونه بر شمرد: يکی از علت های 
وضعيت موجود صنعت نساجی اين است که در شرايط مختلف زمانی، اين 
صنعت بازسازی و نوسازی نشده است. علت ديگر آن دوران جنگ بوده 
است که در آن دوران به دليل مشغله مسئوالن در عرصه جنگ به اين 
صنعت و بازسازی و نوسازی آن توجه الزم نشده است. علت ديگر دولتی 
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بودن اين صنايع و ضعف مديريتی دولت در اداره اين صنعت بوده است. 
اما مهمترين مسئله در ايجاد وضعيت موجود ورود کاالی قاچاق يا حتی 

غير قاچاق به داخل کشور است. 
را  توليد  توان  ما  کشور  وقتی  که  است  نکرده  توجه  مسئله  اين  به  دولت 
دارد، فضای ورود کاالی خارجی را محدود کند تا آسيبی به اين صنعت 

وارد نشود. 
وی ضمن ابراز اميدواری به اين مسئله که می توان با درايت مناسب، در 
قانون گذاری و در حوزه اجرا، اين صنعت را به جايگاه واقعی خود رساند، 
شود  مواجه  قانونی  محدوديتهای  با  رابطه  اين  در  دولت  اگر  کرد:  اعالم 
نمايندگان مجلس حاضر هستند تا قانون را اصالح کنند و فضايی فراهم 

شود که موجب رشد و ترقی صنعت نساجی کشور شود. 
و  چهارم  سوم،  دوم،  اول،  توسعه  برنامه های  در  گفت:  مروج  مهندس   
پنجم هيچ اثری از صنعت نساجی ديده نمی شود و در برنامه ريز های فقط 
به سرمايه گذاری در صنعت پتروشيمی توجه می شود، صنعت پترو شيمی 
پترو  واحد  يک  در  که  سرمايه گذاری  با  ولی  باشد،  آور  سود  است  ممکن 
شيمی انجام می شود، در صنعت نساجی می توان بيش از شش برابر نيروی 
انسانی را مشغول به کار کرد. تمام کشورهايی که با مشکل اشتغال رو برو 
بودند، اهم از انگليس، ويتنام، کامبوج و بنگالدش از طريق سرمايه گذاری 

در صنعت نساجی اين مشکل را برطرف کرده اند.
صنعت،  اين  مشکالت  کردن  برجسته  با  می توان  گفت:  حسينی  هادی 
با  و  کرد  تعيين  توسعه  ششم  برنامه  در  نساجی  صنعت  برای  جايگاهی 
صنعتگران  و  انجمن  همکاری  با  را  صنعت  اين  مشکالت  طرحها  اجرای 

حل کرد.
مهندس مروج در پاسخ گفت: در سال ٩٠ نيز قانونی، تحت عنوان بهبود 
فضای مستمر کسب و کار تصويب شد که در ماده ٢ و ٣ آن آورده شده 
تصميم،  آن  ذينفعان  مشورت  با  بايد  مملکتی  مهم  تصميمات  که  است 

صورت گيرد. 
 دولت های نهم و دهم که اين قانون را رد کردند و اجرا هم نکردند. اما 

دولت تدبير و اميد چنين اعتقادی را نداشت ولی 
قانون را هم اجرا نکرد. 

که  ترجيحی  تعرفه  قرارداد  مثال:  عنوان  به 
به  را  مهلکی  بسيار  ضربات  شد  بسته  ترکيه  با 
صنعت نساجی و چوب و نئوپان و ديگر بخشها 
وارد آورد. در صورتيکه اگر در اين باره از انجمن 
و صنعتگران سوال و نظرخواهی می شد، صنعت 

کشور ما اينگونه نابود نمی شد.
مروج  مهندس  سخنان  تاييد  با  حسينی  هادی 
گفت: بعد از عقد قرارداد بين ايران و کشور ترکيه 
آقای وزير و فعاالن صنعت نساجی در کميسيون 
دعوت شدند و بحث و تبادل نظرهايی انجام شد 
حل  را  مسئله  اين  بعدی  گامهای  در  بتوان  که 
دولت  با  معاهده  در  قبل  دولت  متاسفانه  کرد. 
آسيب هايی  و  نکرده  رعايت  را  اصل  اين  ترکيه 
دولت  در  که  است  شده  وارد  نساجی  صنعت  به 

پذيرفت.  را  مسئله  اين  هم  وزير  و  است  شده  مطرح  موضوع  اين  جديد 
برنامه  در  صنعت  اين  متخصصين  راهنمايی های  با  بايد  نساجی  صنعت 
ششم توسعه که بالفاصله بعد از بودجه سال ٩٥ در مجلس مطرح خواهد 

شد گنجانده شود.
مهنـدس مروج نيز ضمن تشـکر از تالشـهای کميسـيون صنايع و معادن 
مجلـس شـورای اسـالمی و همراهـی آنهـا در حل مشـکالت صنعتگران 
يـادآور شـد کـه امضـاء قـرارداد تعرفـه ترجيحـی در دولت يازدهـم انجام 

شـده است.

زاويه ديد رسانه
مليحه خرده پا خبرنگار حوزه صنعت و اقتصاد، در ارتباط با چالش های صنعت 
نساجی گفت: اين روزها جمالتی نظير: رکود تورمی، کاهش ظرفيت توليد و 
کمبود نقدينگی واحدهای صنعتی بسيار به گوش می رسد. صنعت نساجی نيز 
همانند ساير صنايع کشور با اين مسائل دست و پنجه نرم می کند. اين صنعت 
عالوه بر کاهش ظرفيت توليد با کاهش ميزان اشتغالزايی و ارزش افزوده نيز 
مواجه شده است. اما جدی ترين مشکل در صنعت نساجی، قاچاق پوشاک و 

محصوالت نساجی در کشور است. 
صنعت نساجی يکی از قديمی ترين صنايع ايران محسوب می شود که در 
گذشته سرمايه گذاری های بسياری در اين صنعت انجام شده است. متاسفانه 
موانعی همچون: رکود، کمبود نقدينگی، و قاچاق باعث عدم رشد و شکوفايی 
نشود  انديشی  چاره  صنعت  اين  مشکالت  برای  اگر  اند.  شده  صنعت  اين 
بايد در آينده نزديک با اين صنعت خداحافظی کنيم. هرچند که توليدات 
محصوالت نساجی در ايران از کيفيت بسيار بااليی برخوردار است و قابليت 

رقابت با کشورهای پيشگام در اين صنعت را دارد.
مهنـدس مـروج در ادامـه افـزود: صنعـت نسـاجی شـامل: انواع و اقسـام 
پارچه هـا و کفپوشـهای بافتـه يـا نبافته و پـرده و کاالی خواب و پوشـاک 
و فـرش اسـت. کشـور مـا سـومين توليدکننـده بـزرگ فرش ماشـينی در 
دنيـا اسـت و ايـن را مديـون سـابقه بسـيار طوالنـی خـود در توليد فرش 
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اسـت. توليـد فـرش ماشـينی در سـال ١٣٥١ در ايـران آغـاز شـد و هـم 
اکنـون بعـد از کشـور ترکيـه و بلژيـک در مقام سـوم قرار داريـم. درحال 
حاضـر ظرفيـت توليـد ايـران در فرش ماشـينی ١٦٠ ميليون متر در سـال 
اسـت کـه محدوديتهايـی نظيـر تحريـم و رکـود موجـب شـده کـه ايـن 
رقـم بـه سـاالنه در حـدود ٨٠ ميليون متـر برسـد. بزرگترين مرکـز توليد 
فـرش ماشـينی در شـهر کاشـان در اسـتان اصفهـان اسـت کـه بيـش از 
١٠٠٠ واحـد توليـدی فـرش ماشـينی در آن وجود دارد. شـهر کاشـان به 
عنـوان قطـب توليد فرش ماشـينی در ايران مطرح اسـت کـه اين موجب 
شـده اسـت که فرش ماشـينی يکـی از مهمتريـن اقالم صادراتی کشـور 
محسـوب شـود. درحـال حاضـر صـادرات صنعـت نسـاجی از صـادرات 
صنعـت خـودرو کـه از حمايتهای همه جانبه دولت برخوردار اسـت بيشـتر 
اسـت. همچنيـن صنعـت نسـاجی مزيـت کمترين ميـزان سـرمايه گذاری 
بـرای ايجـاد شـغل را دارا می باشـد، طبـق محاسـبات انجـام شـده برای 
ايجـاد هـر شـغل ٩١٤ هـزار دالر سـرمايه نياز اسـت کـه اين رقـم برای 

صنعـت نسـاجی ٣٠ هزار دالر اسـت. 
رئيس هيأت مديره انجمن صنايع نساجی در ادامه افزود: برای سرمايه گذاری 
در صنعت نساجی بايد در ابتدا با ورود کاالی قاچاق مبارزه کرد، آنهم به 
وسيله ابزار اقتصادی نه به وسيله اهرم زور. در يک مقطع زمانی که نرخ 
ارز افزايش يافت هيچگونه قاچاقی وارد کشور نشد. زيرا برای قاچاقچی 
صرف اقتصادی نداشت و به موجب آن بسياری از واحدهای توليدی که 

متوقف شده بودند دو مرتبه فعاليت خود را آغاز کردند، درحال حاضر قيمت 
ارز برای قاچاقچی بسيار به صرفه است. اگر سياست های تعيين نرخ ارز 
نياز  مورد  پارچه  ميليون   ٨٠ آن  بود  خواهد  قادر  ما  کشور  باشد  صحيح 
مصرفی را در داخل توليد کند. اين بدان معنی نيست که می توانيم واردات 

را بدين وسيله صفر کنيم. 
زيرا هميشه تقاضا برای کاالی وارداتی نيز وجود دارد. سابق بر اين، مسائل 
و مشکالتی نيز در ارتباط با طراحی و مد در کشور وجود داشت که اين 
مسائل تا حدودی برطرف شده اند و درحال حاضر دانشکده هايی وجود دارند 
که طراحی و مد را آموزش می دهند و در اين رابطه گامهای مفيدی برداشته 
شده است. صنعت نساجی در ايران نخواهد مرد، عليرغم بی توجهی هايی 
که  دولت های مختلف به صنعت نساجی داشته اند، اين صنعت زنده است 
و به فعاليت خود ادامه می دهد، چنانکه درحال حاضر صادرات مربوط به اين 

صنعت رو به افزايش است.
وی همچنين اضافه کرد: قاچاق مانع اصلی توليد است و مشکل بعدی مسئله 
نقدينگی است. متاسفانه زمانيکه فعاالن صنعت نساجی برای دريافت وام به 
بانک مراجعه می کنند، مسئولين بانک با اين ذهنيت که اين صنعت دچار 
مشکل است و ترس از عدم بازپرداخت بدهی، به آنها وام نمی دهد. درحاليکه 
فعاالن اين صنعت، توليد و صادرات دارند و اگر رکودی وجود دارد در همه 

صنايع است نه تنها در صنعت نساجی. 
خوشـبختانه اخيـرا همکاری هايـی از سـوی مجلـس شـورای اسـالمی 
صـورت گرفتـه اسـت و وزارت صنايع هـم ال اقل در سـخن، فعاالن اين 
صنعـت را تشـويق می کنـد، اميدواريـم که اين سـخنان و تصميماتشـان 
عملياتـی شـود و در تصميـم گيری هـا و جلساتشـان بخـش خصوصی را 
زينـت المجالـس قـرار ندهند و کمی بيشـتر، اين بخش را جـدی بگيرند. 
زيـرا فعـاالن بخش خصوصـی می توانند نقش بسـيار مفيـدی در تصميم 
گيری هـای دولت داشـته باشـند، صادر کردن بخشـنامه در اتاق دربسـته 

راه بـه جايی نخواهـد برد.
به گفته وی اين صنعت بدون نقدينگی هم می تواند رشد داشته باشد در 
اتخاذ  با  مثال:  عنوان  به  شود.  باز  صنعتگران  پای  از  زنجيرها  صورتيکه 
سياست های پولی مناسب مسئله قاچاق حل شود. تمام پولی که به عنوان 
يارانه بين مردم توزيع شده است اگر در توليد سرمايه گذاری می شد هم 

اشتغال ايجاد می شدو هم توليد افزايش پيدا می کرد.
وزارت  گفت:  ماليات  با  ارتباط  در  خود  سخنان  پايان  در  مروج  مهندس 
اقتصاد در کشور ما توانايی اخذ ماليات از کسبه را ندارد و فشار را بر روی 
واحدهای توليدی وارد می کند. مجموع ماليات دريافتی دولت در سال ٩٢، 
٤٠ هزار ميليارد تومان بود و در بودجه سال ٩٣ اين عدد تبديل به ٧٦ هزار 
ميليارد تومان شد.  دولت ها در همه کشورهای دنيا زمانی که رکود وجود 
دارد ميزان ماليات را کاهش می دهند و از توليدکننده حمايت می کنند تا 
از رکود خارج شوند، اما در کشور ما هم رکود وجود دارد هم نرخ ماليات 
به حداکثر می رسد. ضمن اينکه متاسفانه برخی از واحدهای بسيار بزرگ 
که به سازمان يا ارگان خاصی وابستگی دارند ماليات نمی پردازند. ديگر 
کشورها که درآمد نفتی ندارند هم کشور را با ماليات اداره می کنند، اما در 
کشور ما دولت هم از فروش نفت و هم از طريق دريافت ماليات درآمد 

دارد.

آگهى فروش

شماره تماس: ٠٩١٨١٣١٤٤٢٠

١- تعداد ٩ دستگاه رينگ ٤٦٨ واحدی 
پلت ساکالوور (Platt) سال ساخت ١٩٨٥ 
قطر  با  رويت  شرط  به  کار  آماده  کامال 
عينکی ٤٢ (الزم به ذکر است عينکی های 

آنها يک سال قبل تعويض گرديده اند.)
 ٥٠ اشالفهورت  اتوکنر  دستگاه  يک   -٢
ساخت  سال   GKU 138 مدل  واحدی 

١٩٨٨ (آماده کار به شرط رويت)
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مقاالت
برندسازی يا برندينگ چيست؟

آن  واسطه  به  که  می شود  گفته  فعاليت هايی  مجموعه  به  برندينگ،  يا  سازی  برند 
می توانيم برای کسب و کار خود يک برند ايجاد و پس از هويت بخشيدن به آن، آن 
را ارزشمند کنيم؛ که اين مجموعه متشکل از نام، لوگو، شعار، طراحی، رنگ بندی و... 
می باشد.  در واقع با استفاده از برندينگ می توانيم از ديگر برندها متمايز شده و تفاوت 
را ايجاد نماييم. نکته بسيار مهمی که در برند سازی حائز اهميت می باشد آن است که 
شرکت ها با استفاده از برندينگ می توانند در نگاه مشتريان، ذهنيت و چشم انداز کسب 
و کار خود را ترسيم نمايند و احساس رفع نياز در گرو مراجعه به برند خود را خلق کنند. 
همچنين از مهمترين مزايای برندسازی می توان به مقوله «ايجاد حس وفاداری» در 
مشتريان اشاره نمود. در صورتيکه بتوانيم برای کسب وکار خود به گونه ای برندسازی 
کنيم که در ذهن مخاطب ماندگار شود، کسب و کار ما مشتريان وفادار خود را پيدا 

نموده و باعث می شود که خود مشتری برايمان تبليغاتی موثر انجام دهد.

دستاوردهای يک برندينگ مناسب و موفق
 انتقال پيام برند به مخاطب
 تاييد و افزايش اعتبار برند
 متقاعد سازی مشتريان

 افزايش وفاداری مشتريان نسبت به برند
 ايجاد ارتباط عاطفی با مشتريان 

 تبليغات بوسيله مشتريان
انواع برندينگ و برندسازی

امروزه و در راستای توسعه برند، دسته بندی های متفاوتی از برندينگ توسط اساتيد 
و کارشناسان ارائه شده است که در اين قسمت قصد بر آن داريم تا به مهمترين و 

معتبرترين دسته بندی برندينگ اشاره داشته باشيم.

