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نیمه اول سال ۱۳99 را در شرایطی پشت 
مدت،  این  در  متاسفانه  که  گذاشته ایم  سر 
ماراتن  و  بازارها  در  بی ثباتی  و  التهاب 
و  روز  همراه  قیمت ها،  افزایش  بی پایان 
کشور  اقتصاد  و  بوده  ایرانیان  همه  شب 
ثبات  و  آرامش  رنگ  روز  یک  برای  حتی 
سال های  در  اگر  است.  ندیده  خود  به  را 
یک  حتی  یا  ماه  چند  برای  الاقل  گذشته، 
سال فعاالن اقتصادی و عموم مردم شرایط 
می کردند،  تجربه  را  باثباتی  و  پایدار  نسبتا 
گویا  تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از  اما 
زمین و زمان دست به دست هم داده اند تا 
دیار  این  مردم  از  خاطر  آسودگی  و  آرامش 
مردم  از  جامعه  اقشار  همه  و  ببندد  رخت 
اقتصادی،  فعاالن  بزرگترین  تا  عامی گرفته 
و  قیمت ها  لحظه ای  رصد  با  را  خود  روز 
نگرانی از آینده ای نامعلوم به شب برسانند. 
سرمقاله  در  که  است  تاسف  بسی  جای 
دالر  نرخ  افزایش  از  ناگزیریم  شماره  هر 
صحبت  آن  برای  جدید  رکوردهای  ثبت  و 
می گوییم  خود  با  که  شرایطی  در  و  کنیم 
موعد  اما  نمی رود،  باالتر  عدد  این  از  دیگر 
کمال  در  و  برسد  دیگر  سرمقاله ای  نگارش 
نرخ جدید دالر  بیان  برای  باز هم  ناباوری، 
از عبارت »در لحظه نگارش این سرمقاله« 
یا  یک  که  خوانندگانی  تا  کنیم  استفاده 
می کنند،  مطالعه  را  سرمقاله  بعد  هفته  دو 
مورد  احیانا  را  قیمت ها  از  ما  بی اطالعی 
لحظه  در  اکنون  ندهند!!!  قرار  شماتت 
۲8 هزار  نگارش این سرمقاله، نرخ دالر از 
تومان گذشته و در آستانه ورود به ۲9 هزار 

که  زمانی  امیدواریم  است؛  بوده  تومان 
هستند،  مطالعه  مشغول  گرامی  خوانندگانی 
این نرخ کاهش پیدا کرده باشد و ماه آینده 
بنویسیم  را  بعدی  سرمقاله  می خواهیم  که 
تومان  هزار   ۳۰ از  دالر  نرخ  عبور  مورد  در 

نگوییم!!! سخن 
محترمی  مسئوالن  همان  متاسفانه 
 4۲۰۰ غیرواقعی  نرخ  اعالم  با  زمانی  که 
و  سوء استفاده  زمینه  دالر  برای  تومان 
رانت گسترده را برای عده ای خاص فراهم 
رفتن  باد  بر  سبب  خود  تصمیم  با  و  کرده 
ور  آن  از  اکنون  شدند،  کشور  ارزی  منابع 
چاره اندیشی  جای  به  و  افتاده اند  بام  پشت 
سیاسی  و  اقتصادی  تعامالت  بهبود  برای 
نرخ  کشور،  ارزی  درآمد  افزایش  و  دنیا  با 
باال  آزاد  بازار  نرخ  با  همگام  را  ارز  رسمی 
می برند تا به خیال خود )البته چنانچه واقعا 
سودجویی  از  مانع  باشند(  داشته  خیر  قصد 
با  عمال  اینکه  از  غافل  شوند  سودجویان 
ارزش  کشیدن  زیر  به  ضمن  خود  تصمیم 
را  قیمت ها  افزایش  ماراتن  ملی،  پول 
روال  به  را  شرایط  بازگرداندن  و  طوالنی تر 
که  همانطور  مطمئنا  می کنند.  دشوارتر  قبل 
تومان،  هزار   ۲۰ از  عبور  از  بعد  دالر  نرخ 
را  تومان  هزار   ۳۰ حدود  تا  قیمتی  فاصله 
روانی  مرز  از  اگر  کرد،  طی  طرفه العینی  به 
دیگر  آنگاه  کند،  عبور  نیز  تومان  هزار   ۳۰
متصور  آن  برای  سقفی  می توان  زحمت  به 
پول  برای  که  ارزشی  مختصر  همین  و  بود 
ملی کشور باقی مانده، از بین خواهد رفت.

از همان ابتدای امسال و در سرمقاله های 

تومان  ۱8 هزار  نرخ دالر حدود  گذشته که 
بود به این موضوع اشاره کردیم که کسری 
سربه فلک  جاری  سال  در  دولت  بودجه 
محدودیت  با  شدت  به  دولت  و  می کشد 
مسئله  همین  که  است  مواجه  ارزی  منابع 
فشار را بر نرخ ارز قطعا افزایش خواهد داد. 
اینجا  اما هرگز تصور نمی کردیم که کار به 
خود  به  را  ارقامی  چنین  دالر  نرخ  و  بکشد 
چشم انداز  هیچ  و  دید  متاسفانه  که  ببیند 
نیست؛  قابل تصور  آینده  برای  هم  روشنی 
به ویژه که دیگر حساسیت جامعه و فعاالن 
تغییر وضع موجود  به  آنها  امید  یا  اقتصادی 
تقریبا از بین رفته و حتی اخبار و وعده های 
به ظاهر مثبت مشابه آنچه که تحت عنوان 
از  یا »پیروزی ملت«  اقتصادی«  »گشایش 
یا  شد  مطرح  محترم  رئیس جمهور  زبان 
مبنی  مرکزی  بانک  کل  رئیس  تهدیدات 
می کنند،  زیان  قطعا  ارز  خریداران  اینکه  بر 
به  و  می گذارد  برجای  معکوس  تاثیرات 
شدن  بدتر  موجب  التهابات،  کاهش  جای 

می شود.  اوضاع 
روند  که  است  این  مهم  پرسش  اکنون 
قیمت ها  صعودی  سیر  و  فعلی  بی ثبات 
خواهد  ادامه  کجا  تا  مختلف  بازارهای  در 
قصد  زمانی  چه  کشور  مسئوالن  و  داشت 
روند  کنترل  برای  جدی  تدبیری  دارند 
آن  از  بیاندیشند؟  فعلی  افسارگسیخته 
مدیریت  امکان  و  توان  اساسا  آیا  مهم تر، 
شرایط فعلی را دارند یا اینکه اقتصاد کشور 

را به حال خود رها کردند؟ 
بودیم  شاهد  سال  ابتدایی  ماه های  در 

جمشید بصیری طهرانی

سرمقــاله

اقتصاد کشور چه زمانی رنگ آرامش را خواهد دید؟
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شخص  جمله  از  مختلف  مسئوالن  که 
برای  مردم  ترغیب  با  محترم،  رئیس جمهور 
پول های  بورس،  و  سرمایه  بازار  به  ورود 
را  بی اطالع  و  عامی  عمدتا  مردِم  بی زبان 
هم  ماه  دو  یکی  و  کشاندند  بازار  این  به 
بورس  اینکه  از  دولت  مستان  جیک جیک 
کشورهای  اکثر  بورس  خالف  بر  ایران 
بلند بود و از آن به  دنیا روند صعودی دارد 
یاد می کردند؛  تاریخی خود  دستاورد  عنوان 
رسید  پایان  به  نمایش  که  نپایید  دیری  اما 
که  بی اطالعی  مردم  پای  زیر  یکباره  به  و 
شده  صحنه  وارد  نمایش  اواخر  در  عمدتا 
بسیاری  سرمایه های  و  شد  خالی  بودند، 
که  اینجاست  جالب  رفت.  بین  از  مردم  از 
رشد  ساده اندیش  اقتصاددانان  از  عده ای 
بازارهای  رشد  اصلی  عامل  را  سرمایه  بازار 
 ... و  دالر  سکه،  مسکن،  همچون  موازی 
بودیم که در  اما در عمل شاهد  می دانستند 
سیر  کشور  بورس  که  دوماهی  حدود  مدت 
در  قیمت ها  رشد  باالترین  گرفت،  نزولی 
بازار دالر، سکه، مسکن و ... به ثبت رسید 
اقتصاددانان  برخی  جمله  از  همگان  بر  تا 
و  قیمت ها  رشد  عامل  که  گردد  آشکار 
خود  نه  کشور،  بر  حاکم  سنگین  تورم  این 
سفته بازانی  بلکه  آن،  رشد  و  سرمایه  بازار 
مشغول  کالن  سرمایه های  با  که  هستند 
بازارهای  در  گران نمایی  و  التهاب آفرینی 
و  قیمتی  تعادل های  زدن  برهم  و  مختلف 
فعاالن  و  مردم  روانی  امنیت  بردن  بین  از 
اقتصادی کشور می باشند. مسئوالن محترم 
خیلی  الحق واالنصاف  شرایط،  این  در  نیز 
و  کرده اند  بازی  را  تماشاچی  نقش  خوب 
نرخ  افزایش  مشابه  تصمیماتی  با  حتی 
یا  و  آزاد  بازار  نرخ  با  متناسب  ارز  رسمی 
اعطای مجوز به خودروسازان برای افزایش 
صورت  به  مدرن شان  محصوالت  قیمت 
بر وضع موجود  تاییدی  سه ماه یک بار، مهر 
گران  وقتی همه  معروف،  قول  به  و  زده اند 

نکنیم! ما  چرا  می کنند 
مشغول  که  فرهیختگانی  برای  مطمئنا 
اینجای  تا  و  هستند  سرمقاله  این  مطالعه 
پیش  سوال  این  بوده اند،  ما  همراه  نوشتار 
درست؛  صحبت ها  این  تمام  که  می آید 
این  به  پاسخ  در  چیست؟  شما  راهکار  پس 
کشور  قطعا  که  گفت  باید  احتمالی  پرسش 
در مقطع فعلی بیش از هرگونه مرثیه سرایی 
عملیاتی  و  فوری  راهکارهای  به  انتقاد،  و 
برای برون رفت از وضع موجود نیاز دارد اما 
رسیده  جایی  به  کار  امروز  نگارنده،  نظر  به 
می کردیم،  ذکر  قبال  که  راهکارهایی  که 
نیست  فعلی  مشکالت  حل  جوابگوی  دیگر 
دستمایه  می تواند  حتی  آنها  مجدد  طرح  و 
عام  و  خاص  مضحکه  را  ما  و  شده  خنده 
مثال  باید  دولت  بگوییم  اینکه  مثال  نماید! 
یارانه نقدی مردم را متناسب با جهش نرخ 
 ۵۰۰ و  هزار   4۵ الاقل  و  دهد  افزایش  ارز 
تومان را رند کرده و آن را 46 هزار تومان 
بکند! یا اینکه دولت برای تامین مواد اولیه 
ارزان تر  دالر  آنها  به  تولیدی  واحدهای 
چرخیده  آنها  واحد  چرخ  تا  دهد  تخصیص 
یک  جز  قطعا  نشوند!  بیکار  کارکنان شان  و 
و  خوانندگان  خنده  باعث  که  تلخ  شوخی 

بود.  نخواهد  آن شود،  شنوندگان 
کشور  وضعیت  که  علت العللی  به  باید  لذا 
همانا  که  پرداخت  رسانده  اینجا  به  را 
درآمدهای  کاهش  و  بین المللی  تحریم های 
که  مطالبی  از  یکی  در  است.  کشور  ارزی 
به  خواند  خواهید  مجله  آتی  صفحات  در 
ویتنام  کشور  که  شده  اشاره  موضوع  این 
بزرگترین  بین  در  دوم  جایگاه  به  توانسته 
جهان  در  آماده  پوشاک  صادرکنندگان 
نساجی  صادرات  دیگر،  مطلب  در  و  برسد 
اول  هفت ماهه  در  ازبکستان  پوشاک  و 
داشته  درصدی   ۱۱۲ رشد   ۲۰۲۰ سال 
سوال  این  فوق،  اخبار  شنیدن  با  است. 
از  کشور  دو  این  آیا  که  می رسد  ذهن  به 

مواهب  تولید،  تجهیزات  و  امکانات  نظر 
ما جلوتر هستند  از  انسانی  نیروی  و  طبیعی 
رشدی  چنین  به  کوتاهی  مدت  ظرف  که 
است  منفی  پاسخ  پیدا کرده اند؟ قطعا  دست 
مشابه  کشورهای  دیگر  و  آنها  تفاوت  اما 
در  ما  با کشور   ... و  بنگالدش  ترکیه،  نظیر 
نامحدود  تجاری  مراودات  برقراری  امکان 
سال ها  دلیل  به  ما  متاسفانه  که  دنیاست  با 
آن  از  تجاری،  محدودیت های  و  تحریم 

بی بهره ایم.
ماجرا  تمام  قطعا  شد  ذکر  که  آنچه  البته 
ناامیدی  و  یاس  باعث  نباید  و  نیست 
و  فعلی  روند  که  نیست  تردیدی  شود. 
و  تغییر  بروز  با  امروز  اقتصادی  التهابات 
با  بسا  چه  و  اقتصادی  و  سیاسی  تحوالت 
اتفاق  زود  یا  دیر  که  مثبت  سیگنال  یک 
بار  و  رسید  خواهد  پایان  به  افتاد،  خواهد 
در  کشور  اقتصاد  گرفتن  قرار  شاهد  دیگر 
عالوه  بود.  خواهیم  شکوفایی  و  رشد  مسیر 
خدادادی  و  طبیعی  مواهب  و  امکانات  بر 
است،  فراهم  کشورمان  در  وفور  به  که 
بسیار  صنعتی  و  تولیدی  ظرفیت های  امروز 
عظیمی که با سرمایه کارآفرینان و عاشقان 
تولید در جای جای ایران ساخته شده و از بد 
تا  هستند  آماده  مانده اند،  بالاستفاده  روزگار 
مدار  در  دیگر  بار  اقتصادی  اوضاع  بهبود  با 
تحصیلکرده  کار  نیروی  بگیرند؛  قرار  تولید 
با  متناسب  آماده اند  و همچنان جوان کشور 
زمین  قضا  از  که   - فعلی  عصر  مقتضیات 
تفاوت  نه چندان دور  گذشته  با  آسمان  تا 
شده  تولید  و  کار  عرصه  وارد   - کرده  پیدا 
و کشور را در مسیر پیشرفت قرار دهند. اگر 
»هرآنچه  که  نیچه  معروف  جمله  بخواهیم 
را مالک  قوی ترم می سازد«  نکشد،  مرا  که 
اتخاذ  با  بتوانیم  چنانچه  دهیم،  قرار  مبنا  و 
تدابیر الزم و مدبرانه، از برهه حساس فعلی 
کشور  آینده  قطعا  کنیم،  عبور  سالمت  به 

روشن خواهد بود. به امید آن روز.

سرمقــالهخبرنامه
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سخنگوی گمرک ایران با تشریح میزان تجارت پوشاک ایران گفت: 
پوشاک  انواع  تن   ۵۲۷ و  هزار   4 بر  بالغ  جاری  اول سال  ماهه   ۵ در 
به ارزش ۳۵ میلیون و ۱9۰ هزار و ۵۲ دالر از کشورمان به بیش از 
۲9 کشور جهان صادر شده و این در حالی است که کشورهای مقصد 
پوشاک ایران در سال گذشته، صرفا 4 کشور افغانستان، روسیه، عراق 

و یمن بوده است.
ایران،  تولید  پوشاک  افزود:  لطیفی  روح اله  سید  تابناک،  گزارش  به 
روسیه،  ازبکستان،  آذربایجان،  ارمنستان،  استرالیا،  کویت،  عراق،  به 
ژاپن،  کره،  آلمان،  قرقیزستان،  ترکمنستان،  پاکستان،  افغانستان، 
قطر،  کانادا،  ترکیه،  ایتالیا،  عاج،  ساحل  ونزوئال،  انگلستان،  امارات، 
دانمارک  و  اسپانیا  گرجستان،  پاکستان،  سوئیس،  نیجریه،  عمان، 
صادر شده است. دبیر شورای اطالع رسانی گمرک در خصوص میزان 
واردات پوشاک نیز عنوان کرد: اگرچه واردات تجاری پوشاک ممنوع 

کمتر  مشخص  زمان  مدت  این  در  پوشاک  واردات  میزان  ولی  است 
از ۲,۵ تن و به ارزش ۵۱4 هزار و 44۱ دالر بوده که غالبا به صورت 

مسافری یا پستی وارد کشور شده است.

ایران  نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت 
شهریور ۱۳99  مورخ ۲  یکشنبه  روز  جلسه  در 
مهندس  استعفای  درخواست  بررسی  ضمن 
بیماری و کسالت  دلیل  به  نیلفروش زاده  حسن 
لزوم  پیش آمده و نظر دکتر معالج در خصوص 
کاهش حجم کار اجرایی ایشان، ضمن سپاس و 
تقدیر ویژه از زحمات و تالش های صورت گرفته 
خود،  کتبی  رأی  با  ایشان،  دبیری  دوران  در 

مهندس سید جواد سجادی بیدگلی )عضو هیئت 
هیئت  تصدی  دوره  پایان  تا  را  انجمن(  مدیره 
مدیره به سمت دبیر کلی انجمن صنایع نساجی 
ایران انتخاب نمودند. بخشی از رزومه مهندس 

سجادی بیدگلی به این شرح است:
*مدیرعامل شرکت های فرش از سال ۱۳۷4 

تاکنون
*رئیس هیئت مدیره گروه نساجی اطمینان )از 

سال ۱۳8۰ تاکنون(
نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  *عضو 

ایران
صنایع  مدیران  انجمن  مدیره  هیئت  *عضو 

شعبه شهرستان آران و بیدگل
*عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی سلیمان 
ماشینی  فرش  تولید  )قطب  بیدگلی  صباحی 

کشور(
نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  *عضو 

اصفهان
*عضو خانه مدیران دانشگاه کاشان

*رئیس هیئت مدیره توانبخشی امیرالمومنین 
)ع( شهرستان آران و بیدگل

*موسس و عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی 
و  آران  ماشینی شهرستان  فرش  تولیدکنندگان 

بیدگل
* عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی کاشان.

صادرات پوشاک به ۳۵ میلیون دالر رسید

معرفی دبیرکل جدید انجمن صنایع نساجی ایران

مهندس سیدجواد سجادی بیدگلیمهندس حسن نیلفروش زاده
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افزایش  مورد  در  ماشینی  فرش های  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
موجب  صادرات  مسئله  گفت:  اخیر  ماه های  در  ماشینی  فرش  قیمت 
افزایش قیمت بسیاری از کاالها از جمله فرش شده است و متاسفانه 
باب صادرات به گونه ای باز شده که تولیدکنندگان را وسوسه می کند 
تا اجناس در داخل کشور را با دالر ۳۰ هزار تومانی به فروش برسانند. 
ناچیز  بسیار  خارجی  خریداران  برای  فرش  قیمت  افزایش  بنابراین 
محمدهادی  می شود.   داخلی  مشتریان  به  فشار  تحمیل  موجب  اما 
کمالیان در گفتگو با ایلنا ادامه داد: این موضوع در حالی اتفاق می افتد 
با  را  فرش  کارخانه ها  اکثر  نمی شود.  وارد  اقتصاد  چرخه  به  ارزی  که 
دالر ۲9 یا ۳۰ هزار تومان برای صادرکنندگان می فروشند و در واقع 
همین  تولیدکنندگان  اکنون  می رسد.  خریداران  به  آن  از  حاصل  سود 
رویه و قیمت گذاری را برای داخل کشور نیز در پیش گرفته اند و این 

افزایش قیمت فرش ماشینی شده است. موضوع، موجب 
شود  قطع  صادرات  اگر  اینکه  بیان  با  ماشینی  فرش  اتحادیه  رئیس 
تحریم   در  که  زمانی  افزود:  بود،  امیدوار  قیمت ها  کاهش  به  می توان 
برای  صادرات  البته  است؟  صادرات  به  لزومی  چه  می بریم  سر  به 
می شود  کشور  برای  ارزآوری  موجب  که  پتروشیمی  مانند  گروه های 

صدق  فرش  و  موادغذایی  مانند  کاالهایی  برای  اما  است  ضروری 
را  داخلی  قیمت  که  است  صادراتی  نوع  چه  این  اصال  نمی کند. 
درصد   ۱۰۰ تا   ۵۰ بین  قیمت ها  که  طوری  به  می کند؟  سرسام آور 
مدیریت  جز  به  تولید  امکانات  تمام  حاضر  حال  در  داشته اند.   افزایش 
به کشور های  فرش  به صادرات  اشاره  با  کمالیان  دارد.  وجود  مناسب 
و  آفریقا  از  ماشینی  فرش  هم اکنون  داشت:  اظهار  فارس  خلیج  حوزه 
تمام شده  قیمت  چون  دارد،  خریدار  فارش  خلیج  حاشیه  کشور های 

ناچیز است. آنها بسیار  برای 
اعالم  امروز  همین  اگر  کرد:  اضافه  ماشینی  فرش  اتحادیه  رئیس 
نزدیک  کنند صادرات ممنوع است، قیمت فرش نصف می شود، چون 
مدیریت  عدم  متاسفانه  می شود.  صادر  هم اکنون  آن  درصد   8۰ به 
تولیدات  اتفاقی شده و در صورتی که جلوی صادرات  به چنین  منجر 
داخلی گرفته شود وضعیت روبه بهبود می رود. در واقع در حال حاضر، 
اولیه آن  تولید داریم و مواد  مازاد  بازار کاذب است چون  قیمت ها در 
که  است  وارداتی  مواد  از  بخشی  البته  دارد  وجود  آینده  پایان سال  تا 
بر قیمت ها تاثیرگذار بوده اما نه به این شکل که منجر به قیمت های 

سرسام آور شود.

اعالم  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت،  معاون 
در  مستقر  تولیدی  واحدهای  مجموع  از  کرد: 
شهرک ها و نواحی صنعتی کشور 9 هزار و 8۰۰ 
واحد غیرفعال هستند که این تعداد حدود ۲۱ 
بهره برداری  به  تولیدی  واحدهای  کل  درصد 
سال  افزود:  صالحی نیا  محسن  است.  رسیده 
99 طبق برنامه ریزهای انجام  شده قرار است 
هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در کشور به چرخه 
 468 توانسته ایم  تاکنون  و  بازگردد  تولید 
واحدها  این  که  کنیم  احیاء  را  تولیدی  واحد 
فراهم  را  نفر  هزار   8 از  بیش  اشتغال  زمینه 
کرده است. وی درباره توسعه زیرساخت های 
توجه  با  امسال  داد:  ادامه  کشور  در  صنعتی 

محدودیت  به ویژه  داخلی  محدودیت های  به 
اجرای  مبتنی بر  برنامه های  عمرانی،  منابع  در 
تامین  هدف  با  مشارکتی  اقدامات  و  طرح ها 
زیرساخت های شهرک های صنعتی در دستور 

کار قرار گرفت.
صالحی نیا اضافه کرد: مقرر شد برنامه هایی 
اجرایی  نهادهای  با  در هماهنگی و همکاری 
منابع  و  بودجه  و  برنامه   سازمان  ذی ربط، 
معاون  شوند.  اجرا  ترکیبی  به طور  داخلی، 
کرد:  تاکید  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
واحدهای  از  بسیاری  مشکل  نقدینگی  تامین 
هماهنگی های  اساس  بر  است.  تولیدی 
بخشی  می توانند  واحدها  این  انجام شده، 

تسهیالت  دریافت  طریق  از  را  نقدینگی  از 
کنند. فراهم  بانکی 

صالحی نیا اضافه کرد: در حال  حاضر، سهم 
از دریافت  واحدهای تولیدی و صنعتی کشور 
تسهیالت بانکی حدود ۳۱ درصد است و نیاز 
بانکی  تسهیالت  از  بیشتری  سهم  که  است 
به حوزه تولید و صنعت کشور اختصاص داده 
تولید  به جایگاه  توجه  با  داد:  ادامه  شود. وی 
اینکه واحدهای  اقتصاد و اشتغال کشور و  در 
مواد  تامین  برای  نقدینگی  کمبود  با  تولیدی 
اولیه و تجهیزات روبه رو هستند، نیاز است که 
۳۱ درصد تسهیالت بانکی به حوزه صنعت به 

4۰ درصد افزایش پیدا کند.

افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت فرش ماشینی

راه اندازی مجدد ۲۱ درصد واحدهای صنعتی غیرفعال
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می دهد  نشان  ما  محاسبات  گفت:  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
بیشتر  دالر  میلیارد   ۱۰۰ همسایه  کشورهای  به  ما  صادرات  ظرفیت 
این  بیان  با  زادبوم  حمید  ایبِنا،  گزارش  به  است.  کنونی  میزان  از 
 ۲۵ حدود  همسایه  کشور   ۱۵ به  ما  صادرات  میزان  هم اکنون  که 

دالر  میلیارد  صد  حدود  تا  می توانیم  ما  افزود:  است  دالر  میلیارد 
کاالها  آن  در  ما  و  دارند  واردات  همسایه  کشورهای  که  اقالمی  در 
بیان  با  وی  دهیم.  افزایش  را  میزان صادرات  داریم  سابقه صادراتی 
می تواند  ما  صادراتی  هدف  کشور  پرظرفیت ترین  پاکستان،  که  این 
دو  و  یک  کشور  این  به  ما  رسمی  صادرات  هم اکنون  گفت:  باشد 
که  حالی  در  است  دالر  میلیارد  نیم  و  یک  تا  دالر  میلیارد  دهم 
ظرفیت صادراتی ما به پاکستان حدود ۱6 میلیارد دالر است؛ این در 
این  بازارهای  سمت  به  ما  صادرکنندگان  از  بسیاری  که  است  حالی 
پاکستان  از  بعد  توسعه تجارت گفت:  رئیس سازمان  نمی روند.  کشور 
کشورهای  دیگر  و  روسیه  افغانستان،  عراق،  ترکیه،  کشورهای 
این  به  ایرانی  کاالی  صادرات  برای  باالیی  ظرفیت های  از  همسایه 
کشورها برخوردارند. از این رو ما بر بازار این کشورها تمرکز کردیم 

باشد. راه رسمی  از  این کشورها  با  تجارت  توسعه  تا 

بازرگانی،  اتاق  صنعت  کمیسیون  رئیس 
رضوی  خراسان  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
بحث  در  مرکزی  بانک  عملکرد  به  اشاره  با 
این  عملکرد  کندی  گفت:  ارزی  تاییدیه 
برای  تولیدکنندگان  تا  شده  باعث  بانک 
گمرکات  در  که  خود  اولیه  مواد  به  ماه  چند 
به  نکنند.  پیدا  دسترسی  مانده،  متوقف 
غالمعلی  خبرنگاران،  باشگاه  گزارش 
با سازمان های صمت، توسعه  افزود:  رخصت 
نامه نگاری ها  و...   مرکزی  بانک  تجارت، 
است،  گرفته  انجام  متعددی  تماس های  و 
است،  باقی  خود  قوت  به  مذکور  گره  اما 
که  پوشاک  نظیر  متوسط  و  کوچک  صنایع 
مثابه  به  دولتی  حمایت های  و  یارانه ها  از 
نگاهی  با  باید  نمی گیرند،  بهره  بزرگ  صنایع 

شوند. نگریسته  متفاوت 
مشهد،  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو  این 

ادامه داد: از ابتدای سال 99، صنایع پوشاک 
گریبان  به  دست  سنگینی  رکود  با  نساجی  و 
توان  کوچک  عمدتا  صنایع  این  هستند. 
دشواری های  به  نظر  صادرات  برای  کافی 
نیز  آن ها  داخلی  بازار  و  نداشته  موجود 
افت  مردم،  خرید  قدرت  کاهش  دلیل  به 
حاضر  حال  در  است.  داشته  چشمگیری 
قرار  تعطیلی  آستانه  در  واحد ها  این  عمده 

این  به  ویژه  توجه  ما  درخواست  گرفته اند. 
متفاوت  حمایتی  سیاست های  اتخاذ  و  بخش 

برای آن است.
در  مرکـزی  بانـک  رویکـرد  از  رخصـت 
تعییـن سـهم ۳۰ درصـدی بـرای بنگاه های 
بهره گیـری  جهـت  تولیدی-صادراتـی 
خـود  صـادرات  از  حاصـل  ارزی  منابـع  از 
رویکـرد  فقـدان  کـرد:  بیـان  و  انتقـاد 
بخشـنامه ها،  ایـن  تدویـن  در  کارشناسـی 
بیـش از همـه واحد هـای مولـد صادراتـی را 
هـم  آن  می کنـد،  دچـار  زیـان  و  بـه ضـرر 
واحد هایـی کـه تـا بـه امـروز از حمایت های 
بهـره ای  دولتـی  ویـژه  و تسـهیالت  خـاص 
نداشـته اند، امـا بـرای یـک فعالیـت عـادی 
نیـز چالش هایـی جـدی را پیـش روی خـود 
بـه  نیـز  صادراتـی  بازار هـای  و  می بیننـد 

می رونـد. دسـت  از  سـادگی 

ظرفیت صادرات به همسایگان؛ ۱۲۵ میلیارد دالر

چراغ صنایع نساجی خراسان رضوی به سمت خاموشی می رود
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تاسیس  گفت:  صمت  وزارت  برنامه  و  طرح  معاون  شاتا،  گزارش  به 
شرکت سهامی عام پروژه و پذیره نویسی مردمی برای سرمایه گذاری در 
صنعت پوشاک را دنبال می کنیم. به گزارش شاتا، سعید زرندی در جلسه 
سیاست گذاری و برنامه ریزی برای هدایت نقدینگی موجود در جامعه به 
سوی طرح های مولد و توجیه پذیر صنعت پوشاک کشور از طریق تاسیس 
و  سرمایه  تشکیل  روند  تقویت  اهمیت  گفت:  عام پروژه  سهامی  شرکت 
سرمایه گذاری در مقیاس های بزرگ برای کشور بسیار حیاتی است. وی 
گفت: یکی از برنامه های مهم استفاده از منابع مردمی برای تامین مالی 
طرح ها و پروژه های بخش تولید است، در همین راستا براساس توافقات 

وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی مقرر شد چندین طرح و 
پروژه ملی توسط صنعتگران بزرگ در هر رشته پیشنهاد شوند و با اخذ 
مجوز از سازمان بورس نسبت به پذیره نویسی و تامین بخشی از نیاز مالی 
ایجاد  کرد:  تاکید  زرندی  شود.  اقدام  مردم  نقدینگی  طریق  از  طرح  آن 
سرمایه گذاری مشترک و تقویت برند ملی در صنعت پوشاک از اهداف این 
سیاست است. در این جلسه، انجمن صنایع پوشاک اعالم کرد در صورت 
حمایت دولت و تسهیل فرآیند اداری صدور مجوز تاسیس و پذیره نویسی، 
این صنعت عملیاتی و  ایجاد شرکت سهامی عام در  پیشنهادی و  طرح 

اجرایی خواهد شد.

بازرگانی  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان  نساجی  انجمن  رئیس  تبریز، 
در نشست شورای گفتگوی  آذربایجان شرقی 
آذربایجان شرقی  خصوصی  بخش  و  دولت 
واحدهای  اولیه  مواد  تامین  خصوص  در 
اشاره  با  کشور  پتروشیمی های  از  نساجی 
بزرگ،  واحد   ۵۰۰ حدود  که  نکته  این  به 
حوزه  در  استان  سطح  در  کوچک  و  متوسط 
نساجی فعال هستند که مواد اولیه خود را از 
داشت:  اظهار  می کنند،  تامین  پتروشیمی ها 

مصرف ساالنه این واحدها حدود یک میلیون 
در  اسکویی  پروینی  سیدحسن  است.  تن 
در  تولیدی  واحدهای  مشکل  رفع  خصوص 
به  توجه  با  شد:  یادآور  استان  نساجی  حوزه 
این  در  نفر  هزار   ۲۰ حدود  که  نکته  این 
سایت های  ساماندهی  هستند،  فعال  واحدها 
انجام می دهند، شفاف سازی  که ثبت سفارش 
قیمت  کاهش  منظور  به  پلیمر  بورس  در 
تمام شده در راستای حمایت از تولیدکننده را 
از جمله اقدامات دولت در سطح ملی خواند.

فعاالن  از  حمایت  برای  پروینی اسکویی 
پیشنهاد  نساجی  صنعت  زمینه  در  استانی 
برخی  مثل  استان  در  صمت  سازمان  داد: 
حمایت  منظور  به  و  کشور  دیگر  استان های 
از واحدهای کوچک و متوسط استان مدیریت 
نیاز  تامین  برای  بورس  از  پلیمری  مواد  ثبت 
واحدهای استان را بر عهده گرفته و از طریق 
»تعاونی تامین نیاز« مواد مورد نیاز واحدها را 
با هدف کاهش بروکراسی های زائد اداری در 

اختیار واحدهای نساجی قرار دهد.

توقـف  از  پوشـاک  صـادرات  و  تولیـد  اتحادیـه  رئیـس  نایـب 
تخصیـص ارز نیمـا بـا منشـأ بانـک مرکـزی بـه واردات مـواد اولیـه 
)اولویـت ۲۲( خبـر داد. مجیـد نامـی در گفتگـو با خبرگـزاری فارس 
اظهـار کـرد: در بخشـنامه ای کـه اخیـرا از سـوی بانـک مرکـزی به 
بخـش  ارزی بانک هـا ابـالغ شـده اسـت، اعـالم شـده کـه ارز نیمـا 
بـا منشـأ بانـک مرکـزی فقـط بابـت واردات کاالهـای اولویـت ۲۱ 

یعنـی غـذا و دارو اختصـاص یابـد و تخصیـص این ارز بـه کاالهای 
می شـود،  شـامل  نیـز  را  کارخانه هـا  اولیـه  مـواد  کـه   ۲۲ اولویـت 
متوقـف شـده اسـت. او ادامـه داد: بـر ایـن اسـاس، صنعتگـران باید 
ارز مـورد نیـاز خـود را از صادرکننـدگان بـا نـرخ توافقی تامیـن کنند 
کـه البتـه ایـن ارز نیـز قیمـت ثابتـی نـدارد و معموال نـرخ آن باالتر 

از نـرخ سـامانه نیمـا اسـت.

پذیره نویسی مردمی برای سرمایه گذاری در صنعت پوشاک

اشتغال ۲۰ هزار نفر در ۵۰۰ واحد نساجی آذربایجان شرقی

توقف تخصیص ارز نیما به مواد اولیه صنایع

خبرنامهخبرنامه
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خبرنامه

با  کار  وزارت  اشتغال  معاونت  اعالم  برابر 
روستایی  اشتغال  تسهیالت  و  منابع  پرداخت 
به 6۵۰۰ طرح در رسته پوشاک، بیش از ۱۲ 
هزار شغل جدید در این بخش به وجود آمده 
و  اشتغال  از  حمایت  ایسنا،  گزارش  به  است. 
جمله  از  روستایی،  مناطق  در  پوشاک  تولید 
راستای  در  کار  وزارت  موثر  برنامه های 
تمام شده  قیمت  پایدار، کاهش  اشتغال  توسعه 
کار  نیروهای  تربیت  و  تولیدی  محصوالت 

ماهر و تحصیلکرده در نقاط روستایی است.
توسعه  از  حمایت  قانون  اجرایی  آیین نامه 
و  روستایی  مناطق  در  پایدار  اشتغال  ایجاد  و 
توسعه  صندوق  منابع  از  استفاده  با  عشایری 
راستا  این  در  و  ابالغ   ۱۳96 سال  آبان  ملی 
اجرای  در  کار  وزارت  وظایف  و  تکالیف 
آیین نامه اشتغال روستایی تدوین شد. براساس 
این آیین نامه، بخش های کشاورزی، صنعت و 
خدمات رسته های اولویت دار در برنامه توسعه 
اشتغال روستایی و عشایری به شمار می روند 
که دورنمای اهداف پیش بینی شده برای رونق 
بازار کار و کاهش نرخ بیکاری در جامعه هدف 

خود را ترسیم کرده اند.
بخش  در  اولویت دار  رسته های  از  یکی 

مذکور،  قانون  اجرایی  آیین نامه  و  صنعت 
کشور  نیاز  و  تولید  کمبود  است.  پوشاک 
دو  از  بیش  ساالنه  تا  شده  باعث  پوشاک  به 
میلیارد دالر صرف واردات پوشاک به شکل 
ملی  طرح  مدیر  تازیکی  رضا  شود.  قاچاق 
باره می گوید: در  این  تکاپوی وزارت کار در 
استاندارد  کشور  پوشاک  صنعت  حاضر  حال 
آنالین  فروش  از  اعظمی  بخش  نیست؛ 
شده  مشکل  دچار  کشور  کفش  و  پوشاک 
وجود  استانداردسازی  برای  هم  مرکزی  و 
پوشاک  استانداردسازی  ندارد در صورتی که 
به  اشاره  با  وی  است.  مهمی  بسیار  مقوله 
کشور  به  پوشاک  دالری  میلیارد   ۲.۵ قاچاق 
که  می دهد  نشان  پوشاک  قاچاق  می گوید: 
دارد  را  قاچاق  پوشاک  کشش  داخلی،  بازار 
پوشش  را  آن  نمی تواند  داخلی  تولید  چون 
دهد. از طرفی قیمت و کیفیت پوشاک قاچاق 
هرچه  و  است  قابل رقابت  داخلی  پوشاک  با 
مصرف کننده  باشد  گران  داخلی  پوشاک 
تمایل  خارجی  و  وارداتی  پوشاک  سمت  به 

می دهد. نشان 
شفافیت  سامانه  از  به دست آمده  آمار  مطابق 
 6۵۷۲ اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 

میلیارد   ۳8۳۰ پوشاک،  گروه  زیر  در  طرح 
قانون  در  پیش بینی شده  تسهیالت  از  ریال 
در  پایدار  اشتغال  ایجاد  و  توسعه  از  حمایت 
منابع  از محل  را  مناطق روستایی و عشایری 
اختصاص یافته صندوق توسعه ملی و مؤسسات 
این  تخصیص  با  که  کرده اند  دریافت  عامل 
اعتبار، برای ۱۲ هزار و ۳8۰ نفر اشتغال زایی 
جدید در این بخش وجود آمده است. بر اساس 
آمارها، استان کرمانشاه با ۱8 درصد بیشترین 
را  قانون  این  تسهیالت  مبلغ  دریافت  سهم 
تهران،  استان های  و  داده  اختصاص  خود  به 
آذربایجان غربی،  آذربایجان شرقی،  همدان، 
و  سیستان  بختیاری،  و  چهارمحال  مازندران، 
بلوچستان، خوزستان، سمنان، فارس، خراسان 
رضوی و خراسان شمالی در رده های بعد قرار 

دارند.
طرح  اهداف  تحقق  راستای  در  کار  وزارت 
حمایتی  تسهیالت  پرداخت  روستایی  اشتغال 
تولید  افزایش  هدف  با  را  پوشاک  رسته  به 
جلوگیری  پایدار،  اشتغال  ایجاد  و  پوشاک 
تولید  کشور،  داخل  به  پوشاک  قاچاق  از 
به  وابستگی  کاهش  و  کیفیت  با  اولیه  مواد 
برندهای  سهم  کاهش  خارجی،  اولیه  مواد 
داخلی،  بازارهای  سهم  افزایش  و  خارجی 
صادرات  برای  کیفیت  با  محصوالت  ایجاد 
تولیدی  کارخانجات  نوسازی  و  بازسازی  و 

نساجی در دستور کار قرار داده است.
مناطق  در  پوشاک  تولید  ایسنا،  گزارش  به 
کاهش  پایدار،  اشتغال  ایجاد  روستایی، ضمن 
رقابت پذیری  و  محصوالت  تمام شده  قیمت 
و  ماهر  کار  نیروی  تربیت  بستر  بیشتر، 
نقاط  تمام  در  تحصیلکرده  و  متخصص 
تشویق  موجب  و  کرده  فراهم  را  روستایی 

ساکنین روستا به ماندگاری می شود.

جلوگیری از قاچاق پوشاک با ایجاد اشتغال پایدار روستایی
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خبرنامهخبرنامه

تازه ترین داده های منتشر شده از سوی مرکز آمار 
ایران نشان می دهد: نرخ تورم نقطه ای در شهریورماه 
یعنی  است؛  رسیده  درصد   ۳4.4 عدد  به   ۱۳99
خانوارهای کشور به طور میانگین ۳4.4 درصد بیشتر 
از شهریور ۱۳98 برای خرید یک »مجموعه کاالها 
این  اساس  بر  کرده اند.  هزینه  یکسان«  خدمات  و 
آمارها، نرخ تورم نقطه ای شهریورماه ۱۳99 در مقایسه 
نرخ  است.  یافته  افزایش  درصد  واحد  قبل 4  ماه  با 
تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« با افزایش ۵.۵ واحد درصدی به ۳۱.۵ درصد 
و گروه »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« با افزایش 
۳.۳ واحد درصدی به ۳۵.9 درصد رسیده است. این 
در حالی است که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای 
شهری ۳4.۵ درصد است که نسبت به ماه قبل ۳.9 
این نرخ  افزایش داشته است. همچنین  واحد درصد 
برای خانوارهای روستایی ۳4.۱ درصد بوده که نسبت 

به ماه قبل 4.۵ واحد درصد افزایش داشته است.

