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پایـان  بـه  شـرایطی  در   1397 سـال 
ایـن  طـول  تمـام  در  تقریبـا  کـه  می رسـد 
مـردم  و  اقتصـادی  فعـاالن  عمـوم  سـال، 
دائمـی  سـردرگمی  و  بالتکلیفـی  یـک  در 
اقتصـادی و  فعـال  بردنـد و کمتـر  بـه سـر 
سـراغ  می تـوان  را  کسـب وکاری  صاحـب 
گرفـت کـه امسـال ولـو در حـد چنـد مـاه، 
باشـد.  رفتـه  پاییـن  گلویـش  از  خـوش  آب 
جـای تاسـف اسـت کـه یـک سـال بـه طور 
کامـل سـپری شـود ولـی بـه دلیـل بی ثباتی 
متغیرهـای اقتصـادی از جملـه قیمـت ارز و 
نیـز تغییـرات دائمـی سیاسـت های اقتصادی 
کشـور، فعـاالن اقتصـادِی بخـش خصوصی 
نتواننـد روال منطقـی و معقـول کسـب و کار 
خـود را طـی کننـد و دائما تن و بدنشـان در 
اضطـراب و نگرانـی از آینـده نامعلومـی کـه 

بلـرزد. می کشـد،  را  انتظارشـان 
تولیدکننـدگان  از  هیچیـک  تردیـد  بـی 
قضـا  از  کـه   97 سـال  ابتـدای  در  کشـور 
ایرانـی«  تحـت عنـوان »حمایـت از کاالی 
هـم  را  تصـورش  بـود،  شـده  نامگـذاری 
بـا دالر  کـه  را  ایـن سـال  کـه  نمی کردنـد 
5 هـزار تومانـی آغـاز کرده انـد، بـا دالر 18 
نهایتـا  و  برسـانند  نیمـه  بـه  تومانـی  هـزار 
بـا دالر 13 هـزار تومانـی بـه پایـان ببرنـد. 
ابتـدای  در  تولیدکننـدگان  از  یـک  هیـچ 
طـول  در  کـه  نمی کردنـد  تصـور  امسـال 
سـال بـرای تامیـن مـواد اولیـه و ملزومـات 

تولیـد ماه هـا پشـت درهـای سـامانه نیمـا و 
گمـرکات کشـور باقـی بماننـد و در نهایـت، 
دستشـان از تهیـه مـواد اولیـه کوتـاه بمانـد. 
صادرکننـدگان بخـش خصوصـی نیـز قطعـا 
نمی کردنـد  گمـان  هرگـز  سـال  ابتـدای  در 
متعـدد  بخشـنامه های  از  رگبـاری  بـا  کـه 
بـه جـای  و ضـد و نقیـض مواجـه شـده و 
دریافـت مشـوق، بـا خط و نشـان مسـئوالن 
بـرای بازگشـت ارز صادراتـی روبه رو شـوند. 
از  »حمایـت  سـال  در  اتفاقـات  ایـن  تمـام 

اسـت. داده  رخ  ایرانـی«  کاالی 
از  بعـد  کـرد  اذعـان  بایـد  متاسـفانه 
خـروج آمریـکا از توافـق برجـام در روز 19 
شـعارهایی  رغـم  بـه   1397 اردیبهشـت ماه 
کـه مبنـی بـر کم اهمیت بـودن ایـن تصمیم 
سـر داده شـده و همچنیـن با وجـود حمایت 
وعده هـای  و  توافـق  ایـن  از  اروپـا  لفظـی 
بـرای  اروپـا  اتحادیـه  خرمـِن  سـر  بعضـا 
راه انـدازی کانـال مالـی مسـتقل بـا عنـوان 
از آن  اقتصـاد کشـور  اینسـتکس،  یـا   SPV
عجیبـی  بی ثباتـی  و  تالطـم  گرفتـار  روز 
وضـوح  بـه  نیـز  کشـور  مسـئوالن  و  شـده 
ناتـوان  اقتصـاد  در  ثبـات  برقـراری  بـرای 
نشـان داده انـد. فعـاالن اقتصـادی و مـردم 
افزایـش  شـاهد  نابـاوری  کمـال  در  نیـز 
هـر  و  هسـتند  قیمت هـا  افسارگسـیخته 
روز سـلطان جدیـدی در زمینـه ارز، سـکه، 
... ظهـور  و  کاغـذ  مـرغ، خـودرو،  گوشـت، 

پیـروزی  سـالگی   40 در  و  می کنـد  پیـدا 
انقـالب اسـالمی، ظاهـرا نظام پادشـاهی به 

اسـت! بازگشـته  اقتصـاد  عرصـه 
لوایـح  بـه  ایـران  نپیوسـتن  یـا  پیوسـتن 
دیگـری  بالتکلیفـی  نیـز  پالرمـو  و   FATF
افتـاده  اقتصـاد کشـور  بـه جـان  شـده کـه 
ایـن  تکلیـف  کشـور  مسـئوالن  متاسـفانه  و 
موضـوع را بـا اعـالم نظـر مثبـت یـا منفـی 
قاطـع خـود روشـن نمی کننـد. نتیجـه اینکه 
مسـئله FATF هـم بـه عامل یا دسـتا ویزی 
بـرای افزایـش قیمت هـا و ایجاد نوسـان در 
متغیرهـای اقتصـادی تبدیـل شـده اسـت و 
ایـکاش مسـئوالن رده باالی کشـور تکلیف 
روشـن  امسـال  پایـان  تـا  را  موضـوع  ایـن 
ابهامـات  از  یکـی  حداقـل  تـا  می کردنـد 
فعـاالن اقتصـادی بـرای سـال آینده روشـن 

. می شـد
سـرمقاله ای  در  کـه  اسـت  تلـخ  بسـیار 
در  و  مجلـه  نـوروز  شـماره  بـرای  کـه 
می نویسـیم،  طبیعـت  شـکوفایی  آسـتانه 
و  امیدانـه  نـا  اینچنیـن  کـه  باشـیم  مجبـور 
واقعیـت  ولـی  بگوییـم  سـخن  پراضطـراب 
ایـن اسـت که بـا تـداوم ایـن شـرایط، هیچ 
چشـم انداز روشـنی بـرای سـال 1398 پیش 
روی فعـاالن اقتصـادی بخـش خصوصـی و 
عمـوم مردم نیسـت و متاسـفانه مسـئوالن و 
از  بعـد  نتوانسـتند  کشـور  تصمیم گیرنـدگان 
گذشـت یـک سـال، بـه راه حلـی گره گشـا و 
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تصمیمـی قطعـی بـرای حل مشـکل فعاالن 
اقتصـادی و تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان 

کشـور دسـت پیـدا کننـد.
در  بالتکلیفـی  و  بی ثباتـی  ایـن  قطعـا 
تدریـج  بـه  سیاسـت،  و  اقتصـاد  عرصـه 
جامعـه،  عمـوم  اقتصـادی  و  روانـی  امنیـت 
تولیدکننـدگان  تـا  گرفتـه  مـردم  عامـه  از 
و  بـرد  خواهـد  بیـن  از  را  صادرکننـدگان  و 
بـه  نهایتـا  را  اقتصـادی  فعـاالن  بسـا  چـه 
خـروج  و  کسـب و کار  کـردن  تعطیـل  فکـر 
سـرمایه های خـود از کشـور بیانـدازد. لذا در 
شـرایط فعلـی، رسـالت اصلـی حاکمیـت این 
اسـت کـه بـه نااطمینانی هـا و بی ثباتی هـای 
موجـود تـا حد امـکان پایان دهد و بـا ایجاد 
ثبـات در قوانیـن و مقـررات و بهبـود محیط 
کسـب و کار، آرامـش فکـری و روانـی را بـه 

برگردانـد.  مـردم  و  اقتصـادی  فعـاالن 
متاسـفانه رویـه و رویکـرد کلی مسـئوالن 
گویـا  کـه  می دهـد  نشـان  اینطـور  کشـور 
عنـان کار را بـه طـور کلـی رهـا کرده انـد یا 
متوجـه دشـواری وضعیت فعـاالن اقتصادی،  
صاحبـان کسـب و کار و مردم نیسـتند. شـاید 
هـم در پـس پـرده مسـائلی در جریان اسـت 
کـه مـا از آن بی خبریـم. امـا هرچـه هسـت 
وضـع فعلـی تـا ابـد قابـل تـداوم نیسـت و 
دیـر یا زود مسـئوالن کشـور ناگزیـر خواهند 
بـود تصمیمـی واقعـی و اساسـی و نـه صرفا 
کوتاه مـدت، بـرای عبـور از تنگناهـای فعلی 
هـم  را  خـود  تصمیمـات  هزینـه  و  بگیرنـد 
فرسایشـی  رونـد  ادامـه  وگرنـه  بپذیرنـد. 
کشـور،  اقتصـاد  افسارگسـیختگی  و  فعلـی 
بـه بی اعتمـادی عمومـی منجـر شـده و این 
ذهنیـت را تقویـت خواهـد کـرد که سـاختار 
سیاسـی و ارکان نظـام تصمیم گیـری کالن 
و  داده  دسـت  از  را  خـود  کارآمـدی  کشـور 
فعـاالن  اقتصـادی  مشـکالت  نمی تواننـد 

بدتـر  کننـد.  حـل  را  مـردم  و  اقتصـادی 
اینکـه ایـن تصور ایجاد شـود که مشـکالت 
بـرای  دسـتاویزی  بـه  کشـور  اقتصـادی 
جریانـات سیاسـی بـرای زمیـن زدن جریـان 
رقیـب تبدیـل شـده و عـده ای امید بسـته اند 
کـه با سـوار شـدن بـر مـوج افسارگسـیخته 
اقتصاد کشـور، کرسـی قدرت را در انتخابات 

سـال های آینـده بـه دسـت بیاورنـد.
سـری  یـک  کـه  نیسـت  تردیـدی  البتـه 
مسـئوالن  و  دولـت  اقدامـات  و  سیاسـت ها 
کشـور در سـال 97 به خصوص در خصوص 
راه اندازی سـامانه نیما و پیمان سـپاری ارزی 
و ... بـا هدف افزایـش شـفافیت و جلوگیری 
احتمالـی  سوءاسـتفاده های  و  ارز  خـروج  از 
صـورت گرفته و مسـئوالن کشـور هـم نیت 
خیـر دارنـد، امـا نبایـد ایـن اسـتنباط ایجـاد 
یقـه  صرفـا  محتـرم  مسـئوالن  کـه  شـود 
فعـاالن اقتصـادی شناسـنامه دار و ضعیف تـر 
اقتصـادی  بنگاه هـای  و  می گیرنـد  را 
نهادهـای  دولتـی و شـبه دولتی و همچنیـن 
حاکمیتـی کشـور از این حسابرسـی ها مبرا و 
مسـتثنی هسـتند. بی تردیـد در شـرایطی که 
سرنوشـت میلیاردهـا دالر ارز 4200 تومانـی 
کاالهـای  واردات  بـرای  سـال  اوایـل  کـه 
شـد،  داده  اختصـاص  عـده ای  بـه  اساسـی 
بـا  چـرا  نیسـت  معلـوم  و  نیسـت  مشـخص 
وجـود اختصـاص ارز بـا ایـن نـرخ، قیمـت 
بسـیاری از کاالهـا افسـار پـاره کرده اسـت، 
انتظـار از فعـاالن اقتصـادی و صادرکنندگان 
کوچـک و متوسـط بـرای اینکـه ارز حاصـل 
نرخـی  بـا  و  را دودسـتی  از صـادرات خـود 
نماینـد،  دولـت  تقدیـم  آزاد  بـازار  از  کمتـر 

انتظـاری گـزاف اسـت.
بـه هـر صـورت، اگـر بخواهیـم همچنـان 
در مـورد اتفاقـات سـال 1397 و آنچـه بـر 
فعـاالن اقتصـادی و جامعـه گذشـته صحبت 

کنیـم، قطعـا مثنـوی هفتاد مـن کاغذ خواهد 
شـد و چـه بهتـر کـه در آسـتانه عیـد نـوروز 
کام خواننـدگان گرامـی را بیـش از ایـن تلخ 
نکنیـم. امـروز کشـور عزیزمـان در شـرایط 
حسـاس و خطیـری قـرار دارد و ظرفیت هـا 
و پتانسـیل های عظیمـی از امکانـات، منابـع 
تحصیلکـرده،  و  جـوان  انسـانی  نیـروی  و 
انتظـار بهبـود شـرایط اقتصـادی و آینـده ای 
روشـن تر و مطمئـن تـر را می کشـند. منابـع 
و سـرمایه هنگفتـی توسـط بخـش خصوصی 
تولیـدی  واحدهـای  و  کارخانجـات  در 
کارگـران،  چشـم  و  شـده  سـرمایه گذاری 
کارمنـدان و خانوارهـای زیـادی بـه گردش 
اقتصـادی  بنگاه هـای  و  کارخانجـات  چـرخ 
اسـت. جوان هـای زیـادی بـا هـزاران امیـد 
و  شـده اند  فارغ التحصیـل  دانشـگاه ها  از 
دانشـجویان زیـادی هـم بـه امیـد سـاختن 
کشورشـان  و  خـود  بـرای  بهتـر  آینـده ای 
مشـغول تحصیـل هسـتند. ایـن پتانسـیل و 
کـه  می طلبـد  مسـئولینی  عظیـم،  سـرمایه 
و  باشـند  ازجان گذشـته  و  دلسـوز  دردمنـد، 
بـرای حـل مشـکالت موجـود و گره گشـایی 
از کار فعـاالن اقتصادی و مردم، شـب و روز 
خـود را نشناسـند؛ نـه اینکـه خدایی ناکـرده 
بخواهنـد بـا برخی اظهـارات و اسـتدالل ها، 
گرانی هـا و وضـع موجـود را توجیـه کـرده و 
شـرایط فعلـی را مشـکل خـوِد تولیدکنندگان 

و مـردم بداننـد. 
نـوروز  رسـیدن  فـرا  پایـان،  در 
همـه  بـه  پیشـاپیش  را   1398
گرامـی  هموطنـان  و  خواننـدگان 
در  امیدواریـم  و  گفتـه  تبریـک 
سـال جدیـد، شـاهد بهبود شـرایط 
اقتصـادی تمامـی فعـاالن اقتصادی، 
مـردم  و  کسـب وکار  صاحبـان 

باشـیم. عزیزمـان 

سرمقــالهخبرنامه
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خبرنامه

سازمان توسعه تجارت اعالم کرد که واردات 
صادرکنندگان  برای  رسما  اولویت دار  کاالهای 
حوزه  این  در  می توانند  آنها  و  شده  آغاز 
فعالیت خود را آغاز کنند. محمدرضا مودودی، 
ایران ضمن  تجارت  توسعه  سازمان  سرپرست 
کشور  صادراتی  بخش  درخواست  یادآوری 
براساس  گفت:  خود،  ارزی  تعهدات  رفع  برای 
موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت و با توجه 
تنظیم  ستاد  بازرگانی  کمیته  صورتجلسه  به 
بازار که یازدهم بهمن جاری ابالغ شد، انجام 
واردات در مقابل صادرات در سامانه های جامع 

تجارت و نیما امکان پذیر است.
مودودی گفت: صادرکنندگانی که می خواهند 
از ارز صادراتی خود برای رفع تعهد ارزی اقدام 
به  می توانند  کنند،  واردات  و  سفارش  ثبت  به 
تشخیص رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
کاالهای  واردات  به  نسبت  مربوطه،  استان 
دارای اولویت بدون رعایت سقف ارزشی اقدام 
ایران  تجارت  توسعه  سازمان  سرپرست  کنند. 
برای صادرکنندگان، پیشینه وارداتی را ضروری 

ندانست و گفت: ثبت سفارش هایی که کاال در 
گمرکات موجود و ارز آنها تامین شده است، با 
رعایت سقف و سابقه واردات ضروری نیست. 
و  معدن  صنعت،  سازمان های  کرد:  تصریح  او 
زمان  کوتاه ترین  در  موظفند  استان ها  تجارت 
تکلیف  تعیین  به  نسبت  ضابطه  این  اجرای  با 
اقدام  مربوطه  سازمان  در  موجود  پرونده های 

کنند.
و  صادرات  مقررات  دفتر  مودودی  گفته  به 
نیز  الکترونیک  تجارت  توسعه  مرکز  و  واردات 
می توانند با استفاده از داده ها و اطالعات قبض 

را  فرآیند  این  سیستمی  انجام  بارنامه،  و  انبار 
برنامه ریزی  طبق  کنند.  عملیاتی  و  امکان پذیر 
صورت گرفته صادرکنندگانی که قصد دارند به 
جای اجرای تعهدات ارزی حاصل از صادرات، 
باید  کنند  واردات  و  سفارش  ثبت  به  اقدام 
مجوز الزم را از رئیس سازمان صنعت، معدن 
وارد  و سپس  کرده  اخذ  استان خود  تجارت  و 

فرآیند اجرا شوند.
نرخ  در  که  تحوالتی  دنبال  به  است  گفتنی 
ارزهای خارجی در بازار ایران رخ داد و قیمت 
قابل توجهی  شکل  به  ماه  چند  طول  در  آنها 
برقراری  منظور  به  دولت  یافت،  افزایش 
از صادرات  ارز حاصل  بازگشت  تضمینی برای 
که  کرد  اعالم  و  صادر  را  دستورالعمل هایی 
باید  میزان صادراتشان  به  بسته  صادرکنندگان 
کشور  به  تعهدی  شکل  به  را  ارز  از  بخشی 
از  پس  و  رسما  ترتیب  این  به  بازگردانند. 
ابالغ این مجوز جدید، انجام واردات در مقابل 
صادرات در سامانه جامع تجارت و سامانه نیما 

امکان پذیر شد.

واردات در مقابل صادرات مجاز شد

جناب آقای مهندس محمد نیک پنجه

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

محترمتان صبر و شکیبائی مسئلت می نمایم. 

جمشید بصیری، صاحب امتیاز و مدیر مسئول

جناب آقای جمشید شفاعت طلب

آن  برای  و  نموده  تسلیت عرض  را  گرامیتان  پدر  درگذشت 
مرحوم علو درجات و آمرزش الهی و برای شما بزرگوار، خانواده 
متعال  خداوند  از  شکیبائی  و  صبر  بازماندگان،  و  محترمتان 

مسئلت می نمایم. 

جمشید بصیری، صاحب امتیاز و مدیر مسئول

4

ک
شا

پو
 و 

ی
اج

س
ت ن

نع
ص

 
29

8 
ره

ـــا
شمـ

 ،9
8 

ین
رد

رو
/ف

97
د 

فن
س

ا



مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت 
صنعت، معدن و تجارت گفت: با وجود مشکالت 
از  ارز،  نرخ  نوسانات  و  حوزه صنعت  در  فراوان 
نساجی  صنعت  تولید  تاکنون  امسال  ابتدای 
از  حوزه  این  در  صادرات  درصد،   ۶ پوشاک  و 
نظر وزن 37 درصد و از نظر ارزش 2۶ درصد 
افزایش داشت. مهندس افسانه محرابی سه شنبه 
مراسم گشایش  در  بهمن 1397  شب مورخ 9 
پوشاک  و  نساجی  صنعت  بین المللی  نمایشگاه 
بر  ارزی  دشوار  امسال شرایط  افزود:  در مشهد 
اقتصاد کشور حاکم است و وظیفه دولت تسهیل 
تولید  مسیر  کردن  هموار  و  کسب و کار  فضای 
تحریم های  داشت:  اظهار  وی  است.  تجارت  و 
معنا  این  به  هستند  دولبه  تیغه  مانند  اقتصادی 
که هم تهدید و هم فرصت برای رشد به شمار 
و ممنوعیت  تحریم کنونی  در شرایط  می روند، 
واردات پوشاک و منسوجات، صنعت نساجی و 
پوشاک کشور فرصت خوبی برای رشد دارد. وی 
گفت: همه تالش این وزارتخانه در حوزه صنعت 
اولیه و  مواد  تامین  نساجی، حل کردن مشکل 

به روزرسانی ماشین آالت است.
و  ارز  نرخ  افزایش  به  توجه  با  افزود:  محرابی 
مشکل کمبود نقدینگی، وزارت صنعت با سازمان 
برنامه و بودجه تفاهم نامه ای پیرامون تبصره 18 
قانون بودجه سال 97 منعقد کرد تا از محل آن 
بتوان کمبود نقدینگی فعاالن صنعت نساجی را 
جبران کرد. وی با بیان اینکه این تفاهم نامه در 
مرحله اجرا قرار گرفته است، اظهار داشت: بر این 
اساس تسهیالت بانکی در سه قالب سرمایه در 
گردش، نوسازی ماشین آالت و خط تولید و اتمام 
نساجی  صنعت  فعاالن  به  نیمه تمام  طرح های 
بانکی  بهره  که  می یابد  اختصاص  پوشاک  و 

توسعه یافته 14 درصد  مناطق  برای صنعتگران 
و مناطق کمترتوسعه یافته 12 درصد است. وی 
و  نساجی  همواره صنعت  قاچاق  مشکل  گفت: 
منظور  به همین  است،  کرده  تهدید  را  پوشاک 
رویکرد وزارتخانه کاهش قیمت تمام شده تولید 

و ارتقای کیفی محصوالت است.
تولیدات  کیفی  ارتقای  با  باید  افزود:  محرابی 
در  که  و چین  ترکیه  با کشورهای  سالم  رقابت 
حوزه پوشاک و منسوجات پیشرفت کرده اند، ایجاد 
کرد. وی نرخ بهره تسهیالت بانکی بیشتر از 9 
درصد را برای فعاالن صنعت نساجی و پوشاک 
توجیه ناپذیر دانست و گفت: وزارت صنعت درصدد 
گردش  در  سرمایه  تامین  خصوص  در  است، 
فعاالن اقتصادی حوزه نساجی از محل یارانه سود 
بانکی حداکثر 9 درصد،  بهره  نرخ  با  تسهیالت 
موافقت سازمان برنامه و بودجه را بگیرد. وی بیان 
کرد: پرداخت تسهیالت از محل تبصره 18 قانون 
بودجه و همچنین کمک مالی از محل یارانه سود 
تسهیالت می تواند مشکالت بسیاری را از دوش 

فعاالن صنعت نساجی و صنعت پوشاک بردارد.
عضو انجمن نساجی ایران نیز در این مراسم 

گفت: در سایه افزایش نرخ ارز طی سال جاری 
قاچاق پوشاک در کشور به حداقل رسید اما اگر 
به این مهم اکتفا کنیم و از توسعه صنعت نساجی 
غافل شویم، فرصت طالیی کنونی را از دست 
می دهیم. غالمعلی رخصت اظهار داشت: شرایط 
نساجی  و  پوشاک  صنعت  نجات  زمان  کنونی 
کشور است، در این زمان می توان با به روزرسانی 
اتصال  طریق  از  دانش  افزایش  ماشین آالت، 
الزم  ابزارهای  از  استفاده  دانشگاه،  به  صنعت 
تولید، سطح کیفی و کمی  ارتقای کیفی  برای 

این صنعت را در کشور ارتقا داد.
مدیر عامل شرکت تولیدی صنعتی پوشاک مهتا 
توس و عضو انجمن صنایع نساجی ایران گفت: 
فرصت کمی در اختیار داریم و اگر از این زمان 
برای به روزرسانی تولید و ارتقای کیفی پوشاک 
سایه  سرعت  به  نگیریم،  بهره  منسوجات  و 
قاچاق دوباره بر صنعت حاکم می شود. رخصت 
باتجربه  تولیدکنندگان  به  خواست  مسئوالن  از 
ارتقای  و  ماشین آالت  به روزرسانی  در  کارآمد  و 
سطح تولید کمک کنند تا بتوانند تولید باکیفیت و 
قابل رقابت با کاالهای مشابه خارجی داشته باشند.

تولید و صادرات در صنعت نساجی کشور افزایش یافت

خبرنامهخبرنامه

افتتاحیه نمایشگاه بین المللی نساجی مشهد، 97/11/9
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خبرنامه

و  پول  شورای   1397 بهمن   23 جلسه  در 
اعتبار که به ریاست عبدالناصر همتی، رئیس کل 
بانک مرکزی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد بانک 
سوءاستفاده  از  پیشگیری  جهت  در  و  مرکزی 
کاال  واردات  بابت  ارز  تأمین  و  تخصیص  از 
ارزی  تعهد  رفع  سامانه  راه اندازی  کشور،  به 
تصویب  به  مرکزی  بانک  توسط  واردکنندگان 
رسید. در این سامانه ایفای تعهد واردکنندگان 
ارزیابی  اعتبارسنجی  شاخص  یک  به عنوان 
می شود و اشخاص متخلف از دریافت خدمات 

تا زمان رفع تعهد ارزی محروم خواهند شد.
در  بانک مرکزی،  روابط عمومی  به گزارش 
کنندگان  سوءاستفاده  از  برخی  گذشته  سنوات 
پس از طی مراحل قانونی نسبت به تخصیص 
و تأمین ارز اقدام می کردند و در مقابل، مطابق 

نمی کردند.  وارد  به کشور  کاال  دریافتی  ارز  با 
منسجم  سامانه  یک  نبود  دلیل  به  طرفی  از 
واردکنندگان،  فعالیت های  ثبت  به منظور 
گذشته  عملکرد  به  بانک ها  دسترسی  امکان 

واردکنندگان فراهم نبود.
و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  همچنین 
برای  بازرگانی  کارت  که  بازرگانی  اتاق های 
اشخاص صادر می کنند نیز اطالعاتی در رابطه 
با عملکرد تجاری واردکنندگان نداشتند. اکنون 
با اجرای سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان، 
ایفای تعهد واردکنندگان به عنوان یک شاخص 
اعتبارسنجی از سوی بانک ها و وزارت صنعت، 
ارزیابی  سازمان ها  سایر  و  تجارت  و  معدن 
می شود و اشخاص متخلف از دریافت خدمات 

تا زمان رفع تعهد ارزی محروم می شوند.

بانک مرکزی اعالم کرده است این سامانه 
و  رانت  با  مبارزه  و  پیشگیری  راستای  در 
خواهد  را  فساد  گلوگاه های  از  یکی  فساد، 
مرکزی  بانک  اعالم  به  بنا  همچنین  بست، 
ارزیابی  عملکرد بانک ها نیز در این خصوص 
آنها  مشتریان  که  بانک هایی  با  و  خواهد شد 
داشته  ارزی  تعهد  ایفای  عدم  آمار  بیشترین 
مرکزی  بانک  شد.  خواهد  برخورد  نیز  باشند 
با دسترسی وزارت صنعت، معدن  اعالم کرد 
و تجارت به این سامانه امکان ثبت سفارش 
نشده  ایفا  تعهد  دارای  اشخاص  برای  جدید 
مالیاتی  امور  سازمان  داشت.  نخواهد  وجود 
با  ارز  گیرندگان  با  قانونی  برخورد  در  نیز 
به  را  الزم  اقدام  سامانه  این  به  دسترسی 

عمل خواهد آورد.

سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان راه اندازی می شود

و  صنایع  کمیسیون  سخنگوی  ملکی  ولی 
با  گفتگو  در  اسالمی  شورای  مجلس  معادن 
قاچاق  تاثیر  به  اشاره  با  ملت  خانه  خبرگزاری 
از  پوشاک  قاچاق  گفت:  پوشاک،  صنعت  بر 
صنعت  به  مهلکی  ضربه  ترکیه  و  چین  کشور 
نساجی و پوشاک وارد کرده است و بسیاری از 
این  در  فعال  و  برند  واحدهای نساجی صاحب 
حوزه به دلیل واردات بی رویه و قاچاق پوشاک 

به تعطیلی کشیده شده است. 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شهرها  از  بسیاری  در  افزود:  اسالمی  شورای 
و  برق  و  پرزرق  پاساژهای  ساخت  دلیل  به 
قیمت  -که  قاچاق  یا  وارداتی  پوشاک  فروش 
برای  زمینه  دارند-  پایینی  کیفیت  و  ارزان 
رفت.  بین  از  داخلی  پوشاک  رونق  و  فعالیت 

کاالی قاچاق به دلیل عدم پرداخت گمرکی و 
استفاده از برخی رانت ها ارزان تر از تولید داخلی 
است. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان 
نابودی  تهدید  با  داخلی  پوشاک  صنعت  اینکه 
روبه رو است، خاطرنشان کرد: اکثر کارخانه های 
قدیمی و برندهای جدید حوزه پوشاک به دلیل 
بی توجهی به قاچاق و واردات بی رویه تعطیل یا 

ورشکسته شده اند.
ملکی با بیان اینکه 300 هزار نفر در صنعت 
پوشاک و نساجی به صورت مستقیم مشغول 
امور  در  نیز  نفر  100 هزار  داد:  ادامه  هستند، 
مربوط به ماشین آالت در حال فعالیت هستند 
این  و در صورتی که به مشکالت موجود در 
آنان  بیکاری  احتمال  نشود  رسیدگی  صنعت 
افزایش پیدا می کند. وی تاکید کرد: اگرچه در 

نفر در صنعت پوشاک  حال حاضر 400 هزار 
و  بی رویه  واردات  از  اگر  اما  هستند  مشغول 
میزان  می شد،  جلوگیری  کاال  این  قاچاق 
نفر  میلیون  یک  به  صنعت  این  در  اشتغال 

می رسید.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
توسعه  برای  آزاد  مناطق  ظرفیت  به  اشاره  با 
برای  مناطق  این  شد:  یادآور  پوشاک،  صنعت 
رونق صادرات ایجاد شد تا با استفاده از برخی 
معافیت ها به جای واردات، صادرات توسعه پیدا 
این  از  یک  هیچ  که  است  حالی  در  این  کند 
کیش  در  مثال  طور  به  نشد؛  محقق  اهداف 
حتی  و  هستند  وارداتی  محصوالت  بیشتر 
کاالی  خرید  دنبال  به  نیز  داخلی  مسافران 

وارداتی و خارجی هستند.

ظرفیت اشتغال یک میلیون نفری در صنعت پوشاک وجود دارد
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نایـب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نسـاجی 
بـا اشـاره بـه جلسـه اخیـر  ایـران  و پوشـاک 
تولیدکننـدگان پوشـاک بـا حضـور فرمانـداری 
و اسـتاندار تهـران و مسـئوالن وزارت صنعـت 
در وزارت کشـور، اظهـار داشـت: در این جلسـه 
مـوارد متعددی برای اجرای شـدن طـرح مقابله 
بـا برندهـای محـرز پوشـاک قاچـاق در سـطح 
عرضـه مطرح شـد کـه در نهایت برخـورد الزم 
بـا ایـن موضـوع بـه اصنـاف و وزارت صنعـت 

شـد. واگذار 

بـه گزارش تسـنیم، بهرام شـهریاری با اعالم 
اینکـه بعـد از برگـزاری ایـن جلسـه، اصنـاف و 
وزارت صنعـت 4 روز مهلـت داشـتند تا تصمیم 
الزم را بـرای ممانعـت از فعالیت برندهای محرز 
پوشـاک قاچـاق انجـام دهنـد، افزود: متأسـفانه 
از آن تاریـخ بیـش از 12 روز گذشـته و وزارت 
صنعـت هیـچ اقدام عملـی را انجام نداده اسـت. 
ایـن عضـو اتحادیه تولیـد و صادرات نسـاجی و 
پوشـاک ایـران، تصریـح کـرد: به نظر می رسـد 
هیـچ اراده ای بـرای برخـورد با برندهـای محرز 

پوشـاک قاچـاق در کشـور نیسـت و آنهـا نیز از 
ایـن عـدم نظـارت اسـتفاده کـرده و بـه راحتی 
اجنـاس خـود را در بـازار به فروش می رسـانند.

دهقانی نیـا سـخنگوی سـتاد مبارزه بـا قاچاق 
کاال و ارز،  28 دی مـاه امسـال گفتـه بـود: بـا 
مربوطـه  اتحادیـه  و  وزارت صمـت  محوریـت 
انتهـای روز  تـا  آینـده یعنـی  ظـرف سـه روز 
کاالهـای 110  همـه  بهمن مـاه  اول  دوشـنبه 
فروشـگاه پوشـاک احصـا شـده توسـط سـتاد، 
جمـع آوری و تابلـوی آنها پایین کشـیده شـود.

چرا فعالیت 110 فروشگاه پوشاک قاچاق متوقف نشد؟

خبرنامهخبرنامه

با نزدیکی به ایام پایانی سال، بازارهای مختلفی همچون بازار پوشاک و پارچه با رونق 
کسب و کار مواجه می شود که به گفته رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان با وجود 
تامین نیاز بازار، تقاضا به دلیل رشد دو برابری قیمت ها افت کرده است. در روزهای 
پایانی سال ایرانی ها در کنار خانه تکانی به ظاهر خود نیز می رسند و خرید لباس نو جزئی 
از برنامه آنها محسوب می شود، نو نواری لباس به صورت سفارشی دوزی و دوخته شده 
نیاز به مواد مصرفی همچون پارچه دارد که ایرانی ها در کنار خرید لباس دوخته عالقه 
شدیدی به خرید پارچه و دوختن لباس سفارشی دارند. از این رو در ایام پایانی سال بازار 

پارچه یکی از بازارهایی است که رونق کسب و کار به خود می گیرد.
به گزارش ایسنا، در رابطه با بازار بنکداران و طاقه فروشان، امیر قدیمی نژاد 
روبه رو  با هیچ کمبودی  در حال حاضر  پارچه  بازار  اتحادیه گفت:  این  رئیس 
نیست و نیاز این بازار از طریق تولید داخلی و واردات رفع می شود. وی ادامه 
داد: در زمینه واردات پارچه در پی نوسانات نرخ ارز و سیاست گذاری های تجاری 
کشور، ممنوعیتی لحاظ نشد و واردات با دریافت ارز نیمایی و ارز آزاد به کشور 

انجام شد که نرخ ارز نیمایی و آزاد تفاوت چندانی با یکدیگر نداشت. 
رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان با تاکید بر اینکه بازار به دلیل رشد قیمت 
دالر طی سال جاری با تورم همراه شده است، خاطرنشان کرد: قیمت محصوالت 
در حال حاضر نسبت به مدت مشابه سال گذشته با وجود رشد سه برابری قیمت 
دالر در حدود دو برابر رشد داشته است و تجار برای ادامه حیات این صنف و 
کسب و کار چندین و چند ساله خود میزان سود فروش را به شدت کاهش داده  اند. 
قدیمی نژاد یادآور شد: تقاضا برای پارچه از سوی مردم در سال جاری نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته با افت همراه بوده و دلیل این امر افزایش هزینه های 

خانوار و کاهش قدرت خرید افراد است. وی در پاسخ به این سوال که متقاضیان 
به دنبال محصول وارداتی هستند یا تولید داخل، گفت: عموم مردم کیفیت و قیمت 
محصوالت را بررسی می کنند و آنچنان به دنبال نام برند و کشور تولیدکننده آن 
نیستند، اما ناگفته نماند که اگر محصول ایرانی با محصول مشابه وارداتی دارای یک 

کیفیت و مقرون به صرفه باشد، کاالی ایرانی را خریداری می کنند.
رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان با اشاره به کیفیت جهانی محصوالت 
و کشورهای  ایتالیا  ترکیه،  به کشورهای  ایرانی  یادآور شد: محصوالت  داخلی 
همسایه صادر می شود که متأسفانه به دلیل تأثیر تحریم ها، بازاریابی در بازارهای 

اروپایی به صورت امروزی و اقتصادی انجام نمی گیرد.

گرانی، تقاضای پارچه را کاهش داد

جناب آقای دکتر هوشنگ نصرتی
ریاست محترم دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه امیرکبیر

ضایعه درگذشت پدر بزرگوارتان را خدمت جنابعالی و خانواده 
محترمتان تسلیت عرض نموده و از ایزد منان برای آن مرحوم، 
رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت داریم. 

جمشید بصیری، صاحب امتیاز و مدیر مسئول
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خبرنامه

فناوری نانو در زمینه نساجی و پوشاک ضمن ارتقای کیفیت منسوجات 
نشست  راستا  همین  در  می شود.  نیز  تمام شده  قیمت  کاهش  به  منجر 
با همکاری ستاد  پوشاک  و  نساجی  در صنایع  نوآوری  اکوسیستم  توسعه 
توسعه فناوری نانو معاونت علمی برگزار شد. به گزارش مرکز ارتباطات و 
اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سعید سرکار دبیر 
ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی در این نشست گفت: کشور ما از بنیه 
علمی باالیی در فناوری نانو برخوردار است و آنچه در بازار وجود دارد مبتنی 
بر توانمندی های داخلی است. وی افزود: هیچ فناوری یا دانشی از خارج وارد 
نشده است. بر اساس راهبرد ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی تمام 
فرآیندها از آموزش تا تولید محصول عالوه بر پیوست اقتصادی، پیوست 

صادراتی نیز دارند.

سرکار شرکت های دانش بنیان را واسطه مناسبی بین دانشگاه و صنعت 
دانست و بیان کرد: شرکت های دانش بنیان ضمن آشنایی با ادبیات صنعت 
برآمده از بطن دانشگاه هستند و تحقیق و توسعه را درک می کنند بر همین 
اساس مانند کاتالیزور نیاز صنعت را مرتفع خواهند کرد. طیف عظیمی از 
فناوری نانو در صنعت نساجی و پوشاک وجود دارد که در این نشست تنها 

پنج نمونه آن مطرح می شود.
در ادامه این جلسه سعید جاللی قدیری دبیرکل اتحادیه تولید و صادرات 
نساجی و پوشاک ایران با تاکید بر فعالیت های این اتحادیه در حوزه تحقیق 
و توسعه، ارتباط با فن آوران و استارتاپ ها گفت: پتانسیل باالیی در صنعت 
نساجی وجود دارد که با راه اندازی کمیته کسب وکار نوآورانه برای افزایش 
ارتباط صنعتگران و دانش پژوهان فرصت سازی شده است. این کمیته عالوه 
بر رفع مشکالت فنی صنعت، محلی برای طرح معضالت و مطالبات این 

حوزه خواهد بود.
نوآوری در صنایع نساجی و  اکوسیستم  گفتنی است در نشست توسعه 
توانمندی های  نانویی،  تولیدکننده محصوالت  ایرانی  پنج شرکت  پوشاک 
آنتی باکتریال،  الیاف  را معرفی کردند. محصوالت معرفی شده شامل  خود 
خنک کننده و سالمتی بخش شرکت تهران زرنخ، پوشش های ایجادشده با 
فناوری پالسما شرکت بسافن، فناوری منسوجات هوشمند شرکت نانو ماد 
پارس، فناوری کاهش آالینده های پساب های رنگرزی و تکمیل شرکت 
گرم شونده  لباس های  تولید  در  الکترونیک  چاپ  فناوری  و  شریف  شمیم 

شرکت رویال توسعه بود.

استفاده از فناوری نانو قیمت تمام شده پوشاک را کاهش می دهد

طرح  اجرای  از  تهران  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
شناسه دار کردن پوشاک تولید داخل از سال آینده خبر داد. یداله صادقی 
بهمن  ارز که چهارشنبه 24  و  قاچاق کاال  با  مبارزه  در جلسه کمیسیون 
ماه برگزار شد، اظهار کرد: اجرای طرح جمع آوری برند های قاچاق پوشاک 
نیازمند برنامه زمان بندی شده و هدفمند است. به گزارش خبرنگاران جوان، 
از  شدند  موظف  جاری  سال  مهرماه  از  پوشاک  تولیدکنندگان  افزود:  وی 
طریق سامانه طراحی شده، شناسه مربوط به تولیدات خود را ثبت و در نهایت 

با دریافت کدرهگیری و شناسه به فروش پوشاک تولید خود اقدام کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: تعریف شناسه 
برای پوشاک که البته تنوع خیلی باالیی دارد، کمی دشوار است، اما قابلیت 
به  باید هزینه های مربوط  بیان کرد:  ادامه  اجرایی شدن دارد. صادقی در 
عرضه پوشاک قاچاق و برند های خارجی را برای واحد های صنفی متخلف 
افزایش دهیم تا فاقد صرفه اقتصادی باشد. رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان تهران تصریح کرد: راهبرد اساسی در سال آینده برای اجرای 
تولید  اجرای طرح شناسه دار کردن  قاچاق  پوشاک  با عرضه  مبارزه  طرح 

پوشاک است.

پوشاک تولید داخل از سال آینده شناسه دار می شود
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خبرنامهخبرنامه

خود  جدید  دستورالعمل  در  مرکزی  بانک 
ارز  که  صادرکنندگانی  برای  را  تسهیالتی 
در  کرده اند،  اقتصاد  چرخه  وارد  را  بیشتری 
روزهای  در  مرکزی  بانک  است.  گرفته  نظر 
ارز  بازگشت  برای  را  جدیدی  شرایط  گذشته 
نظر  در  صادرکنندگان  صادرات  از  حاصل 
که  صادرکنندگانی  آن،  اساس  بر  که  گرفته 
بازگردانند،  اقتصاد  چرخه  به  را  بیشتری  ارز 
بانک  توسط  که  مزایایی  از  می توانند  بیشتر 

مرکزی در نظر گرفته شده استفاده کنند.
مرکزی  بانک  مقامات  دیگر،  سوی  از 
این  اجرای  با  که  کرده اند  پیش بینی 
به  ارز  دالر  میلیارد   1.7 جدید،  دستورالعمل 
چرخه اقتصاد کشور بازخواهد گشت. بر اساس 
صادرکنندگان  مرکزی،  بانک  جدید  بخشنامه 
شده اند  تقسیم بندی  مختلف  دسته  چهار  به 
عملکرد  با  صادرکنندگان  آن،  اساس  بر  که 
بازگشت ارز بیش از ۶0 درصد، بین 30 تا ۶0 
درصد منوط به تفاهم با بانک مرکزی، کمتر 
بازگشت  بدون  و صادرکنندگان  درصد   40 از 

ارز حاصل از صادرات تقسیم بندی شده اند.

عملکرد بیش از ۶0 درصد
مرکزی،  بانک  جدید  تصمیم  اساس  بر 
بیش  که  صادرکنندگانی  یعنی  نخست  دسته 
خود  صادرات  از  حاصل  ارز  از  درصد   ۶0 از 
در صورت  بازگردانده اند،  اقتصاد  چرخه  به  را 
ارز  می توانند  دالر  میلیون  یک  زیر  صادرات 
خود را به صورت حواله یا نقدی به صرافی ها 
غیر  یا  خود  واردات  برای  آن  از  یا  بفروشند 
صادرات  صورت  در  افراد  این  کنند.  استفاده 
بین یک تا سه میلیون دالر می توانند تا سقف 
1.5 میلیون دالر را به صورت نقد یا حواله در 
را  خود  ارز  از  درصد   40 بفروشند،  صرافی ها 

برای  را  آن  مابقی  و  کرده  نیما  سامانه  وارد 
صادرات خود یا غیر استفاده کنند.

توسط  دالر  میلیون   10 تا  سه  صادرات 
فروش  به  منجر  می تواند  صادرکنندگان  این 
وارد  و  صرافی ها  در  ارز  دالر  میلیون  دو 
و  شود  نیما  سامانه  در  آن  درصد   40 کردن 
صادرکننده می تواند از مابقی آن برای واردات 
کند.  استفاده  غیر  یا  خود  صادرات  مقابل  در 
دالر  میلیون   10 از  بیش  که  صادرکنندگانی 
سقف  تا  می توانند  نیز  باشند،  داشته  صادرات 
چهار میلیون دالر را در صرافی ها بفروشند و 
ضمن واردکردن 70 درصد ارز صادراتی خود 
نیما، مابقی آن را برای واردات در  به سامانه 

مقابل صادرات خود یا غیر استفاده کنند.

عملکرد بین 30 تا ۶0 درصد
بانک  با  تفاهم  به  منوط  که  صادرکنندگانی 
را  خود  ارز  از  درصد   ۶0 تا   30 بین  مرکزی 
موارد  همه  بازگردانده اند،  اقتصاد  چرخه  به 
با  دارند،  قبلی  صادرکنندگان  به  نسبت  را 
سه  تا  یک  بین  صادرات  در  که  تفاوت  این 
به  را  خود  ارز  درصد   45 باید  دالر  میلیون 
نیما بیاورند، برای صادرات سه تا 10 میلیون 
را  خود  دالر  میلیون   1.5 می توانند  تنها  دالر 
در صرافی بفروشند و 55 درصد از آن را باید 
 10 باالی  صادرات  برای  و  بیاورند  نیما  به 
میلیون دالر می توانند تا دو میلیون دالر را در 
صرافی فروخته و باید 80 درصد از ارز حاصل 

از صادرات خود را در سامانه نیما بفروشند.

عملکرد کمتر از ۴0 درصد
ارز خود را به چرخه  این صادرکنندگان که 
اما عملکرد آن ها کمتر  اقتصاد وارد کرده اند، 
تصمیم  اساس  بر  است،  بوده  درصد   40 از 

قبلی  دستورالعمل  مانند  مرکزی  بانک  جدید 
میلیون  یک  از  کمتر  تا  که  می کنند  عمل 
دالر می توانند ارز خود را در صرافی بفروشند 
سه  تا  یک  بین  صادرات  صورت  در  باید  و 
میلیون   10 تا  سه  درصد،   50 دالر  میلیون 
دالر  میلیون   10 از  بیش  و  درصد   70 دالر 
نیما  سامانه  به  را  خود  ارز  از  درصد   90
شرایطی  هر  در  صادرکنندگان  این  بیاورند. 
ارز  از  دالر  میلیون  یک  فروش  امکان  تنها 
داشت.  خواهند  صرافی  در  را  خود  صادراتی 
ارز خود  از  این گروه می توانند  در عین حال 
غیر  یا  خود  مقابل صادرات  در  واردات  برای 

کنند. استفاده  نیز 

صادرکنندگان بدون بازگشت ارز
بانک مرکزی تاکید کرده است که این دسته 
از  ممکن  زمان  حداقل  در  صادرکنندگان  از 
بانک مرکزی به مراجع قضائی معرفی  سوی 
نیز  این  از  پیش  مرکزی  بانک  می شوند. 
صادرکنندگان  از  برخی  که  بود  کرده  اعالم 
بانک  پیگیری های  به  پاسخی  گونه  هیچ 
مرکزی نداده اند که لیست این صادرکنندگان 
تهیه شده و به زودی به مقامات قضائی ارائه 

می شود.
بانک مرکزی تالش کرده تا با این بخشنامه 
ارز  که  برای صادرکنندگانی  را  جدید، شرایط 
تسهیل  کرده اند،  اقتصاد  چرخه  وارد  را  خود 
البته بانک مرکزی اعتبار این مصوبه را  کند. 
تا پایان سال جاری عنوان کرده و تاکید کرده 
خود  قوت  به  مصوبات  سایر  مفاد  تمامی  که 
کرده  تاکید  همچنین  بانک  این  است.  باقی 
صورت  در  نخست،  گروه  صادرکنندگان  که 
نیاز به تخصیص و تأمین ارز در اولویت بانک 

مرکزی قرار خواهند داشت.

دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای صادرکنندگان
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دیدگــاه

بیوگرافی و معرفی سوابق و فعالیت ها
تاریخ  که  شهری  تهران؛  در   1370 سال  در 
و  هنر  سفیر  و  کرده  حفظ  امانت  به  را  ایران 
ناگفته های ایران در جهان است، من به همراه 
دوست، شریک و همراهم امیرکاظم نورمحمدی 
در نخستین سال های جوانی، اندیشه راه آینده 
محصول  و  ایران  برای  بزرگ  ارزشی  خلق  و 
ایرانی را در ذهن ساختیم و پس سه دهه تالش 
به امروز رسیدیم. رویکرد و مأموریت ما برای 

دهه چهارم خلق آینده به سبک تهران است.

صنعت  در  تجاري  نام هاي  اکثر  چرا 
محسوب  برند  ایران،  پوشاک 

نمی شوند؟
در ایران برندهای زیادی وجود ندارد، چراکه 
برندهای  سرمایه گذاری  و  ورود  دروازه   هنوز 
حقیقت،  در  است؛  باز  ایران  در  کشورها  دیگر 
کشورهایی که دارای تفکر استراتژیک هستند، 

توانسته اند فرهنگ خود را بر تن ما بپوشانند.

برند  به  نام تجاري  تبدیل یک  براي 
در صنعت پوشاک چه مسیري باید طی 
پیدا  تحقق  باید  الزاماتی  چه  و  شود 

کند؟
و  بینش  اندیشه،  ساختن  یعنی  برندسازی 
فقط  برند  مسیر،  یک  در  یکپارچه  فرهنگ 
ساختن  تنها  برند  بلکه  نیست  لوگو  طراحی 

مجموعه ای از رفتارهای یکپارچه است.

با توجه به ذائقه خرید مصرف کنندگان 
طبقات  و  دهک ها  نسبت  و  ایرانی 
اجتماعی در کشور، چه نوع استراتژي و 
مدلی براي برندسازي و تولید پوشاک 

در ایران، موفقیت آمیز خواهد بود؟
رفتار مصرف  بر  بررسی شده  نتایج  اساس  بر 
بازار  در  مالی  گردش  ایران،  شهرنشین  خانوار 
 40.000 حدود  ایران،  منسوجات  و  پوشاک 
مردم  تقاضا  از  نشان  که  است  تومان  میلیارد 
دارد. این عدد می گوید که ما باید به فکر عرضه 
هوشمندانه تر باشیم، چراکه خریدار نیازی دارد 
یقین،  به  و  بسازیم  تقاضا  آن  از  باید  ما  که 
سرمایه گذاری در بخش طراحی، فروشگاه های 
با  پوشاِک  صنعت  در  برندینگ  و  کاال  عرضه 

کیفیت، جزو استراتژی های مهم هستند.

پوشاک  صنعت  عمده  بخش  چرا 
یا  وارداتی  کاالي  با  نمی تواند  ایران 
داخل  در  مشکل  کند؟  رقابت  قاچاق 

صنعت پوشاک است یا بیرون از آن؟
برای موفق شدن باید ردپای افراد موفق را در 
سرزمین مان دنبال کنیم، اگر با نگاهی دقیق تر 
می شویم،  متوجه  ببینیم،  را  ایران  امروز  بازار 
محصوالتی  دور،  نه چندان  دهه های  به  نسبت 
در بازار عرضه می شوند که سال ها پیش حتی 

در تصور ما جایی نداشتند.
بردن  باال  تمایز،  ایجاد  دنبال  به  موفق  افراد 
برای  جدید  تجربه های  ساخت  و  کیفیت 

برندسازی، ساختن مجموعه ای از رفتارهای یکپارچه است
دکتر »شاهین فاطمی« مدیرعامل چرم درسا 

در مصاحبه با مجله »صنعت نساجی و پوشاک« مطرح کرد
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تولید  توانایی  دلیل  به همین  مخاطب هستند، 
محصوالتی را دارند که کیفیت و تمایز آن بازار 
است  حاضر  آنان  مخاطب  و  می کند  اشغال  را 
را  آنان  توانایی های  ارزش های تالش و  بهای 
بپردازد. ایران 130 سال تجربه نساجی دارد و 
فرهنگ  ریشه های  از  را  برندمان  می توانیم  ما 
کاالی  به  را  ایران  مردم  و  بسازیم  ایران مان 
استراتژی  همانند  کنیم.  عالقه مند  ایرانی 

فرهنگ سازی در کشور ترکیه.

در  قاچاق  یا  وارداتی  پوشاک  چرا 
فقط  مسئله  آیا  دارد؟  خریدار  کشور 
قیمت است یا مولفه هاي دیگر هم در 

این زمینه نقش دارند؟ 
خارجی،  کاالی  به  ایرانی  نگرش  دلیل  به 
پوشاک  خریدار  به  باالیی  گرایش  طبیعتا 
وارداتی وجود دارد و از سوی دیگر، سود باالی 
با  قاچاق  کاالهای  که  می شود  باعث  قاچاق 

جذابیت بیشتری در مراکز عرضه ارائه شوند.

داخل،  پوشاک  صنعت  ضعف  آیا 
باز  وارداتی  پوشاک  براي  را  میدان 
پوشاک  مزیت هاي  اینکه  یا  کرده؟ 
وارداتی، صنعت پوشاک داخلی را کنار 

زده است؟ 
دانش  به  را  داخلی  پوشاک  باید  هردو، 

برندینگ و طراحی جذاب تر مجهز نمود.

پوشاک  صنعت  فعاالن  از  گروهی 
معتقدند اگر واردات پوشاک به صورت 
عوارض  و  حقوق  پرداخت  با  و  قانونی 
مربوطه انجام شود، مشکلی براي رقابت 
این  در  جنابعالی  نظر  داشت.  نخواهند 
باره چیست و آیا صنعت پوشاک کشور 

می تواند با واردات قانونی رقابت کند؟ 
اشغال  همسایه  کشورهای  را  ایران  بازار 
کرده اند که نه فرهنگ ایرانی دارند و نه اینکه 
سبک زندگی ایرانی را به خوبی می شناسند، اما 

آنها را دوست  ایرانی  موفق هستند و مخاطب 
القای  با  توانستند  آن ها  اینکه  دلیل  به  دارد، 
فرهنگ خود، سود قابل توجهی از نیاز مخاطب 

ایرانی به سبک پوشش به دست آورند.
خارجی  برندهای  نیست.  قیمت  فقط  مسئله 
برای گرفتن سهم بازار بیشتر از بازار ایران، در 
هنر  ریشه های  از  جدید  تجربه های  خلق  پی 
و  تحقیق  از  استفاده  با  امروز  و  هستند  ایرانی 
از  توانسته اند،  ایرانی  مخاطب  بینش  بررسی 
نتیجه آن، تفکر ایرانی را تغییر دهند و فرهنگ 
خود را بر تن مردم سرزمین ما بپوشانند، ولی 
اگر جلوی قاچاق گرفته شود بدیهی است که 

رقابت سالم تری صورت خواهد گرفت.

از  حمایتی  اقدامات  و  سیاست ها 
و  تصمیم گیر  نهادهاي  و  دولت  جانب 
تصمیم ساز، چه نقشی در رونق صنعت 

پوشاک می تواند داشته باشد؟ 
به طور حتم در تمامی کشورهای توسعه یافته 
و یا در حال توسعه داشتن استراتژی بلندمدت 
در صنعت نساجی و پوشاک، تمرکز و حمایت 
برای سرمایه گذاری در این صنعت و استراتژی 
از  ملی  کاالی  خرید  جهت  در  فرهنگ سازی 

جمله حمایت های اصلی می تواند باشد.

ترکیه،  همچون  کشورهایی  در  چرا 
تولید  و...  ویتنام  پاکستان،  بنگالدش، 
در  ولی  دارد  رونق  پوشاک  و صادرات 

ایران نه؟       
اقتصاد  با  هستیم  کشوری  در  اینکه  برای 
خدمتتان  که  همانطور  که  است  بدیهی  نفتی. 
عرض کردم ارزش افزوده حاصل از تولید جزو 
بپذیریم  اگر  ولی  نمی باشد.  دولت  اولویت های 
یعنی:  پوشاک  بخش  در  سرمایه گذاری  که 
اقتصادی،  مثبت  تراز  افزایش  اشتغال،  افزایش 
تولید دانش صنعتی و تولید فرهنگ یک کشور؛ 
آنوقت متوجه می شویم چرا کشورهای در حال 
توسعه روی این بخش سرمایه گذاری می کنند.

با توجه به شهرت برند درسا در زمینه 
عرضه کاالهای لوکس و رده باال، بازار 
می تواند  جایگاهی  چه  لوکس  پوشاک 

در داخل کشور داشته باشد؟
و  مدرن  زندگی  سبک  درسا،  برند  رویکرد 
اصیل و همینطور ایجاد جایگاه فاخر در سطح 
بین الملل است. ماموریت ما سبک زندگی تهران 
آینده با حفظ اصالت ایرانی و چرم طبیعی است. 
لذا به نظر بنده یکی از استراتژی های پوشاک 
لوکس  و  کیفیت  با  کاالی  بخش  در  باید  ما 

جامعه باشد.

در حال حاضر چه رویکردها و مفاهیم 
پوشاک  برندسازي  حوزه  در  جدیدی 

جلب نظر می کند؟
پوشاک،  صنعت  امروز  مفاهیم  و  رویکردها 
است  ایرانی  اصالت  حفظ  و  زندگی  سبک 
جهان  اولین های  مانند  بتوانیم  باید  ما  و 
فرهنگ ایرانی را به جهان صادر کنیم؛ چراکه 
سریع ترین و قوی ترین راه توسعه ارتباطات یک 
کشور اشاعه دانش، فرهنگ و منش یک کشور 
است و لباس، مهم ترین ابزار برای نشان دادن 

هویت ملی و فرهنگی یک سرزمین است.

با توجه به توضیحات جنابعالی، آنچه 
که تحت عنوان trend  در حوزه تولید 
و فروش پوشاک جهان وجود دارد، چه 

جایگاه و نقشی دارد؟
در حقیقت ترند در دنیای مد به معنای سبک و 
روشی است که برای زمان حال، بر اساس بینش 
مخاطب و نیاز و آرزوی او خلق می شود. ناگفته 
نماند ترندهایی که هرساله توسط راهبران دنیای 
مد خلق می شوند، تنها خط مش سایر برندهاست 
و هرکدام، از ترند بر اساس دستورالعمل و هویت 

سازمانی خود استفاده می کنند.

قرار  مجله  اختیار  در  که  فرصتی  از 
دادید سپاسگزاریم.