گردآوری و تدوين:
علی رئيس زاده
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 مقاالت 

دسته بندی های مهمترين  از  برندينگ:  ديجيتال   
کرد  اشاره  ديجيتال  برندسازی  به  می توان  برندينگ، 
که با استفاده از راه اندازی سايت و حضور و فعاليت در 
شبکه های اجتماعی و جذب مخاطب و مشتری، می توان 
به اين هدف دست يافت. در صورتيکه نگاهی به برندهای 
معتبر و مطرح دنيا بياندازيد مشاهده خواهيد نمود که بيش 
از نيمی از آنها بيشترين اعتبار خود را از دنيای ديجيتال 
بستر  اهميت  ميزان  از  نشان  اين  که  نموده اند  کسب 

ديجيتال و تاثير فوق العاده آن بر برندينگ را دارد.
با  برندينگ   :(Co-Branding) مشارکتی  برندينگ   
استفاده از مشارکت، يکی از روش های رايجی است که بوسيله 
مشارکت با برندهای بزرگ و قديمی می توانيم به هدف خود 
دست يابيم. بسياری از سازمان ها، برند سازی مشارکتی را به 
عنوان روشی مناسب جهت ورود به بازارهای جديد با استفاده از 
تکنولوژی های نوين به همراه کاهش هزينه ها جهت افزايش 

دامنه و تاثير برندهای خود شناسايی کرده اند.
برندسازی از  مدل  اين  در  تالش ها  ملی:  برندينگ   
به سه جهت انجام می شود که شامل جذب گردشگر،
تشويق سرمايه گذاری خارجی و تقويت صادرات می باشد. 
البته ملت های ديگری هستند که هدف های خاص را 
دنبال می کنند که از جمله اين اهداف می توان به جذب 

نخبگان و افراد ماهر با تحصيالت عاليه اشاره نمود.
 برندسازی شخصی (Personal Branding): در 
اين مدل از برندسازی، يک شخص به عنوان چهره ای 
شاخص در زمينه فعاليت خود معرفی خواهد شد که از 
اين طريق می توان افزايش شهرت و جذب مخاطب را 

برای فرد به ارمغان آورد.
مزايای  و  اجتماعی  شبکه هـــای  بازاريابی 

استفاده از آن در کسب و کار
استفاده از بازاريابی شبکه های اجتماعی با هدف برند سازی 
و برقراری ارتباط با کاربران، يکی از اصلی ترين روش های 
کاربردی است که امروزه اکثر بازاريابان شرکت های بزرگ 
از آن استفاده می کنند که در اين مقاله قصد داريم به ۶ 

مزيت طاليی استفاده از اين روش اشاره کنيم.
از  يکی  کار:  و  کسب  بهتر  معرفی  و  برندسازی   
اصلی ترين اهداف شرکت ها در برندسازی، ديده شدن 
می باشد. با پيشرفت شبکه های اجتماعی، امروزه شاهد 
آن هستيم که برندها جديدترين اخبار، محتوا و مطالب 
اجتماعی  رسانه های  طريق  از  را  خود  برند  به  مربوط 
می رسانند.  خود  مخاطبان  و  کاربران  نظر  و  سمع  به 
شرکت ها با حضور در اين شبکه ها بيش از هر زمان 
و  بوده  ارتباط  در  خود  مخاطبان  با  می توانند  ديگر 
عالوه بر آن می توانند با مخاطبان جديد آشنا شوند و 
با استفاده از استراتژی آگاهی برند، به توسعه مخاطبان 

خود بپردازند.

 کاهش هزينه های بازاريابی: از ديگر مزايای استفاده 
از شبکه های اجتماعی در بازاريابی می توان به کاهش 
هزينه های بازاريابی اشاره کرد. تنها سرمايه گذاری در 
اين مدل، هزينه جهت توليد محتوا و طراحی استراتژی و 
راه اندازی کمپينگ های تبليغاتی می باشد که بسيار ناچيز 
است و ديگر از هزينه های سرسام آور تبليغاتی و برند 

سازی در رسانه های مختلف، خبری نيست.
 افزايش فرصت تجاری: توليد محتوای حرفه ای و 
انتشار آن، به صورت ناخواسته فرصت های جديد تجاری 
را برای برند شما فراهم خواهد کرد و از آنجاييکه انتشار 
فيلم و عکس به همراه توضيحات مربوطه در شبکه های 
پی  در  را  هدف  مخاطبان  واکنش  مطمئنًا  اجتماعی 
در  و  سايت  از  بازديد  احتمال  نتيجه  در  داشت  خواهد 

نهايت شروع همکاری تجاری بوجود خواهد آمد.
 وفادارسازی مشتريان : طبق آماری که از مراجع 
تحقيقاتی بازاريابی منتشر شده، بيش از ۶۰٪ از مخاطبينی 
که برندی خاص را در شبکه اجتماعی دنبال می کند به 
آن برند وفادار خواهند بود. پس می توان نتيجه گرفت که 
با استفاده از اين روش بازاريابی و با بهره گيری از يک 
استراتژی مشخص به همراه يک برنامه منظم می توان 

فرآيند وفادارسازی مشتريان را به درستی انجام داد.
از  استفاده  مخاطبان:  نياز  و  واکنش  شناسايی   
شبکه های اجتماعی اين امکان را برای کسب و کار ها 
از  ارزشمندی  اطالعات  به  بتوانند  که  می کند  فراهم 
مخاطبان و بازديدکنندگان خود دست يافته و آنها را آناليز 
و بررسی کنند. به عنوان مثال می توان فهميد که مخاطب 
چه عالقه مندی های داشته و يا نظر و ديدگاهش نسبت 
به محصوالت و برند شما چگونه است. در نهايت با جمع 
آوری اطالعات و بررسی آنها می توان ديد مناسبی نسبت 
به مخاطبان خود بدست آورد و از نتايج آن در تصميم 

گيری های مهم کسب و کار استفاده نمود.
از  يکی   : جستجو  موتورهای  در  رتبه  افزايش   
برای  گوگل  امتيازدهی  جهت  به  تاثيرگذار  پارامترهای 
صفحات وب سايت، فعاليت در شبکه های اجتماعی و ايجاد 
ترافيک هدفمند از سوی اين شبکه ها می باشد. هنگامی 
که محتوا به همراه لينک صفحه مربوطه در شبکه های 
اجتماعی منتشر می شود، ترافيکی از سوی اين شبکه ها به 
سمت سايت ايجاد خواهد شد و از آنجاييکه اين امر از نظر 
گوگل بسيار حائز اهميت بوده و نشان از محبوبيت و قابل 
اعتماد بودن برند شما نزد مخاطبان را دارد باعث افزايش 
رتبه سايت توسط گوگل شده و جايگاه مناسب را در نتايج 

جستجو برای برند شما به ارمغان خواهد آورد.
۴ نکته ضروری برای کسب و کارهای فعال در 

شبکه های اجتماعی
ممکن  شيوه های  بهترين  از  يکی  نوين،  بازاريابی  در 

بازاريابی اينترنتی است و بازاريابی شبکه های اجتماعی 
از مهمترين روش های اين نوع بازاريابی است. شايان 
ذکر است که مدل بازاريابی شبكه هاي اجتماعي، راه و 
رسم خودش را دارد. در اين مقاله سعی شده است تا به 

بازاريابي شبكه هاي اجتماعي بپردازيم:
باشيد. داشته  برنامه ريزی  هرکاری  از  قبل   -۱

داشتن يک استراتژی خوب و مناسب يکی از ملزومات 
صورتيکه  در  می باشد.  موفقيت  به  رسيدن  ضروری 
تهيه  و  اصولی  استراتژی های  طراحی  به  قادر  خودتان 
نقشه در زمينه شبکه های اجتماعی نيستيد می توانيد به 
کرده  مراجعه  حوزه  اين  در  خبره  کارشناس  يک  سراغ 
بدست  موفقيت  به  رسيدن  برای  دقيقی  برنامه ريزی  و 
آوريد. برای اين کار شما به فردی نياز داريد که دارای 
تجربه بسيار زيادی در شبکه های اجتماعی باشد تا بتواند 
در زمينه اندازه گيری اهداف و ميزان دسترسی به آنها به 
شما کمک کند. در اين زمينه کارشناسان خبره ما آمادگی 

هرگونه همکاری با شما می باشند.
۲- برند خود را به خوبی بشناسيد

که  است  آن  برند  يک  صاحب  عنوان  به  شما  وظيفه 
توجه ويژه ای به هويت برند خود داشته باشيد و لحن 
صحبت ها و گفتگوهايی که از طرف شما در شبکه های 
اجتماعی منتشر می شود را بشناسيد. در صورتيکه اين 
آگاهی بوجود آيد به هنگام انتقال پيام، بيشترين تاثير بر 

روی مخاطبين و مشتريان گذاشته خواهد شد.
۳- شناخت کامل از مخاطب

آگاهی يافتن از افرادی که مورد هدف شما می باشند يکی 
از موارد بسيار مهمی است که از اهميت فوق العاده زيادی 
برخوردار است. به عنوان صاحب يک برند بايد بدانيد که 
مشتريان هدف شما چه کسانی هستند؟ به چه کاری مشغول 
هستند؟ در چه بازه های زمانی از اينترنت استفاده می کنند؟ 
تحصيالتی  ميزان  چه  از  هستند؟  سنی  رنج  چه  دارای 
برخوردار هستند؟ و غيره. برای انجام اين کار می توانيد از يک 
کارشناس خبره در حوزه شبکه های اجتماعی بهره بگيريد و 

به اين اطالعات به راحتی دسترسی پيدا کنيد. 
۴- خودداری از بحث و جدال در تعامالت

يکی از نکات مهمی که می بايست آنرا در نظر داشته 
باشيد آن است که در محتوای منتشر شده و تعامالت 
بعد از آن به هيچ وجه نبايد به مجادله با نظرات مخاطبان 
محتوا بپردازيد زيرا در اين صورت از هدف خود دور شده 
و همچنين ديد مخاطبين نسبت به برند خود را تغيير 
خواهيد داد. همواره توجه داشته باشيد که فعاليت شما 
به  رسيدن  به  منجر  می تواند  اجتماعی  شبکه های  در 
موفقيت يا شکست شما شود پس سعی کنيد با برنامه و 
با ديد باز حرکت خود را پيش برده و ارتباط با مشتريان 

را به خوبی برقرار کنيد.
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در نيم قرن اخير، بی ترديد رشد باالی نقدينگی 
عامل  و  اقتصادی  معضالت  مهم ترين  از  يکی 
و  بزرگ  حجم  است.  بوده  تورم  ايجاد  اصلی 
ناتوانی  و  دولت ها  پايين  کارآمدی  و  کارآيی 
ماليات  اخذ  در  الزم)  اراده  نبود  آن  از  بيش  (و 
کشور  اقتصاد  پرمنفعت  و  مهم  بخش های  از 
ضعف  و  عوام فريبانه  سياست های  با  توام 
کسر  به  منجر  مالی،  بی انظباطی  و  مديريت ها 
بودجه و در پی آن اتخاذ رويه سهل الوصول و 
خلق  و  مرکزی  بانک  از  استقراض  دردسر  کم 
همه  متداول  رويکرد  می گردد.  بی پشتوانه  پول 
دولت های اخير در تامين مالی کسری بودجه از 
طريق انتشار پول يا ديگر انحاء مشابه، منجر به 
بروز تورم شده و با کاهش ارزش پول به مثابه 
اين  با  اما  می کند،  عمل  (تورمی)  ماليات  اخذ 
تفاوت که بار آن به صورت عادالنه بين اقشار 
مختلف توزيع نمی شود. در دوران جهش قيمت 
نفتی،  درآمدهای  افزايش  آن  تبع  به  و  نفت 
نفتی  دالرهای  مصرف  چگونگی  حول  بحث ها 
پيرامون  خام،  نفت  قيمت  سقوط  دوران  در  و 
چگونگی جبران خالء درآمدهای نفتی، معموًال 

شکل می گيرد. در اين ميان دولت ها همواره دو 
نسخه آماده را در دستور کار خود قرار داده اند. 
به  دست  نفتی،  درآمدهای  وفور  دوران  در 
هزينه کردن آنها به  خصوص در بخش واردات 
زده و در دوران سقوط قيمت و افول درآمدهای 
بانک  از  استقراض  و  بودجه  کسر  به  نفتی، 
حالت،  دو  هر  نتيجه  که  آورده اند  روی  مرکزی 
افزايش نقدينگی و در نتيجه نرخ های تورم دو 
به  دولت ها  می رسد  نظر  به  بوده  است.  رقمی 
جای کاهش هزينه ها و افزايش کارآيی خود و 
بخش های  از  عوارض  و  ماليات  اخذ  طرفی  از 
اقتصادی سودآور معاف از ماليات و اقشار مرفه، 
راه اداره کشور و گذار از مشکالت را در انتقال 
فشارهای اقتصادی و تورمی به بخش های مولد 
خصوصی (از قبيل افزايش ماليات و هزينه های 

توليدکننده) و اقشار ضعيف، می بينند.
رشد نقدينگی که خود معضل بزرگی محسوب 
است.  شده  تشديد  ديگر  عامل  دو  با  می شود، 
اول اين که نيمی از نقدينگی کشور، سرگردان، 
نامرتبط و مازاد بر حجم اقتصاد می باشد و دوم 
اين که نقدينگی نامرتبط در سه محور گسترش 

بی رويه سيستم بانکی و تسلط آن بر اقتصاد، رشد 
فعاليت های سفته بازانه و سوداگرانه (به ويژه در 
اقتصاد  بر  قاچاق  و  واردات  افزايش  و  امالک) 
اقتصاد  در  تورم  روند  بررسی  است.  شده  حاکم 
نقدينگی  ميزان  هر  به  که  می دهد  نشان  ايران 
بيش از رشد توليد ناخالص داخلی افزايش يافته، 
نشان  را  خود  سرعت  به  آن،  با  متناسب  تورم 
داده است. در دهه هشتاد نظر به سرکوب بهای 
ارزان قيمت،  واردات  با  تجارت)  (قابل  کاالها 
نقدينگی مازاد بر توليد ناخالص داخلی به سمت 
بخش های غيرقابل تجارت (امالک) سرازير شد 
و افزايش بيش از دو برابری بهای زمين و مسکن 
نسبت به رشد عمومی بهای کاالها و خدمات را 
رقم زد. اين امر ضمن بازتوزيع تورم امالک در 
کل اقتصاد، منجر به توزيع درآمد به نفع طبقات 
نامولد، تضعيف و تحديد فعاليت های مولد بخش 
شد.  مردم  عامه  فقيرترشدن  و  واقعی  خصوصی 
ارتزاق  و  نفتی  اقتصاد  معلول  خود  که  پديده ای 
و  بوده  ملی  ثروت های  فروش  درآمد  از  اقتصاد 
از آن به عنوان بيماری هلندی نام برده می شود.

