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مناجات
خواجه عبدا ...انصاری
الهی!
ای داننده رازها،ای شنونده آوازها
ای بیننده نمازها،ای پذیرنده نیازها
ای شناسنده نامها،ای رساننده گامها

ای مبرا از عوایقای مطلع بر حقایق
ای مهربان بر خالیق عذرهای ما بپذیر که تو غنی و ما فقیر
و بر عیبهای ما مگیر که تو قوی و ما حقیر
از بنده خطا آید و ذلت و از تو عطا آید و رحمت.

شاعران خراسانی

گپ و گفتی با ناصر ضمیری ،کارگردانی که بیش از  50جایزه ملی و بینالمللی در کارنامه دارد

مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت

سوژههایم همان دغدغههایم است

ضرورت مقابله با قاچاق با هدف
توسعه پایدار صنعت پوشاک

در زمره آن هنرمندانی است که عالقه فراوانی به
شــهرش دارد و این خاک پاگیر را مستعد ساخت
آثار متعدد هنری به ویژه فیلمهایی در قواره ملی
و بینالمللــی میدانــد« .ناصر ضمیــری» که «با
دیگران»اولینفیلمبلندسینماییاشرادرهمین
خطه ســاخته و با آن ،دیپلم افتخار هیئت داوران
را در بخش بیــن الملل ســی و دومین جشــنواره
بینالمللی فیلم فجر کسب کرده است ،باور دارد:
شناخت خوبی که از بافت شهرم دارم ،برای من و
کار فیلمسازیام یک مزیت است .او از این مزیت
به دفعات در آثارش بهره برده است .با این هنرمند
جوان که این روزها ســخت مشــغول ســاخت آثار
جدید کوتاه و ســینمایی اســت ،از کارهای دیروز
و برنامههای فردایش به گفتوگو مینشینیم:

•به جایزه گرفتن فکر نمیکنم چون مرا
از ادامه مسیر باز میدارد

خراسان به روایت
 2آذر 1345

توطئه عروس علیه مادرشوهر

 51سال پیش در چنین روزی ،روزنامه «خراسان» نوشت:
دیروز نزدیک بود بر اثر دشــمنی و اختالفی کــه بین مادر
شوهر و عروسی وجود داشت ،مادر شــوهر جان خود را از
دست بدهد.
روز قبل زن  ۴۵ســاله ای به نام فاطمه بر اثر مســمومیت
به بیمارستان منتقل شــد و تحت درمان قرار گرفت .او به
خبرنگارماکهبرایتحقیقدربارهعلتمسمومیتاش بااو
تماس گرفته بود ،اظهار کرد :صبح وقتی پسر میخواست
سر کار خود برود ،به من مبلغی پول داد تابرای ناهار ظهر
گوشتبخرم،همینامرسببشدتامنمسمومشوم.وقتی
خبرنگارماازاوتوضیحبیشتریخواستگفت:پسازرفتن
پسرم عروسم فخری شروع کرد با من به دعوا و بهانهگیری
که چرا تو پول از شــوهرم گرفتی؟ باید بــه او میگفتی که
پول را به من بدهد تا من گوشــت بخرم .من جواب ندادم و
برای خریدن گوشت به بازار رفتم ،وقتی به خانه برگشتم
گوشت را به فخری دادم که غذا بپزد و خودم را برای رفتن
به منزل همسایه که مجلس روضهای داشت ،آماده کردم.
وقت رفتن به فخری گفتم :غذا را زودتــر بپز که برای ظهر
آماده باشد .او با لبخند مرموزی جواب داد :چنان ناهاری
تهیه کنم که در عمرت نخورده باشی .من این حرف فخری
را حمل بر عصبانیت او کردم و بی اعتنا به گفته اش از خانه
خارج شدم .ظهر برای ناهار من و چهار پسرم و فخری سر
ســفره نشســتیم که غذا بخوریم .آنها همین که غذا را در
دهان خود گذاشــتند دوباره آن را خــارج کردند و گفتند:
چه آبگوشت تلخی! ولی من چون گرسنه بودم و از طرفی
حیفاممیآمدکهگوشتهاحرامشود،چندلقمهخوردم،
هنوزچندساعتیازخوردنآبگوشتنگذشتهبودکهبهدل

درد شدید دچار شدم و پســرانم مرا به بیمارستان آوردند.
خبرنگار ما گزارش میدهد خوشبختانه مادر شوهر فدای
توطئه عروس نشده و جان سالم به در برد.

