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مناجات
خواجه عبدا ...انصاری
الهی!
چه خوش روزی که خورشید جالل تو به ما نظر میکند
چه خــوش وقتی کــه مشــتاق از مشــاهده جمــال تــو ما را

خبر می دهد
جانخودراطعمهبازسازیمکهدرفضایطلبتوپروازمیکند
و دل خود نثار دوستی کنیم که بر سر کوی تو آواز می دهد.

با شاعران

«تاریخ» را هدیه
میدهم

•آغاز آیندهای از گذشته

گزارش روز
خبیری

رئیس شورای شهرمشهد روی صندلی داغ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

آمپول درد دارد !

رئیس شــورای شــهر مشــهد گفت  :آمپول
درد دارد ومعلم کالس دوم ابتدایی ام را به
عنوان بداخالق ترین فرد در دوران کودکی
ام هنوز به یاد دارم.
به گزارش خراســان رضــوی؛ " محمد رضا
حیدری" روزگذشــته با شــرکت در برنامه
صندلــی داغ کانــون فکــری کــودکان و
نوجوانــان اســتان که بــه مناســبت هفته
کودک برگزار شــد ،درپاســخ به ســواالت
" تانیــا محمــد زاده" 9ســاله و"داریــوش
صفاریان" 10ســاله درباره ترس از آمپول
گفت :آمپول بــرای برخی تــرس ودرد دارد ،یادم می آید
زمانی کــه جبهه بــودم بنا به دالیلــی مرا در بیمارســتان
بســتری کردند ،شــب عملیات یکی از رزمنــدگان را که
بســیار هم شــجاع بود وهمان شــب در عملیاتــی ،تعداد
زیادی بعثــی را بــه هالکت رســانده بود ،به بیمارســتان
آوردند اما شاید باورتان نشود زمانی که آمدند به او آمپول
بزنند ،فریاد می زد ونمی گذاشت تزریق انجام شود.
او درباره رنگ شــاد ومــورد عالقه اش وبهترین دوســتی
که در کودکی اش به یــاد دارد نیز اضافه کرد :رنگ مورد
عالقهام ،ســبز اســت وپدرم نیز بهترین دوســت روزهای
خوب و بدم بود .
ویدربارهاینکهبداخالقترینفردزندگیتاندرکودکی،
چهکسیبودهاست؟اضافهکرد:معلمکالسدومابتدایی
ام بداخالق ترین فردی است که به یاد می آورم .حیدری از
میان بازی های کودکی اش نیز به بازی های محلی اشاره
کردوگفت:بیشتردرکوچهوخیابانبازیمیکردیمویکی
ازبازیهایمانهفتسنگبود،بدینترتیبکههفتعدد
ســنگ را روی هم می چیدیم وبا توپ کوچکی به آن ضربه
می زدیم وســنگ ها می افتاد ســپس فرار می کردیم واگر
میتوانستیمبدوناینکهتوپتوسطبازیکنانرقیببهما
بخورد،سنگهارارویهمبچینیمبرندهمیشدیم.
حیدری در باره آخرین هدیه ای که داده وهمچنین خرید
از کودکان کار سرچهارراه ها پاسخ داد :آخرین هدیه ای
که دادم روزگذشــته به تعدادی از اعضــای کانون فکری
کودکان ونوجوانان به مناســبت هفته کــودک بود ،واین
که از کودکان سرچهارراه خرید می کنم یا نه ،باید بگویم
به دوســتان وهمــکاران توصیــه کــرده ایم کــودکان زیر
15سال ،سرچهارراه ها به کار مشغول نشوند زیرا آن ها
باید ســرکالس درس حضور پیدا کنند ودرس بخوانند و
اگر با آن ها روبه رو شوم ،سعی می کنم کمک شان کنم تا
دیگر کار نکنند وبه جای آن درس بخوانند.
رئیس شورای شــهر درپاسخ به این ســوال که با نوه های
خود بازی مــی کنید یا نه ؟گفت :من نوه نــدارم اما با بچه
های اقوام که تعدادشــان هم زیاد است زمانی که دورهم
هستیم ،بازی می کنم .
حیدری با بیان این که ایام کودکی ما با زمان کنونی بسیار

