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آلمان صدرنشین لیگ 
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پول مردم باید وارد چرخه 
اقتصادی کشور گردد.

اطمینان باال در فروش محصول 
با خالقیت در تولید و برندسازی

با محصوالت و رویکرد جدید 
در این رویداد حاضر شده ایم

 توضیحی در رابطه با مطلب
»پروسه آماده سازی 
نخ فرش اکریلیک و 

اهمیت آن در کیفیت 
فرش ماشینی«

به قلم مهندس علی سعیدی 
که در صفحه 23 خبرنامه 

شماره اول نمایشگاه امسال 
منتشر شد.

در ادامه بخش هایی که ایراد داشت 
با مشخص شدن پاراگراف و ستون 

قرارگرفته شده در متن مقاله به 
طور صحیح نوشته خواهد شد.

پاراگــراف دوم ســتون اول: »زمانــی 
ــاف  ــان الی ــل اصفه ــی اکری ــرکت پل ش
در  امــا  می کــرد  تولیــد  اکرلیــک 
ــق  ــی از طری ــاف واردات ــا الی ــاس ب قی
کشــورهای تایــوان، چین،کــره، هنــد و 
... کیفیــت باالتــری داشــت هرچنــد که 
الیــاف وارداتــی هــم خالــی از مشــکالت 
نبودنــد. نــخ فرشــی کــه امــروز در 
ــد مــی شــود در ســال های  ــران تولی ای
ــه  ــری نســبت ب ــت باالت گذشــته کیفی
امــروز  داشــته اســت و نســبت بــه 
الیــاف وارداتــی ایــن روزهــا در بســیار 
اســت.« رقابــت  قابــل  از مــوارد  ی 

ــندگی  ــش »ریس ــتون دوم، بخ س
ــخ فــرش اکریلیــک« پاراگــراف  ن
ســوم: »بعــد از قســمت حالجــی 
کــه  داریــم  را  کاردینــگ  مرحلــه 
وظیفــه ایــن دســتگاه بــاز کــردن 
الیــاف، مــوازی و مخلــوط کــردن الیاف 
ــاف  و جــدا کــردن ناخالصــی هــای الی
توســط خارهــای فلــزی ریــز و درشــت 
روی غلطــک هــای تعبیــه شــده در 
ــورت  ــه ص ــد مرحل ــی چن ــین ط ماش
ــم  ــاف از ه ــت الی ــرد و در نهای می گی
بــاز شــده بــه صــورت منظــم و مرتــب 
ــد  ــرار می گیرن ــر ق ــم دیگ ــار ه در کن
ــی شــوند  ــه م ــک فیتل ــه ی ــل ب و تبدی
وزن فیتیلــه تولیــد شــده بیــن 20 
ــد.« ــر می باش ــر مت ــرم در ه ــا 30 گ ت

پاراگــراف  چهــارم  ســتون 
تولیــد  از  »بســیاری  چهــارم: 
ــه  ــینی ک ــای ماش ــرش ه ــدگان ف کنن
فــرش بــا تراکــم بــاال تولیــد می کننــد 
نمــره نــخ هــای واقعــی کــه بایــد 
اســتفاده کننــد اســتفاده نمی کننــد 
بــه طــور مثــال بایــد از نمــره نــخ 
ــره  ــا از نم ــود ام ــتفاده ش 38 و 40 اس
اســتفاده می کننــد و  نــخ 36 و 38 
ایــن ماجــرا مشــکل ســاز اســت.«

در دومیــن پاراگــراف ســتون آخر 
نیــز نمــره نــخ شــماره پنــج بــه اشــتباه 
در میــان نمــره نخ هــا وارد شــده اســت.

ــلما  ــه: »مس ــر مقال ــراف آخ پاراگ
نــخ اکرلیکــی کــه 75 تــا 85 درصــد از 
ــد  ــکیل می ده ــرش را تش ــک ف وزن ی
ــم و  ــت، تراک ــد ظراف ــه نتوان ــی ک زمان
کیفیــت واقعــی را داشــته باشــد فــرش 
بــا کیفیــت خروجــی آن نخواهــد بود.«

گزارشی کامل از نهمین دوره نمایشگاه فرش ماشینی 
همراه با گفت وگوی کامل با آقای داوود کاشفی مجری 

برگزارکننده نمایشگاه:

صادرات، محور اصلی نمایشگاه امسال 
کف پوش، موکت و فرش ماشینی 

خالصه خبر:
نهمیــن نمایشــگاه بین المللــی انــواع کف پــوش، موکــت و فــرش 
ماشــینی و صنایــع وابســته بــا وجــود افت فضــای نمایشــگاهی بــار دیگر 
ــی صنعــت فــرش ماشــینی و بخش هــای وابســته  مــورد اســتقبال اهال
ــدگان  ــدگان، تولید کنن ــان و وارد کنن ــار، بازرگان ــه تج ــه آن از جمل ب
ــی  ــکات منف ــی از ن ــت. یک ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــرکت های خدمات و ش
ــانه  ــی رس ــه اهال ــب ب ــای مناس ــاص فض ــدم اختصص ــداد ع ــن روی ای
اســت کــه بــه صــورت تخصصــی در حــوزه نســاجی فعالیــت می کننــد.

نهمیــن نمایشــگاه بین المللــی انــواع کف پــوش، موکــت و فــرش 
ماشــینی و صنایــع وابســته بــا وجــود افت فضــای نمایشــگاهی بــار دیگر 
ــی صنعــت فــرش ماشــینی و بخش هــای وابســته  مــورد اســتقبال اهال
ــدگان و  ــدگان، تولید کنن ــان و وارد کنن ــار، بازرگان ــه تج ــه آن از جمل ب

ــی  ــه به خوب ــدادی ک ــت. روی ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــرکت های خدمات ش
جــای خــود را یافتــه و عــالوه بــر مخاطبــان خــاص، توانســته مخاطبــان 
ــه فضــای نمایشــگاه  ــاز ب ــد ملزومــات مــورد نی ــرای خری عــام را هــم ب
ــواع  ــی ان ــگاه بین الملل ــن نمایش ــری نهمی ــفی، مج ــاورد. داود کاش بی
کف پــوش، موکــت و فــرش ماشــینی و صنایــع وابســته متولــی اصلــی 
برگــزاری دوره هــای پیشــین ایــن نمایشــگاه بــوده و همــواره نمایشــگاه 
را بــا مدیریــت اصولــی بــه ســوی رشــد و پویایــی هدایــت کــرده اســت.

ــر  ــون خب ــگاهی تاکن ــای نمایش ــت فض ــد از ظرفی ــل 95 درص از تکمی
ــا  ــن دوره ب ــگاه ای ــه در نمایش ــت ک ــی اس ــن در حال ــت: ای داد و گف
ــا  ــزاری نمایشــگاهی ب ــم و برگ ــت فضــای نمایشــگاهی مواجــه بودی اف
ــگی  ــان همیش ــی از همراه ــم بخش ــاب ه ــهر آفت ــابه در ش ــوان مش عن
ــگاه  ــزاری نمایش ــی در برگ ــل بی برنامگی های ــه دلی ــت. ب ــا گرف را از م
ــاب،  ــهر آفت ــگاهی ش ــایت نمایش ــم در س ــیار ک ــی بس ــه زمان ــا فاصل ب
برخــی از مشــارکت کنندگان خارجــی خــود را کــه در دوره هــای 
گذشــته نمایشــگاه حضــور مســتمر و دائمــی داشــتند از دســت دادیــم.

ــت  ــوش، موک ــف پ ــواع ک ــی ان ــگاه بین الملل ــن نمایش ــری نهمی مج
ایــن  شــکل گیری  دربــاره  وابســته  صنایــع  و  ماشــینی  فــرش  و 
ــرش  ــی ف ــگاه تخصص ــزاری نمایش ــه برگ ــده اولی ــت: ای ــگاه گف نمایش
ماشــینی متعلــق بــه شــرکت اوراســیا نویــد بــوده و شــرکت مــا 
تــا   1388 ســال  از  آن  پیشــین  دوره  هشــت  برگــزاری  مجــری 
امــروز بــوده اســت لــذا الزم اســت ســایت داران نمایشــگاهی بــه 
ــد. ــت کنن ــوص دق ــن خص ــف در ای ــوق مول ــف و حق ــق تالی ــث ح بح
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مصاحبه

آلمان صدرنشین لیگ 
ماشین آالت  نساجي ایران

 
مقدمه  

خارجــي  شــرکت هاي  اســتقبال  امســال  نمایشــگاه  در 
ماشــین ســاز نســاجي بــه ویــژه آلمــان، ایتالیــا، هنــد، 
ــت و  ــوده اس ــوب ب ــیار خ ــگاه بس ــن از نمایش ــه و چی ترکی
ــگاه  ــده در نمایش ــزي ش ــه ری ــه اي و برنام ــورت حرف ــه ص ب
ــه  ــا ب ــگاه تنه ــالن نمایش ــن س ــد و چندی ــه ان ــور یافت حض
ــور  ــن حض ــت، ای ــده اس ــاص داده ش ــورها اختص ــن کش ای
قدرتمنــد را مــي تــوان نشــاني از تغییــرات أساســي در 
ــن  ــران دانســت. انجم ــازار ای ــه ب ــا ب ــگاه خارجــي ه ــه ن زاوی
 VDMA ــام اختصــاري ــا ن ماشــین ســازان نســاجي آلمــان ب
ــاف و  ــد الی ــاجي از تولی ــین آالت نس ــیعي از ماش ــف وس طی
ریســندگي گرفتــه تــا بافندگــي و تکمیــل را ارایــه مــي دهــد.