دیدگاهخبرنامهدیدگاهخبرنامه
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دیدگاه

معرفی  ضمن  سوال،  اولین  عنوان  به 
احیانا  که  خوانندگانی  برای  خودتان 
آشنایی ندارند، از سوابق فعالیت خود در 
صنعت نساجی ایران و همچنین مدیریت 

در شرکت ندتکس صحبت بفرمایید.
فارغ التحصیل  افشاری  امیررضا  بنده 
تقریبا  هستم.  الکترونیک  و  برق  کارشناسی 

مشغول  نساجی  صنعت  در  که  است  سال   18
صنعت  این  احیای  برای  و  می باشم  خدمت  به 
توان  در  که  جایی  تا  ممکن،  وجه  بهترین  به 
با  سال ها  این  طول  در  می کنم.  تالش  دارم 
و  داشته  که  بین المللی  خوب  روابط  به  توجه 
دارم، توانسته ام با گذراندن پله های ترقی در این 

صنعت، به جایگاه فعلی دست پیدا کنم.

در حال حاضر، شرکت ندتکس در چه 
فعالیت  نساجی  صنعت  از  زمینه هایی 

می کند؟ 
که  است  دهه  یک  از  بیش  ندتکس  شرکت 
فعالیت خود را آغاز کرده و در زمینه خدمات مشاوره 
و بازرگانی نساجی و ماشین آالت نساجی فعالیت 
مدیریت  با  ندتکس  شرکت  که  تفاوتی  می کند. 
زمینه های  در  که  شرکت هایی  سایر  با  اینجانب، 
مشابه فعال هستند دارد این است که به صورت 
یا به اصطالح عامیانه داللی، کار را  واسطه گری 
انجام نمی دهد و به دنبال دریافت سفارشات بیش 
دریافت  یا  و  کاری  حیطه  از  خارج  و  ظرفیت  از 
ارائه  با آنچه که در حال حاضر  سفارشات مشابه 
به  نیست  حاضر  هیچگاه  یعنی  نیست.  می کند، 
قرارداد  طرف  که  شرکت هایی  و  برندها  از  غیر 
آنها بوده و نمایندگی آنها را عهده دار است، برند 
مشابه دیگری را در همان حوزه کاری، به مشتریان 
پیشنهاد دهد. خوشبختانه شرکت های خارجی که 
نمایندگی انحصاری آنها را بر عهده داریم، در این 
سال ها شناخت کافی از ما پیدا کرده اند و ما هم 

متقابال شناخت خوبی نسبت به آنها داریم. 
در مجموع، فعالیت شرکت ندتکس در زمینه ارائه 
ماشین آالت تولید نخ فرش ماشینی، ماشین آالت 
تولید کاالی خواب مثل لحاف، بالش، تشک )در 
ماشین آالت  و همچنین  نبافته(  منسوجات  حوزه 
می باشد  بافندگی(  بخش  )در  تکمیل  و  رنگرزی 
بهترین  از  کلکسیونی  انحصاری،  صورت  به  که 
سازنده های جهان در هر حیطه کاری را گرد هم 

آورده ایم.

ثبات نرخ ارز، الزمه بازگشت سرمایه گذاران خارجی
گفتگوی ماهنامه »صنعت نساجی و پوشاک« با مهندس »امیررضا افشاری« 

مدیرعامل شرکت »ندتکس«
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دیدگاهخبرنامه

وضعیت عمومی صنایع نساجی کشور 
را در مقطع فعلی چطور ارزیابی می کنید 

و آیا از شرایط موجود رضایت دارید؟
فعالیت  چرخه  و  روال  خوشبختانه  یا  متاسفانه 
نساجی  صنعت  جمله  از  ایران  در  صنایع  تمام 
به این صورت است که مانند یک کش کشیده 
برمی گردند.  به سر جای خود  دوباره  و  می شوند 
و این اتفاق برای تمام صنایع تکرار می شود. به 
فعالیتشان  مقطع  یک  شرکت ها  که  این صورت 
صعود پیدا کرده و در پیک منحنی سینوسی قرار 
نزولی  سیر  فعالیتشان  دیگر،  مقطع  در  می گیرد؛ 
گرفته و سقوط می کند. و مجددا از سقوطی که 
اتفاق افتاده، حرکت صعودی پیدا می کند ولی این 
صعود هیچوقت به میزان دفعه قبل نیست. همین 

حرکت نوسانی و سینوسی دائما اتفاق می افتد.
ذکر  کشور  نساجی  صنایع  وضعیت  تشریح  در 
این موضوع کافی است که بهمن ماه به مناسبت 
40 سالگی انقالب اسالمی تمام دستاوردهای این 
دوران در حوزه های مختلف صنعت، کشاورزی و 
نمایش درآمد، ولی  به  از طریق صدا و سیما   ...
متاسفانه هیچ برنامه ای در ارتباط با دستاوردهای 
صنعت نساجی در طول این 40 سال را مشاهده 
ابریشم  و  مخمل  کارخانجات  اینکه  و  نکردیم 
ده ها  و  قائمشهر  و  مازندران  نساجی  کاشان، 
کارخانه نساجی دیگر، چه سرنوشتی پیدا کردند، 

قابل نمایش و ارائه در قاب تصویر نبود. 

ابتدای  از  ارز  نرخ  چشمگیر  افزایش 
بر  تاثیراتی  چه  امروز  به  تا   97 سال 
مختلف  بخش های  و  نساجی  صنایع 

اقتصادی گذاشته است؟
حمایت  و  سرمایه گذاری  به  نیاز  صنعتی  هر 
طریق  از  نباید  حتما  دولت  حمایت  دارد.  دولت 
حمایت  این  بلکه  بیافتد  اتفاق  پول  پرداخت 
یا  واقعی  مالیاتی  معافیت  اختصاص  با  می تواند 
ارائه تسهیالت به تولیدکنندگان در حوزه واردات 
ماه گذشته که  متاسفانه در سه  باشد.   ... و  کاال 
بازار ارز ثانویه راه افتاده، من به عنوان یک شرکت 
همچنین  و  مشابه  شرکت های  تمام  و  بازرگانی 

اکثر تولیدکنندگان نتوانستند از ارز ثانویه و حتی 
در گزارشی شنیدم  کنند!  استفاده  رابعیه  و  ثالثیه 
صنعت خودروسازی کشور در مورد خودرو پراید 
پراید  هر  یعنی  می کند  استفاده   3535 قانون  از 
3535 دالر ارزبری دارد. حال اینکه قیمت نهایی 
آن با کدام نرخ دالر )از 4200 تومان تا 12 هزار 
تومان( قیمت گذاری می شود، بنده اطالعی ندارم 

و بازار گویای واقعیت موجود است. 
یک  واردات  با  کنید  مقایسه  را  شرایط  حال 
ماشین نساجی به کشور؛ یک ماشین نساجی که 
وارد کشور می شود قرار است در کشور جمهوری 
مردم  رفاه  و  اشتغال  تولید،  افزایش  به  اسالمی 
خودرو  صنعت  از  بیش  باید  قطعا  و  شود  منجر 
آن  روی  و  شود  برخوردار  دولتی  حمایت  از 
سرمایه گذاری صورت گیرد. به ویژه که با توجه 
به افزایش یکباره نرخ ارز، ارزش پول ملی کشور 
و  شده  یک سوم  جهان  رایج  ارزهای  به  نسبت 
حتی منابع و دستاوردهای تولیدی کشور، در حال 
انتقال به خارج از کشور است و کشورهای دیگر 
به راحتی به بازار ایران می آیند و انواع کاالهای 

نساجی را با قیمت نازل به تاراج می برند. 

آمریکا  تحریم های  مجدد  اعمال 
عملکرد  بر  را  تاثیری  چه  ایران،  علیه 
شرکت  جمله  از  نساجی  واحدهای  کلی 

ندتکس گذاشته یا خواهد گذاشت؟
لذا  کشور ما همیشه مورد تحریم ها بوده است. 
ما تحمیل  به  با تحریم هایی که  متناسب  باید  ما 
می شود، چارچوب های کاری خودمان را بر اساس 
یک سیستم مشخص طراحی نماییم. در این صورت 
است که در شرایط تحریم هم می توانیم به موفقیت 
دست پیدا کنیم. ولی اگر چارچوب نداشته باشیم 
و در چارچوبی که به اسم تحریم برایمان درست 
کرده اند، فقط بخواهیم عکس العمل نشان دهیم راه 
به جایی نخواهیم برد. ما در همین فضای تحریم 
هم می توانیم به توفیق دست پیدا کرده و در صنعت 
شفاف سازی  با  می توانیم  کنیم.  پیشرفت  نساجی 
کاری کنیم که شرکت های خارجی راحت تر با ما کار 
کنند. در حال حاضر، به دلیل تحریم های آمریکا باید 

اسامی و مشخصات سهامدار، ثبت کننده، مدیرعامل 
و اعضای هیئت مدیرِه هر شرکتی که می خواهیم 
با آن کار کنیم را ارائه نماییم و در صورتی که این 
اطالعات را ندهیم، کارمان به مشکل می خورد لذا 
بهتر است با شفاف سازی و بدون پنهان کاری عمل 

کنیم تا تحریم ها مانع فعالیت ما نشوند.

در نمایشگاه نساجی اخیر تهران، شاهد 
خارجی  شرکت های  مشارکت  که  بودیم 
شدیدا نسبت به دوره قبلی کاهش یافته 

بود. در این زمینه توضیح بفرمایید.
برنامه  یک  داشتن  کردم  عرض  که  همانطور 
مدون برای هر مجموعه با بیش از دو نفر پرسنل 
یک  برای  خارجی  شرکت های  است.  الزامی 
نمایشگاه هایی  چه  در  اینکه  و  خود  آینده  سال 
چه  نمایشگاه ها  این  از  هرکدام  و  کرده  شرکت 
و  برنامه ریزی کرده  دارد،  برایشان  دستاوردهایی 
طبیعتا  می کنند.  ارزیابی  هم  را  نیاز  مورد  هزینه 
نمایشگاه های  زمانی که چندین دوره متوالی در 
وعده های  که  می بینند  و  می کنند  شرکت  ایران 
مختلف  دالیل  به  قبلی  دوره های  در  مطرح شده 
از  نمی کنند،  پیدا  تحقق  و  نپوشیده  جامعه عمل 
ایران خرج  بودجه ای که می خواهند برای کشور 
کنند کم می کنند. در نمایشگاه نساجی سال های 
قالب  در  خارجی  شرکت های  حضور  شاهد  قبل 
پاویلون های  مختلف از ایتالیا، آلمان، سوئیس و ... 
بودیم و این موضوع نشان می داد که شرکت های 
خارجی و اروپایی نیز به پویا بودن صنعت نساجی 
شرکت ها  این  وقتی  ولی  بودند.  امیدوار  ایران 
و  قرارها  از  درصد   30 از  کمتر  که  می بینند 
وعده هایی که در سال قبل مطرح شده، عملیاتی 
برای  را  خود  زمان  می دهند  ترجیح  است  شده 
هایم تکستیل  نظیر   خارجی  مشابه  رویدادهای 
نسبت  اختالف  روز  دو  با  قضا  از  که  گوانگ جو 
بود،  شده  برگزار  امسال  ایرانتکس  نمایشگاه  به 

صرف نمایند.

خانگی  منسوجات  نمایشگاه   مورد  در 
خود  حضور  و  فرانکفورت  هایم تکستیل 
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دیدگاه

در این نمایشگاه توضیح دهید؟
بنده در نمایشگاه  هایم تکستیل فرانکفورت که 
8 تا 11 ژانویه 2019 برگزار شد حضور داشتم و 
4 مورد از شرکت هایی که ندتکس نمایندگی آنها 
را برعهده دارد نیز در این نمایشگاه غرفه داشتند 
آلمان  ماموت  به شرکت  می توانم  آنجمله  از  که 
در زمینه دوخت لحاف و تشک، نووو فنالند در 
زمینه تولید منسوج نبافته و الیی لحاف و تشک 
از  گلدوزی  دستگاه های  سازنده   ZSK و شرکت 

آلمان اشاره کنم. 
نمایشگاه  در  که  کنم  اشاره  نکته  این  به  باید 
 هایم تکستیل امسال، آن پویایی که در سال گذشته 
وجود داشت را ندیدم و به نظر من، عالوه بر مسائل 
و مشکالتی که اقتصاد کشور در داخل با آن مواجه 
است، یک سری مسائل و مشکالت نیز در اقتصاد 
برون مرزی وجود دارد و اصطالحا »آن توپ هم 
پنچر است.« من به اقتضای شرایط کاری، بیش از 
100 روز از سال را در کشورهایی به غیر از ایران 
شب را به روز می رسانم و آشکارا می بینم که آن 
جوامع هم دچار مشکالت اقتصادی هستند و این 

مشکالت فقط مختص کشور ما نیست.

در  ایرانی  بازدید شرکت های  و  حضور 
امسال  هایم تکستایل چه  نمایشگاه های 

تفاوتی با دوره های گذشته داشت؟ 
بتوانند  اینکه  برای  ایرانی  شرکت های 
از نمایشگاه های  بازدید  نمایندگان خود را برای 
خارجی اعزام کنند، بالطبع به سد بزرگی به نام 
اروپایی  کشورهای  به  سفر  برای  خصوصا  ویزا 
ریزش  به  مسئله  این  طبیعتا  و  برمی خورند 
بازدیدکنندگان ایرانی می انجامد که متاسفانه در 
از  بیشتر شده است.  این ریزش  شرایط تحریم، 
طرف دیگر، با توجه به کاهش ارزش پول ملی 
کشورمان در یکی دو سال اخیر، هزینه سفرهای 
می آید  در  گران  بسیار  ریال  حسب  بر  خارجی 
آن  صرفا  فعلی،  شرایط  در  من  خود  حتی  و 
که ضروری هستند  انجام می دهم  را  سفرهایی 
و اگر بتوانم سفری را از برنامه کاری خود حذف 

کنم، از آن صرف نظر خواهم کرد.

که  خارجی  شرکت های  مدیران 
در  هستید،  عهده دار  را  آنها  نمایندگی 
ارتباط با بازار ایران چه مواردی را مطرح 

می کنند؟
مدیران  کردم،  عرض  پیشتر  که  همانطور 
و  برنامه ها  می خواهند  خارجی  شرکت های 
آنها  به  ایرانی  طرف  جانب  از  که  وعده هایی 
ما  از  آنها  بنابراین  شود.  عملیاتی  می شود،  داده 
به خاطر تحقق نیافتن وعده ها گالیه مند هستند. 
البته ما هم گالیه متقابلی از شرکت های خارجی 
داریم و انتظار داریم از آنجایی که کشورمان در 
نیز  خارجی  طرف های  دارد،  قرار  تحریم  شرایط 
شرایط ما را درک کنند. با این حال، همینکه به 
با  ما  رفاقت  و  همکاری  موجود،  مشکالت  رغم 
این  نشان دهنده  دارد  تداوم  خارجی  طرف های 

است که امید به آینده ای بهتر وجود دارد.

نقشی  چه  کشور  مسئوالن  و  دولت 
فعاالن  شرایط  بهبود  در  می توانند 
اقتصادی و صاحبان کسب و کار ایفا کنند؟
ما  نیز  کشور  مسئوالن  خاطر  دغدغه   مطمئنا 
مردم هستیم و همانطور که امام خمینی فرمودند: 
مسئوالن هم از مردم هستند. بنابراین اگر دولت 
این  به  نیز  نظام  دلسوزان  و  محترم، سردمداران 
فرموده امام عمل کنند، فکر می کنم که شرایط 

خوبی را پیش رو داشته باشیم.

در  فعالیت  طوالنی  سالیان  طول  در 
صنعت نساجی ایران، دوره اوج فعالیت 
خود را در بازار ایران چه مقطعی می دانید 

و چه شرایطی در آن دوره حاکم بود؟
از  یکی  همواره  ایران  که  آنجایی  از 
بخش  است،  بوده  نفت  بزرگ  صادرکنندگان 
درآمدهای  به  متکی  کشور  اقتصاد  از  عمده ای 
نفتی و در واقع، متکی به درآمد ارزی است. این 
درآمد ارزی متناسب با نرخ ارز محاسبه شده و در 
بودجه های ساالنه توسط دولت و مجلس تصویب 
دوره  از  قبل  تا  می گیرد.  قرار  هزینه ها  مبنای  و 
دوره   4 مدت  به  تقریبا  جمهوری،  ریاست  نهم 

از  ارز صرف نظر  نرخ  به 1۶ سال،  نزدیک  یعنی 
اینکه رقم آن صحیح بود یا خیر، ثابت باقی مانده 
بود و همین موضوع باعث شد سرمایه گذاران با 
اطمینان خاطر در کشور سرمایه گذاری کنند. این 
در حالی است که در همین مقطع زمانی، اقتصاد 
من،  دید  از  که  بود  مواجه  تحریم هایی  با  کشور 

سنگین تر از تحریم های امروز بوده است. 
ثبات  دیگر شرایط  بار  اگر  فعلی،  مقطع  در  لذا 
نرخ ارز برقرار شود سرمایه گذاران خارجی بسیار 
کشور  در  می توانند  قبلی  دوره های  از  راحت تر 
سرمایه گذاری کنند. کما اینکه در 8 سال گذشته 
اکثر شرکت های اروپایی حتی در زمینه نساجی، 
در بازار ایران فعالیت داشتند و به نظر من، بر هم 
خوردن شرایط ثبات ارز باعث خروج این کشورها 

از اقتصاد کشور شد نه شرایط تحریم.

مجله  به  که  زمانی  از  تشکر  ضمن 
اختصاص دادید، هر نکته یا موضوعی که 

باقی مانده مطرح بفرمایید.
پوشاک  و  نساجی  صنعت  وزین  نشریه  از  من 
تشکر ویژه دارم. با توجه به اینکه آقای مهندس 
بصیری یکی از دلسوزان واقعی صنعت نساجی به 
می کنند،  فعالیت  نشریه  این  مدیرمسئول  عنوان 
نشریه  و  ایشان  از  دارم.  ارادت خاص  حضورشان 
اطالع رسانی  باید  که  هرکجا  که  می کنم  تشکر 
کنند، به صورت شفاف اطالع رسانی می نمایند و 
ناگفته ها در مقاالت  و  باید حرف ها  در جایی که 
کلیه  از  می زنند.  قلم  شود،  نوشته  سرمقاله ها  و 
مجموعه هیئت تحریریه، بازرگانی، کسب آگهی، 
طراحان، صفحه بندان و همه دست اندرکاران مجله 

صنعت نساجی و پوشاک نیز تشکر ویژه دارم.
نکته دیگر اینکه چند ماه قبل، انتخابات انجمن 
کش  از  بعد  و  افتاد  اتفاق  ایران  نساجی  صنایع 
انجمن  جدید  مدیره  هیئت  فراوان  قوس های  و 
در  که  بزرگی  نام های  به  توجه  با  گردید.  تعیین 
عزیزان  این  امیدوارم  گرفته اند،  قرار  کار  راس 
به  انحصارگرا  نه  و  یکپارچه  صورت  به  بتوانند 
این  در  قطعا  که  کنند  کمک  نساجی  صنعت 

صورت، همگان با آنها همسو خواهند شد.
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فرش  فروشندگان  صنف  اتحادیه  
اظهار  کاری خودش  در حوزه  ماشینی 

نظر کند نه بیشتر
اتحادیه صنف فروشندگان فرش  اخیرا رئیس 
ماشینی تهران طی مصاحبه ای عملکرد هایپرهای 
فرش را زیر سوال برده و مطالبی را عنوان نموده 
که کارشناسی نیست. بدیهی است هیچ اتحادیه 
یا سازمانی نباید در اموری که در آن تخصصی 
در خصوص  نظر  اظهار  نماید.  نظر  اظهار  ندارد 
هزینه های  هایپرها، تبلیغات، قیمت گذاری فرش 
صنف  اتحادیه  تخصص  و  وظایف  حیطه  در 
کدام  هر  و  نیست  ماشینی  فرش  فروشندگان 
متولی و سازوکار مریوط به خود را دارد. ضمن 
زنجیره ای  فروشگاه های  و  هایپر ها  اساسا   آنکه 
زنجیره ای  فروشگاه های  اتحادیه  پوشش  تحت 
هستند. بنابراین ضمن پاسخ به موارد مطروحه، 

توصیه می کنیم ایشان در حوزه کاری خودشان 
اظهار نظر نمایند تا مصرف کنندگان را با اظهارات 

غیرکارشناسی دچار گمراهی نکنند. 

تنها  نه  هایپرها  در   قیمت محصوالت 
بازار  از نرخ معمول  واقعی که پایین تر 

است
خرده فروشی  صنعت  اعتبار  فرش،  هایپر های 
فرش  بازار  توسعه  اصلی  عامل  و  ایران  فرش 
کشور هستند. چون  هایپرهای فرش، با دارا بودن 
یک فروشگاه چند هزار متری، تنوع بسیار باالیی 
را در این صنعت دارند و یک فروشگاه شکیل، 
ضابطه مند، با نیروهای آموزش دیده و محصوالتی 

با قیمت گذاری اصولی و صحیح هستند. 
غیرواقعی  را  قیمت  نمی توانند  هایپرها هرگز 
هستند.  ذره بین  زیر  بسیار  چراکه  کنند،  اعالم 

هرگز  دارند  هایپرها  از   مشتری ها  که  توقعاتی 
ندارند؛  کوچک  فروشگاه  یک  از  یا  اصناف  از 
هرچند که در اصناف هم قیمت ها، قیمت های 
مشتری  یک  که  انتظاری  اما  است،  صحیحی 
به  ضابطه مند،  و  بزرگ  فروشگاه  یک  از 
فروش  از  پس  خدمات  کیفیت،  قیمت،  لحاظ 
و حتی برخورد دارد، بسیار متفاوت و بیشتر از 
کوچک  فروشگاه  یک  از  که  است  چیزی  آن 
قیمت های  روی  هایپرها  طبیعتا  دارد.  انتظار 
آن ها  اینکه  دارند. ضمن  را  مراقبت الزم  خود 
توانسته اند با ارتباطات صحیحی که با بانک ها 
در زمینه تسهیل شرایط فروش دارند، زمینه را 
در  حتی شرکت  یا  اقساطی، چک  خرید  برای 
ایجاد  ایرانی  کاالی  خرید  قالب  در  طرح هایی 
ایرانی  محصوالت  مصرف کنندگان  به  و  کرده 
وام بدهند. تمامی این عوامل کمک های بسیار 

نقش و جایگاه هایپرها در بازار فرش ماشینی
مهندس »علی فرهی« نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران

اشاره
چندی پیش پایگاه خبری تحلیلی صنعت فرش 
آقای هادی  با  مصاحبه ای  فرش(،  )عصر  ایران 
پیرامون  ماشینی  فرش  اتحادیه  رئیس  کمالیان، 
مسائل صنعت فرش داشت. وی در این مصاحبه، 
نظارت  بدون  تبلیغات هایپرها،  که  کرد  عنوان 
به  است.  مشکل ساز  ماشینی،  فرش  اتحادیه 
فرهی  علی  مهندس  مصاحبه،  این  انتشار  دنبال 
را  جوابیه ای  فرش،  آقای  مجموعه  مدیرعامل 
در ارتباط با صحبت های آقای کمالیان تنظیم و 
نسخه ای از آن را برای مجله »صنعت نساجی و 
پوشاک« ارسال کرده که در ادامه به سمع و نظر 

خوانندگان گرامی می رسد:

دیدگاهخبرنامه
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زیادی به توسعه این بازار کرده و آن را به یک 
بازار قوی، قانونمند و علمی تبدیل کرده است. 
شما اگر بخواهید به یک  هایپر فرش مراجعه 
از شما سؤال  ابتدا  از همان  که  می بینید  کنید، 
برخوردها  شدید؟  آشنا  ما  با  چطور  می کنند: 
علمی و توسط نیروهای آموزش دیده است، از 
طرفی فضا به نحوی طراحی شده که باب میل 
و مناسب یک خانواده باشد؛ امکانات جانبی مثل 
پارکینگ و رستوران ها وجود دارند و همچنین در 
مکان یابی، مسیرهای اتوبانی و بدون ترافیک را 

انتخاب می کنند تا دسترسی ها راحت باشد. 

هایپرهای فرش، روی محصوالتشان 
گارانتی دارند

روی  شناخته شده،  تمام  هایپرهای  تقریبا 
فرش هایشان گارانتی دارند؛ در صورتی که گارانتی 
دادن روی فرش ماشینی، امر متداولی نیست و 
مشتری ها هم پیش ازاین، انتظاری برای گارانتی 
گرفتن روی فرش نداشتند. اگر مواردی به لحاظ 
کمبود کیفی در محصوالت باشد، به تولیدکننده 
یک  هایپر،  اعتبار  چراکه  می شود،  داده  عودت 

بزرگ ترین سرمایه  هایپر است. 
سودی  نه تنها  هایپرها  اخیر   سال  چند  در 
نکرده اند، بلکه گاهی حتی زیان هم داده اند، اما 
در مقابل توانسته اند برندینگ خوبی ایجاد کنند. 
در چند سال ابتدایی، سود و درآمد خود را حذف 
کرده و در مقابل توسعه و معرفی برندشان را به 

دست آورده اند. 

هایپرها، هزینه ها و تبلیغات خود را به 
صورت علمی مدیریت می کنند

هزینه های فروشگاه های زنجیره ای به نسبت 
اگر هزینه های یک  بله  نیست.  باال  فروششان 
نسبت  کلی،  به صورت  را  زنجیره ای  فروشگاه 
مقایسه  متری   200 یا   500 فروشگاه  یک  به 
کنید، باالتر است، اما هزینه را به نسبت فروش 
می سنجند و طبعا هزینه  یک کارخانه 100 هزار 
باالتر  متری  هزار   10 کارگاه  به  نسبت  متری 

هزار   100 کارخانه  آن  تولید  میزان  اما  است، 
متری هم باالتر است. 

اجاره  برای  را  بورس  مکان های  هایپرها 
در  کنند،  کمتری  هزینه  تا  نمی کنند  انتخاب 
ضمن  باالست.  تبلیغاتشان  هزینه های  مقابل 
می توانند  باال  خرید  حجم  واسطه  به  آنکه 
فرش را از تولیدکنندگان به قیمت مناسب تری 
پایین تر(.  درصد   10 )حدود  نمایند  خریداری 
با هزینه کمتر اجاره و قیمت  بنابراین  هایپرها 
کوچکتر  مغازه داران  به  نسبت  پایین تر  خرید 
می توانند هزینه تبلیغات بیشتری داشته باشند. 

قیمت گذاری  مشمول  ماشینی  فرش 
نیست و نباید هم باشد

نیست  مردم  ضروری  کاالی  ماشینی  فرش 
ضمن آنکه این محصوالت تابع مد بوده و بر 
ارزش  محصول  برند  و  به کاررفته  هنر  اساس 
بیش  زمانی که عرضه کاالیی  دارند.  متفاوتی 
همیشه  عرضه کنندگان  است،  آن  تقاضای  از 
قیمت  بهترین  با  را  کاال  آن  می کنند  سعی 
عرضه کنند، بنابراین قیمت گذاری کاال صحیح 
فروشندگان  اتحادیه  طبعا  اینکه  نیست، ضمن 
فرش ماشینی نمی تواند قیمت گذاری کند، اگر 
باشد،  ماشینی  فرش  قیمت گذاری  بر  قرار  هم 
تولید  کارشناس  که  افرادی  توسط  است  الزم 
هستند انجام شود، مثل اتحادیه فرش ماشینی 
اما  ایران،  نساجی  صنایع  انجمن  یا  و  کاشان 
به هر صورت طرح این موضوع اساسا صحیح 
این محصول مشمول  قانون،  مطابق  و  نیست 

قیمت گذاری نمی باشد. 

کاالی  هیچ  نه  و  فرش  تبلیغات 
از  مجوز  دریافت  به  نیاز  دیگری، 

اتحادیه صنفی مربوطه ندارد
اتحادیه صنف فروشندگان فرش ماشینی تهران 
اعالم نموده که تبلیغات شهر با مجوز اتحادیه 
باشد این سخن غیرکارشناسی است و نمی دانم 
چرا این موضوع را گفته اند. شما فرض کنید چند 

برای دریافت مجوز،  ده هزار کارخانه، بخواهند 
به اتحادیه های صنفی مراجعه کنند! صدا و سیما 
شورای بازبینی دارد که بسیار نسبت به مسائل 
وزارت  همین طور  و  دارد  حساسیت  تبلیغاتی 
چاپی  امور  و  تبلیغاتی  بیلبوردهای  بر  فرهنگ 
مذهبی  هم  و  فنی  لحاظ  به  هم  دارد.  نظارت 

ایرادات بسیاری را وارد می کنند.

اینکه برخی از کسبه، جواز کسب خود 
را باطل می کنند ربطی به  هایپرها ندارد
جواز  کردن  باطل  گفت:  باید  زمینه  این  در 
کسب، فقط مختص صنف فرش ماشینی نبوده 
آن   علت  و  می شود  دیده  اصناف  همه  در  و 
هایپرها نیستند،  هایپرها بیش از آنکه بخواهند 
از بازار سهم بگیرند به آن اضافه کرده اند. این 
مسائل ناشی از کسادی بازار است و این نوسانات 
است،  حاکم  که  رکودی  و  بازار  در  اقتصادی 
و  تحریم ها  مملکت،  اقتصادی  شرایط  کنار  در 
مسائل متعدد باعث بروز مشکالت کسبه شده 
از  از 20 درصد  است. مطمئن هستم که بیش 
بازار را  هایپرها توسعه داده اند. طبق بررسی هایی 
ایجاد  داده ایم در هرکجا که  هایپرها  انجام  که 
شده اند با تبلیغات موثر و تسهیل شرایط فروش 
درصد   20 حداقل  را  کاال  آن  بازار  توانسته اند 
بزرگ کنند؛ در حالی که کمتر از آن سهم بازار 

حتی در تهران دارند. 

سخن پایانی
در پایان باید بگویم صنف فرش ماشینی، برای 
ما محترم هستند. کسانی که در این صنف کار 
می کنند، از کاسب های معتبر و محترم این صنف 
هستند اما شرایط اقتصادی کشور مناسب نیست لذا 
فعالیت اقتصادی را دشوار و رقابت را بیشتر نموده 
است اما نباید رقابت غیرحرفه ای و غیراخالقی باشد 
و با طرح موضوعات خالف واقع جایگاه اجتماعی و 
اخالق حرفه ای خود را زیر سوال ببریم بلکه باید 
به دنبال راهکارهای سازنده باشیم تا انشاء... بتوانیم 

این بحران ها را سپری کنیم.

دیدگاه
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به گزارش ماهنامه »صنعت نساجی و پوشاک«، نمایشگاه دوموتکس 
و  فرش  انواع  زمینه  در  جهان  پیشرو  رویداد  عنوان  به  هانوفر    2019
نمایشگاه  برگزار گردید.  امسال  ژانویه   14 تا   11 کفپوش ها، روزهای 
بزرگترین  عنوان  به  را  دوموتکس  اعتبار  و  شهرت  دیگر  بار  امسال 
عرصه  ترندهای  و  نوآوری ها  کسب و کارها،  برای  قطب  مهم ترین  و 
از  1400 غرفه گذار  از  بیش  رساند.  به منصه ظهور  و کفپوش،  فرش 
تا  رساندند  آلمان  هانوفر  شهر   به  را  خود  جهان  کشور   60 از  بیش 
درصد   90 تقریبا  کنند.  آغاز  را  موفقیت آمیزی  و  جدید  کاری  سال 
تصمیم سازان  و  تصمیم گیرندگان  را  نمایشگاه  مشارکت کنندگان  از 
حوزه فرش و کفپوش تشکیل می دادند و بازدیدکنندگان نیز در سطح 

داشتند.  قرار  از تخصص  باالیی 
دوموتکس  بازار،  در  تمرکز  و  اشباع شدگی  افزایش  دلیل  به  البته 
رساند.  ثبت  به  را  جزئی  کاهش  مشارکت کننده،  تعداد  نظر  از  امسال 
اگرچه جایگاه و موقعیت غرفه گذاران  انجام گرفته،  بررسی  بر اساس 
به  خرید  میزان  ولی  بوده،  نکرده  تغییری  قبلی  دوره  به  نسبت 
از  درصد   70 حدود  است.  داده  نشان  افزایش  بازدیدکننده  هر  ازای 
آمده  آلمان  مرزهای  از  خارج  از  امسال  دوموتکس  شرکت کنندگان 

نشان  را  رویداد  این  بین المللی  اعتبار  و  وجهه  وضوع  به  که  بودند 
مشارکت کنندگان  تعداد  بازدیدکنندگان،  کاری  زمینه  نظر  از  می دهد. 
ارقام  بود.  یافته  افزایش  خرده فروشی  و  عمده فروشی  بخش های  از 
طراحان  معمار،  مهندسان  مشارکت  افزایش  از  همچنین  ثبت شده 

داشت. حکایت  پیمانکاران  و  داخلی 
به  نمایشگاه  این  دوموتکس،  برگزاری  مدیره  هیئت  عضو  گفته  به 
بازارگاه  یک  عنوان  به  همواره  بین المللی  قوی  بعد  و  قدرت  دلیل 
می آید.  حساب  به  کفپوش  و  فرش  صنعت  فعاالن  برای  جهانی 
 2019 کاری  سال  برای  خوشبینانه  و  مثبت  چشم انداز  همچنین 
بر  تاییدی  مهر  بوده،  محسوس  نمایشگاه  سالن های  در  کامال  که 
نمایشگاه امسال می باشد. تولیدکنندگان و مشتریان در کنار معماران، 
با  شدن  شبکه  برای  جهان،  نقاط  تمام  از  بازار  فعاالن  و  طراحان 
تا فرصت های  یکدیگر، در نمایشگاه دوموتکس امسال گردهم آمدند 
همکاری و روابط کاری جدیدی را که پیشتر برایشان ممکن نبود را 
اصلی  تم  که  است  آنچیزی  تمام  مهم  موضوع  این  کنند.  پایه ریزی 
مدنظر   »CREATE’N’CONNECT« عنوان  با  امسال  نمایشگاه 

است. داشته 

حضور کمرنگ ایرانی ها در آوردگاه دوموتکس
نمایشگاه دوموتکس 2019  هانوفر به  نگاهی 

دوموتکس 2019
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دوموتکس 2019

یکی  که   )Framing Trends( قاب بندی  ترندهای  بخش 
به   9 سالن  در  بود  امسال  نمایشگاه  نویدبخش  بخش های  از 
به  دوموتکس  در  بار  دومین  برای  که  بخش  این  درآمد.  نمایش 
توسط  را  نوآورانه  محصوالت  از  جذابی  نمایش های  درآمده،  اجرا 
دید  معرض  در  دانشجویان  و  طراحان  هنرمندان،  تولیدکنندگان، 
عمدتا  بین المللی،  نقشه کشان  و  طراحان  معماران،  داد.  قرار  عموم 
دوموتکس  تپنده  قلب  عنوان  به   Framing Trends بخش  از 
عنوان  به  را  خود  جایگاه  توانسته  جدید  بخش  این  می کردند.  یاد 
و  بازدیدکنندگان  جذب  جهت  نمایشگاه  بخش های  موثرترین  یک 

کند. تثبیت  کاری  گفتگوهای  و  زنده  تعامالت  پایه ریزی 
یکی از موضوعات کلیدی ارائه شده در نمایشگاه شامل راهکارهایی 
بود.  مصرف کنندگان  به  کفپوش  و  فرش  انواع  دیجیتال  ارائه  برای 
که  بود  شده  ارائه  نمایشگاه  در  نوآورانه ای  نرم افزارهای  همچنین 
برای  را  نظر  مورد  کلکسیون های  و  طرح ها  انتخاب  و  جستجو  کار 
برای  را  جدیدی  گزینه های  حال،  عین  در  و  می کرد  آسان  مشتریان 
دیجیتال  شکل  به  محصوالت  فروش  و  ارائه  جهت  خرده فروشان 
فرش  دیجیتال  چاپ  موضوع  موارد،  این  بر  عالوه  می کرد.  فراهم 
نمایشگاه  در  صنعت،  این  در  نوظهور  روند  یک  عنوان  به  ماشینی 
افزایش  دهنده  نشان  که  بود  گذشته  ادوار  از  پررنگ تر  امسال 
فرش  تولید  جهت  تکنیک  این  سمت  به  تولیدکنندگان  گرایشات 

می باشد. ماشینی 
بـرای   2019 دوموتکـس  نمایشـگاه  کـرد  خاطرنشـان  بایـد  البتـه 
شـرکت های ایرانـی بسـیار متفاوت تـر از ادوار گذشـته بـود و تعدادی 
از شـرکت های مطـرح فـرش ماشـینی کشـور بعـد از سـالیان سـال 
نمایشـگاه  در  غرفه گـذار،  عنـوان  بـه  نمایشـگاه  ایـن  در  مشـارکت 
امسـال غایـب بودنـد. همچنیـن اکثـر غرفه گـذاران و بازدیدکنندگان 
ایرانـی دوموتکـس امسـال، از کاهـش چشـمگیر بازدیدکننـدگان این 
رویـداد و خلوتـی و رخـوت حاکـم بـر فضـای نمایشـگاه در قیـاس 
بـه ذکـر اسـت در  بـا دوره هـای گذشـته صحبـت می کردنـد. الزم 
دوموتکـس 2019 شـرکت های ایـران دیبـا، قالـی سـلیمان، یلـدای 
کویـر، فـرش زرتشـت، فـرش قیطـران، فـرش فرهـی، فرش افشـار 
زرینـه، فـرش محتشـم، فـرش اسـلیمی، بوریـا و چند شـرکت نیز به 

نمایندگـی از شـرکت های خارجـی حضـور یافتنـد. 

در  حاضر  شرکت  چند  نمایندگان  و  مدیران  با  بهانه  همین  به 
مختلف  ابعاد  و  چگونگی  با  ارتباط  در  امسال  دوموتکس  نمایشگاه 
برگزاری این رویداد به گفتگو و پرسش و پاسخ پرداختیم که مشروح 

به سمع و نظر خوانندگان گرامی می رسد: ادامه  این گفتگوها در 
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دوموتکس 2019خبرنامه

معرفی  ضمن  سوال،  اولین  عنوان  به 
احیانا  که  خوانندگانی  برای  خودتان 
فعالیت های  سوابق  از  ندارند،  آشنایی 
خود در صنعت نساجی ایران و همچنین 
صحبت  دیبا  ایران  شرکت  در  مدیریت 

بفرمایید. 
و   1355 سال  متولد  بهشتی  فرهاد  اینجانب 
فارغ التحصیل در رشته مهندسی شیمی، مدیرعامل 
شرکت ایران دیبا هستم. این شرکت از سال1373 
تا به امروز با تولید انواع مستربچ و افزودنی جهت 
از  یکی  کامپاند  و  پالستیک  و  نساجی  صنایع 
ایران  در  تولیدکنندگان صنایع مستربچ  بزرگترین 
می باشد. واحد دیگری هم به نام »تولیدی نساجی 
 1360 سال  از  اینجانب  برادر  مدیریت  با  دیبا« 
و عضو  اینجانب سهامدار  که  است  تاسیس شده 

هیئت مدیره آن نیز هستم.                     
فعالیت این کارخانه شامل بافندگی، رنگرزی چاپ 
در  کارخانه  دو  هر  و محل  پارچه  انواع  تکمیل  و 
شهر قزوین است. اینجانب و برادرم سومین نسلی 
یک  در  و  داریم  حضور  تولید  کار  در  که  هستیم 
خانواده به اصطالح تولیدی پرورش پیدا کردیم و 
از دوران کودکی در محیط کارخانه و تولیدی رشد 
کرده ایم. الزم به ذکر است که اولین کارخانه چای 
و آرد ایران مربوط به مرحوم پدربزرگم بوده است. 
سابقه حضور خانواده اینجانب در صنعت نساجی به 
مرحوم پدرم باز می گردد. ایشان پس از تحصیل در 
امریکا در رشته نساجی و کارشناسی ارشد در رشته 
مکانیک به ایران بازگشتند و چند سالی در دانشگاه 
پلی تکنیک به تدریس مشغول بودند و بعد از آن، 
مدیریت پروژه چند کارخانه بنام در ایران را بر عهده 
داشتند که در واقع من و برادرم نیز ادامه دهنده راه 

ایشان هستیم. 

در  دیبا  ایران  شرکت  حاضر،  حال  در 
زمینه تولید چه محصوالتی فعالیت می کند 
چه  برای  شرکت  تولیدی  محصوالت  و 
مصارفی در صنعت نساجی یا دیگر صنایع 

کاربرد دارد؟                    
 PS, شرکت ایران دیبا تولیدکننده مستربچ بر پایه
)نخ  نساجی  PA, PET, PE, PP جهت صنایع 
  POY , FDY الیاف پلی استر، نخ های  - BCF
و اسپان باند و ...( و پالستیک و افزودنی های این 
صنایع است و مجوز بهداشت از معاونت غذا و دارو 

را نیز داراست.

صنایع  عمومی  وضعیت  به  توجه  با 
نساجی کشور، آیا از شرایط کاری خود از 
نظر انعقاد قراردادهای جدید و فروش در 
بازار رضایت دارید یا خیر؟                                        

گستردگی تولید، کیفیت باال به همراه سبد کاالی 
باعث  همواره  شرکت  این  تولید  حوزه  در  متنوع 
افزایش درخواست بازار مصرف و در نتیجه افزایش 

قراردادهای فروش شده است.

ابتدای  از  ارز  نرخ  چشمگیر  افزایش 
سال 97 تا به امروز چه تاثیراتی بر فرایند 
جنبه های  از  دیبا  ایران  شرکت  کاری 
مختلف داشته و برآیند تاثیرات آن مثبت 
بوده یا منفی؟                                                                              
متاسفانه  بلکه  است  نداشته  مثبت  تاثیر  قطعا 
باعث افزایش نارضایتی مشتریان به علت افزایش 
خرید  قدرت  کاهش  نتیجه  در  و  تمام شده  قیمت 

مصرف کننده نهایی هم شده است.

آمریکا  تحریم های  مجدد  اعمال  آیا 

راه نجات تولید، برچیده شدن خودتحریمی هاست
گفتگوی ماهنامه با مهندس »فرهاد بهشتی« مدیرعامل شرکت »ایران دیبا«
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دوموتکس 2019

کاری شرکت  روند  در  خللی  ایران،  علیه 
خیر؟                                                                           یا  است  کرده  ایجاد  دیبا  ایران 
گرچه تالش کرده ایم تا حد امکان بر تحریم ها 
فائق آئیم اما ادامه این تحریم ها می تواند بر کاهش 
توان تبادل مستقیم شرکت با شرکت های اروپایی 
برای خرید مواد اولیه و در ادامه آن، جابجایی پول و 
منابع مالی و نیز صادرات کاالهای ما، تاثیر مستقیم 

و کامال موثر داشته باشند.

با توجه به تجربه دوره قبلی تحریم ها تا 
قبل از توافق برجام، چه تفاوت هایی بین 
قبلی  تحریم های  با  جدید  دوره  تحریم 
وجود دارد؟ و آیا راه های عبور از تحریم ها 
همچنان وجود دارد یا خیر؟                                 

روزنه  حداقل  برجام  وجود  مساوی،  شرایط  در 
امیدی برای ادامه کار با بسیاری از شرکت ها بوده 
که به لطف کاربردهای مختلفی که منجر به عبور 
از تحریم ها شده بود، امکان ترخیص به موقع کاال 
و تبادالت مالی ممکن بود. اما متاسفانه در دوره 
تحریم های جدید نه تنها این عملیات سخت تر شده 
است بلکه در بسیاری از موارد نیز امکان ناپذیر شده 
است. عالوه بر این به نظر می رسد خودتحریمی 
رایج و فراگیر در کشور عالوه بر تحریم های موجود 

به بسیاری از مشکالت فعلی دامن زده است.

شرکت های  از  تعدادی  که  وجودی  با 
امسال  دوموتکس  نمایشگاه  در  ایرانی 
حاضر نشدند، اما شرکت ایران دیبا در این 
نمایشگاه به عنوان غرفه گذار حاضر شد. 
این حضور با چه اهدافی انجام گرفت و 
چه دستاوردهایی در آینده خواهد داشت؟                                            
ایران  صادراتی  مشتریان  از  بسیاری  که  آنجا  از 
دیبا همه ساله از نمایشگاه بازدید به عمل می آورند 
لذا حضور ما برای دیدار با آنها الزامی بوده که البته 
در کنار آن منجر به یافتن مشتریان جدید هم شده 
است. البته در نمایشگاه امسال همانطور که اشاره 
ایرانی  کردید شاهد کاهش مشارکت شرکت های 
بودیم که در این زمینه، هزینه تمام شده باال برای 
سخت  شرایط  و  جدید  ارز  با  ایرانی  شرکت های 
صادرات کاال از یک کشور تحریم شده همانند ایران 
از عمده ترین عوامل این کاهش مشارکت بوده است.

نمایشگاه  دیبا در  ایران  حضور شرکت 
دوموتکس چه تاثیری در توسعه بازارهای 
صادراتی شرکت در آینده خواهد گذاشت 
صادرات  توسعه  برای  الزاماتی  چه  و 

شرکت باید تحقق پیدا کنند؟
بر  دیبا  ایران  اینکه سیاست شرکت  به  با توجه 
مبنای کیفیت می باشد که یکی از مهم ترین اصول 

صادرات کاال محسوب می شود لذا باید موانع موجود 
از جمله خودتحریمی ها،  کاال  راه صادرات  بر سر 
به  ارز  به موقع  ارائه  عدم  ارز،  انتقال  مشکالت 
جهت  اداری  بوروکراسی های  تولیدی،  واحدهای 
اخذ مجوز واردات مواد اولیه و ترخیص آن و... در 

اسرع وقت برداشته شوند.

چه  فعلی،  شرایط  مجموع  به  توجه  با 
چشم اندازی را برای فعالیت شرکت ایران 
دیبا و همچنین کل صنایع نساجی ایران 
به عنوان مشتریان خود متصور هستید و 
آینده  در  احتمالی  به گشایش  امیدی  آیا 

نزدیک وجود دارد؟
تحریم  نظر  از  اقتصادی  شرایط  بدترین  در  ما 
نگه  روشن  منظور  به  و  بین  این  در  اما  هستیم. 
داشتن چراغ تولید به هر ابزاری متوسل شده ایم تا 
اشتغال این همه پرسنل در وضعیت حساس فعلی 
دچار مشکل نشود اما این صبوری و فشار تا حدی 
می تواند ادامه یابد و هیچ گاه دوست نداریم تحت 
تاثیر این عوامل به سرنوشت بسیاری از شرکت ها 
در این دوره خاص تبدیل شده و به کاهش فعالیت 
جز  نیست  چیزی  هم  نجات  راه  بیاوریم.  روی 
از بین رفتن خودتحریمی ها  حمایت دولتمردان و 
که البته اگر شرایط فعلی ادامه یابد، متاسفانه اکثر 

کارخانه ها رو به تعطیلی خواهند رفت.

به عنوان سوال آخر، دولت و مسئوالن 
کشور چه نقشی می توانند در بهبود شرایط 
فعاالن اقتصادی و صاحبان کسب وکار ایفا 
کنند و خواسته یا انتظار مشخص جنابعالی 

از مسئوالن امر چیست؟
ریشه یابی  نباید  دولتمردان  من  نظر  به 
مشکالت صنایع را در پشت درهای بسته انجام 
و  کنند  رفع  را  خودتحریمی  آثار  همینکه  دهند. 
نیاز  مورد  اولیه  مواد  دهند  اجازه  تولیدکننده  به 
کند  وارد  راحتی  به  و  فرصت  اولین  در  را  خود 
و راهی برای انتقال درست منابع مالی از کشور 
تحریم شده ای مثل ایران بیابند، شاید بزرگترین 

کمک به یک واحد تولیدی است.
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دوموتکس 2019خبرنامه

حضور  از  سوال،  اولین  عنوان  به 
دوموتکس  نمایشگاه  در  خودتان 

بفرمایید. هانوفر صحبت    2019
خارجی  شرکت  سه  نماینده  عنوان  به  بنده 
پیدا  حضور  امسال  دوموتکس  در  ایران،  در 
این  غرفه  در  سیار  حضور  بر  عالوه  و  کردم 
شخصی  بازدیدهای  سری  یک  شرکت،  سه 
انجام  نیز  همکاران  سایر  و  نمایشگاه  از  نیز 
آنها  از  نمایندگی  به  که  شرکتی  سه  دادم. 
از:  عبارتند  داشتم  حضور  نمایشگاه  در 
زمینه  در  فعال  انگلستان   sellers شرکت 
و کفپوش های  ماشینی، موکت  تکمیل فرش 
بلژیک   Handsaeme شرکت  نساجی؛ 
فرش  تکمیل  از  بعد  مراحل  زمینه  در  فعال 
در  فعال  ترکیه   Örnek و شرکت  ماشینی؛ 

نخ. ماشین آالت هیت ست  تولید  زمینه 

در مورد کم و کیف برگزاری نمایشگاه، 
ویژگی  و  گذشته  ادوار  با  آن  تفاوت 
نمایشگاه  از  دوره  این  اختصاصی 

دوموتکس صحبت بفرمایید.
عنوان  به  هم  میالدی   1998 سال  از  بنده 
دقیقا  بازدیدکننده  عنوان  به  هم  و  غرفه دار 
وقفه  بدون  و  همه ساله  که  است  سال   21
داشته ام.  مشارکت  دوموتکس  نمایشگاه  در 
نظر  از  که  کنم  عرض  می توانم  جرأت  به 
کم ترافیک ترین  غرفه دار،  و  بازدیدکننده 
نمایشگاهی بود که در 21 سال گذشته شاهد 
بودم. به طور کلی شرایط بازار جهانی با رکود 
مواجه است و از نظر اقتصادی وضعیت جالبی 
شرایط  به  همگان  هم  ایران  مورد  در  نیست. 

باز  به  نیازی  و  هستند  واقف  کشور  اقتصادی 
کردن موضوع نیست. بازار ترکیه هم به دلیل 
کم ارزش شدن پول ملی این کشور و شرایط بد 
قالی بافی، وضعیت جالبی  در صنعت  اقتصادی 
دهان به دهان،  اطالعات  اساس  بر  و  نداشته 
تعداد قابل توجهی از قالی بافان قازی انتپ ترکیه 
به  بدهی  دلیل  به  هم  برخی  و  دارند  مشکل 
بانک ها، اعالم ورشکستگی کرده اند. همچنین 
اصلی  تولیدکنندگان  از  یکی  بلژیک،  مورد  در 
فرش های  پرچم دار  سال ها  که  کشور  این 
در  و  بود  کرده  انحالل  اعالم  بود،  پرتراکم 

نمایشگاه امسال غرفه نداشت. 
ایران  و  ترکیه  بلژیک،  کشورهای  بنابراین 
ماشینی هستند،  تولید فرش  اصلی  مراکز  که 
نمایشگاه  در  مطلوبی  وضعیت  کلی  طور  به 
فعالیت هایشان  که  و کشورهایی هم  نداشتند 
و  هند  مثل  است  افزایش  به  رو  حدی  تا 
را در مورد شرایط  ازبکستان، وضعیت جالبی 

نمی کردند. توصیف  کاری خود 

از  بخشی  مصاحبه ای،  در  جنابعالی 
کاهش بازدید از دوموتکس هانوفر را 
نمایشگاه  این  شعبه های  افزایش  به 
داده اید.  در کشورهای مختلف نسبت 

بفرمایید. این زمینه توضیح  در 
من  است.  همین  من  شخصی  نظر  بله 
داشتم.  حضور  مختلفی  دوموتکس های  در 
دبی  در  خاورمیانه  دوموتکس  که  زمانی  از 
ترکیه  دوموتکس  با  سپس  و  می شد  برگزار 
یکی شد، یعنی از بدو تاسیس این نمایشگاه 
یافته ام.  آن حضور  در  امروز، همه ساله  به  تا 

روسیه  دوموتکس  ادوار  اکثر  در  همچنین 
که  چین  دوموتکس  در  و  کرده ام  شرکت 
مصادف  ما  نوروز  عید  ایام  با  متاسفانه 
داشته ام.  حضور  دوبار  حداقل  نیز  می شود 
مشاهده  چینی  فرد  یک  وقتی  است  طبیعی 
در  مطرح  شرکت های  اکثر  که  می کند 
دارند  حضور  شانگهای  دوموتکس  نمایشگاه 
فرش  صنعت  در  هم  قابل توجهی  نوآوری  و 
و کفپوش اتفاق نمی افتد که به خاطر آن به 
دوموتکس   مثل  دوموتکس  شعبه های  دیگر 
نمی بیند که هزینه  نیازی  برود، دیگر  هانوفر 
ویزا، اقامت، رفت و آمد و ... را متقبل شود و 
نمایشگاه  در  را  خود  نیاز  تمام  می کند  سعی 
ممکن  بنابراین  نماید.  مرتفع  خودش  کشور 
دوموتکس  برگزارکنندگان  کلی  درآمد  است 
برود،  باالتر  آن  شعبه های  تعداد  افزایش  از 
ها،  نمایشگاه  از  هریک  ترافیک  نظر  از  ولی 
به نظر من به خود برگزارکنندگان هم ضربه 

می زند.

شعبه های  افزایش  نمی کنید  فکر 
تخصصی تر  باعث  نمایشگاه 
بازدیدهای  هدف دارشدن  و  شدن 
اساس  بر  نمایشگاه  از  صورت گرفته 

فعالیت شرکت ها شود؟ جغرافیای 
افزایش  از  پیش  نیست.  اینطور  لزوما 
بار  یک  شرکت ها  دوموتکس،  شعبه های 
مجهز  و  قوی  غرفه  یک  و  می کردند  هزینه 
که  دوموتکس  هانوفر  نمایشگاه  در  را 
می کردند  بنا  است  نمایشگاه  اصلی  ورژن 
خرید  قصد  که  هرکس  بودند  مطمئن  و 

کم بازدیدترین دوموتکس در دو دهه گذشته 
گفتگوی ماهنامه با مهندس »روزبه مروج« نماینده شرکت اورنک ماشین در ایران
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را  خود  خرید  و  می آید  هانوفر  به   دارد  فرش 
مدیران  حاضر،  حال  در  اما  می دهد.  انجام 
از  سری  یک  می گویند  شرکت ها  از  برخی 
هستند  سفر  حال  در  سال  تمام  پرسنل شان 
شانگهای،  در  مختلف  دوموتکس های  در  تا 
این  لذا  کنند.  پیدا  حضور  ترکیه  و  آمریکا 
روی  قابل توجهی  هزینه  شدن،  شعبه شعبه 
فعاالن  و  تولیدکنندگان  از  سری  یک  دوش 
است.  گذاشته  کفپوش  و  فرش  صنعت 
شرکت ها  برای  هزینه ها  این  تقبل  طبیعتا 
هزینه  با  متناسب  باید  چراکه  است  دشوار 
را  آن  با  متناسب  بهره برداری  صورت گرفته، 

باشند. داشته  مختلف  نمایشگاه های  از  نیز 

برخی  نمایشگاه،  از  دوره  این  در 
سال  هر  که  ایرانی  شرکت های  از 
عنوان  به  دوموتکس  نمایشگاه  در 
به  بنا  می یافتند،  حضور  غرفه گذار 
از  نکردند.  شرکت  مختلف  دالیل 
ممکن  حضور  عدم  این  که  آنجایی 
است به از دست رفتن برخی مشتریان 
عدم  همچنین  و  قدیمی  بازارهای  و 
صادراتی  فرصت های  به  دستیابی 

تصمیم  این  آیا  شود،  منجر  جدید 
توجیه پذیر  را  ایرانی  شرکت های 

یا خیر؟ می دانید 
را  خود  تصمیم گیری  پروسه  شرکتی  هر 
این  در  که  است  درک  قابل  کامال  و  دارد 
شرکت ها  که  اقتصادی  سخت  شرایط 
آزاد  ارز  نمایشگاه  در  برای حضور  می بایست 
شرکت های  از  برخی  می کردند،  تهیه  هم 
در  سال  چند  و  بیست  اینکه  رغم  به  ایرانی 
به  تصمیم  بار  این  داشتند،  حضور  نمایشگاه 
قطعا  بگیرند.  دوموتکس  در  مشارکت  عدم 
حضور  عدم  نیز  شرکت ها  این  مدیران  برای 
وقتی  چراکه  نیست  خوشایند  دوموتکس  در 
مشتریان  چشم  و  دارد  حضور  دائما  شرکتی 
آن شرکت عادت می کند،  به غرفه  صادراتی 
با عدم حضور شرکت در یک سال، کمبود آن 
نمایشگاه  برگزارکننده  برای مشتریان و حتی 
لطمه  نیز  شرکت  آن  و  شد  خواهد  حس 

خواهد خورد.
که  شرکت هایی  مورد  در  دیگر،  طرف  از 
گرفتند،  نمایشگاه  در  مشارکت  به  تصمیم 
به  و  است  قابل تحسین  واقعا  کارشان  این 
یکی  اقتصادی  بد  شرایط  این  در  من،  نظر 

و  تولیدی  کار  انجام  کارها،  مقدس ترین  از 
تقبل هزینه های شرکت در نمایشگاه خارجی 
صادرات  طبیعتا  است.  آینده  داشتن  برای 
رفته  آن  به سراع  امروز  که  نیست  موضوعی 
نتیجه بگیریم بلکه شاید چندین سال  و فردا 
به  صادراتی  بازارهای  که  است  الزم  زمان 
روی یک شرکت گشوده شود. به هر صورت 
ایرانی  شرکت های  نیامدن  چه  و  آمدن  چه 
در دوموتکس به نظر من قابل احترام است و 

مسلما در مورد آن فکر شده است.