فرق داشــت ،تصریح کرد :در آن دوران تعــداد بچه های
هرخانواده زیــاد بود وخواهرها وبرادرهــا با هم بازی می
کردند .من نیز خاطرات زیادی از کودکی وبازی با خواهر
وبرادرهایم دارم وچون برادر بــزرگ بودم ،به حرف هایم
گوش می کردند.
وی در بــاره وضعیــت درس خوانــدن وهمچنیــن مشــق
نوشــتن در دوران کودکی اش گفت :بچــه درسخوانی
بودم طوری که شش ســاله ابتدایی را جهشی وسه ساله
طی کردم ومشق هایم را کامل می نوشتم البته آن زمان
مشــق زیاد می گفتنــد ودرایام نــوروز باید یــک دفتر می
گرفتیم وکلی مشق می نوشتیم ودر صورت داشتن غلط،
باید به عنوان جریمه هر کدام را 100بار می نوشتیم.
وی درمقابل این خواسته که یک شعر مخصوص کودکان
یا یک دادستان بگویید ،پاسخ داد االن یادم نمی آید .
حیــدری درباره غذاهــای دوران کودکــی اش افزود :آن
زمان مادرها هرچه درســت می کردند ،باید می خوردیم
ونمی توانســتیم بگوییم دوســت نداریم.آن د وران کمتر
برنج می خوردیم وبرنــج تنها برای مناســبت ها وعیدها
بود وبیشتر غذاهای سنتی وخاصیت دار مانند آبگوشت،
اشکنه واز این قبیل غذاها می خوردیم.
رئیس شورای شهر مشــهد درباره آشــنایی اش با کانون
فکری کودکان ونوجوانان  ،گفت :من ســه پســر دارم که
هر ســه آن ها را در دوران کودکی شــان بــه کانون فکری
کودکان ونوجوانان واقع در بولوار فلســطین می بردم تا
از کالس های آموزشی وهنری آن مرکز استفاده کنند.
وی در پاسخ به این سوال که برای آشنایی والدین با حقوق
کودکان ،چه کاری می توان کرد ؟اظهارکرد :می توانیم
در تابلوها وبیلبوردهای تبلیغاتی ،پیام های آموزنده ای
با هدف ترویج رعایت حقوق کودکان اکران کنیم و دیگر
دســتگاه ها نیز ازجمله آموزش و پرورش ورســانه ها می
توانند در این مسیر به ما کمک کنند .
حیدری درباره اقدامات انجام شده برای نشاط کودکان
شهر نیز گفت :اکنون فضاهای خوبی برای بازی کودکان
در بوستان های شــهر وجود دارد از جمله فرهنگ سرای
کودک در کوهسنگی که سعی می کنیم این فضاها را در
نقاط مختلف شهر گسترش دهیم .

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و
پوشاک ایران

گفتوگو با یک مجموعهدار و واقف
سکههای تاریخی که باور دارد ،پارههای
باقی مانده از گذشته را باید نجات داد

همه چیز در بســاطش پیدا میشــود ،خاصه اگر
َگردی از زمان هم گرفته باشــد .فروشــگاهی از
اشیای تاریخی که میتوان میراث چند هزار ساله
یک تمدن را در قالب سکه ،کاغذ ،زیورآالت و.. .
از صدر تا ذیل در آن به عینه دید .در واقع ،روایتی
تاریخــی از ســبک زندگی مــردم و حکومتهای
پیشین در یک نگاه.
ســرگرمی جالبــی که محمدحســین پالیــزکار،
مجموعهدار جوان مشهدی را شیفته خود ساخته
و با قبول همه دردسرهایش بدان مشغول است.
او در این سالها وقت زیادی را صرف جمعآوری
اشــیای قدیمــی و تاریخــی بــه ویژه ســکههایی
منحصر به فرد کــرده که البته بخشــی از آنها را
وقف مــوزه آســتان قدس کــرده اســت .در میان
اسباب موجود از ادوار قدیمی دکانش ،به دنبال
ریشههای این شــیفتگی به تاریخ و گنجینههای
آن میگردیم.