روند رشد نقدينگی
ده  درصدی   ۲۷ نقدينگی  رشد  به  توجه  با 
مشابه  مدت  به  نسبت   ۱۳۹۴ سال  اول  ماهه 
 ۹۴۹ ميزان  به  رسيدن  و  آن  از  قبل  سال  در 
هزار ميليارد تومان در دی ماه، برآوردها حاکی 
به  کشور  نقدينگی  حجم  شدن  رقمی   ۱۷ از 
ميزان ۱۰ کوادريليون ريال (يک ميليون ميليارد 
شرايطی  در  است.   ۱۳۹۴ سال  پايان  تا  تومان) 
 ۲۲ به   ۱۳۹۳ سال  در  نقدينگی  رشد  نرخ  که 
درصد تنزل کرده بود، به رغم کاهش نرخ تورم 
به ۱۳ درصد در سال جاری، رشد نقدينگی به 
بيش از دو برابر آن (۲۷ درصد) رسيده است که 
نشان دهنده عمق رکود و همچنين سرکوب نرخ 

تورم با عوامل دستوری می باشد.
برابری   ۳۱ رشد  شدت   ۱۳۸۰-۹۴ دوره  طی  در 

نقدينگی، بانک های خصوصی و نرخ سود بانکی
احسان سلطا6' 
پژوهشگر
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 مقاالت 

سوداگری و فعاليت های غيرمولد می گردد. بطور 
کلی سه روند مخرب همزمان در طی دوره ۹۴-

۱۳۸۰ به وقوع پيوسته است. (۱) افزايش نقدينگی 
نقدينگی  رشد  نسبت   (۲) برابر،   ۳۱ ميزان  به 
به توليد ناخالص داخلی به ميزان ۲ برابر که به 
مفهموم نامرتبط بودن نيمی از نقدينگی ايجاد شده 
با اقتصاد است و (۳) نسبت رشد نقدينگی به نرخ 
تورم به ميزان بيش از ۳ برابر که نشان می دهد 
قدرت نقدينگی متراکم شده برای ايجاد موج های 
تورمی باال می باشد. چنان چه انباشت اين نقدينگی 
شديد  رشد  موجب   ۱۳۹۱ و   ۱۳۸۶ سال های  در 
بهای امالک گرديد. اين معضل در سال ۱۳۹۴ 
تشديد شده، به صورتی که نرخ رشد نقدينگی به 
دو برابر نرخ تورم رسيده است. هر چند رکود عميق 
اقتصادی کنونی و افت شديد توان مصرف عامه 
مردم و از سويی پايين بودن توام انتظارات تورمی و 
روند نزولی سرعت گردش پول، مانع از حرکت اين 
حجم عظيم از نقدينگی سرگردان در جهت ايجاد 
تکانه های تورمی می شود، اما دير يا زود و هر چند 
با تاخير، نيروی متراکم اين نقدينگی، تورم نهفته را 

آزاد خواهد کرد. 

توزيع و چگونگی نقدينگی 
(سپرده های  پول  جمع  حاصل  نقدينگی  حجم 
نزد  مسکوک  و  اسکناس  و  بانکی  ديداری 
غيرديداری  (سپرده های  شبه پول  و  اشخاص) 
از  نقدينگی،  از  شبه پول  سهم  می باشد.  بانکی) 
۵۵ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۸۷ درصد در پايان 
سال ۱۳۹۴ رسيده و در همين حال سهم پول 
تنزل  درصد   ۱۳ به  نقدينگی  کل  درصد   ۴۵ از 
يافته است و در شرايطی که در دوره ۱۳۸۰-۹۴ 
حجم پول ۹ برابر شده، حجم شبه پول به ميزان 
چهار  درطی  است.  کرده  پيدا  افزايش  برابر   ۴۹
دهه گذشته، کمترين سهم شبه پول از نقدينگی 
(۴۳ درصد از کل) مربوط به سال ۱۳۶۳ بوده 
مقدار  تدريج  به   ۱۳۷۱ سال  تا  آن  از  بعد  که 
آن تا ۵۴ درصد باال رفته و پس از آن مجددًا 
يافته  تنزل  درصد   ۵۱ ميزان  تا   ۱۳۷۳ سال  در 
مستمرًا  گذشته  سال  بيست  طی  در  سپس  و 
ايران  است.  داده  ادامه  خود  بی وقفه  رشد  به 
به  پول  ميزان  نسبت های  کمترين  از  يکی  از 
(متوسط  جهان  سطح  در  درصد)   ۱۳) نقدينگی 
سطح  در  است.  برخوردار  درصد)   ۵۰ حدود  در 
منطقه نيز اين نسبت برای کشورهای پاکستان 

نقدينگی در حدی باال بوده که از تابع رشد نمايی برخوردار می باشد. نسبت نقدينگی به توليد ناخالص 
داخلی (قيمت های جاری) با ۸۴ درصد رشد از ۴۴ درصد توليد ناخالص در سال ۱۳۸۰ به ۸۱ درصد در 
سال ۱۳۹۴، روندی کم و بيش خطی را  طی کرده، يعنی به صورت مستمر نقدينگی مازاد خلق گرديده 
است. حجم نقدينگی مازاد نسبت به اقتصاد در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۸۰، ۵۰۰ هزار ميليارد تومان 
يا نزديک به ۱۵۰ ميليارد دالر محاسبه می شود، که اين حجم از نقدينگی (مازاد و سرگردان) قطعًا صرف 
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درصد)،   ۶۵) عربستان سعودی  درصد)،   ۷۹)
 ۳۶) روسيه  درصد)،   ۳۸) امارات متحده عربی 
درصد) و ترکيه (۲۵ درصد) می باشد. به عبارت 
ديگر در هيچ اقتصادی در سطح جهان، همانند 
صورت  به  کشور  نقدينگی  اعظم  بخش  ايران 
سپرده های بلندمدت در بانک ها نگهداری نشده 
و از سوی ديگر سودهای بانکی باال به آن تعلق 

نمی گيرد.
غيرديداری)  (سپرده های  شبه پول  اصلی  بخش 
مدت دار  سرمايه گذاری  سپرده های  شامل 
سهم  است.  بانکی  کوتاه مدت)  و  (بلندمدت 
سپرده های مدت دار از ۷۹ درصد کل شبه پول در 
سال ۱۳۸۰ به ۹۳ درصد در سال ۱۳۹۴ افزايش 
سپرده های  سطح  کاهش  با  توام  که  يافته 
 ۵ به  سپرده ها  کل  درصد   ۱۶ از  قرض الحسنه 
درصد در طی اين دوره می باشد. در طی دوره 
سرمايه گذاری  سپرده های  سهم   ۱۳۸۰-۹۴
 ۸۱ به  دوره،  ابتدای  در  نقدينگی  درصد   ۴۴ از 
در  است.  کرده  صعود  دوره  انتهای  در  درصد 
 ۱۰ از  مسکوک  و  اسکناس  سهم  حال  همين 
است.  يافته  تنزل  نقدينگی  درصد   ۴ به  درصد 
بطور کلی روند غالب، حرکت نقدينگی موجود 
در کشور به سمت بانک ها و موسسات اعتباری 
بانکی  مدت دار  سپرده های  تشکيل  جهت 
(غيرديداری) بوده و از حالت نقدينگی در گردش 
بيش  اکنون  هم  است.  شده  خارج  نقد  پول  و 
از ۹۶ درصد نقدينگی نزد بانک ها و موسسات 
اعتباری نگهداری می شود که ۸۶ درصد آن را 
سپرده های مدت دار (۵۳ درصد بلندمدت و ۴۷ 
بررسی  با  می دهد.  تشکيل  کوتاه مدت)  درصد 
اجزای نقدينگی، شبه پول و سپرده های مدت دار، 
نقدينگی  مهار  که  می شود  حاصل  نتيجه  اين 
آن  اصلی  جزء  که  شبه پول  کنترل  مستلزم 
بانک های  می باشد.  است،  مدت دار  سپرده های 
بانک های  ويژه  به  و  تخصصی  و  تجاری 
بکارگيری  با  اعتباری  موسسات  و  خصوصی 
در  مردم  مدت دار  سرمايه گذاری  سپرده های 
بخش های  در  سرمايه گذاری  فعاليت های 
کسب  ضمن  تجاری،  امور  انجام  و  اقتصادی 
و  کرده  تزريق  جامعه  به  را  سپرده ها  اين  سود، 
می آورند.  فراهم  را  نقدينگی  افزايش  موجبات 
غيرديداری  سپرده های  ميزان  که  اين  وجود  با 
نسبت به توليد ناخالص داخلی، از ۳ برابر رشد 
حجم  بوده،  برخوردار   ۱۳۸۰-۹۴ دوره  طی  در 

سپرده های ديداری (جاری) نصف شده است. نکته بسيار حائز اهميت ديگر رشد نامتقارن سپرده ها 
و مطالبات می باشد. در شرايطی که ميزان سپرده های مدت دار ۵۷ برابر شده، کل مطالبات بانکی 

۳۰ برابر شده است.
در دوره ۹۴-۱۳۸۰ حجم نقدينگی بيش از ۳۰ برابر و پايه پولی کمتر از ۱۵ برابر باال رفته، يعنی رشد 
نقدينگی دو برابر بيش از پايه پولی بوده است. کنترل پايه پولی و تجويز رشد نقدينگی از طريق افزايش 
ضريب فزاينده (تکاثری) پولی در اقتصاد، در واقع به معنای فراهم کردن زمينه سودجويی بانک ها و 
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تورم،  رشد  نقدينگی،  بردن  باال  جز  فزاينده، 
رانت های  ايجاد  و  اقتصادی  بنيان های  تخريب 
بنابراين  داشت.  نخواهد  پی  در  حاصلی  بانکی، 
شده،  تجربه  که  همان گونه  داشت،  توجه  بايد 
خلق پول توسط بانک ها و به خصوص بانک های 
خصوصی و بازار غيرمتشکل پولی عامل اصلی 
خلق نقدينگی و در نتيجه تورم بوده و يکی از 
عوامل اصلی بروز رکود اقتصادی عميق کنونی 
به شمار می رود. به رغم رشد باالی ۸۰ درصدی 
حدود  در  پول  گردش  سرعت  فزاينده،  ضريب 
رکود  از  خروج  صورت  در  لذا  است،  شده  نصف 
سرعت  و  بازار  تحرک  افزايش  و  کنونی  تورمی 
گردش پول، موج های بزرگ تورمی مجددًا خيز 

بر خواهند داشت.

روند رشد سپرده ها و مطالبات بانکی
تسهيالت  پرداخت  ميزان  هشتاد،  دهه  طی  در 
بانکی نسبت به سپرده گذاری در بانک ها، شتاب 
اول  نيمه  در  که  شرايطی  در  داشت.  بيشتری 
دهه ۸۰، جمع مطالبات بانکی ۱۰ درصد بيش 
حداکثر  به   ۱۳۹۰ سال  تا  و  بوده  سپرده ها  از 
سال  در  نسبت  اين  رسيد،  هم  درصد)   ۲۰)
تراز   ۱۳۹۰ سال  در  چند  هر  شد.  منفی   ۱۳۹۳
و  دولتی  بخش های  مطالبات  منهای  "سپرده ها 
ميليارد  هزار   ۶۵۷ منفی  به  بانک ها  غيردولتی" 
ريال رسيد، اما در روندی معکوس برای اولين 
سال  در  و  شد  مثبت  اخير  دهه  دو  يکی  در  بار 
گرديد.  بالغ  ريال  ميليارد  هزار   ۱۲۳ به   ۱۳۹۳
تا   ۱۳۹۰ سال های  طی  در  ديگر  عبارت  به 
۱۳۹۳، ۷۸۰ هزار ميليارد ريال کمتر از آن چه 
اعطاء  تسهيالت  آن  مقابل  در  شد،  اخذ  سپرده 
گرديد. در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴، بانک های 
از  سپرده  ريال  ميليارد  هزار   ۲۵۰۰ خصوصی 
 ۱۱۰۰ مقابل  در  و  کرده  اخذ  خصوصی  بخش 
کرده اند،  پرداخت  تسهيالت  ريال  ميليارد  هزار 
سپرده  ريال  ميليارد  هزار   ۱۴۰۰ که  اين  يعنی 
جديد از بخش خصوصی اخذ شده، بی آن که 
تفاضل  با  گردد.  پرداخت  مقابل  در  تسهيالتی 
 ۶۹۰۰ ميزان  به  خصوصی  بخش  سپرده های 
ميزان  به  شده  اخذ  تسهيالت  از  ريال  ميليارد 
بانک های  بدهی  مجموع  ريال،  ميليارد   ۴۱۰۰
 ،۱۳۹۴ سال  در  خصوصی  بخش  به  خصوصی 
محاسبه  ريال  ميليارد  هزار   ۲۸۰۰ از  بيش 
می شود. سهم سپرده های بخش خصوصی نزد 

کاهش اختيارات دولت برای تسهيل فعاليت های اقتصادی است، زيرا افزايش ضريب فزاينده به معنای 
خلق پول توسط سيستم بانکی از طريق خلق اعتبار است که هيچ نوع نظارتی بر نحوه توزيع آن وجود 
ندارد. بايد توجه داشت، ضريب فزاينده که نشان دهنده ميزان قدرت يافتن بانک داران در يک اقتصاد از 
طريق خلق پول می باشد در دوره فوق الذکر، با بيش از ۸۰ درصد رشد از رقم ۳,۳ به بيش از ۶ رسيده 
و به مفهوم اين است که به ازای يک ريال افزايش در پايه پولی، تقريبًا ۶ ريال نقدينگی ايجاد می شود. 
ضريب  افزايش  می شود،  هدايت  نامولد  فعاليت های  سمت  به  عمومًا  بانک ها  منابع  که  شرايطی  در 
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نقدينگی  حجم   کل  از  خصوصی  بانک های 
 ۴۰ از  بيش  که  می باشد  درصد   ۷۰ به  نزديک 
نقدينگی)  حجم  کل  از  درصد   ۲۸) آن  درصد 
نزد بانک ها باقی مانده و به صورت تسهيالت 
شبه دولتی  بانک های  است.  نشده  پرداخت 
 ۱۳۸۹ سال  از  رفاه  و  تجارت  ملت،  صادرات، 
از رديف بانک های تجاری دولتی خارج شده و 
در زمره بانک های خصوصی طبقه بندی شده اند. 
چهار  بورس،  در  بانک ها  اطالعات  به  توجه  با 
بانک شبه دولتی بيش از ۴۰۰ هزار ميليارد ريال 
از دولت بستانکار بوده، اما دولت به بانک های 
خصوصی واقعی بدهی ندارد. در مقابل بانک های 
آنها  به  وابسته  شرکت های  از  واقعی  خصوصی 
بدهی  اما  بوده،  بستانکار  مبلغ  همين  حدود  در 
شبه دولتی  بانک های  به  وابسته  شرکت های 
ناچيز است. سهم بانک های خصوصی واقعی از 
کل سپرده ها نزد بانک های خصوصی در حدود 
نشان  بررسی ها  می گردد.  برآورد  درصد   ۶۰
خصوصی  بانک های  همه  کم  و  بيش  می دهد 
منفی  مطالبات  به  سپرده  تراز  دارای  واقعی 
هستند، يعنی اين که بيش از اعطای تسهيالت، 
سپرده دريافت کرده اند و بخش قابل توجهی از 
منابع بانکی در آنها رسوب کرده است که ميزان 
برآورد  ريال  ميليارد  هزار   ۱۵۰۰ حدود  در  آن 
می شود. درشرايطی که در سال ۱۳۹۱، خالص 
بدهی بانک های خصوصی به کل اقتصاد کشور 
فقط ۱۷۰ هزار ميليارد ريال بوده، در پايان سال 
خصوصی  بانک های  بدهی  خالص  کل   ،۱۳۹۴
در حدود ۱۷۰۰ هزار ميليارد می باشد که از کل 

سرمايه آنها بيشتر است. 
بانکی  داده های  تحليل  و  غيررسمی  اطالعات 
حاکی از اين است که بيش از نيمی از بانک های 
خصوصی ورشکسته هستند و تا کنون با جذب 
توانسته اند  باال  سود  نرخ های  با  سپرده ها 
بد  بانک های  دهند.  ادامه  خود  فعاليت  به 
(ورشکسته) ضمن آن که خود در آوار بدهی ها 
هستند،  نابودی  حال  در  انباشته  زيان های  و 
خود  همراه  به  نيز  را  اقتصاد  ديگر  بخش های 
درگير مشکالت زيادی کرده اند. گسترش سريع 
بانک های خصوصی در ده هشتاد همانند نيمه 
رانتی  و  نفتی  اقتصاد  حاصل  پنجاه،  دهه  اول 
بخش هايی  در  سرمايه گذاری  با  چند  هر  است. 
سود  رانت ها  يا  امالک)  (مثل  باال  تورم  از  که 
بااليی  سود  خصوصی  بانک های  می برده اند، 

داشته اند، اما سقوط اقتصاد کاذب نفتی و کاهش درآمدهای رانتی و تورمی، آنها را با بحران روبرو 
کرد. بانک های خصوصی با سرمايه گذاری در امالک (که در دو سال اخير در رکود بوده و رشد قيمتی 
نداشته است)، شرکت های وابسته (که در مجموع منابع بانک ها را منجمد کرده و اگر زيان ده نباشند، 
سودده هم نخواهند بود) و همچنين خسارت های ناشی از فساد، سوء مديريت ها و نبود کارآمدی و 
کارآيی با زيان های انباشته روبرو بوده اند که پرداخت سود سپرده های باال در دو سال اخير وضعيت 