جنابعالی  امسال،  نمایشگاه  در 
را  جدیدی  گرایشات  و  روندها  چه 
کفپوش  و  ماشینی  فرش  حوزه  در 

کردید؟ مشاهده 
با وجودی که اکثر کشورهای دنیا در زمینه 
تولید  تیراژ  افزایش  و  کم تراکم  فرش های 
ایرانی  تولیدکنندگان  ولی  هستند،  متمرکز 
عمدتا در زمینه فرش های سنتی پرتراکم کار 
کیفیت  روی  را  خود  توان  بیشتر  و  می کنند 
و  دقیق تر  نقشه  و  بهتر  رنگ بندی  بیشتر، 
شکیل تر می گذارند که علت این رویکرد هم 
برآورده کردن نیاز بازار داخل است. همچنین 
رنگ بندی های  شاهد  امسال  نمایشگاه  در 
در  که  آنچه  خالف  بر  مالیم  و  مات  بسیار 

کشور خودمان مرسوم است بودیم. 
از  بخشی  می کنم  فکر  من  مجموع  در 
توسط  داخلی  بازار  در  مصرف  گرایشات 
می گیرد  سمت و سو  کشور  تولیدکنندگان 
در  جسارت  و  شهامت  این  اگر  مطمئنا  و 
فرش های  برای  ایرانی  تولیدکنندگان 
کم تراکم و مدرن ایجاد شود، قطعا بخشی از 
فرش ها  نوع  این  هم  داخلی  مصرف کنندگان 

را می پسندند و از آن استقبال می کنند.

و  تکنولوژی ها  حوزه  در 
تولید،  حوزه  در  جدید  پیشرفت های 
اشاره  می توان  را  جدیدی  موارد  چه 

از چپ: مهندس روزبه مروج، آقای چارلی آرمیتاژ، مهندس مقصودی، مهندس حمیدی
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سنتی  تولید  است  ممکن  که  کرد 
فرش ماشینی را به چالش بکشد؟

تحولی که در یکی دو سال اخیر شاهد بوده ام 
و امسال هم در نمایشگاه دوموتکس پررنگ تر 
ماشینی  فرش  دیجیتال  چاپ  بود،  گذشته  از 
که  شرکت هایی  از  یکی  که  طوری  به  است 
دخیل  ماشینی  فرش  دیجیتال  چاپ  حوزه  در 
است و هر سال حضور حاشیه ای در نمایشگاه 
مستقل  غرفه  بار  اولین  برای  امسال  داشت، 
حوزه  در  چاپ  بحث  من  نظر  به  بود.  گرفته 
در  نمی دانم  است.  جدیدی  کار  ماشینی  فرش 
ایران جا می افتد یا نه ولی شخصا فکر می کنم 
می گیرد.  حوزه صورت  این  در  جالبی  کارهای 
در واقع یک پرینتر بسیار بزرگ وجود دارد که 
فرش خام را چاپ می کند و می توان بی نهایت 
طرح و بی نهایت رنگ را با آن به دست آورد. به 
این تکنولوژی می تواند صنعت فرش  نظر من 
ماشینی را متحول کرده و از حالت فعلی که باید 
سرمایه عظیمی برای تامین مواد اولیه دپو شود، 
خارج می کند. در واقع می توان فرش سفید در 
حد نیاز تولید و انبار کرد و هرتخته فرش را با 
یک طراحی و رنگ بندی متفاوت تولید کرد که 
این موضوع انعطاف پذیری شرکت های تولیدی 

را در بازار به شدت باال می برد.

که  خارجی  شرکت های  مدیران 
هستید  عهده دار  را  آنها  نمایندگی 
مواردی  چه  ایران  بازار  با  ارتباط  در 
و  می کنند  منعکس  جنابعالی  به  را 
آنها  اصلی  دغدغه های  و  اولویت ها 

چیست؟
متاسفانه جّو خوبی برای داد و ستاد کردن با 
ایران وجود ندارد. راه های بانکی بسته شده و 
راه هایی که قبال باز بوده، یک به یک در حال 
که  اروپا هم  مالی  کانال  بسته شدن هستند. 
به تازگی اعالم شده، خیلی زمان می برد که 
باشد.  اقتصادی راهگشا  برای تجار و فعاالن 
تعداد  اوال  امسال  دوموتکس  نمایشگاه  در 

بود  کمتر  سال  هر  از  ایرانی  بازدیدکنندگان 
به غرفه ها مراجعه می کردند، فقط  اگر هم  و 
احوال پرسی و اصطالحا چاق  و  برای سالم 
قرارداد  به  هم  اشاره ای  هیچ  بود.  سالمتی 
این  ما  البته  نمی شد.  جدید  پروژه  یا  جدید 

پیش بینی می کردیم. را  موضوع 
مثل  کشورهایی  مورد  در  دیگر،  طرف  از 
بلژیک که بانک های این کشور بعد از برجام 
نظر  در  ایرانی ها  با  دادوستد  برای  تسهیالتی 
بغرنج  دیگر  بار  شرایط  متاسفانه  می گرفتند، 
را  خود  درهای  کشور  این  بانک های  و  شده 
به روی ایران بسته اند. در مورد کشور دوست 
سخت ترین  در  که  ترکیه  یعنی  ما  برادر  و 
این  بانک های  بازه های زمانی در کنار بود و 
حال  در  نیز  می کردند  کار  ایران  با  کشور 
حاضر به دلیل ترسی که آمریکا ایجاد کرده، 
کار  ایران  با  به سختی  کشور  این  بانک های 
کشور  یک  که  چین  مورد  در  حتی  می کنند. 
مستقل و ابرقدرت است به دلیل سیاست های 
به  حاضر  کشور  این  تجار  و  بانک ها  آمریکا، 

نیستند. ما  با  کار 

از  دوره  این  بین  تفاوت هایی  چه 
تحریم ها  قبلی  دوره  با  تحریم ها 
عبور  برای  راه هایی  آیا  و  دارد  وجود 

از این تحریم ها وجود دارد یا خیر؟
تحریم ها  زدن  دور  مورد  در  ادعایی  بنده 
تا  که  کارهایی  تمام  خوشبختانه  و  ندارم 
قوانین  چارچوب  در  داده ام  انجام  امروز  به 
بوده  قرارداد  طرف  کشور  همچنین  و  ایران 
همکاران  از  خیلی  و  من  نظر شخصی  است. 
یک  تحریم ها  قبلی  دوره  در  که  است  این 
سری کانال های حداقلی برای مراودات مالی 
هم  آمریکا  خود  که  داشت  وجود  تجاری  و 
سری  یک  و  نمی کرد  ایجاد  آن  برای  مانعی 
در  بود.  شده  گرفته  نظر  در  هم  استثناءها 
خزانه داری  نمایندگان  تحریم ها،  قبلی  دوره 
را  دنیا  بزرگ  مالی  موسسات  عمدتا  آمریکا 

فشار  تحت  ایران  با  معامله  از  پرهیز  برای 
می کردند  جریمه  مشمول  و  می گذاشتند 
نظیر  بانک ها  برخی  قبل  دوره  در  اینکه  کما 

HSBC مشمول جرایم سنگینی شدند.
نمایندگان  فعلی،  تحریم های  مورد  در  اما 
شده اند  دقیق تر  و  ریزتر  آمریکا  خزانه داری 
و  مالی  موسسات  بانک ها،  بر  عالوه  و 
بزرگ، حتی شرکت های متوسط  شرکت های 
معامله  ایران  با  آیا  که  می کنند  رصد  هم  را 
انجام داده اند یا خیر و تهدیدها و جرایم قبلی 
با  معامله  طرف  شرکت های  مورد  در  هم  را 
از  یکی  اینکه  کما  می کنند.  لحاظ  ایران 
نساجی  ماشین آالت  تولیدکننده  شرکت های 
اخیرا اعالم کرده که 25 درصد گردش کاری 
گردش  این  نمی تواند  و  آمریکاست  در  او 
خطر  به  ایران  بازار  داشتن  دلیل  به  را  مالی 
این  تحریم های  دیگر  تفاوت  البته  بیاندازد. 
آمریکا  روسای جمهور  ماهیت  در  دوره،  دو 
هم هست. آقای ترامپ یقینا شمشیر را از رو 
ببینیم  باید  لذا  اوباما را ندارد  انعطاف  بسته و 

این قضیه در نهایت به کجا می رسد.

نکته  جنابعالی،  از  تشکر  ضمن 
پایانی شما را می شنویم؟

آنچه مسلم است در صنعت ما شرایط کاری 
بیشتر  روز  هر  رقابت  و  سخت تر  روزبه روز 
می شود. صرف نظر از مسائل تحریم، دسترسی 
سال  چند  به  نسبت  تکنولوژی  و  اطالعات  به 
فعلی،  مقطع  در  لذا  و  است  آسان تر شده  قبل 
در  دیگر  از طرف  است.  فروش  در  اصلی  هنر 
باال  سودهای  حاشیه  وجود  دلیل  به  گذشته 
به کنترل هزینه ها نمی شد ولی  خیلی توجهی 
کنترل  به شدت  هزینه ها  باید  فعلی  مقطع  در 
به  کشور  درهای  امیدوارم  نهایت،  در  شود. 
روی دنیا باز شود و مسائل سیاسی نیز هرچه 
سریع تر مرتفع گردد، چون اگر مسائل سیاسی 
حل نشود مسائل اقتصادی هم در همین باتالق 

باقی مانده و حل نخواهد شد. 
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دوموتکس 2019

نیـز  امسـال  آلمـان  دوموتکـس  نمایشـگاه 
خـود  کار  بـه  منحصربه فـرد  آمارهـای  بـا 
 60 از  غرفه گـذار   1400 تعـداد  داد:  خاتمـه 
از  بازدیدکننـدگان  کشـور جهـان. 90 درصـد 
تصمیم گیـران شـرکت خود بودنـد و 70 درصد 
بازدیدکننـدگان از خـارج از کشـور آلمـان در 

ایـن رویـداد حضـور بهـم رسـانده بودنـد.
علیرغـم اینکـه دوموتکس آلمـان معتبرترین 
فـرش محسـوب  بین المللـی صنعـت  رویـداد 
می گـردد، افـت چشـمگیر بازدیدکننـدگان در 
روزهـای برگـزاری نمایشـگاه محسـوس بـود 
کـه واکنـش غرفه گـذاران را به همراه داشـت. 
از دیـدگاه غرفه گـذاران علـل زیر می توانسـت 
از  بازدیدکننـدگان  محسـوس  کاهـش  سـبب 

باشـد: دوموتکس  نمایشـگاه 
1- ایجـاد نمایشـگاه های مـوازی دوموتکس 
دوموتکـس  نظیـر  جهـان  نقـاط  سـایر  در 
چیـن )دوموتکـس آسـیا(، دوموتکـس ترکیـه، 
آمریـکا. دوموتکـس  و  مکزیـک  دوموتکـس 

توسـط  ویـزا  ارائـه  بـرای  2- سـخت گیری 
بـرای  ویـژه  بـه  آلمـان  سـفارتخانه های 

آفریقایـی. کشـورهای 
3- تابسـتان گـرم اروپـا کـه سـبب گردیـد 
مـردم اروپـا بـه علـت شـرایط متفـاوت آب و 
هـوا اغلـب اقدام به مسـافرت کـرده و به تغییر 
دکوراسـیون در فصـل تابسـتان روی نیاورنـد 
ایـن خـود سـبب کاهـش 40 درصـدی  کـه 
خریـد مـردم اروپـا در ایـن فصل شـده اسـت.

معتبرترین رویداد بین المللی فرش جهان
ارزیابی مهندس غالمرضا سالمتی مدیرعامل شرکت بوریا 

از نمایشگاه دوموتکس 2019
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عـالوه بـر عوامل فـوق بـرای غرفه گـذاران 
ایرانـی نیـز می تـوان دلیـل چهارمـی را ذکـر 
کـرد کـه آن مسـتقیما بـه بحـث تحریم هـا و 
تولیدکننـدگان  و  تجـار  بـا  معاملـه  چگونگـی 

می شـود. مرتبـط  ایـران 
مرکـز نمایشـگاهی هانوفـر آلمان بـه عنوان 
دوموتکـس  نمایشـگاه  برگزارکننـده  مجـری 
امسـال نیز نظیر سـال گذشـته تغییراتی جهت 
بهبـود برگـزاری نمایشـگاه در نـوع چیدمـان 
و زمـان آن داده بـود. تغییـر تاریـخ نمایشـگاه 
و شـروع نمایشـگاه از روز جمعـه بـه منظـور 
نمایشـگاه  بازدیدکننـدگان  از  بهره منـدی 
و  خانگـی(  )منسـوجات   Heimtextil
سـالن ها  فضـای  جدیـد  چیدمـان  همچنیـن 
همگـی بیانگر تـالش مجری نمایشـگاه برای 
بهبـود عملکرد این رویداد اسـت. سـالن 2 تا 4 
بـه فرش دسـتباف اختصـاص داده شـده بود و 
برندهای برتر فرش دسـتباف بـه همراه رویداد 
 Carpet  Design  Awards معتبـر 
کـه جایـگاه خـود را در فـرش دسـتباف بـه 
عنـوان جایـزه برتـر یافتـه اسـت، در سـالن 9 
نیـز  ماشـینی  فـرش  بودنـد.  شـده  جانمایـی 
در سـالن 5 تـا 7 جانمایـی شـده بـود کـه از 
ایـران در بخـش فـرش ماشـینی و دسـتباف 
شـرکت های مختلفـی حضـور داشـتند. حضور 
بیانگـر  ایـران  از  غرفه گـذار   40 از  بیـش 
ایـن رویـداد بـرای تولیدکننـدگان و  اهمیـت 
فعالیـن حـوزه فرش ایـران دارد. در سـالن 11 
موکـت و کفپوش هـای وینیلی در سـالن 11 و 
12 جانمایـی شـده بودنـد. پارکـت و لمینـت و 
ماشـین آالت نصب آنها نیز در سـالن 12 و 13 

حضـور داشـتند.
زمینـه  در  نمایشـگاه دوموتکـس هـر سـاله 
ارائـه جریـان و مدسـازی نیز فعالیـت می نماید. 
تولیدکننـدگان،  همـکاری  بـا  نیـز  امسـال 
هنرمنـدان و دانشـجویان در سـالن 9 فضایـی 
تحت عنـوان  Create'N'Connect ایجاد 
گردیـده بـود کـه بـه زیبایـی تـم ارتبـاط میان 

کفپـوش و ارتباطـات و تأثیـر آنها بـر طراحی و 
دکوراسـیون داخلـی را بـه نمایش گذاشـته بود.
شـرکت بوریـا نیـز امسـال همانند سـال های 
گذشـته در نمایشـگاه دوموتکـس حضـور بهم 
پانزدهمیـن  حضـور  ایـن  کـه  بـود  رسـانده 
حضـور متوالـی ایـن شـرکت در ایـن رویـداد 
بـا  بوریـا  شـرکت  اسـت.  بین المللـی  معتبـر 
آلمـان خـود  همـکاری شـرکت ثبت شـده در 
حضـور  رویـداد  ایـن  در   "EfabGmbh"

داشـت. ارائـه ویرایـش جدید نرم افـزار طراحی 
فـرش بوریـا )ویرایـش 11(، ارائـه قابلیت های 
ویـژه  بـه  فرش بـاف  روبـات  دسـتگاه  جدیـد 
مهم تریـن  از  مصنوعـی  چمـن  تولیـد  بـرای 
محصـوالت ایـن شـرکت در نمایشـگاه بـود. 
حضـور بازدیدکننـدگان از کشـورهای مختلـف 
و وجـود کاربرانـی از بیـش از 40 کشـور دنیـا 
از افتخـارات کم نظیـر شـرکت بوریـا در حـوزه 

می باشـد. بین المللـی  فعالیت هـای 

دوموتکس 2019خبرنامه
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گزارش

معـاون امور صنایـع وزارت صنعـت، معدن 
و تجـارت از ابـالغ سـند راهبـردی پوشـاک 
در آینـده نزدیـک خبـرداد و گفـت: صادرات 
صنایـع نسـاجی بـا وجـود مشـکالتی نظیـر 
تامیـن مـواد اولیـه و تخصیـص ارز از نظـر 
وزنـی 36 درصـد و از نظـر ارزشـی بیـش از 

25 درصد رشـد داشـته اسـت.
پایـش  نشسـت  در  مقیمـی  فرشـاد 
بـا حضـور  پوشـاک کـه  و  نسـاجی  صنعـت 
تشـکل های  و  انجمن هـا  از  نمایندگانـی 
پوشـاک،  نسـاجی،  صنعـت  تخصصـی 
کفـش، چـرم و... برگـزار شـد، بـه تشـریح 
کـه  صنعـت  ایـن  مشـکالت  و  دغدغه هـا 
عمدتـا بـه حـوزه تامیـن مـواد  اولیـه، رفـع 
تعهـدات ارزی، کمبـود  سـرمایه  در  گـردش، 
رفـع مشـکالت گمرکـی واحدهـای تولیـدی 
و ایجـاد زمینـه تامین و تخصیـص اعتبارات 
نوسـازی  و  بازسـازی  جهـت  نیـاز  مـورد 
از  و  پرداخـت  داشـت،  اختصـاص  صنایـع 
چالش هـای  رفـع  تصمیماتـی جهـت  اتخـاذ 

داد. خبـر  صنعـت  ایـن  در  موجـود 
معـاون امور صنایـع وزارت صنعـت، معدن 
تولیـد  وضعیـت  بـه  نگاهـی  بـا  تجـارت  و 
محصـوالت صنایع نسـاجی و پوشـاک اظهار  
داشـت: در حـال حاضـر حدود 8 هـزار واحد 
ایـن صنعـت  صنعتـی بـزرگ و کوچـک در 
بیـش  بـرای  کـه  هسـتند  کار  بـه  مشـغول 

بـه همـراه  اشـتغال زایی  نفـر  260 هـزار  از 
داشـته اسـت. معـاون وزیر صنعـت، معدن و 
تجـارت، توسـعه صنعـت نسـاجی و پوشـاک 
پروژه هـای مهـم دولـت عنـوان کـرد  از  را 
پوشـاک  صنعـت  راهبـردی  سـند  گفـت:  و 
خواهـد  ابـالغ  نزدیـک  آینـده ای  در  نیـز 
شـد. مقیمـی اجـرای این سـند را در توسـعه 
تولیـدات صادرات  محـور و بـا ارزش افـزوده 
از  حمایـت  گفـت:  و  برشـمرد  موثـر  بـاال 
تولیـدات رقابت پذیـر داخلـی، ارتقای سـطح 
کمـی و کیفـی و ایجـاد بسـتر الزم جهـت 
برقـراری شـرایط برابـر بـا رقبـای منطقه ای 

توسـعه  برنامه هـای  مهم تریـن  از  و جهانـی 
ایـن صنعـت بـه شـمار مـی رود.

 
افزایش صادرات محصوالت 

و پوشاک نساجی 
معـاون امور صنایـع وزارت صنعـت، معدن 
از سـخنانش  و تجـارت در بخـش دیگـری 
تـن  هـزار   236 صـادرات  بـه  اشـاره  بـا 
محصـوالت نسـاجی و پوشـاک بـه خـارج از 
کشـور طـی 9ماهـه سـال جاری گفـت: طی 
ایـن مـدت صـادرات محصـوالت نسـاجی و 
پوشـاک اعـم از پایپـوش، انواع پارچـه، نخ، 

اجرای سند راهبردی صنعت پوشاک در آینده نزدیک
معاون امور صنایع وزارت صنعت در نشست پایش صنعت نساجی و پوشاک عنوان کرد:
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گزارشخبرنامه

کفپـوش و... بـا رشـد 36 درصـدی روبـه رو 
بـوده اسـت. بـه گفتـه مقیمـی واردات ایـن 
محصـوالت طـی 9 ماهـه اول سـال جـاری 
نیـز بـا کاهـش حـدود 32 درصـدی از نظـر 
بـه  ارزشـی  نظـر  از  درصـدی   29 و  وزنـی 

حـدود 851 میلیـون دالر رسـیده اسـت.

رفع مشـکل صاحبان صنایع در 
اولیه مواد  تامین  کمیته 

سیاسـت های  تبییـن  بـا  ادامـه  در  وی 
حمایتـی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، 
اولیـه  مـواد  تامیـن  کمیتـه  تشـکیل  از 
مشـکالت  رفـع  جهـت  در  اسـتان ها  در 
ایـن  گفـت:  و  داد  خبـر  تولیدکننـدگان 
نشسـت های  تشـکیل  بـا  معاونـت 
در  صنعتـی  تشـکل های  بـا  هم اندیشـی 
بـر  حوزه هـای مختلـف، سـعی دارد عـالوه 
احصـا و شناسـایی مشـکالت و چالش هـای 
بهره منـدی  و  کشـور  مختلـف  صنایـع 
خصوصـی،  بخـش  تخصصـی  نظـرات  از 

وضعیـت  از  واقعیـت  بـر  مبتنـی  تصویـری 
در  تـا  کنـد  ترسـیم  را  صنعـت  رشـته  هـر 
سـال آینـده بـا همـکاری همـه تشـکل های 
از  بیـش  را  تولیـد  رونـد  بتوانیـم  تخصصـی 
پیـش بـه سـمت افزایـش ظرفیـت و حفـظ 

کنیـم. هدایـت  موجـود  اشـتغال 
صنعـت،  وزارت  صنایـع  امـور  معـاون 
و  صـادرات  توسـعه  تجـارت،  و  معـدن 
ارتقـای سـطح  بازارهـای جدیـد،  شناسـایی 
فراهـم  و  کاالهـای صادراتـی  رقابت منـدی 
تنـوع  بـه  دسـتیابی  زمینه هـای  نمـودن 
بازارهـای صادراتـی را از برنامه هـای مهـم 
ترویـج  گفـت:  و  برشـمرد  معاونـت  ایـن 
وکمـک  ایرانـی  کاالی  مصـرف  فرهنـگ 
مصـرف  ترویـج  بـرای  فرهنگ سـازی  بـه 
بـا تقبیـح  کاالهـای نسـاجی تولیـد داخلـی 
کاالهـای قاچـاق نیـز از جملـه موضوعاتـی 
اسـت کـه در ایـن معاونـت به صـورت ویژه 

اسـت. گرفتـه  قـرار  پیگیـری  مـورد 
قانونمنـد  نظـام  اسـتقرار  پیگیـری  مقیمـی 

فعالیـت واردکننـدگان محصـوالت نسـاجی و 
پوشـاک نظیر ثبت نمایندگی رسـمی پوشـاک 
و  رهگیـری  و  کاال  شناسـه  طـرح  وارداتـی، 
ایجاد انسـجام و یکپارچگـی در مبادی مختلف 
وارداتـی هماننـد اصـالح رویه هـای واردات از 
مناطـق آزاد را از دیگـر برنامه هـای این بخش 
عنـوان کـرد و گفـت: ایجـاد شـرایط مناسـب 
و  خارجـی  و  داخلـی  سـرمایه گذاری  جهـت 
مشـارکت بـا برندهـای مطرح دنیـا و همچنین 
دیگـر  از  پوشـاک  ویـژه  شـهرک های  ایجـاد 
اهـداف و برنامه هـای در دسـت اجـرای ایـن 

بخـش بـه شـمار مـی رود.
ایـن نشسـت تخصصـی  گفتنـی اسـت در 
صنعتـی  تشـکل های  نماینـدگان  کـه 
تولیدکننـده انواع پوشـاک، کفـش و پاپوش، 
داشـتند،  حضـور  و...  چرمـی  محصـوالت 
تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز تولیـد نظیـر 
تهیـه انواع نخ، چسـب، مواد پتروشـیمی و... 
را از دغدغه هـای اصلـی تولیـد اعـالم کرده 
و خواسـتار کاهـش فرآیند طوالنـی ترخیص 
بانکـی  چالش هـای  رفـع  گمـرک،  از  کاال 
عـراق  بـه  نسـاجی  محصـوالت  صـادرات 
تعهـدات  مشـکالت  بهبـود  افغانسـتان،  و 
ارزی برخـی از صادرکننـدگان، رفع مشـکل 
توسـعه  چالش هـای  و  گـردش  در  سـرمایه 

تولیـد در روزهـای پایانـی سـال شـدند.
صنعـت،  وزارت  صنایـع  امـور  معـاون 
معـدن و تجـارت نیـز بـا اشـاره بـه برگـزاری 
نشسـت های مسـتمر بـا بانک مرکـزی از ارایه 
راهکارهایـی جهـت تزریـق نقدینگـی بـه این 
بخـش در روز هـای پایانی سـال جهـت تامین 
بـازار پوشـاک، کفـش و.... خبـرداد و اظهـار 
امیـدواری کـرد در صـورت همـکاری سیسـتم 
بانکـی بخشـی از مشـکل سـرمایه در گـردش 

واحدهـای صنعتـی مرتفـع شـود.
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گزارش

نخستین رویداد و نشست تخصصی »طراحی بافت پارچه دابی« با حضور 
پیشکسوتان و صاحبان صنایع برتر نساجی و پوشاک کشور در دانشگاه الزهرا 
برگزار شد. در این رویداد که روز یکشنبه 28 بهمن ماه 1397، در سالن پروین 
اعتصامی مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا و از سوی پژوهشکده 
طراحی و نوآوری در منسوجات و پوشاک در راستای ارتباط و تعامل هرچه بیشتر 
دانشگاه و صنعت برگزار گردید، دستاوردهای علمی و توانمندی های دانشجویان 
رشته طراحی پارچه در راستای پاسخگویی به نیازهای صنعت در حوزه طراحی 

تخصصی بافت پارچه ارائه گردید و مورد استقبال میهمانان قرار گرفت.
آقای مهندس ناصر بزرگ و آقای دکتر عباس آیت الهی از متخصصان 
و اساتید پیشکسوت، سرکار خانم مهندس افسانه محرابی )مدیر کل دفتر 
صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت(، آقای مهندس 
جمشید بصیری )پیشکسوت و مدیرمسئول مجله صنعت نساجی و پوشاک(، 
آقای سومبات هاکوپیان )رییس هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران و 
انجمن طراحان لباس و پارچه ایران(، آقای مهندس شهالیی نژاد )رئیس 
)رئیس  تیرگر  منصور  دکتر  ایران(،  نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت 
آقای  پوشاک(،  فروشندگان  و  تولیدکنندگان  اتحادیه  پژوهش های  مرکز 
فارسی  مهندس  خانم  یزد(،  نساجی  صنایع  انجمن  )ریاست  دستمالچیان 
آقای مهندس محمدعلی مقدم )مدیرعامل شرکت کارخانجات مقدم(،  و 

آقایان مهدی رهبری و ایرج طائفی از انجمن صنایع پوشاک ایران، جناب 
آقای مهندس فتاحی، آقای مهندس قلی زاده )شرکت پشمبافی گل نثار و 
آقای  بافندگی مطهری،  و  نمایندگان کارخانه ریسندگی  برند عالیجناب(، 
مهندس حسینی از کارخانه پایابافت، و بسیاری دیگر از مهمانان به عنوان 
و  پارچه  تولید  برتر  صنایع  صاحبان  بازرگانان،  متخصصان،  پیشکسوتان، 
پوشاک کشور و اعضای انجمن های صنفی مرتبط با این حوزه ضمن دیدار 
از آثار دانشجویان، در نشست تخصصی با حضور دکتر علی رحمانی )معاون 
اداری-مالی دانشگاه(، دکتر عمران مرادلو )مدیر دفتر ارتباط با صنعت و 
جامعه دانشگاه(، دکتر فاطمه کاتب )رئیس دانشکده هنر(، دکتر عفت السادات 
افضل طوسی )معاون اجرایی و پژوهشی دانشکده هنر(، دکتر فریده طالبپور 
)معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی(، دکتر فریناز فربود )رئیس پژوهشکده 
طراحی و نوآوری در منسوجات و پوشاک(، خانم مریم مونسی سرخه )مدیر 
لباس(، خانم عاطفه عبدالسالمی و دکتر روشنک  و  پارچه  گروه طراحی 
داوری از اساتید هیئت علمی و همچنین دانشجویان کارشناسی و کارشناسی 

ارشد رشته طراحی پارچه و لباس شرکت داشتند. 
شایان ذکر است که برنامه ریزی و سازماندهی این رویداد و نمایشگاه توسط 
دکتر فریناز فربود و خانم نگین فرامرزی، مدرسان طراحی بافت پارچه دابی با 

نرم افزار انجام گرفته است. 

گزارشی از نخستین رویداد و نشست تخصصی 
طراحی بافت پارچه دابی

نخستین نشست تخصصی طراحی بافت پارچه دابی، دانشگاه الزهرا، 97/11/28
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گزارشخبرنامه

در ابتدای این نشست، دکتر علی رحمانی معاون اداری مالی دانشگاه  الزهرا 
بعد از عرض سالم و خوشامدگویی به میهمانان حاضر در جلسه گفت: یکی از 
آرزوهای ما در دانشگاه این بوده که دانشگاه در خدمت جامعه باشد و بتوانیم 
ارتباطات موثرتری را با بخش صنعت داشته باشیم. بر همین اساس، روی 
دانشکده هنر حساب ویژه ای باز کرده ایم تا دانشجویان ما بتوانند خودشان 
کارآفرین باشند و در عین حال طراحی های ارائه شده توسط آنها، متناسب با نیاز 
بازار باشد. خوشبختانه در دانشکده هنر اساتید و هنرمندان درجه یکی حضور 
دارند. امکانات و ظرفیت های بسیار خوبی هم در دانشکده مستقر است و چنانچه 
ارتباط بین دانشکده و صنعت به کمک بزرگواران حاضر در جلسه برقرار شود 
می تواند هم برای دانشکده و هم برای بخش صنعت، مثمرثمر واقع شود. دکتر 
مرادلو مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه نیز گفت: ارتباطات دانشگاه و 
صنعت آنطور که مدنظر بخش صنعت است جلو نمی رود و نشست های اینچینی 
باعث می شود که ارتباط بین صنعت و دانشگاه اتفاق بیفتد و صاحبان صنایع هم 

از پتانسیل دانشگاه مطلع گردند.
سپس خانم دکتر کاتب رئیس دانشکده هنر دانشگاه الزهرا ضمن تشکر از 
حضور میهمانان در جلسه، به این نکته اشاره کرد که در زمانی که واردات 
راحت تر انجام می شد، شاید صنعتگران ما کمتر به فکر استفاده از ظرفیت های 
داخلی بودند ولی امروز به دلیل محدودیت های ایجادشده، نیاز به استفاده از 
طراحی های داخلی را بیشتر احساس می کنند. طرح هایی هم که امروز عرضه 
شده نیازمند کمک فکری شما تولیدکنندگان و صنعتگران است چراکه شما بازار 

و الزامات آن را می شناسید. 
وی تاکید کرد: امروزه تجدیدنظر در نظام های آموزش عالی حتی در کشورهای 
اروپایی آغاز شده و تالش می کنند دانشکده ها را در بستر جامعه ای که قرار است 
برای آن کار کنند تاسیس  کنند. این به معنای حضور آکادمیک در کنار بازار است 

و ما هم امیدواریم بتوانیم در این مسیر حرکت کنیم.
بعد از صحبت های مقدماتی مسئوالن دانشگاه الزهرا و دانشکده هنر، مهندس 
بصیری مدیرمسئول مجله »صنعت نساجی و پوشاک« به عنوان اولین سخنران 

به ایراد سخن پرداخت که مشروح صحبت های ایشان بدین شرح است:
بنده از سال 1346 در صنعت نساجی کشور فعالیت خود را شروع کردم. کار 
صنعت با سیاست همخوانی و سنخیتی ندارد. من وقتی وارد صنعت نساجی 
شدم، خیلی ها قبل از من این کار را آغاز کرده بودند و با همت هرچه تمام تر 
و کمک مسئوالن آن روزگار کشور، به انگلستان، فرانسه، ترکیه، روسیه و 
کشورهای دیگر کاال و لباس صادر می شد و یکی از ارکان اصلی صادرات 
کشور را در آن زمان صنعت نساجی تشکیل می داد. بنابراین ما نشان داده ایم که 

می توانیم و امکان تولید خوبی در این مملکت هست. 
آقای  هاکوپیان زمانی حرف بسیار درستی زدند که وقتی می خواهند به یک 
کارخانه نساجی پارچه سفارش دهند حتما باید 800 تا 1000 متر سفارش دهند 
که این اصال درست نیست. هنوز هم این مشکل وجود دارد که کارخانجات 
نساجی نمی توانند در مقیاس کم و مشابه با آنچه در ترکیه اتفاق می افتد، پارچه 

تولید کنند و به تولیدکنندگان پوشاک بدهند. 
از طرف دیگر، متاسفانه صنعت نساجی همه چیز خود را یکدفعه در اختیار بازار 
گذاشت و بازار تصمیم گیر اصلی شد. من 15 واحد صنعتی در این کشور ساخته ام 
و شاهد بودم که طرف از بازار می آمد و به رغم اینکه بهترین طراح و امکانات در 
کارخانه بود، یک تکه پارچه نمونه به کارخانه می داد و شرایط خود را به کارخانه 
تحمیل می کرد. در حقیقت سفارش و فروش از طریق بازار انجام می گرفت 

چراکه پول و بازار در دست او بود و بازاری بود که مشتری را می شناخت. 
در این فاصله زمانی صاحبان ذیصالح کشور دانشگاه های مختلفی مثل 
دانشگاه الزهرا را ایجاد کرده و یک سری متخصص طراحی پرورش داده  اند . اما 
هیچ کدام از آنها نتوانستند آنطور که باید و شاید اثرگذار باشند. حتی در دوره ای 
که در انجمن صنایع نساجی ایران حضور داشتم برای اینکه جلوی رفتن فرزندان 
مدیران شرکت های نساجی به خارج کشور را بگیریم از صاحبان صنعت پول 
گرفتیم و دانشکده مهندسی نساجی امیرکبیر را ساختیم. اما به اندازه کافی هیچ 
کجا تبلیغات نکردیم، هیچ وقت نتوانستیم خود را بشناسانیم و هیچ تالشی در 
این زمینه نکردیم. نتوانستیم فارغ التحصیالن را جمع کرده و به صاحبان صنایع 

عمران مرادلو، افسانه محرابیفاطمه کاتب ، علی رحمانی
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گزارش

اثبات کنیم که این افراد توان انجام کار را دارند. چنین جلساتی همانطور که آقای 
رهبری در صحبتی که با ایشان داشتم به درستی اشاره کردند، باید با بازاریان 
برگزار شود و طرح های امروز باید به بازاریان نمایش داده شود چراکه این گروه 

هستند که باید بپسندند تا کارخانه ها طرح ها را تولید کنند. 
البته همه می دانیم که بازار یک نهاد سنتی با خصوصیت خاص خودش است 
و شرایط خود را دارد اما در هر صورت قدرت دارد و در رگ و ریشه همه 
ما هم به نوعی جریان دارد. متاسفانه ما به این مسائل هیچگاه نپرداخته ایم. 
بوده اند و دانشگاهیان هم نگاهشان صرفا  تولید  تولیدکنندگان فقط درگیر 
معطوف به تدریس بوده و هیچگاه چنین تعامالتی بین بخش های مختلف 
وجود نداشته است. در سال 1380 ترکیه اصال صنعت نساجی نداشت اما امروز 
با توجه به برنامه هایی که طی این سال ها اجرا کرده به دنیا طرح می فروشد. 
اما متاسفانه ما در کشورمان نتوانسته ایم از علم، دانش، فهم و معرفتی که بین 
جوانان کشور وجود دارد استفاده کنیم و از این بابت لطمه می خوریم. ما باید 
کار کنیم و جوانانی که از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند را به جامعه معرفی 
کنیم. متاسفانه یک تکه کاغذ تحت عنوان مدرک به آنها داده شده و به امان 
خدا رها شده اند و کارهایی که الزمه ورود این افراد به عرصه اشتغال بوده را 

انجام نداده ایم. 
در پایان عرایضم از فرصتی که به اینجانب اختصاص دادید، تشکر می کنم. 
دانشگاه برای من مقدس ترین مکان جامعه است که مغز پرورش می دهد و 
آینده را می سازد. لذا باید برای ظرفیت و پتانسیل های آن تبلیغات و هزینه 
صورت بگیرد. باید در همین دانشکده هنر چند ماشین بافندگی نصب شود تا 
طرح های دانشجویان نمونه بافی شده و به بازار ارائه شود و دانشجویان نیز با 
ماشین و صنعت آشنا شوند. امیدواریم عرایضم سوء تفاهمی ایجاد نکرده باشد و 

با تمام وجود در خدمت شما هستم. 
بعد از صحبت های مهندس بصیری، مهندس شهالیی نژاد رئیس هیئت 
مدیره انجمن صنایع نساجی ایران پشت تریبون قرار گرفت که اهم صحبت های 

ایشان بدین شرح است:

من در عرایضم می خواهم به این موضوع بپردازم که چه باید کرد و آیا 
دانشجویانی که امروز اینجا حضور دارند باید به آینده امیدوار باشند یا خیر؟ من 
مهندس نساج هستم و تعصب خاصی روی نساجی و افرادی که در این بخش 
تحصیالت داشته یا سرمایه گذاری می کنند، دارم. فکر می کنم چند مورد الزم 
است که این کار پیش برود. اول اینکه باید باور کنیم که صنعت نساجی بدون 
طراح هیچ است. اکثر کارهای تک رنگی که امروز در بازار وجود دارد کپی است 
و اصیل نیست. باید ببنیم چرا این کارها اصیل نیست. در دانشگاه های خارج 
کشور وقتی یک تولیدکننده طرحی را به طراح سفارش می دهد امکان ندارد فرد 
دیگری متوجه شود چه کاری برای چه کسی انجام می شود ولی در دانشگاه های 
ما متوجه می شوند. من قبال در زمینه شیمی کاری را با دانشگاه پلی تکنیک 
شروع کردم ولی متاسفانه رقیب ما متوجه شد و در نتیجه من ناگزیر به سمت 

یک مشاور ترکیه ای رفتم.
خوشبختانه محدودیت های موجود در عرصه طراحی هر روز در حال کمتر 
شده است و اکثر افرادی که امروز در صنعت پوشاک کار می کنند تحصیلکرده 
هستند و می توانند راحت تر با دانشگاهیان ارتباط برقرار کنند. ولی همانطور که 
عرض کردم تنها نگرانی این است که زحمتی کشیده شده و طرحی توسعه پیدا 
کند ولی قبل از اینکه به تولید برسد، جای دیگری پخش شده و اصطالحا لو 
برود. صنعت پوشاک به شدت به طراحان نیاز دارد و این حرف یک شعار نیست. 
این نیاز در زمینه ابداع رنگ ها و طرح های جدید است. صنعت نساجی در حال 
تغییر است و اگر قبال کارها عمدتا به صورت بافت از نوع دابی و ژاکارد بود اما 
امروزه چاپ دیجیتال آمده و به راحتی می توان هر نوع طرح و رنگی را در تیراژ 

کم یا زیاد روی پارچه اعمال کرد. 
امروز حتی در زمینه جوراب که بنده واحدی در این بخش دارم، طرح ها به 
صورت چاپی است. لذا ذهن دانشجویان باید به سمت تکنولوژی های جدید هم 
برود. از آنجایی که ماشین ژاکارد از ماشین بافندگی ساده خیلی گران تر است و 
همچنین در چاپ دیجیتال محدودیت تیراژ، رنگ و طرح وجود ندارد، لذا چاپ 
دیجیتال مزیت زیادی در قیاس با روش های مرسوم بافندگی دارد. بنابراین یکی 

فریناز فربود، محمدجعفر شهالیی نژاد، سومبات هاکوپیان
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گزارشخبرنامه

از پیشنهادات من این است که طراحان با تکنولوژی های جدید آشنا شوند. ما در 
انجمن صنایع نساجی می توانیم شما را به بخش های بافندگی و چاپ و تکمیل 
متصل کنیم و ارتباط خوبی هم با انجمن های دیگر به خصوص انجمن پوشاک 
و همچنین انجمن های یزد و اصفهان داریم که این ارتباطات می تواند برای 

شما طراحان راهگشا باشد.
تا شاگردی نکنند استاد  بپذیرند که  باید  البته دانشجویان و طراحان هم 
نمی شوند و باید از کارهای کوچک و کارآموزی کار را آغاز کنند تا رفته رفته به 
مدارج باالتر برسند. قطعا هرکسی که زحمت بکشد و پیگیر باشد می تواند موفق 
شود. کارخانجات و صنعتگران هم باید دانشجویان را پذیرا باشند و اجازه استفاده 
از امکانات و ماشین آالت را به دانشجویان بدهند تا آنها با بافندگی و رنگرزی 

نخ و پارچه و ... آشنا شوند. 
من معتقدم اگر تشکل های نساجی، وزارت صنعت و دانشگاه ها به عنوان 
سه ضلع یک مثلث با یکدیگر همکاری کنند موفقیت در زمینه ارتباط صنعت 
و دانشگاه حاصل خواهد شد. در ارتباط با استفاده از ماشین آالت بافندگی در 
دانشکده هنر هم که مهندس بصیری فرمودند من فکر می کنم نیازی به خرید 
ماشین آالت جدید برای دانشگاه نیست و می توان از امکانات دانشکده مهندسی 
البته ماشین های  نساجی دانشگاه پلی تکنیک که راکد مانده، استفاده کرد. 
بافندگی مخصوص نمونه گیری هم وجود دارد که خروجی آنها با اصل هیچ 
فرقی ندارد و می توان از این ماشین ها هم استفاده کرد. ضمن اینکه خرید چند 
ماشین بافندگی قطعا برای دانشگاه هزینه زیادی نخواهد داشت و مسئوالن 
دانشگاه می توانند این ماشین ها را خریداری و برای استفاده دانشجویان در 

دانشگاه نصب کنند. 
بعد از صحبت های مهندس شهالیی نژاد نوبت به آقای  هاکوپیان رئیس 
انجمن صنایع پوشاک ایران رسید که اهم صحبت های ایشان به شرح زیر است:
الزم است از مسئوالن دانشگاه الزهرا و به خصوص دانشکده هنر برای 
برگزاری این نشست و مراسم تشکر ویژه داشته باشم و قطعا جمع حاضر 
برای هنرمندان جوان ما امیدی ایجاد کرده است. از هنرمندان جوان هم تشکر 

می کنم که با همه سختی ها و دشواری ها تالش کرده و این طرح ها را امروز 
ارائه کرده اند. از زحمات خانم دکتر فربود و دیگر اساتید هم تشکر می کنم و قطعا 

طراحان و دانشجویان نیز این سپاسگزاری را خواهند داشت. 
به طراحان و دانشجویان عرض می کنم اصال دلخور نباشید که چرا تا به حال 
توجهی به شما نشده، چون در هیچ بخشی این اتفاق نیفتاده است و هیچ وقت 
مشتری محور نبوده ایم. همیشه دانشگاه در یک اتاق شیشه ای بوده و از باال به 
پایین نگاه کرده و کسبه هم به مشتریان نگاه از باال به پایین داشته اند. همینطور 
صنعت نساجی هم به پوشاک این نگاه را داشته است. اما خوشبختانه امروز به 
جایی رسیده ایم که این دوران گذشته است. امروز مشتری فراتر از همه چیز است 
و دیگر کیفیت جزئی از وظایف تولیدکنندگان است و اگر تولیدکننده کار مهمی 
انجام می دهد نباید تصور کند برای مشتریان خیلی مهم است. شما طراحان هم 
تصور نکنید همانقدر که خودتان فکر می کنید چقدر کارتان زیبا و ارزشمند است، 
مشتریان هم همان نگاه را به کار شما دارند. مشتریان می خواهند بدانند کاری 
که شما به آنها ارائه می دهید چقدر به رویاهای آنها نزدیک است. هر مقدار که 
نزدیک باشد شما در کارتان موفق هستید و برعکس. طراحی پارچه حتما باید 
با طراحی پوشاک آمیخته باشد. دانشجویان حتما باید یک ترم از تحصیل خود 
را در کارخانه کار کنند تا بدانند در بخش تولید چه اتفاقی می افتد. خوشحالم 
که در جلسه امروز از همه بخش ها اعم از مصرف کننده، تولیدکننده پوشاک، 
تولیدکننده پارچه و نخ حضور دارند و امیدوارم که این آشنایی به گام های بزرگی 
تبدیل شود. به اعتقاد من امروز حتما باید از طرح های شما لباس های دوخته به 
نمایش گذاشته می شد تا اثرگذاری آن بیشتر باشد ولی این مهم دور از دسترس 

نیست و به زودی اتفاق خواهد افتاد.
بعد از صحبت های آقای هاکوپیان، آقای دستمالچیان رئیس انجمن نساجی 
یزد خطاب به طراحان و دانشجویان حاضر در جلسه گفت: در یزد بافندگی های 
زیادی حضور دارند که به نوعی مصرف کننده شما طراحان هستند. درست است 
که مشکالت و محدودیت های زیادی وجود دارد اما طراحان باید خودشان 
به سراغشان می روند چون  ارزشمند شوند کارخانه ها  اگر  و  ارزشمند شوند 

جمشید بصیری، منصور تیرگر، فاطمه کاتبآقای دستمالچیان، رئیس انجمن نساجی یزد
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گزارش

طراحی نیاز امروز کارخانجات است. اینکه طراحان ما انواع نخ ها، ترکیب رنگ 
در طرح ها، انواع ماشین های بافندگی و بازار مصرف را نشناسند یک ضعف برای 
آنهاست. درست است که چاپ خیلی کارها را راحت می کند، اما این بافت است 
که پارچه را نفیس و ارزشمند می کند. پس نفیس بودن پارچه به بافت، طرح و 

تکنیک بافت آن است. 
در این جلسه پل ارتباطی خوبی ایجاد شده ولی اگر طراحان از این ارتباطات 
استفاده نکنند فایده ای ندارد. دانشجویان نباید در دانشگاه بنشینند و منتظر باشند 
کسی به سراغشان بیاید. امروز طراحانی هستند که ماهی 40 میلیون می گیرند 
و برخی هم هستند که پایه حقوق دریافت می کنند بنابراین ارزش یک طراح به 
کار و فن و تسلطی است که در کارش دارد. اگر طراحان تسلطشان را در کار باال 
ببرند و نخ ها، رنگ ها، دستگاه ها و بعد اقتصادی کار را به خوبی بشناسند، آنگاه 
ارزش باالتری پیدا خواهند کرد. در شهر یزد هم دابی و هم ژاکارد فراوان است 
و به شدت به طراح نیاز داریم تا کارهای ارزشمندتری تولید کنیم. خوشبختانه 
فضای آنالین و فروش آنالین رونق خوبی پیدا کرده و شما طراحان می توانید 
از این فضا برای یادگیری و ایده برداری استفاده کنید. بنابراین اگر خودتان را 
ارزشمند کنید ما هم دنبال شما خواهیم آمد. قطعا تشکیل این جلسات و جلسات 
مشابه می تواند انگیزه دانشجویان را برای فعالیت افزایش دهد و از دانشگاه تقاضا 

دارم چنین نشست هایی را برای دانشجویان بیشتر برگزار نماید.
نساجی  دفتر  مدیرکل  محرابی  مهندس  خانم  پایان صحبت ها،  از  بعد 
و پوشاک وزارت صنعت به جمع بندی مطالب پرداخت که صحبت های 

ایشان به شرح زیر است:  
و  می کنم  تشکر  جلسه  این  برگزارکنندگان  از  خودم  به سهم  هم  من 
ارتباط بین دانشگاه و صنعت را الزمه پیشرفت صنعت می دانم. همیشه 
معتقدم که تولید بدون دانش و دانش بدون تولید اصال به درد نخواهد 
خورد و هیچ پیشرفتی به دنبال نخواهد داشت. دوستان بخش صنعت به 
تفصیل مطالب را گفتند و من بحث های مرتبط با وزارت صنعت را مطرح 
می کنم. در بحث پایان نامه های دانشجویی همیشه نظر ما این است که 

باید پایان نامه ها در جهت رفع مشکل صنعت باشد. طراح در رأس هرم 
واحد تولیدی نساجی و پوشاک است و می تواند کمک بزرگی به صنعت 
در زمینه عرضه و فروش در بازار بکند. کاربردی شدن دروس دانشگاهی 
خیلی مهم است و از طرف دانشگاه و صنعت باید قدم هایی در این زمینه 
برداشته شود. ما اگر بتوانیم از تجربیات نخبگانی که در صنعت سال ها 
اشکالی  استفاده کنیم بسیار مطلوب است. چه  دانشگاه ها  کار کردند در 
دارد نخبگان صنعت سر کالس دانشجویان بیایند و از تجربیاتشان برای 

دانشجویان بگویند. 
صنعت  یک  نساجی  صنعت  که  کنم  عرض  باید  هم  دانشجویان  به 
بسیار اشتغال زا و آمیخته با هنر است و زمینه زیادی برای پیشرفت در 
آن وجود دارد. همانطور که مهندس شهالیی نژاد فرمودند ما در وزارت 
صنعت می توانیم یک ضلع مثلث ارتباط صنعت و دانشگاه باشیم و در 
دانشجویی  پایان نامه های  برای  موضوع  ارائه  و  ارتباط  برقراری  زمینه 
صنعتی  واحدهای  از  من  هم  ماشین آالت  بحث  در  کنیم.  همکاری 
نصب  دانشگاه  در  را  خود  بالاستفاده  ماشین های  که  خواست  خواهم 
کنند تا دانشجویان بتوانند از آن استفاده کنند. همچنین همانطور که در 
اساسی  معنوی طرح یک موضوع  مالکیت  صحبت ها مطرح شد، حفظ 
اختیار کس  در  می شود  ارائه  نمونه بافی  برای  که  نباید طرحی  و  است 
دیگر قرار بگیرد لذا اگر ماشین آالت در داخل دانشگاه نصب شوند، در 

این زمینه می تواند اثرگذار باشد. 
بعد از پایان صحبت ها، آقای رحمانی از خانم دکتر فربود خواست مباحث 
مطرح شده در جلسه را پیگیری کرده و ارتباط دانشکده هنر با بخش صنعت 
نماینده  قلی زاده  آقای  نیز  پایان جلسه  در  نمایند.  دنبال  به طور جدی  را 
کارخانه ریسندگی گل نثار پیشنهاد کرد که 20 مورد از طرح هایی که امروز 
ارائه شده را در کارخانه نمونه گیری کرده و خدمت دانشگاه ارائه کند. و در 
نهایت 5 مورد از طرح ها را به دوستانی که در بازار تهران هستند برای تولید 

انبوه ارائه دهد که این پیشنهاد با استقبال حضار مواجه شد.

خانم فربود و آقایان رحمانی، مرادلو، رهبری، هاکوپیان، طائفی
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گزارشخبرنامه

صاحبـان  و  اصنـاف  گردهمایـی  اولیـن 
اسـتان  چـرم  و  پوشـاک  نسـاجی،  صنایـع 
 97/11/28 مورخـه   یکشـنبه  روز  در  البـرز 
در سـالن همایش هـای موسسـه نهـال و بذر 
اسـتان برگـزار شـد. پس از خـوش آمدگویی 
آقـای  توسـط  مراسـم  در  حاضریـن  بـه 
حمیـد کریمـی رئیـس اتـاق اصنـاف کـرج، 
تخصصـی  انجمـن  رئیـس  مالمیـر  آقـای 
چـرم  و  پوشـاک  نسـاجی،  همگـن  صنایـع 
اسـتان البـرز ضمـن اشـاره بـه قدمـت ایـن 
ظرفیت هـا  در خصـوص  اسـتان  در  صنعـت 
و قابلیت هـای اسـتان پیرامـون توسـعه ایـن 

صنعـت و همچنیـن احیـای مجموعـه فخـر 
ایـران و تبدیـل آن بـه شـهرک تخصصـی 
صنایـع نسـاجی و پوشـاک کـه موافقت های 
اسـتانی آن کسـب شـده اسـت مطالبی را به 

سـمع و نظـر حاضریـن رسـاند.
همچنیـن آقـای دکتر شـاهمرادی ریاسـت 
اسـتان  تجـارت  و  معـدن  صنعـت  سـازمان 
و  صنـف  بـزرگ  گردهمایـی  در  کـه  البـرز 
البـرز  اسـتان  نسـاجی  و  پوشـاک  صنعـت 
بـه  توجـه  بـا  کـرد:  اعـام  داشـت  حضـور 
فعالیـت 188 واحـد تولیـدی نسـاجی در این 
اسـتان، تسـریع در احداث شـهرک تخصصی 

نسـاجی اسـتان البـرز ضروری اسـت چرا که 
اشـتیاق  و  شـور  انگیـزه،  زمینـه  ایـن  در 
صنعـت  و  صنـف  فعـاالن  بیـن  فراوانـی 

دارد. وجـود  نسـاجی  و  پوشـاک 
هم اینـک  کـرد:  تصریـح  شـاهمرادی 
مشـخص  شـهرک  ایـن  اسـتقرار  مـکان 
شـده و مطالعـات علمـی و فنـی الزم  نیـز 
ایـن بـاب صـورت گرفتـه اسـت )تهیـه  در 
از  مذکـور  شـهرک  بـرای  توجیهـی  طـرح 
همگـن  صنایـع  تخصصـی  انجمـن  طریـق 
نسـاجی، پوشـاک و چـرم اسـتان البـرز(. به 
همیـن دلیـل از مسـئوالن ارشـد کشـوری و 
البـرز در مجلـس  نماینـدگان مـردم اسـتان 
شـورای اسـامی تقاضـا داریم برای تسـریع 
در سـاخت ایـن شـهرک تخصصـی نسـاجی 
البـرز چـون همیشـه بـا نگاهی ویـژه از این 

کننـد.  حمایـت  مسـئله 
شـاهمرادی گفـت: بـا توجـه به تسـهیات 
حـوزه  در  آینـده  سـال  کـه  خوبـی  بسـیار 
اسـتان  بـه  اعتبـاری  و  فنـی  کمک هـای 
سـازمان  اسـت؛  شـده  داده  تخصیـص 
صنعـت، معـدن و تجارت البـرز آمادگی دارد 
تـا بخـش چشـمگیری از ایـن تسـهیات را 
بـه سـمت صنعت نسـاجی و پوشـاک هدایت 
نمایـد. رئیـس سـازمان صمـت اسـتان البرز 
افـزود: آمارهـا بـا توجـه بـه افزایـش نـرخ 
ارز، حکایـت از رونـد شـدید کاهـش واردات 
پوشـاک دارد بـه همیـن دلیل امـروز فرصت 
بسـیار خوبـی بـرای توسـعه صنعت نسـاجی 
و پوشـاک در کشـور فراهـم شـده اسـت که 
بایـد از ایـن شـرایط بـه خوبـی بهـره بـرد. 

