
بخش صنعت به طور بالقوه نقش مهمى در جذب نيروى كار دارد. 
بزرگ تر،  توليد  مقياس  مى دهد  نشان  اقتصادسنجى  بررسى هاى 
رشد ارزش افزوده بيشتر و صادرات گرا بودن صنايع سبب مى شود 
ظرفيت اشتغال زايى صنعت افزايش يابد. درحال حاضر با توجه به 
رشد جمعيت در دهه هاى قبل و جذب ناكافى نيروى كار در مشاغل 
و نيز تركيب نيروى كار كه بخش بزرگى از آن را فارغ التحصيالن 
دانشگاهى تشكيل مى دهند، اشتغال به يك چالش مهم براى دولت 

تبديل شده است.
برآوردها حاكى از اين است كه در پنج سال آينده به طور متوسط 

ايران  جامعه  در  كار  متقاضى  افراد  به  2/5درصد 
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اينكه  بيان  با  حسينى  مروج  محمد 
بورس  در  مشخص  قوانين  و  ضوابط 
رانت خوارى  و  سود  كسب  مانع  كاال 
منفعت طلبان شده است، اظهار داشت: 
ايران  نساجى  صنايع  انجمن  اعضاى 
از ابتدا مواد مورد نياز خود را از بورس 
و  مى كنند  و  كرده  تهيه  ايران  كاالى 
ساير صنايع پايين دستى نيز از بورس كاال مواد موردنيازشان را تامين 
مى كنند؛ چراكه صنايع پايين دست اعتقادى به سيستم حواله اى 
و رانتى گذشته ندارند. مهندس مروج با تاكيد بر اينكه كه نبايد 
گذشته پتروشيمى ها و معامالت حواله اى را فراموش كنيم، افزود: 
اوضاع معامالت محصوالت پتروشيمى پيش از تاسيس بورس 
كاال غيرقابل توصيف است؛ معامالتى بدون پيگيرى و رصد رفتار 
از  رانت  امكان وجود  و  حواله ها  فروشندگان، صدور  و  خريداران 
ويژگى هاى بارز بازار پتروشيمى در گذشته بود كه خوشبختانه امروز 
با وجود بورس كاال آن معضالت تا حدود زيادى برطرف شده است.
وى در ادامه افزود: معامالت محصوالت پتروشيمى در گذشته 
به صورت حواله اى بود، از اين رو فروشندگان و خريداران قابل 
پيگيرى نبودند، اما در حال حاضر به راحتى ميزان عرضه ها، حجم 
خريد شركت ها و چگونگى رقابت بر سر قيمت كاالها به دليل 
انجام معامالت در بورس كاالى ايران شفاف است. مروج حسينى 
با بيان اين كه تالش براى خروج محصوالت از بورس در حقيقت 
ضربه به پايه هاى اقتصادى كشور است افزد: خروج محصوالت 
پتروشيمى از بورس، به واحدهاى توليدى آسيب هاى جدى مى زند 
و زمينه را براى بازگشت واسطه هاى قدرتمند و صاحب سرمايه به 
بازار پتروشيمى فراهم مى كند كه موضوع عواقب خوبى را براى 

اقتصاد و توليد كشور به دنبال نخواهد داشت.

بهين ياب، اميد دالالن
اين  بيان  با  ايران،  نساجى  صنايع  انجمن  مديره  هيات  رئيس 
كه مشكالت براى توزيع مواد اوليه از سمت سايت بهين ياب 
است و بايد آن را در اين سايت ريشه يابى كرد گفت: با توجه به 
اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت وظيفه ارتباط با صنعتگران 
و توليدكنندگان را دارد و امكان نظارت و شناسايى واحدهاى 
سامانه  بايد  دارد،  وجود  وزارتخانه  اين  سوى  از  واقعى  توليدى 
بهين ياب وزارت صنعت كه در واقع مجوز خريد از بورس كاالست 
پااليش شود نه آنكه بدون در نظر گرفتن چگونگى ورود برخى 

مصرف كنندگان غير واقعى، بورس را متهم كرد. 
به گفته مروج،  با پااليش سايت بهين ياب وزارت صنعت، شاهد حذف 
كامل مصرف كنندگان غيرواقعى و توزيع عادالنه تر محصوالت

ميان صنايع پايين دستى خواهيم بود.
وى در پايان تاكيد كرد: انجمن صنايع نساجى كامال با خروج 
محصوالت پتروشيمى از بورس مخالف است و معتقديم مواد 
پتروشيمى به هيچ عنوان نبايد از بورس خارج شوند، زيرا با اجرايى 
شدن اين تصميم، مشكالت قيمتى، تخصيص مواد و التهابات در 

بازار پتروشيمى به سرعت برمى گردد.

با خروج پتروشيمی ها از بورس مخالفيم/
ريشه دالل بازی ها در بهين ياب است
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مديرگروه  زينى/  محمود 
اليكو ايران

توليدات  حاضر  حال  در 
منسوجات اليكو چقدر است و 
تا چه ميزان ظرفيت كشور را 

توليد مي كند؟
كاالى  انواع  كلى  طور  به  اليكو 
از  يعنى  مى كند،  توليد  را  خواب 
نوع  هزار   4 تا   3 كدينگ  نظر 
ملحفه،  لحاف،  شامل  كاال؛ 

انواع  و  آشپزخانه  ست هاى  حوله،  خواب،  كيسه  تشك،  بالشت، 
لوازم و منسوجاتى مورد نياز منزل توليد مى كند.