با  38ســال ســن ،شــهرت «پالیزکار» به واسطه
وقف قریب به  300ســکه تاریخی به موزه آستان
قدس رضوی اســت .ســکههایی که او بــه اذعان
خودش ســالها صرف جمــع آوری آنهــا کرده
اســت .به محــض پرســیدن ماجــرای عالقهاش
به مجموعــهداری ،به طبقــه دوم مغــازه میدود
تا کتابــی که خط سرنوشــتش را رقم زده اســت،
از کتابخانــه شــخصیاش بیــاورد و معرفی کند.
بعد که با کتــاب میآید و آرام میگیــرد ،برایمان
تعریف میکند کــه؛ خانواده ما اصالت ًا مشــهدی
هستند و روزگاری خانهمان حوالی میدان شهدا
بود .از همان سالهای نخست ورود به مدرسه ،به
کتب تاریخی بیش از دیگر کتابها عالقه داشتم
و در یکی از مراجعاتم به کتابخانه مدرسه ،کتاب
«نگاهی به موزه مرکزی آســتان قــدس رضوی»
چشمم را گرفت .اتفاق ًا چند هفته بعد از
طرفدبستانشمسالشموس،ما
را برای بازدید به آن موزه بردند
و خاطــره آن روز جــذاب ،مــن
را بیشــتر برای دنبــال کردن
تمایل درونیام راغب کرد.
همان کتاب را جلــوی مان باز
میکند و چند قسمتش که برای
او جذاب بوده را نشان مان میدهد.
وی با همان سن و سال کم عضو کتابخانه
میشــود و حتی هر از گاهی برای مطالعه برخی
مطالب و جریانــات تاریخی که بــه نظرش جالب
میرســیده ،به جای رفتن به مدرســه ،به ســراغ
کتابهــای کتابخانــه مــیرود .خــوب یــادش
هست اولین کتابی که در مجموعه قفسه باز این
کتابخانه خوانــده ،کتاب قطوری بــوده با عنوان
«باورهای محلی ایرانیان درباره شاهنامه».
فارغ از مطالعه پیوســته تا دوره نوجوانی ،جسته
و گریختــه گردآوری اشــیای مختلــف از صدف و
کارتهای بــازی گرفته تا عکــس و مجالت فیلم
یکــی از ســرگرمیهای مــداوم او بــوده اســت،

ضرورت اتخاذ راهکارهای
عملیاتی برای برونرفت صنعت
نساجی از رکود

مجموعههایی که برخــی از آنها را تــا امروز هم
نزد خود نگهداری کرده است.
در کنــار این امــور ،از ســن  13ســالگی دوربین
عکاسی به دست گرفته و در برخی سفرهای دور
و نزدیک بــه اقصی نقاط اســتان و کشــور ،از آثار
باستانی و نقاط تاریخی عکاسی میکند .از این
میان ،با سفر به اکثر نقاط استان فارس و خراسان
رضوی،تصاویرنابیازنقوشبرجستههخامنشی
و ساسانی به ثبت رسانده است که این مهارت هم
به تشدید عالقهاش کمک میکند.
تا اوایــل دهه  80او به جمــعآوری هر چیزی فکر
میکرده ،به جز ســکه .تــا این کــه در مییابد که
سکهها ،بیش از هر شــیء دیگری مبین شناخت
تاریــخ دقیق هر ملتی هســتند .پالیــزکار در گام
نخست ،با اندک سرمایهای که داشت 10 ،سکه
قدیمی میخرد و با گســترش کارش مغازهای را
برای خرید و فروش در نظر میگیرد.

