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در9ماهگذشته،ایرانبحرانهایمتعددیرا
اقتصادیپشتسرگذاشتهکه درسطحکالن
اسالمی، انقالب از پس دهه 4 طی جهاتی از
و بازار فعاالن آنچه است. بوده بیسابقه
فعلی تفسیرشرایط در را اقتصادی تحلیلگران
و ریشهها میسازد، مواجه مشکل با اقتصادی
علتهایغیراقتصادیوضعموجودوپارامترهای
روانیحاکمبراقتصادکشوراست.موضوعیکه
درماههایاخیر-دستکمدرفضایرسانهای
-نمودداشته،سیاستهایعجوالنه،اقتضاییو
بخش مشارکت عدم و محترم دولت فرمایشی
بوده اقتصادی تصمیمسازیهای در خصوصی
است.اصراردولتبرسیاستهایپولیوبانکی
گذشتهوبیتوجهیبهواقعیتهایبازار،موجب
ارز، نرخ نوسانات دستمایه کشور اقتصاد شده
سکه،مسکنوسایربخشهایپرمتقاضیقرار
بخش اقتصادی فعاالن از یک هیچ و بگیرد

خصوصینیزازآیندهخودخبرنداشتهباشند.
باامضایبرجام،اینامیددردولتمردانوفعاالن
اقتصادیکشورایجادشدکهمیتوانتحریمهای
دیگررانیزباافزایشتعامالتبینالمللیازپیش
تجاری مختلف هیئتهای ورود برداشت. رو
50 ساالنه ورود رؤیای جهان، اقصینقاط از
اذهان در را خارجی سرمایهگذاری دالر میلیارد
به مینمود؛ محققشده کشور کالن مدیریت
اینسببنسبتبهبرنامههایجایگزینبرجام،
توجهواهتمامالزمصورتنگرفت.درحالیکه
آمدن کار روی با اقتصادی، فعاالن از بسیاری
ترامپوتهدیدویبهخروجازبرجام،بازگشت
مجددتحریمهاازاوایلسال1397راپیشبینی
خوشبینی کشور، مسئوالن اکثر اما میکردند

توقعات و نمودند القا جامعه به را زایدالوصفی
غیرواقعیازبرجامرابهحداکثررساندند.

ازسویدیگر،ادامهاجرایسیاستهاییمانند
اصراربرتکرقمینگهداشتننرختورموتثبیت
را اقتصادی فعاالن همواره ارز، نرخ دستوری
نگه مزمن، درِد این مهلِک عالئِم بروز نگراِن
داشتهبود.کارشناسانبازار،درانتقادبهنرِختورِم
بودند مدعی همواره دولت، توسط اعالمشده
باشد تورم درمحدوده باید بانکی نرخسود که
درصدی 9 تورم با درصدی 20 بانکی سود و
اینکهمحاسبه بهجای امادولت ندارد! سنخیتی
گرفت تصمیم کند، اصالح را تورم واقعی نرخ
بهیکبارهسودسپردههایبانکیراکاهشدهد
تاثابتکند»مرغدولتیکپادارد«.اتفاقیکه
جریاننقدینگیغیرمولدکشورراباشیبفزاینده
بهسمتارز،سکه،طالومسکنهدایتکرد.در
مرکزی بانک اقتدار و استقالل شرایطی چنین
ایجابمینمودکهبااقدامیمدبّرانه،واقعیتهای
اقتصادیوتهدیدهایپیشرورابرایمردمبازگو
وذخایرارزیکشوررامدیریتکند.امامتأسفانه
تیماقتصادیدولتصالِحکاررابرآندیدکه
بهجایاصالِحنرِخسودبانکیومدیریتنقدینگی
ازیکسوومدیریتمنابعارزیازسویدیگر،
مجریبیچونوچرایسیاست»همهچیزآرام

است،ارزفراواناست«باشد.
تااینکهرئیسجمهورآمریکافرمانلغوبرجامرا
امضاکردواینتصمیمترامپ،درکنارمجموعه
جّو مهمتر، آن از و ارز بازار در سوءمدیریتها
رساند جایی به را کار جامعه، بر حاکم روانی
کهنوسانلحظهاینرخارز،بیثباتیوافزایش
کشور اقتصاد الینفک جزء قیمتها لحظهای

بانکی و پولی سیاستهای ناکارآمدی شود.
جهت در جامعه روانی مدیریت عدم و دولت
برای ملی توانمندسازی و آگاهیرسانی افزایش
نسبت عمومی بیاعتمادی تحریمها، با مقابله
حداکثر به را دولت اقتصادی سیاستهای به
رساند.چنانکهوقتیدولتمردیازمردمدرخواست
میکردکه»ارزنخرند،ارزانمیشود«،واکنش
جامعه180درجهمتفاوتبودوبالفاصلهتقاضای

ارزوقیمتهاافزایشمییافت.
افزایشبیاعتمادیعمومیو متاسفانههمین
عدمتحققوعدهها،افسردگیونارضایتیعمومی
رابههمراهداشتهاست.درشرایطفعلیهیچکس
آینده پیشرو، ساعِت چند برای حتی نمیتواند
کسبوکارشراپیشبینیکند.مصوباتپیدرپی
هیئتوزیرانوابالغسیاستهایاقتصادیبدون
توجهبهعواقبآن،فعاالناقتصادیکشوررامانند
خطای و آزمون معرض در آزمایشگاهی موش
تئوریهایمختلفاقتصادیقراردادهاست.قطعا
ایننگاهباالبهپایینودستوریبهمقولهاقتصاد
وافزایشفشاربربخشخصوصیبهواسطهسیال
بودنقوانین،موجباتخروجسرمایههاازکشوررا

فراهمخواهدآورد.
نشاندهنده گذشته، ماه 5 اتفاقاِت مرور
اقتصادی نظام در ناهماهنگی و توازن عدم
20 است. کشور کالن تصمیمگیریهای و
فروردینامسال،دکترجهانگیری،معاونمحترم
تومان 4200 را دالر رسمی نرخ رئیسجمهور،
اعالموخریدوفروشهرگونهارزخارجازاین
نرخراممنوعوقاچاقاعالمکرد.در29خرداد،
3اولویتبرایکاالهایوارداتیتعریفشدودر
تولیدی و بازرگانی شرایطی،شرکتهای چنین

جمشید بصیری

سرمقــاله
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سعیکردندنیازوارداتی2سالآیندهخودراوارد
کنندتادرشرایطتحریم،صنایعکشورباکمبود
مواداولیهمواجهنشوند.علیرغمهفتخواناخذ
مجوزوارداتازوزارتصنعت،معدنوتجارت،
ارِز که توجیه این با - مرکزی بانک متأسفانه
دست روی را پاکی آب نخست - ندارد یورو
واردکنندگانمواداولیهازاروپاریخت،امادرادامه
بانکها، صرافیهای به واردکنندگان هدایت با
ارزوارداتیباکسرکارمزد6الی8درصدحواله
شد!!مدتیازسیاستارزتکنرخی4200تومانی
حدود به آزاد بازار در ارز نرخ که بود، نگذشته
12هزارتوماننیزافزایشیافتوعمالسیاست
ارزتکنرخیشکستخوردوفقطعدهایقلیل
ازموهبتورانتهنگفتدالر4200 توانستند

تومانیبهرهمندشوند.
و کرد تغییر مرکزی بانک کل رئیس متعاقبا
رئیسکلجدیدعصایموسایخودراخارجکرد
ومصوبهجدیدارزیمبنیبرراهاندازیبازارثانویه
ودادوستدارزبانرختوافقیدراینبازارراابالغ
کرد.همهچیزدرظاهردرستپیشمیرفتتا
خلقالساعه تصمیم یک با وزیران هیئت اینکه
دیگر،طیمصوبهایدرتاریخ16مرداد،سازمان
بر که کرد مکلف را مصرفکننده از حمایت
اساسبند5مصوبهارزیجدید،مابهالتفاوتارز
دولتیوارزآزاد-برایکاالهاییکهتاقبلاز
16مردادترخیصنشدهاند-راازواردکنندگان
دریافتکند!!بابلندشدنفریاداعتراضفعاالن
بخشخصوصیراجعبهاینتصمیم،دولتباز
و ارزیشد بند5مصوبه اصالح از ناگزیر هم
نهایتا،سهگروهازجملهماشینآالت،تجهیزات،
و شیمیایی مواد و تولید خطوط یدکی قطعات
مصرفیخطتولیدومواداولیهوارداتی،قطعات
آنها نهایی محصول که نیاز مورد ملزومات و
تشخیص با قیمتگذاریمیشود، ارزرسمی با
معاف مابهالتفاوت پرداخت از ذیربط وزارتخانه

اعالمشدند.
اکثرفعاالنبازاربامروراتفاقات5ماهگذشته
بخش »دولت، که میکنند استنباط اینطور
فعاالن و است!« گذاشته سرکار را خصوصی
بازیچه آزمایشگاهی موشهای مانند اقتصادی

شدهاند! دولت اقتضایی و مقطعی سیاستهای
مدیریت سیاستهای چرا که است این سوال
اجرا و پیشبینی قبل سال یک از کشور ارزی
مگر نرود؟ تاراج به کشور ارزی منابع تا نشد
نظام این در را صنعتی کاالی یک میشود
ماه، سه طی کشور، فعلی دیوانساالر بهشدت
تأمینارز،ثبتسفارش،تولید،وارداتوترخیص
کرد؟آیادریافتمابهالتفاوتنرخارزدولتیوبازار
مبنای بر و قانونی بهطور که تولیدکنندهای از
خریداری دولتی ارز دولت، دستوری مصوبات
و کرده پرداخت کارمزد درصد 8 الی 6 نموده،
خارجی کمپانیهای تحریم، سخت شرایط در
در و نموده ایران به کاال بهصادرات رامجاب
تدارکوارداتمواداولیهکارخانهاشاست،شرعا

وعرفاجایزاست؟
و شرایطی چنین وجود با که نیست تردیدی
بارروانیسنگینی دههامصداقدیگر،متأسفانه
بر مبنی میشود ایجاد کار و کسب فضای در
برای محال« »شروط تعیین با دولت اینکه
واردکنندگان،زیرقولهایشزدهو»کسبدرآمد
برایشمهمتراست ارز« ازمحلفروش بیشتر
تا»کاهشبهایتمامشدهبرایتولیدکنندگان«
ارزانتر! کاالِی به مصرفکنندگان دسترسی و
وقتیدولتمابهالتفاوتنرخارزراپسازفروش
تولیدکننده متعاقبا میکند، مطالبه ارز حواله و
ارز نرخ مابهالتفاوت این بود خواهد مجبور هم
نتیجه و لحاظکند نهایی بهایمحصول در را
ایناتفاق،چیزیجزانتقالفشاراقتصادیبیشتر
عدم آسیبپذیر؛ اقشار و مصرفکنندگان بر
تعادلدربازار؛تقابلمیانمنافعتولیدکنندگانو
مصرفکنندگان؛ودرنهایتکاهشبیشترقدرت

خریدآحادجامعه،نخواهدبود.
به شد اشاره اینجا تا که مطالبی مجموع
وضوحنشانمیدهدکهدرشرایطفعلی،بیش
ازآنکهتحریمهادراقتصادکشورتاثیرگذاربوده
عدم و ارزی و پولی غلط سیاستهای باشد،
این به را ما مربوطه روانی التهابات مدیریت
است. کرده گرفتار اقتصادی نامناسب وضعیت
قطعاترمیماینفضایبیاعتمادیعمومینیاز
را اشتباهاتشان که دارد شجاع دولتمردان به

و شفافیت عمومی، اعتمادسازی و کنند قبول
پاسخگوییراسرلوحهعملکردشانقراردهند.و
ازهمهمهمتر،ازتمامظرفیتهایکشوربرای
فعالیت تداوم الزمه که اقتصادی ثبات ایجاد
کنونی دشوار شرایط در اقتصادی بنگاههای
است،استفادهکنند.درغیراینصورت،وچنانچه
نیز و اقتصادی متغیرهای در فعلی بیثباتی
»بخشنامهبازی«هایمسئوالنکشورادامهپیدا
کند،موجیازتعطیلیواحدهایتولیدیاقتصاد
کشوررافراخواهدگرفت،وتولیدکنندگانیکه
تابهامروزوبهامیدبهبودشرایطهمچنانخود
فعالیت هرگونه عطای داشتهاند، نگه پا سر را

تولیدیرابهلقایشخواهندبخشید.

سخنی با خوانندگان
الزماستجهتاستحضارخوانندگانگرامیو
وفادارمجله»صنعتنساجیوپوشاک«عرض
شودکهتالشگردانندگاناینمجلهبابیشاز
بوده این انتشارمستمر،همواره 32سالسابقه
کهدرکنارارائهمحتواومطالبباکیفیتومفید
برایخوانندگانومخاطبینمحترم،ازنظرشکل
وظاهرنیزمجلهرابابهترینکاغذگالسهوبه
صورتتمامرنگی،بهدستشماگرامیانبرسانند.
امامتاسفانهافزایششدیدنرخارزطیچندماه
نیز را ما اقتصادی، اخیر بیثباتیهای و گذشته
واحدهای و اقتصادی بخشهای سایر همچون
ناگزیریم و ساخته متاثر کشور تولیدی-صنعتی
انتشار ادامه و حیات تداوم برای شماره، این از
ایننشریه32ساله،ضمناستفادهازکاغذتحریر
بهجایگالسه،مجلهراهمبهصورتسیاهو
سفیدمنتشرکردهوتقدیمعالقمندانومخاطبان
گرامینماییم.قطعاتمامتالشمابراینخواهد
ارتقایسطح با را تغییراتظاهری این بودکه
کرده جبران گزارشات و مقاالت مطالب، کیفی
وهمچونگذشتهدرخدمتشمافعاالنصنایع
نساجیوپوشاککشورباشیم.امیداستدرآینده
نزدیکوبابهبودشرایطاقتصادیکشور،ماهم
به و گالسه کاغذ با را مجله دیگر بار بتوانیم

صورترنگیمنتشرنماییم.

سرمقــالهخبرنامه
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هفتصـدوهشـتادمینجلسـههیئـتمدیـرهانجمنصنایعنسـاجی
ایـرانعصـرروزیکشـنبهمـورخهفتـممردادمـاهباحضـوراعضای

اصلـیهیئـتمدیـرهانجمنبرگزارشـد.
پـسازطـرحوپذیـرشاسـتعفایآقایـانمهنـدسرضـاحمیدی
ازریاسـتهیئـتمدیـرهودکتـرعلیمردانشـیبانیازنایبرئیسـی
هیئـتمدیـرهانجمـنوبحـثوتبـادلنظـرورایگیـریمکتـوب
ومخفـیدرخصـوصانتخـابسـمتهایهیئـتمدیـرهانجمـن،
آقـایمهنـدسمحمدجعفـرشـهالیینژادبـهسـمترییـسهیئـت
مدیـره،مهنـدسعلـیفرهـیبـهسـمتنایبرئیـسهیئـتمدیره
وسـیدرضـاالجـوردیبـهسـمتخزانـهدارانجمـندردورهجدیـد

شـدند. انتخاب

- جناب آقای مهندس محمدجعفر شهالیی نژاد، رئیس 
محترم هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران

- جناب آقای مهندس علی فرهی نایب رئیس محترم 
هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران

محترم  دار  خزانه  الجوردی  سیدرضا  آقای  جناب   -
انجمن صنایع نساجی ایران

انتخابشایستهحضراتعالیرابهعنواناعضایجدیدهیئت
و گفته تبریک صمیمانه ایران، نساجی صنایع انجمن رئیسه
توفیقاتروزافزونشماگرامیانراجهتخدمترسانیبهجامعه

بزرگصنایعنساجیکشور،ازخداوندمتعالمسئلتمینمایم.

جمشید بصیری طهرانی

معرفی هیئت رئیسه جدید 
انجمن صنایع نساجی ایران

رئیـساتحادیـهتولیدکننـدگانوفروشـندگانپوشـاکگفـت:نـخوپنبهبه
عنـوانمـادهاولیـهتولیدپوشـاکدرگمـرکمانـدهوتولیدکننـدگانرابهمرز
تعطیلـیرسـاندهاسـت.ابوالقاسـمآقـاحسـینشـیرازیدرگفتگـوبـاباشـگاه
خبرنـگارانجـوان،دربـارهعلـترکـودبـازارپوشـاکاظهـارکـرد:درحـال
حاضـرمـواداولیـهمثـلنـخ،پارچـهوسـایرملزومـاتتکمیلکننـدهلبـاس
دردسـترستولیدکننـدگاننیسـت.ویافـزود:میـزانعمـدهایازپنبـهونخ
وارداتـیاسـت.همچنیـنپارچـهکـهمـادهاصلـیتولیـدپوشـاکمحسـوب

میشـوددرگمرکهـامانـدهوبـهدسـتتولیدکننـدگاننرسـیدهاسـت.
رئیـساتحادیـهتولیدکننـدگانوفروشـندگانپوشـاکبـهنوسـاناتارزیدر
ماههـایاخیـراشـارهکـردوافـزود:نوسـاناتارزی،افزایـشقیمتسـایرکاالها
رابـهدنبـالداشـتهاسـتایـندرحالیاسـتکهقیمتپوشـاکتغییـرینکرده
اسـتوهمیـنمسـئله،ازعوامـلدیگـررکـوددربازارپوشـاکبهشـمارمیرود.
شـیرازیباتاکیدبراسـتقبالمردمومسـئوالنازکمپینهایایجادشـدهتوسـط
اتحادیـهدرسـالحمایـتازکاالیایرانـیگفـت:مـردمازبرپاییفروشـگاههای
عرضهکننـدهکاالیایرانیاسـتقبالخوبیکردندامـادرحالحاضرتولیدکنندگان
ملـیبـهدلیـلفقـدانمـواداولیهبامشـکالتعرضـهروبـهروشـدهاند.ویعدم
دسترسـیبـهپارچههایوارداتـیراعاملبیـکاریکارگرانوتعطیلـیتولیدیها
دانسـتوتشـریحکـرد:افزایشقیمـتغیرمنطقیپارچـهووجودافـرادیکهدر
ابتـداهزینـهپارچههـارادریافـتوچنـدماهبعـدپارچـهرابهتولیدکننـدهتحویل

میدهنـد،موجـبرکـودبازارمیشـود.
رئیـساتحادیـهتولیدکننـدگانوفروشـندگانپوشـاک؛پرداخـتمالیـاتو
30درصـدحـقبیمـهوعـوارضشـهرداریهاراازمشـکالتفعـاالنایـن
صنـفدانسـتوبیـانکـرد:دولـتمیتوانـدبـاکاهـشانـواعمالیاتهـاو
حـقبیمههـابـهچرخـهتولیدپوشـاککمککنـد.شـیرازیادامـهداد:دولت
بـاآزادکـردنپارچـهازگمـرکاتکـهمـادهاولیـهپوشـاکاسـت،میتوانداز
گرانفروشـیهاواحتـکارجلوگیـریکـردهوپـسازگذرانـدنشـرایطجنگ
اقتصـادی،سیاسـتهایخـودرابهکارگیـرد.ویتبلیغاتمحیطـیوافزایش
کیفیـتپوشـاکراعامـلاعتمـادمـردمبـرایخریدتولیـداتداخلیبرشـمرد
واظهـارکـرد:شـبکهایـرانکاالوکارگـروهمـدولباسدرحـالتالشبرای

پیشـرفتایـنصنفهسـتند.
رئیساتحادیهتولیدکنندگانوفروشـندگانپوشـاکبااشـارهبـهوجودنواقصی
درتولیدپوشـاکخواسـتاراعتمادمردمبرایخریدپوشـاکایرانیشـدوتصریح
کـرد:درصـورتحمایـتمـردم،تولیداتمابهلحـاظطرح،رنگ،مـدلودوخت

قابلیـترقابتباسـایرکشـورهاراپیـداخواهدکرد.

نخ و پنبه، پشت درهای 
بسته گمرک
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نوسازیواحدهاینســاجیوایجادواحدهای
جدیــددربخشریســندگیالیــافطبیعیو
مصنوعیدرســالگذشــتهبهگفتهمسئوالن،
باعثرونقصــادراتمحصوالتاینصنعتاز
جملهنخوفرشماشــینیشــدهاستتاجایی
کهگلنارنصرالهی،مشــاوروزیرصنعت،معدن
وتجارتدرامورنســاجیوپوشاکدرگفتگوبا
»گسترشصنعت«اظهارکرد:آمارصادراتیک
ماههامسالصنعتنساجیرشدرانشانمیدهد
بــهگونهایکهحدود60میلیــوندالردریک
ماههاولامسالمحصوالتنساجیصادرشده
کهاینرقمدرمدتمشــابهسال96حدود40
میلیوندالربودهاســت،ضمنآنکهدرسال96
نیزصادراتدرصنایعنساجینسبتبهسال95
رشد20درصدیداشتهاست.اینروندنشاناز

رونقگرفتنصنعتنساجیدارد.
نصرالهیادامهداد:امســالبخشتامینمواد
اولیهصنایعنســاجیدراولویتوزارتصنعت،
معدنوتجارتاست.گمانمیکنمامسالروند
اقبالبهمصرفتولیداتداخلیدرصنعتنساجی
روبهرشــدباشدوباتوجهبهتوانمندیهاییکه
درصنعتنساجیوجودداردمیتواننقاطضعف
رابهنقاطقوتتبدیــلکرد.بهگفتهنصرالهی،
تمایــلبهمصرفتولیداتداخلیازســالهای
گذشتهروبهرشدبودهکهگویایبهبودکیفیت
ازســویتولیدکنندگانداخلیاستاماصنعت
نســاجیهمیشــهدرمعرضوارداترســمی،
غیررســمییاکاالیهمراهمســافربودهاست.
اینمواردباعثشــدهتاتولیدکنندگانبیشتربه
کیفیتتولیداتخودتوجهکنند.اینامرنشــان
میدهدکــهرونداقبالبهمصرفمنســوجات

داخلیادامهدارباشد.
مشــاوروزیرصنعت،معدنوتجارتدرامور
نســاجیوپوشــاکدربیاناثرپذیریصنعت
نســاجیازخروجآمریکاازبرجــاموتغییراتو

نوســانهاینرخارزاظهارکرد:دراینشرایط
بیشترینتغییریکهایجادشدمربوطبهواردات
مواداولیهاســتکهبخشعمدهایازآنومواد
حدواســطصنعتنساجیدراولویتهایتامین
ارز4200تومانیوزارتصنعت،معدنوتجارت
استکهوارداتمشــابهداخلیآنممنوعشده
اســت.امیدواریممشکلیدرتامینارزوواردات

درصنعتنساجینباشد.
نصرالهیبهگالیههایموردیاشــارهوبیان
کرد:مــواردیبودهکهازســویتولیدکنندگان
اعالمشــدهامااینممنوعیتهــابهدلیلآنکه
تصمیمجدیدیاستبههماهنگیوپیگیرینیاز
دارد.اکنــوندروزارتصنعت،معدنوتجارت
کمیتهایدراینزمینهتشــکیلشدهکهبررسی
موردبهموردانجاممیدهدواگرمشــکلیباشد

درارتباطبابانکمرکزیرفعخواهدشد.
ویدربیاندیگرمشکالتدرصنعتنساجی
اظهارکــرد:عرضهموادپتروشــیمیدربورس
کاهشیافتهوبرایتولیدکنندگانمشکلســاز
شــدهاستامادریکماهگذشــته3جلسهدر

وزارتصنعــت،معــدنوتجارتتشــکیلو
هماهنگیهایالزمبرایاینکهعرضهمواداولیه
بهبورسافزایشیابدومشــکالتدراینباره
رفعشود،انجامشدهاستزیراتولیدکنندگاندر
تامین»پلیپروپیلن«،»چیپسپلیاستر«،برخی
موادکمکیو»گرانولپ.پ.«مشکلداشتهاند
امادرجلسهایباانجمنکارفرماییبرایعرضه
8هــزارو300تنازاینمــواددربورسکاال
هماهنگشــدتاعرضهاینموادمانندگذشــته

درجریانباشد.
نصرالهــیبــااشــارهبــهاینکهاگــربرخی
مصرفکننــدگانغیرواقعیبــهخریدازبورس
کاالاقدامکردهباشنداکنوندیگرتواناییخرید
ندارنــدوپیگیریهابرایخریــدتولیدکنندگان
واقعــیازبورسکاالادامــهدارد،گفت:تالش
میکنیمتاخواستهفعاالنصنعتنساجیبرای
ارائهمشــوقهایصادراتیکهبرایآنهادرنظر
گرفتهنشــدهاستبرقرارشــودووزارتخانهبه
دنبالآناســتتامنابعمالــیموردنیازدراین

بارهتامینشود.

نشانه هایی از رونق در صنایع نساجی

- جناب آقای غالمرضا نخباف، مدیریت محترم 
شرکت ریسندگی، بافندگی و تکمیل پرنیا 

- جناب آقای سیدحسن فلک فرسایی )دسترنج(،
مدیریت محترم کارخانجات دسترنج رضابافت

در کشور نساجی صنایع نمونه پیشکسوت عنوان به را عالی جنابان شایسته انتخاب
روزافزون توفیقات و تبریکگفته، قزوین،صمیمانه استان ومعدن روزصنعت مراسم

شماگرامیانراازدرگاهایزدمنانمسئلتدارم.

جمشید بصیری طهرانی
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نایبرئیساتحادیهتولیدوصادراتنساجی
وپوشــاکایرانگفت:افزایشتعدادمناطق
آزادبدوننظــارتبــروارداتوخروجارز،
مرگخاموشتولیداترادربرخواهدداشت.
مهندسبهرامشــهریاری،اظهارکرد:اهداف
اصلیتشــکیلمناطقآزادهموارهموردتایید
صنفنساجیوپوشــاکاست.اماچیزیکه
هماکنــونماراآزارمیدهــد،خالءقانونیو
عدماجــرایصحیحقوانیــنمصوبدراین

است. مناطق
بــهگــزارشتجارتنیــوز،ویادامهداد:
مراکزیکهبایــدنقطهایبرایافزایشتولید
وسهولتدرصادراتکشورباشند،اینروزها
بهســبدکاالیوارداتیبــدونمجوزتبدیل
شــدهاند.نایبرئیساتحادیهتولیدوصادرات
نساجیوپوشاکضمناشارهبهاثراتمخرب
کاالیهمراهمســافربرتولیداتکشور،ابراز
وارداتهمراهمسافری داستانغمانگیز کرد:
ازمناطــقآزاد،اشــکتولیدکننــدگانرادر
آوردهاست.ورودمسافراندرغالبگردشگر
وخریــدکاالدرایــنمناطق،خبــرازعدم

نظــارتمســئوالنمیدهــد.ویبیانکرد:
قوانیناعالممیکننــدافرادیکهبهصورت
مســافرواردمناطقآزادمیشــوندتنهایک
باردرســالحقخریداجناسوحملآنبه
ســرزمیناصلیرادارند،اماآیاهماکنوناین

میشود؟! رعایت قانون
شــهریاریگفت:اجناسیکهبدونپرداخت
حــقگمرکــیوعوارضهــایالزمموجب
را بازاررســمیکشــورمیشوند اختاللدر
قاچاقمینامندحالســوالماازمســئوالن
ایناستکهآیااثراتکاالیهمراهمسافراز
اینمناطقبــاقاچاقتفاوتیدارد؟کاالهایی
کهبــدوننظارتچندینوچندباردرســال
توســطیکیاچندنفرواردمیشونددرواقع
آنرویســکهقاچاقبهشمارمیروند.وی
ضمنانتقادازعملکردمســئوالنمربوطهدر
اجرایصحیــحاهدافمناطــقآزادتصریح
کرد:عواملاینجریــاناصلموضوعرابه
کلازیــادبردهانــدودروازهوارداتاجناس
رابــهصورترســمیبرایســودجویانباز

کردهاند.

اینعضواتحادیهتولیدوصادراتنســاجی
وپوشــاکبااشــارهبهوضعیــتفعلیاین
مراکزابــرازکرد:تنهانکتهجذابمناطقآزاد
هماکنــونخریدوفروشاجناسواردشــده
بــدونگمرکوتزریقآنهابــهبازاراصلی
کشوراست.زمانیکهبرایوارداتکاالتمام
فیلترهایقانونیازبینرفتهباشــد،بهجای
رشــدوتعالیدراینشــهرها،شــاهدایجاد
بیکیفیت وارداتــی اجناس بــا بازارچههایی
خواهیــمبود.ویبااشــارهبــهمعافیتهای
اعمالیبرمناطقآزاد،افزود:درواقعبهجای
اینکهماهیگیریرایادســاکناناینمناطق
بدهیم،ماهیضعیفوبیماریرابهدستشان

دادهایم.
شــهریاریباابرازتاســفازافزایشتعداد
افزایش ایــنمناطقاضافهکــرد:مخالــف
ایــنمناطقنیســتیم،امازمانــیکههمین
چندمنطقــهبههدفاصلیخودنرســیدهاند
چطــورمیخواهیــممناطقجدیــدراکهاز
مدیریت نیستند، نیزصحیح کارشناســی نظر
کنیــم.نایبرئیساتحادیــهتولیدوصادرات
نســاجیوپوشاکگفت:باورودبهاینبحث
پیمیبریمکهخــروجارز،کامالبیصدادر
حالانجاماســتبدونآنکهنهادیاسازمانی
آنراپیگیــریکندودرنهایــتمعتقدیمکه
اگروزرابــرایوارداتاقالممشــابهداخلی
ممنوعیتیقائلمیشــوندبایددراینمناطق
هــمایــنممنوعیترااعمــالکنند.ویدر
پایــانتصریحکرد:درصــورتعدمواردات
رســمی،ســودجویانازطریقهمینمناطق
بــهخریدکاالهایخــودمیپردازند،بنابراین
ســازمانهاینظارتیاولینتیشهرابهریشه
تولیداتکشــوربهخصوصپوشاکوکفش

زد. خواهند

مرگ خاموش صنایع تولیدی در 
آزاد! مناطق  فعالیت غلط  نتیجه 

خبرنامه

جناب آقای محسن آهنگریان، 
مدیریت محترم شرکت نفیس نخ

انتخابشایستهحضرتعالیرابهعنوانصنعتگرنمونهدرمراسمروزصنعتومعدن
استانقزوینصمیمانهتبریکگفته،وتوفیفاتروزافزونجنابعالیرادرعرصهمقدس

تولیدوصنعتکشورازخداوندمتعالخواستارم.

جمشید بصیری طهرانی
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اقتصـادی فعـاالن مشـترک نشسـت
کاشـانبـامعـاونامـوراقتصادیاسـتانداری
محـل در اسـتان کل مدیـران و اصفهـان
اتـاقبازرگانـیکاشـانبـامحوریـتبررسـی
مسـائلصنعـتفرشماشـینیاسـتانبرگزار
شـدوصاحبـانصنایـعوفعـاالناقتصـادی

پرداختنـد. مشکالتشـان بیـان بـه
و معـادن صنایـع، بازرگانـی، اتـاق رئیـس
گفـت: نشسـت ایـن در کاشـان کشـاورزی
صنعـتفـرشماشـینیازجملهصنایعیاسـت
کـهمـواداولیـهآن100درصـدوارداتیاسـت
ودرآشـفتگیبـازارتولیـدواقتصـادکشـور،
واحدهـایتولیـدیایـنصنعـتضربهپذیرتـر
ازدیگـرصنایـعبودهانـد.محمـودتوالییبیان
کرد:بخشـیازصنعتنسـاجیمنطقهکاشـان
نیازمنـدگرانـولوپروپیلـناسـتوبرخـیاز
مـواد، ایـن کمبـود علـت بـه تولیدکننـدگان

بعضـاواحدهـایخـودراتعطیـلکردهانـد.
توالیـیبیـانکـرد:منطقـهکاشـانبـاالی
کشـور عرقیـات و گالب تولیـد درصـد 70
انجمـن بـهخـوداختصـاصدادهوحتـی را
دارد. وجـود منطقـه ایـن در آن اتحادیـه و
مـواد قیمـت افزایـش علـت بـه هماکنـون
اولیـهبطـریوpet،ایـنصنعـتبامشـکل
مواجـهشـدهاسـت.ویتامیـنمنابـعمالـی
و معتبـر صنعتـی تولیـدی واحدهـای بـرای
بانکهـاخواسـتارشـد ازسـوی را خوشـنام
وگفـت:دریـکماهگذشـتهنشسـتهاییبا
بانکهـایملـیوسـپهبرگـزارومشـکالت
واحدهـابـاایندوبانکبرطرفشـدهاسـت.
برخـی از گالیـه بـا کاشـان اتـاق رئیـس
روسـتایی، مشـاغل در دسـتوپاگیر قوانیـن
افـزود:توانمنـدیایجادشـغلدرروسـتاهای
بـه روسـتائیان دارد، وجـود منطقـه ایـن

محدودیتهایـی بـا قوانیـن ایـن علـت
مواجـههسـتند.ویهمچنیـنصـدوراسـناد
در صنعتـی تولیـدی واحدهـای مالکیـت
برخـیشـهرکهایصنعتیکاشـانازسـوی
ایـن گفـت: و شـد خواسـتار را شـهرداری
درشـهر مزاحمـت بـهعلـت پیشـتر صنایـع
بـهشـهرکهاانتقـالیافتهانـدوبـاوجـودی
کـهصاحبـانصنایـع،زمیـنراازشـهرداری
خریـداریکردهانـدامـاهنـوزسـندمالکیـت
بـه توجـه بـا او اسـت. نشـده صـادر آنهـا
تشـکیل خواسـتار افغانسـتان اتبـاع خـروج
کمیتـهکاریبـرایجایگریـنکـردننیـروی
کاردرشهرسـتانکاشـانشـدوتصریحکرد:
ایـن بـاشـرایطکنونـیفرصـتاشـتغالدر
شهرسـتانفراهـمشـدهولـیکارگـرانبومی
حاضـربـهانجـامکارهایـیکـهاتبـاعافغانی

نیسـتند. میدادنـد، انجـام
اداره فدرالـی پیشـنهاد اتـاقکاشـان رئیـس
کـردناسـتانهاوبـهصـورتپایلـوت،اسـتان
اصفهـانرامطـرحکـردوگفت:برایـنباوریم
بـاایـنمـدلادارهکردناسـتانها،فسـادهادر
مرکـزکاهـشیافتـه،چوناسـتانهاجسـارت،
گونـه ایـن بـرای عمومـی فضـای و جـرأت
فسـادهاراندارند.توالییبااشـارهبهبخشـنامه
جدیـددولـت،بیـانکـرد:دولـتاعـالمکـرد
بـهتاجرانـیکـهمـواداولیـهواردمیکننـدارز
تخصیـصدادهنمیشـودوفقـطبـهواحدهـای
تولیـدیارزاختصـاصمییابـد.ایـندرحالـی
اسـتکـهبسـیاریازمـواداولیهصنایعتوسـط
آنهـا واقـع در و شـده کشـور وارد تاجـران
سرمایهشـانرادراختیـارتولیدگذاشـتهوباعث

ادامـهحیـاتتولیدکننـدگانشـدهاند.

اخالل در واردات مواد اولیه به آشفتگی 
صنعت فرش ماشینی منجر شده 
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مدیرعاملســازمانمنطقــهآزادارسدر
نســاجی تولیدوصادرات اتحادیه بــا دیدار
وپوشــاکایــرانازارائهتســهیالتویژه
بــهتولیدکنندگانپوشــاکداخلــیدراین
منطقهخبــرداد.بهگــزارشروابطعمومی
وامــوربینالمللســازمانمنطقهآزادارس،
محســننریماندرایــندیداربــاتاکیدبر
لزومحمایــتازتولیدداخلیازآمادگیارس
برایبرگزارینمایشــگاهپوشاکتولیدداخل
دراینمنطقــهخبردادوافــزود:ماتالش
خواهیمکردزمینههاومشوقاتالزمرابرای
صادراتپوشــاکایرانیازمنطقهآزادارس
فراهمکنیم.ویبااشــارهبهتاثیراتمخرب
تحریمهــایصورتگرفتهازســویترامپ،
برخــیتصمیمــاتداخلیراهمشــتابزده
ایــنتصمیماتشــتابزده خوانــدوگفت:

راکندکرد. آزاد مناطق سرعتحرکت

نریمانادامــهداد:مناطــقآزادهیچوقت
گلــوگاهقاچــاقنبودهاندوایــنکملطفیدر
حقآنانناشــیازعدمشــناختمناطقآزاد
وکارکــردصحیحآنهااســتکهدرصورت
اصالحایننــگاهمیتوانازمناطقآزادبرای
کمترکردنآســیبهایتحریموحتیمقابله
باآناســتفادهکرد.نریمانادامهداد:منطقه
آزادارسبادعوتازتولیدکنندگانپوشــاک
داخلیبرایحضوردرارسوارائهتســهیالت
ویژهبهآنــاندرنظرداردزنجیرهکاملتولید
پوشاکرادرداخلمنطقهبرایتولیدکنندگان

کند. فراهم
درایــندیدارنایبرئیــساتحادیهتولیدو
صادراتنساجیوپوشاکنیزگفت:بناداریم
پسازحضوردرارسودرصورتپاسخمثبت
بازاربهحضورپوشاکداخلی،درمرحلهبعدی
ازپتانســیلهایموجوددرمنطقهبرایتولید

واســتقرارتولیددرارسنیزاســتفادهکنیم.
بهرامشــهریاریافزود:ایننخستینباراست
کهیکمنطقهآزادنــگاهویژهایبهتولیدات
درداخلســرزمیناصلیداشــتهوتصمیمبه
اینمحصوالت برایعرضه ارائهتســهیالت
گرفتهاســت.ویادامهداد:امیدواریمبااین
رویکردونگاهویژهمدیرعاملسازمانمنطقه
باکیفیت برندهای بتوانیمجایــگاه آزادارس

تقویتکنیم. بینمشتریان را ایرانی
درپایانایننشستســعیدجاللیقدیری،
دبیــراتحادیهمذکوربابیاناینکهپایداربودن
ایــنفعالیتهادرمنطقــهآزادارسمیتواند
زمینهســازهمکاریهــایدیگرباشــدگفت:
افــقمادرمنطقــهآزادارسصادراتازاین
منطقهباهدفمعرفیبرندهایایرانیدربازار
بینالمللیاستکهامیدواریماینمهمپساز
ارسدرســایرمناطقنیزمدنظرقراربگیرد.

حمایت ویژه منطقه آزاد ارس از تولید پوشاک ایرانی

کشـور نوغانـداری توسـعه مرکـز رییـس
ابریشـم تـر پیلـه تـن 405 امسـال گفـت:
درگیـالنتولیـدشـد.علیاصغـرداداشپـور
تـن 978 امسـال کشـور نوغانـداران گفـت:
پیلـهتـرابریشـمتولیـدکردنـد.بـهگـزارش
ایسـنا،ویبـابیـاناینکـهمیـزانتولیـددر
مقایسـهباسـالگذشـته128تـنمعادل15
درصـدبیشـتراسـت،اضافهکـرد:405تناز
ایـنمقـدارپیلـهتـرابریشـمدرگیـالنتولید
شـدهاسـت.داداشپورادامـهداد:از978تن
پیلـهتـرابریشـم157تـننـخابریشـمتولید

. میشـود

ــور ــداریکش ــعهنوغان ــزتوس ــسمرک ریی
ــر ــیه ــدتضمین ــهخری ــیک ــزود:درحال اف
18 امســال ابریشــم تــر پیلــه کیلوگــرم
هــزارو104تومــانتعییــنشــدبخــش
ــم ــرابریش ــهت ــرمپیل ــرکیلوگ ــیه خصوص
ــاناز ــزارتوم ــی34ه ــتتوافق ــهقیم راب
نوغانــدارانخریــد.داداشپــوربــااشــاره
ــداریجــزءمشــاغلیاســت ــهاینکــهنوغان ب
کــهســرمایهکالنــیراطلــبنمیکنــد،
و ایجــاد بــرای تســهیالت اعطــای امــا
ــرمابریشــم ــرورشک ــایپ ــتجایگاهه مرم
در خانگــی ابریشمکشــی کارگاههــای و

دســتورکارمرکــزتوســعهنوغانــداریکشــور
قــراردارد،گفــت:درســالهایاخیــردر
ــر4 ــغب ــدارانبال ــتازنوغان ــتایحمای راس
ــداران ــهنوغان ــهیالتب ــانتس ــاردتوم میلی

ــت. ــدهاس ــتش ــورپرداخ ــرکش سراس
گفتنیاسـتپرورشکرمابریشـمازاواسط
فروردیـنهـرسـالآغـازمیشـودوپـساز
ابریشـم پیلههایتـر روزه 45 دوره یـک
برداشـتوبـرایتولیـدنـخبـهکارگاههـای
ابریشمکشـیمنتقـلمیشـود.الزمبـهذکـر
اسـتکهمرکـزتوسـعهنوغانداریکشـوردر

است. مسـتقر رشـت

افزایش 15 درصدی تولید پیله  تر ابریشم 
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یکفعالدرحوزهتولیدپوشاکورزشیگفت:حالوروزاینصنعت
همانندســایرصنایعدرکشــورتعریفچندانینــدارد.امجدمحمودی
درفشــیدربرنامه»کاالیایرانی«رادیواقتصادافزود:اگرتولیدکننده
ایرانیدراینشــرایطاقتصادیتوانســتهســرپابماندوتولیدخودرا
ادامهدهدبهلطــفمصرفکنندگانایرانیبودهاســت.ویهمچنین
اظهارداشــت:تولیدکنندگانایرانیامروزتــوانچندانیبرایتبلیغو

ندارند. را بازارمحصوالتخود گسترش
اینفعالدرحوزهتولیدپوشــاکورزشــیگفــت:وضعیتحاکمبر
اقتصادکشــورشــرایطرابرایتولیدکنندگانداخلیبســیارسختو
بغرنجکردهاســت.ویدرادامهازمصرفکنندگانخواســتدرشرایط
ســختاقتصادیتولیدکننــدگانداخلیراتنهانگذارنــدبلکهباخرید
اجنــاستولیــدداخلازآنانحمایــتکنندتاچرخصنعتواشــتغال

نایستد. باز حرکت از مملکت
محمودیدرفشــیاظهارداشــت:پوشــاکصنعتیبااشــتغالزایی
فراوان،نیازبهســرمایهگذاریکمیدارد.ویبهرادیواقتصادگفت:در
حالحاضرآماردقیقیازوضعیتاشتغالصنعتپوشاکورزشیکشور
دردســترسنیستچراکهتعدادزیادیازواحدهایفعالدراینحوزه

تعطیلوتعدادانگشتشــماریدرصحنهتولیدحضوردارند.
اینفعالدرحوزهتولیدپوشــاکورزشیافزود:جداازاینتعدادزیادی
واحدتولیدیپوشــاکورزشــیبهصورتزیرزمینیدرکشوروجوددارد
کهمتاســفانهفاقدهرگونهآمارواطالعاتازحیثتعدادواحد،اشــتغال
ومیزانتولیدهســتند.ویدرادامهاینمصاحبهرادیویییادآورشد:در
حالحاضرحداکثر20درصدپوشــاکورزشــیموردمصرفکشوردر

داخلتولیدو80درصدبقیهازمحلوارداتتامینمیشــود.

وضعیت نامطلوب صنعت پوشاک ورزشی

غالمعلـیرخصـتتولیدکننـدهپوشـاکاظهارداشـت:صنایعنسـاجی
هماکنـوننیـاززیـادیبـههمـکاریوهمراهـیدولـتدروضعیـت
کنونـیاقتصـاددارنـددرغیـرایـنصـورتنمیتواننـدبـهفعالیتخود
بیـانکـرد:متأسـفانههماکنـوندر ادامـهدهنـد.غالمعلـیرخصـت
تأمیـنمـواداولیـهبرایکارخانجاتمشـکالتیوجودداشـتهونوسـان
قیمـتارزنیـزبـهمعضـالتموجـوددرایـنحـوزهافـزودهوتعـداد
تعطیلشـدن حـال در نسـاجی حـوزه در فعـال واحدهـای از زیـادی
هسـتندکمـااینکـهمـادرسـالگذشـتهنیـزشـاهدتعطیلیچنـدواحد

بـزرگنسـاجیدرخراسـانرضـویبودیم.
بـهگـزارشتسـنیم،عضـوانجمـنصنایـعنسـاجیایـرانبـابیـان
اینکـهاگـربخواهیـمشـعارسـالدرمـوردکاالهـایگـروهنسـاجی
و بـرده بـاال را داخلـی تولیـدات بتوانیـمکیفیـت بایـد محقـقشـود
قیمـتآنهـاراکاهـشدهیـم،تصریـحکـرد:متأسـفانهبارونـدکنونی
وبـامشـکالتیکـهدامنگیـرتولیـدشـدهامـکانایـنمسـئلهوجـود

نداشـتهوتولیـداتداخلـیقیمـتتمامشـدهبسـیارباالیـیدارنـد.
رخصـتادامـهداد:بـاالبـودننـرخسـودتسـهیالتبانکـی،بـاال
بـودنهزینـهانـرژی،بـاالبـودنمیـزانمالیـاتوحـقبیمـهتأمیـن
اجتماعـی،فرسـودهبـودننـاوگان،بهـرهوریپاییـنومـواردیازاین

تمامشـده قیمـت افزایـش سـبب کـه هسـتند موضوعاتـی از دسـت
کاالهـایگـروهنسـاجیدرایـرانمیشـود.ویبیـانکـرد:درکنـار
ایـنموضوعـات،مسـئلهقاچـاقنیـزبـهمشـکالتموجـوددرحـوزه
نسـاجیافـزودهوسـببمیشـودکـهایـنصنعـتنتوانـدآنگونهکه

بایـددرخراسـانرضـویوتمـامکشـورفعالیـتکنـد.

بخش عمده  ماشین آالت نساجی خراسان رضوی فرسوده است

خبرنامهخبرنامه
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خبرنامه

در ایـران پوشـاک صنایـع انجمـن رئیـس
نامـهایبـهرئیـسمجلـسکـهرونوشـتآن
ارائـه نیـز صنعـت وزیـر و اقتصـاد وزیـر بـه
شـده،خواسـتارتوقـفبررسـیالیحـهافزایش
تعـدادمناطـقآزادوویـژهاقتصـادیدرمجلس
شـورایاسـالمیشـد.متنکامـلنامهبـهاین

شـرحاسـت:

جنابآقایدکترعلیالریحانی
ریاستمحترممجلسشورایاسالمی

و توفیـق آرزوی احتـرام،ضمـن نهایـت بـا
بهـروزیبـرایحضرتعالـیقبـلازهرسـخنی
بهاسـتحضارمیرسـانیمکهمااعضـایانجمن
اززحمـات بـهخوبـی ایـران صنایـعپوشـاک
محترمتـان همـکاران و جنابعالـی بیدریـغ
بـرایبرطـرفکـردنمشـکالتتحمیلشـده
بـرصنعـتبـهویـژهصنعـتپوشـاککشـور
آگاهیـموهمـوارهبـرایپیـروزیوسـربلندی
شـماتـالشکردهایـم.امـادرایـنوانفسـاودر
اوجکوششـیکهبرایبازسـازیوبهینهسـازی
سـاختارهایتوسـعهایکشـورصورتمیگیرد،
حیـرتمیکنیـمکـهچـرابایـدهـرازگاهـی
بـه میتواننـد کـه باشـیم اقداماتـی شـاهد
اقتصـاد پیکـر بـر ماننـدگلولـهای نوبـهخـود
ملـیبنشـینند.بـهطـورقطـعدرشـرایطفعلی
ایـران،بیـشازهـرزمـاندیگـریبـرهمهما
شـهروندانایـنمـرزپرگوهـرواجباسـتکه
بـااندیشـهایبلند،کارآمـدوکارآزمـودهحرکت
کنیـمتـازحماتوتالشهایدلسـوزانکشـور

درسـاختتوسـعهایرانـیبـههـدرنـرود.
حضرتعالـی الریجانـی، دکتـر آقـای جنـاب
نیـکمیدانیـدکـهسـالهاقبـلبـادغدغـه
گسـتردهکردنجغرافیـایتولیدبومـیدرایران

وکوتاهکردنمسـیرارسـالمحصـوالتایرانی
بـهبازارهایجهانـیمناطـقآزادومناطقویژه
اقتصـادیشـکلگرفتنـد.ایـنمناطققـراربود
کـهحلقـهاتصـالتجـارتوتولیـدبـهیکدیگر
باشـندودررقابـتبـامناطـقآزادموجـوددر
منطقـهزمینـهسـربلندیتوسـعهایرانـیرامهیا
سـازند،امامتأسـفانهدرسـالهایگذشـتهروند
سیاسـتگذاریونحـوهکسـبوکاردراقتصاد
کشـوربـهگونـهایجلـورفتکـهایـنمناطق
بـهبسـتریبـرایقاچـاقوتحمیـلمعضـالت
شـدیداقتصـادیبـهبخشهـایمولـدتبدیـل

. ند شد
جـان آزاد مناطـق در کـه فاجعـهای عمـق
گرفـترامیتواندرفرتوتیوخسـتگیصنایع
بـامزیـتواشـتغالزایینظیـرصنعتپوشـاک
مشـاهدهکرد.امروزکارشناسـان،صاحبنظران
وآگاهـاناقتصـادیبـاقاطعیـتبـرایـنبـاور
و محـور اقتصـادی آزاد مناطـق کـه هسـتند
پایـگاهاصلـیقاچـاقمحسـوبمیشـوندودر
چنیـنشـرایطیدولـتمحتـرمالیحـهایجاد8
منطقـهآزادو12منطقـهویـژهاقتصـادیرابـه
مجلـسمیفرسـتدوکمیسـیونهایتخصصی
بـهصحـنعلنـی بـرایاخـذرای را نیـزآن
ناکـرده آیـاخـدای ارسـالمیکننـد. مجلـس
برخـیازمـادلسـوزانازسـرناآگاهـیکمـربه

نابـودیتولیـدملـیبسـتهایم؟
جنـابدکترالریجانـی،درهمراهیوهمیاری
شـمابـاتولیدکننـدگانهیچشـکیوجـودندارد
وهمـهصنعتگـراننیـزبـرعالقهوایمانشـما
بـهافزایـشقـدرتوتـوانتولیـدایرانـیتاکید
تقاضـا حضرتعالـی از همیـن بـرای میکننـد.
میشـودتـابـاایسـتادندرمقابـلتصویباین
الیحـهماننـدهمیشـهسـدیبـزرگدرمقابـل

تخریـبتولیـدداخلیباشـید.
بـهطورقطعدرسـالیکهبهنـامتولیدایرانی
وحمایـتازآنمزیـنشـدهاسـت،تصویـب
لوایحـیکـهتولیـدملـیرازمینگیـرمیکننـد،
بـرای تلـخ خاطـرهای و یـکخطـا میتوانـد
تاریختوسـعهصنعتیکشـورباشـد.پیشازاین
مـاتولیدکنندگانپوشـاکازآگاهـیحضرتعالی
از و صنعـت ایـن توانمندیهـای بـه نسـبت
شـدهایم. بهرهمنـد بیدریغتـان حمایتهـای
جنابعالـیواقفیـدکـهایـنصنعـتبـاپیمـودن
مسـیریتاریخـیوعبـورازدهلیزهـایتـودر
تـووپرسـنگالخاکنوندرجاییایسـتادهاسـت
کـهبـهرغـممشـکالتبسـیارمتعـددبـرسـر
راهتولیـد،صاحـبسـرمایههایعظیـمانسـانی
واقتصـادیاسـت.بـهصـالحتوسـعهملـیو
باقـی آینـده نسـلهای بـرای کـه اقتصـادی
میمانـدنیسـتکـهایـنسـرمایهرابـاافزایش
تعـدادقطبهـایقاچـاقبهنـاممناطـقآزادو
مناطـقویـژهاقتصـادینابـودکنیم.گـرهگاهو
گلوگاههـایپرگرهبـرسـرراهفعالیتهایمولد
کـمنیسـتند.ماازشـماونماینـدگانمحترمکه
آگاهبـرضـرورتتاریخیشـکلگرفتنصنعت
ایرانـی،مخصوصـاصنایـعصاحـبمزیتیچون
صنعتپوشـاکهسـتید،انتظارداریـمتادراین
برهـهازتاریـخ،بـاعـدمتصویـبطرحهاییاز
ایـندسـت،نگذاریدتولیـدایرانیازاینبیشـتر

درگیـرهیوالیـیبـهنـامقاچاقشـود.
پیشـاپیشازهمدلـیوهمیاریحضرتعالیکه
بـرایتسـریعدرجلوگیـریازتصویـبمناطـق
آزادوویـژهاقتصـادیمبـذولخواهیـدفرمـود
صمیمانـهقدردانـیوسپاسـگزاریمیکنیـمو
هرگـزایـناقدامشایسـتهجنابعالـیوهمکاران

محترمتـانرافرامـوشنخواهیـمکرد.

مانعافزایشمناطقآزادشوید
نامه انجمن صنایع پوشاک ایران به رییس مجلس:
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ازابتدایانقالباسالمیتابهامروز،تقریبادرتمامیدولتها)بهجز
یافتهاستزیرادولتها ناگهانی ارزجهش دولتآقایموسوی(،ارزش
سعینمودهاندبنابهدالیلسیاسی،ارزشارزراپایینترازنرخواقعیآن
نگهدارندتارضایتعامهمردمراجهتدورهدومانتخاباتدولتداشته
باشند.بدینجهتهمیشهارزدردورهدومدولتهاجهشناگهانیداشته
است.بدینترتیبهرچندسالیکبار،تفاضلتورمانباشتهکهدرنرخ

ارزلحاظنشدهاست،بهصورتیکبارهدرنرخارزلحاظمیگردد.
و تکرارشده اتفاق این نیز روحانی آقای دولت دوم دوره در اکنون
از است. نزدیکشده تومان 9000 آنحدود واقعی قیمت به ارز نرخ
سویدیگردولتباوجودتحریمهانگرانکمبوددالراستلذاتصمیم
آزاد ارز با کاالها سایر کاال( قلم 25( اساسی کاالهای جز به گرفته

رابههمراهخواهدداشت: نتایجذیل اینتصمیم، تأمینشودکه

کاهش آن نتیجه که یافت خواهد زیادی افزایش تورم نرخ – 1
قدرتخریدمردمورکوددربازارداخلخواهدبود.

و رانت ایجاد باعث اساسی کاالهای به تومانی 4200 ارز ارائه –2
کاالهای قاچاق طریق )از شد خواهد خارج به کشور سرمایه خروج
اساسی کاالهای واردات در بیشاظهاری یا کشور از خارج به اساسی

وبرخیطرقدیگر(.

3–باارز9000تومانی)دالر(سرمایهگذاریبرایخریدماشینآالت
نتیجه در است. شده اقتصادی توجیه فاقد تولیدی طرحهای جهت

خواهندشد. قدیمی مرور به تولیدی ماشینآالت تکنولوژی

که می بایست اصالح شود:  اشتباه دولت  تصمیمات 
)با نموده یکسان اقالم تمامی برای را ارز نرخ میبایست دولت -1
را آن نرخ و آزاد بازار در تومان( 9000 تا 8000 حدود واقعی قیمت
متناسبباتفاضلتورمداخلوخارجمدیریتکندتاشوکقیمتیارز
و رانت قیمتها نمودن واقعی با ترتیب بدین باشیم. نداشته آینده در

داشت. نخواهیم کاال قاچاق

2-جهتجلوگیریازصدمهخوردنبهقشرضعیفجامعهبخشیاز
جامعه پایین دهکهای به یارانه بهصورت را ارز نرخ افزایش میزان
بازار و یافته افزایش آنها خرید قدرت ترتیب بدین و دهد اختصاص

یافت. رونقخواهد کمی

وامکمبهرهجهت عنوان به را ارز نرخ افزایش میزان از بخشی -3
خریدماشینآالتبهتولیداختصاصدهدتااگرامکانارائهارز4200
وام بهره نرخ در حداقل ندارد، وجود ماشینآالت خرید جهت تومانی

نماید. راجبران ازآن تولیدی،بخشی ماشینآالت

پیشنهاداتیبرایقیمتگذاریوتخصیصارز

دیدگــاه

نایب  فرهی  علی  مهندس  یادداشــت 
رئیس هیئــت مدیره انجمــن صنایع 

نساجی ایران
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دیدگاه

* معرفی
مرکـز رییـس هسـتم. تیرگـر منصـور
پژوهشهـایاتحادیـهصنـفتولیدکننـدگانو
فروشـندگانپوشـاکتهران.چندینسـالاست
کـهدرزمینـهتولیـدپوشـاکفعالیـتمیکنمو
دارایپروانـهکسـبدرحـوزهتولیـدوتوزیعاز
فروشـندگان و تولیدکننـدگان اتحادیـهصنـف
سـال 14 همچنیـن هسـتم. تهـران پوشـاک
دانشـگاه علمـی هیئـت در عضویـت سـابقه
مرکـز مسـئولیت حاضـر حـال در دارم. را
عهـدهدار را پوشـاک اتحادیـه پژوهشهـای
هسـتم.همچنیـنبابرنـد»گالـوس«کارتولید

میدهـم. انجـام را پوشـاک توزیـع و

* در حـال حاضـر، وضعیـت صنعـت 

بـه  توجـه  بـا  ویـژه  بـه  را  پوشـاک 
نوسـانات و نامالیمـات اقتصادی اخیر 
چطـور ارزیابـی می کنید؟ و بـه عنوان 
یـک تولیدکننـده آیـا از شـرایط بازار 

دارید؟ رضایـت 
کامـال ایـران پوشـاک صنعـت وضعیـت
دنیـا در وجـه هیـچ بـه و اسـت مشـخص
مقصـر و مسـبب البتـه نیسـت. رقابتپذیـر
رقابـتپذیـرنشـدنصنعـتپوشـاککشـور،
دارا علیرغـم بلکـه نیسـتند تولیدکننـدگان
عامـل تولیـد، در بـاال توانمندیهـای بـودن
صنعـت و صنـف فعلـی وضعیـت اصلـی
مناسـب بسـترهای و قوانیـن نبـود پوشـاک،
بـرایفعالیـتدرایـنصنعتاسـتکـهقطعا
بایـدکارشناسـیدقیقـیدرمـوردآنصـورت

گیـرد.درمـوردبخـشدومسـوالشـماهـم
بایـدعـرضکنـمرضایـتیـکمقولهنسـبی
اسـتوبسـتگیداردکـهخودمـانراباکجاو
چـهمعیارهایـیبسـنجیم.امـاآنچهمشـخص
اسـتامـروزدرتولیدوتوزیعپوشـاککشـور،
شـاهدیـکسیسـتممریـضوروبـهتنـزل
هسـتیمونـهیـکسیسـتممنظم،روبـهراهو

روبـهپیشـرفت.