از نظر توليد، ظرفيت اليكو بسيار 
باالست و هنوز به طور كامل كار 
كه  بگويم  مى توانم  مى كنيم. 
با  را  داخلى  نيازهاى  درصد   80
تامين  داخلى  توليدكننده هاى 
مى كنيم. شركت هايى هم هستند 
كه بخشى از سهم بازار را دارند 
داشته  سهم  درصد   20 شايد  و 
باشند. به هرحال 80 درصد توليد 
داخلى را اليكو پوشش مى دهد.  
شركت اليكو در سال 1355 با اين هدف تاسيس شد كه صفر 

تا صد توليد، از منسوج نبافته گرفته تا چاپ و 

اشتغال زايی پنهان در دامان صنعت نساجی

آغاز به کار نمايشگاه های  نساجی ، فرش و پوشاک در تهران رئيس هيات مديره انجمن صنايع نساجى ايران:
باحضور مسولين دولتى و مديران و دست اندركاران صنايع نساجى و فرش و پوشاك ايران:

دبيركل انجمن صنايع نساجى ايران:

ادامه در صفحه 2

اليکــو ، بازسازی توان توليد ، خيز دوباره برای صادرات
عضو هيات مديره انجمن صنايع نساجى ايران:

ظهر روز شنبه 13 شهريورماه بيست و دومين نمايشگاه بين المللى 
صنعت نساجى ايران و چهارمين نمايشگاه بين المللى پوشاك و 
هشتمين نمايشگاه بين المللى فرش و كفپوش با حضور مديران و 
دست اندركاران صنايع نساجى كشور و مديران و مسئولين دولتى 

و جمعى از متخصصين و پيشكسوتان صنعتى افتتاح شد.
در بيست و دومين نمايشگاه بين المللى صنعت نساجى ايران كه 
با نظارت انجمن صنايع نساجى ايران برگزار مى شود حدود 340 
شركت داخلى و خارجى از جمهورى اسالمى ايران و 15 كشور 
خارجى، جديدترين توليدات، خدمات و  دستاوردهاى اين صنعت 

را عرضه و به نمايش گذاشته اند.
از  و  خارجى  شركت   200 و  داخلى  شركت   140 تعداد؛  اين  از 
كشورهاى، فرانسه، اتريش، بلژيك، انگلستان، تايلند، كره جنوبى، 
اسپانيا، ايتاليا، تركيه، ژاپن، هندوستان، پاكستان، چين، تايوان و 

آلمان هستنند.
امسال و در بيست و دومين نمايشگاه بين المللى صنعت نساجى 
در  پاويون  به صورت  تركيه  و  چين  هندوستان،  كشورهاى  ايران 

نمايشگاه حضور دارند.
بيست و دومين نمايشگاه بين المللى ماشين آالت، 
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صورتجلسه

اهم مذاكرات نشست هيات مديره 
صنايع  انجمن  مديره  هيات  نشست  دوازدهمين  و  نهصد 
نساجي ايران با حضور اكثريت اعضا در روز يكشنبه مورخ 
95/05/24 در محل ساختمان شماره دو انجمن تشكيل و 

موارد زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت:
1- گزارش مختصرى از هماهنگيهاى انجام شده براى راه اندازى 
و  شد  ارائه  مشهد  در  نساجى  صنايع  انجمن  نمايندگى  يا  شعبه 
مقرر شد نشست اوليه ظرف سه هفته آتى برگزار شود. همچنين 
(فرش نگين مشهد) بابت در اختيار گذاشتن مكانى براى دفتر اين 

نمايندگى تقدير شد. 
در  شده  انجام  پيگيريهاى  از  گزارشى  زاده  رئيس  آقاى   -2

خصوص موضوع پنبه ارائه فرمودند. 
در  شده  انجام  پيگيريهاى  از  گزارشى  زاده  رئيس  آقاى   -3
رفع  قانون  ماده 20  اجرائى  نامه  آئين  اصالحيه  تنظيم  خصوص 
موانع توليد رقابت پذير از طريق دفتر رياست جمهورى و وزارت 

صمت ارائه فرمودند. 
در  شده  انجام  پيگيريهاى  از  گزارشى  مروج  مهندس  آقاى   -4
شهر  و  اصفهان  استان  در  مالياتى  بخشنامه  اجراى  خصوص 
ادارى  عدالت  ديوان  رأى  به  عنايت  با  و  فرمودند  مطرح  كاشان 
در  بخشنامه  اين  بودن  غيرقانونى  بر  مبنى  نگهبان  شوراى  و 
خصوص اخذ تضمين براى تقسيط اقساط مالياتى و پرداخت 20 
درصد وجه هنگام استرداد وجه الضمان  مقرر گرديد تا دبيرخانه 
انجمن بطور مكتوب اين موضوع را منعكس نمايد و پيگيريهاى 

الزم را بعمل آورد. 
نخ  و  الياف  كميته  جلسه  از  گزارشى  محمدى  دكتر  آقاى   -5
محترم  مديره  هيأت  اطالع  به  را   95/05/24 مورخ  فيالمنت 
رساندند كه با توضيات تكميلى آقاى رئيس زاده مقرر شده است 
تا پس از انعكاس ديدگاه كميته مذكور اداره كل صنايع نساجى 
و پوشاك وزارت صمت موضوع را پيگيرى و اعالم نتيجه نمايد. 
و  كار  قانون  اصالح  اليحه  طرح  خصوص  در  نظر  استعالم   -6
شماره  نامه  به  منضم  پوشاك  و  نساجى  صنعت  راهبردى  برنامه 
95/108/128 مورخ 95/05/25 كنفدراسيون صنعت ايران مطرح 
گرديد كه برخى ديدگاهها در اين خصوص مطرح شد و مقرر شد تا 
پس از مطالعه، اظهار نظر مربوطه به دبيرخانه انجمن واصل گردد. 
7- آقاى دكتر كاردان از حذف ارز اتاق مبادله اى براى واردات 
ماشين آالت خبر دادند.از نظر ايشان شخصى مى بايست رياست 
اتاق بازرگانى ايران را بعهده بگيرد كه صد در صد صنعتى باشد.
همچنين  ايشان خواستار تعيين تكليف بيمه دانشجويان در دوره 

