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در سال های اخیر، در مورد توسعه، با رویکرد بهبود محیط کسب و کار، 
مقاالت، همایش ها و نیز جلسات بسیاری با دولت مردان برگزار گردیده؛ 
ولی اکثر شرایط نامناسب همچنان پا بر جا می باشد. وقتی می گوییم 
بهبود محیط کسب و کار، یعنی کسب و کار به اندازه  کافی داریم ولی باید 
محیط آن بهبود یابد. اما واقعیت این است که هم کسب و کار کم داریم، 
هم محیط آن باید بهبود یابد. سطح رفاه جامعه و آمار بیکاری بیش از 3 
میلیون و 100 هزار نفر مؤید همین موضوع می باشد. به نظر من برای 
بهبود شرایط موجود به موارد مشروحه زیر باید بیشتر توجه و عمل نماییم.

1- خداوند ایران زمین، نعمت های بسیاری به ما عطا فرموده که خوب از 
آنها بهره برداری نمی نماییم.

ادامه در صفحه 22- دیگر در دورانی نیستیم که فکر کنیم ثروت اصلی ایران نفت است. 

ادامه در صفحه 4

باید به این باور برسیم که ثروت اصلی ایران انسان ها هستند و تفکرات و 
روش های عملکردشان. نه چاه های نفت.

3- توجه به توسعه  منابع انسانی و توانمند سازی و افزایش سهم آن در 
افزایش تولید ناخالص ملی و ایجاد ارزش افزوده

4- توجه به آموزش ها. آموزش هایی که نهایتاً به بهبود اقتصادی منجر 
شود. نیروی انسانی ایران از نظر پتانسیل در رتبه  چهارم جهان قرار دارد. 
ولی از این نیروی عظیم باید بهتر استفاده نماییم. مدیران باید جرأت 
تصمیم گیری برای ورود به حوزه های نوظهور و پذیرش فناوری های 

نوظهور و ریسک پذیری به موقع را بیاموزند.
5- توجه به مهارت های افراد، و افزایش بهره وری امروز از ضروریات 

می باشد که باید در آینده جایگزین درآمدهای نفتی بشود.
6- به آمایش سرزمین و پتانسیل های موجود در هر استان قویاً توجه 

نماییم.
7- توجه بیشتر به برندسازی. برندهای خارجی به بازار ایران شدیداً حمله 

می نمایند.
8- تالش برای کاهش هزینه های تولید هم توسط خودمان هم با یاری 

دولتمردان. 
9- واگذاری طبق برنامه زمان بندی شده اقتصاد به بخش خصوصی و 

گسترش مناسب اختیارات مدیران استانی
10- حمایت قوه قضاییه از تولیدکنندگان کشور به آنها نیروی مضاعف 

می دهد.

درپی ممنوع شدن ثبت سفارش واردات با دالر آمریکا، رئیس سازمان 
توسعه تجارت اعالم کرد: تاکنون مشکل مهمی از سوی واردکنندگان 
مطرح نشده و با توجه به نوع کاالهای وارداتی و کشورهای طرف 
مبادله، نباید مشکل جدی ایجاد شود. از نهم اسفند امسال بر اساس 
ابالغ بانک مرکزی، اعالم شد که ثبت سفارش واردات با نوع ارز دالر 
آمریکا امکان پذیر نخواهد بود. البته بر این نکته نیز تاکید شد که این 
ابالغیه شامل درخواست هایی که قبل از این تاریخ مجوز هشت رقمی 
ثبت سفارش خود را دریافت کرده اند، نمی شود. در ارتباط با تاثیر این 
تصمیم بر واردات و امور واردکنندگان، مجتبی خسروتاج - معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت - به ایسنا، گفت: سیاست های ارزی کشور و 
نحوه استفاده از آن از اختیارات بانک مرکزی محسوب می شود. وی 

شرطخداحافظیباپوشاک
چینیوترک

اظهار کرد: عدم اتکا به دالر، سال های سال است که بحث محافل 
اقتصادی است و در واردات کاالهایی که از طریق 

اگر  گفت:  ایران  نساجی  صنایع  انجمن  رئیس  نایب 
تولیدات نساجی قیمت پایین و کیفیت قابل رقابتی داشته 
باشند، دیگر شاهد ورود تولیدات چینی و ترکی به کشور 

نخواهیم بود.
صنایع  نقش  تبیین  همایش  در  شیبانی  علیمردان 
نساجی و تولید پوشاک در اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی 
استان کرمانشاه، با بیان اینکه نساجی صنعتی است که 
تولید نهایی آن نیاز تمام مردم است، اظهارکرد: صنعت 

نساجی باالترین ارزش افزوده را بین تمام صنایع دارد.
نساجی  صنعت  در  داد:  ادامه  وی  ایسنا،  گزارش  به 
را  اشتغال  بیشترین  گذاری  سرمایه  کمترین  با  می توان 

ایجاد کرد.
نایب رئیس انجمن صنایع نساجی ایران به دالیل 
عدم رشد صنعت نساجی کشور اشاره کرد و گفت: قوانین 
عمال  کار،  به  مربوط  قوانین  و  پاگیر  و  دست  و  سخت 
سرمایه گذاران را از سرمایه گذاری در این صنعت منع 

می کند؛ لذا دولت باید قوانین کار را اصالح کند.
و  پرداخت  نساجی  صنعت  در  صادرات  موضوع  به  وی 
صنعت  با  رقابت  توان  باید  نساجی  صادرات  در  گفت: 
نساجی دیگر کشورها را داشته باشیم، یعنی تولیداتی با 