کشور خانوارهای  ماهانه  تورم  افزایش 
عدد  تغییر  درصد  ماهانه،  تورم  نرخ  از  منظور 
شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم 

که  رسیده  درصد   ۳.6 به   ۱۳99 شهریور  ماهانه 
در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل، ۰.۱ واحد 
برای  ماهانه  تورم  است.  داشته  افزایش  درصد 
و  آشامیدنی ها  »خوراکی ها،  عمده  گروه های 
خدمات«  و  غیرخوراکی  »کاالهای  و  دخانیات« 
است.  بوده  درصد   ۳.9 و  درصد   ۳.۰ ترتیب  به 
برای  ماهانه  تورم  نرخ  که  است  حالی  در  این 
خانوارهای شهری ۳.6 درصد است که نسبت به 
است.  داشته  افزایش  درصد  واحد   ۰.۱ قبل،  ماه 
همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۳.۵ 
درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۳ واحد درصد 

افزایش داشته است.

کشور خانوارهای  ساالنه  تورم  افزایش 
تغییر  درصد  ساالنه،  تورم  نرخ  از  منظور 
سال  یک  در  قیمت  شاخص  اعداد  میانگین 
قبل  دوره مشابه  به  نسبت  ماه جاری،  به  منتهی 
 ۱۳99 تورم ساالنه شهریورماه  نرخ  از آن است. 
که  رسیده  درصد   ۲6 به  کشور  خانوارهای  برای 
واحد   ۰.۲ قبل،  ماه  در  اطالع  همین  به  نسبت 
درصد افزایش نشان می دهد. همچنین نرخ تورم 
به  روستایی  و  شهری  خانوارهای  برای  ساالنه 
ترتیب ۲6,۱ درصد و ۲۵.4 درصد است که برای 
و  افزایش  درصد  واحد   ۰.۲ شهری  خانوارهای 
برای خانوارهای روستایی بدون تغییر بوده است.

تورم ساالنه منتهی به شهریور ۲6 درصد اعالم شد

جناب آقای مهندس سیدجواد سجادی بیدگلی
عضو محترم هیئت مدیره انجمن نساجی استان اصفهان، میز نساجی کشور و فرزند شایسته خط کویر

با سالم و عرض تحیت، در کمال مسرت انتخاب شایسته حضرتعالی را به عنوان دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران تبریک عرض می نماییم. 
بی شک رشد و توسعه اقتصادی ایران سرافراز، مدیون تالش های گسترده کارآفرینان، مدیران، تولیدکنندگان و سرمایه گذارانی بوده است که با 

طیب خاطر تمامی تجربیات و تخصص گرانبهای خویش را جهت اعتال و سربلندی میهن خود به کار برده اند.
خرسندیم که بار دیگر جنابعالی را در جایگاهی واالتر برای خدمت به این سرزمین می بینیم. این انتخاب فرصت مغتنمی است که با درایت جنابعالی 
و در سایه مساعی مشترک اعضای محترم هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران بیش از گذشته شاهد ارتقای جایگاه این بخش در افزایش سهم 

تولید ایرانی در بازارهای بین المللی و داخلی و در نتیجه بهبود فضای کسب وکار باشیم.
امید است با استعانت از خداوند متعال و با اهتمام و حسن تدبیر همچون گذشته منشأ خدمات خیر و سازنده ای برای فعاالن عرصه صنعت نساجی 

ایران اسالمی هم بوده و تجارب ارزشمندتان راهگشای امور قرار گیرد.

دبیر انجمن صنایع نساجی استان اصفهان، مظفر چلمقانی
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دیدگــاه

قدمت ماشین آالت؛ 
مانع توسعه صنعت نساجی

گروه  مدیرعامل  شیبانی  علیمردان  دکتر 
صنعتی موکت همدان و عضو هیئت مدیره 

انجمن صنایع نساجی ایران 

صنعتی  شکوفایی  و  رشد  در  تعیین کننده ای  نقش  نساجی  صنعت 
کشورها دارد و یکی از راه های رشد سریع کشورها به شمار می رود. از 
اشتغال زایی  به  می توان  نساجی  صنعت  خاص  ویژگی های  مهم ترین 
قابل توجه آن، بی نیازی از سرمایه گذاری زیاد و ارزش افزوده مناسب 
دارد و  ۱۰۰ سال قدمت  از  ایران صنعت نساجی بیش  اشاره کرد. در 
اکنون بیش از 9۵ درصد این صنعت در اختیار بخش خصوصی است 

که از مزایای خاص آن به شمار می رود.
صنعت نساجی با داشتن حدود 4۰۰ هزار نیرویی که به طور مستقیم 
اشتغال کنونی کشور  ۱۲ درصد  به کار هستند،  این صنعت مشغول  در 
را با حدود ۱۰ هزار واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری در اختیار 
نساجی و صنایع  از صنعت  باید  آن گونه که  تفاسیر،  این  با  همه  دارد. 
هیات مدیره  عضو  به گفته  است.  نشده  الزم  حمایت  آن  به  وابسته 
انجمن صنایع نساجی ایران و مدیرعامل گروه صنعتی موکت همدان، 
نساجی  صنایع  به  مربوط  کشور  صنعتی  تولیدی  بنگاه های  درصد   ۱۱

است.

۵ درصد سرمایه گذاری صنعتی کشور در صنعت نساجی
کل  درصد   ۵ حدود  اینکه  به  اشاره  با  شیبانی«  »علیمردان 
دارد،  تعلق  نساجی  صنعت  به  کشور  در  شده  انجام  سرمایه گذاری 
می گوید: صنعت نساجی در میزان اشتغال پذیری و سرمایه گذاری قابل 
نیست؛  پتروشیمی  و  خودروسازی  فوالد،  همچون  صنایعی  با  مقایسه 
در  سرمایه گذاری  برای  که  دالری  میلیون   ۲۰۰ حدود  با  نمونه  برای 
است، می توان حداقل  نیاز  مورد  پتروشیمی  یا  واحد خودروسازی  یک 
نفر  صدها  آنها  از  هرکدام  در  که  کرد  ایجاد  نساجی  کارخانه   ۱۰۰

به کار خواهند شد. مشغول 
شدید  کمبود  از  امروز  کشور  نساجی  صنعت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
نقدینگی، به روز نبودن ماشین آالت، کمبود مواد اولیه و افزایش روزانه 
قیمت آنها و به تبع آن باال رفتن هزینه ها رنج می برد، تصریح می کند: 
مشخص  و  می یابد  افزایش  دالر  قیمت  اساس  بر  هزینه ها  متاسفانه 
نیست چرا با باال رفتن نرخ دالر باید بر قیمت مواد پتروشیمی داخلی 

اولیه این صنعت است، افزوده شود. که به نوعی تامین کننده مواد 
اینکه  از  انتقاد  با  ایران  نساجی  صنایع  انجمن  هیات مدیره  عضو 
سرمایه گذاری های  و  فعالیت ها  در  باید  که  آن گونه  کشور  بانک های 
تولیدی  واحد  هیچ  می کند:  اظهار  ندارند،  رویکرد صنعت محوری  خود 
و  بایستد  خود  پای  روی  نمی تواند  بانک ها  حمایت  بدون  صنعتی  و 
بی شک هیچ بانکی نیز نخواهد توانست بدون مشتریان صنعتی موفق 

باشد.

قوانین و آیین نامه های داخلی، دست وپاگیر صنعت و تولید
دست   دستورالعمل های  و  آیین نامه ها  قوانین،  از  گالیه  به  شیبانی 
توضیح  و  می پردازد  تولید  راه  سر  بر  داخلی  موانع  به عنوان  پاگیر  و 
می دهد: دولت باید در عین  حالی  که نظارت و کنترل خود را بر بازار، 
خصوصی  بخش  به  اعتماد  با  را  توسعه  مسیر  دارد،  تولید  و  صنایع 
و  بخشنامه ها  آیین نامه ها،  با  اینکه  نه  کند  هموار  آنها  فعالیت  برای 
درحال  به سختی  که  را  نساجی  صنعت  خسته  کامیون  دستورالعمل ها، 
چراکه  کند؛  سنگین تر  است  تولید  صعب العبور  سرباالیی  از  رفتن  باال 
نه تنها  آن  بازگشت  بایستد،  خود  کند  ولو  حرکت  از  کامیون  این  اگر 
مردم  به  بلکه  کرد،  خواهد  ایجاد  آزاردهنده ای  مهیب  بسیار  صدای 
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دیدگاهخبرنامه

کارخانه  یک  تعطیلی  اینکه  بیان  با  وی  می کند.  وارد  لطمه  کشور  و 
نفر  هزار  چندین  غیرمستقیم  و  نفر  چندصد  مستقیم  بیکاری  به  منجر 
می شود، می گوید: اگر سوله های روشن تولید، خاموش شوند چه کسی 

باشد؟ بیکاران  لشکر  پاسخگوی  می تواند 
برخورد جدی  متخلف  واحدهای  با  باید  دولت  اینکه  بیان  با  شیبانی 
با واحدهای تولیدی بر اساس  نباید برخورد دولت  کند، تاکید می کند: 
خالف یک یا چند واحد متخلف باشد که برخی از آنها پسوند خصولتی 
کشور  و  واقعی  بخش خصوصی  آسیب  موجب  زیرا  می کشند،  یدک  را 
واحد  یک  تخلف  به دلیل  دولت  پیش  چندی  نمونه  برای  می شود؛ 
بسیار  بخش خصوصی  برای  را  داخلی   LC از  استفاده  غیرخصوصی، 

محدود و غیرممکن کرد.

کاهش دهنده  نساجی،  فرسوده صنعت  ماشین آالت 
ایرانی تولیدکنندگان  رقابت  قدرت 

کارافتادگی  از  و  فرسودگی  همدان  موکت  صنعتی  گروه  مدیرعامل 
ماشین آالت صنعت نساجی و صنایع وابسته به آن را از دیگر مشکالت 
موجود به دلیل اعمال تحریم ها بیان می کند و توضیح می دهد: تحریم 
ممکن  به دلیل  ماشین آالت  واردات  برای  آن  از  ناشی  مشکالت  و 
نداشتن  رغبت  و  نرخ دالر  افزایش  اعتبار،  ارز، گشایش  مبادله  نبودن 
و  مشکالت  ایران،  به  دستگاه ها  فروش  به  اروپایی  تولیدکنندگان 
در  شیبانی  کرد.  تحمیل  کشور  صنعت  به  را  زیادی  محدودیت های 
همه  باوجود  ایران  توانمند  جوانان  بااین حال  کرد:  تاکید  عین  حال 
از  قسمتی  ساخت  در  را  صنعتی  خودکفایی  مشکالت،  و  کاستی ها 

کردند. ایجاد  ماشین آالت 
تکنولوژی  این  کرد  فراموش  نباید  اینکه  بر  تاکید  با  وی  بااین حال 
وارداتی است، می گوید: اگر در صنعت به روز نشویم از مباحث توسعه 
پیش بحث صرفه جویی  ۲۵ سال  نمونه  برای  دور خواهیم شد؛  پایدار 
در انرژی و سرعت تولید مطرح نبود، اما امروز ماشین آالت کم مصرف 
ماشین آالت  شیبانی،  به گفته  می شوند.  تولید  باال  بسیار  سرعت  با  و 
قیمت  روی  نتیجه  در  و  می دهد  افزایش  را  تولید  هزینه های  فرسوده 
تولیدکنندگان  از  را  رقابت  قدرت  و  می گذارد  تاثیر  محصول  نهایی 

می گیرد. ایرانی 
نتوانیم  دیگر  شاید  اینکه  پیش بینی  با  موجود  شرایط  اساس  بر  وی 
کنیم،  وارد  را  تولید  نیاز خطوط  مورد  روز  ماشین آالت  اروپا  از  به راحتی 
باید بیشتر به سمت تولیدات داخلی برویم که الزمه آن  اضافه می کند: 
آموزش درست، در اختیار گذاشتن سرمایه، امکانات و فضای مناسب به 
همفکری  و  همکاری  امر  این  تحقق  البته  است؛  کشور  جوان  نخبگان 

بیشتر صنعت و دانشگاه و حمایت کامل هیات حاکمه کشور را می طلبد.

در  موکت  انواع  مترمربع  میلیون   ۱۰ حدود  ساالنه  تولید 
همدان موکت 

به  وابسته  صنایع  از  یکی  به عنوان  همدان  موکت  صنعتی  گروه  اما 
گذر  با  توانسته  که  است  تولیدی  واحدهای  جمله  از  نساجی،  صنعت 
بماند.  ماندگار  تولید  عرصه  در  تاکنون  فراوان،  فرودهای  و  فراز  از 
احداث  با  را  خود  فعالیت   ۱۳6۳ سال  که  تولیدی  صنعتی  واحد  این 
همدان  بوعلی  صنعتی  شهرک  در  مترمربعی  هزار   ۲۳ کارخانه ای 
الیاف سازی  انواع موکت،  با سه خط تولیدی  امروز  شروع کرده است، 
و  ژئوتکستایل  و  صنعتی  الیه های  همچنین  و  شیمیایی  تولیدات  و 
رزین های مختلف صنعتی به کار خود ادامه می دهد. این گروه صنعتی 
از  و  می کند  تولید  را  موکت  انواع  مترمربع  میلیون   ۱۰ حدود  ساالنه 
طریق نمایندگان خود در کشور به دست مصرف کننده نهایی می رساند.

راهکارهای  از  دانشگاه،  و  صنعت  بین  ارتباط  برقراری 
همدان موکت  مدیریتی 

اشاره  با  دشوار  شرایط  در  شرکت  این  ماندگاری  دلیل  درباره  وی 
و  تکنسین ها  مدیران،  از  متشکل  تخصصی  کارگروه های  داشتن  به 
کارگران کارخانه، توضیح می دهد: با تشدید تحریم ها و دشوارتر شدن 
شرایط و امکان پذیر نبودن واردات، 9۰ درصد طرح های توسعه موکت 
تخصصی  کارگروه های  در  صنعتی  گروه  این  نیروهای  توسط  همدان 
دانشگاه های  با  همچنین  رسید؛  سرانجام  به  کارخانه  فکر  اتاق  و 
توانسته ایم  و  کرده  برقرار  نزدیکی  بسیار  ارتباط  کشور  صنعتی 
کنیم.  برطرف  آنها  راهکارهای  کمک  با  را  خود  مشکالت  از  بسیاری 
بااین حال مدیرعامل گروه صنعتی موکت همدان بر این باور است که 
نجات  خارجی  تحریم های  از  را  خود  می توانند  به نوعی  تولیدکنندگان 

آزارشان می دهد. بیشتر  داخلی  تحریم های  درحالی که  بدهند 

تحریم های داخلی مانع پرچالش فعالیت های تولیدکنندگان
داخلی  دست وپاگیر  آیین نامه های  و  مصوبه ها  قوانین،  بیشتر  شیبانی 
آنها  از  سرپیچی  که  می کند  بیان  داخلی  تحریم های  بارز  نمود  را 
محصول  واردات  برای  ما  نمونه  برای  می دهد:  ادامه  وی  خطاست. 
مصرفی خط تولید منوفیالمنت  مورد استفاده در دستگاه ولور، به دلیل 
مشکل  به  ایران  گمرک  با  مطالعه نشده ای  دستورالعمل های  چنین 
از  را  محصول  این  به راحتی  تحریم ها،  اعمال  از  پیش  تا  خورده ایم؛ 
ناچار شدیم  تحریم  به دلیل  اخیر  در سفارش  اما  وارد می کردیم،  اروپا 
یک  از  بیش  اینکه  بیان  با  وی  کنیم.  وارد  را  آن  ترکیه  طریق  از 
اظهار  است،  مانده  گمرک  در  شده  خریداری  محصول  این  است  ماه 
می کند: ما برای واردات منوفیالمنت ها از هیچ ارز دولتی و تسهیالت 
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چنین  اتخاذ  هنگام  تصمیم گیران  کاش  نکرده ایم؛  استفاده  بانکی 
تولیدی  خطوط  توقف  فکر  به  بیشتر  بازدارنده ای  دستورالعمل های 

باشند. پرسنل شاغل  بیکاری  و  کارخانه ها 

روش توزیع مواد اولیه پتروشیمی، مشکل دیگر واحدهای 
نساجی و موکت سازی

شیبانی همچنین با یادآوری اینکه در گذشته بیشتر مواد مورد نیاز را 
وارد می کردند، تصریح می کند: پس از فعال شدن پتروشیمی ها اکنون 
اما  می شود،  تامین  داخل  تولیدات  از  واحدها  اولیه  مواد  همه  تقریبا 
نحوه توزیع این مواد برای تولیدکنندگان داخلی مشکل ساز شده است. 
خام فروشی  اینکه  بر  تاکید  با  همدان  موکت  صنعتی  گروه  مدیرعامل 
ارزش  با  را  نهایی  تولید محصول  و  فرآوری  توان  درحالی که  مواد  این 
است،  فاجعه  و  اشتباه  اقدامی  داریم  کشور  در  بیشتر  بسیار  افزوده ای 
اضافه می کند: با تشدید تحریم ها، صادرات موادخام برای پتروشیمی ها 
دشوار شد و در نتیجه این روزها دست تولیدکنندگان داخلی به این مواد 
برای  ما  پایین دستی  صنایع  که  اینجاست  اصلی  مشکل  اما  می رسد؛ 
خرید این مواد اولیه از بورس به دلیل عرضه کم، قطره چکانی و روش 
توزیع نادرست، به ناچار بین ۳۰ تا 6۰ درصد با یکدیگر رقابت می کنند.

شیبانی با طرح این پرسش که چرا باید برای محصول تولید داخلی 
با  پتروشیمی ها  می گوید:  باشد،  داشته  وجود  رقابت  درصد   6۰ تا   ۳۰
در  و  تقاضا  افزایش  در  سعی  خود  محصوالت  قطره چکانی  عرضه 
نتیجه افزایش رقابت دارند؛ درحالی که این نوع رقابت در بورس سالم 

نیست و کاش برای رقابت در بورس سقف تعیین می شد.

صادرات نیازمند انجام کار فرهنگی و ابزار بانکی است
مدیرعامل گروه صنعتی موکت همدان در بخش دیگری از گفت وگو به 
مقوله صادرات می پردازد و توضیح می دهد: صادرات تبدیل به مقوله ای 
شده  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  برای  پرمخاطره   و  دشوار  بسیار 
است؛ زیرا تا به ابزار درست ارتباط با بازارهای خارجی و امکانات بانکی 
دسترسی نداشته باشیم، جهش صادراتی روی نخواهد داد. وی با تاکید 
بر اینکه صادرات نیازمند انجام کار فرهنگی، بازاریابی درست، اطمینان 
از تامین به موقع مواد اولیه قراردادهای صادراتی با قیمت محاسبه شده 
در آنها و ابزار بانکی است، اظهار می کند: برای دسترسی داشتن به بازار 
ضمانت نامه های  و   LC فرآیند  بر  مبتنی  بانکی  سیستم  باید  صادراتی 
بانکی کشور مقصد را در اختیار داشت که تولیدکنندگان ایرانی به دلیل 

تحریم ها به این امکانات دسترسی ندارند.
شدن  عطف بماسبق  مشکالت،  این  همه  کنار  در  وی  گفته  به 
ارز  درباره  مرکزی  بانک  به ویژه  و  دولتی  از دستورالعمل های  بسیاری 
پرمخاطره  صادرکنندگان  از  بسیاری  برای  را  کار  صادرات،  از  حاصل 
نباید  دولت مردان  که  است  باور  این  بر  شیبانی  است.  کرده  و مشکل 
بگیرند،  بسته  درهای  پشت  را  بخش خصوصی  درباره  خود  تصمیمات 
کرد؛  نخواهد  برطرف  را  بی شک مشکالت صنعت  این تصمیم ها  زیرا 
تصمیم گیری  جلسات  در  بخش خصوصی  توان  و  تجربه  از  باید  بلکه 
وی  به گفته  چراکه  بسپارند،  آنها  به  را  صنعت  اداره  و  کنند  استفاده 
هرکجا کارخانه ای به تصرف نهادهای دولتی یا بانک ها درآمد، نه تنها 
و  تعطیلی  به  کارش  بلکه  شد  بخش خصوص  برای  بد  بسیار  رقیبی 

رسید. کارگران  بیکاری 
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دیدگاهخبرنامه

تازیانه بی ثباتی  بر 
پیکره تولید

و  نساجی  »صنعت  ماهنامه  گفتگوی 
پوشاک« با دکتر محمدرضا اسماعیل زاده 

مدیرعامل شرکت ایران تک نخ

خودتان  سوال،  اولین  عنوان  به 
برای  را  امرتان  تحت  مجموعه  و 

خوانندگان نشریه معرفی بفرمایید.
دوره  هستم.  اسماعیل زاده  محمدرضا  بنده 
در  نساجی  تکنولوژی  رشته  در  را  کارشناسی 
دانشگاه منچستر گذراندم و مقاطع کارشناسی 
ارشد و دکترا را هم در رشته مدیریت استراتژیک 
در دانشگاه بوردو فرانسه به اتمام رساندم. بعد 
از پایان تحصیالت و بازگشت به ایران، از سال 
۱۳86 تاکنون در مجموعه ایران تک نخ مشغول 

فعالیت هستم.
در   ۱۳۷۰ سال  از  ایران تک نخ  شرکت 
شهرستان نوشهر تاسیس شده و این مجموعه 
زمینه  در  فعالیت،  آغازین  سال های  همان  از 
نیمه  نخ های  تولید  سپس  و  تکسچرایزینگ 
خام فعالیت می کند و تقریبا طی این ۲9 سال 
هرساله طرح های توسعه و افزودن ماشین آالت 
جدید در کارخانه صورت پذیرفته است. در حال 
کار،  به  نیروی مشغول  با ۲۳6  حاضر، شرکت 
دارای دو خط تولید نخ های POY و یک خط 
تولید  برای  استرچ  ماشین   ۱۲ نصب،  حال  در 
ایرکاور  نخ  تولید  برای  ماشین  دو   ،DTY نخ 
از  ... است و تقریبا مجموعه ای  و نخ ATY و 
محصوالت مرتبط به نخ های آماده برای بافت 
در کارخانه ایران تک نخ تولید می گردد. همچنین 

توسعه این واحد تولیدی نیز در دستور کار است 
که در آینده نزدیک انجام خواهد پذیرفت. 

گروه هایی  چه  شما  مشتریان  عمده 
هستند؟

نخ های پلی استر طیف گسترده ای از مشتریان 
را پوشش می دهد. در حال حاضر، مشتریان ما 
را تولیدکنندگان پارچه رومبلی، روکش اتومبیل، 
و  تشکیل می دهند  پتو  و  ماشینی  فرش  پرده، 
محصوالت  مصرف کنندگان  از  بخشی  طبیعتا 

شرکت نیز تولیدکنندگان پوشاک هستند.

این  که  وقفه ای  و  کرونا  شیوع 
ایجاد  کسب وکارها  اکثر  در  همه گیری 
نساجی  در صنعت  تاثیراتی  کرده، چه 
مخصوصا زمینه های کاری شرکت شما 

برجای گذاشته است؟
از آنجایی که کارخانه در استان مازندران و 
مشکالت  بجز  است،  مستقر  نوشهر  محدوده 
کل  به  را  بزرگی  شوک  کرونا  شیوع   ، تردد 
از  کرد.  وارد  نساجی  صنعت  جمله  از  صنایع 
یک طرف، دغدغه سالمت پرسنل و از طرف 
اکثر  شد  سبب  اقتصادی  معضالت  دیگر، 
واحدها از جمله شرکت ما با مشکالت زیادی 

مواجه گردند. 

برای  همه گیری  ابتدای  در  دولت  اگرچه 
و  قوانین  اقتصادی،  فعاالن  به  کمک 
به  ما  ولی  مقرر کرد،  را  مساعدت های خاصی 
حمایت  هیچ  از  اولیه  مواد  تولیدکننده  عنوان 
بهره  دولتی  سازمان های  طرف  از  کمکی  و 
نبردیم. واحدهای تولیدی نظیر ایران تک نخ که 
در مقیاس بزرگ فعالیت می کنند، برای تامین 
می گردد  تولید  داخل  در  اتفاقا  که  اولیه  مواد 
در  حتی  متاسفانه  و  هستند  مضیقه  در  شدیدا 
این  برای  خاصی  امتیاز  سخت،  شرایط  این 
با  دیگر،  سویی  از  است.  نگرفته  تعلق  واحدها 
همچنین  و  تحریم ها  گرفتن  شدت  به  توجه 
و  شده  متوقف  تقریبا  واردات  بیماری،  شیوع 
قابلیت تامین مواد اولیه از خارج از کشور میسر 
نیست و همین مسئله ما را با مشکالت جدی 
مواجه کرده است. با این اوصاف، از آنجایی که 
پروسه تولید یک پروسه مستمر و توقف ناپذیر 
است ما هم مانند بسیاری از کارخانجات کشور، 
به فعالیت خود ادامه داده ایم و در همین دوره 
نیز در حال افزایش تولید و نصب ماشین آالت 
جدید هستیم و تالش کرده ایم که اهداف کلی 
سازمان تحت تاثیر مشکالت مذکور قرار نگیرد.

شما  مشتریان  و  مصرف کنندگان  آیا 
هم در پی شیوع کرونا سفارشات خود 
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دیدگاه

را کاهش دادند؟
می کند  اعالم  دولت  خود  وقتی  طبیعتا  بله، 
درصد   ۳,۵ امسال  بهار  در  کشور  اقتصاد  که 
پوشاک  و  نساجی  بازار  مسلما  شده،  کوچک 
اقتصادی جامعه در  با شرایط  هم که مستقیما 
ارتباط است با رکود نسبی و روند کاهشی تقاضا 
مواجه شده است و ما هم از این شرایط لطمه 

خورده ایم.

اولیه  مواد  از  اینکه  به  توجه  با 
اخیرا  می کنید  استفاده  پتروشیمی 
تصمیماتی در این حوزه گرفته شده که 
ظاهرا به نفع صنعت نساجی نبوده. در 

این زمینه نظرتان چیست؟
یکی از مهم ترین معضالتی که با آن مواجه 
سیاست گذاری هاست.  در  ثبات  عدم  هستیم 
در  هم  و  دولت  بدنه  در  هم  موضوع  این 
مجموعه های پتروشیمی که به نوعی باالدست 
به  باید  می شود.  دیده  می شوند،  محسوب  ما 
اقتصادی  این موضوع توجه داشت که شرایط 
به قدر کافی سخت و پرچالش است و  کشور 
فعالیت  ذات  به  توجه  با  تولیدی  مجموعه های 
انعطاف  و  تغییرات  از  حجم  این  توانایی  خود 
وضعیت  این  قطعا  و  ندارند  را  برنامه ریزی  در 
تولیدی  واحد های  تضعیف  و  اخالل  به  منجر 

خواهد گردید.
ما چه در جلساتی که در انجمن صنایع نساجی 
مربوطه،  مسئوالن  با  جلسات  در  چه  و  داشته  
اعتراض خود را نسبت تصمیمات اتخاذشده در 
حوزه عرضه مواد اولیه پتروشیمی ابراز کرده ایم. 
پس از تشدید تحریم ها و در ۳ ماهه اول سال 
مواد  عرضه  کاهش  شاهد  انتظار  علیرغم   ،99
باال  به  منجر  بوده ایم که  بورس کاال  در  اولیه 
رفتن رقابت، افزایش قیمت تمام شده و کاهش 
تولیدکننده  کارخانجات  گشت.  تولید  راندمان 
پلی استر در چند ماهه گذشته به علت نبود بستر 
واردات و منابع ارزی و به دالیل ذکر شده، هر 
به تعطیلی خطوط  روز نگرانی بیشتری نسبت 

شرایطی،  چنین  در  می کنند.  تجربه  را  تولید 
چشم امید همه به عرضه مناسب مواد از جانب 
شعار  تا  است  داخلی  پتروشیمی  شرکت های 

جهش تولید عملیاتی شود.
دستخوش  نیز  تسویه  شرایط  بعد،  وهله  در 
تغییرات مداوم شده و عرضه کننده اصلی مواد 
اقتصادی  سخت  شرایط  علیرغم  پتروشیمی، 
اعتباری  تسویه  کردن  متوقف  به  تصمیم 
ماه  چند  در  دلیل،  همین  به  است.  گرفته 
استر  پلی  کننده  تولید  واحدهای  همه  گذشته 
به اجبار کلیه مواد اولیه خریداری شده خود را 
واقع،  در  کنند.  می  تسویه  نقدی  صورت  به 
پتروشیمی  اولیه  مواد  ناگزیرند  مجموعه ها 
باال  تناژ  با  آنهم  و  مجموعه  یک  از  صرفا  را 
غیرقابل انعطاف  و  نقدی  تسویه  شرایط  با  و 
فروش مجبورند  زمان  در  اما  کنند،  خریداری 
مشکالت  کرونا،  از  ناشی  رکود  بخاطر 
مشتریان  خرید  قدرت  کاهش  و  اقتصادی 
خود  مشتریان  با  اصطالحا  و  کرده  لحاظ  را 
ما که  بیایند. هیچ مجموعه ای در صنعت  راه 
وجود  باشد  داشته  نقدی  صددرصد  فروش 
به  ناگزیر  را  شرکت ها  شرایط،  این  و  ندارد 
باال  بهره های  با  بانکی  تسهیالت  از  استفاده 
برای تامین سرمایه در گردش می کند. طبیعتا 
بانکی بهره مشخصی دارد و عمال  تسهیالت 
مجموعه های  اجباری  شریک  نیز  بانک ها 
تولیدی می شوند. خروجی و نتیجه حتمی این 
شرایط، تحلیل رفتن توان تولیدکنندگان مواد 
اولیه صنعت نساجی و متعاقبا باال رفتن قیمت 
تمام شده کاال می شود که نهایتا به سایر اجزا 
مصرف کنندگان  و  نساجی  صنعت  زنجیره 

می گردد. منتقل 
بر همین اساس، ما در جلسات با مسئوالن به 
تثبیت قوانین و سیاست ها حداقل به مدت یک 
سال تاکید کردیم تا امکان برنامه ریزی حداقلی 
برای واحدها فراهم گردد ولی در صورت عدم 
بروز این اتفاق متاسفانه هر روز مشکالت بیشتر 

خواهد شد.

در زمینه قیمت گذاری مواد پتروشیمی 
به  شرایط  نساجی  شرکت های  برای 

چه ترتیب است؟
با  متاسفانه  پتروشیمی  مواد  قیمت گذاری 
پیدا  مستقیمی  ارتباط  مواد  این  عرضه  میزان 
می کند و نرخی که به عنوان قیمت پایه اعالم 
نمی شود.  محقق  عمل  در  هیچگاه  می شود، 
گالیه های جدی  از  یکی  گذشته،  ماه  چند  در 
نیز همین موضوع است که  نساجی  واحدهای 
یا  منطبق  واحدها،  به  فروش  قیمت  هیچگاه 
نیست  اعالمی  پایه  قیمت های  نزدیک  حتی 
یک  معموال  بازار،  زیاد  تقاضای  دلیل  به  و 
قیمت  به  نسبت  درصدی   ۷۰ تا   ۵۰ رقابت 
را  اعالمی  قیمت های  که  می شود  ایجاد  پایه 
مورد  در  چندان  ما  بنابراین  می برد.  سوال  زیر 
می دانیم  چون  نداریم  اعتراض  قیمت گذاری ها 

در عمل نیز محقق نمی شوند.

بازگرداندن سقف رقابت در ارتباط با 
مواد پتروشیمی آیا می تواند شرایط را 

به نفع واحدهای نساجی تغییر دهد؟
هر مجموعه ای بر اساس منافع و سیاست های 
ولی  بدیهیست  امری  که  می کند  تالش  خود 
به نفع کل صنعت  امر  این  ممکن است وقوع 
نباشد و شرایط بدتری برای بخش بزرگتری از 
واحدها پدید آورد. اگر اشتباه نکنم این موضوع 
در سال 96 یا 9۷ نیز عملیاتی شد که به نظر من 
خروجی این سیاست، نه مثبت و نه منفی و یک 
به  رقابت  سقف  موضوع  بود.  بینابین  خروجی 
نحوی است که تاثیرگذاری آن بستگی زیادی 
شرایط  عرضه،  میزان  مثل  زیادی  عوامل  به 
مقیاس  و  بهین یاب  در  سهمیه  میزان  تسویه، 
در  داده  نشان  تجربه  دارد.  تولیدی  واحدهای 
به  توجه  با  رقابت،  سقف  شدن  حاکم  صورت 
اینکه کلیه واحدها جهت تامین به  میزان سقف 
اقدام به رقابت می کنند، کل مواد عرضه شده به 
نسبت کل تقاضا تقسیم شده و مجموعه هایی 
سهم  دارند،  کوچک تری  و  واقعی  سهمیه  که 
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دیدگاهخبرنامه

حداقلی از مواد اولیه خواهند برد و حجم زیادی 
از مواد اولیه به واحدهای بزرگ با ظرفیت باالتر 
می رسد که این خود می تواند منجر به تعطیلی 
دیگر،  طرف  از  گردد.  تولیدی  واحد  آن  کامل 
میزان تقاضای هفتگی برای مواد اولیه معموال 
همین  به  و  است  عرضه  میزان  برابر   ۵ تا   4
یک پنجم سهمیه  در عمل  واحدها  اکثر  دلیل، 
متعارفی که در شرایط برابری عرضه و تقاضا 
به آنها می رسد را دریافت می کنند که نسبت به 
بنابراین  نیاز واقعی آنها، رقم ناچیزی می شود. 
بازگرداندن سقف رقابت در صورتی راهگشاست 
مواد،  عرضه کننده  پتروشیمی  مجموعه  که 
عرضه را به میزانی باال ببرد که نسبت عرضه و 
تقاضا در بازار معقول و متناسب باشد. متاسفانه 
تنظیم  در  عزم  این  داشتیم  که  جلساتی  در 
وضعیت را شخصا مشاهده نکردم و به همین 
دلیل، من مسئله سقف رقابت را راه حل مناسبی 

برای رفع مشکل قیمت گذاری نمی دادم.

خرید  به  خود  صحبت های  در 
ماشین آالت جدید برای کارخانه اشاره 
و  تحریم  شرایط  به  توجه  با  کردید. 
افزایش شدید نرخ ارز، آیا این پروسه 

به سهولت انجام گرفت؟
انجام گرفت و  این پروسه به سختی  حقیقتا 
نهایت  در  ولی  رفتیم  پیش  ناامیدی  مرز  تا  ما 
توانستیم بخشی از برنامه خرید را اجرایی کنیم. 
برنامه ای که برای سال 98 تدوین کرده بودی، 
اضافه کردن ۳ خط تولید ماشین استرچ و یک 
که  بود  مجموعه  به   POY ماشین  تولید  خط 
پی  در  پی  جلسات  با  برنامه  این  تحقق  برای 
از  حضوری  بازدید  و  سازنده  شرکت های  با 
نهایی  به مرحله  مبدا  کارخانجاتشان در کشور 
کردن خرید رسیدیم و احتیاج داشتیم که بخشی 
بانکی  سیستم  طریق  از  را  نیاز  مورد  منابع  از 
تصمیم  اساس،  همین  بر  کنیم.  تامین  کشور 
کمک  با  را  توسعه  فازهای  از  یکی  گرفتیم 
شیوع  متاسفانه  ولی  ببریم  پیش  بانکی  منابع 

را  کار  آخر سال 98 سرعت  ماه های  در  کرونا 
همیشگی  مشکل  همچنین  کرد.  کند  بسیار 
در  زیادی  سنگ اندازی  نیز  اداری  بوروکراسی 
ارتباط  در  آنکه  علیرغم  و  کرد  ایجاد  ما  مسیر 
با خرید ماشین آالت همه پروسه های مربوطه 
سال  پایان  تا  نتوانستیم  بودیم،  داده  انجام  را 
98 این ماشین آالت را خریداری کرده و بعد از 
آن هم تحریم های جدید کونلون بانک چین و 
این  ارز سبب توقف  افزایش ۷۰ درصدی نرخ 
پروژه در آخرین لحظات شد. هرچند توانستیم 
خرید ماشین آالت POY و افزایش میزان تولید 
نخ نیمه آماده را در آخرین لحظات نهایی کنیم. 
حاضر،  حال  در  ماشین آالت  این  خوشبختانه 
مراحل نصب را پشت سر می گذارد و امیدواریم 
با راه اندازی این ماشین آالت جدید، از آبان ماه 
امسال رقم ۲۰ تن در روز به ظرفیت تولید فعلی 

شرکت اضافه شود.

به  مربوط  تسهیالت  یا  معافیت  آیا 
تولید شامل  خرید ماشین آالت خطوط 
این  از  توانستید  و  شد  مجموعه  حال 

تسهیالت استفاده کنید؟
بخش  مشکالت  از  یکی  خیر.  متاسفانه 
صحیح  اطالع رسانی  عدم  کشور  صنعت 
آن،  از  مهم تر  و  حمایتی  سیاست های 
اعطای  مسیر  در  که  است  متوعی  سدهای 
پروسه  به  توجه  با  دارد.  قرار  تسهیالت  این 
توجیهی  طرح  تایید  و  کارشناسی  طوالنی 
توسط وزارتخانه و بانک عامل که بین 6 تا 9 
ماه زمان برد، قطعا سیستم تجارت بین المللی 
قبل  ماه  که شش  نمی پذیرد  را  چیزی  چنین 
بعد  و  کنید  مذاکره  ماشین  یک  خرید  برای 
را  پول  نتوانید  هم  باز  مدت،  این  گذشت  از 
از  نتوانستیم  علت  همین  به  کنید.  پرداخت 
کنیم.  استفاده  مورد  این  در  دولتی  تسهیالت 
امیدواریم در آینده شرایط مهیا شود و بتوانیم 
از  شرکت  دیگر  توسعه ای  طرح های  برای 

بهره مند شویم. تسهیالتی  چنین 

از  بخش هایی  چه  حاضر،  حال  در 
و  است  واردات محور  شرکت  فعالیت 

ارزبری دارد؟
مورد  یدکی  قطعات  از  عمده ای  بخش 
مثل  مصرفی  اقالم  از  برخی  همینطور  و  نیاز 
مواد  و   POY واحد  مخصوص  بوبین های 
افزودنی نظیر روغن اسپین فینیش که هنوز در 
از  نمی شود،  تولید  قابل قبولی  کیفیت  با  ایران 

طریق واردات تامین می گردد. 

به جز مواردی که تا اینجا مطرح شد، 
اهم مسائل و مشکالتی که در پروسه 
با آنها درگیر هستید  تولید خود بیشتر 

چه مواردی هستند؟
یکی از معضالت عمده ای که در استان های 
مازندران  استان  جمله  از  محروم  صنعتی 
در  است.  متخصص  انسانی  منابع  فقر  داریم، 
مراکز  و  دانشکده ها  تمام  ما دست  زمینه،  این 
علمی کشور را به گرمی می فشاریم تا بتوانیم 
جهت  در  نساجی  رشته  فارغ التحصیالن  از 
متاسفانه  اما  کنیم.  استفاده  مجموعه  ارتقای 
با  قیاس  در  نساجی  صنعت  فارغ التحصیالن 
دیگر رشته های صنعتی، بسیار کمتر جذب بازار 

کار در حوزه تخصصی خودشان می شوند.
مسئله مهم دیگر، در ارتباط با تخصیص ارز 
است که خیلی از واحدهای نساجی با آن دست 
همین  دلیل  به  متاسفانه  هستند.  گریبان  به 
ما  مجموعه  تولید  ظرفیت  از  بخشی  مشکل، 
به دلیل عدم تخصیص ارز برای واردات لوازم 
از  برخی  مورد  در  است.  مانده  راکد  یدکی، 
پروفرم ها، حدود 4 تا ۵ ماه از تاریخ آن گذشته 
عدم  دلیل  به  اما  گردیده  آماده  سفارش ها  و 
فراهم  ترخیص  و  ارسال  امکان  ارز  تخصیص 

نیست.

افزایش اخیر نرخ ارز چه تاثیراتی بر 
فعالیت شما گذاشته و آیا روند افزایشی 
تولیدی  واحدهای  برای  را  ارز  نرخ 
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مطلوب ارزیابی می کنید یا خیر؟
بهترین راه برای پاسخ به این سوال، مقایسه 
کردن شرایط امروز تولید با نرخ دالر حدود ۲8 
تومان و زمانی است که نرخ دالر حدود  هزار 
۳ هزار تومان بود و بررسی کنیم که آیا امروز 
شرایط بخش تولید در کشور بهتر شده است یا 
خیر؟ قاعدتا در طول این مدت فقط مشکل نرخ 
ارز را نداشته ایم، بلکه مسئله تحریم ها و کاهش 
تمایل کشورهای مختلف برای مراودات تجاری 
با ایران نیز وجود داشته است. در سال های قبل 
کشورهای  به  نساجی  شرکت های  از  بسیاری 
همسایه نظیر ترکیه، عراق، روسیه و ... صادرات 
اکثر  گذشته  و سال  امسال  اما  می دادند  انجام 
در  که  متوقف شده  این شرکت ها صادراتشان 
این زمینه، نمی توان صرفا به نرخ ارز پرداخت. 
در حال حاضر، با توجه به تحریم ها هیچکدام 
مالی  نمی توانند ضمانت  داخلی  از شرکت های 
الزم را از خریدار اخذ کنند و خیلی از شرکت ها 
به دلیل عدم امکان استفاده از L/C یا قرارداد 
معتبر مطالبات سنگینی از مشتریان خارجی خود 
باشد،  اینگونه  تا زمانی که شرایط  دارند. قطعا 
صادرات حکم بندبازی را دارد و هیچ تضمینی 
هم برای اینکه طرف خارجی به تعهدات خود 

عمل کند وجود ندارد.
بنابراین درست است که افزایش نرخ ارز در یک 
اقتصاد آزاد به افزایش صادرات و کاهش واردات 
منجر می شود، اما متاسفانه در کشور ما این گونه 
نیست و افزایش نرخ ارز به خودی خود نمی تواند 

برای تولید و صادرات کشور مثمرثمر باشد.