* حـدود دو سـال قبل دسـتورالعملی 
بـرای سـاماندهی نمایندگـی برندهای 
خارجی پوشـاک در کشـور تدوین شد 
و بـا حمایـت تعـدادی از تشـکل های 
نسـاجی و پوشـاک بـه مرحلـه اجـرا 
مقطـع،  همـان  در  شـد.  گذاشـته 
اتحادیه پوشـاک انتقـادات و ایراداتی 
وارد  دسـتورالعمل  ایـن  بـه  نسـبت 
کـرد. در حـال حاضر، وضعیـت اجرای 
صـورت  چـه  بـه  دسـتورالعمل  ایـن 
اسـت و مواضـع اتحادیـه در ارتباط با 

چیسـت؟ آن 
ایـندسـتورالعملعمـالتمـامشـدهچراکـه
گذشـته شـکل بـه خارجـی کاالی واردات
معتقـدم اگرچـه اسـت. متوقـفشـده تقریبـا
بحـثکـردنراجـعبـهموضوعـیکـهتمـام
شـدهنمیتوانـدراهگشـاباشـدبـاایـنحـال
نکاتـیراصرفـابـرایعبرتآموزیازگذشـته
دسـتورالعمل ایـن تحلیـل میکنـم. عـرض
چنـدانپیچیـدهنیسـتودرنهایـتبایدگفت

صادرات،شاهراهنجاتصنعتپوشاکازرکود
گفتگوی ماهنامه »صنعت نساجی و پوشاک« با »دکتر منصور تیرگر« 

رییس مرکز پژوهش های اتحادیه پوشاک تهران
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دیدگاهخبرنامه

دسـتورالعملباعـثشـدهتولیدکننـدگانمـااز
آنچـهکـهبودنـدضعیفتـرشـوندودرحـوزه
خردهفروشـینیـزناهنجـاریوآسـیبجـدی

بـهبخـشپوشـاککشـورواردشـود.
اسـاس بـر اسـت: سـاده موضـوع شـرح
قوانیـنگمرکـی،پارچـهبـاتعرفـه32درصـد
وارد درصـد 55 تعرفـه بـا آمـاده پوشـاک و
کشـورمیشـود.درعینحـال،ترکیـهقانونی
گذاشـتهکـهآندسـتهازبرندهـایترکیـهای
شـعبه دارای کشـور ایـن از خـارج در کـه
خردهفروشـیهسـتند،میتواننـددرخـارجاز
کشـورترکیـهتولیـدپوشـاکراانجـامدهنـد
وبـدونپرداخـتحقـوقوعـوارضگمرکـی
ترکیـه وارد را پوشـاک همـان متعـارف،
کننـد.مضـافبـرایـن،بـهموجـبقـرارداد
ترکیـه، و ایـران بیـن ترجیحـی تجـارت
تعرفـهترجیحـیبـا40درصـدتخفیـفبرای
ورودپوشـاکترکیـهبـهکشـورماندرنظـر
گرفتهشـدهاسـتکـهبااحتسـابایـنتعرفه
ترجیحـی،پوشـاکترکیـهایعمـالبـاتعرفه
33درصـدواردکشـورمیشـوددرحالـیکـه
تولیدکننـدگان بـرای پارچـه واردات تعرفـه
اوصـاف، ایـن بـا اسـت. درصـد 32 داخلـی
میتواننـد ترکیـه برندهـای و تولیدکننـدگان
درخـارجازترکیـهودرجایـیکـهدسـتمزد
تولیـد اسـت، دالر 120 تـا 40 بیـن کارگـر
33 بـا ایـنتولیـدرابـیواسـطهو کننـدو

نماینـد. واردکشـور تعرفـه درصـد
عـالوهبـرایـنمـوارد،تولیدکننـدگانداخل
کشـورمجبورنـدتسـهیالترابـانـرخنهایـی
حداقـل18درصـددریافـتکننـددرحالیکه
نـرخبهـرهدرترکیـهکمتـراز4درصداسـت.
ضمـناینکهدولـتترکیهتقریبـا50درصداز
هزینههـایبرندهـایترکیـهایفعـالدربازار
بـه میشـود. متقبـل را ایـران خردهفروشـی
وضـوحروشـناسـتکهباایـنشـرایطدیگر
جهـت ایرانـی تولیدکننـدگان بـرای مجالـی
تولیـدوفـروشپوشـاکباقـینمیمانـد.بـه
صنعـت وزارت در دسـتورالعملی حـال، هـر

بـهتصویـبرسـیدهکـهورودایـنبرندهـارا
قانونـیمیکنـدواتحادیـهپوشـاکهـمبـه

تبـعسـایرتشـکلهـاآنرااجـرانمـود.
ایـن از پوشـاک تشـکلهای چـرا امـا
آن واقعیـت کردهانـد؟ حمایـت دسـتورالعمل
اسـتکـهدرگذشـتهوپیـشازطـرحایـن
200 پوشـاک واردات تعرفـه دسـتورالعمل،
تصمیـم یـک کـه بـود شـده تعییـن درصـد
میتوانسـتیم اگـر حتـی بـود. اشـتباه کامـال
در را کشـور نیـاز مـورد محصـوالت تمـام
ایـن اعمـال هـم بـاز کنیـم، تولیـد داخـل
عقیـده بـه چراکـه نبـود. عاقالنـه تعرفـه
مـن،بـرایآنکـهصنعـتپوشـاککشـورمان
در توسـعهیافته کشـورهای دیگـر ماننـد
بایـد حتمـا شـود، رقابتپذیـر صنعـت ایـن
مکانیـزمدوطرفـهایبرایصـادراتوواردات
پوشـاکبهگونـهایکارشناسـیشـدهوآزادانه
بهوجـودبیایـد.تشـکلهایپوشـاکبـهایـن
علـتکـهپوشـاکوارداتـیبـهکشـوربـدون
نظـارتاسـتوفرآینـدیمنطقـینـدارد،بـه
ایـندسـتورالعملرویخـوشنشـاندادنـد.
منتهـیبـهعقیـدهمـن،چـونهیـچمکانیـزم
دیـده دسـتورالعمل ایـن در تصحیحکننـدهای
کشـیده افـراط بـه دسـتورالعمل بـود، نشـده
شـدوآسـیبزیـادیهـمبـهصنـفوصنعت

کـرد. وارد کشـور پوشـاک

پوشـاک  و  نسـاجی  تشـکل های   *
راسـتای  در  کشـور،  شناخته شـده 
و  دسـتورالعمل  همیـن  اجـرای 
هم صدایـی  و  هم افزایـی  همچنیـن 
بـرای حل مشـکالت صنعت پوشـاک، 
دبیرخانـه ای را تحت عنـوان دبیرخانه 
مشـترک تشـکل های صنعتـی و صنفی 
ضمـن  و  داده انـد  تشـکیل  پوشـاک 
برگـزاری جلسـات دوره ای، مواضـع 
خـود را دربـاره موضوعـات مختلـف با 
می کننـد.  اعـالم  بیانیه هایـی  انتشـار 
اتحادیـه  همراهـی  عـدم  علـت 

پوشـاک تهـران بـا ایـن دبیرخانـه و 
یـا حداقـل عـدم امضـای بیانیه هـای 
ایـن دبیرخانـه چیسـت و آیـا اختالف 

دارد؟ وجـود  دیدگاهـی 
انجمـنصنایـعپوشـاکواتحادیـهتولیـدو
صـادراتنسـاجیوپوشـاکایـران،دبیرخانـه
بـه مـا کـه کردهانـد ایجـاد را مشـترکی
عنـوانیـکتشـکلعضواتـاقاصنـافقانونا
داشـته دبیرخانـهحضـور ایـن در نمیتوانیـم
لزومـا بیانیههـا امضـای عـدم لـذا و باشـیم
بـهمعنـایمخالفـتبـامـواردمنـدرجدرآنها
نیسـت.توجـهشـمارابـهایـنموضـوعجلب
میکنـمکـهدرحالحاضـر،اتحادیهپوشـاک
تهـرانبـابیـشاز17هـزارعضـووداشـتن
اتحادیـهکشـوریپوشـاک،دارای نمایندگـی
یـکدبیرخانـهمشـترکبـاتمـاماتحادیههای
پوشـاکسراسرکشوردرکمیسـیونتخصصی
پوشـاکدراتـاقاصنـافایـراناسـتوبـر
بـرای را بیشـتری جامعیـت اسـاس، همیـن
پوشـاک صنعـت مشـکالت آسیبشناسـی
دارد،ضمـنآنکـهدبیرخانـهمشـترککـهبه

آناشـارهنمودیـدمحمـلقانونـینـدارد.
موجـود تشـکلهای و انجمنهـا متاسـفانه
بعضـانـگاهجزءگـرادارنـدنـهنـگاهکلگـرا.
همیـندسـتورالعملیکـهصحبتـشرامطـرح
از دسـته آن شـد باعـث عمـال کردیـم،
خردهفروشـانپوشـاککشـورکهپیشرانهای
فـروشکاالیداخلیدربازاربودند،بازارشـان
غیرطبیعـی مهاجـرت و بدهنـد دسـت از را
باشـند داشـته خارجـی برندهـای سـمت بـه
فعالیـت بـرای را اتفـاق،عرصـه کـههمیـن
تولیدکننـدگانوخردهفروشـانپوشـاکایرانی
تنـگکـرد.ایـنمـواردیکـهعـرضمیکنم
نـگاهآسیبشناسـیوکارشناسـیماسـتامـا
و مذکـور دسـتورالعمل اشـتباهات متاسـفانه
نبـودمکانیـزمتصحیحکننـدهوپافشـاریبـر
اجـرایآن،باعـثواردآمـدنآسـیببـهبدنه
صنـفوصنعتپوشـاککشـوراعـمازتوزیع

وخـردهفروشـیگردیـد.
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دیدگاه

میـزان  چـه  تـا  حاضـر  حـال  در   *
قراردادهـا و توافقاتـی کـه بـر مبنـای 
برندهـای  توسـط  دسـتورالعمل  ایـن 
خارجـی منعقد شـده، قابلیـت اجرایی 
شـدن دارد و بـا توجـه به نـرخ فعلی 
خارجـی  برندهـای  حضـور  آیـا  ارز، 
گذشـته  ماننـد  کشـور  در  پوشـاک 

خیـر؟ یـا  اسـت  توجیه پذیـر 
درخواسـتهای گذشـته سـال بهمنمـاه از
بسـیارزیـادیبرایثبـتبرندهاانجـامگرفت
وتقریبـا40درصدازدرخواسـتهایبرندهای
خارجـی،درماههـایپایانـیسـالگذشـتهبه
ثبـترسـید.امـاآنچهمسـلماسـتحتـیاگر
برندهـامجوزهـایکافـیهـمداده ایـن بـه
ارز، و دالر فعلـی نـرخ بـه توجـه بـا شـود،
آنهـاتوجیهـیبـرایوارداتکاالیخـودبـه
کشـوردرمقطـعفعلـیندارنـد.مـادراتحادیه
پوشـاک،مخالـفورودبرندهایفسـتفشـن
هسـتیمچراکـهمعتقدیـمامکانتولیدپوشـاک
بـاکیفیـتفسـتفشـندرداخلکشـوروجود
دارد.درمـوردبرخـیاقـالمپوشـاکهـمکـه
توانایـیتولیـدآنهـابهمیـزانکافیدرکشـور
نیسـتمیتوانیـمآندسـتهازتولیدکننـدگان
نوپـایـاتولیدکنندگانپوشـاکیکـهتوانمندی
برنـدشـدنرادارنـد،حمایـتکنیموبـهآنها
مجـوزورودکاالهایـیکـهتوانتولیـدآنهادر
داخـلنیسـترابدهیـم.بـهعقیـدهمـن،این
رویکـرد،بسـیارعمیقتـرودرسـتتراسـتو
بـهجـایآنکـهبرندهـایخارجـی20درصـد
درداخـلتولیـدکننـد،میتوانیـمبـهبرندهای
داخلـیامـکاندهیـم40تا50درصـدازمواد
شـرط بـه را تولیدشـان مایحتـاج یـا اولیـه
تولیـددرداخـل،ازخـارجکشـورتامیـنکنند.
بدیـنترتیـبارزشافـزودهایکـهدرحـوزه
داخـل در تمامـا دارد، وجـود خردهفروشـی

کشـورباقـیمیمانـد.
ایـننکتهرادرنظرداشـتهباشـیمکـهتولید
پوشـاکبـهرغـماشـتغالزاییبـاال،چنـدان
پرسـودنیسـتوعمـدهارزشافـزودهصنعـت

ریتیـل و خردهفروشـی حـوزه در پوشـاک
اشـتباهمان نـگاه بـا اسـتکـهمتاسـفانهمـا
برندهـایخارجـی بـه را افـزوده ارزش ایـن
واگـذارمیکنیـمدرحالـیکـهمیتوانیـماین
بـه سـخاوتمندانه نـگاه بـا را افـزوده ارزش
تولیدکننـدگانداخلـیبرگردانیـموبـهجـای
اینکـهبرندهـایخارجـی20درصـددرداخـل
تولیـدکننـد،بـهبرندهـایداخلیاجـازهدهیم
از را مایحتاجشـان از درصـد 40 کـم دسـت
خـارجتامینکننـدوبدینترتیـب100درصد
کشـور آن از پوشـاک تولیـد افـزوده ارزش
گـردد.ایـننگاهیاسـتکهاتحادیهپوشـاک
صنعـت پیشـرفت راههـای از یکـی و دارد
پوشـاکایـناسـتکـهبرندسـازیدرکشـور
نهادینـهشـودوازایـنطریـق،ارزشافـزوده
حـوزهفـروشدرداخـلکشـورحفـظگـردد.

* بـه عقیـده شـما، بـرای حمایت از 
صنعـت پوشـاک داخلی چـه اقداماتی 
بایـد در اولویت قـرار بگیـرد؟ آیا باید 
کاهـش  اولیـه  مـواد  واردات  تعرفـه 
تجـاری  امـالک  بهـای  اجـاره  یابـد، 

...؟ یـا  کمتر شـود، 
متاسـفانههیـچگاهدرکشـوربسـترمناسـبی
بـرایسـرمایهگذاریدرحـوزهپوشـاکوجود
نداشـتهاسـت.سـرمایههابـاتهدیـدواجبـار
بلکـه نمیآینـد پوشـاک بخـش سـمت بـه
مقرونبهصرفـه بـرای مناسـبی بسـتر بایـد
شـدنتولیـدپوشـاکوراهانـدازیواحدهـای
جدیـددرایـنعرصـهفراهـمگـردد.مشـکل
اصلـیصنعـتپوشـاککشـور،آسـیببسـیار
شـدیدیاسـتکهبرزنجیـرهارزشوزنجیره
تامیـنایـنصنعـتواردشـدهاسـت.ازبـدو
پیـروزیانقـالباسـالمیتـابـهامـروز،بـه
تحمیلـی، جنـگ نظیـر مشـکالتی دلیـل
تحریمهـاواتفاقـاتسیاسـی،متاسـفانههیـچ
کافـی فرصـت مختلـف دولتهـای وقـت
بـرایپرداختـنبـهمسـائلصنعـتپوشـاک
نداشـتهاندوایـنصنعـتبـهحـالخـودرهـا

شـدهاسـت.هیـچوقـتدردولتهـاارادهای
بـرایحمایتازصنعتپوشـاکوجودنداشـته
اسـتدرحالـیکـهایـنصنعت،یـکصنعت
اشـتغالزابـاارزشافزودهبسـیارباالسـتکه
درمـدتزمـانکمـیبـهبهرهبرداریرسـیده

وبـهحداکثـرظرفیـتخـودمیرسـد.
بـرایتصحیـحایـنزنجیـرهارزش،دردنیـا
اگـر دارد. وجـود مشـخصی خاسـتگاههای
تحـوالتکشـورهایایتالیا،فرانسـه،آمریکاو
انگلسـتانکـهمشـخصادرحـوزهمـدصاحب
نظـرهسـتندویاکشـورهایچیـن،بنگالدش
پوشـاک برتـر تولیدکننـدگان کـه ویتنـام و
کامـال کنیـم، مـوردکاوی را هسـتند جهـان
مشـخصاسـتکـهدولتهـایاینکشـورها
بـاچـهزاویـهایوبـاچـههدفگذاریهایـی
ارزش زنجیـره ایـن پویایـی بـه توانسـتهاند
اولیـهتـا سـرعتببخشـندوکاالراازمـواد
محصـولنهایی،بـهارزانترینشـکلممکن،

تامیـنوعرضـهکننـد.
مـاهمبایـدواسـطهگریهایبیهـودهرادر
زنجیـرهارزشوزنجیـرهتامینپوشـاکحذف
نمـودهواجـزایاینزنجیرهرابـههمنزدیک
کـردهودرتعامـلدوطرفـهقراردهیـم.امروز
بایـدتولیـد تولیدکننـدهپارچـهنمیدانـدچـه
کنـد،تولیدکننـدهپوشـاکازواسـطهپارچهرا
میخـردوواسـطهاسـتکـهبـهتولیدکننـده
هیـچ عمـال یعنـی میدهـد سـفارش پارچـه
ارتبـاطمشـخصیبیـنتولیدکننـدهپوشـاکو
تولیدکننـدهپارچـهوجـودنـداردتـاتولیدکننده
پوشـاکنیـازخـودرابـهتولیدکننـدهپارچـه
ارائـهدهـد.ایـنحلقههـایمفقـودهدرتمـام
زنجیـرهارزشصنعـتپوشـاکازمـواداولیـه
در و پوشـاک پارچـه، نـخ، تولیـد تـا گرفتـه
مرحلـهبعـدیمدسـازیو...بایـدمـوردتوجه
قـرارگیرنـد.مـادرکشـورمانبـهجریانهایی
نیـازداریـمکـهمـدراپیشـنهادبدهنـد،مدرا
هدایـتکننـدوحتـیمـدراتعدیـلکنند.این
توسـط خارجـی کشـورهای در مکانیزمهـا
رویدادهـاوجشـنوارهایمختلـفبـاهمکاری
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ازصنعـت، اعـم بخشهـا مشـارکتهمـه و
عامـه همچنیـن و رسـانه دانشـگاه، دولـت،
ایـن متاسـفانه کـه میگیرنـد شـکل مـردم
وجـود مـا پوشـاک ارزش زنجیـره در مـوارد
ندارنـدوهمیـنکمبـودباعـثشـدهصنعـت
پوشـاککشـور،شـکلوجایگاهـیکـهازآن

انتظـارمـیرودنداشـتهباشـد.

اخیـرا  کـه  طرح هایـی  از  یکـی   *
حـال  در  کشـور  پوشـاک  صنعـت  در 
پیگیـری و اجراسـت، طرحی موسـوم 
به تولید پوشـاک در مناطق روسـتایی 
اسـت کـه قـرار اسـت بـه زودی در 
توجـه  بـا  شـود.  آغـاز  اسـتان  چنـد 
برخـی  سـوی  از  کـه  انتقاداتـی  بـه 
پوشـاک  و  نسـاجی  کارشناسـان 
بـه ایـن طـرح وارد شـده، موضـع و 
دیـدگاه جنابعالـی و اتحادیه پوشـاک 

راجـع بـه طـرح مذکـور چیسـت؟
کارشناسـی نـگاه نمیشـوم متوجـه مـن
طراحـانایـنطـرحچـهبـودهاسـت.درحال
حاضـرتولیدکننـدگانپوشـاککشـوربـاکمتر
هسـتند کار حـال در ظرفیـت درصـد 30 از
یعنـییـکسـرمایهعظیـمملـیدرواحدهای
بـه و مانـده پوشـاکموجـودکشـورمغفـول
حـال اسـت. نرسـیده بهرهبـرداری حداکثـر
در را دیگـری سـرمایههای بخواهیـم اینکـه
خاسـتگاه اسـت ممکـن کـه ببریـم مناطقـی
واحدهـای ایجـاد بـرای مناسـبی، و منطقـی
اولویتهـای یـا باشـند نداشـته پوشـاک
باالتـریدردیگـرصنایـعنسـبتبـهپوشـاک
نیسـت. توجیهپذیـر چنـدان باشـند، داشـته
همچنیـنایـنتغییـروتحوالت،ممکناسـت
باعـثتغییردرعاداتکاریروسـتاییانشـود.
پوشـاکنیازمنـدشـناختکلـیاسـتویک
رویـهوچرخـهایبایداینفرآینـدراپیشببرد
وبـهمقصـدبرسـاند.تـازمانـیکـهآنرویه،
چرخـه،مکانیـزموفرآیندرابهوجـودنیاوریم،
نمیتوانیـمحـوزهتولیدمـانراتغییـردهیـمو

خاسـتگاهآنرابـهروسـتاببریم.قطعـامناطق
روسـتاییبـهخـودیخـودنگـرشوذهنیتـی
درارتبـاطبـاتولیـدپوشـاکبـهخصـوصدر
مقیـاسصنعتـیندارنـدوجریانخارجـیباید
آنهـاراهدایـتکنـد.بـهعقیـدهمـن،درابتدا
بایـدفکـریبـهحـالظرفیتهایبالاسـتفاده
70درصـدیموجوددرصنعتپوشـاککشـور
شـود،سـپسبایدتدبیـریبرایرکـودموجود
درحوزهفروشپوشـاکداخلیاندیشـیدهشود
وبعـدازآن،طرحهایـیماننـدتولیـدپوشـاک
درمناطقروسـتاییدردسـتورکارقـرارگیرد.
البتـهقطعـاطراحـانایـنطـرحنقطـهنظرات
خـودرادرارتبـاطبـامـواردمطرحشـدهدارند
ولـیبـهنظـرمـن،بـاتوجهبـهشـرایطحاکم
بـرصنعتپوشـاک،تولیـدپوشـاکدرمناطق

روسـتایینمیتوانـدطـرحموفقیباشـد.

* نظـر جنابعالـی در مـورد موضـوع 
مناطـق آزاد و نقـش ایـن مناطـق در 
واردات پوشـاک بـه کشـور چیسـت؟
در کمیتـهای اسـالمی شـورای مجلـس در
ذیـلکمیسـیونصنایـعومعـادنبـاعنـوان
»کمیتـهرصـد«ایجـادشـدهاسـت.درایـن
کمیتـهمسـائلزیادیبررسـیشـدهکـهیکی
در اسـت. بـوده آزاد مناطـق بحـث آنهـا، از

همیـنراسـتا،مـابـههمـراهتیمـیمتشـکل
ازنماینـدگانمجلـس،اماکـن،سـتادمبـارزه
وزارت امنیـت، پلیـس ارز، و کاال قاچـاق بـا
بازرگانـی،اتـاقاصنـاف،وزارتصنعت،معدن
وتجـارتبـهجزیرهقشـمرفتیـموازنزدیک
شـرایطرابررسـیکردیـم.درآنجـا15هـزار
واحـدتوزیعیپوشـاکوجـودداشـتدرحالی
کـهتنهـایـکواحـدتولیدکننـدهپوشـاکدر

ایـنمنطقـهفعالیـتمیکـرد.
بـهدلیـلدسترسـی درجایـیماننـدقشـم
بـهآبهـایگـرمونزدیکـیبـهکشـورهای
وصـادرات تولیـد چیـن، و بنـگالدش هنـد،
بـرای مزیتـی و نیسـت توجیهپذیـر پوشـاک
تولیـدپوشـاکنـدارد.بنابرایـناگـردرمنطقه
یـک تنهـا و توزیعـی واحـد هـزار 15 قشـم
واحـدتولیـدیپوشـاکوجـوددارد،بـهطـور
میافتـد اتفـاق یکطرفـه تجـارت قطـع
مناطـق بـرای کـه نیسـت هدفـی ایـن و
کـه گزارشـی اسـت. شـده پیشبینـی آزاد
کاالی میـزان مـورد در قشـم آزاد منطقـه
اصـال کـرد ارائـه منطقـه داخـل بـه ورودی
تناسـبیبـاظرفیـت15هـزارواحـدتوزیعـی
بـاالی آنهـا سـرقفلی کـه منطقـه پوشـاک
ایـن 4تـا5میلیـاردتومـاناسـت،نـداردو
ایـنمنطقـه،وارداتکاال نشـانمیدهـددر
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خـارجازمبـادیگمرکـینیـزاتفـاقمیافتـد.
نکتـهدیگـریکـهآنجـادیدیـمایـنبـودکه
اتوبوسهایـیکـهخالـیازمسـافربودنـد،در
و میشـدند منطقـه وارد طویـل صفهـای
بـهصـورتخالـیهـمخـارجمیشـدندکـه
ایـن داخـل زیـادی بارهـای میدهـد نشـان
اتوبوسهـاازسـمتمناطـقآزادبهسـرزمین

اصلـیدرحـالحرکـتاسـت.
ایـندرحالیاسـتکـهمناطـقآزادبهمنظور
تسـهیلدرشـرایطتولیدبارویکـردصادراتدر
نظـرگرفتهشـدهاندوقطعادرمنطقهآزادقشـم
کـهمارصـدکردیـمتکلیفیکـهبـرایمناطق
و نشـده رعایـت شـده، گرفتـه نظـر در آزاد
انحـرافصـورتگرفتهاسـت.اینعـدمانطباق
بـاخاسـتگاه،ازوجـودضعـفقانونـیحکایـت
میکنـدوایـنضعـفقانونـیدرمناطـقآزاد

دیگـرهـمبـهطریقاولـیوجـوددارد.
در جنوبـی، آزاد مناطـق خـالف بـر البتـه
دسترسـی دلیـل بـه شـمالی آزاد مناطـق
حـوزه در مشـترکالمنافع، کشـورهای بـه
پوشـاکدارایمزیـتهسـتیم.امـامتاسـفانه
وارد کـه پوشـاکی شـمالی، آزاد مناطـق در
ایـنمناطـقمیشـود،بـهجـایصـادراتبـه
کشـورهایهمسـایه،بـهسـرزمیناصلـیبـر
میگـرددکـههمیـنموضـوع،باعثخسـارت
بـهتولیدکننـدگانپوشـاکوبـرهـمخـوردن
میشـود کشـور داخـل در رقابتـی شـرایط
وجـود معافیتهایـی آزاد، مناطـق در چراکـه
منظـور بـه صرفـا معافیتهـا ایـن کـه دارد
صـادراتمحصـوالتدرنظـرگرفتـهشـدهو
نـهبازگشـتمحصوالتبـهسـرزمیناصلیو
بـازارداخلی.خوشـبختانهیکـیازنتایجکمیته
رصـدایـنبـودهکـهگمـرکمناطـقآزادبـا
سیسـتمگمـرکاتکشـوربـهصـورتیکپارچه
متصـلشـودکـهتـاحـدودزیـادیمیتوانـد

جلـویایـناتفـاقرابگیـرد.
مـواردیکهذکرشـدچندنمونـهازصدماتی
اسـتکـهمناطـقآزادبـهکشـورمـامیزندو
متاسـفانهبـهدلیـلضعـفقانـونونظارتدر

کشـور،مناطـقآزادنـهتنهـارسـالتاصلـی
خـودراانجـامنمیدهنـدبلکـهبـهبدنـهتولید

داخلـیکشـورهـمآسـیبمیزنند.

حـدود  کـه  طرح هایـی  از  یکـی   *
سـه سـال قبـل کلنـگ آن بـه زمیـن 
شـهرک  احـداث  طـرح  شـد  زده 
پوشـاک در مجـاورت فـرودگاه امـام 
اسـت که بعد از گذشـت سـه سـال، 
ظاهـرا بـه کنـدی پیش می رود. شـما 
چـه میـزان در جریـان پروسـه ایـن 
شـهرک هسـتید و نظرتـان راجـع به 

ایـن طـرح چیسـت؟
ازآنجایـیکـهانجمـنصنایـعپوشـاکایران
ارتبـاطموثرتـریبـاایـنطـرحدارد،بهتریـن
طـرح ایـن از اطـالع کسـب بـرای مرجـع
مسـئوالنایـنانجمـنهسـتند.امـاقطعـامـا
نیـازبـهشـهرکپوشـاکداریـموبایـدتعـداد
شـهرکهایپوشـاکدرکشـورافزایـشپیـدا
پوشـاک شـهرکهای احـداث بنابرایـن کنـد.
بـا انجـامشـود. بایـد اقـدامدرسـتیاسـتو
ایـنحـال،ازنظـرمـامیبایسـتابتـدادربدنه
تولیدکنندگانداخلمنطقهشـهری،سـاماندهی
بـرای صنفـی شـهرکهای و گیـرد صـورت
سـاماندهیصنوفدرداخلشـهرپیگیریشـود
وبعـدازآن،واحدهـایجدیـددرمناطـقدیگر
آیندهنگـری بایـد همچنیـن شـود. راهانـدازی
کافـیدراحـداثایـنشـهرکهاصـورتگیرد
وحمایتهـایکافـیهـمانجـامشـودتـاایـن

شـهرکهابـهسـرانجامبرسـند.

* بـا توجـه بـه افزایـش اخیـر نـرخ 
ارز در کشـور، قطعـا صادرات پوشـاک 
می توانـد به عنـوان یک فرصـت برای 
باشـد.  مطـرح  کشـور  تولیدکننـدگان 
نظـر شـما در ایـن بـاره چیسـت و چه 
صـادرات  افزایـش  بـرای  اقداماتـی 

پوشـاک بایـد مدنظـر قـرار گیرد؟
وکسـادی رکـود ایـن از برونرفـت بـرای

از بهتـر راهـی هیـچ پوشـاک، صنعـت
میتوانـد کـه شـاهراهی و نداریـم صـادرات
بـهصنعـتپوشـاکبـرایخـروجازرکـودو
مشـکالتکمـککنـد،تولیـدصادراتمحـور
جامعـه بـرای قطعـا صـادرات اتفـاق اسـت.
ایـن در امـا اسـت مبارکـی اتفـاق پوشـاک
مسـیربایـدازیـکطرف،بسـترهایمناسـب
در کافـی دسـتورالعملهای و قوانیـن شـامل
نظـرگرفتـهشـودوازطـرفدیگـر،حمایـت
از اعـم مرتبـط سـازمانهای و نهادهـا
وزارتامـورخارجـهجهـتاعـزامرایزنهـای
جهـت جمهـوری ریاسـت نهـاد و بازرگانـی
بسترسـازی بـرای تجـاری گروههـای اعـزام
داشـته وجـود پوشـاک، صـادرات زمینـه در
ایرانـی باشـد.همچنیـنحضـورشـرکتهای
درنمایشـگاههایخارجـیبـاحمایـتدولـت

باشـد. اثرگـذار بسـیار میتوانـد

* بـه عنـوان جمع بندی هـر نکته ای 
کـه باقی مانـده مطـرح بفرمایید؟

در مـوازی تشـکلهای حاضـر، حـال در
صنعـتپوشـاکفعالیـتمیکننـدکـهصدالبته
هـرکـدامبـهسـهمخـوددلسـوزایـنصنعـت
هسـتندوبـرایارتقـایصنعتپوشـاکتالش
میکننـد.امـاازنظـرمـن،همـهتشـکلهاباید
درمـواردیکـهنقطهاشـتراکدارنـد،متحدابه
اصـالحامـوربپردازنـد.همچنیـناگرتشـکلها
میخواهنـدبـهطورخـاصمنافعاعضـایخود
راپیگیـرینماینـد،اقدامـاتوفعالیتهـایآنها
نبایـدنافـیتشـکلهایدیگـرباشـد.درحـال
حاضـر،بالـغبر60درصـداعضایتشـکلهای
مـوازیپوشـاک،عضـواتحادیهپوشـاکتهران
نیزهسـتندومسـیریکهمادراتحادیهپوشاک
طـیمیکنیـمبههیـچوجهنافـیمنافـعدیگر
تشـکلهانیسـت.لـذاازتشـکلهایدیگـرنیز
بـا مشـترکی خاسـتگاه کـه میکنیـم دعـوت
اتحادیـهپوشـاکپیداکننـدتابتوانیـمباتجمیع
نظرهـابهشـکلقانونـی،اتفاقاتبهتـریبرای

صنعـتپوشـاککشـوررقـمبزنیم.
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* »پرنیا« با تجربه و تالش مدیرانش 
در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دارد

به  نخباف  حاج غالمرضا  از  تجلیل   *
صنعت نمونه  پیشکسوت  عنوان 

شرکت پرنیا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان 
رقبا  از  را  سبقت  گوی  ایران  در  مینک  پتوی 
سطح  یک  در  محصوالتی  توانسته  و  ربوده 
پرنیا  کند.  ارائه  بازار  به  و  تولید  رقبا  از  باالتر 
همراه  لطافت  و  ظرافت  با  آن  که محصوالت 
بوده با درایت مدیرعامل خود حاج آقا غالمرضا 
کیفی  تولیدات  زمینه  در  خود  حقانیت  نخباف 
را ثابت کرده تا این شرکت خوشنام هم اکنون 
قرارگیرد. نساجی  موفق  زمره شرکت های  در 

صنعت  روز  مراسم  در  و  راستا  همین  در 
غالمرضا  حاج آقا  از  قزوین،  استان  معدن  و 
و  تقدیر  صنعت  پیشکسوت  عنوان  به  نخباف 
به  صنعت  وزیر  معاون  توسط  تندیسی  و  لوح 
به  که  انتخاب  این  اهدا شد.  کاربلد  مدیر  این 
و  قابلیت ها  دیگر  بار  شایستگی صورت گرفت 

به  را  صنعتی  موفق  مدیر  این  توانمندی های 
با  این شرکت  منصه ظهور رساند و نشان داد 
در  باصالبت  همچنان  خود  مدیرعامل  تدابیر 
نساجی  صنعت  به  کمک  و  خودکفایی  مسیر 

برمی دارد. گام 
شرکت پرنیا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان 
پتوی مینک در ایران می باشد که فعالیت خود 
از  پس  امروز  و  کرده  آغاز  سال1362  از  را 
علم  تلفیق  با  فعالیت؛  سال  چندین  گذشت 
برترین  زمره  در  که  است  مفتخر  تجربه  و 
بگیرد.  قرار  ایران  در  پتو  صادرکنندگان 
کیفیت  در  مستمر  بهبود  شرکت  این  هدف 
و  مشتری  اعتماد  حفظ  منظور  به  محصوالت 
تولیدی  محصول  و  اولیه  مواد  کیفیت  کنترل 
تولید،  اولیه،  مواد  تهیه  مراحل  کلیه  در 
درخواست  براساس  آن  ارائه  و  بسته بندی 
و  است  موجود  استانداردهای  و  مشتریان 
ارائه  و  مناسب  محیطی  ایجاد  با  مدیریت 
یکدیگر  یاری  منظور  به  کارکنان  به  راهکار 
تالش  تولیدی  محصوالت  کیفیت  بهبود  در 

یند. می نما
موثر  فعالیت های  تمامی  پرنیا  شرکت  در 
اجرایی  روش های  اساس  بر  کیفیت  بر 
پیش تعیین شده  از  دستورالعمل های  و 
صورت  مکتوب  طور  به  و  شده  برنامه ریزی 
اساس  بر  اجرایی  روش های  می گیرد. 
مدیریت  خواسته  و  شده  تدوین  استاندارد های 
مجموعه  این  مدیران  است.  کیفیت  تضمین 
کیفیت محصوالت؛  بهبود  راستای  در  معتقدند 
مناسب  ابزار  و  تجهیزات  تهیه  کنار  در  باید 
کارآزموده  انسانی  نیروی  تامین  به  نسبت 
و  کرده  اقدام  کارکنان  آموزشی  نیازهای  و 
با  که  واحدهایی  کارکنان  اطالعات  ارتقای 
طریق  از  را  هستند  ارتباط  در  کیفیت  تضمین 
دهند. قرار  خود  فعالیت های  آموزش؛ سرلوحه 
شرکت  کارکنان  و  مدیران  همه  بنابراین 
استقرار  و  اجرا  جهت  هستند  موظف  پرنیا 
کوشش  مدیریت  کیفیت  تضمین  سیستم 
در  اصلی  نقش  مدیرعامل  راستا  این  در  کنند. 
این امر داشته و از طریق مدیران نظارت الزم 

تقدیر از سه برگزیده در بخش صنایع نساجی
گزارشی از مراسم روز صنعت و معدن استان قزوین

گـزارش

به گزارش ماهنامه »صنعت نساجی و پوشاک«، مراسم روز صنعت و معدن استان قزوین، در تاریخ 30 تیرماه 1397 
با حضور دکتر قبادیان معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ عبدالمحمد زاهدی استاندار 
اتاق قزوین،  قزوین؛ علی پرزحمت رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان؛ علیرضا کشاورز قاسمی رییس 
نمایندگان استان قزوین در مجلس و جمعی از مدیران، دست اندرکاران و فعاالن اقتصادی این استان، برگزار گردید. 
در این مراسم، از سه مدیر و پیشکسوت فعال در حوزه صنایع نساجی نیز با اهدای لوح و تندیس تقدیر به عمل آمد 
که عبارتند از: حاج غالمرضا نخباف از شرکت پرنیا به عنوان پیشکسوت منتخب صنعت، آقای سیدحسن دسترنج از 
شرکت دسترنج رضابافت به عنوان پیشکسوت منتخب صنعت و آقای محسن آهنگریان از شرکت نفیس نخ به عنوان 

صنعتگر نمونه. در ادامه، توجه خوانندگان گرامی را به گزارشی در همین رابطه جلب می نماییم.
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محصوالت  کیفیت  بر  موثر  فعالیت های  در  را 
سالی   35 طی  می آورد.  عمل  به  تولیدی 
می گذرد؛  شرکت  این  مستمر  فعالیت  از  که 
پتوهای  تامین کننده  تنها  عنوان  به  توانسته 
کشور  انتظامی  و  نظامی  ارگان های  کلیه 
نیروی  ارتش،  دریایی،  هوایی،  نیروی  از  اعم 
چندین  و  معرفی شود  زندان  و  سپاه  انتظامی، 
واحد  نیز  و  برتر  صادرکننده  عنوان  به  بار 
روابط  نمونه  واحد  همچنین  و  صنعتی  نمونه 

کار از سوی وزارت کار شناخته شود.
جهانی  استاندارهای  کسب  با  پرنیا   شرکت 
عقد  با  و  کاال  کیفیت  تضمین  و  کنترل 

و  خودروسازی  شرکت  با  بزرگ  قراردادهای 
محصوالت  زنجیره ای،  و  بزرگ  فروشگاه های 
نقاط  اقصی  به  کیفیت  باالترین  با  را  خود 
ارز  بی رویه  خروج  از  و  می کند  ارسال  کشور 
با  توفیقات  این  می نماید.  جلوگیری  کشور  از 
نخباف  غالمرضا  آقا  حاج  شبانه روزی  زحمات 
استمرار  جهت  بود  شایسته  و  امده  دست  به 
و  تولید  سال  در  بزرگ  کارآفرینی  حضور 
حمایت از کاالی ایرانی تقدیر و تشکر درخور 
گیرد.  نمونه صورت  صنعتگر  عنوان  به  ایشان 
لذا در هفته صنعت، معدن و تجارت به عنوان 
معرفی  استانی  نمونه  پیشکسوت  و  کارآفرین 

و طرح توسعه شرکت »اعالریس« با مدیریت 
خانم »شانه ساززاده« با اهدای لوح و تندیس 
مورد حمایت و تقدیر مهندس زاهدی استاندار 
مجلس  در  استان  نمایندگان  و  قزوین  استان 
صنعت،  محترم  کل  مدیر  و  اسالمی  شورای 
قرار  کشوری  مسئوالن  و  تجارت  و  معدن 

گرفت.

موفق ترین  از  رضابافت  دسترنج   *
واحدهای  نساجی کشور 

* تقدیر از آقای حسن فلک فرسایی 
صنعت  پیشکسوت  عنوان  به 

عنوان  به  رضابافت  دسترنج  شرکت 
با  کشور  نساجی  صنعت  واحد  موفق ترین 
دیگر  بار  خود  استاندارد  و  باکیفیت  تولیدات 
تولیدی  واحد  این  تا  کرد  مجاب  را  مسئوالن 
موفق را به عنوان واحد نمونه صنعتی انتخاب 
سال ها  این  در  که  رضابافت  دسترنج  کنند. 
آقای  تدابیر  با  و  سیر صعودی در پیش گرفته 
مسیر  در  خود  باتدبیر  مدیرعامل  فلک فرسایی 
تکرار  با  می کند؛  حرکت  شتاب  با  پیشرفت 
عنوانی  چنین  لیاقت  داد  نشان  خود  موفقیت 
عمل  در  را  مسئوالن  اعتماد  جواب  و  دارد  را 
تندیس  و  لوح  همایش  این  در  داد.  خوبی  به 
نمونه  صنعتی  واحد  و  صنعت  پیشکسوت 
نماینده  به  فلک فرسایی  مهندس  غیاب  در 

اهدا شد. شرکت 
که  صنعت  مجرب  مرد  فلک فرسایی 
این  اختیار  در  را  خود  ساله  چندین  تجربه 
افتخار  این  کسب  پی  در  قرارداده  شرکت 
امروز  فروردین  نامه  هفته  با  گفتگو  در 
گفت:  شرکت  این  فعالیت  تاریخچه  درباره 
با  رضابافت  دسترنج  کارخانجات  شرکت 
)ابریشم  میکروفیالمنتی  نخ های  تولید  هدف 
داد:  ادامه  وی  است.  شده  احداث  مصنوعي( 
نیمه  نخ  تولید  توان  با  شرکت  این  اول  فاز 
)فیالمنتی   )POY( استر  پلي  یافته  آرایش 
از  بهره گیری  با  و  میکروفیالمنتی(  و 

آقایان غالمرضا نخباف، علی پرزحمت، برات قبادیان، عبدالمحمد زاهدی، علیرضا کشاورز

تقدیر از خانم شانه ساززاده،  از شرکت اعالریس

گزارش
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ساخت  ماشین آالت  تکنولوژی  پیشرفته ترین 
باال  با ظرفیت  )BARMAG( و  آلمان  کشور 

به بهره برداری رسیده و در حال تولید است.
فاز  کرد:  اذعان  صنعتی  موفق  مدیر  این 
آن  توسعه  طرح  که  تولیدي  واحد  این  دوم 
اول  فاز  مشابه  ظرفیت  با  اجراست،  حال  در 
)نخ    FDYمیکروفیالمنت نخ  تولید  عالوه  به 
شدن  اضافه  و  اجرا  حال  در  شده(  کشیده 
فلک فرسایی  است.  اولیه  تولید  ظرفیت  به 
مجموعه  این  قسمت های  دیگر  تشریح  در 
کارخانجات  این  تکسچرایزینگ  واحد  گفت: 
با  و  استرچ  پلي استر  نخ  انواع  تولید  توان  با 
کشور  پیشرفته  تکنولوژي  با  و  تولید  13خط 
آلمان)BARMAG(  احداث شده که تاکنون 
و  رسیده  برداري  بهره  به  آن  تولید  خط   ۴
آن  تولید  ظرفیت  به  خط  یک  ماه  چهار  هر 
توجه  با  کرد:  تصریح  وی  مي گردد.  اضافه 
این  میکرو،  نخ  تولید  فرایند  حساسیت  به 
نوسان  بدون  و  دائم  برق  به  نیاز  کارخانجات 
دارد. لذا این مجموعه اقدام به ساخت نیروگاه 
که  است  کرده  مگاوات   ۹ ظرفیت  به  برق 

مي باشد. بهره برداري  حال  در  هم اکنون 
از جمله  افزود:  رضابافت  دسترنج  مدیرعامل 
پروژه  مجموعه،  این  توسعه  طرح هاي  دیگر 
که  مي باشد  مگاواتي   5 برق  نیروگاه  احداث 
زودي  به  و  بوده  اجرا  حال  در  پروژه  این 

فلک فرسایی  رسید.  خواهد  بهره برداري  به 
اظهارکرد: طرح احداث واحد بافندگي گردباف، 
واحد مجزا  دو  در  رومبلي  و  ژاکارد  تخت باف، 
این  گردبافت  واحد  که  شده  هدف گذاري 
کارخانجات در حال تولید آزمایشي است. وی 
کارخانجات  این  تولیدي  محصوالت  گفت: 
واحدهاي  باالدستي  محصوالت  عنوان  به 
پتو،  انواع  ماشیني،  فرش  انواع  تولیدکننده 
انواع  تخت باف،  گردباف،  پارچه هاي  پرده، 
همچنین  و  ورزشي  باکتریال  آنتي  پوشاك 
محصوالت میکروفیالمنت این کارخانجات در 
)علي الخصوص  ظریف  پارچه هاي  انواع  تولید 

مي شود. استفاده  مشکي(  چادر 
خاطرنشان  رضابافت  دسترنج  مدیرعامل 
به روزرساني  راستاي  در  کارخانجات  این  کرد: 
باالتر؛  کیفي  راندمان  و  بهره وري  و  تولیدات 
اقدام به ایجاد واحد تحقیق و توسعه و تجهیز 
در  وی  است.  کرده  واحد  این  آزمایشگاه 
خصوص اشتغال و سرمایه گذاری صورت گرفته 
نفر   378 درحال حاضر  نیز گفت:  واحد  این  در 
که  می کنند  کار  واحد  این  در  مستقیم  به طور 
کارخانه هایی  و  شرکت  نهایی  محصول  اگر 
این  به  نیز  را  می کنند  استفاده  آن  از  که 
نفر در راستای  25هزار  مجموعه اضافه کنیم، 
هستند.  کار  به  مشغول  کارخانه  این  فعالیت 
کیفیت،  اینکه  به  اشاره  با  فلک فرسایی 

کرد:  اظهار  است،  تولیدی  واحد  این  سرلوحه 
که  است  محصوالت  باکیفیت  تولید  ما  افتخار 
منطبق با استانداردهای روز جهان و با رعایت 

می شود. انجام  زیست محیطی  موارد  تمامی 
تجارت  و  معدن  صنعت،  رییس  پرزحمت 
مراسم  این  حاشیه  در  نیز  قزوین  استان 
مشکالت  وجود  با  گفت:  خبرنگاران  به 
دسترنج  شرکت  اقتصادی،  تنگناهای  و 
داده  ادامه  خود  فعالیت  به  بی وقفه  رضابافت 
اراده  این  که  بخشیده  توسعه  را  آن  حتی  و 
مجموعه  این  کارکنان  و  مدیریت  تالش  و 
رضابافت  کرد:  اظهار  وی  است.  ستودنی 
کشور  نساجی  واحدهای  الگوی  به عنوان  باید 
کرد:  خاطرنشان  وی  شود.  مطرح  و  معرفی 
موفقی  مجموعه های  حامی  صنعت،  وزارت 
و  توسعه  منظور  به  رضابافت  دسترنج  چون 

است. تولیدی  فعالیت های  ارتقای 

استاندارد  و  کیفیت  تبلور  نفیس نخ   *
نساجی نوین  تولید  محصوالت  در 

آقای  به  نمونه  صنعتگر  تندیس   *
اهدا شد آهنگریان  محسن 

محصوالت  تولید کننده  نخ  نفیس  شرکت 
و  داد  نشان  خودی  دیگر  بار  نساجی  نوین 
خود  به  را  نمونه صنعتی  واحد  عنوان  توانست 
عرصه  در  خود  توانمندی های  و  اختصاص 

به همگان نشان دهد. را  تولید 
صنعت  روز  همایش  در  و  زمینه  همین  در 
آهنگریان  محسن  قزوین  استان  معدن  و 
صنعتگر  تندیس  و  لوح  نفیس نخ  مدیرعامل 
نمونه را از دستان معاون وزیر صنعت دریافت 
برندی  به  که  پرآوازه  تولیدی  واحد  این  کرد. 
انتخاب  شده  تبدیل  نساجی  زمینه  در  مطرح 
قزوین  استان  صادراتی  نمونه  واحد  عنوان  به 
دارد  کارنامه  در  را  دیگری  متعدد  افتخارات  و 
صنعتی  نمونه  واحد  عنوان  به  انتخاب  با  و 
محصوالت  تولید   در  استاندارد  و  کیفیت  تبلور 
رشد  به  رو  روند  گرفت.  لقب  نساجی  نوین 

آقای سیدحسن دسترنج پیشکسوت منتخب صنعتی استان قزوین

گزارشخبرنامه

سیدحسن دسترنج مدیرعامل کارخانجات دسترنج رضابافت
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به  را  تولیدی  واحد  این  مدیریت،  در  ثبات  و 
کرده  تبدیل  نساجی  زمینه  در  مطرح  برندی 
در  پویا  شرکت  یک  عنوان  به  نخ  نفیس  از  و 

می شود. یاد  و صنعتگران  مسئوالن  میان 
شرکت  3هزار  میان  در  نخ  نفیس  انتخاب 
صنعتی  نمونه  واحد  عنوان  به  صنعتی  فعال 
مدیرعامل  آهنگریان  مهندس  تا  شد  دلیلی 
هم کالم  ما  با  همایش  این  حاشیه  در  شرکت 
اینکه  بیان  با  گفتگو  این  در  آهنگریان  شود. 
نخ  انواع  تولید  هدف  با  نخ  نفیس  شرکت 
از  وسیعی  طیف  تامین  و  پلی استر  فیالمنت 
به   1382 خرداد   28 در  مصرف کنندگان  نیاز 
محور  شرکت  این  گفت:  رسید،  بهره برداری 
محصوالتی  تولید  را  خود  فعالیت های  تمامی 
موفقیت  تضمین  جهت  باال  تنوع  و  کیفیت  با 
بر  و  داد  قرار  پایین دستی  صنایع  و  بافندگان 
سیستم های  بستن  کار  به  با  اساس  همین 
 BSM و   CSM و   EFQM نظیر  مدیریتی 
باال  انعطاف  قابلیت  با  پویا  سازمانی   ESM و 
آورد.  پدید  مشتریان  رضایت  کسب  برای 
محصوالت  شاخص ترین  به  همچنین  وی 
و  کرد  اشاره   نفیس  نخ  شرکت  تولیدی 
به دنبال  همواره  شرکت  مجرب  کادر  گفت: 
است  باکیفیت  محصوالت  تولید  در  نوآوری 

و امروز با استفاده از همین تجربه توانسته ایم 
نخ  و  آنتی باکتریال  نخ  نظیر  محصوالتی 
استفاده  قطارها  و  هواپیماها  در  که  کندسوز 

بازار عرضه کنیم. می شود را تولید و به 
مدیرعامل نفیس نخ گریزی هم به افتخارات 
به  انتخاب  گفت:  و  زد  شرکت  این  متعدد 
 ۹3 سال  کشوری  نمونه  صادرکننده  عنوان 
صنعتی  واحد  معادن،  و  صنایع  وزارت  از 
معادن،  و  صنایع  وزارت  از   86 سال  نمونه 
و  صنعت  بانک  سوی  از  نمونه  منتخب  واحد 
وزارت  سوی  از  کشوری  نمونه  واحد  معدن، 
معدن،  و  صنعت  وزارت  توسط  تقدیر  کار، 
وزارت  از  نمونه  کارفرمای  عنوان  به  انتخاب 
تولید  اتحادیه  از  نمونه  صنعتی  واحد  کشور، 
واحد  ایران،  پوشاك  و  نساجی  صادرات  و 
استاندارد،  اداره  از  استاندارد  تولیدی  منتخب 
محصوالت  برای  استاندارد  گواهینامه  کسب 
اسالمی  جمهوری  استاندارد  اداره  از  مختلف 
نمونه  صنعتی  واحد  عنوان  به  انتخاب  ایران، 
سال۹6  در  قزوین  استان  نمونه  کارفرمای  و 
همه افتخاراتی است که نفیس نخ را به نامی 
درخشان در عرصه نساجی تبدیل کرده است.
این مدیر موفق اضافه کرد: مجموعه نفیس نخ 
نیاز حال و آینده  در تالش است تا با شناسایی 

امکانات  و  دانش  از  بهره گیری  با  و  مشتریان 
پودی  و  تار  تامین  به  اقدام  روز،  سخت افزاری 
مستحکم و رنگی ماندگار کند و به حتم در این 
برنامه های  چاشنی  برتر  کیفیت  و  نوآوری  راه 
را  خود  ماموریت  آهنگریان  بود.  خواهد  ما 
جهت  باال  تنوع  و  کیفیت  با  محصوالتی  تولید 
پایین دستی  و صنایع  بافندگان  موفقیت  تضمین 
عنوان و خاطرنشان کرد: عالوه بر تامین نیازهای 
راهی  را  خود  محصوالت  داخلی،  مشتریان 
بازارهای آسیایی و اروپایی کرده ایم. وی با اشاره 
از  »حمایت  شعارسال  به  شرکت  این  توجه  به 
باکیفیت  محصول  تولید  افزود:  ایرانی«  کاالی 
این  مدیران  اصلی  اولویت های  از  یکی  ایرانی 
تمام  فعالیت؛  ابتدای  از  ما  و  است  مجموعه 
تالش  خود را برای تولید یک محصول باکیفیت 
ایرانی به کار گرفتیم و خوشبختانه امروز اعتماد 
مصرف کنندگان نسبت به تولیدات ما باعث شده 

تا همچنان در این مسیر گام برداریم.
آهنگریان رمز موفقیت این شرکت را بهره مندی 
از کارکنان مسئولیت پذیر و با  دانش در مجموعه 
مدیریتی اش دانست و اظهار داشت: حضور 600 
در  کافی  تجربه  و  تخصص  که  همکاری  نفر 
زمینه فعالیت های مرتبط با صنعت نساجی دارند، 
باعث شده تا روند رشد و توسعه محصوالت ما؛ 
ما  تولیدات  و  بگیرد  خود  به  دوچندان  سرعتی 
برخوردار  نیک  نامی  از  مصرف کنندگان  بین  در 
باشد. وی چشم انداز نفیس نخ را تداوم حرکت در 
راستای جلب رضایت ذی نفعان بیان کرد و افزود: 
امیدواریم از این طریق بتوانیم بیش از 80 درصد 
کارکنان،  مشتریان،  از  اعم  ذی نفعان  رضایت 
را به دست  تامین کنندگان و جامعه  سهام داران، 
بیاوریم تا نفیس   نخ به شرکتی پیشرو در عرصه 

مشتری مداری تبدیل شود.
اهداف  از  یکی  داشت:  اظهار  نخ  نفیس   مدیر 
با  بی شک  و  است  هدف  بازار  توسعه  شرکت، 
تولید محصوالت باکیفیت می توانیم تا حد زیادی 
این چشم انداز را به مرحله اجرا برسانیم و از این 
می توانیم  جامعه  رضایت  جلب  عالوه  بر  طریق 

نام محصوالت ایرانی را به دنیا معرفی کنیم.

محسن آهنگریان در حال دریافت تندیس صنعتگر نمونه

گزارش
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گزارشخبرنامه

بهره برداری از پیشرفته ترین سالن ریسندگی کشور
در روز والدت امام رضا )ع( و با حضور جمعی از مسئوالن استانی انجام گرفت:

پیشـرفته ترین سـالن ریسـندگی ایـران متعلق به شـرکت تولیدی 
و صنعتـی رسـول اصفهـان )قالـی سـلیمان( در روز والدت حضرت 
امـام رضـا )ع( بـه بهره برداری رسـید. مراسـم بهره بـرداری از این 
سـالن ریسـندگی با حضور جنـاب آقای دکتـر مهرعلیزاده اسـتاندار 
محتـرم اسـتان اصفهـان، حـاج آقا موسـوی الرگانی نماینـده مردم 
دکتـر  آقـای  جنـاب  اسـالمی،  شـورای  مجلـس  در  فالورجـان 
حسـین زاده مدیرعامـل محتـرم و اعضـای محتـرم هیئـت مدیـره 
بانـک ملـی ایـران و همچنین مسـئولین اقتصـادی گرانقدر اسـتان 
اصفهـان، کارآفرینـان و تولیـد کننـدگان عزیز ایران برگـزار گردید. 
پـروژه مذکـور بـا اشـتغال زایی  بـرای 200 نفـر، امـکان تولیـد نخ 
را  بـه سـایر کشـورها  آن  باکیفیـت و صـادرات  ظریـف و فـرش 

فراهم سـاخته اسـت.   
شـرکت  مدیـره  هیئـت  رئیـس  منـزوی زاده  غالمرضـا  حـاج 
ایـن  در  سـلیمان(  )قالـی  اصفهـان  رسـول  صنعتـی  و  تولیـدی 

مراسـم، از حمایـت بانـک ملی ایـران از این پـروژه مهم و ارزآور 
ظـرف مـدت کوتـاه ۴0 روزه تقدیـر کردنـد. جناب آقـای مهندس 
سـعید منـزوی زاده مدیرعامـل شـرکت نیـز در این مراسـم با ارائه 
گزارشـی از ایـن پـروژه گفـت: بانک ملـی ایران همانند ۴0 سـال 
اخیـر یـار و یـاور مـا در تمامـی امور بـوده که جـای تقدیـر دارد. 
وی افـزود: ماشـین آالت خریداری شـده در ایـن خـط تولیـدی، از 
بهتریـن برندهـای روز جهـان اسـت و بـا فعـال شـدن ایـن خط، 
ظرفیـت تولیـد نـخ کارخانـه بـه 20 تـن در روز می رسـد. عـالوه 
بـر ایـن، بـا تولیـد دو نـوع نـخ، از واردات نـخ از خـارج جلوگیری 
می شـود. همچنیـن آقـای منـزوی زاده از تمامی مدیران و پرسـنل 
شـرکت تشـکر و از فعـاالن مشـارکت کننده در رونـد ایـن پـروژه 

فاخـر بـا ارائـه لـوح تقدیـر، قدردانـی نمودند. 
ایـن  در  نیـز  اصفهـان  اسـتاندار  مهرعلیـزاده  محسـن  دکتـر 
مراسـم ضمـن تقدیـر از مالکان شـرکت رسـول اصفهان بـه دلیل 

بهره برداری از سالن پیشرفته ریسندگی شرکت رسول اصفهان، 1397/5/3
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گزارش

اشـتغال زایی در ایـن پـروژه، از بانـک ملـی ایـران نیـز بـه جهت 
حمایـت از ایـن طـرح تشـکر کـرد و گفـت: کاری که بانـک ملی 
ایـران کـرد فراتـر از وظیفـه اداری و بسـیار ارزشـمند بـود کـه 
ظـرف ۴0 روز ایـن پـروژه را در منطقـه محـروم شـرق اصفهـان 

کرد. مالـی  تامیـن 
آقـای موسـوی الرگانـی نیز در ادامه مراسـم از شـرکت رسـول 
اصفهـان بـه دلیـل ادامـه تولیـد در ایـن شـرایط سـخت، تشـکر 

مهـم  آثـار  از  یکـی  را  پـروژه  ایـن  اشـتغال زایی  و  نمـود  ویـژه 
حمایـت بانـک ملـی ایـران دانسـت و بابت ایـن موضـوع از بانک 

کرد. تقدیـر  ملـی 
گفتنی اسـت در پایان مراسـم، لوح تقدیر شـرکت قالی سـلیمان 
بـه مدیرعامـل بانـک ملـی ایـران و همچنیـن تابلو فرشـی با آرم 
بانـک ملـی ایـران از سـوی شـرکت تولیـدی و صنعتـی رسـول 

اصفهـان )قالـی سـلیمان( بـه مـوزه بانـک ملـی ایران اهدا شـد.

آقایان سهل آبادی، مهرعلیزاده، کریمی، حسین زاده، منزوی زاده

آقایان غالمرضا منزوی زاده، حجت االسالم موسوی الرگانی، حسین زاده
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روز یکشـنبه 28 مردادماه 13۹7 جلسـه ماهانه 
کمیسـیون صنایـع اتـاق ایـران بـا حضـور جمع 
کثیـری از فعـاالن اقتصـادی از جملـه تعـدادی 
از تولیدکننـدگان و فعـاالن صنایـع نسـاجی، و 
بـا موضـوع »بررسـی و پایش مشـکالت صنایع 
بحـران زده در تولیـد و اشـتغال« برگـزار گردید. 
قـرار بـود در ایـن جلسـه آقـای دکتـر رحمانـی 
قائـم مقـام وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت نیز 
حضـور می یافتند که متاسـفانه این اتفـاق نیفتاد 
و همانطـور کـه دکتـر روغنی رئیس کمیسـیون 
صنایـع اتـاق ایـران نیز تلویحا در جلسـه اشـاره 
کردنـد، عـدم حضـور قائم مقـام محتـرم وزیر را 
می تـوان بـه نداشـتن پاسـخی قانع کننـده برای 
از  اقتصـادی  فعـاالن  گالیه هـای  و  دغدغه هـا 

جانب ایشـان نسـبت داد.
بررسـی تبعـات ناشـی از ممنـوع شـدن برخی 
کاالهـای صادراتـی، ارائـه نقطه نظـرات فعاالن 
ارزی  جدیـد  سیاسـت  خصـوص  در  اقتصـادی 
نقـش بخـش خصوصـی در  افزایـش سـهم  و 
شـوراهای مشـورتی، از مهم تریـن مباحثـی بود 
کـه در نشسـت مردادماه کمیسـیون صنایع اتاق 
ایـران مطـرح و بررسـی شـد. همچنین بـا توجه 
بـه طـرح مباحثـی در زمینه اصـالح رویه صدور 
کارت هـای بازرگانـی توسـط دولـت، جمعـی از 
فعـاالن اقتصـادی حاضـر در نشسـت پیشـنهاد 
کردنـد که تعـداد دارندگان کارت هـای بازرگانی 
بـا محوریت صنعتی توسـط اتـاق بازرگانی احصا 
شـود و طومـاری جهـت حمایـت از دارنـدگان 
گـردد  تهیـه  صنعتـی  بازرگانـی  کارت هـای 
چراکـه این گـروه از فعـاالن اقتصـادی، نیازمند 
واردات و صـادرات بـرای تـداوم کسـب و کار و 

هسـتند  خـود  تولیدی-صنعتـی  فعالیت هـای 
و حسـاب آنهـا بایـد از واردکننـدگان کاالهـای 
مصرفـی و نیـز برخـی سوء اسـتفاده کنندگان از 

کارت هـای بازرگانـی، جدا شـود.
کمیسـیون  رئیـس  روغنـی  ابوالفضـل  دکتـر 
مباحـث  بـا  ارتبـاط  در  ایـران  اتـاق  صنایـع 
گفـت:  کمیسـیون  نشسـت  در  شـده  مطـرح 
در  دولـت  غیرکارشناسـی  تصمیمـات  بررسـی 
صـادرات  از  جلوگیـری  و  صـادرات  خصـوص 
لبنیـات، کاغـذ و  از محصـوالت ماننـد  برخـی 
در  کـه  بـود  موضوعاتـی  مهم تریـن  و...  بـرق 
نشسـت این مـاه به آن پرداخته شـد. بـه اعتقاد 
روغنـی گلپایگانی، حفـظ بازارهـای صادراتی از 
ایجـاد ایـن بازارهـا سـخت تر و نیازمنـد صـرف 
هزینه هـای هنگفتـی اسـت و بـا از دسـت دادن 
بازارهـای هـدف محـال اسـت که بتـوان مجدد 

سـهمی در بازارهـا بـه دسـت آورد. بـر همیـن 
غیرکارشناسـی  تصمیم هـای  اتخـاذ  اسـاس 
می توانـد بـه واحدهـای صنعتی ضربـات مهلک 

و زیـان بـاری وارد  کنـد. 
از  ایـران  اتـاق  صنایـع  کمیسـیون  رئیـس 
مطالعـه کارشناسـی شـده ایـن کمیسـیون بـر 
روی بسـته جدیـد ارزی دولـت خبـر داد و گفت: 
بـا اینکـه اعضای کمیسـیون صنایـع تولیدکننده 
هسـتند و قاعدتـا بایـد طرفـدار ارز آزاد باشـند، 
امـا معتقدیـم که حتـی کاالهای گـروه اول باید 
حـذف شـوند و منابـع ملـی نبایـد بـه صـورت 
اختصـاص  کاالهـا  بـه  دولتـی  ارز  تخصیـص 
پیـدا کننـد. دکتـر روغنـی بـا تأکید بـر مدیریت 
تخصیـص ارز دولتـی گفت: پیشـنهاد مشـخص 
کمیسـیون صنایـع ایـن بوده که برای آن دسـته 
از کاالهایـی کـه ارز ۴200 تومانـی می گیرنـد، 

چالش های چهارگانه صنایع بحران زده
گزارشی از نشست مردادماه کمیسیون صنایع اتاق ایران

گزارشخبرنامه

نیما بصیری ابوالفضل روغنی،  آقایان سیدباقر شریف زاده، 
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گزارش

شـود  محاسـبه  آزادانـه  ارز،  تخصیـص  نحـوه 
و مابه التفـاوت بـر اسـاس سـاختاری کـه بایـد 
نیـاز  کـه  پاییـن  دهک هـای  بـه  شـود  ایجـاد 

ارائه شـود.  دارنـد، 
بـه گفتـه روغنـی گلپایگانـی هرچند بـا ایجاد 
افزایـش  یـا  از تک نرخـی شـدن  ناشـی  تـورم 
نـرخ ارز شـرایط اقتصادی سـختی برای کشـور 
مدیریـت  اآلن  از  بایـد  امـا  می شـود،  ایجـاد 
صـورت بگیـرد تـا بتوانیـم از دوران تحریم هـا 
بـه نحـو مطلـوب عبـور کنیـم. افزایـش سـهم 
نقـش بخـش خصوصـی تـا 30 درصـد همـراه 
بـا قـدرت رای دادن در شـوراهای مشـورتی که 
خـارج از اتـاق ایـران برگـزار می شـود، از دیگـر 
موضوعاتـی بـود که اعضـای کمیسـیون صنایع 

اتـاق ایـران بـر تحقـق آن تأکیـد داشـتند.

بررسی مشکالت چهارگانه صنایع
گفتنـی اسـت بخشـی از نشسـت کمیسـیون 
صنایـع بـه بیـان مشـکالت صنایع بحـران زده 
»مسـائل  »بازرگانـی«،  شـامل  حـوزه   ۴ در 
و  »مالـی  و  »صادراتـی«  گمرکـی«، 
شـریف  سـیدباقر  دکتـر  توسـط  تسـهیالت«، 
اتـاق  صنایـع  کمیسـیون  رئیـس  نایـب  زاده 
صنایـع  مدیـران  انجمـن  رئیـس  و  ایـران 

داشـت. اختصـاص  شـرقی  آذربایجـان 
دکتـر شـریف زاده در ابتـدای سـخنان خـود 
گفـت: علیرغـم برخـی موفقیت هـای اقتصادی 
ایـران در سـال های اخیـر، کمـاکان چالش های 
می کننـد  تهدیـد  را  کشـور  اقتصـاد  بسـیاری 
کـه بـه عنـوان چالش هـای صنعـت در سـطح 
اقتصـاد کالن تعریـف می شـوند. بـا توجـه بـه 
وضعیـت صنایـع، بـاال بـودن نـرخ بیـکاری و 
جـوان بـودن جمعیت ایـران دولت بر آن شـد تا 
بـرای کاهـش مشـکل بیکاری اقـدام بـه اتخاذ 
سیاسـت ها  ایـن  و  نمایـد  مالـی  سیاسـت های 
اگرچـه توانایی تعدیل مشـکل بیکاری را داشـت 
امـا آثـار تورمـی ایـن سیاسـت ها را هـم باید در 

داشـت.  نظر 
بـه گفتـه شـریف زاده، بـا وجـود سـهم 2.2۹ 
 18.5 و همچنیـن  معـدن  و  درصـدی صنعـت 
درصـدی بخـش صنعـت از تولید داخلی کشـور 
)بـر اسـاس داده هـای مرکـز آمـار در شـهریور 
13۹5(، اهمیـت ایـن بخش، بیش از رقم سـهم 
آن در اقتصـاد ملـی اسـت. بـه عبـارت دیگـر، 
ارتبـاط زیـادی کـه بیـن بخـش صنعت و سـایر 
بخش هـای اقتصـاد ملـی وجـود دارد، اهمیـت 
ایـن بخـش را افزایش می دهد. ارتباطات پسـین 
و پیشـین بخش هـای مختلف صنعتـی و معدنی 

بـا یکدیگـر و نیز با سـایر بخش هـای اقتصادی 
از جملـه کشـاورزی، نفـت و انرژی و سـاختمان 
سـبب شـده که قلمـرو فعالیت بخـش صنعت و 

اثرگـذاری آن فراتر باشـد. 
شـریف زاده افـزود: آمارهـا و نتایـج مطالعـات 
حاکـی از آن اسـت کـه در سـال های پـس از 
از  اعمـال تحریم هـا، وضعیـت صنعـت کشـور 
شـرایط مناسـبی برخـوردار نبـوده و در بسـیاری 
شـاهد  تحریـم،  اعمـال  از  پـس  سـال های  از 
رشـد منفـی در ایـن بخـش بوده ایـم. امـا رشـد 
اقتصـادی بخـش صنعت پـس از اجـرای برجام 
بـا رفـع تدریجـی محدودیت هـای  و همزمـان 
رشـدی  بـه  رو  رونـد  از  اقتصـادی،  بانکـی 
برخـوردار شـد. با وجـود این باید اذعـان کرد در 
سـال 13۹۴ و بـه دلیـل رکود در بخـش تقاضا، 

مجـددا رشـد ایـن بخـش منفـی شـد. 
فعلـی  وضعیـت  تشـریح  در  شـریف زاده 
واحدهـای صنعتـی گفت: باال بـودن قیمت مواد 
اولیـه طـی روزهـای گذشـته، مشـکالت زیادی 
را بـرای صنایـع بـه وجـود آورده و گزارش های 
تولیدکننـدگان صنعـت حاکـی از ایـن اسـت که 
اتفـاق باعـث شـده تـا رکـود در صنایـع  ایـن 
عمیق تـر شـده و کارگـران زیـادی در آسـتانه 
بیـکاری قـرار بگیرنـد؛ آن هـم در شـرایطی که 
کشـور نیاز بـه اشـتغال دارد. مدیـران واحدهای 
وضعیـت  ایـن  اگـر  می کننـد  ادعـا  تولیـدی 
ادامـه پیـدا کنـد قطعـا سـال ۹7 سـالی بسـیار 
سـخت تر از ۹6 خواهـد بـود و ایـن مشـکالت 
برطـرف نمی شـود مگـر بـا تغییـرات فـوری در 
سیاسـت گذاری دولـت و توجه به اشـتغال فعلی. 
صحبت هـای  ادامـه  در  زاده  شـریف  دکتـر 
خـود، در گزارشـی مختصـر چالش هـای پیـش 
و  بازرگانـی  بخش هـای  در  را  صنعـت  روی 
از  مالـی،  مسـائل گمرکـی، صـادرات و بحـث 
داد و  قـرار  بررسـی  جنبه هـای مختلـف مـورد 
همچنیـن توصیه هـای سیاسـتی و راهکارهـای 
بـرون رفـت از ایـن چالش هـا را نیـز ارائـه نمود 
کـه جمع بنـدی مـوارد مطرح شـده، در جـدول 

پیوسـت آمـده اسـت.
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گزارشخبرنامه

توصیه های سیاستی و راهکارهامالی و تسهیالتصادراتبازرگانی و مسائل گمرکی

• مشکل تامین ارز و نحوه اولویت بندي اعالم شده 	
توسط دولت جهت تخصیص ارز است که بعضي 
از صنایع و واحدهاي تولیدي به اشتباه در اولویت 
که  است  این  نیازمند  و  گرفته  اند  قرار  دوم  گروه 

تجدید نظر در این بخش صورت گیرد.
• مصداق بارز مشکل فوق  الذکر بحث دیگر ترخیص 	

بانک  تعهد  بدون  وصولي  برات  اساس  بر  کاالها 
است که در واقع مشکل ترخیص بدون اسناد است.