قیمت پائین و کیفیت باال داشته باشیم.
او به همسایگی ایران با 16 کشور دنیا اشاره کرد و گفت: 
این یک مزیت فوق العاده برای ایران است که 16 کشور 

مصرف کننده را در اطراف خود دارد. 
باید بستر آن  البته صادرات کار فرهنگی می خواهد که 

را فراهم کنیم.
تسهیالت  نرخ سود  بودن  باال  از  انتقاد  با  شیبانی  دکتر 
بخش صنعت در کشور، افزود: در هیچ کجای دنیا سود 
تسهیالت بخش صنعت به پنج درصد هم نمی رسد اما 

در کشور ما بسیار باالتر است.
خاطرنشان  ایران  نساجی  صنایع  انجمن  رئیس  نایب 
کرد: طی سال های گذشته 98 درصد از صنعت نساجی 
ایران به دست بخش خصوصی افتاده که این یک خوش 

شانسی بزرگ برای این صنعت در کشور است.
وی در پایان یادآورشد: حال صنعت نساجی ایران روز به 

روز درحال بهتر شدن است.

بخشهاییازسخنرانیمهندسرضاحمیدی–عضوهیأتمدیرهانجمنصنایعنساجیایراندر

پنجمینهمایشبهبودکسبوکاردراتاقبازرگانیمشهد

اقداماتدفترصنایعنساجیوپوشاکوزارتصنعتمعدنو
تجارتدرمبارزهباقاچاقدراینصنعت

و  معدن  صنعت  وزارت  پوشاک  و  نساجی  صنایع  دفتر  مدیرکل 
این  در  قاچاق  با  مبارزه  درزمینه  تمهیدات خاصی  تجارت گفت: 
صنعت به ویژه از طریق تهیه بسته حمایتی تولید و تجارت صنعت 

نساجی و پوشاک در حال انجام است.
پذیر  قاچاق  بسیار  را  نساجی  نوع کاالی صنعت  افسانه محرابی 

دانست و افزود: صنعت نساجی از این لحاظ آسیب دیده است.
جدی  تالش های  از  از  تقدیر  با  وی  فرش،  عصر  گزارش  به 
حجه االسالم سید ناصرموسوی الرگانی در خصوص تالش برای 
رفع مشکالت این صنعت افزود: اجرایی شدن دستورالعمل واردات 

پوشاک بر اساس صدور گواهی فعالیت، تعامل با گمرک به شکل 
محدود کردن واردات، استقرار گمرکات کشور در مبادی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی، پیگیری حذف یکسری معافیت حقوق گمرکی 
طریق  از  که  پوشاک(  و  پارچه  )پتو،  پوشاک  نساجی  کاالهای 
می شود  انجام  مرزنشینان   برای   لنجی  وته  ملوانی  بری،  کول 
واردات  برای  شده  اعمال  محدودیت های  پیگیری  همچنین  و 
اقتصادی و گسترش آن به سایر  آزاد و ویژه  پوشاک به مناطق 
کاالهای هدف برخی از این اقدامات است. مدیرکل دفتر صنایع 

ادامه در صفحه3نساجی و پوشاک وزارت صنعت معدن و تجارت، 
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ادامه از صفحه 1

11- صدور مجوز های تولیدی بر اساس نیازهای داخلی و توان صادراتی 
باشد.

12- با شناسایی و وصول مالیات از مالیات گریزان و مالیات معافان، 
فشار مالیاتی از دوش مالیات دهندگان فعلی کاهش یابد و به عدالت 
که حدود 24  افزوده  ارزش  بر  مالیات  گردد.  بیشتری  توجه  مالیاتی 
درصد درآمدهای مالیاتی می باشد، به جای وصول از تولیدکننده باید از 

مصرف کننده نهایی اخذ شود، مانند اکثر کشورهای جهان.
13- در پرداخت مطالبات معوق صنایع از دولت و پرداخت جوایز صادراتی 

تسریع شود. جایزه باید به موقع باشد نه ماه ها و سال ها بعد.
14- قرارداد ترجیحی با ترکیه مورد بازنگری قرارگیرد. در سال قبل، 
صادرات ایران به ترکیه، 39 میلیون دالر و صادرات ترکیه به ایران یک 
میلیارد دالر بوده است. پیدا کنید پرتقال فروش را. این است معنی قرارداد 

ترجیحی؟
15- عوامل تقویت و گسترش تولید بدون کارخانه، گسترش یابد.

16- مبارزه ی جدی و اثرگذار با پدیده  شوم قاچاق که صنعت داخلی را 
به نابودی می کشاند. )هر یک میلیارد دالر قاچاق، 7 تا 8 هزار فرصت 

شغلی را از بین می برد.(

17- کنترل خردمندانه و ملی گرایانه واردات، بازار ایران را بدون هزینه به 
رقبا واگذار نخواهد کرد.

18- از صادرات رایگان فرزندان تحصیل کرده ایرانی بپرهیزیم. )به علت 
مهاجرت ها و سطح تحصیالت اکثر مهاجرین توجه شود. در دهه   45-
55، 700 هزار نفر کشور را ترک کرده اند. 61درصد به آمریکا، 26 درصد 

به اروپا، 11 درصد به آسیا و 2 درصد به استرالیا.(
19- در گسترش تعامالت جهانی و استفاده ی مناسب از فضاهای ایجاد 
شده برای افزایش صادرات بکوشیم. و فراموش ننماییم برای تحقق رشد 
اقتصادی 8 درصدی و رفاه ملت ایران به سرمایه گذاری سالیانه حدود 
220 میلیارد دالر نیاز است که تامین آن فقط از منابع داخلی عملی 
نمی باشد. ضمن اینکه وام گرفتن هنر است، اما خوب خرج کردن 

هنرمندانه تر است.
20- در مقایسه عملکردها و پیشرفت ها، خودمان را با دیروز خودمان 
مقایسه نکنیم. با دیروز دیگران مقایسه کنیم که امروز آنها کجایند ما کجا.