در حاشــیه روز دوم بیســت و ســومین نمایشــگاه ماشــین 
االت نســاجي و محصــوالت نســاجي و نهمیــن دوره نمایشــگاه 
فــرش ماشــیني ، موکــت وکفپــوش تهــران بــه ســراغ بوریــس 
ــگاه  ــي و نمایش ــر بازاریاب ــف )boris abadjieff( مدی اباجی
هــاي انجمــن ماشــین ســازان نســاجي آلمــان رفتیــم. 
ــد:  ــي خوانی ــر م ــا ایشــان را در زی ــا ب ــي م گفتگــوي خواندن

 
e  لطفــا در مــورد حضور پاویون نســاجي آلمان در بیســت 

و ســومین نمایشــگاه ماشین االت نســاجي و محصوالت 
ــیني،  ــرش ماش ــگاه ف ــن دوره نمایش ــاجي و نهمی نس
ــد.  ــح دهی ــتر توضی ــران بیش ــوش ته ــت و کفپ موک
ــران  ــي در ای ــین آالت آلمان ــم ماش ــه مي دانی ــور ک  همانط
بــاال  دقــت  و  کیفیــت  دوام،  ماننــد  هایــي  ویژگــي  بــا 
ــراي  ــت ب ــه درخواس ــن همیش ــوند، بنابرای ــي ش ــناخته م ش
ــط  ــي رواب ماشــین آالت نســاجي آلمــان وجــود دارد، از طرف
اقتصــادي ایــران و آلمــان از ســالهاي دورتــر در ســطح 
ــم  ــا وجــود تحری ــه ب ــد ک ــرار داشــته اســت، هرچن ــي ق خوب
هــاي اقتصــادي در ســالهاي گذشــته ایــن ســطح از تجــارت 
ــا  ــي ب ــاي آلمان ــرکت ه ــیاري از ش ــا بس ــت ام ــش یاف کاه

همــکاري شــرکا و نماینــدگان تجــاري خــود در ایــران 
ــد.  ــط را حفــظ کنن ــن رواب ــي ای ــا إیجــاد راه های توانســتند ب

ایــن بــراي اولیــن بار اســت کــه وزارت انــرژي و اقتصــاد آلمان 
بــا کمــک انجمــن صنایــع نمایشــگاه هــاي تجــاري آلمــان این 
حضــور را ســازماندهي و برنامــه ریــزي کــرده  اســت، حضــور 
شــرکت هــا ماشــین ســاز آلمانــي در ایــن نمایشــگاه در فضایي 
ــا حضــور 26 شــرکت ماشــین  ــع و ب ــر مرب ــر 300 مت ــغ ب بال
ســاز انجــام شــده اســت امــا قطعــا تعــداد دقیــق شــرکت هــا 
ــم  ــن رق ــر از ای ــیار باالت ــداد بس ــن روی ــر در ای ــي حاض آلمان
اســت چــرا کــه بســیاري از آنهــا بــه طــور مســتقیم و از طریق 
ــتند.  ــذار هس ــه گ ــران غرف ــود در ای ــاري خ ــدگان تج نماین

e  ــا همــكاري ــد شــما ب ــه اشــاره کردی همانطــور ک
ــن  ــان در ای ــاري آلم ــاي تج ــگاه ه ــن نمایش انجم
ــان  ــه آلم ــي ک ــدید،از آنجای ــر ش ــداد حاض روی
برگــزاري  در  قدرتمنــد  کشــورهاي  از  یكــي 
رویدادهــاي نمایشــگاهي اســت ایــن نمایشــگاه را 
از نظــر ســطح برگــزاري و امكانــات و زیــر ســاخت 

ــد؟  ــي کنی ــي م ــور ارزیاب ــود چط ــاي موج ه
ــگاه  ــزاري نمایش ــطح برگ ــي س ــور کل ــه ط ــن ب ــر م ــه نظ ب
ســاختهاي  زیــر  و  امکانــات  و  اســت  کننــده  راضــي 
ــت.  ــوب اس ــدادي خ ــن روی ــزاري چنی ــراي برگ ــود ب موج

ــي  ــفر م ــران س ــه ای ــن ب ــه م ــت ک ــار اس ــومین ب ــن س ای
ــال  ــدود دو س ــه ح ــي ک ــمینار بســیار خوب ــد ازس ــم و بع کن
ــاالن نســاجي  ــادي از فع ــداد بســیار زی ــا حضــور تع ــش ب پی
ــن دومیــن حضــور خــوب شــرکت  ــم. ای ــزار کردی ــران برگ ای
ــه صــورت ســازماندهي شــده مــي  ــران ب ــي در ای هــاي آلمان
باشد،پتانســیل هــاي موجــود در ایــران شــرکتهاي عضــو 
انجمــن را بــه حضــور در نمایشــگاه ترغیــب مــي کنــد. 

 
e  آیــا ایــن حضــور قدرتمنــد شــرکت هــاي خارجــي

ــد در  ــي توان ــام م ــد از برج ــژه بع ــه وی ــران ب در ای
ســالهاي آینــده نیــز ادامــه داشــته باشــد؟

ببینیــد جــواب بــه ایــن ســوال بســیار ســخت اســت، همانطور 
کــه مــي دانیــد برداشــته شــدن تحریــم هــا بــه معنــي از بیــن 
ــا برداشــته شــدن  ــا نیســت قطع ــت ه ــه محدودی ــن هم رفت
تحریــم هــا شــرایط را راحــت تــر کــرده و بــه همیــن دلیــل 
ــکل  ــه ش ــز ب ــه چی ــوز هم ــا هن ــتیم ام ــا هس ــا اینج ــم م ه
ــم  ــه مه ــي بازنگشــته اســت، نکت ــادي  روال مرســوم جهان ع

ــا  ــارت ب ــم تج ــي دانی ــا م ــه م ــت ک ــن اس ای
ــام اســت.  ــل انج ــن نیســت و قاب ــران غیرممک ای

e  ــد ــران مــي توان ــا ای ــه نظــر شــما آی ب
ــرمایه  ــراي س ــدي ب ــل جدی ــه مح ب
گــزاري هــا در صنعــت نســاجي و 
ــل شــود؟  ــه تبدی فــرش در خــاور میان
ــه  ــده ب ــد در آین ــي توان ــران م ــا ای آی
ــل  ــه تبدی ــل ترکی ــي مث ــازار مهم ب

ــود؟  ش
پاســخ دقیــق  بــه ایــن ســوال نیــز دشــوار اســت 
، قطعــا ترکیــه در صنعــت نســاجي راه درازي 
ــاك  ــاجي و پوش ــت نس ــوده وداراي صنع را پیم
ــت  ــه داراي مزی ــت، ترکی ــدي اس ــیار قدرتمن بس
ــادي اســت کــه یکــي از آنهــا نزدیکــي  هــاي زی
ــي از  ــه یک ــه همیش ــت، ترکی ــازار اروپاس ــه ب ب
بازارهــاي مهــم ماســت و ســرمایه گــذاري هــاي 

بســیار جــدي و قابــل توجهــي در ایــن کشــور انجــام میگیــرد 
ــي  ــاي بینالملل ــرك در بازاره ــاي ت ــرکت ه ــیاري از ش و بس
ــتند.  ــي هس ــران اصل ــرش از بازیگ ــاجي و ف ــوالت نس محص

ــه  ــا ن ــردارد ی ــدم ب ــن راه ق ــد در ای ــران میتوان ــا ای ــه آی اینک
ــاالن  ــرد فع ــر و عملک ــرز فک ــه ط ــادي ب ــیار زی ــد بس تاح
نســاجي در ایــران بــاز میگــردد. آمارهــا نشــان میدهــد ایــران 
ــا  ــق آماره ــد، طب ــته باش ــت را داش ــن قابلی ــد ای ــي توان م
شــرکت هــاي ماشــین ســاز نســاجي آلمانــي در شــش ماهــه 
ــادرات  ــران ص ــه ای ــورو ب ــون ی ــدود 27 میلی ــال 2017 ح س
داشــته انــد کــه از مبلــغ کل صــادرات در ســال 2016 بیشــتر 
ــم تاحــدي نشــاندهنده وجــود پتانســیل  ــن رق ــه ای اســت ک

ــت . ــاجي اس ــدات نس ــران در تولی ــرفت ای پیش

e  ــل ــورهایي مث ــورد ورود کش ــما در م ــر ش  نظ
ــین  ــت ماش ــه صنع ــد ب ــه و هن ــن ، ترکی چی

ــت؟ ــاجي چیس ــازي نس س
مســلما در دنیــاي امــروز در هــر بخشــي رقابــت وجــود دارد 
ــال  ــاجي. در ح ــین آالت نس ــاخت ماش ــت س ــه صنع از جمل
ــز  ــي نی حــال حاضــر حتــي بســیاري از شــرکت هــاي اروپای
در کشــورهاي نامبــرده تاسیســات تولیــد و یــا مونتاژقطعــات 
ــه  ــد کــه مــا ب ــدازي کــرده ان و دســتگاه هــاي خــود را راه ان
عنــوان انجمــن دخالتــي در ایــن موضــوع نمــي کنیــم و ایــن 