نامطلوب آنها را به شدت تشديد کرده است.
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برآينـد بسـيار مهم سياسـت های بانکی کشـور 
در تحديـد و تضعيـف بخـش مولد بوده اسـت. 
در شـرايطی کـه در سـال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، 
کـم و بيـش هـم توليدکننـده صنعتـی و هـم 
کشـاورزی بـا افزايش بهـای توليـدات ناچيزی 
روبـرو بودنـد، رکـود عميـق اقتصـادی، کمبود 
نقدينگـی و افزايـش شـديد هزينـه پـول، آنهـا 
را بـا بحـران روبـرو کـرد. افزايـش نرخ هـای 
سـود بانکـی و بيـش از آن بانکـی غيررسـمی 
و بـازار سـياه که به بيـش از ۶۰ درصد رسـيده 
سـپرده گذاران  بهشـت  بـه  را  ايـران  اسـت، 
بانکـی و ربا خـواران تبديـل کـرده اسـت، آن 
هـم در دوره  ای از تاريـخ جهـان کـه در چنـد 
سـال گذشـته نرخ هـای سـود بانکی در سـطح 
کشـورهای  در  و  داشـته  نزولـی  رونـد  جهـان 
اروپايـی، آمريـکا و ژاپن (کـه ۷۰ درصد اقتصاد 
جهـان را شـامل می شـوند) بـه نزديـک صفـر 
رسـيده اسـت. کمبـود نقدينگـی و نـرخ باالی 
سـود تسـهيالت بانکی از سـويی شـرايط توليد 
را دشـوار کـرده و از سـوی ديگـر بـه ميـزان 
کاالهـای  برابـر  در  رقابـت  قـدرت  زيـادی 
اسـت.  گرفتـه  توليدکننـدگان  از  را  وارداتـی 
سـه ضلعی مخـرب "رشـد نقدينگـی"، "افزايـش 
سـهم سـپرده های مدت دار بانکـی از نقدينگی" 
و "بـاال رفتـن نـرخ سـود سـپرده ها"، موجـب 
شـده کـه سـود متعلقـه بـه سـپرده های بانکی 
معـادل بـا دسـتمزد بيـش از نيمـی از نيـروی 
کار، ۱۴ درصـد توليـد ناخالـص داخلـی و ۱۹ 
درصـد نقدينگـی باشـد. حتـی بـا کاهـش نرخ 
سـود سـپرده ها و تسـهيالت بانکـی در پايـان 
سـال ۱۳۹۴ و ديگـر تمهيـدات اتخـاذ شـده، 
کمـاکان ايـران صدرنشـين جهانـی نرخ هـای 
سـود بانکـی اسـت. در زمينه نرخ بسـيار باالی 
هميـن  ايـران،  در  بانکـی  سـپرده های  سـود 
قـدر بـس کـه ذکـر شـود در شـرايطی کـه در 
کشـورهای توسـعه يافتـه بـرای کسـب حداقل 
دسـتمزد سـاالنه نيـاز بـه سـپرده گذاری بيـن 
۱,۵ تـا ۴,۵ ميليـون دالر در بانـک می باشـد، 
در ايـران ايـن مقـدار زيـر ۲۰ هزار دالر اسـت. 
شـايد نـه تنهـا در تاريخ ايران که حتی در سـير 
تمدن بشـر، ايـن چنين نيـروی کار و تالش در 
برابـر سـرمايه تحقيـر و تضعيـف نشـده اسـت.
کالن  مصالح  چه  آن  از  بيش  می رسد  نظر  به 
وضعيت  حفظ  باشد  نظر  مد  کشور  اقتصاد 

سيستم  منافع  و  قبول  غيرقابل  و  نامطلوب 
بانکی هدف بوده، هر چند که منجر به تشديد 
اگر  است.  شده  نيز  بخش  اين  اوضاع  وخامت 
هدف جذب نقدينگی و کنترل تورم بوده، شايد 
در کوتاه مدت و به زيان کل اقتصاد و نيروهای 
مولد و اشتغال تا حدی توفيق حاصل شده، اما 
نقدينگی انباشته شده و رشد دو برابری نرخ رشد 
سرعت  به  را  حاصله  نتايج  تورم،  به  نسبت  آن 
اصرار  است،  واضح  چه  آن  برد.  خواهد  بين  از 
انجام  و  پيشين  پراشتباه  رويکردهای  تداوم  بر 
اقدامات موضعی و مقطعی به جای راهکارهای 
زيادی  حد  تا  که  می باشد  بنيادی  و  ساختاری 
اوضاع  بهبود  انتظار  و  سياسی  مسائل  در  ريشه 
پس از تحريم ها دارد، غافل از اين که نه قرار 
است که دولت های غربی دلسوزتر از خودی ها 
ساختاری  مزمن  مشکالت  که  اين  نه  و  باشند 
با تزريق منابع ارزی حل شوند که خود معلول 

آن هستند.

نتيجه گيری
(۱) نه تنها هيچ افق روشنی برای حل مصائب 
سيستم بانکی کشور ديده نمی شود که حتی به 
رفع  برای  الزم  اراده  و  شجاعت  می رسد  نظر 
اساسی آن نيز وجود نداشته باشد. تنها راهی که 
باشد  بانکی  سيستم  چاره ساز  حدی  تا  می تواند 
اين است که اقتصاد تورم بسيار بااليی را تجربه 
کند و با باال رفتن ارزش امالک و دارايی های 
سپرده ها،  ارزش  کاهش  سويی  از  و  بانک ها 
جبران  بانکی  سيستم  در  انباشته  زيان های 
گردد. اين امر ضمن آن که به زيان عامه مردم 
می باشد به سختی قابل تحقق است، زيرا ديگر 

برای اقتصاد توان چندانی باقی نمانده است. 
می توانند  نه  مردم  و  مرکزی  بانک  دولت،   (۲)
و نبايد تاوان اشتباهات و سودجويی بانک ها و 
حاميان آنها و منفعت طلبی رانتی سپرده گذاران 
به  و  باال  سپرده های  سود  با  بانک های  در 
را  قانونی  مصوب  مقادير  از  باالتر  خصوص 

بدهند.
اقتصاد  چگونه  که  است  اين  اساسی  سوال   (۳)
سود  عظيم  حجم  تا  توانست  خواهد  ايران 
 ۳۰۰ حدود  در  که  اخير  سال های  در  سپرده ها 
نقدينگی)  کل  درصد   ۳۰) تومان  ميليارد  هزار 
بخشی  چه  و  کند؟  پرداخت  را  می شود  برآورد 
جذب  پراشتباه  اقتصادی  سياست  تاوان  بايد 

باال  سود  نرخ های  با  بانک ها  در  نقدينگی ها 
چنان  می کند  حکم  عدالت  بدهد؟  پس  بايد  را 
چه در سه سال اخير کل اقتصاد رشد نکرده و 
خصوص  به  و  اقتصادی  بخش های  از  بسياری 
با  که  نبرده  سود  تنها  نه  کشاورزی  و  صنعتی 
زيان روبرو بوده اند، سپرده گذاران بانکی (که نه 
فعاليت مولدی انجام داده و نه در اداره کشور از 
سود  از  نيز  بوده اند)  سهيم  ماليات  پرداخت  راه 

منتفع نشوند. 
استفاده  مسئله  اين  از  بانک ها  که  اين  برای 
کل  روی  بر  درصدی   ۵۰ ماليات  اعمال  نبرند، 
حل  راه  يک  اخير  سال های  در  سپرده ها  سود 
می تواند  نيز  سپرده ها  سود  مابقی  بود.  خواهد 
به صورت اوراق قرضه با زمان بازپرداخت چند 
بزرگ،  سپرده گذاران  جهت  گردد.  تسويه  ساله 
ندارند،  پرداخت  توان  که  بانک هايی  سهام 

می تواند تهاتر شود.
بدون  و  سريع تر  چه  هر  بايد  بد  بانک های   (۴)
نه  شوند،  تکليف  تعيين  اغماضی  گونه  هيچ 
چنان چه تا کنون به وقوع پيوسته، به آنها اجازه 
کشور  اقتصادی  نظام  در  کماکان  تا  شود  داده 
اخالل کنند. در سال ۱۳۹۴ بعضی از بانک های 
خصوصی ورشکسته به ميزان باالی ۳۰ درصد 
تا  کردند  پرداخت  سپرده ها  به  سود  سال  در 
بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند که در نتيجه 
به جنگ جذب سپرده ها با باال بردن غيرقانونی 

سود دامن زده شد.
(۵) کوچک سازی و چابک سازی سيستم بانکی 
شعب  زياد  بسيار  تعداد  گردد.  آغاز  بايستی 
متوسط  برابر   ۲,۵ حدود  در  که  کشور  بانکی 
جای  به  می باشد،  منطقه  کشورهای  و  جهانی 
اقتصاد  سربار  خود  مولد،  بخش های  پشتيبانی 
با  است.  شده  نامولد  بخش های  تقويت کننده  و 
دهه  کاذب  اقتصادی  شرايط  که  اين  به  توجه 
شود،  تکرار  ديگر  نبايد  و  می تواند  نه  هشتاد 
بانک ها بايد مکلف به کاهش تعداد شعب خود 
هزينه های  آوردن  پايين  ضمن  امر  اين  شوند. 
تجاری  امالک  تقاضای  کاهش  سويی  از  آنها 
را در پی خواهد داشت که منجر به پايين آمدن 
هزينه های کسب و کار خواهد شد. در هيچ جای 
جهان، بانک های تجاری اين گونه خيابان های 
اصلی را به اشغال خود در نياورده اند. در همين 
راستا نوسازی و بازسازی نظام و سيستم بانکی 

کشور اولويت بااليی دارد.
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اقتصاد کالن
آنچه از کنفرانس علمی اجالس سران G7  آموختم

اجالس سران هفت کشور صنعتی در تاريخ ۶-۷ خرداد ماه در ژاپن برگزار خواهد شد. 
مرکز مطالعات بين المللی در توکيو از عده ای استاد دانشگاه در رشته های اقتصاد و 
،(Brainstorming) روابط بين الملل دعوت بعمل آورد تا با بحث و طوفان مغزی

وگوها  گفت  طی  که  را  نکات  بعضی  کنند.  ترسيم  و  بررسی  را  جهانی  روندهای 
آموختم در زير می آورم:

۱- ايجاد يک نظم نوين سياسی جهانی به موجب سياست های اعتراضی چين و 
روسيه با چالش های جدی روبروست. قواعد اين نظم سياسی مورد اجماع نيست. 
قدرت در سطح جهانی توزيع شده است و کشورها فرصت تنوع سازی روابط خارجی 

خود را پيدا کرده اند. برخالف دوره جنگ سرد، هم اکنون تبعيت محض وجود ندارد. 
کشور کوچکی مانند ويتنام و يا کشوری مانند عربستان که قبًال مطيع بودند هم 
اکنون دستور کار خود را دارند و تلفيقی از مدارا و تعارض را پيش گرفته اند. با توجه 
به توان مالی و توليدی بسياری از کشورهای خارج از مدار غرب، اعمال يک نظم 
سياسی با ارزش های مردم  ساالری، حقوق بشر، گردش قدرت، شفافيت سياسی 
و همکاری های گسترده چندجانبه بسيار مشکل خواهد بود. تفکيک نظم سياسی 
جهانی از نظم اقتصادی جهانی اجتناب ناپذير است. در عين حال، کشورهايی که 
از هر دو منظر جهانی شوند، طبعًا از امتيازات بيشتری برخوردار می شوند. دو نمونه 

دك�� محمود 
�يع القلم
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 اقتصاد کالن 

بارز، هند و مکزيک هستند. هند ضمن همکاری 
با روسيه و چين، امتيازات گسترده ای از اروپا و 

آمريکا کسب کرده است.
بر  جهانی  مباحث  از  سوم  يک  تقريبا   -۲
دهه  سه  طی  بود.  متمرکز  چين  رفتارهای 
و   WTO به  پيوستن  طريق  از  چين  گذشته، 
را  توجهی  قابل  ثروت  جهانی،  آزاد  تجارت 
بدست آورده است. نزاع نظامی و سياسی غرب 
چه  و  روبروست  محدوديت ها  کدام  با  چين  با 
تأثيری بر روابط تجاری با آن کشور می گذارد؟ 
سال  در  تا  شد  باعث  بی ثباتی ها  بعضی  تداوم 
۲۰۱۵، پانصد ميليارد دالر ثروت از چين خارج 
دانشجوی  هزار  سيصد  حاضر  حال  در  شود. 
چينی در آمريکا مشغول به تحصيل هستند. ۹۶ 
هزار چينی با ثروتی قابل توجه در سال گذشته 
به آمريکا مهاجرت کردند. قدرت اقتصادی چين 
به تدريج در کشورهای غير غربی در حال تبديل 
شدن به قدرت سياسی است به طوريکه چينی ها 
توان اين را پيدا کرده اند تا در نتايج انتخابات در 
آفريقا، نقش آفرينی کنند. با ۳/۵ تريليون دالر 
ذخائر ارزی، چين توان تأثير گذاری بر سياست 
جهانی را پيدا کرده است. همکاری های گسترده 
کننده  تعيين  بسيار  اسرائيل  و  چين  بين   IT
شاغل  چينی های  از  چين  حکومت  است.  بوده 
و صاحب دانش و بنگاه در خارج از چين بسيار 
استفاده می کند. قدرت چين به صورت تدريجی 
در حال افزايش است و قطب تعيين کننده ای در 

معادالت جهانی خواهد بود.
سياست های  و  اقتصادی  ناسيوناليسم   -۳
حال  در  جهانی  سطح  در  دولت ها  حمايتی  
برای  جدی  خطری  مسئله  اين  است.  افزايش 
جهانی  و  اقتصادی  نظم  و  رقابت  آزاد،  تجارت 
بازارهای  اشباع  فن آوری،  رشد  است.  شدن 
داخلی و رابطه تنگاتنگ ميان دانش و اشتغال، 
بازار کار، سرمايه گذاری و توليد را در کشورهای 
صنعتی با مشکالت جدی روبرو کرده است. طی 
چهار دهه گذشته، دوبرابر شدن جمعيت جهان 
به توليد، مصرف و سرمايه گذاری کمک شايانی 
 ۸۰ يکم،  و  بيست  قرن  اواخر  در  است.  نموده 
درصد جمعيت جهان در آسيا، آفريقا و آمريکای 
التين متمرکز خواهد بود که خود بخود جهت 
گيری ثروت، توليد و مصرف را مشخص می کند. 
اتصال تدريجی همه اين بازارها به يکديگر در 
خواهد  بين الملل  اقتصاد  نفع  به  جهانی  سطح 

سياسی،  سامان  داخل،  در  که  کشورهايی  بود. 
اقتصادی  سياست گذاری  ثبات  مالی،  شفافيت 
خواهند  بهتری  دورنمای  دارند،  مدنی  آزادی  و 
می توانند  بهتر  بين المللی،  محيط  از  و  داشت 

بهره برداری کنند.
۴- در سطح جهانی، مديريت اختالفات بر حل 
طی  حداقل  است.  کرده  پيدا  اولويت  اختالفات 
مرزی،  اختالفات  از  بسياری  آينده،  دهه  يک 
شد.  نخواهند  حل  قومی  و  سياسی  سرزمينی، 
کشورها حل و فصل اختالفات غير اقتصادی را 
يا به تأخير می اندازند و يا با آنها مدارا می کنند. 
آينده نظام بين الملل تابع ائتالف ها و مناسبات 
منافع  تأمين  برای  کشورها  که  است  مشترکی 
و  تنوع  می دهند.  تشکيل  اقتصادی  و  ملی 
خواهند  کننده  تعيين  بسيار  ائتالف ها  کارآمدی 
تحقق  به  قادر  تنهايی  به  کشوری  هيچ  بود. 
اهداف ملی خود نخواهد بود. بسياری با دشمنان 
کرده اند  آغاز  را  جديدی  همکاری های  سابق، 
مانند عربستان و اسرائيل، چين و تايوان، آمريکا 