21- و مطلب آخر، تا زمانیکه سود فعالیت های غیر مولد بیشتر از سود 
تالش های سازنده ی تولیدی باشد اجرای برنامه های توسعه با کندی 

روبرو خواهد بود.

حدود 310 هزار تن از نیاز کشور 
به پوشاک در داخل تولید و 200 
هزار تن دیگر از طریق واردات 

رسمی یا قاچاق تأمین می شود.
افسانه محرابی- مدیرکل دفتر 
صنایع نساجی و پوشاک وزارت 
پوشاک  ارزش  افزود:  صنعت 
 32 سال  در  کشور  موردنیاز 
هزار میلیارد تومان برآورد می شود که فقط 22 هزار میلیارد تومان 
معادل 70 درصد آن در داخل تولید می شود. به گزارش  چهارباغ، »در 
حال حاضر براساس پروانه های بهره برداری صادره، تعداد واحدهای 
فعال صنایع نساجی و پوشاک در حدود 9800 واحد با اشتغال 280 
هزارنفر و سرمایه گذاری 90000 میلیارد ریال بوده که از نظر میزان 
اشتغال و سرمایه گذاری به ترتیب حدود 12 درصد و 5 درصد از کل 
صنعت را به خود اختصاص داده است. در سال 95 از حدود 843 
میلیون دالر صادرات محصوالت صنایع نساجی و پوشاک کشور، 
38 درصد انواع کف پوش، 12 درصد انواع پایپوش، 13درصد گونی 
و کیسه و الباقی در بخش الیاف، نخ، پارچه و .. بوده و تقریباً در همه 
شاخه های اصلی این صنعت صادرات صورت گرفته لیکن هدایت 
اهمیت  از  باالترهمچنان  افزوده  ارزش  با  محصوالت  به  صادرات 
باالیی برخوردار است.« مهندس افسانه محرابی مدیر کل دفتر صنایع 
و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگوی رسانه ای خود 
از عملکرد و برنامه های این اداره کل در حمایت از صنایع نساجی و 
پوشاک سخن گفت که ذیاًل بخش هایی از این پرسش و پاسخ را 
می خوانید: برنامه های دفتر صنایع نساجی و پوشاک عمدتاً معطوف 
به رفع مشکالت جاری واحدها به ویژه در تأمین مواد اولیه و کاهش 
قیمت تمام شده است. به طوری که از جمله برنامه های در اولویت 
این دفتر، افزایش توان رقابتی تولیدات داخلی، تأمین مواد اولیه مورد 
نیاز این صنعت به لحاظ کّمی و کیفی، بررسی حقوق ورودی ردیف 
تعرفه های مرتبط در طول زنجیره تولیدات صنایع نساجی و پوشاک 
با رویکرد حمایت منطفی و هدفمند از تولیدات داخلی، تعیین ارزش 
گمرکی مناسب با همکاری گمرک ج.ا.ا، ایجاد بازار رقابتی سالم جهت 
صادرات، اتخاذ تصمیمات و راهکارهای اجرایی مناسب برای کاهش 
قیمت تمام شده محصوالت تولیدی، سرمایه گذاری و تأمین منابع 
مالی با شرایط بهینه برای تولیدکنندگان، ایجاد شهرک های تخصصی 
پوشاک، حمایت از توسعه برندهای ملی و ارتقای سطح مد، طراحی 

ملی، بهبود کیفیت محصوالت به ویژه در واحدهای تولیدی کوچک 
و متوسط و ترغیب و تشویق به صادرات کاالهایی با ارزش افزوده 

باال و نهایی است.
شهرها،  نساجی  اتحادیه های  روسای  از  برخی  گفته  *به 
افزایش هزینه مواد اولیه نساجی كه عمدتاً وارداتی است؛ توان 
رقابتی را كاهش داده و منجر به عرضه محصوالتی با قیمت 
توان  افزایش  و  وضع  این  بهبود  برای  است؛  شده  گران تر 

رقابتی برنامه ای دارید؟
موضوع کمک به کاهش قیمت تمام شده تولیدات داخلی از اهمیت 
باالیی برخوردار بوده و تأمین به موقع و مکفی مواد اولیه واحدهای 
تولیدی صنایع نساجی همواره در دستور کار این دفتر قرار داشته 
و در حال حاضر مواد اولیه وارداتی با حداقل حقوق ورودی ممکن 
وارد کشور می شود. درهر صورت این دفتر بنابر وظیفه سازمانی خود، 

همواره پیگیر حل مشکالت واحدهای نساجی در این بخش است.
*گفته می شود امروزه بیش از نیمی از پوشاک موردنیاز وارداتی 

است، آمار دقیقی در این باره ارائه می فرمایید؟
خیر در حال حاضر بیش از 75 درصد مصرف پوشاک در کشور توسط 
تولیدات داخلی تأمین می شود. یکی از برنامه های حمایتی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، ایجاد شرایطی جهت مشارکت با برندهای 
مطرح دنیا بوده و در این راستا اجرای ماده 3 دستورالعمل نحوه صدور 
گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت های خارجی عرضه کننده 
)برند( در واحدهای  نام و نشان تجاری  ایران و دارای  پوشاک در 