• اشاره به اینکه از زمان راه اندازي سامانه نیما هزینه 	
دموراژ و انبارداري واحدهاي تولیدي به جهت عدم 

تخصیص ارز افزایش یافته است.
• جداسازي تعرفه  ها و اولویت بندي کاالهاي جهت 	

تخصیص ارز در سامانه نیما
• وجود مشکالت عمده در سامانه جامع گمرکي که 	

فرآیندهاي گمرکي  این سامانه  راه اندازي  علیرغم 
کوتاه تر نشده است.

• تعیین 	 جمله  از  گمرکي  جامع  سامانه  مشکالت 
ارزش،  تعیین  براي   tsc سامانه  سبز،  مسیر 
هنگام  سفارش  ثبت  خطاي  مجاري،  کارشناس 

اظهار کاال و وجود کد رهگیري در سیستم
• با سرور 	 زیرساخت هاي شفاف سازي  کلي  به طور 

ضعیف سامانه جامع گمرکي قابل اعمال نیست.
• دارو 	 و  اساسي  کاالهاي  به  ارز  اینکه  به  اشاره 

تخصیص یابد و براي بقیه کاالها سوبسید ارزي به 
واحدهاي تولیدي داده شود.

• زمان ترخیص کاالهاي وارداتي که بنا بر اظهارات 	
متعدد مسئوالن گمرك ایران از 26 روز به 3 روز 
به واسطه راه اندازي سامانه جامع گمرکي کاهش 

پیدا کرده است صحت ندارد.
• کتاب 	  80 فصل  تا   tsc سامانه  اینکه  به  اشاره 

و  دهد  مي   پوشش  را  واردات  و  مقررات صادرات 
براي تعیین ارزش کاال براي فصل ۹8 کتاب باید 

مراجعه حضوري انجام شود.
• شرط مسیر سبز شدن در گمرك این است که ۴ 	

میلیون دالر واردات یا 2 میلیون دالر صادرات باشد 
و  ندارند  تولیدي  واحدهاي  اکثر  را  شرط  این  که 
این موضوع شامل شرکت هاي بزرگ است و عمال 
مالي  گردش  که  خوش حساب  تولیدي  واحدهاي 

کمتري دارند مشمول این قاعده نمي  شوند. 

• تشکیل 	 در  صنعت  پایین  سهم 
سرمایه ثابت کل،

• کل 	 بهره وری  سهم  کاهش 
عوامل در رشد صنعتی،

• اتکای بسیار باالی رشد تولیدات 	
صنعتی به بازار مصرف داخلی،

• بازارهای 	 در  پایین  نفوذ  قابلیت 
سیاست های  دلیل  به  خارجی 
روابط  فقدان  و  نامناسب  ارزی 

مطلوب بین المللی،
• توسعه  	 زمینه های  بودن  پایین 

قابلیت های فناوری روزآمد،
• حاکمیت ساختار شبه انحصاری و 	

نقش محدود بخش خصوصی در 
بنگاه های نسبتا بزرگ،

• سست شدن نسبی زنجیره تامین 	
و عدم توازن منطقه ای،

• نامناسب بودن فضای کسب و کار 	
نتیجه عدم  در  و  رقابت پذیری  و 

جذابیت سرمایه گذاری خارجی،
• کیفیت 	 نسبی  بودن  پایین 

ضعف  و  تولیدی  محصوالت 
استانداردهای  از  برخورداری  در 

بین المللی،
• وجود خام فروشی و صادرات مواد 	

خام صنعتی،
• و 	 اقتصاد  حجم  شدن  کوچک 

میزان  کاهش  با  کشور  تجارت 
تجارت و محدودیت در مبادی و 

مقاصد تجاری،
• ضعف در ارتباطات بین بنگاهی.	
• سرمایه گذاري 	 زماني  محدودیت 

خارجي در ایران
• موانع نظام بانکي	
• عدم امکان تبدیل مستقیم درآمد 	

ناشي از تورم
• موضوع نرخ ارز 	
• موارد اطالع رساني	

• از 	 استفاده  مشکل 
اسنادي،  اعتبارات 
به  و  اعتبار  گشایش 
خدمات  کلي  طور 

بانکي بین المللي
• هزینه هاي 	 افزایش 

ریسک  افزایش  تولید، 
خارجي،  خریدهاي 
از  اولیه  مواد  تامین 

طریق واسطه ها
• حجم معوقات بانکی در 	

اقتصاد ایران
• لزوم خریدها به طریق 	

نقدي
• نرخ ارز	
• بازپرداخت 	 نحوه 

تسهیالت ارزی
• بدهی های 	 بازپرداخت 

معوق و جرایم دیرکرد.

بازبینی برنامه راهبردی تدوین شده ( 1
)استراتژی توسعه صنعتی(

و ( 2 داخلی  گذاری  سرمایه  توسعه 
خارجی

جایگزینی نهادهای رقابتی در حوزه ( 3
تجارت

ارتقای بهره وری عوامل تولید( ۴
و ( 5 سرمایه گذاری  محیط  بهبود 

فضای کسب و کار
هماهنگي و یکپارچه سازي ( 6

سیاست هاي صنعتي و تجاري 
کشور.

هدفمندسازي سیاست هاي ( 7
حمایتي و هدایتي به منظور تقویت 
مزیت هاي نسبي و رقابتي و 

توانمندسازي بخش خصوصي.
کارگیري ( 8 توسعه و ترویج به 

کسب و کار الکترونیکي و تجارت 
الکترونیکي.

ایجاد اشتغال پایدار با توسعه ( ۹
تولیدات صادرات محور.

 مدیریت تنظیم بازار کاال و خدمات ( 10
با نگاه به ظرفیتهاي ملي تولید.

تسهیل و تشویق سرمایه گذاري ( 11  
در بخش هاي داراي مزیت های 

نسبي و رقابتي.
توسعه خوشه هاي صادراتي و ( 12  

صنعتي در سراسر
توسعه فعالیت هاي تحقیق و ( 13  

توسعه به ویژه در صنایع نوین
مهارت هاي ( 1۴ و  دانش  ارتقاي   

توانمندسازي  و  انساني  سرمایه 
فعاالن بخش هاي صنعتي.

 توسعه و تنظیم تعامالت و روابط ( 15
و  کشورها  با  صنعتي  و  تجاري 
تالش  و  بین المللي  سازمان هاي 
در جهت الحاق به سازمان جهاني 

تجارت.
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ارائه بسته جدید ارزی در تاریخ 16 مردادماه 
با  مرکزی،  بانک  کل  رئیس  سوی  از   13۹7
خصوصی  بخش  و  اقتصادی  فعاالن  استقبال 
اجرای  اقتصادی  فعاالن  اکثر  و  شد  همراه 
ضرورتی  به عنوان  را  ارزی  جدید  سیاست های 
اقتصاد  ارز و فضای کلی  بازار  برای ساماندهی 
انتقادات  که  نگذشت  مدتی  اما  کردند.  عنوان 
این  از  بندی  اجرای  به  نسبت  نگرانی ها  و 
ارزی  ما به التفاوت  پرداخت   به  که  جدید  بسته 
گمرك  از  ترخیص  برای  وارداتی  کاالهای 
 5 بند  از  بخشی  در  گرفت.  قوت  دارد،  اشاره 
مصوبه جدید ارزی تاکید شده بود، که سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف 
ابالغ  زمان  تا  که  کاالهایی  کلیه  برای  است 
این تصویب نامه، ارز آنها به صورت بانکی یا در 
سامانه نیما )گروه های کاالیی اول و دوم( تامین 
جز  )به  نپذیرفته،  صورت  آنها  ترخیص  و  شده 
تصویب نامه(، ضمن  این   )1( موضوع  کاالهای 
نرخ  و  پرداخت  زمان  ارز  نرخ  مابه  التفاوت  اخذ 
ارز در بازار در تاریخ ترخیص و با رعایت سایر 
اقدام  ترخیص  مجوز  صدور  به  نسبت  ضوابط، 
کلیه  ارزی،  بسته جدید   5 بند  موجب  به  کنند. 
کاالهایی که پیش از این ارز ۴200 تومانی به 
آنها اختصاص می یافت؛ در صورتی که در بسته 
باشند  نگرفته  قرار  یک  گروه  در  ارزی  جدید 
شده  داده  ارجاع  دوم  بازار  به  آنها  ارز  تامین  و 
نرخ  ما به التفاوت  پرداخت  با  باشد،  مکلف اند 
ترخیص  به  نسبت  روز،  ارز  نرخ  و  دریافتی  ارز 

کاالی خود، اقدام کنند.
به  تولیدکنندگان  و  خصوصی  بخش  متعاقبا 
پرداختند  سیاست  این  منفی  تبعات  تشریح 

اولیه  مواد  که  کردند  درخواست  دولت  از  و 
قرارداد  دارای  تجاری  واحدهای  و  تولیدی 
شوند.  مستثنی  مصوبه  این  از  واحدها  با  معتبر 
در  ایران  اتاق  شافعی،  رئیس  غالمحسین 
در  مذکور  بند  اجرای  که  داد  هشدار  این باره 
را  جبران ناپذیری  فعلی کشور، خسارات   شرایط 
به واحدهای تولیدی و صادراتی تحمیل خواهد 
تاکید  تولیدکنندگان  از  برخی  همچنین  کرد. 
بر  شدت  به  ماده،  این  پیاده سازی  که  کرده اند 
قراردادهای  که  پروژه هایی  تمام شده  هزینه 
تاثیر  شده  منعقد  ارزی  نوسانات  از  پیش  آنها 
این  جبران  برای  هم  قانونی  ابزار  و  می گذارد 
از  بسیاری  آنها  گفته  به  ندارد.  وجود  خسارات 
واحد ها مواد اولیه یا کاالهای مورد نیاز خود را 
به  منظور استفاده در پروژه های طرف قرارداد با 
دستگاه های اجرایی وارد می کنند و قرارداد خود 
زمان  ارز  نرخ  براساس  و  مناقصه  طریق  از  را 

ثبت سفارش، با دولت منعقد کرده اند.
تجار  و  فعاالن  از  بخشی  دیگر  سوی  از 
 ۴200 نرخ  براساس  تعهداتشان  که  معتقدند 
قرارداد  همان  طبق  باید  و  شده  انجام  تومانی 
عمل کنند چون طرف قرارداد یعنی کسانی که 
قیمت ها  تغییر  کرده،  خریداری  آنها  از  را  کاال 
را نمی پذیرد. در ادامه همین واکنش ها،  مسعود 
به  نامه ای  طی  تهران  اتاق  خوانساری،  رئیس 
رئیس جمهوری پیشنهاداتی را برای اصالح بند 
تهران  اتاق  رئیس  نوشت.  ارزی  این مصوبه   5
روزگذشته  چند  طی  است:  آورده  نامه  این  در 
به خصوص  و  اقتصادی  فعاالن  از  بخشی 
زیادی  بسیار  مشکالت  با  تولیدی  واحدهای 
شده اند.  مواجه   گمرك  از  کاال  ترخیص  برای 

براساس آنچه دولت اعالم کرده تمام کاالهایی 
که از 16/ 5/ ۹7 از گمرکات ترخیص نشده اند، 
 ۴200 ارز  نرخ  مابه التفاوت  باید  پس  این  از 
این  کنند.  پرداخت  را  دوم  بازار  نرخ  و  تومانی 
درحالی است که بخش مهمی از این واردات به 
اولیه  مواد  و  ماشین آالت  سرمایه ای،  کاالهای 
هم  دولت  اقدام  این  است.  مربوط  کارخانه ها 
موجب آشفتگی در گمرکات برای تعیین و شیوه 
ترخیص کاال شده و از آن بدتر اینکه واحدهای 
نقدینگی  تامین  جدی  مشکل  با  را  صنعتی 
ممکن  خوانساری  گفته  به  ساخته است.  مواجه 
به  موفق  مختلف  دالیل  به  کاال  صاحب  است 
ترخیص از گمرك نشده باشد و حاال با مصوبه 
جدیدی مواجه است که عمال هزینه های تولید 
را به میزان دو برابر افزایش می دهد. این اقدام 
دولت خالف موازین اقتصادی و منطقی است.

ممکن  که  دیگری  گروه  مقابل  سوی  در 
به  تنها  کرده باشند،  وارد  را  کاال  همان  است 
دلیل یک روز فاصله ترخیص از سوبسید دولت 
نوشته  نامه  این  ادامه  در  او  شده اند.  بهره مند 
است  این  خصوصی  بخش  پیشنهاد  است: 
سازمان  قیمت  تعیین  و  کنترل  نظام  اوال  که 
حمایت به عنوان تعیین کننده قیمت فروش کاال 
که  باشد  کاالها  از  دسته  آن  به  منحصر  فقط 
ارز  با  اولیه یا محصول نهایی وارداتی آن  مواد 
بانکی خریداری و به کشور وارد شود و ثانیا در 
تولیدی،  واحدهای  نقدینگی  توان  بهبود  جهت 
ارز  محل  از  که  مذکور  واحدهای  از  دسته  آن 
بانکی و تا تاریخ صدور مصوبه موفق به دریافت 
شمول  از  شده اند  مرکزی  بانک  از  تخصیص 
پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به سازمان حمایت 

چه گروه های از پرداخت مابه التفاوت معاف هستند؟
نگرانی بخش خصوصی از مصوبه پرداخت مابه التفاوت ارزی

گزارش

شهریور 97، شمــــاره 292 صنعت نساجی و پوشاک26



گزارشخبرنامه

اتاق تهران تصریح می کند  معاف شوند. رئیس 
خوردن  برهم  باعث  تنها  نه  داده  رخ  آنچه  که 
ثبات که نوعی اخالل در فرآیندهای اقتصادی 
دستورالعمل هایی  چنین  صدور  متاسفانه  است. 
کشور  اقتصاد  پیش بینی پذیری  تا  شده  موجب 
با  که  کرد  امیدواری  اظهار  وی  برود.  بین  از 
هماهنگی بیشتر میان دولت و بخش خصوصی، 
تولید  فضای  برای  مخرب  و  ناگهانی  اقدامات 

متوقف شود.
انتقادات، وزیر صنعت، معدن و  این  به دنبال 
تجارت از ارائه پیشنهادی به هیئت وزیران، خبر 
و  تجهیزات،  ماشین آالت  آن  اساس  بر  که  داد 
تعیین  با لحاظ کردن ضوابط  بتوانند  اولیه  مواد 
از  و  معاف  ارزی  ما به التفاوت  پرداخت  از  شده، 
شریعتمداری  گفته  به  شوند.  ترخیص  گمرك 
را  مشکالتی  ارزی،  جدید  بسته   5 بند  موضوع 
است  کرده  ایجاد  تولیدکنندگان  از  برخی  برای 
وزیران  هیئت  به  را  پیشنهادی  همین  برای  و 
که  کسانی  تمامی  آن  طبق  که  کردیم  ارائه 
وارداتشان به گمرکات رسیده و موضوع واردات 
با  است،  تولید  ماشین آالت  و  تجهیزات  آنها، 
بتوانند  از وزارتخانه تولیدی مربوط  اخذ گواهی 
ترخیص  به  نسبت  و  کنند  مراجعه  گمرکات  به 
کاالهایشان اقدام کنند.  شریعتمداری همچنین 
درباره معافیت پرداخت مابه التفاوت ارزی برای 
و  اولیه  مواد  که  است  داده  توضیح  اولیه  مواد 
دسته  آن  برای  تولید  خط  نیاز  مورد  ملزومات 
ارز  با  آنها  نهایی  واردکنندگانی که محصول  از 
اسم  و  می شود  عرضه  بازار  به  تومانی   ۴200
کنترل  تحت  یک  گروه  کاالهای  جزو  آنها 
با دریافت گواهی  نیز مجاز هستند  دولت است 
از وزارتخانه ذی ربط، به گمرکات مراجعه کنند 
و بدون پرداخت مابه التفاوت، نسبت به ترخیص 
معافیت  این  نهایت  در  کنند.  اقدام  کاالیشان 
رسیده  تصویب  به  کاالها  از  دسته  این  برای 
اعالم  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  و  است 
خط  ملزومات  و  اولیه  مواد  تمامی  است  کرده 
ارز  با  آنها  نهایی  تولید،  کاالهایی که محصول 
۴200 تومانی وارد بازار می َشود می توانند بدون 
ترخیص  به  نسبت  ارزی  ما به التفاوت  پرداخت 

ارزی  بند 5  از  تا عمال  اقدام کنند  کاالهایشان 
معاف شوند.

بند 5 مصوبه ارزی دولت اصالح شد
و  اعتراضات  این  از  بعد  روز  چند  گفتنی 
انتقادات، موضوع بند 5 مصوبه ارزی، در جلسه 
هیئت دولت اصالح شد و اکنون مصوبه جدید 
وارداتی در  تکلیف کاالهای  تعیین  برای  دولت 
ابالغ شده  ارزی  خصوص پرداخت مابه التفاوت 
وزیران،  هیئت  جدید  مصوبه  اساس  بر  است. 
خطوط  یدکی  قطعات  تجهیزات،  ماشین آالت، 
تولید  خط  مصرفی  و  شیمیایی  مواد  و  تولید 
دستگاه های  از  هریک  با  مرتبط  طرح های  و 
مواد  ذی ربط،  وزارتخانه  تشخیص  با  اجرایی 
که  نیاز  مورد  ملزومات  و  قطعات  وارداتی  اولیه 
محصول نهایی آن با نرخ ارز رسمی قیمت گذاری 
اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و  می شود و مواد 
قطعات لوازم  یدکی و ملزومات آن به تشخیص 
مابه التفاوت  پرداخت  از  ذی ربط  وزارتخانه های 
معاف هستند. متن کامل مصوبه اصالحی دولت 
به  ارزی  سیاست های  جدید  بسته   5 بند  برای 

این شرح است:
به   2۴/05/13۹7 جلسه  در  هیئت وزیران 
قانون  هشتم  و  سی  و  یک صد  اصل  استناد 
اساسی جمهوری اسالمی ایران، تبصره 3 ماده 
مصوب  ارز-  کاال   قاچاق  با  مبارزه  قانون   7
13۹2- و مصوبه جلسه 13/05/13۹7 شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی 

و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:
ه   55633 637۹3/ت  شماره  تصویب نامه 
مورخ 16/5/13۹7 به شرح زیر اصالح می شود:

1- بند 5 به شرح زیر اصالح می شود:

گشایش  بابت  ارز  تأمین  که  مواردی  در   -5
حواله  و  اسنادی  برات  ثبت  اسنادی،  اعتبار 
طریق  از   16/05/13۹7 تاریخ  از  پیش  ارزی 
بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولیکن کاالی 
کاالهای  )به جز  است  نگردیده  ترخیص  مربوط 
بانک  فوق الذکر(  تصویب نامه   )1( بند  موضوع 
عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده 

نرخ  مابه التفاوت  پرداخت  پذیرش  بر  مبنی 
ثانویه(  )بازار  بازار  ارز  نرخ  تا  تأمین  زمان  ارز 
هزار  بیست وهشت  معادل  کاال،  ترخیص  زمان 
متناسب  )و  دالر  هر  ازای  به  ریال   )28000(
نسبت به دیگر ارزها( نسبت به صدور اعالمیه 
اسالمی  جمهوری  گمرك  به عنوان  ارز  تأمین 
رفع  نماید.  اقدام  کاال(  ترخیص  )مجوز  ایران 
تعهد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول 
پرداخت  همچنین  و  گمرکی  پروانه  ارائه  به 
واریز  )و  عامل  بانک  به  مذکور  مابه التفاوت 
تا  حداکثر  و  کشور(  کل  خزانه داری  به حساب 

شش ماه از تاریخ ترخیص است.
در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت 
ضمن  باید  عامل  بانک  نماید،  اجتناب  مزبور 
معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، 
اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  به  را  مراتب 
تأمین  و  تخصیص  از  تا  نموده  منعکس  ایران 
اساس  بر  شود.  جلوگیری  آتی  موارد  برای  ارز 
شمول  از  زیر  موارد  دولت،  جدید  مصوبه 

پرداخت مابه التفاوت معاف شد:

یدکی  قطعات  تجهیزات،  ماشین آالت،   -1
مصرفی  و  شیمیایی  مواد  و  تولید  خطوط 
از  هریک  با  مرتبط  طرح های  و  تولید  خط 
وزارتخانه  تشخیص  با  اجرایی  دستگاه های 

ذی ربط.
ملزومات  و  قطعات  وارداتی،  اولیه  مواد   -2
رسمی  ارز  با  آن  نهایی  محصول  که  موردنیاز 
وزارتخانه  تشخیص  با  می شود  قیمت گذاری 

تولیدی ذی ربط.
و  پزشکی  تجهیزات  دارو،  اولیه  مواد   -3
ملزومات  و  پزشکی  تجهیزات  یدکی  قطعات 
ارز رسمی  با  قیمت گذاری  پزشکی که مشمول 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  تشخیص  با  است 

آموزش پزشکی
تبصره- مصوبات قبلی کارگروه موضوع ماده 
ه   55300 ۴353/ت  شماره  تصویب نامه   )1۴(
با  آن،  بعدی  اصالحات  و   22/1/13۹7 مورخ 
خود  قوت  به  همچنان  تصویب نامه  این  ابالغ 

باقی است.
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اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاروزی ایران 
همزمان  ماه 13۹7  مرداد  دوشنبه 22  روز  عصر 
برگزاری  چارچوب  در  تشکل ها«  ملی  »روز  با 
اقتصادی،  تشکل های  ملی  همایش  نخستین 
میزبان 200 تشکل بخش خصوصی بود. در این 
نشست رئیس اتاق بازرگانی ایران، وزیر کشور، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و پزشکیان نایب رئیس 
مجلس و فوالدگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت 
از تولید مجلس حضور داشتند و برای نخستین بار 
از فهرست ملی تشکل ها رونمایی و از پیشکسوتان 
برتر  تشکل های  و  خصوصی  بخش  تشکل های 

کشور تقدیر شد.
غالمحسین شافعی طی سخنانی در این همایش 
گفت: 22 مردادماه در تقویم به عنوان روز تشکل ها و 
مشارکت اجتماعی نام گذاری شده و الزم است این 
روز را گرامی بداریم. رئیس اتاق ایران گفت: ملت 
ایران چه در داخل کشور و چه در خارج بزرگ ترین 
تشکل و سرمایه اجتماعی جامعه محسوب می شوند 

و ما درصورتی که با یکدیگر به همفکری بپردازیم 
بر  کنیم، می توانیم  یکدیگر حرکت  و دوشادوش 
مشکالت فائق آمده و مسیر توسعه را هموار کنیم.

به اعتقاد رئیس اتاق ایران، اقتصاد ایران به رغم 
تمام پتانسیل های بالفعل و بالقوه، کشور همچنان 
درگیر  بسیاری  اقتصادی  مشکالت  و  مسائل  با 
مشکالت  این  از  بخشی  گفت:  شافعی  است. 
جمله  از  کشور  اقتصادی  کالن  شاخص های  به 
سطح پایین سرمایه گذاری و تولید و بخشی هم 
به متناسب نبودن ساختارها و شرایط زیرساختی 

بازمی گردد.
به  اشاره  با  خود  صحبت های  ادامه  در  شافعی 
مشارکت پایین تشکل ها و سازمان های مردم نهاد 
هیچ وقت  که  است  این  واقعیت  کرد:  بیان 
نتوانسته ایم و شاید دقیق تر این باشد که نخواستیم 
تا به مفهوم اصیل مشارکت و همفکری وارد شویم 
کنیم.  درك  را  اجتماعی  سرمایه  این  اهمیت  و 
و  نفت  به  وابستگی  ایران  اتاق  رئیس  اعتقاد  به 

درآمدهای نفتی منجر به بیگانه شدن با واقعیات 
او تصریح کرد:  اقتصادی و اجتماعی شده است. 
نفت و درآمدهای حاصل از آن برایمان در زندگی 
هیچ  عمل  در  که  است  کرده  فراهم  نسبی  رفاه 
زحمتی برای آن نکشیده ایم و به عبارتی مشارکتی 
در آن نداشته ایم تا یاد بگیریم با مشارکت است که 

می توان ثروت خلق کرد.
رئیس اتاق ایران تأکید کرد: زمانی که از تولید و 
حمایت از تولید می گوییم، صرفا ارزش های مادی 
آن مدنظر نیست. یکی از اثرات مهم تولید و جامعه 
تولیدمحور این است که مشارکت معنا و مفهوم 
افراد سازمان  از  زمانی که یک عده  تا  کند.  پیدا 
باهم مشارکت نداشته باشند، تولیدی هم به عمل 
بروز  ارزشمند  نوآوری  و  خالقیت  و  آمد  نخواهد 

نخواهد کرد.
به باور رئیس پارلمان بخش خصوصی با گرد  
است  جامعه  یک  تجربیات  و  دانش  آمدن  هم 
جامعه  آن  اجتماعی  سرمایه   و  واقعی  ثروت  که 
امر بدون فراهم  این  نمود خواهد کرد و تحقق 
آوردن محیط مناسب برای تشکل های اقتصادی 
یکدیگر  با  بتوانند  که  مردمی  انجمن های  و 
گفت وگو و تبادل نظر کنند، شدنی نیست. شافعی 
تأکید کرد: سالیان سال است که به دنبال تحقق 
هستیم،  تولیدمحور  جامعه  و  مقاومتی  اقتصاد 
سازمان های  و  تشکل ها  اهمیت  به  اینکه  بدون 
جامعه  در سطح  را  مشارکت  معنای  که  مردمی 
جامعه  باشیم.  داشته  توجهی  می کنند،  ایجاد 
مؤثر  نقش  و  اجتماعی  نیازمند سرمایه  ما  امروز 

تشکل ها و انجمن ها در پیشبرد اهداف است.
رئیس اتاق ایران با انتقاد از نگاهی که به بخش 
از  ایران  اقتصاد  در  گفت:  دارد،  وجود  خصوصی 

قول مساعد دولتي ها براي کمك به تولید
گزارشی از نخستین همایش ملی تشکل های اقتصادی

نخستین همایش ملی تشکل های اقتصادی در اتاق ایران، 97/5/22
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گزارشخبرنامه

بخش خصوصی زیاد صحبت می شود و همگان 
خواستار مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های 
اقتصادی هستند، اما آنچه از این بخش خواسته 
و  سیاست گذاری ها  در  که  است  این  می شود 
برنامه های توسعه اقتصادی تنها مجری امور باشد. 
از تشکل ها هم می خواهند که صرفا بازتاب دهنده 

نظرات آن ها در اقتصاد و جامعه باشند.
یک طرفه   نگاه  این  باید  گفت:  شافعی 
و  رفت  به صورت  نظرات  و  شود  اصالح 
در  خصوصی  بخش  و  دولت  میان  برگشتی 
صرفا  خصوصی  بخش  نمی شود  باشد.  جریان 
مجری مباحثی باشد که در بعضی موارد آن ها 
به  اعتقادی  یا  می کند  تلقی  مشکل آفرین  را 
اجرای آن ها ندارد. بلکه قوانین و مقررات باید 
با ضروریات جامعه و همچنین واقعیات محیط 

باشد. منطبق  کسب وکار 
این  ما  حرف  کرد:  تأکید  ادامه  در  شافعی 
می گوید  خصوصی  بخش  آنچه  هر  که  نیست 
محدودیت های  هم  دولت  باالخره  شود،  همان 
خود را دارد، اما ما نیز انتظار داریم تا در راستای 
همسویی و هم نوایی، مسائل با خط کش منافع 
بلندمدت ملی سنجیده شود و زمان آن رسیده 
تا به بخش خصوصی واقعی فرصت داده شود تا 
توجه  قانون گذاری و سیاست گذاری ها مورد  در 
صنفی  و  ملی  منافع  بدین وسیله  و  بگیرند  قرار 
آن ها تأمین شود. او گفت: ما نمایندگان بخش 
واحد  ایجاد صدای  دنبال  به  باید  نیز  خصوصی 
از  فارغ  پذیرفته ایم  که  را  مسئولیتی  و  باشیم 
مناسبات داخلی یا گروهی و شخصی بر اساس 

منافع بلندمدت جامعه دنبال کنیم.
به اعتقاد شافعی تحقق این هدف در سایه یک 
اقتصادی  فعاالن  میان  گسترده  و  فراگیر  اجماع 
و تشکل ها شدنی است و باید از هر آنچه منجر 
تفاوت  و  کرد  جلوگیری  می شود،  منافع  تضاد  به 
دیدگاه ها را در خانواده اتاق ایران حل وفصل کرد و با 
اتخاذ یک دیدگاه واحد به مذاکره و رایزنی پرداخت. 
رئیس اتاق ایران همچنین از اقدامات انجام شده در 
وزارت کشور و شورای راهبردی تشکل های اتاق 
ایران که موجب بهره وری تشکل ها و هدایت آنها 

به مسیر تعالی شده است، تشکر کرد.

تعامل  در  تشکل ها  انکارنشدنی  نقش 
اثربخش با دولت

نیز  ایران  اتاق  تشکل های  معاون  سیف  نادر 
که  موضوع  این  بیان  با  همایش  این  ابتدای  در 
و  توسعه  نشست،  این  برگزاری  هدف  مهم ترین 
تشکل های  گفت:  تشکل هاست،  توانمندسازی 
با  می توانند  توسعه  راهبران  عنوان  به  اقتصادی 
کمک اعضای خود که عمدتا بنگاه های کوچک و 
متوسط هستند، نقش موثری در گفتگوی اثربخش 
با دولت ایفا کنند. به اعتقاد سیف در شرایط فعلی، 
در  اهمیتی  حایز  نقش  اقتصادی  تشکل های 
برون رفت از مشکالت و همچنین افزایش تعامل با 
دولت دارند. او در ادامه افزود: تشکل های اقتصادی 
به عنوان سرمایه اجتماعی هر کشور، نقش حایز 
اهمیتی در توسعه کشور ایفا می کنند. ضمن اینکه 
بر  تاکید  و  پیوند  ایجاد  با  اقتصادی  تشکل های 
عوامل فرهنگی نقش حایز اهمیتی در رشد شاخص 

سرمایه اجتماعی دارند.

تشکل ها  بر  نظارت  و  توانمندسازی   
محور فعالیت وزارت کشور است

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز در این 
با  همکاری  تفاهم نامه  امضای  از  پس  همایش، 
رشد  و  تولید  توان  ارتقای  راستای  در  ایران  اتاق 
فعاالن بخش خصوصی  در جمع  سرمایه گذاری، 
کشور  در  شده  ثبت  تشکل  هزار   8 حدود  گفت: 
وجود دارد که روزانه بر این تعداد افزوده می شود؛ 
اما مسئله این است که چقدر این تشکل ها را قبول 
از  می کنیم؟  واگذار  مسئولیت  آن ها  به  و  داریم 
طرفی تا چه اندازه این تشکل ها مسئولیت پذیرند 
و به جایگاه خود واقف اند؟ وزیر کشور با بیان این 
ندارند  قرار  جایگاه خود  در  تشکل ها  موضوع که 
عدم  باور،  عدم  به  موضوع  این  از  بخشی  گفت: 
واگذاری مسئولیت و به فرهنگ جامعه برمی گردد.

وزیر کشور با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در 
اداره کشور گفت: یکی از جبرهای اجتماعی استفاده 
از ظرفیت، توان و امکانات مردم است و اگر کسی 
چرخ های  حرکت  میان  در  بخواهد،  این  از  غیر 
اجتماعی لِه خواهد شد. باید پذیرفت و باور کرد که 
حکومت ها بدون اتکا به مشارکت مردمی نمی تواند 

کاری از پیش ببرند و کارآیی ندارند. رحمانی فضلی 
واگذاری  مورد  در  ایران  اتاق  رئیس  به  خطاب 
حق  گفت:  اقتصادی  تشکل های  به  اختیارات 
گرفتنی است و باید حق خودتان را از ما بگیرید نه 
اینکه تنها از ما بخواهید. چون نفس همین خواستن 
اشتباه است. مجلس، شوراها و رئیس جمهور را شما 
و مردم انتخاب می کنید. مردم در انتخابات چقدر 
شکوه آفرینی می کنند اما وقتی می خواهیم کارها را 

به آنان واگذار کنیم به مشکل می خوریم.
وزیر کشور با اشاره به ساختار مدیریتی کشور 
به خصوص  کشور  ساختارهای  متأسفانه  گفت: 
پس از جنگ جهانی دوم با تمرکز همه امور در 
رئیس  که  همان طور  و  است  شده  دنبال  مرکز 
به  وابستگی  کرد،  اشاره  آن  به  هم  ایران  اتاق 
درآمدهای نفتی باعث شد تا با مطرح شدن منافع، 
می کنند  هزینه  و  دارند  امضا  قدرت  که  کسانی 
عامل  نفت  بیانی  به  و  شوند  کشور  همه کاره 
چسبندگی منافع شد. به گفته وزیر کشور، هرچند 
قوانین نیز متناسب با همین ساختار نوشته  شده 
است، اما این دو نتوانستند باهم حرکت کنند. به 
همین دلیل شاهد آن بودیم که تا سال 1357، 
یک نظام به شدت متمرکز وجود داشت و راهی 
نظر  در  نظام  این  در  مردم  جدی  حضور  برای 
انقالب،  از  پس  که  حالی  در  بود.  نشده  گرفته 

شاهد تحولی عظیم در مشارکت مردمی بودیم.
عقیده  به  کرد:  بیان  ادامه  در  فضلی  رحمانی 
من دو تحول مهمی که پس از انقالب رخ داد، 
کنار  در  بود.  امنیتی  و  سیاسی  نظام  در  تغییر 
اساسی  تغییرات  ما  اداری  نظام  اما  تغییرات  این 
فضلی، خروجی  رحمانی  اعتقاد  به  است.  نکرده 
این تغییر نکردن، عدم تعادل و عدم توازنی است 
که در همه حوزه ها با آن مواجه هستیم. در این 
به  تمرکز  از  گذر  و  تمرکززدایی  روند  در  میان، 
بازی  را  واسط  نقش  تشکل ها  تمرکز،  عدم 
ضرورت  بر  تأکید  با  فضلی  رحمانی  می کنند. 
بیان  تشکل ها  مسئولیت پذیری  و  نقش پذیری 
باید  مسئولیت پذیری  و  نقش پذیری  این  کرد: 
از  و  تایید شود  قانون  از طرف  از یک سو، هم 
برای نقشی  قانون  به وسیله  نیز  طرفی تشکل ها 

که پذیرفته اند مجاب شود.

29 صنعت نساجی و پوشاک  شهریور 97، شمــــاره 292



گزارش

مشارکت مردمی از ابتدای تصمیم گیری 
تا اجرای سیاست ها ضروری است

با اشاره به سیاست های اخیر ارزی  وزیر کشور 
فروردین ماه  در  که  تصمیمی  کرد:  بیان  دولت 
امسال با هدف مدیریت بازار و همچنین بر اساس 
تحریم های پیش رو گرفته شد، در عمل با آنچه 
مدیریت شد، نتیجه ای عکس داد و منجر به این 
کند.  اتخاذ  را  سیاست های جدیدی  دولت  تا  شد 
رحمانی فضلی گفت: تأمین، تشخیص، تخصیص، 
مصرف و نظارت 5 فرآیند مهم نظام ارزی کشور 
را تشکیل می دهند که در التهابات اخیر بازار شاهد 
وجود مشکالتی در هریک از این فرایندها بودیم. 
برای مثال در بحث تأمین، کسانی که باید منابع 
ارزی را تأمین می کردند و در اختیار بانک مرکزی 
می گذاشتند کوتاهی کردند یا در حوزه تشخیص 
همان طور که اعالم شده بود برخی کاالها را بیش 
از 10 برابر ثبت سفارش کردند. بر اساس همین 
تشخیص، فرآیند تخصیص هم دچار مشکل شد 
دقیقی  نظارت  که  دیدیم  هم  برهه  همان  در  و 
تومانی  ارز ۴200  که  کاالهایی  توزیع  فرآیند  بر 

دریافت کردند، نشد.
اصالح  ضرورت  بر  تأکید  با  فضلی  رحمانی 
فرآیندها  تأکید کرد: در اجرای امور، تصمیم گیری، 
اجرا، پیگیری و نظارت مکمل هم هستند و اگر 
مردم پای هیچ کدام از این فرایندها نباشند و باور 
جمعی وجود نداشته باشد، یک دولت با هر قدرتی 
درست  اجرای  شاهد  نمی تواند  باشد،  داشته  که 

رویکرد  بر  تأکید  با  کشور  وزیر  باشد.  سیاست ها 
مثبت وزارت کشور به تشکل ها گفت: تالش این 
وزارتخانه از زمانی که بنده مسئولیت آن را عهده دار 
شدم این بود که مراحل اخذ مجوزها برای تشکل ها 
این  تمام  این در  بر  انجام شود. عالوه  به سرعت 
مدت تالش شد تا توانمندسازی تشکل ها و نظارت 

بر آن ها موردنظر باشد.
وزیر کشور با بیان این موضوع که وزارت کشور 
در حوزه اقتصادی عهده دار دو نقش هماهنگی و 
اجرایی است، افزود: در همین حوزه، وزارت کشور از 
شرایط موجود به خوبی آگاه است و با آگاهی از منابع 
و ظرفیت ها معتقدیم که جایگاه فعلی، آن جایگاهی 
در  فضلی  رحمانی  باشیم.  داشته  باید  که  نیست 
پایان تأکید کرد: ظرفیت های وزارت کشور در دو 
است  اقتصادی  فعاالن  اختیار  در  گفته شده  حوزه 
چون معتقدیم محوریت باید با فعاالن و مشارکت 
نارضایتی  به  توجه  با  این  بر  عالوه  باشد.  مردم 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که وجود دارد باید 
فعاالن اقتصادی در همه حوزه ها از تولید گرفته تا 
حوزه های اجتماعی و امنیتی به دولت کمک کنند. 
وزیر کشور تصریح کرد: درخواست و مطالبه ما از 
تشکل های اقتصادی همین است که دید واحدی 
کنند.  درك  را  اضطراری  شرایط  و  باشند  داشته 
ضمن اینکه با اعتماد به دولت، نظرات خودتان را از 
ارائه به این بخش دریغ نکنید. من شهادت می دهم 
اقتصادی  مسائل  در  فعاالن  شما  پاسخگوی  که 
هستیم و به دغدغه هایتان در دولت توجه می شود.

فهرست ملی تشکل های اقتصادی، بانک 
دستگاه های  برای  ارزشمندی  اطالعاتی 

اجرایی است
و  معدن  صنعت،  وزیر  شریعتمداری،  محمد 
همایش  نخستین  در  سخنرانی  طی  نیز  تجارت 
از  رونمایی  گفت:  اقتصادی  تشکل های  ملی 
فهرست ملی تشکل های اقتصادی و ثبت اسامی 
اقدام  اطالعاتی،  بانک  در  اقتصادی  تشکل   200
دستگاه های  پس  این  از  که  است  ارزشمندی 
اجرایی با مراجعه به این بانک اطالعاتی می توانند 
از ظرفیت تشکل های اقتصادی بهره مند شوند. او 
در ادامه با تأکید بر ضرورت مشورت دولت با بخش 
خصوصی تأکید کرد: اگرچه دولت ها ممکن است 
در شرایط خاصی تصمیمات خلق الساعه بگیرند، 
اما باید اتاق ایران هم مورد مشورت قرار گیرد. در 
حال حاضر جلسه مهمی در اقتصاد نیست که از 
حضور رئیس اتاق ایران و دیگر نمایندگان بخش 

خصوصی بی بهره باشیم.
شریعتمداری با اشاره به تصمیم های جدید دولت 
در خصوص ارز بیان کرد: پس از ابالغ بخشنامه 
ابالغ  از  پیش  که  افرادی  الزام  و  ارزی  جدید 
به پرداخت  اند  این بخشنامه ثبت سفارش کرده 
آزاد،  ارز  قیمت  با  تومانی  نرخ ۴200  مابه التفاوت 
انتقادهایی مطرح شد. اما اگر این تصمیم هم گرفته 
نمی شد دولت متهم به کم کاری و بی توجهی به 
امکان کسب سود از سوی برخی می شد. به همین 
وصول  ارزی  مابه التفاوت  باشد  قرار  اگر  منظور 
قسطی  به صورت  که  می اندیشیم  تدابیری  شود، 
این مابه التفاوت پرداخت شود و یا به شیوه دیگر 
از آنها حمایت می کنیم. او افزود: در مورد فهرست 
کاالهای گروه اول که فقط شامل مواد غذایی، دارو 
از  پزشکی می شود  ملزومات مهم  و  تجهیزات  و 
ارز ۴200 تومانی استفاده می کنیم. این امر باعث 

منطقی شدن تقاضای ثبت سفارش شده است.
داد: بخش  ادامه  و تجارت  وزیر صنعت، معدن 
فراوانی از تقاضای ثبت سفارش به خاطر نرخ ارز 
نداشت، پس در  بود که هیچ منطقی هم  دولتی 
برخی  که  دارد  ضرورت  اقتصادی  خاص  شرایط 
کنترل ها را اعمال کنیم که چه بهتر این کنترل ها 
از سوی تشکل باشد؛ بنابراین اگر بانک مرکزی 
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ارزی را به کسی داده است، باید نظارت بر روی 
که  است  آن  واقعیت  اما  می گرفت،  صورت  آن 
بیش از چند 10 هزار کاال ارز دولتی در مرحله اول 
گرفتند که نمی توان همه آن ها را تعزیراتی کرد، اما 
اکنون که تعداد کاالها محدود است، نظارت تعزیری 

بر روی آن زیاد است.
شریعتمداری  محمد  توضیحات  اساس  بر 
پیشنهاد های ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در خصوص مشکالت تولیدکنندگانی که 
صادرکننده هم هستند و مواد اولیه وارد می کنند به 
کمیسیون ارزی بانک مرکزی که همان کمیته ماده 
12 است، ارائه شده تا مشکالت رسیدگی شود و این 
دسته از تولیدکنندگان بتوانند بدون بوروکراسی ارز 
حاصل از صادرات خود را استفاده کنند. در همین 
زمینه شریعتمداری بر نقش تشکل های اقتصادی 
و  معدن  صنعت،  وزارت  مشورت  و  نظردهی  در 
تجارت تأکید کرد تا بتوان از نظرات ارائه شده در 

کمیته ماده 12 بهره برد.

هر تشکل وظیفه مدیریت صنف خود را 
به عهده بگیرد

مسعود پزشکیان، نایب  رئیس مجلس نیز با اشاره 
به نگاه های نادرستی که در اوایل انقالب در مورد 
صاحبان کسب وکار وجود داشت، گفت: متأسفانه 
همین امروز هم شاهد وجود همان نگاه ها نسبت به 
سرمایه گذاران در کشور هستیم. تا زمانی که نتوانیم 
کشور  وضعیت  دهیم،  بها  تجار  و  صنعتگران  به 
اصالح نمی شود. وی با بیان اینکه توسعه اجتماعی 
در قالب سه شاخص مهم دنبال می شود، تصریح 
اداری،  کرد: توانمندی اجتماعی، فردی و ساخت 
سه معیاری هستند که در تحقق توسعه اجتماعی 
باید دنبال شوند. از طرفی در این شرایط راهی جز 

بهره گیری از ظرفیت تشکل ها نداریم.
نایب رئیس مجلس در واکنش به اظهارات وزیر 
کشور مبنی بر اینکه بخش خصوصی باید بتواند 
است،  گرفتنی  حق  چراکه  بگیرد،  را  خود  حق 
تصریح کرد: این نوع نگاه باید تغییر کند. حاکم 
و  بدهد  وی  به  را  فردی  هر  حق  است  موظف 
به  بتوانند  که صنعتگران  کند  فراهم  را  زمینه ای 
فعالیت خود ادامه دهند. دلیلی ندارد که افراد برای 

رسیدن به حق خود اینگونه تالش کنند و سرانجام 
به نتیجه ای هم نرسند.

به باور این نماینده مجلس در هر سازمانی باید 
سه اصل مسئولیت، نوع اجرا و پاسخ گویی مدنظر 
باشد، البته هر سازمانی متناسب با حوزه فعالیت خود 
می تواند در هر سه مورد، سازوکاری را تعریف کند. 
وی در ادامه تأکید کرد: نیاز کشور به طور مثال 
به خوراك دام یا مواد غذایی مشخص است پس 
اینکه از افراد بخواهیم برای واردات در سامانه ای 
ثبت نام کنند و یا بوروکراسی را تا این حد افزایش 
دهیم، معنا ندارد. در حال حاضر هیچ کس پاسخگو 
نیست و هیچ منطقی برای تعیین این چارچوب ها 
وجود ندارد. به اعتقاد پزشکیان برای اداره بهتر بازار 
باید از ظرفیت تشکل ها استفاده کرد. هر تشکلی 
در هر استان باید بازار صنف خود را مدیریت کند. 
بدین ترتیب در کنار مدیریت بهتر بازار، تشکل ها 
پاسخگوی وضعیت صنف و صنعت خود هستند و 
از طرفی شاهد تمرکز مسائل و چالش ها در استان 

تهران نیستیم.

تالش مجلس برای افزایش حمایت از 
ظرفیت های تولید داخل

در ادامه، غالمرضا فوالدگر رئیس کمیسیون ویژه 
حمایت از تولید ملی مجلس با مروری بر اقدامات 
صورت گرفته در مورد ارتقای تشکل گرایی و حضور 
پررنگ تر بخش خصوصی در مجلس گفت: در این 
راستا، سیاست های اصل ۴۴ قانونی اساسی، قانون 

بهبود مستمر محیط کسب وکار تصویب و شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته ماده 
12 تشکیل شد و تدابیر الزم برای باال بردن سطح 
ضمانت اجرایی این شورا و کمیته نیز اتخاذ شد. 
بر اساس اظهارات وی آنچه در این بین اهمیت 
ایران در شاخص سهولت  دارد، رسیدگی به رتبه 
کسب وکار است که متأسفانه رتبه خوبی نداریم. به 
طور حتم یکی از مهم ترین اقدامات برای رسیدن 
به این هدف حذف بخشنامه ها و مقررات زائد است 
که برای این منظور می توانیم از کمک تشکل ها 
در شناسایی آنچه مخل کسب وکار است، استفاده 

کنیم.
در  اخیر مجلس  اقدامات  از  فوالدگر همچنین 
گفت:  و  داد  خبر  داخلی  توان  از  حمایت  بحث 
قانونی در دست تصویب است که بر اساس آن 
اگر اجرای پروژه ای در داخل امکان پذیر باشد یا 
تجهیزاتی در داخل تولید می شود، گروه هایی که 
به این موارد نیاز دارند، باید به سراغ آنها بروند. 
البته در این رابطه توان و کیفیت کار نیز مدنظر 
خواهد بود. این نماینده مجلس ادامه داد: در این 
رابطه سامانه ای طراحی شده که همه پیمانکاران 
و شرکت ها باید خود را در آن معرفی کنند و از 
را  خود  نیازهای  دیگر  شرکت های  دیگر  طرف 
اعالم کنند. مسئولیت اداره این کار نیز به عهده 
و  بود  خواهد  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
وظیفه تشخیص و ارتباط این دو گروه با یکدیگر 

را دنبال می کند.
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تشکل های  ثبت  توقف  برای  توافق 
اقتصادی از سوی وزارت کشور

در ادامه این نشست فرصت به تشکل ها رسید 
هیئت  اعضای  با  را  ابهامات خود  و  تا مشکالت 
میان  ایران در  اتاق  راهبردی تشکل های  نظارت 
رئیس  خسروتاج،  مجتبی  و  فوالدگر  بگذارند. 
حضور  پنل  این  در  نیز  تجارت  توسعه  سازمان 
داشتند. حسین پیرموذن عضو هیئت رئیسه اتاق 
ایران طی سخنانی با اشاره به نقش تشکل های 
گفت:  کشور  اقتصاد  ادامه  در  خصوصی  بخش 
دولت باید در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها 
نظر فعاالن بخش خصوصی به ویژه تشکل ها را 
جویا شود. پیرموذن افزود: بی توجهی به نظر بخش 
اقتصادی  سیاست های  هزینه ای  باز  خصوصی 
نتیجه  به  احتمال  و  دهد  می  افزایش  را  کشور 

نرسیده برنامه ها را تقویت می کند.
اتاق ایران نیز  حسین سالح ورزی، نایب رئیس 
در خالل مباحث مطرح شده در این پنل، از تفاهم 
ثبت  توقف  مورد  در  کشور  وزارت  با  ایران  اتاق 
تشکل های اقتصادی در وزارت کشور خبر داد و 
تصریح کرد: به موجب قانون بهبود مستمر محیط 
عهده  به  تشکل ها  ساماندهی  وظیفه  کسب وکار، 
قانون،  این  در  اما  است.  ایران گذاشته شده  اتاق 
کشور،  وزارت  مانند  تشکل ها  ثبت  مراجع  سایر 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کار از ثبت 
تشکل های اقتصادی منع نشده اند. این بی توجهی 
می آورد.  وجود  به  اخالل  ایران  اتاق  کار  روند  در 

وزارت  با  تفاهم  است طی  توانسته  اتاق  بنابراین 
کشور، این دستگاه را در اجرای هرچه بهتر مواد 
قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار با خود همراه 
نمایندگان  اظهارات  تأیید  در  همچنین  وی  کند. 
تشکل های اقتصادی از مفاد ماده 5 بخشنامه ارزی 
پرداخت  و گفت:  کرد  انتقاد  مرکزی  بانک  جدید 
از  آزاد  نرخ  با  ارز  تومانی  نرخ ۴200  مابه التفاوت 
سوی افرادی که قبل از این بخشنامه ثبت سفارش 
کرده اند، غیرمنطقی و غیرکارشناسانه بوده و باید 

مورد بازنگری قرار گیرد.
شده  مطرح  انتقادات  به  واکنش  در  گر  فوالد 
ضمن  ارزی،  جدید  بخشنامه   5 ماده  به  نسبت 
همراهی با بخش خصوصی گفت: هنوز در مورد 
سریع تر  هرچه  باید  و  نشده  فکری  مشکل  این 
مجتبی  شود.  اندیشیده  تدبیری  آن  حل  برای 
دانست  وارد  را  انتقادات  این  نیز  خسروتاج 
بخش  دغدغه های  از  دولت  کرد:  تصریح  و 
خصوصی آگاه بوده و به دنبال راهکاری برای آن 
است. در این رابطه تشکل ها و اتاق ایران باید با 
دولت هم فکری کنند و نظرات خود را در اختیار 
از سخنان  قرار دهند. وی در بخش دیگری  ما 
اشاره  تشکل ها  بین المللی  حضور  لزوم  به  خود 
کرد و گفت: سازمان توسعه تجارت آماده است 
ایجاد  در کشورهای هدف  را  بازاریابی  مراکز  تا 
کرده و زمینه ساز حضور پررنگ بخش خصوصی 

در دیگر کشورها شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت از نظارت شدید بر 

ثبت سفارش کاالهای گروه اول به دلیل دریافت 
ارز دولتی خبر داد و گفت: این حد از نظارت در 
مورد سایر گروه های کاالیی اتفاق نمی افتد. آن ها 
باید با نظارت سیستمی و بدون هیچ بوروکراسی 
خاصی، روند ثبت سفارش و واردات را دنبال کنند. 
محمدرضا انصاری، نایب رئیس اتاق ایران نیز طی 
از بی توجهی دولت به جایگاه و نظرات  سخنانی 
زمان  کرد:  تصریح  و  انتقاد  تشکل ها  مشورتی 
اتخاذ  از  قبل  خصوصی  بخش  نظرات  دریافت 
تصمیم است. نمی شود هر وقت به مشکل برخورد 
کردیم به سراغ بخش خصوصی بیاییم. دولت باید 

بهای بیشتری برای تشکل ها قائل باشد.

تقدیر از انجمن صنایع نساجی ایران
پیشکسوت   5 از  نشست  این  در  است  گفتنی 
در  برتر  تشکل   5 و  تشکلی  حوزه  در 
تقدیر  تشکل ها  رتبه بندی  پروژه  نخستین 
اتحادیه  رئیس  عالمیرمحمدصادقی  شد. 
محصوالت  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان 
انجمن  رئیس  عراقی  خلیلی  محسن  معدنی، 
لوازم  خانگی ایران، حسین سلیمی رئیس انجمن 
سلیمی  محمدحسن  خارجی،  سرمایه گذاری های 
و  خشکبار  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس  فرد 
صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس  مغازه ای  جلیل 
 5 ایران  غذایی  فرآورده های  و  دارویی  گیاهان 

پیشکسوت حوزه تشکل ها بودند.
برق،  صنعت  سندیکای  رئیس  بخشی  علی 
تجهیزات  سازندگان  انجمن  رئیس  خیامیان  رضا 
رئیس  انصاری  محمدرضا  ایران  نفت  صنعت 
مهندسی،  فنی  خدمات  صادرکنندگان  انجمن 
مصطفی خدایی رئیس انجمن شرکت های صنعت 
انجمن  رئیس  اسالمیان  محمود  و  ایران  پخش 
تولیدکنندگان فوالد ایران نیز به عنوان 5 تشکل 
تشکل های  رتبه بندی  پروژه  نخستین  در  برتر 

سراسر کشور تقدیر شدند. 
همچنین در این مراسم، انجمن صنایع نساجی 
ایران نیز به عنوان یکی از تشکل های برتر اتاق 
اعالم  سیاست ها  بر  تاثیرگذاری  حوزه  در  ایران 
از  نیابت  به  آقای دکتر علیمردان شیبانی  و  شد 

انجمن، لوح تقدیر را دریافت کرد. دکتر علیمردان شیبانی به نیابت از انجمن صنایع نساجی ایران در حال دریافت لوح تقدیر
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و  نسـاجی  صـادرات  و  تولیـد  اتحادیـه 
پوشـاک ایـران، بـا حضـور در اتـاق بازرگانی، 
صنایـع، معادن و کشـاورزی تهـران، از قاچاق 
پوشـاک بـه عنـوان مشـکل اصلـی خـود نـام 
تهـران  اتـاق  رئیسـه  اعضـای هیئـت  بردنـد. 
بـا  دیـدار  دیرپـای  نه چنـدان  سـنت  برابـر 
بـه  خصوصـی  بخـش  تشـکل های  اعضـای 
منظـور تعامـل مسـتقیم و شـنیدن مشـکالت 
نشسـت  در  اقتصـاد،  مختلـف  حوزه هـای 
هفتگـی خـود، میزبـان اعضـای هیئـت مدیره 
اتحادیـه تولیـد و صادرات نسـاجی و پوشـاک 
بودنـد. اعضـای هیئـت مدیره اتحادیـه در این 
فعـاالن  دغدغه هـای  و  ظرفیت هـا  مالقـات، 
خواهـان  و  برشـمردند  را  پوشـاک  صنعـت 
پارلمـان  عنـوان  بـه  تهـران،  اتـاق  رسـیدگی 
بخـش خصوصـی پایتخـت، به مشـکالت این 

باسـابقه شـدند. و  دیرینـه  صنعـت 
در ایـن نشسـت، مهنـدس مهـرداد زکی پـور 
رییـس اتحادیـه تولیـد و صـادرات نسـاجی و 
پوشـاک بـا اشـاره بـه اینکـه در ایـن اتحادیه، 
نسـاجی  زمینـه صنایـع  در  فعـال  203 عضـو 
تامیـن،  زنجیره هـای  در  کشـور،  پوشـاک  و 
تولیـد و توزیـع محصـوالت مختلـف فعالیـت 
مشـکالت  مهم تریـن  از  یکـی   می کننـد، 
موجـود در این حـوزه که وضعیـت این صنعت 
را بـه شـدت تحـت تاثیـر قـرار داده اسـت را 

موضـوع واردات قاچـاق پوشـاک دانسـت.
پیگیری هـای  و  مذاکـرات  به رغـم  گفـت:  او 
پوشـاک  ورود  ذیربـط،  مراجـع  بـا  انجام شـده 
قاچـاق، عالوه بر سـایر مشـکالت اقتصادی این 

صنعـت، باعث فشـار مضاعف بـه تولیدکنندگان 
شـده اسـت. همچنین افزایش تعـداد مناطق آزاد 
و ویـژه در کشـور و عـدم نظارت کافـی بر ورود 
کاال از ایـن مناطـق بـه سـرزمین اصلـی، تداوم 
حیـات صنعت نسـاجی و پوشـاک را بـا مخاطره 

جـدی روبـه رو  کرده اسـت.
مـد«،  »ایـران  نمایشـگاهی  برنـد  ایجـاد 
انجـام  و  آموزشـی  دوره هـای  برگـزاری 
پروژه هـای پژوهشـی در کارخانجـات، برگزاری 
بـرای  مرتبـط  سـمینارهای  و  همایش هـای 
آشـنایی تولیدکنندگان داخلـی و خارجی از جمله 
صـادرات  و  تولیـد  اتحادیـه  اجرایـی  اقدامـات 
هیئـت  اعضـای  کـه  بـود  پوشـاک  و  نسـاجی 
مدیـره اتحادیـه بـه تفصیـل بـه آن پرداختنـد 
و خواسـتار حمایت هـای معنـوی و مالـی اتـاق 

اساسـی  و  راهبـردی  برنامه هـای  از  تهـران 
اتحادیـه بـه ویـژه در بخـش تامیـن هزینه های 
و  تامیـن  زنجیـره  مدیریـت  سـامانه  طراحـی 
پلت فـرم مـکان بازار مجـازی صنایع نسـاجی و 
پوشـاک ایران و دوره های آموزشـی و پژوهشـی 

مرتبـط بـرای فعـاالن ایـن رشـته شـدند.
اعضـای هیئـت رئیسـه اتـاق تهـران نیـز بـا 
اشـاره بـه سـوابق درخشـان و توانمندی هـای 
بـاالی فعـاالن ایـن رشـته تولیدی نسـبت به 
توسـعه تعامـالت بـا تشـکل ها و نیـز حمایـت 
در  تشـکل ها  فعالیت هـای  و  برنامه هـا  از 
اعـالم  مصـوب  آیین نامه هـای  چارچـوب 
در  را  خـود  نظـرات  نقطـه  و  کـرده  آمادگـی 
جهـت گسـترش ارتباطـات و بهبـود عملکـرد 

ایـن تشـکل بیـان کردنـد.