درخواست های  و  پیشنهادات 
وزارت  مسئوالن  از  شما  مشخص 
موجود  مشکالت  رفع  برای  صنعت 

صنعت نساجی چیست؟
من به شخصه تثبیت سیاست های صنعتی و 
اقتصادی را یکی از مهم ترین فاکتورها می دانم. 
با توجه به اینکه صنعت نساجی از یک زنجیره 
بسیار گسترده برخوردار است، به همین خاطر 

تثبیت سیاست ها کمک شایانی به مجموعه ها 
جهت انجام برنامه ریزی بلندمدت خواهد کرد. 
کشور  در  نساجی  واحد  هیچ  حاضر،  حال  در 
حتی  یا  ۵ساله  بلندمدت  برنامه  تدوین  توان 
برنامه های ساالنه  ندارد و حتی  را  میان مدت 
شرکت ها نیز بارها دستخوش تغییرات می شود. 
صنعتی،  فعالیت های  پیش نیاز  که  حالی  در 
کشورهای  اکثر  در  و  است  برنامه ریزی  مقوله 

صنعتی دنیا نیز روال به همین صورت است.
در وهله بعدی، باید موضوع حمایت از تولید 
از حرف و شعار، به مرحله عمل برسد. حمایت 
به  که  ارگان هایی  تمام  اینکه  یعنی  تولید  از 
تولیدی طرف  واحدهای  با  دولت  از  نمایندگی 
اقتصاد  وزارت  صمت،  وزارت  جمله  از  هستند 
حمایتی  رویکرد   ... و  مرکزی  بانک  دارایی،  و 
واحدهای  به  اینکه  نه  باشند،  داشته  تولید  به 
مجموعه های  چشم  به  تولیدی  خصوصی 
شرایط  در  بخواهند  بعضا  و  کنند  نگاه  متمول 
فعلی کشور، با فشار به تولیدکنندگان، مشکالت 

اقتصادی خود را مرتفع نمایند. 
در گام بعدی نیز باید شرایط برای برداشته شدن 
تحریم ها تسهیل شود و تا زمانی که تحریم ها و 
حاکم  وضعیت  همین  با  داخلی  حمایت های 
باشند، به زحمت می توان شرایط اقتصادی کشور 
حال  در  بخشید.  بهبود  را  تولیدی  واحدهای  و 
حاضر، مجموعه های بسیار توانمندی در صنعت 
تولید نخ پلی استر فعالیت دارند و چه بسا اگر این 
شرکت ها در کشور دیگری فعال بودند تا ۱۰ برابر 
توسعه یافته و بزرگتر شده بودند. تمامی واحدها 
و  جدید  محصوالت  تولید  نوسازی،  دنبال  به 
بی نیاز کردن کشور از واردات هستند اما تحریم ها 
ترمز شدیدی برای مجموعه های پیشرو کشور 
در صنعت نساجی بوده است. لذا اگر راهکاری 
اندیشیده شود تا جّو بین المللی علیه کشورمان 
تلطیف شود و امکان از سرگیری مناسبات برقرار 
و  ماشین آالت  تولیدی  واحدهای  قطعا  گردد، 
ملزومات خود را با شرایط منصفانه تری خریداری 
خواهند کرد و همین منجر به گشایش بزرگی در 

صنعت نساجی خواهد گردید.

طی دو سال گذشته، مسئوالن وزارت 
اینکه  مورد  در  بار  چندین  صنعت 
این  اولویت های  جزو  نساجی  صنعت 
آیا  کرده اند.  صحبت  است  وزارتخانه 
جنابعالی چنین عزمی را برای حمایت 

از صنعت نساجی مشاهده می کنید؟
حوزه  دست اندرکاران  اکثر  با  نزدیک  از  من 
دارم  آشنایی  صنعت  وزارت  داخل  در  نساجی 
دلسوزی  و  زحمتکش  منصف،  افراد  اکثرا  و 
هستند. منتهی به نظر بنده، تشکیالتی که در 
نساجی  بخش  برای  اختصاصا  صنعت  وزارت 
با  متناسب  وجه  هیچ  به  شده،  گرفته  نظر  در 
ابعاد و گستردگی صنعت بزرگ نساجی نبوده و 
حتی جوابگوی نیمی از نیازهای این صنعت هم 
نیست. به همین علت، اگر وزارت صمت واقعا 
قصد ایجاد تحول صنعت نساجی دارد، باید بدنه 
کارشناسی، فنی و تشکیالتی اداره کل مربوطه 

را تقویت نماید..

و نکته پایانی؟
الزم است به این نکته اشاره کنم که متاسفانه 
نخبه  و  متخصص  نیروهای  از  زیادی  تعداد 
در  موجود،  اقتصادی  شرایط  دلیل  به  کشور، 
کشور حضور ندارند. اما من به قاطعیت عرض 
می کنم که اگر شرایط اقتصادی کشور به سمتی 
رفع  با  و  دیده شود  امیدی  کورسوی  که  بروند 
توسعه  فاز  در  کشور  اقتصاد  موجود،  معضالت 
بالغ بر نیمی از  قرار بگیرد و ثبات حاکم شود، 
باز  کشور  به  دیگر  بار  ایران،  از  خارج  نخبگان 
می گردند. اما با تداوم معضالت موجود چه بسا 
کسانی که هم اکنون ایثارگرانه در صنعت و تولید 
در حال فعالیت هستند نیز راه خروج را در پیش 
نشریه صنعت  از  تشکر  پایان ضمن  در  گیرند. 
نساجی و پوشاک، امیدوارم صحبت هایی که در 
از  کوچکی  گره  بتواند  مطرح شد  مصاحبه  این 

معضالت صنعت نساجی کشور بگشاید.
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تغییر وضعیت صنعت، از مقابله با 
کرونا دشوارتر است!

با  پوشاک«  و  نساجی  »صنعت  ماهنامه  گفتگوی 
مهندس محمدمهدی سمائیان مدیرعامل شرکت 

کاسپین تکمیل رز

معرفی 
محمدمهدی سمائیان هستم. دارای مدرک 
و  سوئیس  از  کامپیوتر  و  مدیریت  لیسانس 
کاسپین  شرکت  خلبانی.  گواهینامه  همچنین 
در  و  شده  تاسیس   1393 سال  از  تکمیل 
پارچه  رنگرزی  و  تکمیل  و  چاپ  زمینه 

می کند. فعالیت 

وضعیت  کرونا،  شیوع  به  توجه  با 
در  خصوص  به  نساجی  صنعت  کلی 
زمینه کاری خودتان را چطور ارزیابی 

می کنید؟
سایر  مانند  نساجی  صنعت  بر  کرونا  تاثیر 
امیدوار  همه  حال  هر  در  و  بوده  صنایع 
هستند که زودتر راه حلی برای آن پیدا شود. 
انسان  اگر هم نشد خصوصیت و قدرت  ولی 
وفق  را  خود  شرایطی  هر  با  که  است  این 
طور  به  یا  نساجی  صنعت  مشکل  می دهد. 
عین  در  نیست.  کرونا  ایران،  صنعت  کلی 
تغییر  از  راحت تر  بسیار  کرونا  با  مقابله  حال 
کرونا  با  مقابله  است.  کنونی صنعت  وضعیت 
به  اصال  کشور  اقتصاد  تصحیح  مقابل  در 

نمی آید! حساب 

تبعات  چه  ارز  نرخ  اخیر  افزایش 
صنایع  برای  می تواند  منفی  و  مثبت 
برآیند  و  باشد؟  نساجی کشور داشته 
صنعت  بر  ارز  نرخ  افزایش  تاثیرات 
یا  می کنید  ارزیابی  مثبت  را  نساجی 

منفی؟
کاالهای  قیمت  طبیعتا  ارز،  نرخ  افزایش  با 
افزایش  در کشور  نساجی  وارداتی  کامل شده 
و  اولیه  مواد  آن  کنار  در  ولی  می کند.  پیدا 
این  بنابراین،  نیز گران می شود.  لوازم یدکی 
تنش  و  درگیری  تنها  نیست.  صنعت  نفع  به 
نساجان  نصیب  خریدار  و  تولیدکننده  میان 
جواب  و  است  تکراری  بحث  این  می شود. 
ارز  قیمت  افزایش  که  است  این  کوتاه بینانه 
به نفع تولیدکنندگان داخلی است. اگر چنین 
یک  پیش  سال   ۴۰ که  وقتی  چرا  پس  بود 
برابر  در  بود  دالر   1۴۲ معادل  تومان  هزار 
معیشت  وضعیت  است،  سنت   ۴ که  االن 
حالت  از  بهتر  بسیار  کشور  صنعت  و  مردم 
برای  بچگانه  استدالل  این  بوده؟  فعلی 
توجیه  برای  فقط  و  نیست  درست  ما  کشور 
می شود.  عنوان  سیستم  مدیران  اشتباهات 
اقتصاد  یک  در  ارز  نرخ  کاهش  یا  افزایش 
جای  سر  بر  چیز  همه  که  صحیح  و  سالم 

محدوده  یک  در  و  حدودی  تا  است  خودش 
معین و حساب شده کارساز است. مانند چین 
در  افزایش و کاهش  1۰ درصد  ترکیه که  و 
نرخ ارز تفاوت عمده ای در صادرات و واردات 
ایشان ایجاد می کند. نه برای ما که افزایش 
نرخ ارز 1۰۰ درصدی در سال داریم. نرخ ارز 
تنها یک پارامتر در میان صدها پارامتر دیگر 
اینکه  و  است  تعیین کننده  اقتصاد  یک  در 
را  اقتصاد  آن  کردن  پایین  و  باال  با  بتوان 
بی اطالعی  نهایت  انداخت  صحیح  مسیر  به 
بر  کنترلی  اصال  که  است  تصمیم گیرندگانی 
روی ارزش پول ملی ندارند ولی نمی خواهند 

اعتراف کنند. به آن 
گذشته  سال   ۴۰ در  ما  اقتصاد  وضعیت 
و  نداشته  مشخصی  نتیجه  و  استراتژی 
و  علمی  روش  هیچ  با  را  آن  نمی توان 
اینکه  نه  کرد.  تحلیل  و  تجزیه  عقالنی 
پیچیده باشد برعکس آنقدر ساده است که با 
هیچ عقل سلیمی قابل قبول و باور نیست که 
این  به  را  اقتصادش  خود  دست  با  کشوری 
وضع برساند. ارزش هزار تومان پول از 1۴۲ 
پاسپورت  رسیده،  سنت   ۴ از  کمتر  به  دالر 
نفت  پاسپورت هاست.  بی ارزش ترین  جزو  ما 
پول  با  حتی  کنیم.  صادر  نمی توانیم  کاال  و 
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نهایت  که  نمی دهند  کاال  ما  به  هم  نقد 
انسانیت  و  تاریخ  شخصیت،  به  بی احترامی 
ماست. پروژه های دولتی با هزینه های بسیار 
اجرا  کشور  در  بیشتر  بسیار  زمان  و  باالتر 
اختالس ها  جلوی  صفر های  تعداد  می شود. 
نابودی  حال  در  تورم  نیست.  قابل درک 
است.  مردم  ثروت  و  معشیت  و  اقتصاد 
بی منطق  و  تبعیض آمیز  گمرکی  تعرفه های 
تنظیم  قلیلی  اقلیت  سودجوئی  برای  و 
بدیهی ترین  خارجی  دولت های  می شوند. 
ما نمی دهند.  به  را  اموال مان  یعنی  ما  حقوق 
تکرار  را  قبلی  روش های  همان  هم  باز  ولی 

می کنیم.  
  

نوعی  به  نساجی  اینکه،  به  توجه  با 
موروثی  و  خانوادگی  کار  و  کسب 
تا  پدر  مرحوم  فعالیت  زمان  از  شما 
نساجی کشور  بوده، صنعت  امروز  به 
را  فرودهایی  فرازو  چه  مدت  این  در 
فعالیت  عطف  نقاط  و  کرده  تجربه 

نظر  از  کشور  در  نساجی  صنعت 
است؟ بوده  مقاطعی  جنابعالی چه 

آقای  جمهوری  جنگ-ریاست  مقاطع  در 
احمدی نژاد  خاتمی-آقای  رفسنجانی-آقای 
بسیاری  پایین های  و  باال  روحانی،  آقای  و 
انتهای  در  بنده  عقیده  به  بودیم.  شاهد  را 
تولید  و  صنعت  خاتمی،  آقای  ریاست  دوران 
وضع به مراتب بهتری نسبت به سایر دوران 
قابل مشاهده  منطق  مقداری  وجود  و  داشت 
بیشترین  احمدی نژاد  آقای  دوران  در  بود. 
از  هم  تخیل  قوه  داشتیم.  را  سنگ اندازی ها 
تصمیمات ضدتولید در آن مقطع باز می ماند. 
فقط یک نمونه ساده آن وارد کردن دستگاه 
اینجانب بود که در سال  چاپ روتاری برای 
کمتر  گمرک  از  آن  ترخیص  مرحله   ۲۰۰3
دموراژ  هزینه  تحمیل  بدون  و  ساعت   ۴۸ از 
انجام گرفت. ولی در دوران آقای احمدی نژاد 
بسیار هنگفت  با هزینه  و  ماه   ۵ مورد  همین 
طول  مرحله-ضمیمه(   ۵۷ )طی  بی مورد  و 
مورد  دو  هر  برای  هم  شرایط  همه  کشید. 
کوچکترین  ایشان  ظاهرا  بود.  یکسان  کامال 
مراحل  انجام  نداشتند.  صنعت  به  اعتقادی 
زمان  از  که  کاال  ترخیص  برای  نیاز  مورد 

نیست.  قابل تصور  رسیده  ارث  به  ایشان 

که  مشکالتی  و  مسائل  ترین  مهم 
مواجه  آنها  با  خود  کاری  پروسه  در 

هستند؟  مواردی  چه  هستید 
صنعت  بر  زیادی  بسیار  هزینه های   -1
بر  سعی  اینکه  جای  به  و  می شود  تحمیل 
عنوان  با  شود  هزینه ها  این  آوردن  پایین 
می کنند.  عبور  مسئله  از  مبهم  و  کلی  موارد 
بزرگترین  عنوان  به  کاال  قاچاق  مثال  برای 
اگر  که  حالی  در  می گردد.  عنوان  مشکل 
بیاید،  پایین  کشور  در  کاال  تمام شده  قیمت 
این  می شود.  تعطیل  خودبه خود  قاچاق 

است.  روانی  روحی  و هم  مالی  هزینه ها هم 
مانند: مالی  هزینه های 

جزو  که  اجتماعی  تامین  هزینه های 
باالترین نرخ های دنیاست ولی سرویس دهی 
آن بسیار کم است. این سازمان با هر عنوانی 
و  دارد  صنعتگر  از  مبلغی  گرفتن  در  سعی 
بی مورد  رفت وآمد  درگیر  را  او  راحتی  به 
از  ناعادالنه  صورت  به  که  مالیات  می کند. 
نمی شود  گرفته  غیرمولد  و  درآمد  پر  اقشار 
انگار  و  آورده  ستوه  به  را  صنعتگران  ولی 
باید  که  هستند  خون آشامانی  صنعتگران 
بخشنامه  یک  با  و  برداشت  را  آنان  نسل 
زندگی  آن  کردن  ماسبق  به  عطف  و 
نیز محیط  اخیرا  نابود می کنند.  را  صنعتگران 
که  جوری  هر  درآمد  ایجاد  هدف  با  زیست 
هیچ  می کند.  درگیر  را  صنعتگران  بخواهد 
زیست  محیط  حفظ  مخالف  صنعتگری 
می شود  گرفته  بهانه  فقط  وقتی  ولی  نیست. 
از  می کند.  فرق  موضوع  شود  اخذ  مبلغی  تا 
قوانین،  یک شبه  تغییرات  نیز  روانی  لحاظ 
نامشخص  قوانین،  کردن  ماسبق  به  عطف 
بودن هزینه های دولتی،... قدرت تمرکز را از 
تولیدکننده می گیرد. جالب آنکه اکثرا مبالغی 
که از این طریق برای دولت اخذ می شود از 
این  اخذکننده  تشکیالت  برای  که  هزینه ای 
نشان  این  است.  بیشتر  می شود  خرج  مبالغ 
دارد  جدی  مشکل  روش  این  که  می دهد 
من  عقیده  به  تولیدکننده  کردن  درگیر  و 

است.    عامدانه 
   

کلی  به طور  کارگران  و  اقتصاد  ۲- صنعت، 
بزرگترین  تورم  با  نساجی(  صنعت  فقط  )نه 
اقتصاد  یک  در  داشت.  خواهند  را  مشکل 
می شود،  خارج  کنترل  از  چیز  همه  تورمی 
سیستم  می رود،  بین  از  مولد  سرمایه های 
نهایت  در  و  می خورد  به هم  کلی  به  بازار 

نرخ ارز تنها یک پارامتر در 
میان صدها پارامتر دیگر در 

یک اقتصاد تعیین کننده است و 
اینکه بتوان با باال و پایین کردن 

آن اقتصاد را به مسیر صحیح 
انداخت نهایت بی اطالعی 

تصمیم گیرندگانی است که اصال 
کنترلی بر روی ارزش پول ملی 

ندارند ولی نمی خواهند به آن 
اعتراف کنند
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دیدگاهخبرنامه

خودروسازان  می شود.  ذوب  مردم  ثروت 
به  قبال  دارند  که  البی  قدرت  به  توجه  با 
نیز  دلیل  همین  به  و  رسیده اند  نتیجه  همین 
سیاستمداران  به  شده اند  موفق  راحتی  به 
خودرو  قیمت های  ماه   3 هر  که  بقبوالنند 
برای  تورم  مقابل  در  ولی  کند.  تغییر 

است: الهی  موهبت  بدهکار  دولت های 

تعهدات  آن  کنار  در  و  بودجه  کسری   -
می کند.  کم  شدیدا  را  بدهکاران  برای  مالی 
را  سود  بیشترین  تورمی  اقتصاد  یک  در 
و  بدهکار  بانک های  دولتی،  بدهکاران 
به  می برند.  ابربدهکار  اشخاص  مخصوصا 
همان مقدار که ارزش پول و ثروت مردم کم 
بدهکاران  بدهی  از  مقدار  همان  به  می شود 
تورم  با  بدهکار،  دولت های  می شود.  کم  نیز 
مالیات خود را اخذ می کنند و دیگر احتیاجی 
و کمسیون های  مودیان  با  زدن  کله  به سرو 
وقت  صرف  و  اعتراض  و  اختالف  حل 
که  می شود  جالب  وقتی  وضعیت  نیست. 
بتوانند دولت را به این  این بدهکاران عظیم 
امر  این  از  هم  دولت  خود  و  بکشانند  سمت 

کند. استقبال 
روان  و  روح  روی  بر  تورم  روانی  اثر   -
گیجگاه  بر  محکمی  ضربه  مانند  نیز  مردم 
و  گیج  را  مردم  مدت ها  که  است  جامعه 
به  نمی گذارد  و  می کند  خود  معشیت  درگیر 

کنند.  فکر  دیگر  مسائل 
سایر  که  بود  خواهد  عمیق  آنقدر  تورم  اثر 
است.  هیچ  آن  مقابل  در  تولید  مشکالت 
لشکر  با  مختلف  ادارات  صورت،  همین  به 
که  می کنند  فکر  که  کارمندان  از  عظیمی 
بخشنامه  هم  سر  پشت  یعنی  کردن  کار 
صنایع.  برای  درگیری  ایجاد  و  کردن  صادر 
و  است  تولید  قلب  به  تیری  بخشنامه  هر 
که  می اندازد  فکر  این  به  را  انسان  گاهی 

صورت  عامدانه  تولید  در  تشنج  آفرینش  آیا 
می گیرد یا خیر. به نظر می رسد هر جائی که 
راحتی  نفس  و  می گیرد  صورت  کارگشائی 
اراده ای وجود دارد که جلوی آن  در می آید، 

شود! گرفته 

اساس  بر  مقررات  و  بخشنامه ها  تمام   -3
کارشناسی  نه  می گردند  وضع  سیاست 
بر  سیاست ها  آنکه  به جای  اقتصادی. 
مردم  جمعی  نفع  و  تولید  و  اقتصاد  حول 
دنیا(  کشور های  تمام  )ماند  بچرخد  کشور 
نگاهی  هیچ  خارجی  و  داخلی  سیاست های 
ندارد.  مردم  و معشیتی  اقتصادی  به وضعیت 
است.  اول  اولویت  کشور ها  تمام  در  اقتصاد 
تنظیم  مردم  اقتصاد  اساس  بر  باید  چیز  همه 
در  وضعیت  این  دیگری.  چیز  هیچ  نه  شود، 
چند کشور معدود در دنیا وجود دارد و دقیقا 
بسیار  واقع  در  چه  اگر  که  همان کشور هایی 
اقتصاد ها  ضعیف ترین  ولی  هستند  ثروتمند 
سیاست زدگی  دارند.  را  مردم  فقیرترین  و 
تعیین کننده  تصمیم گیری ها  جزئی ترین  در 
دین  ظاهرا  حتی  هیچ،  که  اقتصاد  است. 
کتاب های  جلد  وقتی  شده.  سیاست زده  هم 
جایی  دیگر  شده،  سیاست زده  هم  ابتدایی 

نمی ماند. دانش  و  برای منطق، علم 

رعایت  عدم  و  ارز  نرخ  بودن  دونرخی   -۴
عدالت برای تخصیص ارز: همه دنیا می داند 
که ارز نباید دونرخی باشد. ده ها بار هم این 
هر  و  شده  امتحان  و  تکرار  ایران  در  مسئله 
سیستم  و  داده  را  قبلی  نتیجه  همان  هم  بار 
ولی  کرده؛  اذغان  آن  بودن  اشتباه  به  بارها 
ضعیف  قشر  از  حمایت  بهانه  به  مجددا  باز 
ارزان  ارز  بعضا  می کنند.  اجرا  را  آن  دوباره 
ارز  این  و  می دهند  قرار  خودی ها  اختیار  در 
بهبود  برای  هم  اثری  هیچ  و  می رود  فنا  به 

با  چرخه  این  ندارد.  ضعیف  قشر  اقتصادی 
وقتی  و  می شود  تکرار  سیستم  کامل  آگاهی 
عنوان  ضعیف  قشر  از  حمایت  جمله  هم 
در  نمی کند  جرأت  کسی  دیگر  می شود 
به  سوبسید  بایستد.  رانتخواران  این  مقابل 
تخصیص  کشور ها  اکثر  در  نیازمند  اشخاص 
اثرگذار  که  شکلی  به  ولی  می شود  داده 
برسد.  واقعی  نیازمندان  دست  به  و  باشد 
ارز  نرخ  تفاوت  با  سوبسید  این  ما  کشور  در 
داده  کاال ها  سایر  و  اساسی  کاالهای  برای 
مردمی  تعداد  افزایش  آن  نتیجه  که  می شود 
غذا  دنبال  به  زباله  در سطل های  که  هستند 
به  بعضی  ثروت  آن  کنار  در  و  می گردند 

می کند.  پیدا  افزایش  تصاعدی  صورت 

۵- محیط تولید، غیرقابل تحمل و غیرقابل 
از  کارخانه ها  حیات  ادامه  و  است  کردن  کار 
تولیدکنندگان  احتماال  است.  روزگار  عجایب 
قعر  در  می توانند  راحت تر  داخلی  واقعی 
به  و  کنند  کار  و  بگیرند  مجوز  هم  جهنم 

هر بخشنامه تیری به قلب 
تولید است و گاهی انسان 
را به این فکر می اندازد که 
آیا آفرینش تشنج در تولید 
عامدانه صورت می گیرد یا 
خیر. به نظر می رسد هر جائی 
که کارگشائی صورت می گیرد 
و نفس راحتی در می آید، 
اراده ای وجود دارد که جلوی 
آن گرفته شود!
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دیدگاه

که  مختلف  ادارات  کنند!  صادر  نیز  بهشت 
انگشت  غریب  و  عجیب  قوانین  با  همگی 
و  وارداتی  قوانین  می کنند،  صنعت  چشم  به 
نرخ ارز که به کلی سیاست زده است و جایی 
و  تولید  فرایند  روی  بر  مدیران  تمرکز  برای 
اجتماعی  تامین  قوانین  نمی گذارد.  بهره وری 
ندارد  اجتماعی  تامین  و  بیمه  به  که شباهتی 
و باید نام دیگری بر آن نهاد. کاغذبازی های 
را  صنعت  انرژی  تمام  وقتگیر  و  بی مورد 
می گیرد. اداره های برق و آب و گاز با ارسال 
یک پیامک حاوی شناسه قبض و بدون درج 
نگه  نامشخص  در  سعی  احتماال  جزئیات، 
زیست  بهانه حفظ محیط  به  قیمت ها  داشتن 
دارند و وقت مصرف کنندگان را بیهوده برای 

می گیرند. قبض  جزئیات  گرفتن 

برای  تعرفه ها  و  گمرکی  قوانین   -۶
تشنج آفرین،  پیچیده،  واقعی  صنعتگران 
دنیا  همه  است.  تبعیض آمیز  و  نامشخص 
به  باید  گمرکی  تعرفه های  که  می دانند 

برود  پیش  شدن  کم  و  یکسان سازی  سوی 
گرفته  ثابت  تعرفه  یک  کاال ها  کلیه  از  و 
افزایش  بر  نفعشان  که  گروه  یک  شود. 
را  تعرفه ها  است،  راکتیو  رنگ  مثال  تعرفه 
حمایت  بهانه  به  و  صنایع  وزارت  کمک  با 
توجهی  می برند.  باال  کشور  در  تولید  از 
تاثیر  نساجی  صنعت  همه  بر  این  که  ندارند 
کیفی شان  توانایی  که  حالی  در  می گذارد. 
3 هم حساب نمی شود و حجمی  حتی درجه 
۲ درصد نیاز کشور  را هم که تولید می کنند 
بسیار  تاثیر  اینچنینی  موارد  نیست.  هم 
به صورت  تعرفه ها  متاسفانه  دارد.  منفی 
یک صنعت  موقعیت  حفظ  برای  و  جزیره ای 
کشورها  بعضی  می شود.  تعیین  به خصوص 
برای  یکسان  تعرفه  تنها یک  کلی  به صورت 
امارات.  مانند  می کنند  دریافت  کاال ها  همه 
تعرفه  تعداد معدودی کاال  از  تنها  نیز  بعضی 
برای  آمریکا  مثال  می کنند  دریافت  باالتر 
در  گمرک  درصد   ۲۰ اروپایی  خودرو های 
تولید  قدرت  که  حالی  در  می گیرد.  نظر 
است  ایران  برابر   1۰ چند  آمریکا  در  خودرو 
نمونه  این  دارد.  درصد   ۷۰ باالی  تعرفه  که 
رانتخواران  که  است  اشتباه  آشکار  و  واضح 
بر آن می دمند و آن را حفظ می کنند و جالب 

نمی آید.       هم  هیچ کسی  چشم  به  آنکه 
 

جنابعالی  مشخص  پیشنهادات 
و  شرایط  این  از  برون رفت  برای 
نساجی  صنایع  توسعه  و  ارتقا  نیز 
کشور  صنعت  بخش  کلی  طور  به  و 

چیست؟
و  اقتصاد  تقویت  حول  بر  باید  تصمیم ها   -
بهبود معشیت مردم بچرخد. اولویت باید این 
تصمیم های  جمله  از  دیگری  چیز  هر  باشد. 

این قرار می گیرد.  از  سیاسی خارج 
بـا  تولیـد  هزینه هـای  آوردن  پاییـن   -

شفاف سـازی قوانیـن و عـدم تبعیـض میـان 
نـرخ  قبیـل  از  تولیـد  هزینه هـای  صنایـع. 
تامیـن  قوانیـن  ارز،  وام،  گرفتـن  شـرایط  و 
بـه  روز  نـرخ  بـه  ارز  مالیاتـی.  و  اجتماعـی 
داده  می خواهنـد  کـه  مقـدار  هـر  و  همـه 
شـود؛ نـرخ آن را هـم تقاضـا تعییـن کنـد. 
نباشـد.  تبعیض آمیـز  و  ارز دسـتوری  قیمـت 
وام بـا شـرایط مسـاوی و تنهـا به تشـخیص 
بانـک و بـدون تبعیـض و بـا گرفتـن وثیقـه 
شـود.  داده  واقعـی  صنعتگـر  بـه  صحیـح 
به صـورت  و  همـه  از  درآمـد  بـر  مالیـات 

عادالنـه اخـذ شـود. 

هر  در  که  اداره ها  کارمندان  کلی  تعدیل   -
از حقوق بگیران  آنها لشکری عظیم  از  کدام 
صدور  مشغول  و  دارند(  هم  خوب  نیت  )که 
لهستان  گیرد.  صورت  باید  هستند  بخشنامه 
تمام  تدبیر،  با  ولی  داشت  مشابه  مشکلی  نیز 
تبدیل  مولد  نیرو های  به  را  کارمندان  این 
۲ سال  آنها را به منزل فرستاد و برای  کرد. 
تا  کرد  پرداخت  را  آنها  حقوق های  تمام  هم 
وقت الزم برای پیداکردن کار مولد را داشته 
آن  تا  نیاید.  ایشان  به  هم  فشاری  و  باشند 
بخشنامه  نکنند.  دیگری  کار  هیچ  هم  زمان 
تجویز  دارویی  صنعت  برای  و  نکنند  صادر 
درمان  نیت  ظاهرا  طبیب  این  چون  نکنند. 
همین  به  مریض  می خواهد  احتماال  و  ندارد 

بماند! وضعیت 

شفاف  به صورت  فساد  با  واقعی  مبارزه   -
و  رانتخواران  برای  سنگین  مجازات های  و 
این  متاسفانه  گیرد.  صورت  اختالس کنندگان 
امر همیشه با  های و هوی اعالم می شود ولی 
مقایسه  می شود.  رفتار  دیگری  جور  عمل  در 
با  رشوه گیران  و  اختالس کنندگان  مجازات 

سایر جرائم باورکردنی نیست.

در یک اقتصاد تورمی 
بیشترین سود را بدهکاران 
دولتی، بانک های بدهکار و 

ابربدهکار  مخصوصا اشخاص 
می برند. به همان مقدار که 

ارزش پول و ثروت مردم 
کم می شود به همان مقدار 
از بدهی بدهکاران نیز کم 

می شود
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گمرکی  تعرفه های  یکسان سازی   -
تعداد  تنها  که  صورتی  به  امکان  حد  تا 
مزیت  آن  در  که  کاال ها  از  انگشت شماری 
گمرکی  نرخ  تفاوت  شامل  داریم  کلی 
دست  به  مستقیما  که  کاال هایی  کلیه  باشد. 
که  )خریداری  رسد  می  نهائی  مصرف کننده 
کاال را به منزلش می برد( تعرفه باالتر داشته 
ساخته  کشور  در  که  اولیه  مواد  ولی  باشد 
اولیه ای  مواد  و  متوسط  تعرفه  می شوند 
پایین ترین  نمی شوند  ساخته  کشور  در  که 
تعرفه را داشته باشند. تفاوت این نرخ ها هم 
و  تعداد  هم  صورت  هر  در  ولی  نباشد.  زیاد 
به جای  کند.  پیدا  کاهش  تعرفه ها  نرخ  هم 
به  گمرکی  تعرفه های  کردن  پایین  و  باال 
متفرقه  هزینه های  صنعت،  از  حمایت  بهانه 

دهند.    کاهش  را  تحمیلی 

دولت ها  حمایتی  سیاست های  آیا 
تاکنون  نساجی  صنایع  با  ارتباط  در 
کارآمد بوده و اساسا آیا عظمی برای 
در  اشتغال زا  صنعت  این  از  حمایت 

کشور وجود داشته است؟
بیشتر  حمایتی  سیاست های  من،  اعتقاد  به 
داده  نشان  عمل  در  و  بوده  نمایش  جهت 
فعلی  وضعیت  تغییر  برای  اراده ای  که  شده 
دارند که  قدرتی  آنچنان  رانت خواران  نیست. 
به  را  قوانین  و  اقتصادی  سیاست های  کلیه 
اگر  می کنند.  ابالغ  و  تنظیم  خودشان  نفع 
نگاه کنیم کارکردن  به گذشته  به سال  سال 
برای  تبعیض  و  پیچیده تر  قوانین  سخت تر، 
قوانین  و  ارز  و  امکانات  گذاشتن  اختیار  در 
یک  صاحب  شده.  بیشتر  و  بیشتر  مالیاتی 
انجام  بدون  و  نشسته  خود  خانه  در  ملک 
افزوده می شود  ریالیش  به ثروت  هیچ کاری 
اخذ  دنبال  به  که  سالم  کارخانه دار  یک  ولی 
وام و گرفتن دالر ارزان نبوده، با هر فروشی 

که می کند سرمایه خود را از دست می دهد و 
اولیه را جایگزین کند و یا به  نمی تواند مواد 
یدکی  لوازم  ماشین آالتش  برای  کافی  اندازه 
نرخ  با  ماشین آالت  کردن  اضافه  بخرد. 
خارج  تصورات  قوه  از  اصال  که  دالر  واقعی 
و  کنفرانس  و  کرنا  و  بوق  نتیجه  اینها  شده. 
است  رنگارنگ  پرسشنامه های  و  کمیسیون 
نمایشی  خواسته اند  صرفا  من،  نظر  به  که 
داشت پس  نتیجه  اگر  کنند.  برگزار  بی نتیجه 
و  می شود؟  بغرنج تر  روزبه روز  وضعیت  چرا 
این  به  کامل  آگاهی  علیرغم  آنکه  جالب 

نتایج باز هم آن را ادامه می دهند. 
البته اکثر کارمندان در بدنه ادارات وضعیت 
بدون  همکاری  بر  سعی  و  می کنند  درک  را 
روز  و  حال  ایشان  دارند.  چشمداشتی  هیچ 
دارند.  در کمک  و سعی  را می فهمند  صنعت 
مسئله  این  به  مختلف  ادارات  در  بارها  بنده 
ادامه  باعث  برخوردها  همین  و  برخوردم 
نیز  ایشان  دست  ولی  بوده.  من  کار شخص 

می شود.   بسته  قوانین  به خاطر  گاهی 

کرونا،  همه گیری  تداوم  به  توجه  با 
ارز  نرخ  بودن  باال  تحریم ها،  ادامه 
و... چشم انداز صنایع نساجی کشور 
را  آینده  مسیر  و  بود  خواهد  چگونه 

می بینید؟ چطور 
آینده کوتاه مدت بسیار تاریک و مبهم است 
که  سیاست هایی  توقف  برای  تالشی  هیچ  و 

نمی گیرد.  رقم زده صورت  را  فعلی  وضعیت 
ناامیدی چیزی  اگرچه در مردم جز یاس و 
آینده  برای  من  ولی  نمی شود،  مشاهده 
که  دارم  اطمینان  و  امیدوارم  بسیار  ایران 
قاطع،  و  صحیح  اقتصادی  سیاست های  با 
واقعی  دلسوزی  و  کارشناسان  به کارگیری 
اولویت  و  رانتخواران  مقابل  در  ایستادگی  و 
توجه  با  دیگری،  چیز  هر  به  اقتصاد  دادن 

در  هست  کشور  در  که  عظیمی  ثروت  به 
مدت ۵ سال همه چیز می تواند درست شود. 
در  و  است  ساده  و  مشخص  بسیار  راه حل ها 
خیلی از کشور ها اجرا شده و مردم را به رفاه 
خدادادی  ثروت های  کشور ها  آن  رسانده. 
عنوان  هیچ  به  مسئله  نداشته اند.  هم 
تنها  اتفاقا  نیست.  اصالح  غیرقابل  و  بغرنج 
موجود  وضع  حفظ  در  منافعشان  که  کسانی 
از  باید  اقتصاد  می دمند.  ناامیدی  بر  است 
فساد  با  شود.  جدا  سیاسی  جهت گیری های 
قضایی  سیستم  و  دولت  بدنه  در  )مخصوصا 
باید قاطعانه برخورد کرد و  اقتصاد دولتی(  و 
اینگونه  برای  در چین  را که  همان مجازاتی 

اعمال کرد. افراد در نظر می گیرند 

منابع  از  ثروتمند  کشوری  ایران 
فعال  و  تحصیلکرده  آن  مردم  و  خدادادیست 
صحیح  محیط  در  که  هستند  کار  پشت  با  و 
نشان داده اند که بسیار موفق عمل می کنند. 