می توانـد  فعلـی  شـرایط  کـرد:  تاکیـد  وی 

گزارشی از اولین گردهمایی اصناف و صاحبان 
صنایع نساجی، پوشاک و چرم استان البرز

33اولین گردهمایی صاحبان صنایع نساجی و پوشاک استان البرز، 97/11/28 
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گزارش

فرصـت مناسـبی برای تکیـه بر تولیـد داخلی 
بـه ویـژه توسـعه صنعـت نسـاجی و پوشـاک 
باشـد. ایـن مقـام مسـئول افـزود: همـکاری 
آنهـا  حرکـت  و  کوچـک  و  بـزرگ  صنایـع 
در مسـیر تکمیـل چرخـه تولیـد و همراهـی 
بالندگـی  بـه  می توانـد  جمعـی  رسـانه های 
تولیـد، فرهنگ سـازی و تبلیـغ کاالی ایرانـی 
شـاهمرادی  نمایـد.  توجهـی  شـایان  کمـک 
درصـد   70 حـدود  هم اینـک  شـد:  یـادآور 
می شـود  تولیـد  داخـل  در  کشـور  پوشـاک 
کـه بایـد بـا برندسـازی و تولیـد مبتنـی بـر 
اسـتاندارد روز دنیـا اعتمـاد جامعـه را نسـبت 

بـه خریـد محصـول ایرانـی جلـب کـرد.
سـردار اکبریـان نماینـده مجلـس شـورای 
اسـامی و رئیـس کمسـیون صنایـع مجلس 
نیـز در ایـن مراسـم ضمـن قـول مسـاعدت 
شـهرک  ایجـاد  پیرامـون  پیگیـری  بـرای 
پوشـاک،  و  نسـاجی  صنایـع  تخصصـی 
ایـن  نقـش  پیرامـون  و  عنـوان  را  مطالبـی 
صنعـت در رونـق اقتصـادی مـواردی را  بـه 
رسـاند. فـوق  برنامـه  در  حاضریـن  اطـاع 

در ادامـه مراسـم سـایر مسـئولین مربوطـه 
بـه ارائـه دیدگاه هـا و نظرات خود بر اسـاس 
محور هـای ایـن گردهمایـی پرداختنـد. و در 
خاتمـه از تعدادی از اصنـاف و تولیدکنندگان 
صنعتـی  تولیدکننـدگان  همچنیـن  و  صنفـی 
پوشـاک  صـادرات  و  تولیـد  حـوزه  در  کـه 
فعالیـت دارنـد با اهدای لـوح تقدیر و تشـکر 
از  بقائـی  آقـای  صنعـت  بخـش  از  گردیـد. 
صنایـع  تخصصـی  انجمـن  )عضـو  تین تـک 
همگن نسـاجی پوشـاک و چرم اسـتان البرز( 
بـه عنـوان صنعتگـر جـوان، آقای شـاه بختی 
عنـوان  بـه  انجمـن(  )عضـو  جامه بافـت  از 
کارآفریـن برتـر در تولید و صادرات پوشـاک 
و آقـای هوشـمند از شـرکت پایاتکس )عضو 
صنعـت  پیشکسـوت  عنـوان  بـه  انجمـن( 
تندیـس  لـوح و  اهـدای  بـا  اسـتان  نسـاجی 

شـد. قدردانی 

یداهلل مالمیر، رئیس انجمن صنایع نساجی و پوشاک البرز
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گزارشخبرنامه

لباس های  مجموعه  از  رونمایی  آیین 
دو  با  مدرنیته  و  سنت  از  تلفیقی  با  ایرانی 
پاک بین«  مد  »حیات  و  »پاک بین«  برند 
حضور  با   1397 بهمن ماه   5 جمعه  روز 
وزیر  هنری  معاون  حسینی  سیدمحمدمجتبی 
تهران  مردم  نماینده  ذوالقدر  فاطمه  ارشاد، 
قبادی  حمید  اسامی،  شورای  مجلس  در 
کشور،  لباس  و  مد  ساماندهی  کارگروه  دبیر 
طراحان  انجمن  رییس  سومبات  هاکوپیان 
مشاور  نصرالهی  گلنار  ایران،  پارچه  و  لباس 
پوشاک،  و  نساجی  امور  در  صنعت  وزیر 
صنف  اتحادیه  رییس  شیرازی  ابوالقاسم 
تهران،  پوشاک  فروشندگان  و  تولیدکنندگان 
وزیر  ظریف  محمدجواد  همسر  ایمانیه  مریم 
هتل  در  هنرمندان  از  جمعی  و  خارجه  امور 

برگزار شد. تهران  پاالس  اسپیناس 
در این مراسم بعد از خیر مقدم مجری، خانم 
نشست  میزبان  عنوان  به  پاک بین  صدیقه 
ضمن  مجموعه  این  اصلی  گردآورنده  و 

پیشکسوتان،  مسئوالن،  تک تک  از  تشکر 
جلسه  در  که  لباس  طراحان  و  هنرمندان 
افرادی  کلیه  امروز حاضر هستند و همچنین 
مجموعه  این  اجرای  و  آماده  سازی  در  که 
برنامه  وقتی  گفت:  داشته اند  همکاری 
مجموعه هایی  تولید  و  تهیه  برای  مشخصی 

امروز مشاهده می کنید وجود  که  آنچه  مانند 
می توان  هدفمند  صورت  به  باشد،  داشته 
با  آثارشان  تا  کرد  همکاری  هنرمندان  با 
سودآوری  و  برنامه ریزی  و  مشخص  هدف 
عنوان  به  شود.  عرضه  و  تولید  مشخص، 
بانوی   15 که  بگویم  شما  خدمت  باید  مثال 
بلوچستان  و  سیستان  استان  از  سوزن دوز 
را  مجموعه  این  سوزن دوزی  کارهای 
توسط  تسمه دوزی  همچنین  داده اند.  انجام 
سفارشی دوزی  صورت  به  کرمانی  هنرمندان 
انجام  اختصاصی  نقش  و  رنگ  و  طرح  با  و 
گلیم بافی  عزیز  هنرمندان  کار  است.  شده 
نیز  بیرجند  قالی  هنرمندان  و  سیرجان 

دارند.  نمود  لباس های من  همگی در 
فرهنگ  گنجینه های  که  می بینید  بنابراین 
قرن های  از  که  اسامی  ایرانی  هنر  و 
روپوش های  ایرانی،  پارچه های  در  گذشته 
مختلف  مناطق  مردم  کفپوش های  و  سنتی 
رسیده  ما  زمانه  به  و  مانده  باقی  ایران 

رونمایی از مجموعه لباس های ایرانی 
با تلفیق از سنت و مدرنیته

رونمایی از مجموعه لباس های ایرانی با تلفیق از سنت و مدرنیته، هتل اسپیناس پاالس، 97/11/5
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گزارش

طراحی  برای  پشتوانه  مهم ترین  است، 
می توان  و  هستند  برازنده  و  زیبا  لباس هایی 
مجامع  و  اجتماعی  مختلف  محیط های  در 
کرد.  استفاده  آنها  از  بین المللی  و  داخلی 
در  را  مدرن  لباس های  طراحی  دانش  ما 
هم  برجسته ای  طراحان  داریم.  ایران 
الزم  فرصت  و  مجال  باید  بنابراین  داریم. 
ایران  طراحان  هنری  آفرینش های  برای  را 
کارخانه های  و  تولیدکنندگان  کنیم.  فراهم 
خطوط  دروازه های  باید  لباس  تولیدکننده 
باز  ایرانی  طراحان  روی  به  را  خود  تولید 
ظرفیت های  از  را  استفاده  بیشترین  تا  کنند 
کنیم  تولید  لباس هایی  و  ببریم  بومی 
همخوانی  کشورمان  فرهنگ  با  هم  که 
باشند.  شیک  و  برازنده  هم  و  باشند  داشته 
کارآفرینی مد و پوشاک و طراحی می تواند 
مختلف  مناطق  در  اشتغال زایی  زمینه های 
تولید  و  طراحی  اگر  کند.  فراهم  را  ایران 
و  پارچه ها  اساس  بر  ایرانیان  برای  لباس 
صدها  شود  انجام  ایرانی  سنتی  دوخت های 
شغل  می توانند  ایران  سراسر  در  هنرمند 
برای  که  بررسی هایی  با  باشند.  داشته  ثابت 
بخش سوزن  دوزی داشتیم متوجه شدیم که 
دهیم  افزایش  را  لباس ها  اینگونه  تولید  اگر 
سرمان  پشت  را  نیاز  مورد  حمایت های  و 
بانوی   200 حداقل  برای  می توانیم  ببینیم 
پایدار  شغل  مستقیم  صورت  به  سوزن دوز 
صرفا  آنها  چون  کنیم.  ایجاد  عالی  درآمد  با 
از  و  کرد  خواهند  کار  سفارش ها  اساس  بر 
حتی  ما  کرد.  خواهند  دوری  بی هدف  تولید 
پوشاک  ارزآوری  و  صادرات  روی  می توانیم 
ویژه  حساب  نوآوری  این  طریق  از  ایرانی 
از  لباس ها  همین  برای  اینکه  کما  کنیم  باز 

دارد.  وجود  مشتریانی  مختلف  کشورهای 
من  تجربه  سال   36 حاصل  لباس ها  این 
برای  است.  پارچه  و  لباس  طراحی  زمینه  در 
این  من  تاش  تمام  مجموعه  این  تهیه 
فرهنگ  در  که  ظرفیت هایی  از  که  بوده 

و  بگیریم  بهره  داریم  خود  ایرانی-اسامی 
طراحی  مردم  سلیقه  با  متناسب  لباس هایی 
»پاک بین«  مجموعه های  در  کنیم.  تولید  و 
از  نشان هایی  پاک بین«،  مد  »حیات  و 
واقع  در  می بینید.  را  ایرانی  سنتی  لباس های 
ایرانی  سنتی  پوشاک  ارزشمند  گنجینه های 
بی مانند خود  برش های  و  رنگ ها  با طرح ها، 
مجموعه ها  این  تولید  و  طراحی  الهام بخش 
شده اند. من از همه شما عزیزان سپاسگزاری 
مراسم  این  در  و  گذاشتید  منت  که  می کنم 
تمام  در  بتوانم  امیدوارم  کردید.  شرکت 

مراحل زندگی دعاگوی همه شما باشم. 

مد و لباس کشور نیازمند حمایت است
کمیسیون  رئیس  نایب  مراسم،  این  در 
با  نیز  اسامی  شورای  مجلس  فرهنگی 
اسامی سرشار  ایران  میراث  اینکه  به  اشاره 
لباس  و  مد  گفت:  است،  خاقیت  و  هنر  از 
تولید  برای  همه جانبه  حمایت  نیازمند  کشور 
افزود:  ذوالقدر  فاطمه  است.  مردم  نیازهای 
حوزه مد و لباس کشور می تواند به حوزه ای 
انبوه  صادرات  با  ارزآور  همچنین  و  درآمدزا 
مجلس  در  تهران  مردم  نماینده  شود.  تبدیل 
از  یکی  از  را  لباس  و  مد  اسامی  شورای 
اینکه  برای  گفت:  و  دانست  جامعه  نیازهای  36
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گزارشخبرنامه

لباس  و  مد  و  غربی  کاالهای  ورود  جلوی 
را  کشور  لباس  و  مد  باید  بگیریم،  را  آنها 
که  چرا  کنیم  پشتیبانی  و  حمایت  همه جانبه 
ابزارهای  این حوزه عاوه بر تاثیرگذاری، از 
المللی  بین  و  داخلی  عرصه  در  درآمدزایی 

می شود. محسوب 
اشاره  با  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
به حضور خود در نشست ها و جلسات مختلف 
داشت:  اظهار  لباس  و  مد  ساماندهی  کارگروه 
جای  بحق  قبادی  حمید  آقای  تاش های 
به  امروز  وی  زحمات  با  که  دارد  قدردانی 
دستاوردهای خوبی در این حوزه نایل شده ایم. 
مجلس  فرهنگی  کمیسیون  گفت:  ذوالقدر 
لباس  نیز همواره حامی مد و  شورای اسامی 
با سبک زندگی مردم  ایرانی اسامی متناسب 
کشور بوده است و از هیچ تاشی دریغ نمی کند. 
تاکید  شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
کرد: حوزه مد و لباس کشور باید بتواند عاوه 
بر داخل، حضوری فعال در بازارهای کشورهای 

همسایه و دیگر کشورهای جهان داشته باشد.
مراسم  در  قبادی  حمید  آقای  همچنین 
تلفیق  با  ایرانی  لباس های  مجموعه  رونمایی 
سنت و مدرنیته که در هتل اسپیناس پاالس 
مجموعه ها  اینگونه  گفت:  شد،  برگزار  تهران 
می تواند جلودار و الگویی برای دیگر طراحان 
طراحی  وی  باشد.  حوزه  این  عاقه مندان  و 
خانم  کارهای  در  را  اندیشه  و  هنر  تلفیق  و 
پاک بین طراح این مجموعِه تاثیرگذار، ایده و 
کرد  عنوان  لباس  و  مد  حوزه  در  نو  خاقیتی 
لباس،  مجموعه  این  در  وی  داشت:  اظهار  و 
نمایش  به  را  کشور  و  مردم  روز  نیاز  و  توان 

گذاشته است.
ارشاد  وزیر  هنری  امور  معاون  مشاور 
آثار  اینگونه  از  رونمایی  با  کرد:  تصریح 
سازنده  نقدهای  و  نقطه نظرات  منتظر  ما 
تبلیغات  به  اشاره  با  قبادی  هستیم.  همگان 
لباس گفت:  درباره  رسانه های خارجی  وسیع 
و  مد  طراحان  و  انجمن ها  اتحادیه ها،  باید 

تولید  و  خاقیت  با  و  آمده  میدان  به  لباس 
اسامی،  ایرانی  سبک  با  متناسب  لباس های 
باال  را  آثار  اینگونه  به  عاقه مندی  میزان 
عزم  خوشبختانه  امروز  وی،  گفته  به  ببرند. 
به  سلیقه ها،  اختاف  وجود  با  جدی  اراده  و 

است. رسیده  نظر  اشتراک 
و  فرهنگ  وزیر  هنری  امور  معاون  مشاور 
است  ممکن  اینکه  بیان  با  اسامی  ارشاد 
»الکچری«  لفظ  برنامه  این  برای  عده ای 
لباس  و  مد  موضوع  داد:  ادامه  ببرند،  کار  به 
ندارد،  تجمات گرایی  و  الکچری  نگاه 
کارگروه  تاش  است  مهم  ما  برای  آنچه 
به  پاسخ گویی  برای  کشور  لباس  و  مد 
قبادی  گفته  به  است.  جامعه  عاقه مندی 
فرهنگی،  رفتار  یک  شاهد  خوشبختانه  امروز 

اقتصادی هستیم. نوعی  به  و  هنری 
وزارت  ولباس  مد  ساماندهی  کارگروه  دبیر 
این  مختلف  برنامه های  به  اشاره  با  ارشاد 
از  مجموعه سازی   ،98 سال  در  کارگروه 
پرداختن  و  مدولباس  تجاری سازی  برندها، 
به  کمتر  که  لباس  و  مد  حوزه های  دیگر  به 
و  نوجوانان  و  کودک  مانند  پرداخته شده  آنها 
بین المللی  عرصه  در  حضور  و  مردانه  لباس 
اقدامات کارگروه در  از مهم ترین کارها و  را 

برشمرد. آینده  سال 

انجمن  رئیس  سومبات  هاکوپیان  آقای 
این  در  نیز  ایران  پارچه  و  لباس  طراحان 
خانم  که  خوشحالم  بسیار  گفت:  مراسم 
را  زیبا  مجموعه  این  هم  توانسته  پاک بین 
را  غنی  مجموعه  این  هم  و  کند  جمع آوری 
به خانم  بابت  این  از  دور یکدیگر جمع کند. 
آرزوی  برایشان  و  می گویم  تبریک  پاک بین 
موفقیت دارم. امیدوارم فضا به گونه ای باشد 
توانمندی های  بتوانند  ما  هنرمندان  همه  که 
هست  آنها  شایسته  که  گونه ای  به  را  خود 
مسئوالن  از  را  خواسته  این  و  کنند.  ارائه 
نهفته ای  توانمندی های  که  دارم  محترم 
اجازه  و  ببینند  را  دارد  وجود  کشور  در  که 
را  خود  توانایی های  هنرمندان،  این  دهند 
فعلی  شرایط  از  تا  کنند  ارائه  شایستگی  به 
سمت  به  ما  هنرمندان  حتی  و  جوانان  که 
عبور  آورده اند،  روی  خارجی  پوشش های 
دارند  را  شایستگی  این  ما  هنرمندان  کنیم. 
به  را  ما  فرهنگ  و  کرده  عبور  مرزها  از  که 
و  مد  بخش  در  ما  متاسفانه  کنند.  ارائه  دنیا 
که  نداریم  دنیا  در  را  خودمان  سهم  لباس، 
کنیم  تاش  سهم  این  تصاحب  برای  باید 
و  جوانان  شما  توانایی  از  که  شناختی  با  و 
محقق  حتما  اتفاق  این  دارم،  هنرمندان 

شد. خواهد 
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گزارش

اقتصاد ایران در 4 دهه اخیر توانسته است به 
دستاوردهای بااهمیتی دست پیدا کند اما در همین 
دوره، دیگر اقتصادهای جهان نیز پیشرفت های 
ایران  با  مقایسه  در  گاه  که  داشته اند  شگرفی 
معاونت  اساس  این  بر  است.  بوده  چشمگیرتر 
دقیق تر  ارزیابی  برای  تهران  اتاق  اقتصادی 
مقایسه  به  بزرگتر  مقیاس  یک  در  تحوالت، 
وضعیت ایران با سایر کشورهای هم تراز از حیث 

سطح توسعه یافتگی پرداخته است.
نشان  اقتصادی  متغیرهای  از  برخی  بررسی 
بعضی  در  پیشرفت  سرعت  و  میزان  می دهد 
اقتصادها به مراتب بزرگتر و بیشتر از ایران بوده 
گزینش،  نحوه  در  تأمل جدی  به  نیاز  که  است 
و  اقتصادی  سیاست های  اجرای  و  اولویت دهی 

اصاحات ساختاری در این بازه دارد.
به عنوان نمونه، در سال 1980، تولید ناخالص 
و  ترکیه  کشورهای  مشابه  تقریبا  ایران  داخلی 
اندونزی بوده؛ اکنون پس از قریب به 40 سال، در 
سال 2018، تولید ناخالص داخلی ایران با فاصله 
معناداری از کشورهای ترکیه و اندونزی پایین تر 
است! طی حدود 40 سال، تولید ناخالص داخلی 
کشور مالزی تقریبا 13 برابر شده؛ درحالی که تولید 
ناخالص داخلی ایران صرفا حدود 5 برابر افزایش 

داشته است.
تولید  گذشته،  سال   40 به  نزدیک  فاصله  در 
ناخالص داخلی حقیقی ایران 2 برابر شده درحالی که 
همین رقم برای ترکیه 5.6 برابر، برای اندونزی 7.2 
برابر، برای مالزی، 8.3 برابر، برای جمهوری کره 

9.8 برابر و برای چین 32 برابر شده است.
همچنین در سال 1980، سرانه تولید ناخالص 
از  جاری  قیمت های  اساس  بر  ایران  داخلی 
کشورهای مالزی و ترکیه باالتر بوده است؛ پس 

تولید  در سال 2018، سرانه  قریب 40 سال،  از 
ناخالص داخلی ایران علیرغم افزایش 2 برابری، 

با فاصله نسبتا زیادی، از کشورهای مالزی و ترکیه 
پایین تر است.

حرکت الک پشتی اقتصاد ایران در قیاس با دنیا
معاونت اقتصادی اتاق تهران بررسی کرد
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گزارشخبرنامه

آمارهای صندوق بین المللی پول حاکی از این 
ناخالص  تولید  سرانه   ،2018 سال  در  که  است 
داخلی چین، کره و ترکیه نسبت به سال 1980، 
به ترتیب حدود 22.5 برابر، 3 برابر، 7.2 برابر شده؛ 
درحالی که سرانه تولید ناخالص داخلی ایران طی 

مدت مذکور تنها 1.2 برابر شده است.
ساخت  صنعت  ارزش افزوده   ،1977 سال  در 
بوده که در سال  مالزی حدود 4.8 میلیارد دالر 
 84 حدود  به  برابری   17.5 افزایش  با   2017
میلیارد دالر رسیده است. این در حالی است که 
 9.7 حدود  از  ایران  ساخت  صنعت  ارزش افزوده 
میلیارد دالر در سال 1977 )3 میلیارد دالر بیشتر از 
مالزی(، به حدود 69.3 میلیارد دالر در سال 2017 

)13 میلیارد دالر کمتر از مالزی( رسیده است.
در سال 1980، ارزش صادرات کاالیی دو کشور 
مالزی و ایران تقریبا برابر بوده ولی بعد از گذشت 
نزدیک به 40 سال، صادرات کاالیی مالزی تقریبا 
در  است.  شده  ایران  کاالیی  برابر صادرات   2.4
سال 1977، صادرات کاال و خدمات ایران با ارزش 
نزدیک به 25 میلیارد دالر به مراتب بیشتر از کل 
صادرات کاال و خدمات کشورهای ترکیه، مالزی، 
کره، اندونزی و مکزیک بوده ولی در سال 2017، 
صادرات آن از همه این کشورها کمتر شده است.

صادرات صنعتی ایران و اندونزی در سال 1980 
کمتر از 500 میلیون دالر بوده ولی در سال 2017، 
اندونزی با افزایش 141 برابری به صادرات 71 
یافت؛  دست  صنعت  بخش  در  دالری  میلیارد 
 20 از  کمتر  ایران  صنعتی  صادرات  درحالی که 

میلیارد دالر بوده است.
جهان  اقتصادهای  گذشته،  دهه  چهار  طی 
تورم  نرخ  کاهش  زمینه  در  را  مؤثری  اقدامات 
انجام دادند؛ به نحوی که میانگین نرخ تورم جهان 
از 17.4 درصد به 3.8 درصد و میانگین نرخ تورم 
کشورهای نوظهور و درحال توسعه از 27 درصد 
نرخ  ولی  است،  کرده  پیدا  کاهش  درصد   5 به 
تورم ایران با وجود اینکه در برخی مقاطع کوتاه 
محدود  فهرست  در  همچنان  شده،  تک رقمی 

کشورهای با نرخ تورم باال و دورقمی قرار دارد.
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گزارش

ارزیابی و پایش فعاالن اقتصادی نشان می دهد 
در  فصل  به  فصل  ایران  در  کسب وکار  شرایط 
این در حالی  حال نزول و وخیم تر شدن است. 
برنامه  قانون   )25( ماده  طبق  دولت  که  است 
پنج ساله ششم، مکلف است هر سال رتبه کشور 
در شاخص های کسب وکار را ارتقا دهد. »بازوی 
پژوهشی مجلس« با استناد به وضعیت ایران در 
که  می کند  اثبات  جهانی  رقابت پذیری  شاخص 
این هدف درمورد شاخص  مذکور در سال جاری 

محقق نشده است.
کانون نزول رتبه ایران نیز به رکن ثبات اقتصاد 
کان برمی گردد. در آخرین گزارش رقابت پذیری 
جهانی در سال 2018، ایران رتبه 89 را در میان 
140 کشور مورد بررسی کسب کرده است. تغییر 
روش شناسی مجمع جهانی اقتصاد در محاسبه 
رتبه  تنزل  رقابت پذیری جهانی، عامل  شاخص 
کشور از 69 در گزارش سال گذشته به 89 در 
گزارش سال جدید بوده و در واقع پس از تطبیق 
امتیازات سال گذشته با روش شناسی جدید، ایران 
با سال گذشته تنزل  تنها یک رتبه در مقایسه 
داشته است. این امر به این معناست که در واقع 
ارزیابی مجمع جهانی اقتصاد بر اساس شاخص 
در  را  چشمگیری  تغییر  جهانی،  رقابت پذیری 
منعکس  ایران  وضعیت کلی محیط کسب وکار 
سند  کشور   10 میان  در  همچنین  نمی کند. 
ارزیابی   رقابت پذیری  گزارش  در  که  چشم انداز 
با  مقایسه  در  تنزل  رتبه  دو  با  ایران  می شوند، 
اگر  دارد.  قرار  پانزدهم  جایگاه  در  گذشته  سال 
چه تفاوت زیادی در تعریف مولفه ها و به ویژه 
روش شناسی  اساس  بر  ارکان  وزن دهی  روش 
جدید ایجاد شده، اما ارکان دوازده گانه به لحاظ 
مفهومی تا حد زیادی با گزارش های سال های 

گذشته قابل مقایسه هستند. رتبه ایران در رکن 
»ثبات اقتصاد کان« )با لحاظ مولفه های جدید( 
به شدت سقوط کرده و از 44 در گزارش سال 
گذشته به 117 در گزارش جدید رسیده است. در 
نابسامان  به وضعیت  تقریبا  نیز  رکن »نهادها« 
سال 2014 بازگشته و رتبه 121 را کسب کرده 
رکن  در  کماکان  ایران  اساس  این  بر  است. 
»اندازه بازار« با کسب رتبه 19 جهان وضعیت 
خوبی دارد و در ارکان »بازار کاال« و »بازار کار« 
به ترتیب با رتبه های 134 و 136 همچنان )با 
وجود اندکی تغییر در مولفه ها( وضعیت نامناسبی 

قابل مشاهده است.
مجمع جهانی اقتصاد از سال 2005 گزارشی را 
با عنوان »رقابت پذیری جهانی« تهیه و منتشر 
از سال  ایران  می کند. وضعیت رقابت پذیری در 
2009 با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران در این رتبه بندی بین المللی تعیین 
می شود. طبق روش شناسی جدید گزارش در سال 
2018 میادی، 12 رکن رقابت پذیری عبارتند از 
»نهادها«، »زیرساخت«، »انطباق پذیری فناوری 
اقتصاد کان«،  »ثبات  ارتباطات«،  و  اطاعات 
»نظام  کار«،  نیروی  »بازار  محصول«،  »بازار 
مالی«، »اندازه بازار«، »سامت«، »مهارت ها«، 

»پویایی کسب وکار« و »ظرفیت نوآوری«.
براساس تبصره ماده )4( قانون بهبود مستمر 
و  اقتصادی  امور  وزارت  کسب وکار،  محیط 
دستگاه های  همکاری  با  است  موظف  دارایی 
ایران  جایگاه  بین المللی،  نهادهای  و  اجرایی 
بهبود  را  کسب وکار  جهانی  رتبه بندی های  در 
بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به 
سرمایه گذاران خارجی معرفی کند. همچنین در 
بند »الف« ماده )25( قانون برنامه ششم توسعه، 

را  کشور  رتبه  سال  هر  در  شده  مکلف  دولت 
سه  خاص  )به طور  کسب وکار  شاخص های  در 
جهانی  رقابت پذیری  کسب وکار،  انجام  شاخص 
و شاخص بین المللی حقوق مالکیت( ارتقا دهد. 
در  ایران  بررسی وضعیت  گزارش حاضر ضمن 
آخرین گزارش رقابت پذیری جهانی )سال 2018(، 
اجرای  راستای  در  دولت  عملکرد  به  نگاهی 
تکلیف قانونی خود در بهبود رتبه ایران در گزارش 

رقابت پذیری جهانی دارد.

تغییر رویکرد
ارائه  برای  جدیدی  مفاهیم  جدید،  رویکرد  در 
نوآوری،  انسانی،  سرمایه  از  عمیق تری  بینش 
انعطاف پذیری و چابکی معرفی شده اند. مفاهیم 
جدیدی مانند فرهنگ کارآفرینی، تفکر انتقادی و 
اعتماد اجتماعی با گردآوری داده های جدید اضافه 
شده و مولفه های سنتی مانند زیرساخت ها، ثبات 
اقتصاد کان و حقوق مالکیت تکمیل شده اند. 
تا  ارکان و مولفه ها بین صفر  اندازه گیری  معیار 
100 تعیین شده و 100 بهترین حالت را نشان 
و 98  رکن  در روش شناسی جدید 12  می دهد. 
شده  گردآوری  داده های  از  استفاده  با  مولفه 
نظرسنجی های  و  بین المللی  سازمان های  از 
مجمع جهانی اقتصاد در شاخص گنجانده شده 
پرسش نامه  از  که  اطاعاتی  همچنین  است. 
نظرات شخصی  بر  مبتنی  و  استخراج می شوند 
از  هستند  کشور  هر  در  منتخب  پاسخ دهندگان 
نمونه ای متشکل از بنگاه های کوچک، متوسط 
و بزرگ با پراکندگی جغرافیایی مناسب استخراج 
درصد(   63(  98 مجموع  از  مولفه   62 می شود. 
داده های کیفی  بر  مبتنی  رقابت پذیری  شاخص 
یا پیمایشی است و 37 درصد مابقی از آمارهای 

چرایی نزول رتبه رقابت پذیری اقتصاد ایران
مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد:
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گزارشخبرنامه

گردآوری  کشورها  توسط  شده  منتشر  رسمی 
شده اند.

نکته مهم دیگر در روش شناسی جدید، لحاظ 
بدون  دوازده گانه،  ارکان  برای  برابر  وزن  کردن 
در نظر گرفتن مرحله توسعه کشورها است. به 
دلیل پیچیدگی فزاینده اولویت بندی سیاست ها، 
شاخص جدید پیشنهاد می کند کشورها به جای 
تمرکز بر عوامل خاص، نگاهی کل نگر به عوامل 
بهبود رقابت پذیری داشته باشد و از هیچ یک از 

ارکان رقابت پذیری غفلت نکنند.
برای  مرحله  سه  پیشین،  روش شناسی  در 
که  می شد  معرفی  کشورها  اقتصادی  توسعه 
فرعی  مرحله، سه شاخص  این سه  با  متناسب 
الزامات بنیادین، عوامل موثر بر افزایش کارآیی 
و عوامل موثر بر پیشرفته بودن و نوآوری تعریف 
این  زیرمجموعه  در  رقابت پذیری  ارکان  و  شده 
ارکان  وزن  قرار می گرفتند.  فرعی  سه شاخص 
در  کشور  هر  اینکه  با  متناسب  رقابت پذیری 
چه مرحله ای از توسعه قرار دارد، تعیین می شد. 
برای مثال، ایران در گزارش سال 2017 مجمع 
جهانی اقتصاد جزو کشورهایی قرار گرفت که در 
مرحله دوم )توسعه مبتنی بر کارآیی( است و وزن 
شاخص های فرعی آن به  ترتیب 40، 50 و 10 
درصد محاسبه می شد. به نظر می رسد تغییر وزن 
ارکان در گزارش سال 2018، رتبه برخی کشورها 

را به میزان زیادی متاثر کرده است.

کارنامه ایران در رقابت پذیری
رتبه  با کسب  ایران  ارزیابی ها نشان می دهد 
89 از میان 140 کشور، تنها یک رتبه نسبت به 
سال گذشته تنزل داشته است. اگرچه بر اساس 
از 137   69 رتبه  در  ایران  قبلی،  روش شناسی 
کشور در سال گذشته قرار گرفته بود. به نظر 
مقایسه  در  رتبه کشور  در  می رسد شکافی که 
با سال های گذشته مشاهده می شود، صرفا به 
محاسبه  روش شناسی  و  رویکرد  تغییر  دلیل 

شاخص است.
شده،  اعام  داده های  با  مطابق  همچنین 

بهترین ارکان رقابت پذیری برای ایران به لحاظ 
رتبه، رکن اندازه بازار )رتبه 19(، ظرفیت نوآوری 
 )80 )رتبه   ICT انطباق پذیری  و   )65 )رتبه 
هستند. بدترین وضعیت نیز مربوط به ارکان بازار 
بازار کار )رتبه 134( و نهادها  کار )رتبه 136(، 
)رتبه 121( است. اما ایران با وجود کسب امتیاز 
پایین در رکن ظرفیت نوآوری )38 از 100( به 
دلیل اینکه معدودی از کشورها در زمینه نوآوری 
در کسب وکار پیشتاز هستند، رتبه مناسبی کسب 
کرده است؛ اما به رغم امتیاز باال در رکن سامت 
)77 از 100( به دلیل فشردگی رقابت کشورها 
اگرچه  ندارد.   چشمگیری  رتبه  زمینه،  این  در 
شاخص  در  مولفه ها  تعریف  در  زیادی  تفاوت 
جدید ایجاد شده، اما ارکان به لحاظ مفهومی تا 
حدودی قابل مقایسه هستند. همان طور که گفته 
شد رتبه ایران در رکن »ثبات اقتصاد کان« )با 
لحاظ مولفه های جدید( به شدت سقوط کرده و 
در رکن »نهادها« نیز تقریبا به وضعیت نابسامان 
سال 2014 بازگشته است. ایران کماکان در رکن 
»بازار  ارکان  در  و  رتبه  بهترین  بازار«  »اندازه 
در  تغییر  اندکی  وجود  )با  کار«  »بازار  و  کاال« 

مولفه ها( بدترین وضعیت را دارد.
از موضوع  ابتدایی  آموزش  گزارش جدید  در 
سامت تفکیک شده و رکن ویژه »سامت« 
رکن  همچنین  است.  شده  گرفته  نظر  در 
»انطباق پذیری فناوری اطاعات و ارتباطات« 
و »مهارت ها« اضافه شده است که ایران در هر 
سه رکن مذکور تقریبا در جایگاه میانه رتبه بندی 
»زیرساخت«،  زمینه  در  است.  گرفته  قرار 
لحاظ  با  »نوآوری«  و  کسب وکار«  »پویایی 
تغییر  مولفه ها،  تعریف  در  اندکی  تغییرات 
چشمگیری در رتبه مشاهده نمی شود. در رکن 
»بازارهای مالی« پس از تغییر در مولفه ها رتبه 
کشور از میانگین 130 در سال های گذشته به 
98 بهبود یافته که عمدتا این تغییر را می توان 

ناشی از تغییر روش شناسی ارزیابی کرد.
رقابت پذیری   2018 سال  گزارش  براساس 
جهانی 10 مولفه ای که بهترین رتبه را در ایران 

نهادهای  کیفیت  از:  عبارتند  کرده اند  کسب 
قدرت  )برابری  داخلی  ناخالص  تولید  پژوهشی، 
خرید(، هزینه شروع کسب وکار، شاخص اتصال 
جاده، شاخص اتصال خطوط کشتیرانی، نشریات 
علمی، شاخص اتصال فرودگاه، کارآیی خدمات 
انتظار  مورد  تحصیل  سال های  متوسط  قطار، 
خصوصی  بخش   به  داخلی  اعتبار  اعطای  و 
که  مولفه ای   10 همچنین   .)GDP از  )درصد 
از:  عبارتند  ترتیب  به  دارند  را  وضعیت  بدترین 
 ،)GDP از  )درصد  واردات  تجاری،  تعرفه های 
نیروی  در  زنان  حکمرانی سهامداران، مشارکت 
کار، آزادی مطبوعات، شفافیت بودجه، استحکام 
مالی بانک ها، استحکام استانداردهای بازرسی و 
تامین  و  حرفه ای  مدیران  به  اتکا  گزارش دهی، 

مالی بنگاه های کوچک و متوسط.

مقایسه ایران با کشورها
کشورهای  تعداد   2018 سال  گزارش  در 
بررسی شده به 140 کشور افزایش یافته است. 
آمریکا  متحده  ایاالت  رویکرد جدید،  انتخاب  با 
به جای سوئیس که در سال های گذشته همواره 
صدرنشین جدول بوده، در جایگاه برترین کشور 
با  ایران  ارزیابی ها  براساس  است.  گرفته  قرار 
کسب رتبه 89 جهان، رتبه پانزدهم را در میان 20 
کشور سند چشم انداز که در گزارش رقابت پذیری 
ارزیابی شده اند کسب کرده که در مقایسه با سال 
گذشته، دو رتبه در میان کشورهای منطقه تنزل 
 27 رتبه  با  عربی  متحده  امارات  است.  داشته 
قرار  منطقه  بهترین کشورهای  زمره  در  جهانی 
گرفته است. این کشور در زمینه »ثبات اقتصاد 
کان« رتبه اول جهان را دارد و در سایر ارکان به 
استثنای ارکان »سامت«، »بازار نیروی کار« و 
»مهارت ها« در رتبه بهتر از 40 قرار گرفته است. 
ترکیه نیز با کسب رتبه 61 جهان در تمامی ارکان 
رقابت پذیری نسبت به ایران جایگاه مناسب تری 
دارد و تنها در رکن »ثبات اقتصاد کان« وضعیت 
مشابهی )یک رتبه تفاوت با ایران با کسب رتبه 

116( ماحظه می شود.
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گزارش

بـه  توجـه  بـا  ایـران  در  نسـاجی  صنعـت 
زمینـه  می توانـد  موجـود  ظرفیت هـای 
بسـیار خوبـی بـرای کاهـش آمـار بیـکاری 
و راهـکاری مناسـب بـرای جبـران بخشـی 
از  ناشـی  ارزی  درآمدهـای  کاهـش  از 
کـه  حالـی  در  باشـد.  ظالمانـه  تحریم هـای 
در  سـابقه  قـرن  یـک  حـدود  بـا  نسـاجی 
کشـورمان، پنـج درصـد سـرمایه گذاری های 
بخـش صنعـت را در اختیـار دارد، 13درصـد 
اشـتغال واحدهـای صنعتـی نیـز مربـوط بـه 
ایـن حـوزه اسـت. بـر اسـاس آمـار موجـود، 
متوسـط هزینـه مـورد نیاز بـه منظـور ایجاد 
اشـتغال بـرای یـک نفـر در صنعت نسـاجی 
حـدود 25 درصـد از متوسـط هزینـه ایجـاد 
کشـور  صنعـت  کل  در  نفـر  یـک  اشـتغال 

. ست ا
آمارهـای وزارت صنعـت، معـدن و تجارت 
حاکـی اسـت؛ امسـال بـا وجـود چالش هـای 
تحریم هـای  و  روانـی  جنـگ  از  ناشـی 
نسـاجی  محصـول  صـادرات  اقتصـادی، 
کشـور در 9 ماهـه سـال 1397، 28 درصـد 
بـه مـدت مشـابه سـال قبـل رشـد  نسـبت 
ظرفیت هـای  بیانگـر  امـر  ایـن  و  داشـت 
بـاالی ایـن حوزه اسـت. بـه گفتـه مدیرکل 
صمـت،  وزارت  پوشـاک  و  نسـاجی  صنایـع 
فعـال  تولیـدی  واحـد   900 و  هـزار  هفـت 
اقـدام  کـه  دارد  وجـود  ایـران  در  نسـاجی 
سـرمایه  و  اولیـه  مـواد  تأمیـن  بـرای  الزم 
در گـردش ایـن واحدهـا برنامه ریـزی شـده 

اسـت. افسـانه محرابـی اظهـار کـرد: با حل 
مشـکل تجـارت و بازرگانـی جهانـی، صنعت 
نسـاجی در زمینه هـای واردات، صـادرات و 
پیـدا  گسـترش  جدیـد  ماشـین آالت  نصـب 
هـم  آنهـا  بانکـی  و  مالـی  مشـکل  و  کـرد 

کمتـر شـد.

راه  بهترین  نساجی 
از تحریم برای عبور 

امـور  هماهنگـی  دفتـر  مدیـر  همچنیـن 
در  گفـت:  یـزد  اسـتانداری  اقتصـادی 
آمـار  اسـاس  بـر  و  تحریـم  قبلـی  دوره 
بافندگـی  ماشـین  دسـتگاه   700 رسـمی، 
دسـتگاه  هـزار  دو  غیررسـمی،  آمـار  در  و 
دولـت  حمایـت  بـدون  بافندگـی  ماشـین 
بـا  دشـتی  سیدحسـین  شـد.  کشـور  وارد 
اشـاره بـه اینکـه صنعـت نسـاجی، ظرفیـت 
را  گسـترش و مقاومـت در شـرایط تحریـم 
شـدن  مشـخص  و  راه  نقشـه  تدویـن  دارد، 
وظایـف دسـتگاه ها را در توسـعه نسـاجی بـا 
اهمیـت خوانـد. وجـود کارخانه هـای قدیمی 
و بـا سـابقه نسـاجی در یـزد و نیـز بـه دلیل 
ظرفیـت بـاال در اشـتغال خصوصـا مشـاغل 
بـرای  مطلوبـی  بسـیار  کمـک  خانگـی، 
اقتصـادی  تحریم هـای  از  عبـور  و  توسـعه 

اسـت.
یـزد از گذشـته، نه تنهـا به سـبب معماری 
ویـژه و بنا هـای باسـتانی کـه بخشـی از آن 
بـه سـبب وجـود  بلکـه  ثبـت جهانـی شـد، 

صنایـع گوناگـون از جملـه صنعـت بافندگـی 
و نسـاجی معـروف و شـناخته شـده اسـت. 
هـر جـای ایـران نامـی از ترمـه، روفرشـی 
و دسـتمال بـه میـان آیـد، نـام یـزد نیـز بـا 
آن همـراه خواهـد بـود و ایـن امـر بیانگـر 
اهمیـت آن در اسـتان و جایـگاه آن در میان 
مردم اسـت. 25 درصد سـهم اشـتغال یزد و 
فعالیـت 23 هـزار نفـر در ایـن حـوزه، مبین 
و  یزدی هاسـت  میـان  در  نسـاجی  جایـگاه 
ورود آن بـه برخـی خانه هـا و محـات بـه 
عنـوان شـغل خانگـی همچنـان ادامـه دارد.

سهم 27 درصدی یزد 
تولیدات نساجی کشور از 

رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت 
یـزد بـا اشـاره بـه رتبـه دوم اسـتان بـا تولید 
27 درصـد محصـول ایـن صنعـت در کشـور، 
بـه خبرگـزاری ایرنـا گفـت: هم اکنـون 662 
بهره بـرداری  پروانـه  اسـتان  نسـاجی  واحـد 
دارد؛ اگـر صنـوف مرتبـط را بـه آن اضافـه 
 309 و  هـزار  چهـار  بـه  تعـداد  ایـن  کنیـم 
یـزدی  علمـدار  محمدرضـا  می رسـد.  واحـد 
افـزود: هم اکنـون در سـه هـزار و 290 واحـد 
از  بیـش  اسـتان  فعـال  صنعتـی  و  تولیـدی 
100 هـزار نفـر مشـغول کار هسـتند.. وی بـا 
بیـان اینکـه فعالیت نسـاجی صنعتی از سـال 
1304 خورشـیدی در ایـران آغاز شـد، اظهار 
کـرد: از همان زمـان فعالیت نسـاجی صنعتی 
نیـز در یـزد آغـاز شـد و امـروز از پیشـگامان 

نساجی، ظرفیتی برای اشتغال و عبور از تحریم ها

نساجی استان ها: یزد
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گزارشخبرنامه

صنعتـی ایـن بخـش محسـوب می شـود.

خرید  به  تمایل سریالنکا 
پارچه های خام در یزد

در  تهـران  در  سـریانکا  سـفیر  همچنیـن 
نشسـتی بـا فعـاالن حـوزه اقتصادی اسـتان 
کشـورش  اقتصـادی  روابـط  توسـعه  یـزد 
و  اسـتان  ایـن  مـردم  نفـع  بـه  را  یـزد  بـا 
جمهوری اسـامی دانسـت. »محمد شـریف 
بـرای  تاش هـا  کـرد:  اضافـه  انیـس« 
زمینه سـازی مناسـب بـرای سـرمایه گذاری، 
انجـام توافق هـای الزم و ارتبـاط بـا فعاالن 
وی،  اسـت.  نظـر  مـد  تولیـدی  و  صنعتـی 
پوشـاک  را  کشـورش  صـادرات  بیشـترین 
ذکـر کـرد و یـادآور شـد: ایـن کشـور برای 
بـه  بازرگانـی  و  تجـاری  فعالیـت  و  توسـعه 
پارچـه خـام نیـاز دارد و یـزد در ایـن زمینـه 

اسـت. برخـوردار  خوبـی  توانایی هـای  از 

10 درصد سرمایه گذاری یزد 
در حوزه نساجی

هم اکنـون نسـاجی سـهم هشـت درصـدی 
از تولیـد ناخالـص داخلی اسـتان و سـهم 42 

و  فلـزی  صنایـع  میـان  در  درصـدی   27 و 
مدیـرکل  مشـاور  داراسـت.  را  غیرفلـزی 
دربـاره  یـزد  اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون، 
تأثیـر اشـتغال صنایـع نسـاجی اسـتان اظهار 
نسـاجی  واحـد   818 و  هـزار   9 از  کـرد: 
کشـور، حـدود دو هـزار واحـد آن در اسـتان 
قـرار دارد. الهـه اسـامی افـزود: در مجموع 
10 درصـد سـرمایه گذاری یـزد و 25 درصد 
سـهم اشـتغال اسـتان مربـوط به ایـن حوزه 
 23 اسـت. وی می گویـد: هم اکنـون حـدود 
هـزار نفـر در ایـن صنعـت، مشـغول بـه کار 
هسـتند و نسـاجی بیشـترین سـهم اشـتغال 

نسـبت بـه سـرمایه گـذاری را دارد.
یـزد خاطرنشـان  تعـاون  مشـاور مدیـرکل 
کـرد: اسـتان، رتبـه نخسـت تولیـد محصول 
پنبـه ای،  پارچـه  تولیـد  دوم  رتبـه  و  سـنتی 
و  پنبـه  نـخ  ریسـندگی  مصنوعـی،  الیـاف 
تصریـح  اسـامی  داراسـت.  را  پلی اسـتر 
فیزیکـی،  عوامـل  نظـر  از  نسـاجی  کـرد: 
شـیمیایی و ارگونومـی جزو مشـاغل سـخت 
و زیـان آور بـه حسـاب می آیـد و ایـن امـر 
در نبـود انگیـزه ورود دانش آموختـگان ایـن 

رشـته بـه بـازار کار اثرگـذار اسـت.

با سرمایه گذاری  باال  اشتغال 
نساجی در  پایین 

همچنیـن رئیـس انجمن نسـاجی اسـتان از 
یـزد بـا عنـوان شـهر نسـاجی یـاد و اظهـار 
کاال،  تمام شـده  قیمـت  بـودن  پاییـن  کـرد: 
بـازار خوب صـادرات، وجود کارگـر و انرژی 
آلودگـی  نبـود  ارز،  بـه  انـدک  نیـاز  ارزان، 
مرحلـه  )جـز  کـم  آب بـری  زیسـت محیطی، 
بـاال  افـزوده  ارزش  تکمیـل(،  و  رنگـرزی 
و مزیـت نسـبی بـه دلیـل وجـود مشـتقات 
نفتـی بـه عنـوان مـواد اولیـه، از مزایای این 

صنعـت اسـت.
در  شـد:  یـادآور  دسـتمالچیان  مجتبـی 
صنایـع نسـاجی، نسـبت میـزان اشـتغال بـه 
ازای  بـه  و  باالسـت  سـرمایه گذاری  حجـم 
تولیـد هرکیلوگـرم پارچـه پیراهنـی، 15 نفـر 
مشـغول کار هسـتند. وی خاطرنشـان کـرد: 
در مـورد صنایـع پوشـاک با توجه بـه نیروی 
انسـانی بـاال، سـرمایه پاییـن، ارزش افزوده 
آن حـدود سـه برابـر اسـت و یـزد ظرفیـت 
توسـعه صنعـت پوشـاک را نیـز داراسـت. به 
اعتقـاد رئیـس انجمـن نسـاجی یـزد، دلیـل 
رکـود ایـن صنعـت ناشـی از کاهـش ارزش 
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گزارش

افـزوده صنعـت نسـاجی و گرانی مـواد اولیه 
در بـازه زمانـی 1362 تـا 1372 اسـت.

بـه گفتـه دسـتمالچیان، هـم اکنـون یکهزار 
در  نسـاجی  بـزرگ  و  کوچـک  واحـد   964 و 
اسـتان وجـود دارد کـه بـدون هیـچ اتکایـی 
مشـتریان  از  و  می کننـد  فعالیـت  دولـت،  بـه 
خوش حسـاب بانک هـا هسـتند. وی بـا بیـان 
واحدهـای  احیـای  در  سـرمایه گذاری  اینکـه 
نسـاجی تـا اسـتفاده کامـل از ظرفیـت کامـل 
تولیـد این واحدهـا باید در اولویت باشـد، ادامه 
داد: در صنعـت کاشـی، 70 درصـد مـازاد نیـاز 
داخلـی تولیـد وجود دارد اما در صنعت نسـاجی 
اگـر بـا تمام ظرفیت کار شـود، تنهـا 70 درصد 

نیـاز بـازار داخلـی تأمیـن می شـود.

یزد، قطب تولید شال و روسری کشور
ایـن صنعتگـر یـزدی بـا بیـان اینکـه یزد، 
قطـب تولید شـال و روسـری ایران اسـت و 
بـا توسـعه چـاپ دیجیتـال می توانـد ارزش 
می گویـد:  کنـد،  ایجـاد  باالیـی  افـزوده 
برندسـازی، توسـعه تولیـد گرانـول پلی اسـتر 
ریسـندگی  خطـوط  تجهیـز  پلی پروپیلـن،  و 
نـخ  ذوب ریسـی  خطـوط  کوتـاه،  الیـاف 
پلی اسـتر، خـط آهارزنـی و چله کشـی و خط 
توسـعه صنعـت  در  تکمیـل مـدرن  و  چـاپ 

پوشـاک بسـیار مهـم اسـت.
نسـاجی  اینکـه  بیـان  بـا  دسـتمالچیان 
کاهـش  دلیـل  بـه  تحریـم  شـرایط  در 
نـرخ  افزایـش  علـت  )بـه  قاچـاق  میـزان 
مالـی( قوی تـر  انتقـال  و  نقـل  ارز و موانـع 
می شـود، دربـاره نقـاط ضعـف معتقد اسـت: 
و  نسـاجی  در  تولیـد  چرخـه  نبـودن  کامـل 
از  نهایـی  بـه کاالی  پارچـه  تبدیـل نشـدن 
وی  اسـت.  ضعـف  نقـاط  ایـن  مهم تریـن 
زمینـه  ایجـاد  و  راهـکار  راهبـرد،  نداشـتن 
رقیـب،  شـرکت های  تضعیـف  و  کپـی کاری 
رشـته  فارغ التحصیـان  در  خاقیـت  نبـود 
از  را  سـرمایه  و  دانـش  ضعـف  و  نسـاجی 

دیگـر چالش هـا عنوان کـرد. رئیـس انجمن 
بـا  از ایجـاد دهکـده نسـاجی  نسـاجی یـزد 
ایـن  واحدهـای  تمـام  نمایندگـی  حضـور 
حـوزه بـرای غلبـه بـر واسـطه ها و تأسـیس 
نسـاجی  واحدهـای  نیـاز  تأمیـن  تعاونـی 
بـرای خریـد گروهـی مـواد اولیـه و حمایت 

داد. خبـر  ضعیف تـر  کارگاه هـای  از 

نساجی صنعت آینده ساز برای یزد
عضـو هیئـت علمی دانشـگاه یزد نیـز بر این 
بـاور اسـت: صنعـت نسـاجی، صنایـع تکمیلی 
و تبدیلـی در حـوزه مـواد غذایـی می توانـد در 
کنـار توسـعه بخـش خدمـات از جملـه صنایع 
آینده سـاز اسـتان باشـد. سـعید عطـار افـزود: 
احتمـال اثـر تحریـم بـر صنعـت نسـاجی بـه 
دلیـل ممنوعیـت نقـل و انتقـال مالـی و عـدم 
شـفافیت در اقتصـاد ایـران وجـود دارد. وی بـا 
بیـان اینکـه نقشـه راه صنعـت نسـاجی بایـد 
مسـیر مشخصی داشـته باشـد، مشخص شدن 
مشـکل یا چالش اصلـی که کاتالیـزوری برای 
حـل دیگـر مسـائل باشـد را کارکـرد اصلـی 

نقشـه راه برشـمرد.
ایـن اسـتاد دانشـگاه تصریـح کـرد: فـرض 
کنیـم مشـکل اصلـی صنایـع نسـاجی، عـدم 
اسـتفاده از ظرفیت هـای موجـود اسـت و اگـر 
بپرسـیم کـه دلیـل چیسـت، آنـگاه می توانیـم 
بـه الیـه زیرین این مسـئله پـی ببریـم. عطار 
خاطرنشـان کـرد: بـر اسـاس آخریـن نسـخه 
سـند آمایـش اسـتان، اغلـب صـادرات حـوزه 
نسـاجی را واسـطه ها انجـام می دهنـد کـه این 
روش، چالـش بزرگـی برای برندسـازی و حفظ 

ارزش افـزوده ایـن صنعـت اسـت.

نبود گزارش از روند 
رشد مصرف پوشاک

نیـز  یـزد  اسـتان  نسـاجی  انجمـن  عضـو 
ناآگاهـی بـه مسـائل روز را معضـل اصلـی 
صنعـت نسـاجی دانسـت و گفـت: تقاضـای 

جهانـی پوشـاک در سـال 2017 معادل 1.8 
تریلیـون دالر و بـرای سـال 2025 میادی 
اسـت.  شـده  پیش بینـی  دالر  تریلیـون   2.5
آمریـکا  اینکـه  بیـان  بـا  فرخ نیـا  علیرضـا 
بزرگتریـن  تقاضـا،  دالر  میلیـارد   341 بـا 
اسـت،  جهـان  در  پوشـاک  کننـده  مصـرف 
جهانـی  تجـارت  در  پوشـاک  سـهم  افـزود: 
در  کـرد:  اضافـه  وی  اسـت.  درصـد   5.7
ایـران هیـچ آمـاری از رونـد رشـد مصـرف 
نمی تـوان  بنابرایـن  نـدارد؛  وجـود  پوشـاک 
صنعـت  ایـن  در  مناسـبی  سیاسـت گذاری 
انجـام داد. بـا ایـن حـال حرکت نسـاجی به 
بـه دلیـل اشـتغال  نهایـی  سـمت محصـول 
ارزش  و  بـودن  کم آب بـر  زنـان،  بـاالی 
ایـن  اسـت.  توجیـه  قابـل  بـاال،  افـزوده 
کارشـناس امـور اقتصـادی در عیـن حـال با 
تأکیـد بـر لـزوم شـناخت شـرایط موجـود و 
پیشـرفت دنیـا در صنعـت پوشـاک و تدویـن 
نبـود  راه،  نقشـه  تهیـه  و  راهبـردی  برنامـه 
انگیـزه در دانش آموختـگان دانشـگاهی را از 
نقـاط ضعـف صنعـت نسـاجی عنـوان کـرد. 
بـه هـر حـال بـه نظـر می رسـد بـا توجـه به 
اینکـه یزد در زمینـه نسـاجی، کامل ترین طیف 
محصـوالت را در انـواع رشـته های مربـوط بـه 
آن دارد و از سـوی دیگـر ظرفیـت بـاالی نیـاز 
داخلـی بـه پوشـاک در کشـور در کنـار مزایای 
زیـاد آن همچـون پایین بودن قیمت تمام شـده 
انـرژی  کاال، بـازار خـوب صـادرات، کارگـر و 
ارز، نبـود آلودگی هـای  انـدک بـه  ارزان، نیـاز 
زیسـت محیطی، کـم آبخواهـی و ارزش افزوده 
بـاال، ایـن صنعـت می توانـد راهـکار مناسـبی 

بـرای دور زدن تحریم هـا باشـد.
اسـتان  دومیـن  کـه  یـزد  اسـت  گفتنـی 
نسـاجی  محصـول  انـواع  تولیدکننـده 
و  جدیـد  طراحی هـای  بـا  می توانـد  اسـت، 
رشـد  زمینـه  متنـوع،  بازارهـای  شناسـایی 
صـادرات و افزایـش درآمدزایی ایـن صنعت 

کنـد. فراهـم  را 
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نمایشگاه ها

در   2019 ترکیه  دوموتکس  نمایشگاه 
ششمین سال برگزاری خود، بار دیگر اهمیت 
روزافزون خود را برای صنعت فرش و کفپوش 
آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  ترکیه،  منطقه  در 
نمایشگاه  این  گذاشت.  خواهد  نمایشگاه  به 
آن،  بازدیدکنندگان  و  غرفه گذاران  برای 
بازارهای  به  دستیابی  برای  ایده آلی  فرصت 
ترکیه  دوموتکس  کرد.  خواهد  فراهم  هدف 
 10 تا   7( آوریل   30 تا   27 روزهای   2019
نمایشگاه  مرکز  در   )1398 اردیبهشت 
این  می شود.  برگزار  قازی انتپ  بین المللی 
از  آوریل   29 تا   27 روزهای  نمایشگاه 
 10 از ساعت  پایانی  19 و روز  تا   10 ساعت 
بود  خواهد  بازدیدکنندگان  پذیرای   18.30 تا 
بازدیدکنندگان  تنها  نمایشگاه،  اعام  طبق  و 
رویداد  این  از  حرفه ای و تخصصی می توانند 

بازدید به عمل آورند.
این  پیشرو  نمایشگاه  ترکیه،  دوموتکس 
است.  و کفپوش  انواع فرش  زمینه  در  کشور 
عرضه  و  تولید  مرکز  قازی انتپ  منطقه 
دنیا محسوب می شود.  در  ماشینی  فرش های 
67 درصد از صادرات فرش ترکیه توسط این 
منطقه پوشش داده می شود و ارزش صادرات 
از  است.  شده  اعام  دالر  میلیارد   1.4 آن 

از: عبارتند  نمایشگاه  این  حامیان  جمله 
اتاق  ترکیه،  جمهوری  بازرگانی  وزارت 
اتحادیه   ،)GTO( قازی انتپ  بازرگانی 
آناتولیا  جنوب شرقی  صادرکنندگان 
بافندگان  و  تولیدکنندگان  اتاق   ،)GAIB(

و  توسعه  سازمان  قازی انتپ،  فرش 
متوسط  و  کوچک  کسب وکارهای  پشتیبانی 

.)KOSGEB(

آمار و ارقام سال 2018
و  نساجی  »صنعت  ماهنامه  گزارش  به 
ترکیه  دوموتکس  نمایشگاه  در  پوشاک«، 
کشورهای  از  غرفه گذار   195 تعداد   2018
اردن،  ایران،  هند،  دانمارک،  چین،  بلژیک، 
متحد  ایاالت  ترکمنستان،  ترکیه،  صربستان، 
طبق  داشتند.  مشارکت  ازبکستان  و  آمریکا، 
غرفه گذاران  درصد   90 برگزارکننده،  اعام 
رضایت  ابراز  نمایشگاه  برگزاری  از 
 951 و  هزار   11 تعداد  همچنین  کردند. 

جهان  کشور   89 از  بین المللی  بازدیدکننده 
نیز از دوموتکس ترکیه 2018 بازدید نمودند. 
و  امارات  روسیه،  عراق،  ایران،  کشورهای 
عربستان سعودی، به ترتیب 5 کشوری بودند 
نمایشگاه  در  را  بازدیدکننده  بیشترین  که 

داشتند. گذشته  سال 
نمایشگاه  بازدیدکنندگان  غالب  ترکیب 
بوده  زیر  به صورت   2018 ترکیه  دوموتکس 

است:
خرده فروشان  درصد،   35 تولیدکنندگان 
 16 منزل  مبلمان  فروشگاه های  و  تخصصی 
 13 توزیع کنندگان  و  عمده فروشان  درصد، 
درصد،   3 داخلی  طراحان  و  معماران  درصد، 

تجار حرفه ای 3 درصد.