پوشاکقاچاق،فشاریمضاعفبرتولیدکنندگان
در دیدار هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با 

هیئت رئیسه اتاق تهران مطرح شد
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گزارش

کاالهـای  واردات  و  سـفارش  ثبـت 
بـر  بزرگـی  داغ  دولتـی  ارز  بـا  غیرضـروری 
دل صنعتگـران گذاشـت آن هـم زمانـی کـه 
در  پـی  گرانی هـای  و  ارز  نـرخ  افزایـش  بـا 
پـی کاله بزرگـی را بـر سـر تولیـد گذاشـتند 
کـه بـه موجـب آن صنعـت کشـور بـه منظور 
تامیـن نهاده هـای تولیـد بـا مشـکالت زیادی 
روبـه رو شـد . رفتـار وارد کننـدگان نورچشـمی 
از  نشـان  کردنـد  اسـتفاده  دولتـی  ارز  از  کـه 
نوعـی شـتاب زدگی دارد، تعجیـل در اسـتفاده 
آنهـا  دیـدگاه  از  کـه  مغتنـم  فرصتـی  از 

باشـد. پایـدار  نمی توانسـت 
رانـت ،  همـه  ایـن  وجـود  بـا  راسـتی  بـه 
مسـئله مهم تـر این اسـت کـه ارزپاشـی برای 
وارد کـردن همـه کاالهـا، آن هـم بـه قیمتی 
کـه آشـکارا یارانـه ای در خـود دارد، بـر چـه 
منطقـی اسـتوار اسـت؟ این سیاسـت با شـعار 
ایرانـی چـه قرابتـی دارد؟  از کاالی  حمایـت 
بـا  دارنـد  تصمیـم  گفته انـد  دولتی هـا  البتـه 
رقابت پذیـری  گمرکـی،  تعرفه هـای  افزایـش 
امـا  دهنـد،  افزایـش  را  داخلـی  تولیـدات 
تعرفه هـا،  معنـی دار  افزایـش  کـه  می دانیـم 
می دهـد  افزایـش  را  قاچـاق  سـود  حاشـیه 
دشـوارتر  را  غیرقانونـی  واردات  بـا  مبـارزه  و 
واقعیـت  اینهـا،  عالوه بـر  می کنـد.  قبـل  از 
ایـن اسـت کـه سیاسـت جدیـد ارزی برخـی 
مشـکالت، به ویـژه در حـوزه تولیـد را نادیـده 

گرفتـه اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه آمارهـای رسـمی 
ایـران در سـال  از کارنامـه تجـارت خارجـی 
در  صـادرات  کل  حجـم  می دهـد  نشـان   ۹۶

ایـن سـال بـه ۴۷ میلیـارد دالر و حجـم کل 
واردات هـم بـه ۵۴ میلیـارد دالر رسـیده بود . 
ایـن در حالـی اسـت کـه محمد شـریعتمداری 
وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت از تقاضـای 
ثبـت سـفارش طـی چهـار مـاه اخیر به ایسـنا 
خبـر داد و بـا تاکیـد بـر اینکـه این نسـبت به 
افزایـش  برابـر   3.۵ قبـل  دوره مشـابه سـال 
پیـدا کـرده و اگـر فـرض کنیـد که همـه این 
ثبـت سـفارش های انجـام شـده را بخواهیـم 
وارد کنیـم بـه 2۵0 میلیـارد دالر می رسـد که 
قابـل تصـور نیسـت. ایـن در حالـی اسـت که 
بـه گفتـه شـریعتمداری یکـی از خواسـته های 
تاکیـد   ۱3۹۶ انتخابـات سـال  در  کـه  مـردم 
شـد عـالوه بـر این کـه انتظـار داشـتند دولت 
و  شـفافیت  بیایـد،  کار  سـر  بـر  کارآمـدی 
صداقـت بـا مـردم اسـت کـه دولـت دوازدهم 

بایـد ایـن خواسـته مـردم را پاسـخ دهـد.
از سـوی دیگـر مجتبـی خسـروتاج ، معـاون 
وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بـا اشـاره به 
بسـته جدیـد ارزی و کاالهایـی کـه در آن به 
دریافـت  مشـمول  اساسـی  کاالهـای  عنـوان 
نیـز  شـده اند،  تومانـی   ۴200 دولتـی  ارز 
توضیـح داد کـه پیـش از ابـالغ بسـته جدیـد 
ارزی حجـم ثبت سـفارش افزایـش یافت و با 
سـال گذشـته فاصلـه باالیـی داشـت، اما پس 
آمـار  گفـت  می تـوان  جدیـد  بسـته  ابـالغ  از 
گذشـته  سـال  ماننـد  روزانـه  سـفارش  ثبـت 
شـده اسـت و یکی دیگـر از تفاوت هـای ثبت 
سـفارش کارشناسـی شـدن آن بوده که بانک 
مرکـزی تکلیـف خـود را می دانـد کـه باید ارز 
مـورد نیـاز را تخصیـص دهـد، البتـه ممکـن 

اسـت کاالهـای ایـن گـروه تغییـر کننـد.
نکتـه قابـل تامـل در اینجاسـت کـه سـال 
رقمـی  بـا  واردات  سـفارش  ثبـت  گذشـته 
میلیـارد دالر گذشـت . چطـور در   ۴0 معـادل 
سـال جاری بـا گرانـی ارز ایـن رقـم در چهـار 
مـاه اخیـر بـه گفتـه وزیـر بـه رقمـی معـادل 
2۵0 میلیـارد دالررسـیده اسـت؟! آیـا در ایـن 
ثبـت سـفارش ها نـام و اثـری از مـواد اولیـه ، 

دارد؟ تولیـد وجـود  ابـزار  و  تجهیـزات 

گرفتن صنایع خرد نادیده 
تمـام راه هـای تخصیـص ارز بـرای واردات 
کاال از سـامانه نیمـا می گـذرد. مراحـل ثبـت 
ایـن  ارز هـم بـه  سـفارش کاال و تخصیـص 
بـا  ثبـت سـفارش  زیـرا  گـره خـورد  سـامانه 
نمی شـود  انجـام  ارز  انتقـال  بـدون  روش 
از  تنهـا  را  ارز  تخصیـص  مرکـزی  بانـک  و 
قابـل  اشـخاص،  ارز  و  نیمـا  سـامانه  مسـیر 
تاکنـون،  زمـان  آن  از  اسـت.  دانسـته  اقـدام 
تمامـی افـرادی کـه دسـتی در واردات دارنـد 
و ثبـت سـفارش انجـام داده انـد، در انتظارنـد 
تـا ارز الزم بـه آنهـا تخصیـص داده شـود. به 
گفتـه مسـعود دانشـمند رییـس اتاق مشـترک 
بازرگانـی ایـران و امـارات، پیـش از رونمایی 
از سـامانه نیمـا هـم تمـام مراحـل بـرای ثبت 
سـفارش کاال بـه شـکل مشـابه امـروز انجام 
بـا  امـروز  شـرایط  کـه  فرقـی  تنهـا  می شـد. 
واحدهـای  کـه  اسـت  ایـن  کـرده،  دیـروز 
کوچـک و متوسـطی کـه موفـق بـه دریافـت 
ارز مبادلـه ای نمی شـدند، بایـد ارز مـورد نیـاز 
خـود را از بـازار آزاد تهیـه می کردنـد. این در 

سهمناچیزبخشتولیدازتخصیصارز
ثبت سفارش 250 میلیارد دالری در 4 ماهه 97!
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حالـی اسـت کـه صنعت کشـور باید به دسـت 
صنایـع کوچـک و متوسـط کـه آسـیب پذیری 
برابـر  کمتـری نسـبت بـه صنایـع بـزرگ در 
دانشـمند  بچرخـد .  دارنـد  تحریـم  فشـار های 
در گفتگـو بـا »جهـان صنعـت« ادامـه داد: با 
عـدم تخصیـص ارز مناسـب بـه واردکنندگان 
چراکـه  خوانـد ،  را  تولیـد  فاتحـه  بایـد  خـرد 
فعالیـت  کاهـش  بـا  زنجیـره ای  به طـور 
واحد هـای صنعتـی کوچـک و متوسـط دیگـر 
نمی تـوان بـه دنبـال افزایـش اشـتغال زایی و 

اقتصـادی کشـور رفـت . توسـعه  همچنیـن 
خـرد  واردکننـدگان  داد:  ادامـه  دانشـمند 
فعالیت هـای صنعتـی خـود  ادامـه  بـرای  نیـز 
مـاه  چنـد  طـی  ولـی  هسـتند  ارز  نیازمنـد 
کار  بـه  مشـغول  سـامانه  ایـن  کـه  گذشـته 
شـده ارزی بـه آنهـا تخصیـص نیافتـه اسـت . 
بـه اینهـا کـه واحدهـای کوچـک و متوسـط 
صنعتـی هسـتند، ارز نداده انـد. آنـان مجبورند 
 200 و  هـزار   8 ارز  از  کاال  واردات  بـرای 
عـدم  دلیـل  بـه  کـه  کننـد  اسـتفاده  تومانـی 
نقدینگـی هیـچ گاه نمی تواننـد ایـن واردات را 

دهنـد. انجـام 
بازرگانـی  اتـاق  عضـو  ایـن  گفتـه  بـه 
بانـک  میـز  روی  به تدریـج  ارزی  مشـکالت 
بایـد  مرکـزی  بانـک  و  مـی رود  مرکـزی 
مسـئله  اکنـون  کنـد.  حـل  به تدریـج  را  آنهـا 
واردکننـدگان کوچـک اسـت کـه بایـد بـرای 
آنهـا تدبیـری اندیشـید. وی اضافـه کـرد: در 
حـال  حاضـر اولویـت دولـت بـرای تخصیص 
صنایـع  و  اساسـی  کاالهـای  بـه  مربـوط  ارز 
و  کوچـک  صنایـع  نتیجـه  در  اسـت  بـزرگ 
تامیـن  را  اشـتغال  از  بخشـی  کـه  متوسـط 

هسـتند. مشـکل  دچـار  می کننـد، 

با تولید دولت در تقابل 
هیئت رییسـه  عضـو  مقیمـی ،  سـیده فاطمه 
اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی 
بـا  »جهان صنعـت«  بـا  گفتگـو  در  تهـران 
اشـاره بـه اینکـه اکنـون طبـق سیاسـت های 
در  مقابـل صـادرات  در  واردات  دولـت  ارزی 

ارز صـورت می گیـرد گفـت:  ثانویـه  سیسـتم 
بـا توجـه بـه اظهـارات وزیـر صنعـت مبنـی 
بـر رقـم ثبـت سـفارش کاالی وارداتـی هنوز 
نمی توانیـم بـه رقـم اصلـی و واقعـی برسـیم 
چراکـه کـه ایـن ثبت ، سـفارش اولیه اسـت و 
تـا زمـان تخصیـص ارز فاصلـه دارد . مقیمـی 
در ادامـه یـادآور شـد: اکنـون نیـاز بـه تثبیت 
نـرخ ارز اسـت و بـرای چرخانـدن چرخ هـای 
ابـزار  و  اولیـه  مـواد  واردات  بـه  نیـاز  تولیـد 
آالت مـورد نیـاز بخـش صنعـت اسـت . عضو 
هیئت رییسـه اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن 
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  تهـران  کشـاورزی  و 
نیمـا  سـامانه  در  روز  هـر  اقتصـادی  فعـاالن 
روبـه رو  ارز  نـرخ  کاهـش  یـا  و  افزایـش  بـا 
بـرای  کـه  زمانـی  کـرد:  تاکیـد  می شـوند 
ارائـه یـک نـرخ از سـوی دولـت تزلزل باشـد 
نمی تـوان خیلـی امیـدوار بـه توسـعه و سـرپا 
نگـه داشـتن تولیـد کشـور بـود. وی بـا طرح 
پرسـش از چگونگـی تعییـن نـرخ دالر مرجـع 
گفـت:  نـرخ  ایـن  تثبیـت  عـدم  چرایـی  و 
فعـاالن اقتصـادی و تولیدگـران و صنعتگـران 
در تقابـل بـا دولـت نیسـتند امـا گالیـه دارند 
نظـر  تصمیم گیری هـا،  چنیـن  در  چـرا  کـه 

نمی شـود. گرفتـه  خصوصـی  بخـش 

مـواد اولیـه تولیـد از پرداخـت مابه التفـاوت 
نـرخ ارز مسـتثنی شـود

رییـس اتـاق ایـران بـا ارسـال نامه هایی به 
معـاون اول و معـاون اقتصـادی رییس جمهور 
درخواسـت کـرد کاالهـای مواد اولیـه تولیدی 
معتبـر  قـرارداد  دارای  تجـاری  واحدهـای  و 
پرداخـت  مصوبـه  از  تولیـدی  واحدهـای  بـا 
شـوند.  مسـتثنی  ارز  نـرخ  مابه التفـاوت 
غالمحسـین شـافعی، رییـس اتـاق بازرگانـی، 
در  ایـران  کشـاورزی  و  معـادن  صنایـع، 
جهانگیـری،  اسـحاق  بـه  جداگانـه  نامه هـای 
محمـد  و  رییس جمهـور  اول  معـاون 
رییس جمهـور،  اقتصـادی  معـاون  نهاوندیـان، 
اولیـه  مـواد  کاالهـای  کـرد  درخواسـت 
دارای  تجـاری  واحدهـای  نیـز  و  تولیـدی 
قـرارداد معتبـر بـا واحدهـای تولیـدی، از بنـد 
۵ مصوبـه هیـات وزیـران مبنـی بـر پرداخـت 
مابه التفـاوت نـرخ ارز دولتـی و نـرخ ارز بـازار 
جمهـوری  مرکـزی  بانـک  شـوند.  مسـتثنی 
اسـالمی ایـران در راسـتای سـاماندهی بـازار 
ارز و مسـائل مربـوط بـه آن، پیشـنهادهایی را 
بـرای تصمیم گیـری بـه هیئـت  وزیـران ارائه 
کـرد که در جلسـه مـورخ ۱3۹۷/۵/۱۴ هیئت  

وزیـران بـه تصویـب رسـید.
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بـر اسـاس اسـناد باالدسـتی و برنامه های ۵ 
سـاله توسـعه ای، قرار بود سـهم بهـره وری در 
رشـد اقتصـاد کشـور بـه 30 درصـد برسـد. با 
ایـن حـال، چنـد روز پیـش رئیـس مرکـز ملی 
بهـره وری اعـالم کرد این سـهم در ۱۵ سـال 
گذشـته صفـر درصد بوده اسـت. ایـن موضوع 
در حالـی مطـرح شـد کـه بسـیاری از فعـاالن 
اقتصـادی و صنعتـی به وضعیـت بهره وری در 
ایـران انتقـاد دارند امـا کوچکترین رشـدی در 

آمارهای سـاالنه وجود نداشـته اسـت.
زمینـه  در  کـه  نظرهایـی  حـال،  ایـن  بـا 
اسـت؛  متفـاوت  می شـود  مطـرح  بهـره وری 
برخـی معتقدنـد سـازمان ها و نهادهـای فعـال 
در ایـن زمینـه کـم کاری کرده انـد، برخـی بـر 
ایـن باورنـد کـه تعریـف بهـره وری در ایـران 
تغییـر کنـد و برخـی معتقدنـد فرهنـگ  بایـد 
توسـعه و افزایـش بهـره وری بایـد رشـد کند. 
بـا وجـود ایـن، سـهم صفـر درصدی شـاخص 
بهـره وری در رشـد اقتصادی مشـخص اسـت 
و تمـام سـازمان های مسـئول در ایـن حـوزه 

بایـد مشـکالت را برطـرف کننـد.
ملـی  مرکـز  روابط عمومـی  گـزارش  بـه 
سـازمان  رئیـس  اولیـا،  علی اکبـر  بهـره وری؛ 
اینکـه  بیـان  بـا  ایـران  بهـره وری  ملـی 
سـال   ۱۵ در  می دهـد  نشـان  گزارش هـا 
گذشـته بـا وجـود تدویـن برنامه هـای ۵ سـاله 
توسـعه ای سـهم بهـره وری در رشـد اقتصادی 

بـود  قـرار  اسـت، گفـت:  بـوده  صفـر درصـد 
توسـعه ای  مختلـف  برنامه هـای  اسـاس  بـر 
حـدود 30 درصـد از رشـد اقتصـادی از محـل 
از  بایـد  داد:  ادامـه  وی  باشـد.  بهـره وری 
حمایـت  داخلـی  تولیدکننـدگان  و  صنعتگـران 
کشـور  خـرد  و  کالن  صنعـت  در  و  کنیـم 
راسـتا،  ایـن  در  هسـتیم.  بهـره وری  نیازمنـد 
هماهنگی هایـی بـا معاونـت علمـی و فنـاوری 
ریاسـت جمهوری در حـوزه نـوآوری مـد نظـر 
قـرار گرفته اسـت تـا بتوانیـم وجه نـوآوری را 
در بهبـود کیفیـت اعمـال کنیـم و در جبهه ای 

بپردازیـم. بهـره وری  مقولـه  بـه  وسـیع 
وی بـا بیـان اینکـه موضـوع کیفیـت بایـد بـا 
اسـتفاده از حداقـل منابـع، نرخ پاییـن و نوآوری 
و فنـاوری در دسـتور کار قرار گیرد، خاطرنشـان 
کـرد: بهـره وری و کیفیـت بـه منظـور رقابتـی 
شـدن فضـا یک نیـاز اسـت و وجـود اسـتاندارد 
کیفیـت نقطـه آغازیـن راه بـه شـمار می آیـد. 
رئیـس سـازمان ملی بهـره وری ایـران ادامه داد: 
مصیبت هایـی کـه به مـردم از نبـود کیفیت کاال 
و خدمـات وارد می شـود مسـئله بسـیار مهمـی 
درجه بنـدی  بـرای  نهـادی  متاسـفانه  و  اسـت 
کیفیـت بـه منظـور معرفـی برندهـای برتـر بـا 
نـرخ تمام شـده پایین تـر بـه مـردم وجود نـدارد.

وضعیت بهره وری فاجعه است
سـید عبدالوهـاب سـهل آبادی، رئیـس خانـه 

صنعـت و معـدن دربـاره بهـره وری در کشـور 
به »گسـترش صنعـت« گفت: وضعیت کشـور 
در ایـن شـاخص فاجعـه اسـت. چندیـن سـال 
اسـت کـه تاثیـر بهـره وری در رشـد اقتصادی 

کشـور صفـر درصـد اعالم می شـود.
متاسـفانه  اینکـه  بیـان  بـا  سـهل آبادی 
ارتبـاط  در  نهادهـا  بـرای  کارکـرد مشـخصی 
بـا بهـره وری تعریف نشـده اسـت، گفـت: باید 
بـرای ایـن شـاخص برنامـه مشـخصی در نظر 
گرفته شـود. در برنامه های ۵ سـاله توسـعه در 
کشـور هـر بـار اهدافی برای رشـد بهـره وری 
در نظـر گرفتـه می شـود امـا متاسـفانه کسـی 
موجـود  شـرایط  نـدارد.  آن  بـرای  راهـکاری 
سـرمایه  و  کار  نیـروی  تولیدکننـده،  تـوان 
درصـدی  صفـر  سـهم  می بـرد.  بیـن  از  را 
بهـره وری در رشـد اقتصـادی یعنی کشـور در 
هـر 3 حـوزه بـا مشـکل روبـه رو اسـت. وی 
افـزود: بهـره وری سـرمایه برعهـده حاکمیـت، 
بهـره وری نیـروی کار بـر دوش وزارت تعاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی و بهـره وری کارآفریـن 
هـم برعهـده وزارت صنعـت، معـدن و تجارت 
ایـن  داشـت کـه  نظـر  در  بایـد  البتـه  اسـت. 
امـا  نـدارد  وجـود  قانـون  در  تقسـیم بندی 
متولـی هـر کـدام از ایـن بخش هـا مشـخص 
بهـره وری  کـه  گذشـته  سـال های  در  اسـت. 
صفـر درصـد بـوده اسـت نشـان می دهـد کـه 
جـدی  مشـکالت  بـا  حوزه هـا  ایـن  تمـام  در 

کمتوجهیبهبهرهوری،فاجعهایدنبالهدار
سهم بهره وری در رشد اقتصادی در پانزدهمین سال متوالی 

صفر درصد اعالم شد

امیر مهرزاد
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روبـه رو هسـتیم. رئیـس خانـه صنعـت، معدن 
و تجـارت بـا اشـاره بـه اینکـه متاسـفانه فقط 
در تـالش هسـتیم تـا چـرخ کارخانه هـا بگردد 
و کسـانی کـه در جریـان تولیـد حضـور دارند، 
بهره منـد شـوند، گفـت: تـا زمانـی کـه نـگاه 
توسـعه ای در کشـور ایجـاد نشـود، نمی تـوان 

توقـع رشـد بهـره وری داشـت.

فعالیت های نقطه ای و بهره وری پایین
سـید حمیـد کالنتـری، معاون تعـاون وزارت 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی دربـاره وضعیت 
پرسـش های  گفـت:  کشـور  در  بهـره وری 
اساسـی ایـن اسـت که چرا بـا وجـود تاکیدات 
شـاهد  گذشـته  سـال های  طـول  در  مختلـف 
ارتقـای کیفیـت نبوده ایـم؟ چـه کسـی مقصـر 
اسـت؟ چـه کسـی کوتاهی کـرده اسـت؟ چرا 
نمی شـویم؟  برخـوردار  الزم  پیشـرفت های  از 
چـرا برخـی تولیـدات کیفیـت الزم را ندارنـد؟ 
اقبـال  کمتـر  ایرانـی  کاالی  بـه  مـردم  چـرا 
غـرب زده  مـا  مـردم  چـرا  می دهنـد؟  نشـان 
بیشـتر  را  آنهـا  خارجـی  تولیـدات  و  هسـتند 
خودروسـازی  چـرا  مـی دارد؟  نگـه  راضـی 
رونـد کیفـی مطلوبـی در دوره زمانـی طوالنی 
ایـن  پاسـخ  داد:  ادامـه  وی  اسـت؟  نداشـته 
پرسـش ها را بایـد در ایـن مسـئله جسـت وجو 
کشـور  در  کیفیـت  و  بهـره وری  کـه  کنیـم 
گسـترده نشـده و تالش هـا نقطـه ای و محدود 
اسـت. متاسـفانه فعالیت هـا به صـورت موردی 
مدنظـر قـرار می گیـرد امـا فضـای عمومی به 
سـمت بهبـود کیفیـت پیـش نرفتـه چراکه اگر 
اقتصـادی فعلـی  بایـد شـرایط  این گونـه بـود 
داشـت.  قـرار  مطلوب تـری  نقطـه  در  کشـور 
کالنتـری با اشـاره بـه اینکـه نظام اثربخشـی 
در کشـور بـرای ارتقـای کیفیـت وجـود ندارد، 
بدتریـن  و  بهتریـن  بیـن  متاسـفانه  گفـت: 
کارمنـد در نظـام اداری کـه 3 تـا ۴ میلیـون 
کارمنـد دارد، تفاوتـی نیسـت و همیـن مسـئله 
ارتقـای  موجـب می شـود کـه شـاهد رشـد و 

نباشـیم. کیفیـت 

باالدستی سند  تنظیم 
محسـن کوهکـن، عضـو کمیسـیون صنایـع 
دربـاره  اسـالمی  شـورای  مجلـس  معـادن  و 
سـال های  در  بهـره وری  شـاخص  وضعیـت 
شـاخص  ایـن  وضعیـت  گفـت:  گذشـته 
تاسـف بار اسـت و دولـت باید بـرای آن فکری 
کنـد. یکـی از دالیلـی کـه بهره وری در رشـد 
اقتصـادی کشـور سـهمی نـدارد این اسـت که 
سـالی 3 یـا ۴ بـار بـه مناسـبت های مختلـف 
یـاد شـاخص بهـره وری افتادیـم و بعـد دوباره 

فرامـوش شـده اسـت.
بایـد  بهـره وری  اینکـه  بیـان  بـا  کوهکـن 
داشـته  کشـور  اقتصـاد  از  مشـخصی  سـهم 
باشـد، گفـت: برخـی از آمـار و ارقـام نشـان 
در  هـم  بهـره وری  تعریـف  کـه  می دهـد 
متشـکل  بهـره وری  دارد.  مشـکالتی  کشـور 
محاسـبه  شـیوه  و  اسـت  شـاخص  چنـد  از 
ایـن  مشـکل  حـال،  ایـن  بـا  دارد.  معینـی 
اسـت که سـهم بهـره وری در رشـد اقتصادی 
مشـخص نیسـت. وی بـا انتقـاد از مراکـزی 
کـه در ایـن زمینـه فعالیـت می کننـد، توضیح 
امـر  ایـن  در  دخیـل  سـازمان های  اگـر  داد: 
پایینـی  بهـره وری  دولتـی  بخـش  معتقدنـد 

دارد، چـرا ایـن سـازمان ها بـه طـور دولتـی 
بایـد  ابتـدا  افـزود:  اداره می شـوند؟ کوهکـن 
بهـره وری تمـام سـازمان و نهادهایـی کـه با 
می کننـد  دریافـت  بودجـه  بهـره وری  عنـوان 
نهـاد  اگـر قـرار اسـت یـک  محاسـبه شـود. 
را  کشـور  کل  بهـره وری  سـازمان  یـک  یـا 
آن  بهـره وری  نبایـد  چـرا  کنـد،  مشـخص 

باشـد؟ مشـخص 
ایـن عضـو کمیسـیون صنایـع و معـادن بـا 
بیـان اینکه رشـد بهـره وری در کشـور نیازمند 
تغییـرات زیرسـاختی در کشـور اسـت، توضیح 
داد: تمـام افـرادی کـه در ایـران کار می کنند، 
همـه  کلـی  طـور  بـه  و  مسـئوالن  مدیـران، 
ایرانیـان بـرای رشـد بهـره وری بایـد تـالش 
کننـد. بهـره وری یکی از شـاخص هایی اسـت 
بـر  دارد.  نقـش  آن  در  توسـعه  فرهنـگ  کـه 
ایـن اسـاس، نمی تـوان بـر مبنـای یک سـری 
فرمول بهره وری را در کشـور رشـد داد و سهم 
آن را در رشـد اقتصادی اضافه کرد. کشـور در 
ایـن زمینـه بایـد فعالیت هـای بیشـتری کنـد. 
می تـوان در حـوزه بهـره وری ماننـد بسـیاری 
دیگـر از حوزه هـا سـند باالدسـتی تنظیـم کرد 

تـا کشـور بـر آن مبنـا حرکـت کند.
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حـدود  تـا  اقتصـادی  مشـکالت  روز هـا  ایـن 
زیـادی موجب ایجـاد ناهنجاری هـای مختلف در 
سـطح کشـور شـده اسـت و حتـی بعضـا کار بـه 
اعتراضـات خیابانی کشـیده اسـت و اگر نخواهیم 
بگوییـم ایران در وضعیت بی سـابقه ای قـرار دارد، 
امـا مشـابه وضعیـت فعلـی بـه نـدرت در کشـور 
اتفـاق افتاده اسـت؛ لذا بدون شـک سـوال بزرگ 
در خصـوص اقتصاد ایران این اسـت که مشـکل 
کشـور کجا اسـت که ۴0 سـال اسـت دولت های 
بسـیاری با کارشناسـان بسـیار آمدند و رفتند، اما 

نتوانسـته اند آن هـا را رفـع کند؟
چهـل سـال اسـت کـه بحـث اول در کشـور 
مسـئله اقتصـاد و معیشـت مـردم اسـت، امـا تـا 
بـه امـروز نـه تنها ایـن مشـکالت کاهـش پیدا 
نکـرده بلکـه در برخـی برهه هـای زمانـی مانند 
ماه هـای اخیـر بـه شـکل عجیبی گسـترش پیدا 
کـرده و بیـش از پیـش دغدغـه آحاد ملت شـده 
اسـت. هربـار هـم مسـئوالن بـا بیـان اینکه به 
خوبـی می داننـد مشـکل از کجـا اسـت و بـرای 
آن راه حل هایـی دارنـد بـه پشـت تریبـون رفته 
انـد، امـا همچنان ایـن معضالت بـه حیات خود 
ادامـه می دهنـد. امـا مشـکل دقیقـا کجاسـت؟ 
چـرا بـا وجـود اینکـه دولت هـا بـا برنامه هـای 
مختلـف و راهکار هـای خـود نتوانسـته اند آن هـا 
را ریشـه کـن یـا حداقـل کاهـش دهنـد؟ چـرا 
جمهـوری اسـالمی بـا وجـود منابـع مختلـف و 
ظرفیت هـای بسـیار از جملـه نفـت و پتانسـیل 
بـاالی جذب توریسـت و... نتوانسـته حتی مانند 
برخی کشـورهای همسـایه رشـد اقتصادی قابل 

قبولی داشـته باشـد؟ 

سایه نفرین نفت 
خیرخواهـان  جعفـر  خصـوص  همیـن  در 
کشـوری  یـک  »مـا  کـرد:  اظهـار  اقتصـاددان 

هسـتیم کـه مقادیـر زیـادی نفـت داریـم و قرار 
بـر ایـن بـود کـه ایـن بـه نفعمان باشـد، امـا به 
گونـه ای عمـل کردیـم کـه جـز ضرر و آسـیب 
بـرای مـا هیـچ چیـز نداشـت. زیـرا ایـن رانـت 
نفـت تا جایـی پیش رفت که روی همه مسـائل 
سـایه انداخت و آسـیب های بسـیاری بـه اقتصاد 
کشـور وارد کرد. یعنی رسـما نفت بـرای ما یک 
نفرینـی شـد کـه هنـوز گریبانگیر ما اسـت. زیرا 
شـما فـرض کنیـم ناگهـان یک حجـم عظیمی 
از درآمـد نصیـب کشـور شـد کـه هیـچ زحمـت 
خاصـی بـرای آن کشـیده نشـده اسـت و ایـن 
موجـب شـد کـه دولت هـای ایـران دچـار ایـن 
توهـم شـوند کـه می تواننـد بـا ایـن پـول همه 
کار هـا را انجـام دهنـد.« وی ادامـه داد: »لذا در 
تصمیم گیـری ما به شـدت سـاده اندیش شـدیم 
و فکـر کردیـم هر مشـکلی که در کشـور داریم 
را می توانیـم بـا ایـن پـول حـل و فصـل کنیـم. 
از طـرف دیگـر بعضا این پول در سـطح جامعه 
در اختیـار افـرادی قـرار گرفـت که آن هـا را هم 
دچـار توهـم و تنبلـی کـرد. آن هـا وقتـی دیدند 
بـدون هیـچ خالقیـت و مشـکلی می توانند پول 
عظیمـی بـه دسـت بیاورنـد، بـه ادامه ایـن روند 
عـادت کردنـد و کـم کـم ایـن ماجـرا بـه تمـام 
سـطوح جامعـه منتقل شـد. ضمن اینکـه، چون 
تنهـا بخشـی از جامعـه از ایـن درآمـد اسـتفاده 
می کننـد، موجـب شـد کـه یک خشـم و غضب 
فروخـورده میـان بخـش دیگر جامعه کـه از این 
پـول اسـتفاده نمی کنـد، ایجاد شـود و حاال همه 
دولت هـا و کلیـت نظـام را مقصـر می داننـد.« 
او افـزود: »از سـوی دیگـر نفـت موجـب شـد 
کـه کشـور و دولت هـا مسـئله مالیـات را کـه 
می توانـد کمـک بسـیاری بـه کشـور و افزایـش 
درآمـد کنـد نادیـده بگیرند. به همیـن دلیل حاال 
می بینیـم بـا وجـود اینکـه حـدود چهل سـال از 

انقـالب اسـالمی می گـذرد مـا همچنـان نظـام 
مالیاتی مـان ضعف هـای جـدی دارد و بسـیاری 

از پرداخـت مالیـات فـرار می کننـد. 
نمونـه جدیـد آن را در مسـئله پزشـکان دیدیم 
کـه برخـی از آن هـا بـا وجـود اینکـه درآمد های 
بسـیار باالیـی دارند، امـا به روش هـای مختلف 
تـالش می کننـد کـه مالیـات خـود را پرداخـت 
نکننـد. پزشـکان صرفـا یـک نمونـه هسـتند و 
مـا فرار هـای مالیاتـی بسـیاری در کشـور داریم 
و ایـن نتیجـه بی توجهـی بـه نظـام مالیاتـی به 
دلیـل تمرکـز بیـش از حـد بـه نفـت اسـت.« 
ایـن کارشـناس مسـائل اقتصادی تصریـح کرد: 
»این هـا تنهـا بخشـی از تاثیـرات تمرکـز بیـش 
از حـد و غیرمنطقـی بـه نفـت اسـت. بـه همین 
دلیـل اسـت کـه می گویـم نفـت بـرای ایـران 
ماننـد یـک هیـوالی بـزرگ اسـت کـه حـاال 
مشـغول بلعیـدن ایـران اسـت و مـا بایـد از آن 
نجـات پیـدا کنیـم. شـاید یکـی از کشـور هایی 
کـه می توانـد الگـوی مناسـبی بـرای ایـران بـه 
حسـاب بیایـد، نـروژ اسـت. آن هـا زمانـی کـه 
متوجـه شـدند چاه هـای نفتـی دارنـد سـریعا به 
نکردنـد.  بـاز  را  آن هـا  و  نرفتنـد  آن هـا  سـراغ 
تحقیـق  و  بررسـی  بـه  مدت هـا  تـا  نروژی هـا 
پرداختنـد و راه هایـی پیـدا کردنـد کـه نفـت به 
عنـوان یـک مسـئله کمکی مـورد اسـتفاده قرار 
بگیـرد. نخسـتین اقـدام آن هـا این بـود که پول 
نفـت را بـه هیـچ عنـوان وارد بودجـه نکردنـد و 
صندوقـی تاسـیس کردنـد که پول نفـت به آنجا 
می رفـت تا بـرای نسـل های آینده ذخیره شـود. 
زیـرا می دانسـتند کـه ایـن نفت دائمی نیسـت و 
حاال سـرمایه این صنـدوق از هـزار میلیارد دالر 

هـم فراتـر رفته اسـت.« 
وی اظهـار کـرد: »امـا ایـران ایـن کار را نکـرد 
و تمـام تمرکـز دولت هـا بـر روی درآمـد نفـت 

چرامشکالتاقتصادیایرانحلنمیشوند؟
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بـود و هیـچ وقـت تـالش نکردیم این وابسـتگی 
بـه رانـت نفـت را کاهـش یا از بیـن ببریـم. البته 
همـه در حـد صحبـت بار هـا گفتـه انـد کـه این 
وابسـتگی بایـد کم شـود، امـا واقعیت این اسـت 
کـه هیـچ تالش خاصـی صـورت نگرفته اسـت؛ 
بنابرایـن بـه عقیده مـن تا زمانی که ما وابسـتگی 
بـه نفت مـان باال باشـد همه اقتصاد کشـور تحت 
تاثیـر آن قـرار می گیـرد و مـا مداوم با مشـکالت 
گریبـان  بـه  دسـت  اقتصـادی  درشـت  و  ریـز 
کـرد:  تاکیـد  پایـان  در  خیرخواهـان  هسـتیم.« 
»نفـت دقیقا منشـا اکثر مشـکالت عمده کشـور 
اسـت و دولت اگر می خواهد مشـکالت کشـور را 
حـل کند، بایـد به دنبـال راهکاری بـرای کاهش 
چشـمگیر وابسـتگی بـه نفـت باشـد و از طـرف 
دیگر نظام مالیاتی کشـور را بهبـود و تقویت کند. 
اینگونـه درآمد هـای کشـور افزایش پیـدا می کند 
و از ایـن طریـق عمـده مشـکالت مـا نیـز رفـع 
می شـود. زیـرا در چنین حالتی هدفمنـد و اصولی 
درآمد هـا را هزینـه می کنیـم و بـه دنبـال تولیـد، 
صـادرات و... می رویـم و در مقابـل اشـتغال زایی 
نیـز انجـام می شـود. اگر قبول داشـته باشـیم که 
مـا یکی از مشـکالت عمده کشـور نـرخ بیکاری، 
کاهـش تولید اسـت و این ها خود موجب سلسـله 
مشـکالت دیگـر می شـود، بنابرایـن بـا توجـه به 
مسـائلی کـه اشـاره کـردم، این هـا را تـا حـدود 

زیـادی رفـع خواهیـم کرد.« 

مدیریت سنتی نمی تواند
 مشکالت را حل کند 

تحلیلگـر  دیگـر  پازوکـی  مهـدی  همچنیـن 
مسـائل اقتصـادی در گفتگو با فـرارو اظهار کرد: 
»مـن اعتقـاد قلبـی دارم کـه اگـر با مشـکالت 
اجتماعـی، فرهنگـی و اقتصادی جامعـه برخورد 
علمـی و کارشناسـی انجـام دهیـم، قطعـا موفق 
فائـق خواهیـم  بـر مشـکالت  بـود و  خواهیـم 
اسـت.  جهانـی  تجربـه  هـم  آن  نمونـه  آمـد. 
یعنـی کشـور هایی کـه مشـکالت اقتصادیشـان 
را بیـان کردنـد و بـر اسـاس آن تحقیقـات خود 
را آغـاز کردنـد و راهکار هـای علمـی بـرای آن 
پیـدا کردنـد، تـا امـروز موفـق بودنـد و مـا هـم 

بایـد این مسـئله را الگـوی خودمان قـرار دهیم. 
یعنی باید در نخسـتین گام به مشـکالت کشـور 
اعتـراف کنیـم و اجـازه دهیم مـردم هـم بدانند 
کـه مسـئوالن در جریـان مشـکالت هسـتند و 

نـگاه واقـع بینانـه ای بـه آن دارند.« 
او ادامه داد: »ما در کشور یک نظام کارشناسی 
داریـم کـه وظیفه این نظام شناسـایی و بررسـی 
و ارائـه راهـکار بـرای مشـکالت موجود کشـور 
اسـت کـه بایـد با توجـه بـه واقعیت هـا و تجربه 
جهانـی عمـل کنـد. از سـوی دیگـر یـک نظام 
تصمیم گیـر داریـم کـه وقتـی موفـق اسـت که 
براسـاس آموزه هـای نظـام تصمیم سـاز، عمـل 
کنـد. مشـکلی کـه ما در ایـران داریم این اسـت 
مسـئوالن در هـر دو نظام به دنبال این هسـتند 
کـه مشـکالت را حل کننـد و تصمیماتـی اتخاذ 
کننـد، امـا نمی خواهند این تصمیمـات هزینه ای 
نـگاه  یـک  یعنـی  باشـد.  داشـته  آن هـا  بـرای 
غیرواقعـی و غیرمنطقـی بـه مسـائل دارنـد. در 
حالـی که طبـق یک ضـرب المثل غربـی وقتی 
می خواهیـم نیمـرو درسـت کنیم بایـد چند تخم 
مـرغ را بشـکنیم. یعنـی بایـد در ازای تصمیمات 
درسـت هم مسـئولیت پذیر باشـیم و هـم حاضر 
باشـیم هزینـه پرداخت کنیـم.« وی افـزود: »از 
سـوی دیگـر یـک اتفـاق عجیبـی کـه در ایران 
رخ داده ایـن اسـت کـه سیاسـت خارجـی ما در 
اقتصـادی  اقتصـادی و منافـع  خدمـت توسـعه 
کشـور نیسـت. بـه همیـن دلیل اسـت کـه االن 
برخـی کشـور های منطقـه ایـن روز هـا بـا بلیت 
ایـران بـازی می کننـد. منظـور مـن این نیسـت 
کـه مدیریـت داخلـی مـا مشـکلی نـدارد. اتفاقا 
بـر ایـن بـاور هسـتم کـه 80 درصد مشـکالت 
ایـران مربـوط بـه مسـائل داخلـی اسـت و 20 
درصـد تحـت تاثیـر مسـائل بین المللـی ایجـاد 
شـده اسـت، اما ایـن 20 درصـد بسـیار قدرتمند 
و تاثیرگذارتـر اسـت. زیـرا چه ما خوشـمان بیاید 
چـه بدمـان بیایـد، ۶2 درصد از مبـادالت جهان 
بـا دالر ایـاالت متحـده آمریـکا انجام می شـود. 
عـالوه بـر ایـن چـه مـا خوشـمان بیایـد و چـه 
خوشـمان نیایـد باید قبـول کنیم کـه 2۵ درصد 
از تولیـد ناخالـص دنیا را آمریـکا تولید می کند و 

قـدرت اول اقتصـادی جهان اسـت.« 
ایـن اقتصـاددان اظهـار کـرد: »حاال این سـوال 
پرسـیده می شـود که چرا کشـور هایی که شرکای 
تجـاری ما هسـتند مثل چیـن، روسـیه و ترکیه با 
وجـود اختالفات ریز و درشـت بـا آمریکا در ارتباط 
هسـتند؟ جـواب واضحـش این اسـت کـه منافع 
آن هـا اقتضـا می کند که ایـن رابطه وجود داشـته 
باشـد. ایـن همان مسـئله ای اسـت که مـا نادیده 
می گیریـم. بحـث مـن ایـن نیسـت کـه مـا باید 
نوکـر آمریـکا شـویم، صحبـت من این اسـت که 
مـا بایـد تا جایـی کـه منافعمـان تامین می شـود 
بـا کشـور های دیگـر ارتباط داشـته باشـیم و باور 
کنیـم کـه دنیـا، دنیایـی بـده و بسـتان اسـت. به 
عنـوان مثـال همین عراق که همسـایه و دوسـت 
مـا اسـت االن ببینید اعالم کـرده بـا دالر آمریکا 
بـا ایران معاملـه نمی کند. زیرا منافعشـان اینگونه 
اقتضـا می کنـد کـه از آمریـکا تبعیـت و حمایـت 
کنـد. مگـر غیـر از ایـن اسـت کـه همیـن اتفاق 
دربـاره چیـن هـم افتـاد؟ رئیـس اتـاق بازرگانـی 
تحریم هـا،  زمـان  در  می گفـت:  چیـن  و  ایـران 
چینی هـا حتـی حاضـر نبودنـد کاال هـای مـورد 
نیـاز و درخواسـت مـا را در ازای نفـت به ما بدهند 
می خواهنـد  خودشـان  کـه  کاالیـی  می گفتنـد 
می دهنـد.« پازوکـی در پایـان گفـت: »بنابرایـن 
مـا بایـد یـاد بگیریـم کـه سیاسـت خارجـی می 
بایسـت در خدمـت توسـعه اقتصـادی باشـد و از 
سـوی دیگـر بـا مسـائل بایـد برخـورد علمـی و 
کارشناسـی کنیـم. چـرا مـا از کشـور های دیگـر 
مانند سـنگاپور و مالزی و آذربایجـان و امارات و... 
همچنـان عقب تر هسـتیم و مشـکالت اقتصادی 
بیشـتری داریـم؟ مگر قرار نبود طبق سـند چشـم 
انداز ۱۴0۴ ما بهترین کشـور در آسـیا باشـیم؟ چه 
اتفاقـی افتـاد؟ چـرا هنـوز مـدام مشـکالت جدید 
بـه وجـود می آیـد؟ جوابـش ایـن اسـت کـه مـا 
هیـچ گاه با مسـائل و مشـکالتمان بـا روش های 
علمـی و کارشناسـی برخـورد نکردیـم و همیشـه 
احساسـات بـر تصمیماتمـان حاکـم بـوده اسـت. 
مـا بایـد به ایـن نتیجه برسـیم کـه نمی توانیم در 
دنیـای امـروز با مدریت سـنتی توسـعه کشـور را 

بزنیم.« رقـم 
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گزارش

بنگاه هـای کوچـک و متوسـط یـا SMEهـا، 
بـا توجـه بـه اعمـال تحریم هـای آمریـکا علیـه 
ایـران به عنـوان یکـی از مهم تریـن راهکارهای 
مقابلـه بـا تحریم هـای جدیـد مـورد توجـه قرار  
بنگاه هـای  حضـور  بـرای  تـالش  گرفته انـد. 
کوچـک  و متوسـط اروپایـی در ایـران به جـای 
شـرکت های بزرگ آغاز شـده اسـت امـا فعاالن 
زیرسـاخت  ها  کـه  باورنـد  ایـن  بـر  اقتصـادی 
آمـاده  بنگاه هـا  ایـن  بـا  همـکاری  بـرای 
و هـراس  تحریم هـا  بازگشـت مجـدد  نیسـت. 
سـرمایه گذاران خارجـی از تهدیدهـای آمریـکا، 
تکاپـو  بـه  را  اقتصـادی  فعـاالن  و  مسـئوالن 
انداختـه تـا بـه دنبـال راه هـای جایگزیـن برای 
SME مواجـه با تحریم ها باشـند. در ایـن میان
هـا یـا بنگاه هـای اقتصـادی کوچک و متوسـط 
اروپایـی بـرای تـدام همـکاری بـا شـرکت های 

قرارگرفته انـد. موردتوجـه  بسـیار  ایرانـی 
محمدجـواد ظریـف وزیـر امـور خارجه کشـور 
که در سـی وهفتمین نشسـت هیئـت نمایندگان 
اتـاق ایـران حضـور یافتـه بـود، در پاسـخ بـه 
نگرانی هـای فعـاالن اقتصـادی از آینـده روابـط 
اقتصـادی بـا توجه بـه خـروج آمریـکا از برجام، 
کوچـک  شـرکت های  از  هسـته ای  تشـکیل  از 
و متوسـط اروپایـی کـه قـادر بـه همـکاری بـا 
طرف هـای ایرانی هسـتند خبـر داد و تأکید کرد: 
»در همـکاری بـا اروپـا شـرکت های کوچـک و 
متوسـط جایگزیـن شـرکت های بـزرگ خواهند 
شـد.« غالمحسـین شـافعی رئیـس اتـاق ایران 
هـم که ماه گذشـته به فرانسـه سـفر کـرده بود، 

در دیـدار با فعـاالن اقتصادی اروپایی بر توسـعه 
میـان شـرکت های  و گسـترش همکاری هـای 
کوچک ومتوسـط اروپایـی با شـرکت های ایرانی 
تاکیـد کـرد. »پایـگاه خبـری اتـاق ایـران« در 
آن هـا  نظـرات  اقتصـادی،  فعـاالن  بـا  گفتگـو 
کوچـک  بنگاه هـای  شـرایط  خصـوص  در  را 
تقویـت  در  آن هـا  نقـش  و  داخلـی  متوسـط  و 
روابـط اقتصـادی جویـا شـده اسـت. بـه اعتقـاد 
ایـن فعـاالن اقتصـادی، بنگاه هـای کوچـک و 
متوسـط باوجـود نقشـی کـه در اقتصـاد کشـور 
سیاسـت گذاری های  در  امـا  می  کننـد  ایفـا 
گرفته انـد  قـرار  غفلـت  مـورد  همیشـه  دولتـی 
بنگاه هـا  ایـن  توسـعه  زیرسـاخت های  بایـد  و 

هرچـه سـریع تر فراهـم شـود.

از بنگاه های کوچک و متوسط 
حمایت نمی شود

محمـد الهوتی رئیـس کنفدراسـیون صادرات 
بنگاه هـای  زیرسـاخت های  تقویـت  می گویـد: 
کوچـک و متوسـط موضوعـی بود کـه از ابتدای 
بودیـم.  دنبـال تحقـق آن  بـه  یازدهـم  دولـت 
روابـط  سـر  بـر  مانعـی  زمانی کـه  متأسـفانه 
اقتصـادی نیسـت، دولت هـا بنگاه هـای کوچک 
و متوسـط و همچنیـن بخـش خصوصـی را کـه 
بیشـترین سـهم در اقتصاد کشـور دارنـد، نادیده 
می گیرنـد. در ایـن شـرایط توجـه بـه صنایعـی 
ماننـد خـودرو یـا پتروشـیمی معطوف اسـت که 
اتفاقـا در دوران تحریم هـا آسـیب پذیرتر از دیگر 

هسـتند. صنایع 

عضـو هیئـت نماینـدگان اتـاق ایران بـا تاکید 
بـر ظرفیـت بنگاه های کوچک و متوسـط داخلی 
در صنایعـی ماننـد کفـش، سـنگ های زینتـی و 
سـاختمان، کاشـی، لوازم خانگـی و چرم تصریح 
می کنـد: 80 درصـد اقتصاد کشـور دولتی اسـت 
و همیشـه سـهم 20 درصـدی بخـش خصوصی 
واقعـی تحـت تاثیـر فضـای این 80 درصـد قرار 
دارد. متأسـفانه دولـت هم به رغم شـعارهایی که 
داده امـا در سیاسـت گذاری خـود از بنگاه هـای 
کوچـک و متوسـط حمایتـی نکرده اسـت. دلیل 
اسـت کـه دولـت بخـش دولتـی و  ایـن  هـم 
خصولتـی را بـزرگ دیـده و ایـن تصـور را دارد 
بـه  می توانـد  شـرکت ها  ایـن  به وسـیله  کـه 
اهـداف خود برسـد. درصورتی که در کشـورهای 
پیشـرفته مثـل ایتالیـا، این SMEها هسـتند که 

اقتصـاد کشـور را می چرخاننـد.
الهوتـی در پاسـخ بـه این سـوال که شـرایط 
همـکاری بنگاه هـای کوچک و متوسـط اروپایی 
بـا SMEهـای داخلـی در دوران تحریم هـا بـه 
چـه شـکل خواهـد بـود، توضیـح می دهـد: در 
اول  بایـد  اروپایـی  شـرکت های  بـا  همـکاری 
اروپایـی،  شـرکت های  کـه  بپذیریـم  همـه   از 
شـرکت های خصوصـی هسـتند کـه از دولت ها 
دسـتور نمی گیرنـد و از طرفـی دولـت آن ها هم 
کامـال مغایـر بـا مفهـوم دولتـی در ایران اسـت 
کـه می توانـد یک شـبه تصمیـم بگیـرد و اجـرا 
کوچک مقیـاس  شـرکت های  بنابرایـن  کنـد. 
اروپایـی به صورت دسـتوری اقدام بـه همکاری 

بـا شـرکت های ایرانـی نخواهنـد کـرد.

بنگاههایکوچکومتوسط،ناجیاقتصاد
دردورانتحریمهامیشوند؟

فعاالن بخش خصوصی پاسخ می دهند:
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گزارشخبرنامه

او تأکیـد می کنـد: اولیـن اقدامـی کـه بـرای 
کوچک ومتوسـط  شـرکت های  بـا  همـکاری 
اعتمادسـازی  داد،  انجـام  می بایسـت  اروپایـی 
اسـت و همچنیـن بایـد ایـن ضمانـت را بدهیم 
اصـل سـود سـرمایه حفـظ خواهـد شـد.  کـه 
عـالوه بر این، بایـد حامی شـرکت های کوچک 
و متوسـط اروپایی با شـرکت های ایرانی باشـیم 
و قوانیـن را بـر اسـاس شـرایط جدیـد اصـالح 

. کنیم

شرایط برای فعالیت بنگاه های کوچک 
و متوسط مناسب نیست

کمیسـیون  رئیـس  نایـب  احتشـام زاد  فرهـاد 
واردات اتـاق ایـران نیـز بـا بیـان ایـن موضـوع 
کنـار  در  خارجـی  تحریم هـای  متاسـفانه  کـه 
تحریم هـای داخلـی بـه بدنـه نظـام اقتصـادی 
شـرایط  در  می گویـد:  می زنـد،  ضربـه  کشـور 
فعلـی، امیـدی بـه موفقیـت بنگاه هـای کوچک  
و متوسـط نیسـت. دلیـل این موضـوع هم تقابل 
ترکیـب  و  اسـت  بـا بخـش خصوصـی  دولـت 
ایـن دو عامـل باعث شـده تـا نتوانیـم از بخش 
خصوصـی انتظـار داشـته باشـیم در فضایـی که 
فاقد زیرسـاخت های مناسـب اسـت، بـه فعالیت 
خـود ادامـه دهـد. حـال ایـن بخـش خصوصـی 
می توانـد شـرکت های کوچکـی باشـد کـه بـه 
عنـوان نهادهـای جدید آسـیب پذیرتر هسـتند و 

نیـاز بـه مراقبـت بیشـتری دارنـد.
او ضمـن انتقـاد از سیاسـت های دولـت، بیـان 
امیـدی  اقتصـادی  فعلـی  طوفـان  در  می کنـد: 
نمونـه  بـرای  نیسـت.  SMEهـا  موفقیـت  بـه 
در صنعـت خـودرو ۹۶ درصـد بـازار در اختیـار 
تولیدکننـدگان داخلی اسـت کـه از همین درصد 
هـم ۹2 درصـد دولتـی هسـتند و تقابـل بخـش 
خصوصـی بـا دولتـی باعـث شـده تـا شانسـی 
بـرای بخـش خصوصی وجود نداشـته باشـد. در 
همیـن زمینـه شـاهدیم بـه بهانه هـای متعـدد، 
بخـش خصوصـی متحمـل هزینه هـای مختلف 

می شـود.
احتشـام زاد ادامـه می دهـد: از آنجا کـه اقتصاد 
مـا سیاسـت زده اسـت و هـر موضوعـی بـا دیـد 

امنیـت ملـی دیـده  می شـود، فضـا بـرای حضور 
بنگاه هـای کوچـک و متوسـط مناسـب نیسـت 
ایـن  در  دارنـد  کـه  قدرتـی  بـه  توجـه  بـا  تـا 
ایفـا  نقشـی  بتواننـد  امنیتـی  سیاسـی-  بـازی 
کننـد. نایب رئیـس کمیسـیون مدیریـت واردات 
موانـع کسـب وکار  مهم تریـن  بـه  ایـران  اتـاق 
اشـاره کـرده و می گویـد: بـر اسـاس گزارشـات 
بین المللـی، سـه عاملـی کـه در سـال گذشـته 
مانـع کسـب وکار شـده بـود، عبـارت اسـت از: 
محدودیـت نقدینگی، بوروکراسـی اداری و عدم 
ثبـات قوانیـن. در حـال حاضر شـاهدیم که همه 
ایـن عوامـل بـا شـدت قبـل در جریان اسـت و 

شـرایط بهتـری حاصـل نشـده اسـت.

ایجاد زیرساخت آماری برای 
توسعه فعالیت SMEها

نماینـدگان  هیئـت  عضـو  مسـتوفی  فریـال 
بزرگتریـن معضـل  ایـران معتقـد اسـت:  اتـاق 
بنگاه هـای کوچک و متوسـط تامین مالی اسـت. 
در کنـار این مشـکل بایـد به ضعـف مدیریتی و 
رقابت پذیـر  کاالهـای  تولیـد  عـدم  همچنیـن 
پیشـنهاد  اقتصـادی  فعـال  ایـن  کـرد.  اشـاره 
بـرای  زیرسـاختی  پلت فرمـی  کـه  می کنـد 
توسـعه فعالیـت بنگاه هـای کوچـک و متوسـط 
ایجـاد شـود. مسـتوفی می گویـد: در همـه جای 
دنیـا بانک هـا معمـوال به شـرکت های کوچک و 
متوسـط وام می دهنـد در حالی کـه در کشـور ما 
ایـن شـرکت های بـزرگ هسـتند کـه بانک هـا 
را تخلیـه کـرده  و از آنهـا تسـهیالت دریافـت 

می کننـد.
عضـو هیئـت نماینـدگان اتـاق ایـران بـا بیـان 
از مهم تریـن معضـالت  نکتـه کـه یکـی  ایـن 
کشـور »ضعف اطالعاتـی و آمار صحیح« اسـت 
ایـن  از  هـم  متوسـط  و  کوچـک  بنگاه هـای  و 
معضـل مسـتثنی نیسـتند، ادامـه می دهـد: تهیـه 
زیرسـاختی اینترنتی کـه ارایه دهنـده اطالعات و 
آمـار صحیـح بـه بنگاه هـای کوچـک  و متوسـط 
اسـت در همیـن زمینـه راهکار اثربخشـی اسـت. 
ضمـن اینکـه  با رفـع موانع و تحریم هـای داخلی 
می تـوان شـاهد توسـعه فعالیـت SMEهـا بـود.

SMEهای اروپایی تمایلی به همکاری 
با SMEهای ایرانی ندارند

نماینـدگان  هیئـت  عضـو  پورقاضـی  مهـدی 
اتـاق ایـران، معتقـد اسـت: همـکاری بنگاه های 
SME بـا  اروپایـی  متوسـط  و  کوچـک 

هـای داخلـی بعیـد اسـت. ایـن عضـو هیئـت 
نماینـدگان اتـاق ایـران در توضیـح ایـن گفتـه 
SME خـود می گویـد: موضوعـات مرتبـط بـا
هـا بـه دو بخش تقسـیم می شـود. یکـی بخش 
قوانیـن و مقـررات اسـت که بر اسـاس آن هیچ 
مگـر  نمی کنـد  کار  ایـران  بـا  اروپایـی   SME
اینکـه روابـط بانکـی، پروژه ها و سـایر مـوارد به 
خوبـی تعریف شـده باشـد. دومین موضـوع این 
اسـت که آیـا زمینه هـای همـکاری SMEهای 
خارجـی بـا بنگاه هـای کوچک و متوسـط ایرانی 

اسـت؟ فراهم 
ایـن اسـت کـه  تاکیـد می کنـد: واقعیـت  او 
SMEهـای اروپایـی تمایلـی بـه همـکاری با 
SMEهـای ایرانـی ندارنـد. مهم تریـن دلیـل 
ایـن موضـوع هـم بـه دور بودن فضـای کاری 
و  بین المللـی  فضـای  از  ایرانـی  SMEهـای 
برمی گـردد.  آن هـا  جزیـره ای  کـردن  عمـل 
پیـدا  متوسـطی  و  کوچـک  بنـگاه  نـدرت  بـه 
می شـوند کـه در فضـای رقابتـی عمـل کـرده 
باشـند. بنابرایـن، اروپایی هـا فقـط می خواهنـد 
کاالیشـان را در ایـران بفروشـند و همـکاری 
انتقـاد  بـه نظـر می رسـد. پورقاضـی در  بعیـد 
بیـان  داخلـی  کوچک ومتوسـط  بنگاه هـای  از 
در  مالـزی  یـا  ترکیـه  SMEهـای  می کنـد: 
سـطح جهانی هسـتند امـا متاسـفانه بنگاه های 
کوچـک و متوسـط ایران در ۴0 سـال اخیر یاد 
گرفته انـد کـه تنهـا بـرای خـود امتیـاز بگیرند 
و ایـن مسـاله اصـال بـرای اروپایی هـا جـذاب 

. نیست
بـه اعتقـاد این عضـو هیئـت نماینـدگان اتاق 
ایـران تـا زمانی کـه دولـت خـودش را مسـئول 
مسـئول  نـه  می شناسـد  رانـت  و  پـول  توزیـع 
بنگاه هـا،  رقابتی شـدن  و  بهـره وری  بهبـود 
نمی توانیـم شـاهد توسـعه فعالیـت SMEهـای 

داخلـی باشـیم.
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عملکردآماریبخشمنسوجاتوپوشاکدربهار97
گروه

درصد تغییرسه ماهه اول 96سه ماهه اول 97

سرمایه  تعداد 
سرمایهتعداد اشتغال )نفر()میلیارد ریال(

)میلیارد ریال(
اشتغال 

سرمایه  تعداد )نفر(
اشتغال )نفر()میلیارد ریال(

جواز تاسیس صادرشده در بخش ساخت منسوجات و پوشاک
8.8-2۵.3-۱۴۵۷۷۷۷.333۵۹۱۴۱۱0۴۱8.۴3۶8۴2.8منسوجات
۱2۹۱۷02.۷382۷۹8۱۵۶۷.۹2۷۴83۱.۶8.۶3۹.3پوشاک

پروانه بهره برداری صادرشده در بخش ساخت منسوجات و پوشاک
۴2.3-۴0.2-8.۷-۴220۱۶.۱۹23۴۶33۶۹.۵۱۶0۱منسوجات
۶۵.۹-8۵.۶-۱3۴8.۵۱۴8۱233۶۴3۴8.3پوشاک

پروانه بهره برداری ایجادی صادرشده در بخش ساخت منسوجات و پوشاک
۴۵-2۴-۷.۱-2۶۱۶0۹۶۹۱282۱۱8.3۱2۵۶منسوجات
۵۷.۶-۷8.۷-۱2۴8.۵۱۴8۷22۷.۹3۴۹۷۱.۴پوشاک

آمار تولید محصوالت منتخب نساجی در سه ماهه اول 97

اردیبهشت خرداد ۹۷واحد سنجشنام محصول
تغییر )درصد(سه ماهه اول ۹۶سه ماهه اول ۹۷تغییر )درصد(۹۷

0.۵-۱۵.۵۱۴.8۴.۷۴۱.۷۴2.0هزار تنالیاف و تاپس پلی استر
20.۵20.02.۵۵۶.۴۵2.08.۵هزار تننخ پلی استر

-۵2.۴۱.۷0.0-0.۴00.8هزار تنالیاف اکریلیک
۱8.۷۱۷.0۱0.0۴8.0۴۷.۹0.2هزار تننخ سیستم پنبه ای و ترکیبی الیاف مصنوعی

۷0۷۹.0۶8۶۷.03.۱20۱۴۹.0۱۹۶80.02.۴هزار مترمربعفرش ماشینی

صادرات بخش منسوجات و پوشاک در سه ماهه اول 97

گروه
تغییر )درصد(ارزش )میلیون دالر(وزن )هزار تن(

ارزشوزنسه ماهه اول ۹۶سه ماهه اول ۹۷سه ماهه اول ۹۶سه ماهه اول ۹۷
۴۱.۱28.8۱۹3.۹۱3۹.۴۴2.۷3۹.۱منسوجات
0.۷0.۶۷.۴۴۷.۴۱۱۶.۷0.۵پوشاک

واردات بخش منسوجات و پوشاک در سه ماهه اول 97

گروه
تغییر )درصد(ارزش )میلیون دالر(وزن )هزار تن(

ارزشوزنسه ماهه اول ۹۶سه ماهه اول ۹۷سه ماهه اول ۹۶سه ماهه اول ۹۷
38.۶-۴۴.۹-3۴.0۶۱.۷۱۱۴.۶۱8۶.۶منسوجات
۴3.8-۵۷.۱-0.30.۷۵.۴۹.۶پوشاک
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مقدمه 
از صنایـع پیشـرو و  صنعـت پوشـاک یکـی 
باسـابقه در کشـور اسـت کـه عالوه بـر ارزش 
انـدک،  ای  سـرمایه  بـا  بـاال،  بسـیار  افـزوده 
ایجـاد اشـتغال پایـدار مـی نمایـد. اگرچه این 
صنعـت پتانسـیل هـای بسـیار مناسـبی جهت 
رشـد و توسـعه دارد امـا چالش های بسـیاری 
موجـب عـدم شـکوفایی پتانسـیل هـای بالقوه 
ایـن صنعـت شـده اسـت. یکـی از مهمتریـن 
چالـش هـای ایـن صنعـت، قاچـاق و واردات 
بـی رویـه و غیـر قانونـی اسـت کـه اتفاقـا در 

بسـتر هـای قانونـی انجـام می شـود.
بـا  مبـارزه  مرکـزی  سـتاد  اعـالم  مطابـق 
قاچـاق  حـدودی  رقـم  ارز،  و  کاال  قاچـاق 
میلیـارد   3 تـا   2.۷ بیـن  کشـور  بـه  پوشـاک 

دالر بـرای سـال ۹۶ تخمیـن زده شـده کـه 
ایـن رقـم در برابـر واردات قانونـی ۶0 میلیون 
دالری قابـل مقایسـه نیسـت. موضـوع قاچاق 
تامیـن  زنجیـره  در  آن  تاثیرگـذاری  شـدت  و 
کـه  دارد  اهمیـت  جایـی  تـا  نسـاجی  صنایـع 
اتحادیـه تولیـد و صادرات نسـاجی و پوشـاک 
اتـاق  مجموعـه  زیـر  تشـکل  بعنـوان  ایـران 
خـود  اهـداف  مهمتـری  از  یکـی  بازرگانـی، 
ایـن صنعـت  بدنـه  از مطالبـات اعضـا و  کـه 
نشـات گرفتـه اسـت را مبـارزه با قاچـاق قرار 
داده اسـت کـه ایـن موضـوع در ابتدای سـال 
ایـن  اهـداف  مهمتریـن  از  یکـی  بعنـوان   ۹۶
اتحادیـه در راسـتای سـند راهبردی نقشـه راه 
تقسـیم کار فراگیـر بخـش خصوصـی بـه اتاق 
بازرگانـی صنایـع معـادن و کشـاورزی ایـران 

اعـالم شـد و اتحادیـه فعالیـت هـای فراگیـر 
خـود را در ایـن رابطـه  گسـترش داد. از جمله 
در  پژوهشـی  امـور  انجـام  هـا  فعالیـت  ایـن 

رابطـه بـا قاچـاق پوشـاک اسـت.
گـزارش پیِش رو که خالصـه ای از یک کار 
پژوهشـی اسـت، بـه تحلیـل و آسیب شناسـی 
واردات کاال از طریـق مناطـق آزاد پرداختـه و 
سـعی در ارائـه راهـکار جهـت رفـع معضالت 

این حـوزه دارد. 
بـا توجـه بـه معافیت هـا و امتیـازات موجـود 
در مناطـق آزاد کشـور مخصوصـا معافیت های 
گمرکـی، نظـارت و کنتـرل بـر واردات کاال از 
ایـن مناطـق اهمیـت ویـژه ای می یابـد چراکه 
سوءاسـتفاده از امتیـازات، هماننـد قاچـاق کاال 
و  صنعـت  بـه  را  جبران ناپذیـری  آسـیب های 

تحلیل،بررسیوپیشنهاداتوارداتپوشاک
ازطریقمناطقآزادتجاری-صنعتی

اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، خرداد ۱۳97
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اقتصـاد کشـور وارد می نمایـد.
کاالی  واردات  در  نظـارت  خـال  سـویی،  از 
زمینـه  در  بخصـوص  آزاد  مناطـق  در  آمـاده 
پوشـاک  انـواع  کـه  شـده  موجـب  پوشـاک 
اسـتوک وارد کشـور شـده و  آمـاده بصـورت 
حقـوق مصـرف کننـدگان را ضایـع مـی نماید  
کـه در ایـن رابطـه بـا مشـارکت ایـن اتحادیه 
و  تشـکل هـای مرتبـط، دسـتورالعملی تحـت 
خارجـی  برندهـای  نمایندگـی  ثبـت  عنـوان 
در  وزارت صنعـت  توسـط  ایـران  در  پوشـاک 
سـال ۱3۹۵ بـه تصویـب رسـید کـه بـا توجه 
بـه شـرایط خـاص این صنعـت می تـوان این 
اجرایـی  نیـز  آزاد  مناطـق  در  را  دسـتورالعمل 
نمـود بـه نحـوی کـه هـم برندهـای مطـرح 
مصـرف  داخلـی  نیـاز  بتواننـد  المللـی  بیـن 
کننـدگان ایـن حوزه در کشـور را مرتفـع کنند 
و هـم بـا واردات قانونـی ایـن محصـوالت بـا 
برندهـای  سـوی  از  رسـمی  نمایندگـی  ارائـه 
مطـرح بیـن المللـی، موجبـات رشـد و توسـعه 

مناطـق آزاد نیـز فراهـم گـردد.
همچنیـن در واردات کاال از طریـق مناطـق 
احصـا  مشـکالت  اصلـی  محـور  سـه  آزاد، 

از: عبارتنـد  کـه  اسـت  گریـده 
بـه منظـور واردات  آزاد  ۱- مزیـت مناطـق 
کاال بـه دلیـل وجـود چندیـن نـوع معافیت در 

محـدوده منطقـه.
قاچـاق کاال در محـدوده  تعریـف  2- عـدم 
افـراد  بـرای  را  تخلـف  ریسـک  کـه  منطقـه 
امتیـازات  از  سوءاسـتفاده کنندگان  و  سـودجو 

می شـود. کاهـش  شـدت  بـه  آزاد  مناطـق 
3- عـدم امـکان نظـارت دقیـق بـر خـروج 
فعلـی. کاالی همـراه مسـافر طبـق مقـررات 
بـا ارائـه راه حـل پیرامـون سـه محـور فوق، 
می تـوان معضـل واردات بی رویـه انـواع کاال 
از جملـه پوشـاک را سـامان بخشـید و مناطق 
بـاالی  حجم هـای  ورود  اتهـام  از  را  آزاد 
قاچـاق مبـری نمود. مسـلما ارائـه راه کارهای 
کارشناسـی در خصـوص بازگشـت مناطق آزاد 
بـه اهـداف اصلـی خـود مـی توانـد عـالوه بر 
از  حمایـت  سـال  در  ملـی  تولیـد  بـه  کمـک 

کاالی ایرانـی ، موجبات رشـد و توسـعه بومی 
ایـن مناطـق را نیـز فراهـم آورد. راهکارهـای 
زیـر  بـه شـرح  پیشـنهادی بصـورت خالصـه 

: ست ا

مشـکل  بـرای  پیشـنهادی  راهـکار 
معافیت هـا  سـاماندهی  اول: 

علی رغـم وجـود انـواع امتیـازات در مناطـق 
آزاد کشـور، امـا شـاهد وجـود چندیـن معافیت 
دیگـر در محـدوده مناطـق هسـتیم کـه ایـن 
امـر مزیـت واردات کاال بـه کشـور را افزایش 
بـا  را  آزاد  مناطـق  در  واردات  کنتـرل  و  داده 
دو  بـه  ادامـه  در  می نمایـد.  مواجـه  مشـکل 

اشـاره می شـود: معافیت هـا  ایـن  از  نمونـه 
۱- تخفیفـات »تعرفـه ترجیحی« و »واردات 

»2 تبصره 
]۱[، سـود  وزیـران  هیئـت  مطابـق مصوبـه 
تجـاری  به صـورت  کـه  کاالهایـی  بازرگانـی 
اصلـی  سـرزمین  بـه  آزاد  مناطـق  طریـق  از 
وارد می شـود، تـا پانـزده درصـد ارزش سـیف 
میـزان  و  یافتـه  کاهـش  مذکـور  کاالهـای 
واردات ایـن اقـالم حداکثـر سـه میلیـارد دالر 
سـازمان  مقابـل،  در  بـود.  خواهـد  سـال  در 
منطقـه می توانـد بـا اخـذ ایـن میـزان، منابـع 

خـود را تأمیـن نمایـد.
و  بـازرگان  بـرای  جذابیـت  ایجـاد  جهـت 
افزایـش واردات از مناطـق آزاد بـه سـرزمین 
اصلـی کـه منجـر بـه افزایـش درآمـد مناطق 
ارزش  ۱2 درصـد  تـا   ۷ غالبـًا  آزاد می گـردد، 
داده  تخفیـف  آن  مابقـی  و  شـده  اخـذ  کاال 
می شـود کـه ایـن میـزان تخفیـف، عدم النفـع 
دولت محسـوب می گـردد. ]2[ از سـوی دیگر 
طبـق قـرارداد تعرفـه ترجیحـی میـان ایـران 
و ترکیـه، واردات پوشـاک تـرک از پرداخـت 
درصـدی از سـود بازرگانـی معـاف اسـت. لـذا 
واردات پوشـاک از کشـور ترکیـه و از طریـق 
توجـه  قابـل  امتیـاز  دو  دارای  آزاد  مناطـق 
بـوده و واردات پوشـاک بـه کشـور را تسـهیل 

. یـد می نما
2- معافیت مسـافری و امتیازات مرزنشینان

آزاد کـه  بـه محـدوده مناطـق  واردات کاال 
از مقـررات صـادرات و واردات کاال مسـتثنی 
هسـتند پـس از ثبـت توسـط گمـرک، تحـت 
خدمـات  از  )اسـتفاده  مختلـف  عناویـن 
فـروش  افـزوده،  ارزش  ایجـاد  انبـارداری، 
نظـارت  بـا  و  مسـافری، مصـرف در منطقـه( 
در  می گیـرد.  صـورت  آزاد  منطقـه  سـازمان 
عیـن حـال واردات کاال بـا اسـتفاده از سـایر 
ملـوان  همـراه  کاالی  نظیـر  معافیت هـا 
محـدوده  در  تعاونی مرزنشـینان  و  )ته لنجـی( 
برخـی از مناطـق آزاد صـورت می پذیـرد کـه 
بعضـا خـارج از نظـارت سـازمان منطقـه و یـا 

می نماینـد. فعالیـت  گمـرک  حتـی 
ایـن امر امـکان سوءاسـتفاده جهـت واردات 
تسـهیل  را  پوشـاک  جملـه  از  کاال  بی رویـه 
می نمایـد. چـرا کـه بـه عنـوان مثـال، واردات 
به منظـور  مرزنشـینان  و  ته لنجـی  اقـالم 
مصـارف شـخصی و خرده فروشـی مجـاز بوده 
تجمیعـی  خـروج  یـا  عمده فروشـی  امـکان  و 
آن از اسـتان وجـود نـدارد. از سـوی دیگـر در 
مناطـق آزاد امـکان فـروش و خـروج کاالی 
همـراه مسـافر وجـود دارد؛ طبـق آمـار ارئـه 
دالر  میلیـون   ۶00 حـدود   ۹۴ سـال  شـده، 
وارد  آزاد  مناطـق  از  مسـافر  همـراه  کاالی 
کشـور شـده، در صورتـی کـه شـواهد نشـان 
از  یکـی  اسـت!  حداقلـی  آمـار  ایـن  می دهـد 
دالیـل عـدم تطابـق آمـار بـا شـواهد، وجـود 
چنـد نـوع معافیـت در محـدوده مناطـق آزاد 
اسـت. آمـار ۶00 میلیـون دالری بـر اسـاس 
اقـالم خروجـی از انبـار مناطـق آزاد به سـمت 
غرفه هـای تجـاری بـرآورد شـده اسـت ولـی 
بـا  از کاال  در عمـل، میـزان بسـیار بیشـتری 
آزاد  مناطـق  سـطح  در  معافیـت  از  اسـتفاده 
افـراد  در حـال حاضـر  فـروش می رسـد.  بـه 
تجیمـع  بـا  تـا  بـود  خواهنـد  قـادر  سـودجو 
کارت هـای ملـی و اخـذ تعـداد زیـادی کارت 
سـبز مسـافری، سـایر اقالم ورودی بـه منطقه 
را نیـز تحـت عنوان کاالی همراه مسـافر وارد 
سـرزمین اصلـی نماینـد. ایـن اقـالم عـوارض 
ورود  جهـت  آزاد  منطقـه  سـازمان  مصـوب 
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کاال بـه محـدوده منطقـه را نمی پردازنـد و از 
ایـن طریـق حقـوق مناطـق آزاد نیـز تضییـع 

می گـردد.
بـا توجـه بـه دو نکته فـوق، وجود چنـد نوع 
آزاد،  مناطـق  محـدوده  در  وارداتـی  معافیـت 
مزیـت واردات از ایـن مناطـق را افزایش داده 
و همچنیـن کنتـرل کاالی ورودی بـه منطقـه 
بـه  لـذا  اسـت.  نمـوده  مواجـه  بـا مشـکل  را 
منظـور اصـالح و یکسـان سـازی رویه هـای 
بـا  همچنیـن  و  آزاد  مناطـق  بـه  کاال  ورود 
ایـن  در  جامـع  امتیـازات  وجـود  بـه  توجـه 
مناطـق، پیشـنهاد می گـردد سـایر معافیت هـا 
و امتیـازات قانونـی در محـدوده مناطـق آزاد 

سـاماندهی و یـا حـذف گردنـد.

