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ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ،اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﺤﺮاﺑﯽ ،ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮآوردﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۴۰۱ﻣﯿﺰان ﭘﻮﺷﺎک
ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﺪد  ۵۱۰ﻫﺰار ﺗﻨﯽ ﺑﺮﺳﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۳۱۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﭘﻮﺷﺎک در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل
 ۱۴۰۱ﺑﻪ رﻗﻤﯽ ﻣﻌﺎدل  ۵۱۰ﻫﺰار ﺗﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ۲۰۰
ﻫﺰار ﺗﻨﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  ۶۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﻮﺷﺎک در ﮐﺸﻮر،
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  ۳۱۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﭘﻮﺷﺎک در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ  ۸۵درﺻﺪ آن ﺻﻨﻔﯽ و  ۱۵درﺻﺪ آن ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺤﺮاﺑﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ  ۹۸۰۰واﺣﺪ ﻓﻌﺎل ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺣﻮزه ﻧﺴﺎﺟﯽ و
ﭘﻮﺷﺎک وﺟﻮد دارد ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ اﺷﺘﻐﺎل  ۲۸۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  ۹۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان
اﺷﺘﻐﺎل  ۱۲درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﮐﻞ ﺻﻨﻌﺖ در اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﭘﻮﺷﺎک وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺎک ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺑﺮی ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻣﺎ ارزش اﻓﺰوده و
اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﺷﺮاﯾﻄﯽ را اﯾﺠﺎد
ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﻧﺪ از
ﻗﺎﭼﺎق در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻗﻄﻌﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﺎمﻫﺎی
ﻣﻮﺛﺮی در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮداﺷﺖ.
ﻣﺤﺮاﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ رﻗﺎﺑﺖ اﺛﺮﮔﺬار واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﺣﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺷﻮد،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﺪﯾﺪه ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ و
ﭘﻮﺷﺎک ﮐﺸﻮر را در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺘﯽ ﺳﻮق دﻫﺪ و اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم
ﺷﺪه را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورﯾﻢ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻄﻠﻮب را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دﻫﯿﻢ
ﺣﺘﯽ اﮔﺮﺗﻤﺎم ﻣﺮزﻫﺎ را ﺑﺎزﮔﺬاﺷﺘﻪ و واردات ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪداﺧﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
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