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نراي هاى آخر صنعت نساجى در انفس  
 

شش ماه هشتاد و آبان مفته                                                                                                    ریروشنگ   
 

  
ن صنعت درآمدزا محسوب مى يصنعت نساجى در آشور ما از نظروسعت، حجم و آثرت بعد از نفت به عنوان دوم 

 . از اصلى بشر استين نياز انسان به غذا، پوشاك دوميرا پس از نيشود، ز

رى داشته است و در حال حاضر ينى رشد چشمگين صنعت به صورت ماشيل قرن چهاردهم هجرى شمسى اياز اوا

اف ورشته هاى ين بار با بافت اليز براى اوليد پارچه نيتول.ع به شمار مى رودين صنايكى از مهم تريبه عنوان 

دآننده ين جوامع توليران جزو اوليان اين ميهزار ساله دارد و در ا٩استفاده بشر از پارچه قدمتى .اهان آغاز شديگ

 . پارچه در جهان است

ش درآمد هاى اقتصادى آشور يت بازار بتواند عالوه بر توسعه صادرات و افزايفين انتظار مى رود تنوع و آيبنابرا

رجند و ارائه يت بازار پارچه بين گزارش به بررسى وضعيدر ا. ق مختلف اقشار جامعه باشديپاسخگوى سال

  . ميادگاه شهروندان وصاحب نظران پرداخته ين صنعت از ديفى ايراهكارى اساسى براى بهبود آمى و آ

 مت باال ين و قييتنوع پا

ارى از مواقع رنگ وطرح پارچه يدر بس: گروهى از شهروندان از متنوع نبودن پارچه در بازار انتقاد آردند و گفتند

گاهى اوقات تمام پارچه هاى بازار : آن ها معتقد بودند.ستيق مردم نياز و ساليهاى موجود در بازار جوابگوى ن

مت باالى منسوجات يه از قيز با ابراز گاليا چند رنگ مشابه مى شود، تعدادى از شهروندان نيك يمحدود به 

آن .رى دارديت مشابه در دو مغازه تفاوت چشمگيفيك نوع پارچه با آيمت يمتاسفانه گاهى مشاهده مى شود ق: افزودند

مت پارچه ير قيتنوع آم وتفاوت چشمگ: ح آردنديت قماش فروشان شدند و تصريبر فعالشتر يها خواستار نظارت ب

د مورد توجه مراجع مربوط قرار يگر مسائلى است آه باياز د... ر شهرها از جمله زاهدان، مشهد ويرجند با سايدر ب

  .دننسوجات دانستمت ميز عرضه پارچه هاى تعاونى را راهكارى موثر در آاهش قيبرخى از افراد ن. رديبگ

  شتر از منسوجات خارجىيب استقبال 

ل نبود مشكالت گمرك و ياز روز است و به دليجنس هاى موجود در بازار متناسب با ن: ز گفتيك پارچه فروش ني

 . دارى مى شوديانتخاب بهتر و آسان تر از بازار پارچه تهران خر

تنوع باالتر در طرح ورنگ و ارزان تر بودن آن عنوان ، ید پارچه هاى خارجيوى علت استقبال مردم را از خر

ك است يه مى شود، از جنس پالستيدات داخلى آه از نخ وپنبه تهياآثر منسوجات خارجى برخالف تول: آرد و افزود

 . مت منسوجات خارجى ارزان تر است و مردم از آن استقبال مى آنندين رو قياز ا

در : ت است، اضافه آرديفينى و بى آيو منسوجات بازار پارچه از نوع چن آه اآثر آاالها يوى با اشاره به ا

 . رانى رونق خود را از دست مى دهديابد، بازار پارچه اينى تداوم يصورتى آه ورود آاالها و پوشاك دوخته شده چ
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ا مدت يد نقدى يد، وجود واسطه ها، خرير عواملى از جمله بعد مسافت مرآز خريمت پارچه تحت تاثيق: وى ادامه داد

د مدت دار پارچه توسط قماش فروشان يده وى خريبه عق.از روز متفاوت استيدار توسط قماش فروشان فصل و ن