و کوبا. 
پذيرش  برای  را  خود  داخلی  فضای  حکومت ها 
جهت  مديريتی  مدارهای  در  شهروندان  بيشتر 
مانند  می کنند:  آماده  بومی  همگرايی  افزايش 
شهردار مسلمان لندن، وزير دفاع سيک هندی 
و وزير افغانی در دولت کانادا، وزير مراکشی در 
سوی  به  را  جوامع  تحوالت،  فرانسه.اين  دولت 
مدارا، تحمل تفاوت ها، احترام به غير، همکاری 
سوق  گرايی  کثرت  و  خشونت  از  جلوگيری  و 
می دهد. اين روند ها، مسير همگرايی و جهانی 
تسهيل  را  سياسی  و  فرهنگی  اتصاالت  شدن 

می کنند.
اکوسيستم  بازسازی  و  حفظ  برای  اهتمام   -۵
و  سبز  نهضت  و  شود  دوچندان  بايد  زمين  کره 

حفظ محيط زيستی جهانی توانمندتر شود.
سال  در  جهانی  آمده  بدست  ثروت  نصف   -۶
تفاوت های  با  جهان  است.  نفر   ۶۲ نزد   ۲۰۱۵
سياست  حوزه  اگر  روبروست.  جدی  درآمدی 
به  توسعه،  حال  در  و  صنعتی  کشورهای  در 
سياست های توزيع ثروت روی نياورد، مشکالت 
افزايش  حال  در  سياسی  و  مدنی  اجتماعی، 

خواهند بود.
در  خشونت  و  کشتار  درصد   ۸۰ به  نزديک   -۷
درگيری های  است.  خاورميانه  در  جهانی  سطح 
با  را  کشور  آن  وضعيت  عراق،  داخلی  سياسی 

مالی،  فساد  است.  کرده  روبرو  جدی  بست  بن 
باعث  گروه ها  ميان  اجماع  فقدان  و  ناکارآمدی 
نه  و  گردد  مديريت  کارآمدی  با  کشور  نه  شده 
شود.  جلوگيری  داعش  سرزمينی  گسترش  از 
آتش بس در سوريه و حل بحران در اين کشور، 
عمدتًا در گروی همکاری های روسيه و آمريکا 

خواهد بود. 
امروز  خاورميانه  در  سياسی  اختالف  مهم ترين 
ميان ايران و عربستان است که چشم انداز مثبتی 
برای حل و فصل آن ديده نمی شود. کشورهای 
عربی حوزه خليج فارس نزديک به ۲۰۰ ميليارد 
کرده اند.  خريداری   ۲۰۱۵ سال  در  اسلحه  دالر 
ثبات داخلی و ثبات بخشندگی بالقوه منطقه ای 
ايران از جمله عوامل مثبتی هستند که بايد در 
برنامه  توافق  تداوم  و  ملی  اقتصاد  بهبود  جهت 
آنکه  برای  شود.  گرفته  بکار  ايران  هسته ای 
عربی  بهار  آغاز  و   ۲۰۱۱ وضعيت  به  سوريه 
بازگردد، حدود ۳۰۰ ميليارد دالر سرمايه گذاری 
الزم است که نزد هيچ کشور يا ائتالفی نيست. 
عراق، سوريه، اردن، لبنان و مصر برای سال ها 
درگير مسائل داخلی خود خواهند بود. برخورد با 

داعش تقريبا در اولويت هيچ کشوری نيست. 
عربستان با يک تيم جديد و جوان مديريتی در 
حال بازسازی خود است تا در سياست و اقتصاد 
منطقه ای و جهانی، نقش جديد و متفاوتی ايفا 
کند. سياست خارجی آمريکا نسبت به خاورميانه 
در دولت بعدی چه دموکرات و چه جمهوريخواه 
عمدتًا ادامه سياست های فعلی مديريت محدود 

و از راه دور خواهد بود.
انزوای  حفظ  همچنان  عرب  دنيای  سياست 
تنش های  و  اختالفات  است.  ايران  سياسی 
وضع  داشت.  خواهند  ادامه  همچنان  خاورميانه 
يافت  خواهد  بهبود  تدريج  به  ايران  اقتصادی 
نزديک تر  اروپا  به  سياسی  لحاظ  به  تهران  و 
می شود. ثروت ترکيه و کشورهای عربی منطقه 
ساختار  و  بافت  و  می يابد  افزايش  فارس  خليج 

قدرت فعلی حفظ می شود. 
و  ايـران  همـکاری  بـا  صنعتـی  کشـور  هفـت 
ترکيـه می تواننـد از طريـق يک چارچـوب پايدار 
چندجانبـه بـه کاهـش خشـونت و درگيـری و 
ثبات بخشـی منطقه ای کمک کننـد. در صورتی 
کـه عربسـتان بـه اين چارچـوب بپيونـدد، قالبی 
بالقـوه برای کاهش تشـنجات منطقه ای شـکل 

گرفت. خواهـد 
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استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: انجام سه 
اقدام افزايش ماليات، افزايش قيمت حامل های 
خروج  از  بعد  به  بايد  دستمزد  افزايش  و  انرژی 
ماهيت  همگی  چون  می شد،  موکول  رکود  از 

انقباضی دارند.
دانشگاه  علمی  هيات  عضو   - رنانی  محسن 
بورس  کافه  نشست  دوازدهمين  در   - اصفهان 
خرداد   ٤ تاريخ  در  کشاورزی  بانک  کارگزاری 
ايران  اقتصاد  رکود  ريشه های  تحليل  با   ١٣٩٥
و چالش های خروج از آن گفت: نظام سياسی، 
عنوان  به  را  رکود  خصوصی  بخش  و  دولت 
هريک  نگرفته اند،  جدی  کشور  اساسی  معضل 
عواملی  با  و  زمان  گذشت  با  منتظرند  نوعی  به 
مثل برجام، رکود خود بخود رفع شود. اگر دولت 
رکود را جدی گرفته بود، با گذشت زمان عمق 

پيدا نمی کرد.

از  خروج  از  بعد  به  می بايست  اقدام  سه  انجام 
ماهيت  همگی  چون  می شد  موکول  رکود 
قيمت  افزايش  ماليات،  افزايش  دارند:  انقباضی 

حامل های انرژی و افزايش دستمزد.
تعميق  موجب  تورم  کاهش  اينکه  بيان  با  وی 
رکود شده است، با طرح اين پرسش که مبارزه 
با تورم يا رکود برچه مبنايی بايد اولويت بندی 
شود؟ عنوان کرد: در دوران تورم عده ای زيان 
می کنند و عده ای هم سود می برند، اما در رکود 
همه زيان می کنند؛ هم توليدکننده و هم عوامل 
توليد. در رکود تورمی اما همه زيان می کنند و 
عده ای نابود می شوند. بنابراين در حل معضالت 

اقتصادی بايد اولويت در نظر گرفته شود.
اين استاد دانشگاه با بررسی انواع رشد اقتصادی 
و تشريح روند رکود در اين مدل ها گفت: بنابر 
تعارف موجود سه نوع رشد اقتصادی وجود دارد 
که شامل رشد افقی ساده به معنای استفاده بيشتر 
بدون  بيشتر  توليد  و  موجود  ظرفيت  همين  از 
افزايش پتانسيل؛ رشد عمودی به معنای افزايش 
ظرفيت و توان توليد و ارتقا پتانسيل ها و رشد 
کيفی به معنای افزايش سطح بلوغ، ارتقا کيفيت 
منابع انسانی و بهره گيری از دانش پنهان است.
به گفته وی رشد کيفی در سطح ملی به معنای 

توسعه است و توسعه زمانی رخ می دهد که رفتار 
عوض شود، مثال اگر ماشين شخصی بهتر شده 
پيشرفت کرده ايم، ولی اگر رفتار رانندگی وی 

همان است توسعه پيدا نکرده ايم.
مقابل  در  رکود  سطح  سه  اينکه  بيان  با  رنانی 
رشد اقتصادی وجود دارد، ادامه داد: در اصطالح 
اقتصادی اين گونه عنوان می کنيم که رکودهای 
توليد  توان  که  است  زمانی  در  کالنی  اقتصاد 
ثابت است، ولی کمتر توليد می شود و از ظرفيت 

موجود کمتر استفاده می شود.
وی افزود: در رکودهای ساختاری اما توان توليد 
وجود دارد، ولی ساختار روابط بخشهای اقتصادی 
برای هم مانع و محدوديت توليد می کنند و در 
و  کيفی  خصوصيات  نهادی،  رکود های  شرايط 

رفتارهای توسعه يافته ترک می شود.
به باور رنانی اقدام برای رفع رکود نيازمند سلسله 
تصميماتی است که اين تصميمات اقتصادی در 
سه سطح شامل تصميمات بخش خرد (هريک 
(بيشتر  اقتصادی  کالن  تصميمات  بنگاه ها)،  از 
منظور تصميمات و اعمال سياست های مالی و 

پولی است) و تصميمات بخش عمومی است.
انتظار  کالنی؛  اقتصاد  رکودهای  بخش  در 
تصميمات  با  کالنی  اقتصاد  رکودهای  می رود 
مدت  کوتاه  در  رکود  اين  شوند.  کنترل  دولت 
حال  و  است  يکسال  حدود  ايران  اقتصاد  برای 
توسعه  اقتصادهای  در  مدت  کوتاه  رکود  آنکه 

يافته سه ماه است.
به  بهره،  نرخ  کاهش  درصد  نيم  افزود:  وی 
در  سرمايه گذاری،  رفتارهای  حساسيت  دليل 
دوره سه ماهه اثر خود را در شاخص های ديگر 
مثل سرمايه گذاری و بيکاری نشان می دهد. در 
يک  در  بايد  کالنی  اقتصاد  رکودهای  مجموع 
سال با سياست های اقتصادی کنترل شود، ولی 
در حال حاضر اصال سياست ها اثری ندارد و بازار 

اعتماد نمی کند.
گفت  سخن  نيز  ساختاری  رکودهای  از  رنانی 
تناسب  خوردن  بهم  و  ساختاری  رکود  افزود:  و 
بعضی  در  تا  شده  باعث  اقتصادی  بخش های 
سرمايه گذاری  نياز  از  بيش  برابر   ٤ تا  بخش ها 

شود.

به  ساختاری  رکود  از  نمونه هايی  افزود:  وی 
کشور  سرمايه  اعظم  بخش  که  است  گونه ای 
بخش های  و  شده  داده  اختصاص  ساختمان  به 
ايجاد  آن  برای  کافی  تقاضای  نمی توانند  ديگر 

کنند.
همچون  ساخت هايی  زير  برای  ديگر  سوی  از 
فرودگاه و راه سرمايه گذاری شده، ولی کسب و 
نمی کنند،  استفاده  آنها  از  کافی  اندازه  به  کارها 
نفر   ١٠٠ ولی  دارد،  وجود  فرودگاه  مثال  يعنی 

نيست که در هفته از آن پرواز استفاده کند.
اصفهان  دانشگاه  علمی  هيات  عضو  اين 
خاطرنشان کرد: بيماری هلندی مانند بدنی که 
چربی گرفته است و تناسب بين چربی و عضله 
ارز  به  نياز  واردات  برای  است.  خورده  هم  به 
داريم. ارز از محل صادرات تامين می شود، ولی 
چون نفت داشتيم، به صادرات غيرنفتی وابسته 
نبوديم، پس اين بخش ضعيف شد. بخش اعظم 
که  است  محصوالتی  توليد  در  کشور  سرمايه 
قابل معامله نيست و نمی تواند صادر شود و ارز 

برای واردات تامين کند.

محسن رنانی: دولت هنوز رکود را جدی نگرفته است
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با  برابر  ايرانی  مهندسان  تعداد  داد:  ادامه  وی 
که  حالی  در  است،  امريکايی  مهندسان  تعداد 
اقتصادشان  و  ما  برابر   ٤ کشور  اين  جمعيت 
٤٠ برابر ما است. تعداد مهندس زياد، پيشرفت 
کيفی  تحوالت  و  توسعه  باعث  ولی  می آورد، 
نمی شود. پول هم داشته باشيم نمی توانيم شغل 
نياز  وقتی  بتوانيم  هم  اگر  حتی  کنيم،  ايجاد 
نيست و توجيه اقتصادی ندارد، بی معنی است.

به  ساختاری  رکودهای  اينکه  بيان  با  رنانی 
تا  دارند،  نياز  ساختار  تغيير  برای  سال   ٣ يا   ٢
حل شوند، گفت: در رکودهای نهادی، نهاد به 
هرگونه ترتيباتی که رفتارهای عمومی کنترل و 
مديريت می کند، گفته می شود. دين نهاد است، 
قانون اساسی نهاد است، بانک مرکزی، خانواده 
و سازمان ها هم نهاد هستند، چون به رفتارهای 
هريک  و  می دهند  شکل  اجتماعی  واحدهايس 

نوع خاصی از رفتار انسان را کنترل می کنند. 
رفتارهای  که  است  نهادی  مرکزی  بانک  مثال 
بست  و  چفت  نهادها  می کند.  کنترل  را  پولی 
بين  نيرو  انتقال  و  اتصال  دنده های  چرخ  و 

اهرم های انجام کار در جامعه هستند.
وی افزود: در رکود نهادی بخش هايی که رفتار 
جامعه را کنترل می کند، مانع انجام کار و ايجاد 

ارزش افزوده اقتصادی می شود.
واردات  و  صادرات  رفتارهای  مثال  افزود:  رنانی 
اگر  و  می شود  کنترل  گمرک  نام  به  نهادی  با 
کند  را  تجارت  چرخه  کند،  ايجاد  مانع  گمرک 
خواهد کرد. يا مثال قوه قضائيه در رسيدگی به 
پرونده های مالی و اقتصادی اگر کند، عمل کند، 
بخش بزرگی از اقتصاد کشور بالتکليف و منتظر 

رای دادگاه خواهد بود.
وی افزود: به طور مثال رکود نهادی در شستا 
باعث می شود، تا ٩٠ درصد مستمری پرداختی 
از منابع جاری و فقط ٢ درصد از شرکت های زير 

مجموعه تامين شود.
رنانی با بيان اينکه نهادها در بلند مدت شکل 
می گيرند، عنوان کرد: رکودهای نهادی هم به 
نمی شوند.  حل  هرگز  هم  گاهی  و  بيشتر  زمان 
نهادينه  فساد  اقتصاد  از  بخشی  در  اکنون  هم 

شده و جزئی از گردش کار است.
در  ايران  اقتصاد  ؛  دانشگاه  استاد  اين  باور  به 
کالنی،  اقتصاد  رکود  سه  همزمان  حاضر  حال 
رکود  دو  با  بعالوه  دارد.  را  نهادی  و  ساختاری 
خارجی ديگر شامل کاهش قيمت نفت و رکود 
از  می کند.  نرم  پنجه  و  دست  جهانی  اقتصادی 
اين پنج دسته رکود فقط يکی به لحاظ تئوريک 
در اختيار دولت است. (ساختاری و نهادی دست 
دولت نيست و دو سطح هم که خارجی است.)