تولیدی ایجاد خواهد شد.
*تدابیر این اداره برای نوسازی ماشین آالت صنعتی چه بوده 

است؟
واحدهای  که  است  مستمر  امر  یک  نوسازی  و  بازسازی  موضوع 

تولیدی می بایست مدنظر قرار دهند. 
البته در این زمینه براساس قانون برنامه پنج ساله ششم وظایفی داریم 
که در دست پیگیری جهت تخصیص اعتبارات مربوطه است و با 
توجه به مصوبه سال جاری دولت مبنی بر اختصاص10000 میلیارد 
تومان به بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی و 
استانی، دفتر صنایع نساجی  تولیدی برحسب سهمیه های  صنوف 
و پوشاک با توجه به قدمت ماشین آالت نساجی در حال پیگیری 
تصویب و تخصیص اعتبارات تسهیالت موردنیاز به منظور ارتقای 
سطح کّمی و کیفی تولیدات، افزایش راندمان اصالح ساختار، نوسازی 

خطوط تولید و کاهش قیمت تمام شده و انرژی است. 

خالصهمذاکراتنهصـدوهفتادمیــن
نشستهیأتمدیرهانجمنصنایعنساجي

ایــران

صورتجلسه

نشست 970 هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در روز 
یکشنبه مورخ  96/12/06 در محل انجمن صنایع نساجی 
ایران تشکیل شد و نسبت به موارد ذیل بحث و تبادل نظر 

نسبت به برخی از آنها اتخاذ تصمیم بعمل آمد.
انجمن مورخ  1- خالصه مذاکرات نشست 969 هیات مدیره 
96/11/15 قرائت و به امضای حاضرین در نشست مذکور رسید .

2- موضوع چهارمین همایش ملی فرش ماشینی در دانشگاه آزاد 
کاشان و دعوت از هیات مدیره انجمن به شرکت در این همایش 

مطرح گردید.
3- مقرر شد گزارش مالی منابع و مصارف انجمن تا پایان سال 
جاری توسط دبیرخانه تهیه و به اطالع هیات مدیره محترم برسد.

4- دعوت آقای ریچارد سالواتوره از انجمن ماشین سازان کشور 
ترکیه از هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران برای بازدید از 
نمایشگاه ITM 2018 استانبول در فروردین ماه سال آتی مطرح 
گردید. که مقرر شد موضوع به صورت کتبی به هیات مدیره اطالع 

رسانی گردد و اقدامات بعدی در این خصوص انجام پذیرد.
در  انجمن  مدیره  هیات   96/11/29 مورخ  جلسه  گزارش   -5
کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران 
ارائه گردید مشروح گزارش این نشست در بولتن رشته ها و بافته ها 

مورخ 96/12/6 پیوست می باشد.
6- گزارش جلسه مورخ 96/11/24 تحت عنوان گفتگوی سه 
جانبه اعضای هیات مدیره تشکل های عالی سراسری کارگری 
و کارفرمایی و ادارات کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی سراسر 
کشور توسط آقای مهندس عریان ارائه گردید که اهم موارد به 

شرح ذیل می باشد:
* تاکید بر سه جانبه گرایی در تدوین و تصویب قوانین مربوطه 

* اهمیت طرح شناسه ملی برای انجمن ها و شرکت ها و لزوم 
اخذ این شناسه

* اعتراض شرکت کنندگان در جلسه به بند ز تبصره 7 بودجه سال 
97 مربوط به واریز تمامی سهم درمان از مجموع ماخذ کسر حق 

بیمه به حساب خزانه داری کل کشور.
7- نامه شماره 199 مورخ 96/11/24 شرکت کاسپین تکمیل رز 
در خصوص آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری 
از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب 96/10/20 و استعالم نظر 
در خصوص دایره شمول این آیین نامه برای واحدهای بخش 

خصوصی قرائت گردید.
برگزاری  نامه شماره 4116 مورخ 96/11/17 در خصوص   -8
دومین همایش صنایع میان دستی و پایین دستی پتروشیمی ایران 

در شهر پاریس در روزهای 6 و 7 اردیبهشت ماه قرائت گردید.
9- نامه شرکت جلفاکاران ارس به شماره 4018 مورخ 96/11/7 
راجع به مشکالت عدیده آن شرکت در منطقه آزاد ارس قرائت 

گردید .
غرفه  برای  دبیرخانه  های  برنامه ریزی  از  الجوردی  10-آقای 
گذاری در دوازدهمین نمایشگاه نساجی استان اصفهان و حضور 

فعال همکاران دبیرخانه در این غرفه تقدیر و تشکر نمودند .
11- پس از بحث و تبادل نظر مصوب شد که قراردادهای داوری 
حتما در هیات مدیره مطرح گردد و همچنین مصوب شد تا هیچ 
یک از اعضای هیات مدیره حق داوری در خصوص موارد داوری 

مشابه را نداشته باشند مگر با تصویب هیات مدیره انجمن.
12- جلسه در ساعت 17 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد 

خاتمه یافت .
مهندس  زینی،  محمود  شیبانی،  علیمردان  دكتر  غایبین: 
دكتر  بادامچی،  شروین  مهندس  شهالیی،  محمدجعفر 
بهروز محمدی، علیرضا لقمان، اكبر لباف، محسن آهنگریان 

و مهندس سیدجواد سجادی بیدگلی

بخشهاییازسخنرانیمهندسرضاحمیدی–عضوهیأتمدیرهانجمنصنایعنساجیایراندر

پنجمینهمایشبهبودکسبوکاردراتاقبازرگانیمشهد

75درصدپوشاکدرداخلتولیدمیشود
افسانه محرابی، مدیركل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت: 
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نائب رئیس اتاق مشترک ایران و چین با تاکید بر اینکه چین 
بزرگترین فرصت صادرات غیرنفتی برای ایران است، گفت: با 
یک دیپلماسی قوی اقتصادی می توان بخشی از بازار 2 هزار و 