كارآموزى شدند. 
موضوع  درخصوص  ايران  نساجى  صنايع  انجمن  شد  مقرر   -8
مكاتباتى  اجتماعى  تأمين  و  ماليات  جرائم  بخشودگى  بخشنامه 
را با سازمان هاى مربوطه جهت تمديد زمان بخشودگى تا پايان 

سال انجام دهد. 
هيأت  عضو  توانايى  محمدعلى  دكتر  آقايان  جلسه  پايان  در   -9
شفقى  آقاى  و  يزد  دانشگاه  نساجى  مهندسى  دانشكده  علمى 
قم)  استان  صنعتى  نمونه  منتخب  (واحد  الياف  فؤاد  مديرعامل 
صنايع  انجمن  جديد  عضو  تاب  ساوين  شركت  توكلى  آقاى  و 
خود  ديدگاههاى  معرفى،  ضمن  گذشته  يكسال  طى  در  نساجى 

را مطرح فرمودند. 
10- مقرر شد دبيرخانه انجمن طى مكاتبه اى با دانشكده هاى 
در  كارآموزان  بيمه  تكليف  تعيين  خصوص  در  نساجى  مهندسى 

واحدهاى نساجى پيگيرى بعمل آورد. 
غائبين آقايان

جمشيد  مهندس  حميدی،  رضا  مهندس  شيبانی،  عليمردان  دکتر 
بصيری، مهندس حسن نيلفروش زاده، دکتر محمدعلی عامری، 

محسن آهنگريان، مهندس علی فرهی
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آغاز به کار نمايشگاه های  نساجی ، فرش و پوشاک در تهران

مواد اوليه، منسوجات خانگى، ماشين هاى گلدوزى و محصوالت 
مجموعه  در  و  مربع  متر  هزار   25 بر  بالغ  فضايى  در  نساجى 
سالن هاى غربى و همچنين فضاى باز محل دائمى نمايشگاه هاى 
بين المللى تهران برگزار مى شود در اين نمايشگاه انواع تجهيزات، 
صنايع و خدمات مربوطه  از جمله: ماشين آالت نساجى، قطعات، 
چرخ خياطى، ماشين هاى گلدوزى و دوخت و برش، انواع منسوجات 
خانگى شامل: پتو، پارچه هاى رومبلى و پرده اى، روتختى، ملحفه 
و  پرده  لوردراپه،  ترمه،  روميزى،  حوله،  خواب،  تشك  روبالشى،  و 
رنگ،  الياف،  نخ،  انواع   پوشاك،  پارچه،  وابسته،  قطعات  و  لوازم 
مواد تعاونى و انواع مواد اوليه صنايع نساجى، انواع نخ و مواد اوليه 
نساجى، مشاوره و خدمات مهندسى، منسوجات خانگى از جمله پتو، 
پارچه رومبلى و پرده اى، روتختى، ملحفه و روبالشى، كركره، لوازم 
و قطعات، سرويس هاى آشپزخانه، حمام و دستشويى، انواع پوشاك 
(زنانه، مردانه و بچگانه) و انواع پارچه جهت توليد پوشاك عرضه و 

به نمايش گذاشته شده است.

حضور  با  تخصصى  همايش  دو  و  علمى  كارگاه   15 برگزارى 
متخصصان و استادان دانشگاه ها و همچنين برنامه ريزى براى بازديد 
چند هيات تجارى و بازرگانى خارجى؛ برخى از برنامه هاى جانبى 

بيست و دومين نمايشگاه بين المللى صنعت نساجى ايران است.
معرفى دستاوردها، ظرفيت ها و توانمندى هاى كارخانه ها، شركت ها،

بازارهاى  يافتن  صادرات و  توسعه  سازمان هاى داخلى،  نهادها و 
صنعت  توانمندى هاى  و  پتانسيل ها  ارائه  صادراتى،  جديد 
علمى،  دستاوردهاى  و  تحوالت  آخرين  نمايش  كشور،  نساجى 
بستر  آوردن  فراهم  حوزه،  اين  خارجى  و  داخلى  صنعتى  و  فنى 
ايجاد  كشورمان،  به  روز  فناورى هاى  بيشتر  انتقال  براى  مناسب 
دانش،  انتقال  قبلى،  روابط  تقويت  و  جديد  تجارى  ارتباط هاى 
تكنولوژى و تجربيات، آشنائى با الگوهاى موفق جهانى درعرصه 
صنعت نساجى، فراهم كردن زمينه هاى الزم براى سرمايه گذارى 
پايدار؛  اشتغال  و  آفرينى  كار  و  خارجى  و  داخلى  شركت هاى 

مهمترين اهداف برگزارى اين نمايشگاه است.

اضافه و در صورت بى توجهى به اين موضوع بحران بيكارى هر روز 
عميق تر خواهد شد، از اين رو توجه به صنايع كوچك كه هزينه 
كشور  در  بيشترى  اشتغال زايى  پتانسيل  اما  كمتر  سرمايه گذارى 

داراست، در اولويت قرار مى گيرد.
صنايع نساجى در تمام دنيا در رأس صنايع اشتغال زا قرار دارد

پايه عصر صنعتى در كشور هايى چون انگليس، آسياى جنوب شرقى، 
بنگالدش و پاكستان از صنعت نساجى نهاده شده است. كشور ما نيز 
از اين قاعده مستثنا نيست. نخستين كارخانه نساجى در ايران در سال 