بــه سیاســت هــاي داخلــي هــر شــرکت مرتبــط مــي شــود، 
ــژه در  ــه وی ــر ب ــال حاض ــد در ح ــر کردی ــه ذک ــور ک همانط
چیــن ســاخت ماشــین االت نســاجي رونــق دارد کــه از طــرق 
ــات  ــوآوري و ابداع ــا ن ــز ب ــع نی ــي کاري و در بعضــي مواق کپ
ــین آالت  ــه ماش ــا آنچ ــتیم ام ــه هس ــي مواج ــوب مهندس خ
آلمانــي را خــاص و متمایــز مــي کنــد توجــه زیــاد بــه مصــرف 
انــرژي بســیار پاییــن، بهــره وري بــاال و کیفیــت و البتــه توجه 
ــاید ماشــین آالت  ــط زیســتي اســت. ش ــات محی ــه موضوع ب
ــي  ــا وقت ــه نظــر برســد  ام ــر ب ــران ت ــگاه اول گ ــي در ن آلمان
در بلنــد مــدت هزینــه هــاي صرفــه جویــي شــده ، کیفیــت 
و بهــره وري تولیــد را محاســبه کنیــم رقــم ســرمایه گــزاري 
اولیــه بســیار معقــول خواهــد بــود بــه همیــن دلیــل مــا امــروز 
در بــازار کشــورهاي صاحــب صنعــت نســاجي حضــور خوبــي 
داریــم کشــورهایي ماننــد چیــن، هنــد، آمریــکا ، ترکیــه و ... 

e  لطفا در پایان اگر نكته أي را براي اضافه شدن به این
مصاحبه الزم مي دانید ذکر کنید. 

ــت  ــر صنع ــه اگ ــت ک ــن اس ــن ای ــر م ــه نظ ــم ب ــه مه نکت
ــازار  ــاز ب ــن نی ــد تامی ــا بادی ــران تنه ــرش در ای ــاجي و ف نس
داخلــي حرکــت کنــد چنــدان موفــق نخواهــد بــود امــا اگــر 
عــالوه بــر بــازار داخلــي بــه فکــر ورود بــه بازارهــاي خارجــي 
و صــادرات کاالهــا بــه بیــرون از ایــران باشــند افــق روشــنتري 

ــود ــوان متصــور ب ــراي پیشــرفت وتوســعه مــي ت را ب
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وزیر صنعت در افتتاحیه بیست وسومین دوره 
نمایشگاه بین المللی ماشین آالت نساجی:

۱۵ میلیار دالر،سهم ایران از 
بازارجهانی 

ــومین  ــت و س ــاح بیس ــس از افتت ــریعتمداری پ ــد ش محم
ــه،  ــواد اولی ــاجی، م ــین آالت نس ــی ماش ــگاه بین الملل نمایش
منســوجات خانگــی، ماشــین های گلــدوزی و محصــوالت 
بین المللــی  نمایشــگاه های  دائمــی  محــل  در  نســاجی 
تهــران در گفت و گــو بــا خبرنــگاران، صنعــت نســاجی را 
یکــی از پرافتخارتریــن صنایــع کشــور دانســت و گفــت: 
نســاجی کشــور در گذشــته در کشــورهای  محصــوالت 
ــا نوســازی ســریع  ــد ب ــه بای ــا عرضــه می شــد ک ــر دنی معتب
ــه  ــم ک ــن صنعــت حرکــت کنی ــق مجــدد ای ــه ســمت رون ب
ــت. ــده اس ــاز ش ــه آغ ــن زمین ــز در ای ــی نی ــای خوب قدم ه

ــا کنتــرل واردات  ــی ب وی حمایــت از تولیــد کننــدگان داخل
ــدن و  ــت، مع ــای وزارت صنع ــن اولویت ه ــی از مهمتری را یک
تجــارت در ایــن زمینــه دانســت و افــزود: ورود کاالی قاچــاق 
ــازار داخلــی کشــور یکــی از مهمتریــن مشــکالت ایــن  ــه ب ب
صنعــت اســت کــه سیاســت دولــت کمک بــه نیروهای مســلح 
و نیروهــای کنتــرل کننــده مرزهــا بــرای جلوگیــری از ورود 
محصــوالت نســاجی و پوشــاك قاچــاق به داخل کشــور اســت.

شــریعتمداری بــا تأکیــد بــر ســاماندهی منافــذ قانونــی ورود 
کاال بــه داخــل، نیــز گفــت: میــزان ورود محصــوالت نســاجی 
بــه داخــل کشــور نیــز نبایــد مشــکلی بــرای تولیــد کننــدکان 

داخلــی بــه وجــود آورد.

ــی را  ــای جهان ــش در بازاره ــای نق ــی و ایف ــرون گرای وی ب
بــه عنــوان یــک اولویــت مهــم صنعــت نســاجی مطــرح کــرد 
ــت  ــی دارای ذوق و خالقی ــان ایران ــزود: طراح ــه اف و در ادام
ارزشــمند و تولیــد کننــدگان ایرانــی تالشــگر و دلســوز 
هســتند کــه برگــزاری نمایشــگاه هــا در کشــورهای خارجــی 

ــن حــوزه اســت. ــن کمــک در ای بهتری

ــر صنعــت، معــدن و تجــارت حجــم فــروش محصــوالت  وزی
نســاجی در دنیــا را بیــش از یــک هــزار و 250 میلیــارد دالر 
ــازار حــدود 15  ــن ب ــران از ای اعــالم کــرد و گفــت: ســهم ای

میلیــار دالر اســت کــه بایــد بــرای بیشــتر شــدن ایــن ســهم 
و ایجــاد اشــتغال پایــدار در ایــن حــوزه برنامــه ریــزی کنیــم 
و در همیــن راســتا امــروز یــک ســند همــکاری بــا ســازمان 
برنامــه و بودجــه، بانــک کشــاورزی و چهــار اســتاندار کشــور 
ــا محوریــت ســازمان صنایــع کوچــک  ــه صــورت پایلــوت ب ب
ــا  ــا ب ــه امضــا رســاندیم ت و شــهرك هــای صنعتــی کشــور ب
ــرایطی را  ــی ش ــه عموم ــق بودج ــهیالت از طری ــن تس تامی
ــه خصــوص در شــهرهای کوچــک  ــرای تولیــد کننــدگان ب ب
ــه  ــزار شــغل ب ــش از 7 ه ــن طــرح بی ــه ای ــم ک ــم آوری فراه
ــتانها  ــر اس ــد آورد و در دیگ ــود خواه ــورت مســتقیم بوج ص
نیــز پــس از موفقیــت طــرح پایلــوت توســعه پیــدا مــی کنــد.

مجموعــه  کــه  کــرد  تأکیــد  پایــان  در  شــریعتمداری 
زنجیــره  20 هــزار واحــد تولیــدی کشــور کــه حــدود  
یــک هــزار و500 واحــد آن بــزرگ و حــدود 18 هــزار 
نیــز  هســتند  تولیــدی  و  کوچــک  آن  واحــد   500 و 
بــود. خواهنــد  دولــت  جــدی  حمایــت  مــورد  حتمــا 

ــه،  منســوجات  ــواد اولی ــین آالت، م ــن نمایشــگاه ماش در ای
خانگــی، ماشــین هــای گلــدوزی و محصــوالت نســاجی 
آلمــان،  کشــور  از  خارجــی  شــرکت   200 حضــور  بــا 
ســوئیس،  اســپانیا،  ایتالیــا،  تاویــان،  چیــن،  ترکیــه، 
شــرکت   210 از  بیــش  و  جنوبــی  کــره  هندوســتان، 
ــوِژی  ــال تکنول ــای انتق ــه ه ــا زمین ــد ت ــی حضــور دارن داخل

و ســرمایه در صنعــت نســاجی ایــران را فراهــم کننــد.

ــه از  ــات مربوط ــع و خدم ــزات، صنای ــواع تجهی ــن ان همچنی
جمله ماشــین آالت نســاجی، قطعــات، چرخ خیاطی، ماشــین 
ــه  ــل پارچ ــی حام ــوجات خانگ ــواع منس ــدوزی، ان ــای گل ه
هــای رو مبلــی و پــرده ای، قطعــات وابســته، پارچه،پوشــاك، 
ــت. ــده اس ــته ش ــگاه گذاش ــه نمایش ــاف ب ــخ و الی ــواع ن ان

ــتادان  ــور اس ــا حض ــی ب ــی، تخصص ــزاری 8 کارگاه علم برگ
ــا حضــور متخصصــان  دانشــگاه ها و دو همایــش تخصصــی ب
و اســتادان دانشــگاه ها و همچنیــن برنامــه ریــزی بــرای 
ــی خارجــی؛ برخــی  ــت تجــاری و بازرگان ــد هیئ ــد چن بازدی
ــن  ــگاه بی ــومین نمایش ــت و س ــی بیس ــای جانب از برنامه ه

ــران اســت. ــت نســاجی ای ــی صنع الملل

در بیســت و ســومین نمایشــگاه بیــن المللــی نســاجی ایــران 
انــواع تجهیــزات، صنایــع و خدمــات مربوطــه از جمله:ماشــین 
آالت نســاجی، قطعــات، چــرخ خیاطــی، ماشــینهای گلــدوزی 
انــواع منســوجات خانگــی شــامل:  و دوخــت و بــرش، 
ــه و  ــی، ملحف ــرده ای، روتخت ــی وپ ــای رومبل ــو، پارچه ه پت
ــات  ــوازم و قطع ــرده و ل ــه، پ ــواب، ترم ــک خ ــی، تش روبالش
ــواع  ــواع نــخ، الیــاف، رنــگ و ان وابســته، پارچــه، پوشــاك، ان
مــواد اولیــه صنایــع نســاجی، مشــاوره و خدمــات مهندســی، 
منســوجات خانگــی از جملــه پتــو، پارچه رو مبلــی و پرده ای، 

روتختــی و قطعــات، ســرویس های آشــپزخانه، انــواع پوشــاك 
)زنانــه، مردانــه و بچگانــه( و انــواع پارچه هــای داخلــی جهــت 
تولیــد پوشــاك؛ عرضــه و بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت.