من برای آینده ایران بسیار 
امیدوارم و اطمینان دارم 
که با سیاست های اقتصادی 
صحیح و قاطع، به کارگیری 
کارشناسان و دلسوزی 
واقعی و ایستادگی در مقابل 
رانتخواران و اولویت دادن 
اقتصاد به هر چیز دیگری، با 
توجه به ثروت عظیمی که در 
کشور هست در مدت ۵ سال 
همه چیز می تواند درست شود
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دیدگاه

نمی توان تولیدکننده را مجبور به 
تولید یک محصول خاص کرد

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران:

اساس  بر  می گوید  ایران  نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  عضو 
پروانه  و  خود  خاص  ماشین آالت  مبنای  بر  تولیدکننده ها  افق،  طرح 
بگیرند  تصمیم  خود  سهمیه  سبد  از  دارند  اجازه  موجود  بهره برداری 
اما  کنند  تولید  صمت  وزارت  تایید  به  توجه  با  را  اولیه ای  مواد  چه 
اصرار  بازار  تنظیم  کارگروه  جلسه  آخرین  در  تولیدکننده  پتروشیمی 
لحاظ  از  که   TG670 استر  پلی  چیپس  جدید  گرید  که  دارد  این  بر 
برسد  خاص  تولیدکننده  چند  به  فقط  شده  اصالح   IV ویسکوزیته 
پتروشیمی  کنند،  استفاده  گرید  این  از  بخواهند  هم  سایرین  اگر  و 

نیست. عرضه  به  حاضر  تندگویان 
پلیمر  صنایع  ملی  انجمن  پایگاه  با  گفتگو  در  کاظمی  شاهین  دکتر 
نساجی  استر  پلی  گرید  درباره  موجود  چالش های  در خصوص  ایران، 
قدرت  که  است  این  بر  نساجی  صنایع  انجمن  اعتقاد  کرد:  اظهار 
می خواهد  که  هرکسی  که  شود  داده  تولیدکننده ها  به  باید  انتخاب 
اما  کند  دریافت  خود  مجاز  سهمیه  مجموع  از  کسر  با  را  گرید  آن 
داده  تولیدکنندگانی  به  فقط  گرید  این  می گوید  تندگویان  پتروشیمی 
تولیدکننده  اگر  و  دارند،  مشکی  چادر  برای  نخ  تولید  امکان  که  شود 
یا  روسری  یا  مانتویی  پارچه  تولید  برای  آن  از  استفاده  قصد  دیگری 

... را دارد، مجاز به استفاده نباشد.
اینکه شرکت های دیگری هم هستند که می توانند  به  اشاره  با  وی 
کیفیت  جدید  چیپس  این  کمک  با  و  کنند  استفاده  محصول  این  از 
قرار  استفاده  مورد  نساجی  صنعت  در  همگی  که  را  خود  محصوالت 
نباشد،  مشکی  چادر  تولید  برای  لزوما  ولی  دهند،  ارتقا  را  می گیرند 
گفت: نتیجه رایزنی ها به این صورت شد که کد ویژه برای این گرید 
تعریف شود و تمام کسانی که درخواست آن را دارند، درخواست خود 
تصمیم  آن  خصوص  در  وزارتخانه  این  تا  بدهند  وزارت صمت  به  را 
بگیرد. کاظمی توضیح داد: پتروشیمی تندگویان فعال توان تولید خود 
۶ هزار تن در سال اعالم کرده است  TG670 حدود  را برای گرید 
یا  افزایش  درخواست  صمت  وزارت  کارشناسان  بررسی  با  شاید  که 

باشیم. کاهش آن را داشته 

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با تاکید بر اینکه باید 
رویکردهای خود را در این زمینه اصالح کنیم، افزود: نباید حمایت از 
عرضه شده  چیپس  مجموع  از  کسر  با  شود  باعث  مشکی  چادر  تولید 
بلکه  کنیم  وارد  آسیب  نساجی  قسمت های صنعت  سایر  به  بورس  در 
سهمیه  به  گرید  این  تولید  که  کنیم  فراهم  را  شرایطی  یعنی  حمایت 
اعتقاد  تندگویان  پتروشیمی  که  درحالی  اضافه شود  فعلی  کف عرضه 
دارد این تولید بایستی در داخل سهمیه فعلی قرار گرفته و به عبارت 
دیگر از مجموع عرضه سایر گریدها کاسته شود. به هر حال با توجه 
حائز  بسیار  مسائل  از  یکی  مشکی  چادر  از  حمایت  موضوع  اینکه  به 
که  اندیشیده شود  تدابیری  باید  نیز هست،  فرهنگی  در حوزه  اهمیت 
از  بخش  این  خاص  نیازهای  واحدها،  سایر  سهمیه  از  کاستن  بدون 
صنعت نساجی نیز تامین شود. به تازگی کف عرضه پتروشیمی شهید 
 ۵۵۰۰ حد  تا  نساجی  چیپس  گریدهای  کلیه  مجموع  برای  تندگویان 
تن در هفته افزایش یافته است، در حالی که تقاضای خرید واحدهای 
آتش  عدد،  این  کاستن  با  که  است  این  از  بیش  مراتب  به  نساجی 
باالترین  در  همواره  تابستان  فصل  طی  در  که  بخش  این  در  رقابت 
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حد بوده است بیش از این خواهد شد.
در  تصمیم  متفاوت،  نگاه  دو  این  به خاطر  کرد:  خاطرنشان  کاظمی 
که  واحدهایی  همه  و  شده  واگذار  صمت  وزارت  به  خصوص  این 
تمایل به خرید این گرید را دارند، باید درخواست خود را اعالم کنند. 
شاید مجموع این درخواست ها حتی کمتر از عرضه ۶ هزار تنی باشد، 
باید تصمیم  باشد. وزارت صمت  1۰ هزار تن تقاضا موجود  شاید هم 
بگیرد چه بخشی از این سهمیه در اختیار واحدهای تامین کننده نیاز 

چادر مشکی اختصاص یابد و چه حدی به سایر بخش ها داده شود.
وی با اشاره به اینکه قبال به دلیل عضویت در هیئت مدیره شرکت 
این حوزه کم و بیش مطلع  از مسائل خاص  تولیدکننده چادر مشکی 
شده  تولید  جدید  گرید  که  داشت  توجه  باید  داد:  ادامه  می باشد، 
پارچه های  از  خیلی  در  و  نیست  چادر مشکی  پارچه  تولید  به  منحصر 
که  کنیم  را مجبور  تولیدکننده  نباید  است پس  قابل استفاده  دیگر هم 
استفاده  با چادر مشکی حق  مرتبط  تولید محصوالت  فقط در صورت 

از این گرید را دارد.
الزم به ذکر است که انجمن ضمن استعالم از تنها واحد تولیدکننده 
را  نیاز  این  مجموع  آن،  واقعی  نیاز  شناسایی  و  کشور  مشکی  چادر 
می تواند  که  واحدی  هر  تا  است  رسانده  اعضای خود  سایر  اطالع  به 
اعالم کرده  باشد،  داشته  نیاز چادر مشکی  نخ مورد  تامین  در  سهمی 
و حتی االمکان از کاهش ظرفیت تولید این محصول در داخل کشور 

کند. کم 

ایران  نساجی  انجمن صنایع  تالش های 
بازار التهابات  برای کاهش 

مواد  بازار  تنظیم  برای  انجام گرفته  فعالیت های  کاظمی در خصوص 
بازار  بر  شدیدی  التهابات   9۷ سال  اول  نیمه  گفت:  نساجی  اولیه 
سقف  شد،  شدید  رقابت  و  رفت  باال  بسیار  تقاضا  میزان  شد،  حاکم 
از  صمت  وزارت  منظور  همین  به  شد.  برداشته  نیز  بورس  در  رقابت 
تشکیل  واحدها  ظرفیت بندی  برای  ویژه ای  کارگروه  خواست  انجمن 
وزارت  کارشناسان  همکاری  با  نساجی  انجمن  توسط  کار  این  دهد. 
صمت در چندین مرحله انجام شد. مرحله اول به صورت خوداظهاری 
داشتند،  سهمیه  بهین یاب  سامانه  در  که  واحدهایی  تمام  برای  و  بود 
شد.  ارسال  متفاوت  سواالت  با  مختلف  صنوف  برای  پرسشنامه هایی 
مستنداتی از همه واحدها از جمله لیست بیمه، ارزش افزوده پرداختی 
تولید می کند. بدانیم واقعا کدام واحدها  تا  و قبوض برق دریافت شد 

از  حضوری  بازرسی  برنامه  خوداظهاری،  آن  درکنار  افزود:  وی 
یکی  بازرسی  این  در  کردیم.  اجرا  را   9۸ بهار  اوایل  تا   9۷ شهریور 

کل  اداره  معاونین  از  یکی  همراه  به  انجمن  مدیره  هیئت  اعضای  از 
صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت و کارشناس سازمان 
ساعت  نفر   ۲۰۰۰ از  بیش  و  داشتند  حضور  استان  هر  مربوط  صمت 
کار عملیاتی انجام پذیرفت و در طی آن بر مبنای رویه و دستورالعمل 
یکسانی همه واحدها را ظرفیت سنجی کردیم و سهمیه های بهین یاب 

اصالح شد. عملیات ها  این  مبنای  بر 
این  در  پروانه های صادره  این، مجموع  از  قبل  تا  کاظمی،  گفته  به 
واحدها بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن در سال بود در حالی که 
تولید شود.  نمی تواند در کشور  نساجی  3۰۰ هزار تن چیپس  از  بیش 
بهره برداری  پروانه  تندگویان  پتروشیمی  تولید  توان  برابر   ۴ یعنی 

داشتیم.
متناسب  و  دسته بندی  را  واحدها  داد:  ادامه  اقتصادی  فعال  این 
که  واحدهایی  از  بعضی  به  یعنی  کردیم.  ظرفیت بندی  آنها  توان  با 
درصد   ۲۲ تا   ۷ با  برابر  دارند،  نیز  بطری  پرک  از  استفاده  قابلیت 
شد.  داده  پلی استر  چیپس  خرید  اجازه  انجمن،  محاسباتی  ظرفیت 
بهره  پروانه های  مجموع  از  ظرفیت سنجی  اول  قدم  در  ترتیب  بدین 
رقم  به  بود، ظرفیت محاسباتی  تن  ۲۴۰ هزار  و  میلیون  برداری یک 
مواد  از  استفاده  درصدبندی  با  سپس  و  یافت  کاهش  تن  هزار   ۸۵۰
اعالم  تن  هزار   ۴۵۰ را  چیپس  خرید  مجاز  مجموع  میزان  بازیافتی، 
در  که  التهاباتی  تمام  گذشته  سال  در  روش  این  اجرای  با  کردیم. 

استر وجود داشت برطرف شد. خرید چیپس  پلی 
ابتدای  در  با چالش دیگری مواجه شدیم.  اما  امسال  کاظمی گفت: 
کارخانجات  تعطیلی  به  مجبور  نساجی  واحدهای  کرونا  دلیل  به  سال 
پتروشیمی  دیگر  از سوی  و  شدند  ابالغی  دستورالعمل های  اساس  بر 
تندگویان یکی از واحدهای پلیمریزاسیون خود را که قبال چیپس پلی 
استر نساجی تولید می نمود را تغییر محصول داد، بدین ترتیب مجددا 

با داستان عدم توازن عرضه و تقاضا مواجه شدیم.
وزارت  مجددا  رقابت  میزان  از  کاستن  منظور  به  نیز  مرحله  این  در 
و  سهمیه ها  مجدد  اصالح  به  تصمیم  انجمن  همکاری  با  صمت 
کردن  سرکوب  داستان  موضوع  این  عمال  که  گرفتند  آن  کاهش 
به توان باالی  با توجه  پتروشیمی  بود  تقاضا است، در حالی که بهتر 
۶ هزار تن در هفته کند. در  خود اقدام به افزایش عرضه به بیش از 
انجمن  همکاری  با  صمت  وزارت  نیز  پلی پروپیلن  داستان  خصوص 
کنند  پیاده سازی  را  مشابهی  برنامه  تا  داشتند  نظر  در  نساجی  صنایع 
که متاسفانه به دلیل تغییرات بسیار زیاد مدیریت ارشد وزارت صمت 
و همچنین تعداد بسیار زیاد واحدهای درگیر در این بخش این طرح 

ابتدای کار متوقف شد. اتمام نرسید و در  به 
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آمادگی بخش خصوصی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی 
در چهارمین نشست کمیته تدوین استراتژی توسعه صنعتی مطرح شد

چهارمین نشست کمیته تدوین استراتژی توسعه صنعتی کمیسیون صنایع اتاق 
ایران روز یکشنبه 1۶ شهریورماه با حضور مسعود نیلی، استاد دانشکده اقتصاد و 
مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران، احمد 
پورفالح مشاورعالی اتاق ایران، محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش های اتاق 
ایران، محمدرضا رمضانی دبیرکل، ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون 

صنایع و جمعی از مدیران واحدهای اتاق ایران تشکیل جلسه داد.
در این نشست، غالمحسین شافعی با اشاره به تدوین نخستین سند استراتژی 
توسعه صنعتی در دهه ۸۰ اظهار کرد: تا جایی که به یاد دارم همه دولت ها قصد 
داشتند تا استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کنند اما این کار هیچ زمان به نتیجه 
مطلوبی نرسید. شافعی افزود: باید اول استراتژی توسعه اقتصادی را مد نظر قرار 
دهیم. به عبارتی اول کل را درست کنیم و بعد به سایر اجزا توجه داشته باشیم. اما 
واقعیت این است که می ترسیم اگر بخش خصوصی در این زمینه اقدامی اساسی 
انجام دهد به سرنوشت سایر پیشنهاداتی که تهیه می شود اما کسی به آن توجه 

نمی کند، دچار شود. برای همین بخش خصوصی مردد است.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: زمانی که بحث استراتژی توسعه صنعتی مطرح 
شد در حضور رئیس مجلس و معاون اول رئیس جمهور گفتم که اتاق ایران آماده 
تدوین این استراتژی است؛ بدون اینکه حتی نیاز به بودجه مالی داشته باشد اما به 
شرط اینکه حاکمیت، این امر به عنوان یک ماموریت به بخش خصوصی واگذار 

کند. نه اینکه اتاق کاری را انجام دهد اما با آمدن دولت جدید کنار گذاشته شود.

استفاده از تجربه گذشته
مسعود نیلی در این نشست با اشاره به تجربه خود در تدوین نخستین سند 
استراتژی توسعه صنعتی اظهار کرد: در سال 13۸۰ که به سفارش وزارت صنعت 

و معدن وقت، استراتژی توسعه صنعتی تدوین شد، 1۰ اولویت مهم برای تدوین 
این استراتژی در نظر گرفته شد که البته به رغم تدوین نهایی و چاپ کتاب آن 
از سوی انتشارات دانشگاه شریف، پس از مدتی با واکنش هایی همراه و در نهایت 
منجر به توقف انتشار این کتاب شد. در دولت نهم نیز مجدد ماموریت داده شد تا 
استراتژی توسعه صنعتی تدوین شود که از آن زمان تا کنون گفتمان این استراتژی 

وجود داشته است اما هنوز به نتیجه نرسیده و بی نتیجه مانده است.
این اقتصاددان، »انتظارات ناهمخوان« را یکی از مهم ترین موانع تحقق تدوین 
استراتژی  تدوین سند  در  کرد:  و خاطرنشان  عنوان  توسعه صنعتی  استراتژی 
توسعه صنعتی، در وهله اول باید مشخص کنیم که این سند قرار است شامل چه 
موضوعاتی باشد و دقیقا هدفمان از تدوین این سند چیست تا تکلیف خیلی چیزها 
در آن مشخص شود. باید در گام اول تدوین استراتژی توسعه صنعتی در همین 
اتاق ایران به وفاق برسیم چرا که سند استراتژی توسعه صنعتی در کشورهای 

مختلف وجود داشته و نباید چیزی بنویسیم که متفاوت از تجربه جهانی باشد.
استراتژی  واژه  که  است  جهت  آن  از  وفاق  بر  تاکید  افزود:  ادامه  در  نیلی 
کاربردهای مختلفی دارد و باید منظورمان را دقیقا مشخص کنیم که از استراژی 
چه می خواهیم. متاسفانه در همان زمانی که سند اولیه استراتژی توسعه صنعتی 
تدوین شد، در وزارت صنعت، معدن وقت این سند با عنوان »برنامه راهبردی« 
معرفی شد، بدون توجه به این نکته که استراتژی توسعه صنعتی حتی برنامه ریزی 
صنعتی هم نیست؛ بلکه استراتژی توسعه صنعتی یک سند باالدستی است که 
خروجی آن می تواند صنعت و معدن باشد. این اقتصاددان خاطرنشان کرد که 
در تدوین استراتژی توسعه صنعتی، باید همه بخش ها از جمله سیاست خارجی 
همگام با هم باشند و بین مولفه هایی که حول محور صنعتی شدن قرار دارند، 

هماهنگی به وجود آید.
به باور نیلی، استراتژی توسعه صنعتی مختص کشورهایی است که در آن اراده 
عالی برای صنعتی شدن وجود دارد و در همین ارتباط در استراتژی توسعه صنعتی 
مهمترین موضوع نحوه تعامل با دنیاست، از لحاظ محتوا، نحوه ارتباط و توسعه روابط 
اقتصادی کشور با دنیا بسیار حائز اهمیت است و همین موضوع یکی از مهمترین 
مباحث در تدوین این سند بوده است. همچنین طبق گفته مسعود نیلی، استراتژی 
توسعه صنعتی در وهله اول تجاری است و بعد در داخل صنعت قرار می گیرد.

او در ادامه به  الگوی توسعه کشورهای آمریکای التین و آسیای دور که بر 
دو اصل »جایگزینی واردات« و »توسعه صادرات« قرار داشت، اشاره و ضمن 
ارایه توضیحاتی درباره این دو الگو خاطرنشان کرد که از دهه 9۰ به این سو 
و در پی تغییر استراتژی کشورها، شاهد شکل گرفتن یک استراتژی میانه در 
بین استراتژی های جایگزین واردات و توسعه صادرات تحت عنوان »استراتژی 

گــزارش

24

ک
شا

پو
 و 

ی
اج

س
ت ن

نع
ص

 
31

5 
ره

ـــا
شم

 ،9
9 

هر
م



گزارشخبرنامه

مشارکت در عرصه جهانی« هستیم.
نیلی تصریح کرد: مروری بر ارتباط بنگاه های اقتصادی در همان زمان نشان 
می دهد که ارتباطی بین آنها شکل گرفت که پیش از این سابقه نداشت و برندها 
به این نتیجه رسیدند که نباید تنها محصور در کشور خودشان باشند و با تاسیس  
WTO، کشورها دیگر فعالیت های اقتصادی شان را در یک مکان محدود نکردند.

نیلی پس از ارائه توضیحاتی در خصوص الگوهای استراتژی توسعه صنعتی و 
تاکید بر ایجاد همگرایی بین کشورها تاکید کرد: شرایط امروزی که در آن قرار 
داریم با دهه ۸۰ و 9۰ متفاوت است و در این شرایطی که کشور قرار گرفته است 
شاید تدوین استراتژی توسعه صنعتی چندان همخوانی نداشته باشد؛ بلکه شرایط 
فعلی می طلبد تا استراتژی خروج از وضعیت فعلی، توسط بخش خصوصی که هم 
معتمد است و هم ذینفع، تدوین شود. چراکه مجلس تازه کار است و دولت هم 
در ماه های پایانی فعالیت قرار دارد و در این وضعیت به نظر نمی رسد این دو قوه 

انگیزه ای برای تدوین این استراتژی داشته باشند.
او همچنین تصریح کرد: در شرایط فعلی گزارش کارشناسی هم که معطوف به 
آینده باشد، توصیه نمی کنم. ارتباط سازنده باید بین تصمیم گیران و اجراکنندگان 
شکل گیرد تا کیفیت نظام تصمیم گیری باال رود. متاسفانه ما تنها به تصمیم های 
شفاهی عادت کرده ایم و هیچ زمانی بر اساس گزارش های مکتوبی که در دست 
داریم، تصمیمی نمی گیریم. همین می شود که جلسه پشت جلسه و آن هم بدون 

نتیجه برگزار می شود.
به گفته نیلی، این یک اشتباه راهبردی است که تصور کنیم اگر در شرایط فعلی 
تحریم ها برداشته شود یا روابط دیپلماتیک ما تغییر کند، یکباره همه مشکالت 
حل خواهد شد. او افزود: متاسفانه همانطور هم که مطالعات نشان می دهد، در 
دهه 9۰ رشد اقتصادی نداشته ایم و به همان نسبت هم رشد سرمایه گذاری در 
کشور پایین بوده است. بنابراین باید در وهله اول باید برای خروج از این شرایط 

فکری برای آیندگان کنیم.

ضرورت درک روشن از استراتژی توسعه صنعتی
به گفته رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران باید برای تدوین استراتژی توسعه 
صنعتی درک روشنی از این استراتژی داشته باشیم اما متاسفانه یکی از مهم ترین 
چالش ها در این عرصه این است که ذهن منسجمی در این خصوص وجود ندارد. 
محمد قاسمی اظهار کرد: هر زمان که بحث از استراتژی توسعه صنعتی به میان 
می آید، اینطور برداشت می شود که قرار است برنامه وزارت صنعت نوشته شود. 
حتی برخی از سیاست گذاری صنعتی صحبت می کنند. اما همانطور هم که اشاره 

شد استراتژی توسعه صنعتی یک سند باالدستی است.
به باور رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران باید در تدوین استراتژی توسعه 
صنعتی به این نکته توجه کنیم که آیا قرار است در زنجیره ارزش جهانی برای 
خود موقعیتی تعریف کنیم یا خیر؟ او با بیان این موضوع که دهه 9۰، دهه از دست 
رفته اقتصاد کشور است از آماده شدن طرح چشم انداز 1۴۰۴ در اتاق ایران خبر داد 
و همچنین اعالم آمادگی کرد که مرکز پژوهش های اتاق ایران آماده همکاری و 

تقویت برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی و استراتژی توسعه اقتصادی است.

اراده ای برای تصمیم گیری نیست
جمال رازقی رئیس اتاق شیراز نیز با تاکید بر اینکه متاسفانه اراده ای برای 
از  آیا سندی مهمتر  ندارد، گفت:  اجرا کردن تصمیم ها وجود  و  تصمیم گیری 
چشم انداز 1۴۰۴ در کشور وجود دارد؟ اما متاسفانه شاهدیم که هیچ توجهی به آن 

و سایر تصمیم ها نشده و نمی شود.

به استراتژی توسعه صنعتی به عنوان دستاورد اقتصادی نگاه شود
احمد پور فالح مشاور رئیس اتاق ایران نیز در این نشست گفت: متاسفانه تدوین 
استراتژس توسعه صنعتی در دولت های مختلف به عنوان یک پارامتر سیاسی نگاه 
می شود تا دستاورد اقتصادی. همه می خواستند تا در کارنامه خودشان تدوین این 
استراتژی را ثبت کنند بدون توجه به اینکه عملیاتی هست یا خیر. مشاور عالی 
اتاق ایران پیشنهاد داد تا با تشکیل کمیته ای متشکل از بخش خصوصی و دولت، 
استراتژی توسعه صنعتی تدوین و همچنین از تجارت کشورهای موفق در این 

زمینه استفاده شود.

بدون تعامل با جهان هیچ استراتژی عملیاتی نیست
صمد حسن زاده رئیس اتاق تبریز نیز با تاکید بر ضرورت تعامل با کشورها در 
عرصه جهانی گفت: برای مطلوب بودن استراتژی توسعه صنعتی در وهله اول باید 
به این نکته توجه کنیم که بدون تعامل با کشورها در عرصه جهانی اوال عملی 
شدن این استراتژی ممکن نیست و دوما باید کلیه سیاست ها همسو با وزات 
صنعت باشد. او همچنین »تطبیق قوانین« را به عنوان دیگر مولفه مهم در تدوین 

استراتژی توسعه صنعتی عنوان کرد.
مهدی تاجیک رئیس دبیرخانه کمیسیون های تخصصی و امور نمایندگان اتاق 
در مجامع و شوراها نیز با طرح این سوال که در شرایط نااطمینان و پرنوسان امروز 
آیا می توان حرف از تدوین برنامه زد؟ گفت: در شرایطی که حتی برنامه ریزی های 
باید  استراتژی  تدوین  به جای  نظر می رسد  به  است  کوتاه مدت غیرمحتمل 

سناریوهای محتمل را مد نظر قرار دهیم.

زمان سعی و خطا نیست
ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز در این نشست 
با تاکید بر این نکته که در شرایطی که فرصت و سرمایه ها از دست رفته، زمان 
سعی و خطا نیست و باید برنامه هایی تدوین شوند که ضمانت اجرایی داشته باشند، 
پیشنهاد داد تا اتاق های مشترک بازرگانی و همچنین کمیسیون های تخصصی 
اتاق ایران با یک دستور سازمانی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی بسیج 
شوند. رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران همچنین با اشاره به روی کارآمدن 
مجلس یازدهم و ماه های پایانی فعالیت دولت خواستار تبدیل پیشنهادهای اتاق 

ایران برای برون رفت از مشکالت فعلی به یک برنامه منسجم شد.
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گزارش

خوش حساب ها و بدحساب های صادراتی
جدیدترین آمار بازگشت ارزهای صادراتی تا پایان مرداد اعالم شد

کارنامه  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
کرد.  تشریح  را  صادراتی  ارزهای  بازگشت 
میلیارد   3۵ مردادماه  پایان  تا  اساس  این  بر 
این  که  بازگشته  کشور  به  صادراتی  ارز  یورو 
ارز  درصدی   ۶۸ بازگشت  نشان دهنده  عدد 
حاصل از صادرات است. از سوی دیگر تعداد 
امسال  مردادماه  پایان  تا  که  صادرکنندگانی 
کرده اند،  ایفا  را  خود  ارزی  تعهد  درصد   1۰۰

عدد ۲۲۸۶ نفر را ثبت کرده است.
چرخه  به  صادراتی  ارزهای  بازگشت  آمار 
اقتصادی کشور به روز شد. رئیس کل سازمان 
توسعه تجارت در اظهارات جدید خود به ارائه 
و  صادرات  از  حاصل  ارزهای  آمار  جزئیات 
ارزی خود  تعداد صادرکنندگانی که رفع تعهد 
است.  پرداخته  داده اند  انجام  کامل  به طور  را 
به گفته این مقام مسئول، تا تاریخ 31 مرداد 

امسال، 3۵ میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور 
کل  به  توجه  با  رقم  این  که  است  بازگشته 
ارزی سال های 9۷  صادرات مشمول تعهدات 
بازگشت  دهنده  نشان   ،99 فروردین  و   9۸ و 
چرخه  به  صادرات  از  حاصل  از  درصدی   ۶۸
اقتصادی کشور است. این اعداد جدید در حالی 
از سوی حمید زادبوم ارائه شده است که تنها 
میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد  یک  امسال  مرداد  در 
یورو ارز صادراتی به کشور بازگشته است که 
مقامات تجاری از میزان بازگشت ارز به کشور 
جدید  صحبت های  اما  دارند.  رضایت  ابراز 
رئیس کل سازمان توسعه تجارت حاوی اعداد 
و ارقام دیگری هم می شود. بر این اساس،  از 
تعداد   99 فروردین  پایان  تا   9۷ فروردین   ۲۲
را  خود  ارز  صادرکننده  نفر   ۲۵۴ و  هزار   ۲1
بازگردانده اند که نسبت به تعداد صادرکنندگان 

تا پایان اسفند 9۸، تعداد ۷۰ صادرکننده دیگر 
نیز به فهرست اضافه شده اند.

تا  که  صادرکنندگانی  تعداد  دیگر  سوی  از 
تعهدات  صد  در  صد  سال جاری  مرداد  پایان 
ارزی خود را ایفا کرده اند به ۲۲۸۶ نفر می رسد، 
در حالی که این تعداد در پایان تیر ماه امسال 
رئیس  است.  می شده  صادرکننده  نفر   ۲۰1۴
صادرات  میزان  تجارت،   توسعه  سازمان  کل 
یورو  میلیون   ۶۰۰ و  میلیارد   1۶ را  گروه  این 
اعالم کرده است که از این رقم 1۴ میلیارد و 
9۰۰ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات خود 
را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده اند. این 
گروه از صادرکنندگان از لحاظ تعداد 11 درصد 
 ۲9 میزان صادرات  نظر  کل صادرکنندگان، از 
بازگشت  لحاظ  از  صادرکنندگان،  کل  درصد 
نظر  از  و  صادرکنندگان  کل  درصد   ۴3 ارز 
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گزارشخبرنامه

خود  به  را  تعهدات  کل  درصد   ۲9 تعهد  رفع 
و  هزار   1۵ حال  عین  در  داده اند.  اختصاص 
به  را  یورو  میلیون  یک  تنها  صادرکننده   ۴3
درصد   ۷1 که  بازگردانده اند  اقتصادی  چرخه 
شامل  تعداد  نظر  از  را  صادرکنندگان  کل 
می شود که فقط 1۷ درصد از میزان صادرات 
را به خود اختصاص داده اند.  مطابق اظهارات 
ارزی خود  تعهدات  زادبوم، 3۲۲۵ صادرکننده 
ایفا کرده اند که 19  تا 99 درصد  بین یک  را 
 ۵3 و  بوده  تعداد کل صادرکنندگان  از  درصد 
درصد از میزان صادرات و همچنین ۵۴ درصد 
از میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات را به 

خود اختصاص داده اند.

شروع ماجرا
 9۷ سال  از  اقتصاد،  دنیای  گزارش  به 
سوی  از  صادرات  برای  ارزی  تعهد  رفع  که 
شد،  اجباری  کشور  بانکی  و  پولی  متولیان 
صادرکنندگان از هر فرصتی برای اعتراض و 
در  اگرچه  کردند.  استفاده  شیوه  این  از  انتقاد 
ارزی  تعهد  رفع  زمان  مانند مدت  بخش هایی 
از  نرمشی  ارز،  بازگشت  میزان  در  تخفیف  و 
سوی مسئوالن دولتی صورت گرفت، اما رفع 
دولتمردان  ماند.  پابرجا  همچنان  ارزی  تعهد 
بازگشت  برای  شیوه  این  از  استفاده  برای 
که  می ورزیدند  اصرار  حالی  در  کشور  به  ارز 
ارز  بازگشت  در  تاخیر  برای  صادرکنندگان 
زیادی  دست اندازهای  و  مشکالت  به  خود، 
صادرات  شیوه  آنها  جمله  از  داشتند،  اشاره 
بود.  تحریم  شرایط  در  ایرانی  محصوالت 
محدودیت های ناشی از تحریم های اقتصادی 
در  ایرانی  کاالهای  فروش  شده  موجب 
مواجه  ویژه ای  شرایط  با  بین المللی  بازارهای 

شود.
برخی  و  امانی  به صورت  کاالها  از  برخی 
از  و  می روند  فروش  به  تقسیطی  به صورت 
بود.  زمان بر خواهد  ارز،  کامل  رو وصول  این 
آزاد  بازار  با  نیمایی  ارز  نرخ  تفاوت  همچنین 

برای  صادرکنندگان  بی انگیزگی  موجب  نیز 
است.  شده  سامانه  این  در  ارزشان  عرضه 
پول در تحریم ها  انتقال  و  نقل  این  بر  عالوه 
کرده  ایجاد  صادرات  برای  جدی  چالش  هم 
همچنان  که  مشکالت  این  مقابل  در  است. 
دولت  تنبیهی  سیاست های  پابرجاست،  هم 
نکرده اند،  ارزی  تعهد  رفع  که  کسانی  برای 
تولیدی  و  تجاری  نظام  در  تا  شده  موجب 
میان  اختالف ها  البته  شود.  ایجاد  مشکالتی 
رفع  درخصوص  دولت  و  خصوصی  بخش 
صادراتی  ارزهای  بازگشت  رقم  و  ارزی  تعهد 
رئیس  این  از  پیش  است.  برجا  پا  همچنان 
آمارها،  براساس  اینکه  به  اشاره  با  ایران  اتاق 
دو سوم صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور 
نیاورده اند، اصال کارت بازرگانی ندارند، عنوان 
مدام  ارز،  بازگشت  موضوع  در  اینکه  کرد 
معرفی  متخلف  بازرگانی  کارت  دارندگان 
می شوند، اجحاف به صادرکنندگان واقعی و با 
اصالت است و این افراد را از چرخه صادرات 

کشور حذف می کند.
عنوان  تازگی  به  شافعی،  غالمحسین  اما 
دوسوم  آمارها،  براساس  که  است  کرده 
کشور  به  را  خود  ارز  که  صادرکنندگانی 
ندارند.  بازرگانی  کارت  اصال  نیاورده اند، 
بازرگانی  اتاق  مقامات  سوی  از  پیش  چندی 
 ۲1 می داد  نشان  که  شد  اعالم  آماری  ایران 
و   9۷ سال های  در  صادرکننده   1۸۴ و  هزار 
9۸ به کشورهای مختلف صادرات داشته اند؛ 
از این تعداد حدود 1۵ هزار صادرکننده اصال 
این  از  حال  عین  در  نیاورده اند.   ارزی  هیچ 
بازرگانی  کارت  نفر  هزار   ۵ حدود  فقط  تعداد 
از  استفاده  با  صادرکنندگان  بقیه  و  داشته اند 
مانند صادرات  بخشنامه های جاری آن زمان، 
به  اقدام  پیله وری،  و  مرزنشینی  کارت های  با 
صادرات کرده اند. اما جدیدترین اظهار نظر از 
از  حکایت  باره  این  در  دولتی  مقامات  سوی 
شده  داده  آمارهای  طبق  دارد.  دیگری  ارقام 
توسعه  سازمان  رئیس  زادبوم  حمید  سوی  از 

حدود   139۸ و   139۷ سال های  در  تجارت 
و  پیله وری  حوزه  در  تجاری  فعال  هزار   1۰

مرزنشینی اقدام به تجارت کرده اند.
بر این اساس حدود 9۶۰۰ واحد غیرتولیدی 
و 1۰۰ واحد تولیدی بوده اند و درمجموع حدود 
تعهد  یورو  میلیارد   1.۴ یا  دالر  میلیارد   1.۵
ارزی دارند.  آمارهای سازمان توسعه تجارت 
نشان می دهد که بیشترین واحدهای فعال در 
این حوزه به سه استان سیستان و بلوچستان، 
است.  مربوط  غربی  آذربایجان  و  کردستان 
زادبوم این وعده را داده که به منظور شفاف 
همچنین  و  تجاری  فعالیت های  این  کردن 
در  کشور  مرزی  مناطق  ساکنان  از  حمایت 
تایید  مانند  جدید  تصمیمات  کالن  سطح 
در  آنها  برای  صادرات  سهمیه  معادل  واردات 
البته آخرین آمار از بازگشت  نظر گرفته شود. 
ارز صادراتی نشان می دهد تا ۲3 شهریورماه، 
از  حاصل  ارز  درصد   1۰۰ صادرکننده   ۲۰1۴
این  بازگردانده اند؛  کشور  به  را  خود  صادرات 
صادرات  یورو  میلیارد   1۴ صادرکننده  تعداد 
کشور  به  ارز  یورو  میلیارد   1۲.۷ و  داشته اند 

بازگردانده اند.
کرده  اعالم  پیش  چندی  بانک  مرکزی 
بخش  سوی  از  ارز  یورو  میلیارد   ۲۷ که  بود 
در  این  است.  بازنگشته  کشور  به  خصوصی 
حالی است که بخش خصوصی زیر بار چنین 
بدهی ارزی نمی رود. اخیرا اعالم شده که از 
1۵ هزار و 3۶۶ صادرکننده ای که هیچ ارزی 
اقتصادی  چرخه  به  صادراتشان  محل  از  را 
نفر   1۰9 و  هزار   ۵ تنها  نیاورده اند،  کشور 
دارای  حقوقی،  یا  حقیقی  شخص  قالب  در 
آمار،  همین  از  باز  و  بوده اند  بازرگانی  کارت 
بازرگانی  کارت  نفرشان   1۸1 و  هزار   3 تنها 
خصوصی،  بخش  گفته  به  داشته اند.  فعال 
کشور  به  ارز  که  صادرکنندگانی  مابقی 
همچون  دیگری  طرق  از  بازنگردانده اند، 
صادرات  به  نسبت  پیله وری  و  مرزنشینی 

ورزیده اند. مبادرت  کاال 
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گزارش

انتظار فعاالن اقتصادی از گشایش اقتصادی چیست؟
پایگاه خبری اتاق ایران گزارش داد

را  آن  رئیس جمهوری  که  است  وعده ای  اقتصادی«  »گشایش 
مطرح کرده و رئیس مجلس یازدهم از آن دفاع کرده است. پانزدهم 
طرحی  مردادماه   ۲۰ »دوشنبه  کرد:  اعالم  رئیس جمهوری  مردادماه 
در جلسه سران قوا به نتیجه خواهد رسید که در صورت موافقت مقام 
معظم رهبری گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود می آید.«

همان  را  اقدام  این  برخی  نفتی،  سلف  اوراق  انتشار  خبر  اعالم  با 
مدیرعامل  هم  اینکه  تا  کردند  اعالم  دولت  اقتصادی  گشایش  طرح 
به صراحت  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  هم  و  انرژی  بورس 
اعالم کردند که انتشار اوراق سلف نفتی، ربطی به گشایش اقتصادی 
ندارد. بنابراین از هفته های گذشته تا کنون، گمانه زنی ها درباره طرح 
با توجه به اظهارنظرهای منتشر شده  ادامه دارد و  گشایش اقتصادی 
رضایت  است  نتوانسته  هنوز  دولت  که  می رسد  نظر  به  رسانه ها،  در 

را برای اجرا گیرد. مجلس 
باز  را  دولت  دست  که  کرده  تاکید  گشایشی  بر  روحانی  حسن 
می کند  تاکید  گشایشی  بر  مجلس،  رئیس  دیگر  سوی  از  می کند، 
قرار  احتماال  تحول  این  پس  می دهد.  سامان  را  ارز  و  پول  بازار  که 
حال،  این  با  باشد.  مالی  و  پولی  سیاست های  حوزه  در  تغییری  است 
گفته  اقتصاده  گشایش  طرح  درباره  مجلس  رئیس  قالیباف  محمدباقر 
کارشناسی  فضای  در  بذرها  این  داد  اجازه  و  کرد  باید صبر  که  است 

برسد. نهایی  نتیجه  به  و  بررسی شده 
 فعاالن اقتصادی تأکید دارند که »گشایش در اقتصاد« مقوله ای نیست 
که ظرف چند روز یا یک هفته به وجود آید. به خصوص در شرایطی که 
با  را  اقتصاد  هم  کرونا  ویروس  شیوع  خارجی،  تحریم های  بر  مضاعف 
محدودیت مواجه کرده است و تا پایان دولت دوازدهم هم زمان چندانی 

نمانده است که بخواهیم شاهد تغییرات اساسی در اقتصاد باشیم.
فعالیت  پایانی  سال های  در  دولت  خصوصی  بخش  فعاالن  باور  به 
و  دنبال کند  را  بودجه خود  تا کسری  متوسل شده  راهی  به هر  خود 
این میان شاهد اخذ تصمیم هایی عمدتا غیرکارشناسی و  متاسفانه در 
می تواند  که  تصمیم هایی  هستیم؛  خصوصی  بخش  با  مشورت  بدون 
باشید.  اقتصاد به همراه داشته  ناپذیری برای  تبعات سنگین و جبران 
در همین ارتباط، طرح فروش اوراق سلف نفتی از جمله مصداق های 
عقیده صاحب نظران  به  که  است  غیرکارشناسی  تصمیم های  این  بارز 

بدهکارکردن  و  بودجه  کسری  جبران  برای  اقدامی  تنها  اقتصادی 
بعدی است. دولت 

اقتصادی  گشایش  طرح  از  اقتصادی  فعاالن  خواسته 
چیست؟ دولت 

مواد  تامین  معیشت،  بحران  حل  اقتصاد،  ساختاری  مشکالت  حل 
موانع  رفع  خارجی،  تجارت  بهبود  ارز،  نرخ  در  ثبات  تورم،  رفع  اولیه، 
در  حرکت  سازی،  خصوصی  ملی،  پول  ارزش  حفظ  کار،  و  کسب 
حل  سیاست گذاری ها،  و  تصمیم گیری ها  ثبات  آزاد،  اقتصاد  مسیر 
جمله  از  اقتصادی  نخبگان  و  فعاالن  با  مشورت  نقدینگی،  بحران 
طرح  در  دولت  از  خصوصی  بخش  فعاالن  خواسته های  مهم ترین 
طرح  درباره  ابتدایی  گمانه زنی های  در  است.  اقتصادی  گشایش 
در  ایران  اتاق  رئیس  نایب  خوانساری  مسعود  اقتصادی  گشایش 
پایه  بر  ارزی  اوراق  »فروش  نوشت:  توییتر  در  خود  شخصی  صفحه 
اقدامی  تواند  می  است،  نفت  فروش  پیش  همان  معنایش  که  نفت 
ولی  باشد  نقدینگی  آوری  جمع  برای  اقتصادی  گشایش  و  سنجیده 
فشار  نکنیم،  فکری  بودجه  کسری  برای  اگر  نیست.  تورم  عالج  راه 

تورم روی دوش مردم می ماند.«

مالی انضباط  و  دیپلماتیک  روابط  بهبود 
است  باور  این  بر  ایران  اتاق  رئیسه  هیئت  عضو  کاشفی،  کیوان 
نظر  در  را  کارشناسی  نظرات  اجرای هر طرحی،  برای  باید  دولت  که 
بگیرد و در حال حاضر »بهبود روابط دیپلماتیک« و »انضباط مالی« 
از  اعالم شده  اقتصادی  گشایش  طرح  در  باید  که  هستند  اولویتی  دو 

گیرد. قرار  موردتوجه  رئیس جمهور  سوی 
کردن  ضعیف  برای  آمریکا  تالش های  به  توجه  با  کاشفی،  باور  به 
توسعه  راستای  در  بین المللی، هرگونه تالش  در فضای  ایران  جایگاه 
باالتر  را  ایران  چانه زنی  و  جایگاه  توانست  خواهد  دیپلماتیک،  روابط 
باشیم  داشته  انتظار  نباید  تورم زاست  سیاستی،  وقتی  طرفی  از  ببرد؛ 
باشد.  نداشته  نوسان  هم  قیمت ها  و  شود  حفظ  ملی  پولی  ارزش  که 
برای هر تصمیمی در سطح  اقدام  از  قبل  باید  دلیل، دولت  به همین 
نشود  داده  اجازه  نهادی  هیچ  به  و  باشد  داشته  مالی  انضباط  کالن، 
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گزارشخبرنامه

ببرد. باال  را  به دالیل مختلف هزینه های خود  که 

آزادسازی و خصوصی سازی واقع
بر  نیز  ایران  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو  جهرمی،  رازقی  جمال 
اقتصاد،  در  ایران  مشکالت  بزرگترین  از  یکی  که  است  باور  این 
تصدی گری،  نگاه  با  آنها  است؛  اقتصادی  مسائل  به  مسئوالن  نگاه 
بنگاهداری و توزیع رانت مدام به اقتصاد ضربه می زنند. برای همین 
در  بیاید،  وجود  به  اقتصاد  در  تغییری  باشد  قرار  اگر  می کند  تاکید  او 
نگاهشان  که  کنند  ثابت  نگرش خود  تغییر  با  باید مسئوالن  اول  گام 
از  تا پیش  با کسانی است که  اقتصاد و مسائل آن، متفاوت  به حوزه 

بوده اند. بر سرکار  این 
او تاکید می کند: »وقتی نگرش ها تغییر کند، برنامه ها هم در جهت 
بینش جدید شکل می گیرد؛ ساختار هم متناسب با همین بینش تغییر 
است  مقطعی  اقتصاد  مسئله  به  مسئوالن  نگاه  متاسفانه  اما  می کند؛ 
گشایش  راه  تنها  می دهند؛  ارائه  مقطعی  راهکاری  همین  برای  و 
این  اقتصاد کالن ممکن است و  به ساختار  تغییر نگرش   با  اقتصادی 
و  اقتصادی  آزادسازی  و  واقعی  مسیر خصوصی سازی  در  باید  ساختار 

باشد.« دولت ها  بنگاهداری  عدم 

اولیه حل بحران مواد 
محور  باید  تولیدکنندگان  موردنیاز  کاالهای  و  اولیه  مواد  »تأمین 
که  است  این  موضوع  این  تحقق  الزمه  که  باشد  اقتصادی  گشایش 
این  را سامان دهد.«  بازار  و  گیرد  در دست  را  ارز  نرخ  کنترل  دولت 
را حسن فروزان فرد عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران می گوید. حل 
سال  از  که  است  موضوعاتی  مهم ترین  جمله  از  اولیه،  مواد  بحران 
است؛  مطرح شده  فعاالن بخش خصوصی  از سوی  کرات  به  گذشته 
را  اولیه  مواد  تامین  ایران  اتاق  رئیس  شافعی  غالمحسین  جاییکه  تا 
اگر  و  می کند  عنوان  کشور  مولد  حوزه  پیش روی  چالش  بزرگ ترین 
و  اقتصاد  عرصه  در  تبعاتش  نشود،  اندیشیده  چاره ای  آن  برای  امروز 

بود. اشتغال، جدی و سنگین خواهد 
تاکید می کند که گره اصلی صنعت  ابوالفضل روغنی گلپایگانی هم 
در عدم دسترسی کافی به مواد اولیه است و در چنین شرایطی دولت 
باید سعی کند امکان تأمین منابع ارزی را برای بخش مولد اقتصادی 

کند. فراهم 

ثبات در تصمیم گیری ها و  با بخش خصوصی  مشورت 
بخش  با  مشورت  بدون  و  عجوالنه  تصمیم های  اخذ  از  انتقاد 

به  است که بخش خصوصی  انتقاداتی  از مهم ترین  خصوصی همواره 
دولت  پارلمان بخش خصوصی  رئیس  اعتقاد  به  و  است  داشته  دولت 
باشد  داشته  اشتغال  و  سرمایه گذاری  انتظار  خصوصی  بخش  از  نباید 
در حالی که به نظرات این بخش در روند تصمیم سازی ها توجه ندارد.