1305 در اصفهان به بهره بردارى رسيده است.
همچنين طبق آمار كمترين هزينه سرمايه گذارى در صنعت نساجى 
است، يعنى به ازاى هر 35 ميليون تومان يك شغل ايجاد مى شود 
و به مراتب در هر صنعت ديگرى اين رقم بيشتر مى شود. بعد از 
صنعت نساجى باالترين پتانسيل اشتغال زايى مربوط به صنعت غذا 
است كه اين صنعت جزو صنايع كوچك و متوسط اما با اشتغال زايى 
باال است. طبق تعاريف قانونى واحدهاى كوچك صنعتى به صنايعى 
گفته مى شود كه پتانسيل اشتغال تا 50 شغل و واحدهاى متوسط 
نزديك به 100 شغل و ايجاد اشتغال باالى 100 نفر تعريفى از صنايع 
بزرگ است. اين واحدها بايد داراى ويژگى خاصى باشند كه كمترين 
هزينه اشتغال زايى و بيشترين اشتغال را داشته باشند. طبق آخرين 
آمار صنايع بزرگ كشور بين 20تا 25 درصد شغل ايجاد مى كنند، 
اما ميزان ارزش افزوده بااليى دارد درحالى كه صنايع كوچك 65 
درصد از اشتغال كشور را تامين مى كنند اما ارزش افزوده كمترى دارا 
هستند. در كشورهاى اروپايى نيز سياست هاى تقويت اشتغال بر پايه 
صنايع متوسط و كوچك است و واحدهاى كوچك را با حمايت خود 
ارتقا مى دهند تا افراد بيشترى به اشتغال برسند، چراكه صنايع بزرگ 
با اينكه ايجاد درآمدزايى بيشترى مى كنند اما اشتغال زايى كمترى 
دارند و اين امر در صنايع كوچك و متوسط عكس است، بنابراين 
ايجاد  و  اشتغال زايى  دنبال  به  خود  سياست هاى  برحسب  دولت ها 
انگيزه در واحدهاى كوچك يا بزرگ هستند. اشتغال زايى صنايع در 
گرو رقابت پذيرى و صادرات گرايى آن است. صنايع كوچك و متوسط 

مثل صنعت نساجى در كشور كه بيشترين پتانسيل اشتغال زايى را 
دارد، براى اينكه بتواند به ويژگى رقابت پذيرى و صادراتى گرايى دست 
بايد، بايد موارد آسيب پذير آن شناسايى شده و به حداقل برسد و 
اين امر با رعايت نكات زير امكان پذير است: ابتدا براى رسيدن به 
رقابت پذيرى در صنعت نساجى بايد قيمت تمام شده آن را كاهش 
دهيم. قيمت تمام شده توليد كه از عوامل مشخصى چون هزينه مواد 
اوليه، دستمزد، نيروى كار، هزينه هاى ادارى و... تشكيل مى شود كه 
اين موارد بايد به حداقل برسد. مواد اوليه صنعت نساجى يا از پنبه 
تامين مى شود كه تابع قيمت جهانى است و به دليل شرايط كاشت 
آن و ضوابط  وزارت كشاورزى تامين آن محدود به چند كشور است 
و به راحتى صورت نمى گيرد يا با محصوالتى كه پايه آن پتروشيمى 
است، تامين مى شود كه ما از اين نظر غنى هستيم، اما محدوديت ها 
در تامين مواد اوليه سبب شده است كه يكى از فاكتورهاى قيمت تمام 

شده كه تامين مواد اوليه است، افزايش يابد.
هم اكنون تامين هزينه هاى مالى توليد موضوع اثرگذارى است كه 
متاسفانه همچنان نرخ سود بانكى باال است و بر اين نكته اثر مى گذارد 
و اين روند كاهشى همچنان بايد ادامه يابد تا رقابت پذيرى صنعت 
نساجى با كشورهاى همجوار مثل تركيه كه نرخ سود آن تك رقمى 
است، برابرى كند. نكته بعدى، اينكه نقطه آسيب پذير صنعت نساجى 
كه بر رقابت پذيرى آن امرى تاثيرگذار است، قاچاق پذيرى اين صنعت 
است. طبق آمارهاى موجود بيشترين ميزان قاچاق در كشور مربوط 
به صنعت نساجى است كه خوشبختانه هم اكنون با جلسات متعدد 
سازمان هاى مربوطه اين مورد در حال پيگيرى و رفع است و در 
صورت رفع آن مى توان گفت كه اين صنعت در حال پيشرفت است و 
مى توان به پيشرفت آن اميدوار بود. ارزش افزوده صنعت نساجى فوق 
العاده باالست و از نظر نيروى تحصيلكرده و طراحان و نيروهاى ماهر 
اين صنعت، كشور غنى است و بايد در رفع مشكالتى مثل قاچاق و 
كاهش قيمت تمام شده آن به جد پيگيرى كرد تا همانند گذشته اين 
صنعت مديريت بازار منطقه را به دست بگيرد و با كمترين هزينه 

سرمايه گذارى، بيشترين اشتغال زايى را در كشور به ارمغان آورد.

اشتغال زايی پنهان در دامان صنعت نساجی
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ادامه از صفحه 1

تكميل، دوخت و توزيع همه اش را داشته باشيم. اليكو حدود 20 
فروشگاه دارد كه بتوانيم كاالهاى اليكو را خودمان عرضه كنيم، 
فرهنگ سازى كنيم و هم به مغازه ها ياد بدهيم كه اين كار چگونه 
عرضه مى شود.  ُحسنى كه اين فروشگاه براى ما دارد اين است 
كه موقعى كه مصرف كننده مراجعه مى كند و احيانا ايراد و سوالى 
برايش پيش مى آيد، بالفاصله از فروشگاه هاى ما به دفتر مركزى 
منتقل مى شود و موضوع بررسى مى شود و از كارخانه اطالعات 
خواسته مى شود، جواب منطقى به آن مصرف كننده داده مى شود.