مشـکل  بـرای  پیشـنهادی  راهـکار 
آزاد دوم: تعریـف قاچـاق در مناطـق 
ماننـد  آزاد  مناطـق  از  برخـی  گسـتردگی 
قشـم منجـر به ایجـاد سـواحل یا اسـکله های 
غیرمجـاز گردیـده که از این طریـق کاال وارد 
منطقـه می شـود، ایـن اقـالم یـا در منطقـه به 
فـروش می رسـند و یـا در فرصتـی مناسـب به 

سـرزمین اصلـی قاچـاق خواهند شـد.
منطقـه آزاد قشـم، قسـمتی از شـرق جزیـره 
قشـم محسـوب می شـود کـه تقریبًا از شـمال 
شـرقی تـا جنـوب شـرقی ایـن جزیـره ادامـه 
جزیـره  محـدوده  بقیـه  قانـون،  طبـق  دارد. 
عـدم  اسـت.  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  قشـم، 
محصورسـازی محـدوده منطقـه آزاد، محدوده 
جزیره هـای  وجـود  قشـم،  سـواحل  وسـیع 
و  قانونـی  خألهـای  قشـم،  اطـراف  کوچـک 
بـه سـواحل  ایـن جزیـره  نزدیکـی  همچنیـن 
جنوبـی کشـور )متصـل بـه سـرزمین اصلـی( 
از مهم تریـن  کـه دارای مـرز طویلـی اسـت، 
در  کاال  قاچـاق  بـا  مبـارزه  دشـواری  عوامـل 
ایـن منطقه اسـت. تعـداد زیـادی از قایق های 
روزانـه  به صـورت  تقریبـًا  بـزرگ  و  کوچـک 
و آشـکار اقـدام بـه قاچـاق کاال از قشـم بـه 

می نماینـد. اصلـی  سـرزمین 
خألهـا و مشـکالت قانونی در حـوزه مناطق 

تسـهیل  بـه  عمـاًل  تجاری-صنعتـی  آزاد 
واردات و قاچـاق از طریـق ایـن مناطـق دامن 
زده اسـت؛ ماننـد بنـد "و" مـاده ۱۱2 قانـون 
برنامـه پنجـم بـا موضـوع معافیـت تـا فاصلـه 
دائمـی  احـکام  در  کـه  سـواحل  متـری   800

برنامه هـای توسـعه نیـز تکـرار شـده اسـت.
بـه اذعـان ناجـا ایـن بنـد از قانـون، عمـاًل 
دسـت نیروهـای انتظامـی را جهـت مقابلـه با 
کوتـاه  کاال  قاچـاق  قایق هـای  بـاالی  حجـم 
کشـف  اقـالم  و  پرونده هـا  اغلـب  و  نمـوده 
شـده نهایتـًا از طـرف دادگاه تبرئـه می گـردد. 
مشـکالت اثبـات فاصله 800 متری از سـاحل 
و دشـواری تعقیـب متهمین بعـد از فاصله یک 
نیروهـای  واقعیـت  در  سـاحل،  از  کیلومتـری 
بـا قاچـاق در مناطـق  انتظامـی را در مقابلـه 
افـراد  از  بسـیاری  اسـت.  نمـوده  دلسـرد  آزاد 
سـودجو هنـگام مشـاهده نیروهـای دریابانـی 
را  خـود  کار  متـری سـاحل   800 فواصـل  در 
جهـت  را  دیگـری  زمـان  و  نمـوده  متوقـف 
بـا  همچنیـن  می کننـد.  انتخـاب  کاال  قاچـاق 
توجـه بـه وسـعت بسـیار زیـاد جزیـره قشـم، 
کنتـرل تمامـی ایـن مرزهـای سـاحلی ممکن 

نیسـت.
قانـون   ۱۴ مـاده  طبـق  دیگـر  طـرف  از 
سـال  مصـوب  آزاد  مناطـق  اداره  چگونگـی 
خـارج  بـا  مناطـق  بازرگانـی  "مبـادالت   :۷2
شـمول  از  گمرکـی  ثبـت  از  پـس  کشـور  از 
مقـررات صـادرات و واردات مسـتثنی هسـتند 
..."، و همچنیـن طبـق ماهیـت مناطـق آزاد، 
واردات کاال بـدون تشـریفات گمرکـی و حتی 
سـازمان  نظـر  زیـر  گمـرک  در  ثبـت  بـدون 
در  و  نشـده  محسـوب  قاچـاق  آزاد،  منطقـه 
بدتریـن حالـت غیرقانونـی تلقـی می گـردد که 
پرداخـت  بـا  و  به راحتـی  کشـف،  در صـورت 
مبلـغ اندکـی عـوارض بـه سـازمان منطقـه و 
توقیـف  کاالی  سـازمان،  آن  از  مجـوز  اخـذ 
و  شـده  داده  عـودت  آن  صاحبـان  بـه  شـده 

می شـود. تبرئـه 
سـاختاری  مشـکل  رفـع  منظـور  بـه  لـذا 
فـوق و لـزوم یکسان سـازی رویـه ورود کاال 

بـه مناطـق، پیشـنهاد می گـردد متـن زیـر در 
منظـور  آزاد  مناطـق  اداره  چگونگـی  قانـون 

گـردد:
ورود کاال بـه مناطـق آزاد تجاری-صنعتـی 
مشـمول  قانونـی  تشـریفات  انجـام  بـدون 

شـد. خواهـد  قاچـاق 

مشـکل  بـرای  پیشـنهادی  راهـکار 
کاالی  ورود  رویـه  اصـالح  سـوم: 

مسـافر همـراه 
خـارج  از  ورودی  مسـافران  همـراه  کاالی 
کشـور، یکـی از مـواردی اسـت کـه ارزیابـی 
و اجـرای فرایندهـای گمرکـی بـر آن، امـری 
دیگـر،  سـوی  از  و  اسـت  زمان بـر  و  دشـوار 
خارجـی  و  داخلـی  مسـافران  شـدن  درگیـر 
حجـم  بـه  توجـه  بـا  رویه هایـی،  چنیـن  بـا 
بـاالی مسـافر در برخـی از مبـادی هوایـی و 
زمینـی، موجـب نارضایتـی و اعتـراض ایشـان 

می گـردد. خارجـی(  مسـافران  )مخصوصـا 
بـا ایـن تفاسـیر، مقـرر گردیـد هـر مسـافر 
سـاالنه تـا سـقف 80 دالر کاالی غیرتجـاری 
را بـا اسـتفاده از معافیـت وارد کشـور نمایـد. 
عبـور ارزش کاال از سـقف 80 دالر ملـزم بـه 
پرداخـت دو برابـر سـود بازرگانـی بـوده و در 
صورتـی کـه کاال جنبـه تجاری داشـته باشـد، 
بایسـتی فراینـد ترخیـص قطعـی طـی شـود. 
در سـفرهای بعـدی کـه در یک سـال صورت 
می گیـرد مسـافران از ایـن معافیـت برخـوردار 

نیسـتند.
امـکان  عمـال  مصوبـه،  ایـن  بـه  توجـه  بـا 
اعمـال  بـا  چراکـه  نـدارد  وجـود  آن  اجـرای 
ایـن قواعـد، کاالی مسـافری بایـد بیشـتر از 
کاالهـای وارداتـی سـود بازرگانـی بپردازنـد و 
تمامـی اقـالم وارد شـده توسـط مسـافران نیز 
بایـد ارزیابـی و ارزش گـذاری شـود؛ در حـال 
حاضـر اقالم وارد شـده توسـط مسـافران غالبا 
مثـال  می کنـد  تجـاوز  نظـر  مـورد  سـقف  از 
قیمـت یـک تلفـن همـراه معمولـی کـه جنبـه 
غیرتجـاری داشـته و بـرای مصـرف شـخصی 
وارد می شـود، حـدود 300 دالر بوده و مسـافر 
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تلفـن  ارزش  از  دالر   220 ازای  بـه  بایسـتی 
پرداخـت  را  بازرگانـی  سـود  دوبرابـر  همـراه، 
نمایـد. در واقعیـت هم مامـوران گمرک صرفا 
بـه ارزیابـی بارهـای حجیـم و مـوارد خـاص 
یـا مشـکوک پرداختـه و امـکان نظـارت وفق 

مقـررات وجـود نـدارد.
داخـل  در  مسـافری  معافیـت  اعطـای  بـا 
محدوده هایـی  در  و  کشـور  جغرافیـای 
موسـوم بـه مناطـق آزاد، ایـن موضوع شـکل 
مناطـق  در  گرفـت.  خـود  بـه  پیچیده تـری 
قلمـرو گمرکـی محسـوب  از  آزاد کـه خـارج 
گمرکـی  تشـریفات  بـدون  کاال  می شـوند، 
بـا قیمتـی  وارد شـده و محصـوالت خارجـی 
)از  اصلـی  سـرزمین  بـه  نسـبت  مناسـب تر 
کشـور  وارد  مسـافران(  بـه  فـروش  طریـق 
می گـردد. اسـتفاده از اقـالم ارزان خارجـی و 
افزایـش سـفر بـه ایـن مناطـق جهـت خریـد 
کاالی خارجـی، مزیتـی اسـت کـه بـه رونـق 
نسـبی مناطـق مـرزی منجـر شـده و تقاضای 
سـایر مناطـق مـرزی جهـت تبدیـل شـدن به 

اسـت. داشـته  پـی  در  را  آزاد  مناطـق 
بـا ایـن حسـاب دیگـر نیـازی جهت سـفر به 
خـارج از کشـور نبـوده و با سـفر به شـهرهای 
و  ماکـو  خرمشـهر،  نظیـر  کشـور  مختلـف 
می شـود.  کشـور  وارد  مصرفـی  کاالی  جلفـا، 
از  برخـی  در  کـه  اتفاقـی  دیگـر  عبـارت  بـه 
شـهرهای مـرزی ماننـد بانـه رخ مـی داد، بـه 
کاالی  امتیـاز  و  آزاد  مناطـق  ایجـاد  واسـطه 
همـراه مسـافر قانونـی شـده اسـت. همانگونه 
کـه مالحظـه می گـردد ایـن امتیـاز بـه تدریج 
بـه  و  گرفتـه  فاصلـه  خـود  اصلـی  فلسـفه  از 
جـای ایجـاد سـهولت در واردات کاالی همراه 
جهـت  ابـزاری  بـه  کشـور،  خـارج  از  مسـافر 
کـه  گردیـد  تبدیـل  مـرزی  مناطـق  توسـعه 
ایـن رونـق ظاهـری، عوارضـی را بـر اقتصـاد 

می نمایـد.  تحمیـل  کشـور  صنعـت  و 
از سـوی دیگـر بـا توجـه بـه عـدم موفقیـت 
مناطـق آزاد در توسـعه صـادرات، تولیـد و جذب 
سـرمایه گذاری خارجی، افزایـش واردات مناطق 
)بـدون تشـریفات و پرداخـت ورودی( رویه های 

را  کشـور  داخلـی  صنایـع  و  تجـارت  رسـمی 
تهدیـد نمـوده و بـا افزایـش مناطـق آزاد عالوه 
بـر محـدود شـدن بـازار کاالی تولیـد داخلـی و 
افزایـش بـازار مصـرف و فروش اقـالم خارجی، 
عدم النفـع دولـت نیـز بـه واسـطه عـدم دریافت 

حقـوق و عـوارض افزایـش می بایـد.
واردات  مشـکالت،  همیـن  بـه  توجـه  بـا 
ارونـد،  آزاد  از مناطـق  کاالی همـراه مسـافر 
انزلـی و ارس در سـال 82 ممنـوع گردید ولی 
بـا فشـار مـردم و نماینـدگان مناطـق مربوطه، 
در سـال 8۹ و در قانـون ایجـاد منطقـه آزاد 
ماکـو، دولـت ملـزم بـه یکسان سـازی مقررات 

واردات کاالی همـراه مسـافر شـد.]3[
فـروش  و  واردات  از  توجهـی  قابـل  بخـش 
کاالی همـراه مسـافر در مناطـق آزاد، متوجـه 
پوشـاک اسـت. در ایـن رویـه بـدون نیـاز بـه 
مسـتقیما  پوشـاک  ورودی،  حقـوق  پرداخـت 
وارد منطقـه شـده و در فروشـگاه های تجاری 
مناطـق آزاد بـه فـروش می رسـد. بـا توجه به 
شـرایط مناطـق آزاد، امـکان بازرسـی فیزیکی 
افـراد متـردد از گیت هـا وجود نداشـته و عمال 
بـا تجمیع و خروج البسـه بیش از سـقف مجاز 

بـه سـمت سـرزمین اصلـی روبرو هسـتیم. 
بدیـن ترتیـب اصـالح رویـه مسـافری حائـز 
اهمیـت اسـت؛ کـه مـاده 3۱ آیین نامـه اجرایی 
مقـررات صـادرات و واردات و مـاده ۱38 آییـن 
نامـه اجرایی قانـون امور گمرکـی و تبصره ماده 
۱ قانـون ایجـاد یک منطقـه آزاد تجاری صنعتی 
و بیسـت و سـه منطقـه ویژه اقتصـادی ، به این 
موضـوع پرداخته اند. در ادامـه بصورت مختصر، 
سـه رویکرد کلـی پیرامون اصالح رویـه واردات 
آزاد  مناطـق  طریـق  از  مسـافر  همـراه  کاالی 
ارائـه مـی گـردد کـه در صـورت لـزوم، آمادگی 
الزم جهـت ارائـه اسـناد تفصیلی کـه مالحظات 
اجرایـی نیز در آن دیده شـده اسـت وجـود دارد. 

رویکـرد اول: حـذف واردات پوشـاک 
تحـت رویـه کاالی همـراه مسـافر از 

آزاد مناطـق 
در حـال حاضـر محدودیت هـای کاالیـی بـر 

رویـه ی مسـافری اعمـال می گردد. بـه عنوان 
تحـت  حجیـم  کاالی  قلـم   ۵ ورود  مثـال 
رویـه مسـافری از اغلـب مناطـق آزاد ممنـوع 
شـده اسـت؛ اقالمـی نظیـر یخچـال، فریـزر، 
ماشـین  و  لباسشـویی  ماشـین  تلویزیـون، 
ظرفشـویی. بـا توجـه بـه معضـالت موجود در 
آزاد،  مناطـق  از طریـق  پوشـاک  ورود  حـوزه 
پیشـنهاد می گـردد اقـالم ممنـوع مسـافری به 
۶ قلـم افزایـش یافته و مجوز ورود پوشـاک با 
اسـتفاده از معافیـت مسـافری نیـز در مناطـق 

آزاد ملغـی گـردد.
قلـم   ۵ ماننـد  ممنوعیت هـا  ایـن  از  برخـی 
فـوق از طـرف سـازمان توسـعه تجـارت ابالغ 
گردیـده و برخی دیگر توسـط سـازمان منطقه 
آزاد اعمـال می شـود؛ نظیـر ممنوعیـت واردات 

سـیگار در منطقـه آزاد ارس.
منظـور از حـذف واردات پوشـاک با اسـتفاده 
از معافیـت مسـافری در مناطـق آزاد، اسـتقرار 
مسـافران  تمـام  فیزیکـی  بازرسـی  و  گیـت 
جهـت اخذ عـوارض گمرکـی نیسـت! بلکه در 
مرحلـه تخصیـص کاال بـه غرفه هـای تجاری 
انبارهـای  از  کاال  خـروج  مرحلـه  در  یعنـی 
تحـت کلیـد مناطـق آزاد بـه سـمت غرفه های 
می گـردد،  اعمـال  ممنوعیـت  ایـن  تجـاری، 
هماننـد شـیوه ای کـه هم اکنـون بـر ۵ کاالی 
ممنوعـه اعمـال می نماینـد. بـه عبـارت دیگـر 
ورود پوشـاک و سـایر اقـالم ممنوعـه جهـت 
غرفه هـای  در  )فـروش  تجـاری  مقاصـد 
حقـوق  کامـل  پرداخـت  بـا  صرفـا  تجـاری( 
یـا  )واردکننـده  کاال  صاحـب  توسـط  ورودی 

مالـک غرفـه تجـاری( ممکـن خواهـد بـود.

ورودی  حقـوق  اخـذ  دوم:  رویکـرد 
از واردات پوشـاک و اسـترداد آن بـه 

مسـافران
آزاد،  مناطـق  در  جـدی  معضـالت  از  یکـی 
ایـن  از  مسـافری  کاالی  خـروج  و  تجمیـع 
مناطـق اسـت. در حـال حاضـر تمامـی اقـالم 
وارد شـده بـه غرفه هـای تجـاری از پرداخـت 
از  آن  خـروج  و  بـوده  معـاف  ورودی  حقـوق 
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گزارش ویژهخبرنامه

مقاصـد  بـه  و  تجمیعـی  صـورت  بـه  منطقـه 
از  اسـت.  اقتصـادی  صرفـه  دارای  تجـاری، 
سـوی دیگـر بـا توجـه بـه گسـتردگی وسـعت 
مناطـق و همچنیـن ازدحـام مسـافران در ایام 
امـکان کنتـرل سـقف  مختلـف سـال، عمـال 
ثبـت  و  سـال  در  مسـافری  کاالی  دالر   80
اطالعـات افـراِد بهره منـد از ایـن امتیـاز )یـا 
نـدارد.  وجـود  مسـافری(  کارت سـبز  کنتـرل 
تشـدید نظـارت فیزیکـی در گیت های خروجی 
منطقـه نیـز موجـب ازدحـام، نارضایتی مردم و 
تهدیـد مزیـت منطقـه می گـردد. لـذا به راحتی 
امـکان سوءاسـتفاده از ایـن امتیـاز وجود دارد.
بـا  بایسـتی  گمـرک  فعلـی  شـرایط  در 
و  منطقـه  وسـیع  محـدوده  سـازی  محصـور 
اسـتقرار گیـت، بـه کنترل خودروی مسـافران، 
و  مسـافری  سـبز  کارت  ایشـان،  همـراه  بـار 
ثبـت اطالعات بپردازد. از سـوی دیگر مسـافر 
واقعـی و یـا متخلفـان عالقـه ای بـه اظهـار و 
ارزیابـی کاالی همـراه خـود ندارنـد و به دلیل 
عـدم امـکان ارزیابـی دقیـق و وجـود منافـذ 
بـا تجمیـع کاالی مسـافری و عبـور  متعـدد، 

مواجـه هسـتیم. 80 دالر  از سـقف 
پیشـنهاد  مشـکالت  ایـن  بـه  توجـه  بـا 
مصرفـی  و  تجـاری  اقـالم  ورود  می شـود 
غیرصنعتـی )به صـورت مشـخص پوشـاک( در 
مناطـق آزاد ملـزم بـه پرداخت حقـوق ورودی 
باشـد امـا مسـافر نیز قـادر خواهد بود بـا ارائه 
فاکتـور خریـد و کارت ملـی، سـود بازرگانـی 
کاالی خریـداری شـده را دریافـت نمایـد. بـه 
عبـارت دیگـر مسـافران صرفـا به وسـیله ارائه 
شـده  خریـداری  اقـالم  و  هویتـی  اطالعـات 
خواهنـد  معافیـت  ایـن  از  اسـتفاده  بـه  قـادر 
بـود . بـا اجـرای ایـن طـرح )برخـالف رویـه 
فعلـی(، مسـافر به صـورت داوطلبانـه اقدام به 
ثبـت اطالعـات نمـوده و از معافیـت خـود در 
چهارچـوب قانونـی بهـره  می بـرد. در صـورت 
عـدم ارائـه اطالعـات توسـط مسـافر و خروج 
آن از منطقـه نیـز، مشـکلی به وجـود نمی آیـد 
در  کاال  ایـن  ورودی  حقـوق  تمامـی  چراکـه 

لحظـه ورود اخـذ گردیـده اسـت.

اجـرای ایـن طـرح نیازمنـد زیرسـاخت های 
کاال  ورود  بایسـتی  ابتـدا  در  اسـت.  مختلفـی 
از انبارهـای تحـت کلیـد منطقـه آزاد بـه واحد 
صنفـی یـا همـان غرفـه تجـاری بـه صـورت 
سیسـتمی ثبـت گردد. در ادامه نیـز باید امکان 
اطالعـات  حـاوی  سیسـتمی  فاکتـور  صـدور 
خریـدار  کدملـی  و  شـده  اخـذ  مبلـغ  کاال، 
)مسـافر( وجود داشـته باشـد. در نهایت مسافر 
بـا ارائـه فاکتـور خریـد و مـدارک هویتـی بـه 
مراکـز تعییـن شـده از سـوی گمـرک، مبلغـی 
متناسـب بـا سـود بازرگانـی را دریافـت خواهد 
کـرد. بدیهـی اسـت در اجـرای ایـن رویکـرد 
احتمـال بـروز تخلفاتـی وجـود خواهد داشـت 
کـه بـرای تمامـی آنهـا تمهیداتـی اندیشـیده 
شـده اسـت کـه در گزارشـات تکمیلـی قابـل 

بود. خواهـد  ارائـه 

رویکرد سـوم: فـروش کاالی همراه 
مسـافر در ازای ایجـاد ارزش افـزوده 

منطقه در 
کاالی همـراه مسـافری که در مناطـق آزاد به 
قـروش می رسـد، محصـوالت نهایـی و مصرفی 
خارجـی بـوده که هیـچ یک از فرایندهـای تولید 
آزاد  مناطـق  در  آن هـا  افـزوده  ارزش  ایجـاد  و 
شـکل نگرفتـه اسـت. از ایـن رو افزایـش حجم 
کاالی همـراه مسـافر از طریـق مناطـق آزاد و 
همچنیـن افزایـش تعداد مناطـق آزاد، به تولید و 

صنعـت کشـور ضربـه می زند.
از سـوی دیگـر برخـی از مسـئوالن مناطق 
بـازار،  رقابتـی  فضـای  در  کـه  معتقدنـد  آزاد 
موجـب  خارجـی  مرغـوب  اقـالم  واردات 
افزایـش کیفیـت محصـوالت ایرانـی خواهـد 
مصرفـی  کاالی  ورود  کـه  حالـی  در  شـد. 
شـکل،  ایـن  بـه  مسـافری  و  صنعتـی  غیـر 
در  اشـتغالی  و  فنـاوری  انتقـال  هیچ گونـه 
افـزوده بـرای  ایجـاد ارزش  فراینـد تولیـد و 
کشـورمان نـدارد بلکـه به واسـطه معافیـت از 
حقـوق ورودی، مالیـات مسـتقیم و مالیـات بر 
ناعادالنـه رقابتـی را  افـزوده، شـرایط  ارزش 
بـرای تولیـدات ملـی سـخت تر می نمایـد. بـه 

مـرور زمـان و بـا شـکل گرفتن رفتـار مناطق 
آزاد بـر پایـه واردات و فـروش کاالی همراه 
بـا  رویه هـا  اصـالح  و  رفتـار  تغییـر  مسـافر، 
مقاومـت و فشـار مواجـه خواهـد شـد چراکـه 
تهدیـد  را  مناطـق  مزیـت  اصالحـات  ایـن 

. یـد می نما
در صـورت اتخـاذ راهـکاری کـه عـالوه بـر 
حفـظ مزیـت مناطـق آزاد، بـه افزایش اشـتغال 
بـر پایـه تولیـد و انتقـال فنـاوری کمـک نماید، 
را  حـوزه  ایـن  در  کنونـی  معضـالت  می تـوان 
کاهـش داد. بنابرایـن پیشـنهاد می گـردد صرفـا 
مسـافر  همـراه  کاالی  معافیـت  از  اقالمـی 
بهره منـد شـوند کـه درصـد مشـخصی از ارزش 
افـزوده آن هـا در محـدوده منطقـه آزاد شـکل 
گرفتـه باشـد. بـه عنـوان مثـال تعییـن گـردد 
اقالمـی کـه حداقـل 20 درصـد ارزش افـزوده 
محـدوده  در  مسـتقر  تولیـدی  واحـد  در  آن هـا 
منطقـه آزاد ایجـاد شـده باشـد، قـادر خواهد بود 
20 تـا ۵0 درصـد محصـوالت تولیـدی خـود را 
)متناسـب بـا میـزان ارزش افـزوده و تـا سـقف 
۵0 درصـد( بـا اسـتفاده از معافیـت مسـافری در 
منطقـه بـه فـروش رسـاند. واحـد تولیـدی ملزم 
خـارج  بـه  را  خـود  محصـوالت  مابقـی  اسـت 
از کشـور صـادر نمـوده و یـا بـا اسـتفاده رویـه 
وارد  ورودی  کامـل حقـوق  پرداخـت  و  واردات 
سـرزمین اصلـی نمایـد. مجوز فـروش 20 تا ۵0 
درصـد محصوالت تولیـدی صرفـا در ازای ارائه 
پروانـه صادرات یـا ترخیص قطعـی مابقی اقالم 
تولیـدی بـا توجـه بـه اطالعـات گواهـی تولیـد 
خواهـد بـود کـه مناسـب اسـت ایـن بررسـی ها 
یـه صورت سیسـتمی توسـط گمرک و سـازمان 

منطقـه صـورت پذیـرد.
الزم به ذکر اسـت بخشـی از زیرسـاخت مورد 
نیـاز برای اجرای رویکرد سـوم نظیر کمیسـیون 
ارزش افـزوده، سـامانه انبارهـا و الـزام به صدور 
گواهـی تولیـد، در حـال حاضـر موجود می باشـد 
و بـا اعمـال اصالحاتـی قابـل اجـرا اسـت. البته 
رویـه فعلـی در حوزه تعیین ارزش افـزوده دارای 
ایراداتـی بـوده و منجر به بـروز تخلفاتی گردیده 
اسـت کـه اکنـون قصـد ورود بـه ایـن موضـوع 
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را نداریـم؛ ولـی بـه هـر صـورت بـا تکمیـل و 
اصـالح رویـه ی تعییـن و کنتـرل ارزش افـزوده 
در مناطـق آزاد، می تـوان سـقف اقـالم ورودی 
بـه غرفه هـای تجـاری و معافیـت کاالی همراه 

مسـافر را کنتـرل نمود. 
همانگونـه کـه پیش تـر اشـاره شـد، در ایـن 
رویکـرد پیشـنهاد می گـردد صرفـا اقالمـی از 
معافیـت کاالی همـراه مسـافر بهره مند شـوند 
کـه درصـد مشـخصی از ارزش افـزوده آن هـا 
در محـدوده منطقـه آزاد شـکل گرفتـه باشـد 
و هم اکنـون نیـز میـزان ارزش افـزوده بـرای 

برخـی از اقـالم کنتـرل می شـود.
منطقه  محدوده  در  کاال  که  صورتی  در 
در  آن  افزوده  ارزش  از  درصدی  یا  و  تولید 
نزدیکی  به  توجه  با  باشد،  شده  تامین  منطقه 
و  کاال  تولید  محل  به  تجاری  غرفه های 
حقوق  و  مالیاتی  معافیت های  همچنین 
خرید  همچنان  اولیه،  مواد  برای  ورودی 
دارای  آزاد  مناطق  از  مسافری  محصوالت 

است.  اقتصادی  صرفه 
 80 سقف  کنترل  لزوم  شاید  این صورت  در 

نداشته  ضرورتی  نیز  مسافر  هر  برای  دالر 
داخل  در  این محصول  از  بخشی  چراکه  باشد 
کافیست جهت عدم  و  است  تولید شده  کشور 
تولیدی  واحدهای  برای  رقابتی  شرایط  تهدید 
مجاز  میزان  صرفا  اصلی،  سرزمین  در  مستقر 
فروش کاالی مسافری )20 تا ۵0 درصد کل 
تولید در محدوده منطقه( کنترل گردد. طبیعتا 
قادر  تولید،  حجم  افزایش  با  تولیدی  واحد 
محصوالت  از  بیشتری  حجم  تا  بود  خواهد 
خود را در محدوده منطقه به فروش برساند و 
بیشتری  سرمایه گذاری  و  اشتغال  آن  طبع  به 
همچنین  آمد.  خواهد  به وجود  منطقه  برای 
کیفیت  تدریجی  افزایش  و  رقابت  امکان 
محصوالت  برابر  در  داخلی  محصوالت  برای 
خارجی به صورت کنترل شده )و بدون نیاز به 
وجود  معافیت(  از  بهره مند  بی رویه ی  واردات 

داشت. خواهد 
تولیـدی  واحدهـای  اشـتیاق  بـه  امـر  ایـن 
جهـت حضـور در مناطـق آزاد و توسـعه ایـن 
مـرزی  محدوده هـای  در  غالبـا  کـه  مناطـق 

می نمایـد.  کمـک  نیـز  دارنـد  قـرار  کشـور 

جمع بندی
ایـن  در  بیـان شـده  مطالـب  بـه  توجـه  بـا 
یـک  در  پیشـنهادی  راهکارهـای  گـرازش، 
ارزیابـی  و  ارائـه  نـگاه مطابـق جـدول ذیـل 

. د د می گـر

پی نوشت
]۱[ این مصوبه در تاریخ ۹0/0۹/2۶ ابالغ شده 

و به "واردات تبصره 2" شهرت یافته است.

طبـق  مشـکالت،  ایـن  بـه  توجـه  بـا   ]2[
شـدند  موظـف  مناطـق   ۹۶/02/20 مصوبـه 
حداقـل ۱3 درصـد ارزش کاال را اخـذ نموده و 

نشـود. اعمـال  تخفیـف  2 درصـد  از  بیـش 

از رونـد مذاکـرات مجلـس و  ]3[ گزارشـی 
تصمیمـات پیرامـون ایـن موضـوع به پیوسـت 
 88 سـال  در  سـند  ایـن  می گـردد.  ارسـال 
تدویـن  مجلـس  پژوهش هـای  مرکـز  توسـط 

شـده اسـت.
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و  نسـاجی  »صنعـت  ماهنامـه  گـزارش  بـه 
اسـت  آن  از  حاکـی  پیش بینی هـا  پوشـاک«، 
بـازار جهانـی منسـوجات خانگـی  ارزش  کـه 
میلیـارد دالر   130 رقـم  بـه   2021 تـا سـال 
بـا سـهم  روبالشـی  و  رسـید. مالفـه  خواهـد 
بخـش  بزرگتریـن  بـازار،  ایـن  از  درصـد   45
منسـوجات خانگـی محسـوب می شـود. انـواع 
حولـه نیـز بـا سـهم 20 درصدی از ایـن بازار، 
سـایر  همچنیـن  دارد.  قـرار  دوم  جایـگاه  در 
بخش هـا شـامل پوشـش های کـف، مبلمـان، 
رومیـزی و منسـوجات آشـپزخانه مجموعا 35 
درصـد از بـازار جهانـی منسـوجات خانگـی را 

می دهنـد.  تشـکیل 
مالفـه،  بـازار  ارزش  مـی رود  انتظـار 
سـاالنه  رشـد  نـرخ  بـا  روتختـی  و  روبالشـی 
4,4 درصـدی، بـه رقـم 60 میلیـارد دالر تـا 
سـال 2020 برسـد. ایـاالت متحـد آمریـکا به 

خانگـی  منسـوجات  بـازار  بزرگتریـن  عنـوان 
جهـان، بـه تنهایـی 21 درصـد از ایـن بـازار 
بـازار  ارزش  می شـود  پیش بینـی  دارد.  سـهم 
منسـوجات خانگـی در ایـاالت متحـد بـا نرخ 
میلیـارد   27 بـه  درصـدی   3 سـاالنه  رشـد 
دالر تـا سـال مالـی 2020 بالـغ گـردد. بعـد 
از آمریـکا، منطقـه اروپـا بـا سـهمی در حدود 
بـازار بـزرگ منسـوجات  27 درصـد، دومیـن 
انتظـار  در جهـان شـناخته می شـود.  خانگـی 
مـی رود بـازار انواع مالفـه و حولـه در اروپا با 
نـرخ رشـد سـاالنه 1,7 درصد، بـه 17 میلیارد 

دالر تـا سـال 2020 برسـد.
گمـرکات  آمـار  جدیدتریـن  اسـاس  بـر 
واردات  میـزان  آمریـکا،  متحـد  ایـاالت 
منسـوجات خانگـی و کاالی خـواب بـه ایـن 
فاصلـه  در  درصـدی   7,7 رشـد  بـا  کشـور 
ژانویـه تـا می  2018، بـه رقـم 8740 میلیون 

کاالهـای  واردات  اسـت.  رسـیده  مترمربـع 
از  ساخته شـده  خانگـی  منسـوجات  و  خـواب 
الیـاف مصنوعـی در ایـن مـدت بـا رشـد 10 
درصـدی مواجـه شـده و بـه 6093,6 میلیون 
مترمربـع بالغ شـده اسـت. در مقابـل، واردات 
کاالی خـواب و منسـوجات خانگـی پنبه ای با 
نـرخ رشـد 1,6 درصـد، رقـم 2375,5 میلیون 
مترمربـع گـزارش شـده اسـت. با ایـن حال و 
خانگـی  منسـوجات  واردات  ارزش،  لحـاظ  از 
توسـط ایـاالت متحـد آمریـکا در دوره ژانویه 
دالر  میلیـون   3034,7 رقـم  مـی  2018،  تـا 
بـا مـدت مشـابه سـال  بـوده کـه در قیـاس 
1,5 درصـدی  از کاهـش حـدود یـک   2017

می کنـد.  حکایـت 
چیـن که سـهم 36 درصـدی از کل واردات 
منسـوجات خانگـی پنبـه ای آمریـکا در اختیار 
دارد، در مـدت مورد بررسـی 1091,6 میلیون 

رشد چشمگیر بازار منسوجات خانگی در جهان
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دالر بـه ایـاالت متحد صادرات داشـته اسـت. 
میلیـون   991 رقـم  نیـز  هنـد  چیـن،  از  بعـد 
دالر منسـوجات خانگـی پنبـه ای بـه آمریـکا 
ارزش صـادرات  اسـت هرچنـد  صـادر کـرده 
داشـته  درصـدی   6 کاهـش  کشـور  ایـن 
اسـت. در مـورد منسـوجات خانگـی از جنـس 
 4,43 ناچیـز  سـهم  هنـد  مصنوعـی،  الیـاف 
اختیـار  در  آمریـکا  بـه  از صـادرات  درصـدی 
از صـادرات  کـه سـهم چیـن  حالـی  در  دارد 
ایـن نـوع منسـوجات بـه آمریـکا، 61 درصـد 
اسـت. از لحـاظ ارزش، صـادرات منسـوجات 
توسـط  مصنوعـی  الیـاف  جنـس  از  خانگـی 
هنـد بـه آمریـکا، بـا رشـد 6,7 درصـدی بـه 
100 میلیـون دالر در فاصلـه ژانویـه تـا مـی 
 2018 رسـیده اسـت. ایـن در حالی اسـت که 
در ایـن مـدت، چیـن 1390,92 میلیـون دالر 
منسـوجات خانگـی از جنـس الیـاف مصنوعی 
بـه ایـاالت متحـد آمریـکا صـادر کرده اسـت 
بـه مـدت مشـابه  نسـبت  )7,5 درصـد رشـد 

پارسـال(.
اقیانوسـیه  آسـیا  منطقـه  حـال،  همیـن  در 

عنـوان  بـه  بـازار،  از  درصـد   44 سـهم  بـا 
و  تولیدکننـده  مسـلط ترین  و  بزرگتریـن 
جهـان  در  خانگـی  منسـوجات  مصرف کننـده 
بـه حسـاب می آیـد. در ایـن منطقـه، چیـن به 
عنـوان بزرگتریـن تولیدکننـده و مصرف کننده 
ارزش  می شـود.  شـناخته  خانگـی  منسـوجات 

بـازار منسـوجات خانگـی در ایـن کشـور 30 
میلیـارد دالر بـرآورد می شـود. در مـورد هند، 
منسـوجات  بـازار  ارزش  می شـود  پیش بینـی 
خانگـی بـا نـرخ رشـد سـاالنه 7,2 درصـدی 
بـه رقـم 5,6 میلیـارد دالر تا سـال 2020 بالغ 
گـردد. انتظـار مـی رود مصـرف انـواع مالفـه 
در هنـد بـا رقـم 2,81 میلیـارد دالر تـا سـال 
سـاالنه  رشـد  نـرخ  مبیـن  کـه  برسـد   2021
 2021 تـا   2011 سـال های  بیـن  درصـد   8
انـواع حولـه در  می باشـد. همچنیـن مصـرف 
ایـن کشـور احتمـاال بـه 1,02 میلیـارد دالر، 
انـواع  دالر،  میلیـون   700 بـه  پـرده  انـواع 
پتـو بـه 410 میلیـون دالر، رومبلـی بـه 450 
میلیـون دالر، منسـوجات آشـپزخانه بـه 350 
بـه  قالیچـه  و  فـرش  انـواع  و  دالر،  میلیـون 
خواهـد   2021 سـال  تـا  دالر   میلیـون   180

رسـید.
بـازار  چشـمگیر  رشـد  انتظـار  مجمـوع،  در 
منسـوجات خانگـی ظـرف سـه سـال آینـده، 
منجـر بـه افزایـش سـرمایه گذاری ها در ایـن 

بخـش شـده اسـت.

بزرگترین  عنوان  به  چین 
مصرف کننده  و  تولیدکننده 
منسوجات خانگی شناخته می شود. 
در  خانگی  منسوجات  بازار  ارزش 
این کشور 30 میلیارد دالر برآورد 
پیش بینی  هند،  مورد  در  می شود. 
منسوجات  بازار  ارزش  می شود 
 7,2 ساالنه  رشد  نرخ  با  خانگی 
میلیارد   5,6 رقم  به  درصدی 
گردد. بالغ   2020 سال  تا  دالر 
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و  نسـاجی  »صنعـت  ماهنامـه  گـزارش  بـه 
پوشـاک«، انتظار مـی رود ارزش بـازار جهانی 
و  میلیـارد   158 رقـم  از  فنـی  منسـوجات 
رقـم  بـه   2016 در سـال  میلیـون دالر   429
سـال  تـا  دالر  میلیـون   32 و  میلیـارد   244
2022 افزایـش پیـدا کنـد کـه نشـان دهنـده 
نـرخ رشـد سـاالنه 6,4 درصـدی بیـن سـال 
افزایـش  می باشـد.   2022 تـا   2016 هـای 
خانگـی  فنـی  منسـوجات  بـرای  تقاضـا 
خـودرو  فنـی  منسـوجات  و   )hometech(
محرک هـای  عنـوان  بـه   ،)mobiltech(
بررسـی  مـورد  دوره  در  بـازار  ایـن  اصلـی 
فنـی  منسـوجات  کاربـرد  می شـوند.  شـناخته 
تعیین کننـده  کامـال  خودروسـازی  بخـش  در 
فراهـم  بـا  منسـوجات،  ایـن  چراکـه  اسـت 
آوردن مـواد سـبک و پیشـرفته کـه قـدرت و 
دوام زیـادی هـم دارنـد، باعـث کاهـش وزن 

می شـوند. نقلیـه  وسـایل 
 2015 سـال  در  اقیانوسـیه  آسـیا  منطقـه 
باالتریـن درآمـد را در بخـش منسـوجات فنـی 
تولیـد کـرده و انتظار می رود میـزان درآمدهای 
ایـن منطقـه در حـوزه منسـوجات فنـی بـا نرخ 
سـال های  بیـن  درصـدی   7,8 سـاالنه  رشـد 
پیش بینـی  باشـد.  مواجـه   2022 تـا   2016
و  سـیطره  اقیانوسـیه  آسـیا  منطقـه  می شـود 
پیشـتازی خـود را بـر بـازار جهانـی منسـوجات 
فنـی، در دوره مـورد بررسـی حفظ کنـد. بعد از 
ایـن منطقـه، اروپـا و آمریـکای شـمالی دومین 
زمینـه  در  جهـان  پیشـرو  منطقـه  سـومین  و 

اسـتفاده از منسـوجات فنـی هسـتند. 

گفتنـی اسـت بـازار جهانـی منسـوجات فنـی 
بـر حسـب نوع، کاربـرد و جغرافیا، تقسـیم بندی 
شـده اسـت. بر حسـب نـوع، بـازار منسـوجات 
)نـان وون(،  بی بافـت  بخش هـای  بـه  فنـی 
کامپوزیت هـا، و سـایر بخش هـا )تـاری پودی، 
حسـب  بـر  می شـود.  تقسـیم   )... و  کشـباف 
کاربـرد و صنعـت اسـتفاده کننده نیز منسـوجات 
نظیـر  مختلفـی  زیربخش هـای  بـه  فنـی 
سـازی  سـاختمان   ،)agrotech( کشـاورزی 
 ،)clothtech( پوشـاک   ،)buildtech(

خانگـی   ،)geotech( زیسـت  محیـط 
 ،)indutech( صنعتـی   ،)hometech(
خودروسـازی   ،)medtech( پزشـکی 
 ،)pachtech( بسته بندی ،)mobiltech(
دیگـر  مـوارد  و   )sporttech( ورزشـی 
تجهیـزات  همچنیـن  می شـوند.  طبقه بنـدی 
و ماشـین آالت، مـواد اولیـه و نیـز فرآیندهـای 
تولیـد مورد اسـتفاده بـرای منسـوجات فنی، در 
قیاس بـا منسـوجات مرسـوم، تفاوت هایی دارد 

می دهـد.  تشـکیل  را  جداگانـه ای  شـاخه  و 

ارزش بازار منسوجات فنی به 244 میلیارد دالر می رسد
چشم انداز بازار منسوجات فنی تا 2022
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گـروه مترجمیـن مجلـه: بر اسـاس گـزارش جدیدی که توسـط موسسـه 
 Global Market Insights راهبـردی  و مشـاوره  بـازار  تحقیقـات 
منتشـر شـده، ارزش بـازار الیـاف الیوسـل بـه بیـش از 1,5 میلیـارد دالر 
تـا سـال 2024 خواهـد رسـید. طی چند سـال گذشـته، ترندهـا و روندهای 
عرصـه مـد بـه سـرعت تغییـر کـرده اسـت و ایـن تغییـرات شـتابان طـی 
سـال های آینـده نیـز ادامـه خواهد داشـت و همیـن موضوع، عاملـی برای 
رشـد صنعت نسـاجی در حـوزه الیاف مدرن همچون الیوسـل خواهد شـد. 
تکنولـوژی و الیـاف مـدرن در سـال های اخیـر توسـعه پیـدا کـرده و ایـن 
موضـوع، منجـر بـه افزایـش اسـتفاده از مـواد اولیـه بـا کیفیت بهتر شـده 
و متعاقبـا تقاضـای بیشـتری را سـمت تولیدکننـدگان الیاف الیوسـل روانه 
کـرده اسـت. بسـیاری از برندهای مطرح حـوزه الیاف نسـاجی، از هم اکنون 
تمرکـز بـر الیافی که بعـد از پایان چرخـه عمر محصول، قابلیـت بازیافت و 

اسـتفاده مجـدد را دارا هسـتند، آغـاز کرده اند.
بـر همیـن اسـاس، دولت هـا طرح هـا تشـویقی مختلفـی را بـه منظـور 
افزایـش تولیـد و مصـرف الیـاف پایدار و زیسـت سـازگار، به اجرا گذاشـته 
انـد. فرآیندهای تولید دوسـتدار محیط زیسـت در حوزه مـواد اولیه همچون 
یـک محـرک کلیـدی و عامل مهم بـرای تقویت بازار الیاف الیوسـل عمل 
کـرده اسـت. اسـتفاده از ایـن الیـاف در صنعـت پوشـاک، به صـورت قابل 
توجهـی از طریـق شـبکه های اجتماعـی ترویـج شـده و همیـن موضـوع، 
تاثیـر مثبتـی بـرای صنعت نسـاجی و الیـاف مدرن به دنبال داشـته اسـت.

الیاف الیوسل، جایگزین 
عالی برای الیاف مصنوعی

الیـاف پایـه پتروشـیمی در سـال های اخیـر، در برخـی مـوارد بـا الیـاف 
نیـز  تولیـد  فرآیندهـای  و  شـده اند  جایگزیـن  سـلولزی  پایـه  مصنوعـی 
در برخـی مـوارد بـا ایـن تغییـر و تحـوالت منطبـق شـده انـد. بـه دلیـل 
افزایـش تقاضـا بـرای الیـاف پایـه طبیعـی در سـال های اخیـر، فشـار بـر 
روی تولیدکننـدگان الیـاف مصنوعـی افزایـش یافته اسـت. در مـورد الیاف 
الیوسـل، محصـوالت تولیدشـده از ایـن الیـاف در بخش هـای مختلفـی 
کاربـرد پیدا کرده اند که شـامل پوشـک بچه، منسـوجات خانگی، پوشـاک، 
فیلترهـای خـودرو، محصـوالت جراحـی و مصـارف متعـدد دیگر می شـود. 

بـه دلیـل ارائـه تکنولوژی هـای در حـال تحـول بـرای بهبـود زخم هـای 
جراحی، بخش منسـوجات پرشکی-بهداشـتی و منسـوجات مراقبت از زخم 
احتمـاال بـا سـرعت فزاینده ای رشـد خواهد کـرد و همین موضـوع نیز بازار 

الیـاف الیوسـل را پررونق تـر خواهـد کـرد.
البتـه بـا وجـود فرصت هـای متعـدد در عرصـه بـازار الیـاف الیوسـل، 
چالش هایـی هـم در زمینـه اسـتفاده از الیـاف وجـود دارد کـه عمدتـا بـه 
قیمـت گـران الیـاف الیوسـل در قیاس با الیـاف جایگزین و زیست سـازگار 
دیگـر، مربـوط می شـود. لـزوم مراقبت های مضاعـف از پارچه هـای ظریف 
شـامل شستشـوی سـرد، شستشـوی دسـتی و تنظیـف خشـک، می توانـد 
هزینه هـای نگهـداری از این منسـوجات را باال ببـرد. همچنین، محصوالت 
تولیدشـده از الیـاف الیوسـل بعـد از اولیـن شستشـو تـا 3 درصـد کاهـش 
حجـم پیـدا می کننـد. مجموع ایـن عوامـل، می توانـد محدودیت هایی را در 

بـازار الیـاف الیوسـل در سـال های پیـش رو ایجـاد نماید.
نکتـه دیگـر اینکـه الیـاف سـلولزی بـرای تولیـد منسـوجاتی بـا کیفیـت 
عالـی و برتـر مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد کـه ایـن موضـوع می توانـد 
بـازار الیـاف الیوسـل را تقویـت کنـد. الیـاف الیوسـل زیسـت تجزیه پذیر، 
طبیعـی و اقتصـادی اسـت و از سـلولز طیبعـی کـه در پالـپ چـوب وجـود 
الیـاف  ایـن  از  تولیدشـده  پارچـه  همچنیـن،  می شـود.  اسـتحصال  دارد، 
از تنفس پذیـری طبیعـی برخـوردار اسـت و در قیـاس بـا پنبـه، ظرفیـت 
جـذب رطوبـت بـه مراتـب بهتـری دارد. عـالوه بـر ایـن، به دلیـل خواص 
مدیریـت رطوبـت در الیاف الیوسـل، این الیـاف به شـکل طبیعی خاصیت 
آنتـی باکتریـال دارد. ایـن خـواص و ویژگی هـا می توانـد منجـر بـه تولیـد 
محصـوالت جدید از الیاف الیوسـل در سـال های آینده شـود و چشـم انداز 

جدیـدی را در ایـن عرصـه بگشـاید.
گفتنـی اسـت برخـی از بازیگران و فعـاالن اصلی در بازار الیاف الیوسـل 

از:  عبارتند 
 Birla Cellulose, Lenzing AG, Baoding Swan Fiber
 Co, Acegreen Eco-Material Technology, China
 Populus Textile, Chonbang, Qingdao Textiles
 Group Fiber Technology, Acelon Chemicals &

.Fiber Corporation and smartfiber AG

نگاهی به بازار جهانی الیاف الیوسل
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و  نسـاجی  »صنعـت  ماهنامـه  گـزارش  بـه 
سـال  اول  ماهـه  چهـار  در  ترکیـه  پوشـاک«، 
حلقـوی  بافندگـی  ماشـین   658 تعـداد   2018
قیـاس  در  کـه  اسـت  کـرده  وارد  )گردبافـی( 
بـا چهـار ماهـه اول سـال 2017، تقریبـا سـه 
برابـر شـده اسـت. در فاصلـه ژانویـه تـا آوریـل 
2017 ترکیـه تنهـا 223 ماشـین گردبافـی وارد 
کـرده بـود. مجمـوع ماشـین های گردبافـی کـه 
تـا ایـن مقطـع توسـط ترکیه واردشـده، توسـط 
هشـت کشـور تامیـن شـده کـه سـه کشـور از 
آنها اروپایی و پنج کشـور از شـرق دور هسـتند. 
بـر ایـن اسـاس، تعـداد 145 ماشـین گردبافی از 
ایتالیـا و 165  آلمـان، 37 ماشـین گردبافـی از 
ماشـین گردبافـی از انگلسـتان وارد ترکیه شـده 
کـه عمـده ایـن ماشـین ها دسـت دوم هسـتند.
در چهارماهه اول امسـال، عمده ماشـین آالتی 
وارد  دور  منطقـه شـرق  از  ترکیـه  توسـط  کـه 
شـده، از مبـدا چیـن بـوده، بـه طـوری کـه این 
کشـور مجموعـا 188 ماشـین بافندگـی حلقوی 
را بـه ترکیـه صـادر کرده اسـت. عالوه بـر این، 
تعـداد 24 ماشـین گردبافی از ژاپن، 65 ماشـین 
از تایـوان، 19 ماشـین از مالزی و 15 ماشـین از 

کـره جنوبـی بـه ترکیه وارد شـده اسـت.
پیشـرو  تولیدکننـدگان  از  یکـی  ترکیـه 
پارچه هـای کشـباف )حلقـوی( در سـطح جهان 
رشـد صـادرات  مـوازات  بـه  و  همـگام  اسـت. 
نسـاجی ترکیـه، شـرکت های تولیـدی نسـاجی 
در ایـن کشـور ناگزیرنـد کـه در کنـار ارتقـای 
قطعـات  آالت،  ماشـین  تولیـد،  فرآیندهـای 
دهنـد.  ارتقـا  نیـز  را  خـود  یدکـی  لـوازم  و 
بـرای  همچنیـن  ترکیـه  نسـاجی  شـرکت های 

انجـام همکاری هـای فنـی بـا شـرکای خارجی 
می شـوند. تشـویق  و  ترغیـب  خـود 

الزم به ذکر اسـت کل صادرات نسـاجی ترکیه 
در فاصلـه ژانویـه تـا مـارس 2018 بـا افزایـش 
9,4 درصـدی نسـبت به سـه ماهـه اول 2017، 
بـه 2,7 میلیـارد دالر رسـیده اسـت. کشـورهای 
اتحادیـه اروپـا تقریبـا 1,5 میلیـارد دالر از کل 
صـادرات نسـاجی ترکیه در این مـدت را به خود 
اختصـاص داده انـد. بـر همین اسـاس، ایتالیا به 
عنـوان بزرگتریـن بـازار نسـاجی بـرای ترکیـه، 
ترکیـه  از  نسـاجی  واردات  دالر  میلیـون   246
داشـته اسـت. در مـورد آلمـان به عنـوان دومین 
بـازار بزرگ نسـاجی برای ترکیه، میـزان واردات 
محصـوالت نسـاجی تقریبـا 225 میلیـون دالر 

بـوده اسـت. بعـد از این دو کشـور، بلغارسـتان با 
154 میلیـون دالر، ایاالت متحـد آمریکا با 142 
میلیـون دالر و انگلسـتان بـا 109 میلیـون دالر، 
اصلی تریـن واردکنندگان محصوالت نسـاجی از 

کشـور ترکیه بـوده اند.
صـادرات  میـزان   ،2018 اول  ماهـه  سـه  در 
پارچه هـای تـاری پـودی ترکیـه بـا افزایش 12 
درصدی نسـبت به مدت مشـابه پارسـال، تقریبا 
664 میلیـون دالر بـوده اسـت. صـادرات نخ نیز 
بـه عنـوان دومیـن گـروه مهـم صادراتـی، رقم 
497 میلیـون دالر گـزارش شـده کـه در ایـن 
میـان، صـادرات نخ هـای فیالمنـت مصنوعی با 
رقـم 201 میلیـون دالر، سـهم 40,4 درصدی را 

از کل صـادرات نـخ ترکیه داشـته اسـت.

جهش واردات ماشین آالت گردبافی توسط ترکیه
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بـه گـزارش ماهنامـه »صنعت نسـاجی و پوشـاک«، پیش بینی ها 
حاکـی از آن اسـت کـه ارزش بـازار جهانـی رنگ هـای نسـاجی 
تـا   2017 سـال های  بیـن  درصـد،   6 سـاالنه  رشـد  نـرخ  بـا 
2022 مواجـه خواهـد بـود. بـا توجـه بـه افزایـش تقاضـا بـرای 
تقاضـا  پوشـاک،  بـر روی  و دگرگون شـده  پیچیـده  طراحی هـای 
بـرای چـاپ روی منسـوجات و پوشـاک نیـز در سـال های آینـده 
افزایـش قابـل توجهـی پیدا خواهـد کـرد و بنابرایـن، تقاضا برای 
رنگ هـای مـورد اسـتفاده در پرینترهـای دیجیتـال با رشـد همراه 
خواهـد بـود. همچنیـن تقاضـا برای جوهرهـای چاپ نیـز افزایش 

چشـمگیری را تجربـه خواهـد کـرد.
مسـائل  بـه  توجهـات  افزایـش  پـی  در  دیگـر،  طـرف  از 
کـه  می کننـد  تـالش  نیـز  تولیدکننـدگان  زیسـت محیطی، 
رنگ هـای کارامدتـر و دوسـتدار محیـط زیسـت را انتخـاب کننـد 
تـا از ایـن طریـق ضمن کاهـش هزینه هـای تولید، اثرات زیسـت 

محیطـی فعالیت هـای خـود را نیـز کاهـش دهنـد. امـروزه تقاضـا 
بـرای الیاف بازتولیدشـده نظیر ویسـکوز و الیوسـل با سـرعت در 
حـال افزایـش اسـت و بـه همیـن صـورت، الیـاف پلی اسـتر نیز با 

رشـد تقاضـا مواجهـه اسـت.
امـروزه شـرکت های رنگـرزی منسـوجات به دنبال مـواد رنگزا و 
فرآیندهـای تمیزتـر هسـتند و به شـدت برای کاهش پسـماندها و 
ضایعـات خـود تـالش می کننـد. تقاضا بـرای رنگ هـا، رنگدانه ها 
و جوهرهـای بـا کارایی بـاال نیز در مسـیر صعودی قـرار دارد. در 
مقابـل، تولیدکننـدگاِن رنگ هـای بـا کارایـی پاییـن در آینـده بـا 

چالش هـای بزرگـی در بـازار مواجـه خواهند بود.
دلیـل رشـد  بـه  رو،  پیـش  ماه هـا و سـال های  واقـع، طـی  در 
تقاضـا بـرای رنگ هـای کارامـد بـا راندمـان بـاال و نیـز افزایـش 
مصـرف  منسـوجات،  کـردن  رنـگ  در  دیجیتـال  چـاپ  سـهم 
رنگزاهـا و مـواد رنگـی سـنتی بـا کاهـش مواجـه خواهـد شـد. 

چاپ دیجیتال بازار را سمت و سو می دهد
نگاهی به آینده بازار رنگ های نساجی
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اسـت کـه صـادرات  دنبـال آن  بـه  ترکیـه 
 50 میـزان  بـه   2018 سـال  در  را  پوشـاک 
درصـد افزایـش دهـد و اینطـور هدف گذاری 
خـود  پوشـاک  صـادرات  ارزش  کـه  کـرده 
میلیـارد   25 بـه  آینـده  سـال   5 ظـرف  را 
انجمـن  را  موضـوع  ایـن  برسـاند.  دالر 
 )TGSD( ترکیـه  پوشـاک  تولیدکننـدگان 
ماهنامـه  گـزارش  بـه  اسـت.  کـرده  عنـوان 
صنعـت  پوشـاک«،  و  نسـاجی  »صنعـت 
از  گذشـته  سـال  دو  در  ترکیـه  در  پوشـاک 
را  پایـداری  ارزش صـادرات، شـرایط  لحـاظ 
تجربـه کـرده و میـزان صادرات پوشـاک این 
کشـور در سـال های 2016 و 2017 رقـم 17 

اسـت. بـوده  دالر  میلیـارد 
ایـن  در   TGSD رییـس  کاراسـو  هـادی 
بـاره می گویـد: »عـدم تغییـر صنعت پوشـاک 
ترکیـه در دو سـال گذشـته عمدتـا ناشـی از 
همسـایه  کشـورهای  در  ژئوپلیتیکـی  شـرایط 
و  ترکیـه  بیـن  سیاسـی  تنش هـای  نیـز  و 
کشـورهای مهـم اتحادیـه اروپـا بـوده اسـت. 
داده ایـم،  انجـام  کـه  تالش هایـی  بـا  البتـه 
پوشـاک  بخـش  پیشـرو  صادرکننـدگان 
توانسـته انـد بر ایـن شـرایط غلبـه کنند و در 
ماه هـای ابتـدای سـال 2018 بخش پوشـاک 
شـرایط  و  عطـف  نقطـه  در  ترکیـه  آمـاده 

اسـت.« داشـته  قـرار  متفاوتـی 
TGSD، در سـال 2017  بـه گفتـه رییـس 
ارزش بـازار پوشـاک آمـاده در داخـل ترکیـه 
رقـم 35 میلیـارد دالر بـوده و ارزش صادرات 
8,90 میلیـارد دالر و  پوشـاک کشـباف رقـم 
رقـم  تاری پـودی  پوشـاک  صـادرات  ارزش 
اسـت.  شـده  گـزارش  دالر  میلیـارد   5,95

همچنیـن بـازار داخلـی پوشـاک ترکیـه در دو 
سـال گذشـته، به مـوازات صـادرات پوشـاک 
ایـن کشـور، بـا نـرخ رشـد پایـداری مواجـه 

اسـت.   بوده 
 72 گذشـته،  سـال های  در  اسـت  گفتنـی 
مقصـد  بـه  ترکیـه  آمـاده  پوشـاک  از  درصـد 
اتحادیـه اروپـا صـادر شـده اسـت. بـر همیـن 
اسـاس، انجمـن تولیدکنندگان پوشـاک ترکیه 
بـه منظـور تقویـت قراردادهـای همـکاری بـا 
کشـورهای  در  مردم نهـاد  سـازمان های 
اتحادیـه اروپـا بـه خصـوص آلمـان، اسـپانیا، 
هلنـد، مشـوق هایی را در نظـر گرفتـه اسـت. 
بخـش پوشـاک آمـاده در ترکیـه همچنیـن به 
را  نیـروی کار  اسـت کـه کیفیـت  آن  دنبـال 
ارتقـا دهـد تـا بتوانـد رقابت پذیری خـود را در 

بازارهـای جهانـی افزایـش دهـد.
نقشـه راه پنـج سـاله صنعت پوشـاک ترکیه 
بـر سـه رکـن اصلی اسـتوار اسـت که شـامل 
بازارهـای  بـا  نزدیـک  ارتبـاط  برقـراری   -1
ارزش  افزایـش   -2 جهـان،  پوشـاک  مهـم 
تولیـد  افزایـش   -3 و  تولیـدات،  در  افـزوده 
بـه  پایـدار و زیسـت سـازگار می باشـد. الزم 
ذکـر اسـت صـادرات پوشـاک ترکیـه در پنـج 
بـا مـدت  قیـاس  2018 در  اول سـال  ماهـه 
مشـابه سـال 2017 افزایـش 10 درصـدی را 

تجربـه کـرده اسـت.