•نذر و وقف؛ دو سنت حسنه اسالمی

این مجموعهدار که در مدتی اندک ،اشیا و به ویژه
سکههای زیادی را جمعآوری میکند ،میگوید:
 12سال پیش سری به مجموعه موزههای آستان
قدس زدم و در بخش سکه ،متوجه اشتباهاتی در
اطالعات روی اشیای تاریخی شدم .موضوع را با
مسئول موزه در میان گذاشــتم و وی با پرسیدن
ســواالتی از من ،مطمئن شــد کــه دارای دانش
تاریخی هستم .بنابراین از من خواست به صورت
هفتگی برای شناسایی سکهها به آن جا مراجعه
کنم .کمکم متوجه شدم ،برخی از سکهها
را در مجموعــه ندارنــد و بــا تشــویق
مسئول موزه یک سری از آنهایی
کــه در مجموعــه خــودم موجود
داشتم را بخشــیدم .از آن تاریخ
تاکنون ،به صورت موردی برای
تعیین شناســنامه ســکهها با این
موزه همکاری دارم.
ســکههایی کــه او در مجموعــهاش
دارد و یــا داشــته و وقف کرده اســت؛ مربوط
بــه دوره اشــکانیان تــا عصــر حاضــر میشــود.
جنس آنها نیــز اغلب نقــره ،برنز ،نیــکل و مس
اســت .کمــی از مجموعههــای وقفی جالــب او،
شــماری از ســکههایی بــوده که به سلســلههای
محلی پادشــاهان هندوســتان در قبل از اسالم
مربوط میشــده اســت .پســرش هــم با ایــن که
ســن و ســال چندانی ندارد ،به خوبی حافظ این
سنت خانوادگی است و چند وقت پیش تعدادی
از ســکههای خــودش را بــه همــراه پدر بــه موزه
میبخشد.
در میان سکههای موقوفه وی ،یکی از سبکترین

خواندنی

و کوچکتریــن ســکههای نقــره ساســانی دیده
میشــود .داســتان اهدای این ســکه را این طور
بازگو میکند 9 :ســال پیش ،این سکه را با پولی
معادل خرید یک خانه تهیه کردم .اتفاق ًا در همان
ایام دچار مشــکلی شــدم و برای رفع آن ،اهدای
این سکه را نذر کردم .جالب است موزه هم در پی
خرید آن بود ولی من بعد از استجابت حاجتم ،آن
را به موزه رضوی اهدا کردم.

•جای خالی دانش تاریخی

وی با اشــاره بــه ســیر مطالعاتی پیوســتهاش در
موضــوع فرهنــگ و تمــدن ایرانــی و بعضــا دیگر
کشــورها ،خاطرنشــان میکنــد :با پیــش رفتن
در ایــن کار ،متوجه شــدم چقدر دانــش تاریخی
دربــاره اشــیا ،ادوار و شــخصیتهای تاریخــی
اندک اســت؛ چه در میان عموم مردم و چه حتی
در بین مجموعهداران و فروشندگان این میراث
فرهنگی و تاریخی.
وی عنــوان میکنــد :بــا وجــود این که شــناخت
ســره از ناســره در سکهشناســی خاصــه بــرای
مبتدیان بسیار ســخت و نیازمند اطالعات کافی
است ،بسیار شــاهد بودهام که سکههای قدیمی
ارزشــمند به دســت افراد نابلد به قیمتــی ناچیز
فروخته شــده و در ادامه به دیگر کشورها منتقل
شدهاست،حتیبعضیافرادگاهیاینسکههای
تاریخی را نادانسته ذوبشان میکنند و حداکثر
به انگشتر تبدیل میشود.
پالیزکار ،با تشــخیص این خأل طی دو سال اخیر
به گردآوری اطالعات مورد نیازش برای نگارش
کتابی با عنوان «مشــهد به روایت سکه» مشغول
بوده است که به زودی به چاپ خواهد رسید.
این مجموعهدار با انتقاد از فقدان شناخت درست
مــردم و مســئوالن فرهنگــی کشــور از حقیقــت
مجموعهداری میگوید :به جــای آن که صاحب
صنفیمستقلباحمایتسازمانمیراثفرهنگی
باشــیم ،بدون صنف فقــط زیرمجموعــه اتحادیه
غیرمرتبط لوازم نفت و گازسوز تعریف شدهایم و
ســامان دهی خاصی نداریم .از دیگر سو ،فقدان
شــناخت صحیح از این حرفه خاص موجب سوء
تفاهمــات بســیاری در میــان مردم و مســئوالن
شده اســت؛ در حالی که یک کلکسیونر واقعی و
با دانش همچون سدی جلوی هدررفت آب باران
را میگیــرد و منابع قیمتی را جــذب میکند و از
ســرقت میراث فرهنگی جلوگیری میکند .وی
البته اذعان میکند که عدهای نیز از این فرصت
ســوء اســتفاده کرده و وجهــه مجموعــهداری را
مخدوش میکنند اما در عین حال فضای تاریخی
کشورماننیازمندافرادیاستکهازسردلسوزی
و با دغدغ ه تکههای تاریخ را گرد هم آورند.