 
در راستاى تحقق و تقويت توليد ملى چه اقداماتى انجام داده ايد؟

فعاليت  و  مى كند  توليد  مملكت  اين  در  كه  هركسى  حال  بهر 
ايجاد  دنبال  به  مى دهد  ترجيح  قاچاق  و  واردات  به  را  توليدى 

اشتغال و كار براى جوانان اين كشور و اعتالى نام ايران است. 
ما نيز گرچه در واردات منافع بيشترى خواهيم داشت اما هميشه 
به توليد و ايجاد اشتغال فكر كرده ايم و ايجاد شغل براى جوانان 
و  دانسته ايم  اجتماعى  مشكالت  و  فساد  با  مقابله  راه  بهترين  را 
فرهتگ سازى در مصرف كاالى داخلى را سرلوحه كار خودمان 
قرار داديم و معتقديم خريد كاالى ايرانى يعنى ايجاد شغل براى 
فرزاندان نوعى اين مرز و بوم و دائم هم مى گوييم اين توليد ملى 
با خريد يك محصول، اشتغال فرزندانتان را تضمين مى كند ولى 
تحقق اين شعار در حيطه ما نيست و عزم ملى و حمايت دولت 

و حاكميت را نياز دارد.
يعنى ما در حد خودمان داريم فرهنگ سازى مى كنيم كه توليد مال 
شما و جوان هاى شماست. به نظر من دولت در اين زمينه بايد 
وارد عمل شود و خيلى هم پيشنهاد داديم كه مردم متقاعد بشوند 
متاسفانه  حاال  تا  ولى  كنند.  استفاده  داخلى  توليدات  از  بايد  كه 
كمرنگ بوده و تا حاال اطالع رسانى ها به گونه اى بوده كه حالت 
ندارند.  ايرانى  كاالى  كيفيت  به  اعتقاد  مردم  و  داشته  تبليغات 
متاسفانه بسيارى از مردم ما دوست دارند كاالى خارجى بخرند، 
ملى  توليد  كاالى  توليدكننده  يك  عنوان  به  صورت  هر  در  ما 
در داخل اين مملكت هستيم. حتى وجدانا دو سه سال بعد هم 
كاالى ما را بياورند و بگويند اين محصول ايراد دارد، كارشناسى 
شسته  بد  آن را  حتى  و  باشد  مصرف كننده  از  ايراد  اگر  مى شود. 
باشد، كارشناسان متقاعدش مى كنند و بعد حتما به مراجعه كننده 
يك كاالى نو مى دهيم كه با يك خاطره خوب از شركت برود. 
ولى خب جنس چينى و اينها در جامعه كه با انواع اقسام رسمى 
و غيررسمى وارد مملكت مى شود، هيچ نوع ضمانتى ندارد. وقتى 

شما از فروشگاه خريديد و بيرون آمديد، ديگر جوابگو نيستند.
همكارى  حاال  تا  مردم  البته  كه  مى كنم  فكر  من  حال  هر  به 
كردند و بقاى ما مديون مصرف كننده ها است. ولى به هر حال 
به  و  بكند  اساسى  اقدامات  كه دولت  داريم  انتظار  زمينه  اين  در 

خصوص در مورد قاچاق كه شما مى دانيد االن موضوع روز است 
و دارد بيداد مى كند. نه تنها در نساجى، بلكه در همه صنايع. ولى 
آسيب پذيرى نساجى متاسفانه خيلى باالست و به عنوان مختلف، 
مسافر، كوله بر و از بنادر خاص و... و رسمى با تعرفه هاى مختلف 

وارد مملكت مى شود و توليد داخلى را تحت شعاع قرار مى دهد.
 

برنامه شركت اليكو براى سال 95 و 96 چيست؟
با توجه به اينكه در تحريم بوديم و نتوانستيم ماشين آالت بياوريم، 
ساختمان  كار  اين  براى  كرديم.  بازسازى  را  توليدمان  خطوط 
بازار  در  بقاى  كه  مى دانيم  چون  شديم  آماده  كامال  و  ساختيم 
مجهز شدن به دانش و تكنولوژى روز است و اگر نتوانيم خودمان 
را به روز نگه داريم بايد با توليد خداحافظى كنيم. ما در شرايط 
سخت تحريم هاى ظالمانه عليه ايران با سخت كوشى خودمان 
را و بازارمان را حفظ  و گسترش داديم و با روش هاى مختلف 
تحريم ها را دور زديم و خودمان را تجهيز كرديم ولى متاسفانه 
در حال حاضر نزديك به 7-8 ماه است كه گرفتار تحريم داخلى 
هستيم، مثال ما االن 25 سال است كه در صنف چاپ هستيم و 
چاپ و تكميل را خودمان انجام مى دهيم و همه قوانين و فوت 
روى  چاپ  كلمه  چون  متاسفانه  ولى  مى دانيم  را  كار  اين  فن  و 
ماشين آالت جديدى است كه خريد كرده ايم (همان ماشين آالتى 
وزارت  به  را  ما  خريديم)  بين المللى  تحريم هاى  زدن  دور  با  كه 