عملکرد سال 2018
پوشـاک  صـادرات  ارزش  اسـت  گفتنـی 
قیـاس  در   2018 اول سـال  نیمـه  در  ترکیـه 
 7,7 افزایـش   2017 سـال  مشـابه  مـدت  بـا 
درصـدی را تجربـه کـرده و سـهم صـادرات 

پوشـاک ترکیـه از کل صـادرات ایـن کشـور 
رقـم 10,8 درصد گزارش شـده اسـت. سـهم 
صـادرات پوشـاک از کل صـادرات ترکیـه در 
نیمـه اول سـال 2015 رقـم 11,1 درصـد، در 
نیمـه اول 2016 رقـم 12,3 درصـد و در نیمه 

اول 2017 رقـم 10,7 درصـد بـوده اسـت.
در مـورد صـادرات پوشـاک آمـاده، آلمـان، 
مشـتریان  اصلی تریـن  انگلسـتان  و  اسـپانیا 
صـادرات  کـه  طـوری  بـه  هسـتند.  ترکیـه 
7,2 درصـد، صـادرات بـه  ترکیـه بـه آلمـان 
اسـپانیا 26,8 درصـد و صادرات به انگلسـتان 
از  بعـد  اسـت.  داشـته  افزایـش  درصـد   1,9
ایـن سـه کشـور، هلنـد و فرانسـه چهارمیـن 
ترکیـه  پوشـاک  اصلـی  مشـتری  پنجمیـن  و 

می شـوند. محسـوب 
صادراتـی  محصـوالت  تریـن  اصلـی 
اول  مـاه  شـش  در  ترکیـه  پوشـاک  صنعـت 
2018، پوشـاک کشـباف بـوده اسـت.  سـال 
مـدت  ایـن  در  کشـباف  پوشـاک  صـادرات 
 2017 سـال  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه  در 
اسـت.  کـرده  ثبـت  را  درصـد   6,3 افزایـش 
بخـش  صادراتـی  مهـم  محصـول  دومیـن 
و  پـودی  تـاری  پوشـاک  ترکیـه،  پوشـاک 
اکسسـوری بـوده کـه در مقایسـه بـه شـش 
مـاه اول سـال گذشـته، رشـد 9,7 درصـدی 
داشـته اسـت. همچنیـن صادرات سـایر اقالم 
خانگـی  منسـوجات  جملـه  از  آمـاده  نسـاجی 
رسـانده  ثبـت  بـه  را  7,6 درصـدی  افزایـش 
سـال  اول  نیمـه  در  اسـت  گفتنـی  اسـت. 
2018 قیمـت هـر واحـد از پوشـاک صادراتی 
ترکیـه رشـد 3,2 درصـدی را در مقایسـه بـا 

اسـت. داشـته   2017 سـال  اول  نیمـه 

هدف 25 میلیارد دالری برای صادرات پوشاک ترکیه
انجمن تولیدکنندگان پوشاک ترکیه اعالم کرد:
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اسـاس  بـر  مجلـه:  مترجمیـن  گـروه 
 ،)WTO( داده هـای سـازمان تجـارت جهانی
بنـگالدش جایـگاه خـود را بـه عنـوان دومین 
صادرکننـده بـزرگ پوشـاک در جهـان بعـد از 
چیـن حفـظ کـرده اسـت. ایـن داده ها نشـان 
می دهـد بنـگالدش در سـال مالی 2017-18 
پوشـاک  صـادرات  از  درصـدی   6,5 سـهم 
آمـاده جهـان بـه خـود اختصاص داده اسـت. 
بـازار  از  بنـگالدش  سـهم   ،2016 سـال  در 
جهانـی پوشـاک 6,4 درصـد اعالم شـده بود. 
مختلـف  اقـالم  بنـگالدش   ،2017 سـال  در 
پوشـاک را بـه ارزش 29 میلیـارد دالر صـادر 
کـرده اسـت. البتـه چیـن همچنـان بزرگترین 
تامیـن کننـده پوشـاک در سـطح جهان اسـت 
و ارزش اقـالم پوشـاک صادراتـی این کشـور 
در سـال گذشـته میـالدی رقـم 158 میلیـارد 

دالر اعـالم شـده اسـت.

صـادرات  ارزش   ،WTO آمـار  اسـاس  بـر 
میـالدی   2017 سـال  در  ویتنـام  پوشـاک 
رقـم 27 میلیـارد دالر بـوده کـه مبیـن سـهم 
همچنیـن  اسـت.  بـازار  کل  از  درصـدی   5,9
ارزش صـادرات پوشـاک هنـد در ایـن مـدت 
18 میلیـارد دالر اعـالم شـده و ایـن کشـور 
صادرکننـدگان  بیـن  در  را  چهـارم  جایـگاه 
بزرگ پوشـاک در جهان داشـته اسـت. ترکیه 
هـم بـا سـهم 3,3 درصـدی از بـازار، پنجمین 
صادرکننـده بـزرگ پوشـاک در جهـان بـوده 
اسـت. آمـار WTO همچنیـن نشـان می دهد 
کشـور   10 میـالدی،  گذشـته  سـال  در  کـه 
 87,8 مجموعـا  پوشـاک،  اصلـی صادرکننـده 
درصـد از کل صـادرات پوشـاک جهـان را بـه 
ارزش  مجمـوع  و  انـد  داده  اختصـاص  خـود 
صـادرات ایـن 10 کشـور رقـم 457 میلیـارد 

دالر بـوده اسـت.

در این رابطـه، رییس انجمـن تولیدکنندگان 
بنـگالدش  پوشـاک  صادرکننـدگان  و 
)BGMEA( می گویـد: »مـا آینده درخشـانی 
اسـت  الزم  امـا  داریـم  پوشـاک  صنعـت  در 
کشـور  داخـل  در  بیشـتری  بسـیار  کارهـای 
 40 »تقریبـا  می افزایـد:  وی  دهیـم.«  انجـام 
درصـد از کل صـادرات پوشـاک بنـگالدش را 
اقـالم دارای ارزش افـزوده تشـکیل می دهند 
کـه درآمـد بیشـتری را بـرای صادرکننـدگان 
از  یکـی  وی  اسـت.«  آورده  ارمغـان  بـه 
عوامـل تثبیـت جایـگاه بنـگالدش در تجارت 
جهانـی پوشـاک در سـال های اخیـر را وجـود 
ارزش  دارای  اقـالم  بـرای  انبـوه  سفارشـات 
»اکثـر  می گویـد:  و  می کنـد  عنـوان  افـزوده 
حجـم  می آینـد  اینجـا  بـه  کـه  خریدارانـی 
می کننـد  ثبـت  را  سفارشـات  از  انبوهـی 
چراکـه بعـد از انجـام اصالحـات در ایمنـی و 

بنگالدش، دومین صادرکننده پوشاک آماده در جهان
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شـرایط محیطـی کارخانجـات، تصویـر بهتری 
شـده  ایجـاد  بنـگالدش  پوشـاک  صنعـت  از 

اسـت.«
مطـرح  فروشـان  خـرده  تمامـی  تقریبـا 
 H&M، Walmart، پوشـاک جهان نظیـر
 JC Penny، Inditex، Zara، Gap،
 M&S، Uniqlo، C&A، Tesco، Hugo
Boss و Adidas، هـر سـاله میلیاردها دالر 
بنـگالدش  سـاخت  پوشـاک  بـرای  سـفارش 
ایـن کشـور سـراریز می کننـد. همچنیـن  بـه 
مقصـد  بـه  پوشـاک  محموله هـای  افزایـش 
نظیـر  آسـیایی  نوظهـور  و  جدیـد  بازارهـای 
هنـد، چیـن و ژاپـن، بـه افزایـش درآمدهـای 
صنعـت پوشـاک بنگالدش منجر شـده اسـت. 
البتـه بـه منظـور تسـریع در حرکـت کاالهـا 
رییـس  کار،  و  کسـب  هزینه هـای  کاهـش  و 
صادرکننـدگان  و  تولیدکننـدگان  انجمـن 
پوشـاک بنـگالدش خواسـتار ایـن شـده کـه 
جاده هـا و بزرگراه هـا، فـرودگاه و بنـدر شـهر 

ارتقـا و بهبـود پیـدا کننـد. چیتاگونـگ 

خارجی مستقیم  سرمایه گذاری 
گفتنـی اسـت بـه دلیـل مشـوق های دولـت 
سـرمایه  ترغیـب  و  جـذب  بـرای  بنـگالدش 
گـذاران خارجـی، میزان جذب سـرمایه گذاری 
مسـتقیم خارجـی )FDI( در بخـش نسـاجی و 
در  چشـمگیری  جهـش  بنـگالدش  پوشـاک 
سـال گذشـته پیـدا کـرده اسـت. بـر اسـاس 
سـال  تقویـم  در  بنـگالدش،  بانـک  آمـار 
بنـگالدش  2017 بخـش نسـاجی و پوشـاک 
رقمـی معـادل 421,68 میلیـون دالر سـرمایه 
 15,7 کـه  کـرده  دریافـت   خارجـی  گـذاری 
درصـد باالتـر از رقـم 364,44 میلیون دالری 
مربـوط به سـال 2016 می باشـد. کـره جنوبی 
بیشـترین سـرمایه گـذاری را بـا 103 میلیـون 
دالر در بخـش نسـاجی بنـگالدش انجام داده 
در حالـی میـزان سـرمایه گـذاری هنگ کنگ 
و انگلسـتان در بخش نسـاجی و پوشـاک این 
کشـور بـه ترتیـب 66,13 و 42 میلیـون دالر 

اسـت. بوده 

دومیـن  بنـگالدش  کـه  آنجایـی  از 
بعـد  جهـان  در  پوشـاک  بـزرگ  صادرکننـده 
فرصت هـای  می شـود،  محسـوب  چیـن  از 
سـرمایه گـذاری عظیمی در صنایع نسـاجی و 
پوشـاک ایـن کشـور فراهم اسـت. دسترسـی 
بـه نیـروی کار بـا دسـتمزد معقول، دسترسـی 
معـاف از عـوارض بـه مقاصد مهـم صادراتی، 
منطقـه  قلـب  در  ممتـاز  و  مطلـوب  موقعیـت 
حمایتـی  سیاسـت های  و  پاسـیفیک  آسـیا 
بـرای  کاتالیـزور  نقـش  در  همگـی  دولـت، 
صنعـت  در  خارجـی  سـرمایه گذاری  جـذب 
کـرده  عمـل  بنـگالدش  پوشـاک  و  نسـاجی 

 . ند ا
انجمـن  سـابق  رییـس  رابطـه  ایـن  در 
پوشـاک  صادرکننـدگان  و  تولیدکننـدگان 
کـه  آنجایـی  »از  می گویـد:  بنـگالدش 
بخـش پوشـاک آمـاده بنـگالدش بـا سـرعت 
زیـادی در حـال رشـد اسـت، سـرمایه گذاران 
خارجـی، این کشـور را بـه عنوان یـک مقصد 
انتخـاب  نسـاجی  بخـش  در  سـرمایه گذاری 
بایـد  می کننـد.« وی می افزایـد: »بنـگالدش 
را  تاری پـودی  پارچه هـای  زیـادی  مقادیـر 
بـرای تامیـن تقاضاهـای داخلـی وارد کند. بر 
همیـن اسـاس، سـرمایه گذاران خارجی بخش 

نسـاجی، بـرای ایجـاد یـک پشـتوانه قوی در 
داخـل کشـور کمـک  در  تاری پـودی  بخـش 
خواهنـد کـرد. البتـه در راس همـه این موارد، 
زیـادی  مشـاغل  جدیـد  سـرمایه گذاری های 
بـه  ایجـاد می کنـد؛  بنـگالدش  مـردم  بـرای 
ویـژه کـه نیاز شـدیدی بـه اشـتغال زایی برای 
کاهـش نـرخ بیـکاری و تحقق اهـداف دولت 
بـرای توسـعه اقتصـادی کشـور وجـود دارد.«
توسـعه  سـازمان  اجرایـی  مدیـر 
سـرمایه گذاری بنـگالدش نیـز در ایـن ارتباط 
می گویـد: »در راسـتای تامیـن نظـر نخسـت 
وزیـر کشـور، ما بـرای جـذب سـرمایه گذاری 
از جانـب کشـورهای خارجی به شـدت تالش 
می کنیم. اگرچه در سـال گذشـته کل سـرمایه 
گـذاری مسـتقیم خارجی در کشـور بـا کاهش 
جزئـی مواجه شـد، امـا امیدواریم که در سـال 
باشـیم  جـاری شـاهد جهـش سـرمایه گذاری 
زیرسـاخت ها  بـا  بنـگالدش  امـروز،  چراکـه 
و مناطـق ویـژه اقتصـادِی بـه مراتـب بهتـر، 

اسـت.« سـرمایه گذاران  جـذب  آمـاده 
بـرای  را  گام هایـی  بنـگالدش  دولـت 
ویـژه  منطقـه   100 اسـتقرار  و  تاسـیس 
دیگـر،  سـوی  از  اسـت.  برداشـته  اقتصـادی 
فرآینـد  اسـت  اسـت  تـالش  در  کشـور  ایـن 
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همچنیـن  و  خارجـی  شـرکت های  ثبـت 
از طریـق خدمـات  را  سـرمایه گذاران داخلـی 
نتیجـه  در  نمایـد.  تسـهیل  مرحلـه ای،  یـک 
ایـن اقدامـات، سـرمایه گذاران خارجـی تمایل 
ایـن  در  گـذاری  سـرمایه  بـرای  بیشـتری 
کشـور پیـدا کـرده انـد و انتظـار مـی رود بـا 
توجـه بـه مهیا شـدن مناطق ویـژه اقتصادی، 
سـرمایه گـذاری خارجـی در بخـش نسـاجی 
بنـگالدش در سـال جـاری و سـال های آتـی 

کنـد. پیـدا  چشـمگیری  جهـش 

خارجی  به سرمایه گذاری  نیاز 
برای خلق ارزش افزوده

پوشـاک  پایـه ای  اقـالم  عمدتـا  بنـگالدش 
را تولیـد می کنـد و بـرای حرکـت بـه سـمت 
باالتـر،  افـزوده  ارزش  بـا  تولیـد محصـوالت 
بخـش  در  گـذاری  سـرمایه  بـه  بنـگالدش 
سـطح  بتوانـد  تـا  دارد  نیـاز  های تـک  تولیـد  

مبـادالت خـود را بـا کشـورهای توسـعه یافته 
ارتقـا دهد. بـر همیـن اسـاس، در بخش هایی 
نیـز  و  پیشـرفته تر  پارچه هـای  تولیـد  نظیـر 
کـه  تکنولـوژی  بـر  مبتنـی  پوشـاک  تولیـد 
منجـر بـه تولیـد محصوالتی بـا ارزش افزوده 
سـرمایه  ورود  امـکان  شـد،  خواهـد  باالتـر 

گـذاران خارجـی فراهـم خواهـد بـود.
البتـه در کنـار جـذب سـرمایه گذاران خارجـی، 
دولـت بنگالدش بایـد منافع صنایـع داخلی این 
کشـور را نیز مد نظر قـرار داده و از آن محافظت 
سـرمایه گذاری  انجـام  راسـتا،  ایـن  در  کنـد. 
مشـترک در بخـش پوشـاک می توانـد ابـزاری 
دارای  محصـوالت  سـمت  بـه  حرکـت  بـرای 
ارزش افـزوده باشـد به ویـژه که در ایـن زمینه، 
بنـگالدش از کمبـود تجربـه و تخصـص و نیـز 

ضعـف تکنولـوژی رنـج می بـرد. 
ایـن نکتـه هـم حایز اهمیت اسـت کـه برخی 
از تولیدکننـدگان داخلـی بخـش پوشـاک آماده، 
مخالف سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجـی در این 
کشـور هسـتند چراکه تصـور می کنند ایـن اقدام 
افزایـش  را  خارجـی  شـرکت های  بـازار  سـهم 
خواهـد داد و بـه همیـن دلیـل، روی خوشـی به 
سـرمایه گـذاران خارجـی نشـان نمی  دهنـد. بـا 
ایـن وجـود، بـه نظر نمی رسـد دولـت بنگالدش 
توجهـی به ایـن مخالفت هـا بکند چراکـه معتقد 
اسـت حرکت به سـمت تولید محصـوالت دارای 
ارزش افـزوده از طریـق جـذب سـرمایه گذاران 
حفـظ  بـرای  ضـروری  اقدامـی  خارجـی، 
رقابت پذیـری در بـازار جهانـی اسـت. سـرمایه 
گـذاری در بخـش نسـاجی و پوشـاک می توانـد 
بـه تولیـد پارچه هـای بـا کیفیت باال منجر شـود 
از طریـق  و چنیـن تجربـه و تخصصـی فقـط 

شـرکت های خارجـی قابـل ارائـه می باشـد.
بـه عنـوان یـک نمونـه از ایـن همکاری ها، 
اخیـرا شـرکت چینـی Huaren Linen در 
بـا  را  مشـترکی  همـکاری  کـه  اسـت  صـدد 
گـروه Anwar کـه یکـی از قدیمی تریـن و 
باسـابقه تریـن شـرکت های بنگالدش اسـت، 
رنگـرزی  کارخانـه  یـک  انـدازی  راه  جهـت 

دهد. انجـام 
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سـریالنکا  پوشـاک  صنعـت  متولیـان 
کشـور  ایـن  پوشـاک  صـادرات  امیدوارنـد 
دالر  میلیـارد   5 رقـم  بـه   2018 سـال  در 
امسـال  ایـن کشـور  کـه  ویـژه  بـه  برسـد؛ 
تعرفه هـای  سیسـتم  مزایـای  از  می توانـد 
صـادرات  بـرای  اروپـا  اتحادیـه  ترجیحـی 
بـه ایـن اتحادیـه بهره منـد شـود. بـا توجـه 
توسـط  آنتی دامپینـگ  قوانیـن  اعمـال  بـا 
کشـورها، ورود بـه توافق نامه هـای تجـاری 
مزیت هـای متعـددی می تواند داشـته باشـد. 
بـر همین اسـاس، بخش پوشـاک سـریالنکا 
رشـد  بـرای  جدیـدی  کار  و  کسـب  مـدل 
پیش بینـی  کـه  گرفتـه  نظـر  در  صـادرات 
صـادرات  در  قابل توجهـی  بهبـود  می شـود 

نمایـد. ایجـاد  ایـن کشـور  پوشـاک 
نسـاجی  »صنعـت  ماهنامـه  گـزارش  بـه 

پوشـاک  صـادرات  ارزش  پوشـاک«،  و 
سـریالنکا در سـال 2017 رقم 4,88 میلیارد 
دالر ثبـت شـده و 43 درصـد از درآمدهـای 
ارزی ایـن کشـور از محل صادرات پوشـاک 
و نسـاجی حاصل شـده اسـت. با ایـن حال، 
در  رقابـت  بـا  سـریالنکا  پوشـاک  صنعـت 
زمینـه جـذب نیـروی کار مواجـه اسـت لـذا 
ارتقـای مهـارت در نیـروی کار بـه عنـوان 
پوشـاک  شـرکت های  بـرای  الـزام  یـک 
در نظـر گرفتـه شـده و نیـروی کار جـوان 
بیشـتری برای پیوسـتن به صنعت پوشـاک، 
ترغیـب و تشـویق می شـوند. همچنیـن بـه 
منظـور بـرآورده کـردن نیازهـای خریداران 
بین المللـی، زنجیـره تامیـن صنعت پوشـاک 
شـدن  یکپارچـه  سـمت  بـه  سـریالنکا  در 

پیـش مـی رود. 

در حال حاضر، رقبای سریالنکا در صادرات 
هند،  ویتنام،  بنگالدش،  کشورهای  پوشاک 
سریالنکا  هستند.  اتیوپی  و  چین  اندونزی، 
را  هند  بتواند  که  است  امیدوار  همچنین 
برای  فعلی  برای حذف سیستم سهمیه بندی 
آن،  به جای  و  متقاعد کرده  پوشاک  صنعت 
با  دالری  میلیون   500 تجاری  قرارداد  یک 
این کشور، برای همکاری در بخش پوشاک 
بین  مذاکرات  حاضر،  حال  در  نماید.  منعقد 
فعلی  سهمیه  تا  است  جریان  در  کشور  دو 
میلیون   8 که  هند  به  پوشاک  فروش  برای 
میلیون   30 حداکثر  ارزش  به  لباس  تکه 
دالر تعیین شده، به رقمی باالتر یعنی 500 
سریالنکا  و  کند  پیدا  افزایش  دالر  میلیون 
سقف  تا  را  هند  به  پوشاک  صادرات  بتواند 

افزایش دهد. 500 میلیون دالر 

سریالنکا به دنبال 5 میلیارد دالر صادرات پوشاک 
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بـه  توجـه  بـا  مجلـه:  مترجمیـن  گـروه 
و  نسـاجی  عرصـه  در  رقابـت  افزایـش 
هزینه هـای  افزایـش  جهـان،  پوشـاک 
ماهـر،  کار  نیـروی  کمبـود  و  کارگـری 
تحـوالت  و  تغییـر  می توانـد  اتوماسـیون 
نسـاجی  صنعـت  در  چشـمگیری  و  عمیـق 
نسـاجی  صنعـت  اگرچـه  کنـد.  ایجـاد 
گام هـای اولیـه را بـرای حرکـت بـه سـمت 
بـرای  هنـوز  امـا  کـرده،  آغـاز  اتوماسـیون 
طوالنـی  راه  دیگـر  صنایـع  بـه  رسـیدن 
پیـش رو دارد. اسـتقرار اتوماسـیون مزایـای 
متعـددی نظیـر حـذف اپراتورهـای انسـانی 
از یـک شـغل خـاص و ایجاد مشـاغل جدید 
در پروسـه بهره برداری و نگهـداری ابزارها 
و تجهیـزات اتوماتیـک، دارا می باشـد. البتـه 
انتقـال فرآینـد و پروسـه تولیـد از سـنتی به 

سـمت اتوماتیـک آسـان بـه نظـر نمی رسـد 
در  بقـا  بـرای  نیـز  تولیدکننـدگان  چراکـه 
تولیـد  هزینـه  بایـد  امـروز،  رقابتـی  بـازار 

دهنـد. کاهـش  را  خـود 
تـا چنـد سـال پیـش، ماشـین های خیاطی 
دکمـه،  اتصـال  ماشـین های  صنعتـی، 
ماشـین های  نـوار،  اتصـال  ماشـین های 
دوخـت  ماشـین های  و  برچسـب  اتصـال 
جیـب، از جملـه تکنولوژهایـی بودنـد که به 
طـور گسـترده مـورد پذیـرش قرار داشـتند. 
نرم افزارهـای  نظیـر  پیشـرفت هایی  امـا 
و   )CAD( کامپیوتـر  بـر  مبتنـی  طراحـی 
کامپیوتـر  بـر  مبتنـی  تولیـد  نرم افزارهـای 
بـرش،  جدیـد  تکنیک هـای   ،)CAM(
سـرهم کردن اجـزا و پرسـینگ، و همچنین 
در  را  انقالبـی  روباتیـک،  علـم  از  اسـتفاده 

کـرده  پـا  بـه  پوشـاک  و  نسـاجی  بخـش 
اسـت. بـر همین اسـاس، صنعت پوشـاک از 
شـکل سـنتی و نیروی کارمحور، بـه صنعتی 
بـا اتوماسـیون بـاال و کامپیوترمحـور، تغییـر 

اسـت. داده  شـکل 

اتوماسیون ضرورت 
امـروزه ذائقـه مصـرف کنندگان تغییـر کرده 
و ایـن گـروه خواسـتار پوشـاکی بـا طراحـی 
سـرعت  دلیـل  بـه  هسـتند.  پیچیـده  بسـیار 
امـروز  مصرف کننـدگان،  تقاضاهـای  تغییـر 
دیگـر چرخه هـای فصلـی سـنتی کـه خـرده 
فروشـان بـر مبنـای آن محصـوالت را عرضه 
می کردنـد، وجـود نـدارد. بنابرایـن خریـداران 
ارائـه  را  کوچک تـری  سفارشـات  اکثـرا 
می کننـد کـه حجـم و مقـدار زیـادی نـدارد. 
و  مـد کوچک تـر  کـه چرخه هـای  همینطـور 
مختلـف  اسـتایل های  می شـوند،  کوچک تـر 
می شـوند.  معرفـی  سـرعت  بـه  متفـاوت  و 
بـه منظـور عقـب نمانـدن از بـازار و بـرآورده 
مصرف کننـدگان،  متغیـر  نیازهـای  کـردن 
زمـان  نیـز  خرده فروشـان  و  تولیدکننـدگان 
 Lead( بیـن شـروع تـا پایـان فرآینـد تولیـد
time( را کاهـش داده انـد. از طـرف دیگر، از 
آنجاکـه مصرف کننـدگان آگاهی و حساسـیت 
بیشـتری نسـبت بـه کیفیـت پیـدا کرده انـد، 
در  اتوماسـیون  از  اسـتفاده  و ضـرورت  لـزوم 
فرآینـد تولیـد بیش از قبل شـده اسـت. عالوه 
دنبـال  بـه  خرده فروشـان  امـروزه  ایـن،  بـر 
تولیدکننـده ای می گردنـد کـه بتوانـد راهـکار 
کامـل و جامعـی را بـرای خطـوط طراحی آنها 
ارائـه نمایـد. برای مثـال، یـک تولیدکننده که 

اتوماسیون صنعت نساجی جهان را زیر و رو می کند
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بتوانـد انواع شـلوار، پیراهن، لبـاس بچه و ... را 
همزمـان تولیـد کند، توسـط خرده فروشـان در 

اولویـت قـرار خواهـد گرفـت.
تولیدکننـده  یـک  تولیـد  ظرفیـت  البتـه 
تصمیـم  در  زیـادی  نقـش  پوشـاک 
از  اسـتفاده  و  اتوماسـیون  اجـرای  بـرای 
تکنولوژی هـای پیشـرفته، ایفـا می کنـد. بـه 
عنـوان مثـال، اگرچـه واحدهـای کوچک تـر 
عملیـات،  سـرعت  نظـری  مزییت هایـی 
را  بـاال  پذیـری  تطابـق  و  انعطاف پذیـری 
ارائـه می کننـد امـا بـه دلیـل حجـم پاییـن 
گزینـه  آنهـا  بـرای  اتوماسـیون  تولیـد، 
مطلوبـی نیسـت. از سـوی دیگـر، واحدهای 
تولیـدی بـزرگ سـاده تر می تواننـد خـود را 
دهنـد  تطبیـق  اتوماسـیون  تکنیک هـای  بـا 
هزینه هـای  تولیـد،  بـاالی  حجـم  چراکـه 
تجهیـزات  نصـب  بـه  مربـوط  اضافـی 

کـرد. خواهـد  جبـران  را  اتوماتیـک 
اغلـب اینطـور اسـت که اسـتایل و طراحی 
پوشـاکی که قرار اسـت تولید شـود، سطح و 
میـزان انطبـاق بـا تکنولوژی هـای پیشـرفته 
را تحـت تاثیـر قـرار می دهـد. بـرای مثـال، 

پیراهـن  کـه  پوشـاک  تولیدکننـده  یـک 
را  خـود  می توانـد  می کنـد،  تولیـد  مردانـه 
اتصـال  زمینـه  در  اتوماتیـک  تجهیـزات  بـا 
سرآسـتین و یقـه منطبـق کنـد کـه امـروزه 
رقابتـی  قیمت هـای  بـا  تجهیـزات  ایـن 
یـک  موفقیـت  دارد.  قـرار  دسـترس  در 
تکنولوژی هـای  بـا  انطبـاق  در  تولیدکننـده 
بودجـه  بـه  زیـادی  حـد  تـا  اتوماتیـک 
سـرمایه گذاری  بـرای  شـرکت  تعیین شـده 
بسـتگی  نیـز  تکنولوژی هایـی  چنیـن  در 
دارد. یـک شـرکت تولیـدی همچنیـن بایـد 
نصـب،  بـرای  را  خـود  بودجـه  از  سـهمی 
از  نگهـداری  و  بـرداری  بهـره  آمـوزش، 

بگـذارد. کنـار  اتوماتیـک  ماشـین آالت 

اخیر نوآوری های 
بـازار،  محیـط  تغییـرات  بـا  همـگام 
اتوماسـیون  راهکارهـای  نیـز  شـرکت ها 
مختلفـی را بـرای تصاحـب سـهم بیشـتر از 
بـازار ارائـه کرده انـد. بـه عنـوان مثـال، نرم 
افـزار TUKA3D بـا انـدازه گیـری دقیـق 
مجـازی بـه کمـک انیمیشـن، بـه کاربـران 

نمونه سـازی  مرحلـه  کـه  می دهـد  امـکان 
فیزیکـی را بـه نوعـی دور بزننـد و بـه طـور 
قابل توجهـی در زمـان و هزینه هـای مرتبـط 
نماینـد.  بـا طراحـی محصـول صرفه جویـی 
پوشـاک  طراحـی  نرم افـزار  همچنیـن 
Tukatech آزمـون و خطـا در  سـه بعدی 
می کنـد  حـذف  را  فیزیکـی  نمونـه  سـاخت 
و بـه کمـک آن، ایـن اطمینـان وجـود دارد 
پیاده سـازی،  اولیـن  در  طرحـی  هـر  کـه 
بـه  بـود.  خواهـد  مناسـب  و  انـدازه  دقیقـا 
کمـک ایـن نـرم افـزار، یـک مـدل مجازی 
پوشـاک  وضعیـت  تـا  می شـود  شبیه سـازی 

بیایـد. در حیـن حرکـت بـه نمایـش در 
 Robotech ترتیـب، گـروه  بـه همیـن 
عرضـه  خاطـر  بـه  کـه  ترکیـه  در  مسـتقر 
ماشـین های  پیشـرفته ترین  و  جدیدتریـن 
راهکارهـای  اسـت،  مشـهور  اتوماتیـک 
ارائـه  اتوماسـیون  حـوزه  در  متعـددی 
می کنـد. بـه عنـوان مثـال، ماشـین دوخـت 
جیـب اتوماتیـک ایـن شـرکت موسـوم بـه 
تولیـد  بهـره وری  TR-6100 می توانـد   FF

دهـد. افزایـش  درصـد   20 تـا حـدود  را 
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اسـاس  بـر  مجلـه:  مترجمیـن  گـروه 
نشـریه  جهانـی  شـرکت   2000 فهرسـت 
فوربـس، برنـد کریسـتین دیـور بـه عنـوان 
کـه  فرانسـه،  در  مـد  عرصـه  امپراتـور 
در   1947 سـال  از  را  خـود  فعالیت هـای 
بـه  همچنـان  کـرده،  آغـاز  پاریـس  قلـب 
جهـان  خرده فروشـی  بزرگتریـن  عنـوان 
اکسسـوری  و  کفـش  پوشـاک،  عرصـه  در 
شـناخته می شـود. ایـن خـرده فروشـی رده 
در سـال  را  رقمـی  دو  فـروش  رشـد  بـاال، 
گذشـته تجربـه کـرده و میـزان فـروش آن 
 49( یـورو  میلیـارد   44 بی سـابقه  رقـم  بـه 
میلیـارد دالر( رسـیده اسـت. ایـن عملکـرد 

درخشـان باعـث شـده برنـد کریسـتین دیور 
در جایـگاه یکصـد و پنجاهـم، در فهرسـت 
»2000 شـرکت عمومـی بـزرگ و قدرتمند 
جهـان« کـه توسـط نشـریه فوربس منتشـر 
بـر  مذکـور  فهرسـت  بگیـرد.  قـرار  شـده، 
مبنـای امتیـاز ترکیبـی شـرکت ها در زمینـه 
بـازار،  ارزش  و  دارایی هـا  سـود،  درآمـد، 

اسـت. گرفتـه  شـکل 
کریسـتین دیور بـرای سـال های متمادی، 
دارای سـاختار مالکیتـی پیچیـده ای بـود تـا 
 LVMH اینکـه در سـال گذشـته، شـرکت 
کـه  لوکـس  محصـوالت  عرصـه  )امپراتـور 
ویتـون  لویـی  جملـه  از  برنـد   10 مالکیـت 

و Sephora را در اختیـار دارد(، بـا یـک 
سـهم  مابقـی  دالری،  میلیـارد   13 قـرارداد 
اختیـار  در  پیشـتر  کـه  را  دیـور  کریسـتین 
نداشـت، از آن خـود کـرد و در نتیجه، 100 
درصـد مالکیـت ایـن برنـد فرانسـوی را بـه 

طـور کامـل در اختیـار گرفـت.
بـر اسـاس فهرسـت مجلـه فوربـس، برند 
اسـپانیایی  غـول  عنـوان  بـه  ایندیتکـس 
عرصـه خرده فروشـی پوشـاک و مالـک برند 
زارا، دومیـن خرده فروشـی بـزرگ پوشـاک، 
محسـوب  جهـان  در  کفـش  و  اکسسـوری 
می شـود. امـروزه خریـداران سراسـر جهان، 
مشـتری پـر و پـا قـرص محصوالت فسـت 

بزرگترین شرکت های پوشاک جهان در سال 2018
فوربس منتشر کرد:
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کـه  هسـتند  اسـپانیایی  برنـد  ایـن  فشـن 
مناسـب  قیمت هـای  بـا  و  بـه روز  کامـال 
عرضـه  آن  زیرمجموعـه  فروشـگاه های  در 
می شـوند. میـزان فـروش برند زارا در سـال 
2017 بـا 9 درصـد افزایـش بـه 25 میلیـارد 
اسـت.  رسـیده  یـورو(  میلیـارد   29( دالر 
را   289 جایـگاه  نیـز  ایندیتکـس  شـرکت 
دارد  اختیـار  در  فوربـس  کلـی  فهرسـت  در 
کـه البتـه نسـبت بـه جایـگاه 276 در سـال 
2017 تنزل داشـته است. آمانسـیو اورتگای 
82 سـاله، ایندیتکـس را از سـال 1975 بـا 
همسـر سـابقش و بعـد از چنـد سـال کار در 
نسـاجی خانوادگـی کوچـک،  یـک شـرکت 
راه انـدازی کـرد. او اکنون بـا خالص دارایی 
ثروتمنـد  فـرد  ششـمین  دالر،  میلیـارد   71

می شـود. شـناخته  جهـان 
بـر اسـاس فهرسـت فوربـس، برنـد نایـک 
جایـگاه سـوم را در بیـن شـرکت های بـزرگ 
پوشـاک در جهـان بـه خـود اختصـاص داده 
در  مسـتقر  آمریکایـی  برنـد  ایـن  اسـت. 
اورگـون، در سـال 1964 توسـط فیـل نایـت 

یـک دونـده دانشـگاهی و مربی اش تاسـیس 
شـده و در ابتـدا کفش هـای دومیدانـی ژاپنی 
را توزیـع می کـرده اسـت. ایـن برند توانسـته 
همچـون  مطرحـی  ورزشـکاران  اسپانسـری 
النـس  و  فـدرر  روجـر  جـردن،  مایـکل 
آرمسـترانگ را بـا موفقیـت بـر عهـده بگیرد 

و اکنـون بزرگتریـن خـرده فروشـی پوشـاک 
ورزشـی بـا فـروش سـاالنه 35 میلیـارد دالر 
سـال  در  نایـت  فیـل  می شـود.  محسـوب 
2016 و بعد از 50 سـال حضور در شـرکت و 
جمـع آوری 32 میلیـارد دالر دارایی، از سـمت 

ریاسـت نایـک بازنشسـته شـد.
اکثـر  یادشـده،  برنـد  سـه  کنـار  در 
جایـگاه  آمریکایـی،  پوشـاک  خرده فروشـان 
بـه  دارنـد.  فوربـس  فهرسـت  در  خوبـی 
ارزان  خرده فروشـی های  مثـال  عنـوان 
Ross Stores بـه ترتیـب  TJX و  نظیـر 
 2000 بیـن  در  را   734 و   445 جایـگاه 
شـرکت بـزرگ و قدرتمنـد جهـان بـه خـود 
اختصـاص داده انـد. همچنیـن تعـداد زیادی 
موجـود  بـزرگ  پوشـاک  شـرکت های  از 
چینـی  شـرکت های  فوربـس،  فهرسـت  در 
 Anta هسـتند. بـه عنوان مثال برنـد چینی
Sports کـه در زمینـه پوشـاک ورزشـی و 
کفـش فعالیـت می کنـد، با 550 پلـه صعود، 
جایـگاه 1622 را در فهرسـت کلـی نشـریه 

اسـت. گرفتـه  اختیـار  در  فوربـس 
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برنـد رالـف لـورن در قالـب یـک هـدف بلندپروازانـه بـه دنبال آن 
اسـت کـه تـا سـال 2023 فروش خـود را یـک میلیـارد دالر افزایش 
دهـد. بـرای تحقـق ایـن هـدف، هزینـه بازاریابـی این برنـد ظرف 5 
سـال آینـده 100 میلیـون دالر افزایش پیـدا خواهد کـرد. به گزارش 
ماهنامـه »صنعـت نسـاجی و پوشـاک«، رالـف لـورن در چنـد سـال 
گذشـته اقداماتـی را بـرای کاهـش هزینه هـا انجـام داده کـه شـامل 
تعطیـل کـردن 50 فروشـگاه، حذف بیـش از 1000 فرصت شـغلی و 

حـذف سـه ردیـف مدیریتی در شـرکت بوده اسـت.
رالـف لـورن یـک خانـه مـد آمریـکای اسـت. هـدف جدیـد ایـن 
برنـد، جـذب نسـل بعـدی مصرف کننـدگان و افزایـش سـود ناخالص 
از طریـق تقویـت محصـوالت پایـه ای اسـت کـه حـدود 60 درصـد 
ایـن  را تشـکیل می دهنـد. همچنیـن  برنـد  ایـن  از کل درآمدهـای 
برنـد بـه دنبـال تقویـت اقالمی همچـون پوشـاک زنانه، لبـاس رو و 
پوشـاک جیـن اسـت. افزایـش انضبـاط در عملیـات شـرکت از دیگر 
برنامه هـای رالـف لـورن اسـت تـا دقـت و احتیـاط بیشـری در زمینه 
هزینه هـای  و  گرفتـه  صـورت  تبلیغاتـی  هزینه هـای  و  تخفیف هـا 
شـرکت بـا اسـتفاده از روش هـای نوآورانـه و در عیـن حـال موثـر، 

کند. پیـدا  کاهـش 
یـک نمونـه از ایـن سیاسـت ها، در زمینه اسـتفاده از پارچه اسـت. 
در مجموعـه رالـف لـورن، اقـالم مختلـف نظیـر خانگـی، بچگانـه، 
پولـو و پوشـاک آمـاده، کیفیت هـای متفاوتـی از پارچـه را اسـتفاده 
می کننـد. در قالـب اسـتراتژی جدیـد، بـه جـای اینکـه هـر یـک از 
کنـد،  را خریـداری  بـه خـود  پارچـه مختـص  زیرمجموعه هـا  ایـن 
برنـد رالـف لـورن پارچه هایـی بـا کیفیـت باالتـر را بـرای تمامـی 
زیرمجموعه هـا خریـداری می کنـد کـه ایـن اقـدام ضمـن کاهـش 
افزایـش  نیـز  را  ارزان تـر  محصـوالت  کیفیـت  کلـی،  هزینه هـای 

می دهـد.
در زمینـه جـذب نیـروی کار، ایـن شـرکت بـه دنبـال آن اسـت که 
نیـروی کار حرفـه ای مـرد را بـا حداکثر 30 سـال سـن، و نیروی کار 
تـازه وارد خانـم را بـا حداقل 20 سـال سـن بـه کار بگیرد. بر اسـاس 
هدف گـذاری رالـف لـورن، نیمـی از رشـد درآمـد و فـروش شـرکت 
از اقـالم پایـه بـه خصـوص پیراهـن مردانـه بـه دسـت خواهـد آمـد 
و نیمـه دیگـر مربـوط بـه اقـالم توسـعه نیافته و جدیـد نظیـر جیـن، 

لبـاس محـل کار، لبـاس رو، کفـش و اکسسـوری خواهـد بـود.

رالف لورن به دنبال افزایش یک میلیارد دالری فروش
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ثبت رکورد جدید برای مصرف جهانی پنبه
گزارش ماهانه کمیته مشورتی جهانی پنبه )اول آگوست 2018(

و  نسـاجی  »صنعـت  ماهنامـه  گـزارش  بـه 
پوشـاک« بـه نقـل از دبیرخانه کمیته مشـورتی 
جهانـی پنبـه، قیمت هـای بین المللـی پنبـه در 
فصـل زراعـی 18-2017 بـا طی رونـد صعودی 
بـه باالتریـن سـطح یعنـی رقـم 101,7 سـنت/
پونـد در اواسـط مـاه ژوئـن رسـید. ایـن رونـد 
افزایشـی قیمت هـا، بـر اسـاس پیش بینی هـای 
اخیـر مبنـی بـر کاهش عرضـه در فصـل زراعی 
19-2018 در کنـار افزایـش چشـمگیر تقاضـا 
بـرای پنبـه و نیز کاهـش احتمالی تولید، شـکل 
گرفتـه اسـت. بـا آغـاز تنش هـای تجـاری در 
جهـان در اوایـل مـاه جـوالی، قیمت هـای پنبه 
بـه 92 سـنت/پوند کاهـش یافـت، امـا بـه رغم 
از  تصویـب تعرفه هـای گمرکـی بـرای طیفـی 

کاالهـای صادراتـی آمریکا از جمله پنبه توسـط 
دولـت چیـن، قیمت ها مجددا سـیر صعـودی به 
خـود گرفـت و بـه حـدود 98,7 سـنت/پوند در 
پایـان فصـل زراعی 18-2017 رسـید. این روند 
افزایشـی نشـان دهنـده وجود تقاضـای قدرتمند 
بـرای پنبه به خصوص در آسـیا و جنوب شـرقی 

آسـیا می باشـد. 
دلیـل  بـه  مـی رود  انتظـار  کـه  شـرایطی  در 
موجـودی  مصـرف،  از  جهانـی  تولیـد  سـبقت 
جهانـی پنبـه بـه 19,3 میلیـون تـن در فصـل 
زراعـی 18-2017 افزایـش پیـدا کـرده باشـد، 
 9,2 بـه  احتمـاال  چیـن  در  موجـودی  میـزان 
میلیـون تـن کاهـش، ولـی در خـارج از چین به 
10,1 میلیـون تـن افزایش یافته اسـت. تقاضای 

جهانـی پنبـه در فصـل زراعـی 18-2017 بـا 8 
درصـد افزایـش بـه 26,38 میلیـون تن رسـیده 
بـرای  چیـن  در  پنبـه  مصـرف  میـزان  اسـت. 
چهارمیـن سـال متوالـی بـا رشـد همراه بـوده و 
بـا 8 درصـد افزایـش نسـبت بـه فصـل زراعـی 
گذشـته بـه 8,65 میلیـون تـن بالغ شـده اسـت. 
واردات پنبـه چیـن نیـز بـا افزایـش 24 درصدی 

بـه 1,36 میلیـون تـن رسـیده اسـت. 
عنـوان  بـه  هنـد،  در  پنبـه  مصـرف  میـزان 
دومیـن مصرف کننـده بـزرگ پنبـه در جهـان، 
احتمـاال در رقـم 5,2 میلیـون تـن ثابـت باقـی 
پیش بینـی  نیـز  پاکسـتان  در  اسـت.  مانـده 
می شـود میـزان مصـرف بـا 9 درصـد افزایـش 
معـادل 2,35 میلیـون تـن باشـد در حالـی کـه 
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میـزان مصـرف بنـگالدش احتمـاال با رشـد 18 
درصـدی بـه 1,66 میلیون تن بالغ شـده اسـت. 
در مـورد ویتنـام نیز افزایـش 35 درصدی میزان 
مصـرف پنبه و رسـیدن آن بـه 1,58 میلیون تن 

می شـود.  پیش بینـی 
از سـوی دیگـر، پیش بینـی دبیرخانـه کمیتـه 
مشـورتی حاکـی از آن اسـت کـه تولیـد جهانی 
پنبـه در فصـل زراعـی 18-2017 بـا 16 درصد 
افزایـش بـه 26,87 میلیـون تـن رسـیده و در 
پنبـه  تولیدکننـده  اصلـی  کشـورهای  تمامـی 
شـامل هنـد، چیـن، آمریـکا، برزیـل، پاکسـتان، 
ازبکسـتان  و  اسـترالیا  ترکیـه،  آفریقـا،  غـرب 
از تولیـد جهانـی را در اختیـار  کـه 90 درصـد 
دارنـد، افزایـش تولید مشـاهده شـده اسـت. این 
رونـد افزایشـی تولیـد، عمدتـا از افزایش سـطح 
نیـز شـرایط مطلـوب آب و  پنبـه و  زیرکشـت 
هوایـی نشـئت گرفتـه اسـت در حالی کـه بازده 
جهانـی برداشـت پنبـه تقریبا بـدون تغییـر بوده 

. ست ا

پیش بینی فصل زراعی 2018-19
شـکل  بـه  پنبـه  بـاالی  قیمت هـای  اگرچـه 
را  پنبـه  کاشـت  بـرای  تصمیم گیـری  سـنتی 
در بیـن کشـاورزان بـه دنبـال دارد، امـا شـرایط 
بـه  آب،  بـه  دسترسـی  نیـز  و  هوایـی  و  آب 
عنـوان فاکتورهـای تاثیرگـذار بـرای تولیـد در 
زراعـی 19-2018 محسـوب می شـوند  فصـل 

اکثـر  مـی رود  انتظـار  اسـاس،  همیـن  بـر  و 
تولیدکننـدگان مطـرح پنبـه در جهـان، سـطح 
کشـت پنبـه را در فصل زراعی پیـش رو کاهش 
دهنـد. در هنـد که بیشـترین سـطح کشـت پنبه 
در جهـان را در اختیـار دارد، پیش بینـی می شـود 
سـطح کشـت پنبـه بـا 3 درصـد کاهـش رقمی 
باشـد چراکـه  در حـدود 11,9 میلیـون هکتـار 
کشـاورزان بـه دلیـل مشـکالت ناشـی از آفـات 
کمتـری  مسـاحت  گذشـته،  زراعـی  فصـل  در 
را بـه کشـت پنبـه اختصـاص خواهنـد داد. در 
ایـاالت متحـد آمریـکا، انتظـار می رود بـه دلیل 
بـروز خشکسـالی و مشـکالت ناشـی از آفـات، 
سـطح کشـت پنبه بـا 5 درصد کاهـش به 4,25 
میلیـون هکتـار بالغ گردد. سـطح کشـت پنبه در 
چیـن نیـز احتمـاال در رقـم 3,3 میلیـون هکتـار 
در فصـل زراعـی 19-2018 ثابـت باقـی خواهد 

. ند ما
تجـاری  درگیری هـای  صـادرات،  بخـش  در 
بـر  قطعـا  آمریـکا  و  چیـن  بیـن  ایجادشـده 
بازارهـای صادراتـی تاثیر خواهد گذاشـت و پنبه 
تولیـدی آمریـکا بـا توجـه بـه اعمـال تعرفه 25 
درصـدی از سـوی چیـن، برای خریـداران چینی 
جذابیـت کمتـری خواهد داشـت. در مقابل، پنبه 
بازارهـای خـارج از چیـن  آمریکایـی در دیگـر 
رقابتی تـر خواهـد بـود و دیگـر صادرکننـدگان 
پیشـرو پنبه، بـا تقاضای بیشـتری از جانب چین 
مواجـه خواهنـد شـد. انتظار می رود میـزان تولید 

بـه  پنبـه برزیـل در فصـل زراعـی 2018-19 
دلیـل اختصـاص زمین های بیشـتر برای کشـت 
پنبـه، افزایـش پیـدا کنـد در حالـی کـه میـزان 
تولیـد اسـترالیا بـه دلیـل مشـکالت دسترسـی 
بـه آب احتمـاال بـه 630 هـزار تن کاهـش پیدا 

کرد.  خواهـد 
در  پنبـه  جهانـی  تولیـد  می شـود  پیش بینـی 
فصـل زراعـی 19-2018 رقـم 25,9 میلیـون 
تن باشـد کـه نشـان دهنده کاهـش 4 درصدی 
نسـبت بـه فصـل زراعـی ماقبل اسـت. مصرف 
زراعـی  فصـل  ایـن  بـرای  نیـز  پنبـه  جهانـی 
می شـود  پیش بینـی  تـن  میلیـون   27,5 رقـم 
رقـم  اسـت.  درصـدی   4 افزایـش  مبیـن  کـه 
پیش بینی شـده بـرای مصـرف جهانـی پنبـه از 
رکـورد قبلـی مصـرف کـه 26,7 میلیـون تـن 
بـرای فصل زراعـی 08-2007 به ثبت رسـیده 
بـود، فزونـی گرفتـه اسـت. بـا توجـه بـه ثبـت 
رکـورد جدیـد برای مصرف پنبـه، انتظار می رود 
ذخایـر جهانـی پنبـه 1,6 میلیـون تـن کاهـش 
 2018-19 زراعـی  فصـل  پایـان  در  و  یابـد 
بـه 17,7 میلیـون تـن بالـغ گـردد. پیش بینـی 
می شـود موجـودی پنبـه چیـن بـه 7,5 میلیون 
تـن کاهـش یافتـه و پنجمیـن فصـل متوالـی 
کاهـش را تجربـه کنـد. در مقابـل، موجـودی 
پنبـه در خـارج از چیـن احتمـاال در رقـم 10,2 
میلیـون تـن در فصل زراعـی 19-2018 تثبیت 

شـد. خواهد 

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

تغییرات ماهانهمیزانتغییرات ماهانهمیزانتغییرات ماهانهمیزانشرح

0,05-23,080,0026,870,2325,89تولید
24,520,0026,380,2327,460,04مصرف
8,120,009,080,089,470,14واردات
8,190,009,080,089,470,14صادرات

0,08-18,800,0019,290,0117,71موجودی آخر دوره
838887شاخص Cotlook A )سنت/پوند(
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تاریخچـه کشـت و تولیـد پنبـه بـه زمـان 
سـابقه  چنیـن  برمی گـردد.  هخامنشـیان 
کشـاورزان  هوشـمندی  از  نشـان  طوالنـی 
خشـک  اقلیـم  از  بهـره وری  در  ایرانـی 
بـا  تنهـا  نـه  آنهـا  می دهـد.  را  کشـورمان 
بـه  قنـات  حفـر  و  کـوزه ای  آبیـاری  ابـداع 
رویارویـی بـا تنش هـای خشـکی پرداختنـد 
بلکـه از این سـو نیـز بـا انتخـاب محصوالت 
آب  اقتصـاد  چرخـه  خشـکی  بـه  متحمـل 
را کامـل کردنـد. در اواسـط قـرن نوزدهـم 
بازارهـای  در  پنبـه  قیمـت  کـه  میـالدی 
تجـارت  و  تولیـد  یافـت،  افزایـش  جهانـی 
ایـن محصـول در آسـیا و از جملـه در ایران 
رونـق بیشـتری گرفـت. صـادرات پنبـه بـه 
روسـیه از دهه 1290 خورشـیدی گسـترش 
یافـت بـه طوری کـه در ابتـدای دهه 1330 
بـه 25000 هـزار تـن افزایـش یافـت کـه 
عمدتـا از طریق خراسـان، کرمـان، اصفهان 
و یـزد صـورت می گرفـت. البتـه روسـیه بـا 
مصنوعـات  روی  پاییـن،  تعرفه هـای  وضـع 
نسـبی  مزیـت  از  خـود  صادراتـی  پنبـه ای 
تولیـد پنبـه در ایـران کاسـت. در اوایل دهه 
1330 تولیـد پنبـه نسـبت به پیـش از جنگ 
تدریـج  بـه  و  گرفـت  پیشـی  دوم  جهانـی 
فـرآوری  و  تولیـد  در  بی سـابقه ای  رونـق 
پنبـه در ایـران پدیـد آمـد. از ایـن گذشـته، 
از مؤسسـات  بعـدی شـماری  در سـال های 
تخصصـی شـروع بـه کار کردنـد و ترویـج 

و بهبـود تولیـد پنبـه بـه آنهـا واگـذار شـد. 
»سـازمان پنبه ایـران« )بعدها سـازمان پنبه 
و دانه هـای روغنـی( در 1335 خورشـیدی، 
شـروع بـه فعالیـت کـرد و بـرای نخسـتین 
بـار معیارهـای طبقه بنـدی بـرای محصـول 
داخلـی ارائـه داد. در همان زمان، »شـرکت 
پنبـه و ابریشـم« بـا حمایـت وزارت صنایـع 
و معـادن تأسـیس شـد تـا بـا تشـویق های 
اقتصـادی مناسـب، کشـاورزان را به کاشـت 

پنبـه ترغیـب کنـد.
در  ایـران   1340 و   1330 دهه هـای  در 
میـان 10 یـا 15 کشـور نخسـت تولیدکننده 
نیـز  صـادرات  گرفـت.  جـای  جهـان  پنبـه 
آن  بـازار  و  یافـت  رشـد  منظـم  طـور  بـه 
متنوع تـر شـد. مصـرف داخلـی پنبـه و پنبـه 
دانـه نیـز، تـا حـدودی بـه سـبب گسـترش 
صنعـت منسـوجات و تـا انـدازه ای بـه دلیل 
تولیـد  بـرای  جدیـد  کارخانه هـای  تأسـیس 
افزایـش یافـت. در دهـه  روغـن خوراکـی، 
افزایـش  آن،  اول  نیمـه  ویـژه  بـه   ،50
تولیـد پنبـه در ایـران ادامـه یافـت، امـا در 
سـال های بعـد ایـن دهـه تولیـد پنبـه تحت 
تأثیـر محدودیت هـای کلی تر در کشـاورزی 
ایـران قـرار گرفـت کـه بـه رونـق شـدید و 
ناگهانـی تولیـد نفـت مربوط بـود. در 1357 
نواحـی کاشـت پنبـه بـه حـدود یک سـوم و 
محصـول بـه حـدود یک چهارم، در مقایسـه 

بـا 1352، کاهـش یافـت.

انقـالب  از  پـس  نخسـتین  سـال های  در 
زمیـن داران  فـرار  چـون  عواملـی  اسـالمی 
منطقـه  خصوصـا  پنبه خیـز  مناطـق  بـزرگ 
گنبـد و گـرگان، خـرد شـدن اراضی وسـیع 
اداره  پنبـه،  مکانیـزه  کشـت  یکپارچـه  و 
نامطلـوب مؤسسـات کشـاورزی، بالتکلیـف 
پاییـن  و  اراضـی  مالکیـت  وضـع  مانـدن 
بـودن سـطح درآمـد حاصـل از ایـن زراعت 
سـایر  در  رایـج  فعالیت هـای  بـا  قیـاس  در 
بخش هـا، در افـت تولیـد پنبـه مؤثـر افتـاد. 
در 1358 شمسـی، بـا وجود رونق بـازار پنبه 
مصـادف  سـبب  بـه  جهانـی،  بازارهـای  در 
شـدن زمـان آمـاده سـازی زمیـن و تهیـه 
شـرایط  بـا  پنبـه  محصـول  زراعتـی  مـواد 
در  اسـالمی  انقـالب  گیـری  اوج  از  ناشـی 
از  تولیـد  1357 خورشـیدی،  ماه هـای آخـر 
بـه  خورشـیدی   1356 در  تـن  هـزار   177
 1359 در  یافـت.  کاهـش  تـن  هـزار   133
خورشـیدی سـطح زیر کشـت بـه 145 هزار 
خـود،  میـزان  پایین تریـن  یعنـی  هکتـار، 
تقلیـل یافـت. در 1358، بـه سـبب کاهـش 
تولیـد و نیـاز بـازار داخلـی، صـدور پنبـه به 
نیـاز  بنابـر  و  از کشـور ممنـوع شـد  خـارج 
بـازار داخلـی بـه انـواع پنبـه، الیـاف، نـخ و 
منسـوجات پنبـه ای مقـداری ارز صرف ورود 

شـد.  اقالم  ایـن 
اول  نیمـه  ویـژه  بـه   ،1350 بیشـتر دهـه 
ادامـه  ایـران  در  پنبـه  تولیـد  افزایـش  آن، 

پنبه ایران از کجا به کجا رسید

عبدالحسین طوطیایی پژوهشگر کشاورزی
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دهـه  ایـن  بعـد  سـال های  در  امـا  یافـت، 
محدودیت هـای  تأثیـر  تحـت  پنبـه  تولیـد 
گرفـت  قـرار  ایـران  کشـاورزی  در  کلی تـر 
کـه به رونـق شـدید و ناگهانـی تولیـد نفت 
مربـوط بـود. در 1367 طـرح افزایـش تولید 
اول  سـاله  پنـج  برنامـه  چارچـوب  در  پنبـه 
)1372-1368( تهیـه و تصویـب شـد. ایـن 
طـرح مشـتمل بـر هفـت پـروژه، بـا هـدف 
نکـرده(  پـاک  )پنبـه  وش  تولیـد  افزایـش 
 )1367( پایـه  سـال  در  تـن  هـزار   341 از 
بـه 452 هـزار تـن در سـال پایانـی برنامـه 
)1372(، از 1368 بـه اجـرا در آمـد. برنامـه 
پنـج سـاله اول تا 1370 بـا موفقیـت همراه 
بـود امـا بـه علـت افزایـش قیمـت تولیدات 
روغنـی  دانه هـای  چـون  دیگـری  زراعتـی 
تولیـد  و  کشـت  سـطح  میـزان  از  )سـویا(، 
پنبـه کاسـته شـد، به طـوری کـه در 1372 
ش. میـزان سـطح کشـت و تولیـد پنبـه بـه 
ترتیـب بـا 148 هـزار هکتـار و 900 هـزار 
تـن بـه پایین تریـن سـطح خـود طـی چهل 

سـال گذشـته رسـید و در ایـن سـال بـرای 
 8 بعـد  در سـال  و  تـن   3,300 بـار  اولیـن 
آسـیای  جمهوری هـای  از  پنبـه  تـن  هـزار 

مرکـزی، وارد کشـور شـد. 
کاهـش تولیـد پنبـه از یک طـرف و پایین 
بـودن کیفیـت پنبه هـای وارداتـی نسـبت به 
پنبـه داخلـی از طـرف دیگـر، قیمـت پنبه را 
در 1373 ش. افزایـش داد و باعـث افزایش 
در  شـد.   1374 در  تولیـد  و  کشـت  سـطح 
پنبـه  تولیـد  و  میـزان سـطح کشـت   1375
 ،829 و  311 هکتـار   ،318 بـه  ترتیـب  بـه 
175 تـن بالـغ شـد کـه باالترین رقـم، طی 
سـال های پـس از انقـالب اسـالمی اسـت. 
در 1374 برنامـه پنجسـاله دوم زراعـت پنبه 
)1378 ـ 1374( در قالـب برنامـه پنج سـاله 
دوم توسـعه بـه اجـرا در آمـد. ایـن برنامـه 
کارخانه هـای  نیـاز  میـزان  بـه  توجـه  بـا 
نسـاجی کشـور به الیـاف پنبـه در طی دوره 
اجرایـی برنامـه، کـه بالـغ بـر 133 تـا 198 
هـزار تـن می شـود، از سـال  1375 طرحی 

بـه نـام »طـرح پایـدار پنبـه« در کشـور بـه 
اجـرا در آمـد. نتیجـه اجـرای ایـن طـرح در 
سـال  1378 مطلـوب و رضایت بخـش بـود 
بـه طـوری کـه در سـطح حـدود 46 هـزار 
پنبـه  عملکـرد  متوسـط  پنبـه کاری،  هکتـار 
بـه 2,900 کیلوگـرم در هـر هکتـار افزایش 
یافـت. در پایـان ایـن طـرح، کـه قـرار بـود 
بـه مـدت پنـج سـال ادامـه یابـد، پیش بینی 
شـده بـود کـه عملکـرد متوسـط کشـور در 
بـه  پنبـه کاری  هکتـار  هـزار   200 سـطح 
3,250 کیلوگـرم در هـر هکتـار برسـد. البته 
یکصـد  افزایـش  حـد  در  پیش بینـی  ایـن 
امـا سـطح کشـت  یافـت  تحقـق  کیلوگـرم 

پنبـه از 119 هـزار هکتـار فراتـر نرفـت.
آخریـن   1382 سـال  در  اینکـه  از  بعـد 
صـادرات ایـن محصـول بـه میـزان دو هزار 
تـن صورت گرفت بـه تدریج تولیـد محصول 
پنبـه بـه دلیل حمایت در توسـعه  محصوالت 
سـویا، کلـزا، برنـج و گندم کاهش پیـدا کرد. 
ایـن افـول در روند کشـت پنبـه در حالی رخ 
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داد کـه در گذشـته تنهـا در اسـتان گلسـتان 
انجـام  پنبـه  صـادرات  تـن  هـزار  یکصـد 
بـه  کشـورمان  حاضـر  حـال  در  می گرفـت. 
110 هـزار تـن پنبـه خالـص نیـاز دارد کـه 
حـدود 65 هـزار تـن آن متاسـفانه از طریـق 
هـزار   55 میـزان  می شـود.  تامیـن  واردات 
تـن الیـاف خالـص تولیـدی در سـال 1396 
از حـدود 135 هـزار تـن »َوش« و از سـطح 
اسـت.  آمـده  دسـت  بـه  هکتـار  هـزار   170
اراضـی  درصـد   4 از  کمتـر  حاضـر  درحـال 
آن  کـه  بـوده  دیـم  صـورت  بـه  پنبـه کاری 
میـزان  بـا  گلسـتان  اسـتان  در  عمدتـا  هـم 
دارد.  قـرار  میلی متـر   500-600 بارندگـی 
بنابرایـن نمی تـوان از بـازده تولیـد و درآمـد 
ایـن محصـول بـه صـورت دیـم در نقاطی از 
تـا 400 میلی متـر  بارندگـی 250  بـا  کشـور 
اطالعـات دقیقـی ارائـه داد. محصـول پنبـه 
دارای نیـاز آبـی برابـر محصـول برنج اسـت. 
بنابرایـن بـه لحـاظ تحمـل بـاالی پنبـه بـه 
خشـکی و اراضـی شـور بایسـتی در شـرایط 
پرتنـش اقلیمـی حـال حاضـر کشـورمان بـه 
توسـعه  بـرای  جدیـدی  پهنه بنـدی  بررسـی 
کـرد.  مبـادرت  کشـور  در  محصـول  ایـن 

عرصه هایـی کـه بتوانـد بـه صورت تنـاوب با 
گنـدم یـا جـو دیـم یـا در اراضی شـوری که 
دیگـر محصـوالت زراعـی توجیـه اقتصـادی 
در  باشـد.  داشـته  مناسـبی  تولیـد  ندارنـد، 
مناطـق کشـاورزی حومه کاشـان از کاشـتن 
می شـود  اسـتفاده  پنبـه  و  طالبـی  مخلـوط 
افزایـش  در  مناسـبی  شـیوه  می توانـد  کـه 
مناطـق  بـرای  پنبـه  زراعـت  در  بهـره وری 

خشـک بـه شـمار آیـد.
بـر اسـاس برنامه ششـم توسـعه پیش بینی 
می شـود کـه تا سـال 1400، کشـت پنبه در 
سـطح یک صـد هـزار هکتـار و بـا میانگیـن 
عملکـرد حـدود 2900 کیلوگـرم، تقریبـا 70 
درصـد نیـاز داخلـی را تامیـن کنـد. توسـعه 
در  خوشـبختانه  پنبـه  صنعـت  و  کشـت 
قـرار  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  برنامه هـای 
دارد. امـا از آنجـا کـه معمـوال فراورده هـای 
ثانویـه ایـن محصـول مـورد اسـتفاده قـرار 
می گیـرد بیـم آن مـی رود کـه تـالش ایـن 
غذایـی  امنیـت  بـه  دسـتیابی  بـرای  وزارت 
اجـازه ندهـد کـه بـه نقـش کلیـدی توسـعه 
تولیـد پنبـه پرداخته شـود. در سـال گذشـته 
واردات الیـاف خالص از قـرار کیلویی 3 دالر 

در شـرایطی کـه خریـد داخلـی از قـرار هـر 
کیلـو معـادل 2,5 دالر بـود، انجـام گرفـت. 
وارداتـی کـه در حـال حاضـر بـرای منابـع 
دالر  میلیـون   200 حـدود  کشـورمان  ارزی 
هزینـه دارد. بنابرایـن اولیـن گام در توسـعه 
پایـدار پنبـه، خریـد تضمینـی ایـن محصول 
از  ارز اسـت.  بـا تطبیـق قیمت هـای جدیـد 
بایـد  راه  ایـن  دیگـر ضرورت هایـی کـه در 
تعرفه هـای  داد تصویـب  قـرار  مـورد توجـه 
داخلـی  تولیـد  از  حمایـت  بـرای  مناسـب 
برداشـت محصـول  بـه خصـوص در زمـان 
اسـت. از دیگـر مشـکالت وابسـتگی کشـور 
بـه واردات محصـول پنبـه ایـن اسـت کـه 
ازبکسـتان  )ماننـد  صادرکننـده  کشـور های 
یـا ترکیـه( بـه تدریـج صـادرات پوشـاک را 
ایـن  از  و  کـرده  پنبـه  صـادرات  جایگزیـن 
نظـر نیـز صنایـع و تولیـدی پوشـاک را در 
روبـه رو می سـازند. بـا ورشکسـتگی  کشـور 

امـا آنچـه کـه در توسـعه تولیـد پنبـه بایـد 
بیـش از پیـش مـورد توجه قـرار داد دسـتیابی 
بـه الین هـا و ارقامـی اسـت کـه در شـرایط 
خشـک و آب یـا اراضـی شـور کشـور بتوانـد 
بـازده اقتصـادی داشـته باشـد. در صورتـی که 
ایـن ارقام دارای دوره رشـد کوتاه بـوده و تنها 
بـا یـک چیـن، امـکان برداشـت آنها باشـد به 
خوبـی می تواننـد در چرخـه تنـاوب بـا گندم و 
جـو دیم قـرار بگیرنـد. شناسـایی پهنه هایی در 
حـوزه زاگـرس یـا اسـتان های قـم و مرکـزی 
کـه به صـورت دیم یا کـم آبیاری بـه عملکرد 
مناسـب برسـند مـورد تاکیـد قـرار می گیـرد. 
امیـد آنکـه وزارت جهـاد کشـاورزی بـا توجـه 
بـه برنامـه توسـعه ایـن محصول اسـتراتژیک، 
شـرایطی را فراهـم آورد کـه محصـول پنبـه 
جایـگاه دیریـن خـود را بـاز یافته و بـا حمایت 
از تولیـد پوشـاک، کشـورمان بـه قطـب عمده 

صـادرات پوشـاک تبدیل شـود.
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و  نساجی  »صنعت  ماهنامه  گزارش  به 
که  است  آن  از  حاکی  برآوردها  پوشاک«، 
صادرات پنبه مصر نسبت به سال قبل حدود 
37 درصد رشد داشته است. برای سال آینده 
نیز پیش بینی می شود نرخ رشد صادرات پنبه 
همچنین  باشد.  درصد   45 تا   40 بین  مصر 
تا   2017 دسامبر  صادرات  میزان  مقایسه 
از  قبل  سال  مشابه  مدت  با   2018 فوریه 
صادرات  درصدی   181,6 افزایش  از  آن، 
 2011 سال  در  می کند.  حکایت  مصر  پنبه 
انقالب سیاسی در مصر، تولید  با  و همزمان 
کرد  پیدا  کاهش  شدت  به  کشور  این  پنبه 
با اعمال مقررات جدید  اما از سال 2016 و 
پنبه  برای  تقاضا  پنبه،  کیفیت  ارتقای  برای 
است. بار دیگر سیر صعودی گرفته  مصری 

صادرکننده  دومین  حاضر  حال  در  مصر 
آمریکا  از  بعد  جهان  در  بلند  الیاف  پنبه 

عمدتا  پنبه  نوع  این  که  می شود  محسوب 
کار  به  لوکس  کتان  پارچه  تولید  برای 
می رود. آسمان آفتابی مصر و بذرهای عالی، 
به  آن  الیاف  که  می انجامد  پنبه ای  تولید  به 
تولید  برای  و  است  بلند  غیرمعمولی  طور 
درخشندگی  با  بادوام  و  سبک  پارچه های 
در  مصر  می شود.  استفاده  مناسب  لطافت  و 
سال 2018 رقم 141 هزار و 120 هکتار را 
در  داده  اختصاص  بلند  الیاف  پنبه  کشت  به 
حالی که این رقم در سال 2017 معادل 92 

هزار و 400 هکتار بوده است.
شده  گسترده تر  مصر  در  پنبه  کشت  سطح 
به  اتیوپی  اینکه  به  توجه  با  همچنین  است. 
آغاز  را  نیل  رود  روی  بر  سد  احداث  زودی 
از  پرهیز  برای  مصری  کشاورزان  می کند، 
و  برنج  نظیر  آب محور  محصوالت  کاشت 
کشت  سمت  به  آب،  کمبود  از  جلوگیری 

کرد.  خواهند  پیدا  نیز  بیشتری  گرایش  پنبه 
در سال 2016 و با کاهش ارزش پوند، پنبه 
مصری بیش از قبل تقویت شد چراکه نصف 
این  در  دالر  با  قیاس  در  پوند  ارزش  شدن 
مقطع، رقابت پذیری صادرات پنبه مصری را 

در سطح جهان افزایش داد.
الزم به ذکر است در دو سال گذشته، مصر 
اقداماتی را برای اصالح خلوص بذرها و کیفیت 
پنبه تولیدی خود انجام داده است. در پی این 
اقدامات، پنبه مصری از لحاظ طول، استحکام، 
ثبات، رنگ، میزان ضایعات و دوره رشد، بهبود 
به  پنبه مصر  پیدا کرده است. چنانچه صنعت 
این  اقتصاد  بازگردد،  گذشته  درخشان  دوران 
صنایع  متعاقبا  و  شد  خواهد  شکوفا  نیز  کشور 
نساجی و ریسندگی این کشور رونق گرفته و 
کارخانجات تعطیل و متوقف نیز فعالیت خود را 

از سر خواهند گرفت.