گردش  معنای  به  رونق  و  رشد  داد:  ادامه  رنانی 
کالن  اقتصاد  چرخه  در  پول  سريع تر  و  بيشتر 
بنگاه ها،  بخش های  از  يک  هر  چرا  حاال  است. 
خانوار، بازارهای مالی، دولت، خارجی ها اقدام به 
خرج  پول  و  نمی کنند  پول  شيرفلکه  کردن  باز 

نمی کنند.
وی افزود: بنگاه ها می گويند؛ برای خرج کردن 
اين  کنيم.  وصول  را  مطالبات  و  بفروشيم  بايد 
وام  گرفتن  و  دارند  وام  کافی  اندازه  به  واحد ها 
خانوارها  اما  ندارد،  توجيهی  مخارج  برای  جديد 
در اين رابطه می گويند ؛ بيکار هستيم و حقوق 
ديگر،  سوی  از  نيست.  کافی  هم  دريافتی 

نظام مالی اظهار می دارد که بايد تا ٧٠ درصد 
 ١٢٠ االن  همين  ولی  بدهيم،  وام  سپرده ها 
درصد سپرده ها وام داده ايم و بيش از اين امکان 

پذير نيست.
به گفته رنانی، خارجی ها اما عنوان می کنند که 
جنس  ؛  کنيم  تزريق  پول  راه  دو  از  می توانيم 
بخريم، ولی کيفيت و مزيت قيمتی ندارد و خريد 
نهايت  در  و  بدهيم  وام  يا  و  نيست  صرفه  به 
کاری  تنها  حاضر  حال  در  رابطه  اين  در  دولت 
که می تواند بکند، چاپ پول است که يک راه 
حل کوتاه مدت تورم زاست. رنانی در پايان با 
ارايه جمع بندی از تحليل خود گفت: عدم توجه 
به وجود بحران يکی از بزرگترين مسائل کشور 
است. ويژگی خوب ما اين است که در بحران 
قبول  که  شرطی  به  می گيريم  تصميم  خوب 
کنيم که در بحرانيم. هم اکنون تنها ابزار دولت 

که ابزارهای پولی و مالی است، کند است.
وی افزود: هم اکنون بسيج ملی و يک فرمانده 
فرمانده  اين  می خواهيم.  اقتصادی  قرارگاه  در 
خطرناک  منازعات  و  بدهد  افق  اقتصاد  به  بايد 
سياسی بايد متوقف شود. تسهيل ورود سرمايه 

ايرانی های خارج از کشور بايد برقرار شود.
رنانی با بيان اينکه اقتصاد مقاومتی با اقتصاد تاب 
يا  اقتصاد  يک  گفت:  شود،  مشخص  بايد  آوری 
بازار تا چه حد می تواند در مقابل شوک ها مقاومت 
بايد  واقعی  حرکت  ايجاد  مقاومتی  اقتصاد  کند. 
بکند. رکود، خشکسالی و فساد اصلی ترين مسائل 
اين کشور بوده و اين در حالی است که در کوتاه 
مدت دولت فقط يک راه دارد و آن انتشار پول 

است که تورم زاست.

قابل توجه اعضاى محترم انجمن صنايع نساجى ايران
با توجه به حجم باالى اطالعيه هاى مندرج در سايت انجمن صنايع نساجى ايران و 
محدوديت صفحات بولتن رشته ها و بافته ها، توصيه مي شود جهت اطالع از آخرين 
بخشنامه ها، قوانين و اطالعيه هاى واصله به دبيرخانه انجمن به سايت انجمن به نشانى 

www.aiti.ir مراجعه فرماييد.
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١ - هشتاد درصد فعالين اقتصادی در سال ٩٤ 
و ٩٥ و ٩٦ از چرخه اقتصاد خارج شده و خواهند 
شد. (٣٠درصد) در سال ١٣٩٤ و ٣٠درصد در سال 

١٣٩٥ و ٢٠ درصد مابقی در سال ١٣٩٦. 
٢٠ درصد باقی مانده فعالين اقتصادی با به کار 
گيری شيوه های جديد توليد، بازاريابی و فروش 
خارج  اقتصادی  فعالين  درصد   ٨٠ خالی  جای 

شده را پر خواهند کرد. 
پايدار  شرکت های  درصد   ٢٠ ويژگی های   -  ٢

در اقتصاد ايران: 
تغييرات  اساس  بر  تغيير  قابليت  و  قدرت   

صنعت و بازار و اقتصاد را دارند. 
اولويت  در  آينده  برای  کارکنان  آموزش   

برنامه هايشان هست. 
کنار  را  گذشته  در  موفقيت  جذابيت های   
گذاشته اند. چون آينده ١٧ درصد موفقيت های 

گذشته را در خود می پذيرد. 
جديد  متدهای  با  آينده  در  موفقيت  فکر  به   

هستند. 
کارکنان  بهره وری  اساس  بر  را  دستمزد ها   

پرداخت می کنند. 
فروش  از  ناشی  سود  برای  برنامه ريزی   

عملياتی باشد نه ناشی از سود حاصل از تورم. 
٣ - عصر استخدام در شرکت ها به پايان رسيده 
است. حقوق بر اساس بهره وری خواهد بود. حضور 

فيزيکی کارمند در محل کار منسوخ شده است. 
٤ - رمز موفقيت در دوره رکود:

 شناسايی سود عملياتی می باشد. 
 برنامه ريزی برای دوران رونق اقتصادی. 

٦ - تاجر موفق چه کسی هست؟ 
که  را  تجاری  ادوار  سيکل  که  هست  کسی   

رونق و رکود هست را بپذيرد. 
که  باشد  شکلی  به  آن  دارايی های  ترکيب   
افزايش  دارايی هايش  درصد   ٢٥ رکود  موقع 

قيمت داشته باشد. 
 در دوران رونق به فکر دوره رکود باشد و برای 

دوره رکود برنامه ريزی داشته باشد. 

درصد   ٨٠ حذف  داليل   -  ٧
واحد های اقتصادی ناموفق: 

 وجود دارايی های ثابت غير 
مولد.

 نداشتن دارايی هــای دارای 
اقتصــادی  افــزوده  ارزش 
مشکوک  مطالبات  داشتن   
الوصـــول يا ســوخت شده. 

(چک های برگشتی)
 تامين منابع مالی از طريق 

اخذ وام. 
٨ - توصيه های قديمی مالی 
منسوخ شده که تا سال ١٣٩١ 

کارايی داشتند (در دوران تورم): 
 ساخت و ساز و خريد و فروش مسکن را به 

عنوان شغل دوم لحاظ کنيد. 
 برای ساخت ساز مسکن از وام بانکی استفاده 
کنيد. به دليل باال بودن نرخ تورم نسبت به بهره 

بانکی، اخذ وام توجيه اقتصادی داشت. 
 ايجاد واحد های اجرايی بزرگ (تاسيس بانک) 

برای ورود به بازار مسکن. 
٩ - تورم در شش ماهه گذشته ٥/٦ درصد بوده 

و تورم توليد ٣/٢ درصد بود. 
١٠ - سود های بانکی در طی دو مرحله در سال 

جاری و سال آينده کاهش خواهد يافت. 
نرخ  از  تورم  نرخ  بودن  پايين  دليل  به   -١١
توجيه  مالی  تامين  برای  وام  اخذ  بانکی،  سود 
منابع  تامين  برای  راه  بهترين  ندارد.  اقتصادی 

مالی جذب شريک ميباشد. 
درصد   ٧٠ ايران  جمعيت  درصد  يک   -١٢
سپرده های بانکی ايران را تامين کرده اند و ١١٢ 
شرکت اين سپرده های بانکی رو به عنوان وام 
از بانکها خارج کرده که خيال بازپرداخت آنهارا 

ندارند. 
نکته مهم: ٧٠ درصد سپرده های مردم نزد بانکها 
موجوديت واقعی ندارد. يعنی بانکها قادر به عودت 

سپرده های مردم به اندازه ٣٠ درصد هستند. 

راهـکار الزم بــــرای جايگذاری و تـــــامين 
سـپرده های مـردم در بانـک افزايـش نـرخ ارز 

 . شد ميبا
برگشتی  چک  تومن  ميليارد  هزار  هشتاد   -١٣

وجود دارد که هنوز رفع سوءاثر نشده هست. 
سال  يک  در  ايران  نفتی  درآمد  برابر  دو  اين 
هست. اين يک هشدار در اقتصاد ايران هست. 
برای  انبار  موجودی  تامين  تورم  دوره  در   -١٤

بيش از يک ماه منجر به زيان خواهد شد. 
محل  از  ايران  در  بانکی  سپرده های  سود   -١٥
در  بانکها  اکثر  می شود.  پرداخت  بانکها  زيان 

ايران ورشکسته هستند. 
١٦- دليل عدم همکاری بانکهای خارجی بعد از 
رفع تحريم ها با بانکهای ايرانی وجود نرخ بهره 

بانکی باال در ايران هست. 
در  باال  ريسک  بيانگر  باال  بانکی  بهره  نکته: 
سرمايه گذار  جذب  در  پس  هست.  اقتصاد 
خارجی در ايران به مشکل برخواهيم خورد. بر 
مشکل  به   WTO به  پيوستن  در  اساس  اين 

برخواهيم خورد. 
را  اشتباهی  هيچ  اقتصاد  ايران،  در   -١٧

نمی بخشد. چون ديگر منابعی نداريم. 
موفق  ايران  اقتصاد  در  کسی  پايان،  در   -١٨

خواهد بود که متفاوت ظاهر بشود.

چکيده مطالب سخنان دکتر محمد حسن اديب 
در همايش ۱۱ خرداد ماه در اتاق بازرگانی تبريز
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وزير اسبق وزارت امــور اقتصـــادی و دارايی، 
و  برشمرد  را  فعلی  دولت  اقتصادی  مصيبت   ۷
گفت: مجلس نهم در برابر اشتباهات دولت قبل 
مماشت کرد و در دوره روحانی با اين دولت در 

امور اقتصادی همراهی و همکاری کرد.
طهماسب مظاهری با بيان اينکه مجلس نهم دو 
دوره  نيم  و  سال  يک  سرگذاشت؛  پشت  را  دوره 
دولت آقای احمدی نژاد بود و دو سال ونيم دوره 
دولت آقای روحانی، معتقد است عملکرد مجلس 
در خصوص تصويب مقررات و قوانين و نظارت بر 
اجرای آنها در اين دو دوره متفاوت بود و بايد آنها را 

متفاوت ارزيابی کرد. 
وی دارای مدرک دکترای مالی در رشته مديريت 
مالی از دانشکده مديريت دانشگاه تهران است، از 
شهريور ١٣٨٦ تا ١٣٨٧ رئيس کل بانک مرکزی 
به عنوان   ١٣٨٥ تا   ١٣٨٤ سال  در  و  بوده  ايران 
بين  و  دارايی  و  اقتصادی  امور  وزارت  معاون کل 
و  اقتصادی  امور  وزير  تا ١٣٨٣  سال های ١٣٨٠ 
سال های  طی  همچنين  وی  است.  بوده  دارايی 
١٣٧٠ تا ١٣٧٣ دبير کل بانک مرکزی و در بين 
سال های ٦٠ تا ٦٤ نيز قائم مقام سازمان برنامه و 
بودجه بوده است. تجربه مديريت عاملی او مربوط 
به اواسط دهه ٨٠ در بانک توسعه صادرات است. 
مظاهری معتقد است مجلس نهم با دولت احمدی 

نژاد مماشات داشته و با دولت روحانی همراهی. 
در عين حال باور دارد که اين مجلس در دوران 
بانکی  نظام  تحول  طرح  خصوص  در  ؛  روحانی 
پيگيری الزم را نکرد و اجازه داد که دولت در اين 
خصوص آهسته حرکت کند. در نهايت در يک ماه 
آخر دوره مجلس اقدامی شتابزده طرح تعدادی از 
نمايندگان را از طريق اصل ٨٥ به کميسيون فرستاد 
که البته به ثمر نرسيد. به نظرميرسد اين موضوع 
و برنامه ششم توسعه دو اولويت مهم در مجلس 
دهم است. مظاهری معتقد است که دولت روحانی 
در حوزه اقتصادی کم تحرکی از خود نشان می دهد 
و مجلس بايد با روش های مختلف آن را تشويق 
باشد. داشته  موثرتری  حرکت  تا  کند  تحريک  و 

به  تسنيم  با  گو  و  گفت  در  مظاهری  طهامسب 
بررسی عملکرد مجلس نهم پرداخت و توصيه هايی 

را به مجلس دهم دارد که در ادامه می خوانيد.

دوره  در  نهم  مجلس  متفاوت  عملكرد 
احمدى نژاد و روحانى

چطور  را  نهم  مجلس  اقتصادی  عملکرد 
ارزيابی می کنيد.

جريان  در  مجلس  مظاهری: عملکرد 
در  آن،  اجرای  بر  نظارت  و  مقررات  تصويب 
دوره آقای احمدی نژاد و دوره آقای روحانی 

متفاوت بود و بايد متفاوت از يکديگر انها را 
بررسی کرد.

مسئوليت  نژاد  احمدی  آقای  که  دوره ای  در 
دولت را برعهده داشت اين دولت اشتباهاتی 
اتخاذ  نسنجيده ای  سياست های  و  داشت  را 
و  جانبه  همه  خسارات  موجبات  که  کرد 
وسيعی را برای همه بخشهای اقتصادی به 

دنبال داشت. 
وضوح  به  دولت  آن  اواخر  در  مسأله  اين 
روشن بود و مجلس که بايد به عنوان نهاد 
ناظر بر فعاليتهای دولت نظارت می داشت و 
جدی تر در اين خصوص برخورد می کرد ولی 
وقوع  مانع  و  مماشات کرد  اين خصوص  در 

اين خطاها نشد.
قانونگذار  موضع  از  می توانست  مجلس 
آن  غيرقانونی  اقدامات  را  محدوديتهايی 
دولت در نظر بگيرد و با نظارت جدی تر نيز 
آن  با  الزم  برخوردهای  به  قادر  راحتی  به 
اقتصادی  سياست های  اصالح  برای  دولت 
بود ولی در اين خصوص و در ارتباط با تداوم 
سياست های نسنجيده آن در يک سال و نيم 

آخر فعاليتش مماشات کرد.
آغاز فعاليت مجلس نهم مصادف با يک سال 
و نيم آخر دولت پيشين بود که اوج تخلفات و 

سياست های نسنجيده آن دولت بود. 
خطاهايی که جلوه گر شده بود و آثار بيرونی 
آن ملموس شده بود. مجلس می توانست در 
همان زمان از برخی صدمات جلوگيری کند. 
جلوی  می توانست  هم  روز  يک  اندازه  اگربه 
برخی از خطاها را بگيرد باز هم ارزش داشت 

و کشور کمتر صدمه می ديد.

دولت روحانى در حوزه اقتصادى كم 
تحركى شديد از خود نشان مى دهد

عمل  چطور  نهم  مجلس  روحانی  دولت  در 
کرد؟

سعی  روحانی  آقای  دولت  مظاهری: در 
نظم  از  کشور  اقتصادی  سياست های  تا  شد 
اين  بر  نيز  انتظار  باشد  برخوردار  قاعده  و 
باشد  کار  مبنای  علمی  سياست های  که  بود 

۷مصيبت اقتصادی دولت
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آقای  شود.دولت  حل  گذشته  مشکالت  و 
روحانی همين رويه را دنبال کرد.  

مبانی برنامه های اعالمی در زمان انتخابات 
مجلس  به  دولت  برنامه های  جمهور؛  رييس 
برای اخذ رای اعتماد دولت؛ و سياست های 
اعالمی وزرا و مصوبات دولت از غنای علمی 
برخوردار بوده؛ اما در مقام عمل کم تحرکی 
تحرکی  کم  اين  داد.  نشان  خود  از  جدی 
بر  مبتنی  دولت  سياست های  اينکه  عين  در 
اقتصادی  قوانين  با  منطبق  و  علمی  اصول 
بود، موثر واقع نشد و از شتاب و سرعت الزم 

برخوردار نبود.
فرودگاه  باند  از  می خواهد  که  هواپيمايی 
بلند شده و پرواز کند بايد در ٢ کيلومتر اول 
باند با شتابی حرکت کند و به سرعت ٢٥٠ 
کليومتر در ساعت برسد. اگر همه چيز درست 
حرکت  درست  مسير  در  باند  داخل  و  باشد 
کند ولی به سرعت ١٥٠ کيلومتر در ساعت 
بسنده کند؛ اينرسی الزم برای پرواز را بدست 

نمی آورد و عمال پروازی رخ نمی دهد.
علمی  اصول  همه  گرچه  روحانی  دولت 
الزم را نيز در تصميم گيريها و حرکتهايش 
مدنظر قرارداد ولی نقطه گره کارش اين بود 
کم  و  کم  سرعت  با  را  صحيح  کارهای  که 

تحرکی انجام می داد.
امروز بعد از نزديک سه سال نرخ تورم کاهش 
قوت  به  ديگر  مشکالت  اما  يافته.  جدی 
نقدينگی  پابرجاست.  رکود  است.  باقی  خود 
در  توليدی  واحدهای  کردند.  سنگينی  رشد 
گرفتاری به سرمی برند. تنگنای مالی هنوز 
دولت  بدهی های  است.  اقتصاد  بزرگ  مانع 
پرداخت نشده. نظام تک نرخی مستقر نشده. 
وزير صنايع بعد از سه سال مسئوليت خود از 

فاجعه در صنعت ياد می کند.
و  طرح  هر  دوره  اين  در  نهم  مجلس 
را  اقتصادی  رونق  برای  دولت  پيشنهادی 
تصويب و از آن استقبال می کرد. از اين جمله 
اليحه خروج از رکود بود که هرچند با پاره ای 

تفاوتها، اما به تصويب رسيد.
ذهنی  عالقه  که  نمايندگان  برخی  جز  به 
و  انتقاد  به  دست  و  داشتند  قبلی  دولت  به 
اعتراض و... می زدند، ولی در مجموع مجلس 
نهم در امور اقتصادی با دولت آقای روحانی 

همراهی و همکاری الزم را داشت.