ارشاد سوق دادند مى گويند مدير فنى تان بيايد و آموزش ببيند. 
هيات مديره بايد بيايد عدم سوء پيشينه بگيرد، من كه 53 سال 
است به عنوان توليدكننده ملى همه زندگى خود را براى اشتغال 
و...  ماليات  پرداخت  با  و  كرده ام  هزينه  مملكت  و توليد  مملكت 
پرونده  تشكيل  مجدد  بايد  كردم  كمك  مملكت ام  پيشرفت  به 
بدهم و كارى را كه 25 سال است انجام مى دهم مجدد آموزش 
ببينم. شما االن توليد داخل را به اين شكل كنترل مى كنيد كه 
مثال ما عكس باربى چاپ نكنيم. اين واردات رسمى و غيررسمى 
پاكستان  و  بنگالدش  تركيه،  چين،  مى كنيد؟  كنترل  چطورى  را 
آنها  براى  و  مى كنند  چاپ  مى خواهند  كه  چه  هر  اينها  همه  و 
محدوديت نيست، تجار ما هم هرچه دلشان مى خواهد مى  آورند، 
و هيچ كنترلى بر آن نيست. طبيعتا موقعى كه من محدود مى شوم 
و نمى توانم ماشين را بياورم اين كاال از كشورهاى ديگر مى آيد و 
هيچ كنترلى هم روى آن نيست. به هر حال مشكالت اينجورى 
داريم ولى مصمم هستيم كه ماشين آالت جديد بياوريم؛ خطوط را 
بازسازى، تكميل و به روزش مى كنيم كه بتوانيم انشاء اهللا صادرات 
را دوباره شروع كنيم. االن با افغانستان يك قراردادى بستيم و 
ازبك  به  آنجا  از  و  مى شود،  تاسيس  آنجا  اليكو  شعبه  زودى  به 
و  عراق  به  كنيم.  صادر  جنس  كه  داريم  تصميم  تاجيكستان  و 

آذربايجان هم صادرات داريم.

اليکــو ، بازسازی توان توليد ، خيز دوباره برای صادرات

به  تكس  الماس  نساجى  شركت  مديرفروش  خازنى  مسعود 
نگرانى هاى  ترين  بزرگ  از  يكى  مى گويد:  امروز  فرصت 
توليدكنندگان و صاحبان سرمايه در استان يزد بحث واردات 
كه  صورتى  به  است  چينى  كيفيت  بى  محصوالت  رويه  بى 
براساس مطالعات ميدانى و تحقيقاتى كه صورت گرفته است، 
روزانه چيزى نزديك به 10 كانتينر از پارچه هاى رومبلى چين 
با استفاده از شيوه هاى مختلف و دورزدن قانون توسط افراد 
مى دانيم  كه  درحالى  مى شود  وارد  كشور  داخل  به  سودجو 
از  بيش  حتى  كه  باالست  آنقدر  كشور  در  توليد  توانمندى 
نياز داخلى كشورمان محصول داريم به همين دليل دور از 
ذهن نيست اگر بگوييم اكنون واردات بى رويه و قاچاق كمر 
الماس  نساجى  شركت  فروش  مدير  است.  شكسته  را  توليد 
تكس مى گويد: اظهارنامه هاى گمركى غيرواقعى، كارت هاى 
از  محصوالت  قاچاق  همچنين  و  مصرف  بار  يك  بازرگانى 
مواردى هستند كه واردكنندگان براى واردكردن محصوالت 
از  يك  هيچ  متاسفانه  و  مى كنند  استفاده  آنها  از  يادشده 
مسئوالن به حجم سرمايه گذارى انجام شده در اين استان 
استان  اين  توليدكنندگان  كه  درحالى  كنند  نمى  توجهى 
حداقل براى هر دستگاه خود 300ميليون تومان هزينه كرده 

و تعداد نفراتى هم از آن بهره مى برند.

تلفات سنگين، حاصل ورود غيرقانونى چينى ها
وى با اشاره به تعطيلى كارخانه هاى نساجى در اين منطقه 
يكى پس از ديگرى به دليل واردات بى رويه و غيرقانونى 
به  نيازمند  توليدى  دستگاه  هر  نياز  براساس  مى افزايد: 
حجم  مى بينيم  نهايت  در  و  است  پرسنل  نفر  سه  كارگيرى 
قابل توجهى از كارگران متخصص در منطقه فعاليت مى كنند 
اما به دليل مشكالتى كه به آنها اشاره شد اكنون كارخانجات 
مهم  بنابراين  مى شوند.  تعطيل  ديگرى  از  بعد  يكى  توليدى 
ترين اقدام فعلى ممانعت از ادامه دار شدن اين روند منفى 
در فضاى كسب وكار اين استان و به طور كلى ايران است. 

توجه  با  بافت  دستگاه  هر  امروز  مى كند:  تصريح  خازنى 
متر  2هزار  حداكثر  توليد  توانايى  موردنظر  پارچه  تراكم  به 
پارچه با كيفيت رومبلى را دارد كه در صورت حمايت نشدن 
نخستين  كه  مى دهد  واردات  به  را  جايش  ميزان  اين  توليد، 
نتيجه اش خروج ارز از كشورمان است و اين مسئله نقض 
آشكار پيام هاى حاصله از اقتصاد مقاومتى است. درحالى كه 
ميزان  اين  باشيم  داشته  صحيحى  ريزى  برنامه  بتوانيم  اگر 
شده  صادر  30درصد  تقريبا  افزوده  ارزش  با  مى تواند  توليد 
بازار  اكنون  هم  كند.  فراهم  هم  را  آورى  ارز  زمينه هاى  و 
پارچه هاى  خواهان  عراق  و  روسيه  عمان،  چون  كشورهايى 
باكيفيت ايرانى هستند، ولى نبايد فراموش كنيم رقبايى چون 
تركيه و چين با استفاده از سياست هاى مشوق صادراتى سعى 

در حذف سهم بازار توليدات ايرانى در اين مناطق دارند. 
اين فعال صنفى در پايان با اشاره به فعاليت نزديك به سه 
دهه اى در حوزه توليدى اضافه مى كند: امروز سه دهه تجربه 
و فعاليت اقتصادى شركت هاى مشابه ما به مخاطره افتاده 
است. برخى كارگاه ها تعطيل شده اند و ساير كارگاه ها هم 
تنها با 30درصد ظرفيت خود توليد مى كنند، اما نبايد فراموش 
از  خارج  به  صنعت  اين  وابستگى  ميزان  كه  آنجا  از  كنيم 
نوعى  به  حمايت  صورت  در  است  20درصد  از  كمتر  ايران 
در راستاى اقتصاد مقاومتى گام برداشته ايم، چون مى توانيم 
و  كرده  فراهم  كشورمان  اقتصاد  براى  بااليى  افزوده  ارزش 
صادرات اين محصول را تا بازارهاى اروپا نيز گسترش دهيم.