دلیل  به  گذشته  سال  دو  ظرف  که  خصوصی  بخش  فعاالن 
همواره  اما  گرفته اند  قرار  تنگنا  در  تحریم ها  از  ناشی  محدودیت های 
در  گفته اند  بارها  او  اول  معاون  و  جمهوری  رییس  که  هم  همانطور 
تا  دارند  انتظار  کرده اند،  مقاوت  اقتصادی، شجاعانه  جنگ  مقدم  خط 
کسب  محیط  مستمر  بهبود  قانون  با  مظابق  و  خود  وظیفه  به  دولت 
مشورت  آنها  با  تصمیم گیری ها  و  بخشنامه ها  در صدور  دولت  کار،  و 
اقتصادی  گشایش  اقتصادی،  فعاالن  از  برخی  باور  به  بنابراین  کند. 
تعامل دولت و بخش خصوصی محقق خواهد شد. با مشورت و  تنها 

اجتماعی  تامین  و  کار  مالیات،  کمیسیون  رییس  توالیی  محمود 
اتاق ایران در همین ارتباط به » پایگاه خبری اتاق ایران« می گوید: 
به  دولت  عملکرد  تاکنون،  ویروس  این  شیوع  زمان  از  »متأسفانه 
خودش  هزینه های  و  مصارف  متوجه  بیشتر  که  رفته  پیش  نحوی 
را  خطر  احساس  این  دلیل  همین  به  اقتصادی؛  فعاالن  تا  است 
که  بدعت هایی  این  اما  شود،  تمام  هم  کرونا  اگر  حتی  که  داریم 
بعضا  چراکه  بماند.  پابرجا  همچنان  گذاشته،  حاضر  حال  در  دولت 
اقتصاد  و  شود  تبدیل  قانون  به  می تواند  غلط  اجرایی  رویه های  این 

بریزد. را به هم 
او تصریح می کند: »در این میان متاسفانه هیچ مشورتی هم با بخش 
نفع  به  خلق الساعه  مدت  بلند  تصمیمات  و  نمی شود  گرفته  خصوصی 
جبران ناپذیری  تبعات  می توان  بعضا  که  می شود  اخذ  موقت  وضعیت 

باشد.« داشته 
بـاور  ایـن  بـر  اقتصـادی  پیشکسـوت  صادقـی،  میرمحمـد  عـال 
اسـت کـه وقتـی وعـده گشـایش اقتصـادی می دهنـد، انتظـار بخش 
سیاسـت های  در  ثبـات  تصمیم گیری هـا،  در  ثبـات  حتمـا  خصوصـی 
کالن اقتصـادی، ثبـات در بـازار اسـت و در نتیجـه ثبـات اقتصـادی 
اسـت کـه بخـش خصوصـی بتوانـد بـر اسـاس آن برنامه میان مدتـی 
بـرای کارهـای خـود داشـته باشـد وگرنه هیـچ گشایشـی در بی ثباتی 
تصمیم گیـری  نـوع  ایـن  و  نیسـت  خلق السـاعه  تصمیم هـای  و 

پاسـخگوی مشـکالت امـروز نیسـت.
به  شرایط  در  تثبیتی  تا  می کند  ایجاب  فعلی  شرایط  او،  باور  به 
بخش  برای  سرمایه ای  و  مالی  بازارهای  در  بی ثباتی  این  آید؛  وجود 
را  شرایط  باید  مرکزی  بانک  و  دولت  است.  مشکل آفرین  خصوصی 

کنند. اصالح 

29

ک
شا

پو
 و 

ی
اج

س
ت ن

نع
ص

 
31

5 
ره

ـــا
شم

 ،9
9 

هر
م



گزارش

دست اندرکاران صنعت پوشاک معتقدند ارزش 
حدود  در  چیزی  ایران  در  صنعت  این  بازار 
ازجمله  دالیلی  به  که  است  دالر  1۵میلیارد 
از  زیادی  توسعه صنعت، بخش  استراتژی  نبود 
و  رسمی  واردات  اختیار  در  به ناچار  و  هنوز  آن 
غیررسمی است اما گذشته از مشکالت ساختاری 
ناشی از سیاست گذاری های کالن که کل بخش 
صنعت و به تبع آن، صنعت پوشاک با آن مواجه 
است، آنچه در ۲ سال اخیر بیش از پیش صنعت 
و تولید را زمین گیر کرده، تحریم و افزایش نرخ 
صنایع  دیگر  و  پوشاک  صنعت  است.  بوده  ارز 
وابسته به واردات در ۲ سال اخیر برای تامین مواد 
اولیه با محدودیت های بسیاری مواجه بوده اند که 
این محدودیت ها هزینه های تولید را برای آنها 
چندبرابر کرده است. این درحالی است که تورم 
و کاهش قدرت خرید، بازار بیشتر صنایع و در 
اقتصاد کشور را کوچک تر کرده و  حقیقت کل 
کمتر می توان راهی برای جبران هزینه های رو 

به رشد تولید یافت.
صنعت پوشاک بعد از سال ها واردات بی رویه 
و قاچاق گسترده، با ممنوعیت واردات و اجرای 
به منظور  شناسه  فاقد  پوشاک  جمع آوری  طرح 
مبارزه با پوشاک قاچاق، می رفت نفسی بکشد 
و جانی تازه بگیرد که کرونا با کاهش تقاضا از 
یک سو و افزایش دوباره نرخ ارز و گرانی های 
بر  را  بار دیگر عرصه  از سوی دیگر  آن  پیامد 
صنعت  این حال  با  کرد.   تنگ  تولیدکنندگان 
می توانست  که  بود  صنایعی  جمله  از  پوشاک 
تهدید کرونا را به فرصت تبدیل کند و اعتماد 
وابستگی  اما  آورد،  به دست  را  مصرف کنندگان 
جمله صنعت  از  این صنعت،  باالدستی  صنایع 
تولید  پای صنعت  و  واردات، دست  به  نساجی 

پوشاک را بسته است.

شرایط بازار خوب نیست
شیوع کرونا درست در زمانی که بازار پوشاک 
خود را برای بهترین فصل فروش آماده می کرد، 
لباس  تولیدکنندگان  و  فروشندگان  از  بسیاری 
تداوم  و  کرد  مواجه  سنگینی  بسیار  زیان  با  را 
شرایط قرنطینه، لغو مراسم و مهمانی ها و حتی 
را  پوشاک  فروش  خانوادگی،  رفت وآمدهای 
از شروع بحران کرونا همچنان در  ماه ها پس 
پایین ترین سطح نگه داشته و گرانی مواد اولیه 
تولید نیز مزید بر علت شده که این صنعت حال 
هیئت مدیره  عضو  باشد.  نداشته  خوبی  روز  و 
پوشاک  فروشندگان  و  تولیدکنندگان  اتحادیه 
درباره شرایط کنونی بازار پوشاک به همشهری 
مؤلفه  دو  تحت تأثیر  پوشاک  بازار  می گوید: 
شکل  گذشته  از  که  تقاضا  افت  یکی  است؛ 
مشکل  دوم  و  دارد  ادامه  همچنان  و  گرفته 
نیاز  تولید  ادامه  برای  که  اولیه ای  مواد  تامین 
داریم. مجید افتخاری با اشاره به حذف بسیاری 
از سفارش های تولید با توجه به تعطیلی مدارس 
می افزاید: امسال بیشتر مدارس با توجه به شیوع 
درس،  بودن کالس های  غیرحضوری  و  کرونا 
و  نداشتند  دانش آموزان  برای  فرم جدید  لباس 
تنها بعضی از مدارس خاص لباس فرم سفارش 
در  که  تولیدکنندگانی  دلیل  همین  به  دادند، 
زمینه دوخت لباس مدارس فعالیت داشتند دچار 
مشکل شدند و سفارش های تعدادی از آنها به 

قدری افت کرده که با بیکاری مواجه شده اند.

گرانی شدید مواداولیه
بیش از ۸۰ درصد از مواد اولیه تولید پوشاک 

در کشور وارداتی است، حتی نخ؛ چرا که ایران 
در زمینه تولید پنبه نیز مشکالت بسیاری دارد. 
در ماه های اخیر بسته بودن مرزها و نبود امکان 
سفر تجار به کشورهای آسیای شرقی و ترکیه 
که تامین کننده عمده مواد اولیه صنعت پوشاک 
کشور است، تولیدکنندگان را عالوه بر گرانی با 
است.  کرده  روبه رو  هم  مصرفی  اقالم  کمبود 
پوشاک  تولید  مواداولیه  قیمت  اخیر  3 ماه  طی 
از پارچه تا نخ و دیگر اقالم با جهش شدیدی 
از  تولیدکنندگان  گفته  به  است.  بوده  مواجه 
اوایل خرداد قیمت پارچه تریکو از کیلویی ۶۵ 
هزارتومان به 1۴۰ هزارتومان رسیده، قیمت نخ 
که تا ۲ ماه قبل ۲هزارتومان بود به 13 هزار و 
۵۰۰ تومان افزایش یافته، روغن چرخ خیاطی 
از ۵ هزارتومان به ۲۵ هزار تومان رسیده و چرخ 
خیاطی که تا قبل از عید قیمت آن 3میلیون و 
1۴میلیون  بازار  در  امروز  بود  هزارتومان   ۵۰۰
هیئت مدیره  عضو  می شود.  فروخته  تومان 
پوشاک  فروشندگان  و  تولیدکنندگان  اتحادیه 
این  اولیه  مواد  قیمت  افزایش  درخصوص 
صنعت می گوید: مهم ترین نیاز صنعت پوشاک 
و  نهایی  محصول  به صورت  که  است  پارچه 
داخل  نساجی  تولیدات  یا  می شود  وارد  کامل 
پنبه  نخ،  نیز  صورت  این  در  که  است  کشور 
در هردو  است.  وارداتی  آن  الیاف مصنوعی  یا 
است  ارز  نرخ  تابع  کامال  واردات  این  صورت 
بسیار  ارز  قیمت  افزایش  با  اخیر  ماه های  و در 
گران شده است. افتخاری با اشاره به ضرورت 
و  تامین  زمینه  در  برنامه ریزی  و  مدیریت 
اولیه  مواد  به  تولیدکنندگان  آسان تر  دسترسی 
به گونه ای  ادامه می دهد: درحال حاضر شرایط 
است که تولیدکننده مواد اولیه مورد نیاز خود را 

عبور صنعت پوشاک از بحران
فرخندهرفائیخبرنگار
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گزارشخبرنامه

پیدا نمی کند و تولید خود را با »آنچه می تواند 
تولیداتی  چنین  می دهد.  انجام  آورد«  به دست 
ممکن است در کوتاه مدت به دلیل خالی شدن 
بازار از اجناس بهتر و باکیفیت تر، فروش برود 

اما در آینده مشکل ساز خواهد بود.

تبدیل تهدید کرونا به فرصت
در  تقاضا  شدید  بسیار  افت  و  کرونا  شیوع 
مرز  تا  را  بسیاری  تولید کنندگان  پوشاک،  بازار 
ورشکستگی برد و تعدادی را به تعطیلی کشاند، 
اما از سوی دیگر نیاز شدید کشور به ویژه کادر 
این  حفاظتی،  منسوجات  و  اقالم  به  درمانی 
فرصت را در اختیار تعدادی از تولیدکنندگان که 
قرار  داشتند  تجهیزات  لحاظ  از  بهتری  شرایط 
داد که با تولید گسترده این اقالم درکنار کمک 
به بخش بهداشت و درمان کشور، شرایط خود 
ماسک  کیفیت  و  حجم  بخشند.  بهبود  نیز  را 
به  که  بود  حدی  در  تولیدی  بهداشتی  گان  و 
گفته فعاالن این صنعت می توانست در شرایط 
نیاز شدید کشورهای دیگر به این اقالم، منبع 
باشد؛ ظرفیتی که  ارزی  از درآمد  بسیار خوبی 
البته مورد استفاده قرار نگرفت و در سایه نبود 
صادرات  و  بازاریابی  زمینه  در  دولت  حمایت 
که  تولیدکنندگانی  حال  این  با  رفت.  دست  از 
به این سمت و سو رفتند را می توان برندگان 

بحران کرونا در حوزه پوشاک دانست.

چشم انداز روشن صنعت پوشاک
شرایط  متفاوت  تأثیر  به  اشاره  با  افتخاری 
ناشی از کرونا بر بخش تولید پوشاک می گوید: 
پوشاک  صنعت  از  بخش هایی  در  هم اکنون 
است،  صفر  تقریبا  تولید  عروس  لباس  مانند 
فعالیت  به  تولید  حداقل  با  بخش ها  از  بعضی 
کارخانه هایی  حال  همین  در  و  می دهند  ادامه 
داریم که با توانی فراتر از ظرفیت اسمی خود در 
حال فعالیت هستند. وی ادامه می دهد: به دلیل 
واحدهای  فعالیت  در سطح  موجود  تفاوت های 
تولیدی اعداد و ارقام دادن در دوره کرونا بسیار 

با صراحت گفت که  نمی توان  و  است  مشکل 
این بخش چند درصد سود کرده و چه میزان 
زیان دیده است. این عضو هیئت مدیره اتحادیه 
تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک، چشم انداز 
ارزیابی  مثبت  را  کشور  پوشاک  صنعت  آینده 
دنیا  که  شرایطی  در  است  معتقد  و  می کند 
بخش های  می رود،  کرونا  با  زندگی  سمت  به 
موجود  شرایط  با  را  خود  بتوانند  باید  تولیدی 
وفق دهند و دور از انتظار نیست که در ماه های 
به  ۷۰درصد  تا  پوشاک  تولید  صنعت  آینده 
شرایط پیش از کرونا بازگردد. به گفته افتخاری 
و  است  افزایش  به  رو  پوشاک  بازار  در  تقاضا 
گرچه هنوز نمی توان با قطعیت آماری در این 
صنعت  می رسد،  به نظر  اما  داد  ارائه  خصوص 
سر  پشت  را  کرونا  بحران  تا  می رود  پوشاک 

بگذارد.

نبود حمایت از صنعت پوشاک
در کنار وابستگی باالی صنعت نساجی کشور 
به واردات، فعال نبودن برخی صنایع باالدستی 
تولید  کارخانه های  مثال  به طور  پوشاک  تولید 
ضربه  بزرگ ترین  نخ،  و  دکمه  الیی،  زیپ، 

می شود؛  ارزیابی  کشور  در  پوشاک  تولید  به 
با وجود  این صنعت  باعث می شود  که  عاملی 
در  تولید  و  طراحی  حوزه  در  باال  توانمندی 
رقبا  به  را  میدان  خارجی  تولیدات  با  رقابت 
باور  به  که  است  درحالی  این  کند.  واگذار 
صنعت  این  ارزآوری  کارشناسان  از  بسیاری 
نه تنها نیاز به تکنولوژی پیچیده ای ندارد بلکه 
درآمدهای  کسری  برای  جایگزینی  می تواند 
نفتی کشور باشد. مزیت رونق صنعت پوشاک 
را می توان از منظر دیگری نیز مورد توجه قرار 
اشتغال  برای  است  داده  نشان  بررسی ها  داد. 
یک نفر در صنعت بیش از 3۶۰میلیون تومان 
و  پوشاک  صنعت  در  اما  است،  الزم  هزینه 
با  تنها  این حوزه  کارشناسان  گفته  به  نساجی 
9۰میلیون تومان می توان اشتغال ایجاد کرد. با 
این حال نبود حمایت مفید و پایدار از صنعت 
این  رکود  عوامل  از  یکی  همواره  پوشاک 
این  فعاالن  انتقاد  مورد  و  شده  عنوان  صنعت 
عرصه قرار گرفته است. رونق صنعت پوشاک 
فرصتی برای توسعه صادرات و ایجاد اشتغال 

است که از دست می رود.
منبع: همشهری
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گزارش

کوچک شدن اقتصاد با چاشنی کرونا
مرکز آمار ایران وضعیت تولید ناخالص داخلی در 3 ماهه 99 را اعالم کرد

آمارهای رسمی از کوچک تر شدن کیک اقتصاد ایران در فصل بهار حکایت 
دارد. تازه ترین داده های آماری نشان می دهد در فصل گذشته، رشد اقتصادی 
ایران با احتساب نفت به منفی 3.۵ درصد رسیده است. در فصل بهار، از میان 
3 بخش اصلی اقتصاد ایران، فقط بخش کشاورزی دارای رشد مثبت معادل 

۰.1 درصد بوده و مابقی بخش ها رشد منفی داشته اند.
بر اساس آخرین نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول 
ناخالص داخلی )GDP( به قیمت ثابت سال 139۰ در سه ماهه اول سال 
1399 به رقم 1۶۵۶ هزار میلیارد ریال با نفت و 1۴۴۵ هزار میلیارد ریال بدون 
احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل 
با نفت 1۷1۶ هزار میلیارد ریال و بدون نفت 1۴۷1 هزار میلیارد ریال بوده که 
نشان از رشد منفی 3.۵ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی 1.۷ 
درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال 1399 دارد.

سهم گروه های عمده اقتصادی از محصول ناخالص داخلی به قیمت های 
ثابت و نرخ رشد آنها در فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال گذشته به 

قرار زیر است:
نتایج محاسبات حاکی از آن است که رشته فعالیت های گروه کشاورزی 
شامل زیر بخش های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهی گیری 

در فصل بهار سال جاری ۰.1 درصد نسبت به فصل بهار سال 9۸ رشد داشته 
است. گروه صنایع و معادن نیز رشد منفی ۴.۴ درصدی را در مقایسه با بهار 
سال 9۸ ثبت کرده و این در حالی است که رشد گروه صنایع و معادن بدون 

نفت در این بازه زمانی یک درصد بوده است.
آمارها حاکی از آن است که در گروه صنایع و معادن زیر بخش استخراج 
نفت خام و گاز طبیعی منفی 1۴.3 درصد، سایر معادن ۰.9 درصد، صنعت ۰.۴ 
درصد، انرژی ۴.9 درصد و ساختمان منفی ۲ درصد نسبت به سه ماهه اول 

سال 9۸ رشد داشته است.
فعالیت های گروه خدمات نیز رشد منفی 3.۵ درصدی را ثبت کرده است که 
در این گروه زیر بخش  عمده و خرده فروشی منفی ۶.۷ درصد، حمل و نقل، 
انبارداری و ارتباطات منفی 3 درصد، واسطه گری های مالی 1۰.3 درصد، 
مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار منفی ۶.1 درصد، اموزش و بهداشت 

1.۲ درصد و سایر خدمات عمومی منفی ۶3 درصد رشد داشته است.

روایت رئیس کل
انتشار آمار رشد اقتصادی بهار 99 توسط مرکز آمار در حالی است که مدتی 
بعد از آن، رئیس کل بانک مرکزی نیز در یادداشتی به ارقام رشد اقتصادی سه 
ماهه اول سال جاری اشاره کرد که باز هم با ارقام مرکز آمار 
مغایرت دارد. عبدالناصر همتی در صفحه شخصی اینستاگرام 
خود نوشت: گزارش اولیه ارقام رشد اقتصادی فصل اول سال 
1399 بانک مرکزی نشان می دهد که رشد اقتصادی بدون 
نفت منفی ۰.۶ درصد بوده است. وی درخصوص توزیع رشد 
اقتصادی بدون نفت در فصل اول سال 1399، تصریح کرد: 
رشد گروه کشاورزی مثبت 3.۸ درصد، رشد گروه صنایع و 
معادن مثبت ۲.۵ درصد و رشد گروه خدمات منفی 1.۶درصد 
رشد  مرکزی  بانک  مقام  ترین  عالی  همچنین  است.  بوده 

اقتصادی با نفت را منفی ۲.۸ درصد عنوان کرد.
در این زمینه، اگرچه همچنان اختالف آماری بانک مرکزی 
و مرکز آمار در رابطه با اعالم نرخ رشد اقتصادی پابرجاست 
اما آنچه از سوی هر دو نهاد برای فصل برای بهار اعالم شده، 
این بار نشان دهنده رشد منفی اقتصادی در هر دو بخش با 

نفت و بدون نفت است.
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 Global Innovation( سیزدهمین گزارش شاخص جهانی نوآوری
گزارش،  این  در  شد.  منتشر  میالدی  سال ۲۰۲۰  در   ،)GII( یا   )Index
ظرفیت و عملکرد نوآوری ۱۳۱ اقتصاد در سراسر جهان مورد مطالعه قرار 
گرفته است. کشورهای مورد مطالعه، معموال بیش از ۹۰ درصد از جمعیت 
جهان و همچنین بیش از ۹۵ درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا را به خود 
اختصاص داده اند. شاخص جهانی نوآوری از هفت رکن تشکیل شده است. 
هر رکن نیز از سه زیررکن و هر زیررکن از چندین شاخص )از ۲ تا ۵ شاخص( 
تشکیل شده اند. شاخص ها هر ساله مورد بازبینی قرار گرفته و تعدادی حذف، 
اضافه و یا اصالح می گردند. هفت رکن شاخص جهانی نوآوری در دو دسته 
ورودی و خروجی سامان یافته اند. در دسته ورودی ها که نشان دهنده توانایی 
اقتصاد یک کشور به منظور انجام فعالیت های نوآورانه است، ارکان نهادی، 
سرمایه انسانی و تحقیقات، زیرساخت ها، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب و 
کار و در دسته خروجی ها که نتایج فعالیت های نوآورانه در اقتصاد یک کشور 
را نشان می دهد، دو رکن خروجی های دانشی و فناورانه و خروجی خالقانه 

وجود دارند.
امتیاز هر کشور در هر یک از ارکان هفتگانه، از طریق محاسبه میانگین 
ساده امتیاز زیررکن ها به دست می آید. امتیاز هر زیررکن نیز از میانگین امتیاز 

شاخص های آن به دست می آید.
کشور ایران برای دهمین سال متوالی در گزارش شاخص جهانی نوآوری 
حضور دارد. ایران در سال ۲۰۲۰ بر خالف روند همواره افزایشی خود در ۶ 
سال گذشته، با ۶ پله تنزل، در رده ۶۷ جهان قرار گرفته است )شکل۱(. با 
این وجود ایران پس از هند در بین کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی در رتبه 
دوم ایستاده و از سوی GII به عنوان رهبر منطقه ای نوآوری شناخته شده 
است. مقایسه وضعیت ایران در سال جاری در ارکان هفتگانه GII نسبت به 
سال گذشته، نشان دهنده افت یا عدم بهبود قابل توجه کشور در تمام ارکان 

است )شکل ۲(.
در این مطلب، به صورت مختصر و به تفکیک ارکان هفتگانه تالش خواهد 
شد تا نکات مهم در مورد وضعیت ایران در شاخص های مختلف GII مورد 

بررسی قرار گیرد.

۱- رکن نهادی
ایران در رکن نهادی با ۴ پله تنزل در رده ۱۲۰ جهان قرار گرفته است. 

محیط  پله(،   ۱۶( سیاسی  محیط  یعنی  نهادی،  رکن  زیررکن  سه  هر  در 
تنظیم گری )۲ پله( و محیط کسب و کار )۲پله( افت جایگاه وجود داشته 
است که سبب شده رتبه کشور در این زیررکن ها به ترتیب ۱۰۶، ۱۱۷ و ۱۲۵ 
شود . بیشترین افول مربوط به زیررکن محیط سیاسی با ۱۶ پله بوده است. 
با توجه به وجود اختالفات مبنایی نگرش به سیاست و حکمرانی میان ایران 
با مراجعی که GII برای امتیازدهی به این شاخص بدان ها استناد کرده است، 
نمی توان صحت داده های این شاخص ها را تایید نمود، چه اینکه عربستان 
با شیوه حکومت داری ضد مردم ساالری خود، در زیررکن محیط  سعودی 
سیاسی در رده ۷۰ و باالتر از ایران قرار دارد. با این حال نباید از رتبه بسیار 
ضعیف ۱۲۵ کشور در زیررکن محیط کسب وکار که شامل دو شاخص آسانی 
راه اندازی کسب وکار )رتبه ۱۲۸( و آسانی حل کردن ورشکستگی )رتبه ۱۱۱( 

است، غافل شد.

۲- رکن سرمایه انسانی و تحقیقات
در رکن سرمایه انسانی و تحقیقات که همواره از نقاط قوت کشور در 
قرار  و در جایگاه ۴۶ جهان  یافته  تنزل  رتبه   ۳ ایران  است،  بوده   GII
زیررکن  در  می دهد،  نشان  زیررکن ها  وضعیت  مشاهده  است.  گرفته 
 ۴۸ رتبه  )کسب  است  داشته  صعود  پله   ۱۱ کشور  توسعه،  و  تحقیق 
عالی  و تحصیالت  زیررکن تحصیالت  دو  در  ایران  آنکه  جهان(. حال 
به ترتیب ۳ و ۵ رتبه نزول پیدا کرده و به ترتیب در رده ۸۳ و ۷ جهان 
قابل توجه در زیررکن تحصیالت عالیه، حفظ جایگاه  قرار است. نکته 
ایران در شاخص تعداد فارغ التحصیالن علوم و  مهم سوم جهان برای 

مهندسی است.

بررسی وضعیت ایران در شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۰
نویسنده: امیرعلی کریمی مدیر برنامه توسعه اکوسیستم نوآوری ایران، دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده سیاست گذاری
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گزارش

۳- رکن زیرساخت ها
در رکن زیرساخت ها، رتبه ایران با یک پله تنزل، ۶۹ شده است. جایگاه 
ایران در زیررکن های فناوری اطالعات و ارتباطات و زیرساخت ها عمومی، با 
۱ و ۸ پله نزول به ترتیب ۸۰ و ۳۱ شده است. با این حال در زیررکن پایداری 
زیست محیطی، ایران ۵ پله بهبود رتبه داشته و در رده ۹۲ جهان قرار گرفته 
است. رتبه ۱۰ کشور در شاخص شکل گیری سرمایه ناخالص )ذیل زیررکن 
زیرساخت های عمومی( و همچنین کسب رتبه ۳۹ ایران در شاخص دسترسی 
به فناوری اطالعات و ارتباطات )ذیل زیررکن فناوری اطالعات و ارتباطات( 

برجسته ترین نقاط عملکردی ایران در این رکن هستند.

۴- رکن پیچیدگی بازار
در رکن پیچدگی بازار ایران ۸ پله نزول داشته و در جایگاه ۱۰۸ قرار گرفته 
است. زیررکن های اعتبارات )رتبه ۷۷( و تجارت، رقابت و اندازه بازار )رتبه 
۱۰۷(، ذیل این رکن هر کدام به ترتیب ۲۳ و ۱۷ پله افول کرده اند. حال 
آنکه در زیررکن سرمایه گذاری، ایران با ۱۳ پله صعود در رده ۱۱۵ جهان 
قرار گرفته است. کسب رتبه ۱۸ در شاخص مقیاس بازار داخلی در زیررکن 
تجارت، رقابت و اندازه بازار از نقاط برجسته و مثبت کشور است. حال آنکه در 
همین زیررکن، در شاخص میانگین وزنی نرخ تعرفه واردات، ایران در جایگاه 

۱۲۹ دنیا جای گرفته و جزء سه کشور آخر جهان شده است.

۵- رکن پیچیدگی کسب و کار
و  دارد  نامناسبی  وضعیت  همچنان  کسب وکار  پیچیدگی  رکن  در  ایران 
تنها با یک پله صعود در رده ۱۱۲ قرار گرفته است. افت ۱۰ و ۱۶ پله ای در 
زیررکن های کارکنان دانشی و پیوندهای نوآوری که سبب رتبه ۱۰۳ و ۱۰۰ 
کشور شده است، از نکات قابل توجه در این رکن است. با این حال در زیررکن 
جذب دانش، کشور ۲۱ پله صعود داشته و در رده ۱۰۰ دنیا قرار گرفته است. 
در زیررکن کارکنان دانشی برای سه شاخص آموزش های رسمی در سطح 

شرکت، هزینه های انجام شده در تحقیق و توسعه که توسط کسب وکارها تأمین 
مالی شده اند و تعداد زنان شاغل با مدارج باال، داده ای برای ایران وجود ندارد. 
عالوه بر این در شاخص هزینه های تحقیق و توسعه اختصاص یافته توسط 
کسب وکارها، داده ایران قدیمی است. در زیررکن پیوندهای نوآوری کسب رتبه 
۱۱۷ در شاخص همکاری پژوهشی دانشگاه و صنعت و ۱۲۲ در شاخص تعداد 
معامالت بر روی سرمایه گذاری مشترک و همکاری استراتژیک نقطه ضعف 
جدی ایران در مقایسه با کشورهای با درآمد مشابه است. در رکن جذب دانش 

هم هر ۵ شاخص نسبت به سال مبدا مقایسه، قدیمی تر هستند.

۶- رکن خروجی های دانشی و فناورانه
در رکن خروجی های دانشی و فناورانه، کشور ۱۳ پله تنزل داشته و در رده 
۵۹ جهان قرار گرفته است. کاهش رتبه ۶۳ واحدی در زیررکن تاثیر دانش 
و کسب رتبه ۸۶، مسبب اصلی نزول رتبه این رکن بوده است. در زیررکن 
انتشار دانش نیز کشور یک پله افت نموده و در رده ۱۱۷ قرار گرفته است. با 
این حال بهبود ۷ پله ای در زیررکن خلق دانش سبب قرارگیری ایران در رده 
ارزشمند ۲۵ در جهان شده است. قرارگرفتن در جایگاه ۱۴ در شاخص تعداد 
درخواست های پر شده در دفاتر ملی یا منطقه ای برای ثبت پتنت و همچنین 
رتبه ۲۱ در شاخص مقاالت علمی و فنی که در مجالت کارشناسی منتشر 
می شوند سبب کسب جایگاه مناسب در زیررکن خلق دانش شده است. در 
زیررکن تاثیر دانش، رتبه نامناسب شاخص نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 
نسبت به نیروی کار )۱۱۵ جهان(، سبب وضعیت بسیار نامناسب کشور در 
دنیا و در بین رقبای دارای وضعیت اقتصادی مشابه شده است، این در حالی 

است که رتبه ایران در این شاخص در سال گذشته ۱۸ جهان بوده است.

۷- رکن خروجی های خالقانه
در رکن خروجی های خالقانه، ایران با سه پله نزول در رده ۴۸ جهان قرار 
گرفته است. در زیررکن دارایی های نامشهود ایران با وجود ۷ پله تنزل، در رده 
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گزارشخبرنامه

ارزشمند ۱۳ جهان قرار دارد. در این زیررکن در شاخص عالمت های تجاری 
ثبت شده در دفاتر ملی و منطقه ای، ایران در رده خیره کننده نخست جهان قرار 
دارد. همچنین در شاخص طرح های صنعتی ثبت شده در دفاتر ملی و محلی 
کشور در جایگاه عالی ۱۴ قرار گرفته است. تنها تغییر شاخص های گزارش در 
این زیررکن صورت گرفته است، به این ترتیب که شاخص ساختن مدل کسب 
و کار در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات حذف و به جای آن شاخص ارزش 
برندهای جهانی در بین ۵۰۰۰ مورد برتر اضافه شده است. عالوه بر این کشور 
در هر یک از زیررکن کاال و خدمات خالقانه و خالقیت های برخط با ۶ پله 

صعود به ترتیب در رده ۱۱۴ و ۷۱ دنیا قرار گرفته است.

جمع بندی
در این گزارش به صورت بسیار مختصر تغییرات وضعیت ایران در شاخص 
جهانی نوآوری مورد بررسی قرار گرفت. با وجود آنکه تنزل رتبه کشور در 
شاخص جهانی نواوری تنها ۶ پله بوده است، اما مشاهده دقیق تر این کاهش 
رتبه نشان دهنده افت نسبی در تعداد قابل توجهی از ارکان، زیررکن ها و 
شاخص ها است. اگر بخواهیم به صورت خالصه دلیل افت ایران را مورد 

بررسی قرار دهیم می توان به سه مورد ذیل اشاره نمود:

• شاخص هایی که همواره کشور در آن ها وضعیت نامناسبی داشته است 
واردات،  تعرفه  نرخ  وزنی  میانگین  کسب وکار،  راه اندازی  آسانی  )شاخص 
سهولت حفاظت از خرده سهامداران، همکاری پژوهشی دانشگاه و صنعت، 

شاخص های مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی و...(.

• شاخص هایی که رتبه کشور در آن ها، به دلیل اختالفات مبنایی حکمرانی 
با منتشرکنندگان گزارش واقعی به نظر نمی رسد )شاخص ثبات و امنیت 

سیاسی و کیفیت تنظیم گری(

• شاخص هایی که به دلیل به روز شدن داده ها افت کرده اند )شاخص نرخ 
رشد تولید ناخالص داخلی نسبت به نیروی کار(

اندک مواجه شده اند  افت  با  • شاخص هایی که نسبت به سال گذشته 
)شاخص آسانی گرفتن اعتبار و ….(

به این موارد باید وضعیت نامشخص شاخص هایی را که داده های آن ها 
 ۲۰( نمود  اضافه  است،  قدیمی تر  مبدا گزارش  به سال  ایران نسبت  برای 
شاخص یعنی ۲۵ درصد از داده های کشور!(. این قدیمی بودن داده ها در 
برخی از شاخص ها سبب بهبود رتبه ایران شده اند )مانند شاخص هزینه کرد 
ناخالص بر روی تحقیق و توسعه که به روز نشدن داده ایران سبب بهبود ۳۹ 

رتبه ای کشور و کسب جایگاه ۴۴ شده است. از طرف مقابل شاخص میانگین 
وزنی نرخ تعرفه واردات با وجود به روز نبودن داده، ۲ رتبه نزول نموده است.

چند نکته کوتاه
در پایان و به عنوان حسن ختام چند نکته مهم به صورت تیتروار مورد 

اشاره قرار می گیرد.

بر  مبتنی  ابزار سیاست گذاری  ابتدایی ترین  متقن،  و  به روز  داده  • وجود 
شواهد است. باید به هر طریق ممکن نسبت به حل معضل به روز نبودن 

داده ها اقدام نمود.

• برای بهبود جایگاه جهانی کشور در نوآوری، باید اکوسیستم نوآوری 
به صورتی همتراز توسعه یابد. نمی توان انتظار داشت که بدون فراهم بودن 
سرمایه گذاری  نوآوری،  مالی  تامین  کسب وکار،  راه اندازی  مناسب  شرایط 
موثر  ارتباطات  و  داخلی  بازار  نبودن  مساعد  خارجی،  و  خصوصی  بخش 

بین المللی کشور بتواند به خوبی در نوآوری رشد نماید.

دولتی  سرمایه گذاری  امکان  دیگر  نفتی،  درآمدی  منابع  کاهش  با   •
رشد،  مراکز  نوآوری،  کارخانه  نوآوری،  متعدد  مراکز  قارچ وار  ایجاد  و 
باید منابع محدود  لذا  پارک های علم و فناوری و...  مهیا نخواهد بود. 
دولتی با تمرکز بر توسعه نوآوری حول مزیت های منطقه ای و به صورت 
را  این مهم، روش موثری  با درک  اروپا  اتحادیه  هوشمند هزینه شود. 
قریب به ۱۰ سال است که اجرایی کرده است. این روش، مزیت گرایی 
هوشمند )smart specialization strategy( نام دارد که سبب 
توسعه اکوسیستم نوآوری منطقه ای به صورت طبیعی، از طریق کشف 

فرصت های کارآفرینی و با مشارکت ذینفعان مختلف انجام می شود.

• بخش دولتی باید خود را با نوآوری منطبق نماید. یک دولت تصدی گر و 
بروکرات نمی تواند نوآوری را توسعه دهد. دولت باید در عرصه ها و حوزه های 
مختلف برای نوآوری آن هم با مشارکت سایر ذینفعان تنظیم گری کند و 

زمین بازی را برای نقش آفرینی بخش خصوصی فراهم کند.

• امروزه چشم امید همه جهان به نوآوری است، نوآوری ای که بتواند در 
جنگ با پاندمی کرونا واکسن بسازد، دارو بسازد، دستگاه تنفس مصنوعی 
تولید کند، برای کسب وکارهای مختل شده راه گشایشی بیابد، برای تحصیل 
دانش آموزان و دانشجویان راهی کشف کند و...  . واقعیت این است، باید 
نیست،  مغازه مجلل  ویترین یک  در  لوکس  نوآوری یک کاالی  بپذیریم 

نوآوری شرطی برای ادامه حیات بشر است.
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اولین مرکز شتابدهی صادرات ایران افتتاح شد
با همکاری اتاق ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مرکز  اولین  شهریورماه،  دوم  یکشنبه  روز 
جذب  هدف  با  ایران  صادرات  شتابدهی 
کسب وکار  توسعه  و  صادراتی  ایده های 
معاونت  و  ایران  اتاق  همکاری  با  بین المللی 
افتتاح  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی 
اتاق  بین  تفاهم نامه ای  راستا  این  در  شد. 
تأمین  هدف  با  کارآفرین  بانک  و  ایران 
بنیان و نوآور به امضا  مالی واحدهای دانش 
ایده های  جذب  منظور  به  مرکز  این  رسید. 
بین المللی  کسب وکار  توسعه  و  صادراتی 

راه اندازی  شده است. 
این مراسم سورنا ستاری، معاون علمی  در 
محمدرضا  جمهوری،  ریاست  فناوری  و 
کارآفرین،  بانک  مدیرعامل  فرزین، 
ایران،  اتاق  رئیس  شافعی،  غالمحسین 
حسین سالح ورزی و محمد امیرزاده اعضای 
هیئت رئیسه اتاق ایران و تعدادی از اعضای 
داشتند.   حضور  ایران  اتاق  نمایندگان  هیات 

 ۵ ۵ مرکز دیگر در  پایان سال  تا  است  قرار 
تشکیل  استانی،  اتاق های  همکاری  با  استان 
و  تبریز  مشهد،  اتاق های  تاکنون  شوند. 
آمادگی  اعالم  زمینه  این  در  کرمانشاه 

کرده اند.
در مراسم افتتاحیه این مرکز، تفاهم نامه ای 
هدف  با  کارآفرین  بانک  و  ایران  اتاق  بین 
که  بنیانی  دانش  شرکت های  مالی  تأمین 
خود  صادراتی  فعالیت های  توسعه  برای 
حسین  شد.  امضا  دارند،  نیاز  سرمایه  به 
و  ایران  اتاق  نایب رئیس  سالح ورزی، 
کارآفرین  بانک  مدیرعامل  فرزین  محمدرضا 

کردند. امضا  را  تفاهم نامه  این 
ایجاد  سالح ورزی  اظهارات  به  توجه  با 
نمایندگان  این دوره هیات  چنین مرکزی در 
همین  در  است.  شده  پیگیری  جدی  طور  به 
ریاست  علمی  معاونت  با  مذاکراتی  راستا 
نوآوری  در حوزه  تا  گرفت  جمهوری صورت 

انجام  اقدامات ویژه ای  و شتابدهی صادرات، 
با همین  شود. بدین ترتیب قرار شد مرکزی 
مراکز  سال  پایان  تا  و  شود  ایجاد  موضوع 
تأسیس  کشور  شهرهای  دیگر  در  دیگری 

شود.
است  این  توجه  قابل  نکته  داد:  ادامه  وی 
دانش بنیان،  شرکت های  بر  عالوه  امروز  که 
فعالیت  سنتی  شیوه  به  که  واحدهایی 
نیازمند  صادرات  تداوم  برای  نیز  می کنند 
هستند.  نوآورانه  شیوه های  از  استفاده 
شتابدهی  مرکز  است  قرار  راستا  این  در 
ایده های  شناسایی  بر  عالوه  ایران  صادرات 
نیز  آموزشی  و  مشاوره ای  خدمات  صادراتی، 
طرف های  با  آنالین  نشست های  و  ارائه 

کند.   برگزار  خارجی 
ایران، مدیریت  اتاق  نایب رئیس  طبق گفته 
و بهره برداری این مرکز به عهده اتاق ایران 
بوده و معاونت علمی در حین کار، حمایت های 
را خواهد داشت. سالح ورزی همچنین  الزم 
تا  شده  مقرر  که  رویدادهایی  مجموعه  به 
اشاره  شود،  انجام  مرکز  این  در  سال  پایان 
ادامه داد: قرار است برای مهرماه نشستی  و 
توسعه  برای  نو  ایده های  جذب  موضوع  با 
در  همچنین  باشیم.  داشته  محتوا  صادرات 
صادراتی  ایده های  درباره  نشستی  ماه  آذر 
موضوع  اسفند  در  و  اوراسیا  کشورهای  به 
را  آفریقایی  ایده های صادراتی به کشورهای 

داریم.  برنامه  در 
طرح   ۵ از  نیز  مراسم  پایانی  بخش  در 
تقدیر شد. همچنین سورنا  برگزیده صادراتی 
این  از  ایران  اتاق  رئیس  همراهی  با  ستاری 

کرد. بازدید  مرکز 

36

ک
شا

پو
 و 

ی
اج

س
ت ن

نع
ص

 
31

5 
ره

ـــا
شم

 ،9
9 

هر
م



دنیای نساجی

محرک های احیای صنعت نساجی و پوشاک اروپا
صنعت نساجی و پوشاک اروپا با تکیه بر اقالم و محصوالت رده باالتر، از پایگاه محکم تر و 

رقابتی تری نسبت به گذشته برخوردار است

که  گزارشی  اساس  بر  مترجمین:  گروه 
هرمس  اویلر  جهانی  تحلیلگر  موسسه  توسط 
منتشر   )Euler Hermes Global(
پوشاک  و  نساجی  بخش  می رود  انتظار  شده، 
آن  در  امروز  که  تاریکی  وضعیت  از  اروپا 
را  درصدی   ۱۵ رشد  و  شده  خارج  دارد،  قرار 
این  نویسنده  نماید.  تجربه   ۲۰۲۱ سال  در 
نقدینگی  به  را  دلیل خوش بینی خود  گزارش، 
فراهم شده توسط بانک های مرکزی و دولت ها 
آسیب دیده،  و  مشکل دار  شرکت های  برای 
جدید  طرح های  همچنین،  می دهد.  نسبت 
به  قابل توجهی  کار، کمک  نیروی  برای حفظ 
صنعت نساجی و پوشاک به عنوان یک صنعت 

نیروی کارمحور خواهد کرد.