•نامههای عوضی

مدتــی از ایجــاد پســت ســریع تربت-رشــتخوار-خواف
نمیگذرد ولی تاکنون چندین مرتبه پیک کیسه محتوی
نامههای خواف را اشتباه ًا به رشتخوار برده است و بعضی
مواقع نیز پست به موقع به مقصد نمیرسد .مسئوالن این
موضوع را پیگیری نمایند.

•مسمومیت دسته جمعی بر اثر زغال

پریشبیکخانوادههفتنفریبراثرتنفسگاززغالدچار
مسمومیت شدید شدند.
غالمحسین مرد  ۴۸سالهای میباشد که در کوی طالب
منزل دارد .وی دارای چهار فرزند است و پریشب به اتفاق
خانوادهاش شام صرف کردند و برای خواب به رختخواب
رفتند ولــی هنوز یکی دو ســاعت از خواب آنها نگذشــته
بود که همسرش بر اثر ســردرد از خواب برخاست و وقتی
خواست از جای خود برخیزد متوجه شد که قادر به این کار
نیســت .او شــوهر خود را از خواب بیدار کرد و او نیز دچار
همین حالت بود .غالمحسین ناگهان متوجه خطری شد
که آنها را تهدید میکند و با هر زحمتــی بود بچهها را که
بیهوش شده بودند از اتاق خارج کرد سپس از همسایگان
خود که در همــان حیاط منــزل دارند ،کمــک طلبید و به
یاری آنها فرزندان و همســر خود را به بیمارستان منتقل
کرد .مسمومیت دسته جمعی این خانواده بر اثر گاز زغال
تشخیص داده شد.

نمای تاریخی
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مشهد

ضمیــری متولــد  1356اســت .او کــه فعالیــت
سینماییاش را ســال 74-73با گذراندن دوره
یک ساله فیلمسازی در انجمن سینمای جوانان
مشهد آغاز کرد ،توانست اولین فیلم کوتاه خود با
نام«انسان سپید» را در سال ۱۳۷۷بسازد .این
فیلمساز در ادامه تالشهای هنریاش فیلمهای
کوتــاه «الالیــی بــرای بیــداری»« ،سومشــخص
مفرد»« ،جایی دنج برای ماهیها» و «شــیر تلخ»
و یک مســتند نیمهبلند با عنوان «آســمان بدون
گذرنامه» را تولید کرد و توانست دهها جایزه ملی
و بینالمللی را کسب کند.
همــان ابتــدای صحبــت مــان از او در خصــوص
ماجــرای ورودش بــه عالــم هنــر میپرســیم ،در
جواب میگوید :بعد از گرفتن دیپلم حس کردم
که راه من با عرصه هنر بیشــتر مانوس است پس
وارد این وادی شدم .اگرچه یک سالی دورههای
ســینمای جــوان را گذرانــدم اما حســابی پیگیر
و مشــتاق مطالعه و نوشــتن در این حــوزه بودم.
یادم میآید سال  ،76در مدت شــش ماه هر روز
از ساعت  8صبح تا  7شــب در کتابخانه شریعتی
تمامی کتابهای ســینمایی را مطالعه و خالصه
برداری کــردم تا با عناصــر ســینما ،تحلیل و نقد
فیلم آشنا شــوم .با همین روش فیلم نامه نویسی
را از ســال  74و کارگردانــی را از ســال  77آغاز
کــردم .راه دشــواری بود امــا خوشــحالم که این
مســیر را ادامه دادم .میخواهیم بدانیم از میان
آثاری که ســاخته کدام را بیشــتر دوســت دارد،
قــدری تامــل میکند و جــواب میدهــد :هر چه
زمان میگذرد« ،آســمان بــدون گذرنامه» برایم
دلنشین تر میشود .این مستند شرح حال چند
جوان ایرانی مقیم ارمنســتان اســت که در حوزه
موســیقی فعالیت میکننــد .روایــت جالبی بود
که بازخوردهای خوبی نیز داشــت .ضمیری در
کارنامهاش بیش از  50جایزه ملی و بین المللی
دارد ،اما تاکید دارد که این جوایز را برای خودش
بــزرگ نمیکند و توضیــح میدهد :فکــر کردن
مــداوم به کســب جایــزه و توفیــق در رقابتهای
مختلف ،ادامه مسیر را برای هر هنرمندی دشوار
میکنــد .نمیخواهــم کارکــرد مخــرب جوایز و
رقابتهای هنری گریبان گیرم شود.