هر روز ۱۰کانتينر؛ واردات غيرقانونی 
پارچه رومبلی به ايران

بيست و دومين نمايشگاه بين المللى ماشين آالت، مواد اوليه، 
منسوجات خانگى، ماشين هاى گلدوزى و محصوالت نساجى؛ 
نمايشگاه  هشتمين  و  پوشاك  بين المللى  نمايشگاه  چهارمين 
بين المللى كف پوش ها، موكت، فرش ماشينى و صنايع وابسته 
روزهاى 13 تا 16 شهريور به صورت همزمان در محل دائمى 

نمايشگاه هاى بين المللى تهران برگزار مى شود. 
در ادامه، ويژگى هاى اين سه نمايشگاه به اختصار اشاره شده 

است:

نمايشگاه نساجى
  وسعت: 25 هزار مترمربع

 سالن ها: مجموعه سالن هاى غربى و فضاى باز نمايشگاه
 شركت كنندگان: 140 شركت داخلى و 200 شركت خارجى از 
كشورهاى، فرانسه، اتريش، بلژيك، انگلستان، تايلند، كره جنوبى، 
اسپانيا، ايتاليا، تركيه، ژاپن، هندوستان، پاكستان، چين، تايوان و آلمان

در  پاويون  به صورت  تركيه  و  چين  هندوستان،  كشورهاى   
نمايشگاه حضور خواهند داشت.

 برگزارى 15 كارگاه علمى و دو همايش تخصصى با حضور 
متخصصين نساجى

نمايشگاه پوشاك
 وسعت: 3 هزار و 460 مترمربع 

38B  :سالن 
 شركت كنندگان: 38 شركت داخلى طبق فهرست اعالمى از 

سوى برگزاركننده

نمايشگاه فرش ماشينى
 25a -27-13/12-11/10-9/8-7-6 :سالن  

 شركت كنندگان: 132 شركت داخلى و 5 شركت خارجى از 
كشورهاى تركيه، چين و تايوان
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نخست  دارد.  ويژگى  چند  نساجى،  بحث  در  مقاومتى  اقتصاد 
آنكه توجه آن به توليد داخل است و توليدات با ارزش افزوده 
عالوه بر اينكه از توليدكننده حمايت مى كند از مصرف كننده 
هم حمايت مى كند. كاالهايى كه مورد حمايت قرار مى گيرد، 
امكان  هم  و  باشد  داشته  را  داخل  در  توليد  امكان  هم  بايد 
اشتغال  ايجاد  بتوانند  كه  باشند  كاالهايى  بايد  يعنى  صادرات. 

كرده و براى كشور مفيد باشند.
كه  است  اولويت هايى  رديف  در  نساجى  صنايع  من  نظر  از 
طريق  از  اوال  شود.  واقع  موثر  مقاومتى  اقتصاد  در  مى تواند 
بخش هاى  در  بخواهيم  اگر  كه  داخلى  نيازمندى هاى  تامين 
را  مان  داخلى  توليدات  داريم  نياز  كنيم،  اقدام  هم  فرهنگى 
تقويت كنيم؛ كاالهايى كه مى تواند با ارزش افزوده بسيار توليد 
شود. به عنوان مثال مى توانيم از يك كيلو الياف با 2 يا 5/ 2 
دالر، پوشاك هاى 60-50 دالرى با برندهاى خوب توليد كنيم، 

ضمن اينكه توان صادرات هم داريم.
شناسايى  كنيد،  نگاه  نساجى  صنعت  جهانى  گردش  به  اگر 
از  خوددارى  دار،  مزيت  زنجيره هاى  و  فعاليت ها  بر  تمركز  و 
خريدهاى خارجى و ... ، مواردى است كه مى توانيم در صنعت 

نساجى داخلى بر آنها تاكيد كنيم. 
سال 2014،  در  صادرات  دالر  ميليارد  با 797  نساجى  صنايع 
6/5 درصد از صادرات كاالهاى صنعتى دنيا و 2/ 4 درصد از 
كل محصوالت صادراتى جهان را شامل مى شود؛ يعنى ما با 
چنين پتانسيلى روبه رو هستيم. صنعت نساجى ايران هم حدود 

يك ميليارد دالر صادرات دارد. 
بنابراين از جمله صنايعى است كه مى تواند در اقتصاد مقاومتى 
براى  الزم  اقدامات  آنكه  بر  مشروط  باشد،  داشته  بسيار  سهم 
كه  مى دهد  نشان  بررسى ها  گيرد.  انجام  صنعت  اين  توسعه 
كشورهاى  تمام شده  قيمت  به  نسبت  ما  تمام شده  قيمت 
مثل  كشورهايى  ما  رقيبان  است.  باالتر  مقدار  يك  رقيبمان 
بسيار  حجم  كه  اند  پاكستان  و  هندوستان  بنگالدش،  تركيه، 

انبوهى را توليد مى كنند. 
بنابراين ما بايد چند كار مهم انجام دهيم؛ يكى اينكه كمك 
به  نيز  شده  تمام  قيمت  بيايد.  پايين  شده  تمام  قيمت  كنيم 
بررسى هايى  با  مثال،  عنوان  به  دارد.  بستگى  مختلفى  عوامل 
تامين  با  رابطه  در  كه  درصدهايى  دريافتيم  داديم،  انجام  كه 