وجود  با  حتی  می کند  ادعا  مذکور  گزارش 
اروپا  پوشاک  و  نساجی  صنعت  سهم  اینکه 
 ۳۴ از  به کمتر   ۲۰۰۹ ۴۰ درصد در سال  از 
صنعت  این  اما  کرده،  پیدا  کاهش  درصد 
رده باالتر،  محصوالت  و  اقالم  بر  تکیه  با 
به  نسبت  رقابتی تری  و  محکم تر  پایگاه  از 
گذشته برخوردار است. آنطور که آمار موسسه 
یورستات نشان می دهد بین سال های ۲۰۰۹ 
ایجادشده  ناخالص  افزوده  ارزش   ۲۰۱۷ تا 
پوشاک  بخش  در  اروپایی  کارمند  هر  توسط 
۲۵ درصد، در بخش نساجی ۳۰ درصد و در 
اکسسوری  و  کفش  چرمی،  کاالهای  بخش 
این  با  است.  کرده  پیدا  افزایش  درصد   ۴۸
صنعت  از  حاصل  کلی  مالی  گردش  حال، 

درصد   ۷ همچنان  اروپا  پوشاک  و  نساجی 
است   ۲۰۱۹ سال  در  ثبت شده  رقم  از  کمتر 
به  صنعت  این  وابستگی  از  موضوع  این  که 
می گیرد. نشئت  بین المللی  گردشگران  ورود 

آالینده ها توسط  بها  پرداخت 
از  یکی  پوشاک  و  نساجی  صنعت 
جهان  در  آب  منابع  اصلی  مصرف کنندگان 
از  درصد   ۷۳ تقریبا  دیگر،  طرف  از  و  است 
یا  سوزانده  نهایت  در  نساجی  تولیدات  تمام 
باعث  فست فشن  صنعت  رشد  می شوند.  دفن 
اولویت پیدا کردن کمیت نسبت به کیفیت، در 
بین مصرف کنندگان شده است. بین سال های 
هر  از  استفاده  زمان  میانگین   ۲۰۱۵ تا   ۲۰۰۰
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دنیای نساجی

لباس حدود ۳۵ درصد کاهش یافت، در حالی 
که در این مدت، حجم پوشاک فروخته شده در 
 ۱۰۰ از  بیش  به  و  شد  برابر  دو  تقریبا  جهان 
مصرف  رسید.  سال  هر  در  لباس  قلم  میلیارد 
افزایش  درصد   ۲۵ از  بیش  اروپا  در  پوشاک 
پیدا کرد که در این میان، فرانسه و انگلستان 
 ۲۰۰۰ سال  از  را  مصرف  افزایش  بیشترین 
آمار  کردن  اضافه  صورت  در  کردند.  تجربه 
آمار  در  که  پوشاک  آنالین  فروش  به  مربوط 
یورستات ثبت نشده، روند شتابان مصرف بیشتر 

آشکار می شود.
نگرانی های  بین  همسویی  منظور  به 
اقتصادی  منافع  و  زیست محیطی 
پوشاک  تولیدکنندگان  کسب وکارها، 
را  خود  اولیه  منابع  و  مواد  باید  اروپایی 
آنها  کنند.  جایگزین  بازیافتی  مواد  با 
جداسازی  به  مربوط  مالی  مسائل  می توانند 
ضایعات  تصفیه  و  طبقه بندی  و  کلکسیون ها 
خود را از طریق معرفی مالیات های مبتنی بر 

این  کنند.  مرتفع  محصول،  آالیندگی  میزان 
ترغیب  را  تولیدکنندگان  همچنین  موضوع 
تأثیرات  کاهش  برای  راهی  تا  می کند 

کنند. پیدا  خود  زیست محیطی 
تحقیق  پروژه های  در  تسریع  برای  همچنین 
تصفیه،  بهبود جمع آوری،  بر  متمرکز  توسعه  و 
نساجی،  ضایعات  بازیافت  و  مجدد  استفاده 
حمایت های  سری  یک  می توانند  دولت ها 
چراکه  بگیرند  نظر  در  را  مضاعف  عمومی 
و  نساجی  صنعت  در  بازیافت  تکنولوژی های 
از  پوشاک، در قیاس با صنعت شیشه یا کاغذ 
توسعه یافتگی کمتری برخوردار هستند. صنعت 
اهداف  تعیین  طریق  از  باید  همچنین  نساجی 
برای شرکت ها، تقاضا برای مواد اولیه بازیافتی 

را ایجاد کرده و افزایش دهد.

نجات  برای  الکترونیک،  تجارت 
بحران از  تولیدکنندگان 

نسبتا  مقررات  اروپا  که  آنجایی  از 

عین  در  و  دارد  کار  حوزه  در  سختگیرانه ای 
کار  نیروی  هزینه های  داشتن  ضمن  حال 
برخوردار  محدودتری  کار  نیروی  از  باالتر، 
نمی توانند  اروپایی  تولیدکنندگان  است، 
از  کنند.  رقابت  خارجی  تولیدکنندگان  با 
و  مردم نهاد  سازمان های  قبل،  مدت ها 
عادت  تغییر  لزوم  بر  تجاری  انجمن های 
همسو  و  اروپایی  مصرف کنندگان  خرید 
منافع  و  زیست محیطی  اهداف  با  آن  شدن 
تاکید  منطقه،  این  داخلی  تولیدکنندگان 
ازای  به  می دهد  نشان  بررسی ها  کرده اند. 
هر ۱۰ درصد کاهش واردات پوشاک توسط 
به میزان  اروپا  تولید داخلی  آلمان و فرانسه، 

تقویت می شود. ۸ درصد 
مایکل  و  بندیکت  کارل  ارتباط،  همین  در 
بیشتر  می گویند:  اروپایی  محقق  دو  آزبورن 
 ۲۰۲۳ سال  تا  اروپا  پوشاک  صنعت  مشاغل 
رایانه ای و الکترونیک خواهد شد که در این 
درصد   ۸۳ تا  چرخ  با  خیاطان  تعداد  میان، 
درصد،   ۹۹ تا  دستی  دوزندگان  تعداد  و 
می تواند  اتوماسیون  یافت.  خواهند  کاهش 
اروپا   پرهزینه  نسبتا  ساختار  کاهش  به 
برای  بیشتر  منابع  تخصیص  از  کرده،  کمک 
اروپایی  تولیدکنندگان  رقابت پذیری  افزایش 
صنایع  برای  محرکی  و  نموده  پشتیبانی 

باشد. ایتالیا  و  آلمان  در  رباتیک 
همچنین  اروپایی  پوشاک  تولیدکنندگان 
باید تالش های خود برای توسعه ظرفیت های 
اگرچه  کنند.  تسریع  را  الکترونیک  تجارت 
و  کمبودها  الکترونیک  تجارت  است  ممکن 
به  را  فروشگاه ها  تعطیلی  از  ناشی  زیان های 
تجارت  توسعه  اما  نکند،  جبران  کامل  طور 
بزرگ  خرده فروشان  می تواند  الکترونیک 
حدی  تا  کووید۱۹  بحران  بحبوحه  در  را 

آنها بکاهد. از زیان  تسکین دهد و 
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دنیای نساجیخبرنامه

ویتنام، دومین صادرکننده پوشاک آماده در جهان
ویتنام در نیمه نخست امسال توانسته ضمن پشت سر گذاشتن بنگالدش، دومین 

صادرکننده بزرگ پوشاک بعد از چین شود

سال  نخست  ماهه   ۶ در  مترجمین:  گروه 
جاری میالدی، ویتنام توانست کشور بنگالدش 
را در صادرات پوشاک آماده پشت سر بگذارد و 
در جایگاه دومین صادرکنندگان بزرگ پوشاک 
منتشرشده  آمار  اساس  بر  بگیرد.  قرار  جهان 
توسط اداره کل آمار ویتنام، این کشور در فاصله 
میلیارد   ۱۳.۱۸ مجموعا  ژوئن ۲۰۲۰  تا  ژانویه 
داشته  درآمد  پوشاک  صادرات  محل  از  دالر 
است. از طرف دیگر، آمار دفتر ترویج صادرات 
بنگالدش نشان می دهد صادرات پوشاک آماده 
این کشور در نیمه اول سال جاری، رقم ۱۱.۹۲ 

میلیارد دالر بوده است. 
نیمه  در  ویتنام  که  گفت  می توان  بنابراین 
نخست امسال توانسته ضمن پشت سر گذاشتن 
بنگالدش، دومین صادرکننده بزرگ پوشاک بعد 
از چین شود. با این حال، صادرات پوشاک هر دو 
به دلیل شیوع ویروس  یادشده  کشور در مدت 
کرونا با کاهش مواجه بوده است که در این میان، 
بنگالدش  بیزنس استاندارد،  گزارش  اساس  بر 
حدود ۱۸ درصد و ویتنام حدود ۳ درصد کاهش 

درآمدهای صادراتی را تجربه کرده است.
تجارت  جهانی  سازمان  آمار  اساس  بر  البته 
میالدی   ۲۰۱۹ سال  در  بنگالدش   ،)WTO(
همچنان دومین صادرکننده بزرگ پوشاک بعد 
از چین بوده است. آمار WTO نشان می دهد 
به  صادراتی  با  بنگالدش   ۲۰۱۹ سال  در  که 
ارزش ۳۳.۶۳ میلیارد دالر، سهم ۶.۸ درصدی 
این  بازار پوشاک جهان داشته در حالی که  از 
رقم در مورد ویتنام ۳۰.۵۶ میلیارد دالر و سهم 
۶.۲ درصدی از بازار جهانی بوده است. در صدر 

سال  در  جهان  پوشاک  بزرگ  صادرکنندگان 
طوری  به  داشته  قرار  چین  کشور  نیز   ۲۰۱۹
 ۱۵۱.۶ این کشور  پوشاک  ارزش صادرات  که 
بازار جهانی  از  میلیارد دالر و سهم این کشور 

پوشاک ۳۰.۸ درصد بوده است.

چرایی سبقت ویتنام
تحقیقات  موسسه  اجرایی  مدیر  که  آنطور 
راهبری بنگالدش گفته: »دالیل بسیاری برای 
زمینه  در  بنگالدش  از  ویتنام  گرفتن  پیشی 
مثال،  عنوان  به  دارد.  وجود  پوشاک  صادرات 
ویتنام محصوالت متنوع تری را در حوزه پوشاک 
تولید می کند. حدود ۶۰ درصد سرمایه گذاری ها 
در این کشور توسط شرکت های بزرگ خارجی 
کمک  ویتنام  به  مسئله  همین  و  گرفته  انجام 
یک  و  تولید  را  متنوعی  محصوالت  که  کرده 
زیرساخت قوی فنی و تکنولوژیکی در صنعت 

نساجی و پوشاک خود ایجاد کند.«

انجمن  سابق  رئیس  که  آنطور  همچنین 
پوشاک  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان 
بنگالدش )BGMEA( گفته: »ویتنام یکی از 
۵ کشور برتر دنیا در زمینه مدیریت هوشمندانه 
از  ناشی  فوتی  و  ابتال  موارد  کاهش  و  پاندمی 
خریداران  دلیل،  همین  به  است.  بوده  کرونا 
ارائه  این کشور  به  را  همچنان سفارشات خود 
می کنند. همچنین رئیس موقت این انجمن به 
امضای توافق نامه تجارت آزاد ویتنام و اتحادیه 
اروپا که از تابستان امسال اجرایی شده، اشاره 
کرده است. به گفته وی، بسیاری از خریداران 
اتحادیه اروپا از هم اکنون سفارشات جدیدی را 
در ویتنام ثبت کرده اند که این مسئله خود را در 
کرده  منعکس  کشور  این  صادراتی  درآمدهای 
است. عالوه بر این، ویتنام از نیروی کار ماهر 
سرمایه گذاری  باال،  راندمان  با  آموزش دیده  و 
با  و  متنوع  محصوالت  تولید  و  خارجی  متعدد 

ارزش افزوده باال بهره می برد. 
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دنیای نساجی

پیش بینی رشد ساالنه 8,8 درصدی صنعت پوشاک جهان
رشد سریع بسترهای خرده فروشی آنالین و معرفی طراحی های پوشاک نوآورانه، در آینده 

فرصت های سودآوری را برای فعاالن صنعت پوشاک ایجاد خواهد کرد

که  گزارشی  اساس  بر  مترجمین:  گروه 
 Allied بازار  تحقیقات  موسسه  توسط 
صنعت  ارزش  می رود  انتظار  شده،  منتشر 
به   ۲۰۲۷ سال  تا  جهان  آماده  پوشاک 
که  برسد  دالر  میلیارد   ۲۶۸ و  تریلیون  یک 
درصدی   ۸.۸ ساالنه  رشد  نرخ  نشان دهنده 
از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ است. محرک اصلی 
ورزشی  فعالیت های  افزایش  بازار،  این  رشد 
گرایشات  پویایی  همچنین  و  اندام  تناسب  و 
تاثیر  و  پوشاک  و  مد  عرصه  روندهای  و 
است.  شده  عنوان  مصرف کنندگان،  بر  آن 
بر  پوشاک  صنعت  منفی  اثرات  حال،  این  با 
و  ضرباهنگ  حدی  تا  احتماال  اکوسیستم، 
بازار پوشاک را کاهش خواهد  روند صعودی 
بسترهای  سریع  رشد  مقابل،  نقطه  در  داد. 
طراحی های  معرفی  و  آنالین  خرده فروشی 
فرصت های  آینده  در  نوآورانه،  پوشاک 

پوشاک  صنعت  فعاالن  برای  را  سودآوری 
کرد. خواهد  ایجاد 

کرده،  اشاره  گزارش  این  که  آنطور 
بررسی،  مورد  دوره  در  می شود  پیش بینی 
نرخ  باالترین  منزل  داخل  پوشاک  بخش 
بین  در  را  درصد   ۱۰ معادل  ساالنه  رشد 
خود  به  پوشاک  صنعت  زیرشاخه های  تمام 
افزایش  از  موضوع  این  که  دهد  اختصاص 
و  شب  لباس  از  استفاده  به  بانوان  گرایش 
مد  رشد  به  رو  ترند  اندام،  فرم دهنده  لباس 
مشهور  هنری  شخصیت های  تاثیر  و  شبانه، 
منزل  داخل  لباس  خرید  بر  )سلبریتی ها( 

می گیرد. نشئت  مصرف کنندگان،  توسط 
انتظار  فروش،  کانال های  حسب  بر 
نرخ  با  الکترونیک  تجارت  بخش  می رود 
را  رشد  باالترین  درصد،   ۹.۵ ساالنه  رشد 
پوشاک  فروش  مختلف  روش های  بین  در 

سهولت  نیز  موضوع  این  دلیل  باشد.  شاهد 
بسترهای  از  استفاده  راحتی  و  دسترسی 
تکنولوژی های  ظهور  نیز  و  آنالین  فروش 

می باشد. ارتباطی  پیشرفته 
می شود  پیش بینی  گزارش،  این  اساس  بر 
رشد  نرخ  ثبت  با  پسیفیک  آسیا  منطقه  بازار 
در  را  رشد  باالترین  درصد،   ۱۰.۱ ساالنه 
 ۲۰۲۷ تا   ۲۰۲۱ دوره  طی  پوشاک  مصرف 
شرایط  ثبات  از  روند،  این  که  کند  تجربه 
خرید،  قدرت  افزایش  کنار  در  اقتصادی 
سبک  داشتن  برای  مصرف کنندگان  ترجیح 
در  گردشگری  پایدار  رشد  و  سالم،  زندگی 
دیگر،  سوی  از  می گیرد.  نشئت  منطقه،  این 
در  آماده  پوشاک  بازار  می شود  پیش بینی 
ساالنه  رشد  نرخ  شمالی  آمریکای  منطقه 
۷.۹ درصدی را در دوره مورد بررسی در این 

را به ثبت برساند. گزارش  40
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دنیای نساجیخبرنامه

رشد 11۲ درصدی صادرات نساجی و پوشاک ازبکستان
علت این رشد قابل توجه، توسعه بازارهای جدید و همچنین طراحی و تولید محصوالت جدید 

عنوان شده است

نساجی  »صنعت  ماهنامه  گزارش  به 
نساجی  و  پوشاک  صادرات  پوشاک«،  و 
سال  جوالی  تا  ژانویه  ماه  از  ازبکستان 
میلیارد  یک  به  درصدی   ۱۱۲ رشد  با  جاری 
قابل توجه،  این رشد  است. علت  دالر رسیده 
و  و همچنین طراحی  بازارهای جدید  توسعه 
تولید محصوالت جدید عنوان شده است. در 
محصوالت  کشور  این  بررسی،  مورد  دوره 
منطقه  و  کشور   ۵۷ به  را  پوشاک  و  نساجی 
اصلی  مقاصد  است.  کرده  صادر  جهان 
درصد(،   ۳۹( روسیه  کشور،  این  صادرات 
درصد(   ۱۳( قرقیزستان  درصد(،   ۱۸( چین 

و ترکیه )۱۲ درصد( بوده اند.
قدیمی تر،  و  سنتی  بازارهای  بر  عالوه 
کشورهای  به  همچنین  ازبکستان 
صادرات  نیز  یونان  و  اسلواکی  مجارستان، 
نساجی و پوشاک انجام داده است. همچنین 
با توجه به حمایت سفیر ازبکستان در کویت، 
در سال جاری صادرات منسوجات و پوشاک 
است.  گرفته  انجام  بار  اولین  برای  به کویت 
از رسانه های  بر اساس گزارشی که در یکی 
با  کشور  این  شده،  منتشر  ازبکستان  داخلی 
دارای  تکمیل شده  محصوالت  سهم  افزایش 
ارزش افزوده همچون پوشاک آماده و لباس 
صادراتی  سبد  ساختار  درصد،   ۵۱ به  بافتنی 

بهینه سازی کرده است. را  خود 
محصوالت  صادرات  همچنین  ازبکستان 
محافظتی  ماسک های  و  البسه  نظیر  جدید 
این  نساجی  شرکت های  است.  کرده  آغاز  را 
کشور در حال حاضر ۶ میلیون عدد ماسک و 

۱۰ هزار ست لباس محافظتی را در روز تولید 
کشورهای  به  را  محصوالت  این  و  می کنند 
روسیه، کویت، اوکراین، بالروس، گرجستان 

دیگر کشورها صادر می کنند. و 
جمهوری  ریاست  مصوبه  اساس  بر 
فراهم  امکان  این   ،۲۰۲۰ می   ۶ مورخ 
همبسته  نرخی  با  ازبکستان  پنبه  که  شده 
نیویورک  کاالی  بورس  قیمت های  با 
مهلت  مصوبه  این  همچنین  شود.  فروخته 
به  روز   ۹۰ از  را  خام  پنبه  بهای  پرداخت 

این  دولت  است.  داده  افزایش  روز   ۱۵۰
فرآیند  که  شده  متعهد  همچنین  کشور 
افزوده  ارزش  مالیات  تخفیفات  اعطای 
را  خود  کاالهای  که  تولیدکنندگانی  برای 
تسهیل  می کنند،  صادر  کشور  از  خارج  به 
استراتژی  راستای  در  تالش ها  این  نماید. 
به  حرکت  برای  ازبکستان  دولت  گسترده تر 
نظیر  باارزش تر  صادراتی  اقالم  تولید  سمت 
انواع پارچه و پوشاک به جای صادرات پنبه 

می باشد. خام، 
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Shima Seiki راه اندازی سرویس الکترونیکی تهیه نخ توسط
این خدمت جدید، برای کاربرانی که در آن ثبت نام می کنند امکان دسترسی رایگان به بانک 

نخ و آرشیو دیجیتال اطالعات نخ های مختلف را فراهم می کند

ماهنامه »صنعت نساجی و پوشاک«، شرکت شیما سیکی  به گزارش 
)Shima Seiki( به تازگی یک بانک نخ راه اندازی کرده که در حقیقت 
یک سرویس تحت وب برای تهیه و خرید نخ می باشد. این خدمت جدید 
که با همکاری شرکت های تولید نخ از سراسر جهان طراحی شده و توسعه 
پیدا کرده، برای کاربرانی که در آن ثبت نام می کنند امکان دسترسی رایگان 
به بانک نخ و آرشیو دیجیتال اطالعات نخ های مختلف را فراهم می کند. 
کاربران همچنین می توانند اطالعات نخ را برای استفاده در شبیه سازی 
 SDS ONE APEX4 و نمونه سازی مجازی پارچه در سیستم طراحی
شرکت شیما و همچنین استفاده در نرم افزار طراحی APEXFiz که در 

ماه آگوست ۲۰۲۰ معرفی شد، به صورت رایگان دانلود کنند.
با استفاده از نخ های موجود برای تولید واقعی، برای کاربران اطمینان 
حاصل می شود که شبیه سازی های خلق شده با استفاده از بانک نخ صرفا 
واقعیت  در  که  است  نخ هایی  از  دقیق  ارائه ای  بلکه  نیست  تصویر  یک 
ارتباط  این  کرد.  استفاده  محصول  تولید  برای  و  خرید  را  آنها  می توان 
بی واسطه و شفاف به کمک بانک نخ، از طریق گرد هم آوردن تک تک 
فعاالن زنجیره تامین اعم از ریسنده، بافنده و تولیدکننده پوشاک ممکن 

می شود و به کمک ارتباط دیجتیال بین این گروه ها، نمونه سازی فیزیکی 
مبتنی بر آزمون و خطا که میراثی از شیوه منسوج تولید پوشاک به صورت 

آنالوگ است، حذف می گردد.
رایگان   APEX نرم افزار  کاربران  برای  نخ  بانک  وبسایت  در  ثبت نام 
ثبت  برای  را  مختلفی  برنامه های  می توانند  نخ  شرکت های  ولی  است 
نخ های خود در این بانک اطالعاتی انتخاب کنند. برای شرکت های نخ، 
به  می توانند  که  است  جدید  تبلیغاتی  بستر  یک  شیما  شرکت  نخ  بانک 
کمک آن نخ های خود را مستقیما به مشتریانشان ارائه دهند. از این نظر، 
حاوی  سنتی  کتاب های  به  را  خود  وابستگی  می توانند  نخ  شرکت های 
نمونه ها کاهش دهند و از این طریق، ضمن معرفی و تبلیغ محصوالتشان، 
در زمان، هزینه و مواد اولیه صرفه جویی کرده و نقش خود را در توسعه 

پایدار نیز ایفا نمایند.
فروش،  تولید،  طراحی،  زمینه  در  سیکی  شیما  شرکت  است  گفتنی 
تخت  حلقوی  بافندگی  ماشین آالت  به  مربوط  خدمات  و  بازاریابی 
و  پارچه  اتوماتیک  برش  ماشین آالت  طراحی،  سیستم های  کامپیوتری، 

ماشین آالت بافندگی حلقوی دستکش و جوراب فعالیت می کند.

دنیای نساجی
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نمایشگاه ها

با  مرتبط  فعلی  شرایط  مترجمین:  گروه 
مسافرت های  محدودیت های  و  کرونا  پاندمی 
از این همه گیری باعث شده  بین المللی ناشی 
که شرکت نمایشگاهی فرانکفورت دوره آینده 
 )Heimtextil( هیم تکستایل  نمایشگاه 
صنعت  برای  تجاری  رویداد  بزرگترین  که 
ماه  از  را  است  تجاری  و  خانگی  منسوجات 
موکول  می  ۲۰۲۱   ۷ تا   ۴ روزهای  به  ژانویه 

نماید. 
شرکت  اجرایی  هیئت  عضو  ارتباط،  این  در 
فعاالن  »اکثر  گفته:  فرانکفورت  نمایشگاهی 
ما  از  تجاری  و  خانگی  منسوجات  بخش 
 ۲۰۲۱ هیم تکستایل  نمایشگاه  که  می خواهند 
شرکت ها  از  بسیاری  نماییم.  برگزار  حتما  را 
این  در  مشارکت  با  که  هستد  امیدوار 
تقویت  را  خود  کسب  وکار  شرایط  نمایشگاه، 
کنند. بر همین اساس تعهد بزرگتری نسبت به 
ایجاد شده و تالش می کنیم  ما  برای  گذشته 
با  کنیم.  ایفا  شکل  بهترین  به  را  خود  نقش 
این حال، محدودیت های فعلی برای سفرهای 
مبتالیان  تعداد  مجدد  افزایش  و  بین المللی 
این  برپایی  برای  بزرگ  مانع  یک  کرونا  به 
است.  کرده  ایجاد  بین المللی  نمایشگاه شدیدا 
و  خود  غرفه گذاران  با  مستمر  صورت  به  ما 
نهادهای مربوطه در ارتباط هستیم و هرکاری 
ایمنی  از  اطمینان  برای  باشد  توان مان  که در 
انجام خواهیم  و موفقیت هیم تکستایل ۲۰۲۱ 

داد.«
در  غرفه گذاران  از  درصد   ۹۰ از  بیش 
خارج  از  فرانکفورت،  هیم تکستایل  نمایشگاه 
مراحل  از  بخشی  عنوان  به  می آیند.  آلمان 
نمایشگاه  یک  در  شرکت  جهت  آماده سازی 
تجاری در این مقیاس، اگر قرار بود نمایشگاه 
به  مربوط  فرآیند  باید  شود  برگزار  ژانویه  در 

حمل  غرفه ساز،  شرکت های  با  قرارداد  انعقاد 
سپتامبر  ماه  در  هتل،  و  بلیط  رزرو  و  کاالها 
گرفتن  نظر  در  با  بنابراین،  می گرفت.  انجام 
برگزاری  فعلی،  مسافرتی  محدودیت های 
می  به  ماه  در   ۲۰۲۱ هیم تکستایل  نمایشگاه 
جای ژانویه، امکان بیشتری جهت برنامه ریزی 

همه جانبه را برای شرکت ها ایجاد می کند.
و  منسوجات  بخش  رئیس  نایب 
نمایشگاهی  شرکت  نساجی  تکنولوژی های 
ترندمحور  »ماهیت  گفته:  نیز  فرانکفورت 
و  خانگی  منسوجات  بخش  مد  بر  مبتنی  و 
ساالنه  نمایشگاه  برگزاری  نیازمند  تجاری، 
در ماه های ابتدایی سال است. در سال آینده، 
که  تکس پراسس  و  تک تکستایل  نمایشگاه 
نیز  هستند  دوساالنه  تجاری  نمایشگاه های 
برگزار  با هیم تکستایل  و همزمان  ماه می   در 
و  فرصت  یک  مسئله،  همین  شد.  خواهند 
هیم تکستایل  نمایشگاه  برای  اجباری  توفیق 
موفق  و  بین المللی  نمایشگاه  دو  با  که  است 
ادغام شود و  به نوعی  دیگر در حوزه نساجی 
کل زنجیره ارزش نساجی به صورت همزمان 
فرانکفورت حضور  شهر  نمایشگاهی  مرکز  در 

به هم رسانند.«
نمایشگاه  یک  تک تکستایل  نمایشگاه 
و  فنی  منسوجات  حوزه  در  تجاری  پیشرو 

تکس پراسس  نمایشگاه  و  است  نانوون ها 
فرآوری  زمینه  در  پیشرو  نمایشگاه  نیز 
لذا  است.  انعطاف پذیر  مواد  و  منسوجات 
هیم تکستایل  با  نمایشگاه  دو  این  همزمانی 
برای  هیجان انگیز  هم افزایی  یک  می تواند 
بین  نزدیکی  بیاورد.  ارمغان  به  نساجی  بخش 
منسوجات  بخش  خریداران  و  تامین کنندگان 
کاربردها  و  محصوالت  با  نانوون  و  فنی 
و  ماشین آالت  بخش  همچنین  و  نوآورانه 
منسوجات  فرآوری  تکنولوژی های  جدیدترین 
جذاب  چشم انداز  قطعا  انعطاف پذیر،  مواد  و 
بازدیدکنندگان  برای  هم  را  جدیدی  البته  و 
هیم تکستایل  نمایشگاه  غرفه گذاران  هم  و 
واقع، بخش منسوجات  ایجاد خواهد کرد. در 
خانگی  فنی  منسوجات  بخش  و  خانگی 
با  نمایشگاه،  دو  طریق  از   )Hometech(

یکدیگر تالقی خواهند کرد.
نمایشگاهی  شرکت  رئیس  نایب  گفته  به 
که  دارد  وجود  اطمینان  »این  فرانکفورت 
ماه  تا  کرونا  همه گیری  با  مرتبط  وضعیت 
پیدا  قابل توجهی  بهبود  آینده  سال  می  
خواهد کرد و ما به دنبال آن هستیم که یک 
ایمن  حال  عین  در  و  موفقیت آمیز  نمایشگاه 
با همکاری شرکای خود در بخش نساجی  را 

نماییم.« برگزار 

هیم تکستایل ۲۰۲1 به تعویق افتاد
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نمایشگاه ها

زمان جدید نمایشگاه ITM ترکیه اعالم شد

 ITM نمایشگاه  پوشاک«،  و  نساجی  »صنعت  ماهنامه  گزارش  به 
نمایشگاه  و  نساجی  ماشین آالت  بین المللی  نمایشگاه  عنوان  به 
و  فنی  منسوجات  بین المللی  نمایشگاه  عنوان  به   HIGHTEX
روزهای  سپس  و  ژوئن   ۶ تا   ۲ روزهای  بود  قرار  پیشتر  که  بی بافت 
 ۲۶ تا   ۲۲ روزهای  برای  شوند،  برگزار   ۲۰۲۰ جوالی   ۱۸ تا   ۱۴
یک  سال  دو  هر  رویداد  دو  این  شده اند.  زمان بندی   ۲۰۲۱ ژوئن 
صنعتگران  انجمن  و   Tuyap نمایشگاهی  شرکت  همکاری  با  بار 
برگزار   )TEMSAD( ترکیه  اکسسوری  و  نساجی  ماشین آالت 

شد. خواهند 
در  توان  تمام  با  نمایشگاه  دو  این  برگزاری  مقدمات  آماده سازی 
به  بین المللی که  تولیدکننده و سرمایه گذار  تا صدها  انجام است  حال 
زمینه های  در  پیشرفته  تکنولوژی های  از  بهره گیری  و  توسعه  دنبال 
نمایشگاه های  گرد هم جمع شوند.  دیگر  بار  کاری خود هستند، یک 
ذکرشده که قرار است سال آینده در مرکز نمایشگاه و کنگره تویاپ 
را  جهان  سراسر  از  نساجی  سرمایه گذاران  شوند،  برگزار  استانبول 

کرد. خواهند  میزبانی 
سالن   ۱۲ در   ۲۰۲۱  HIGHTEX و   ۲۰۲۱  ITM است  گفتنی 
تعداد  شد.  خواهند  برگزار  مترمربع  هزار   ۱۲۰ بر  بالغ  فضایی  در  و 
خواهند  مشارکت  رویداد  دو  این  در  بین المللی  غرفه گذار   ۱۲۵۰
غرفه گذار  و  بازدیدکننده  تعداد  لحاظ  از  جدیدی  رکوردهای  و  کرد 

برخی  رسید.  خواهد  ثبت  به  احتماال  آینده  سال  نمایشگاه های  در 
جدیدترین  نساجی  تکنولوژی  حوزه  در  جهان  برتر  شرکت های  از 
تولید  تکنولوژی های  زمینه  در  را  خود  پیشرفت های  آخرین  و  مدل ها 
نمایش  به  تجاری  رویدادهای  این  در  نانوون ها  و  فنی  منسوجات 
بتوانند  نفر  برنامه ریزی شده که ده ها هزار  خواهند گذاشت. همچنین 

کنند. بازدید  آنها  از  نمایشگاه ها،  برگزاری  در مدت 
در بخشی از بیانیه مجری برگزاری دو نمایشگاه آمده است: »ما معتقدیم 
که صنعت نساجی احیا خواهد شد و با پایان پاندمی کرونا، به نقطه بهتری 
خواهد رسید. در مقطعی که جهان با کمبود ماسک و لباس های محافظتی 
نانوون و  پارچه های  تولیدکنندگان  بزرگترین  بین  ترکیه در  مواجه شده، 
دستاورد  این  که  دارد  قرار  اروپا  البته  و  جهان  در  بهداشتی  محصوالت 
در  نانوون ها  و  پوشاک  تولید منسوجات،  قوی  زیرساخت های  واسطه  به 
که  ترکیه  نساجی  ما می دانیم که صنعت  است.  این کشور محقق شده 
امروز برای کل دنیا انواع ماسک و لباس محافظتی تولید می کند، در این 
با حداکثر  روند سرمایه گذاری  به  و  داشت  قوی تری خواهد  رشد  فرآیند 
باوریم  این  بر  ما  اساس،  همین  بر  داد.  خواهد  ادامه  سرعت  و  ظرفیت 
که نمایشگاه ITM و HIGHTEX که به سال ۲۰۲۱ موکول شده اند، 
فرصت های بزرگی را برای صنایع نساجی ترکیه و جهان فراهم خواهد 
کرد و صنایع نساجی بعد از همه گیری کرونا، ضرباهنگ گذشته خود را 

باز خواهد یافت.«
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تولید و تجارت پنبه

دپارتمان  از  نقل  به  پوشاک«  و  نساجی  ماهنامه »صنعت  به گزارش 
تنها  چین   ۲۰۱۹-۲۰ زراعی  سال  در   ،)USDA( آمریکا  کشاورزی 
داده  اختصاص  خود  به  را  جهان  پنبه  تولید  کل  از  درصد   ۲۲ حدود 
است.  شده  تولید  سین کیانگ  استان  در  درصد   ۸۶ میزان،  این  از  که 
نیم  معادل حدود  که  پنبه صادر می کند  لینت  اندکی  مقادیر  تنها  چین 
درصد از تولید این کشور می باشد. سوای از صادرات جزئی پنبه به کره 
شمالی، اکثر صادرات باقی مانده، مربوط به صادرات مجدد پنبه خارجی 
موجود در انبارهای این کشور است. عالوه بر این، در حال حاضر چین 
بزرگترین واردکننده پنبه در جهان است. این شرایط باعث شده عرضه 
پنبه در چین، معموال بیش از یک سوم کل مصرف جهانی و تقریبا ۴۰ 

درصد بیشتر از مصرف هند باشد.
تقریبا ۷۰ درصد از پنبه ای که در چین تبدیل به نخ می شود، در استان 
مصرف  کل  از  درصد   ۲۰ تنها  وارداتی  پنبه  و  شده  تولید  سین کیانگ 
که  شرایطی  در  البته  می شود.  شامل  را  کشور  این  ریسندگی  صنایع 
تامین می کند،  را  پنبه صنایع ریسندگی چین  استان سین کیانگ عمده 
اما برآورد شده که تنها ۲۰ درصد از فعالیت های ریسندگی چین در این 

انجام می گیرد. استان 
قرار  پنبه ای  نخ  اصلی  واردکننده   ۱۰ بین  در  چین  حاضر،  حال  در 
نیمی  تقریبا  تامین کننده،  بزرگترین  عنوان  به  ویتنام  که  حالی  در  دارد 
به  کامال  ویتنام  البته  می کند.  پشتیبانی  را  چین  پنبه ای  نخ  واردات  از 
بیش  و  است  وابسته  خود  پنبه ای  ریسندگی  بخش  برای  وارداتی  پنبه 
دیگر،  طرف  از  می کند.  صادر  چین  به  را  خود  تولیدی  نخ  از  نیمی  از 
واردات  از  نیمی  از  بیش  گذشته  زراعی  سال  در  آمریکا  متحد  ایاالت 
متحد  ایاالت  پنبه  واقع، صادرات  در  است؛  تامین کرده  را  ویتنام  پنبه 
به ویتنام حدود ۵۰ درصد بیشتر از مصرف داخلی آمریکا و معادل ۷۵ 

درصد صادرات پنبه آمریکا به چین بوده است.
و  ویتنام  پاکستان،  هند،  کنار  در  همچنین  چین  دیگر،  سوی  از 
ازبکستان، در بین صادرکنندگان عمده نخ پنبه ای در جهان قرار دارد. 
پنبه  از  تولیدشده  نخ  به  مربوط  پنبه ای چین  نخ  بخش عمده صادرات 
برای  وارداتی  پنبه  از  تولیدشده  نخ  است. همچنین  استان سین کیانگ 
انجام فرآوری بیشتر در داخل چین در نظر گرفته می شود. اصلی ترین 
بازارها برای نخ پنبه ای چین، کشورهای ویتنام، پاکستان و بنگالدش 

نگاهی به عملکرد بخش پنبه و محصوالت پنبه ای چین
گزارش دپارتمان کشاورزی آمریکا از بازار پنبه )سپتامبر ۲0۲0(
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تولید و تجارت پنبه

هستند که هر سه این کشورها، تامین کننده 
اصلی منسوجات و پوشاک برای ایاالت متحد 

می باشند. آمریکا 
بیش  به  چین  نیز  پنبه ای  پارچه  حوزه  در 
می دهد  انجام  صادرات  جهان  کشور   ۱۲۰ از 
تجارت جهانی  از کل  این کشور، یک سوم  و 
 ۷۵ تقریبا  دارد.  اختیار  در  را  پنبه ای  پارچه 
مربوط  پنبه ای چین  پارچه  از صادرات  درصد 
استان سین کیانگ  پنبه  با  تولیدشده  پارچه  به 
فیلیپین  است. کشورهای بنگالدش، ویتنام و 
چین  پنبه ای  پارچه  برای  بازارها  اصلی ترین 
متحد  ایاالت  که  است  حالی  در  این  هستند. 
صادرات  برای  مقصد  بزرگترین  آمریکا 
منسوجات و پوشاک پنبه ای ویتنام و فیلیپین، 
و  منسوجات  بزرگ  واردکننده  دومین  و 
پوشاک ساخت بنگالدش بعد از اتحادیه اروپا 

می شود. محسوب 

مرور کلی سال زراعی ۲0۲0-۲۱
کشاورزی  دپارتمان  سپتامبر  ماه  پیش بینی 
 ۲۰۲۰-۲۱ زراعی  سال  برای  آمریکا 
نشان دهنده کاهش مصرف، کاهش موجودی 
ابتدا و انتهای دوره و افزایش تولید و تجارت 
استرالیا  و  هند  چین،  در  پنبه  تولید  است. 