200 میلیارد دالری واردات به چین را به خود اختصاص دهیم.
با  و چین،  ایران  اتاق مشترک  رئیس  نائب  مجیدرضا حریری 
اینکه در حوزه صادرات ضعیف هستیم، گفت: حدود 65  بیان 
درصد از آنچه صادرات غیرنفتی نامیده می شود گاز، پتروشیمی و 
میعانات گازی است و بخشی از 35 درصد باقیمانده را هم مواد 
اولیه معدنی تشکیل می دهد و کمتر در بخش صادرات روی کاال 

تمرکز شده است.
اتاق  نمایندگان  هیأت  عضو  فارس،   خبرگزاری  گزارش   به 
بازرگانی ایران با بیان اینکه عمده کاالهای صادراتی ما به دو 
کشور عراق و افغانستان صادر می شود، افزود: سیاست تولید در 
کشور، تامین نیاز داخلی و جلوگیری از واردات است در حالی که 
بازارهای هدف صادراتی  باید صادرات و توسعه  سیاست تولید 

باشد.
وی بیان داشت:  به همین دلیل وقتی تولیدکنندگان ما وارد فضای 
رقابتی برای صادرات در بازارهای بین المللی می شوند که حمایت 
تعرفه ای از آنها صورت نمی گیرد، برای عرضه و فروش کاالی 

خود دچار مشکل می شوند.
حریری با بیان اینکه شیوه تولید برای تامین نیاز داخلی ما را در 
بازارهای دیگر دچار مشکل می کند، گفت: با کمی تغییر تفکر 

می توان در حوزه صادرات تغییر ایجاد کرد.
نائب رئیس اتاق مشترک ایران و چین با تاکید بر اینکه زمینه 
ورود به بازارهای جدید صادراتی نیازمند سیاست گذاری است، 

افزود: برای این کار باید دیپلماسی اقتصادی داشته باشیم.
وی در مورد روابط تجاری ایران و چین بیان داشت: متاسفانه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی برای صادرات کاال به چین 
با یک عدم باور روبرو هستند و فکر می کنند کشور چین فقط 
یک صادرکننده کاالست و ما هم باید از این کشور فقط کاال 

وارد کنیم.
وی گفت: اگرچه در حال حاضر مبادالت تجاری ایران و چین 
دوطرفه است اما صادرات ایران به چین بیشتر محدود به مواد 

شیمیایی و میعانات است.
اینکه  بر  تاکید  با  ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیأت  عضو 
فرصت صادرات کاالهای غیرنفتی به چین را نباید از دست داد، 
گفت: ما می توانیم گیاهان دارویی، زعفران، محصوالت تولید 
شده از علوم جدید مانند نانوتکنولوژی، پوشاک، کفش به خصوص 
کفش دست دوز چرم، مواد سلولوزی، صنایع دستی و انواع فرش 

ماشینی و دستبافت و امثال آن را به این کشور صادر کنیم.
حریری تصریح کرد: اگرچه چین به تمام نقاط دنیا پوشاک و 
کفش صادر می کند اما خود بزرگترین وارد کننده پوشاک و کفش 

در دنیا است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ محدودیتی برای صادرات به چین وجود 
ندارد، گفت: بازار چین بازار بزرگی است و ساالنه 2 هزار و 200 
میلیارد دالر به این کشور کاال وارد می شودکه ایران می تواند با 
برنامه ریزی دقیق و دیپلماسی اقتصادی حساب شده بخشی از 

این بازار صادراتی غیرنفتی را به خود اختصاص دهد.

با هدف معرفی فعالیت ها و برنامه های موسسه مد و لباس دراپ و 
دانشگاه ESMOD دوبی، همایشی در مجموعه باغ زیبا برگزار 
شد. در این همایش که با حضور مهندس جمشید بصیری- رئیس 
هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران- ، مهندس امین مقدم- 
عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران 
برگزار شد.  »دکتر  لباس  و  مد  فعاالن  و  از طراحان  تنی چند  و 
شاهین فاطمی مدیرعامل برند درسا« در مورد مد و سبک زندگی 
ایرانی،  »تامارا هاستال« و »پروفسور دنیس راویزا«  در مورد خدمات 
آموزشی دانشگاه اسمد سخنرانی کردند. که ذیاًل گزارش مختصری 

از این برنامه را می خوانید:
بخش هایی از سخنان دکتر فاطمی:

از  توانیم  می  برندسازی  برای  که  می کنیم  زندگی  کشوری  *در 
هزاران ریشه فرهنگی کشور استفاده کنیم.

*ما بیش از حداقل صدو سی سال تجربه صنعت نساجی داریم پس 
پیشینه درخشانی در کشورمان داریم.

کرد،چندین  کار  نمی شود  گوییم  می  که  شرایط  همین  *در 
فروش  مشغول  و  اند  بسته  قرارداد  کشور  در  ترکیه  پوشاک  برند 

محصوالت خود هستند.
*با هر یک چرخ خیاطی می توان سه شغل ایجاد کرد. منتظر کمک 

کسی نمانیم. 
*می توان از طریق پوشاک،فرهنگ خود را اشاعه دهیم و صادرکننده 

فرهنگ غنی خود باشیم. می توان هویتمان را به دنیا نشان دهیم.
*برندها،طراحان و تولیدکنندگان تولیدکننده دانش هستند. دنیا با 
نشستن در خانه و ناسزا گفتن به دیگران درست نشد بلکه با تالش 

و خدمت و عشق به ساختن،توسعه یافت.
*اقتصاد پایدار باید مورد توجه قرار گیرد. از طریق صنعت پوشاک 

می توان به ارزش افزوده و در نهایت اقتصاد پایدار دست یافت.
*سبک پوشش نمایانگر مشاغل و نمادهای ما هستند.اگر نتوانیم 
برای خود سبک پوشش درست کنیم،  پوشش برایمان تحمیل می 

کنند.
* لباس ها کمک می کنند تا سبک پوششی برای طبقات مختلف 

اجتماع خلق نماییم.
*ادبیات ساده طراحی را نمی شناسیم و باید با آن آشنا شویم. 