 #مشهد

# Mashhad

برزو ارجمند ،بازیگر سریال «سر دلبران»:

از روحانیان مشهد برای نقشم الگو گرفتم

بــزرو ارجمنــد بازیگــر
خراسانی ،درباره تازهترین
عنوان«ســر
ســریالش بــا
ّ
دلبران» که در آن نقش یک
روحانــی را ایفــا میکنــد،
گفت :این دهمین کار من
بــا محمدحســین لطیفی
اســت .کار بــا او خیلــی
لذتبخش است .به دلیل
اینکــه بازیگــر را بهعنوان
ابزار کاریاش نمیبیند و سعی میکند بهترین
شــکل را از او نشــان بدهد .بــرای همین وقتی
جلوی دوربین لطیفی هستید ،از بازیگری لذت
میبرید و نمیتوانید بیســواد باشید .منظورم
از سواد ،خواندن و نوشتن نیست بلکه راجع به
نقش باید باسواد باشید.
وی که با «جــام جم» گفت وگو میکــرد ،افزود:
قرار بود امسال این سریال در ماه رمضان پخش
شــود ،اما این اتفاق نیفتاد؛ ولی امیدوارم سال
آینده در ماه رمضان پخش شــود .ســر دلبران،
قصه خوبی دارد ،قصهای که وقتی من به عنوان
بازیگر آن را خواندم ،قلقلکم داد و تصمیم گرفتم
از این فرصت استفاده کنم.
وی به نقش متفاوتی که در این سریال ایفا کرده،
اشاره کرد و از بسترهای ذهنی برای الگوگیری
در این نقش چنین گفت :من بچه مشهد هستم.
زمانی که در مشــهد درس میخوانــدم ،گاهی
شیطنت کرده و همراه دوستانم از مدرسه فرار
میکردم و از آن جا که هوای مشهد سوز سرمای
وحشتناکیدارد،همیشهبهحرمپناهمیبردیم،
چــون بهترین جــای گــرم بــود .وقتی بــه حرم
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میرفتیم همراه دوستانم
کتاب میخواندیم .به قول
معروف حرم ،پاتوق کتاب
خوانــدن ما بــود .در آنجا
با تعــدادی روحانی جوان
آشنا شدیم.
آ نهــا تاثیــر زیــادی در
زندگی ،شخصیت ،رفتارم
و .. .گذاشتند و حتی آنها
را استادان خودم میدانم.
روحانــی ســردلبران شــبیه همــان روحانیانی
اســت که در مشهد با آنها آشــنا شدم .همیشه
عالقهمند بــودم نقش روحانی را بــازی کنم که
از جنــس مــردم باشــد و روحانــی ســر دلبران،
مردمی است.
او در پاسخ به این ســوال که میان مدیوم سینما
و تلویزیــون کــدام را میپســندد ،عنــوان کرد:
پیشــه من بازیگری اســت و از این طریق ارتزاق
میکنم .دوست دارم نقش ،عمق داشته باشد.
اگر شرایط مالی زندگیام اجازه میداد در سال
یک کار سینمایی بازی میکردم و بقیه آن را به
تئاتر مشغول بودم.
ارجمنــد دربــاره کــمکاریاش در تلویزیون به
ویــژه بعــد از ســریال «تنهایــی لیال» نیــز گفت:
ســناریوهایی را که پیشــنهاد میشــد دوســت
نداشــتم .پارســال و دو ســال قبــل چنــد کار
سینمایی پیشــنهاد شــد که بازی کردم .ضمن
اینکه در ســریال پیکســل هم بازی کردهام که
قرار اســت در فضــای مجــازی پخش شــود .به
نظرم ســریال مهمی است و دوســت داشتم در
آن بازی کنم.