ــه  ــای کارخان ــا و توانمندیه ــتاورد ها، ظرفیت ه ــی دس معرف
هــا، شــرکت ها، نهاد هــا و ســازمان های داخلــی، توســعه 
ارائــه  صادراتــی،  جدیــد  بازارهــای  یافتــن  و  صــادرات 
کشــور،  نســاجی  صنعــت  توانمندیهــای  و  پتانســیل ها 
ــی  ــی، فن ــتاوردهای علم ــوالت و دس ــن تح ــش آخری نمای
ــم آوردن  ــوزه، فراه ــن ح ــی ای ــی و خارج ــی داخل و صنعت
ــه  ــای روز ب ــتر فناوریه ــال بیش ــرای انتق ــب ب ــتر مناس بس
ــت  ــد و تقوی ــاری جدی ــای تج ــاد ارتباط ه ــورمان، ایج کش
ــنائی  ــارب، آش ــاوری و تج ــش، فن ــال دان ــی، انتق ــط قبل رواب
ــاجی،  ــت نس ــه صنع ــی درعرص ــق جهان ــای موف ــا الگوه ب
فراهــم کــردن زمینه هــای الزم بــرای ســرمایه گــذاری 
شــرکت های داخلــی و خارجــی و کار آفرینــی و اشــتغال 
نمایشــگاه  ایــن  برگــزاری  اهــداف  مهمتریــن  پایــدار؛ 
ــر  ــاه ه ــهریور م ــا 16 ش ــروز ت ــگاه از ام ــن نمایش ــت. ای اس
ــگاه های  ــی نمایش ــل دائم ــا 18 در مح ــاعت 10 ت روز از س
ــت. ــدان اس ــد عالقه من ــاده بازدی ــران آم ــی ته ــن الملل بی

ــینی  ــرش ماش ــی ف ــن الملل ــگاه بی ــیه نمایش در حاش
تهــران لوگــو و تصویــر قهرمانــی پرســپولیس از ســوی 
مدیــر عامــل شــرکت فــرش و گلیــم کــوروش بــه دکتــر 
ــد.. ــدا ش ــپولیس اه ــم پرس ــل تی ــر عام ــری مدی طاه

اخبار حاشیه نمایشگاه

تلنگری به خود

فرشاد سلطانی

در  کشــورهایی  پاکســتان  و  هنــد  ترکیــه،  چیــن، 
همیــن اطــراف مــا هســتند کــه زمانــی حــال و 
هنــوز  البتــه  نداشــتند،  مســاعدی  چنــدان  روز 
ــواع  ــر ان ــود درگ ــور خ ــک در کش ــر ی ــز ه ــروز نی ام
ــتند  ــود هس ــاص خ ــادی خ ــی، اقتص ــکالت سیاس مش
ــور در  ــار کش ــن چه ــت ای ــه صنع ــه ب ــی ک ــا زمان ام
بیســت ســال گذشــته نــگاه می کنیــم تفاوت هــا و 
می کنیــم. مشــاهده  را  چشــمگیری  پیشــرفت های 

ــان و  ــان از اطرافی ــادی اکثرم داســتان ها و خاطــرات زی
آشــنایان خــود دربــاره ترکیــه چهــل ســال قبــل بســیار 
ــی و  ــادی، سیاس ــد اقتص ــرایط ب ــر و ش ــنیده ایم. فق ش
ــی  ــه ابتدای ــرای تهی ــا ب ــی آنه ــدم توانای ــی و ع فرهنگ
تریــن وســایل مــورد نیــاز در آن ســالها گــواه بــر همــه 
ــگاه  ــر ن ــا قبل ت ــه دهــه 90 ی ــه ترکی ــود. اگــر ب ــز ب چی
ــال و  ــا ح ــه ترك ه ــد ک ــم ش ــه خواهی ــم متوج کنی
ــروز  ــا ام ــتند ام ــا داش ــگ م ــان جن ــر از زم روزی بدت
ــد  ــرف اول را بزنن ــد ح ــر نتوانن ــف اگ ــع مختل در صنای
ولــی بــا کشــورهایی چــون آلمــان یــا دیگــر کشــورهای 
ــا  ــه آنه ــر دغدغ ــروز دیگ ــد. ام ــت می کنن ــی رقاب اروپای
بــرای صــادرات دیگــر کشــورهای جهــان ســوم و فقیــر 
ــت.  ــراق نیس ــتان و ع ــون افغانس ــی چ ــر جنگ و درگی
ــی  ــورهای اروپای ــرای کش ــادرات ب ــه ص ــا ب ــروز آنه ام
ــد.  ــر می کنن ــن فک ــازار روس و چی ــردن ب ــه ک و قبض
ترك هــا ضرب المثلــی دارنــد کــه می گویــد "بــرای 
رســیدن بــه جاهــای بــزرگ بایــد بزرگتــر فکــر کنیــد".

آنهــا بــه قــدری در سیاســت خارجــی و ارتباطــات 
بین المللــی خبــره و حرفــه ای عمــل می کننــد کــه 

خــود  سیاســی  بحران هــای  شــدیدترین  در  حتــی 
ــچ گاه  ــود را هی ــاری خ ــط تج ــا رواب ــورهای دنی ــا کش ب
قطــع نمی کننــد. در اورژانســی ترین و ضروری تریــن 
ــق  ــت تعلی ــه حال ــد روز ب ــدت چن ــه م ــا ب ــرایط تنه ش
ــرور  ــک آن ت ــس و نزدی ــل لم ــه قاب ــد. نمون درمی آورن
ســفیر روس درترکیــه بــود کــه اگــر نمونــه ایــن رخــداد 
بــرای کشــور مــا و یــک کشــور دیگــر رخ مــی داد معلــوم 
نبــود از دیــوار کــدام ســفارت خانه بایــد بــاال می رفتیــم.

یکــی دیگــر از نــکات مثبــت نظــام بانکــی ترکیــه 
 2008 ســا ل های  در  دنیــا  درحالیکــه  اســت. 
تــا 2010 بــا بحــران مالــی شــدیدی روبــرو بــود 
بــر  فشــار  و  تغییــر  اندکــی  بــا  توانســت  ترکیــه 
جامعــه خــود ایــن بحــران را پشــت ســر بگــذارد.

ــر  ــه درگی ــی ترکی ــت داخل ــم در سیاس ــرو می دانی ام
و  بــا روزنامه نــگاران  مســائل و مشــکالت سیاســی 
ــن  ــه ای ــم ک ــر دیده ای ــا کمت ــت اســت ام ــان دول مخالف
ــه تأثیــر ســو بگــذارد. شــاید  ــر اقتصــاد ترکی مســائل ب
ــیده اند. ــی رس ــع مل ــی از مناف ــه درك صحیح ــا ب آنه

همــه مــا بــه ایــن مســئله واقــف هســتیم کــه صنعــت 
مــا درگیــر مشــکالت زیــادی اســت. از نقدینگــی گرفتــه 
ــه  ــه حــال شــده اســت ک ــا ب ــا ت ــن بانکــی ام ــا قوانی ت
ــش  ــز راه حل ــکالت نی ــوارد و مش ــی از م ــم برخ بگوی
ــی  ــروز توانای ــت ام ــه دول ــت. بعل ــان اس ــت خودم دس
حــل برخــی مســائل را نــدارد. امــا خودمــان هــم 
ــرش 1200  ــرای ف ــه ب ــم ک ــن را نداری ــی ای ــا توانای آی
ــم  ــتفاده نکنی ــتاندارد اس ــر اس ــخ غی ــره ن ــانه از نم ش
ــزان  ــا کیفیــت تولیــد کنیــم؟ شــما عزی ــا محصــول ب ت
ایــن نــوع  کــه خــود می دانیــد کــدام شــرکت ها 
ــد. ــام می هن ــده را انج ــزه ش ــای ایرانی ــات و کاره تخلف

امــروز زمانیکــه یــک شــهروند یــا صنعت گــر و یــا تاجــر 
ــد رگ  ــخه می پیچ ــا نس ــت م ــا و صنع ــرای م ــرك ب ت
ــت  ــه صاحب ــا ک ــرا؟ م ــه چ ــد ک ــاد می کن ــان ب گردنم
ــا  ــرش را ب ــا ف ــرش هســتیم و دنی ــی همچــون ف صنعت