*برند یعنی رفتار یکپارچه....
*در برندسازی دنبال موارد پیچیده نباشیم،برندها فقط یک رفتار 

ساده هستند. 
*اگر می خواهیم طراحی را شروع کنیم باید هویت فرهنگ خود را 
بشناسیم.اگر نمی دانیم برای چه الیف استایلی طراحی می کنیم ،به 

موفقیت نخواهیم رسید.
*فونداسیون رفتار خود در برندسازی را باید بشناسیم.

*پیش از برندسازی باید بدانیم قرار است کدام طیف از جامعه را 
تحت پوشش قرار دهیم. تمام برندهای دنیا تکلیفشان معلوم است و 

به خوبی می دانند کدام بخش اجتماع را تامین می کنند. 

*پس از شناخت جایگاه و مخاطبان، هویت برند باید مورد توجه 
قرار گیرد.

بخش هایی از سخنان مدیران اسمد:
دنیا  مد  قدیمی ترین موسسات  از  به عنوان یکی  اسمد  *موسسه 

،دارای 23شعبه در جهان است.
*در طراحی فشن هیچ روزی نمیتواند مانند روز قبلش باشد.

*طراحی بسیاری از برندهای مطرح مانند  دولچه گابانا ،گوچی و 
... در کشورهای مختلف امریکا، اروپا و حتی برندهای چینی انجام 

داده ایم.
*خالقیت می تواند شما را به جلو حرکت دهد و به دنیای مد معرفی 

کند.
*برای خالقیت و ایجاد کارهای جدید باید گذشته فشن و ترند را 

بدانیم.
*در این دوره، نیازی نیست هر روز یک طرح جدید اختراع کنیم بلکه 
خیلی اوقات ترندهای گذشته را می توان بازسازی کرد،خون جدید به 

رگ های آن تزریق کرد و آن را با حال و هوای جدید معرفی کرد.
*چگونگی تنوع بخشی و توسعه فشن بسیار مهم است. برای مثال 

برند شنل در کنار پوشاک به ارائه عطر و ادکلن نیز پرداخت.
* تکنولوژی از بخش تجارت جدا نیست. ما سعی می کنیم تمام 
زمینه های مرتبط با فشن را در دوره های آموزشی خود پوشش 

دهیم.
*فشن و مد فقط با مدرک ساخته نمی شود و خیلی باالتر از یک 
مدرک آموزشی است. وقتی مدرکی از اسمد دارید درهایی به سوی 
شما باز می شود اما این مدرک کافی نیست. برای انتخاب شدن 

توسط صاحبان برند به مواردی نیاز دارید که باید فرا بگیرید.
*نکته بسیار مهم در پورتفولیو فقط خالقیت نیست بلکه نحوه توسعه 

یک تفکر در قالب نمایش یک لباس است.
*برای نمایش ایده، طراحی و کشیدن کافی نیست چون هر برندی 
و بخش  الگوسازی  دارد، بخش طراحی فشن، بحش  سه بخش 
و  شدید  استخدام  فشن  دپارتمان  توسط  کنید  تصور  بازاریابی.... 
می خواهید با بخش الگوسازی کار کنید، اگر چیزی در مورد الگو 
ندانید نمی توانید با این کار کنید یا فقط طرح را نقاشی کنید و انتظار 
داشته باشید خیاط به الگوسازی آن بپردازد! به این ترتیب ممکن 
است محصولی که دوخته می شود با طرحی که در ذهن شماست 

بسیار متفاوت است.
*طراحانی که الگوسازی و مسائل فنی تولید را نمیدانند، نمیتوانند 
طراحان موفقی باشند. کشیدن طرح ذوی کاغذ برای موفقیت کافی 

نیست.
*فشن صنعتی بسیار پر رقابت است و برندها دنبال استخدام افرادی 
هستند که اطالعات کامل از مسائل فنی و خالقیت را داشته باشند 

تا به سرعت طراحی و تولید کنند. 
*اگر خالقیت را در کنار تکنیک و مسائل فنی بدانید، میتوانید به 

پرسنل خود نیز آموزش دهید.

دربرندسازیدنبالمواردپیچیدهنباشیم

اقداماتدفترصنایعنساجیوپوشاکوزارتصنعتمعدنو
تجارتدرمبارزهباقاچاقدراینصنعت

وتجارت  تولید  ساماندهی  برنامه  اجرایی شدن  پیگیری  ادامه  در 
صنعت نساجی به منظور تسهیل و فراهم نمودن بستر مناسب برای 
بازسازی و نوسازی واحدهای موجود و ایجاد واحدهای جدید را 
قاچاق در صنعت  با  مبارزه  درراستای  دفتر  این  اقدامات  دیگر  از 

نساجی برشمرد.
تشکیل  با  نیز  را  کفش  صنعت  در  اقدامات  این  انجام  محرابی، 
کارگروه ساماندهی و ارتقای این صنعت یادآور شد و گفت: با توجه 
به اینکه پتانسیل ما ازنظر مواد اولیه در این صنعت بسیار باالست 
ضعیف  و  ماضعیف  چرم  صنعت  سال  سال های  متأسفانه  ولی 
ترشده و در مرحله تولید ساالمبور که ارزش افزوده خیلی پایینی 