جهش چشمگیر صادرات پنبه مصر
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اصلی  مرجع  دو  سوی  از  شده  ارائه  آمارهای 
تولید آمار، یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران 
نشان می دهد بخش قابل اعتنایی از رشد اقتصاد 
از  از آن  ایران در سال 1396 و سال های پیش 
رشد بخش صنعت منتج شده است. سهم حدود 
کل  در  صنعتی  فعالیت های  درصدی   30 تا   25
در  را  سهم  میزان  این  ملی  تولید  ارزش  افزوده 
رشدهای تولید ناخالص داخلی ممکن کرده است.
از  ایران یکی  از طرف دیگر بخش صنعت در 
به حساب  پایدار  اشتغال  ایجاد  اصلی  بخش های 
قرار  دشوار  شرایط  در  فعالیت  این  اگر  و  می آید 
گیرد باید از ایجاد اشتغال تا اندازه زیادی ناامید 
نیازهای  اینکه  بر  عالوه  صنعتی  تولیدات  شد. 
و  خانه  در  را  ایرانیان  از  نفر  میلیون ها  روزانه 
سایر  رشد  و  تولید  به  می کند  برطرف  کاشانه 
کشاورزی،  بخش  می کند.  کمک  نیز  بخش ها 
از  نیز   ... و  خدمات  بخش  حمل ونقل،  بخش 
تولیدات صنعتی برای رشد خود بهره مند می شوند. 
عالوه بر نکات یاد شده، فعالیت های صنعتی در 
هر جامعه ای از جمله جامعه ایران، فعالیت درهم 
را  علم  رشد  راه  می تواند  و  است  شده  تنیده 
ما  به  شده  یاد  دالیل  مجموعه  کند.  هموار  نیز 

می گویند که از اهمیت صنعت نباید غافل شد.

 صنعت زنجیره جهانی است
به ویژه  کشاورزی  فعالیت های  برخالف 
آب وخاک  به  به هرحال  که  سنتی  کشاورزی 
با  آن  فعاالن  و  است  وابسته  جامعه  اقلیم هر  و 
تجربه تاریخی و استفاده از دارایی های داخلی و 

شاید با پیوندهای اندک با خارج می توانند تولید 
رشد  و  زاد  زمان  از  صنعتی  فعالیت های  کنند، 
پدیدار شده  انقالب صنعتی  انگلستان و  خود در 
در این کشور یک فعالیت فراملی بوده و هست. 
به  نیاز  دلیل  به  از یک سو  فرامرزی  فعالیت  این 
بازارهای جهانی است چون ماشین که آمد تولید 
انبوه انجام شد و دیگر بازار داخلی تکافو نمی کرد 
و از طرف دیگر صنعت در هر جامعه ای مطابق 
دانش  حدود  تکنولوژیکی  فنی-  توانایی های  با 
به  نیز  نظر  این  از  و  پیدا می کند  تکامل  موجود 

هم ارتباط دارند.
در شرایط حاضر اما فعالیت های صنعتی گونه ای 
توسعه و رشد پیدا کرده است که دنیای آزاد یک 
کارخانه شده و این کارخانه بزرگ هرکدام قطعاتی 
می کند.  تولید  را  جهانی  صنعت  از  کاالهایی  یا 
یک  تلویزیون،  یک  اتومبیل،  یک  دیگر  اکنون 
موبایل و... هرگز به تمامی- جز برخی استثناهای 
هر  بلکه  و  نمی شود  تولید  کشور  یک  داخل  در 
کشوری  در  آن  قطعات  از  مجموعه ای  یا  قطعه 
دیگر تولید و در نهایت در یک کشور جمع آوری 
و مونتاژ می شود. صنعت ایران اگرچه این ویژگی 
جهانی  زنجیره  این  در  هم  باز  اما  دارد  کمتر  را 
جای دارد که در سطرهای بعدی آن را توضیح 

خواهم داد.

زاد و رشد صنعت با طعم خارجی
ایران در اوایل سده حاضر و حتی پس از روی 
کار آمدن دولت مدرن در دهه 1310 هنوز یک 
تولید،  از  عمده  بخش  بود.  کشاورزی  کشور 

خارجی  و  داخلی  تجارت  ارزش افزوده،  اشتغال، 
می داد.  تشکیل  کشاورزی  تولیدات  را  ایران 
از نظر ثبات سیاسی و تشکیل  ایران  پس ازآنکه 
دولت متمرکز به یک نقطه مناسب رسید مدیران 
سازمان  که  بعد  به  از 1316  به ویژه  ایران  ارشد 
مقدماتی برای تشکیل نهاد برنامه ریزی در دستور 
آغاز  را  ایران  کردن  منفی  روند  گفت  قرار  کار 

کردند.
خارج  به  گوناگون  دالیل  به  اما  ایران  صنعت 
وابسته شد. این وابستگی به ویژه از نظر تکنولوژی 
تجهیزات  و  ماشین آالت  اولیه،  مواد  تأمین  و 
را تجربه کرد. پس ازآنکه دو  به رشد  رو  روندی 
نرسید  به جایی  ایران  عمرانی  دوم  و  اول  برنامه 
در برنامه سوم عمرانی توسعه صنعتی با اتکا به 
خارج در ایران شکل و ماهیت پیدا کرد. توسعه 
صنعت ایران در دهه 1340 با استفاده از فضای 
مناسب داخلی و حمایت از صنعت از طرف وزیر 
ضریب  اما  داشت  مناسب  روندی  رفت  اقتصاد 
وابستگی به آن به خارج ادامه پیدا کرد. صنعت 
صنعت  لوازم خانگی،  صنعت  اتومبیل سازی، 
نساجی، صنعت ماشین سازی و تجهیزات در ایران 
در دهه 1340 با شتاب و البته با درجه های باالی 
وابستگی روند فزاینده را حتی تا یک سال قبل از 

انقالب اسالمی ادامه داد.

صنعت و انقالب
در  ایران  در  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس 
نمی دانستند  پیروز  انقالبیون   1357 سال  بهمن 
ایران  اقتصاد  برای  باید  برنامه ای  و  طرح  چه 

حسین سالح ورزی نایب  رئیس اتاق ایران

بخش صنعت باید در اولویت تخصیص ارز باشد
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ایران  اسالمی  انقالب  کنند.  پیاده  و  طراحی  را 
با  تعارض  سمت  به  نخست  روزهای  همان  از 
ماهیت غرب  رفت و چون صنعت ایران وابستگی 
غضب  شد.  مغضوب  داشت  غرب  به  شدیدی 
انقالبیون شامل مصادره اموال بورژوازی صنعتی 
 ... به  به مدت یک دهه  ایران  شد و صنعت در 
رفت. در این دهه که از سال 1358 شروع و تا 
خاتم جنگ ادامه داشت انواع و اقسام طرح های 
انقالبی برای خودکفا شدن فعالیت های صنعتی به 
ذهن انقالبیون رسید برخی از آنها اجرایی شد اما 
در نهایت به دلیل پیچیدگی فعالیت های صنعتی 
ماهیت این فعالیت در تمایل به خارج باقی بماند.

3 وابستگی
شده  انجام  برنامه ریزی های  در  تالش  همه  با 
در 4 دهه گذشته برای قطع ارتباط صنعت ایران 
با صنعت جهانی اما به دالیلی همچون پیوستگی 
و  الزام ناپذیر  بودن  جهانی  هم،  به  صنعت  ذاتی 
زاد و رشد صنعت ایران در پیوند با جهان صنعت 
غرب، فعالیت های صنعتی ایران نیاز دارند با خارج 
البته بیشتر از  تعامل برقرار کنند. این تعامل که 
می آید  به حساب  اجتناب ناپذیر  نیاز  ایران  طرف 
با  صنعتی  فعالیت های  که  است  شده  موجب 
سیاست های ارزی پیوندی غیرقابل منظم شدن 

داشته باشد.
به  ایران  اجتناب ناپذیر  و  قطعی  نیاز  نخستین 
صنعت جهانی به روزرسانی، نوسازی و بازسازی 
تکنولوژیک است. واقعیت این است که تکنولوژی 
فعالیت های مرتبط با صنعت در دنیای بیرون از 
ایران با چنان شتابی پیش می رود که ایران هرگز 
آن  یک صدم  حتی  و  شتاب  همان  با  نمی تواند 
دقت کند. در شرایطی که کشورهای توسعه یافته 
و  آمریکا  انگلستان،  ژاپن،  آلمان،  مثل  صنعتی 
صنعتی  کشورهای  به  مشهور  کشورهای  سایر 
به  اجتناب ناپذیر  پیوندهای  دام  از  نمی توانند 
هم رها شوند، بدیهی است که ایران نیز باید بر 
خود  تکنولوژیک  نوسازی  برای  اساس ضرورت 
تجهیزات  و  ماشین آالت  انواع  واردات  به  اقدام 

روزآمد شده کند.

صنعت  انکارناپذیر  وابستگی  این  بر  عالوه 
ایران از نظر کاالهای سرمایه ای وابستگی تام به 
و  پتروشیمی  مثل  در صنایعی  دارد. حتی  جهان 
می شود  تأمین  داخل  از  آن  اولیه  مواد  که  تولید 
ایران برای تولید همین کاالها باید ساالنه مقادیر 
برای خرید کاالهای سرمایه ای  ارز  قابل اعتنایی 

اختصاص دهد.
ایران  صنعتی  تولید  که  است  این  واقعیت 
و کاالهای  واسطه ای  واردکردن کاالهای  بدون 
پای  از  ممکن  زمان  کوتاه ترین  در  سرمایه ای 
درمی آید. وابستگی دیگر صنعت ایران به جهان 
خارج در حوزه مواد اولیه است. هم اکنون در صنعت 
در  دارو،  در صنعت  پوشاک،  در صنعت  نساجی، 
صنعت خوراک دام، روغن نباتی، اتومبیل سازی، 
لوازم خانگی و.. ایران به واردات نیازمند است. این 
سه وابستگی موجب شده است صنعت ایران به 
سیاست های ارزی حساسیت داشته باشد. می توان 
... بازرگانی خارجی نیز ادامه داد و  از  داستان را 
به صادرات رسید. ایران برای زنده ماندن همین 
صنعت خود نیاز به بازارهای جهانی دارد و به ویژه 
صنعت پتروشیمی بدون صادرات تعطیل می شود.

 سیاست های ارزی
از  زیادی  اندازه  تا  ایران  ارزی در  سیاست های 
است.  وابسته  خام  نفت  صادرات  به  عرضه  نظر 
به این معنی که 80 درصد از درآمد ارزی ایران 
از محل صادرات نفت خام به دست می آید و این 
یک ویژگی قابل اعتنا در تنظیم سیاست های ارزی 
است که در سطرهای بعدی توضیح داده می شود. 
از طرف دیگر تقاضای ارز در ایران نیز چند محل 

عمده دارد.
واسطه ای،  سرمایه ای،  کاالهای  واردات 
برای چرخیدن  تجهیزات صنعتی  و  ماشین آالت 
از  قابل مالحظه  بخش  یک  فعالیت های صنعتی 
واردات  این  بر  تشکیل می دهد. عالوه  را  تقاضا 
کاالهای ساخته شده صنعتی نیز سهم قابل توجهی 
از کل تقاضای ارزی را به خود اختصاص می دهد. 
کشاورزی  محصوالت  و  غذایی  مواد  واردات 
به اضافه اقدام نظامی برای بخش دفاعی کشور و 

همچنین هزینه گردشگری ایرانی 5 محل اصلی 
تقاضای ارز به حساب می آیند.

تا   1340 دهه  از  ایران  در  ارزی  سیاست های 
امروز به لحاظ ساختاری تفاوتی معنادار را تجربه 
ساختار  رأس  در  که  معنی  این  به  است.  نکرده 
حکومت  نهاد  دولت-  نهاد  ارزی  سیاست های 
مرکزی  بانک  به وسیله  دولت  نهاد  دارد.  قرار 
سازمان  و  اقتصاد  وزارت  مسیر  از  حدودی  تا  و 
عرضه  را  خود  ارزی  سیاست های  برنامه وبودجه 
از دست کم 70  ایران  اجرا می کند. دولت های  و 
دوره  یک  حتی  برای  هرگز  تاکنون  پیش  سال 
اعالم  آزاد  را  ارز  بازار  نشده اند  حاضر  میان مدت 

کرده و همواره گریبان آن را در اختیار داشته اند.
سال های  همه  در  ارزی  میخکوب  سیاست 
1340 تا امروز به رغم همه دگرگونی هایی که در 
سیاست های ارزی جهانی رخ داده است در ایران 
به انقطاع ادامه داشته و دارد و در حال حاضر و 
با توجه به نکته ای که یادآور شدم، سیاست ارزی 
ایران از دو تا مسیر عرضه و تقاضا دچار آسیب و 
اخالل گسترده شده است. از سمت عرضه به دلیل 
اینکه احتمال برگشت رژیم های گسترده تحریم 
و  واریز  کمبود  با  دارد  افزاینده  روندی  اقتصادی 
برگشت ارز مواجه شده ایم و این چیزی است که 
است.  انکارناپذیر  دولت  توضیحات  همه  باوجود 
میخکوب  با  دولت  متأسفانه  نیز  تقاضا  از سمت 
کردن نرخ دالر و سقف 4200 تومان ایران فضای 

کار را رانت آلود و فاسد کرده است.

صنعت در اولویت باشد
ایجاد  مرکزی  بانک  و  دولت  که  شرایطی  در 
کرده اند اکنون تخصیص ارز با یک معضل مواجه 
شده است. به نظر می رسد حتی در یک شرایط 
فعالیت های  باید  ارزی  سیاست های  غیرعادی 
باشد.  اول  اولویت  در  ارز  تخصیص  در  صنعتی 
مهره  و  پیچ  نیفتد  اتفاق  این  درصورتی که 
فرایند  یک  در  و  شده  شل  صنعتی  فعالیت های 

ناگزیر از پای درمی آید.
دولت دوازدهم باید توجه داشته باشد که همین 
بنگاه های کوچک و بزرگی که با بی مهری های 
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دولت مواجه شده اند درمجموع ساالنه حدود 25 
درصد از تولیدات ناخالص ملی را به خود اختصاص 
تولید کرده اند که در  میلیاردها دالر کاال  و  داده 
شد.  خواهیم  مواجه  بزرگ  کمبود  با  آنها  فقدان 
فعالیت های صنعتی به ویژه صنایعی مثل نساجی و 
پوشاک، غذا و مسکن از برآورده کنندگان نیازهای 
فعالیت های  می آیند.  به حساب  ایرانیان  اصلی 
و  مستقیم  به طور  شغل  میلیون ها  صنعتی 
کوچک  و  بزرگ  شهرهای  همه  در  غیرمستقیم 
ایجاد کرده اند که در صورت تعطیلی بنگاه ها در 

شرایط کمبود ارزی از بین خواهند رفت.
توجه داشته باشیم که در حال حاضر میلیون ها 
کار  دنبال  ایران  در  ایرانی  تحصیل کرده  جوان 
توسعه  در  ناتوانی  صورت  در  و  هستند  شغل  و 
در  دست کم  نمی توان  صنعتی  فعالیت های 
میان مدت کاری برای آنها ایجاد کرد. لشگر بزرگ 
بنگاه های  تعطیل  صورت  در  صنعتی  بیکاران 
صنعتی تاب آوردن سیاسی و اجتماعی در ایران را 
به سرعت کاهش خواهد داد و پیامدهای ناشناس 
آن در ارکان جامعه سستی و لرزش بزرگ ایجاد 
می کند. امنیت ملی ایران در حال حاضر تا اندازه 
قابل اعتنایی به فعالیت های صنعتی وابسته است 
و باید سیاست گذاران ارزی این را در کانون توجه 

قرار دهند.

 ارز در بازار آزاد
ترخیص  ارز  صنعتی  فعالیت های  به  باید  آیا 
است  آیا نقض غرض شده  این صورت  در  داد؟ 
و بنیان های سست صنعت ایران به رانت و فساد 
بیشتر آلوده نمی شود؟ واقعیت این است که شرایط 
حاضر یک فرصت تاریخی برای پاالیش و زدودن 
ابهام ها در صنعت ایران فراهم کرده است. به این 
سیاست گذاران  ارزی،  سیاست گذاران  که  معنی 
برنامه ریزی  ارشد  مقام های  و  صنعت  و  تجارت 
باید با اتحاد و انسجام فکری دنبال این باشند که 
همه راه های رانت و فساد در هر عرصه ای اعم از 
تجارت، صنعت، خدمات و کشاورزی مسدود کرده 

و فضای شفاف ایجاد کنند.
راه عبور از دشواری امروز و معضل بزرگ بدون 

بازار  اگر  است.  ارزی  تردید اصالح سیاست های 
ارز از انحصار دولت خارج شد و به یک بازار ارز 
آزاد تبدیل شود و همه فعالیت ها از تاریکی بیرون 
آیند و در فضایی باز و روشن به کار خود ادامه 
می توان  و  شده  شناخته  باز  ناسره  از  سره  دهد 
به  رانتی و فسادآلود  فعالیت های  بود که  امیدوار 

کارشان خاتمه داده می شود.

 چند پیشنهاد
با توجه به مطالب در پیش نوشته شده و با توجه 
به مجموعه شرایط سیاسی، اقتصادی در ایران و 
با توجه به اینکه فقدان نگاه روشن سیاست های 
منجر  فاجعه  به  می تواند  فعلی  شرایط  در  بهینه 
چند  نوشته  این  موضوع  به  عنایت  با  و  شود 

پیشنهاد را در ادامه می آورم:

یکم: اگر مدیران ارشد سیاسی ایران می خواهند 
تهدیدهای فعلی که بر اقتصاد ایران از درون و از 
خارج تحمیل شده است به فرصت تبدیل کنند 
اخیر و  تاریخی 4 دهه  از همه ذهنیت های  باید 
و  مسیر  هر  از  سیاسی  قدرت  کسب  برای  نبود 
با هر وسیله را کنار گذاشته و با نگاهی دلسوزانه 
و  این مرزوبوم ممکن  فردا  و  امروز  و مسئوالنه 
ترجیح  خواسته ای  هر  بر  را  آن  بردبار  مردمان 
دهند. در شرایط امروز هر اتفاق عمده ای که قرار 
از فعالیت های  است رخ دهد و در هر عرصه ای 
از  باید  اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی،  صنعتی، 
فیلتر و صافی سیاست عبور کند. توصیه نخست 
این است که سیاسیون ایران با چشم هایی باز به 
صفحه مناسبات داخلی و خارجی نگاه کنند و راه 
را برای عبور از تنگنای عظیم فعلی هموار سازند. 
بودونبود و زاد و رشد صنعت ایران با همه فراز و 
نشیب ها و کم وزیادش به این مسئله بستگی دارد 
که مدیران ارشد سیاسی قصد دارند در روش های 

حکومت و ملک داری تجدیدنظر می کنند یا نه؟

دوم: اکثریت کارشناسان و فعاالن اقتصادی و 
صنعتی و اقتصاددانان باور دارند که مرگ و زندگی 
اقتصاد ایران اکنون به عامل تعامل با جهان خارج 

گره خورده است. بدیهی است فعالیت های صنعتی 
به مثابه یک بخش عمده اقتصاد ایران از این قاعده 
مستثنا نیست و نیاز به تعامل با جهان دارد. شاید 
اجازه  از جنگ  و حتی پس  پیش  از 2 دهه  اگر 
خارجی  همتاهای  با  ایرانی  صنعتگران  می دادیم 
می یافتند  دست  واقعی  مشارکت  یک  به  خود 
امروز کمتر در زحمت بودیم. توجیه کارشناسانه 
التهاب های  از  این است که برای نجات صنعت 
ارزی باید راه گفت وگو با جهان خارج هموار شود.

سوم: تخصیص ارز به شکل فعلی و ... موجب 
شده است تقاضا برای ارز به دلیل رانت معنادار 
وجود  دالر  هر  در  صدی  در  صد  به  نزدیک  و 
فریب  به  و  کرده  پنهان  بیراه  از  را  راه  و  دارد 
توصیه  شد.  خواهد  منجر  مدیران  گمراهی  و 
کارشناسان و متخصصان این است که با استفاده 
اعالم  از  پس  روزهای  ناراحت کننده  تجربه  از 
 1397 فروردین   20 از  ارزی  سرکوب  سیاست 
این سیاست خاتمه  به  این سو، هر چه زودتر  به 
به  وضع  این  ادامه  که  است  بدیهی  شود.  داده 
بدترین شکل منجر به هدر دادن ارز گرانبها شده 
تقاضاست.  انتهای  در  و  صنعتی  فعالیت های  و 
دولت محترم توجه داشته باشد که سرسختی در 
مسیر آزادسازی بازار ارز آزاد نیروی باقی مانده را 

نیز زایل خواهد کرد.

فعالیت های  مهره  و  پیچ  آنکه  برای  چهارم: 
صنعت در کوتاه مدت شل نشود و ساختمان این 
بخش از هم نپاشد، پیشنهاد می شود برای دوره ای 
که شاید نباید طوالنی هم باشد در تخصیص ارز، 
بخش صنعت پیش از پیش در کانون توجه قرار 
گیرد. هر میزان ارزی که صنعت به فعالیت های 
غیرمولد اختصاص یابد گامی به عقب در توسعه 
ناممکن شدن پیمودن راه خواهد شد.  صنعت و 
صنعت  مدیران  نوشتم  پیش ازاین  که  همان طور 
و تجارت اکنون بهترین فرصت برای پاالیش در 
صنعت را دارند. اجازه دهیم صنعتی باقی بماند که 
آینده دارد و در توسعه پایدار تاب کافی برای نبرد 

در صحنه جهانی را دارد.
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جمهوری  استقرار  از  سال   40 به  نزدیک 
در  مردم  حضور  می گذرد.  ایران  در  اسالمی 
بزرگی  پشتوانه  مشکالت،  وجود  با  انتخابات 
متأسفانه  اما  است؛  بوده  نظام  ثبات  برای 
چالش های  با  همزمان  به طور  کشور  امروز 
بی توجهی  صورت  در  که  است  مواجه  بزرگی 
بیم آن می رود که در آینده با تشدید مشکالت 
باشیم.  اعتراض  شاهد  امید،  ازدست رفتن  و 
تصمیم های  محصول  مشکالت،  از  بخشی 
این  از  است.  دوره  این  در  کشور  مدیریت 
و  فکری  الگوهای  در  تحول  ایجاد  بدون  رو 
ساختارهای سیاسی و اقتصادی، راه برون رفت 

نیست. متصور  کنونی  بحران های  از 

چالش های  از  اجمالی  تصویری 
اساسی کشور در 40 سال اخیر

در  اما  شد؛  برابر   2,37 کشور  جمعیت   *
ناخالص  تولید  رشد  میانگین  مدت  همین 
داخلی فقط 1,82 برابر شد. تولید سرانه کشور 
در  یافت.  کاهش  عمومی  رفاه  سطح  و  تنزل 
رشد  راه  هموارسازی  به جای  ما  دوره  این 
تأمین  جمعیت،  ازدیاد  سیاست  بر  اقتصادی 
با  و  کردیم  تأکید  بیگانه هراسی  و  خودکفایی 
اقتصادی،  رشد  از  جمعیت  رشد  سبقت گرفتن 
به وجود  کار کشور  بازار  در  چالش های جدی 

آوردیم.
تنزل  موجب  کار  بازار  در  تعادل  نبود   *
شد.  فقر  گسترش  و  دستمزدها  میانگین 
شاغل  کار  نیروی  درصد    80 از  بیش  حقوق 

تومان  هزار   400 یک میلیون و  از  کمتر  کشور 
است. تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد و 
بهزیستی جمعا به 8,3 میلیون نفر می رسد که 

10 درصد جمعیت کشور است. از  بیش 
در  مالی  فساد  و  سوءمدیریت  دلیل  به   *
معوق  بدهی های  و  بازنشستگی  صندوق های 
صندوق ها  این  اجتماعی،  تأمین  به  دولت 
 1396 سال  در  مواجهند.  مالی  ناپایداری  با 
 40 جمعا  صندوق ها  به  دولت  کمک  بودجه 
هزار   53 امسال   و  بود  تومان  میلیارد  هزار 
سال های  در  اجتماعی  تأمین  تومان.  میلیارد 
و  می شود  دچار  صندوق ها  سرنوشت  به  آینده 
دولت نمی تواند از عهده پرداخت این تعهدات 
سرنوشت  دور  نه چندان  آینده  در  لذا  برآید. 
مخاطره  در  جدی  طور  به  مستمری بگیران 

است.
* نظام بانکی به دلیل سیاست های نادرست 
بانک های  اغلب  در وضعیت بحرانی است؛ در 
برابر  ناچیز،  دارایی  به  سرمایه  نسبت  کشور، 
معوق  مطالبات  ورشکسته،  معمول  موازین 
باال و بخش زیادی از دارایی های بانک ها در 
مستغالت حبس است. در همان حال گسترش 
رعایت  بدون  غیرمجاز  مالی  مؤسسات  فعالیت 
بانک  نظارت  غیاب  در  و  بانکداری  اصول 
و  سپرده گذاران  حقوق  تضییع  به  مرکزی 
اگر  است.  انجامیده  عمومی  اعتماد  سلب 
ترازنامه  وضعیت  اصالح  برای  الزم  تدابیر 
مالی  نظام  زود  یا  دیر  نشود،  اتخاذ  بانک ها 
ورطه  به  خود  با  هم  را  حقیقی  بخش  کشور 

کشاند. خواهد  رکود 
همراه  گرفته،  را  کشور  دامن  خشکسالی   *
)یارانه  طبیعی  منابع  مدیریت  در  بی تدبیری  با 
و  آب  و  کشاورزی  نهاده های  به  سنگین 
به  طبیعی(،  منابع  از  استفاده  بر  نظارت  عدم 
کشاورزان  و  انجامیده  منابع   گسترده  تخریب 
از  بعد  اولین بار  برای  مناطق  از  برخی  در 
قرار  مسئول  دستگاه های  رودرروی  انقالب 

گرفته اند.
یعنی  حکمرانی،  شاخص  در  ایران  رتبه   *
سیاسی«،  »ثبات  دولت«،  »پاسخ گویی 
مقررات«،  »کیفیت  دولت«،  »اثربخشی 
رضایت بخش  »فساد«،  و  قانون«  »حاکمیت 
نیست. در جامعه با شکل گیری انواع نهادهای 
همه  مواجهیم.  فرهنگی  اجتماعی،  موازی 
ارتزاق  کشور  عمومی  بودجه  از  نهادها  این 
به  روشنی  قانونی  تعهد  نه  اما  می کنند، 
جامعه  و  دولت  قبال  در  نه  و  مالیات  پرداخت 

هستند. پاسخ گو  و  شفاف 
دولت  از  مرکزی  بانک  مستقل نبودن   *
شده  دولت  خزانه  به  بانک  این  تبدیل  موجب 
موازات  به  نتوانسته  مرکزی  بانک  و  است 
نظارت  خصوصی  بانک های  شدن  فعال  
کند.  اعمال  کشور  بانکی  نظام  بر  مؤثری 
ناتوانی دولت  زائیده  اخیر کشور  بانکی  بحران 
و  مقررات گذاری  حوزه  در  مرکزی  بانک  و 

است. بانکی  نظام  بر  نظارت  اعمال 
دولتی  شرکت های  از  مهمی  بخش   *
اجتماعی  تأمین  به  دولت  دیون  رد  برای 

بهروز هادی زنوز اقتصاددان

چالش های ایران امروز
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تحلیل اقتصادی

و  شد  واگذار  بازنشستگی  صندوق های  و 
و  نظامی  نهادهای  نصیب  آن  دیگر  بخش 
جدیدی  سرمایه دار  طبقه  لذا  شد.  غیرنظامی 
تنگاتنگی  ارتباط  که  گرفت  شکل  ایران  در 
از  تنها  نه  طبقه  این  داشت.  قدرت  مراکز  با 
به  عمومی  دارایی های  ارزان  خرید  طریق 
از  بهره گیری  در  بلکه  پرداخت،  ثروت  کسب 
از رانت گوی  قراردادهای دولتی و سودجویی 

از بخش خصوصی ربود. را  سبقت 

اثرات  بین المللی،  مناسبات  در  تنش  * سایه 
تصمیمات  بر  ویرانگری  و  بی ثبات کننده 
چه  دید  باید  است.  گذاشته  سرمایه  صاحبان 
بین المللی  تعارض های  عمده کردن  از  کسانی 
از جنگ  بعد  دوره  در  می برند.  سود  کشور  در 
اتخاذ  بدون  کشوری  هیچ  دوم،  جهانی 
کشورهای  با  مسالمت آمیز  همزیستی  سیاست 
تجارت  مزایای  به  دستیابی  و  صنعتی 
بر  نتوانسته  خارجی،  سرمایه گذاری  و  جهانی 

آید. فائق  خود  عقب ماندگی های 
برهه  این  در  ایران  اسالمی  جمهوری   *
را  گزینه  دو  از  یکی  باید  تاریخی  حساس 
قبول  یا  ادامه سیاست های گذشته  کند:  اتخاذ 
اقتصادی،  بنیادین  سخت  اصالحات  اعمال  و 

مردم.  با مشارکت  و...  اجتماعی 
با  تاریخی  فرصت  این  آنکه  امید  به 
از  بیش  ما  جامعه  و  نرود  از دست  ندانم کاری 

نشود. خسران  متحمل  این 

در  به ویژه  اقتصادخوانده ها  میان  در 
کسری  دچار  توسعِه  حال  در  کشورهای 
راجع  منازعه  یک  همواره  پرداخت ها،  تراز 
آیا  است؛  داشته  وجود  ملی  پول  ارزش  به 
ملی  پول  ارزش  کاهش  یا  ارز  نرخ  افزایش 
غالب  وزن  خیر؟  یا  است  صحیحی  سیاست 
افزایش  که  است  بوده  اقتصادخوانده هایی  با 
نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی را به صالح 

می دانسته اند.
نرخ  افزایش  از  صحبت  که  هنگامی  البته 
پول ملی مطرح می شود،  ارزش  ارز و کاهش 
می شود  روبه رو  منفی  واکنش  با  سوال  اساسا 
طریق  از  که  بوده اند  آن  به دنبال  برخی  و 
یک  به  را  موضوع  این  هنجاری،  بحث های 
روش  اساس،  همین  بر  کنند.  تبدیل  تابو 
دو  بین  تمایز  موضوع  به  پرداختن  صحیح 
مقوله کاهش دادن ارزش پول ملی و کاهش 

یافتن ارزش پول ملی است.
که  می افتد  اتفاق  هنگامی  اول  مقوله 
پول  ارزش  می تواند  آنکه  وجود  با  کشوری 
تعمدی  دارد،  نگه  موجود  سطح  در  را  ملی 
کاهش  به  اقدام  اهدافی،  به  دستیابی  برای  و 
ارز  نرخ  افزایش  یا  ملی  پول  ارزش  دادن 
ارز  نرخ  نظام  در  غالبا  موضوع  )این  می کند 
دوم  مقوله  می کند(.  پیدا  موضوعیت  ثابت 
با  نظام  یک  در  که  می افتد  اتفاق  هنگامی 
عوامل  مدیریت شده  شناور  یا  شناور  ارز  نرخ 
پرداخت ها  تراز  کسری  نهایت  در  و  بنیادی 
برای  فشار  سبب  بازار  در  تقاضا  اضافه  لذا  و 
ملی  پول  ارزش  کاهش  و  ارز  نرخ  افزایش 

می شود. 
دادن  کاهش  است  داده  رخ  ایران  در  آنچه 
اجتناب ناپذیر  یافتن  کاهش  بلکه  است،  نبوده 
کاهش  که  زمانی  تا  است  طبیعی  است.  بوده 

ارزش  یافتن  یا کاهش  ملی  پول  ارزش  دادن 
پیامدهای  و  عوارض  باشد،  محدود  ملی  پول 
چندانی ندارد و به همین دلیل نیز قابل تحمل 
پول  ارزش  این کاهش  اما هنگامی که  است. 
ملی یا افزایش نرخ ارز شدید و شبیه به آنچه 
 100 افتاده است در حد  اتفاق  بارها  ایران  در 
و  خشنودی  هیچ  باشد،  درصد   200 یا  درصد 
خوشایندی به همراه ندارد. بسیار دور از ذهن 
است که هیچ اقتصادخوانده ای )با هر برچسبی 
ارز  نرخ  شدید  جهش  از  شود(  داده  او  به  که 
خارج  که  )جهش هایی  کند.  رضایت  احساس 
عوامل  اثر  بر  و  است  سیاست گذار  اراده  از 
واضح  می شود(  تحمیل  اقتصاد  بر  بنیادی 
یکسو  از  ارزی  شدید  جهش های  که  است 
به سمت  ثروت عمدتا  بازتوزیع گسترده  سبب 
دیگر  ازسوی  و  درآمدی  باالی  دهک های 
ایران  مورد  در  )به ویژه  هزینه ای  شوک  سبب 

تیمور رحمانی اقتصاددان

سیاست های ارزی و ارزش پول ملی
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وابسته  واسطه ای  و  اولیه  مواد  به  بسیار  که 
است( و در نتیجه تشدید تورم و صدمه دیدن 
همچنین،  می شود.  درآمدی  پایین  دهک های 
می شود  تولید کنندگانی  به  شدید  صدمه  سبب 
که برای مدت طوالنی با یارانه نرخ ارز پایین 
بی ثباتی  نهایت  در  و  داده اند  وفق  را  خود 
در  اثربازدارنده  ارزی  جهش های  از  حاصل 

دارد. سرمایه گذاری 
اقتصادخوانده هایی  کردن  متهم  بنابراین، 
می دانند  اجتناب ناپذیر  را  ارز  نرخ  افزایش  که 
این  از  حاصل  رنج  و  درد  که  موضوع  این  به 
افزایش را نمی فهمند و با توصیه افزایش نرخ 
ارز در راستای تامین منافع گروه های بهره مند 
دور  به  بسیار  تحلیلی  برمی دارند،  گام  مرفه  و 
از واقعیت و انصاف است. اقتصادخوانده ای که 
دچار  درآمدی  پایین  رنج دهک های  و  درد  از 
اندوه نشود از عواطف انسانی که هدیه خداوند 
است بهره ای نبرده، گرچه بعید می دانم چنین 
نویسنده  باشد.  داشته  وجود  اقتصادخوانده ای 
تا آنجا که اطالع دارم شخص رئیس جمهور و 
از  بانک مرکزی و بسیاری دیگر  رئیس جدید 
نرخ  افزایش  از  شدت  به  نیز  کشور  مسئوالن 
ارز و کاهش ارزش پول ملی ناخشنود هستند 
در  ارز  نرخ  افزایش  برابر  در  مقاومت  اساسا  و 
ناخشنودی  این  در  ریشه  اخیر  سال  سه  طول 
ارزش  کاهش  از  ناخشنودی  بنابراین  دارد؛ 
میان  مشترک  ناخشنودی  یک  ملی  پول 
البته  سیاسیون، اقتصادخوانده ها و مردم است. 
طول  در  که  سیاست هایی  تایید  معنی  به  این 
پول  ارزش  کاهش  زمینه  گذشته  سال  چند 
بلکه صرفا  نیست،  است،  کرده  فراهم  را  ملی 
یادآوری این نکته است که همه ما از کاهش 

ناخشنودیم. ملی  پول  ارزش 
نرخ  افزایش  آیا  که  است  این  پرسش  حال 
یا  بود  شده  تعیین  پیش  از  سیاست  یک  ارز 
نویسنده  است؟  بوده  بنیادی  عوامل  دارای 

بازگشت  خطر  به  که  است  سال  دو  از  بیش 
اما  است  پرداخته  ارزی  جهش  و  تورم 
ورای  بنیادی  عوامل  وجود  دلیل  ساده ترین 
را  ملی  پول  ارزش  و کاهش  ارز  نرخ  افزایش 
»به ندرت  کرد:  اثبات  نشانه  این  با  می توان 
اقتصادخوانده ای را می توان یافت که از اعالم 
کرده  دفاع  دالر  هر  برای  تومانی   4200 نرخ 
به  دالر  برای  قیمت  این  تعیین  به  نسبت  یا 

باشد.« رسیده  اقناع 
اقتصاد  در  ارز  نرخ  جهش  موجب  آنچه 
ایران شد حاصل این فرآیند بود؛ شرایطی که 
نقدینگی  باالی  رشد  اما  بود  رکود  در  اقتصاد 
دشواری  بانکی  سود  باالی  نرخ  یافت.  ادامه 
رشد  آثار  تخلیه  و  بانک ها  فراروی  ناترازی  و 
این وضعیت در  انداخت.  تاخیر  به  را  نقدینگی 
درون  در  تورمی  نهفته  نیروی  انباشت  حال 
قیمت  افزایش  به  روزی  باالخره  که  بود  خود 
نرخ  و خدمات می انجامید،  کاالها  و  دارایی ها 
اگر  حال  بود.  قیمت ها  آن  از  یکی  نیز  ارز 
فشار  یک  با  انباشت شده  و  نهفته  نیروی  این 
آن  عرضه  کردن  محدود  راستای  در  بیرونی 
قیمت ها  افزایش  قطعا  باشد  دارایی  یا  کاال 
ماه های  طول  در  آنچه  می دهد.  رخ  شدیدتر 
بنیادی  عامل  این  انعکاس  داده  رخ  گذشته 
بوده است؛ بنابراین بخشی از افزایش نرخ ارز 
در  اشتباه  از  ناشی  ملی  پول  ارزش  کاهش  و 
مدیریت سیاست پولی و نظارت بر نظام بانکی 
تحریم ها  از  ناشی  آن  از  بخشی  و  است  بوده 
که محدودیت عرضه ارز را به بار آورده است. 
باالی  رشد های  اقتصادخوانده ها،  زبان  به 
در  را  ارز  تقاضای  اخیر  سال  چند  نقدینگی 
ماه های اخیر به شدت افزایش داد و تحریم ها 
نتیجه  و  کرد  کاهش  دچار  را  ارز  عرضه  نیز 
طبیعی آن مطابق اصول علم اقتصاد به عنوان 
می گذراند  اقتصاد  دانشجوی  که  درسی  اولین 
ملی  پول  ارزش  کاهش  و  ارز  نرخ  افزایش 

زیادی  حد  تا  ارز  نرخ  افزایش  بنابراین  است؛ 
بنیادی بوده است و نه برنامه  مبتنی بر عوامل 
دسته خاصی از اقتصادخوانده ها و دولت برای 
کاهش ارزش پول ملی. به بیان دیگر، تقصیر 
حاضر،  حال  در  ارز  نرخ  افزایش  در  نه  دولت 
گذشته  سال های  در  سیاست گذاری  در  بلکه 
بنیادی  عوامل  شکل گیری  به  منجر  که  است 

افزایش نرخ ارز شده است.
مرکزی  بانک  آیا  که  است  این  آخر  پرسش 
باید به دنبال کاهش نرخ ارز یا افزایش ارزش 
عواملی  اگر  که  است  واضح  باشد؟  ملی  پول 
بنیادی زمینه کاهش نرخ ارز و افزایش ارزش 
اخیر  پرسش  آن گاه  کرد،  فراهم  را  ملی  پول 
عوامل  اگر  که  حالی  در  ندارد؛  موضوعیت 
نمی کنند  حکم  را  ارز  نرخ  در  کاهش  بنیادی 
بانک  که  امکان پذیر  نه  و  است  مصلحت  نه 
را  ارز  نرخ  دائمی  به صورت  بتواند  مرکزی 
کاهش دهد. آنچه از سیاست ها و اطالعیه های 
آن  ریاست  تغییر  از  پس  مرکزی  بانک 
مرکزی  بانک  که  است  آن  دریافت  می توان 
اتفاقات  از  واقع بینانه  برداشتی  با  دارد  سعی 
محدودیت های  گرفتن  نظر  در  و  ارز  بازار 
در  که  ابزاری  با  نهاد  این  بر  شده  تحمیل 
بپردازد.  ارز  بازار  در  مدیریت  به  دارد  دست 
آنکه  به دلیل  اما  اقتصادخوانده ها  از  برخی 
کاهش  به  مرکزی  بانک  جدید  طراحی های 
قیمت ارز منجر نشده است می پندارند که این 
در  آنکه  حال  است،  نبوده  موفق  سیاست ها 
با آن روبه رو  ایران  اقتصاد  چنین وضعیتی که 
است هدف را باید بر ساماندهی بازار ارز قرار 

داد. 
نقدهای  به رغم  گفت  می توان  نگاه  این  با 
بیان شده درباره سیاست های اخیر نشانه هایی 
این  بدون  زیرا  می شود؛  دیده  موفقیت  از 
سطوحی  به  ارز  نرخ  نوسان  افزایش  اقدامات، 
توجه  با  بود.  محتمل  موجود  وضع  از  باالتر 
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بسته  که  کرد  ادعا  نمی توان  چارچوب  این  به 
ارزی بانک مرکزی در راستای تضعیف ارزش 
این  که  است  منصفانه  بلکه  است  ملی  پول 
بسته را در راستای جلوگیری از تضعیف شدید 
نیز  را  نکته  این  کرد.  عنوان  ملی  پول  ارزش 
نباید فراموش کرد که آنچه در چند سال اخیر 
است  نداشته  دنیا  در  مشابهی  تقریبا  داده  رخ 
استفاده  آن  برای حل  آماده  نسخه های  از  که 
است  اهمیت  با  کنونی  شرایط  در  آنچه  کرد. 
ارز  نرخ  کاهش  برای  مرکزی  بانک  اقدامات 
اقدامات  با  که  است  این موضوع  بلکه  نیست، 
عوامل  مبتنی بر  را  ارز  نرخ  نوسانات  خود 
آن  از  مانع  و  کند  تعدیل  و  مدیریت  بنیادی، 
افزایش  زمینه ساز  مجددا  عوامل  این  که  شود 

در  که  است  آن  مهم تر  نکته  شوند.  ارز  نرخ 
رفتار  به گونه ای  باید  ماموریت  این  انجام 
نرود.  دست  از  ارزی  محدود  ذخایر  که  کند 
اتفاقات و تنگناهای تحمیل  با توجه به شتاب 
انصاف  از  دور  بسیار  سیاست گذار  بر  شده 
درک  بدون  اقتصادخوانده ها  برخی  که  است 
مشکالت و واقعیات موجود و بدون ارائه هیچ 
کسانی  و  بپردازند  انتقاد  به  صرفا  راهکاری، 
و  ارزی  جدید  سیاست  تدوین  حال  در  که  را 
اقتصادی  دانش  به  به کم توجهی  پولی هستند 
کنند،  متهم  ملی  پول  ارزش  به  کم توجهی  یا 
با این استدالل که نرخ ارز در وضعیت کنونی 

است. نیافته  کاهش 
تلخ  واقعیت  که  بپذیریم  باید  را  مسئله  این 

و  حوادث  از  متاثر  ملی  پول  ارزش  کاهش 
اکنون  است.  گرفته  گذشته شکل  تصمیم های 
این  تداوم  از  جلوگیری  بر  تالش  است  بهتر 
فشار  ایجاد  از  دور  به  پس  باشد.  کاهش 
برای  است  بهتر  مرکزی  بانک  بر  رسانه ای 
حل مسئله واقعیات را پذیرفت. اندوخته دانش 
مهم تر  کنونی،  وضعیت  در  می گوید  اقتصادی 
مدیریت  با  اولویت  آن  با  جنگیدن  و  قیمت  از 
اطالعیه های  در  اینکه  نفس  است.  نوسان 
است  شده  درک  بازار  واقعیت  مرکزی  بانک 
نمی شود  دیده  ارز  نرخ غیرواقعی  بر  تعصبی  و 
مدیریت  بر  تمرکز  اصلی  دغدغه  به عنوان  و 
نوسان قرار گرفته است، حکایت از تغییر رویه 

برای درمان این درد گران دارد.

الگوی کنونی اقتصاد بر ضد تولید و غیرمردمی است
نامه سرگشاده جمعی از اقتصاددانان به رئیس جمهور

جمعـی از اقتصاددانـان در نامـه ای سرگشـاده بـه رییـس جمهـوری 
 20 و  دانسـتند  غیرمردمـی  و  تولیـد  ضـد  را  اقتصـاد  کنونـی  الگـوی 
راهـکار بـرای خـروج از مشـکالت اقتصـادی ارایـه کردند. متـن کامل 

ایـن نامـه بدین شـرح اسـت:

تعالی بسمه 
ایران؛ ملت شریف 

جناب آقای دکتر حسـن روحانی 
جمهور محترم  رئیس 

سـالم علیکم و رحمه اهلل
 

کنونـی  بحـران  دالئـل  سـریع  مـرور  می آیـد  نامـه  ایـن  در  آنچـه 

اقتصـاد و ارائـه پیشـنهاداتی بـرای خـروج از آن اسـت.  اقتصـاد دهـه 
نخسـت جمهـوری اسـالمی را می تـوان اقتصـاد حاکمیت-محـور نامید 
از  دولـت  پشـتیبانی  و  مـردم  و  حاکمیـت  میـان  قـوی  پیوندهـای  بـا 
اقتصـاد  از  حمایـت  بـا  همـراه  خصوصـی،  بخـش  مولـد  فعالیت هـای 

کانـون تصمیـم گیری هـا. در  مـردم  تولیـد محـور و حضـور 
بـا خاتمـه جنـگ تحمیلـی، و آغـاز برنامـه تعدیل سـاختاری بسـیاری 
بـه  مـردم  قبـال  در  دولـت  اقتصـادی  و  اجتماعـی  مسـئولیت های  از 
حالـت تعلیـق درآمـد و بتدریـج ایـن مسـئولیت ها بـه حیطـه فراموشـی 
بـه  الزم  نهـادی  بسـتر  تمهیـد  بـدون  خصوصی سـازی  شـد.  سـپرده 
ویـژه نهاد هـای پشـتیبان بـازار، گسـترش صنایـع رانتـی و بنگاه هـای 
بـه اصطـالح  مالـی  بانک هـا و موسسـات  تاسـیس  نیـز  و  شـبه دولتی 
خصوصـی، شـرایط حاکـم بـر اقتصـاد ایـران را دچـار تغییـر و تحوالت 
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جـدی کـرد. در ایـن شـرایط تحـت عناویـن فریبنـده و جذابـی ماننـد 
ارتقـاء کارایـی، رقابتـی کـردن فضـای کسـب و کار کشـور، واگـذاری 
طریـق  از  کشـور  ظرفیت هـای  عمـده  بخـش  "مـردم"،  بـه  اقتصـاد 
دهه هـای  در  اقتصـاد  در  دولـت  حضـور  کاهـش  و  خصوصی سـازی 
یـک  اسـتحکام  و  گیـری  شـکل  مصـروف  شمسـی  هشـتاد  و  هفتـاد 

»اقتصـاد خصوصـی -دولتـی« )خصولتـی( شـد.
از طریـق انتقـال دارایی هـای دولـت بـه دوسـتان و آشـنایان، ثـروت 
و سـرمایه در دسـت گروه هایـی متمرکـز شـد کـه از امتیاز هـای درون 
قـدرت بهـره گرفتـه بودنـد. الیگارشـی برآمـده از فرصت هـا، رانت هـا 
و درآمدهـای حاصـل از توزیـع منابـع طبیعـی عینیـت یافـت. قوانین و 
مقـررات ناپختـه و فاقـد کارشناسـی کافـی فرصت های بزرگ اسـتفاده 
دسترسـی  بدیـل  بـی  فرصت هـای  و  انـرژی  گسـترده  رانت هـای  از 
انحصارهـای  مالیاتـی،  بخشـودگی های  ارزی،  و  بانکـی  اعتبـارات  بـه 
مختلـف وارداتـی را بـرای ایـن اقتصاد بـه اصطالح خصوصـی غیرمولد 
فراهـم آورد. بـه ایـن ترتیـب پدیـده مهـم دیگـِر دهه هـای هفتـاد و 
هشـتاد، زایـش نـو سـرمایه دارانی بـود که بـا تکیه بـر مناسـبات قدرت 
از  اسـتفاده  واسـطه  بـه  دیگـر  سـوی  از  و  دولت هـا  بـه  وابسـتگی  و 
بـه  توانسـتند  گرفـت،  قـرار  آنهـا  اختیـار  در  کـه  رانتـی  فرصت هـای 

منافـع و ثروت هـای کالن دسـت یابنـد.
بـا توجـه به شـدت وابسـتگی و اختالط این نوکیسـه گان بـا حاکمیت، 
ایـن گـروه بـه تدریج به ثـروت و قدرتی دسـت یافته اسـت کـه دولت 
را بـه تسـخیر خـود درآورده اسـت و در کلیـه امـور و شـئون اقتصادی، 
ماننـد تعییـن نـرخ بهـره بانکـی یا نـرخ تبدیـل ارز مداخلـه می کند. در 
واقـع قـرار بـود اقتصـاد دولتـی بـه اقتصـاد رقابتـی تبدیل شـود اما در 
عمـل مـا بـا یـک اقتصـاد رفاقتـی روبه رو شـدیم. ایـن سـاختار رفاقتی 
پدیـد آمـده از مناسـبات قـدرت ثـروت منجـر بـه دو پیامـد مهـم در 
اقتصـاد ایـران شـد کـه وجـه تمایـز اقتصـاد کنونی با گذشـته اسـت و 
از ایـن منظـر نوعـی گسسـت در مسـیر تاریخـی اقتصـاد معاصـر ایران 
بوجـود آورد. نخسـت اینکـه الگـوی کنونـی اقتصـاد ایـران غیـر مولـد 
اسـت و دوم اینکـه غیرمردمـی اسـت. بعضـی از ویژگی هـای اساسـی 

چنیـن اقتصـادی را می تـوان بـه شـرح زیر برشـمرد: 

1- انحـراف مسـیر توسـعه کشـور از »اقتصـاد تولید-محـور«- کـه 
تـداوم آن می توانسـت بـه تدریـج زمینه هـای یـک اقتصـاد مبتنـی بـر 

نـوآوری را شـکل دهـد- بـه سـمت یـک »اقتصـاد رانت-محـور«؛

2- توسـعه مبتنـی بـر تولیـد مـواد خـام  اولیـه و کاالهـا و خدمات با 
اشـتغال زایـی و ارزش افـزوده پاییـن، آلـوده کننـده محیط زیسـت، به 

رشـد اقتصـادی نـازل، بی کیفیـت و پرنوسـان انجامیده اسـت؛

 3- افزایـش وابسـتگی بـه صـادرات مـواد خـام و اولیـه صنعتـی و 
معدنـی بـا تکیـه بـر رانـت گسـترده منابـع و انـرژی و تعمیـق اتـکای 

اقتصـاد کشـور بـه درآمدهـای ناشـی از خام فروشـی؛

4- رشـد و گسـترش شـدید و بی قاعـده بنگاه هـای رانتی شـبه دولتی 
)پتروشـیمی، فـوالد، معدنی، خودروسـازی و بانکی(؛

بنگاه هـای  از  تصمیم گیـری  نظـام  همه جانبـه  پشـتیبانی   -5
شـبه دولتی بـا تامیـن بسـته متنوعـی از کلیـه رانت هـای ممکن شـامل 
مالیاتـی، صادراتـی،  ارز،  نـرخ  تورمـی،  انـرژی، سـرمایه،  مـواد خـام، 
از جملـه  انحصـاری  انحصـاری و شـبه  آوردن فرصت هـای  فراهـم  و 

انحصـاری؛ و  بسـته  بازارهـای 

6- تضعیـف و تحدیـد مسـتمر بخـش خصوصـی واقعـی و بـه ویـژه 
بخـش خصوصـی مولـد )صنایـع کوچک و متوسـط(، غیر مردمی شـدن 
اقتصـاد و در نهایـت تشـدید رکـود در فعالیت هـای اقتصـادی بخـش 
و  مـردم  عامـه  معیشـت  و  درآمـد  سـطح  کاهـش  واقعـی،  خصوصـی 

اجتماعـی؛  اقتصـادی-  نابرابری هـای  و  فقـر  تشـدید 

واردات  شـدن  برابـر   5 بـا  همـراه  واردات  برابـری   5 افزایـش   -7
کشـورهای  از  معـدودی  تعـداد  از  کیفیـت  کـم  مصرفـی  کاال هـای 
تولیدکننـده آسـیایی نسـبت بـه کاالهـای صنعتـی کشـورهای توسـعه 
داخلـی تحـت تسـلط  بـازار  یافتـه در دهـه هشـتاد موجـب شـد کـه 
تولیـدات مصرفـی وارداتـی ارزان قیمـت و فاقـد کیفیـت مناسـب قـرار 

بگیـرد؛ 

فسادسـاِز  و  نامولـد  اقتصـادی  سـه ضلعی  چیرگـی  و  تسـلط   -8
ایـران؛  اقتصـاد  بـر  رباخـواری«  و  داللـی  »سـفته بازی، 

ایجـاد  بـا  سـه گانه  قـوای  سـطح  در  فسـاد  اشـاعه  و  ترویـج   -9
بیـن  آهنیـن  سـه وجهی  تشـکیل  و  اقتصـادی  و  سیاسـی  البی هـای 
اقتصـاد  گروه هـای  و  )قانون گـذاران(  مجلـس  )بوروکرات هـا(،  دولـت 

رفاقتـی؛  

گروه هـای  جابجایـی  بـا  چرخـان  درهـای  پدیـده  گسـترش   -10
منتخـب بیـن قـوای مجریـه و مقننـه و بنگاه هـای خصولتـی در طـول 

سـه دهـه گذشـته؛ 
 

11- اسـتفاده از قـدرت سیاسـی در ایجاد و اداره واحدهـای خصولتی 
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در جهـت تامیـن منافـع شـخصی و گروهـی و در نتیجـه ترویـج فسـاد 
بـه واسـطه گسـترش اقتصـاد رفاقتی؛

خـرج  و  دخـل  در  کافـی  و  الزم  نظـارت  و  شـفافیت  فقـدان   -12
بنگاه هـای خصولتـی و تقسـیم بخـش مهمـی از سـودها و منافع کالن 

از بنگاه هـای تـو در تـو و وابسـته؛  آنهـا در شـبکه ای 

13- برخـورداری کامـل بنگاه هـای خصولتـِی رفاقتـی از امتیازهـای 
از  نسـبی  خـروج  کامـل،  عمـل  آزادی  عیـن  در  و  دولتـی  بنگاه هـای 
و  شـفافیت  گونـه  هـر  از  گریـز  و  مسـئول  سـازمان های  نظـارت 
پاسـخگویی تحـت عنـوان بخـش خصوصـی و همچنیـن تبدیـل ایـن 

دولتـی؛ مدیـران  و  رفقـا  خلـوت  حیـاط  بـه  بنگاه هـای خصولتـی 

14- تنـزل و تزلـزل اقتـدار حاکمیـت و دولـت، حضـور و نفـوذ یـک 
دولـت  بـر  تسـلط  بـا  همـراه  دولـت  ارکان  در  را  خاکسـتری  دولـت 

امکانپذیـر کـرده اسـت )دولـت در دولـت(؛ 

و  نظامـی  بخش هـای  و  ارگان هـا  و  بنیادهـا  نهادهـا،  ورود   -15
عمومـی بـه عرصـه بنـگاه داری و کسـب و کار. نهادهائـی که بـه دلیل 
بخـش  رقابـت  عرصـه  اطالعـات،  و  نفـوذ  دسترسـی،  از  برخـورداری 

خصوصـی واقعـی را بیـش از پیـش تنـگ کردنـد؛

و  امـوال  تقسـیم  بـرای  خصوصی سـازی   دسـتوری  اجـرای   -16
بـا هـدف مـاِل خودسـازی شـخصی و گروهـی،  ثروت هـای عمومـی 
بـه  کـه  دولتـی،  تصدیگـری  کاهـش  و  رقابتی سـازی  عنـوان  تحـت 
ائتـالف بنگاه هـای خصولتـی در  اقتصـاد رفاقتـی و تقویـت  گسـترش 

جهـت کنتـرل هـر چـه بیشـتر اقتصـاد کشـور منجـر شـد؛

17- بکارگیـری مجـدد مدیـران دولتـی همـراه بـا ایـن مناسـبات در 
بنگاه هـای رفاقتـِی خصولتـی و بـی اعتنایی بـه ضرورت بهبـود کارآیی 

و کارآمـدی در واحدهـای شـبه دولتی نسـبت بـه واحدهـای دولتی؛ 

18- اجـرای طیـف گسـترده ای از طرح هـای عمرانـی غیرضـروری و 
حتـی مخـرب محیـط زیسـت )مانند طرح هـای سدسـازی و انتقال آب( 

در جهـت اسـتمرار و گسـترش فعالیـت بنگاه هـای رفاقتـِی عمرانـی؛ 

19- ایجـاد رانـت ارزی بـا تحمیل دسـتوری جهش هـای گاه و بیگاه 
نـرخ ارز توسـط بخش خصولتـی به اقتصاد کشـور؛ 

20- در اقتصـاد ایـران بیـش از 90 درصد ارز یا مسـتقیما حاصل فروش 
منابـع ملـی )نفـت، گاز و معـادن( اسـت یـا غیرمسـتقیم به واسـطه رانت 
منابـع حاصـل شـده اسـت، در نتیجـه ارز امـوال شـخصی یـا خصوصـی 

نیسـت و در شـمول امـوال و کاالهـای عمومی محسـوب می شـود؛ 

21- ایجـاد رانـت سـرمایه و رانت پول با بکارگیری سـرمایه های کسـب 
شـده در فعالیت هـای سـفته بازانه در بـازار زمیـن و مسـتغالت و پـس از 
آن در بـازار پـول و در نتیجـه تحمیـل باالتریـن نرخ هـای جهانـی »سـهم 

مسـکن از هزینـه خانـوار« و »سـود بانکی« بـه اقتصـاد و مردم؛ 

22- اسـتفاده ابـزاری از بازار سـرمایه )بـورس اوراق بهادار( در جهت 
جـذب سـرمایه مـردم و بخـش خصوصـی و تزریـق آن بـه بنگاه هـای 
بـه  متعلـق  سـرمایه  بـازار  ارزش  از  درصـد   80 از  )بیـش  شـبه دولتی 
فـوالدی،  پتروشـیمی،  ماننـد  شـبه دولتی  بـزرگ  بنگاه هـای  سـهام 

معدنـی، خـودرو و بانکـی اسـت(؛

در  مـدت دار  سـرمایه گذاری  سـپرده های  رشـد  بـاالی  نـرخ   -23
بانک هـای شـبه دولتی بـه میـزان 760 درصد در مقایسـه بـا بانک های 

دولتـی بـه میـزان 570 درصـد در دوره 96-1388؛ 
 

24- کاهـش سـهم بخش هـای صنعتـی و کشـاورزی از 50 درصـد 
مانـده تسـهیالت بانکـی در سـال 1383 بـه 27 درصد در سـال 1395 
و در نتیجـه تغییـر مسـیر تامیـن مالـی بـه سـمت بخش هـای نامولـد 
سـوداگری و سـفته بازی توسـط بانک هـا و موسسـات مالـی خصولتـی؛

بانک هـای  توسـط  نقدینگـی  حجـم  از  مهمـی  بخـش  خلـق   -25
 17 از  اسـمی  قانونـی  سـپرده  نسـبت  کاهـش  نتیجـه  در  شـبه دولتی 
بانـک  بـه  بانک هـا  از کسـر بدهـی  11 درصـد کـه پـس  بـه  درصـد 
مرکـزی بـه کمتـر از 5 درصـد کاهـش می یابـد و نیـز افزایـش سـهم 
بانک هـای خصولتـی از سـپرده های بخـش خصوصـی )از 19 بـه 70 

96-1386؛  دوره  در  درصـد( 
 

برخـورداری  جهـت  در  بانکـی  سـود  نـرخ  دسـتوری  افزایـش   -26
صاحبـان درآمدهـای رانتـی از رانـت سـرمایه، بـه زیـان عامـه مـردم، 
بخـش خصوصـی و صنایـع کوچک و متوسـط و به سـود بخـش مهمی 

خصولتـی؛  بنگاه هـای  از 

27- تخصیـص رانـت معافیت هـای مالیاتـی بـرای تسـهیل صـادرات 
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شـبه دولتی  بنگاه هـای  ارزان فروشـی صادراتـی  و  اولیـه  و  خـام  مـواد 
و  مالیـات شـرکتی  اخـذ  بـا  )همـراه  گران فروشـی  در همیـن حـال  و 
مالیـات ارزش افـزوده( بـه صنایـع پایین دسـتی بخش خصوصی کشـور 
و در نتیجـه ایجـاد فاصلـه قیمـت ۱۵ تـا ۳۰ درصـدی در عرضـه مـواد 

اولیـه بـه بنگاه هـای داخلـی نسـبت بـه رقبـای خارجـی؛ 

۲۸-رشـد بی سـابقه مالی سـازی اقتصـاد )رشـد قارچ گونـۀ بانک هـا و 
مؤسسـات مالـی و تفـوق فعالیت هـای نامولـد بر مولـد(، سـلب  مالکیت 
)کاالیی سـازی خدمـات اجتماعـی نظیـر آمـوزش، بهداشـت، مسـکن، 
واگـذاری  و  طبیعـت  کاالیی سـازی  انـرژی،  عمومـی،  حمـل  و  نقـل 
ارزان سـازی  و  خصولتـی(  بخـش  بـه  دولتـی  دارایی هـای  از  انبوهـی 
و  دسـتمزدها  حداقـل  نگاه داشـتن  پاییـن   )بیکار سـازی،  کار  نیـروی 

قرارداد هـا(؛   در  تغییـر  طریـق  از  موقتی سـازی  و  نا امـن 

 ۲9- اسـتفاده ابـزاری از محمـل »بخـش خصوصی و اقتصـاد بازار« 
جهـت ترویـج و دفـاع از رانت جویـی، توزیع نابرابـر فرصت هـا و منابع، 
بخـش  اضمحـال  و  اقتصـاد  کـردن  غیرمردمـی  انحصارهـا،  ایجـاد 
اقتصـاد  موجـود  واقعیت هـای  تحریـف  و همچنیـن  واقعـی  خصوصـی 

خصولتـی در جهـت حمایـت از گسـترش بنگاه-هـای خصولتـی؛ 

بـا توجـه بـه نـکات فـوق مشـخص می شـود کـه اقتصـاد ایـران بـا 
امـکان  کـه  روبه روسـت  گسـترده  بسـیار  و  الیـه  چنـد  بحـران  یـک 
رویارویـی غیربرنامـه ای و بـا اقدامـات جزیـی نگـر و جزیـره ای با آن 
وجـود نـدارد و تنهـا بـه شـیوه ای برنامـه ریـزی شـده و فقط از مسـیر 
یـک برنامـه متکـی بـر دانـش و تجربـه کارشناسـان مسـتقل همـراه 
بـا مشـارکت فعـال نهادهـای مدنـی قابـل حـل و فصـل اسـت. اصول 
حاکـم بـر ایـن برنامـه پیشـنهادی برای بـرون رفـت از بحـران کنونی 

شـامل محور هـای زیـر اسـت. 
 