•سوژههایم ،همان دغدغههایم هستند

ضمیری اذعان میکند که عمده سوژههایش را
از دل دغدغههــای اجتماعی بیرون میکشــد و
میگوید :مثال اولین فیلم بلندم«،با دیگران» یک
روایت خانوادگی بود که سوژه اش از حس نگرانی
نســبت به کمرنگ شــدن دغدغه اعضای جامعه
برای کمک به هم نوع ،در ذهنم جان گرفت.
ضمیری که تمامی فیلم نامههای آثارش را خود به
نــگارش در آورده ،در این خصوص بیان میکند:
متن عمده آثاری را که ســاختهام یا خودم نوشتم
یا به صورت مشــترک نگاشــته شده اســت .باور
دارم ،آوردن دغدغههایــم روی کاغذ و تبدیل آن
به یک روایت ،مرا به سوژههایم نزدیکتر میکند
و درنهایت باعث میشــود تا بــرونداد کار ،برای
مخاطــب ملموستر باشــد .جالب اســت بدانید
حتی بعضی فیلمنامههایم را با کمک و همفکری

 #مشهد

همسرم مینویسم.
این کارگــردان مشــهدی در شــماری از آثارش،
نابازیگــران را مقابــل دوربین اش قــرار داده و به
کمک آنها قصههایش را روایت کرده اســت .او
از این انتخابش دفاع میکند و توضیح میدهد:
نابازیگرهــا حــس نابــی را بــه مخاطــب منتقــل
میکننــد و او را بــا روایــت همراهتــر میســازند.
البته هر اثــری اقتضای خــودش را دارد و گاهی
«نابازیگرها» روایت شما را میسازند و زمانی هم
ممکن است حضور سوپراستارها مقابل دوربین
بهترین خروجی را داشته باشد.

•مشهد قابلیتهای بسیاری برای
ساخت فیلم دارد

ضمیری عمده آثارش را در خطه خراسان رضوی
ســاخته اســت .خودش در خصوص این انتخاب
میگوید:به غیر از یکی از آثارم که در ارمنســتان
ضبــط شــد،بقیه را در مشــهد یــا دیگر شــهرها و
روستاهای اســتانم ســاختم .فضای فیلمنامهها
این طور اقتضا میکرد که مثال مشــهد لوکیشن
کار باشد ،از طرفی آشــنایی من با بافت این شهر
باعث میشود تا بتوانم از قابلیتهای آن در روایت
قصهام بهره بگیرم .اساسا مشهد و خطه خراسان،
ظرفیتهای فراوانی برای ساخت آثار سینمایی
و مســتند دارنــد ،موضوعــی کــه فیلمســازان و
هنرمندان دیگر نیز باید به آن توجه کنند.
ایــن کارگردان مشــهدی در خصوص لوکیشــن
یکی از آثارش بــه نکتــه جالبی اشــاره میکند و
میگوید:بــرای تولیــد فیلم کوتــاه «شــیر تلخ»،
مجبور به ســاخت لوکیشــنی شــدم که بــه بافت
کشور افغانستان شبیه است ،از این رو منطقهای
کوهســتانی در گلمکان را انتخاب کــردم .بافت
یکــی از روســتاهای آن محــدوده بــه آن چــه در
افغانستان بود ،شباهت زیادی داشت ،لباسها
را هم از افغانســتان خریدیــم .خالصه هیچ کس
نتوانست تشخیص دهد که این فیلم داخل ایران
ساخته شده است .از ضمیری میپرسیم در ادامه
راهش دوست دارد سراغ تولید آثار بلند سینمایی
بــرود یا مثل گذشــته فیلمهــای کوتاه امــا موفق
بسازد ،در پاسخ بیان میکند :برایم تفاوتی ندارد
که فیلم ســینمایی بلند ،کوتاه یا مســتند بسازم،
چراکههمیشهمخاطبجدیهنرمدنظرماست.
مخاطب جدی این عرصه نیز ،هم فیلم کوتاه هم
مســتند و هم فیلم بلند تماشا میکند .از طرفی،
بعضی دغدغهها را میشود در یک اثر 5دقیقهای
روایت کرد و شــماری را هم باید به پرده ســینما و
آثار بلند سپرد.