دارد صادرمی شود بحث نوسازی و بازسازی صنعت چرم را در این 
زمینه در آینده نزدیک خواهیم داشت تا پس از تولید چرم ارتقای 
صنعت کفش را شاهد باشیم. وی، اجرایی نمودن طرح شناسه و 
در  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  قانون  ماده 13  رهگیری موضوع 
ساماندهی نظام واردات و تولید و عرضه و حمایت های تعرفه ای 
را ازدیگراقدامات در حال انجام برای مبارزه با قاچاق در صنعت 
نساجی عنوان کرد. به گفته وی، ارتباط تنگاتنگ دولت با بخش 
خصوصی عامل مهمی در رسیدن به موفقیت های بیشتر و ارتقاء 
این صنعت می باشد که اگر ما بتوانیم به درستی و به جا عمل کنیم 

حرفی برای گفتن در این بازار خواهیم داشت.
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در حالی مسئوالن مردم را به خرید کاالی ایرانی تشویق می کنند 
که ترک ها و چینی ها بازار پوشاک ایران به ویژه لباس بچگانه 
برندهای  نمایندگی   بر  به عبارت دیگر، عالوه  را قبضه کردند. 
خارجی در ایران، فروشگاه های عرضه کننده پوشاک نیز مملو از 
لباس های چینی و ترک شده است و واردکنندگانی که ماه هاست 
انبارهایشان را مملو از پوشاک وارداتی کرده اند اکنون با افزایش 

قیمت ارز کاالیشان را با چند برابر سود می فروشند.
وقتی از تنظیم بازار شب عید پرسشی می شود، مسئوالن، تنظیم 
بازار را در تأمین موادغذایی، مرغ، گوشت، میوه و آجیل می دانند و 
از سایر کاالهایی که در ایام عید بازار پر رونقی دارند، بی اطالعند. 
این روزها بازار پوشاک بیش از سایر کاالها رونق دارد. لباس هایی 
که به یکباره از ابتدای اسفندماه قیمتشان رشد نجومی داشته اند. 
شلوارهای 50 هزار تومانی که به 150هزار تومان افزایش یافته اند 
و بعضًا برخی از فروشگاه های به اصطالح حراجی قیمت همان 

شلوار را به 70 هزار تومان افزایش داده اند.
نیز اوضاع چندان  انواع پوشاک نوزادی و بچگانه  این  عالوه بر 
مناسبی ندارد. پوشاک این گروه سنی متأسفانه اغلب از ترکیه و 
در هفته های  ارز  قیمت  افزایش  دلیل  به  و  تأمین می شود  چین 
اخیر، قیمت ها افزایش یافته  است.  عالوه بر این جنس و کیفیت 
این لباس ها نیز زیر سؤال است، پوشاکی که با نام ترک با قیمت 

گران فروخته می شود، لزومًا با کیفیت نیست. 

80 هزار میلیارد تومان در بازار شب عید هزینه می شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
آماری از سهم کاالی ایرانی در سبد خرید مردم برای عید نوروز 
بودن  نامناسب  نشان دهنده  مسئله  این  می گوید:  ندارد،  وجود 
است.  دولت  نقطه ضعف  و  تولید  در  رکود  کار،  و  فضای کسب 
رحیم زارع می افزاید: در سال 94 کاالهای وارداتی 4/5 میلیارد 
دالر یا 13 درصد کاالهای مصرفی شب عید را به خود اختصاص 

دادند. 
وی در پاسخ به این سؤال که چرا مجلس در مقابل این آشفته بازار 
در  می گوید:  نمی دهد،  نشان  واکنشی  و  کرده  سکوت  اسفندماه 
تنظیم بازار شب عید ضعف وجود دارد، دولت هر قانونی خواسته 
آن را مصوب کرده ایم و درباره قانون کم و کسری وجود ندارد، 

اما اجرای قانون ضعیف است.

بر  می توانند  آنها  و  است  اصناف  دست  در  نظارت  عید  در شب 
کاالهای قاچاق نظارت کنند. اگر مردم از تولید ملی حمایت کنند 

یک میلیون شغل بدون بودجه مجلس ایجاد می شود. 
رحیم زارع می افزاید: در بودجه سال آینده 60 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت برای ایجاد یک میلیون و 30 هزار شغل قرار داده شده 
است، اما اگر مردم از تولید ملی حمایت کنند یک میلیون شغل 
بدون بودجه مجلس ایجاد می شود و اگر 80 هزار میلیارد تومان 
یابد  اختصاص  ایرانی  به کاالهای  هزینه کرد مردم در شب عید 

25درصد از جوانان بیکار شاغل می شوند. 
همچنین سیدمحمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت و معدن 
نیز معتقد است: حدود 18 تا 23درصد پول دریافتی ساالنه جامعه 
تومان  میلیارد  هزار   60 تا   43 معادل  که  کارگری  و  کارمندی 
است در 15 روز پایانی اسفند هزینه می شود. این رقم جدای از 
پس انداز مردم برای برنامه های عید نوروز است و بر این اساس 
همه می خواهند بیشترین بهره برداری را از بازار شب عید داشته 
کشور چشمشان  کارگر صنوف  میلیون   3 می افزاید:  وی  باشند. 
اختیار  در  کشور  پوشاک  بازار  درصد   50 است.  مردم  دست  به 
مدیره  هیئت  عضو  افتخاری،  مجید  است  خارجی  محصوالت 
اتحادیه پوشاک معتقد است که سهم تولیدکننده داخلی در بازار 
پوشاک در سال های اخیر کاهش یافته و وضع آشفته ای بر این 