صفحه رضا توکلی ،بازیگر نیز با این عکس
جالب و تیپ متفاوت او به روز شد .او پای این
پست نوشت :من و االغم .شهری در دل شهر ما
و فرار از دود و آلودگی و شلوغی.

علی مسعودی هم که به بهانه تولدش توسط
جمعی از دوستدارانش غافلگیر شده بود ،این
عکس را منتشر کرد.

نسـاجی ،صنعتـی اسـت کهـن با سـابقه حـدود پنـج هزار
سـاله در ایران وتامین کننده یکی از اولیـه ترین نیازهای
حیاتـی بشـر .سـابقه صنعتـی ایـن رشـته در کشـورنیز بـه
بیش از یـک صد سـال میرسـد و از اولین صنایعی اسـت
که پس از انقالب صنعتی در اروپا ،به کشـور ما وارد شـد.
ایـن صنعـت بـا بهـره گیـری از قدمتـی کهـن و تجربـهای
ارزشـمند ،نرخ بـاالی ارزش افـزوده ،پیوندهای پیشـین
و پسـین بـا صنایـع دیگر ،کمـک بـه اقتصـاد ملـی و تامین
اشـتغال بـرای نیـروی انسـانی دارای امکانـات بالقـوه
بسـیاری بـرای پیشـرفت و ارتقـای کمـی و کیفـی اسـت
و میتوانـد نقـش مهمـی بـرای تحقـق آرمانهـای کالن
اقتصـادی کشـور ایفا کنـد .به بیـان دیگر کشـور مـا تاریخ
حضـور و دانـش الزم در ایـن صنعـت را داراسـت.
اکنـون ایـن صنعـت ،خصوصـی تریـن صنعـت کشـور
محسـوب میشـود و عمده واحدهای فعال در این بخش
بـا سـرمایه شـخصی اداره میشـوند و در قیـاس بـا دیگـر
صنایـع کمتریـن تسـهیالت بانکـی را دریافـت میکنند.
بنابرایـن ایـران در ایـن حـوزه دارای مزیتی نسـبی اسـت
به شرط آن که بستر رشـد برای این صنعت فراهم باشد.
امـا هـم اکنـون ایـن صنعـت نیـز هماننـد دیگـر صنایـع
کشـور ،متاثر از فضای عمومی حاکم بـر اقتصاد و صنعت
اسـت و در کالن قضیـه با مشـکالتی از قبیل رکـود حاکم
بـر بـازار و همچنیـن کمبـود نقدینگـی مـورد نیـاز مواجـه
میباشد .در این میان ،فرسـودگی ماشینآالت فعال در
این حـوزه باعث کاهـش راندمان و افزایـش ضایعات و در
نتیجه افزایش قیمت تمام شـده کاالی تولیدی میشـود
و ایـن امـر از مهم تریـن مشـکالت انحصـاری ایـن صنعت
بـه شـمار میآیـد.
اسـتان خراسـان رضوی نیز به عنـوان یکـی از قطبهای
صنعـت نسـاجی در کشـور مطـرح اسـت .ایـن اسـتان بـه
دلیـل جـذب زائـر و گردشـگر میتوانـد بـه بـازار خوبـی
بـرای فـروش پوشـاک ایرانـی تبدیـل شـود .همچنیـن
مرز مشـترک ایـن خطه با افغانسـتان و بخشـی از آسـیای
میانـه به عنوان یکـی از بزرگ تریـن بازارهـای صادراتی،
بسـتری مسـاعد را در ایـن بخـش فراهـم کـرده اسـت.
بنابرایـن اسـتان خراسـان رضـوی نیـز مزیـت بالقـوهای
در عرصـه تولیـد و بازاریابـی پوشـاک دارد ،حـال بایـد بـا
برنامـه ریـزی دقیـق شـرایط مطلـوب تـری در ایـن عرصه
بـرای اسـتان ایجـاد کـرد.
اما آن چــه که قابــل کتمان نیســت ،رکود حاکــم بر این
صنعت اســت که بخشــی از آن ،بــه دلیل قاچــاق و ورود
محصــوالت ایــن بخــش از مســیرهای غیررســمی رخ
میدهد .آمارها میــزان قاچاق پوشــاک را قریب به 2.5