•بتادین بعد از دوسال جلوی دوربین
میرود

ضمیری در خصوص برنامهها و آثاری که در دست
ســاخت دارد نیــز میگویــد :هم اکنون مســتند
«روابط خانوادگی» را در مرحله صداگذاری دارم.
این مســتند اجتماعی ،قصه روابط یــک پیرمرد
با خانواده اش اســت و فراز و فرود این تعامالت و
ارتباطات را تصویر میکند.
وی ادامه میدهد :همچنین دو ســالی است که

شهر و استان در شبکههای اجتماعی

پروانه ساخت فیلم «بتادین» را دریافت کردهایم
و حتی یک بار تا مرحله پیش تولید نیز جلو رفتیم
اما متاسفانه به مشکل تامین سرمایه برخوردیم.
متاســفانه جذب ســرمایه گــذار در این شــرایط
اقتصادی برای ســینمای مســتقل کاردشواری
اســت .امیدوارم دو ماه دیگــر کار فیلــم برداری
این اثر را نیــز کلید بزنیــم .در کنار همــه اینها،
قراردادی با انجمن سینمای جوان منعقد کردم
تا فیلم کوتاهی با عنــوان «آناتومی» را تولید کنم
و ایــن اثر نیــز در ماههــای آینده وارد فاز ســاخت
میشود.
از این کارگردان مشهدی در خصوص بازیگرانی
میپرسیم که احتماال در «بتادین» جلوی دوربین
او بروند ،در جواب بیان میکنــد :این فیلم حول
شخصیتی به نام «بهمن» است که شرایط جامعه
او را از یــک فــرد عادی بــه یک عنصر خشــن و در
مواردی مخرب تبدیل میکند .با توجه به زوایای
نقش« ،صابر ابر» را برای ایفای آن مناسب دیدیم
و حتی ســال گذشــته صحبتهایــی بــا او انجام
شــد اما با فاصلهای که در روند تولید ایجاد شــد،
باید دید چه پیش میآید .فعال یکــی از بازیگران
قطعی این اثر ندا اســدی اســت و تهیه کنندگی
آن را نیز «مجیــد برزگر» بر عهــده دارد .ضمیری
امسال اثری روانه جشنواره فجر نمیکند و در این
خصوص میگوید :مســتند «روابــط خانوادگی»
به جشــنواره نمیرســد ،عالوه بر این گویا بخش
مستند از جشنواره حذف شده است و تنها یک تا
دو اثر اکران خواهد شــد .بنابراین سعی کردهام
شــتاب زده عمل نکنم و اجازه دهــم صداگذاری
این مستند با کیفیت انجام شود.
ضمیــری از میان فیلم ســازان ،آثــار چهرههایی
چون عباس کیارستمی و سهراب شهید ثالث را
بیشازبقیه دوستداردومیگوید:لذتتماشای
آثار این دو کارگردان برایم دو چندان اســت .در
این ســالها تالش کرده ام از آنها یاد بگیرم ،نه
این که تقلید کنم.
وی به ظرفیتهای هنری شــهر مشهد و تاثیر آن
بر پرورش چهرههای برجســته در حوزه ســینما
و تلویزیــون اشــاره میکنــد و میگویــد :بــه باور
من هنرمنــد جغرافیــا نمیشناســد و همه جای
ایران میتوانیــد آدمهای توانمند پیــدا کنید اما
طبیعتا در هر شهری که مســئوالن آن نیز خود را
دغدغهمند بدانند و بستر فعالیت هنری را بیشتر
فراهم سازند ،شکوفایی بیشــتر است و برونداد
این رویکرد مثبت هم سهم همان شهر میشود.
این کارگردان مشــهدی تصریح میکنــد :البته
اقتضائــات کار فیلمســازی باعث هجــرت اغلب
هنرمندان به پایتخت میشود چون تقریبا عمده
ظرفیتها در تهران متمرکز اســت .ضمیری در
پایان خاطر نشــان میکنــد :کارگردانی مســیر
دشــواری اســت چنان که لحظاتی خیلی ناامید
میشــوید و لحظاتــی بســیار امیــدوار .بنابراین
کســانی که تصمیم بــه ادامه مســیر در این حوزه
دارنــد و اید هشــان را مهــم تلقــی میکننــد و
میخواهنــد از دغدغههای شــان بگوینــد ،باید
سختیهای این کار را نیز به جان بخرند.