دوموتکس ترکیه؛ قطب صنعت فرش و کفپوش خاورمیانه
روزهای 27 تا 30 آوریل برگزار می شود
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نمایشگاه ها

 ITMA نمایشگاه  مجله:  مترجمین  گروه 
جهان  نمایشگاه  بزرگترین  عنوان  به   2019
در حوزه تکنولوژی نساجی و پوشاک، روزهای 
بارسلونای  شهر  در   2019 ژوئن   26 تا   20
بیش  رویداد  این  در  برگزار خواهد شد.  اسپانیا 
و  تکنولوژی ها  از 1600 غرفه گذار، جدیدترین 
زنجیره  کل  برای  را  پایدار  توسعه  راهکارهای 
ارزش تولید نساجی و پوشاک و همچنین انواع 

الیاف، نخ و پارچه به نمایش خواهند گذاشت.
بر  ویژه ای  تمرکز  امسال  نمایشگاه 
پوشاک  صنعت  در  هوشمند  تکنولوژی های 
خواهد داشت چراکه روبات ها و هوش مصنوعی 
در آینده نزدیک انقابی را در این صنعت ایجاد 
از  وسیعی  طیف  می رود  انتظار  کرد.  خواهند 
به  رویداد  این  در  تولید  نوآورانه  راهکارهای 
نمایش در بیاید. در نمایشگاه امسال همچنین 
زنجیره ارزش یکپارچه تولید نساجی و پوشاک 

بخش  بر  عاوه  آمد.  خواهد  در  نمایشگاه  به 
ماشین آالت، ITMA 2019 شامل بخش های 
بخش  برای  راهکارهایی  پارچه،  و  الیاف  نخ، 
تولید  همچنین  و  بی بافت  و  فنی  منسوجات 

پوشاک خواهد بود.
فریتز مایز رئیس کمیته اروپایی تولیدکنندگان 
ماشین آالت نساجی )CEMATEX( که مالک 
نمایشگاه ITMA نیز هست می گوید: »صنعت 
و  بوده  کارگرمحور  صنعت  یک  پوشاک  تولید 
در  شرایط  اما  می برد.  رنج  پایین  بهره وری  از 
حال تغییر است. اخیرا تبلیغات بیشتری درباره 
روبات های دوزنده صورت گرفته که به عنوان 
یک عنصر کلیدی در اتوماسیون پوشاک مطرح 
خواهند بود. بر همین اساس، تولیدکنندگانی که 
به قدری کافی برای حرکت به سمت بافندگی 
فرصت های  می توانند  هستند،  سریع  دیجیتال 
از  رقبایشان  با  قیاس  در  و  کنند  پیدا  جدیدی 

مزیت نسبی برخوردار گردند.
 ITMA خدمات  بخش  مدیرعامل  همچنین 
امسال  نمایشگاه  برگزارکننده  عنوان  به 
بدان  مد  صنعت  شدن  »دیجیتالی  می گوید: 
الزم  صنعت  این  تامین کنندگان  که  معناست 
تولید  اولیه و  تامین مواد  است فرآیند طراحی، 
با  نمایند.  یکپارچه  را  تکمیل شده  محصوالت 
تولیدکنندگان  یکپارچه،  راهکارهای  به  توجه 
مناسبی  واکنش  که  بود  خواهند  قادر  پوشاک 
به نیاز بازار به تولید سریع و انعطاف پذیر داشته 
و کاهش  بهره وری  افزایش  از طریق  و  باشند 
ضایعات تولید، هزینه های خود را کاهش دهند.

بخش نان وون، مواد شیمیایی و رنگزاها
در  پوشاک،  تکنولوژی های  بخش  بر  عاوه 
نمایشگاه ITMA 2019 چند اجتماع و نشست 
همچنین  و  نان وون ها  زمینه  در  هم  کلیدی 
مواد شیمیایی و رنگزاهای نساجی با همکاری 
در  شد.  خواهد  برگزار   EDANA و   ITMA
می گوید:   CEMATEX رئیس  رابطه  همین 
تکنولوژیکی  پیشرفت های  اینکه  با  »همگام 
دادن  رخ  حال  در  سرسام آوری  سرعت  با 
ضروری  عنصر  به  همکاری  موضوع  و  است، 
صنعت  لذا  شده،  تبدیل  جهانی   اقتصاد  در 
جدیدترین  با  پهلو  به  پهلو  باید  نیز  نساجی 
بنابراین،  کند.  حرکت  ترندها  و  پیشرفت ها 
اطاع  برای  متعددی  نشست های   ITMA
دنیای  در  رقابت  الزامات  از  مشارکت کنندگان 
امروز برگزار خواهد کرد.« به گفته وی، »این 
نشست ها یک چارچوب و بستر ارزشمند برای 
انجمن ها و متخصصان مختلف جهت اتصال و 
تنیده شدن با فعاالن اصلی و پیشرو بازار فراهم 

نمایشی از جدیدترین تکنولوژی های نساجی و پوشاک
ITMA 2019 روزهای 20 تا 26 ژوئن برگزار می شود
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نمایشگاه هاخبرنامه

مهم  خصوص  به  موضوع  این  کرد.  خواهد 
بخش های  مشارکت  و  همکاری  چراکه  است 
تا  گرفته  تحقیقاتی  موسسات  از  مختلف 
و  شیمیایی  مواد  تکنولوژی،  عرضه کنندگان 
نهایی،  مصرف کنندگان  همچنین  و  اولیه  مواد 
کسب و کارها  موفقیت  برای  همیشه  از  بیش 

حایز اهمیت و حیاتی است.

نشست منسوجات بی بافت
مشترک  همکاری  با  نان وون ها  نشست 
 2019 ژوئن   21 روز   EDANA و   ITMA
در  نوآوری ها  جدیدترین  و  شد  خواهد  برگزار 
قرار  اشاره  مورد  را  بی بافت  منسوجات  حوزه 
عبارت  نشست  این  اصلی  زمینه  داد.  خواهد 
است از: »فرآیندهای تولید منسوجات بی بافت 
در قرن 21: انعطاف پذیرتر، کارآمدتر و پایدارتر«.

در این نشست، سه سرفصل ذیل ارائه خواهد 
شد:

فرصت ها  و  چالش ها  چرخه ای/  اقتصاد   -
برای فرآوری مواد اولیه پایه گیاهی و بازیافتی 

توسط ماشین آالت تولید منسوجات بی بافت

در  نوآوری ها  و  ترندها  جدیدترین   -
شامل  بی بافت  منسوجات  تولید  فرآیندهای 

هیبریدها و کامپوزیت ها
- نوآوری ها در تکنولوژی منسوجات بی بافت.
با  گفتگو  برای  هم  پانلی  این،  بر  عاوه 
حوزه  در  برتر  و  پیشرو  مراکز  از  کارشناسانی 
این  که  شد  خواهد  برگزار  بی بافت  منسوجات 
با  ارتباط  در  را  خود  دیدگاه های  کارشناسان 
فرآیندهای تولید نان وون ها در دهه 2030 ارائه 

خواهند کرد.

نشست مواد شیمیایی و 
رنگزاهای نساجی

مواد  پیشگامان  نشست  سومین  همچنین 
نمایشگاه  در  نساجی  رنگزاهای  و  شیمیایی 
ITMA 2019 در روز 23 ژوئن 2019 برگزار 
اقتصاد  موضوع  بر  آن  تمرکز  و  شد  خواهد 
چرخه ای و استراتژی استفاده پایدار از منابع و 
را  آینده صنعت  نوآوری می تواند  اینکه چگونه 
 ITMA رقم بزند، خواهد بود. این نشست در
آن  در  و  گردید  برگزار  بار  اولین  برای   2011

رنگ  رنگی،  مواد  از عرصه  مشارکت کنندگانی 
و مواد شیمیایی نساجی از سراسر جهان حضور 
اصلی  زمینه  با   2019 سال  نشست  یافتند. 
»غلبه بر چالش های استفاده از منابع در اقتصاد 
چرخه ای«، به این موضوع خواهد پرداخت که 
چگونه مواد شیمیایی نساجی و تکنولوژی های 
پایدارتری  آینده  می تواند  پاکیزه تر،  و  نوآورانه 
برای صنعت نساجی و پوشاک جهان رقم بزند. 

سرفصل های اصلی این نشست عبارتند از:
- مدیریت منابع و صنایع نسل 4

- پاسخگویی به چالش های زیست محیطی و 
توسعه پایدار به کمک نوآوری

و  شیمیایی  مواد  صنعت  آینده  ترسیم   -
رنگزاهای نساجی.

از  بزرگی  نمایش  کنار  در  است  ذکر  به  الزم 
الیاف، نخ ها و پارچه ها، نمایشگاه  تکنولوژی ها، 
امسال میزبان کنفرانس ها و نشست هایی خواهد 
بود که قطعا بر غنای معلومات و کیفیت بازدید 
و مشارکت خریداران تکنولوژی های پوشاک و 

همچنین برندها و خرده فروشان خواهد افزود. 
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نمایشگاه ها

بـه گـزارش ماهنامـه »صنعـت نسـاجی و 
پوشـاک  بین المللـی  نمایشـگاه  پوشـاک«، 
اسـت  رویـدادی   )IATF( دبـی  نسـاجی  و 
صنعـت  زمینـه  در  سـال  در  بـار  دو  کـه 
ایـن  برگـزار می گـردد.  نسـاجی  و  پوشـاک 
برگـزاری  سـال  چندیـن  از  بعـد  نمایشـگاه 
توانسـته بـه عنـوان یک برنـد پیشـرو برای 
شـمال  و  خاورمیانـه  منطقـه  در  خریـداران 
منسـوجات،  بهتریـن  تامیـن  جهـت  آفریقـا 
منسـوجات  و  اکسسـوری ها  پارچه هـا، 
را  خـود  بین المللـی،  کارخانجـات  از  چاپـی 

کنـد. مطـرح 
حضـور  بـه  توجـه  بـا  نمایشـگاه  ایـن 
غرفه گذارانـی از سراسـر جهـان، اکنـون بـه 

یـک پلتفـرم تجـاری ضـروری بـرای صنعت 
شـده  تبدیـل  منطقـه  پوشـاک  و  نسـاجی 
طراحـان  و  خریـداران  تامین کننـدگان،  کـه 
و  کـرده  ماقـات  یکدیگـر  بـا  می تواننـد 
نمایشـگاه  نماینـد.  منعقـد  تجـاری  قـرارداد 
یـک  عنـوان  بـه  دبـی  نسـاجی  و  پوشـاک 
وسـیعی  طیـف  تخصصـی  تجـاری  رویـداد 
بـاال  خاقیـت  و  نـوآوری  بـا  پارچه هـا  از 
بـرای  مناسـب  قیمتـی  رنـج  همچنیـن  و 
ایـن  تمرکـز  می کنـد.  ارائـه  خریـداران 
نمایشـگاه بـر پوشـاک، پارچـه و مـواد اولیـه 
صنعـت مـد، مـواد اولیـه، منسـوجات خانگی 

اسـت.  صنعتـی  و 
زمینـه  ایجـاد  بـر  عـاوه  دبـی  نمایشـگاه 

بـرای انعقـاد قراردادهای تجـاری، جریانی از 
ترندهـای جدیـد بـازار را بـه بازدیدکننـدگان 
و غرفـه گـذاران ارائـه کـرده و قابلیـت ایـن 
مـواد  انـواع  تمامـی  ارائـه  بـرای  نمایشـگاه 
اولیـه، ایـن رویـداد را بـه یـک تجربـه ویژه 
می کنـد.  تبدیـل  مشـارکت کنندگان  بـرای 
بین المللـی  نمایشـگاه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
پوشـاک و نسـاجی روزهـای دوم تـا چهـارم 
بـه مـدت سـه روز کاری در   2019 آوریـل 
مرکـز تجـارت جهانـی دبـی برگـزار خواهـد 
رویـداد  ایـن  قبلـی  دوره  همچنیـن  شـد. 
روزهـای 12 تـا 14 نوامبـر 2018 بـا حضور 
کشـور   14 از  غرفه گـذار   110 بـه  نزدیـک 

جهـان برگـزار گردیـد.

نمایشگاه بین المللی پوشاک و نساجی دبی
روزهای دوم تا چهارم آوریل 2019 برگزار می شود
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دنیای نساجی

و  منسوجات  بخش  خصوص  به  جهانی  تجارت  و  صنعت  برای 
تاثیرگذار  و  مختلف  اتفاقات  از  پر  سالی  به   2018 سال  پوشاک، 
تبدیل شد. در ادامه نگاهی می اندازیم به 10 تحول مهم سال 2018 
تغییر  را  در جهان  پوشاک  و  نساجی  تجارت صنعت  و  تولید  روند  که 

داده یا در سال 2019 متاثر خواهد ساخت:

ترامپ  تصمیمات  آمریکا:   -1
تعرفه های  اعمال  برای  آمریکا  جمهور  رئیس  ترامپ  دونالد  تصمیم 
باالنس  بر  تاثیر منفی  از دیگر کشور که  بر کاالهای وارداتی  اضافی 
تجارت جهانی داشته، بدون شک بیشترین تاثیر را بر صنعت نساجی 
متحد  ایاالت  تصمیم  است.  گذاشته   2018 سال  در  جهان  پوشاک  و 
پوشاک  و  منسوجات  صادرکننده  کشورهای  از  بسیاری  آمریکا 
خود  و  کرده  نظر  تجدید  خود  کاری  روند  در  که  کرده  مجبور  را 

به  توجه  با  صادرات،  زمینه  در  جایگزین  استراتژی  اتخاذ  برای  را 
کارشناسان  که  شرایطی  در  نمایند.  آماده  آمریکا،  بازار  شدن  محدود 
زمینه جنگ  در  به خصوص  آمریکا  تصمیمات جدید  و صاحب نظران، 
کشورها  برخی  می دهند،  قرار  بررسی  و  نقد  مورد  را  چین  با  تجاری 
تقویت  برای  را  فرصتی  شرایط  این  در  ویتنام  و  بنگالدش  نظیر 

کرده اند.  پیدا  متحد  ایاالت  به  صادراتشان 
آمریکا در سال 2018 همچنین »توافق نامه تجارت آزاد بازنگری شده« 
آمریکا- مکزیک-کانادا  مشترک  توافق نامه  نیز  و  جنوبی  کره  با 
آمریکای  آزاد  تجارت  توافق نامه  از  جدیدی  نسخه  که   )USMCA(

رساند. امضا  به  را  )نفتا( می باشد  شمالی 

برگزیت قطعیت های  عدق  انگلستان:   -2
اروپا  اتحادیه  از  انگلیس  خروج  موضوع   2018 سال  طول  در 

علیرضا هاشمی

2018 سالی پراتفاق برای بخش نساجی و پوشاک
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دنیای نساجی

)برگزیت(، دائما نقل محافل مختلف بود و بحث ها بر سر این موضوع 
بود که آیا نرخ های عمومی تعرفه بر کاالهایی که وارد اتحادیه اروپا 
و انگلستان می شوند اعمال خواهد شد یا خیر. در نوامبر 2018 تعداد 
الزامات آتی آن را تصویب و  27 عضو اتحادیه اروپا خروج بریتانیا و 
تاکید کردند که این »بهترین و تنها قرارداد ممکن« در شرایط فعلی 
هنوز  که  رسید  پایان  به  شرایطی  در   2018 سال  حال،  این  با  است. 
هنوز  بریتانیا  پارلمان  چراکه  است  نشده  بسته  موضوع  این  پرونده 
اتحادیه  با  کشور  این  وزیر  نخست  می   ترزا  که  قراردادی  می بایست 
 Moody اروپا بسته را تایید کند. صندوق بین المللی پول و موسسه
هشدار داده اند که اجرای برگزیت بدون قرارداد مشخص، هزینه های 
قابل توجهی را برای انگلستان به دنبال خواهد داشت. بانک انگلستان 
از  انگلستان  اقتصاد  زیان  است  ممکن  که  کرده  اعالم  نیز   )BoE(
اجرای نادرست برگزیت به مراتب بزرگتر از زیان این کشور از بحران 
مالی جهانی 10 سال قبل باشد. طبیعی است از آنجایی که انگلستان 
منسوجات  صادرکنندگان  همچنین  و  واردکنندگان  بزرگترین  از  یکی 
و پوشاک در بین کشورهای اروپایی است، تبعات خروج این کشور از 
و  منطقه  این  پوشاک  و  نساجی  بخش  متوجه  مستقیما  اروپا  اتحادیه 

بود. خواهد  انگستان  با  معامله  کشورهای طرف  سایر  همچنین 

اروپا و ژاپن اتحادیه  اقتصادی  3- توافق نامه همکاری 
امضای توافق نامه همکاری اقتصادی )EPA( بین اتحادیه اروپا و ژاپن 
باعث شده که شرکت های نساجی و مد فعال در کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا و ژاپن، خود را برای افزایش صادرات به طرف مقابل مهیا نمایند. 
از 635 میلیون جمعیت  آزاد تجاری متشکل  این توافق نامه یک منطقه 
و  ایجاد خواهد کرد  داخلی جهان،  ناخالص  تولید  تقریبا یک سوم کل  و 
تعرفه های واردات بر کاالهای صنعتی در بخش هایی که اتحادیه اروپا در 
آنها رقابت پذیر است نظیر مواد شیمیایی، منسوجات و پوشاک را حذف 
خواهد کرد. توافق EPA به عنوان بزرگترین توافق نامه تجاری که توسط 
اتحادیه اروپا منعقد شده، از فوریه 2019 اجرایی می شود و باعث خواهد 
شد رقم یک میلیارد یورو حقوق گمرکی که ساالنه توسط شرکت های 
اتحادیه اروپا برای صادرات طیف وسیعی از محصوالت به ژاپن پرداخت 
می شده، به طور کامل حذف شود. همچنین اجرای این توافق فرصت های 
صادراتی اتحادیه اروپا را در سایر بخش ها از جمله منسوجات و پوشاک 

افزایش خواهد داد.

4- باز شدن اقتصاد چین: 
دولت چین به عنوان بخشی از سیاست باز کردن اقتصاد این کشور، 

واردات  برای  اعمال شده  تعرفه  نرخ  میانگین   2018 جوالی  اول  از 
تناسب  و  ورزشی  محصوالت  همچنین  و  کاله  و  کفش  لباس،  انواع 
همچنین  است.  داده  کاهش  درصد   7.1 به  درصد   15.9 از  را  اندام 
تعرفه های  اقیانوسیه،  آسیا  تجاری  توافق نامه  دوم  الحاقیه  قالب  در 
واردات کاالها از هند، کره جنوبی، بنگالدش، الئوس و سریالنکا از 
 2018 نوامبر  اول  تاریخ  در  متعاقبا  است.  یافته  کاهش  جوالی  اول 

اعمال شده است.  به چین  برای واردات  بیشتری  تعرفه  کاهش 
درصد   11.5 از  اعمالی  تعرفه  نرخ  میانگین  منسوجات،  بخش  برای 
صنعت  برای  را  فرصتی  سیاست  این  و  یافته  کاهش  درصد   8.4 به 
بازار  با تولیدکنندگان محلی در  نساجی و پوشاک جهان جهت رقابت 
از ژانویه 2019 مقررات  داخلی چین مهیا کرده است. عالوه بر این، 
الکترونیک  تجارت  طریق  از  برون مرزی  ُخرد  واردات  به  مربوط 

است. تعدیل شده 

 :CPTPP 5- اجرای توافق نامه 
در سال 2018 توافق نامه جامع و پیشرفته همکاری ترانس پاسیفیک 
 30 از  کشور،  توسط شش  تایید  از  بعد  و  رسید  امضا  به   )CPTPP(
اصل  در  مذکور  توافق  است.  شده  گذاشته  اجرا  به   2018 دسامبر 
خروج  از  بعد   )TPP( پاسیفیک  ترانس  همکاری  توافق نامه  جایگزین 
 11 تعداد   CPTPP توافق نامه  در  می شود.  محسوب  آن،  از  آمریکا 
مالزی،  ژاپن،  شیلی،  کانادا،  برونئی،  استرالیا،  شامل  جهان  اقتصاد 
این  که  دارند  مشارکت  ویتنام  و  سنگاپور  پرو،  نیوزیلند،  مکزیک، 
میلیون   500 و  جهانی  تولید  از  درصد   16 حدود  مجموعا  کشورها 
کاهش  شامل   CPTPP قرارداد  می کنند.  نمایندگی  را  جمعیت 
بوده  توافق نامه  عضو  کشورهای  بین  غیرتعرفه ای  و  تعرفه ای  موانع 
و  کارگران  حقوق  بشر،  حقوق  زمینه  در  باالیی  استانداردهای  و 
افزایش  به  توافق نامه  این  است.  شده  لحاظ  آن  در  زیست  محیط 
سرمایه گذاری خالص در بخش منسوجات و پوشاک کشورهای عضو 
با اجرای توافق مذکور  انتظار می رود  نظیر ویتنام منجر خواهد شد و 
و از سال 2020 ساالنه بین 17 هزار تا 27 هزار فرصت شغلی برای 

شود. ایجاد  ویتنامی  کارگران 

6- حمایت دولتی در هند
برای  را  اقدامات حمایتی  از  دولت هند مجموعه ای   2018 در سال 
کشور  این  داد.  انجام  کشور  این  پوشاک  و  نساجی  صنعت  تقویت 
برای  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  درصدی   100 جذب  سیاست 
و همچنین  نساجی  افزایش ظرفیت بخش  برندها جهت  خرده فروشی 
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دنیای نساجیخبرنامه

فعالیت در صنعت نساجی  برای  از مردم  نفر  100 هزار  آموزش  طرح 
صنعت  از  حمایت  منظور  به  هند  دولت  همچنین  کرد.  تصویب  را 
نساجی داخلی، از اواسط جوالی 2018 حقوق پایه گمرکی برای 76 
محصول نساجی و پوشاک را به سطح 6 رقمی رساند و متعاقبا تعرفه 
افزایش  20 درصد  به  10 درصد  از  را  نساجی  328 محصول  واردات 
داد. همچنین از 19 دسامبر سال گذشته، نرخ برگشت حقوق گمرکی 
پوشاک  اقالم  مورد  در  ولی  یافت  کاهش  نساجی  متعدد  اقالم  برای 
افزایش  باعث  اقدامات دولت هند  این  پیدا کرد. در مجموع،  افزایش 
خوش بینی و ایجاد توان تازه در صنعت نساجی و پوشاک این کشور 

شده است.

آفریقا:  7- خیزش 
منطقه  ایجاد  قرارداد  آفریقایی  کشور   49 میالدی  گذشته  سال  در 
تجارت آزاد قاره آفریقا )AfCFTA( را امضا کردند که انتظار می رود 
این  شود.  تبدیل  جهان  سراسر  در  تجاری  آزاد  منطقه  بزرگترین  به 
میلیارد  یک  از  بیش  برای  را  متشکل  و  یکپارچه  بازار  یک  قرارداد، 
تریلیون   3.3 حدود  داخلی  ناخالص  تولید  مجموع  با  آفریقا  جمعیت 
دالر ایجاد خواهد کرد. توافق نامه مذکور فرصت های زیادی را برای 
کرد.  خواهد  ارائه  آفریقا  در  خدمات  و  کاالها  مردم،  آزاد  جابجایی 
میزان   AfCFTA که  می کند  برآورد  متحد  ملل  اقتصادی  کمیسیون 
تجارت درون آفریقایی را از 16-10 درصد فعلی به حدود 52 درصد تا 
اتیوپی  آفریقایی، کشور  بین کشورهای  2022 خواهد رساند. در  سال 
آبابا،  آدیدس  در  صنعتی  پارک های  احداث  ضمن  و  بوده  پیشتاز 
شرکت های  از  هم  را  سرمایه گذاری هایی  دیگر،  شهر  چند  و  هیومرا 

ایتالیا و هند جذب کرده است. نساجی و پوشاک چین، 

8- افزایش دستمزدها در آسیا: 
میانمار  و  کامبوج  بنگالدش،  نظیر  پوشاک  صادرکننده  کشورهای 
در سال 2018 شاهد افزایش حداقل دستمزد کارگران بودند که قطعا 
به  بنگالدش  در  داد.  خواهد  افزایش  را  کشورها  این  در  تولید  هزینه 
اول  از  چین،  از  بعد  جهان  پوشاک  بزرگ  صادرکننده  دومین  عنوان 
دسامبر 2018 حداقل دستمزد از 63.21 دالر به 95.41 دالر افزایش 
دستمزدها  حداقل   2019 ژانویه  اول  از  نیز  کامبوج  در  است.  یافته 
حداقل  میانمار  در  همچنین  است.  رسیده  دالر   182 به  دالر   170 از 
دالر   3.11 به  دالر   2.33 از  کاری،  ساعت   8 برای  روزانه  دستمزد 
همین  به  شرایط  نیز  آفریقا  قاره  در  البته  است.  کرده  پیدا  افزایش 
آفریقای  در  و  درصد   10 غنا  در  دستمزدها  حداقل  و  است  صورت 

متحد  ایاالت  در  است. حتی  بیشتر شده  درصد   7.5 تا   7 بین  جنوبی 
افزایش  ایاالت   18 در   2018 ژانویه  اول  از  میزان دستمزدها  آمریکا 

است. داشته 

ازبکستان:  پیشروی   -9
را  مدرنـی  شـیوه  میـالدی،  گذشـته  سـال  در  ازبکسـتان  دولـت 
بـرای تولیـد پنبـه و منسـوجات معرفـی کرد. جریـان سـرمایه گذاری 
اسـت  مواجـه  افزایـش  بـا  ازبکسـتان  نسـاجی  صنعـت  در  چینی هـا 
و انجمـن صنعـت نسـاجی ازبکسـتان نیـز قراردادهـای صادراتـی بـا 
انجمـن  ایـن  آلمانـی و لهسـتانی منعقـد کـرده اسـت.  شـرکت های 
همچنیـن توافق نامـه ای را بـا دولـت منطقـه ایوانـف روسـیه جهـت 
توسـعه همکاری بین شـرکت های نسـاجی، پوشـاک و کاالی کشباف 
توافق نامـه  همچنیـن  ازبکسـتان  اسـت.  کـرده  منعقـد  منطقـه  دو 
دیگـری را بـه منظـور عرضـه محصـوالت نسـاجی بـه فرانسـه بـه 
امضـا رسـانده و در همیـن راسـتا، اولیـن اتـاق بازرگانـی ازبکسـتان 
در پاریـس افتتـاح شـده اسـت. عـالوه بـر ایـن، توافق نامـه ای بیـن 
انجمـن صنعـت ابریشـم ازبکسـتان و انجمـن ابریشـم ایتالیـا جهـت 
راه انـدازی پـارک صنعتـی ایتالیـا در ازبکسـتان منعقـد شـده اسـت. 
دولـت ازبکسـتان همچنیـن در صـدد انعقـاد توافق نامـه و همـکاری 

تجـاری بـا هنـد، چیـن، بـالروس و سـایر کشـورها می باشـد.

محیطی:  زیست  سخت گیری  های   -10
زیست  مراقب  »وزارت  نام  میالدی،  گذشته  سال  در  چین  دولت 
و  داد  تغییر  زیست«  محیط  و  اکولوژی  »وزارت  به  را  محیطی« 
تشدید  صنایع  زیستی  محیط  ارزیابی های  برای  را  خود  تالش های 
از  حفاظت  مالیات   2019 ژانویه  اول  از  همچنین  کشور  این  کرد. 
بازرسی  کمیته  انگلستان،  در  است.  کرده  اعمال  را  زیست  محیط 
زیست  مسائل  ارزیابی  برنامه  از  بخشی  قالب  در  زیست محیطی 
آنالین  صرفا  پوشاک  خرده فروشی   5 پوشاک،  و  مد  صنعت  محیطی 
و مطرح این کشور را فراخواند تا مدارک زیست محیطی خود را ارائه 
استفاده  برای  را  قدم هایی  جهانی  برندهای  حال،  همین  در  کنند. 
محصوالتی  طراحی  زیست سازگار،  و  پایدار  اولیه  مواد  از  بیشتر 
بازگرداندن  به  مشتریان  ترغیب  همچنین  و  طوالنی  ماندگاری  با 
لباس های بالاستفاده خود جهت استفاده مجدد، برداشته اند. بر اساس 
و  از شرکت های مد  75 درصد  2018 منتشر شده،  گزارشی که سال 
پوشاک طی یک سال گذشته استانداردهای زیست محیطی و عملکرد 

داده اند. بهبود  را  اجتماعی خود 
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دنیای نساجی

و  نسـاجی  »صنعـت  ماهنامـه  گـزارش  بـه 
پوشـاک«، تولیـد جهانـی تمامـی انـواع الیـاف 
در سـال 2018 رقـم 111 میلیـون تن محاسـبه 
شـده کـه نسـبت بـه سـال گذشـته 4 میلیـون 
تـن افزایش و نسـبت بـه یک دهه گذشـته 35 
میلیـون تـن افزایـش را نشـان می دهـد. از کل 
تولیـد الیـاف در جهـان، تولید الیـاف طبیعی در 
سـال 2018 سـهم 32 درصدی داشـته و نسبت 
بـه یـک دهـه گذشـته کمتـر از 2 میلیـون تن 
افزایش داشـته اسـت. البته سـهم الیاف طبیعی 
از کل تولیـد الیـاف در جهـان از 41 درصـد در 
سـال 2008 بـه کمتـر از 30 درصـد در سـال 

2018 رسـیده اسـت.

بـر اسـاس ایـن گـزارش، تولید جهانـی الیاف 
مصنوعـی در سـال 2018 رقـم 50 میلیـون تن 
بـوده کـه از ایـن میـزان، الیـاف پلی اسـتر بـه 
تنهایـی حـدود 45 میلیـون تـن سـهم داشـته 
اسـت. همچنین تولیـد الیاف مصنوعی اسـتیپل 
رقـم 22 میلیـون تن و تولید الیاف سـلولزی نیز 

7 میلیـون تن محاسـبه شـده اسـت.
زراعی 2017-18  در فصل  پنبه  تولید  میزان 
رقم 26.72 میلیون تن تخمین زده شده است. 
از  کمتر  به  الیاف جوت  تولید جهانی  همچنین 
از  این موضوع  یافته که  تن کاهش  میلیون   3
شرایط نامطلوب آب و هوایی در هند و بنگالدش 
به عنوان دو تولیدکننده بزرگ جوت در جهان 

در  جوت  بازار   2018 سال  در  می گیرد.  نشئت 
بنگالدش و هند از نظر ارزش افزایش داشته ولی 
است.  بوده  مواجه  با کاهش  بازار  نظر حجم  از 
کاهش تولید جوت به دلیل شرایط نامطلوب آب 
و هوایی به معنای این است که میزان مصرف 
از میزان تولید پیشی خواهد گرفت و در نتیجه 
یافت.  خواهد  کاهش  جوت  جهانی  موجودی 
به روند  احتماال  لذا قیمت های جوت در جهان 
افزایشی خود در سال 2019 ادامه خواهند داد. 
در مورد ابریشم نیز میزان تولید جهانی در سال 
در  کاهشی  روند  این  که  داشته  کاهش   2018
تولید ابریشم از سال 2000 به بعد همواره وجود 

داشته است.

نگاهی به وضعیت تولید انواع الیاف در 2018

تولید جهانی الیاف مصنوعی در سال 2018 رقم 50 میلیون تن بوده که از این 
میزان، الیاف پلی استر به تنهایی حدود 45 میلیون تن سهم داشته است.

52

ک
شا

پو
 و 

ی
اج

س
ت ن

نع
ص

 
29

8 
ره

ـــا
شمـ

 ،9
8 

ین
رد

رو
/ف

97
د 

فن
س

ا



دنیای نساجیخبرنامه

ازبکسـتان عمیقـا در حـال تجدید سـاختار 
پنبـه  بتوانـد کل  تـا  صنعـت نسـاجی اسـت 
خـام تولیـدی کشـور را در داخـل فـرآوری 
کـرده و ظرفیـت صادراتـی خـود را افزایـش 
از  مجموعـه ای  راسـتا،  همیـن  در  دهـد. 
و  تشـویقی  سیاسـت های  و  اقدامـات 
در  درگیـر  شـرکت های  بـرای  حمایتـی 
زمینـه صـادرات محصوالت نسـاجی در نظر 

شـد. خواهـد  گرفتـه 
نسـاجی  »صنعـت  ماهنامـه  گـزارش  بـه 
حاضـر  حـال  در  ازبکسـتان  پوشـاک«،  و 
در  پنبـه  بـزرگ  تولیدکننـده  ششـمین 
 2.3 رقـم   2018 سـال  در  و  اسـت  جهـان 
میلیـون تـن پنبـه خـام تولیـد کـرده اسـت. 
از گذشـته، پنبـه مهم تریـن محصـول نقـدی 
اسـت.  بـوده  ازبکسـتان   )Cash  Crop(
امـا در سـال های اخیـر ایـن کشـور گام های 
نسـاجی  صنعـت  توسـعه  بـرای  را  مهمـی 
جهـت تولیـد محصـوالت بـا ارزش افـزوده 
باالتـر بـه جـای صـادرات پنبـه خـام انجام 

اسـت. داده 
در اثـر همیـن اقدامـات، صادرات نسـاجی 
ازبکسـتان در سـال 2018 نسـبت بـه سـال 
داشـته  افزایـش  درصـد   41.4 آن،  از  قبـل 
کـه  شـده  هدف گـذاری  طـور  ایـن  اسـت. 
ایـن  نسـاجی  محصـوالت  صـادرات  ارزش 
کشـور تا سـال 2025 به رقم 7 میلیارد دالر 

افزایـش پیـدا کند. بـرای تحقـق این هدف، 
مجموعـه ای  پنبـه ای  نسـاجی  شـرکت های 
خواهنـد  دریافـت  را  اولویت هـا  و  مزیت هـا 
کـرد. ایـن شـرکت ها نیـز اسـتفاده کارآمد و 
بهینـه از زمیـن، آب و دیگـر منابـع، افزایش 
راندمـان و برداشـت بـه موقـع پنبـه خـام، و 
و  پنبـه  فـرآوری  افزایـش سـطح  همچنیـن 
تولیـد محصـوالت بـا ارزش افـزوده بـاال را 

پیگیـری و ترویـج خواهنـد کـرد.

شـرکت های تولیـد محصوالت نسـاجی در 
ازبکسـتان مـواد خـام را مسـتقیما از مـزارع 
در  کـرد  خواهنـد  خریـداری  کشـاورزان  و 
مکانیزمـی  ایـن، چنیـن  از  پیـش  تـا  حالـی 
بـرای خریـد مـواد اولیـه دسـت اول وجـود 
نداشـته اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت در حال 
ازبکسـتان پنبـه خـود را عمدتـا بـه  حاضـر 
کشـورهای چیـن، بنـگالدش، کـره جنوبـی 

می کنـد. روسـیه صـادر  و 

تجدید ساختار بخش نساجی ازبکستان

صادرات نساجی ازبکستان در سال 2018 نسب به سال قبل از آن،
 41,4 درصد افزایش داشته است.
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دنیای نساجی

گـروه مترجمیـن مجله: صنعت نسـاجی گام های بلنـدی را در زمینه 
چـاپ دیجیتـال برداشـته اسـت. یکـی از نویدبخش ترین پیشـرفت ها 
در صنعـت نسـاجی، در حـوزه چـاپ دیجیتـال پارچـه اتفـاق افتـاده 
اسـت. صنعـت چـاپ دیجیتـال، دریچه هـای متعـددی را بـه سـوی 
ارتقـای کیفیـت و تثبیـت رشـد تقاضـا برای چاپ منسـوجات گشـوده 
اسـت. ارزش بـازار جهانـی چاپ دیجیتال منسـوجات با رشـد سـاالنه 

1.88 میلیـارد دالری در سـال 2018 مواجه شـده اسـت.
متخصصـان صنعـت پیش بینـی کرده انـد کـه تولیـد منسـوجات بـا 
چـاپ دیجیتـال تـا پایـان سـال 2019 رقمـی در حـدود 1.6 میلیـارد 
چشـم انداز  ایـن  جدیـد  دیجیتـال  سیسـتم های  باشـد.  مترمربـع 
دلفریـب را تـداوم خواهنـد بخشـید چراکـه تولیـدات صنایـع مـد و 
محصـوالت خانگـی، مدل هـای کسـب و کار جدیـد و ارزش باالتـری 
را بـرای صنعـت نسـاجی و پوشـاک بـه ارمغـان خواهنـد آورد. ایـن 
رونـد باعـث خواهـد شـد کل ارزش بـازار چـاپ دیجیتال منسـوجات 
در سـال 2023 بـه رقـم 3.75 میلیـارد دالر جهـش پیدا کنـد و تولید 
منسـوجات بـا چـاپ دیجیتال نیز بـه بیـش از 2.70 میلیـارد مترمربع 

یابد. افزایـش 
بـه طـور خـاص، چـاپ دیجیتـال سابلیمیشـن طی سـالیان گذشـته 
پارچـه  روی  مسـتقیم  چـاپ  و  کـرده  تجربـه  را  قابل توجهـی  رشـد 
از روش هـای سـنتی  برخـی  نزدیـک جایگزیـن  آینـده  در  می توانـد 
انتقـال رنـگ روی پارچـه گردد. هدهـای چاپی تقویت شـده و کیفیت 
باالتـر اعمـال رنگ روی سـطح پارچـه، از جمله محرک هـای کلیدی 
بـرای رشـد چـاپ دیجیتـال منسـوجات خواهنـد بـود. همچنین رشـد 
مهـم  مزیت هـای  از  یکـی  عنـوان  بـه  نـرم«  »امضـای  قابل توجـه 
چـاپ دیجیتـال، شـناخته می شـود و بسـیار بعید اسـت که چشـم انداز 

بـدی در ایـن زمینـه قابـل تصور باشـد.
امـروزه پرینترهـای چـاپ دیجیتـال راه هـای دقیق تـری را بـرای 
تعییـن نـوع تجهیـزات و تعییـن طـول مـدت چـاپ ارائـه می دهنـد. 

خدمـات  ارائه دهنـده  شـرکت های  کـه  داده  نشـان  بررسـی ها 
چـاپ، تمرکـز خـود را بـر تکنولـوژی چاپـی جهـت چـاپ دیجیتـال 
منسـوجات بـه صـورت تمـام اتوماتیک معطـوف می کنند. در سراسـر 
جهـان، 22.2 درصـد از بـازار چـاپ دیجیتـال منسـوجات در بخـش 
دیجیتـال  چـاپ  روش هـای  متداول تریـن  اسـت.  متمرکـز  پلی اسـتر 
 )DTF( استفاده شـده در جهـان شـامل چـاپ مسـتقیم روی پارچـه
ایـن دو روش  و  )DTG( می باشـد  پوشـاک  و چـاپ مسـتقیم روی 
مجموعـا بیـش از 80 درصد از سـهم بـازار چاپ دیجیتال منسـوجات 

را بـه خـود اختصـاص می دهنـد.
شـرکت های  از  یکـی   Electronics for Imaging شـرکت 
دیجیتـال  چـاپ  تکنولـوژی  زمینـه  در  کـه  المللـی  بیـن  پیشـرو 
تخصـص دارد، بـر ایـن باور اسـت کـه میـزان تولید منسـوجات چاپ 
دیجیتال شـده طـی چنـد سـال آینـده بیـن 10 تـا 15 درصـد رشـد 
خواهـد داشـت. شـرکت Mimaki یکـی از دیگـر از تولیدکننـدگان 
از  وسـیعی  طیـف  کـه  اسـت  دیجیتـال  چـاپ  تجهیـزات  مشـهور 
راه حل هـا را بـرای ایـن نـوع چاپ ارائـه می دهـد. مدیـرکل بازاریابی 
رشـد  روبـه  را  دیجیتـال  چـاپ  بـازار  نیـز  شـرکت  ایـن  بین المللـی 
دانسـته و معتقـد اسـت کـه ایـن بـازار بـا سـرعت سرسـام آوری بـه 

رشـد خـود ادامـه خواهـد داد. 
مکانیزم هـای زیست سـازگار، انعطاف پذیـری بـاال در طراحـی و هزینـه 
پاییـن از جملـه محرک هـای اصلـی رشـد تکنولـوژی چـاپ دیجیتـال 
در جهـان هسـتند. فرآیندهـای سـنتی چـاپ منسـوجات تقریبـا 6 تـا 8 
هفتـه زمـان می برنـد در حالـی کـه همیـن فرآیندها بـا تکنولـوژی چاپ 

دیجیتـال بیـن 3 تـا 10 روز طـول می کشـند. 
امـروزه چیـن نزدیـک به یک سـوم از کل منسـوجات چاپـی جهان را 
تولیـد می کنـد. همچنیـن در حـال حاضـر، سـهم بـازار چـاپ دیجیتال 
منسـوجات تنهـا یـک تـا دو درصـد اسـت در حالـی کـه 65 درصـد از 
چـاپ منسـوجات بـه روش چاپ اسـکرین روتـاری، 25 درصد به روش 

رشد بازار چاپ دیجیتال منسوجات ادامه دارد
متخصصان صنعت پیش بینی کرده اند که تولید منسوجات با چاپ دیجیتال تا 

پایان سال 2019 رقمی در حدود 1,6 میلیارد مترمربع باشد.
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دنیای نساجیخبرنامه

چـاپ اسـکرین فلـت و مابقـی با چـاپ دسـتی انجام می شـود. 

صرفـه جویـی 40 میلیـارد لیتـر آب بـا چـاپ دیجیتـال 
منسـوجات

همزمـان با افزایش سـهم چـاپ دیجیتال در بازار چاپ منسـوجات، 
بـه همـان نسـبت میـزان صرفه جویی هـای زیسـت محیطی ناشـی از 
ایـن چـاپ نیز رو بـه افزایش اسـت. فرآیند چاپ دیجیتال منسـوجات 
در قیـاس بـا چاپ اسـکرین بـه مراتـب آب کمتری مصـرف می کند. 
بـه گـزارش ماهنامـه »صنعـت نسـاجی و پوشـاک«، میـزان مصـرف 
آب در چـاپ اسـکرین بـه طـور معمـول در محـدوده 50 تـا 60 لیتـر 
بـه ازای هـر متـر می باشـد در حالـی کـه در مـورد چـاپ دیجیتال با 
توجـه بـه مصـرف مقادیـر کمتـر رنگ، کمتـر از 10 لیتـر آب به ازای 

هـر متـر مصرف می شـود.
در مـورد چـاپ دیجیتـال، دیگـر نیـازی بـه شستشـوی اسـکرین ها 
نیسـت، پسـاب رنگـی تولیـد نمی شـود و نیـازی بـه حجـم زیـاد آب 
بـرای شستشـو و تثبیـت چاپ نیسـت. بر همین اسـاس، شـرکت های 
آگاه بـه مسـائل زیسـت محیطی نظیـر شـرکت ایندیتکـس بـه عنوان 
از  اسـتفاده  بـرای  سـرمایه گذاری  زمینـه  در  مـد،  عرصـه  ابربرنـد 
تجهیـزات چـاپ دیجیتال منسـوجات، پیشـتاز و پیشـگام بوده اسـت.

صرفه جویی محدود به آب نیسـت
عـالوه بـر کاهـش مصـرف آب، میـزان مصـرف انـرژی بـرق نیـز 
بـا چـاپ دیجیتـال کاهـش می یابـد و بـه ازای متـراژ مشـابه از کار 
چاپـی، میـزان مصـرف بـرق در چـاپ دیجیتال تـا 60 درصد نسـبت 
مقیـاس  در  جویـی،  ایـن صرفـه  اسـت.  کمتـر  اسـکرین  چـاپ  بـه 
سـاالنه مقادیـر قابل توجهـی از مصـرف بـرق را کاهـش داده کـه به 
عنـوان مثـال، معـادل مصـرف 150 هـزار نفر در کشـور کنیـا برآورد 

می شـود. 
همچنیـن بـا کاهش خـط تولیـد و متعاقبـا کاهش انتشـار فاضالب، 
میـزان نیـاز بـه فرآوری پسـاب و ضایعـات در چاپ دیجتیـال حداقل 
اسـکرین خـارج  فرآینـد چـاپ  از  کـه  آبـی  لیتـر  بـود. هـر  خواهـد 
باقـی  و  رزین هـا  یـا  غیرارگانیـک  فـرار  مایعـات  حـاوی  می شـود، 
مانـده مـواد رنگـی اسـت و در نتیجـه، سـرمایه گذاری قابل توجهـی 
سیسـتم  در  پسـاب  ایـن  تخلیـه  منظـور  بـه  تولیـد،  خـط  محـل  در 

فاضـالب منطقـه ای بایـد صـورت گیـرد.
بـا توجـه بـه محدودیـت منابـع در جهـان و همچنیـن بـا توجـه به 
اینکـه نسـل های جدیـد کامـال نسـبت بـه حفاظـت از محیط زیسـت 
آگاه هسـتند، چـاپ دیجیتـال منسـوجات، بـه سـرعت جایـگاه خود را 

در آینـده پیـدا خواهـد کـرد و مـورد اقبال قـرار خواهـد گرفت.
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دنیای نساجی

گروه مترجمین مجله: بخش نساجی و پوشاک ویتنام به دنبال آن است 
که در سال 2019 مرزهای جدیدی را پشت سر بگذارد و همچنین برای 
پوشاک  و  نساجی  صادرات  برای  را  دالر  میلیارد   200 رقم   2035 سال 
و  موفقیت ها  اساس  بر  جدید  اهداف  این  است.  کرده  هدف گذاری  خود 

ضرباهنگ مناسب این صنعت در سال 2018 تعیین شده است.
سال  کاری  تقویم  برای   )VITAS( ویتنام  پوشاک  و  نساجی  انجمن 
صادرات  بخش  مالی  گردش  عنوان  به  را  دالر  میلیارد   40 رقم   2019
میلیارد دالر  رقم 36  از  باالتر  است که 10.8 درصد  کرده  هدف گذاری 
ثبت شده در سال 2018 است. صادرات نساجی و پوشاک در سال 2018 

نیز 16 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است.
کارشناسان معتقدند که در سال 2019 اجرای توافق نامه جامع و پیشرفته 
همکاری ترنس پسیفیک )CPTPP( می تواند صنایع مختلفی در ویتنام 
این، بخش  بر  کند. عالوه  تقویت  را  پوشاک  و  نساجی  از جمله صنعت 
نساجی و پوشاک در انتظار دریافت سفارشات بیشتری است که به دلیل 
جنگ تجاری چین و آمریکا، از چین به سمت ویتنام سرازیر خواهد شد. 

در حال حاضر، کسب و کارهای زیادی در ویتنام برای شش ماهه اول 
کل  در  روند  این  احتماال  و  کرده اند  دریافت  را  سفارشاتی   2019 سال 
سال 2019 تداوم خواهد داشت. محصوالت ساخت ویتنام از رقابت پذیری 

باالیی برخوردار است و این کشور به تدریج در حال تکمیل زنجیره تامین 
نساجی  صنعت  در  سرمایه گذاری  جریان  چراکه  است  داخل  در  نساجی 
بر  است.  افزایش  حال  در  کشور  این  اولیه  مواد  همچنین  و  رنگرزی  و 
اساس اعالم وزارت صنعت و تجارت ویتنام، سال 2019 همچنان سال 
زنجیره  در  ویتنام  پوشاک  و  نساجی  بخش  ادغام  برای  چالش برانگیزی 

تامین نساجی جهان خواهد بود.
به طور خاص، انقالب چهارم صنعتی تاثیرات بزرگی بر صنعت نساجی و 
پوشاک در سال های پیش رو خواهد داشت و این صنعت را مجبور به تغییر 
و افزایش سرمایه گذاری در زمینه تجهیزات و نیروی انسانی خواهد کرد. 
بسیاری از مصرف کنندگان امروزه نیازمند گواهی های مبدأ و محصوالت 
سازگار با محیط زیست هستند لذا شرکت های فعال در عرصه نساجی و 
پوشاک نیز الزم است استانداردهای جهانی را به دست آورده و متعاقبا 

سالمت مشتریان خود را تضمین نمایند.
اکثر کارشناسان بر این باورند که بخش پوشاک ویتنام ظرفیت زیادی 
برای توسعه تا سال 2035 دارد. این بخش باید جهت دستیابی به هدف 
200 میلیارد دالری برای ارزش صادرات تا سال 2035 خود را به طور 
کامل مهیا کرده و الزامات الزم را به دست آورد. در این راستا، مصرف 
مواد اولیه داخلی در ویتنام باید افزایش پیدا کند. اینطور هدف گذاری شده 
که بین سال های 2030 تا 2035 میزان 80 درصد الیاف مصرفی و 60 
تا 65 درصد سایر مواد اولیه مصرفی در صنعت نساجی و پوشاک ویتنام 
در داخل این کشور تامین شده باشد. در حال حاضر، این کشور 99 درصد 
پنبه، 70 درصد الیاف و 80 درصد پارچه مورد نیاز خود را از طریق واردات 

تامین می کند.
افزایش  با  ویتنام،  پوشاک  و  نساجی  انجمن  اعالم  اساس  بر  البته 
سرمایه گذاری در تولید الیاف، این کشور اکنون وابستگی کمتری به مواد 
اولیه وارداتی از چین دارد. در حال حاضر، مواد اولیه داخلی می تواند 40 تا 
45 درصد از نیاز بخش نساجی و پوشاک را تامین کند و بقیه مواد مورد 
نیاز از کشورهای چین )37 درصد(، ژاپن، اندونزی، کره جنوبی و تایلند 

وارد می شود.

هدف گذاری ویتنام برای سال 2019

ویتنام برای سال 2019 رقم 40 میلیارد دالر را برای صادرات نساجی و پوشاک 
هدف گذاری کرده است.
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دنیای نساجیخبرنامه

ایـاالت متحـد آمریـکا بـه دنبـال احیـای 
تولیـد نسـاجی در داخـل ایـن کشـور اسـت. 
بـر  تمرکـز  طریـق  از  می توانـد  مهـم  ایـن 
تکمیـل  بـاال،  باکیفیـت  منسـوجات  تولیـد 
تقویـت  نیـز  و  کارخانجـات  در  اتوماسـیون 
برنامه هـای کشـت و تولیـد پنبه تحقـق پیدا 
کنـد. به گـزارش ماهنامـه »صنعت نسـاجی 
و پوشـاک«، در شـرایطی که صنعت نساجی 
نـان وون،  بخـش  شـامل  آمریـکا  پیشـرفته 
سـرمایه گـذاری و رشـد پایـدار و مسـتمری 
را تجربـه می کنـد، بخـش تولیـد منسـوجات 
سـال  از  کشـور  ایـن  در  سـنتی  و  متـداول 
1997 بـه بعـد، روند کاهشـی داشـته اسـت. 
در حالـی کـه ترندهـای جهانـی بـه سـمت 
ریسـندگی  تکنولـوژی  و  ظریف تـر  نخ هـای 
رینـگ گرایـش پیـدا کـرده، امـا کارخانجات 
نخ هـای  تولیـد  بـر  عمدتـا  آمریـکا  نسـاجی 

هسـتند.  متمرکـز  ضخیم تـر 
متحـد  ایـاالت  کـه  داشـت  توجـه  بایـد 
از  یکـی  عنـوان  بـه  همچنـان  آمریـکا 
تولیـد  بـرای  جهـان  مناطـق  به صرفه تریـن 
نخ هـای پنبـه ای محسـوب می شـود. وجـود 
منابـع فـراوان پنبـه باکیفیـت و با اسـتحکام 
بـاال، می توانـد مسـیر ایـن کشـور را بـرای 
همـوار  بـاال  رده  ورتکـس  نخ هـای  تولیـد 
و  ارزان  انـرژی  ماهـر،  کار  نیـروی  کنـد. 
سراسـر  در  کیفیـت  بـا  پنبـه  بـه  دسترسـی 

بخـش  می توانـد  کشـور،  ایـن  مرزهـای 
ایـاالت متحـد را ترغیـب کنـد تـا  نسـاجی 
نـگاه جـدی بـه احیـای صنعت ریسـندگی و 

باشـد. داشـته  نسـاجی  باالدسـتی  بخـش 
شـد  ذکـر  کـه  مزیت هایـی  بـه  توجـه  بـا 
نیـز  چیـن  در  نسـاجی  تولیدکننـدگان 
می تواننـد خطـوط خود را بـه آمریـکا منتقل 
کننـد. در شـرایطی کـه هزینه هـای کارگری 
در آمریـکا در قیـاس بـا چین بیشـتر اسـت، 
امـا هزینـه انـرژی، زمیـن و مـواد اولیـه در 
بنابرایـن  اسـت.  ارزان تـر  آمریـکا  داخـل 
آمریـکا  در  نسـاجی  تولیـد  هزینـه  برآینـد 

بـرای  و  می شـود  تمـام  چیـن  از  کمتـر 
بـه  تولیـد  هزینـه  چینـی،  تولیدکننـدگان 
ازای هـر تـن منسـوجات در داخـل آمریـکا 
میـزان  همـان  تولیـد  از  کمتـر  درصـد   25

بـود. خواهـد  چیـن  در  محصـول 
مجموعـه مـوارد ذکرشـده می توانـد زمینه را 
بـرای احیای مجـدد تولید منسـوجات در داخل 
آمریـکا فراهـم آورد و با توجه به سیاسـت های 
دونالـد ترامـپ رئیـس جمهور آمریـکا در حوزه 
تجـارت، بـه نظـر می رسـد زمینه هـای خوبـی 
بـرای اسـتقرار کارخانجـات نسـاجی در داخـل 

این کشـور فراهم اسـت. 

احیای آمریکا، به عنوان قطب تولید نساجی

ایاالت متحد آمریکا همچنان به عنوان یکی از به صرفه ترین مناطق جهان 
برای تولید نخ های پنبه ای محسوب می شود.
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دنیای نساجی

بـه گـزارش ماهنامـه »صنعـت نسـاجی و 
بـا  تلفیـق  در  مـد  و  تکنولـوژی  پوشـاک«، 
را  هوشـمند  منسـوجات  می تواننـد  یکدیگـر 
خلـق کننـد بـدون آنکـه اسـتایل، راحتـی و 
جنبـه کاربـردی منسـوجات خدشـه دار گردد. 
امـروزه صنعـت مـد دائمـا در حـال تکامـل 
و تحـول اسـت و پیشـرفت های تکنولـوژی، 
تنهـا شـتاب تحـوالت صنعت مد و پوشـاک 

را بیشـتر خواهـد کـرد.
امـروز پارچه هـا ایـن قابلیـت را دارنـد کـه 
در واکنـش بـه الگـوی تنفسـی فرد پوشـنده 
بـا  پارچه هایـی  تغییـر رنـگ دهنـد.  لبـاس، 
نانویـی خاصیـت ضـدآب، ضدلـک  تکمیـل 

و ضدچیـن خوردگـی پیـدا می کننـد. مـردم 
را  هوشـمند  لباس هـای  امـروز  بیشـتری 
می کننـد.  تـن  بـر  ژیمناسـتیک  ورزش  در 
را  هوشـمند  پارچه هـای  کـه  مـوادی 
پلیمرهـای  از  را  مختلفـی  طیـف  می سـازند 
گریـد بـاال بـرای ایجـاد حداکثـر راحتـی تـا 
ریـز  بسـیار  سنسـورهای  بـا  کـه  نخ هایـی 
مختلـف  محرک هـای  بـه  و  تجهیزشـده 
بـه  می دهنـد.  تشـکیل  می دهنـد،  پاسـخ 
خاصیـت  یـوگا  شـلوارهای  نمونـه،  عنـوان 
را  پوشـنده  فـرد  تـا  می کننـد  پیـدا  لـرزش 
یـوگا  پوزیشـن های  صحیـح  اجـرای  بـرای 
راهنمایـی کننـد. یـا شـورت های مخصوص 

گوشـی های  بـه  اتصـال  بـا  دومیدانـی 
ویـژه  پارامترهـای  می تواننـد  هوشـمند 
چرخـش  گام هـا،  هماهنگـی  نظیـر  دویـدن 
لگنـی  و طـول گام هـا را محاسـبه و ارائـه 

. کننـد
لبـاس  کیت هـای  صـورت  همیـن  بـه 
ماسـاژورهایی  برداشـتن  در  بـا  ورزشـکاران 
در مقیـاس میکـرو، می توانـد فرآینـد احیای 
تسـهیل  را  ورزشـکاران  ماهیچـه  عضـالت 
ایـن محصـوالت در کنـار  و تسـریع کننـد. 
پیراهن هـای اصـالح کننـده وضعیـت بـدن، 
باعـث بهبـود روال تناسـب انـدام، جلوگیری 
و  بازسـاری  بـه  کمـک  و  آسـیب دیدگی  از 
می شـوند.  افـراد  فیزیکـی  شـرایط  احیـای 
جیـن  ژاکت هـای  از  سـری  یـک  امـروزه 
آهنگ هـا  داده،  نشـان  را  جهـت  می توانـد 
داده  تغییـر  افـراد  هوشـمند  گوشـی  در  را 
بـرای فـرد پوشـنده غـذا سـفارش  و حتـی 
زمینـه،  ایـن  در  دیگـر  پیشـرفت  دهنـد. 
پارچه هـای ذخیره کننـده انـرژی هسـتند که 
در آنهـا پارچه هـا بـا سـلول های خورشـیدی 
کوچـک تولیـد شـده و ایـن سـلول ها انرژِی 
را  پوشـنده  فـرد  حرکت هـای  از  شـده  آزاد 
گام  در  پارچه هـا  ایـن  می کننـد.  ذخیـره 
تولیـد  الکتریکـی  انـرژی  می تواننـد  بعـدی 
کـرده و یـک شـلوار را بـه یـک پریـز قابـل 

کننـد. تبدیـل  حمـل 

منسوجات هوشمند، تلفیقی از تکنولوژی و مد

امروزه پارچه هایی با تکمیل نانویی به راحتی خاصیت ضدآب، ضدلک و 
پیدا می کنند. ضدچین خوردگی 
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دنیای نساجیخبرنامه

در سال 2019 تنها 20 شرکت تقریبا تمام سود حاصل از صنعت مد و 
پوشاک را در اختیار خواهند داشت. این موضوع در گزارش »وضعیت صنعت 
مد در 2019« که توسط موسسه مشاوره مدیریت مکنزی منتشرشده، عنوان 
شده است. اکثرا شرکت های ذکرشده در این گزارش، در حال حاضر هم رهبر 
صنعت مد جهانی محسوب می شوند و رویهم رفته 97 درصد از سود اقتصادی 

حاصل از بخش مد جهان را به خود اختصاص می دهند.
بر اساس این گزارش، سه شرکت برتر در این عرصه به ترتیب ایندیتکس، 
LVMH و نایک هستند که طی 10 سال گذشته، سود اقتصادی خود را 
بیش از دوبرابر کرده اند. طبق گزارش مکنزی، سود اقتصادی هرکدام از این 
شرکت ها در سال 2017 باالی 2 میلیارد دالر محاسبه شده است. یافته های 
این گزارش از شاخص مد جهانی مکنزی )MGFI( حاصل شده که این 
شاخص از پیگیری روند توسعه مالِی اتفاق افتاده در 6 بخش قیمتی در صنعت 
مد به دست می آید و بیش از 500 شرکت عمومی و خصوصی جهان را مورد 

بررسی قرار می دهد.
به گزارش ماهنامه »صنعت نساجی و پوشاک«، ایندیتکس به عنوان شرکت 
مادر برند زارا که در صنعت فست فشن همچنان دست نیافتنی به نظر می رسد، 
بیش از 4.01 میلیارد دالر سود اقتصادی در سال 2017 ایجاد کرده است. بعد 
از آن، شرکت نایک با نزدیک به 3 میلیارد دالر سود اقتصادی و LVMH با 
2.33 میلیارد دالر سود در جایگاه های بعدی هستند. این سه شرکت در کنار 

شرکت های:
 TJX Companies. Hermès. H&M. Richemont. Ross.  
 Adidas. and Kering
فهرست 10 شرکت برتر عرصه مد را از لحاظ سودآوری تشکیل می دهند. 