علت اصلى گرانى منسوجات است و در صورتى آه قماش فروشان تنها با استفاده از دسته چك اعتبارى و متناسب 

  . ودشزار آنترل مى مت ها در بايد آنند، قيبا توان مالى خود اقدام به خر

 قاچاق پارچه و چند راهكار 

اآثر پارچه هاى مورد : ت آرد و به خبرنگار ما گفتيك فعال بازار قماش هم از تنوع پارچه در بازار ابراز رضاي

 . ه مرز و به صورت قاچاق وارد بازار مى شودياز از حاشين

در صورتى آه : روشان عنوان آرد وافزودن مشكالت قماش فيه را از مهم تريد پارچه به صورت نسيوى خر

ارى از موانع فراروى صنعت نساجى از جمله قاچاق يص گمرك در مبادى ورودى رفع شود، بسيمشكالت ترخ

 . مرتفع خواهد شد... پارچه، گرانى و

ازمند آار آارشناسى و تخصصى است و تا زمانى آه معضالت فراروى يبه گفته وى رفع مشكالت بازار پارچه ن

 . ديگاه اصلى خود نخواهد رسين صنعت به جايرد، ايى مورد بررسى قرار نگيربناين بخش به صورت زيا

ه گذارى در حوزه نساجى را از يه گذاران براى سرمايت سرمايب وحمايوى آاهش تعرفه محصوالت نساجى و ترغ

ش يرى در صنعت نساجى افزايبت پذن اقدام رقايبا ا: راهكارهاى مبارزه با قاچاق پارچه و تورم برشمرد و افزود

رجند هم در خصوص ياطان بيه خيمسئول اتحاد.ز برطرف خواهد شديد و عرضه پارچه نيابد و مشكالت توليمى 

ت مطلوب ترى برخوردار است يفيسه با انواع خارجى از آيرانى در مقايپارچه هاى ا: ت بازار پارچه گفتيوضع

 . مت آن هم باالتر استين قيبنابرا

: مت ارزان تر آن دانست و افزوديل قيلى و به دلي ورود منسوجات خارجى در بازار پارچه را تحم،حمد پردازىم،

ل ين دليرانى از طرح هاى متنوع ترى برخوردار است و به همين پارچه هاى خارجى نسبت به انواع ايعالوه بر ا

 . ازهاى مختلف مى باشديپاسخگوى ن

عرضه پارچه به صورت : ح آرديت بازار موثر دانست و تصري دربهبود وضعوى عرضه پارچه هاى تعاونى را

 . ز برطرف آنديمت تعاونى و آزاد مى تواند مشكل قاچاق پارچه را نيكسان نبودن قيتعاونى و 

مت گذارى و ين افرادى مسئول براى قييه را تعين اتحادين هدف ايرجند هم مهم تريه قماش فروشان بيبازرس اتحاد

 . رى خواهد شديارى از تخلفات جلوگين اقدام از بسيبا ا: ت پارچه فروشان عنوان آردو گفتيبر فعالنظارت 

به تخصص ازيت ناهمسان منسوجات نيفيد و آيمت پارچه باتوجه به منابع متفاوت خرينظارت بر ق: خانى نژاد افزود

 . و آارشناسى دارد

، یسه با انواع خارجيفى در مقايرانى از نظر آين آه پارچه هاى ايان ايرجند هم با بيه قماش فروشان بيس اتحاديرئ

كى و مشترك بودن مرز استان با آشورهاى افغانستان، يل نزديبه دل: ت مطلوب ترى برخوردار است، گفتياز وضع

 . ن آشورها وارد بازار پارچه مى شوديق ايبرخى منسوجات از جمله البسه زنانه از طر... پاآستان و

ن مى شود، به يان تاميق مشتريرجند براساس درخواست و سالينوع پارچه هاى بازار ب: افزود،ن چرخىيغالمحس،

 درصد منسوجات با سفارش از ٧٠گر يد داخل است و در تعدادى ديطورى آه در برخى مغازه ها اآثر پارچه ها تول
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 . خارج وارد مى شود