# Mashhad

بازار روز
منبع :سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی

کاال

-1

4

قیمت(تومان) واحد

گوجه فرنگی

2900

کیلو گرم

سیب زمینی

1700

کیلوگرم

پیاز زرد

2200

کیلو گرم

عدس کانادایی

6300

کیلو گرم

لوبیا قرمز

7300

کیلو گرم

روغن نباتی جامد

23500

حلب ۵
کیلویی

کاال

قیمت(تومان)

واحد

برنج پاکستانی درجه یک

7300

کیلو گرم

روغن مایع

5200

بطری
 810گرمی

مرغ گرم

6900

کیلو گرم

گوشت گوسفندی
(الشه)

 36000کیلو گرم

گوشت گوسفندی
(ران بی چربی)

 46000کیلو گرم

رضا رفیع طنزپرداز خراسانی در صفحه شخصی خود به بهانه
مدیریت بحران زلزله مطلب کوتاهی را منتشر کرد که در
بخشی از آن آمده است «:به راستی ،مگر نمیگویند که کشور
ما زلزله خیز است و زلزلههای بیشتری هم پیش روی؟ پس چرا
بخشی از بودجه مملکت به سمتی نمیرود که خدایی نکرده اگر
باز زلزلهای اتفاق افتاد ،آن قدر کانکس آماده داشته باشیم که از
روز دوم ،بازماندگان زلزله در آن اسکان یابند؟ نکند باز زندگی
عادی شود و باز حواسمان و اولویتهای تخصیص بودجه مان به
چیزها و جاهای دیگری پرت شود .سر پل ذهاب ،سرپل ایاب و
ذهاب نیست .مستقیم ًا به سر پل صراط وصل میشود .جایی
که یقه همه را میگیرند» .
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علی خسروی ،داور فوتبال با انتشار این عکس زیرخاکی در اینستاگرامش
نوشت« :چه خوب بود این مثلث آتش در دهه هفتاد».