همچنین با اضافه شدن شرکت های:
 L Brands. Pandora. Fast Retailing. Next. VF  
 Corporation. Luxottica. Michael Kors. Gap.
 Hanesbrands. and Burberry
فهرست 20 برند برتر عرصه مد به روایت موسسه مکنزی شکل می گیرد. 
در نمودار پیوست، میزان سود اقتصادی هرکدام از این برندها در سال 2017 

ذکر شده است.
بایـد توجه داشـت که صنعت و کسـب و کار مد جهانی به طـور فزاینده ای 
چندقطبـی شـده اسـت. در بیـن 20 شـرکت برتـر ایـن حـوزه، بسـیاری از 
شـرکت ها در بخـش محصـوالت لوکـس قرار دارنـد. طبق اعـالم مکنزی، 
»برحسـب بخش های مختلف، شـاهد تداوم چندقطبی شـدن بازار هسـتیم 
بـه طـوری که برندهـای لوکس و رده باال پیشـتاز هسـتند و برندهای میانی 
بـازار در پشـت سـر برندهای لوکـس قرار دارند. شـرکت ها قادرند خـود را بر 
اسـاس قیمت، بازدهـی و میزان عمکـرد و تاثیرگذاری برندشـان از یکدیگر 

کنند.  متمایز 
بر اساس این گزارش، اینکه برندگان عرصه مد در حال حاضر شامل فعاالن 
عرصه الکچری، پوشاک ورزشی و فست فشن هستند، مهر تاییدی بر این 
موضوع است که میزان سرمایه گذاری برندها و راندمان عملیاتی باالی آنها، 
جزو عوامل کلیدی برای داشتن یک مدل کسب و کار موفق و پایدار در عرصه 

مد می باشد.

صنعت مد جهان در تسخیر 20 برند

برندگان عرصه مد در حال حاضر شامل فعاالن عرصه الکچری، پوشاک 
ورزشی و فست فشن هستند.
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دنیای نساجی

برابر  سه  روزها  این  لباس  اینترنتی  فروش 
فروشگاه ها  در  فیزیکی  فروش  از  سریع تر 
شده است. انتظار می رود تا سال 2020 بیش 
اروپا  غرب  در  لباس  فروش  درصد   25 از 
یا  پلت فرم ها  طریق  از  و  اینترنتی  به صورت 
این رقم در حال  وب سایت ها صورت بگیرد. 
چنین  به  توجه  با  است.  درصد   20 حاضر 
شکل  هم  لباس  برندهای  بازاریابی  رشدی، 

و شمایل آنالین به خود گرفته است.
از  ظاهر  در  لباس  برندهای  اینکه  با 
اما  می کنند،  استقبال  دیجیتال  بازاریابی 
انجام  آن  مورد  در  اقدامی  آنها  بیشتر 
 76 اینکه  با  مثال،  به عنوان  نمی دهند. 
مهم  بسیار  را  شخصی سازی  برندها  درصد 
می دانند، اما تنها 13 درصد آنها از آن به طور 
کلی،  به طور  می کنند.  استفاده  جامع  و  کامل 
بازاریابی  در  برتری  به  رسیدن  برای  برندها 
آنها  رفته اند.  را  راه  از  نیمی  فقط  دیجیتال، 
بازاریابی  قابلیت های  فراگرفتن  با  باید 
جدیدترین  تا  شروع  نقطه  از  دیجیتال 
برسند؛  زیادی  دستاوردهای  به  تکنولوژی ها 
از جمله میانگین افزایش درآمد 15 درصدی.
ارزیابی  برای  بوستون،  مشاوره  گروه 
همکاری  دیجیتال،  بازاریابی  قابلیت های 
واحد  که  را  زاالندو«  بازاریابی  »سرویس  با 
انواع  فروش  پلت فرم  دیجیتال  بازاریابی 
برندهای لباس زاالندو در اروپا است، شروع 
کرد. در این مشارکت، 90 برند جهانی لباس 
انجام  از  که  دیدگاه هایی  و  شده  بررسی 
غربی  اروپای  در  ارشد  مدیران  با  مصاحبه 
به دست آمده، تکمیل شدند. این نظرسنجی 

فروش  مورد  در  دیدگاه هایی  مصاحبه ها  و 
به  بودجه  تخصیص  شیوه  آفالین،  و  آنالین 
بازاریابی دیجیتال، مرحله ای که برندها برای 
در  دیجیتال  بازاریابی  در  برتری  به  رسیدن 
آن قرار دارند و آنچه برای رسیدن به چنین 

کرده اند. ارائه  دارند،  نیاز  جایگاهی 

به  رسیدن  شیوه  و  لباس  برندهای 
اینترنتی بازاریابی 

بازاریابی  از  پیچیده تر  ذاتا  آنالین  بازاریابی 
و  بیشمار  تعداد  روزها  این  است.  آفالین 
فرمت ها  و  پیج ها  کانال ها،  از  بی پایانی 
مصر ف کنندگان  انتظارات  و  دارند  وجود 
هر  می دهند  ترجیح  آنها  است.  متفاوت  هم 
آنی  به صورت  دارند  برندها  با  که  تعاملی 
شرایط  و  نیازها  با  متناسب  و  بیفتد  اتفاق 
وقتی  برندها  بنابراین  باشد،  آنها  ویژه 
دیجیتال  بازاریابی  مورد  در  می خواهند 
را  متفاوتی  فاکتورهای  کنند،  تصمیم گیری 

قرار می دهند. نظر  مد 
آنالین.  فروش  عامل  پلت فرم ها 
افزایش  به  لباس،  فروش  پلت فرم های 
به ویژه  می کنند؛  کمک  آنالین  فروش 
انواع  آنها  در  که  لباس  و  مد  بازار  فضاهای 
مستقیم  به طور  را  خود  پوشاک  برندها 
که  اینکه  با  می فروشند.  مصرف کننده  به 
با فروش  لباس فعال  فروش در پلت فرم های 
خود  الکترونیک  تجارت  سایت های  در 
فروش  می رود  انتظار  اما  است،  برابر  برندها 
در پلت فرم ها بیشتر شود و در نهایت از مورد 

بگیرد. پیشی  دوم 

در  هزینه  صرف  دارند  قصد  برندها 
دهند.  افزایش  را  آنالین  رسانه های 
برای  بودجه  تعیین  در  آیتم  بزرگ ترین 
صرف  درصد(   43( لباس  برندهای  بازاریابی 
آن  درصد   57 که  است  رسانه ها  در  هزینه 
سوم  دو  است.  درآمده  آنالین  به صورت 
آنالین  رسانه های  صرف  که  هزینه ای 
می گیرد  تعلق  عملی  بازاریابی  به  می شود، 
البته  می شود.  برندسازی  صرف  آن  بقیه  و 
این  از  تفاوت هایی  لباس ها  دسته بندی  در 
لباس های  برندهای  مثال  دارد:  وجود  نظر 
که  بودجه  ای  درصد   40 از  بیش  خیابانی 
را  می دهند  اختصاص  آنالین  رسانه های  به 
مثال  )به عنوان  می کنند  برندسازی  صرف 
اما  سبک(،  راهنمای  یا  محتوا  بازاریابی 
ترتیب  به  ورزشی  لباس  و  کفش  برندهای 
را  رسانه ای  بودجه  درصد   26 و   20 فقط 
بازاریابی  نظر  از  می کنند.   برندسازی  صرف 
بازاریابی  مهم  ابزار  سه  برندسازی،  و  عملی 
اجتماعی  رسانه های  از  عبارتند  دیجیتال 
در  بازاریابی  و  اینترنتی  جست وجوی  پولی، 
جلوتر  چه  هر  مشتری.  خرید  محل  نزدیکی 
که  برندهایی  درصد   95 از  بیش  می رویم، 
صرف  دارند  قصد  شده،  نظرسنجی  آنها  از 
میزان  به  را  آنالین  رسانه های  برای  هزینه 

دهند. افزایش  توجهی  قابل 
بازاریابی  در  برتری  به  برندها  بیشتر 
به طور  برندها  اینکه  با  نرسیده اند.  دیجیتال 
بازاریابی  صرف  زیادی  هزینه  میانگین 
این  در  اینکه  برای  اما  می کنند،  دیجیتال 
از  نیمی  هنوز  برسند،  برتری  به  زمینه 

BCG :مترجم: مریم رضایی/ منبع

پیشی گرفتن فروش آنالین در صنعت پوشاک
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دنیای نساجیخبرنامه

نکرده اند.  استفاده  هم  را  خود  پتانسیل های 
قابلیتی  و  عملیاتی  ابعاد  کلیه  اگر  واقع،  در 
برتری  میزان  میانگین  بگیریم،  نظر  در  را 
بود.   100 از   45 شده  نظرسنجی  برندهای 
که  هستند  هم  شرکت ها  از  تعدادی  البته 
برخی  مثال  رسیده اند.  برتری  به  بعد  یک  در 
محتوا  استراتژی  در  خاص  به طور  برندها 
خوبی  هدف گذاری  اما  می کنند،  عمل  خوب 

بالعکس. و  ندارند 

دیجیتال بازاریابی  در  موفقیت  فاکتور  سه 
برندهایی که در سفر خود به سوی برتری 
را  پیشرفت  بیشترین  دیجیتال  بازاریابی  در 
بسیار  عملکرد  بعد  در سه  واقع  در  داشته اند، 

دارند: خوب 

تخصیص  تحلیل  و  تجزیه   -1
رفتار مشتری  پیگیری  فرآیند  بودجه، 

)attribution( و سنجش اثر
بررسی  مورد  که  برندهایی  از  کمی  تعداد 
تخصیص  تحلیل  و  تجزیه  در  گرفتند،  قرار 
سنجش  و  مشتری  رفتار  پیگیری  بودجه، 
می شوند.  محسوب  دیجیتال  رهبران  اثر، 
هستند  دیجیتالی  متخصصان  آنها  بیشتر 
آخرین  به  همچنان  تالش هایشان  که 
اساس  بر  بودجه  یا تخصیص  کلیک مشتری 
بازگشت سرمایه محدود است. اما با توجه به 
در  استاد شدن  دیجیتال،  بازاریابی  پیچیدگی 
اتخاذ کارآمدترین  به منظور  تجزیه و تحلیل 
و اثربخش ترین تصمیم ها کلید کار است. در 
دیجیتال  رهبران  که  اقداماتی  بهترین  اینجا 
دارند،  سروکار  آن  با  تحلیل  و  تجزیه  در 

می شوند. معرفی 

مشتری:  رفتار  پیگیری  تکنیک های   •
بدون  تحلیل،  و  تجزیه  در  دیجیتال  رهبران 
پیگیری  دینامیک  تکنیک های  از  استثنا 
همچنین  می کنند.  استفاده  مشتری  رفتار 

خود  عملکرد  برای  بهینه تری  بودجه  آنها 
می دهند.  اختصاص  مشتری  سفر  کل  در 
تولیدکننده  شرکت  یک  مثال،  به عنوان 
کمپین  یک  طول  در  ورزشی،  کاالهای 
رسانه های  از  ترکیبی  محصول،  معرفی 
عمر  چرخه  مختلف  مراحل  با  را  مختلف 
کدام  هر  برای  و  کرد  سازگار  محصول  آن 
کرد؛  استفاده  خودش  متناسب  تکنیک  از 
اسپانسر  جذب  طریق  از  آگاهی رسانی  از 
گرفته تا درگیر کردن مصرف کننده از طریق 
از  فروش  افزایش  و  اجتماعی  رسانه های 

عملکرد. بازاریابی  طریق 

• تجزیه و تحلیل پیشگویانه: همه رهبران 
پیشگویانه  تحلیل  و  تجزیه  از  دیجیتال 
بازاریابی  اثربخشی  تا  می کنند  استفاده 
تنها  کنند.  بهینه سازی  را  خود  دیجیتال 
انجام  را  کار  این  لباس  برندهای  درصد   43
دیدگاه های  آنها  خاص،  به طور  می دهند. 
قیمت، محصول، فروش  در مورد  را  مشتری 
او  قبلی  خرید  رفتارهای  از  مکان  و  ویژه 
استخراج می کنند تا بر اساس پیش بینی نرخ 

فروش  پتانسیل  خرید،  از  مشتری  انصراف 
محصول  تناسب  مشتری،  به  جدید  محصول 
و ارزش دوره عمر مشتری، بتوانند به صورت 
کنند  راهنمایی  را  مشتری  شده  بخش بندی 
و محتوایی متناسب با شرایط او در اختیارش 
بازاریابی  کمپین های  نهایت  در  و  دهند  قرار 

دهند. تشکیل  بهینه تری 

درصد   67 متقاطع:  کانال  داده های   •
تحلیل،  و  تجزیه  در  دیجیتال  رهبران 
داده های آنالین و آفالین مشتری را به هم 
و  جایی  هر  در  را  مشتری  تا  می دهند  ربط 
رقم  این  باشند.  داشته  مدنظر  زمانی  هر  در 
است.  درصد   27 تنها  لباس  برندهای  در 
از  استفاده  با  لباس  جهانی  برندهای  از  یکی 
تکنیک های پیشرفته جمع آوری داده توانست 
دیدگاهی کامل از مشتریان خود توسعه دهد؛ 
این اطالعات هر چیزی را از خریدهای قبلی 
کرده  پرو  که  لباس هایی  تا  گرفته  مشتری 
)بر اساس داده های شناسایی از طریق امواج 
مسئوالن  دربرمی گیرد.   ،))RFID( رادیویی 
برای  پروفایل ها  این  از  می توانند  فروش 
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دنیای نساجی

مشتری  به  ممکن  پیشنهادهای  بهترین  ارائه 
یا  نزدیکی  در  مشتری  وقتی  و  کنند  استفاده 
از  باشد،  از فروشگاه های شرکت  داخل یکی 
بازاریابی  پیام های  می توان  اپلیکیشن  طریق 
او  برای  محصولی  توصیه  های  و  مناسب 

فرستاد.

2- هدف گذاری و شخصی سازی
بررسی  مورد  که  برندهایی  از  هیچ یک 
و  هدف گذاری  نظر  از  گرفته اند،  قرار 
رهبری  جایگاه  به  نتوانسته اند  شخصی سازی 
عملکرد  که  برندهایی  اما  برسند.  دیجیتال 
شناسایی  داشته اند،  حوزه  این  در  خوبی 

شده اند:

 80 از  بیـش  مخاطـب:  هدف گـذاری   •
درصـد فعـاالن عرصـه دیجیتـال از تبلیغات 
می کننـد  اسـتفاده  مخاطـب  محوریـت  بـا 
اول  داده هـای  از  ترکیبـی  از  آنهـا  در  کـه 
شـخص و سـوم شـخص اسـتفاده می شـود 
خاصـی  بخش هـای  بـرای  تبلیغاتـی  تـا 
یـا  سـن  اسـاس  بـر  مثـال  مخاطبـان،  از 
درآمـد آنهـا ایجـاد شـود. ایـن تبلیغـات بـا 
مرحلـه  اسـاس  بـر  ضمنـی  هدف گـذاری 
او،  مکانـی  موقعیـت  یـا  و  مشـتری  سـفر 
مقایسـه  بخواهیـم  اگـر  می شـوند.  تکمیـل 
کنیـم، تنهـا 29 درصـد برندهـا به طـور کلی 
متنـاوب  به طـور  مخاطـب  هدف گـذاری  از 
اسـتفاده می کننـد. گـروه مشـاوره بوسـتون 
بـه یکـی از برندهـای جهانـی لبـاس بـرای 

اسـت. کـرده  کمـک  هدف گـذاری  ایـن 

• داده های اول شخص: بیش از 80 درصد 
هدف گذاری  دسته بندی  در  دیجیتال  فعاالن 
شخص  اول  داده های  از  شخصی سازی  و 
استفاده می کنند؛ به ویژه از داده های آنی که 
مخاطبان  و  کنند  بخش بندی  را  آنها  بتوانند 

خاصی را هدف قرار دهند.

شده:  شخصی سازی  دیجیتال  بازاریابی   •
پیام های  لباس  برندهای  درصد   10 از  کمتر 
اجتماعی،  رسانه های  ایمیل،  در  را  خود 
شخصی سازی  نمایشی،  تبلیغات  و  پول 
زیادی  حد  تا  الکترونیک  تجارت  می کنند. 
 21 فقط  که  به طوری  نشده،  شخصی سازی 
خود  آفالین  و  آنالین  خدمات  برندها  درصد 
یکپارچه  تجربه  یک  تا  می کنند  ترکیب  را 
قرار  خود  مشتریان  اختیار  در  تک کاناله  و 
در  دیجیتال  فعاالن  حال،  هر  به  دهند. 
سطح  در  شخصی سازی  از  دسته بندی،  این 
به خصوص  می کنند؛  استفاده  گسترده ای 
وقتی می خواهند محتوا و تجربه کاربر ایجاد 

. کنند
مشتری  با  ارتباطات  کلیه  باید  برندها 
مختلف  کانال های  در  را  او  پاداش  های  و 
به صورت  فقط  نه  کنند،  شخصی سازی 
آنالین  به صورت  که  تجربه ای  هر  آنالین. 
مشتری،  پروفایل  با  باید  می شود،  ایجاد 
جست وجوی  تاریخچه  و  مکانی  موقعیت 

متناسب سازی شود. او  خرید  و  اینترنتی 

3- تولید دارایی و استراتژی محتوا
محتوای  صرف  برندها  که  هزینه ای 
در  آنها  تسط  و  برتری  با  می کنند،  دیجیتال 
مثال  می یابد.  افزایش  دیجیتال،  بازاریابی 
 30 حدود  دسته بندی،  این  در  بازار  رهبران 
روی  دیجیتال  متخصصان  از  بیشتر  درصد 
هم  می کنند.  سرمایه گذاری  محتوا  ایجاد 
معمولی  فعاالن  هم  و  دیجیتال  رهبران 
استفاده  زیر  خوب  اقدامات  از  دیجیتال 

می کنند:

و  کاربران  توسط  شده  ایجاد  محتوای   •
در  دیجیتال  رهبران  کلیه  تاثیرگذار.  افراد 
و  کاربران  که  محتوایی  از  دسته بندی  این 
بهره برداری  کرده اند،  ایجاد  تاثیرگذار  افراد 
در یک  که  فیلم هایی  از  می کنند؛ هر چیزی 

عکس هایی  تا  شده  گرفته  صنعتی  رویداد 
دارند.  کاربرد  عرصه  این  در  معمولی، 
هزینه های سنتی روابط عمومی هرچه بیشتر 
که  به طوری  می رود،  شدن  آنالین  به سمت 
افراد  بازاریابی  از  برندها  کلیه  درصد   27
آنها  درصد   80 و  می کنند  استفاده  تاثیرگذار 
را  خود  هزینه های  تا  می کنند  برنامه ریزی 

ببرند. باال  محتوایی  چنین  برای 
افراد  یا  و  کاربران  توسط  که  محتوایی 
اینکه  برای  می شود،  ایجاد  تاثیرگذار 
از  باید  باشد،  داشته  را  کاربرد  بیشترین 
مثال  شود؛  توزیع  متعدد  کانال های  طریق 
و  لباس  و  مد  ویژه  وبالگ های  اینستاگرام، 
هم  را  کار  این  اجتماعی.  رسانه های  دیگر 
کاربران.  هم  و  دهند  انجام  باید  برندها  خود 
سبک  طراح  برند  یک  مثال،  به عنوان 
مدل  یک  با  مشارکت  طریق  از  زندگی، 
بیش  که  اجتماعی  رسانه های  در  معروف 
تازه ای  تصویر  داشت،  فالوور  میلیون   30 از 
)بیش  آنالین  ترافیک  و  گذاشت  اشتراک  به 
)بیش  مصرف کننده  درگیری  درصد(،   60 از 
درصد   26( فروش  و  الیک(  میلیون   10 از 
افزایش در لباس زنانه در سطح دنیا( خود را 

داد. افزایش  قابل توجهی  میزان  به 

• صرف هزینه بیشتر برای محتوا. فعاالن 
کل  درصد   13 دسته بندی  این  در  دیجیتال 
بازاریابی  صرف  را  خود  بازاریابی  بودجه 
که  حالی  در  می کنند،  دیجیتال  محتوای 
9 درصد  تنها  لباس  برندهای  برای  رقم  این 

است.

خالقانه.  دارایی های  از  شبکه ای   •
ایجاد،  برای  دیجیتال  بازاریابی  رهبران 
در  داده  علم  از  محتوا  توزیع  و  مدیریت 
استفاده  خالقانه  دارایی های  با  ترکیب 
از  استفاده  با  بازاریابی  کمپین های  می کنند. 
بازاریابی  ابزارهای  و  محتوا  تحلیل  و  تجزیه 
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دنیای نساجیخبرنامه

در  بنری،  تبلیغات  مثل  شده  اتوماتیک سازی 
می شوند. بهینه سازی  مختلف  پلت فرم های 

و  دیجیتال  بازاریابی  در  برتری 
افزایش سود

اقداماتی که گفته  از  لباس  برندهای  برخی 
استفاده  که  آنهایی  و  می کنند  استفاده  شد 
مثال  می دانند.  را  آن  اهمیت  هم  نمی کنند 
برندها  درصد   76 شد،  گفته  که  همان طور 
اما  است،  مهم  شخصی سازی  که  معتقدند 
از  گسترده  سطح  در  درصدشان   13 فقط 
که  است  حالی  در  این  می کنند.  استفاده  آن 
درآمد  می تواند  دیجیتال  بازاریابی  در  برتری 

این شرکت ها را تا 15 درصد افزایش دهد.
آنچنانی  دیجیتال  فعالیت  که  برندهایی 
بازاریابی  پایه ای  اقدامات  در  صرفا  ندارند، 
با  رقابت  در  و  می کنند  گیر  دیجیتال 
قدم  اولین  می مانند.  عقب  خود  همتایان 
که  است  این  دیجیتال  تخصص  برای 
ضروری  قابلیت های  و  مهارت ها  برای 
ابزارهای  از  یعنی  این  شود.  پایه ریزی 
تغییر  مثل  استاندارد  دیجیتال  بازاریابی 
شده،  بخش بندی  خبرنامه های  هدف گذاری، 
محتوا  ایجاد  و  تحلیل  و  تجزیه  مدل های 
این  برند استفاده شود.  برای کانال های خود 
اقدامات به تنهایی می توانند درآمد یک برند 
را حدود 5 درصد افزایش دهند.  تبدیل شدن 
درصد   5 دیجیتال  بازاریابی  مجری  یک  به 
برندها  می افزاید.  برند  یک  درآمد  به  دیگر 
برای رسیدن به این سطح باید محتوای خود 
از  کنند.  هماهنگ سازی  کانال ها  همه  در  را 
جمله ترکیب داده ها از حوزه های پراکنده ای 
و  اتوماسیون  توسعه  منظور  به  سازمان  از 
تحلیل  و  تجزیه  مدل های  از  بهتر  استفاده 
تخصیص  و  مشتری  رفتار  پیگیری  برای 
با  تیم هایی  باید  آنها  همچنین  بودجه. 
تا  کارکردهای مختلف را دور هم جمع کنند 

شوند. متمرکز  دیجیتال  بازاریابی  بر 

رهبری  جایگاه  به  رسیدن  برای  برندها 
افزایش  فرآیند  در  گرفتن  قرار  و  دیجیتال 
تک  تک  روی  باید  درآمد،  درصدی   5
باشند.  داشته  تسلط  خود  بازاریابی  ثانیه های 
از داده های آنالین و آفالین به صورت  یعنی 
از  واحدی  دیدگاه  تا  کنند  استفاده  همزمان 
و  واکنش  بتوانند  و  کنند  ایجاد  مشتری  هر 

کنند. پیش بینی  را  او  تعامالت 
در  ناب  استعدادهای  به  همچنین  برندها 
تقریبا یک سوم  نیاز دارند.  بازاریابی دیجیتال 
برندهای لباسی که در تحقیق گروه بوستون 
نداشتن  که  کرده اند  اذعان  شدند،  بررسی 
استعدادها و تخصص های الزم، یکی از موانع 
بازاریابی  از  کامل  بهره برداری  در  آنها  مهم 
افرادی  با استخدام  آنها  بوده است.  دیجیتال 
بازاریابی دیجیتال مثل  با مهارت های خاص 
می توانند  محتوا،  مدیران  و  داده  دانشمندان 
باشند.  داشته  رقبا  به  نسبت  متمایزی  مزیت 
فرهنگی  پرورش  با  باید  ضمن  در  آنها  اما 
یادگیری،  و  آزمایش  بر  مبتنی  چابک تر 
همچنین  دهند.  تغییر  هم  را  خود  کار  روش 

مهارت های  این  که  شوند  مطمئن  باید  آنها 
درون  از  کاری  روش های  و  دیجیتال 
دیگر  و  کاری  شرکای  و  رفته  فراتر  شرکت 
هم  را  آنها  استعدادهای  اکوسیستم  اعضای 

دربرمی گیرد.
بیشتری می یابد  رواج  لباس  آنالین  فروش 
سوی  به  بیشتر  هرچه  را  لباس  برندهای  و 
حال  این  با  می دهد.  سوق  آنالین  بازاریابی 
بازاریابی  بودجه های  افزایش  وجود  با  و 
و  کارآمدترین  از  برندها  بیشتر  دیجیتال، 
دیجیتال  بازاریابی  تکنیک های  موثرترین 
از  نتیجه  در  و  نمی کنند  استفاده  موجود 
افزایش درآمد قابل توجهی که این تکنیک ها 
برندها  می شوند.  محروم  دارند،  دنبال  به 
برای اینکه حداکثر استفاده را از این فرصت 
در  برتری  به  رسیدن  تا  بدانند  باید  ببرند، 
انجام  باید  اقداماتی  چه  دیجیتال  بازاریابی 
افزوده  ارزش  بیشترین  که  اقداماتی  و  دهند 
و  دهند  قرار  اولویت  در  می کنند،  ایجاد  را 
رسیدن  که  آنچه  کردن  اجرایی  برای  سپس 

بمانند. متعهد  دارد،  نیاز  جایگاهی  چنین  به 
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دنیای نساجی

 1.8 جمعیت  می گویند  جهانی  تحلیلگران 
گروه  جوان ترین  دنیا،  مسلمانان  میلیاردی 
مصرفی است که به سرعت هم در حال رشد 
میلیارد   270 مسلمانان   2017 سال  در  است. 
لباس کرده اند که پیش بینی  دالر صرف خرید 
می شود تا سال 2023 این رقم به 361 میلیارد 

دالر افزایش یابد.
مطرح  برندهای  رویکرد  در  گزارش ها  این 
به  تا  آورده  وجود  به  قابل توجهی  تغییر  غربی 
تولید لباس های پوشیده تر هم فکر کنند. مثال 
النکوم،  فرانسوی  آرایش  لوازم  و  عطر  برند 
یک بازیگر معروف مالزیایی را به عنوان اولین 
نماینده محجبه خودش معرفی کرد یا شرکت 
نایک در سال 2017 لباس های ورزشی حجاب 
برند  گذشته  سال  همچنین  کرد.  بازار  وارد  را 

 H&M لوکسی مثل دولچه گابانا و برند لباس
مختص  لباس هایی  تولید  خط  راه اندازی  از 
مودانیسا  شرکت  دادند.  خبر  مسلمان  زنان 
آنالین  خرده فروشی  یک   )Modanisa(
لباس پوشیده برای زنان مسلمان است که در 
سال 2011 تاسیس شده و از تاریخچه ترکیه 
و  طراح   650 با  همکاری  و  پارچه  تولید  در 
عرضه کننده که عمدتا زن هستند، بهره می برد. 
استارت آپ های  بیشتر  که  حالی  در 
ندیده اند  نیازی  ترکیه  در  آنالین  خرده فروشی 
میلیونی   80 داخلی  بازار  از  را  خود  کسب وکار 
در  توانسته  مودانیسا  ببرند،  فراتر  کشور  این 
صادرات،  و  کند  عمل  موفق  جهانی  توسعه 
تشکیل  را  شرکت  این  کسب وکار  درصد   80
بین المللی  بازارهای  بزرگ ترین  می دهد. 

مودانیسا عبارتند از: عربستان سعودی، امارات، 
این  سایت  آمریکا.  و  انگلستان  آلمان،  اردن، 
کشور   130 در  مشتری  میلیون   2 به  شرکت 
محصول می فروشد و تحلیلگران، فروش آن را 
بین 120 تا 150 میلیون دالر ارزیابی می کنند. 
فروش باالی این شرکت توجه سرمایه گذاران 
شرکتی  سرمایه گذاری  صندوق  مثل  بزرگی 
آنها  است.  کرده  جلب  را  تله کام«  »سعودی 
جای  مودانیسا  مثل  کسب وکارهایی  می گویند 
رشد زیادی دارند و این شرکت قرار است پول 
این سرمایه گذاری ها را برای توسعه بین المللی 
راه اندازی  از  بعد  کند.  استفاده  خود  بیشتر 
است  قرار  امارات،  و  آمستردام  در  دفاتری 
مودانیسا امسال دفتری در لندن هم افتتاح کند.
منبع: IEB.today و دنیای اقتصاد

مد و لباس اسالمی، بازاری رو به رشد

در سال 2017 مسلمانان 270 میلیارد دالر صرف خرید لباس کرده اند که 
پیش بینی می شود تا سال 2023 این رقم به 361 میلیارد دالر افزایش یابد.
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تولید و تجارت پنبه

ثبات مصرف و کاهش تولید جهانی پنبه
گزارش ماهانه کمیته مشورتی جهانی پنبه )فوریه 2019(

کمیته  دبیرخانه  گزارش  به  مترجمین:  گروه 
شود  می  پیش بینی  پنبه،  جهانی  مشورتی 
زراعی  فصل  پایان  تا  پنبه  جهانی  موجودی 
به  نسبت  کاهش  درصد   5 با   2018-19
تن  میلیون   17.6 به  قبل،  سال  مشابه  مدت 
برسد که این به معنی چهارمین سال متوالی 
می باشد.  جهان  در  پنبه  موجودی  کاهش 
باقی  ثابت  پنبه  انتظار می رود مصرف جهانی 
بماند اما کاهش 3 درصدی میزان تولید پنبه 
به کاهش موجودی جهانی طالی  در جهان، 

سفید منجر خواهد شد.
چین  پنبه  تولید  میزان  می شود  پیش بینی 
تن  میلیون   5.94 به  افزایش  درصد  یک  با 
به  تولید  میزان  هند،  مورد  در  اما  گردد  بالغ 
درصد   7 با  احتماال  ناکافی  بارندگی  دلیل 
این  نتیجه  در  و  شد  خواهد  مواجه  کاهش 
شرایط، چین جایگاه خود را به عنوان برترین 
تولیدکننده پنبه جهان بار دیگر از هند بازپس 
خواهد گرفت. هند از فصل زراعی 2015-16 

بزرگترین  عنوان  به  را  خود  توانست  بعد  به 
تولیدکننده پنبه در جهان مطرح کند.

جهانـی،  تولیـد  کاهـش  دلیـل  بـه  اگرچـه 
فشـار زیـادی بـرای افزایش قیمت هـای پنبه 
وجـود دارد، امـا پیش بینی هـای فعلـی بـرای 
 26.8 رقـم  در  همچنـان  جهانـی  مصـرف 
میلیـون تـن بـدون تغییـر باقـی مانـده ولـی 

میـزان تولیـد بـا کاهـش جزئـی مواجه شـده 
و رقـم 25.9 میلیـون تـن اعالم شـده اسـت. 
دبیرخانـه کمیته مشـورتی جهـان پنبه بر این 
عقیـده اسـت کـه قیمت هـای پنبـه از عـدم 
اقتصـادی  محیـط  بـه  مربـوط  قطعیت هـای 
محدودیت هـای  تاثیـر  همچنیـن  و  جهانـی 

تجـاری اخیـر، متاثـر خواهـد شـد.

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

تغییرات ماهانهمیزانتغییرات ماهانهمیزانتغییرات ماهانهمیزانشرح

0.24-0.0326.12-23.080.0026.72تولید
24.500.0026.880.0726.720.10مصرف
0.08-8.090.019.090.109.42واردات
0.08-8.190.019.090.109.42صادرات

0.58-0.2418.16-0.0418.51-18.71موجودی آخر دوره
838887شاخص Cotlook A )سنت/پوند(
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تولید و تجارت پنبه
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تولید و تجارت پنبهخبرنامه

کاهش ۲۰ درصدی تولید پنبه در راه است

صندوق  مدیرعامل  کاویانی  حسین  محمد 
از  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  با  گفتگو  در  پنبه 
افزایش 10 درصدی سطح زیر کشت پنبه خبر 
داد و گفت: علیرغم افزایش 10 درصدی سطح 
پنبه  تولید  زراعی 97-98،  زیر کشت در سال 
به سبب گرمای هوا در فصل تابستان و شیوع 
آفت کرم غوزه در استان های خراسان رضوی و 
جنوبی و گلستان کاهش یافته است. وی افزود: 
تا پایان دوره بهر برداری پیش بینی می شود که 
تولید پنبه در کارخانه های پنبه پاک کنی مجاز به 

40 هزار تن برسد.
پنبه  واردات  به  کشور  نیاز  مجموع  کاویانی 
را 60 هزار تن اعالم کرد و گفت: بنابر آخرین 
آمار از ابتدای سال تا پایان دی ماه، 47 هزار تن 
پنبه وارد کشور شده که تا پایان سال حداقل 13 
هزار تن دیگر برای تامین نیاز صنعت نساجی باید 
پنبه وارد کشور شود. به گفته این مقام مسئول، 

با توجه به کاهش 20 درصدی تولید نسبت به 
مدت مشابه سال قبل باید واردات بیشتری در 6 
ماهه ابتدای سال آینده صورت گیرد تا این میزان 
کاهش جبران شود و در غیر این صورت صنایع 
نساجی با مشکل کمبود پنبه روبه رو خواهند بود. 
وی با اشاره به اینکه تا قبل از انقالب نیازی به 
واردات پنبه نداشتیم، بیان کرد: در سال های قبل 
از انقالب حداقل 60 هزار تن پنبه تصفیه شده از 

استان گلستان به سایر کشور ها صادر می شد.
کاویانی ادامه داد: در سال 79 در شرایطی که 
بود،  نساجی  پنبه مصرف صنایع  100 هزار تن 
در  داخل  نیاز  بر  مازاد  پنبه  تن  هزار   47 حدود 
انبار ها بود. مدیرعامل صندوق پنبه در ادامه افزود: 
تولید پنبه مازاد بر نیاز داخل و نارضایتی کشاورزان 
موجب شد تا مجلس، صندوق پنبه وزارت جهاد 
کشاورزی را مکلف کند تا 25 هزار تن پنبه مازاد 
بر نیاز کشاورزان را خریداری کند تا بازار پنبه به 

تعادل برسد که از این رو برای اولین بار در سال 
81 حدود 13 هزار تن و در سال 82، 12 هزار تن 

پنبه به بازار های هدف صادر شد.
کاویانی با اشاره به اینکه واردات پنبه در سال 
82 آسیب جدی به تولید پنبه وارد کرد، اظهار 
کرد: در سال 82 با کاهش نرخ جهانی پنبه به 
کمتر از یک دالر، صنایع نساجی و پوشاک اقدام 
به واردات پنبه کردند که در شرایطی که با مازاد 
تولید پنبه روبه رو بودیم، صدور مجوز واردات و 
دلسردی کشاورزان منجر به کاهش سطح زیر 
کشت پنبه شده و کشت دیگر محصوالت را به 
همراه داشت. مدیرعامل صندوق پنبه در پایان 
تصریح کرد: علیرغم آنکه پتانسیل و شرایط تولید 
وجود  در کشور  تصفیه شده  پنبه  تن  هزار   500
دارد، اما واردات بی رویه پنبه در سال های اخیر 
موجب شد تا کشاورزان به سمت و سوی دیگر 

زراعت های تولیدی بروند.

67

ک
شا

پو
 و 

ی
اج

س
ت ن

نع
ص

 
29

8 
ره

ـــا
شمـ

 ،9
8 

ین
رد

رو
/ف

97
د 

فن
س

ا



تولید و تجارت پنبه

آغاز توسعه کشت پنبه کشور از سال 98 
مدیرکل دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی: 

دانه هـای  مدیـرکل  هزارجریبـی  ابراهیـم 
روغنـی وزارت جهـاد کشـاورزی ماه گذشـته 
دسـتاوردهای  آخریـن  از  رونمایـی  آئیـن  در 
پژوهشـگران موسسـه تحقیقـات پنبه کشـور 
در گـرگان اظهـار کـرد: سـقوط پنبه از سـال 
آمـار  سـال  بـه  سـال  و  شـد  شـروع   1380
کشـت ایـن محصـول اسـتراتژیک کمتر شـد 
و در نهایـت بـه 70 هـزار هکتـار در اسـتان 
گلسـتان رسـید. وی بـا اشـاره بـه اینکـه در 
سـال های اخیر اتفاقـات امیدبخـش در زمینه 
پنبـه رخ داد، تصریـح کـرد: پنبـه بـه عنـوان 
یکـی از 9 محصـول اقتصـاد مقاومتـی مـورد 
ایـن  بـرای  و  گرفـت  قـرار  دولـت  حمایـت 
محصـول مجـری مشـخص شـد تـا مسـائل 
شـود،  پیگیـری  محصـول  ایـن  بـا  مرتبـط 
نظیـر  محصوالتـی  کنـار  در  پنبـه  اکنـون 

گنـدم، شـکر و روغـن دارای مجـری اسـت.
و  پنبـه  روغنـی،  دانه هـای  مدیـرکل 
کشـاورزی  جهـاد  وزارت  صنعتـی  گیاهـان 
بـا بیـان اینکـه اکنـون جلـوی سـقوط پنبـه 
گرفتـه شـده اسـت، افـزود: از سـال 1394 
مانـع سـقوط پنبـه شـدیم امـا اگـر منحنـی 
تنزلـی ایـن محصـول همچنـان تـداوم پیـدا 
بایـد  اکنـون  پنبـه  کشـت  سـطح  می کـرد 
40 الـی 50 هـزار هکتـار بـود. هزارجریبـی 
پنبـه  کشـور  توسـعه  آغـاز  پیش بینـی  از 
کشـور در سـال 1398 خبـر داد و گفـت: بـر 
اسـاس عملکـرد مـا در سـال 1396 حـدود 
77 درصـد برنامـه محقـق شـد، قـرار اسـت 
بـرای سـال آینده در بخـش پنبه چنـد اتفاق 
بیفتـد کـه در ابتدای سـال کشـت محصول، 
آن را اعـالم خواهیـم کـرد. وی مهم تریـن 

محصـول  ایـن  کشـت  توسـعه  در  هـدف 
بخـش  ایـن  در  خوداتکایـی  را  اسـتراتژیک 
امیدمـان  بیشـترین  افـزود:  و  کـرد  عنـوان 
در تحقـق ایـن هـدف بـه اسـتان گلسـتان 
اسـت چراکـه سـابقه مثبتـی در کشـت ایـن 
محصـول داشـته و از نظر رغبت کشـاورزان 
و تجربیـات فنـی و مهندسـی کارنامـه خوبی 

دارد.
و  پنبـه  روغنـی،  دانه هـای  مدیـرکل 
کشـاورزی  جهـاد  وزارت  صنعتـی  گیاهـان 
ادامـه داد: اسـتان گلسـتان رتبـه سـوم پنبه 
را در تولیـد دارد. هزارجریبـی بـا بیـان اینکه 
مسـئوالن  اولویت هـای  جـزو  اکنـون  پنبـه 
اسـتان گلسـتان قـرار گرفته اسـت این مهم 
ابـراز کـرد: در  را بـه فـال نیـک گرفـت و 
جـای  گیاه پزشـکی  و  ترویجـی  حوزه هـای 
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تولید و تجارت پنبهخبرنامه

امیدآفرینـی وجـود دارد؛ بـا وجـود اینکـه در 
سـال جـاری بـا کاهـش روند سـطح کشـت 

ایـن محصـول روبـه رو بودیـم. 
میلیـون   300 سـاالنه  وی؛  گفتـه  بـه 
تومـان یارانـه بـرای تولیـد هسـته های اولیه 
هیبریـدی پنبـه اختصـاص پیـدا می کـرد که 
ایـن رقـم اکنـون بـه 500 میلیـون تومـان 
افزایـش پیـدا کـرده اسـت. هزارجریبـی بـا 
بیـان اینکـه برنامـه توسـعه زراعـت پنبـه با 
هـدف خوداتکایـی کشـور پیگیری می شـود، 
افـزود: در ایـن طرح بیشـترین امیـد و تکیه 
بـه اسـتان گلسـتان به خاطر داشـتن سـابقه 
بدنـه  وجـود  و  پنبـه  زراعـت  در  دیرینـه 
چابـک در حـوزه زراعـی و ترویجـی اجرای 
آن اسـت. وی همچنیـن کمـک اعتبـاری به 
پنبـه کشـور در معرفـی  موسسـه تحقیقـات 
رقـم جدیـد را مورد اشـاره قـرار داد و گفت: 
سـاالنه 3 تـا 5 میلیـارد ریـال اعتبـار به این 
بایـد  کـه  می شـود  داده  اختصـاص  حـوزه 

یابد. افزایـش 

دولت سـیر نزولی کشت پنبه 
تدبیر کند را 

نماینـده مـردم گرگان و آق قـال در مجلس 
شـورای اسـالمی نیـز گفت: پـس از انقالب 
امـا  داشـته ایم  پیشـرفت  حوزه هـا  تمـام  در 
و  یافتـه  کاهـش  شـدت  بـه  پنبـه  تولیـد 
دولـت باید سـیر نزولـی پنبـه را تدبیـر کند. 
رونمایـی  آئیـن  در  نـژاد  تربتـی  نورمحمـد 
اظهـار کـرد: پـس  پنبـه  رقـم جدیـد  از دو 
انقـالب اسـالمی دسـتاوردهای  از پیـروزی 
سیاسـی،  مختلـف  هـای  بخـش  در  مهمـی 
وی  داشـتیم.   ... و  اقتصـادی  اجتماعـی، 
زیرمجموعـه  از  سـالمت  حـوزه  در  افـزود: 
بخـش اجتماعـی میانگیـن امیـد بـه زندگـی 
در  و  رسـیده  سـال   76 بـه  سـال   55 از 
گوشـت  تولیـد  ویـژه  بـه  بخش هـا  سـایر 

بودجـه  و  فنـاوری  و  مـرغ، تحقیقـات علـم 
آن، انتشـار اسـناد علمـی و ... شـاهد رشـد 

. هسـتیم
در  قـال  آق  و  گـرگان  مـردم  نماینـده 
در  داد:  ادامـه  اسـالمی  شـورای  مجلـس 
کشـت پنبـه پـس از پیـروزی انقـالب سـیر 
سـطح  کـه  جایـی  تـا  ایـم  داشـته  نزولـی 
از  کمتـر  بـه  هکتـار  هـزار   380 از  کشـت 
70 هـزار هکتار رسـیده اسـت. وی بـا تاکید 
بـر ایـن کـه دولت بایـد سـیر نزولی کشـت 
پنبـه را تدبیـر کنـد، اضافـه کـرد: علیرغـم 
ایـن کـه کشـت پنبـه مزایـای زیـادی دارد 
و هـر هکتـار کشـت پنبـه بـرای یـک نفـر 
سـرمایه گذاری  و  می کنـد  ایجـاد  اشـتغال 
در زیرسـاخت های آن بـه ویـژه در گلسـتان 
انجـام شـده امـا کشـت ایـن محصول سـیر 
در  کـرد:  تصریـح  تربتی نـژاد  دارد.  نزولـی 
پنبـه  بازرگانـی  مسـائل  گذشـته  سـال های 
را  صـادرات  و  داشـتیم  واردات  نشـد،  حـل 
در  همچنیـن  و  نکردیـم  مدیریـت  خـوب 
وی  نبوده ایـم.  موفـق  تبدیلـی  صنایـع 
گذشـته  سـال های  در  کـه  ایـن  بیـان  بـا 
پنبـه  کشـت  حـوزه  تحقیقاتـی  اعتبـارات 
کـرد:  خاطرنشـان  اسـت،  نداشـته  افزایـش 
و  باالسـت  پنبـه  در  تحقیقاتـی  ظرفیـت 
در  کـه  تحقیقاتـی  رشـد  می کنیـم  تـالش 
الیحـه بودجـه 98 دیـده شـده را در صحـن 

کنیـم. مصـوب  مجلـس  علنـی 

تجارت 500 میلیارد دالری پوشـاک 
پنبـه ای در دنیا

همچنیـن رئیـس مؤسسـه تحقیقـات پنبـه 
کشـور، مهم تریـن محدودیت در کشـاورزی 
خـاک  کربـن  را  کشـور  و  گلسـتان  اسـتان 
در  خـون  هماننـد  کربـن  گفـت:  و  دانسـت 
دلیـل  بـه  دنیـا  در  می کنـد.  عمـل  خـاک 
اهمیـت ایـن موضـوع، تجـارت کربـن بـاب 

قربانعلـی  ایسـنا،  گـزارش  بـه  اسـت.  شـده 
رقـم  دو  از  رونمایـی  مراسـم  در  روشـنی 
کاراتریـن  پنبـه  کـرد:  اظهـار  پنبـه  جدیـد 
بـه  را  کربـن  کـه  اسـت  گیـاه یک سـاله ای 
خـاک وارد می کنـد. وی افـزود: کربـن آلـی 
می توانـد 200 برابـر خـاک معمولـی، مـواد 
مـواد  کنـد؛  جـذب  خـودش  در  را  آالینـده 
آب  وارد  خـاک  طریـق  از  کـه  آالینـده ای 

می شـود. بیمـاری  بـروز  باعـث  و  شـده 
ــور  ــه کش ــات پنب ــه تحقیق ــس مؤسس رئی
ــارد  ــی 500 میلی ــه گــردش مال ــا اشــاره ب ب
ــح  ــا، تصری ــه ای در دنی ــاک پنب دالری پوش
ــی  ــرآورده جانب ــوع ف ــش از 60 ن ــرد: بی ک
ادامــه  در  روشــنی  دارد.  پنبــه وجــود  از 
خاطرنشــان کــرد: مؤسســه تحقیقــات پنبــه 
ــی و 12 ایســتگاه در  ــار بخــش تحقیقات چه
ســطح کشــور دارد و تعــداد نیروهــای هیئت 
ــق  ــش محق ــر و ش ــتاد 18 نف ــی در س علم
بــوده و در ســطح کشــور نیــز شــش عضــو 
ــا  ــم. وی ب ــق داری ــی و 8 محق ــت علم هیئ
ــن  ــت ای ــروع فعالی ــه از ش ــه اینک ــاره ب اش
ــه معرفــی شــده  ــد پنب مرکــز 12 رقــم جدی
اســت، گفــت: در بــذر سال هاســت کــه 
ــار  ــر چه ــته ه ــتیم. در گذش ــکا هس خودات
ــا  ــم، ام ــی می کردی ــم معرف ــک رق ــال ی س
در حــال حاضــر هــر هشــت مــاه یــک رقــم 

معرفــی می کنیــم.
کشـور  پنبـه  تحقیقـات  مؤسسـه  رئیـس 
راسـتای  در  گذشـته  سـال  کـرد:  اظهـار 
انجام کشـت فراسـرزمینی در کشـور روسـیه 
ایـن  در  پنبـه  رقـم  پنـج  بـه کشـت  اقـدام 
بـه  کـرد:  روشـنی تصریـح  کشـور کردیـم. 
پنبـه  بین المللـی  تحقیقـات  مؤسسـه  زودی 
راه انـدازی خواهیـم کـرد کـه  را در کشـور 
در  را  کشـورها  سـایر  بذرهـای  می تـوان 
اسـتان اسـتفاده کـرد و دیگـران نیـز از بـذر 

کننـد. اسـتفاده  مـا  کشـور 
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بخش پنبه هند در مخمصه خشکسالی

بـه گـزارش ماهنامـه »صنعـت نسـاجی و 
پوشـاک«، چیـن توانسـته بـار دیگـر جایگاه 
تولیدکننـده  بزرگتریـن  عنـوان  بـه  را  خـود 
در  و  بگیـرد  بازپـس  هنـد  از  جهـان  پنبـه 
پایـان فصـل زراعـی 19-2018 این کشـور 
بـار دیگـر بزرگتریـن تولیدکننـده ایـن مـاده 
تولیـد  بـود.  خواهـد  نسـاجی  صنایـع  اولیـه 
پنبـه چیـن در ایـن فصـل زراعـی تنهـا یک 
مقابـل،  در  یافـت  خواهـد  افزایـش  درصـد 
تولیـد پنبـه هنـد بـه دلیـل کمبـود بارندگی، 

بـا 7 درصـد کاهـش مواجـه خواهـد شـد. 
هنـد در دو سـال گذشـته و از زمانـی کـه 

چین سیاسـت اعطای مشـوق بـه پنبه کاران 
پنبـه  تولیـد  رهبـری  داد،  تغییـر  را  خـود 
جهـان را بـه دسـت گرفـت. امـا در فصـل 
زراعـی گذشـته بـه دلیـل بارندگـی اندکـی 
میـزان  پنبـه،  کاشـت  کلیـدی  مناطـق  در 
تولیـد ایـن کشـور احتمـاال بـه پایین تریـن 
رسـید.  خواهـد  گذشـته  سـال   9 در  سـطح 
بـرای  تولیـد  میـزان  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
ایـن کشـور کافـی  داخلـی  تامیـن مصـرف 
نیسـت، انتظـار مـی رود واردات پنبـه هنـد 
از مـاه مـارس امسـال سـیر صعـودی بگیرد 
 80 جهـش  گذشـته  سـال  بـه  نسـبت  و 

باشـد. داشـته  درصـدی 
پیش آمـده،  خشکسـالی  دلیـل  بـه 
کشـاورزان مجبـور شـده اند کـه محصـوالت 
را زودتـر از زمیـن برداشـت کننـد. همچنین 
و  سـوم  برداشـت  بـرای  نمی تواننـد  آنهـا 
ژوئـن  ماه هـای  بیـن  کننـد.  اقـدام  چهـارم 
بارندگـی  فصـل  کـه   2018 سـپتامبر  تـا 
و  گجـرات  مناطـق  در  بارندگی هـا  اسـت، 
ماهاراشـترا کـه بیـش از نیمی از تولیـد پنبه 
هنـد را بـه خـود اختصـاص داده انـد، تقریبـا 
از  اسـت.  بـوده  نرمـال  شـرایط  یک چهـارم 
طـرف دیگـر، اگرچـه پنبـه کاران هنـدی از 
در  مقـاوم  و  اصالح ژنتیکی شـده  بذرهـای 
ولـی  می کننـد،  اسـتفاده  غـوزه  کـرم  برابـر 
ایـن بذرهـا نمی تواننـد هجـوم آفـات را بـه 
طـور کامـل متوقـف کننـد. بر اسـاس همین 
شـرایط، تولیـد پنبـه هنـد در فصـل زراعـی 
خواهـد  عـدل  میلیـون   33 احتمـاال  جـاری 
بـود در حالـی کـه این رقم در سـال گذشـته 

36.5 میلیـون عـدل بـوده اسـت.
بـه  احتمـاال  هنـد  در  پنبـه  تولیـد  افـت 
منجـر  ایـن کشـور  پنبـه  کاهـش صـادرات 
خواهـد شـد و ممکـن اسـت صـادرات پنبـه 
هنـد نسـبت بـه سـال گذشـته 27.5 درصـد 
کاهـش پیـدا کـرده و بـه پایین تریـن سـطح 
طـی یک دهـه اخیر برسـد. البته افـت تولید 
و صـادرات پنبـه هنـد، می توانـد بـه رقبـای 
ایـن کشـور نظیـر آمریـکا، برزیل و اسـترالیا 
بـرای افزایـش صـادرات خـود بـه خریداران 
و  بنـگالدش  چیـن،  نظیـر  آسـیایی  مهـم 

پاکسـتان، کمـک شـایانی بکنـد. 

تولید و تجارت پنبه
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چشم انداز صنعت پنبه آمریکا در سال ۲۰19

سطح  که  است  آن  از  حاکی  پیش بینی ها 
سال  در  آمریکا  متحد  ایاالت  در  پنبه  کشت 
 2.9 رشد   2018 سال  با  قیاس  در   2019
میزان  می رود  انتظار  باشد.  داشته  درصدی 
سال  در  آمریکا  نرفته  زیرکشت  زمین های 
اکثر  چراکه  باشد  قبل  سال  از  کمتر   2019
این کشور در حال حاضر  پنبه  مناطق کشت 
با  هستند.  برخوردار  کافی  رطوبت  سطح  از 
این حال، به نظر می رسد تقریبا 10 درصد از 
جاری  سال  در  متحد  ایاالت  پنبه  زمین های 

نروند. زیر کشت  میالدی 
مصرف  جزئی  افزایش   2019 سال  برای 
شده  پیش بینی  آمریکا  کارخانجات  در  پنبه 
عنوان  به  آمریکا  نساجی  کارخانجات  است. 
آمریکایی، نقش  پنبه  بزرگترین مصرف کننده 
حیاتی و مهمی را در حیات صنعت پنبه این 
افزایش  با  مواجهه  در  می کنند.  ایفا  کشور 

تامین کنندگان  از  نساجی  واردات محصوالت 
تمرکز  متحد  ایاالت  نساجی  صنعت  آسیایی، 
تکنولوژی های  و  بر سرمایه گذاری ها  را  خود 
همچنان  بتواند  تا  داده  افزایش  جدید 

بماند. باقی  رقابت پذیر 
تنش های تجاری و افزایش رقابت از جانب 
به  پنبه،  صادرکننده  مهم  کشورهای  دیگر 
پنبه  جهانی  تجارت  از  آمریکا  سهم  کاهش 
منجر شده است. با وجود این روند کاهشی، 
به  همچنان   2018 سال  در  متحد  ایاالت 
جهان  پنبه  صادرکننده  بزرگترین  عنوان 
برآوردها حاکی است  و  را معرفی کرده  خود 
 15 رقم   2018 مالی  این کشور در سال  که 

باشد. کرده  پنبه صادر  میلیون عدل 
پنبه  صنعت  که  کلیدی  عوامل  از  یکی 
مناقشه  می دهد  قرار  تاثیر  تحت  را  آمریکا 
تجاری فعلی بین آمریکا و چین است که به 

بر  چین  جانب  از  درصدی   25 تعرفه  اعمال 
با  است.  شده  منجر  آمریکا  از  واردشده  پنبه 
مصرف کنندگان  تعرفه،  این  اعمال  به  توجه 
تامین کنندگان  دیگر  سمت  به  چین  در  پنبه 
پنبه دنیا سوق پیدا کرده اند و همین موضوع 
و  استرالیا  برزیل،  کشورهای  بازار  سهم 
افزایش  را  پنبه  مهم  تولیدکنندگان  دیگر 

داده است.
گزارش  جدیدترین  اساس  بر  است  گفتنی 
برای   ،)ICAC( پنبه  جهانی  مشورتی  کمیته 
پنبه  تولید  میزان    2018-19 زراعی  فصل 
مصرف  میزان  تن،  میلیون   4.05 آمریکا 
این  پنبه  صادرات  میزان  و  تن  هزار   740
و  شده  پیش بینی  تن  میلیون   3.23 کشور 
تا  آمریکا  پنبه  موجودی  می رود  انتظار 
در حدود یک  رقمی  زراعی  این فصل  پایان 

باشد. تن  میلیون 

تولید و تجارت پنبهخبرنامه
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مقاله علمی

مقدمه
کشور ترکیه تا سال 1980 کامال دولتی اداره می شد. به تدریج با تغییر و 
اصالح ساختارهای قانونی از سال 1998 به اتحادیه گمرکی اروپا پیوسته و از 
سال 2000 به منظور افزایش ارزش آفرینی، روند خصوصی سازی در این کشور 
به شدت دنبال می شود. بیش از 90 درصد صادرات ترکیه مربوط به 50 شرکت 
بزرگ در این کشور می باشد این درحالی است که 95 درصد اقتصاد ترکیه را 
شرکت های کوچک و متوسط تشکیل می دهد لذا دولت به دنبال رقابت پذیرتر 

کردن و افزایش سهم صادرات این شرکت ها می باشد.