کاهش  با  روند،  این  که  بود  خواهد  افزایشی 
خنثی  حدی  تا  ترکیه  و  پاکستان  در  تولید 
کمتر  اندکی  پنبه  جهانی  مصرف  می گردد. 
و  مکزیک  در  پنبه  مصرف  و  بود  خواهد 
جهانی  تجارت  یافت.  خواهد  کاهش  برزیل 

نیز اندکی بهبود پیدا می کند. 
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تولید و تجارت پنبهخبرنامه
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تولید و تجارت پنبه

سال  برای  کرد:  اظهار  کشاورزی  جهاد  وزارت  پنبه  طرح  مجری 
جاری، ۹۸ هزار و ۷۶۰ هکتار از اراضی کشور به زیر کشت پنبه رفته 
است و پیش بینی می شود که ۲۷۰ هزار تن وش پنبه در سال جاری 
افزود:  هزارجریبی  ابراهیم  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به  شود.  تولید 
در سال جاری ۶۸ درصد نسبت به ابتدای برنامه ششم افزایش تولید 
در  جاری  سال  در  پنبه  تولید  افزایش  میزان  همچنین  داریم  پنبه 

مقایسه با سال قبل حدود ۱۸ درصد است.
افزایش  این  داد:  ادامه  کشاورزی  جهاد  وزارت  پنبه  طرح  مجری 
است  نداده  قرار  رضایت بخشی  وضعیت  در  را  پنبه  تولید  هنوز  تولید، 
عقب  کشورمان  در  پنبه  تولید  شکوفایی  دوران  با  مقایسه  در  زیرا 
تولید  بر  عالوه  پنبه،  زنجیره  توسعه  با  کرد:  تصریح  وی  هستیم. 
تولید،  زنجیره های  در  مناسب  اشتغال  و  محصول  این  به  کشور  نیاز 

شامل کشت و ریسندگی، تولیدات جانبی مانند روغن و کنجاله ایجاد 
می شود  که موجب رونق صنایع روغن کشی و تامین نیاز  نهاده های 

صنایع دام و طیور می شود.
پنبه  صنعت  خوداتکایی  احیای  و  رونق  اینکه  بیان  با  جریبی  هزار 
یک  حتی  اگر  گفت:  می شود  دنبال  زنجیره  صورت  به  کشور   در 
قسمت از زنجیره این صنعت کامل نشود، صنعت دچار مشکل خواهد 
مشکل  دچار  دلیل  همین  به  نیز  گذشته  سال های  در  اینکه  کما  بود، 
بودیم. بنابراین گزارش در دهه های گذشته ایران جز تولیدکننده های 
خودکفایی  گذشته  سال های  در  اما  است  بوده  دنیا  در  پنبه  بزرگ 
است.  ایجاد شده  وابستگی  واردات  به  و  رفته  از دست  این محصول 
متعاقب  و  پنبه  تولید  دوباره  احیای  دنبال  به  کشاورزی  جهاد  وزارت 

آن صنایع ریسندگی در کشور است.

جهاد  روغنی  دانه های  و  پنبه  اداره  رئیس 
اینکه  برای  است،  معتقد  گلستان  کشاورزی 
باید  باشد  مقرون به صرفه  کشاورز  برای  پنبه 
این محصول با قیمت های باالتر از ۱۰ هزار 
علی  شود.  خریداری  کیلوگرم  هر  در  تومان 
به  اشاره  با  ایسنا  با  گفتگو  در  خانی  موسی 
اوایل  از  گلستان  در  پنبه  برداشت  اینکه 
شهریورماه آغاز شده و تا اواخر آذرماه ادامه 
دارد گفت: پنبه طی دو الی سه چین برداشت 
و  هزار   ۲۱ امسال  کرد:  بیان  وی  می شود. 
پنبه  کشت  به  استان  اراضی  از  هکتار   ۳۰۰
نسبت  میزان  این  که  شده  داده  اختصاص 
پیدا  افزایش  برابر   ۲ تقریبا  قبل،  دو سال  به 
این  کشت  زیر  سطح  بیشترین  است.  کرده 
و  گنبدکاووس  شهرستان  در  نیز  محصول 

آق قال است.
جهاد  روغنی  دانه های  و  پنبه  اداره  رئیس 
پیک  اینکه  به  اشاره  با  گلستان  کشاورزی 
و  مهرماه  استان  در  محصول  این  برداشت 
پیش بینی  کرد:  تصریح  است،  آبان ماه  اوایل 

در  پنبه  وش  تن  هزار   ۴۵ امسال  می شود 
افزود:  موسی خانی  شود.  برداشت  استان 
 ۹ وارد  پنبه  وش  تن   ۲۵۰۰ حدود  تاکنون 
شده  استان  سطح  در  پنبه پاک کنی  کارخانه 
حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  وی  است. 
هر کیلوگرم وش پنبه با قیمت ۹۵۰۰ تومان 
از کشاورز خریداری  علی الحساب  به صورت 
تومان  ۱۰ هزار  از  بیش  باید  قیمت  می شود. 
برای  تا  باشد  تومان  هزار   ۱۲ و   ۱۱ حتی  و 
رئیس  باشد.  داشته  اقتصادی  صرفه  کشاورز 
اداره پنبه و دانه های روغنی جهاد کشاورزی 
با  ادامه  در  امیدواریم  کرد:  تأکید  گلستان 
روزهای  در  ارز  قیمت  افزایش  به  توجه 
مدنظر  که  آنچه  به  پنبه  خرید  قیمت  اخیر، 

برسد. است،  کشاورزان 

تولید پنبه در کشور احیا می شود

قیمت پنبه برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد

۹۹ هزار هکتار زیر کشت پنبه رفت
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تحلیل اقتصادی

با نزدیک شدن به سال پایانی برنامه ششم توسعه )۱۳۹۶-۱۴۰۰(، 
سیاست های  ارائه  با  کشور  برنامه ریزی  دستگاه  مألوف،  روال  به 
تدریج  به  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  به  پیشنهادی  کلی 
توسعه)۱۴۰۱-۱۴۰۵(  هفتم  برنامه  تدوین  ستاد  راه اندازی  مهیای 
اداره  فرآیندهای  قراردهی  برای  »سیزیف وار«  کوششی  می شود: 
آنجاست  عجیب  هفتم!  بار  برای  »برنامه ریزی«  مدار  بر  کشور  امور 
)دولتی ها،  دست اندرکاران  اتفاق  به  قریب  اکثریت  اجماع  به رغم 
و  برنامه نویسی  این شیوه  بودن  ناموفق  به  دانشگاهیان(  و  مجلسی ها 
نارسایی های  و  آسیب ها  باب  در  گرفته  صورت  فراوان  استدالل های 
فرآیند تدوین، تصویب و اجرای برنامه های توسعه، هنوز عزمی راسخ 
برای دگرگونی و تحول در این »عادت واره« مشاهده نمی شود؛ چنان 

که گویی »ترک عادت موجب مرض است«!
امروز  به  تا  ایران  در  توسعه  برنامه های  ناکامی  چرایی  باب  در 
تحلیل  و  احصا  مختلف  زوایای  از  متعددی  نارسایی های  و  آسیب ها 

از:  آنها عبارتند  از مهم ترین  شده است که برخی 

دولت ها  دوره بندی  با  پنج ساله  برنامه های  تقویم  انطباق  عدم  اول( 
مجلس ها؛  و 

به  کشور  میان مدت  توسعه  نقشه راه  از  برنامه  سند  استحاله  دوم( 
مقررات نویسی ؛  کشکول 

سوم( خأل وجود نظریه پایه توسعه ملی و عدم اجماع بر سر مسائل 
اهداف؛  و  اولویت ها  بنیادین، 

چهارم( تکثر و تفرق سیاست های کلی ابالغی و عدم تناسب آن با 
اصلی کشور؛  مسائل  و  اولویت ها 

تغییرات  اعمال  و  برنامه نویسی  امر  به  مجلس  پررنگ  ورود  پنجم( 
دولت؛  پیشنهادی  در الیحه  اساسی 

ششم( عدم تطابق مسوولیت ها و اختیارات برای دولت ها در پیشبرد 
کشور. امور 

در برهه حاضر که کمتر از یک سال به پایان دولت دوازدهم باقی 
رسیدن  ارث  به  تحریم ها،  همه جانبه  فشار  سبب  به  کشور  و  مانده 

با  دولت  اجتماعی  سرمایه  تضعیف  و  متعدد  اقتصادی  مشکالت 
دو  است،  مواجه  جاری  امور  فتق  و  رتق  برای  متعددی  چالش های 

است:  قابل طرح  توسعه  هفتم  برنامه  در خصوص  کلی  سناریوی 

اول( تدوین برنامه هفتم توسعه توسط دولت دوازدهم در یک سال 
آینده و ارائه آن به مجلس در نیمه اول سال ۱۴۰۰؛ 

واگذاری  و  کشور  توسعه  ششم  برنامه  زمانی  دوره  تمدید  دوم( 
آینده. دولت  به  توسعه  هفتم  برنامه   تدوین 

روی  باالی  احتمال  به  توجه  با  و  اول  سناریوی  تحقق  صورت  در 
دولت  با  متفاوت  کلی  به  نگرش های  و  باورها  با  دولتی  آمدن  کار 
مستقر فعلی، به نظر می رسد در بهترین حالت، وضعیت برنامه چهارم 
حیث  از  هرچند  که  برنامه ای  می شود:  تکرار   )۱۳۸۴-۱۳۸۸( توسعه 
پیشنهادهای مطروحه در قیاس  مبانی، روش شناسی، محتوای سند و 
برخوردار  بیشتری  اثربخشی  و  کارآمدی  از  پیشین  برنامه های  با 
سراسری  مطالعات  رهنمودهای  و  نتایج  به  اتکا  سبب  به  و  بوده 
تا  آن  اجرای  و  تحقق   ،)۱۳۷۷-۱۳۸۳( سرزمین  آمایش  سوم  دور 
از  بسیاری  شدن  بغرنج  یا  پیدایی  از  مانع  می توانست  زیادی  حد 
پایین  تاب آوری  نابرابری ها،  و  تعادل ها  )عدم  فعلی  ابرچالش های 
مقارن  سبب  به  ولی  شود،   )... و  اجتماعی  آسیب های  اقتصادی، 
خصوص  در  شده  ایجاد  سوء تفاهم های  و  دولت   تغییر  برهه  با  بودن 
بر  عالوه  شد.  گذاشته  کنار  عمال  آن،  نظری  رویکردهای  و  مبانی 
واکسن  کشف  عدم  و  کووید-۱۹  ویروس  شیوع  بحران  تداوم  این 
همه  از  و  یازدهم  کم تجربه  و  جوان  نسبتا  مجلس  کوتاه  عمر  آن، 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و امکان بازگشت این  مهم تر نتیجه 
کشور به برجام یا شدیدتر شدن حلقه فشارهای اقتصادی و بازگشت 
سیاسی-اقتصادی  سپهر  کوتاه مدت  آینده  ملل،  سازمان  تحریم های 

ابهامات جدی مواجه کرده است. با تردیدها و  کشور را 
ذکر  در  شده  اشاره  استدالل های  بر  دوم عالوه  سناریوی  برای  اما 
که  دارد  وجود  نیز  دیگری  مهم  ضرورت های  اول،  سناریوی  معایب 
کند.  کشور  مصلحت  به  نزدیک تر  و  عقالنی تر  را  آن  تحقق  می تواند 

امیر ثامنی رئیس گروه آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور 

پیامدهای تعویق برنامه هفتم توسعه
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تحلیل اقتصادی

این ضرورت ها را می توان در دو بخش دسته بندی کرد:

نظام  در  تحول  پی ریزی  و  ساختاری  اصالحات  انجام  الف( 
و  اختالالت  پذیرش  سایه  در  می رسد  نظر  به  برنامه ریزی: 
دولت  شدن  همسو  با  کشور،  حکمرانی  نظام  در  مستتر  نارسایی های 
سیزدهم و مجلس یازدهم و کاهش سطح منازعات سیاسی در درون 
کشور  در  ساختاری  اصالحات  پیشبرد  برای  خوبی  فرصت  حاکمیت، 
فراهم می شود. تحول در نظام قانون گذاری و بازنگری برخی قوانین 
برنامه و بودجه(، پیگیری حقیقی اصالحات  )از جمله قانون  بنیان ساز 
بودجه،  ساختار  اصالح  به  آن  ندادن  تقلیل  و  کشور  در  ساختاری 
برنامه های  اجرای  و  تصویب  تدوین،  بر  موثر  ارکان  روابط  تنظیم 
شالوده  پی ریزی  خصوصی(،  بخش  و  دولت  مجلس،  )مجمع،  توسعه 
نظام یکپارچه برنامه ریزی و مدیریت و کاهش تفرق و تعدد در اسناد 
و  مجالس  زمانی  دوره های  انطباق  عدم  معضل  حل  کشور،  توسعه 
و  مقدمات  از  بخشی  توسعه،  برنامه های  اجرای  و  تدوین  با  دولت ها 
آن  عادت  خرق  و  توسعه  هفتم  برنامه  موفقیت  قطعی  پیش نیازهای 

می رود. به شمار  پیشین  برنامه های  به  نسبت 

واقعیت  توسعه:  هفتم  برنامه  تدوین  برای  نو  طرحی  کاربست  ب( 
آن است که تجربه شش برنامه گذشته نشان از آن دارد که به سبب 
دقیق  تعیین  جای  به  برنامه  سند  برنامه نویسی،  از  نادرست  تلقی های 
منابع،  لحاظ  عین  در  راه حل ها  ارائه  و  اولویت ها  مسائل،  شفاف  و 
کشکولی  به  تبدیل  صرفا  فرارو،  فرصت های  و  چالش ها  قابلیت ها، 
پرتعداد  و  پراکنده  تکلیف گذاری های  و  مقررات نویسی ها  احکام،  از 
شده که اوال تحقق پذیری پایینی داشته و ثانیا به مقدمات و مقومات 
برنامه  در  برنامه نویسی  روال  بنابراین  است.  شده  کم توجهی  نیز  آنها 
بنیادی شده و ضمن شناسایی  باید دستخوش دگرگونی  هفتم توسعه 
نیز  و  کشور  میان مدت  و  کالن  اولویت های  و  مسائل  بر  اجماع  و 
دو  بر  مبتنی  برنامه  این  موضوعات،  با  مواجهه  برای  نظریه  کاربست 
یکی  شود:  تنظیم  ابالغ  و  تصویب  شرف  در  و  اصلی  فرادست  سند 
»سند الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت« که مطابق با انتظار تا پایان 
پس  و  پذیرفته  پایان  آن  بازنگری  و  اصالح  مراحل  باید  جاری  سال 
از ابالغ در جایگاه فرادست ترین سند هدایت توسعه کشور، راهنمای 
قرار  پیشنهادی  تدابیر  و  افق  بر  مبتنی  توسعه  اسناد  سایر  بازتنظیم 
دوگانگی های  و  ابهامات  سال ها  از  پس  بتواند  باید  که  سندی  گیرد؛ 
افق  در  نظام  عالیه  اهداف  از  اعم  کشور  امور  اداره  فراروی  متعدد 
نظریه  جهان،  با  ایران  نسبت  و  رابطه  تکلیف  تعیین  آینده،  سال   ۵۰

رشد  دادن  اولویت  قرار  کشور،  اقتصادی  راهبرد  ملی،  توسعه  مبنایی 
را برطرف کند.  امثالهم  یا توزیع و 

است  سرزمین«  آمایش  ملی  »سند  تاثیرگذار  فرادست  سند  دیگر 
آمایش  شورای عالی  تخصصی  کمیسیون  در  آن  بررسی  مراحل  که 
این  شد.  خواهد  ابالغ  جاری  سال  پایان  تا  و  شده  طی  سرزمین 
الگوی  سند  مدنظر  تدابیر  و  افق  کلی  خطوط  به  اتکا  با  سند 
از  عمیق  و  دقیق  شناخت  انجام  نیز  و  پیشرفت  ایرانی  اسالمی- 
هماهنگ سازی  و  تنظیم  به  کشور،  چالش های  و  قابلیت ها  منابع، 
در  توسعه  فضایی  مداخالت  و  جریانات  بین منطقه ای  بین بخشی- 
از میزان  از سواالت بی جواب کشور اعم  سرزمین پرداخته و بسیاری 
نامناسب  و  مناسب  قلمروهای  ۲۵ ساله،  افق  در  بهینه جمعیت کشور 
مالحظات  کشور،  صنعتی  اولویت های  فعالیت،  و  جمعیت  استقرار 
فعالیت،  و  جمعیت  بارگذاری  در  محیط زیستی  محدودیت های  و 
و سازمان فضایی  استان های کشور  توسعه  اولویت های  و  تخصص ها 
کانون های  و  قطب ها  کریدورها،  از  اعم  سرزمین  توسعه یافتگی  افق 

پاسخ می دهد. را  توسعه کشور 
تلخ  از تکرار تجربیات  با هدف جلوگیری  پیشنهاد می شود  پایان  در 
با  قبلی،  توسعه  برنامه های  اندک  بسیار  تحقق پذیری  یا  اجرا  عدم 
توجه به آنکه از یکسو سازوکارهای جاری اداره امور کشور در وضع 
و  نبوده  توسعه  برنامه های  مندرجات  و  احکام  از  متاثر  چندان  فعلی 
 ۱۳۹۵ و   ۱۳۸۹  ،۱۳۷۳ سال های  همانند  توسعه  برنامه های  فقدان 
این  نیز  دیگر  از سوی  و  نمی کند  ایجاد  کشور  امور  پیشبرد  در  خللی 
به  خویش  مدنظر  برنامه  بر  مبتنی  که  است  دولتی  هر  طبیعی  حق 
لزوم  صورت  در  )و  یک ساله  تمدید  ضمن  بپردازد،  کشور  امور  اداره 
اجرای  و  تدوین  برای  ساله  دو  فرصتی  توسعه،  برنامه ششم  دوساله( 
اصالح  طریق  از  کشور«  برنامه ریزی  نظام  بنیادین  تحول  »طرح 
شود.  ایجاد  فرآیندها  عملکرد  بهبود  و  ساختارها  قوانین،  تنقیح  و 
عدم  همیشگی  معضل  حل  برای  زیر  پیشنهاد  دو  از  یکی  همچنین 
و  دولت ها  دوره بندی  با  میان مدت  توسعه  برنامه های  تقویم  تطابق 

گیرد: قرار  مدنظر  می تواند  مجالس 

اول( منعطف کردن دوره بندی برنامه های میان مدت توسعه )بین ۳ 
تایید مجلس؛ و  پیشنهاد دولت مستقر  با  ۵ سال(  تا 

دوم( ثابت بودن دوره بندی ۵ ساله و ایجاد امکان اصالح و بازنگری 
یا  گذاشتن  کنار  جای  به  مستقر  دولت  پیشنهاد  با  مصوب  قانون  در 

عدم اجرای آن.
اقتصاد دنیای  منبع: 
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تحلیل اقتصادیخبرنامه

طی یک قرن گذشته همواره اقتصاد ایران 
کرده  تجربه  را  گسترده ای  فرازوفرودهای 
است. در این دوره احصاء سازوکارهای خرد 
بر معضالت  آمدن  فائق  راستای  در  و کالن 
توسعه  و  پیشرفت  مسیر  در  گرفتن  قرار  و 
سیاست گذاران  از  عظیمی  بخش  دغدغه 
و  افت وخیزها  ماحصل  است.  بوده 
و  برنامه ریزی ها  در  پردامنه  تغییرات 
کشور،  در  اقتصادی  تصمیم گیری های 
حصول جایگاهی است که تا رسیدن به یک 
زیادی  راه  باثبات  اقتصاد  و  صنعتی  جامعه 

در پیش دارد.
در سال های اخیر نیز با توجه به دیپلماسی 
اقتصادی  تالطم  ایران،  علیه  جهان  ظالمانه 
در  به طوری که  است.  رسیده  خود  اوج  به 
تجاری  مبادالت  حجم  بیشترین  حاضر  حال 
جهان  کشورهای  از  انگشت شماری  تعداد  با 
پیشرفته  اقتصادهای  و  است  انجام  حال  در 
تجاری  مناسبات  برقراری  به  چندانی  تمایل 
حوزه های  در  سرمایه گذاری  و  ایران  با 
آنچه  کنونی  شرایط  در  ندارد.  را  مختلف 
کشور  اقتصادی  و  سیاسی  روابط  می تواند 
کشور  تجاری  بنیه  تقویت  بخشد  بهبود  را 
کشورهای  به  تنوع بخشی  در  تالش  با 
دوجانبه،  ارتباطات  برقراری  طریق  از  هدف 
بخش  در  نهفته  پتانسیل های  به کارگیری 
در  عضویت  برای  تالش  و  خصوصی 
آنچه  است.  بین المللی  موافقت نامه های 
تجارت  در  مثبت  تأثیرگذاری  است  مسلم 
دنبال  به  را  سیاسی  روابط  بهبود  جهانی، 
با  جز  امر  این  تحقق  و  داشت  خواهد 

کشور  صنعتی  توسعه  استراتژی  سند  تدوین 
آینده پژوهانه  نگاهی  و  راه  نقشه  به عنوان 
بتواند  که  سندی  بود.  نخواهد  امکان پذیر 
استراتژی های  به  بخشیدن  سمت وسو  ضمن 
ساختارگرایانه  رویکردی  با  کشور،  سیاسی 
پر  برای  چاره اندیشی  و  شناسایی  پی  در 
ساختاری  مزمن  کمبودهای  و  خألها  کردن 
استراتژی  اهمیت  آنچه  درواقع  باشد. 
ترسیم  می کند  دوچندان  را  صنعتی  توسعه 
علم  با  مطلوب صنعتی  وضعیت  از  دورنمایی 
توانمندی ها،  ظرفیت ها،  به  کامل  توجه  و 
و  اقتصاد  چالش های  و  محدودیت ها  موانع، 

است. صنعت 
زیر  در  عملیاتی  فضای  که  شرایطی  در 
در  صنعتی  و  اقتصادی  مختلف  بخش های 
عرصه  و  می شود  محدود تر  هرروز  کشور 
تدوین  لزوم  گسترده تر،  خارجی  رقبای  برای 
اجرایی  برنامه های  و  صنعتی  توسعه  اهداف 
بسیار  جامع  نگاهی  با  راه  نقشه  ترسیم  و 
و  مستقیم  ارتباط  درواقع  می نماید.  ضروری 
اقتصادی  سلطه  با  صنعتی  توسعه  تنگاتنگ 
دخالت های  و  فشارها  از  کشور  شدن  رها  و 
بیانگر  پیشرفته  اقتصادهای  بی حدوحصر 
همه جانبه  یکپارچگی  و  همگرایی  ضرورت 
است.  فوق  استراتژی  تدوین  راستای  در 
استراتژی  که  داشت  امید  می توان  ازاین رو 
اقتصاد  حوزه  به  ورود  با  صنعتی  توسعه 
از وضعیت  سیاسی و تحلیلی واقع گرایانه که 
با  و  می کند  ارائه  بخش  این  در  کشور 
و  کسب وکار  صاحبان  بین  ارتباط  برقراری 
کشور  رقابتی  توان  دولتی،  سیاست مداران 

فشارهای  علیرغم  را  جهانی  بازارهای  در 
خارجی،  دیپلماسی های  مخرب  و  تحمیلی 
مناسبات  بهبود  است  مسلم  آنچه  کند.  احیا 
بازیابی  تجاری،  روابط  ترمیم  و  اقتصادی 
امنیت  از  صیانت  آن  به تبع  و  سیاسی  اعتبار 
ملی را به دنبال خواهد داشت. نباید فراموش 
و  ثروتمند  و  پرقدرت  کشورهای  آنچه  کرد 
متمایز  ورشکسته  کشورهای  از  را  اثرگذار 
تولید  در  آن ها  موفقیت  و  تالش  می سازد 
قابل توجه  سهم  و  باال  بهره وری  با  صنعتی 
ارزش افزوده حاصل از این تولیدات در تولید 
الگوبرداری  است. همسویی،  داخلی  ناخالص 
و رقابت برخی از کشورهای درحال توسعه با 
اقتصادی  و  رشد صنعتی  توسعه یافته،  جوامع 
را  قابل توجهی  سیاسی  رشد  آن  به تبع  و 

برای آن ها به ارمغان آورد.
از  مجموعه ای  صنعتی  توسعه  استراتژی 
است  دولتی  هر  بلندمدت  جهت گیری های 
چگونگی  و  چارچوب  معرف  یک سو  از  که 
اقتصاد جهانی  با  ارتباط بخش صنعت کشور 
است و از سوی دیگر بر تخصیص منابع بین 
اقتصاد  پیشرو  و  کلیدی  بخش های  و  صنایع 
و حمایت از آن ها داللت دارد؛ که در صورت 
کارکرد مناسب، دستیابی به رشد پایدار را به 

داشت. خواهد  دنبال 
بطن  در  که  صنعتی  اولویت بندی  با 
است،  نهفته  صنعتی  توسعه  استراتژی 
جهانی  تقسیم کار  در  کشور  هر  جایگاه 
هدفمند  جهت دهی  ضمن  و  ارتقاءیافته 
به  دولت  سیاست های  و  حمایت ها 
نیز  منابع  اتالف  از  تأثیرگذار،  فعالیت های 

یلدا راهدار عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران

الزامات تدوین استراتژی توسعه صنعتی
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تحلیل اقتصادی

تحقق  به  منجر  آنچه  شد.  خواهد  جلوگیری 
و  اتخاذ  می شود،  صنعتی  توسعه  صحیح 
سیاست های  توأمان  و  هماهنگ  اجرای 
است.  مالی  و  پولی  ارزی،  تجاری،  صنعتی، 
یکپارچه سازی،  نیازمند  شدن  صنعتی  فرآیند 
مربوط  عناصر  شدن  همراه  و  پیوستگی 
اهداف،  زمینه سازی ها،  ازجمله  آن  به 
سیاست های  و  خط مشی ها  جهت گیری ها، 
دنبال  به  را  بلندمدت  توسعه  تا  است  صنعتی 

باشد. داشته 
برخوردار  و  پویا  مفهومی  صنعتی  توسعه 
آن  به  و دستیابی  است  پیچیده  مکانیزگی  از 
جامعه  در  گسترده  تحوالت  ایجاد  مستلزم 
همگرایی  و  اجماع  و  طوالنی  فرآیندی  طی 
نخست  گام  است.  تأثیرگذار  مختلف  عناصر 
آن وجود دولت توسعه گرا است که ویژگی ها 
اهداف  تحقق  برای  الزم  توانمندی های  و 
این  رفتار  چگونگی  باشد.  دارا  را  توسعه 
در  شکست  یا  موفقیت  ضامن  عامل 
دارا  صرف  لذا  است.  توسعه ای  سیاست های 
شدن  صنعتی  تضمین کننده  صنعت  بودن 
ازجمله  تحوالتی  بلکه  نیست  کشور  یک 
تولیدی،  روابط  نوع  دولت،  سیاست های 
مردم  آحاد  اقتصادی  تفکرات  و  فرهنگی 
تغییر  باید  نیز   ... و  کار  به  نگرش  نحوه  و 
جامعه  با  متناسب  نگاه  باید  عبارتی  به  یابد. 

شود. ایجاد  نیز  صنعتی 
رویکرد  وجود  فوق،  استراتژی  تدوین  در 
بخش های  جویانه  مشارکت  و  جمعی 
مردم نهاد  سازمان های  و  خصوصی  دولتی، 
ارکان  جهان  توسعه  بررسی های  تکیه بر  و 
استراتژی  که  همان گونه  هستند.  اساسی 
و  اجماع  با  ترکیه  کشور  صنعتی  توسعه 
بخش ها  کلیه  نظرات  و  دیدگاه ها  اشتراک 
و سازمان های دولتی، خصوصی و مردم نهاد 
تدوین و عملکردهای حاصله مورد ارزیابی و 
از دیگر سو دستیابی به  نظارت قرار گرفتند. 
مستلزم  و  چندالیه  مکانیزمی  صنعتی  توسعه 

در  گرفتن  نادیده  که  است  مراحلی  پیمودن 
توسعه  در  ناکامی  به  منجر  آن ها  از  یک  هر 
ساختار  استراتژی  تغییر  شد.  خواهد  پایدار 
پایین  بهره وری  با  از صنایع  صنعتی کشورها 
تحوالت  نیازمند  باال  بهره وری  به سوی 
سیاست  های  بر  عالوه  که  است  چندالیه ای 
نیز  را  صنعتی  سیاست  اتخاذ  کارکردی، 
پیشرو  کشورهای  به طوری که  می طلبد. 
با  شرقی  آسیای  اقتصادهای  و  صنعتی 
فوق  سیاست های  توأمان  به کارگیری 
آمدند  نائل  چشمگیری  موفقیت های  به 
بدون  التین  آمریکای  کشورهای  لیکن 
عدم  و  کارآمد  صنعتی  سیاست  به کارگیری 
جهت  داخلی  صنایع  سازی  بالغ  به  توجه 
با  صرفًا  و  بین المللی  عرصه  در  رویارویی 
علیرغم  کارکردی  سیاست های  تکیه بر 
خارجی،  عظیم  سرمایه گذاری های  انجام 
مناسب  بهره وری  به  دستیابی  به  موفق 

نشده اند.
ایجاد  دلیل  به  همچنین  صنعتی  توسعه 
صدور  طریق  از  باثبات  ارزی  درآمدهای 
بازارهای  در  پویایی  و  صنعتی  کاالهای 
توسعه  محرک  می تواند  بین المللی 
تقویت  به  منجر  و  باشد  جوامع  اقتصادی 
اقتصادی  بخش  های  زیر  توانمندسازی  و 
اساس  بر  مختلف  کشورهای  شود.  درون  از 
توسعه  رویکردهای  تدوین شده،  استراتژی 
قابلیت  به  توجه  با  را  متفاوتی  صنعتی 
کشور  آن  صنعتی  ساختار  و  شرایط  تحقق، 
رویکرد  ژاپن  به عنوان مثال  می کنند.  دنبال 
داخلی  بزرگ  بنگاه های  شکل گیری 
منبع  و  صنعتی  رشد  اتکای  نقطه  به عنوان 
گرفت.  پیش  در  را  توسعه  مالی  منابع  تأمین 
برخی  توسعه صنعتی  که  است  حالی  در  این 
مبتنی  سنگاپور  ازجمله  کشورها  از  دیگر 
و  چندملیتی  شرکت  های  جلب  رویکرد  بر 
ایجاد  آن هاست.  تولیدی  زنجیره  در  نفوذ 
متوسط  و  کوچک  بنگاه های  از  شبکه   هایی 

تایوان  کشور  که  است  دیگری  رویکرد 
مناسبی  صنعتی  رشد  آن  تکیه بر  با  توانست 

را به دست آورد.
انگلیس و آمریکا در راستای صنعتی شدن 
و  نوپا  صنایع  از  همه جانبه  حمایت  سیاست 
اعطای یارانه صادراتی و پیشتازی در عرصه 

پیش گرفتند. در  را  فناوری 
کره  ازجمله  درحال توسعه  کشورهای 
اقتصاد  نوع  به  بسته  برزیل  و  هند  جنوبی، 
نوع  صادرات،  میزان  دولتی،  سیاست های  و 
را  متفاوتی  رویکردهای  صادراتی  کاالهای 
در  برزیل  بستند.  بکار  صنعتی  توسعه  در 
جایگزینی  بر  مبتنی  رویکرد  به کارگیری 
راستای  در  و  کرد  عمل  موفق  واردات 
ارزش  کاهش  سیاست های  آن  به  دستیابی 
حمایت  افزایش  ارزی،  نظارت های  و  پول 
در  خارجی  بدهی  پرداخت  تعلیق  و  تعرفه ای 
ناخالص  تولید  سال   ۷ طی  و  گرفت  پیش 
ارتقا  درصد   ۵۶/۴ میزان  به  را  خود  داخلی 
توسعه  همراه  به  فوق  رویکرد  بخشید. 
جهش  واسطه ای  و  سرمایه ای  کاالهای 
بزرگی را در ساختار تولید صنعتی این کشور 
و  متوازن  صنعتی  بخش  بنابراین  زد؛  رقم 
یکپارچه در این کشور ایجاد شد. کشور هند 
با توجه به تمایل دولتمردان به سیاست های 
اقتصادی،  و  سیاسی  استقالل  و  خوداتکایی 
کاالهای  بخش  ارتقاء  بر  مبتنی  استراتژی 
توسعه  به  دستیابی  راستای  در  را  سرمایه ای 
صنعتی بکار بست که به موقعیت های نسبی 
 ۳ باگذشت  لیکن  نائل شد  نیز  زمینه  این  در 
رویکرد  فوق  استراتژی  اعمال  از  پس  دهه 

داد. تغییر  بازتر  اقتصاد  به سمت  را  خود 
استراتژی  درراه صنعتی شدن،  جنوبی  کره 
صادرات  جهت گیری  با  اقتصادی  جدید 
مبتنی  که  کرد  دنبال  را  صنعتی  کاالهای 
همه جانبه  نظارت  و  گسترده  حمایت های  بر 
دولت بود. دخالت دولت در پیشبرد صادرات 
تولیدات صنعتی این کشور منجر به موفقیت 
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تحلیل اقتصادیخبرنامه

استراتژی فوق شد. به طوری که سهم صنعت 
برابر  دو  به  سال   ۱۵ طی  ارزش افزوده  در 
تولید  به  صادرات  نسبت  و  یافت  افزایش 
به  افزایش  درصد   ۳۸ با  داخلی  ناخالص 

۴۱/۵ درصد رسید.
سال  سالیان  قدرتمند  اقتصادهای  گرچه 
است که قدم درراه توسعه صنعتی گذاشته اند 
اولیه  تدوین  از  ۱۷ سال  از  ایران پس  لیکن 
در  همچنان  صنعتی  توسعه  راهبردی  سند 
صنعتی  اولویت بندی  تهیه  و  بازنویسی  حال 
به عنوان  بتوان  که  برنامه ای  تاکنون  و  است 
یادکرد  آن  از  صنعتی  توسعه  استراتژی 
که  است  حالی  در  این  است.  تدوین نشده 
بخش  عمومی،  بخش  ایران  اقتصاد  در 
هرساله  و  می دهد  تشکیل  را  اقتصاد  غالب 
صنعتی  سیاست گذاری  صرف  متعددی  منابع 
این  کرد  هزینه  نبودن  هدفمند  که  می شود 
است؛  شده  دستاوردها  کاهش  موجب  منابع 
رهایی  راه  تنها  است  مسلم  آنچه  بنابراین، 
و  جدی  عزم  کنونی  بی ثبات  اقتصاد  از 
توسعه  مسیر  در  نهادن  گام  در  یکپارچگی 
صنعتی در سایه وجود دولت توسعه گرا است.

در راستای تدوین استراتژی توسعه صنعتی 
عوامل  کلیه  تحلیل  ضمن  می بایست  کشور 
واقعیت های  شناخت  و  صنعت  بر  تأثیرگذار 
بینانه  واقع  و  موشکافانه  بررسی  صنعتی، 
رشد  عدم  چرایی  از  هیجانات  به دوراز  و 
همین  در  گیرد.  صورت  صنعتی  بنگاه  های 
موفق  بنگاه های  عملکرد  است  الزم  راستا 
موردبررسی  خصوصی  و  دولتی  تأثیر گذار  و 
پتانسیل ها  ضعف ها،  به  علم  با  و  گیرد؛  قرار 
به  موجود  تهدیدهای  و  فرصت ها  و 
و  کشور  رقابت پذیر  صنایع  اولویت بندی 
راستای  در  راهبردی  صنایع  هدف گیری 
جهت دهی به سرمایه های محدود موجود در 
جلوگیری  و  باال  بازدهی  نرخ  با  فعالیت های 
پرداخته  اختصاصی  بودجه های  پراکندگی  از 
بنگاه های  شدید  ضعف  و  بلوغ  عدم  شود. 

ما  کشور  صنعتی  ساختار  در  اقتصادی 
به  دستیابی  در  را  مخربی  نتایج  می تواند 
توسعه صنعتی به همراه داشته باشد ازاین رو 
سیاست گذاری های  در  همه جانبه  تمرکز 
به  رسیدن  به منظور  بنگاه ها  آموزشی 
عرصه  در  آن ها  ساختن  رقابت پذیر  و  بلوغ 
پیشرفته  فّناوری های  بر  مبتنی  فعالیت های 

امری ضروری است. 
از سوی دیگر ویژگی های صنایع مبتنی بر 
انقالب  کلیدی  صنایع  پیشرفته،  فناوری های 
اهمیت  عام  صنایع  برخی  و  سوم  صنعتی 
و  تقویت  که  می بخشد  آن ها  به  استراتژیک 
رقابت پذیر ساختن آن ها برای نیل به توسعه 
بین المللی  عرصه های  در  حضور  و  صنعتی 
به  دستیابی  به منظور  است.  حیاتی  بسیار 
توسعه گرا  دولت  نقش آفرینی  فوق  اهداف 
و  کارآمد  صنعتی  سیاست های  اتخاذ  در 
البته  و  اصولی  و  همه جانبه  حمایت های 
شکوفایی  و  صنعتی  توسعه  مسیر  مشروط، 
به  الزم  می کند.  هموار  را  ملی  اقتصاد 
فوق  حمایتی  سیاست های  که  است  ذکر 
کارآمدی  و  بلوغ  زمان  تا  تنها  می  بایست 
همان گونه  یابد.  ادامه  حمایت  تحت  صنایع 
پیشرو  کشورهای  به  مربوط  دولت  های  که 
به  و  انگلیس  ازجمله  صنعتی  توسعه  در 
جنوبی،  کره  ژاپن،  آمریکا،  آلمان،  آن  دنبال 
اقتضائات، شرایط  به  بنا  و چین  هند  مالزی، 
ابزارهای  کشور  هر  صنعتی  اولویت های  و 
سیاست های  و  جهت دار  و  متعدد  حمایتی 
بلوغ  دوره  شدن  طی  راستای  در  تشویقی 
صنعتی  توسعه  به  بخشیدن  شتاب  بنگاه ها، 
بکار  را  جهانی  رقابت  در  گرفتن  پیشی  و 
توسعه  سیاست های  تدوین  در  آنچه  بستند. 
پیشرو  کشورهای  از  الگوبرداری  و  صنعتی 
بومی سازی  گیرد،  قرار  موردتوجه  باید 
و  مصالح  به  توجه  با  فوق  سیاست های 
و  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی،  موقعیت های 

... در هر برهه زمانی است.

آن  از  نباید  استراتژی  تدوین  در  آنچه 
مزیت های جدید  و خلق  بود شناسایی  غافل 
موجود  ظرفیت های  و  ساختار  به  توجه  با 
مسیرهای  می توان  طریق  این  از  که  است 
بازارهای  به  قدرتمند  ورود  برای  را  جدیدی 
یک  ایجاد  موجبات  و  کرد  ترسیم  جهانی 

آورد. فراهم  بزرگ صنعتی  جهش 
کره،  ژاپن،  کشورهای  موفق  تجربه 
آسیا  شرق  موفق  اقتصادهای  سایر  و  تایوان 
نسبی  مزیت های  از  غیر  الگویی  ایجاد  در 
شاهد  انتظار  مورد  تخصص های  و  آشکار 
هدفمند  پشتیبانی های  نقش  مدعاست.  این 
جهت  الزم  زیرساخت های  ایجاد  و  دولت ها 
و  نوآورانه  و  خالقانه  مزیت های  خلق 
از  است.  پررنگ  بسیار  رقابتی،  توان  ایجاد 
ایجاد  در  کشورها  موفق  تجارب  سو  دیگر 
از طریق هم افزایی منابع  خوشه های صنعتی 
و مهارت ها نشان از تأثیرگذاری این رویکرد 
که  همان گونه  است.  بوده  توسعه صنعتی  در 
محصوالت  در  صنعتی  خوشه های  ایجاد 
به  منجر  ایاالت متحده  هایتک  الکترونیکی 
۸۰ میالدی  این کشور در دهه  بودن  پیشرو 

بود.
ضروری  واقعیت  این  مجدد  ذکر  پایان  در 
است که تدوین استراتژی توسعه نه تنها یک 
پیش شرط حل مشکالت  بلکه  اقتصادی  نیاز 
تا زمانی که در سایه  سیاسی کشور است؛ و 
هر  تغییر  با  صنعتی،  توسعه  سند  وجود  عدم 
دچار  نیز  کشور  صنعت  توسعه  مسیر  دولت 
دگرگونی و اختالل شود و تصویری روشن و 
باشد  نداشته  وجود  شدن  صنعتی  از  منسجم 
الزم  ازاین رو  شد.  نخواهد  حاصل  پیشرفتی 
از تجارب موفق کشورها  بهره گیری  با  است 
اقتضائات  اساس  بر  الگوها  بومی سازی  و 
اجماع  و   ... و  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی، 
خصوصی  بخش  نخبگان  و  خبرگان  نظر 
در  صنعتی  توسعه  سند  تدوین  دولتی،  و 

گیرد. قرار  کشور  سیاست های  اولویت 
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مدیریت و بازاریابی

کاهش هزینه های کسب وکار در 14 گام

از  بسیاری  است.  چالش  برانگیز  همیشه  مستقل  کسب وکار  مدیریت 
کارآفرینان پس از خروج از شرکت سابق شان برای پیگیری امور کسب وکار 
مستقل با بحران های مالی گسترده  ای مواجه می شوند. این امر درست مانند 
زمان ترک خانه والدین از سوی فرزندان است. همه ما تجربه دوران ترسناک 
و شرایط غیرقابل کنترل در این زمان را داشته  ایم. پرداخت هزینه تمام امور 
در زندگی شخصی در مقایسه با زندگی بدون هزینه مالی فراوان در خانه 
والدین پیچیدگی  های خاص خود را دارد. بسیاری از افراد در زندگی مستقل 
به سرعت نسبت به صرف هزینه  های بی جا در حوزه  های مختلف آگاهی پیدا 

می  کنند. وضعیت کسب وکارهای مستقل نیز دقیقا به همین شکل است.
وقتی شما به عنوان کارآفرین اقدام به تاسیس کسب وکار تازه  تان می  کنید، 
باید نسبت به کاهش هزینه  های غیرضروری نیز اقدام نمایید. بسیاری از 
کارمندان در شرکت  های بزرگ با شرایط مالی بسیار مناسبی مواجه هستند. 
همین امر امکان بهره  مندی از امکانات متنوع و لوکس را فراهم می  سازد. 
شرایط در کسب وکارهای تازه تاسیس یا کوچک به طور کلی با موسسه  های 
را  باید رویای صرف هزینه  های گزاف  بنابراین شما  بزرگ متفاوت است. 