صنعت نساجی و پوشــاک از قدیمی ترین صنایع موجود
در ایران است که به پشتوانه همین قدمت طوالنی و زیاد
بودن نــرخ ارزش افزوده ،میــزان زیاد ســرمایه گذاری و
تجربه نیــروی انســانی و صد البتــه ارتباط موثــر با دیگر
بخشهــای تولیــدی ،میتواند نقــش مهمــی در تحقق
توسعه صنعتی و پایداری آن ایفا کند .این صنعت از حیث
ایجاد فرصتهای اشتغال فراوان و ارز آوری برای اقتصاد
ملی حائز اهمیت فراوان است.
بــه اذعــان تحلیــل گــران اقتصــادی ،ســرمایهگذاری
در صنعــت نســاجی مزایــای بســیاری دارد و ایــن
صنعــت ارزشافــزوده نســبتا زیــادی دارد و به تناســب
ســرمایهگذاری که در آن انجام میگیرد ،اشــتغال زایی
نســبتا زیادی هــم دارد و در صورت تمرکز بــر صادرات،
ارزآوری بســیار مطلوبــی دارد .در واقــع ایــن صنعــت
میتواند از رشــد و پویایی الزم برخوردار شود و مطابق با
تقاضای روزافزون بازارهای جهانی ،جایگاه مناسبی در
عرصه بینالمللی برای خود ایجاد کند.
اگرچه هــم اکنــون صنایع نســاجی و پوشــاک ایــران با
مشــکالت فزاینــدهای رو به رو هســتند اما ایــن موضوع
مانع از ایفای نقش اساســی آنها در اقتصاد ملی به ویژه
صــادرات غیر نفتــی نمیشــود .البته که تــابآوری این
صنعت در بلندمــدت نیازمنــد حمایتهای ویــژه و نگاه
بلندمدت به ظرفیتهای آن است.
اما بــه رغــم آن که مســئوالن بــه ایــن صنعت به واســطه
ماهیــت فرهنگــی و اجتماعــی جامعــه و کشــور ،توجــه
میکننــد ولــی بررســیها نشــان میدهد کــه جذابیت
اقتصادی و سودآوری زیاد بازار پوشاک باعث شده است
تا محصوالت قاچاق ،رقیب جدی بخش تولیدی باشند.
البته قاچاق پوشــاک و پارچه به دلیل حمل و نقل آسان،
فساد ناپذیری ،قابلیت نقدشوندگی سریع و برخورداری
از ارزش افزوده زیــاد ،همواره مدنظر ســودجویان بوده
و متاســفانه مهار این جریان ســوء با توفیــق همراه نبوده
اســت .هم اکنــون ،قاچاق گســترده پوشــاک و پارچه از
کشورهایی مانند چین ،ترکیه و .. .صنایع نساجی کشور
را با بحران جدی مواجه کرده است.
برای اطالع از میزان این خســران باید نگاهی به آمارها
داشــته باشــیم .مقایســه آمار تجــارت جهانــی و گمرک
جمهوری اســامی ایران طی پنج ســال گذشــته نشان
میدهد کــه تنهــا حــدود  30درصــد واردات از مبادی
رسمی و با انجام تشریفات گمرکی صورت گرفته و بیش
از  70درصد از بازار پوشــاک وارداتی کشــور در دســت
ترکیه و چین است که از مبادی غیر رسمی و غیر قانونی
وارد کشور میشود و این اتفاق ساالنه میلیاردها دالر به
اقتصاد ملی ضربه وارد میآورد.
واردات بــی رویه و قاچــاق پارچه و پوشــاک ،آثار مخربی
بر بازار این محصوالت در ایران داشــته است که از جمله
آن میتوان بــه کاهش تقاضــا برای محصــوالت داخلی
اشــاره کرد .همچنین بــه دلیل کاهــش تقاضــا ،میزان
سرمایه گذاری در این بخش کاهش یافته است .به بیان
دیگر قاچــاق کاال موجب کاهش ســود صنایــع داخلی،
ورشکســتگی صنعــت گــران داخلــی ،کاهــش تولید و
سرمایه گذاری ،استفاده نکردن از ظرفیتهای موجود
و افول بهره وری صنایع فعال در این بخش میشود.
همــه اینها در حالی اســت که بــا وجود چند بــازار چند
صد میلیــارد دالری برای تجارت منســوجات و پوشــاک
در جهان ،صنایع نســاجی و پوشــاک ایران میتوانست
در یــک رقابت فشــرده ،جایــگاه برجســته تــری در بازار
جهانی داشته باشد اما متاسفانه در بازار داخل و خارج با
مشکالت جدی روبه روست.
از ســوی دیگر ،این صنعت جزو صنایع کارگربر اســت و
برای کشوری چون ایران که یکی از مشکالت آن بیکاری
است ،صنعت نســاجی میتواند یک «محور» خوب باشد
و باید روی آن به طور همه جانبه کار کرد تا شــکوفا و پویا
شود .بنابراین ورود به صنعت نساجی هیچ گونه مشکلی
ندارد ،بلکه مشــکل فقــط اراده و هماهنگ کــردن ابزار
برای جهــش در این صنعــت اســت ،چنان کــه میتوان
اذعان کرد این صنعت میتواند سکوی پرتاب خوبی برای
صنعتی شدن باشد.
به هر رو ،صنعت نساجی قدیمی ترین و از لحاظ اشتغال
بزرگ ترین صنعت کشــور اســت و میتواند نقش مهمی
در تحقــق آرمانهــای کالن اقتصادی کشــور ایفــا کند.
توجه جدی به رشد و توسعه اصولی و منطقی این صنعت
در کنار توســعه و بازســازی صنعت نســاجی کشور ،طی
ســالهای آتی امری بســیار الزم و ضروری است .عالوه
بر این شایسته است از تجربیات کشورهای موفق در این
زمینه بهره گیــری کافی صورت گیرد و حتــی االمکان از
سرمایه گذاری مشترک خارجی اســتفاده شود تا ضمن
تامین نیازهای سرمایهای و فنی ،تکنولوژی تولید پوشاک
با استانداردهای جهانی به کشــور انتقال یابد و راه برای
ورود موثرتر بــه بازارهــای جهانی هموار شــود .بنابراین
به رغــم وجــود ظرفیتهای بســیار خــوب ایــن صنعت،
متاسفانه پدیده قاچاق پوشــاک و واردات محصوالت بی
کیفیت خارجی به دلیل نبود مشــوقهای الزم داخلی و
در مقابل کمکهای کشــورهای رقیب بــه صنایع خود،
موجب کاهش توان رقابتی و ســهم بســیار کــم ایران در
صادرات جهانی شد اما با کارها و برنامههای بسیار جدی
که در دست اقدام اســت ،انتظار میرود ،جایگاه بهتری
در سالهای آینده در بازار پوشاک جهان به دست آید.
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