عوامل حیاتی موفقیت ترکیه بخش خصوصی:
از جمله عوامل حیاتی موفقیت بخش خصوصی ترکیه در کسب وکار عبارتند 

از:
1- به روزرسانی و اصالح مقررات بازار سرمایه

2- افزایش حس مسئولیت پذیری شرکت ها در رونق اقتصادی
3- تغییر رویکرد از سرمایه داری دولتی به اقتصاد لیبرال

5- حمایت از سرمایه گذاری های خارجی 
6- حمایت از صادرات

عوامل موثر در افزایش رقابت پذیری در کسب و کار ترکیه در 
سطح بین المللی:

1- ارتقای استاندارد محصوالت و خدمات مطابق موارد پذیرفته شده در سطح 
جهانی

2- همسانی و رسیدن به مقررات حقوقی اتحادیه اروپا

به منظور افزایش رقابت در سطح بین المللی طرح مشوق های ترکیه در 
تکنولوژی،  توسعه  آموزشی،  دوره های  مشاوره،  ظرفیت سازی،  زمینه های 
خارجی،  سرمایه گذاری  توسعه،  و  تحقیق  زیست محیطی،  سرمایه گذاری 
بهره وری انرژی، برندسازی و بازار کار و استخدام در سال 2006 برای ترویج 

سرمایه گذاری در تولید خدمات اصالح شد.

برنامه حمایتی تولید و صادرات تا سال 2023
- استراتژی صادرات ترکیه برای 2023 )100 سالگی تاسیس جمهوری 
مجمع  و  اقتصاد  وزارت  توسط  زیر  محورهای  با  حمایتی  بسته  ترکیه(: 

صادرکنندگان ترکیه با هدف افزایش صادرات از سال 2009  آغار کرد: 
1- برنامه ریزی برای افزایش سرمایه گذاری

2- اولویت قرار دادن توسعه استان ها
3- توسعه پارک های علم و فناوری

4- به روز رسانی اصالح قوانین تحقیق و توسعه
6- حمایت از پایان نامه های صنعتی

7- اعطای وام برای توسعه پروژه های صنعتی
8- اصالح قانون تجارت 

هدف اصلی این استراتژی رسیدن به حجم صادرات 132 میلیارد دالری سال 
2008 به 500 میلیارد دالر در 2023 است که ترکیه را به 10 قدرت اقتصادی 
دنیا تبدیل می کند. شایان ذکر است صادرات ترکیه در سال 2016، 200 میلیارد 
دالر بوده است. در بلندمدت هدف ترکیه جذب سرمایه گذاری های بیشتر به 
منظور تولید محصوالت با تکنولوژی باال و ایجاد ارزش افزوده بیشتر می باشد. 
به منظور رسیدن به اهداف استراتژیک برخی از اقدامات در حال اجرا توسط 

ترکیه به شرح زیر است:
1- انجام پروژه های تحقیق و توسعه

2- افزایش تعداد مشارکت ها، در نمایشگاه های بین المللی و بازارهاي هدف 
3- استراتژی در ترکیب و تنوع محصوالت صادراتی 

4- تمرکز هیئت های تجاری در بازار هدف 
5- افزایش ظرفیت صادرات واحدهای کوچک

6- افزایش تعداد برندهای جهانی با مارک های ترکیه در جهان 
7- تبدیل استانبول به عنوان مرکز بین المللی تجارت 

8- ایجاد و توسعه خوشه های صنعتی به منظور افزایش رقابت پذیری.
به طور خالصه، هدف ایجاد ساختار صادرات مدرن و انعطاف پذیر است که 
در فناوری های پیشرفته و R&D )تحقیق و توسعه( برای پاسخ به مطالبات 

محمود حکمتیان کارشناس دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت 

رویکرد کشور ترکیه برای توسعه صادرات تا سال ۲۰۲3
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مقاله علمیخبرنامه

امروز و آینده براساس نوسازی محیط کسب وکار می باشد.

برنامه های دولت ترکیه برای پشتیبانی از صادرات
1- در یک دیدگاه جامع با هدف حمایت از شرکت ها کمک های دولتی برای 

انجام صادرات توسط وزارت اقتصاد دنبال می شود.
2- نوآوری در طراحی نام تجاری و ورود به بازار و توسعه زنجیره ارزش تولید 
و اشتغال برای صادرات که در سه سطح آمادگی برای صادرات، بازاریابی و 

برندسازی در حال اجرا است.
آیین نامه تشویقی حمایت از صادرات در ترکیه:

- پژوهش و پشتیبانی ورود به بازار
- تحقیقات بازار خارجی

- توسعه تجارت الکترونیک
با فناوری پیشرفته و اعطای  ارتقا مشاوره به منظور توسعه شرکت ها   -

وام های کم بهره به آنها
- ایجاد شرایط الزم برای اعطای نمایندگی در کشورهای هدف توسعه 

صادرات
- پشتیبانی بیمه ای

- پشتیبانی از واحدها به منظور شرکت در نمایشگاه های بین المللی
- حمایت از توسعه برندهای تجاری

- پشتیبانی به منظور تولید محصوالت با کیفیت و ثبت برندهای جهانی 
)Turquality(

فازهای ایجاد و حمایت از شرکت های کوچک و متوسط:
1- ارائه پروژه همکاری توسط موسسه و انجمن صادرکنندگان

2- نیاز به تجزیه و تحلیل توسط وزارت اقتصاد
3- آموزش های اجباری، مشاوره، توسعه خوشه

4- فعالیت های بازاریابی 
5- ایجاد محصول و ثبت برند

این فازها 36 ماهه بوده و در صورت عدم موفقیت شرکت از این چرخه حذف 
و شرکت دیگری جایگزین آن می شود.

برنامه های پشتیبانی  از صادرات محصوالت با کیفیت ترکیه 
:)Turquality(

شهرت نام تجاری کلیدی برای موفقیت در بازاریابی جهان است اما تحت 
شرایط عادی، شهرت نیاز به زمان طوالنی دارد. با این حال راه های ساده ای 
این راه ها  از جمله  نام تجاری موجود وجود دارد. که  برای ساخت شهرت 
می توان به بهبود ساختار سازمانی و عملیاتی و افزایش ظرفیت مارک های 
تجاری و رقابت با بهترین ها در سطح جهان می باشد. هدف از »برنامه ملی 

ایجاد نام تجاری« یا TURQUALITY، برنامه پشتیبانی، تسهیل و حمایت 
از موفقیت ترکیه در توسعه مارک های بین المللی می باشد. هدف از این برنامه 
ایجاد 10 برند تجاری طی 10 سال در ترکیه می باشد. این پروژه با همکاری 
دولت ترکیه، وزارت اقتصاد، انجمن صادرکنندگان ترکیه و انجمن نساجی و 

پوشاک استانبول از 12 ژانویه 2004 آغاز شده است. 
از مهم ترین برنامه های دولت برای رسیدن به TURQUALITY عبارتند از:
1- پشتیبانی از شرکت در ایجاد نام تجاری از طریق توسعه قابلیت های 

ضروری و مهارت ها و منابع
2-  انجام فعالیت های روابط عمومی در خارج از کشور برای و افزایش آگاهی 

نسبت به برندهای ترکیه
3- ایجاد آگاهی در ارزش های پذیرفته شده مانند کیفیت و تنوع

4- سهولت دسترسی به اطالعات بازار 
5- تصحیح و اصالح قوانین قانون به عنوان محرک و کاتالیزور 

6- تصویرسازی مثبت از ترکیه و شرکت های قدرتمند در بازار جهانی 
از جمله ویژگی های نام های تجاری ایجاد شده:

1- شناخته شده در مقیاس جهانی 
2- حضور قدرتمند در رقابت های جهانی

3- رشد پایدار صادراتی
نکته: شرکت هایی که در رده شرکت های TURQUALITY قرار می گیرند 
در  قرار می گیرند که  ارزشیابی  تایید مورد  توسط شرکت های مشاور مورد 
صورت کسب امتیاز زیر 70 تسهیالتی به آنها تعلق نمی گیرد و باید مجددا 
مورد ارزیابی قرار گیرند که پس از کسب امتیاز بین 70 تا 90 از مشوق هایی که 
برای برند وجود دارند می توانند استفاده کنند. در صورت کسب امتیاز باالی 90 
نیز تسهیالتی از جمله اجاره واحدهای تجاری در کشورهای مختلف، طراحی 

برند و ساختار سازی و.... دریافت می کنند.

نقشه راه ترکیه برای افزایش صادرات
1- رعایت استانداردها

2- پیروی از قوانین بین المللی
3- افزایش ظرفیت و توسعه قابلیت های مدیریتی شرکت های دولتی

4- ارتقا ظرفیت شرکت ها در بخش های مختلف
5- جوایز صادراتی

6- بررسی کسب وکار و محیط اجتماعی و مقایسه آن با وضعیت کشورهای 
پیشرو

7- سیاست های اقتصاد کالن
8- اصالح قوانین و مقررات

9- بررسی بازارهای مالی
صنعتی،  مناطق  و  صنعت  مختلف  بخش های  تحلیل  و  تجزیه   -10
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مقاله علمی

جغرافیایی  وضعیت 
11- توسعه زیرساخت های فیزیکی 

12- اهمیت به طرح های دارای اولویت
13- الگوبرداری از شرکت های موفق جهانی

نتیجه گیری
در بازار امروز جهان شرکت ها برای افزایش رقابت پذیری و افزایش سهم 

جهانی می بایست:
1- مطابق با استانداردهای قابل قبول و زیرساخت های فنی و تکنولوژی و 

فرآیندهای مبتنی بر بهترین روش ها گام بردارند.
2- اصالح ساختار مدیریت منابع انسانی را انجام دهند.

3- به ارزیابی و تحلیل مدیریت ریسک بپردازند.
4-  تجزیه و تحلیل بازار هدف را به درستی انجام دهند.

5- توسعه نقشه استراتژی و ارائه گزارشات الزم را پیگیری نمایند.

از جمله اقدامات مشاوره ای به شرکت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- تجزیه و تحلیل از وضع موجود شرکت و تکنیک های استفاده بهینه از 

انرژی و زیرساخت ها و ...
2- تجزیه و تحلیل محصوالت و بازارهای بالقوه با توجه به نیازهای آینده

3- تعیین استراتژی های سرمایه گذاری در بازار

4- تعیین محل استقرار   
5- طراحی ساختار سازمانی و منابع انسانی.

شرح مختصری از  فعالیت شرکت مشاوره ای  ICCترکیه
ارائه  برای   Tülin Seçen خانم  توسط  ژوئیه 1997  در   ICC شرکت 
خدمات مشاوره ای و نوآورانه شرکت های ترکیه در بخش های مختلف به 
منظور افزایش رقابت پذیری و دستیابی شرکت ها به کیفیت استانداردهای 

جهانی برای تصاحب سهم بازار اروپا و جهان، تاسیس شد.
این شرکت کارگاه های آموزشی در خارج از ترکیه از جمله قبرس و نیویورک 
داشته است. از جمله کشورهای هدف استفاده کننده از مشاوره )در زمینه های 
راهبرد توسعه بازار، آنالیز و تجزیه و تحلیل مقررات و تهیه نقشه راه( می توان 
به 17 کشور از جمله روسیه، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا و خاورمیانه 

اشاره کرد.
ماموریت شرکت ارائه راه حل های منحصربه فرد با استفاده از دانش، تجربه، 
مهارت ها به منظور توسعه شرکت ها می باشد. شرکت ICC تا کنون بیش از 
200 پروژه با استفاده از مشاوران واجد شرایط به منظور افزایش رقابت پذیری 
در زمینه های نفت و گاز، انرژی )برق(، صنعت،ب خش خدمات، ساخت و ساز، 

معدن انجام داده است.
این شرکت ساالنه به بیش از 1000 نفر در سال آموزش می دهد. از جمله 
مشتریان این شرکت عبارتند از: بانک های سرمایه گذاری، شرکت های عمومی، 
شهرداری، سازمان های دولتی، شرکت های بیمه، شرکت های خصوصی در 

بخش انرژی، شیمیایی و پتروشیمی، مخابرات و ... .

اهم فعالیت های مشاوره ای شرکت:
الف( مشاوره مدیریتی این شرکت در زمینه های مدیریت تغییر: استراتژی 
توسعه، ساختار سازمانی، مدیریت فرآیند، کارآفرینی و سرمایه گذاری، تجزیه 

و تحلیل و مدل سازی
سرمایه گذاری،  ریسک  مدیریت  ریسک:  مدیریت  مدیریت  مشاوره  ب( 

مدیریت ریسک در پروژه، تداوم کسب وکار، ارزیابی
افزایش  آموزشی:  دوره های  برگزاری  و  انسانی  منابع  مدیریت  ج( 

شایستگی های فردی و مدیریتی و حرفه ای

شرکت ICC با تجزیه و تحلیل روند بازارهای جهانی، منطقه ای، محلی و 
کشورهای هدف و شرکت های مختلف به صورت نمونه ای و استفاده از تمامی 
ظرفیت ها به توسعه استراتژی نقشه راه شرکت ها و موسسات می پردازد که 
نتیجه آن استفاده از تمامی ظرفیت ها و افزایش صادرات می باشد. از دیگر 
اقدامات مشاوره ای نوسازی فرودگاه ها و ناوگان هوایی ترکیه از سال 2014 

می باشد.
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تحلیل اقتصادی

نامـه ای  در  اخیـرا  تهـران  اتـاق  رئیـس 
پنـج  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزیـر  بـه 
ادامـه  بـرای  را  تولیدکننـدگان  خواسـت 
صنعتـی  و  تولیـدی  بنگاه هـای  حیـات 
ثبـت  اعتبـار  مهلـت  افزایـش  کـرد؛  مطـرح 
سـفارش واحدهـای تولیـدی بـه حـدود یک 
سـال، ترخیـص مـواد اولیـه و ماشـین آالت 
تولیـدی  واحدهـای  تولیـد  خـط  بـا  مرتبـط 
سـفارش  ثبـت  گمـرک،  در  مانـده  متوقـف 
مـواد اولیـه واحدهـای تولیـدی بـه صـورت 
هـزار  صـد  سـقف  تـا  ارز  انتقـال  بـدون 
یـورو، تسـهیل فرآینـد ترخیـص محصـوالت 
مـواد  و  تولیـد  خـط  بـه  مربـوط  وارداتـی 
ورود  تسـهیل  و  تولیـدی  واحدهـای  اولیـه 
موقـت مـواد اولیـه و تجهیـزات مـورد نیـاز 

تولیـدی. واحدهـای 
ضرورت هـای  درخواسـت ها،  ایـن  همـه 
بقـا  و  دوام  بـرای  ابتدایـی  و  بدیهـی 
کـه  اسـت  صنعتـی  و  تولیـدی  بنگاه هـای 
و  سـنگین  بـس  مشـکالت  بـا  هم اکنـون 
خرد کننـده ا ی همچـون افزایـش شـدید نرخ 
ارز و کمبـود شـدید نقدینگـی و تامیـن مالی 
و کوچـک شـدن بـازار تقاضـا و... دسـت و 
پنجـه نـرم می کننـد. سـوال ایـن اسـت کـه 
اصـوال چـرا بایـد چنیـن مکاتباتـی صـورت 

کشـور  صنعـت  متولـی  دسـتگاه  از  و  گیـرد 
شـود؟!  درخواسـت  بدیهـی  مـوارد  چنیـن 
آگاهـی  عـدم  در  می توانـد  پاسـخ  یـک 
و  نیازهـا  ایـن  بـه  صنعـت  متولـی  وزارت 
اگـر  کـه  باشـد،  تولیـدی  ضرورت هـای 
چنیـن باشـد، جـای نگرانـی و تعجـب دارد. 
فـرض دیگـر آن اسـت کـه بـه قولـی به در 
گفتـه می شـود تـا دیـوار بشـنود! بـه عبارتی 
چـون زور متولـی صنعـت کشـور بـه سـایر 
فرآینـد  وزارتخانه هـای درگیـر  و  دسـتگاه ها 
بانـک  و  گمـرک  اینجـا  )در  تولیـد صنعتـی 
و...(  زیسـت  محیـط  سـازمان  و  مرکـزی 
درخواسـت های  طـرح  طریـق  از  نمی رسـد، 
بیـان  آنهـا در  تولید کننـدگان و تشـکل های 
این مسـائل و مشـکالت بـه وزارت صمت و 
انعـکاس آن در رسـانه ها، فشـاری ایجـاد تـا 
شـاید گوش شـنوایی در سـایر دسـتگاه های 

مسـئول پیـدا شـود.
البتـه می توانـد تلفیقـی از هـر دو فـرض را 
نیـز متصـور بـود.  فـارغ از صحـت هـر یک 
از ایـن فرض هـا و بـا مـروری بـر عملکـرد 
را  حقیقـت  ایـن  سیاسـت گذار،  دسـتگاه های 
می تـوان دریافـت کـه نگرش غالـب در مورد 
نقـش »صنعـت« در نظـام تدبیـر کشـور در 
بسـیاری از سـال ها )تـا حـدی بـه اسـتثنای 

سـال های اجـرای برنامـه سـوم توسـعه 84-
1379( و متاسـفانه در حـال حاضـر، نقشـی 
دنباله روانـه و چه بسـا حاشـیه ای بوده اسـت 
و نـه آنچنانکـه شایسـته ایـن بخـش اسـت 
یعنـی نقـش موتور توسـعه ای اقتصاد کشـور.
لـذا بـه نظـر می رسـد گـره اصلـی کار در 
نظـام  مجموعـه  راهبـردی  نگـرش  ضعـف 
اسـت  صنعـت  و  تولیـد  بـه  کشـور  تدبیـر 
کـه بـا وجـود شـعارهای بسـیار و تعارفـات 
معمـول، ایـن بخـش را چـرخ پنجـم توسـعه 
ضرورت هـای  و  نیازهـا  و  می داننـد  کشـور 
نمی گیرنـد  جـدی  را  حـوزه  ایـن  حیاتـی 
رئیـس  آنجـا کشـیده شـود کـه  بـه  تـا کار 
)و  شـود  قلـم  بـه  دسـت  بازرگانـی  اتـاق 
رئیـس  و  ایشـان  دیگـر  مکاتبـات  البتـه 
اتـاق ایـران و انـواع بیانیه هـا و اطالعیه هـا 
بخواهـد  و  و...(  تشـکل ها  و  اتاق هـا  سـایر 
بنگاه هـای  فعالیـت  سـر  بـر  این چنیـن  کـه 
و  اقتصـادی  حیـات  مبنـای  کـه  تولیـدی 
و  نشـود  سـنگ اندازی  کشـورند  اجتماعـی 
تحریـم داخلـی را دردی بزرگ تـر از تحریـم 

نسـازند! خارجـی 
واقع آن اسـت که بخـش صنعت در اجرای 
در  منابـع  تخصیـص  و  کالن  سیاسـت های 
کشـورمان، دسـت بـاال را نـدارد. متاسـفانه 

حسین حقگو تحلیلگر اقتصادی

چرا کار صنعت پیش نمی رود
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تحلیل اقتصادی

بـا  متناسـب  کـه  نیسـت  »صنعـت«  ایـن 
قـدرت »رقابت پذیـری« در داخـل و حضـور 
در  تاثیرگـذار  عامـل  خارجـی  بازارهـای  در 
همچـون  مولفه هایـی  در  یـا  دیپلماسـی 
تعییـن نـرخ ارز باشـد، بلکـه این دیپلماسـی 
خارجـی کشـور و نـرخ ارز اسـت کـه صنعت 
را بـه دنبـال خـود می کشـد؛ ایـن »صنعت« 
ضرورت هـای  بـا  متناسـب  کـه  نیسـت 
بـاال  را  تسـهیالت  و  بهـره  نـرخ  توسـعه ای 
و پاییـن می کنـد، بلکـه ایـن »نـرخ بهـره و 
تسـهیالت« دسـتوری اسـت که بـه صنعت، 
امـر و نهـی کـرده و صنعتگـر را روانـه بازار 

ایـن  می کنـد؛  سـوداگری  یـا  پولـی  سـیاه 
صنعـت نیسـت کـه تکلیـف »نـرخ تعرفـه« 
را در جهـت تقویـت تـوان تولیـد داخلـی و 
مقابلـه بـا میلیاردهـا دالر کاالهـای قاچـاق 
ایـن گرایش هـای  بلکـه  مشـخص می کنـد، 
غیرمولدنـد کـه بـرای نـرخ »تعرفـه« تعیین 
»صنعـت«  ایـن  حتـی  می کننـد؛  درصـد 
کاالهـای  تمام شـده  قیمـت  کـه  نیسـت 
خـود را پـس از گـذر از هـزار خـوان تولیـد 
و عرضـه تعییـن می کنـد، بلکه این دسـتگاه 
و  قـدر  کـه  اسـت  دولتـی  دیوان سـاالری 
ارزش کاالی تولیـد شـده را انـدازه می زنـد 

و...  تـالش برای آنکه »صنعت« و »توسـعه 
صنعتـی« بـر صـدر نشـیند و گفتمان مسـلط 
و  برنامه ریـزان  رفتـار  در  غالـب  نگـرش  و 
مجریـان شـود، از جملـه مهم تریـن وظایـف 
تولیـد  سـکاندار  تـا  اسـت؛  سیاسـت گذاران 
بسـیاری  پاسـخگوی  نیـز  کشـور  صنعتـی 
از مسـائل و مشـکالت دامنگیـر ایـن حـوزه 
و  مکاتبـات  ایـن  انجـام  بـه  نیـاز  و  باشـد 
ضربـان  و  نباشـد  بدیهـی  درخواسـت های 
هـزاران  و  صنعتـی  بنـگاه  هـزاران  حیـات 
هـزار نیـروی شـاغل در آنهـا در تودرتویـی 

نیفتـد. شـمارش  بـه  اداری  دیوانسـاالری 

دولـت   1398 سـال  بودجـه  قانـون  در 
و  حقـوق  کـه  اسـت  کـرده  پیش بینـی 
و  یابـد  افزایـش  درصـد   20 دسـتمزد 
همچنیـن اعـالم شـده اسـت کـه ایـن 20 
درصـد بـرای دهک هـای         پاییـن بیشـتر و 
شـود.  کمتـر  دهک هـای         پردرآمـد  بـرای 
دسـتمزد  و  حقـوق  درصـدی   20                    افزایـش 
باشـد.                     کوتاه مـدت  راهـکار  می          توانـد 
اقتصـاد،  آنچـه  نکنیـم  فرامـوش  امـا 
را  کسـانی  همـه  و  کارگـران  کارمنـدان، 
کـه دسـتمزدبگیر هسـتند نجـات می          دهـد 

این اسـت کـه دولت تـورم را کنتـرل کند. 
 اگـر تـورم در اقتصـاد ایـران یک رقمـی و 
ایـده آل زیـر 5 درصـد باشـد، کارگـران و 
کارمنـدان و حقوق بگیـران دیگر بـه دنبال 
ایـن نیسـتند کـه حقـوق آنهـا 20 درصد یا 

یابـد.                     افزایـش  درصـد   30
طبیعـی اسـت تـا زمانـی کـه بـه آرزوی 
یک رقمـی  تـورم  بـرای  ایـران  اقتصـاد 
برسـیم، بایـد افزایش دسـتمزدها متناسـب 
بـا تورم باشـد.                    به هر حـال، افزایش حقوق 
تیـغ دولبـه اسـت.                    از یـک سـو زمانـی که 

تـورم و متناسـب بـا آن حقـوق و دسـتمزد 
کوتاه مـدت  در  می          یابـد،  افزایـش  نیـز 
می          کنـد؛  تقویـت  را  خریـد  قـدرت  حتمـا 
دسـتمزدها  کـه  زمانـی  بلندمـدت  در  امـا 
متناسـب با تـورم افزایـش می          یابـد، قیمت 
افزایـش  نیـز  خدمـات  و  تولیـد  تمام شـده 
بنـگاه  سـاده،  مثـال  یـک  می          یابـد.                    در 
اقتصـادی ای کـه امسـال قیمت تمام شـده 
از  متاثـر  درصـد   20 آن  خدمـات  یـا  کاال 
حقـوق و دسـتمزد اسـت، سـال آینـده بـه 
تناسـب افزایـش حقـوق و دسـتمزد بـرای 

هادی حق شناس اقتصاددان

راه نجات کشور، افزایش بهره وری است
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تحلیل اقتصادیخبرنامه

جبـران هزینه هـا، قیمـت تمام شـده کاالی 
آن گـران می          شـود.                     گـران کـردن دوبـاره 
ایـن بـه معنـی افزایـش نـرخ تـورم و یک 

اسـت.                     باطـل  دور تسلسـل 
افزایـش  همـواره  فـرض،  ایـن  بـا  لـذا 
حقـوق و دسـتمزد متناسـب بـا نـرخ تـورم 
نهایـی  راهـکار  و  نیسـت  نهایـی  راهـکار 
بنگاه هـای  در  بهـره وری  کـه  اسـت  ایـن 
افزایـش پیـدا کنـد و از محـل          اقتصـادی 
افزایـش بهـره وری تولیـد بنـگاه دریافتـی 
کارکنـان و کارگـران افزایـش پیـدا کنـد. 
بنـگاه  هـر  کـه  اسـت  ایـن                     بهـره وری 
اقتصـادی بـا هر تعـداد کارگـری که دارد، 
اگـر امسـال x واحـد تولیـد می          کند، سـال 
تولیـد کنـد.                    در  x+1 واحـد  بتوانـد  آینـده 
ایـن صـورت دریافتـی بنـگاه چـون تعـداد 
و  بـوده  ثابـت  بنـگاه  واحـد  و  کارگـران 
تولیـد افزایـش یافته اسـت، بیشـتر خواهد 
شـد. پس در چنین شـرایطی ایـن افزایش 
موضوعـات  قالـب  در  می          توانـد  دریافتـی 
رفاهـی یـا سـبد کاال بیـن دسـتمزدبگیران 
شـود.                    ایـن  توزیـع  اقتصـادی  بنـگاه  آن 
شـود  چنیـن  اگـر  کـه  اسـت  راهـکاری 
نخواهیـم  تـورم  نـرخ  افزایـش  نه تنهـا 
داشـت بلکـه در عیـن حالـی کـه دریافتی 
کارگـران بـه دلیـل افزایش تولیـد افزایش 
کاهـش  هـم  تـورم  نـرخ  یافـت،  خواهـد 
را  راه حلـی  چنیـن  اقتصـاد  می          یابـد.                    علـم 

می          دهـد.                     ارائـه 
سـال  بنگاه هـای         اقتصـادی  آیـا  امـا 
گذشـته بهـره ور بوده انـد؟! در چهـل سـال 
گذشـته چهـار یـا پنـج سـال تحریم هـای 
داشـته  موجـود وجـود  بـه شـکل          جهانـی 
اسـت.                    آیـا در بقیـه سـال ها هـم تحریم ها 

ظالمانـه بـه ایـن شـدت بـوده اسـت؟!
همیشـه  برنامه  هـای         پنج سـاله  در  مـا 
رشـد  کـه  کرده ایـم  هدف گـذاری 
اقتصـادی 8 واحد درصدی داشـته باشـیم. 
8 واحـد بایـد  .2        5 واحـد از ایـن                     همیشـه 
ناشـی از بهـره وری باشـد.                    اما چـرا تاکنون 
ایـن هـدف محقـق نشـده اسـت؟ یکـی از 
مشـکالت سـاختاری اقتصـاد ایـران پایین 
بـودن بهـره وری اسـت؛ ایـن موضـوع در 
و  خدمـات  صنعـت،  کشـاورزی،  بخـش 
صـدق  خصوصـی  و  بخش هـای         دولتـی 
 20 پیـش  سـال   10 حـدود  می          کنـد.                    مـا 
اکنـون  و  داشـتیم  دانش آمـوز  میلیـون 
آیـا  اسـت؛  رسـیده  میلیـون   12 بـه 
عـدد  ایـن  بـا  متناسـب  معلمـان  تعـداد 
در  را  بحـث  همیـن  اسـت؟  کـرده  تغییـر 
کشـور  خودروسـازی  بزرگ تریـن  مـورد 
کنیـم.                    خودروسـازان  مطـرح  می          توانیـم 
1.5  میلیـون  حـدود   90 سـال  در  ایـران 
نظـر  بـه  امسـال  و  داشـته اند  تیـراژ 
می رسـد کـه تیـراژ آنهـا بـه نصف برسـد. 
کـرده  پیـدا  تغییـری  کارکنـان  تعـداد                     آیـا 
اسـت؟! همیـن موضـوع در سـاختار دولت 
میلیـون   2.5 هنـوز  اسـت،  مطـرح  هـم 
کارمنـد در دولـت وجـود دارد.                    بـا این همه 
و  خصوصـی  بخـش  بـه  کار  واگـذاری 
دولـت  کارمنـدان  تعـداد  خصوصی سـازی 

اسـت.                     ثابـت 
یـا  دولـت  بـه  مربـوط  بهـره وری  عـدم 
اقتصـاد  نیسـت.                    کل  خصوصـی  بخـش 
مطلـوب  بهـره وری  منظـر  از  ایـران 
سـاختاری  مشـکالت  دارای  و  نیسـت 
می          خواهـد  کـه  زمانـی  اسـت.                    دولـت 
بایـد  کنـد  تعییـن  را  دسـتمزد  حداقـل 

بایـد حداقـل  خـط فقـر را تعییـن کنـد و 
اخیـرا  دهـد.                    دولـت  پوشـش  را  دسـتمزد 
بـرای حمایـت از اقشـار کم درآمـد اعـالم 
کـرده اسـت کـه مبلغـی را به حسـاب آنها 
واریـز می          کنـد.  در حالـی کـه ارقـام ایـن 
نـوع حمایت هـا هرچقـدر هـم باشـد 200 
یـا 300 هـزار تومـان فرقـی نـدارد؛ زیـرا 
ایـن نـوع حمایت هـا بـه صـورت ُمسـکن 
بـرای  می          کننـد.                    دولت هـا  عمـل  موقـت 
زیـر  جامعـه  دهک هـای         پاییـن  اینکـه 
چـرخ تـورم لـه نشـوند، حداقـل آنهـا را با 
اعتبـاری  کارت  یـا  کاال  بسـته های         سـبد 
ایـن  می          دهنـد.                   امـا  قـرار  حمایـت  مـورد 
روش درمـان نیسـت.                    راه حـل درمان تورم 
در اقتصـاد ایـن اسـت کـه حداقـل فضای 
قـدرت  و  شـود  مطلـوب  کار  و  کسـب 
بنگاه هـای  کارمنـدان  و  کارگـران  خریـد 

شـود.                     تقویـت          اقتصـا دی 
حقـوق   نیـز  امسـال  صـورت،  هـر  بـه 
و  دارد  فاصلـه  فقـر  خـط  بـا  دسـتمزد  و 
راهکارهـای جایگزیـن کمکـی بـه وضعیت 
معیشـتی مـردم نخواهد کرد.                    دولـت باید در 
نظـر داشـته باشـد با توجـه به نرخ تـورم در 
مناطـق مختلـف بـا یـک فرمـول نمی تواند 
تصمیـم بگیـرد؛ مثـال علی رغـم اینکـه نرخ 
تهـران  از  مناطـق کمتـر  بعضـی  در  تـورم 
اسـت، کارمنـدان تهرانـی حـق بـدی آب و 
هـوا یـا مناطـق محـروم را نمی گیرنـد.                    در 
حالـی کـه حق االجـاره مسـکن در تهـران 
بـا دیگر شـهرها قابـل مقایسـه نیسـت.                  اما 
نمی تـوان  یـا یـک عامـل  معیـار  بـا یـک 
میزان دسـتمزد را سـنجید هرچنـد در قانون 
آن  از  مدیریـت خدمـات کشـوری بخشـی 

اسـت.  پیش بینـی شـده 
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تحلیل اقتصادی

سال  چهل  اقتصادی  عملکرد  ارزیابی 
نیازمند مطالعه ای گسترده و گزارشی  گذشته 
کوتاه  یادداشت  یک  در  و  است  مبسوط 
زوایای  برخی  از  می توان  ولی  نمی گنجد 
چهل  اقتصادی  عملکرد  به  نگاهی  خاص 
به  پیش،  دهه  چهار  داشت.  گذشته  سال 
لحاظ اقتصادی شاید بارزترین مطالبه مبارزه 
تامین  و  تبعیض  رفع  محرومیت،  و  فقر  با 
به  مطالبات  این  بود.  مردم  اساسی  نیازهای 
مبنای  و  یافت  راه  اساسی  قانون  به  سرعت 
سیاست گذاری و اجرا قرار گرفت. دولت های 
تامین  به  متعهد  کم وبیش  همگی،  مختلف 
خوراک،  مسکن،  مانند  اساسی  نیازهای 
تامین  آموزش و  بهداشت، درمان و  پوشاک، 
شغل برای همه بودند. چنین تعهدی اگر چه 
تاثیر فوری بر بهبود برخی شاخص های رفاه 
از سوی دیگر تعهداتی سنگین تر  داشت ولی 
مطالبات  می کرد.  تکلیف  دولت ها  توان  از 
که  رفت  پیش  جهتی  در  دولت،  از  اقتصادی 
دولت ها  برای  حداکثری  و  مسلط  نقش  یک 
تداوم  نیز  تاکنون  که  شد  تعریف  اقتصاد  در 
بنگاهداری  به  منجر  دیدگاه  این  است.  یافته 
مردم  بین  منابع  مستقیم  توزیع  دولت ها، 
مناسبات  در  دولت  دخالت  و  دولت ها  توسط 

است. شده  بنگاه ها  اقتصادی  مختلف 
کم نظیری  همگرایی  انقالب،  ابتدای  در 
جهت  در  انقالب  رهبران  و  مردم  بین 
محرومیت  کردن  ریشه کن  و  تبعیض  رفع 
مسکن،  مانند  اساسی  نیازهای  تامین  و 

و  درمان  بهداشت،  پوشاک،  خوراک، 
آن  تبع  به  که  بود  گرفته  شکل  آموزش 
دولت ها  رویه  و  اساسی  قانون  تدوین  در 
عمومی  مطالبات  همگرایی  یافت.  انعکاس 
تشکیل  به  منجر  انقالب  رهبران  دیدگاه  و 
سازندگی،  جهاد  نظیر  انقالبی  نهادهای 
نظایر  و  آموزی  سواد  نهضت  امداد،  کمیته 
پیروزی  نخست  روزهای  همان  شد.در  آن 
و  ساماندهی  هدف  با  امداد  کمیته  انقالب، 
و  محرومان  معیشت  وضعیت  به  رسیدگی 
دوم  سال  در  شد.  تشکیل  کشور  نیازمندان 
مناطق  به  رسیدگی  برای  انقالب،  پیروزی 
سازندگی  جهاد  کشور،  دورافتاده  و  محروم 
در  نیز  آموزی  سواد  نهضت  شد.  تاسیس 
و  خواندن  آموزش  منظور  به   1358 سال 
مناطق  کودکان  نیز  و  بزرگساالن  به  نوشتن 
نداشتند  دسترسی  مدرسه  به  که  محروم 
نقش  انقالبی،  نهادهای  فعالیت  شد.  تشکیل 
ویژه  به  در کاهش محرومیت  تعیین کننده ای 

داشت. روستایی  دورافتاده  مناطق  در 
شکل گیری  و  انقالبی  نهادهای  تشکیل 
داوطلب  نیروهای  از  گسترده ای  ظرفیت های 
دولت ها  و  قانون گذاران  رویکرد  و  یکسو  از 
و  منابع  تمرکز  به  منجر  دیگر  سوی  از 
و  فقرزدایی  اهداف  بر  کشور  ظرفیت های 
در  شد.  همگانی  بهداشت  و  آموزش  توسعه 
نرخ  نمونه  به عنوان  مذکور،  رویکرد  نتیجه 
به طوری  یافت  افزایش  سرعت  به  باسوادی 
که نرخ باسوادی از کمتر از 50 درصد آستانه 

انقالب به بیش از 90 درصد رسید. از اواخر 
سرعت  به  دانشگاه ها  ظرفیت  شصت  دهه 
دانشجو  نسبت  که  به طوری  یافت  توسعه 
انقالب  ابتدای  0.5 درصد  از  به کل جمعیت 
اکنون به بیش از 5 درصد رسیده است. سایر 
بهبود  نیز  رفاه  و  برخورداری  شاخص های 
از  برخورداری  میزان  نمونه  به عنوان  یافت؛ 
انقالب  از  پیش  درصد   87 از  لوله کشی  آب 
 37 از  حمام  به  دسترسی  و  درصد   100 به 

درصد به 100 درصد رسید.  
دارد.  نیز  دیگری  بعد  مسئله  این  البته 
محرومیت زدایی  اهداف  بر  دولت ها  تمرکز 
و  فراگیر  به صورت  همگانی  رفاه  توسعه  و 
تا  دارد.  بی پایان  مالی  منابع  به  نیاز  دائمی، 
منابع  می توانست  نفتی  درآمدهای  مدت ها 
شهروندان  بین  مستقیم  توزیع  برای  الزم 
کشور  جمعیت  یکسو  از  ولی  کند  فراهم  را 
داخل  نیاز  دیگر  سوی  از  و  یافت  افزایش 
آنکه  ضمن  یافت،  افزایش  انرژی  و  نفت  به 
نیز کاهش  تولید وصادرات نفت  ظرفیت های 
شرایط  در  را  دولت ها  مسئله  این  کرد.  پیدا 

بسیار دشواری قرار داده است.
برای  دولت ها  همواره  دهه،  چند  این  در 
سیاست های حمایتی خود، بیش از درآمدهای 
طبیعی  به طور  کرده اند.  ایجاد  تعهد  مالیاتی 
بیش  که  می پذیرد  را  تعهداتی  دولتی  وقتی 
باید  ناچار  به  است،  مالیاتی  درآمدهای  از 
پرداخت های  برای  زیرزمینی  درآمدهای  از 
جمعیت  افزایش  با  کند.  هزینه  خود  جاری 

حمید آذرمند پژوهشگر اقتصادی

رشد اندک و پرنوسان اقتصاد ایران
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تحلیل اقتصادیخبرنامه

افزایش  و  دولت  بهره وری  مستمر  کاهش  و 
بیشتر،  حمایت  دریافت  برای  جامعه  انتظار 
مواجه  مستمر  بودجه  کسری  با  دولت ها 
ابتدا  کسری  جبران  برای  دولت ها  می شوند. 
از سهم پرداخت های عمرانی می کاهند و در 
به  اقدام  تامین هزینه های جاری  ادامه برای 
ادامه  در  می کنند.  انباشته  بدهی های  ایجاد 
مناسبی  سیاست گذاری  چون  چرخه،  این 
است  نگرفته  صورت  تولید  رشدمستمر  برای 
بنابراین به تدریج درآمد سرانه و رفاه خانوار 
ناچار  دولت  جهت  این  از  و  می یابد  کاهش 
خانوار،  رفاه  کاهش  جبران  برای  می شود 
برای  مستقیم  به صورت  پیش  از  بیش 
افزایش رفاه خانوار هزینه کند. در سال های 
بودجه  توازن  برقراری  برای  دولت ها،  اخیر 
و  منابع  شکاف  شده اند.  شدید  تنگنای  دچار 
و  می یابد  افزایش  سال  هر  بودجه  مصارف 

دارد. فزاینده  بدهی های دولت روندی 
دهه  چهار  اقتصادی  سیاست های 
مانند  اهدافی  همواره  چه  اگر  گذشته 
دنبال  را  محرومیت زدایی  و  رفاه  توسعه 
است  داشته  نیز  موفقیت هایی  و  کرده 
ثبات  مانند  اهدافی  در  دیگر  سوی  از  ولی 
توفیقی  چندان  اقتصادی  رشد  و  اقتصادی 
می دهد  نشان  آمارها  است.بررسی  نداشته 
اقتصادی  رشد  گذشته  دهه  چهار  طی  که 
طی  را  ناپایداری  و  پرنوسان  مسیر  کشور 
عوامل  گذشته  دهه  چهار  در  است.  کرده 
در  اقتصادی  رشد  ناپایداری  بر  مختلفی 
عوامل  مهم ترین  است.  بوده  اثرگذار  ایران 
دهه  چهار  در  اقتصادی  رشد  تضعیف کننده 
تضعیف  کالن،  اقتصاد  بی ثباتی  گذشته، 
سهم  انحصارات،  خصوصی،  بنگاهداری 
محیط  اقتصاد،  در  عمومی  بخش  باالی 
دولت  دخالت های  کارنامساعد،  و  کسب 
سرمایه،  بازار  ضعف  قیمت گذاری ها،  در 
سرکوب  بانکی،  نظام  ساختاری  مشکالت 

نرخ ارز و سهم ناچیز سرمایه گذاری خارجی، 
از  بهره مندی  عدم  و  خارجی  تحریم های 

آزاد بوده است. مزیت های تجارت 
مناسب  سیاست گذاری  فقدان  نتیجه  در 
برای رشد اقتصادی، پس از طی چهار دهه، 
به  نفت  بدون  سرانه  داخلی  ناخالص  تولید 
به  نسبت   1397 سال  در  ثابت  قیمت های 
افزایش  درصد   26 حد  در  فقط   1355 سال 
یافته است. این در حالی است که طی چهار 
ثابت  قیمت  به  سرانه   GDP گذشته،  دهه 
در  برابر،   28 چین  در  برابر،   3.2 ترکیه  در 
برابر   7.9 جنوبی  کره  در  و  برابر   6.8 هند 

شده است.
از  بسیاری  هنوز  ایران،  اقتصاد  در 
اقتصادی  رشد  با  اقتصادی  سیاست های 
اقتصادی  رشد  به  کمکی  و  نیستند  سازگار 
ارزی  بلندمدت  سیاست های  نمی کنند. 
از  را  کشور  اقتصادی  مزیت های  کشور، 
رقابت پذیری  کاهش  عامل  و  می برد  بین 
در  دولت  دخالت های  است.  اقتصاد 
خصوصی  بخش  انگیزه  قیمت گذاری، 
کاهش  سرمایه گذاری  و  تولید  برای  را 
بهانه  به  صادراتی  ممنوعیت های  می دهد. 
ممانعت  یا  داخلی  مصرف کننده  از  حمایت 
آسیب  داخل  تولید  به  فروشی،  خام  از 
محدودیت های  و  تعرفه ای  موانع  می رساند. 
رقابت  انگیزه  شکل گیری  از  مانع  وارداتی، 
انرژی،  بازار  سیاست های  است.  نوآوری  و 
و  زیرزمینی  منابع  اتالف  به  منجر  همچنان 
تولید  ناکارآیی های عمده در تخصیص منابع 
به  بانکی  نظام  ساختاری  مشکالت  می شود. 
معضل بزرگی برای تولید تبدیل شده و یکی 
محسوب  اقتصادی  رشد  اصلی  تنگناهای  از 
ابزارهای  و  سرمایه  بازار  نیز  و  می شود 
نیافته  توسعه  کفایت  حد  به  مالی  تامین 
مجموع  در  که  گفت  چنین  می توان  است. 
جهت  در  اقتصادی  سیاستگذاری های 

مستمر  اقتصادی  رشد  برای  زمینه سازی 
چندان  سرانه،  درآمد  افزایش  و  فراگیر  و 

است. نیاورده  به دست  توفیقی 
کـه  گفـت  می تـوان  جمع بنـدی  به عنـوان 
در  اقتصـادی  سیاسـت گذاری  دهـه  چهـار 
ایـران، موفقیت هـای چشـمگیری در بهبـود 
رفـاه، محرومیت زدایـی، کاهش فقر، توسـعه 
آمـوزش، بهبـود بهداشـت عمومی و توسـعه 
برخـی زیرسـاخت ها داشـته اسـت. از طـرف 
مقابـل، تمرکـز بیـش از انـدازه دولت هـا بـر 
مسـتقیم  توزیـع  و  کوتاه مـدت  رفـاه  ایجـاد 
منابـع  بازتوزیـع  جـای  بـه  عمومـی  منابـع 
حاصـل از تولیـد و رشـد اقتصـادی، اقتصـاد 
کشـور را بـه سـوی رشـد اقتصـادی پاییـن 

سـوق داده اسـت.
گذشـته  دهـه  چهـار  بـه  نگاهـی  بـا 
می تـوان دریافـت کـه ایجـاد رفـاه بـر پایـه 
چـه  اگـر  عمومـی،  منابـع  مسـتقیم  توزیـع 
در  دسـتاوردهایی  کوتاه مـدت  در  می توانـد 
بهبـود  و  فقرزدایـی  و  محرومیـت  کاهـش 
چنیـن  ولـی  باشـد  داشـته  درآمـد  توزیـع 
رفاهـی پایـدار نیسـت. بهتریـن شـیوه ایجاد 
محرومیـت،  و  فقـر  کاهـش  و  پایـدار  رفـاه 
پایـدار  اقتصـادی  رشـد  بـرای  زمینه سـازی 
اسـت. رشـد اقتصـادی پایـدار نیـز نیازمنـد 
اسـت  گسـترده ای  اصالحـات  و  اقدامـات 
کالن،  اقتصـاد  ثبـات  آن  مهم تریـن  کـه 
از  بهره گیـری  ارزی،  سیاسـت  اصـالح 
سـرمایه  جـذب  آزاد،  تجـارت  مزیت هـای 
خارجـی، بهبـود روابـط اقتصـادی بـا جهان، 
قیمت گذاری هـا،  در  دولـت  عدم دخالـت 
صادراتـی،  ممنوعیت هـای  حـذف 
افزایـش  سیاسـت ها،  کـردن  پیش بینی پذیـر 
شـفافیت و سـالمت اقتصـاد، بهبـود محیـط 
بـه  عمومـی  منابـع  تخصیـص  کسـب وکار، 
توسـعه زیرسـاخت ها و بهبـود شـرایط بـرای 

اسـت. سـرمایه گذاری 
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تحلیل اقتصادی

اروپا  اقتصادی  همکاری  و  توسعه  سازمان 
یک  در  رشد  عامالن  به عنوان  را  کارآفرینان 
اقتصاد تعریف می کند که موجب تولید ایده های 
توسعه  بنابراین  می شوند.  سودآور  و  نوآورانه 
رشد  و  ملی  ثروت  افزایش  موجب  کارآفرینی، 
اقتصادی می شود. لذا سیاست گذاری کارآفرینی 
و کسب وکار برای دولت ها اهمیت یافته است. 
در کشور ما از برنامه سوم توسعه تاکنون ارتقای 
فعالیت های کارآفرینانه مورد توجه دولت ها قرار 

گرفته است.
مراکز  ایجاد  با  کشور  در  فعالیت ها  این 
و  علم  پارک های  رشد،  مراکز  کارآفرینی، 
فناوری، شتاب دهنده ها، رشته های کارآفرینی، 
صندوق های  کارآفرینی،  دانشکده های 
است.  یافته  ادامه  و  شروع  و...  کارآفرینی 
از  گونه  یک  توسعه  نیز  اخیر  سال های  در 
کشور  در  استارت آپ ها  عنوان  با  کسب وکارها 
رویدادها  انواع  و  است  گرفته  قرار  توجه  مورد 
برگزار  آن  برای  استارت آپی  مسابقه های  و 
است  موقت  سازمان  یک  استارت آپ  می شود. 
شکل  کارآفرینانه  ایده  یک  توسعه  برای  که 
کمتر  کسب وکار  شکست  احتمال  تا  می گیرد 
توسعه  مدل  حداقلی،  محصول  توسعه  شود. 
در  که  است  مباحثی  از  ناب  نوپای  یا  مشتری 
جهت توسعه این نوع کسب وکارها شکل گرفته 
تالش های  همه  به رغم  وجود  این  با  است. 
چالش هایی  است  شده  انجام  که  شایسته ای 
کشور  در  کسب وکارها  نوع  این  توسعه  برای 
وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره شده است.

امروز  اگرچه  ناکارآمد:  قوانین  مشکل   •
کسب وکارهای  از  حمایت  درخصوص  قوانین 
قوانین  شاکله  ولی  دارند،  وجود  استارت آپی 
سنتی  کسب وکارهای  بر  حاکم  تفکر  و  کشور 
دادن  در  سازمان ها  نمونه  برای  دارند.  تاکید 
مجوز بر مکان فیزیکی برای کسب وکار تاکید 
را  اینترنتی  پلت فرم  و یک  استارت آپ  و  دارند 
در  بانک ها  اینکه  یا  نمی شناسند،  رسمیت  به 
حمایت مالی شرکت ها را به رسمیت می شناسند 

و نه استارت آپ ها را.

قوانین  و  سیاست ها  ناکارآمد  اجرای   •
خوبی  حمایتی  سیاست های  گاهی  مدون: 
شکل  کارآفرینی  بوم  زیست  توسعه  جهت  در 
گرفته است ولی مشکل در اجرای سلیقه ای و 
کشور  در  اینکه  ویژه  به  دیدگاه هاست.  تشتت 
کسب وکارها  نوع  این  مسئول  سازمان های 

یکپارچه نیستند.

نامناسب  رتبه  نامساعد:  • محیط کسب وکار 
گزارش  مانند  مختلف  شاخص های  در  کشور 
زیست بوم  یک  وجود  بیانگر  جهانی  بانک 
محیط  کسب وکارهاست.  توسعه  برای  ضعیف 
تشریفات  مجوزها،  هزینه  شامل  کسب وکار 
و...  کار  نیروی  هزینه های  مالیات،  اداری، 
دارند  تاثیر  کسب وکار  عملکرد  بر  که  است 
کسب وکار  صاحبان  کنترل  از  خارج  تقریبا  اما 
ناکارآمدتر  کسب وکار  محیط  چه  هر  هستند. 
و  کارآفرینی  فرصت های  از  بهره برداری  باشد، 

استارت آپی کمتر می شود. در رتبه بندی محیط 
 190 بین  از  ایران  جهانی،  بانک  کسب وکار 
کشور در رتبه 128 در سال 2018 قرار گرفته 
این زمینه جایگاه  بنابراین کشورمان در  است. 

مناسبی ندارد.

اوقات  گاهی  دولتی:  انحصاری  بازارهای   •
استارت آپ ها در اجرای ایده خود با موانع متعدد 
مواجه  دولت  بدنه  جانب  از  انحصارهایی  و 
استارت آپ  یک  در  را  ایده ای  یعنی  می شوند، 
توسعه می دهند و هنگام دریافت مجوز به آنها 
و  انحصاری است  این حوزه  گفته می شود که 

امکان ورود وجود ندارد.

کسب وکارها:  برخی  بودن  مولد  غیر   •
به  است  ممکن  کارآفرینی  ضعیف  بوم  زیست 
رشد کسب وکارهایی منجر شود که در نهایت 
توسعه  و  ثروت آفرینی  اشتغال،  افزایش  به 
اقتصادی کشور کمک نمی کنند. در کشورهای 
در حال توسعه گاهی کارآفرینان به جای رقابت 
به دنبال رانت جویی  نوآوری های بیشتر  برای 
حالت  این  در  می روند.  و...  وام  گرفتن  برای 
فعالیت کارآفرینانه برای این افراد فرصت طلب 
یا  منفی  اجتماعی  منافع  ولی  است  سودآور 
توسعه  به  نهایت  در  و  دارد  جامعه  برای  صفر 
یعنی  نمی کند.  کمکی  اشتغال  و  اقتصادی 
جای  به  استارت آپی  و  کارآفرینانه  فعالیت های 
به سوء استفاده های  اقتصادی  توسعه  به  کمک 

مالی منجر می شوند.

علی داوری عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران 

چالش های توسعه استارت آپ ها در کشور
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تحلیل اقتصادیخبرنامه

سیاسـت صنعتـی چگونـه بایـد طراحـی و 
ایجـاد  پایـدار  تـا توسـعه  پیاده سـازی شـود 
کنـد؟ کشـورها از گذشـته انـواع مختلفـی از 
سیاسـت های صنعتـی را بـرای دسـتیابی بـه 
اقتصـادی  روابـط  گسـترش  و  پایـدار  رشـد 
می دادنـد.  قـرار  آزمـون  و  اسـتفاده  مـورد 
ایـن سیاسـت ها بـا گسـترش جهانـی شـدن 
بیشـتر  تجارت خارجـی  بـاالی  اهمیـت  و 
مـورد توجـه قـرار گرفـت و توسـعه یافـت. 
واکاوی هـا نشـان می دهـد امـروزه تغییـرات 
و  اقتصـادی  سیسـتم  سـاختار  در  زیـادی 
تجـاری کشـورها بـه وجـود آمـده کـه نیـاز 
سیاسـت های  در  تغییـر  و  بازنگـری  بـه 

اسـت. داده  افزایـش  را  صنعتـی 
»رشـد  شـامل  سـاختاری  تغییـرات  ایـن 
توسـعه«،  حـال  در  کشـورهای  سـریع 
بـا  جهانـی  بازارهـای  در  رقابـت  »افزایـش 
و  جهانـی  ارزش  زنجیـره  مفهـوم  گسـترش 
اهمیـت  »افزایـش  پدیـده جهانـی شـدن«، 
رشـد و توسـعه پایدار در کشـورها با توجه به 
اقتصـاد سیاسـی موجود و انتظـارات جامعه« 
سیاسـت های  همپوشـانی  »افزایـش  و 
مختلـف ماننـد سیاسـت ها و قوانیـن مربـوط 
بـه خدمـات و کاالهـا« هسـتند کـه نیـاز به 
بازنگـری در سیاسـت های صنعتی را افزایش 
و  ارزیابـی »موسسـه مطالعـات  اسـت.  داده 
پژوهش هـای بازرگانـی« حاکی از آن اسـت 
کـه سیاسـت های صنعتـی در دنیـا براسـاس 
پنـج انگیـزه اصلـی »تقاضـای بیشـتر افـراد 
فعـال  سیاسـت های  بـرای  جامعـه  آحـاد  و 
اجتماعـی،  مختلـف  زمینه هـای  در  دولـت 
سـامت«،  و  غذایـی  امنیـت  اقتصـادی، 
»انگیـزه بـرای کاهـش بیکاری و گسـترش 

رشـد پایـدار به طـور خـاص بعـد از بحـران 
مالـی ۲۰۰۸«، »انگیـزه بـرای رشـد بخـش 
توسـعه  حـال  در  کشـورهای  در  تولیـدی 
همچنیـن  و  آفریقای جنوبـی  و  هنـد  ماننـد 
بـاالی  »انگیـزه  توسـعه یافته«،  کشـورهای 
بـا  کشـورهای  و  کم درآمـد  کشـورهای 
درآمـد متوسـط بـرای مشـارکت در زنجیـره 
و  رقابت پذیـری  افزایـش  و  ارزش جهانـی 
مزیت نسـبی در صنایـع کاربـر و سـرمایه بر« 
سیاسـت های  پیاده سـازی  و  »تقلیـد  و 
و  هنـد  چیـن،  ماننـد  موفقـی  کشـورهای 
بـا درآمـد  از سـوی کشـورهای  کره جنوبـی 
شـده اند.  متولـد  دوبـاره  متوسـط«  و  کـم 
سیاسـت های  می دهـد  نشـان  رونـد  ایـن 
افزایـش  بـرای  تـاش  عاوه بـر  صنعتـی 
ظرفیت هـای اقتصـاد در داخـل کشـورها، به 
گسـترش و تحکیـم روابـط تجـارت خارجی 
نیـز  ارزش جهانـی  زنجیـره  و مشـارکت در 
توجـه ویـژه دارنـد. ایـن در حالـی اسـت که 
در گذشـته سیاسـت های صنعتـی عمدتـا بـر 
مبتنـی  واردات  جایگزینـی  سیاسـت های 
بودنـد و بـا اعمـال محدودیت هـای وارداتی 
تولیـدات  از  و حمایـت  تولیـد  بـه گسـترش 

می پرداختنـد. داخلـی 

صنعتی سیاست های  قالب 
تـا   ۲۰۰۶ سـال های  از  اقتصـادی  رشـد 
۲۰۱۴ در کشـورهای در حـال توسـعه بیشـتر 
از کشـورهای توسـعه یافته بـوده کـه منجر به 
ایجـاد فضـای رقابتـی گسـترده ای در تجارت 
از  اقتصـاد جهانـی  و  اسـت  بین الملـل شـده 
حالـت دوقطبـی بـه چندقطبـی تغییـر شـکل 
عمـده  نقـش  شـرایط  ایـن  در  اسـت.  داده 

پیشـرفت تکنولوژی در رشـد اقتصـادی باعث 
بـر  مبتنـی  شـده کـه سیاسـت های صنعتـی 
پیـدا  اهمیـت  تکنولـوژی  رشـد  و  بهـره وری 
کشـورهای  کـه  گذشـته  برخـاف  کننـد. 
کم درآمـد و کشـورهای بـا درآمـد متوسـط با 
تولیـد  بـه  تکنولوژی هـای سـاده  از  اسـتفاده 
می پرداختنـد، امـروزه بـا گسـترش رقابت بین 
کشـورها رشـد و پیشـرفت تکنولـوژی در دنیا 
الزمـه اصلـی حفـظ حیـات اقتصـادی اسـت. 
کشـورهای توسـعه یافته نیـز تـاش می کننـد 
را  تکنولـوژی  و  نـوآوری  و  علـم  مرزهـای 
فضـای  در  و  کننـد  جابه جـا  روز  بـه  روز 
رقابتـی ایجادشـده جـای خـود را حفـظ کنند. 
بنابرایـن هـر کـدام از کشـورهای کم درآمـد، 
کشـورهای بـا درآمـد متوسـط و کشـورهای 
صنعتـی  سیاسـت های  بـه  نیـاز  توسـعه یافته 
تـا  دارنـد  کارآمـدی  و  خـود  بـه  مخصـوص 
بازارهـای  در  را  خـود  رقابت پذیـری  بتواننـد 
جهانـی حفـظ کـرده یا ارتقـا دهنـد. همه این 
کشـورها و سیاسـت های صنعتـی آنهـا یـک 
اهمیـت  اینکـه  آن  و  دارنـد  مشـترک  اصـل 
بـه سـمت  حرکـت  در  تکنولـوژی  پیشـرفت 
قابـل  غیـر  ثروتمندتـر  و  قوی تـر  اقتصـادی 

انـکار اسـت. 
صنعتـی  سیاسـت های  نتایـج  از  یکـی 
مختلـف  کشـورهای  نسـبی  مزیـت  تغییـر 
در طـول زمـان اسـت. بنابرایـن در طراحـی 
داشـت  توجـه  بایـد  صنعتـی  سیاسـت های 
کـه سـرمایه گذاری در چـه صنعـت و بخشـی 
بیشـتری  اسـتقبال  مـورد  جهانـی  بـازار  در 
کشـور  بـرای  می توانـد  و  می گیـرد  قـرار 
بـرای  کشـورها  کنـد.  ایجـاد  نسـبی  مزیـت 
دسـتیابی بـه ظرفیت هـای تکنولـوژی باالتـر 

تجربه جهانی در سیاست گذاری صنعتی
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تحلیل اقتصادی

می کننـد  اسـتفاده  مختلفـی  روش هـای  از 
کـه برخـی از آنهـا عبـارت از »برگـزاری یـا 
ائتـاف  یـا  کنسرسـیوم  یـک  در  شـرکت 
انعقـاد  بـه  »اقـدام  توسـعه«،  و  تحقیقـات 
شـرکت های  یـا  آژانس هـا  بـا  قراردادهایـی 
خارجـی«،  و  داخلـی  توسـعه  و  تحقیقـات 
»ارتقـای نهادهای آموزشـی مانند دانشـگاه ها 
و  بنگاه هـا  »پـرورش  و  پژوهشـکده ها«  و 
و  روش هـا  از  اسـتفاده  بـا  داخلـی  صنایـع 
کـه  خارجـی  شـرکت های  تکنولوژی هـای 
در کشـور سـرمایه گذاری کرده انـد« اسـت. از 
سـوی دیگـر نقـش خدمات در زنجیـره ارزش 
جهانـی، تجـارت و سـرمایه گذاری بـه انـدازه 
داده هـای  براسـاس  و  دارد  اهمیـت  کاالهـا 
آمـاری OECD- WTO حـدود ۴۰ درصد از 
سـهم صـادرات را خدمـات تشـکیل می دهند. 
خدمـات در رونـد تولیـد کاالهـا ارائـه شـده 
حمل ونقـل،  انبـارداری،  امـکان  همچنیـن  و 
نگهـداری و فـروش کاالهـای تولیـد شـده را 

می کنـد. فراهـم  نیـز 
کاالهـا  و  خدمـات  بیـن  ارتبـاط  بنابرایـن 
تنگاتنـگ  ارزش جهانـی بسـیار  در زنجیـره 
شـده  اتخـاذ  سیاسـت های صنعتـی  و  بـوده 
بگیـرد.  نظـر  در  را  دو  هـر  مناسـبات  بایـد 
بایـد  صنعتـی  سیاسـت های  همچنیـن 
از  اقتصـاد  بخش هـای  سـایر  همپوشـانی 
زنجیـره  سـرمایه گذاری،  تجـارت،  جملـه 
خدمـات،  جهانـی(،  و  )داخلـی  ارزش 
ظرفیت هـای تکنولـوژی و اسـتانداردها را در 
نظـر بگیـرد. امـروز ایجـاد مفهومـی بـه نام 
زنجیـره ارزش جهانـی و مشـارکت کشـورها 
سیاسـت های  شـده  باعـث  تولیـدات  در 
زنجیـره  کـردن  مرتبـط  هـدف  بـا  صنعتـی 
جهانـی  ارزش  زنجیـره  بـا  داخلـی  ارزش 
طراحـی شـوند. به طـوری کـه سـهم کشـور 
بـا اجـرای سیاسـت های صنعتی اتخاذ شـده 
یابـد.  افزایـش  جهانـی  ارزش  زنجیـره  در 

ظرفیت هـای  افزایـش  بـا  تنهـا  امـر  ایـن 

اسـت  امکان پذیـر  دولتـی  و  بخش خصوصـی 
تـا کشـور بتواند اطاعـات بازارهـای جهانی و 
مناسـبات اقتصـادی را بـا سـرعت و دقـت بـه 
دسـت آورد، مدیریـت خاقانه را تسـهیل کند، 
بـه زمان بندی هـای انجـام شـده پایبند باشـد، 
شـرایط را برای دسـتیابی بنگاه هـای داخلی به 
اسـتانداردها و شـرایط بازارهـای جهانی فراهم 
کنـد و به طـور کلـی با تقویـت زیرسـاخت ها و 
ظرفیت هـا سـهم کشـور را در زنجیـره ارزش 
جهانـی افزایـش دهـد. ایـن گسـترش زنجیره 
ارزش جهانـی باعـث شـده کـه سیاسـت های 
صنعتـی از رویکـرد محدودیـت و سـختگیری 
سیاسـت های  سـمت  بـه  و  بگیرنـد  فاصلـه 
برونـد.  پیـش  آزادسـازی  و  تجـارت  تسـهیل 
همچنیـن سیاسـت های ایجـاد انگیـزه بـرای 
سـرمایه گذاران خارجـی به منظور ورود سـرمایه 
بـه کشـور نیز یکـی از ایـن نوع سیاسـت های 
روابـط تجـاری  بـر تسـهیل  مبتنـی  صنعتـی 
سیاسـت های  از  برخـی  اسـت.  آزادسـازی  و 
صنعتـی مرتبـط با تجـارت خارجـی عبارتند از:

کـه  منطقـه ای  مراکـز  تاسـیس   .۱
منظـم  به صـورت  منطقـه  سیاسـت گذاران 
جلسـاتی برگـزار کـرده و مناسـبات تجـاری و 
مشـکات کشورها را بررسـی کنند. این مراکز 
در  و  کوچـک  کشـورهای  بـرای  به خصـوص 
حـال توسـعه که تـوان الزم را بـرای عیب یابی 
و حـل مشـکات ندارنـد می تواند مفید باشـد. 
از  مجموعـه ای  و  اطاعـات  مراکـز  ایـن  در 
داده هـا ایجـاد می شـود و بـا اسـتفاده از ایـن 
مجموعـه امـکان بحـث و بررسـی و تحلیل و 

می شـود. فراهـم  سیاسـت گذاری 
مبنـای  بـر  توافق نامه هایـی  امضـای   .۲

موفـق. کشـورهای  تجربیـات 

۳. تعییـن صنایـع نوظهـور و صنایعـی کـه 
هـر کشـور در آن می توانـد صاحـب مزیـت 
نسـبی شـود. بررسـی صنایع جدیـدی که باید 

در آنهـا سـرمایه گذاری شـود یـا صنایعـی که 
از گذشـته در کشـور وجود داشـته اند و نیاز به 

سـرمایه گذاری بـرای بهبـود دارنـد.