فراموش نمایید.
ساالنه شمار بسیار زیادی از کسب وکارها به دلیل عدم برنامه   ریزی دقیق 
بر روی حوزه مالی با شکست مواجه می  شوند. این امر در مورد برندهای 
تازه تاسیس به مراتب بیشتر است. به همین خاطر در مقاله کنونی برخی از 

مهم ترین نکات در زمینه صرفه جویی در هزینه ها از سوی کسب وکارها را 
مورد بررسی قرار خواهیم داد.

ارزیابیکیفیتعملکردکسبوکار
پیش از تالش برای کاهش هزینه ها در کسب وکار باید یک گام عقب تر 
رفت. این امر شامل ارزیابی وضعیت صرف هزینه از سوی کسب وکارهاست. 
وقتی شما آگاهی دقیقی از وضعیت صرفه هزینه و بودجه برندتان داشته 
باشید، برنامه  ریزی برای آن بسیار ساده تر خواهد شد. بسیاری از کسب وکارها 
دارای هزینه  های نامشخص هستند. این امر به دلیل بی توجهی نسبت به 

ارزیابی هزینه  ها در قالب فرم های حسابداری است.
کسب وکارهای تازه به دلیل اهمیت بخش مالی باید به طور مداوم در تالش 
برای تهیه صورت حساب  های حسابداری باشند. اگر شما از همان ابتدا نسبت 
به ارزیابی وضعیت مالی تان اقدام نکنید، در نهایت امکان برنامه  ریزی مناسب 

برای کسب وکارتان را از دست خواهید داد.
ارزیابی وضعیت مالی کسب وکار بدون توجه به هزینه ها امکان پذیر نیست. 
اغلب کارآفرینان برای صرفه جویی حداکثری در حوزه کسب وکار اقدام به 
تعیین بازه  های زمانی مشخص به منظور مشاهده وضعیت مالی می  کنند. 
و  مالی کسب وکار  از وضعیت گردش  آگاهی دقیق  امکان  امر  این  مزیت 

پیش  بینی هزینه  ها در طول یک سال است.
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از کسب وکارها دارای حوزه  های کم  بازده هستند. شاید در نگاه  بسیاری 
نخست باید تمام حوزه های کم  بازده به سرعت حذف شوند، اما در عمل به 
دلیل عدم آگاهی برندها از چنین حوزه هایی امکان اقدام عملی وجود نخواهد 
داشت. ارزیابی کیفیت عملکرد در ابتدای شروع فعالیت کسب وکار همیشه 
دارای اهمیت باالیی است بنابراین شما پیش از هرگونه برنامه ریزی برای 
کاهش هزینه  های برند باید نسبت به ارزیابی کیفیت عملکرد و هزینه  های 

جاری اقدام نمایید.

1.تعاملبافروشندگان
یکی از راهکارهای مناسب برای کاهش هزینه های کسب وکار مربوط به 
تعامل با فروشندگان است. بسیاری از برندها در مسیر کسب وکار اقدام به 
استفاده از خدمات مختلف می  کنند. به عنوان مثال، امروزه تمام کسب وکارها 
نیاز به خدمات بیمه دارند. تعامل نزدیک با فروشندگان در حوزه بیمه امکان 
بهره  مندی از تخفیف های گسترده را فراهم می  سازد. شرکت  های بیمه در 
تخفیف  های  و  بازاریابی  کمپین های  دارای  مختلف  کشورهای  و  شهرها 
ارزان  قیمت  خدمات  از  استفاده  برای  تالش  در  شما  اگر  هستند.  مختلفی 

هستید، باید به خوبی وضعیت بازار بیمه را ارزیابی نمایید.
مزیت  دیگر همیشه  برندهای  فروشندگان  با  نزدیک  تعامل  و  همکاری 
استفاده از تخفیف های مناسب را به همراه دارد. این امر در مورد برندهای 
از حوزه کسب وکار بسیار حیاتی است. اغلب  اندک  با آشنایی  تازه تاسیس 
کسب وکارشان  برای  موردنیاز  خدمات  تهیه  مسیر  در  تازه  کار  کارآفرینان 
هزینه های زیادی پرداخت می کنند. این امر با توجه به امکان بهره مندی از 
تخفیف  های گسترده بار مالی مضاعفی برای کسب وکارها به همراه خواهد 

داشت.

2.توجهبهدورکاری
می شود.  محسوب  موقتی  گزینه  ای  کسب وکارها  اغلب  برای  دورکاری 
این شیوه مدیریت کسب وکار در پی بروز بحران هایی مانند کرونا مدنظر 
کسب وکارها قرار می  گیرد. اگر شما در ابتدای مسیر کسب وکار هستید، استفاده 
از گزینه دورکاری بهترین راهکار برای کاهش هزینه ها خواهد بود. بسیاری 
از برندها در طول ماه  های نخست کسب وکار با مشکالت مالی و دشواری در 
زمینه پرداخت حقوق کارمندان مواجه هستند. مزیت اصلی دورکاری امکان 

کاهش هزینه های جاری مربوط به اجازه دفتر کار و سایر ملزوماتش است.
برخی از برندها برای سهولت هرچه بیشتر کارمندان شان اقدام به انتقال 
فرآیندهای کاری به خانه  ها می کنند. این امر شامل امکان حضور در دفتر کار 
برای مدتی محدود در طول هفته )مانند سه روز کار حضوری( است. سایر 
اوقات باید به طور مشخص از سوی کارمندان تنظیم شود. امروزه کارمندان 
دارای سلیقه متفاوتی در مورد ساعت  های کاری هستند بنابراین شما برای 

کاهش هزینه  ها و بهره  مندی از بیشترین کارایی کارمندان باید برخی مدیریت 
ساعت  های کاری را به آنها واگذار نمایید.

3.حدفمحصوالتکمفروش
با هدف  برندها دارای محصوالت مختلفی هستند. هر محصول  امروزه 
رفع برخی از نیازهای مشتریان روانه بازار می  شود. اگرچه اغلب برندها انتظار 
فروش باالی تمام محصوالت  شان را دارند، اما در عمل تنها تعداد محدودی 
از محصوالت برندها موفق به جلب نظر مشتریان می  شوند. اگر شما در پی 
کاهش هزینه  های کسب وکارتان هستید، باید به سرعت نسبت به شناسایی 

محصوالت کم فروش اقدام نمایید.
پس از شناسایی محصوالتی با فروش اندک دو راه پیش روی برندها قرار 
دارد. ساده  ترین راهکار حذف محصوالت موردنظر از فهرست فروش است. 
این امر موجب جلوگیری از ضررهای احتمالی در زمینه تولید محصوالت 
انبارداری خواهد شد. توجه به نظرات مشتریان در مورد محصوالت یکی از 
بهترین راهکارها برای جلوگیری از تولید محصوالت نامناسب است. بسیاری 
از برندها در زمینه طراحی محصوالت به نظرات مشتریان توجه چندانی ندارند. 
همین امر موجب ناتوانی  شان برای فروش مناسب خواهد شد. راهکار دوم 
جایگزینی محصوالت کم فروش با نمونه های به روزتر است. برندهای بزرگ 
اغلب همان محصوالت کم فروش و ناموفق را با نام  های مشابه بازطراحی 

می کنند. نتیجه این امر تبدیل تجربه شکست محصوالت به موفقیت است.

4.استخدامکارمندانمناسب
ایجاد تیم کارمندان مهم ترین گام در راستای مدیریت درست کسب وکار 
است. اغلب کسب وکارها به دلیل اشتباهات متعدد کارمندان شان متحمل 
هزینه های اضافی می  شوند. اگر شما دارای بودجه محدودی برای مدیریت 
شرکت تان هستید، چنین اشتباهاتی موجب بروز بحران های مالی خواهد شد. 
ایجاد فرآیندهای استخدامی مناسب مانند مصاحبه با متقاضیان نقش مهمی 
در ارزیابی درست از کارمندان خواهد داشت. وقتی شما اقدام به استخدام 
کارمندان ماهر و دارای تجربه مناسب نمایید، بسیاری از هزینه های جانبی تان 

کاهش پیدا خواهد کرد.
کارمندان دارای تجربه کاری و مهارت های باال همیشه ایده  های متنوع و 
خالقانه ای برای توسعه کسب وکار دارند. امروزه برندهای بزرگ همیشه از 
ایده  های تازه کارمندان  شان استقبال می  کنند بنابراین شما نیز باید در زمینه 
مدیریت کارمندان به این نکته مهم توجه داشته باشید. بسیاری از کارمندان 
تازه کار در مورد ساماندهی پروژه ها دچار تردیدهای مختلفی می  شوند. این 
امر موجب مراجعه مداوم آنها به کارشناس های حرفه  ای یا مدیران بخش 
می  شود. وقتی کارمندان همیشه درگیر تردید باشند، امکان ساماندهی سریع 

پروژه  ها و کاهش هزینه های جاری از بین خواهد رفت.

مدیریت و بازاریابیخبرنامه
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مدیریت و بازاریابی

5.همکاریباکارآفرینانمستقل
مدیریت برخی از بخش  های شرکت نیازمند استخدام کارمندان تمام وقت 
است. این امر در مورد برندهای بزرگ با بودجه  های کالن مشکل چندانی 
ایجاد نخواهد کرد. با این حال وقتی پای کسب وکارهای کوچک به ماجرا باز 
می  شود، مشکالت بسیار زیادی نمایان می  گردد. استفاده از شیوه دورکاری 
بنابراین شما باید به دنبال  به تنهایی برای کاهش هزینه  ها کافی نیست 
از  برخی  با  توصیه بخش حاضر همکاری  باشید.  نیز  دیگری  راهکارهای 
کارآفرینان مستقل برای مدیریت بخش  هایی از کسب وکار است. مزیت این 

امر عدم نیاز به استخدام کارآفرینان موردنظر خواهد بود.
کارمندان  با  مقایسه  در  بسیار کمتری  کارآفرینان مستقل هزینه  امروزه 
برای  آنها  با  همکاری  بنابراین  می  کنند  ایجاد  کسب وکارها  برای  رسمی 
کسب وکارهایی با بودجه  ای محدود بهترین گزینه خواهد بود. یکی دیگر 
از مزیت های همکاری با کارآفرینان مستقل تجربه آنها در زمینه مدیریت 
پروژه های گوناگون است. با این حساب شما با پرداخت هزینه کمتر از نیروی 

کار باتجربه بهره  مند خواهید شد.

6.ارزیابیوضعیتفناوریشرکت
نوین همیشه نقش مهمی در توسعه کسب وکار  فناوری  های  از  استفاده 
استفاده  برای  تالش  در  کارآفرینان  تمام  امروزه  دارد.  هزینه  ها  کاهش  و 
از فناوری های تازه هستند. با این حال در عمل برخی از آنها هزینه  های 
عدم  شامل  امر  این  می  کنند.  شرکت  فناوری  های  بهبود  برای  نامناسبی 
ارزیابی بخش های دارای فناوری بسیار قدیمی و شروع فرآیند به   روزرسانی 
از سایر حوزه هاست. اگر شما قصد استفاده از فناوری  های تازه را دارید، باید 

بخش  هایی با بیشترین نیاز را شناسایی نمایید.
امروزه فناوری  های کاربردی در زمینه کسب وکار بیشتر بر محور هوش 
مصنوعی است. کارمندان در طول روز بسیاری از کارهای تکراری را انجام 
می  دهند. این امر شامل رسیدگی به نقطه نظرات مشتریان، پشتیبانی خدمات 
و گردآوری داده های مناسب برای بازاریابی است. اگر شما از نرم  افزارهای 
دارای هوش مصنوعی به خوبی استفاده نمایید، دیگر نیازی به استخدام دامنه 
گسترده  ای از کارمندان نخواهید داشت. بسیاری از برندهای بزرگ نسبت به 
کاربست این شیوه اقدام کرده  اند. آنها به این ترتیب دیگر نیازی به استخدام 
کارمندان متعدد ندارند. شاید تا همین یک دهه پیش از اداره کسب وکارهای 
بزرگ با تعداد اندک کارمندان غیرممکن تلقی می شد، اما اکنون یک امر رایج 

در میان شرکت  های مختلف است.
حوزه  در  مصنوعی  هوش  فناوری  از  استفاده  به  عالقه  مند  شما  اگر 
کسب وکارتان هستید، باید دست کم با یک کارشناس IT همکاری نمایید. 
این امر کسب وکار شما را نسبت به بروز مشکالت احتمالی در زمینه مدیریت 

هوشمند امور امن نگه خواهد داشت.

7.طراحینقشهاضطراری
مواجهه با شرایط اضطراری برای هر کسب وکاری دشوار خواهد بود. به 
عنوان مثال، وضعیت کرونا را در نظر بگیرید. اغلب برندها تا مدت های هیچ 
برنامه ای برای مواجهه با وضعیت موردنظر نداشتند. همین امر هزینه زیادی 
روی دست کسب وکارها گذاشت. اگر شما در تالش برای کاهش هزینه  های 
کسب وکارتان هستید، باید به طراحی برنامه اضطراری توجه نمایید. وقتی 
شما در مواجهه با شرایط اضطراری برنامه مشخصی نداشته باشید، مدیریت 

اوضاع بسیار پرهزینه خواهد شد.
غیرقابل  و  اضطراری  شرایط  برای  برنامه  ریزی  نخست  نگاه  در  شاید 
پیش  بینی امکان  پذیر نباشد. نکته مهم در این میان رسیدگی به امور مانند 
اختصاص بودجه برای شرایط نامساعد و تعیین وظیفه هر بخش در فرآیند 
مدیریت  امکان  عمل  در  ساده  راهکارهای  همین  است.  بحران  مدیریت 

مناسب و کم هزینه شرایط را فراهم می سازد.

8.خریددستهجمعیوکلی
از مواد  برخی  به  به طور مداوم  فعالیتش  نوع  براساس  هر کسب وکاری 
اولیه نیاز دارد. هزینه  های موردنیاز برای خرید مواد اولیه تولید همیشه برای 
شرکت  ها چالش  آفرین بوده است. اگر شما در زمینه مدیریت کسب وکار به 
دنبال خرید ارزان تر مواد اولیه هستید، باید آنها را به طور یکجا خریداری 
به  را  از تخفیف های گسترده و مناسب  امکان بهره مندی  امر  این  نمایید. 

همراه دارد.
بسیاری از خرده فروشی  ها و شرکت  های تولیدی مواد اولیه در صورت 
بنابراین  داد  خواهند  مناسبی  تخفیف  های  برندها  سوی  از  عمده  خرید 
شما باید به طور مداوم نسبت به بهره  مندی از چنین تخفیف  هایی اقدام 
نمایید. کاهش هزینه  های کسب وکار دارای فرمول مشخص و یگانه  ای 
نیست. برندها باید با استفاده از تمام فرصت  هایشان برای صرفه جویی در 
از برندها  اقدام نمایند. اشتباه برخی  بودجه شان نسبت به کاهش هزینه 
در این میان تالش برای استفاده از یک تکنیک واحد به منظور کاهش 
شکست  با  اوقات  اغلب  رویکردهایی  چنین  هزینه  هاست.  قابل مالحظه 

کسب وکارها همراه می  شود.

9.توجهبهمشتریانوفادار
بخش قابل توجهی از بودجه بازاریابی و تبلیغات برندها صرف جلب نظر 
مشتریان تازه می  شود. اگر شما توانایی تبدیل خریداران برندتان به مشتریان 
وفادار را داشته باشید، بخش قابل توجهی از هزینه  های  تان کاهش خواهد 
یافت. امروزه مشتریان انتخاب های بسیار زیادی برای خرید محصوالت دارند. 

همین امر مدیریت مشتریان وفادار را بدل به چالشی تمام عیار می  سازد.
امروزه بخش قابل توجهی از سود ساالنه کسب وکارهای بزرگ از مشتریان 
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مدیریت و بازاریابیخبرنامه

وفادارشان به دست می  آید. بدون تردید تبدیل خریداران برند به مشتریان 
وفادار کار ساده  ای نیست. برندهای بزرگ دارای برنامه  ها و استراتژی  های 
مختلفی برای افزایش دامنه مشتریان وفادارشان هستند. بهترین راهکار در 
این زمینه استفاده از بخش توسعه و تحقیقات برای شناخت سلیقه مشتریان 
است. وقتی شما سلیقه مشتریان را به خوبی بدانید، تبدیل  شان به مشتریان 

وفادار کار دشواری نخواهد بود.

10.خریدمحصوالتسازگاربامحیطزیست
است.  اساسی  محصوالت  از  برخی  خرید  نیازمند  کسب وکار  مدیریت 
کسب وکارتان  برای  مرکزی  دفتر  ایجاد  قصد  شما  اگر  مثال،  عنوان  به 
ابتدایی  لوازم  از  دیگر  برخی  و  چای ساز  یخچال،  تهیه  باشید،  داشته  را 
از  بسیاری  امروزه  بود.  کارمندان ضروری خواهد  راحتی  برای  آشپزخانه 
لوازم خانگی و اداری در قالب سازگار با محیط زیست تولید می  شود. این 
امر به معنای عدم صدمه قابل توجه به محیط زیست در پی فعالیت چنین 
محصوالت  کمتر  مالیات  میان  این  در  جالب  نکته  است.  دستگاه  هایی 
بنابراین  است  جهان  کشورهای  اغلب  در  زیست  محیط  با  سازگار 
در  قابل توجهی  صرفه  جویی  عمل  در  محصوالتی  چنین  خرید  با  شما 

هزینه های  تان خواهید کرد.

11.رفتارمناسبباکارمندان
بهتری  عملکرد  باشند،  راضی  وضعیت  شان  از  شرکت  کارمندان  وقتی 
از اصول اساسی مدیریت  با کارمندان یکی  خواهند داشت. رفتار مناسب 
منابع انسانی در کسب وکار محسوب می  شود. اگر شما وضعیت مناسبی برای 
کارمندان ایجاد نکنید، آنها به دنبال یافتن شغل در سازمان های دیگر خواهد 
دادن کارمندان  از دست  با مشکل  رفت. کسب وکارهای کوچک همیشه 
حرفه  ای و باتجربه  شان مواجه هستند. بدون شک هیچ راهکار مشخصی 
برای جلوگیری از وسوسه کار در شرکت  های بزرگ برای کارمندان وجود 
ندارد. همه ما در مقابل دعوت به همکاری برندهای بزرگ قید موقعیت 
شغلی فعلی مان را خواهیم زد. نکته مهم در این میان، فراهم  سازی شرایط 

مناسب به منظور ماندگاری بیشتر، نه همیشگی، کارمندان است.
امروزه بسیاری از شرکت  های تازه تاسیس پس از گذشت چند سال تمام 
نیروی حرفه  ای شان را از دست می  دهند. اگر شما تمایل به پرهیز از چنین 
سرنوشتی را دارید، باید شرایط کاری سازمان تان را بهبود بخشید. این امر 
نقش مهمی در جلوگیری از بروز مشکالت مربوط به ترک کارمندان خواهد 

داشت.

12.خریدزنجیرهوارمحصوالت
شاید در نگاه نخست خرید محصوالت مرتبط به هم و مورد نیاز کسب وکار 

به صورت یکجا ایده ساده  ای به نظر برسد. درست به همین خاطر چنین ایده 
مناسبی اغلب مورد بی  توجهی برندها قرار می  گیرد. اگر شما قصد تهیه تلفن 
و اینترنت برای دفتر کاری  تان را دارید، باید آنها را به صورت یکجا خریداری 
ارائه خط تلفن به طور  از برندهای فعال در زمینه  نمایید. امروزه بسیاری 
همزمان انواع گوشی تلفن و خدمات اینترنت نیز ارائه می  دهند. نکته جالب 
اینکه خرید زنجیره  وار چنین محصوالتی موجب بهره  مندی از تخفیف  های 

قابل توجه خواهد شد.

13.خودکارسازیفرآیندها
وقتی بخش قابل توجهی از فرآیندهای کسب وکار خودکار مدیریت شود، 
امور دیگر خواهند داشت.  به  کارآفرینان فرصت مناسبی برای رسیدگی 
توسعه کسب وکار همیشه مدنظر کارآفرینان قرار دارد. نکته مهم در این 
است.  حوزه  این  به  رسیدگی  برای  مناسب  بودجه  و  زمان  فقدان  میان 
اگر شما بودجه مناسب برای توسعه کسب وکارتان ندارید، خودکارسازی 
فرآیندهای مختلف سرمایه و زمان قابل توجهی در اختیار شما قرار خواهد 

داد.
یکی از بهترین حوزه  های خودکارسازی کسب وکار مربوط به بخش بازاریابی 
است. امروزه مدیریت کمپین های بازاریابی هزینه بسیار زیادی در پی دارد. 
بنابراین برندها باید هرچه بیشتر به دنبال خودکارسازی فرآیند بازاریابی و 
مدیریتش باشند. ارسال ایمیل های بازاریابی و بارگذاری پست  های تبلیغاتی 
در شبکه  های اجتماعی نوعی فرآیند تکراری محسوب می  شود. استفاده از 
تکراری  کارهای  برای  گسترده  زمان  اختصاص  به  نیاز  خودکار  ابزارهای 

بازاریابی را کاهش می  دهد.

14.استفادهازکارتهایبانکیجداگانه
محاسبه هزینه های مختلف در کسب وکار نقش مهمی در توسعه آن 
متمادی هزینه های بخش های  ماه  های  برندها در طول  از  برخی  دارد. 
هزینه  های  پیرامون  دقیقی  آمار  شما  اگر  می  کنند.  فراموش  را  مختلف 
برای  برنامه  ریزی  باشید،  نداشته  کسب وکارتان  مختلف  بخش های 
برای  مناسب  راهکارهای  از  یکی  دشوار خواهد شد.  توسعه کسب وکار 
کارت های  از  استفاده  شرکت  مختلف  بخش  های  هزینه  مداوم  ارزیابی 
خودکار  طور  به  بخش  هر  هزینه  ترتیب  این  به  است.  جداگانه  بانکی 

محاسبه خواهد شد.
کاهش هزینه های کسب وکار برای فعالیت بهتر برندها اهمیت دارد. امروزه 
بسیاری از کسب وکارها در تالش برای کاهش هزینه های شان با شکست 
مواجه می  شوند. استفاده از توصیه های مندرج در مقاله حاضر کمک شایانی 

به کسب وکارها برای دستیابی به هدف شان خواهد کرد.
منبع: hubspot و فرصت امروز
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مشترکمحترموفرهیختهنشریهصنعتنساجیوپوشاک
باسالموتقدیماحترام

خواهشمنداستدرراستایاعتالوارتقایسطحآگاهیورشداطالعاتیفعاالنصنایعنساجیوپوشاک
کشور،مطالب،مقاالت،انتقاداتوپیشنهاداتارزشمندخودرابهدفترنشریهارسالنمودهوایننشریه

راازنقطهنظراتوحمایتهایسازندهخودبهرهمندفرمایید.

باسپاس
ماهنامه»صنعتنساجیوپوشاک«

فرم اشتراک مجله صنعت نساجی و پوشاک

نام:

200,000  توماناشتراکیکسالهباپستسفارشی)تهران(:
230,000 تومان
120,000  تومان

خواهشمنداستجهتدریافتاشتراکنشریهیاتمدیداشتراکقبلی،ابتدافرمذیلراتکمیلنمودهوبهشمارهفکس
مجلهارسالنمایید.سپسجهتپیگیریاشتراکباروابطعمومینشریه»خانمشکوری«تماسحاصلفرمایید.

نامخانوادگی:

شهرستان: شهر: استان:
آدرس:
فکس:

آخرینمدرکتحصیلی:محلتولد:

تلفنثابت:

اشتراکیکسالهباپستسفارشی)شهرستان(:

:)PDFاشتراکیکسالهنسخهالکترونیکی)فایل

زمینهفعالیت:

موبایل:

نامشرکت:

کدپستی:
ایمیل:

آدرسدفترمجله: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید توپچی، پالک ۳۰
تلفن: ۸۸۵۱۶۷۹۹ )۱۰ خط(  فکس: ۸۸۵۲۵۸۷۲  کدپستی: ۱۵۵۸۸۴۴۳۱۳
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UZBEK TEXTILE-GARMENT EXPORTS RISE BY 112% 
FROM JAN TO JUL

Uzbek garment-textile exports 
rose by 112 per cent to $1 

billion from January to July as 
new markets opened up and new 
products were developed. During 
the period, the country exported 
textile-garment products to 57 
countries and regions. The main 
destinations were Russia (39 per 
cent), China (18 per cent), Kyrgyz-
stan (13 per cent) and Turkey (12 
per cent).
In addition to traditional mar-
kets, Uzbekistan also exported 
to Hungary, Slovakia and Greece. 
With the support of the Uzbek 
embassy in Kuwait, it exported 
to that country for the first time 

this year.
Uzbekistan optimised the export 
commodity structure of its indus-
try by increasing the proportion 
of value-added finished products 
such as knitwear and readymade 
garments to 51 per cent, accord-
ing to a report in an Uzbek media 
outlet.
It also started exporting new 
products like protective masks 
and clothing. Uzbekistan textile 
companies currently produce 6 
million masks and 10,000 sets of 
protective clothing per day, and 
export them to Russia, Kuwait, 
Ukraine, Belarus, Georgia and 
other countries.

A May 6 presidential decree al-
lowed Uzbek cotton to be sold 
at a rate pegged to prices on the 
New York Mercantile Exchange. 
The decree lengthened payment 
deadline for raw cotton from 90 
days to 150 days.
The government also committed 
to simplifying the process where-
by producers get value-added 
tax rebates once they ship their 
goods out of the country.
That effort was in line with a 
broader Uzbek government strat-
egy of moving toward the pro-
duction of more valuable exports, 
like fabrics and clothes, instead of 
simple raw cotton.

English Sectionخبرنامه

 CINTE TECHTEXTIL ATTRACTS 409 EXHIBITORS 

Cinte Techtextil held its 2020 edition on September 
4, with both the in-person event and a new on-

line sourcing platform. The fair attracted 409 exhibi-
tors and over 15,300 visitors across 38,000 sqm at the 
Shanghai New International Expo Centre. This year 
marked the last time the fair would be held biennially, 
as it will switch to an annual event starting in 2021.
Wendy Wen, Senior General Manager of Messe 
Frankfurt (HK) said, while some things changed this 
edition, namely the addition of a new online platform 
to allow those who couldn’t travel to Shanghai to 
source from our exhibitors, what remained the same 
was the fair’s strength as a platform to capture the 
opportunities of China’s still-growing technical tex-

tiles and nonwovens market. While the pandemic has 
undoubtedly had an economic impact, specifically for 
this market the prospects remain bright, with China’s 
industrial output growing YoY in the second quarter 
of this year, spending on high-tech infrastructure ex-
pected from a stimulus package, and increased em-
phasis on the government’s new ‘dual circulation’ 
economic framework strategy of boosting domestic 
demand while at the same time attracting foreign in-
vestment and stabilising trade.
Cinte Techtextil China is organized by Messe Frank-
furt (HK) the Sub-Council of Textile Industry, CCPIT; 
and the China Nonwovens & Industrial Textiles Asso-
ciation (CNITA).
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English Section

 ITM AND HIGHTEX RESCHEDULED TO 2021 

Organisers of the ITM In-
ternational Textile Ma-

chinery Exhibition and the 
HIGHTEX International Techni-
cal Textiles and Nonwoven Ex-
hibition, have now postponed 
the shows until June 2021, 
due to the impact of the COV-
ID-19 pandemic. The following 
statement was issued today:
“The ITM International Tex-
tile Machinery Exhibition and 
the HIGHTEX International 
Technical Textiles and Non-
woven Exhibition, held every 
two years in partnership with 
Tüyap Tüm Fuarcılık Inc. and 
Teknik Fuarcılık Inc., and in co-
operation with TEMSAD, were 
planned to be held between 
June 2-6 this year. However, 
as the Corona virus (Covid-19) 
continue to increasingly im-
pact all the world, the ITM and 
HIGHTEX exhibitions had been 
postponed to 14-18 July 2020, 
but it has been announced 
that the events have been re-
scheduled to 22-26 June 2021. 
The ITM and HIGHTEX Exhibi-
tions, which were previously 
planned to take place between 
June 2-6 this year, were post-
poned to 22-26 June 2021 due 
to the coronavirus outbreak 

seeming to occupy the world 
over the coming months.
The ITM and HIGHTEX Project 
Group stated the following re-
garding the postponement:
“We continue our efforts for 
the ITM and HIGHTEX exhibi-
tions at full steam. We believe 
that our textile industry will 
be revitalized and reach a bet-
ter point with the end of the 
coronavirus pandemic. While 
all the world is suffering a 
shortage of masks and protec-
tive clothing, Turkey is among 
the largest manufacturers of 
nonwoven fabrics and sanitary 
outfits in the world as well as 
in Europe thanks to its strong 
infrastructure for the produc-
tion of textiles, garments and 
nonwovens. We know that the 
Turkish textile industry, which 
manufactures masks and pro-
tective clothing to offer health 
benefits to all the world to-
day, will grow stronger in this 
process and continue its in-
vestments at full speed. We 
believe that this synergy and 
strength in the Turkish textile 
industry will have a positive 
impact on our events. For this 
reason, we believe that our 
the ITM and HIGHTEX Exhibi-

tions, that we had to postpone 
to 2021, will provide great 
opportunities for the global 
and Turkish textile industries, 
which we expect to will gain 
momentum after the corona-
virus outbreak.”
Exhibition preparations
 continue
Preparations for the ITM and 
HIGHTEX 2021 Exhibitions 
continue at full steam to bring 
together hundreds of manu-
facturers and global investors 
who develop leading tech-
nologies in their fields. The 
latest technologies and new 
products to be displayed at 
ITM and HIGHTEX Exhibitions, 
which will open their doors in 
Istanbul Tuyap Fair Convention 
and Congress Center next year, 
will meet with textile investors 
from all over the world.
ITM 2018, where textile ma-
chinery leaders exhibited their 
latest technological products, 
turned into a trade show with 
global launches and hosted 
one of the largest meetings 
in the world, with 1150 ex-
hibitors from 64 countries 
and 58.942 visitors (14.248 
of them foreigners) from 94 
countries.
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English Sectionخبرنامه

HEIMTEXTIL 2021 POSTPONED TO MAY

The next Heimtextil, the world’s biggest trade 
fair for home and contract textiles, has been 

postponed from January and will now be held 
concurrently with Techtextil and Texprocess 
2021 in Frankfurt, Germany, from May 4-7, 
2021. This will result in exciting synergistic ef-
fects for the sector, according to the fair organ-
isers Messe Frankfurt.
The current situation with respect to the coro-
na pandemic and the associated international 
travel restrictions have caused Messe Frankfurt 
to postpone the event. “The bulk of the inter-
national home and contract textiles sector want 
us to hold Heimtextil 2021. Many companies 
are hoping to give their businesses a boost by 
taking part in the fair following the restart. And 
we consider it a greater obligation than ever be-
fore that we play our part in this,” said Detlef 
Braun, member of the Executive Board of Messe 
Frankfurt. “However, the current travel restric-
tions and the renewed increase in the number 
of infections represent a big hurdle for our very 
international trade fair. We are in constant con-
tact with our exhibitors and the appropriate au-
thorities and will do everything in our power to 
ensure a safe and successful Heimtextil 2021.”
Over 90 per cent of exhibitors come to Heimtex-
til in Frankfurt from outside Germany. As part 
of the preparatory work for an international 
trade fair of this kind in January, it is necessary, 
for example, to commission stand-construction 
companies, ship the goods and book flights and 
hotels in September. Thus, in view of the current 
travel restrictions, holding Heimtextil 2021 in 
May instead of January offers greater planning 

certainty for all involved, the organisers said in 
a statement.
“The trend-oriented order cycles of the home 
and contract textiles sector require an annual 
event towards the beginning of the year. Tech-
textil and Texprocess are biennial trade fairs and 
are next due to be held in May 2021. For Heim-
textil, this is an opportunity to join forces with 
the two internationally successful textile trade 
fairs and present the entire textile value chain 
simultaneously at Frankfurt Fair and Exhibition 
Centre,” said Olaf Schmidt, vice president, Tex-
tiles and Textile Technologies.
Additionally, holding Heimtextil concurrently 
with Techtextil, the leading international trade 
fair for technical textiles and nonwovens, and 
Texprocess, the leading international trade fair 
for processing textile and flexible materials, of-
fers a host of exciting synergistic effects for the 
sector.
The close proximity to suppliers and buyers of 
technical textiles and nonwovens with innova-
tive functionalities, as well as machines and the 
latest technologies for processing textile and 
flexible materials, is certain to generate inter-
esting new perspectives for both visitors and 
exhibitors of Heimtextil. Indeed, the two textile 
fairs already aim at the home-textile sector with 
the ‘Hometech’ segment.
“We are confident that the situation with re-
spect to the corona pandemic will have eased 
significantly by May, next year, and are looking 
forward to holding a successful and safe event 
together with our partners from the sector,” 
added Schmidt.
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English Section

 ILO GARMENT STRATEGY TO TAP $14 BILLION
 FINANCE FROM IFC, WORLD BANK 

 IRAN’S Q1 ECONOMIC GROWTH AT -3.5% 

International Labour Organisation’s (ILO) 
Action in the Global Garment Industry 

strategy hopes to tap into $14 billion in fi-
nance from the International Finance Corpo-
ration (IFC) and the World Bank to help those 
impacted by the pandemic. Many Indonesian 
textile workers’ unions and employer asso-
ciations have issued the joint commitment to 
plan first outlined in April. It proposes to take 
coordinated action to protect garment work-
ers’ income, health and employment. It also 
calls for more sustainable systems of social 
protection.
Leading brands and retailers including Pri-
mark, H&M, Inditex, C&A, Adidas and VF Corp 
were amongst the first to endorse the cross-
industry plan to provide urgent financial re-
lief to vulnerable garment factories and work-
ers in response to the COVID-19 pandemic.
The Indonesian Employers’ Association (APIN-

DO), the Indonesian Textile Association (API) 
and the Garment and Textile Trade Union 
Federation are amongst the latest cohort of 
industry stakeholders to align with ILO’s am-
bition, having taken part in an online meeting 
earlier this month. Aligning industry heavy-
weights, the ILO is supported by the Interna-
tional Organization of Employees (IOE), Inter-
national Trade Union Confederation (ITUC), 
and the IndustriALL Global Union, along with 
NGOs and finance institutions.

Iran’s gross domestic product saw a contrac-
tion of 3.5% during the first quarter of the 

current fiscal year (March 20-June 20) com-
pared to the corresponding period of last 
year, the Statistical Center of Iran’s latest re-
port shows.
Economic growth, excluding oil, stood at 
-1.7%, the report added.

A sectoral breakdown of growth rates in the 
report shows only the agriculture sector expe-
rienced a paltry growth of 0.1% while indus-
tries and services sectors contracted by 4.4% 
and 3.5% respectively.
Iran’s economy shrank by 6.9% in the last fis-
cal year (March 2019-20) stood at -0.5%, ex-
cluding the oil sector. 
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 IRAN EXPORTS 4,527 TONNE CLOTHING
TO 29 COUNTRIES 

IRAN’S MONTHLY INFLATION RATE RISES 0.2%: SCI

In the first five months of the current Iranian 
year (March 20-September 21), Iran export-

ed 4,527 tonne of clothing worth $35,190,052 
million to more than 29 countries. In the last 
Iranian year, the country exported to only four 
countries including Afghanistan, Russia, Iraq, 
and Yemen.
The Customs Administration spokesman not-
ed, Currently, Iran exports its garments and 
textile to Iraq, Kuwait, Australia, Armenia, 

Azerbaijan, Uzbekistan, Russia, Afghanistan, 
Pakistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Germany, 
Korea, Japan, UAE, England, Venezuela, Ivory 
Coast, Italy, Turkey, Canada, Qatar, Oman, Ni-
geria, Switzerland, Pakistan, Georgia, Spain, 
and Denmark.
Although the commercial import of clothing 
is prohibited, the amount of clothing import 
during this period hit less than two 2.5 tons 
worth $ 514,441 thousand.

Iran’s annual inflation rate has been largely stable 
in September despite lower spending by house-

holds amid the spread of the coronavirus pandemic.
The Statistical Center of Iran (SCI) said the country’s 
Consumer Price Index (CPI) had risen by 0.2 per-
centage point, to reach 26 percent year-on-year in 
the month ending September 21.
It showed inflation rate for urban households had 
increased to 26.1 percent while rural households 
had seen the annual rate unchanged halfway 
through the Persian calendar year, Press TV report-
ed.
Monthly inflation in Iranian cities was also up 0.1 
percent, at 3.6, while the increase for the rural 
population was higher, at 0.3 percent, to reach 3.6 
percent, said the report.
Calculated on a point-to-point basis, a methodol-
ogy routinely used by the SCI, the CPI showed the 
inflation rate had topped 34.4 percent, meaning 

households had paid around a third more for con-
sumer items in the month to late September, com-
pared to the similar month in 2019.
The slight increase in annual inflation in Iran comes 
despite a sluggish consumption amid the corona-
virus outbreak. Households continue to spend less 
some seven months after the outbreak began in 
late February.
That comes as the government has eased restric-
tions on economic activity to help businesses re-
cover from months of closures.
Inflation deteriorated in Iran following a US deci-
sion in 2018 to withdraw from a major internation-
al nuclear agreement which led to the reimposition 
of Washington’s secondary sanctions on business-
es and entities dealing with Iran.
That comes as the spread of the coronavirus and 
lower international oil prices have hampered gov-
ernment efforts to shore up the economy.
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*  IRAN EXPORTS 4,527 TONNE CLOTHING TO 29 COUNTRIES
- In the first five months of the current Iranian year (March 
20-September 21), Iran exported 4,527 tonne of clothing worth 
$35,190,052 million to more than 29 countries. In the last Iranian 
year, the country exported to only four countries including Afghani-
stan, Russia, Iraq, and Yemen...page63

* IRAN’S MONTHLY INFLATION RATE RISES 0.2%: SCI
- Iran’s annual inflation rate has been largely stable in September de-
spite lower spending by households amid the spread of the coronavirus 
pandemic. The Statistical Center of Iran (SCI) said the country’s Con-
sumer Price Index (CPI) had risen by 0.2 percentage point, to reach 
26 percent year-on-year in the month ending September 21....page63

*  ILO GARMENT STRATEGY TO TAP $14 BILLION
 FINANCE FROM IFC, WORLD BANK
- International Labour Organisation’s (ILO) Action in the Global 
Garment Industry strategy hopes to tap into $14 billion in finance 
from the International Finance Corporation (IFC) and the World 
Bank to help those impacted by the pandemic. Many Indonesian 
textile workers’ unions and employer associations have issued the 
joint commitment to plan first outlined in April...page62

*  IRAN’S Q1 ECONOMIC GROWTH AT -3.5%
- Iran’s gross domestic product saw a contraction of 3.5% during the 
first quarter of the current fiscal year (March 20-June 20) compared 
to the corresponding period of last year, the Statistical Center of Iran’s 
latest report shows...Page 62

* HEIMTEXTIL 2021 POSTPONED TO MAY
- The next Heimtextil, the world’s biggest trade fair for home and contract 
textiles, has been postponed from January and will now be held concur-
rently with Techtextil and Texprocess 2021 in Frankfurt, Germany, from 
May 4-7, 2021. This will result in exciting synergistic effects for the sector, 
according to the fair organisers Messe Frankfurt...Page 61

* ITM AND HIGHTEX RESCHEDULED TO 2021
- Organisers of the ITM International Textile Machinery Exhibition 
and the HIGHTEX International Technical Textiles and Nonwoven 
Exhibition, have now postponed the shows until June 2021, due 
to the impact of the COVID-19 pandemic. The following statement 
was issued today...page60

* UZBEK TEXTILE-GARMENT EXPORTS RISE BY 112% FROM 
JAN TO JUL
- Uzbek garment-textile exports rose by 112 per cent to $1 billion 
from January to July as new markets opened up and new products 
were developed. During the period, the country exported textile-
garment products to 57 countries and regions. The main destina-
tions were Russia (39 per cent), China (18 per cent), Kyrgyzstan 
(13 per cent) and Turkey (12 per cent)....page59

* CINTE TECHTEXTIL ATTRACTS 409 EXHIBITORS
- Cinte Techtextil held its 2020 edition on September 4, with both the in-
person event and a new online sourcing platform. The fair attracted 409 
exhibitors and over 15,300 visitors across 38,000 sqm at the Shanghai 
New International Expo Centre...Page 59
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