اجتماعى مى پردازيم از كشورهاى رقيب باالتر است. 
ماليات بر ارزش افزوده را نيزعمال صنعت نساجى مى پردازد. 
با  هم  صنعت  اين  است،  درصد   9 افزوده  ارزش  بر  ماليات 
قاچاق رو به رو است، قاچاقى كه اصال ماليات بر ارزش افزوده 
دارد.  نقش  شده  تمام  قيمت  در  عوامل  اين  همه  نمى پردازد. 
به اعتقاد من، در ارتباط با بحث اقتصاد مقاومتى مى توانيم از 
پتانسيل هاى صنعت نساجى به خوبى استفاده كنيم مشروط به 
برطرف شدن اين موارد: بايد فضاى توليدمان را رقابتى كنيم.  
به  بايد  باشد.همچنين  رقابتى  بايد  توليد  زمينه  بايد  بنابراين 
مقوله مد و طراحى و نوسازى و بازسازى صنايع نساجى بسيار 
توجه كنيم. اگر به اين مسائل رسيدگى شود مى توانيم سهم 
سودمند  بسيار  هم  اشتغالزايى  در  و  داشته  جهان  در  عمده اى 
سرمايه  واحد  در  كه  مى دهد  نشان  اطالعات  و  آمار  باشيم. 
به  نسبت  مى كند  ايجاد  نساجى  صنعت  كه  اشتغالى  گذارى، 
ساير صنايع بسيار بيشتر است، به خصوص در قسمت پوشاك 

مى تواند بسيار موثر و كارساز باشد.

افزايش توليد و واردات پنبه
در صنعت نساجى پنبه نقش اساسى و حياتى دارد. امروز در دنيا 
لباس هايى كه با الياف طبيعى، پنبه اى و امثال اينها توليد شده 
باشند،  نسبت به كاالهايى كه با الياف مصنوعى توليد مى شوند، 

ارزش افزوده بيشترى دارند.
اگر بخواهيد در بحث صادرات به كشورهاى اروپايى كار كنيد 
بايد به سمت الياف هاى طبيعى برويد. اين در حالى است كه در 

ايران براى تامين مواد اوليه پنبه مان مشكل داريم. 
مختلف  سال هاى  در  پنبه  بخش  از  كه  حمايت هايى  تمام  با 
انجام شده، آمار توليد داخلى اين محصول كاهش پيدا كرده و 
نياز است كه اين موضوع از زواياى مختلف بررسى و تحقيق 

شود.
شود؛  صرفه دار  كشاورز  براى  بايد  پنبه  توليد  مى آيد  نظر  به 
اگر  مى گفتند  آنها  مى گفتند.  نساجى ها  سالها  كه  مطلبى 
مى خواهيم از كشت پنبه حمايت كنيم بايد به اين سمت برويم 

كه به كشاورز يارانه پرداخت شود. 
كاهش  بايد  پنبه  واردات  در  موجود  محدوديت هاى  طرفى  از 
ببريم  مصنوعى باال  به صورت  را  يابد. اگر بخواهيم قيمت ها 
فقط باعث خواهد شد توليد پنبه داخلى افزايش نيابد. به اين 
ترتيب صنايع نساجى هم به طرف كاالهايى خواهند رفت كه 
ارزش افزوده شان كمتر باشد و امكان صادرات را هم از آنها 
بگيرد. بر همين اساس در حال انجام مذاكراتى با همكارانمان 

در وزارت جهاد و كشاورزى راجع به اين قضيه هستيم. 
افزايش  به  منجر  است  انجام  حال  در  كه  اقداماتى  اميدوارم 
توليد پنبه در داخل كشور شده و سهولت بيشترى در واردات 
جمله  از  ديگر  كشورهاى  از  بسيارى  مثل  كند؛  ايجاد  پنبه 
چين، آمريكا و تركيه كه كه ساالنه ميليون ها تن پنبه توليد و 

صادرات و واردات آنها نيز بسيار سهل تر از ما انجام مى شود.

برنامه هاى پيش روى صنعت نساجى
برنامه هاى صنايع نساجى براى سال جارى و سال آينده شامل 
برنامه هايى است كه عمدتا در سطح كالن ديده شده و تنها 
ممكن است در جزئيات تغييراتى داشته باشند، اما بيشتر از 95 
درصد آنها اجرايى خواهد شد. اين برنامه ها ابتدا شامل توسعه 
افزوده  ارزش  داراى  كه  است  قسمت هايى  در  نساجى  صنعت 
پوشاك  بخش  روى  شدت  به  ما  گذارى  اولويت  است.  بيشتر 
است و اگر توجه كنيد، كارگروه پوشاك داريم. افزايش صادرات 
و مبارزه با قاچاق كاال برنامه ديگر ماست. همچنين نوسازى 
بهره  افزايش  و  كالن  سطح  در  موجود  واحدهاى  بازساى  و 
ورى را در برنامه هاى آتى در نظر گرفته ايم. اينها برنامه هاى 
مى شود .  انجام  خصوصى  بخش  كمك  با  كه  است  وزارتخانه 
رسمى  واردات  به  غيررسمى  واردات  هدايت  اين،  بر  عالوه 
شامل ثبت برندها و كاهش تعرفه ها از ديگر برنامه هاى ماست. 
همچنين مى خواهيم براى نشان دادن توليدات صنايع نساجى 
عموم،  به  نساجى  صنعت  توانمندى هاى  معرفى  و  كشور 
گام هاى  بتوانيم  تا  دهيم  انجام  وسيعى  تبليغاتى  فعاليت هاى 
كشور  پرسابقه  صنعت  اين  پيشرفت  و  رشد  براى  موثرترى 

برداريم.

گلنار نصرالهى- مشاور معاون وزير صنعت، معدن و تجارت
نساجى، ظرفيت فراوانى براى توليد و اشتغال دارد
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