تحول  طرح  تهيه  نهم؛  مجلس  خطاى 
نظام بانكى

زمينه ها  برخی  در  نيز  مجلس  خود  گاه 
از  جلوتر  بانکی  نظام  تحول  طرح  همچون 
دولت حرکت می کرد مانند طرح تحول نظام 

بانکی در اين خصوص نظرتان چيست؟
مظاهری: در بحث طرح تحول نظام بانکی 
بايد گفت، مجلس به دولت فشار می آورد تا 
هرچه سريعتر قوانين مربوط به نظام بانکی 

اصالح شود. 
حل  در  مهم  عامل  بانکی  نظام  اصالح 
مشکالت اقتصادی است. حل تنگنای مالی 
و  نبوده  ممکن  بانکی  نظام  اصالح  بدون 
نيست. مجلس نهم از دولت خواست اليحه 
اختالف  اما  کند.  ارائه  را  بانکی  نظام  تحول 
نظرات داخل دولت عمال دولت نتوانست در 

اين خصوص اليحه ای ارائه کند.
مجلس از سراحساس مسئوليت و عالقمندی 
و نياز، خود طرحی تهيه کرد. اين کار درست 
نبود. مجلس با ابزارهای متنوع  می توانست 
اينکه  نه  کند  کار  اين  به  مجبور  را  دولت 
طرحی  تهيه  به  دست  نمايندگان  از  تعدادی 
حرکت  يک  در  و  بزند  خصوص  اين  در 
اقتصادی  کميسيون  به  را  طرح  عجيب، 
مجلس در قالب اصل ٨٥ ارائه کند. قوانين 
و  فراوان  بررسی های  و  مطالعه  با  بايد  مادر 
بهره گيری از اطالعات و آمار وارقام موجود 
نيروی  از  بهره مندی  همچنين  و  دولت  در 
کارشناسی داخل دولت و اخذ نظرات صاحب 
دانشگاهها  و  علمی  موسسات  و  نظران 
به  مادر  قوانين  نيز  گذشته  در  شود.  تنظيم 
اين شکل تدوين می شد. قانون بازار سرمايه؛ 
قانون ماليات بردرآمد؛ قانون جلب و حمايت 
با  مبارزه  قانون  خارجی؛  سرمايه گذاری  از 

پولشويی نمونه هايی از اين دست بوده اند. 
اين  که  می کرد  وادار  را  دولت  بايد  مجلس 

کار را بکند.

در خصوص عملکرد اقتصادی مجلس نهم 
در بودجه نظرتان چيست؟

رغم  علی  بودجه  خصوص  مظاهری: در 
بودجه  کسری  است  آن  در  که  خوبی  نکات 
واقعی در آن ديده نمی شود. انچه برای سال 
اين  از  که  دارد  ايراداتی  شد  تصويب   ٩٥

کسری  خصوص  در  شفافيت  عدم  جمله، 
بودجه است.

مجلس دهم اولويتها را تعيين و بر آن 
مبنا جلو رود

اولويتها  و  اقتصادى  سياست هاى 
مبتنى بر اقتصاد مقاومتى باشد

جديد  مجلس  به  شما  اقتصادی   توصيه 
چيست؟

برنامه  تهيه  اينجانب  نظر  مظاهری: به 
ششم توسعه و تدوين قانون نظام بانکی دو 
اولويت اصلی در امور اقتصادی است. اليحه 
سال  اواخر  در  تاخير  با  در  که  ششم  برنامه 
گذشته به مجلس نهم تقديم شد؛ اليحه ای 
ضعيف و مملو از خطا و اشتباه بود. مجلس 
دولت  به  را  آن  سنجيده  اقدام  يک  در  نهم 
با  دولت  که  است  فرصتی  اکنون  برگرداند. 
تدوين  در  که  ناموفقی  تجربه  از  بهره گيری 
صحيحی  سازماندهی  داشت؛  ششم  برنامه 
برای تدوين اليحه برنامه ششم انجام دهد 
و  چشم انداز  سند  برمبنای  را  آن  اليحه  و 
سياست های اقتصاد مقاومتی و سياست های 
روشمند  نظرخواهی  با  ششم؛  برنامه  کلی 
مجلس  به  و  کند  تدوين  نظران  صاحب  از 
محترم تقديم نمايد. توصيه ام به مجلس دهم 
اين است که با توجه به اهميت اصالح نظام 
و  نکند  طی  را  گذشته  مجلس  روند  بانکی، 
دولت را مجاب و منقاد کند که لوايح دوگانه 

فوق را تهيه و ارائه نمايد.
قانون اصالح  سرمايه؛  بازار  قانون  اصالح 
جلب و حمايت سرمايه گذاری خارجی، تدوين
کسب  فضای  بهبود  برای  قوانين  مجموعه 
افزوده؛  ارزش  ماليات  قانون  اصالح  کار،  و 
برای  بيمه  قوانين  کردن  روزآمد  و  اصالح 
اطمينان سرمايه گذاری از اولويت های بعدی 
از  لوايح  ارائه  در  مهم  نکته  است  ذکر  قابل 
از  آن  برخورداری  مجلس،  به  دولت  سوی 
ضمانت اجرايی الزم است. اگر مجلس دولت 
دوره  اين  پايان  تا  بگذارد،  خود  حال  به  را 
نخواهد  حل  مشکالت  روحانی  آقای  دولت 

شد.
و  نپذيرد  را  دولت  سوی  از  کوتاهی  مجلس 
دولت را در بسياری حوزه ها مجبور به عمل 

و تعيين تکليف نمايد.
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 اقتصاد کالن 

سياسی  «اقتصاد  نشست  در  مومنی  فرشاد 
صنعت زدايی در ايران» در موسسه دين و اقتصاد 
بيان کرد: مساله اصلی تفکيک سه مقام توصيف 
واقعيت، تحليل واقعيت و مقام ارايه تجويزها است.
در هريک از اين سه مقام ما با محدوديت های 
بسيار جدی روبرو هستيم. مساله مهمی وجود دارد 
که تا گوشه هايی از نارسايی ها و ناهنجاری ها را 
توصيف می کنيم، مسئوالن سياسی کشور واکنش 
تخطئه آميز نشان می دهند؛ معتقدند بيان مساله 
گره ای را باز نمی کند و انتقاد کردن بدون راه حل 

مشکلی را حل نمی کند.
به گزارش شفقنا، اين استاد دانشگاه توضيح داد: 
و  نيست  انتقاد  لزوما  مساله  صورت  درست  فهم 
يک واقعيت است. اگر اين مساله به درستی درک 
شود بخش بزرگی از راه حل را هم به دنبال دارد. 
شخصا کمتر کسی را ديدم که با زبان علمی نقد 
کند اما راه حلی ارايه ندهد، به نظر می رسد اين 
يک ترفند از سوی کسانی است که نمی خواهند 
ديدن  برای  چشمی  و  شنيدن  برای  گوشی 

واقعيت ها داشته باشند.

اين کارشناس مسايل اقتصادی با توجه به اهميت 
نبايد  کرد:  تاکيد  داد،  انجام  نبايد  که  کارهايی 
اهميت کارهايی که نبايد انجام داد را هم ناديده 
گرفت. بايد مسئوالن مسايل شخصی و جناحی را 
به حاشيه برانند، با همفکری و همدلی تالش برای 
متوجه  بنابراين  ببخشند  اولويت  را  اوضاع  بهبود 
مشخص  نقد  از  موارد  ابتدايی ترين  که  می شوند 
می شود و آن هم فهرست کردن کارهايی که نبايد 

انجام داد، است.
طباطبايی  عالمه  دانشگاه  اقتصاد  استاد  اين 
کنونی  پيچيده  و  خطير  شرايط  در  کرد:  عنوان 
رسانه  اصحاب  و  انديشه  اصحاب  مسئوليت 
جدی تر می شود. در حال حاضر ما برای آرايش 
نيروهای اجتماعی شرايط نامتعادل و نامتوازنی 
سياسی  اقتصاد  منظر  از  بخواهيم  اگر  داريم. 
اين شرايط را بررسی کنيم در کلی ترين حالت 
که  دارد  اين  از  حکايت  ما  جامعه  واقعيت های 
مولد  بخش های  کالم  نفوذ  و  چانه زنی  قدرت 
و عامه مردم نسبت به جبهه متحد غيرمولدها 
بسيار ناچيزتر است؛ بنابراين يک رقابت نابرابر 

شکل گرفته است.

غيرمولدهــا می تواننــد مسـايل مهم و 
سرنوشت ساز را مسکوت بگذارند

رباخواران،  غيرمولدها  متحد  جبهه  داد:  ادامه  او 
دالالن و واردکننده ها را در برمی گيرد آنها هم به 
منافع خود آگاهی دارند و هم از انسجام بهتری 
برخوردار هستند و از طرفی ديگر از قدرت و ثروت 
خودشان برای جريان سازی دست باالتری دارند. 
سرنوشت ساز  و  مهم  مسايل  می توانند  آنها  پس 
کشور را مسکوت بگذارند يا واقعيت ها را به طرز 
غير متعارفی دست کاری کنند و در اين زمينه حتی 
مفاهيم  انتقال  برای  که  الفاظی  روی  می توانند 
استفاده می شود جهت گيری های خاص خودشان 

را اعمال کنند.
مسايل  همه  حل  ادعای  خصوص  در  مومنی 
پيچيده گفت: مساله مهم ديگری هم اين است 
که هرکسی ادعا کند برای همه مسايل پيچيده 
راه حل دارد به نظر من اين ادعای گزافی است. 
واقعيت اين است که در سطح نظری ما به وقوف 

روش شناختی و مساله نقص اطالعات انسان ها به 
شدت نياز داريم؛ با همکاری و همدلی می توانيم 
گام های بهتری را برداريم، البته از نظر شيوه و 

روش هم بايد مبتنی بر مشارکت جويی باشد.
نگری  کوته  از  انتقاد  با  اقتصاددان  اين 
سطح  قدر  هر  کرد:  تصريح  سياست گذاران 
در  هم  و  مسايل  فهم  فرآيند  در  هم  مشارکت 
هزينه های  برود  باالتر  عمل  و  اقدام  فرآيند 
موفقيت  رمز  و  می کند  پيدا  کاهش  هماهنگی 
اصحاب  بيشتر  سخن  اين  مخاطب  است. 
کشور  سياسی  ساخت  احکام  ويژه  به  و  قدرت 
است که بايد اقتضائات شرايط کنونی را درک 
کنيم. از سويی ديگر ما به عارضه کوتاه نگری 
مبتال هستيم و بايد به اين عارضه وقوف روش 
نظام  سطح  در  مساله  اين  کنيم؛  پيدا  شناختی 
تصميم گيری به طرز غير متعارفی مشهود است. 
دشنام  نگری  کوته  مفهوم  که  کنم  تاکيد  بايد 
به  و  است  نظری  اصطالح  يک  بلکه  نيست 
به  کوتاه مدت  مسايل  وار  نظام  ترجيح  معنای 

امور بلندمدت است.
اين استاد دانشگاه بيان کرد: ما می توانيم تجربه 
سال  ده  در  ويژه  به  و  قرن  ربع  در  کشور  اداره 
گذشته را مورد توجه قرار دهيم؛ هرگاه ناصحان 
غير  و  فسادپرور  نادرست،  اقدامات  درباره 
مطرح  را  انتقادهايی  سياست گذاران  کارشناسی 
تخطئه  را  آنها  سياست گذاران  از  برخی  کردند، 

می کنند.
ما  داد:  توضيح  اقتصادی  مسايل  کارشناس  اين 
به طور همزمان در حيطه های فرهنگ، اقتصاد، 
سياست و اجتماع شرايط بحرانی را تجربه می کنيم 
چون نه تنها وجه غالب ساختار نهادی ما مشوق 
کارآيی و بهره وری نيست بلکه در اثر تن دادن 
و  ساختاری  تدوين  خورده  شکست  برنامه  به 
باز توليد آن، ما دقيقا در جهت مخالف هدفمان 
عالمه  دانشگاه  اقتصاد  استاد  اين  ايستاديم. 
کرد:  اظهار  زدا  صنعت  اقتصاد  درباره  طباطبايی 
اقتصاد صنعت زدا به اين معنا است که ما به جای 
اينکه تالش کنيم تا توليد صنعتی، کشاورزی و 
خدمات مولد را ارتقا بنيه توليدی پيدا کنند دقيقا به 

سمت عکس آن حرکت کرديم.

فرشاد مومنی: اقتصاد سياسی صنعت زدايی در ايران
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بی سابقه ترين سطح صنعت زدايی يک 
اخير  سال  ده  در  اقتصادی  گذشته  قرن 

رخ داده
مومنی باتوجه به وضعيت اقتصادی ايران در ده 
سال گذشته، عنوان کرد: اين حجم تهديد ثمره 
خطای راهبردی در عرصه سياست گذاری ما است. 
در اين ده سال اخير نسبت به دوره های ديگر ابعاد 
شکننده تری نسبت به هر دوره تاريخی ديگر پيدا 
کرده است. چقدر شايسته است که مجلس فعلی 
سهل انگاری های دولت و مجلس گذشته را جبران 
کند و سند برنامه ای را برای توسعه ميان مدت در 
دستور کار قرار دهد. اين اقتصاددان در خصوص 
مسير  از  ايران  نجات  راه  گفت:  اشتغال  مساله 
مولد  شغلی  فرصت های  خلق  برای  بسترسازی 
می گذرد. وقتی از اين زاويه داده های سرشماری 
مقايسه   ۱۳۹۰ سال  سرشماری  با   ۱۳۸۵ سال 
گسترش  ماجرای  شکل  شفاف ترين  به  کنيم 
ضربه های  واردات  و  فساد  ربا،  رانت،  سابقه  بی 
مهلک به بخش های مولد را مشاهده می کنيم؛ 
در سرشماری های راهی برای تخريب وجود ندارد.
او خاطر نشان کرد: هر دو اين سرشماری ها در 
همان  در  هم  آن  اسناد  و  داده  رخ  قبلی  دولت 
اين  داده های  براساس  است.  شده  منتشر  زمان 
خالص  که  می شود  مشخص  سرشماری  دو 
فرصت های ايجاد شده در بخش صنعت ايران در 
سال های ۸۵ تا ۹۰ منفی ۴۰۰ پانزده هزارتا ست؛ 
يعنی جمع جبری شغل های جديدی که در بخش 
صنعت ايران ايجاد شده و شغل های از دست رفته 
به دليل سياست های نابخردانه آنها اين رقم است.
ايجاد  شغلی  فرصت های  خالص  افزود:  مومنی 
شده غير قابل طبقه بندی مثبت ۷۰۰ پانزده هزار 
بحران  کافی  اندازه  به  موضوع  اين  است.  شغل 
صنعت زدايی و کانون اصلی غفلتی که در جريان 
افتاده  اتفاق  ايران  در  نفتی  آمدهای  در  توجيهی 
است به نمايش می گذارد؛ البته اشتغال هم يک 

تغيير سيستمی است.
اين استاد دانشگاه با توجه به سقوط سهم صنعت 
از توليد ناخالص داخلی کشور، اضافه کرد: براساس 
گزارش های رسمی سهم صنعت و معدن از اقتصاد 
ايران از توليد ۱۸ درصد در ۱۳۸۳ به يازده درصد 
سقوط ۴۰  يک  يعنی  است.  رسيده  سال ۹۱  در 
درصدی در زمانی که ما در قله درآمدهای نفتی 

قرار داشتيم.
به  سرمايه گذاری  نسبت  درباره  اقتصاددان  اين 

اين  داد:  توضيح  صنعت  بخش  در  افزوده  ارزش 
ساختار  وقتی  که  است  اين  نشان دهنده  متغيير 
انگيزه  شده  فساد  و  ربا  رانت،  مشوق  نهادی 
سرمايه گذاری در بخش صنعت به شکل متناسب 

کاهش معنی داری پيدا کرده است. 
براساس گزارش های رسمی نسبت سرمايه گذاری به 
ارزش افزوده در بخش صنعت از ۳۸٪ در سال ۱۳۸۳ 
به ۱۹ درصد در سال ۱۳۹۱ رسيده است. بی انگيزه 
بودن برای سرمايه گذاری در بخش های مولد، بخش 

کشاورزی آشکار تر از بخش صنعتی است.
اين کارشناس مسايل اقتصادی در خصوص سهم 
دالالن در مقايسه با سهم توليدکننده ها بيان کرد: 
سهم توليد کننده ها در بخش کشاورزی از ارزش 
افزوده خلق شده نسبت به سهم دالالن، واسطه ها 
و رباخوارها بسيار ناچيزتر است. به صورت اثباتی 
خود صنعتگران و کشاورزان انگيزه سرمايه گذاری 
و نوسازی ماشين آالت را دارند اما چون ساختار 
مولدها  غير  و  می کند  استعمار  را  آنها  نهادی 
بيشترين برخورداری ها را دارند. صرف نظر از وجوه 
اخالقی و فرهنگی مساله، غيرمولدها دغدغه ای 
برای سرمايه گذاری توليدی و انگيزه ای هم ندارند.