راه حل های پیشـنهادی برای برون رفت 
از بحران کنونی اقتصاد کشـور

نظـر بـه شـدت و حـدت تبعـات و تاثیـرات ضـد توسـعه ای و ضـد 
اجتماعـی رشـد و گسـترش »اقتصـاد خصولتی و رفاقتـی رانت-محور« 
و نفـوذ عناصـر ذینفـع در نظـام تصمیـم گیری های اساسـی، راه نجات 
برنامـِه  یـک  از طریـق  تنهـا  مـدت  بلنـد  و  میـان  در  کشـور  اقتصـاد 
توسـعِه عادالنـِه تولیـد محـور امکانپذیـر اسـت و بـرای برون رفـت از 
شـرایط بحرانـی کنونـی و تحدیـد »اقتصـاد خصولتی«، رشـد و تقویت 
»بخـش خصوصـی واقعـی« و پایـان رونـد غیـر مردمـی شـدن اقتصاد 

کشـور اقدامـات زیـر پیشـنهاد می شـود. 

۱- محدودسـازی و کاهـش تزریـق رانـت )بـه خصـوص رانـت منابـع و 
انـرژی( بـه بنگاه هـای خصولتـی و توزیـع عادالنه، متناسـب و متـوازن آن 
در طـول زنجیره هـای ارزش بـا توجـه بـه ایجـاد اشـتغال و ارزش افـزوده؛

۲- نظـام تصمیـم گیـری کنونـی بـه هیچ وجـه قـادر به حـل و فصل 
مشـکات کنونـی نیسـت و بایـد یـک نهـاد فراقـوه ای به شـیوه کاما 
متفـاوِت تصمیـم گیـری ایجـاد شـود بطـوری کـه از تشـتت فکـری و 

سیاسـتی کنونی پیشـگیری شـود؛

 ۳- مبـارزه فراگیـر بـا فسـاد از طریـق محدودسـازی یا حـذف انواع 
رانت هـا بـه ویـژه رانت هـای انـرژی. الزمـه مبـارزه فراگیـر بـا فسـاد، 
ریالـی  و  ارزی  درآمد هـای  کسـب  فرایند هـای  همـه  سـازی  شـفاف 

بخـش عمومـی و مـوارد مصـرف آنهاسـت؛

4- برنامـه ریـزی عاجـل بـرای تقویـت تـوان حکمرانـی )کنتـرل و 
نظـارت و قاعـده گـذاری( دولـت و جهـت گیری بـه سـمت بکارگیری 
توسـعه گـرای  بایسـته های  از  در دولـت کـه درک درسـتی  مدیرانـی 

حکمرانـی داشـته باشـند؛

۵- تفکیـک کامـل مدیریـت دولتـی از مدیریـت بنگاه هـای خصولتی، 
جـرم انـگاری انتقـال مدیـران دولتـی بـه بنگاه هـای خصولتـی قبـل و 

بعـد از بازنشسـتگی؛ 
 

6- کنتـرل جـدی نـوع روابـط میـان مدیـران دولتـی و نماینـدگان 
مجلـس شـورای اسـامی و کنتـرل نـوع خدمـت دهـی دسـتگاه های 

نماینـدگان؛ بـه  خصولتـی  بنگاه هـای  و  دولتـی 

7- چابـک سـازی و سـالم سـازی نظـام مالیاتـی کشـور و گسـترش 
خصـوص  بـه  و  خدماتـی  بخش هـای  کلیـه  بـه  مالیات سـتانی  دامنـه 
مالیـات بـر مسـتغات، درآمدهـای حاصـل از سـود سـپرده های بانکـی 
مالیـات  کاهـش  داللـی.  و  واسـطه گری  ماننـد  نامولـد  فعالیت هـای  و 
صنایـع کوچـک و متوسـط بـه عنـوان رکـن اصلـی فرصت های شـغلی 
معافیت هـای  لغـو  و  نـوآور(  و  کاربـر  در بخش هـای  ویـژه  )بـه  مولـد 

مالیاتـی صـادرات مـواد خـام و اولیـه؛

و  رانـت  توزیـع  کانـون  مهم تریـن  شفاف سـازی  هـدف  بـا   -۸
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پاسـخگو  و  تخصصـی  و  همگانـی  نظارت هـای  کـردن  امکان پذیـر 
کـردن دولـت در باب تـک تک مـوارد تخصیص هـای ارزی، تصمیمات 

بـه مجلـس شـورای اسـامی واگـذار شـود؛ ارزی  تخصیـص منابـع 

9- بـه منظـور کوتاه کردن دسـت نهاد هـای غیرپاسـخگو، بانک های 
از نظـر حسـابداری،  بـه اصطـاح خصوصـی بـزرگ در صورتـی کـه 
ورشکسـته محسـوب نمی شـوند در یکدیگـر ادغـام و بـه یـک یـا دو 
بانـک تبدیـل شـوند و در مـورد بانک هـای خصوصـی کوچـک یـا از 
نظـر حسـابداری ورشکسـته، انحـال، ادغـام یـا حتـی انتقـال مالکیت 

آنهـا در دسـتور کار قـرار گیـرد؛

در  عمومـی  بخـش  حسـاب های  نگهـداری  کـردن  منحصـر   -۱۰
بانک هـای دولتـی و جلوگیـری از پرداخـت بهـره بـه ایـن سـپرده ها؛

۱۱- مدیریـت عرضـه و تقاضـای ارز بـا محـدود کـردن تخصیـص 
ارز بـه کاال هـای اساسـی غـذا، دارو و نیاز هـای اساسـی بخـش تولیـد 
بـر  فعالیت هـای سـوداگرانه  از  سـاخت در داخـل کشـور و جلوگیـری 

آن؛  روی 

کـه  صادراتـی  بنگاه هـای  بـرای  ارزی  پیمان نامـه  برقـراری   -۱۲
ارز  بازگردانـدن  و  انـد  گرفتـه  بهـره  عمومـی  یارانه هـای  و  منابـع  از 

بانـک مرکـزی؛  بـه  صادراتـی 

۱۳- تـا قبـل از تحقـق اصاحـات پیشـنهادی، ایجاد بـازار ثانویه ارز 
نیازمنـد بررسـی کارشناسـی و دقیـِق نتایـج و پیامد های آن اسـت و در 

شـرایط کنونـی بایـد از تعجیـل در راه انـدازی آن جدا اجتناب شـود؛

۱4- در کوتـاه مـدت، دولـت بایـد بـه منظـور بازگردانـدن اعتمـاد و 
آرامـش عمومـی، تمـام ظرفیت هـای خـود را بـرای مهـار تاش هایـی 
کـه افزایـش شـدید قیمت هـا را دنبال کـرده اند، بـا هدف ایجـاد ثبات 
در اقتصـاد کشـور بـکار گیـرد و  از هرگونـه افزایش قیمت هـا، از جمله 

قیمـت ارز در نـرخ اِعانـی خـود، جلوگیـری کند؛

فعالیت هـای  از  نظامـی  نهاد هـای  و  بنگاه هـا  تمامـی  ۱۵-   خـروج 
اقتصـادی؛

و  مالیـات  اخـذ  طریـق  از  کشـور  امنیـت  هزینه هـای  تامیـن   -۱6
مجلـس؛ مصـوب  عمومـی  بودجـه  مسـیر  در  آن  انحصـار 

۱7- بـا توجـه بـه اینکـه یکـی از ارکان شـکل دهنده بحـران موجـود 
تولیـد  بـا  ای  رابطـه  کـه  اسـت  واردکنندگانـی  منافـع  بـه  دادن  تـن 
ندارنـد و فرصت هـای شـغلی داخـل را از بیـن می برنـد، بازنگـری در 

سیاسـت های وارداتـی از الزامـات توجـه بـه تولیـد داخلـی اسـت؛ 

در  کار  و  کسـب  فضـای  بسـترهای  در  اساسـی  تجدیدنظـر   -۱۸
هزینه هـای  افزایـش  و  مولـد  بخش هـای  هزینه هـای  کاهـش  جهـت 

نامولـد؛ بخش هـای 

۱9- طراحـی برنامـه ویژه مسـکن اقشـار کـم درآمد و خارج سـاختن 
زمین و مسـکن از مناسـبات سـوداگرانه؛

مشـکات  در  ریشـه  اصـوال  بـازار  اخیـر  بی ثباتی هـای  گرچـه   -۲۰
سـاختاری یـاد شـده در بـاال دارد، امـا شـکل گیری سـریع بحـران در 
هفته هـای اخیـر ریشـه در بی اعتمـادی عمومی بـه نظـام تصمیم گیری 
در  بی ثباتـی  و  انسـجام  عـدم  و  ارشـد  سیاسـت مداران  ناهماهنگـی  و 

دارد. خارجـی  تنش هـای  برابـر  در  داخلـی  موضع گیری هـای 
بـر ایـن اسـاس الزم اسـت تشـتت در موضع گیری هـای سیاسـی و 
اظهارنظـر و ورود مقامـات غیرمسـئول در حـوزه سیاسـت  خارجـی بـه 
سـرعت پایـان پذیـرد و کلیت نظـام سیاسـی موضعی شـفاف و عقانی 
و مبتنـی بـر تعامل مثبت در حوزه سیاسـت خارجی اتخاذ و رسـما اعام 
کنـد. در پایـان الزم بـه ذکر اسـت که همـه گزاره های فوق مسـتند به 
شـواهد آماری اسـت کـه بتدریج بـه اطاع عمـوم مردم خواهد رسـید.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

امضاکنندگان:
ــه امینــی،  ــد آهنگــری، مرتضــی افقــه، ناصــر الهــی، امرال عبدالمجی
ــجاد  ــی، س ــر بانوی ــان، علی اصغ ــید محمد بحرینی ــاری، س ــال اطه کم
ــین  ــری، غامحس ــف حاض ــن،  هات ــر پیش بی ــان می ــورداری، جه برخ
حســن تاش، حمید رضــا حــری، محمــود ختائــی، حســین راغفــر، 
ــعید راســخی،  ــی، محســن ریاضــی، س ــداری، محســن رنان ــراد راه م
عبــاس  ســحابی،  بهــرام  ســلطانی،  احســان  زروکــی،  شــهریار 
شــاکری، ولی الــه شــهباز خانی، حســن طائــی، فرهــاد علی نــژاد 
ســید ضیاء الدین  قاســمی،  رســول  جمال فتح الهــی،  مهربانــی، 
کامــران کســرایی، ســید محمد حســن مصطفــوی،  کیا الحســینی، 
ــید محمد باقر  ــب، س ــعید نای ــوی، س ــین موس ــی، میرحس ــاد  مؤمن فرش
ــفی،  ــا یوس ــگری، محمد رض ــد لش ــری، محم ــا ناص ــی ، علی رض نجف

یزدان پنــاه ســید احمد 
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است.  شیک  و  پرطرفدار  واژه اي  نوآوري 
وصف  براي  واژه  این  از  مدیران  از  بسیاري 
مدیریت شان  تحت  شرکت  و  خود  عملکرد 
دارند  دوست  کم  دست  و  می کنند  استفاده 
که  می دانند  آنها  بیشتر  بیایند.  نظر  به  نوآور 
درجا  و  شدن  متوقف  یعني  نکردن  نوآوري 
و  بازار  جامعه،  که  حالي  در  هم  آن  زدن، 
در  روز  به  روز  و  نمي شوند  متوقف  مشتریان 
سرعت  تحوالت  که  دنیایي  در  تغییرند.  حال 
و  محصوالت  ارائه  شاهد  روز  هر  و  گرفته 
نوآوري  هستیم،  باکیفیت تر  و  بهتر  خدمات 
که  شرکت هایي  است.  مهلکي  گزینه  نکردن 
نکنند،  نوآوري  نظام مند  و  پیوسته  صورت  به 
مرگ  گزینه  دو  تنها  و  می گیرند  کهنگي  بوي 

تدریجي یا ناگهاني را پیش رو دارند.
با این وجود، وقتي به بازار کشور و خروجي 

نگاه  ایراني  تولیدي  و  خدماتي  شرکت هاي 
و  می کند  بیداد  روزمرگي  و  تکرار  می کنیم، 
بیشتر  می بینیم.  نوآوري  از  اثري  ندرت  به 
بازار،  و  پیراموني  تحوالت  از  فارغ  شرکت ها 
آنقدر به انجام همان کارهاي تکراري روزمره 
خدمات  و  محصوالت  همان  فروش  و  ارائه  و 
قبلي ادامه می دهند که به تدریج با واقعیت هاي 
در  می گیرند.  فاصله  مشتري  خواست  و  بازار 
ریز  مشکات  با  آنها  روزمره  فعالیت  نتیجه، 
سودشان  حاشیه  می شود،  رو  روبه  درشت  و 
بحراني  اوضاع شان  و  یافته  کاهش  تدریج  به 
در  بر  اما در کمال شگفتي، همچنان  می شود. 
دیگر،  عبارت  به  می کوبند.  روزمرگي  و  تکرار 
مزیت  ایجاد  و  بحران  از  خروج  براي  تاشي 
ایراني  شرکت هاي  بیشتر  در  نوآوري  راه  از 
مشاهده نمي شود. مشکل کجاست؟ چرا میل 

ایراني  مدیران  بیشتر  نظر  در  که  نوآوري  به 
مطلوب است در عمل به نوآوري ختم نمي شود 
می چرخند؟  تقلید  و  تکرار  پاشنه  بر  درها  و 
ویژگي هاي  از  یکي  می دانند  که  مدیراني 
نوآوري  جهاني  پیشتاِز  شرکت هاي  شاخص 
را  خود  مدیریت  تحت  شرکت هاي  چرا  است، 

به سوي نوآوري هدایت نمي کنند؟
نیست  اي  ساده  امر  چرایي  این  تحلیل  البته 
در  مختلف  سطوح  در  متعددي  عوامل  و 
هستند.  و  بوده  موثر  پدیده  این  گیري  شکل 
بازدارنده  نقش  بر  نخست،  نگاه  در  معموال 
عوامل کان ملي و فرابنگاهي تاکید می شود. 
نامناسب  فضاي  که  نیست  شکي  نمونه  براي 
از  دوري  بر  شدت  به  ایران  در  وکار  کسب 
پذیرفت  باید  هست.  و  بوده  تاثیرگذار  نوآوري 
از  عمده اي  بخش  بر  دولت  حاکمیت  که 

نویسنده: سیدکامران باقري مشاور مدیریت

چرا شركت هاي ايراني نوآوري نمي كنند؟ )بخش اول(
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از  اعمالي  متغیر  به شدت  سیاست هاي  اقتصاد، 
فضاي  ارز،  نرخ  شدید  تغییرات  دولت،  سوي 
غیررقابتي در برخي صنایع و بازارها، تعامات 
نگه  دور  در  همگي  و...  بین المللي  محدود 
نوآوري  از  کشور  اقتصادي  بنگاه هاي  داشتن 
بازار  که  کساني  وجود،  این  با  اند.  بوده  موثر 
می شناسند،  خوبي  به  را  آن  بازیگران  و  ایران 
می دانند که در همین شرایط کان اقتصادي، 
معدود بنگاه هایي هستند که راه خود را از بقیه 
در  جدي  صورت  به  را  نوآوري  و  کرده  جدا 
شرکت ها  این  اند.  داده  قرار  خود  کار  دستور 
پیوسته در حال نوآوري نه تنها در محصوالت 
و  کاري  فرآیندهاي  در  بلکه  خود،  خدمات  و 
شرایطي  در  هستند.  وکارشان  کسب  مدل 
مشغولند،  روزمرگي  به  رقباي شان  بیشتر  که 
در  هم  رقبا  با  معناداري  فاصله  شرکت ها  این 
بازار و هم در ذهن مشتریان ایجاد کرده اند و 

کسب وکار پررونقي دارند.
تجربه بیش از ۱6 سال همکاري مشاوره اي 
در  که  آموخته  من  به  شرکت ها،  گونه  این  با 
از  و  کرد  نوآوري  می توان  هم  بازار  همین 
را  شرکت  خدمات  و  محصوالت  راه،  همین 
نوآوري  می توان  کرد.  مشتري پسند  و  متمایز 
را  هزینه ها  و  افزایش  را  بهره وري  و  کرد 
تجربه  و  کرد  نوآوري  می توان  داد.  کاهش 
می توان  زد.  رقم  مشتریان  براي  دلپذیري 
شد.  الهام بخش  جامعه  در  و  کرد  نوآوري 
می توان به اتکاي نوآوري در بازارهاي داخلي 
یک  در  کرد.  فرصت سازي  خارجي  حتي  و 
رقابتي  مزیت  به  نوآوري  با  می توان  کام، 
کسب  ماندگاري  و  سودآوري  و  یافت  دست 
وکار را افزایش داد. نکته مهمي که به تجربه 
اندک  تعداد  دلیل  به  که  است  این  دریافته ام 
نوآوري  فرصت هاي  نوآور،  واقعا  شرکت هاي 
در بازار ایران پرتعدادتر و شکار این فرصت ها 
دیگر،  سوي  از  است.  ساده تر  حدودي  تا 
مداومت  و  جدیت  نوآوري  در  که  شرکت هایي 
دارند، زودتر و ساده تر از دیگر کشورها خود را 

کشورهایي  در  می کنند.  متمایز  رقباي شان  از 
گرو  در  را  خود  بقاي  شرکت ها  بیشتر  که 
الزامات و زیرساخت هاي  نوآوري دیده و تمام 
در  اند، سري  آورده  فراهم  نیز  را  آن  سازماني 
کردن  جلوه  متمایز  و  درآوردن  سرها  میان 
خیل شرکت هاي  میان  در  است.  دشواري  کار 
دشوارتر  مراتب  به  مشتریان  نظر  جلب  نوآور، 
اینچنین  باید پرسید که اگر واقعا  است. اکنون 
است، اگر نوآوري در ایران امکان پذیر است و 
اگر فرصت هاي نوآوري در بازار ایران پرتعداد 
نوآوري  ایراني  شرکت هاي  بیشتر  چرا  است، 
کارآفرینان  تجاري  باالي  در هوش  نمي کنند؟ 
عامل  پس  نیست،  شکي  ایراني  مدیران  و 

چیست؟ بازدارنده 
پاسخ  که  می گویم  اطمینان  با  و  تجربه  به 
به  ایراني  مدیران  نگاه  نوع  باال،  پرسش هاي 
نوآوري و نقش آن در کسب وکار است. نفوذ 
اقتصاد  بر  دولت  و  نفت  درازمدت  و  پردامنه 
را در فضاي کسب وکار  نوآوري  کشور، سنت 
ایران سرکوب کرده است. در اقتصاد مبتني بر 
خدمات  و  کاالها  انواع  واردات  و  نفت  فروش 
خارجي، بدون نوآوري هم امکان رونق کسب 
و  واردات  همان  )هرچند  دارد  وجود  وکار 
با  هم  خارجي  خدمات  و  محصوالت  فروش 
نوآوري می تواند بهتر و سودآورتر انجام شود(. 
فرهنگ  دولتي-نفتي،  اقتصاد  پردامنه  نفوذ 
وکار  کسب  فضاي  در  را  اي  ویژه  مدیریتي 
کشور ایجاد کرده که یکي از مشخصه هاي آن 
نوآوري  مفهوم  از  نادرست  یا  نادقیق  شناخت 
و نقش آن در کسب وکار و در نتیجه مقاومت 

در برابر نوآوري است.
شناخت بسیاري از مدیران ایراني از نوآوري 
مفهوم  از  نادرست  برداشت هاي  نیست.  دقیق 
راه  سر  بر  مستحکم  اما  ذهني  مانعي  نوآوري 
است.  شده  نوآوري  سوي  به  مدیران  حرکت 
نادرست  برداشت هاي  این  تعداد  متاسفانه 
می تواند  تنهایي  به  کدام  هر  و  نیست  کم 
نوآوري  امر  به  جدي  پرداختن  از  را  شرکتي 

در  که  ایراني  شرکت هاي  از  دسته  بازدارد.آن 
این  نخست،  گام  در  اند،  بوده  موفق  نوآوري 
مختلف  راه هاي  از  را  نادرست  برداشت هاي 
اند.  زدوده  خود  کارکنان  و  مدیران  ذهن  از 
آرامي  به  ذهني،  موانع  این  رفتن  کنار  با 
شرکت ها  روي  پیش  در  نوآوري  فرصت هاي 
خود  ادامه  در  شرکت ها  و  می شوند  نمایان 
شکار  براي  الزم  مهارت هاي  و  ابزارها  به  را 
با  تدریج  به  می کنند.  مجهز  فرصت ها  این 
در  نوآوري  فرآیند  شدن  جاري  برکات  دیدن 
ثابت  مسیر  این  در  مربوطه  مدیران  شرکت ها، 

قدم تر می شوند.
شنیدن  از  بعد  ایرانی  مدیران  از  بسیاری 
ضرورت نوآوری برای شرکت ها، پیش و بیش 
خطور  ذهن شان  به  جمله  این  هرچیزی  از 
که  سال هاست  شرکت  »این   : که  می کند 
کسب وکار موفقی دارد و تا امروز هم نه مدیر 
برخی  نوآوری.«  فرآیند  نه  و  داشته  نوآوری 
برخی  و  می رانند  زبان  بر  را  جمله  این  آنها  از 
می کنند.  سانسور  را  خود  و  کرده  رودربایستی 
از قضا این گزاره در بیشتر موارد درست است! 
برخی  )حتی  ایرانی  شرکت های  بیشتر  یعنی 
بدون  تاکنون  موفق ترین ها(  و  بهترین ها  از 
هم  اگر  بوده.  کام  به  روزگارشان  هم  نوآوری 
نوآوری داشته اند، موردی و غیرسیستمی بوده. 
شرکت های  کسب وکار  که  گزاره  این  بنابراین 
می تواند  داشته  رونق  نوآوری  بدون  ایرانی 
مدیران  بیشتر  که  نتیجه ای  اما  باشد  درست 
از این گزاره می گیرند اشتباه و خطرناک است.
اقتصاد  که  است  سده  یک  نفتی  درآمد  شیر 
بسیاری  زندگی  و  کرده  سیراب  را  ایران 
دهه های  در  ایران  اقتصادی  بنگاه های  از 
درآمد  این  به  غیرمستقیم  یا  مستقیم  گذشته 
بنگاه های  از  بسیاری  است.  بوده  وابسته  نفتی 
درآمدهای  همین  پشتوانه  به  ایران  اقتصادی 
کاالهای  کردن  دست به دست  درگیر  نفتی، 
دانش  از  حاصل  کاالهای  همان  یا  وارداتی 
این  همه  امورات  بوده اند.  خارجی  نوآوری  و 
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و  می گذشته  خوبی  به  کم وبیش  هم  بنگاه ها 
کسی بدون نوآوری درنمانده است.

تولید  درگیر  که  هم  شرکت هایی  بیشتر 
بوده اند، تولید خود را با استفاده از ماشین آالت 
از  خیلی ها  انجام  داده اند.  وارداتی  طراحی  و 
درآمد  همان  )یا  دولتی  ارزان قیمت  تسهیات 
خرید  و  ماشین آالت  این  تامین  برای  نفتی( 
برده اند.  بهره  خارجی  طراحی  یا  لیسانس 
بد  کم وبیش  هم  شرکت ها  این  کسب وکار 
همان  از  استفاده  با  سال  سال های  نبوده. 
تولید  شده  خریداری  طراحی  و  ماشین   آالت 
خارج  رده  از  تجهیزات  وقتی  و  می کردند 
نبود،  محصوالت  آن  خریدار  کسی  یا  می شد 
با  و  می رفتند  دولتی  تسهیات  سراغ  دوباره 
دوباره  ارزان قیمت،  تسهیات  دوباره  دریافت 
ماشین آالت و طراحی می خریدند. نام این کار 

را هم »نوسازی صنایع« می گذاشتند!
در  را  نفتی  درآمدهای  همان  هم  خیلی ها 
و  می انداختند  جریان  به  مسکن  و  زمین  بازار 
بدون نوآوری در هیچ جای زنجیره فعالیت های 
داشتند.  قابل توجهی  تضمین شده  سود  خود، 
سراغ  به  شرکتی  اگر  شرایطی  چنین  در 
کارش  می رفت،  نوآورانه  فعالیت های 
می شد.  تلقی  عجیب  حتی  یا  غیرضروری 
که  شرکت هایی  معدود  که  نماند  ناگفته  البته 
رفته اند،  نوآوری  سراغ  به  شرایط  همین  در 
با  داشته اند.  بهتری  بسیار  رشد  و  عملکرد 
به  شرکت ها  بیشتر  اقبال  عدم  این،  وجود 

نوآوری کاما قابل درک بود.
شناختی  است!  کرده  تغییر  شرایط  این  اما 
و  کشور  اقتصادی  وضعیت  از  مختصر 
پی بردن  برای  جهانی  اقتصاد  تحول  روند 
دولت  است.  کافی  اساسی  تغییر  این  به 
نفتی  درآمدهای  گذشته  همچون  نمی تواند 
سرمایه گذاری های  و  عمرانی  طرح های  به  را 
از  عمده ای  بخش  کند.  سرازیر  توسعه ای 
هزینه های  و  یارانه  تامین  صرف  نفت  درآمد 
در  دولت  و  می شود  دولت  فربه  بدنه  فزاینده 

مشکات  دچار  عمومی  خدمات  مالی  تامین 
نمی تواند  دولت  شرایط  این  در  است.  فزاینده 
دست ودلبازانه  را  نفتی  درآمد  گذشته  همچون 
پایین  بهره وری  و  ناکارآمدی  جبران  صرف 
و  نیمه دولتی  دولتی،  اقتصادی  بنگاه های 
که  کنیم  فرض  اگر  کند. حتی  حتی خصوصی 
جریان درآمدهای نفتی تداوم داشته باشد )که 
می دهد(،  نشان  را  این  خاف  فراوانی  شواهد 
دولت چاره ای جز کوچک سازی خود و تسهیل 
خصوصی  بخش  نفع  به  کسب وکار  فضای 
بیش  اشتغال  و  رشد  ایجاد  پس،  زین  ندارد. 
بر عهده بخش خصوصی  دیگری  زمان  از هر 
افزایش  معنای  به  الجرم  امر  این  بود.  خواهد 
آن  بر  گواه  هم  جهانی  تجربه  است.  رقابت 
نوآوری  به  نیاز  رقابتی،  فضای  در  که  است 
برای افزایش کارآیی و ایجاد فرصت های رشد 

یافت. افزایش خواهد 
ایران،  اقتصاد  داخلی  تحوالت  از  جدای  اما 
که  داده  رخ  جهانی  سطح  در  بزرگی  تغییرات 
بازار ایران را نیز متاثر کرده است. این تغییرات 
رقابت  و  صنعت  ماهیت  و  قواعد  شده  باعث 
مبتنی  کسب وکارهای  شود.  متحول  به شدت 
نفت(  )همچون  طبیعی  منابع  به  دسترسی  بر 
پول سازترین  در صدر  را  خود  جایگاه  به تدریج 
صنایع  بیشتر  داده اند.  دست  از  شرکت ها 
و  کرده اند  پیدا  فناوری بنیان  و  دانشی   ماهیت 
شرکت های نوآور جای شرکت های منبع پایه و 
نفتی را گرفته اند. عرضه محصوالت و خدمات 
به  بی سابقه ای  شتاب  جدید  فناوری های  و 
بسیار  خدمات  و  است. محصوالت  گرفته  خود 
جای  و  می شوند  منسوخ  گذشته  از  سریع تر 
نوآورانه تر  خدمات  و  محصوالت  به  را  خود 
به  محدود  فقط  بزرگ  تحول  این  می دهند. 
صنایع پیشرفته نیست و کم وبیش همه صنایع 

را تحت تاثیر قرار داده است. 
اقتصاد  در  بنیادین  تحول  این  نتیجه  در 
جهانی، سهم فزاینده ای از ارزش افزوده صنایع 
خودشان  که  می گیرد  تعلق  شرکت هایی  به 

خالق دانش و فناوری نوین و پیشران نوآوری 
که  است  این  حرف  این  دیگر  معنای  هستند. 
تجهیزات  و  فناوری  دانش،  به  که  آنهایی 
دیگران وابسته هستند، شاهد کاهش تدریجی 
خواهند  و  بوده   خود  فعالیت های  سود  حاشیه 
بود. در این شرایط، آن دسته از صنایع تولیدی 
دانش  و  تجهیزات  به  کاما  که  هم  کشور 
معرض  در  هستند،  وابسته  خارجی  طراحی 
از  بازار خیلی سریع تر  نیاز  خطر قرار گرفته اند. 
بهبود  منتظر  مشتریان  و  می کند  تغییر  گذشته 
خدمات  و  محصوالت  شتابان  و  زود  به  زود 
هستند. اما بدون نوآوری و دسترسی به دانش 
تغییرات  این  اعمال  امکان  مربوطه،  فناوری  و 
مشتریان  انتظار  مورد  زمانی  بازه  در  دست کم 
وجود ندارد. به همین علت، بیشتر کارگاه های 
کشور  خدماتی  شرکت های  حتی  و  صنعتی 
به  رو  شرایط شان  و  می کنند  تقا  بقا  برای 

نیست. رشد و پیشرفت 
پرفروش ترین  فهرست  صدر  در  هنوز  اگرچه 
منبع پایه  بنگاه های  نام  ایرانی،  شرکت های 
اما  می خورد.  چشم  به  پتروشیمیایی  و  نفتی 
جدید  نسل  و  پایید  نخواهد  دیری  حضور  این 
در  را  آنها  جای  به زودی  ایرانی  شرکت های 
نسل  تفاوت  گرفت.  خواهند  فهرست  صدر 
گذشتگان،  با  ایرانی  پیشتاز  شرکت های  جدید 
این  آنهاست.  نوآورانه  و  دانشی  ماهیت 
شرکت ها برای بقا به نوآوری آن هم به صورت 

دارند. نیاز  پیوسته  نظام مند و 
بنابراین اگر زین پس مدیری گفت که »این 
موفقی  کسب وکار  که  سال هاست  شرکت 
داشته  نوآوری  مدیر  نه  هم  امروز  تا  و  دارد 
گفت  پاسخ  در  باید  نوآوری«  فرآیند  نه  و 
تعمیم  اما  بوده  درست  گذشته  در  گزاره  این 
در  آن هم  آینده،  به  گذشته  پیش فرض های 
کاری  گرفته،  سرعت  تحوالت  که  روزگاری 
خواهد  ناگواری  پیامدهای  و  است  اشتباه 

داشت.
ادامه دارد...
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صنعـت مـد امـروزه بـدل بـه بخـش بزرگی 
از عرصـه کسـب و کار شـده اسـت. گـردش 
حجـم وسـیعی از پـول در ایـن صنعـت عاوه 
بـر افزایـش میـزان تولیـد برندهـای قدیمـی 
سـرمایه گذارهای  و  کارآفرینـان  از  برخـی 
جدیـد را نیـز بـه سـوی خـود کشـانده اسـت. 
بـا این حـال نبایـد صرفا بـه دلیل سـودآوری 
وارد ایـن صنعـت شـد. در حقیقـت آگاهـی از 
و  مـد  عرصـه  پیرامـون  مهـم  نـکات  برخـی 
پوشـاک بـه عنـوان پیش نیـاز ضروری اسـت.
هدایـت  زمینـه  ایـن  در  مهـم  نکتـه  یـک 
پرقـدرت  برندهـای  سـوی  از  مـد  صنعـت 
حکایـت  اینجـا  در  قـدرت  از  منظـور  اسـت. 
از هویـت خـاص دارد. در حقیقـت ایـن یـک 
اصـل فراگیر در کسـب و کار اسـت: برندهای 
بـه  برنـده هسـتند.  مشـخص،  هویـت  دارای 
نـام  مشـتریان  کـه  هنگامـی  ترتیـب  ایـن 
روی  بـر  را  خاصـی  برندهـای  لوگـوی  یـا 
صفحـه تلویزیـون یـا کامپیوترشـان مشـاهده 
می کننـد، تـا حـد زیـادی توانایـی پیش بینـی 
محتـوای تبلیغاتـی آنهـا را دارنـد. بسـیاری از 
ایـن برندهـای موفـق در طول زمـان متمادی 
سـاخته شـده اند. بـا ایـن حـال گـروه دیگری 
بسـیار  زمـان  مـدت  در  را  برندشـان  آنهـا  از 

سـاخته اند. سـرپا  اندکـی 
بی شـک داشـتن برنـد یکـی از ضرورت های 
وکار  کسـب  عرصه هـای  همـه  در  موفقیـت 
اسـت. بـر ایـن اسـاس شـرکت های فعـال در 
زمینـه مـد کـه هنوز در ایجـاد برند با مشـکل 

مواجـه انـد، بـه احتمال زیـاد سـرانجامی بهتر 
نخواهنـد  وکار  کسـب  دنیـای  از  حـذف  از 
داشـت. بنابرایـن اگـر بـه دنبال ایجاد کسـب 
بـه  توجـه  هسـتید،  مـد  زمینـه  در  وکاری 
برندسـازی نخسـتین هـدف شـما را تشـکیل 
در  اصلـی  ایـن حـال هـدف  بـا  داد.  خواهـد 
بـه  نیسـت.  برنـد  ایجـاد یـک  اینجـا صـرف 
سـوی  از  بایـد  شـما  برنـد  دیگـر،  عبـارت 

مخاطـب نیـز مـورد شناسـایی قـرار گیـرد.
امـروزه ایجـاد کسـب وکاری در عرصـه مد 
بـر پایـه تجـارت و فـروش صرف کاال بسـیار 
سـخت اسـت. در واقـع شـاید تـا همیـن چند 
دهـه پیـش چنیـن کاری بسـیار منطقـی بـه 
نظـر می رسـید. بـا این حـال در دنیـای امروز 
برندهـای  بـه  خوش تـری  روی  مشـتریان 
می دهنـد.  نشـان  هویـت  و  نـام  صاحـب 
و  محصـول  تولیـد  زمـان  دیگـر  عـاوه  بـه 
آن  طبیعـی  جایـگاه  یافتـن  بـرای  امیـدواری 
در سـبد خرید مشـتری به سـر رسـیده اسـت. 
در  محصـور  فقـط  مـدرن  دنیـای  البتـه 
ویژگی هـای بـد بـرای آغـاز یک کسـب وکار 
ابزارهـای  نیسـت. بـا پیشـرفت تکنولـوژی و 
ورود  از  سـرعت  بـه  مشـتریان  ارتباطـی، 
بـازار مطلـع می شـوند.  بـه  محصولـی جدیـد 
مزیـت  نخسـت  نـگاه  در  اگرچـه  امـر  ایـن 
در  امـا  می شـود،  محسـوب  عالـی  بسـیار 
صـورت عـدم آمادگـی برندتـان باعـث خلـق 
بـرای مشـتریان خواهـد شـد.  تجربـه منفـی 
بـه ایـن ترتیـب در همان گام نخسـت شـمار 

دسـت  از  را  مشـتریان تان  از  توجهـی  قابـل 
می دهیـد. دلیـل ایـن امـر نیـز واضـح اسـت: 
مشـتریان بـه طـور حیرت انگیـزی در تعامـل 
بـا یکدیگـر در شـبکه های اجتماعـی بـه سـر 

. نـد می بر
مزیـت اصلـی ایجـاد برندی قـوی در عرصه 
مـد کاهـش نیـاز بـه تمرکـز بسـیار زیـاد بـر 
حقیقـت  در  اسـت.  بازاریابـی  مقولـه  روی 
دنیـای مـد بـه طـور خـودکار برندهـای قوی 
را تقویـت می کنـد. بـه ایـن ترتیـب پـس از 
بـه  اسـت  کافـی  فقـط  قـوی  برنـدی  ایجـاد 
فکـر تولیـد محصـول مناسـب و خلـق تجربه 

باشـید. مشـتریان  بـرای  لذت بخـش  خریـد 
برنــدی  ایجــاد  بــه  توصیــه  بی تردیــد 
قــوی و دارای هویــت خــاص در عرصــه 
مقــام صحبــت  در  فقــط  پوشــاک  و  مــد 
ــد  ــل نیازمن ــگام عم ــه هن ــت و ب ــت اس راح
زمــان  قابل توجهــی  مقــدار  تخصیــص 
آنکــه  ویــژه  بــه  می باشــد.  تــاش  و 
بــه  هــم  وکاری  کســب  چنیــن  محیــط 
شــدت رقابتــی اســت. بــه همیــن دلیــل 
ــر روی  ــه ب ــر Divisa ک ــرکت هایی نظی ش
ــز  ــد تمرک ــه م ــه ای در عرص ــی حرف بازاریاب
ــوند.  ــداد می ش ــمند قلم ــیار ارزش ــد، بس دارن
در ادامــه ایــن مقالــه ســه توصیــه کاربــردی 
ــد  ــه م ــن کار در عرص ــام مهم تری ــرای انج ب
مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت. منظــور 
از ایــن کار مهــم نیــز ایجــاد برنــدی قــوی و 
ــازار اســت. ــگاه مناســب آن در ب ــن جای یافت
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مناسب جایگاه  اهمیت   -1
در نـگاه نخسـت، تاش برای کسـب رضایت 
تضمیـن  بـرای  مناسـبی  راهـکار  افـراد  همـه 
موفقیـت برندمـان در یافتـن جایـگاه ویـژه اش 
حـال  ایـن  بـا  می آیـد.  حسـاب  بـه  بـازار  در 
چنیـن کاری فقـط باعـث سـردرگمی برندمـان 
توجـه  دادن  دسـت  از  و  فعالیـت  هنـگام  بـه 
مشـتریان می شـود. بـر ایـن اسـاس بـه جـای 
پرداختـن بـه چنیـن پروژه هـای دور از واقعیتـی 
بهتـر اسـت در پـی یافتن ایـده ای کـه برندمان 
بازنمایـی می کنـد، باشـیم. در حقیقـت عرصـه 
کسـب وکار شـامل برندهـای مختلفـی اسـت. 
هـر کـدام از ایـن برندها نیـز بر روی مشـتریان 
سـرمایه گذاری  هـدف(  )مخاطب هـای  خاصـی 
تـاش  جـای  بـه  ترتیـب  ایـن  بـه  می کننـد. 
بیهـوده بـرای جلـب نظـر همگانـی بـه سـراغ 
مشـتریان مسـتعدتر می رونـد. بـر ایـن اسـاس 
پیـش از تـاش برای جـذب مشـتری و فروش 
محصـوالت بایـد شـناخت کاملـی از ارزش ها و 

ایده هـای اصلـی برندمـان داشـته باشـیم.

2- برندسازی از دل همکاری
تاثیرگـذاری«  »بازاریابـی  امـروزه  آنچـه 
زیـادی  بسـیار  محبوبیـت  می شـود،  خوانـده 
بازاریابـی  حقیقـت  در  دارد.  مـد  دنیـای  در 
بـه شـیوه تاثیرگـذاری بـه همـکاری بـا یـک 
بـه منظـور  یـا سـلبریتی  چهـره شناخته شـده 
افزایـش تاثیرگـذاری تبلیغـات و کمپین هـای 
اسـاس  ایـن  بـر  می شـود.  گفتـه  بازاریابـی 
سـلبریتی موردنظـر بـا اسـتفاده از محصوالت 
پسـتی  بارگـذاری  مـوارد  برخـی  در  و  شـما 
را  آن  محصول تـان  اسـتفاده  هنـگام  بـه 
ایـن  اگـر  می کنـد.  توصیـه  طرفدارانـش  بـه 
شـخصی  برنـدی  دارای  نیـز  خـود  سـلبریتی 
برندتـان  معرفـی  جهـت  در  شـما  کار  باشـد، 
خـاق  تولیدکننده هـای  از  یکـی  عنـوان  بـه 

شـد. خواهـد  راحت تـر  مـد  عرصـه  در 

3- تمرکزتـان را حفظ کنید
روی  بـر  تمرکـز  کـه  باشـید  داشـته  توجـه 
اهمیـت  آن  ایجـاد  از  پـس  برندمـان  هویـت 

باالیـی دارد. در حقیقـت نمی تـوان بـه طـور 
مـداوم هویـت برنـد را تغییـر داد. در حقیقـت 
و  تـاش  زمـان،  نیازمنـد صـرف  برندسـازی 
هزینـه قابل توجهـی اسـت. بـه همیـن خاطـر 
بایـد بـه طـور مـداوم از آن مراقبـت بـه عمل 
وکار  کسـب  از  مرحلـه ای  هـر  در  اگـر  آورد. 
سـختی  بـه  بعدهـا  کنیـد،  رهـا  را  برندتـان 
توانایـی ترمیـم صدمـه واردشـده را خواهیـد 

. شت ا د
بـا  مشـتریان  کـه  باشـید  داشـته  یـاد  بـه 
برخـی از برندهـا احسـاس آرامـش بیشـتری 
بـه دسـت می آورنـد. همیـن احسـاس آرامش 
باعـث ادامـه عاقـه و خریـد آنهـا از همـان 
برندهـا می شـود. بـه عنـوان یـک برنـد ایـن 
بـه  بایـد  دقیقـا همـان جایگاهـی اسـت کـه 
دنبـال تصاحـب در قلـب و ذهن مشـتری مان 
باشـیم. بـر همیـن اسـاس همیشـه بـه هنگام 
بازاریابـی و تبلیغـات، برندتـان را در اولویـت 

دهید. قـرار 
امروز فرصت  منبع: 
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 TURKISH FAIR TEXHUB IN NOVEMBER 

Texhub will be held in Turkey from No-
vember 7 to 9, 2018. This is a compre-
hensive business platform for exhibiting 

superior garment fabrics and accessories. The 
exhibition will see Turkish and foreign partic-
ipants, including well-known companies from 
the Chinese and the Indian textile industry, and 
many European participants, especially the UK.
Around 180 companies will exhibit their prod-
ucts. The event will provide significant oppor-
tunities for new business connections. Turkey 
imported 658 circular knitting machines in the 
first four months of 2018 – almost three times 
as many as in the first four months of 2017. 
The 658 circular knitting machines imported so 
far this year came from eight countries - three 

European countries and five countries in the 
Far East.
Turkey is one of the world›s leading manufactur-
ers of knitted fabrics. As Turkey’s textile exports 
grow, the country’s textile manufacturing compa-
nies will have to upgrade their machinery, parts 
and components, as well as the manufacturing 
processes. Turkish textile companies are also be-
ing encouraged to consider technical collabora-
tion with foreign partners.
There is a strong textile market in Turkey and 
a strong garment manufacturing market. Be-
cause of the small distances people choose to 
do both in the same place to save transport 
costs, and lots of mills now are also manufac-
turers.

English Sectionخبرنامه

tially a distributed electronic 
ledger that uses software al-
gorithms to record and con-
firm transactions with reliabil-
ity and anonymity. The record 
of events is shared between 
many parties and informa-
tion once entered cannot be 
altered, as the downstream 
chain reinforces upstream 
transactions. Autonomous 

land-based vehicles can also 
prove to be beneficial. These 
are air unmanned land-based 
vehicles that move without 
an on-board human pilot and 
can be operated autonomous-
ly (via on-board computers) 
on a predefined flight plan or 
can be controlled remotely. 
The most popular of all, In-
ternet of Things (IoT) enables 

devices to be connected and 
be remotely monitored or 
controlled. Next comes robots 
that automate, augment or 
assist human activities, auton-
omously or according to set 
instructions – often a comput-
er programme. Besides these, 
virtual reality (VR) and 3D 
printing is increasingly finding 
space in the apparel industry.
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 TECHNOLOGY AND ITS SLATED EXPANSE 
FOR APPAREL VALUE CHAIN 

Apparel value chain 
comprises of down-
stream functions (re-

tailing) managed in advanced 
economies and upstream 
functions (manufacturing) 
managed by least developed 
economies. Given the small 
and medium enterprise status 
of apparel manufacturing and 
mostly entrepreneurial ven-
tures, cheaper access to tech-
nology will be an incentive 
towards adoption by apparel 
manufacturing organisations, 
stresses Dr Prabir Jana, NIFT, 
Delhi. He says, for the first 
time, the developed and the 
developing worlds are creat-
ing, collaborating, commu-
nicating, and consuming on 
similar technology platforms, 
spurring global innovation. 
Of the 253 ‘unicorns’ tracked 
by CB Insights, 65 are from 
China, and 10 from India. In 
the global list, only three uni-
corn companies are related to 
clothing, while as many as 35 
are e-commerce related. Ap-
parel product development 
hasn’t still come to terms with 
the adoption of technology 
for process improvement.

Alluring advantages
As per Digital IQ survey by 
PwC, companies that are 
technology leaders in their 
industries are twice as likely 
to achieve rapid revenue and 
profit growth as the laggards. 
Originally seen as a tool large-
ly for improving efficiency – 
doing the same things better 
and more cheaply – techno-
logical innovations are now 
the fastest means of opening 
up new revenue streams and 
transforming traditional in-
dustries. Added to that, indi-
vidual technologies build on 
each other and amplifying 
each other’s effects, set the 
stage for ‘Industry 4.0’. While 
AI – an emerging technology – 
is the motive force behind ro-
bots, IoT is the key driver be-
hind cyber-physical systems 
transforming the factory floor 
into a co-working space with 
robots. Similarly, Augmented 
Reality (AR) will give a fillip 
to training and instruction-re-
lated functions and real time 
physiological data of humans 
will give fillip to simulation or 
digital twin technology and so 
on. The sky is the limit when 

one wants to opt for technol-
ogy in apparel value chain.
Artificial Intelligence algo-
rithms are capable of per-
forming tasks which nor-
mally would require human 
intelligence such as visual per-
ception, speech recognition, 
decision-making, and language 
translation. AI is an ‘umbrella’ 
concept that is made up of nu-
merous subfields such as ma-
chine learning, which focus on 
the development of programs 
that can teach themselves to 
learn, understand, reason, 
plan, and act (i.e., become 
more ‘intelligent’) when ex-
posed to new data in the right 
quantities. Augmented reality 
or the addition of information 
or visuals to the physical world, 
via graphics and/or audio over-
lay has the potential to im-
prove the user experience for 
a task or a product. This ‘aug-
mentation’ of the real world 
is achieved via supplemental 
devices that render and display 
the said information.
Moreover, another rapidly 
growing technology, block-
chain has been rapidly seep-
ing into industries. It is essen-
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BANGLADESH REMAINS 2ND LARGEST 
RMG EXPORTER

Bangladesh remains the 
second largest apparel 
exporter in the world, 

after China, according to the 
World Trade Organization 
(WTO) data. The data said that 
Bangladesh held on to its status 
in the world in FY 2017-18, ac-
counting for 6.5 percent share 
of the market.
In 2016, Bangladesh’s share of 
the global apparel market was 
6.4 percent. In 2017, Bangladesh 
exported garment items worth 
$29 billion. China remained the 
largest apparel supplier globally; 
the value of exported clothing 
items from China last year was 
$158 billion.

Vietnam exported $27 billion 
worth of garment products in 
2017 with its 5.9 percent market 
share, the WTO data said. India, 
with its garment exports of $18 
billion in 2017, ranked fourth. 
Turkey came fifth with a 3.3 per-
cent market share.
The WTO data also showed that 
in 2017 the top 10 exporting na-
tions’ share was 87.8 percent 
and the value was $457 billion.
Siddiqur Rahman, President of 
Bangladesh Garment Manufac-
turers and Exporters Associa-
tion (BGMEA), said, “We have a 
bright future in apparel business 
but we need to do a lot more 
homework. As much as 40 per-

cent of Bangladesh’s garment 
exports comprise value-added 
items, which fetch more money 
for exporters,” he added.
He explained about one factor 
that consolidated Bangladesh’s 
position in global apparel trade 
is its bulk order for value-added 
items in recent times.
“The buyers are coming here 
with the bulk of work orders as 
the country’s image has now 
brightened after the near-com-
pletion of factory remediation 
as per the recommendations 
by the Accord and Alliance,” he 
continued.
Almost all top clothing retailers 
like H&M, Walmart, JC Penney, 
Inditex, Zara, Gap, M&S, Uniqlo, 
C&A, Tesco, Hugo Boss and Adi-
das have been souring billions 
worth of garment items from 
Bangladesh every year.
Rising garment shipments to 
new and emerging Asian mar-
kets such as India, China, and Ja-
pan have also contributed to the 
higher earnings.
Finally, Rahman urged for im-
provements in roads and high-
ways, airport and seaport in Chit-
tagong for faster movement of 
goods and reducing the cost of 
doing business.
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 RIETER SALES UP 24 PERCENT IN FIRST HALF 
OF 2018 

 MAYER & CIE AWARDED FOR INNOVATION 
MANAGEMENT 

R ieter’s sales increased 24 per cent in 
the first half of 2018 compared to the 
previous year period. Order intake too 

went up by three per cent compared to the 
previous year period. Despite higher sales in 
the first half of 2018, Rieter achieved a lower 
EBIT margin. While earnings in the business 
group components developed positively, the 
business group machines and systems posted 
a decline in profitability. The EBIT margin was 
2.7 per cent.
Net profit was 2.1 per cent of sales. The equity 
ratio as of June 30, 2018, was 43.1 per cent. 
Rieter achieved strong 80 per cent increase 

in sales in Asia (not including China, India and 
Turkey). In particular, Uzbekistan, Bangladesh, 
Vietnam and Indonesia developed positively. A 
good level of sales was achieved in China, de-
spite a slight decline of one per cent. In India, 
sales fell by 36 per cent while demand for ma-
chinery improved significantly. In the first half 
of 2018, sales in Turkey increased by 19 per 
cent. In the north and south America region, 
sales increased by 39 per cent.
In some markets, Rieter customers are faced 
with rising interest rates, strong currency fluc-
tuations, commodity price volatility and politi-
cal uncertainties.

Albstadt-based circular knitting machine 
manufacturer Mayer & Cie. (MCT) has 
been named one of Germany’s most 

innovative SMEs for the second time. The 
company was awarded for its innovation man-
agement and success, the most well-known ex-
ample of which is currently their spinitsystems 
spinning and knitting technology.
A compact machine with the dimensions of a con-
ventional knitting machine, the technology com-
bines two previously separate processes, spinning 

and knitting. This saves a great deal of time, space 
and energy. Operating for over 100 years, Mayer 
& Cie has sold over 75,000 machines worldwide 
since its founding. The company invests 5 to 6 per 
cent of its turnover each year into research and 
development. Around 7 percent of the employ-
ees are engaged in development and construc-
tion. Mayer & Cie. keeps a close ear to the market 
– and not just with the sales and marketing staff 
in the headquarters in Albstadt, but also with 80 
representatives around the world.
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 A GATEWAY TO TECHNICAL TEXTILES 

Technotex was held in Mumbai, June 28 
to 29, 2018. This provides a common 
platform for interaction among stake-

holders from across the global technical tex-
tile value chain. The two-day conference and 
exhibition was attended by 350 delegates and 
over 7000 visitors.
Each year, Technotex attracts participants, vis-
itors and other key decision makers from a di-
verse section of the technical textile industry, 
with the aim to provide innovative solutions, 
identifying new business opportunities and 
create a congenial environment for growth.
The event showcased products from various 
sub-sectors of technical textiles such as agro-
tech, buildtech, clothtech, geotech, home-
tech, indutech, medtech, mobiltech, oeko-
tech, packtech, protech, sporttech, technical 

textiles equipment and machinery, raw mate-
rials and textile manufacturing services.
With participation from 39 countries, the event 
had a total of 168 exhibitors. The event also had 
participation from various states including Gu-
jarat, Telangana, Jharkhand and Chhattisgarh 
while Maharashtra was the host state.
The event provides a gateway to the tech-
nical textile arena and bridges the gap be-
tween buyers and sellers by facilitating B2B 
(Business-to-Business) and G2B (Govern-
ment-to-Business) meetings. This year, a total 
of 1160 B2B meetings and 51 G2B took place 
and 230 international buyers took part in re-
verse buyer-seller meets.
This year the theme was Technical Textiles: 
Transforming India, Building infrastructure for 
a New India.
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 US TARIFFS MAY TROUBLE FASHION
 RETAILERS 

US policy makers have 
put themselves in a fix 
with the imposition of 

duty on imported products. 
While clothing and footwear 
haven’t come under the duty 
radar but the scenario seems 
grim. Clothing accounts for 
about $35 billion of China’s 
annual exports to the US and 
footwear $15 billion, around 
10 per cent of the total, re-
veals Dylan Chu, China con-
sumer discretionary analyst, 
CLSA. The repercussions of the 
policy enactment may lead to 
shifting to some factories out-
side China to offset higher la-
bour costs.
Owing to rising wages, Chi-
nese manufacturing has been 
losing sheen and countries 
like Bangladesh are quick to 
grab the opportunity, thanks 
to zero-tariff access to Europe 
for its textiles, much like Viet-
nam. Other potential sources 
of supply include Cambodia, 
Indonesia, the Philippines and 
India. Africa is also develop-
ing its manufacturing base in 
Ethiopia, Kenya and countries 
in the north of the continent. 
However, the lion’s share still 
goes to China, which account-

ed for 36.4 per cent of global 
clothing exports in 2017, as 
per the WTO figures.
Cause for concern
Moving further afield means 
longer lead times. Vietnam 
might take the gains here as 
supplies can be trucked in 
from its northern neighbour.
In spite of this, it is estimated 
that the lead time for appar-
el would typically be 45 to 90 
days in Vietnam, compared to 
as little as 10 to 20 days in Chi-
na. Zara chain is able to get the 
hottest trends to consumers 
within weeks. That’s because 
the company makes about 60 
per cent of its products close 
to its headquarters, in Spain, 
Portugal and Morocco.

With such a challenging sce-
nario, consumers should be 
prepared to pay more for the 
latest looks. What’s more, 
having more fashion hits, and 
fewer misses, should mean 
less products being sold at a 
discount. That should mean 
more of a cushion to absorb 
higher duties. Now as con-
sumers are used to cheaper 
clothing, the task in hand is to 
push the extra costs further 
down the supply chain, forcing 
manufacturers to share some 
of the pain, which wouldn’t 
be easy either. For now, retail-
ers hope that speed to market 
wins, and consumers prioritise 
latest colour or style over the 
bargain basement.
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 INTERTEXTILE SHANGHAI TO OPEN ON
 SEPTEMBER 27 

Intertextile Shanghai Apparel Fabrics will be 
held from September 27 to 29. Intertextile 
Shanghai Apparel Fabrics is a comprehen-

sive platform to showcase supreme appar-
el fabrics and accessories. The event will see 
4,000-plus suppliers and more than 70,000 
trade buyers. The earlier date for the indus-
try’s largest trade event is attracting many of 
the biggest apparel fabrics and accessories 
back to the 2018 edition.
Birla, DuPont, Hyosung, Invista and Lenzing 
will have Group Pavilions. As the most com-
prehensive sourcing platform in the industry, 
the fair’s product groups include cotton, wool, 
manmade, silk, linen / ramie, denim and knit-
ted fabrics, as well as lace and embroidery, 
fibers and yarns, garment and fashion acces-

sories, original pattern designs, sustainability 
products and services and digital printing tech-
nologies. Application areas for these products 
include women’s wear, men’s wear, suitings, 
shirtings, casual wear, functional wear / sports-
wear, denim wear, lingerie and swimwear, chil-
dren’s wear and more.
Two international promotion bodies Cotton 
Council International and The Woolmark Com-
pany also return, as will global Chinese players 
Bros Eastern and Huafu Fashion. Among the 
many Japanese participants will be Komatsu 
Seiren and Stylem, while Dormeuil and Malhia 
Kent from France participate again this year. 
Intertextile Shanghai Apparel Fabrics will run 
concurrently with the CHIC and PH Value fairs 
this edition.
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* Intertextile Shanghai to open on September 27
- Intertextile Shanghai Apparel Fabrics will be held 
from September 27 to 29. Intertextile Shanghai 
Apparel Fabrics is a comprehensive platform to 
showcase supreme apparel fabrics and accesso-
ries. The event will see 4,000-plus suppliers and 
more than 70,000 trade buyers...page95

* US tariffs may trouble fashion retailers
- US policy makers have put themselves in a fix with 
the imposition of duty on imported products. While 
clothing and footwear haven’t come under the duty 
radar but the scenario seems grim...page94

* A gateway to technical textiles
- Technotex was held in Mumbai, June 28 to 29, 
2018. This provides a common platform for inter-
action among stakeholders from across the global 
technical textile value chain. The two-day confer-
ence and exhibition was attended by 350 delegates 
and over 7000 visitors...page93

* Rieter sales up 24 percent in first half of 2018
- Rieter’s sales increased 24 per cent in the 
first half of 2018 compared to the previous year 
period. Order intake too went up by three per 
cent compared to the previous year period. De-
spite higher sales in the first half of 2018, Rieter 
achieved a lower EBIT margin...page92

* Mayer & Cie awarded for innovation
management
- Albstadt-based circular knitting machine manu-
facturer Mayer & Cie. (MCT) has been named one 

of Germany’s most innovative SMEs for the second 
time. The company was awarded for its innovation 
management and success, the most well-known 
example of which is currently their spinitsystems 
spinning and knitting technology...page92

* Bangladesh remains 2nd largest RMG exporter
- Bangladesh remains the second largest apparel 
exporter in the world, after China, according to the 
World Trade Organization (WTO) data. The data said 
that Bangladesh held on to its status in the world in 
FY 2017-18, accounting for 6.5 percent share of the 
market...page91

* Technology and its slated expanse for apparel 
value chain
- Apparel value chain comprises of downstream func-
tions (retailing) managed in advanced economies and 
upstream functions (manufacturing) managed by least 
developed economies...page90

* Turkish fair Texhub in November
- Texhub will be held in Turkey from November 7 to 9, 
2018. This is a comprehensive business platform for 
exhibiting superior garment fabrics and accessories. 
The exhibition will see Turkish and foreign participants, 
including well-known companies from the Chinese and 
the Indian textile industry, and many European partici-
pants, especially the UK...page89
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