ــرار  ــر ق ــگاه حاض ــا در جای ــرا م ــد چ ــران می شناس ای
ــا  ــال و روز م ــن ح ــی در ای ــز زمان ــا نی ــم؟ ترك ه داری
ــرده  ــذر ک ــال گ ــرض ده س ــا در ع ــا آنه ــتند ام را داش
و بــه نقطــه حــال حاضــر رســیدند و مــا در ایــن ســالها 
ــرکت  ــه ش ــر اینک ــم. درگی ــر بودی ــی درگی ــط اندک فق
ــال در  ــه اص ــرای چ ــده ای دارد ب ــه فای ــگاه چ در نمایش
ــداد  ــه تع ــه چ ــر اینک ــم؟ درگی نمایشــگاه شــرکت کنی
نمایشــگاه درکشــور برگــزار کنیــم. درگیــر اینکــه راهــی 
پیــدا کنیــم بــرای ســود ایــن مــاه و بتوانیــم فعال امســال 
ــکن وار. ــدت مس ــاه م ــخه ها کوت ــم. نس ــر کنی ــه س را ب

مردمــان مــا بیشــتر از آنکــه بــه امــروز و فــردای 
ــته اند.  ــه داش ــود توج ــروز خ ــه دی ــد ب ــگاه کنن ــود ن خ
ــد تنهــا  ــد آنهــا هــم تمــدن دارن ــخ دارن آنهــا هــم تاری
ــتیم.  ــا نیس ــر م ــدن و هن ــت تم ــور صاحب ــا کش و تنه
ــه  ــود برنام ــردای خ ــرای ف ــته ایم ب ــچ گاه نتوانس ــا هی م
ــا  ــم م ــا گفته ای ــا و تنه ــیم تنه ــته باش ــی داش منظم
صاحــب یــک تمــدن فــالن هــزار ســاله هســتیم. 
تمــدن  ایــن  از  کــه  پرســیده ایم  خــود  از  یکبــار 
چــه چیــزی نصیب مــان شــده اســت؟ مــا بــرای 
فرشــی کــه 100 ســال قبــل نیــز بافتــه می شــد 
چــه کار کرده ایــم و چــه کارهایــی خواهیــم کــرد؟
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ادامه گزارش نمایشگاه از صفحه اول

ــرای حضــور در  ــام ب ــد ثبت ن داوود کاشــفی در خصــوص رون
دوره نهــم نمایشــگاه اظهــار داشــت: ایــن نمایشــگاه در واقــع 
ــینی و  ــرش ماش ــرکت های ف ــازار ش ــعه ب ــرای توس ــی ب محل
صنعــت کف پــوش کشــور اســت. در همیــن راســتا از اســفند 
95 ثبت نــام و اقدامــات اجرایــی نمایشــگاه آغــاز شــده و 
ــده  ــاص داده ش ــای اختص ــد از فض ــدود 95 درص ــون ح تاکن
ــدود  ــت. ح ــده اس ــل ش ــن دوره تکمی ــگاه در ای ــه نمایش ب
105 شــرکت داخلــی و خارجــی از ســه کشــور جهــان جهــت 
نمایــش جدید تریــن تولیــدات، خدمــات و دســتاوردهای 
صنعتــی و تکنولوژیکــی خــود ثبت نــام کرده انــد کــه از 
ایــن میــان صــد شــرکت داخلــی و پنــج شــرکت خارجــی از 
ــد  ــران خواهن ــه ای ــن ب ــه، هندوســتان و چی کشــورهای ترکی
ــه علــت  آمــد. کاشــفی توضیــح می دهــد کــه در ایــن دوره ب
ــایت  ــوان در س ــن عن ــا همی ــابهی ب ــگاه مش ــزاری نمایش برگ
نمایشــگاهی شــهر آفتــاب بــا افــت فضــای نمایشــگاهی 
نمایشــگاهی  مواجــه شــده اند و مجمــوع فضــای مفیــد 
ــه در  ــع اســت  ک ــر مرب ــزار مت ــزده ه ــط پان ــم فق در دوره نه
ــالن های 6، 7،، 8، 9،  ــامل س ــی ش ــالن های غرب ــه س مجموع
10، 11، 12، 13،27 و ســالن های ســری 25 و همچنیــن 
ــی تهــران  ــاز محــل دائمــی نمایشــگاه های بین الملل فضــای ب

برگــزار می شــود.

مجــری نهمیــن نمایشــگاه بین المللــی انــواع کف پــوش، 
موکــت و فــرش ماشــینی و صنایــع وابســته درخصــوص محور 
اصلــی برگــزاری ایــن دوره از نمایشــگاه گفــت: در حــال حاضر 
فــرش ماشــینی ایــران در بخــش تولیــد بــا کیفیــت و متنــوع، 
طراحــی، دانــش و تجربــه و البتــه تجهیــز بــه تکنولوژی هــای 
روز دنیــا در اوج قــرار دارد و ایــن صنعــت نزدیــک بــه نیمــی از 
ارزش صــادرات ســالیانه نســاجی را بــه خــود اختصــاص داده 
اســت. در همیــن راســتا محــور اصلــی نمایشــگاه امســال بــر 
تقویــت صــادرات و ایجــاد فضــای صادراتــی بــرای شــرکت ها 
ــرف  ــازار مص ــی ب ــرایط کنون ــون در ش ــده، چ ــز ش متمرک

داخلــی بــا افــت مصــرف و تقاضــا مواجــه اســت.

وی در خصــوص مولفه هــای موفقیــت در بازارهــای صادراتــی 
اظهــار داشــت: عمومــاً هــر بــازاری مقتضیــات خــودش را دارد. 
در حــوزه فــرش ماشــینی هــم بایــد بــا شــناخت ســلیقه و نیاز 
ــول  ــس محص ــگ و جن ــرح، رن ــر ط ــور از نظ ــر کش ــازار ه ب
ــم  ــزی کنی ــازار پی ری ــه آن ب ــرای ورود ب ــات الزم را ب اقدام
ــرار  ــادرات ق ــر ص ــد را ب ــور تولی ــه مح ــور ترکی ــد کش و مانن
دهیــم. بــا توجــه بــه اهمیــت صنعــت فــرش کشــور بــه عنوان 
ــود را  ــالش خ ــام ت ــی تم ــر نفت ــی غی ــن کاالی صادرات دومی
بــرای جــذب بازار هــای صادراتــی کردیــم و صــادرات موفقــی 
ــن، هندوســتان ترکیــه  ــه کشــور های چیــن، کــره، ژاپ هــم ب

ــود  ــدود ن ــر ح ــال حاض ــته ایم. در ح ــورهای CIS داش و کش
ــتان را از آن  ــراق و افغانس ــینی ع ــرش ماش ــازار ف ــد ب درص
خــود کرده ایــم و برآنیــم تــا در ایــن زمینــه جلوتــر برویــم و 

ــم. ــذب کنی ــری را ج ــای بیش ت بازار ه

وی درخصــوص علــت کم شــدن شــرکت های خارجــی حاضــر 
در نمایشــگاه ایــن دوره گفــت: بخشــی از مخاطبــان خارجــی 
ــی  ــه دلیــل اختــالف قیمــت غرفه هــای نمایشــگاه بین الملل ب
و ســایت شــهر آفتــاب جــذب ایــن نمایشــگاه شــده اند، چــون 
ــد  ــاب ص ــهر آفت ــگاهی در ش ــای نمایش ــع فض ــر مرب ــر مت ه
ــادل  ــورو مع ــی 24 ی ــگاه بین الملل ــان و در نمایش ــزار توم ه
یــک میلیــون و صــد هــزار تومــان اســت. رســالت ما بــه عنوان 
ــر نمایشــگاه ها و  ــزاری پربار ت ــد برگ ــان نمایشــگاهی بای مجری
ــف  ــاالن حوزه هــای مختل ــه مشــارکت کنندگان و فع کمــک ب
صنعــت کشــور باشــد. در ایــن راســتا جــذب مشــارکت 
خارجــی حائــز اهمیــت بســیاری اســت، چــون ایــن شــرکت ها 
ورودی  دروازه  می تواننــد  تکنولــوژی  انتقــال  بــر  عــالوه 
ــی  ــای صادرات ــه دســت آوردن بازار ه ــرای ب ــرمایه گذاران ب س
کشــور باشــند. متاســفانه در صــورت تــداوم ایــن فضــا بــدون 
ــی متوجــه  ــرد اساســی و بی برنامگــی ، آســیب های فراون راهب
ــق و پویایــی  صنعــت نمایشــگاهی کشــور خواهــد شــد و رون
بســیاری از نمایشــگاه ها از جملــه نمایشــگاه فــرش ماشــینی 

ــاالن  ــوان فع ــه عن ــی ب ــت. در برهــه کنون ــن خواهــد رف از بی
ــا یکدیگــر و برگــزاری  ــل ب ــد از تقاب حوزه هــای اقتصــادی بای
ــز  ــابه پرهی ــوان مش ــا عن ــان و ب ــا همزم ــی عموم رویدادهای
کنیــم. تــداوم ایــن امــر مخاطبــان خارجــی را کــه بــا زحمــت 
ــا  ــده اند از م ــگاهی ش ــذب نمایش ــال ها ج ــس از س ــراوان پ ف
ــد  ــه ای باش ــه گون ــد ب ــت گذاری ها بای ــت. سیاس ــد گرف خواه
ــد  ــار تردی ــرمایه گذاری دچ ــه س ــل ب ــرکت های مای ــه ش ک
ــه  ــی واحــد ک ــه هدف نشــوند و همگــی در مســیر رســیدن ب
همانــا اعتــالی اقتصــاد کشــور اســت گام برداریــم. در شــرایط 
نمایشــگاهی  مــازاد  هزینه تراشــی های  اقتصــادی  کنونــی 
بــرای شــرکت ها بــه از بیــن بــردن منابــع آن هــا می انجامــد.