بذرهای روند صنعت زدايی از ســال ۸۴ 
کاشته شد

سرمايه ای  کاالهای  واردات  به  اشاره  با  مومنی 
تکان  مساله  کرد:  تاکيد  تا ۹۱  سال های ۸۴  در 
دهنده تر ديگر در روند صنعت زدايی به ويژه در 
سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ به روند تحوالت سهم 
واردات کاالهای سرمايه ای از کل واردات کشور 
اختصاص دارد. اين دوره اوج شکوفايی امکانات 
کاالهای  واردات  سهم  اما  بود  کشور  ارزی 
سرمايه ای از کل واردات کشور از ۴۷ درصد در 
سال ۸۳ به ۱۳ درصد در سال ۹۱ رسيده است. 
برای  جديد  ظرفيت های  سرمايه ای  کاالهای 
تقاضاهای شغلی به وجود می آورد، بذرهای اين 
گرفتارهای بزرگ که در حال حاضر با آن دست و 
پنجه نرم می کنيم از سال ۸۴ کاشته شده، جامعه 
امروز نتايج اين غفلت ها، سهل انگاری ها و فسادها 

را پرداخت می کند.
او با اظهار تاسف نسبت به عدم برخورد سيستمی، 
کاهنده  شدت  به  سهم  بر  عالوه  کرد:  تصريح 
نيز  ما  بانکی  اعتبارات  نفتی،  دالرهای  از  توليد 
در همين مسير پيش رفت. اين مساله که تا اين 
اندازه پيچيده شده با دستکاری و رفوکاری های 

ساده حل و فصل شدنی نيست و به يک برخورد 
سيستمی و مبتنی بر برنامه نياز دارد اما متاسفانه 

کمتر اين برخوردها را مشاهده می کنيم.
بانکی  سهم  درمورد  عالمه  دانشگاه  استاد  اين 
مولدها و غيرمولدها از اعتبارات بانکی، اظهار کرد: 
سهم بانکی مولدها و غيرمولدها از اعتبارات بانکی 
بر مبنای مانده تسهيالت بخش ها از منظر اقتصاد 
سياسی به عنوان نماد منطق رفتاری هر دولت 
شناخته می شود. اگر دولتی آينده نگر و توسعه گرا 
برای  تسهيالت  مانده  طبيعی  طور  به  باشد، 
رانتی  اگر دولت  می شود  بيشتر  مولد  بخش های 
باشد بخش های غيرمولد بيشترين مانده تسهيالت 

را دريافت می کنند.
از سال ۴۶ تا ۱۳۸۳ به طور متوسط بخش صنعت 
از مانده تسهيالت بانکی ۳۳/۵ درصد بوده است، 
اين نسبت در دوره ۸۴ تا ۹۱ حدود ۱۹/۵ درصد 
بخش  سهم  اول  دوره  در  است.  کرده  سقوط 
کشاورزی از مانده تسهيالت اعتباری بانکی ۱۶ 
درصد بوده اما در دوره سال ۸۴ تا ۹۱ به ۹/۰۴ 

درصد سقوط کرده است.
اين اقتصاددان باتوجه به مانده تسهيالت اعتباری 
بانکی خاطر نشان کرد: اين به معنای اين است 
که سيستم بانکی ما با چنين طرز رفتاری مولدها 
آنها  يعنی  می دهد.  سوق  رباخواران  سمت  به  را 
وقتی  پول  رسمی  بخش  طريق  از  نمی توانند 
نيازهای خودشان را تامين کنند بايد به سمت بازار 

غير رسمی بروند.

اگر صنعت رونق داشته باشد تقاضا برای 
دانايی هم وجود دارد

اين استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايی درباره 
ساختار بيکاری در کشور، بيان کرد: مساله ديگری 
کشور  سياست گذاری  نظام  کل  آن  مخاطب  که 
است تحولی است که در ساختار بيکاری کشور 
رخ داده. در سال ۱۳۷۵ از کل نرخ بيکاری در بين 
دانش آموختگان دانشگاهی ۳/۵ درصد بود، اين 
روند در سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۲۱ درصد شده است 
و در سال ۹۰ هم همچنان باالی ۲۰ درصد بوده 
است. يعنی صنعت پيوند تمام عياری با دانايی دارد 
و اگر صنعت رونق داشته باشد، تقاضا برای دانايی 
ساختار  در  مسلط  فضای  اگر  اما  دارد  وجود  هم 
نهادی معطوف به رانت و ربا باشد بهره مندی و 
به  نياز  شيوه ها  اين  طريق  از  سود  حداکثرسازی 

تحصيالت دانشگاهی ندارد.



شماره هجدهم شماره هجدهم   خرداد و تير   خرداد و تير 7213951395

 اقتصاد کالن 

مومنی با اشاره به روند کاهنده نرخ رشد ارزش 
افزوده در بخش صنعت و معدن اضافه کرد: به 
در  که  صنعت زدايی  افراطی  گرايش  اين  موازات 
ديگری  زاويه  يک  بوديم  شاهد  گذشته  سال  ده 
که نشان دهنده بنيه توليد صنعتی و امنيت ملی 
و کل حيات جمعی ما را به مخاطره انداخته است 
نرخ رشد ارزش افزوده در بخش صنعت و معدن 
است. براساس گزارش های رسمی ميانگين نرخ 
رشد ارزش افزود بخش صنعت و معدن در دوره 
بوده  درصد  به ۹/۸  نزديک  تا ۸۳  سال های ۷۹ 
و در دوره سال های ۸۴ تا ۸۸ بين ۶/۳ درصد و 

سال های ۸۹ تا ۹۳ به ۳/۹ درصد رسيده است.
کمتر  و  کارگر  نفر  ده  کارگاه های  درخصوص  او 
توضيح داد: از طرف ديگر با تحوالتی که در تعداد 
کارگاه های صنعتی ده نفر کار کن در بيشتر کشور 
پيوند  موضوع  اين  هستيم.  مواجه  شده  پديدار 
ربا،  رانت،  مشوق  نهادی  ساختار  با  گسترده ای 
فساد و واردات دارد. براساس گزارش های رسمی 
تعداد اين کارگاه از ۱۶ هزار دويست و هشتاد سه 
کارگاه در سال ۸۳ به ۱۴ هزار ششصد و نود هفت 
کارگاه در سال ۹۵ کاهش پيدا کرده است. يعنی 
ما بی سابقه ترين امکانات ارزی در کشور را داشتيم 
و با سقوط معنی دار تعداد کارگاه صنعتی ده نفر 

کارگر نيز مواجه بوديم.

سياست گذاری  نظام  و  بانکی  سيستم 
نقش پررنگی در صنعت زدايی داشتند

فاجعه  بانکی  سيستم  عملکرد  اقتصاددان  اين 
آميز توصيف کرد و گفت: به يک اعتباری نظام 
و  نظر  و  قاعده گذاری  مقام  در  سياست گذاری 
را  نقش  بيشترين  عمل  مقام  در  بانکی  سيستم 
داشتند  خطرناک  و  فاجعه آميز  زدايی  صنعت  در 
و طنز تلخ ماجرا اين است که همان بانک هايی 
که کمر توليدکنندگان را شکستند در حال حاضر 
ناگزير به تملک بنگاه های توليدی شدند؛ يعنی 
هزاران  که  کنند  توليد  خود  به  اينکه  جای  به 
انگيزه و صالحيت دارد به او کمک شود و اين 
تمايالت باج گيران و رباخواراِن جای خود را به يک 
تمايالت منطقی برای همراهی با صنعتگران برای 
تا  اما  بدهد،  صنعتگران  به  بحران  از  رفت  برون 
ارديبهشت ۹۵ حدود ۱۰۰۹ واحد صنعتی کشور 
به تملک بانک ها در آمده است و حدود ۲۵ درصد 
چرخه  از  آمدند  در  بانک ها  تملک  به  وقتی  آنها 

توليد خارج شدند.

اين کارشناس مسايل اقتصادی با توجه به سکوت 
برخی مسئولين نسبت به سقوط بنيه توليد صنعتی 
مسئوالن  نه  که  متاسفيم  بسيار  کرد:  عنوان 
برنامه ريزی و نه صنعتی کشور چنين توصيفی از 
واقعيت سقوط بنيه توليد صنعتی کشور در معرض 
ديد، قضاوت نظام تصميم گيری و تخصيص منابع 
کشور قرار نمی دهند و آنها تمايل به پنهان کردن 

واقعيت دارند.
از  پس  مقام  اينکه  بيان  با  اقتصاد  استاد  اين 
توصيف مقام تحليل است، ادامه داد: برای اينکه 
ما بتوانيم تحليل کنيم چه عواملی دست به دست 
هم دادند تا اين اتفاق ها رخ دهد ما نيازمند فهم 
نظری هستيم. نظام قاعده گذاری کشور به شکل 
ماجرا  اين  در  که  دارد  تمايل  تصوری  غيرقابل 
انتخاب  تحليل  برای  را  بازار  بنيادگرايی  رويکرد 
کند. يک پيوندی ميان منافع دولت کوته نگر با 
بخش های غير مولد و نئو کالسيک های وطنی 
از  وطنی  نئوکالسيک های  است.  شده  ايجاد 
جنبه روش شناختی به تعادل های لحظه ای دل 
می کنند.  ترويج  را  کوته نگری  بنابراين  و  بستند 
و  خواران  رانت  رباخواران،  کرد:  خاطرنشان  او 
دالالن هم ماهيت کوته نگرانه دارند. در کتاب 
بازار  گرايی  بنياد  است،  آمده  ليست»  «فدريک 
به جای نظريه بنيه توليدی که اساس نجات و 
اعتالی کشورها را تشکيل می دهد بر روی قيمت 

متمرکز می شود؛
بازار  بنيادگرايی  در  افراطی  قيمت گرايی  اين 
در  کوته نگری  محرکه  نيروی  نظری  سطح  در 
جای  به  عملی  سطح  در  و  می شود  تحليل ها 
باشد،  توليدی  بنيه  ارتقا  کننده  تشويق  اينکه 

مصرف گرايی را دامن می زند.
دولت  بودجه  تغيير  عدم  از  انتقاد  با  مومنی 
ابتدای  در  کرد:  اظهار  مختلف  سال های  در 
تصدی گری دولت يازدهم قيمت نفت حدود ۱۱۴ 
دالر در هر بشکه بود و در سال گذشته به ۲۷ دالر 
هم رسيد اما در اين فاصله زمانی می بينيم که هيچ 
تغييری در ساختار هزينه ای دولت ايجاد نمی شود.

طرح  با  طباطبايی  عالمه  دانشگاه  استاد  اين 
اين سوال که اگر از ما به پرسند دليل اصلی از 
کارکردافتادگی چيست؟ افزود: دليل اصلی آن افت 
بنيه توليد ملی در اثر سياست های صنعت زدايانه ای 
در  ويژه  به  است،  گذشته  سال  طول ۲۵  در  که 
دستور  در  بی سابقه ای  شکل  به  گذشته  سال  ده 
افتادگی  کارکرد  از  وقتی  است.  گرفته  قرار  کار 

شدت  به  کارايی  طرف  يک  از  می آيد  پديد 
سقوط می کند و از طرف ديگر گروه های مافيايی 
موضوعيت بيشتری پيدا می کند يعنی رونق برای 

فساد ايجاد می شود.

مسير عدالت اجتماعی از توليد محوری 
می گذرد نه از مسير رانت و ربا

اين اقتصاددان با انتقاد از راه اندازی بنگاه توليدی 
توزيعی  باز  به  ما  اگر  برنامه ای توضيح داد:  غير 
فکر  اجتماعی  عدالت  به  معطوف  و  گرا  توسعه 
محوری  توليد  از  اجتماعی  عدالت  مسير  کنيم 
ما  اگر  خواری.  ربا  و  رانت  مسير  از  نه  می گذرد 
واقعا مصالح ملی را در دستور کار قرار داديم، در 
می کند  اذعان  صنعت  وزارت  که  شرايطی  اين 
حدود ۷۰۰۰ بنگاه های توليدی در سال های اخير 
ورشکست شدند و آنهايی هم که از کار نيفتادند 
می کنند  کار  خودشان  ظرفيت  از  نيمی  حدود  با 
و اين محصول ساختار نهادی کنونی است؛ چه 
استراتژيک  دارايی هايی  که  دارد  وجود  منطقی 
ارزی خودمان را دوباره به راه اندازی غير برنامه ای 
و با مضمون رانتی فعاليت های توليدی تخصيص 

دهيم؟
اين کارشناس مسايل اقتصادی ادامه داد: ما لفظ 
برنامه و لفظ استراتژی را به استهزاء کشيديم از 
سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۴ چهار سند ملی تحت عنوان 
«استراتژی توسعه صنعتی» بيرون آمده، يعنی ما 
واقعا داريم تفريح می کنيم؛ اگر ما لفظ استراتژی 
و توسعه صنعتی را به درستی فهميده بوديم نبايد 
در عرض يازده سال چهار سند با اين عنوان ارايه 
دهيم و متاسفانه هيچ کدام از اين سندها هم در 

دستور کار قرار نمی گيرد.
او در پايان تاکيد کرد: در شرايط کنونی به اعتبار 
از کارکرد افتادگی ها و فساد گسترده ای دچار آن 
هستيم، از طرفی ديگر هم به اعتبار ضايعه های 
سلطه  از  ناشی  اجتماعی  آسيب های  و  فرهنگی 
فعاليت های مافيايی و شبه مافيايی يک باز آرايی 
اميدواريم  داريم.  نياز  برنامه  بر  مبتنی  سيستمی 
و  کند  متوقف  را  رفته  که  اشتباهی  مسير  دولت 
برنامه غيرقابل دفاعی که به مجلس ارايه کرده 
بود را پس بگيرد تا يک برنامه انديشيده مبتنی 
طراحی  مدت  ميان  سند  عنوان  به  مشارکت  بر 
کند، محور اصلی آن هم بايد ارتقاء بنيه ملی و 
باز آفرينی ساختار نهادی بر محور اقتضائات اين 

هدف باشد.