تا  2.7میلیارد دالر تخمیــن میزنند در حالی که میزان
واردات رسمی پوشاک براساس آمار گمرک  61میلیون
دالر اعالم شــده اســت .همچنیــن بنا بر اعالم ســازمان
ملل ،کشورهای مختلف حدود یک میلیارد دالر پوشاک
به ایران صادر کردهاند که اگر این آمارها را باهم مقایسه
کنیم ،نتایج قابل تاملی به دست میآید .اکثر این پوشاک
از چیــن و ترکیــه وارد ایران میشــود و حتــی در گمرک
کشورهای مبدأ نیز ثبت نمیشود.
نبود کنترل و نظارت دقیق از سوی سازمانهای مربوط،
باعث شده تا عالوه بر واردات قاچاق ،شاهد آن باشیم که
حتی قوانین موجود در این حوزه نیز اجرایی نمیشود.
اما مشــکل دیگر این صنعت ،باال بودن قیمت تمام شده
محصوالت داخلی اســت که بــر رکود آن اثرگــذار بوده و
ظرفیتهای رقابت پذیری را در بازار داخلی و خارجی از
تولیدکنندگان ایرانی دریغ کرده است.
نکته قابل توجه دیگر آن اســت که ما هنوز نتوانســتهایم
از تمامی ظرفیتهای صنعت پوشــاک استفاده کنیم ،با
این حال مسلما سرمایه گذاری خارجی از طریق ارتباط
با دنیا و ســرمایه گذاریهای مشــترک بــا برندهای دنیا
میتواند به رشد و توســعه این صنعت کمک کند .به طور
مثال یکی از راههای رشد این صنعت انتقال دانش فنی
این حوزه به کشور است.
هــم اکنــون نیــز کشــورهای بســیاری از جملــه ویتنام،
بنگالدش ،پاکســتان ،چین و ترکیــه در این عرصه فعال
هســتند ،ترکیه از جمله کشورهایی اســت که به واسطه
بعضی ســاختارهای فرهنگی مشــابه ،میتوانــد در این
زمینه الگوی مــا واقع شــود .حجم صــادرات در صنعت
پوشــاک ترکیه بســیار باالســت و عمده صــادرات آن به
اروپا و آمریکا انجام میشــود .بنابراین توسعه ارتباطات
تجاری و بازرگانی و شناســایی بازارهای جدید از جمله
راهکارهایی اســت که بــرای برون رفــت از رکود صنعت
پوشــاک باید بــه آن توجــه شــود .بــا نگاهی به گذشــته
مشــاهده میکنیــم کــه در برههای صــادرات پوشــاک
کشــورمان رونق داشــته و ایــران بــا برندهــای معروف
اروپایــی وارد کار شــده اســت .هم اکنــون نیــز برخی از
تولیدکنندگان بــا اســتفاده از همان دانش فنــی که آن
زمان وارد کشــور شــد ،کاالی بــا کیفیت و خوبــی تولید
میکنند.
در پایان باید اذعان کرد ،این صنعت برای تداوم فعالیت
خود و ارتقای ظرفیتهایش نیازمند حمایتهای دولتی
اســت ،البته منظــور از حمایــت ،تزریــق ســرمایه و پول
نیست ،بلکه دولت باید قوانین دســت و پاگیر موجود در
این حوزه را اصالح کند و با هدف تســهیل امــور و بهبود
فضای کسب و کار ،گام بردارد.
توجه بــه این صنعت و تدویــن سیاســتها و راهکارهای
علمی و عملی برای توســعه آن دارای اهمیت اســت چرا
که تامینکننده اهداف اقتصادی کشــور بوده و به رونق
درآمدهای غیرنفتی کشور کمک میکند .امید میرود
که دولت با نگاهی جامع ،بســتر توســعه را در این دست
صنایع فراهم کند.