شتر است و يرانى بيتونى و ملحفه اى تقاضا براى انواع ابه عنوان مثال درخصوص پارچه هاى فاس: وى اضافه آرد

 . شترى دارديپارچه هاى چادرى و البسه زنانه خارجى طرفداران ب

در حال حاضر مردم به : ق و وسع مالى را از شاخصه هاى مهم در انتخاب پارچه عنوان آرد و متذآر شديوى سال

  . دنش داريد پارچه گرايشتراز خريلباس هاى آماده ب

 مت هاى متفاوت يق

ن ييبراساس اعالم وزارت بازرگانى مالك تع: مت هاى متفاوت پارچه در بازار خاطرنشان آرديوى درخصوص ق

 ١٥ه است آه درخرده فروشى يرى و تخلينه هاى حمل و نقل بارگيد آاال از مبدا به اضافه هزيمت پارچه خريق

 .  درصد است٥درصد و درعمده فروشى 

مت يكسان قيت يفيك نوع پارچه با آيدهاى متفاوت توسط قماش فروشان ممكن است يل خري به دل:وى ادامه داد

 . همسانى نداشته باشد

رانى يدى از پارچه هاى ايروزانه طرح هاى جد: ابى آرد وگفتيرانى را مطلوب ارزيوى تنوع طرح پارچه هاى ا

 . ن مى آنديختلف را تامارائه طرح هاى متفاوت، خواسته اقشار م. وارد بازار مى شود

ن آه صنعت نساجى يباتوجه به ا: ت آنونى صنعت نساجى در جامعه ابراز تاسف آرد و افزودي از وضع،چرخى،

 . شترى شوديد به رفع مشكالت آن توجه بين منابع در آمدزا به شمار مى رود، بايكى از مهم تريبعد از نفت 

. ر مناسب مسئوالن رده باالى آشور استيازمند اتخاذ تدابي بازار نبه گفته وى رفع مشكل قاچاق و گمرك پارچه در

ن عامل باعث يا: ح آردين صنعت برشمرد و تصريگر موانع فراروى ايارانه پارچه را از ديوى در ادامه نبود 

ط يده وى با شرايبه عق.لى تعاونى قماش فروشان شده استيمت پارچه هاى تعاونى و آزاد و تعطيكسان بودن قي

 . سوددهى آم صرفه اقتصادى نداردنه هاى باالى جانبى ويل هزيبه دلاستان پارچه درديه اندازى آارخانه تولآنونى را

ح يرجند خبرداد و تصريه قماش فروشان بيپروانه آار در سطح شهرستان توسط اتحاد١٦٠وى در ادامه از صدور 

 . ال است پروانه فع١١٠ل متعدد تنها ين تعداد به دالياز ا: آرد

الت را يرى روند آارى قماش فروشان و ارائه تسهيات و پى گيدگى به شكايت، نظارت و رسيوى صدور پروانه فعال

مت گذارى و ينه قي تخلف در زم٢از ابتداى سال جارى تاآنون: ه برشمرد و گفتين اتحاديف اياز اهداف و وظا

 . ى حل شده استيه گزارش و در مراحل ابتدايض نكردن پارچه به اتحاديتعو

پس : ن گونه عنوان آرديات را ايستند ، روند بررسى شكايات خود نير شكاين آه مردم پى گيوى با ابراز تاسف از ا

ن مرآز در وهله اول اقدام به تذآر مى آند و در صورت رفع يه ، ايات مردمى به اتحادياز ارائه گزارش آتبى شكا

 . ق مشكل رفع شودين طريارجاع خواهد داد تا از انشدن مشكل گزارش مربوط را به بازرسى 

: ت ادارات و سازمان هاى مربوط بستگى دارد، خاطرنشان آردين آه رفع مشكالت اصناف به حمايان ايوى با ب

   .ندآت مى يربط فعاليت ادارات ذيوش و با همكارى وحماپارچه فراش فروشان با هدف رفع مشكالت قشره قمياتحاد

  
  ٧/٨/١٣٨٦   خراسان:    منبع  ریگنوشر