ــانی  ــش نشــریات در اطالع رس ــت نق ــر اهمی ــد ب ــا تأکی وی ب
ــر  ــده ب ــرد: بن ــوان ک ــان نمایشــگاهی عن ــه مخاطب ــح ب صحی
ــرح  ــا ط ــگاهی ب ــی نمایش ــریات تخصص ــه نش ــاورم ک ــن ب ای
صحیــح موضــوع همــواره مــا را در رســیدن بــه مقصــود یــاری 
ســایت های  تعامــل  جهــت  در  می تواننــد  و  می رســانند 
ــواردی  ــی در م ــد. حت ــا کنن ــی ایف ــش مهم ــگاهی نق نمایش
ــه راه  ــه نقش ــیدن ب ــا در رس ــای آن ه ــد راهنمایی ه می توانن

ــند. ــح باش صحی

ــادآور  ــگاه ی ــی نمایش ــای جانب ــوص برنامه ه ــان در خص ایش
ــون  ــت از دوره هشــتم تاکن ــال فعالی ــک س شــد: در طــول ی
بــا مشــارکت تشــکل ها صنفــی و بازرگانــی همایش هــای 
یــک روزه و دو روزه  را در پایتخــت فــرش کشــور یعنــی شــهر 

ــم. ــزار کرده ای ــان برگ کاش

ــر ســالیان دراز  ــا تکیــه ب ــد« ب شــرکت »توســعه اوراســیا نوی
تجربــه و خدمــات موفــق و موثــری کــه در ایــن ســال ها انجــام 
داده، فنــون برگــزاری نمایشــگاه های بین المللــی و روش هــای 
بازاریابــی و فــروش بین المللــی را به خوبــی می شناســد و 
ــی  ــرمایه گذاری خارج ــی و س ــای مال ــه بازاره ــنایی ب ــا آش ب
ــه شــرکت های  ــا را ب ــن زمینه ه ــات در ای ــه خدم ــی ارائ توانائ
ــی و  ــای اطالعات ــکاف ه ــالء و ش ــد خ ــی دارد و می توان ایران

عملیاتــی آن هــا را در ایــن زمینــه هــا پــر کنــد.

هــدف و سیاســت ایــن شــرکت، منحصــراً کســب ســود نبــوده 
ــا احســاس همیــت و عــرق ملــی درصــدد اســت کــه  بلکــه ب
ــدرت  ــه ق ــرا ب ــر باشــد، زی ــاور شــرکت های دیگ ــددکار و ی م
ــگاه شایســته  ملــی و توســعه اقتصــادی کشــور و کســب جای
بــرای آن در نظــام بین المللــی بــا تکیــه بــر پیشــینه تاریخــی، 
اســتعدادهای ملــی و مزیت هــای نســبی کشــور ایمــان و 

اعتقــاد دارد.

 نهمیــن نمایشــگاه بین المللــی انــواع کف پــوش، موکــت 
ــی 16  ــخ 13ال ــته از تاری ــع وابس ــینی و صنای ــرش ماش و ف
ــی تهــران  شــهریور در محــل دائمــی نمایشــگاه های بین الملل
ــن  ــد از ای ــه بازدی ــدان ب ــت. عالقمن ــزاری اس ــال برگ در ح
ــی  ــل دائم ــی 18 در مح ــاعت 10 ال ــد از س ــداد می توانن روی
ــد. ــد کنن ــگاه بازدی ــن نمایش ــی از ای ــگاه های بین الملل نمایش

معاون وزیر صنعت در افتتاحیه نهمین دوره 
نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی:

صنعت فرش ماشینی قابلیت 
باالیی در اشتغال زایی و 

ارزآوری دارد.

ــن  ــاح نهمی ــیه افتت ــنبه در حاش ــی« روز دوش ــی یزدان »عل
نمایشــگاه بیــن المللــی فــرش ماشــینی، کــف پــوش، موکــت 
ــی  ــن الملل ــع وابســته در محــل دائمــی نمایشــگاه بی و صنای
تهــران در گفــت وگــو بــا مجلــه کهــن افــزود: کیفیــت فــرش 
ماشــینی تولیــد داخــل باالتــر از اســتانداردهای جهانــی اســت.

هــای  شــهرك  و  کوچــک  صنایــع  ســازمان  مدیرعامــل 
ــد  ــزار واح ــک ه ــش از ی ــه بی ــان اینک ــا بی ــران ب ــی ای صنعت
ــد،  ــی کنن ــت م ــینی فعالی ــرش ماش ــوزه ف ــدی در ح تولی
ــد. ــغول بکارن ــا مش ــن واحده ــر در ای ــزار نف ــزود: 35 ه اف

ــه  ــک ب ــز پارســال نزدی ــوش نی ــف پ ــزود: در حــوزه ک وی اف
400 میلیــون دالر )387 میلیــون دالر( صــادرات داشــتیم 
اســت. هــا  حــوزه  ایــن  بــاالی  ارزآوری  از  نشــان  کــه 

ــده تمــدن و  ــرش دســتباف نماین ــه ف ــان اینک ــا بی ــی ب یزدان
فرهنــگ ایرانــی اســت و یکــی از مزیــت هــای آن گســتردگی 
ــال  ــت: س ــار داش ــت، اظه ــور اس ــارج از کش ــازارش در خ ب

دســتباف  فــرش  صــادرات  دالر  میلیــون   470 گذشــته 
داشــتیم کــه نشــان مــی دهــد دنیــا ایــن هنــر ایرانــی را بــا 
کیفیــت بــاال و طراحــی منحصــر بــه فــرد آن پذیرفتــه اســت.

وی افــزود: دولــت و وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت رســالت 
دارنــد از هــر نــوع تولیــد بــه خصــوص در حــوزه فــرش کــه 
ــوزش ،  ــوزه آم ــد و در ح ــت کن ــی دارد، حمای ــتغال باالی اش
ــا کیفیــت و تنــوع در  ترویــج، طراحــی، بــه کاربــردن مــواد ب

طراحــی و تولیــد اقــدام هــای مناســبی را انجــام دهــد.

یزدانــی بــا اشــاره بــه برپایــی شــهرك هــای تخصصــی گفــت: 
ــی  ــت های ــی از سیاس ــی یک ــای تخصص ــهرك ه ــاد ش ایج
ــای  ــهرك ه ــک و ش ــع کوچ ــازمان صنای ــه در س ــت ک اس
صنعتــی تعقیــب مــی شــود و امیدواریــم در دولــت دوازدهــم 
نســبت بــه گذشــته بــا شــدت بیشــتری دنبــال شــود. 

ــی  ــای تخصص ــهرك ه ــای ش ــت ه ــه مزی ــاره ب ــا اش وی ب

گفــت: ایــن شــهرك هــا بــه منظــور اســتقرار ســرمایه گــذاران 
ــا و  ــگاه ه ــاد نمایش ــه، ایج ــش هزین ــا، کاه ــی آنه و بازاریاب

ــد. ــکل گرفته ان ــترك ش ــای مش ــگاه ه آزماش

نهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی فــرش ماشــینی، کــف پــوش، 
موکــت و صنایــع وابســته صبــح روز دوشــنبه بــا حضــور »علی 
یزدانــی« مدیــر عامل ســازمان صنایــع کوچک و شــهرك های 
صنعتــی ایــران در محــل دائمــی نمایشــگاه هــای بیــن المللــی 
کار خــود را شــروع کــرد و تــا شــانزدهم شــهریورماه هــر روز از 
ســاعت 10 صبــح تــا 18 آمــاده بازدیــد عالقــه منــدان اســت.

در ایــن نمایشــگاه 120 شــرکت داخلــی و خارجــی از ایــران 
و کشــورهای ترکیــه، چیــن و تایــوان تــازه تریــن تولیــدات و 
ــد. ــرار داده ان ــدان ق ــه من ــد عالق ــرض دی ــات را در مع خدم

صنعــت فــرش ماشــینی یکــی از صنایــع تأثیرگــذار در 
ــر  صنعــت نســاجی کشــور اســت کــه طــی ســال هــای اخی
رشــد و توســعه مناســبی داشــته و تنهــا در منطقــه کاشــان، 
آران و بیــدگل بیــش از یــک هــزار واحــد تولیدکننــده فــرش 
ــن  ــد ای ــب تولی ــه قط ــه را ب ــن منطق ــاد و ای ــینی ایج ماش
ــت. ــرده اس ــل ک ــه تبدی ــی منطق ــور و حت ــول در کش محص

ــالیانه  ــادرات س ــد از ارزش ص ــدود 50 درص ــت ح ــن صنع ای
صنایــع نســاجی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ظرفیــت 
نصــب شــده صنعــت فــرش ماشــینی در کشــور بالــغ 
بــر 120 میلیــون مترمربــع اســت و تولیــد ســالیانه آن 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــی رس ــب م ــون مترمکع ــه 80 میلی ب
ســرانه مصــرف 2.3 مترمربــع مصــرف آن در کشــور )50 
میلیــون مترمربــع از تولیــد در داخــل مصــرف می شــود( 
می شــود. صــادر  دیگــر  کشــورهای  بــه  تولیــد  مــازاد 
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دوازدهمین دوره نمایشگاه 
بین المللی صنعت نساجی اصفهان؛

تجمیع ظرفیت ها در منچستر ایران

ــان،  ــاجی اصفه ــت نس ــی صنع ــن الملل ــگاه بی نمایش
نمایشــگاهی دو ســاالنه اســت کــه امســال و در 
ــاه  ــن م ــا 29 بهم ــود از 26 ت ــن دوره خ دوازدهمی
ــتان  ــی اس ــن الملل ــای بی ــگاه ه ــل نمایش 96 در مح
اصفهــان واقــع در پــل شهرســتان برپــا خواهــد شــد. 