۴. تعییـن برخـی معافیت هـا یا اسـتثنا های 
راسـتای  در  قوانیـن  اصـاح  یـا  قانونـی 

آزادسـازی. و  تجـارت  تسـهیل 

چارچوب هـای  و  قوانیـن  در  بازنگـری   .۵
بین المللـی در راسـتای ترویـج سیاسـت های 
یارانـه  اعطـای  محیط زیسـت،  از  حمایـت 
بـا  بنگاه هـای  بـه  مالیاتـی  معافیـت  و 
از  اسـتفاده کننده  یـا  کمتـر  کربـن  تولیـدات 
انرژی هـای نـو، سـرمایه گذاری در افزایـش 
سـوخت های  مصـرف  کاهـش  و  بهـره وری 

قبیـل. ایـن  از  سیاسـت هایی  و  فسـیلی 

۶. طراحی مسیری برای دستیابی به سیستم 
کشور  در  مناسب  استاندارد  نظارت  و  کنترل 
برای تسهیل تجارت و افزایش رقابت پذیری و 
همچنین همسو کردن استانداردها و معیارهای 

ارزیابی کیفیت در بین کشورها.

افزایش رقابت در  همان طور که مشاهده شد 
ارزش  زنجیره  گسترش  و  بین المللی  بازارهای 
جهانی باعث شده که همه کشورهای کم درآمد، 
درآمد متوسط و پردرآمد با استفاده از سیاست های 
صنعتی منحصربه فردی به پیشرفت تکنولوژی و 
افزایش بهره وری در تولید توجه ویژه ای داشته 
باشند. بنابراین تعیین سیاست های بهینه صنعتی 
آن  خاص  شرایط  به  توجه  با  کشور  هر  برای 
زیرساخت های  و  ظرفیت  نسبی،  مزیت  کشور، 
دارد.  زیادی  اهمیت  ویژگی ها  سایر  و  موجود 
جهانی شدن  و  تجارت  گسترش  با  همچنین 
سختگیرانه  رویکرد  از  صنعتی  سیاست های 
جایگزینی  سیاست های  مانند  محدودکننده  و 
و  تجاری  تسهیل  سیاست های  به  واردات 

آزادسازی تبدیل شده اند.
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مدیریت، بازاریابی

در دنیـای امـروز کـه پـر اسـت از انتخاب هـای متنـوع و متعـدد و 
زمـان خیلـی کـم بـرای آن، رقابـت بـرای جلـب توجـه مشـتریان و 
همچنین کیف پول شـان بسـیار شـدید اسـت، بسـیاری از محصوالت 
کـردن  متقاعـد  و  هسـتند  هـم  شـبیه  کیفیـت  و  ویژگـی  نظـر  از 
مشـتریان بـرای امتحـان کـردن، خریـد و خریـد مجـدد آن سـخت 
اسـت. امـا، برخـاف شـرایط موجـود و معمـول، شـرکت هایی وجـود 
دارنـد کـه وفـاداری را در مشـتریان بیـش ازپیـش برمی انگیزند. این 
از  تنهـا  اسـت،  روی عاقـه  از  و  احساسـی  کـه  وفـاداری،  از  نـوع 
امـا  برندسـازی.  برانگیختـه می شـود:  اصلـی  موضـوع  یـک  طریـق 

واقعـا برندسـازی چیسـت و چـرا بسـیار مهـم اسـت؟
Branding از حـدود ۳۵۰ سـال قبـل از میـاد وجـود داشـته و 
از واژه Brandr بـه معنـای »سـوزاندن« در زبـان نـورس باسـتان 
برگرفتـه شـده اسـت. بـه معنـای عامتـی بـود کـه روی گاوهـا داغ 
زده می شـد تـا نشـان دهد کـه این گاو صاحـب دارد. ایـن عامت ها 
کـه سـاده و بـه آسـانی قابـل درک بودنـد تمـام نشـانه های آرم های 
مـدرن را داشـتند، امـا امـروزه برندسـازی کمـی بیشـتر از ظاهر و یا 

لوگـو اسـت و نشـانگر احساسـات درونـی و عاطفـی اسـت کـه یـک 
اینترنـت،  ظهـور  بـا  کنـد.  ایجـاد  مشـتریانش  در  می توانـد  شـرکت 
کـردن  برطـرف  بـرای  کلیـدی  عاملـی  بـه  تبدیـل  برندسـازی 

شـد. موجـود  ناهنجاری هـای 
برندسـازی فرآیند معنا بخشـیدن به یک شـرکت، محصول یا خدمات 
خـاص و شـکل دادن بـه یـک برنـد در ذهـن مصرف کننـدگان اسـت. 
ایـن یـک اسـتراتژی اسـت کـه توسـط شـرکت ها طراحی شـده اسـت 
تـا بـه مـردم برای تشـخیص سـریع محصـوالت و سـازمان کمک کند 
و از طریـق شفاف سـازی اینکـه ایـن برنـد خـاص چـه چیزی هسـت و 
چـه چیزی نیسـت بـرای آنهـا دلیلی بـرای انتخاب محصوالت شـان در 
برابـر محصـوالت دیگـر می دهـد. هـدف آنها جـذب و حفظ مشـتریان 
وفـادار از طریـق تحویـل کاالیی اسـت که همـواره مطابق بـا وعده ای 

اسـت کـه در تبلیغات و برند داده شـده اسـت.

برند شـما در قلب و ذهن مردم جا دارد
برندسـازی یکـی از مهم تریـن جنبه هـای هـر کسـب وکاری اسـت، 

اهمیت برندسازی در دنیای کسب وکار امروز
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مدیریت، بازاریابی

فرقـی نمی کنـد کـه بـزرگ یـا کوچک باشـد. به طـور خاصـه، برند 
شـما مجموعـه ای از ادراکاتـی اسـت که افراد در مورد شـرکت شـما 
دارنـد. ایـن یـک بیـان عاطفـی بـا ارزش از ارزش شماسـت کـه در 
ذهـن و قلـب افراد جـا دارد. برندسـازی مجموعه ای از فعالیت هاسـت 
کـه شـما بـرای پـرورش و رشـد نـام تجـاری خـود انجـام می دهید. 
اگـر ایـن کار بـه درسـتی انجـام شـود، برندسـازی بـه یک سـمفونی 
زیبـا از طـرح، زبـان و تجربـه تبدیـل می شـود کـه همگـی بـا هـم 
بـرای ایجـاد یـک حـس بسـیار خـاص ترکیـب شـده اند. یـک نمونه 
معـروف از برندسـازی کـه موجب »احساسـات درونی« می شـود اپل 

اسـت، کـه مسـلما موفق تریـن برنـد در دنیاسـت.
جـان اسـکالی، مدیرعامـل وقـت اپـل به خبرنـگار گاردین در سـال 
۱997 گفـت: »افـراد در مـورد تکنولـوژی صحبـت می کننـد، اما اپل 
یـک شـرکت بازاریابـی بـود.« اسـتیو جابـز کسـی اسـت کـه اپـل را 
از لبـه ورشکسـتگی در سـال ۱99۰ دوبـاره بـه بـازار بازگردانـد، وی 
ایـن کار را از طریـق تغییراتـی در برنـد بـا مجموعـه ای از تغییـرات 

سـبکی، پیام رسـانی و انگیزشـی انجـام داد.
بیـش از هـر چیـز دیگـر، جابـز درک کرد کـه مشـخصه های اصلی 
یـک اسـتراتژی برنـد خـوب شـامل انسـجام، سـازگاری و شـفافیت 
اسـت. در کنـار هـم، ایـن سـه مـورد یـک ارتبـاط روانی قـوی را در 
مشـتری ایجـاد می کنـد. کاربـران می داننـد کـه در هنـگام اسـتفاده 

از محصـوالت و نرم افزارهـای اپـل چـه انتظاراتـی داشـته باشـند.
اگرچـه ممکـن اسـت مبهـم و غیرقابـل دسـترس بـه نظـر برسـد، 
از کنتـرل شـما نیسـت.  بدانیـم برندسـازی خـارج  مهـم اسـت کـه 
هـر شـرکتی، بـزرگ یـا کوچـک می توانـد بـه طـور قاطعانـه فرآینـد 
ایجـاد، توسـعه و تأثیرگـذاری روی ادراکات مثبـت بـرای کمـک بـه 
موفقیـت در کسـب وکار را آغـاز کنـد. بـه طـور ایـده آل، برندسـازی 
درک  تغییـر  چـون  شـود،  شـروع  شـرکت  ایجـاد  ابتـدای  از  بایـد 
)امـا  اسـت  چیـز سـخت  یـک  روی  ثابـت شـدن  از  پـس  عمومـی 
غیرممکـن نیسـت(. بـه گفتـه جابـز: »شـانس ایجـاد یـک خاطـره، 

جوهـر و اسـاس بازاریابـی برنـد اسـت.«

نیاز دارید؟ چرا به برندسازی 
بـرای خودتـان برندسـازی کنیـد، در غیـر ایـن صـورت از سـوی 
دیگـران برندسـازی می شـوید. اگـر بـه طـور فعاالنـه برنـد خـود را 
تعریـف نکنیـد، بـازار ایـن کار را برای تـان خواهـد کرد، ایـن موضوع 
در بیشـتر مواقـع اصـا اتفاق خوبی نیسـت. ایـن مورد انگیـزه اصلی 
بـرای برندسـازی بـرای شـرکت یـا کسـب وکار خودتـان بـه صورت 

هدفمنـد اسـت، امـا دالیـل دیگـری هم بـرای ایـن کار وجـود دارد:

برندسازی باعث می شود که از رقابت موفق بیرون بیایید
اگـر شـما یـک طـراح برای یـک لپ تـاپ جدیـد هسـتید، آیـا فورا 
فروشـگاه آنایـن اپـل را جسـت وجو می کنیـد؟ بـه عنوان یـک برند، 
اپـل بـه همـان انـدازه کـه زمـان صرِف رشـد و پـرورش تصویـر نام 
تجـاری خـود کـرده اسـت به همـان انـدازه هم زمـان بـرای تکمیل 
و پیشـرفت زیبایـی و ویژگی هـای حسـی و بصـری خـود صرف کرده 
اسـت. شـما یـک لپ تـاپ مـک را بـدون نیـاز بـه تحقیـق انتخـاب 
می کنیـد چـون ایـن درک شـما از اپـل اسـت کـه در بـازار رقیبـی 
بـرای آن نیسـت. چـرا؟ چـون شـعار تبلیغاتـی »مـن مـک هسـتم« 
انتخـاب لپ تـاپ  را قبـا متقاعـد کـرده اسـت کـه در مـورد  شـما 
شـخصی آنهـا گزینـه حتمـی هسـتند و این نشـان می دهد کـه وقتی 
مشـتریان چندیـن گزینـه دارنـد، برندسـازی بـه آنهـا کمـک می کند 

تـا تصمیم شـان را قطعـی کننـد.

برندسـازی ارزش پیشنهاد شما را افزایش می دهد
اینکـه مـردم حاضـر هسـتند تـا مبلـغ بیشـتری را نسـبت بـه رقبـا 
بـرای محصـوالت اپـل هزینـه کننـد دلیلـی دارد. برندسـازی ارائـه 
شـما از یـک محصـول را بـه یـک محصـول منحصربـه فـرد ارتقـا 
می بخشـد و بـه شـما ایـن امـکان را می دهـد کـه مزایایـی را هـم 
تنهـا  نـه  لپ تـاپ مـک  بـرای  اپـل   ۱9۸۴ تبلیغـات  باشـید.  داشـته 
مسـیر را بـرای عصـر نـوآوری در تبلیغـات جـام برتـر همـوار کـرد 
بلکـه ایـن امـکان را بـه آنهـا داد کـه کامپیوترهای شـان را باالتـر از 

کننـد. قیمت گـذاری  رقیـب  برندهـای 

برندسازی یک ارتباط انسانی با مشتریان ایجاد می کند
هنـر داستان نویسـی بـه شـما امـکان می دهـد بـا مشـتریان در یک 
سـطح احساسـی ارتبـاط برقـرار کنید. بـرای مثـال، تبلیغـات نوآورانه 
داسـتان های  مشـهور  افـراد  توسـط  محصـوالت  تبلیغـات  و  اپـل 
زیـادی را طـی دهه هـای متوالـی بیـان کـرده اسـت که حـول محور 
کاالی لوکـس و مـدرن می چرخـد. ایـن موضوعـی اسـت کـه تکـرار 
می شـود و از همـه مهم تـر ایـن داسـتانی اسـت کـه مخاطبیـن در 

سراسـر دنیـا می تواننـد آن را تعریـف کننـد.

برندسـازی وفاداری مشتری را در پی دارد
در اصـل برنـد اپـل برنـدی مردمـی اسـت و ایـن در تمامـی زمینه هـا 
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مدیریت، بازاریابیخبرنامه

از پشـتیبانی مشـتری تـا صداقـت و شـفافیت در ارتباطـات پایدار اسـت. 
دومیـن عامل در وفاداری مشـتری توانایی شـرکت در تبلیـغ کردن لزوم 
و ضـرورت محصوالت اسـت. آیفون هرگز پیشـرفته ترین تلفن هوشـمند 
در بـازار نبـود، امـا با یکپارچه سـازی های سـاده در تمـام محصوالت این 

شـرکت باعـث ایـن شـد که شـما همـواره در ابتدا بـه اپل فکـر کنید.

برندسازی عناصر 
حـال کـه چرایی موضـوع را بیان کردیـم اکنون در مـورد چگونگی 
آن صحبـت می کنیـم، کـه بـا گزاره هـای هـدف و چشـم انداز شـما 
فکـر  فعالیـت  مغـز  عنـوان  بـه  هدف تـان  مـورد  در  می شـود.  آغـاز 
هـدف  و  کنونـی  وضـع  کـه  مختصـر  و  کوتـاه  گـزاره  یـک  کنیـد، 
سـازمان شـما را تعریـف می کنـد و همچنیـن مأموریت شـرکت شـما 
قلـب آن اسـت، کـه تصویـری انگیزشـی و الهام بخـش از آنچـه کـه 
یابیـد فراهـم می کنـد. بـه آن دسـت  می خواهیـد در طوالنی مـدت 

عنـوان  بـه  چشـم انداز  و  مأموریـت  گزاره هـای  دادن  قـرار  بـا 
را در  برنـد شـما همـه چیـز  اسـتراتژی  سـتون های سـازمان خـود، 
دسـتورالعمل هایی  شـکل  بـه  درنهایـت  ایـن  گرفـت.  خواهـد  بـر 
بـرای برنـد در می آیـد. ایـن یـک سـند ملمـوس اسـت کـه اهـداف 
کسـب وکار شـما را نشـان داده و حمایـت خواهـد کـرد و شـما را از 
رقبای تـان متمایـز خواهـد کـرد. ایـن موضـوع در ذهـن مشـتریان 
تکـرار خواهـد شـد و الگویـی بـرای تصمیم گیـری فراهـم می کنـد و 

کـرد. خواهـد  ایجـاد  آینـده  بازاریابـی  تبلیغـات  بـرای  ایده هایـی 

یک برند خوب به معنای بازاریابی خوب اسـت
بـه عنـوان یـک قانـون کلـی، محصـوالت چرخـه عمـر محـدودی 
دارنـد، امـا برندهـا اگر بـه خوبی مدیریت شـوند بـرای همیشـه باقی 
می ماننـد و همیـن کـه شـما آنچـه را کـه هسـتید بـه صـورت برنـد 
ثابـت کردید، بازاریابی برای آن بسـیار آسـان می شـود. دسـتورالعمل 
برنـد شـما، بـه همـراه تحقیقـات و تحلیل هـای مـداوم بـازار بایـد به 
شـما یـک مزیـت تاکتیکـی بـرای یافتـن بهتریـن راه بـرای تبلیغات 

بدهـد. محصول تـان 
آیـا بـر تبلیغـات سـنتی ماننـد رادیـو و یـا بیلبـورد تمرکـز داریـد و 
یـا اینکـه مشـتریان شـما بـا ویدئوهـای یوتیـوب تحـت تأثیـر قـرار 
باشـد،  تاکتیک هـا  ایـن  از  ترکیبـی  می توانـد  بازاریابـی  می گیرنـد؟ 
بـا  نکنیـد!  نابـود  از حـد  بیـش  را  باشـید کـه خودتـان  امـا مراقـب 
مشـاوره مـداوم بـا راهنمـای برندتـان، بایـد تاش های تـان را روی 

کنیـد. متمرکـز  هسـتند  مؤثـر  کـه  تاکتیک هایـی 

و درک مشتری های تان برندسازی 
خواسـته های  و  نیازهـا  بایـد  برندسـازی،  در  موفقیـت  بـرای 
یکپارچه سـازی  طریـق  از  می توانیـد  بدانیـد.  را  مشـتریان تان 
اسـتراتژی برندتـان در سرتاسـر شـرکت در تمام نقاط روابـط عمومی 
بـه ایـن نکتـه مهـم دسـت یابیـد. در مـورد برندسـازی طـوری فکـر 
کنیـد کـه انـگار شـرکت شـما یـک موجـود زنـده اسـت کـه نفـس 
می کشـد. تصـور کنیـد کـه ایـن موجـود زنـده توضیـح می دهـد کـه 
چـه کسـی هسـت، چـرا ارزشـمند اسـت و چـه چیـزی بـرای ارائـه 
بـا شـما  آشـنایی  بـه  دارد. همان طـور کـه مصرف کننـدگان شـروع 
می کننـد، برنـد شـما در ذهـن و قلـب مـردم جـای خواهـد گرفـت.

اهمیت برندسـازی و 3 سؤال کلیدی
برنـد شـما منبـع تعهـدی اسـت کـه بـه مشـتری داده اید. اگر شـما 
خودتـان را بـه عنـوان تولیدکننـده المپـی که بیشـترین عمـر را دارد 
معرفـی می کنیـد بایـد برنـد شـما نیـز ایـن را تأییـد کند. مهم اسـت 
کـه بـرای تحقیـق، تعریـف و سـاخت برندتـان زمـان زیـادی صرف 
کنیـد. در ایجـاد یـک برنامـه اسـتراتژیک بازاریابـی برنـد شـما بـه 
عنـوان راهنمایـی بـرای درک هـدف کسـب وکار شـما عمـل می کند 
ایـن  بـا  را  برنامه های تـان  تـا  می دهـد  را  امـکان  ایـن  شـما  بـه  و 
اهـداف منطبـق سـازید. برندسـازی تنهـا قبـل از زمان خریـد اهمیت 
نـدارد- تجربـه برنـد بایـد ادامـه داشـته باشـد تـا وفـاداری مشـتری 
را بـه همـراه داشـته باشـد. می توانیـد از طریق پاسـخ به سـه سـؤال 

زیـر ایـن مانـدگاری و وفـاداری را ایجـاد کنید:

۱. آیا محصول و یا خدمات همانطور که انتظار داشتید عمل کرد؟

۲. آیـا کیفیت همانطور که قول داده شـده بود خوب بود؟

۳. آیـا تجربه کلی مشـتری مثبت بود؟
اگـر بتوانیـد بـه ایـن سـه سـوال پاسـخ مثبـت بدهیـد، مشـتریان 

کرده ایـد. کسـب  را  وفـاداری 

در پایـان، بازاریابـی فرآینـدی اسـت کـه فـروش را بیشـتر می کنـد 
ولـی برندسـازی پایـه ای اسـت کـه شـهرت و وفـاداری مشـتری بـر 
آن اسـتوار اسـت. از شـرکت های بنـام ماننـد اپـل تـا شـرکت های 
تازه تأسیس شـده واضـح اسـت کـه برندسـازی خـوب سـاح پنهانـی 

اسـت. موفقیت  بـرای 
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مدیریت، بازاریابی

امروزه شبکه های اجتماعی به علت محبوبیتی 
یک  عنوان  به  کرده اند،  پیدا  مردم  بین  در  که 
پایگاه مناسب برای انجام اقدامات تبلیغاتی برندها 
محسوب می شوند. با توجه به این امر که امکان 
حضور در تمامی شبکه ها وجود نداشته و این امر 
زمان و هزینه زیادی را به همراه خواهد داشت 
به همین خاطر همواره آگاهی از پرطرفدارترین 
باالیی  بسیار  اهمیت  از  اجتماعی،  شبکه های 
رابطه توجه داشته  این  بود. در  برخوردار خواهد 
باشید که ماک انتخاب شما نباید تنها محدود 
به میزان محبوبیت هر یک از شبکه ها باشد و 
ویژگی های  و  امکانات  به  نگاهی  تا  است  الزم 
هر یک داشته باشید. در همین راستا و در ادامه 
به بررسی 7 شبکه اجتماعی محبوب سال ۲۰۱۸ 

خواهیم پرداخت.

1- فیس بوک
جهان  اجتماعی  شبکه  نخستین  فیس بوک 
است که در سال ۲۰۰۳ توسط مارک زاکربرگ 
تاسیس شد. اگرچه این شبکه در ابتدا تنها برای 
ارتباط میان دانشجویان دانشگاه  هاروارد طراحی 
شده بود، با این حال پس از استقبال بی نظیر از 
آن این شبکه به صورت جهانی در اختیار عموم 
این  به  شبکه  این  کاربری  محیط  گرفت.  قرار 
صورت است که شما می توانید پس از نام نویسی، 
ایجاد کنید و در آن به  برای خود  را  صفحه ای 
بپردازید. سایرین  نظر خود  مورد  ارسال مطالب 
نیز می توانند نظرات خود را نسبت به هر یک از 
مطالب اعام کنند. همچنین این امر که بتوانید 
خود را در گروه های همفکر قرار دهید، از دیگر 

مزیت های جذاب این شبکه محسوب می شود.
موسیقی  به  شما  که  صورتی  در  مثال  برای 
خاصی عاقه مند هستید، می توانید در گروه های 

مرتبط با این موضوع حضور پیدا کنید. همین امر 
دارد،  وجود  مخاطبان  امکان شخصی سازی  که 
برندهای  فعالیت  برای  کار  تا  است  شده  باعث 
تجاری آسان تر شود. همچنین این امر که نرخ 
تبلیغات در فیس بوک از گوگل کمتر است نیز از 
دیگر مزیت های آن محسوب می شود. همچنین 
ارائه  در  پیشگام  همواره  فیس بوک  که  امر  این 
دیگر  از  نیز  است  جدید  قابلیت های  و  امکانات 
دالیلی است که آن را به محیطی جذاب برای 

هر برندی تبدیل ساخته است.

2- توییتر
توییتر در سال ۲۰۰۶ توسط جک دروسی ایجاد 
شد. این شبکه بر پایه متن بنا شده و از محدودیت 
تعداد کلمه برخوردار است. همین امر نیز باعث 
می شود تا پیام های موجود کاما خاصه باشند 
و از پرداختن به موضوعات فرعی جلوگیری شود. 
دیگر مزیت بزرگ این شبکه این است که افراد 
می توانند مطالب ارسالی افراد را در کمترین زمان 
ممکن به اشتراک گذاشته و با بازنشر کنند. همین 
امر نیز باعث شده است تا بسیاری از چهره های 
علمی و سیاسی، این شبکه را به سایر شبکه های 
میزان  کاهش  به  توجه  با  دهند.  ترجیح  موجود 
محبوبیت فیس بوک در چند سال اخیر، پیش بینی 
می شود که توییتر بتواند به سلطه این شبکه پایان 

دهد.

3- لینکدین
هافمن  رید   توسط  در سال ۲۰۰۳  این شبکه 
با توجه به این امر که این شبکه  تاسیس شد. 
با محوریت کسب وکار ایجاد شده است، مکانی 
ایده آل برای حضور برندها محسوب می شود. در 
واقع با توجه به این امر که تمامی افراد حاضر در 

این شبکه به نوعی با کسب وکارهای مختلف در 
ارتباط هستند، به همین خاطر امکان ایجاد ارتباط 
است که در هیچ شبکه دیگری  کاری ای مهیا 
خواهد  کمک  شما  به  امر  این  نمی شود.  یافت 
و  را شناسایی کرده  استعداد  دارای  افراد  تا  کرد 
به استخدام خود درآورید. بدون شک این اقدام 
در مقایسه با روش های رایج استخدامی در زمینه 
بهترین  یافتن  و  هزینه  و  وقت  در  صرفه جویی 

گزینه موجود، دارای اهمیت خواهد بود.

4- گوگل پالس
گوگل پاس در واقع شبکه اجتماعی مخصوص 
شرکت گوگل است که در سال ۲۰۱۱ و در راستای 
رقابت با فیس بوک ایجاد شد. اگرچه فیس بوک 
خود  کاربران  اطاعات  از  سوءاستفاده  به  بارها 
متهم شده است، با این حال گوگل پاس موفق 
شده است تا با شفافیت کامل اقدامات خود، اعتماد 
حداکثری کاربران خود را به دست آورد. با توجه 
به این امر که این شبکه متعلق به گوگل است، 
حضور موثر در آن می تواند به بهبود بهینه سازی 

سایت شرکت نیز کمک شایانی کند.

5- یوتیوب
یوتیوب دومین وب سایت پرطرفدار جهان )پس 
اشتراک گذاری  شبکه  معروف ترین  و  گوگل(  از 
ویدئو محسوب می شود که در سال ۲۰۰۵ توسط 
سه کارمند سابق پی پال )بزرگترین شرکت فعال 
استیو  نام های  به  الکترونیک(  تجارت  حوزه  در 
چن، چاد هرلی و جاوید حکیم تاسیس شد. این 
شبکه در سال ۲۰۰۶ توسط گوگل خریداری شد. 
بدون شک یوتیوب بهترین مکان برای در معرض 
برندها  تبلیغاتی  کلیپ های  دادن  قرار  نمایش 
است. همچنین با توجه به حضور فوق العاده زیاد 

7 شبکه اجتماعی محبوب برای بازاریابی و فروش
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مدیریت، بازاریابیخبرنامه

کاربران و محیط کاربری جذاب آن، انجام تبلیغات 
در آن نیز می تواند کاما سودمند باشد.

6- پینترست
بن سیلبرمن  توسط  پینترست در سال ۲۰۱۰ 
تاسیس شد. از نظر محتوایی این شبکه بر پایه 
به  نظر  این  از  که  است  بنا شده  تصویر  ارسال 
اینستاگرام شباهت هایی دارد. با این حال تصاویر 
قرار  دقیقی  دسته  بندی های  در  آن  در  موجود 
تا  می شود  باعث  امر  این  که  است  گرفته شده 
کار با آن کاما جذاب و هدفمند باشد. در واقع 
شما در شبکه هایی نظیر اینستاگرام و فیس بوک، 
اقدام به اشتراک گذاشتن اطاعات شخصی خود 
می کنید. این امر در حالی است که در پینترست 
دیگر اطاعات شخصی مبنای کار قرار نگرفته و 
شما باید به سراغ مطالبی بروید که ارزش باالیی 
را به همراه خواهد داشت که این امر به دو طریق 
بورد و پین قابل انجام است. در حال حاضر نیز با 
توجه به اضافه شدن امکان خرید مستقیم به آن، 
برندهای بسیاری در این شبکه فعالیت می کنند. 
جالب است بدانید که پینترست از جمله معدود 

زن  کاربران  تعداد  آن  در  که  است  شبکه هایی 
برای  شبکه  این  خاطر  همین  به  است.  بیشتر 
کاما  زنان،  حوزه  با  مرتبط  برندهای  فعالیت 

مناسب است.

7- اینستاگرام
یک  نیز  اینستاگرام  قبل،  مورد  مانند  درست 
شبکه اجتماعی بصری است که در سال ۲۰۱۰ 
توسط کوین سیستروم و مایک کرایگر تاسیس 
به حدی  این شبکه  میزان رشد محبوبیت  شد. 
زیاد بوده است که مسئوالن فیس بوک در ازای 
رقمی نجومی در سال ۲۰۱۶ اقدام به خرید آن 
اینستاگرام در این  کردند. در واقع مزیت بزرگ 
است که به خوبی موفق شده است تا نیازهای 
کاربران خود را تامین کند. همین امر نیز باعث 
تا نرخ میزان مراجعه روزانه کاربران  شده است 
این شبکه باالتر از هر شبکه اجتماعی دیگری 
باشد. به همین خاطر اینستاگرام برای فعالیت هر 
برندی مناسب است. در واقع شما در اینستاگرام 
با محدودیت یوتیوب مواجه نیستید و می توانید 
نیز  متن  و  کلیپ  ارسال  به  عکس،  بر  عاوه 

شبکه  این  بزرگ  مزیت های  دیگر  از  بپردازید. 
قابلیت استوری است که به مطالب ۲۴ ساعته 
علت  در  مهمی  عامل  خود  که  دارد  اختصاص 
با  مراجعه روزانه کاربران آن محسوب می شود. 
توجه به این امر که اینستاگرام در حال حاضر به 
فیس بوک تعلق دارد، حمایت باسابقه ترین و در 
عین حال پرکاربرترین شبکه اجتماعی جهان نیز 

به بهبود عملکرد آن کمک کرده است.
که  است  آن  از  حاکی  رابطه  این  در  آمارها 
9۵ درصد کاربران اینستاگرام، از فیس بوک نیز 
استفاده می کنند که به خوبی بیانگر ارتباط مناسب 
این دو شبکه با یکدیگر است. حضور برندهای 
جهانی و ستارگان مختلف در این شبکه نیز از 
می شود.  محسوب  آن  بزرگ  مزیت های  دیگر 
همچنین روانشناس ها در این زمینه عقیده دارند 
که افراد مواردی را که مشاهده کنند، به مراتب 
بهتر به خاطر خواهند سپرد و بازیابی بهتری را نیز 
در مقایسه با مطالب شنیده و خوانده شده خواهند 
داشت. به همین خاطر نیز تبلیغات در این شبکه 

معموال با موفقیت مناسبی همراه است.
منبع: smallbiztrends/ فرصت امروز
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فرم اشتراک

نام:

130,000 توماناشتراک یکساله با پست سفارشی )تهران(:

150,000 تومان

80,000  تومان

لطفا پس از واریز وجه اشتراک، تصویر فیش بانکی یا رسید واریز را به همراه فرم تکمیل شده، به آدرس دفتر یا شماره 
فکس مجله ارسال نمایید و جهت پیگیری اشتراک با روابط عمومی نشریه »خانم شکوری« تماس حاصل فرمایید. 

اطالعات مشترک

اطالعات پستی 

هزینه اشتراک

راهنمای اشتراک

نام خانوادگی:

شهرستان: شهر: استان:
آدرس:

پیش شماره:
فکس:

کد ملی: محل تولد:

حساب بانک پاسارگاد به شماره ۱-7۰97۰9۰-۸۰۰-۲۳۰ به نام جمشید بصیری طهرانی

آخرین مدرک تحصیلی:

تلفن ثابت: 

رشته تحصیلی:

اشتراک یکساله با پست سفارشی )شهرستان(:

:)PDF اشتراک یکساله نسخه الکترونیکی )فایل

شــماره کارت بانک پاســارگاد ۵۰۲۲۲9۱۰۰7۳۰7۲99 به نام جمشید بصیری طهرانی

زمینه فعالیت:

موبایل:

سمت در محل کار:
نام شرکت:

کد پستی:
ایمیل:

نام مدیرعامل:

صندوق پستی:
وبسایت:

آدرس دفتر مجله: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید توپچی، پاک ۳۰
تلفن: ۸۸۵۱۶799 )۱۰ خط(  فکس: ۸۸۵۲۵۸7۲  کد پستی: ۱۵۵۸۸۴۴۳۱۳
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به نام یگانه خالق هستی بخش

کاخ،  محترم  فروشان  پارچه  همکاران،  آشنایان،  دوستان،  کلیه  از  تشکر  با 
که  آسیا  رامشان  و  پایاتکس  پرسنل  نساجی،  مواد  رنگ،  تولیدکنندگان  بازار، 
پیام  با ارسال دسته گل و  یا  در مراسم خاکسپاری و ختم مادر عزیزم شرکت و 
خاضعانه  اند،  گردیده  ام  خانواده  و  اینجانب  خاطر  تسلی  باعث  تسلیت  های 
سپاسگزارم و برای همگی آن عزیزان از خداوند یکتا آرزوی سالمتی، شادی 

و موفقیت را دارم.

با تشکر 
شهریار پورکاظمی

جناب آقای مهندس بصیری
مدیر مسئول محترم مجله صنعت نساجی و پوشاک

با سپاسگزاری از پیام تسلیت جنابعالی به مناسبت فوت مادر عزیزم از خداوند یکتا برای شما 
و خانواده محترم آرزوی سالمتی و شادی و برای مجله صنعت نساجی و پوشاک که گام بزرگی 

را در جهت آگاهی دادن به صنعت نساجی بر عهده دارد، موفقیت روزافزون آرزومندم.

با تشکر
شهریار پورکاظمی



English Section

 GLOBAL TEXTILE CHEMICALS SECTOR
SEES GROWING DEMAND 

The global textile chem-
ical market is growing 
at a CAGR of 3.4 per 

cent. Textile chemicals in-
clude products like coating 
and sizing chemicals, finish-
ing agents, colorants and 
auxiliaries, surfactants, de-
sizing agents, yarn lubricants 
and bleaching agents.
Asia-Pacific holds the leading 
position and is expected to 
maintain its lead in the future. 
The coating and sizing chemical 
segment is expected to retain 
its dominant position, in terms 

of revenue generation, up to 
2022. The applications of tex-
tile chemicals include packag-
ing, home furnishings, appar-
els, and industrial chemicals.
Textile chemicals have a wide 
range of applications such as 
dyeing, printing, coating, fin-
ishing, and bleaching. Applica-
tions of textile chemicals in the 
apparel sector such as in cloth-
ing and footwear are expected 
to grow in the coming years. 
Moreover, growth in demand 
for home furnishings, floor 
furnishings, and eco-friendly 

chemical products are some 
other factors that drive this 
market.
However, unfavorable effects 
of textile chemicals on the en-
vironment may hamper market 
growth. Product launch is the 
key strategy adopted by market 
players to expand their portfo-
lio. Mergers and acquisitions, 
business expansion, production 
expansion, and partnerships 
are the other prominent strat-
egies adopted by key players to 
sustain the intense competition 
in the market. 

 INDIA LAUNCHES TEXTILE INITIATIVES 

India is rolling out initiatives for the textile 
sector. One such is the India-specific ap-
parel sizing which will help in taking pol-

icy decisions for the growth of the domestic 
industry. Embedded duties will be refunded 
fully and no tax will be imposed on exports.
India’s apparel and textile industry is being 
supported through the Amended Technol-
ogy Upgradation Fund Scheme, the Scheme 
for Integrated Textile Parks, the Integrated 
Skill Development Scheme and other such 
schemes.
The special incentives for the textile and ap-
parel sector will enable the establishment of 

larger manufacturing set-ups thereby leading 
to economies of scale for executing larger or-
ders resulting in the enhancement of India’s 
share in global textile and apparel exports. 
Since 2014, Rs 35,000 crores have been in-
vested in the textile and apparel sector.
India exports textile and apparel to all coun-
tries including China. The recovery in the US 
economy has given a boost to India’s tex-
tile and apparel exports. With a continuous 
growth in US economy, India’s textile and 
apparel export growth is expected to contin-
ue. India’s share in world trade in textile and 
clothing is estimated to be 4.95 per cent. 
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English Sectionخبرنامه

RIETER 2018 SALES CLIMB 11% TO
CHF 1,075 MILLION

During fiscal 2018, total sales 
of Rieter, a textile machin-
ery company, were CHF 

1,075.2 million, 11 per cent higher 
than CHF 965.6 million in the last 
fiscal. The company’s net liquidity 
also increased to CHF 150.3 mil-
lion over CHF 130.5 million in fiscal 
2017. However, the order intake 
was down 17 per cent year-on-year 
to CHF 868.8 million.
In the Asian countries excluding Chi-
na, India and Turkey, Rieter increased 
sales in the reporting year by 36 per cent to CHF 
433.9 million, of which Uzbekistan contributed 
CHF 144.1 million. In 2018, sales in China fell 
by 19 per cent to CHF 148.6 million. With the 
phasing out of the subsidy programme in the 
western province of Xinjiang, the demand for 
machinery declined. Sales in India fell by 16 per 
cent to CHF 146.2 million. In Turkey, Rieter has 
achieved sales of CHF 154.8 million in a difficult 
market environment, due to the introduction of 
the new ring and compact spinning machines. 
Sales in North and South America amounted to 
CHF 108.6 million
In the Europe region, Rieter increased sales 3 
per cent to CHF 47.3 million. Sales in the Africa 
region amounted to CHF 35.8 million.
The Machines & Systems business group has 
posted an order intake of CHF 468.3 million, a 
reduction of 30 per cent compared to the pre-
vious year. Demand in the new machinery busi-
ness was characterised by uncertainties in Asia 

and Turkey as well as the tense financing situa-
tion for emerging market customers. Both fac-
tors had a negative impact on the investment 
sentiment in the spinning industry. This was es-
pecially evident in the fourth quarter of 2018, 
which with an order intake of CHF 34.9 million 
was very weak in all regions.
In the Components segment, order intake was 
CHF 260.1 million, around 14 per cent above the 
previous year. Due to weaker macroeconomic 
conditions, order intake in the fourth quarter of 
2018 amounted to CHF 55.0 million which was 
lower than in the previous quarters. This decline 
can be attributed to a low propensity for invest-
ments by customers.
With an order intake of CHF 140.4 million, the Af-
ter Sales segment has recorded a year-on-year 
decline of 9 per cent. Order intake of CHF 29.1 
million in the fourth quarter of 2018 was lower 
than in the previous quarters. This is due in par-
ticular to the lower order intake for installation 
services for new Rieter machines.
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English Section

 UZBEKISTAN UNDERTAKES 
TEXTILE REFORMS 

Uzbekistan will deep-
en reforms in the tex-
tile industry to fully 

reprocess raw cotton domes-
tically and increase the ex-
port potential of the country. 
Stimulating measures will be 
provided for enterprises en-
gaged in exports of textile 
products.
Uzbekistan, the world’s sixth 
largest cotton producer, pro-
duced 2.3 million tons of raw 
cotton in 2018. Traditionally, 
cotton has been Uzbekistan’s 
most important cash crop. 

But in recent years the coun-
try has been taking serious 
steps to develop its textile in-
dustry to produce value-add-
ed products rather than ex-
porting raw cotton.
Uzbekistan’s textile exports 
were up 41.4 per cent in 2018 
from the previous year. The 
aim is to increase export vol-
umes of textile products to 
$7billion a year by 2025. New 
cotton textile companies will 
receive a number of benefits 
and preferences. These en-
terprises will promote effi-

cient and rational use of land, 
water and other resources, 
increase in yields and time-
ly harvesting of raw cotton, 
and also ensure its further 
in-depth processing and pro-
duction of products with high 
added value.
These production facilities 
will buy raw material directly 
from farms. So far there was 
no such mechanism for pur-
chasing raw materials first 
hand. The country exports 
cotton mainly to China, Ban-
gladesh, Korea and Russia. 

ITALIAN TEXTILE MACHINERY ORDERS 
DROP IN FOURTH QUARTER

The orders index for textile machinery for 
the period ranging from October to Decem-
ber 2018, as compiled by ACIMIT, the Asso-

ciation of Italian Textile Machinery Manufactur-
ers, fell compared to the same period for 2017. 
The index value stood at 101.9 points (basis: 2015 
=100). ACIMIT represents an industrial sector that 
comprises around 300 companies.
Orders gathered by Italian machinery builders were, 
thus, negative both in Italy and abroad. On the domes-
tic front, the index stood at an absolute value of 148 
points, that is, fully 12 per cent less than the same pe-
riod for October to December 2017. However, foreign 

markets were even further down at -16 per cent, with 
the index standing at an absolute value of 98.1 points, 
according to a press release by ACIMIT.
“The evolution of the domestic market reflects an over-
all sense of uncertainty that has accompanied the new 
national budget legislation, not to mention the com-
parison with a record fourth quarter for 2017. On for-
eign markets, our machinery manufacturers are having 
to face geopolitical situations that have considerably 
slowed investments. Turkey, Iran, and even China, all 
primary markets for our sector, have recorded a drop in 
demand for textile machinery, for a variety of reasons,” 
ACIMIT president Alessandro Zucchi said. 
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English Sectionخبرنامه

 GLOBAL TEXTILE AUXILIARY MARKET
ON A GROWTH PATH 

 WORLD PRODUCTION OF ALL FIBER RISES 
IN 2018, NATURAL FIBERS ON THE RISE 

The global textile auxiliaries market is set 
to get a boost with a surge in consump-
tion and production of textiles. Textile 

auxiliaries are used at various stages of textile 
processing like pre-treatment, printing, dying, 
and finishing. Textile auxiliaries increase the 
aesthetic appeal as well as the durability of tex-
tile products.
Textile auxiliaries are mainly used for architec-
tural and construction purposes like concrete 
reinforcement, insulation, and faced founda-
tion. The growth in infrastructure and urban-
ization on a rapid scale in Brazil, Russia, India, 
China, and South America is providing an advan-
tageous factor for the development of textile 

auxiliaries in the global market.
Demand for healthcare products like sanitary 
napkins and baby diapers are also fuelling the 
growth of the textile auxiliaries market in the 
world. However, factors like high cost of natu-
ral textile auxiliaries may hamper growth in the 
long run. Natural textiles are more expensive 
as compared to synthetic and this is because 
of the high cost of raw materials and limited 
availability in terms of natural auxiliaries. Man-
ufacturing and extraction of natural textile 
auxiliaries require trained workers with tech-
nical knowledge. Factors like these may affect 
the development of the textile auxiliaries mar-
ket in the long run.

World production of all fibers rose to 
111 million metric tons in 2018, a 
one- year increase of four million 

tons, and a rise over the past decade of 35 mil-
lion tons. Of the world total, natural fibers ac-
counted for 32 million tons in 2018, an increase 
of less than two million tons in 10 years. The 
share of natural fibers in world fiber production 
fell from 41 per cent in 2008 to less than 30 per 
cent in 2018.
World production of synthetic filament is 50 
million tons; of this polyester filament alone is 
about 45 million tons. Synthetic staple produc-
tion is 22 million tons, and production of cellu-

losic fibers is seven million tons.
Cotton production in 2017-18 is estimated 
at 26.72 million tons. World production of 
jute fell to less than three million tons be-
cause of poor weather in India and Bangla-
desh. Jute markets in Bangladesh and India 
showed increases in value and decreases in 
volumes during 2018. A decreased jute pro-
duction caused by poor weather means that 
consumption exceeds production, and stocks 
are being reduced. It is likely that prices could 
continue to increase during 2019. Production 
of wool fell in 2018. Wool production figures 
have been declining since 2000. 
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English Section

trades also expressed keen 
satisfaction with the run of 
the show: “Here at DOMO-
TEX 2019, we have once again 
succeeded in impressing a 
trade audience from Germa-
ny and abroad,” said Julian 
Utz, CEO of Uzin Utz, adding: 
“The show’s international fo-
cus gives us access to exactly 
the right potential customers.” 
As he pointed out, Uzin Utz is 
strongly focused on Asian and 
Arab-speaking markets. “So 
the strong turnout by custom-
ers from these regions is a real 
boon for us.”

The benefits of attending
DOMOTEX
Susanne Gerken, a Color & Trim 
designer at Volkswagen, came 
to DOMOTEX 2019 to catch 
the latest trends and check out 
innovative materials. As she 
pointed out, color trends and 
issues such as sustainability, 
recycling and new material life-
cycles are all equally applicable 
to the automotive industry, and 
her takeaway was much more 
than just new impressions: “At 
DOMOTEX I picked up several 
ideas I can use to great advan-
tage in my work.”
In contrast, business matters 
were the prime objective for 
Alex Hosseinnia, CEO of Dallas 

Rugs in Dallas, Colorado: “My 
line of work is all about buying 
and selling,” he said, adding that 
what he liked about DOMOTEX 
was the way it made it easy for 
him to meet up with suppliers, 
and that it was an ideal place to 
discover the latest trends and 
fashions, for example colors 
and patterns, that were “likely 
to be showing up in U.S. retail 
channels in the course of the 
next year or two.”

CREATE’N’CONNECT at
DOMOTEX 2019
The inspiring “Framing Trends” 
showcase in Hall 9 proved its 
worth. In its second year, it 
once again featured impres-
sive displays of innovative 
products by manufacturers, 
artists, designers and students. 
International architects, de-
signers, planners and influenc-
ers were particularly apprecia-
tive of “Framing Trends” as the 
beating heart of the event. The 
new showcase has proven to 
be highly effective at bringing 
visitors together and spawning 
lively interaction and business 
dialogue.
Digital tools for sales and mar-
keting in the floor covering in-
dustry
A key topic at the event in-
volved solutions for the digital 

presentation of carpets and 
floor coverings. The new digi-
tal solutions ran the gamut of 
VR and AR applications, includ-
ing visualization aids for every 
aspect of the marketing mix, 
plus innovative software which 
makes it easy for customers to 
discover and choose their fa-
vorite designs and collections 
while providing retailers with 
new options for digital product 
presentation and sales.

“A world of trends beneath 
your feet” – featured at this 
year’s DOMOTEX
- Flooring Spaces – Presen-
tations on the lead theme of 
CREATE’N’CONNECT
- Creative interaction and en-
vironmentally focused design 
projects
- Connected floor design as a 
source of inspiration for exhib-
itors
- Personalized products involv-
ing the topic of flooring
- From sustainability to emulat-
ing nature
- The latest innovations and 
flooring with tradition
- Inventive, time-saving and 
tradesman-friendly
- Glossy effects, the used look 
and geometric carpets
- Award-winning exhibits from 
the Carpet Design Awards 2019.

94

ک
شا

پو
 و 

ی
اج

س
ت ن

نع
ص

 
29

8 
ره

ـــا
شمـ

 ،9
8 

ین
رد

رو
/ف

97
د 

فن
س

ا



DOMOTEX 2019: AFTER SHOW REPORT

The latest edition of DO-
MOTEX – the world’s 
leading showcase for 

carpets and floor coverings 
(January 11 to 14) – has un-
derscored its reputation as the 
sector’s biggest and most im-
portant hub for business, inno-
vations and trends. Over 1,400 
exhibitors from more than 60 
nations came to Hannover to 
kick off a successful new year 
of business. With close to 90 
percent of all attendees having 
decision-making authority, the 
caliber of the show’s visitors re-
mained extremely high – a fact 
confirmed by exhibitors. Due to 
growing market concentration, 
DOMOTEX recorded a slight 
dip in attendance. According 
to the exhibition survey, the 
order situation of exhibitors 
remained constant, while the 
purchasing volume per visitor 
went up. About 70 percent of 
all DOMOTEX attendees once 
again came from abroad – a 
clear sign of the flagship fair’s 
international appeal. In terms 
of visitor backgrounds, atten-
dance was notably up on the 
part of wholesale and retail 
professionals. The figures also 

revealed an increase in atten-
dance by architects, interior 
designers and contract busi-
ness professionals.
“Thanks to its strong interna-
tional drawing power, DOMO-
TEX serves as the sector’s de-
finitive global marketplace. The 
positive and optimistic outlook 
on the 2019 business year that 
was tangible in the trade fair 
halls proves the success of this 
year’s exhibition,” said Dr. An-
dreas Gruchow, the Managing 
Board member in charge of DO-
MOTEX at Deutsche Messe.
“Manufacturers and custom-
ers as well as partners, archi-
tects and designers from all 
over the world come togeth-
er to network at DOMOTEX, 
spawning new business re-
lationships and collaborative 
opportunities previously not 
deemed possible,” remarked 
Sonia Wedell-Castellano, the 
new global director for DO-
MOTEX, adding: “That’s what 
this year’s theme of CRE-
ATE’N’CONNECT is all about.”

Upbeat mood among
exhibitors
Fabian Kölliker, Head of Market-

ing at the Swiss Krono Group, 
voiced early praise for the pro-
fessional nature of the event: 
“We are very satisfied with the 
number, quality and interna-
tionality of attendees. Even af-
ter day two of the fair, we are 
already extremely happy with 
our success so far.”
The Balta Group has remained 
faithful to DOMOTEX since the 
origin of the fair. As Marketing 
Director Geert Vanden Boss-
che reports: “The rug business 
is a global business and this is 
the best place to connect with 
people and customers from 
around the world. In only four 
days we can meet with a lot of 
customers, giving a good re-
turn on our investments.”
For Myriam Ragolle, Manag-
ing Director of Ragolle Rugs, 
DOMOTEX represents the ide-
al opportunity to present the 
new products to a worldwide 
audience within just a four-
day period: “It is impossible to 
achieve that by traveling. We 
can also make contacts with 
new customers from all over 
the world. This makes DOMO-
TEX unique.”
Exhibitors from the skilled 
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* Domotex 2019: After Show Report

- The latest edition of DOMOTEX – the world’s leading show-

case for carpets and floor coverings (January 11 to 14) – has 

underscored its reputation as the sector’s biggest and most 

important hub for business, innovations and trends. Over 

1,400 exhibitors from more than 60 nations came to Han-

nover to kick off a successful new year of business...page95

* World production of all fiber rises in 2018, natural 

fibers on the rise

- World production of all fibers rose to 111 million metric 

tons in 2018, a one- year increase of four million tons, and 

a rise over the past decade of 35 million tons. Of the world 

total, natural fibers accounted for 32 million tons in 2018, an 

increase of less than two million tons in 10 years...page93

* Global textile auxiliary market on a growth path

- The global textile auxiliaries market is set to get a boost 

with a surge in consumption and production of textiles. Tex-

tile auxiliaries are used at various stages of textile process-

ing like pre-treatment, printing, dying, and finishing. Textile 

auxiliaries increase the aesthetic appeal as well as the du-

rability of textile products...page93

* Uzbekistan undertakes textile reforms

- Uzbekistan will deepen reforms in the textile industry to 

fully reprocess raw cotton domestically and increase the 

export potential of the country. Stimulating measures will 

be provided for enterprises engaged in exports of textile 

productse...page92

* Italian textile machinery orders drop in fourth quarter

- The orders index for textile machinery for the period rang-

ing from October to December 2018, as compiled by ACIM-

IT, the Association of Italian Textile Machinery Manufactur-

ers, fell compared to the same period for 2017. The index 

value stood at 101.9 points (basis: 2015 =100). ACIMIT 

represents an industrial sector that comprises around 300 

companies...page92

* Rieter 2018 sales climb 11% to CHF 1,075 million

- During fiscal 2018, total sales of Rieter, a textile machinery 

company, were CHF 1,075.2 million, 11 per cent higher than 

CHF 965.6 million in the last fiscal. The company’s net li-

quidity also increased to CHF 150.3 million over CHF 130.5 

million in fiscal 2017. However, the order intake was down 

17 per cent year-on-year to CHF 868.8 million...page91

*  Global textile chemicals sector sees growing demand

- The global textile chemical market is growing at a CAGR 

of 3.4 per cent. Textile chemicals include products like coat-

ing and sizing chemicals, finishing agents, colorants and 

auxiliaries, surfactants, desizing agents, yarn lubricants 

and bleaching agents...Page90

*  India launches textile initiatives

- India is rolling out initiatives for the textile sector. One such 

is the India-specific apparel sizing which will help in tak-

ing policy decisions for the growth of the domestic industry. 

Embedded duties will be refunded fully and no tax will be 

imposed on exports...Page90
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