بازار حاکم است. 
وی می گوید: 50 درصد بازار پوشاک کشور در اختیار محصوالت 
خارجی است. در زمینه پوشاک سیاست گذاری ها درست نیست و 
اختیار  را فقط در  بزرگ و مهم فضای خود  نباید مراکز تجاری 

برندهای خارجی قرار دهند. 
تولید  فناوری های  می افزاید:  پوشاک  اتحایه  مدیره  هیئت  عضو 
پوشاک در کشور در سطح خوبی قرار دارد، اما برای رونق تولید 
و  دستفروشان  شود.  مناسب  کار  و  کسب  فضای  باید  پوشاک 
نمایشگاه هایی با کاالهای بی کیفیت در شب عید کاالی مرغوب 
ایرانی را تحت تأثیر قرار می دهند. درحالی که پیش از این ما کاال 
به کشورهای اروپایی پوشاک صادر می کردیم اکنون در حال از 
بر  بازار عالوه  فعاالن  به گفته  داخلی هستیم.  بازار  دادن  دست 
پوشاک، در این ایام، بازار کیف و کفش و حتی لوازم خانگی، لوازم 
نظارتی  هیچ  و  خارجی هاست  اختیار  در  نیز  آرایشی  و  بهداشتی 

وجود ندارد. 

بازارپوشاکایراندرقبضهترکهاوچینیها

جزئیاتتجارتخارجیایراندر
11ماهه

تا 70 درصد واردات کشور در  اقتصاد گفت: 60  معاون وزیر 
حوزه کاالهای سرمایه ای و واسطه ای و در حدود 10 تا 20 

درصد نیز کاالهای مصرفی را تشکیل می دهند.
رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران، با ارایه آمار تجارت 
خارجی ایران در یازده ماهه ابتدای سال جاری گفت: صادرات 
غیرنفتی به 41/6 میلیارد دالر و واردات به 47/6 میلیارد دالر 

رسید.
جاری،  سال  ابتدای  ماهه  یازده  در  گفت:  عسگری  فرود 
رشد  که  گرفته  غیرنفتی صورت  دالر صادرات  میلیارد   41.6
5 درصدی را تجربه کرده است، این در حالی است که در این 
مدت، 47/6 میلیارد دالر واردات صورت گرفته که از رشد 24 

درصدی برخوردار بوده است.
افزود: 60 تا 70 درصد واردات کشور در  اقتصاد  معاون وزیر 
حوزه کاالهای سرمایه ای و واسطه ای و در حدود 10 تا 20 

درصد نیز کاالهای مصرفی را تشکیل می دهند.
ارز در بهمن  افزایش نرخ  آیا  وی در پاسخ به این سوال که 
منتظر  باید  یا  داده  نشان  میزان صادرات  در  را  آثار خود  ماه، 
افزایش رقم صادرات  غیرنفتی کشور در ماههای آینده باشیم، 
تصریح کرد: نرخ ارزی که مالک عمل برای محاسبات گمرک 
بانک مرکزی اعالم  بر مبنای نرخی است که  قرار می گیرد، 
تومان  ارز حدود 3700  برابری  نرخ  آن،  اساس  بر  و  می کند 
که هر  است  حالی  در  این  در حال حاضر، محاسبه می شود. 
هفته نرخ برابری ارز را بر اساس اعالم بانک مرکزی، محاسبه 

خواهیم کرد.
عسگری ادامه داد: بر اساس برآوردها، پیش بینی می شود که 
صادرات به دلیل اینکه در دو ماه اخیر رشد مثبت داشته، رشد 

6 درصدی داشته است.
آمارهای تجارت خارجی  این سوال که چرا  به  پاسخ  وی در 
مشکل،  این  رفع  برای  گفت:  می شود،  اعالم  تاخیر  با  ایران 
واحدی را در ساختار جدید گمرک دیده شده که بر اساس آن، 
تحلیل آمار را بتواند خودش انجام دهد و با توجه به پارامترهای 
ایران  مختلفی که وجود دارد، آمار مناسبی را تحویل اقتصاد 

دهیم.

ادامه از صفحه 1

شبکه بانکی انجام می شود از دالر استفاده نمی شود و در سیستم ثبت 
سفارش نیز استفاده از دالر برای واردات با نرخ مبادله ای چند سالی است 

که ممنوعیت وجود دارد . 
خسروتاج افزود: با توجه به اینکه در دو سال اخیر بخشی از کاالهای 
وارداتی به سمت ارز آزاد )ارز صادراتی( رفته و سهم آن در تجارت 
خارجی کشور افزایش یافته و در حال حاضر حداقل 50 درصد است، با 
همان هدف خروج از اتکا به دالر در مبادالت تجاری، طبیعی بود که 

بانک مرکزی به دنبال چنین سیاستی در واردات کشور به خصوص در 
شرایط فعلی باشد. رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: اتخاذ این 
سیاست با توجه به نوع کاالهای وارداتی و کشورهای طرف مبادله، نباید 
مشکل جدی ایجاد کند. با این وجود از همکاران خواسته ام در تماس با 
محافل تجاری چنانچه توصیه ای یا نظری باشد دریافت و منعکس کنند.
وی در پایان تاکید کرد: سیاست  مذکور صرفا در امر ثبت سفارش که 

مربوط به واردات است، انجام می شود و ربطی به صادرات ندارد.

ممنوعیتثبتسفارشبادالرمشکلیایجادنمیکند
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