در آخریــن دوره برگــزاری ایــن نمایشــگاه در ســال 94، تعــداد 
65 مشــارکت کننــده در 5500 مترمربــع فضــای نمایشــگاهی 
ــران،  ــوی، ته ــان رض ــارس، خراس ــان، ف ــتان های اصفه از اس
مرکــزی، قــم، ســمنان، خوزســتان و چهارمحــال و بختیــاری و 
نمایندگــی کشــورهای هند، کــره جنوبــی و چیــن گــرد هــم 
آمدنــد و در زیرگــروه هــای ماشــین آالت، مــواد اولیــه و 
محصــوالت بــه ارایــه خدمــات و محصــوالت خــود پرداختنــد. 

ــین  ــه ماش ــه در زمین ــور ترکی ــرکت از کش ــن 4 ش همچنی
ــه صــورت  آالت، رنــگ و مــواد شــیمیایی، چــاپ و تکمیــل ب

ــد.  ــور یافتن ــتقیم حض مس

ــاج  ــت، نس ــران نوباف ــل، ای ــی اکری ــی چون پل ــه های مجموع
پــور ســپاهان، بازرگانــی نــواب نــخ تابنــاز، ذوب ریســی 
ــای  ــه ه ــان در زمین ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــتون و ش چهلس
نســاجی،  قطعــات  و  آالت  ماشــین  نســاجی،  خدمــات 
و  اولیــه  مــواد  صــادرات  و  واردات  اولیــه،  مــواد  تولیــد 
تحقیقاتــی از جملــه  و  ماشــین آالت و خدمــات علمــی 
بودنــد.  نمایشــگاه  ایــن  شــاخص  کننــدگان  مشــارکت 

بــر نمایــش آخریــن تولیــدات،  ایــن نمایشــگاه عــالوه 
تکنولــوژی هــا و جدیدتریــن محصــوالت و خدمــات، بــا 
ــان،  ــی اصفه ــگاه صنعت ــاجی دانش ــکده نس ــکاری دانش هم
ــاالر گفــت و گــوی  ــی شــامل ت ــداد علمــی و عمل ــار روی چه
بخــش صنعــت و دانشــگاه، بخــش ویــژه شــرکت هــای دانــش 
ــاجی  ــت نس ــازار صنع ــده ب ــی و ای ــان، دو کارگاه آموزش بنی
ــرد.  ــرا ک ــزی و اج ــه ری ــور برنام ــار در کش ــن ب ــرای اولی را ب

و  هــا  چالــش  بررســی  ســاعته  دو  نشســت  همچنیــن 
ــش از  ــز پی ــور نی ــتان و کش ــاجی اس ــت نس ــکالت صنع مش
ــت  ــی صنع ــن الملل ــگاه بی ــن نمایش ــه کار یازدهمی ــاز ب آغ
ــر  ــاون وزی ــام و مع ــم مق ــور قائ ــا حض ــان ب ــاجی اصفه نس
صنعــت، معــدن و تجــارت، مدیــر کل دفتــر پوشــاك و 
نســاجی وزارت صنعــت، معــدن و تجارت، دبیــر انجمــن 

صنفــی صنایــع نســاجی ایــران، رییــس اتــاق بازرگانــی 
اصفهــان، رییــس ســازمان، صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
اصفهــان، مدیرعامــل شــرکت شــهرك هــای صنعتــی اســتان 
اصفهــان، مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه هــای اصفهــان، 
معــاون ســازمان، صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان، 
نســاجی  صنایــع  کارفرمایــان  صنفــی  اتحادیــه  رییــس 
ــاق  ــس ات ــل، ریی ــی اکری ــرکت پل ــل ش ــان، مدیرعام اصفه
بازرگانــی کاشــان و جمعــی از چهــره هــای شــاخص صنعــت 
ــرکت  ــزی ش ــر مرک ــل دفت ــور در مح ــتان و کش ــاجی اس نس
نمایشــگاه هــای بیــن المللــی اســتان اصفهــان برگــزار شــد. 

نخســتین ایــده بــازار صنعــت نســاجی کــه همزمان بــا آخرین 
روز ایــن نمایشــگاه در ســالن همایــش هــای محــل برگــزاری 
نمایشــگاه هــای اصفهــان برگــزار شــد، تجربــه بســیار موفقــی 
ــگاه  ــجویان دانش ــه دانش ــل توج ــتقبال قاب ــا اس ــه ب ــود ک ب
صنعتــی، اعضــای مرکــز رشــد ایــن دانشــگاه و اعضــای »ایــده 
ــد.  ــرو ش ــان روب ــی اصفه ــی- تحقیقات ــهرك علم ــو« ش ش

ــده  ــه 12 ای ــر و ارای ــش از 80 نف ــور بی ــا حض ــه ب ــن برنام ای
ــده »  ــت ای ــزار شــد و در نهای ــده برگ ــن 25 ای ــی از بی انتخاب
ــا  ــاس ه ــرزی لب ــی در رنگ ــای گیاه ــگ ه ــرد رن ــوه کارب نح
ــیمیایی«  ــای ش ــگ ه ــی از رن ــای ناش ــاری ه ــش بیم و کاه
در ایــن برنامــه بــه عنــوان اولیــن ایــده برگزیــده شــد.

همچنیــن یــک ایــده بــا موضــوع »اســتفاده از بینایــی 
ــه«  ــی در پارچ ــرات رنگ ــری تغیی ــدازه گی ــرای ان ــین ب ماش
ــت و  ــرار گرف ــی ق ــای صنعت ــی از داوره ــت یک ــورد حمای م
ــی  ــگاه صنعت ــازی دانش ــاری س ــاوری و تج ــش فن ــر بخ مدی
نیــز اعــالم کــرد منــوط بــه حمایــت داور صنعتــی، دانشــگاه 
صنعتــی ایــن ایــده را مــورد حمایــت قــرار خواهــد داد. 

ــز شــرکت  ــن نمایشــگاه نی ــن دوره ای امســال و در دوازدهمی
نمایشــگاه اصفهــان تــالش مــی کنــد برنــد نمایشــگاه نســاجی 
اصفهــان را کــه تقریبــاً دومیــن نمایشــگاه تخصصــی و کیفــی 
ــا رشــد  در میــان نمایشــگاه هــای نســاجی کشــور اســت را ب

کمــی و کیفــی برگــزار کنــد.

رســول محققیــان، مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه هــای بیــن 
المللــی اســتان اصفهــان در ایــن بــاره گفــت: در آخریــن دوره 
ــص از  ــده متخص ــش از 8500 بازدیدکنن ــگاه بی ــن نمایش ای
اســتان هــای مختلــف کشــور بــه بازدیــد از نمایشــگاه نســاجی 

اصفهــان پرداختنــد.

وی ادامــه داد: در ســال جــاری نیــز در حــال رایزنی با شــرکت 
ــگاه  ــان در نمایش ــور آن ــرای حض ــی ب ــف خارج ــای مختل ه
اصفهــان هســتیم کــه بــا توجه بــه ظرفیت هــای بــازار و حوزه 
تولیــد نســاجی در اصفهــان، نیــاز به ماشــین آالت جدیــد و به 
روز و نیــز تــوان بخــش دانشــگاهی و فــارغ التحصیــالن ایــن 
ــان حضــور شــرکت هــای خارجــی  صنعــت در اســتان اصفه

در ایــن نمایشــگاه مــی توانــد زمینــه ســاز تعامــالت و انتقــال 
ــد. ــی باش ــای داخل ــرکت ه ــرای ش ــش ب ــوژی و دان تکنول

ــتمین  ــگاه، هش ــن نمایش ــا ای ــان ب ــرد: همزم ــد ک وی تأکی
نمایشــگاه تخصصــی فــرش ماشــینی، تزیینــات داخلــی، 
ــل  ــاه در مح ــن م ــا 29 بهم ــم از 26 ت ــوش ه ــت و کفپ موک
نمایشــگاه هــای اصفهــان برگــزار خواهــد شــد کــه بــا توجــه 
ــای  ــروه ه ــا و گ ــروه ه ــی از زیرگ ــودن برخ ــترك ب ــه مش ب
هــدف ایــن دو نمایشــگاه، حضــور بازدیدکننــدگان مشــترك 
ــود کــه  تخصصــی را در ایــن دو نمایشــگاه شــاهد خواهیــم ب
ــن دو  ــن ای ــز بی ــاعی نی ــریک مس ــی و تش ــم افزای ــی ه نوع

ــد.  ــد ش ــاد خواه ــگاه ایج نمایش

ــرش  ــوزه ف ــان در ح ــتان اصفه ــای اس ــت ه ــه ظرفی وی ب
از  داریــم  تــالش  افــزود:  و  داشــت  اشــاره  ماشــینی 
ــه  ــانی ب ــالع رس ــن اط ــا و همچنی ــت ه ــن ظرفی ــوع ای مجم
ــا  ــاط ب ــور، ارتب ــر کش ــاجی سراس ــت نس ــان صنع متخصص
انجمــن هــا، دانشــگاه هــا و تشــکل هــا در راســتای افزایــش 
ایــن نمایشــگاه تــالش کنیــم.  ســطح کیفــی و کمــی 

ــان،  ــه شــرکت نمایشــگاه اصفه ــن ک ــالم ای ــا اع ــان ب محققی
پــروژه نمایشــگاه بــزرگ اصفهــان را در دســت ســاخت دارد، 
ــر دوره،  ــگاهی در ه ــن نمایش ــی عناوی ــای کیف ــزود: ارتق اف
تمریــن و زمینــه ســازی بــرای ورود بــه شــهرك نمایشــگاهی 
ــاًل  ــی کام ــه فضای ــد ک ــل جدی ــا در مح ــت ت ــان اس اصفه
ــرکت  ــان ش ــوان میزب ــت بت ــی اس ــن الملل ــتاندارد و بی اس
هــای بیشــتر و برندهــای جهانــی در فضایــی وســیع تــر بــود. 

ــتان  ــی اس ــن الملل ــای بی ــگاه ه ــرکت نمایش ــل ش مدیرعام
ــی  ــان م ــاجی اصفه ــگاه نس ــرد: نمایش ــد ک ــان، تأکی اصفه
ــل  ــور تبدی ــاجی کش ــگاه نس ــن نمایش ــم تری ــه مه ــد ب توان
شــود چراکــه ایــن اســتان ظرفیــت هــا و بــازار بســیار خــوب 
ــای  ــرکت ه ــود ش ــن وج ــار دارد. همچنی ــیعی در اختی و وس
دانــش بنیــان، دانشــگاه هــا و دانشــکده هــای تــراز اول 
ــوان  ــات و ت ــاجی، کارخانج ــر نس ــای معتب ــاجی، برنده نس
ایــن  فنی-مهندســی در ســاخت و تولیــد ماشــین آالت 
حــوزه در اســتان اصفهــان، ایــن امــکان را فراهــم مــی ســازد. 
ــن  ــی ای ــم افزای ــتای ه ــا در راس ــالش م ــی ت ــن تمام بنابرای
ــت. ــوف اس ــان معط ــگاه اصفه ــع آن در نمایش ــوان و تجمی ت

الزم بــه یــادآوری اســت دوازدهمیــن دوره نمایشــگاه 
ــا  ــان از 26 ت ــاجی اصفه ــت نس ــی صنع ــن الملل بی
ــن  ــای بی ــگاه ه ــل نمایش ــاه 96 در مح ــن م 29 بهم
ــتان  ــل شهرس ــع در پ ــان واق ــتان اصفه ــی اس الملل

ــد.  ــد ش ــا خواه برپ

ــن  ــور در ای ــرای حض ــد ب ــی توانن ــان م متقاضی
ــایت ــه س ــگاه ب نمایش

  www.isfahansitex.ir  
مراجعه کرده و یا با شماره های 

03132606601
 09134632311  

تماس حاصل کنند. 
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 بخش دوم

مستندسازی شیوه های طراحی و 
نقاشی اراک

سمیه صالحی

مقدمه
ــک  ــرش ی ــی ف ــی و نقاش ــای طراح ــازی کارگاه ه مستندس
ــام  ــه ن ــزرگ ب منطقــه، تنهــا بخشــی از یــک مستندســازی ب
تولیــد و فــروش قالــی دســتباف اســت کــه طراحــی و نقاشــی 
ــی دیگــر، درك  ــه بیان ــه ای از آن اســت. ب ــی مرحل نقشــه قال
صحیــح چگونگــی فعالیــت یــک کارگاه طراحــی و نقاشــی در 
گــرو شــناخت عواملــی اســت کــه فعالیــت کارگاه هــا وابســته 
بــه آن هاســت. بنابرایــن در نتایــج ایــن پژوهــش به جســتجوی 
ایــن عوامــل پرداختــه می شــود. چــرا کــه توصیــف ظاهــری 
و برشــمردن جزئیــات فضــای کارگاه هــای طراحــی و نقاشــی 
قالــی اراك، درك عمیــق و درســتی از چگونگــی فعالیــت ایــن 

ــد. ــه دســت نمی ده ــا ب کارگاه ه

نتیجه گیری
در پژوهــش حاضــر بــا موضــوع “مستندســازی شــیوه های 
ــتباف اراك”  ــرش دس ــه ف ــزی نقش ــی و رنگ آمی طراح
ــد ایــن اســت کــه کارگاه هــای  آنچــه کــه بدســت می آی
ــا  ــی، ب ــاظ کم ــه لح ــرش اراك، ب ــی ف ــی و نقاش طراح
ــر، رو  ــه کاهــش فعالیــت، در چنــد دهــه اخی ــد رو ب رون
ــه لحــاظ کیفــی نیــز،  ــودی هســتند. ب ــه انقــراض و ناب ب
ایــن کارگاه هــا تــوان بســیار باالیــی در طراحــی داشــته 
ــی  ــه در بازاریاب ــه در طراحــی و ن ــا ن ــا روش کار آن ه ام
بــه روز نشــده اســت و دلیــل اصلــی کاهــش کمــی آن هــا 
ــه رشــد کیفــی کارگاه هاســت. نیــز همیــن بی توجهــی ب

ــور  ــی کش ــق قالی باف ــر مناط ــهرها و دیگ ــر ش  در اکث
هــم از تعــداد کارگاه هــای ســنتی طراحــی و نقاشــی بــه 
تدریــج کاســته شــده اســت امــا درعــوض، کارگاه هایــی 
جدیــد بــا نیروهــای جــوان و اغلــب تحصیل کــرده 
فــرش بــا بکارگیــری روش هــای جدیــد طراحــی و 
نقاشــی و بــا بهره گیــری از کامپیوتــر و نرم افزارهــای 
در  کــه  شــده اند  تاســیس  معاصــر  دنیــای  روز  بــه 
ــه  ــور یافت ــز حض ــی نی ــی و خارج ــگاه های داخل نمایش
و بــا روش هــای جدیــد بازاریابــی و بــا اســتفاده از 
ــفارش های  ــن س ــه گرفت ــازی، ب ــای مج ــت و فض اینترن
ــای طراحــی و  ــا در اراك، کارگاه ه ــراوان مشــغولند. ام ف
ــدادی  ــه هرســال تع ــرش، همچــون اداره ای ک نقاشــی ف
ــا  ــد ام ــته می کن ــود را بازنشس ــی خ ــای قدیم از نیروه
ــایش اســت. ــه فرس ــد، رو ب ــی وارد نمی کن ــروی جوان نی

ــه  ــد ک ــر می آی ــن ب ــق چنی ــای تحقی ــن از یافته ه همچنی
در پــی درجــا زدن و تکــرار طرح هــای قدیمــی در ایــن 
ــروز خالقیــت  ــرای ب ــال راهــی ب ــه دنب کارگاه هــا، طراحــان ب
خویــش هســتند و چــون سیســتم تولیــد ایــن اســتان 
ــک  ــه ی ــت هزین ــوان پرداخ ــو ت ــک س ــت و از ی ــف اس ضعی
نقشــه خالقانــه و از ســوی دیگــر قــدرت ریســک بافــت 
ــذب  ــار ج ــه ناچ ــان ب ــن طراح ــدارد، ای ــو را ن ــه ن ــک نقش ی
سیســتم های معتبــر تولیــد خــارج از اســتان شــده و در 
ــز،  ــم، تبری ــل ق ــتان مث ــارج از اس ــه خ ــان منطق ــبک هم س
کاشــان و اصفهــان طرحــی نــو درمی اندازنــد. بدیــن ترتیــب، 
ــن  ــگ مــی شــوند. ای ــه اراك کمرن اصالت هــای ســبک منطق
ــف و  ــیار ظری ــی و بس ــا تابلوی ــگ ی ــتر گل فرن ــه ها بیش نقش
ــی  ــابقه تاریخ ــه در س ــتند ک ــاال هس ــای ب ــداد رنگ ه ــا تع ب
فــرش ایــن منطقــه جایگاهــی نداشــته اند. ایــن موضــوع تنهــا 
ــر مناطــق  ــاً در اکث ــه اراك محــدود نشــده و تقریب ــه منطق ب
قالی بافــی کشــور رونــدی رو بــه ظرافــت و تعــداد رنــگ بــاال 
ــت. ــد اس ــج و تولی ــال تروی ــه در ح ــبکی طبیعت گرایان و س

ــص  ــوان متخص ــروی ج ــق نی ــت تزری ــد گف ــت بای در نهای
و تحصیل کــرده فــرش چــه در زمینــه طراحــی و چــه 
در زمینــه تولیــد و ایجــاد پایگاهــی علمــی و تخصصــی 
فــرش  ســبک  اصالت هــای  ترویــج  و  تبلیــغ  بــرای 
نجــات  چراکــه  اســت  ضــروری  امــری  منطقــه  ایــن 
اســت.   جــدی  اقدامــی  گــرو  در  منطقــه  ایــن  فــرش 

پیشنهادهای تحقیق
- برنامه ریــزی آگاهانــه بــرای بــه روزکــردن کارگاه هــا 

و احــداث کارگاه هــای مجهــز

ــه  ــش و دیدگاهــی ب ــا دان ــروی جــوان ب ــرورش نی - پ
ــرش ــد ف ــه مراحــل تولی روز در هم

ــرش در  ــته ف ــذاری رش ــک و پایه گ ــوزش آکادمی - آم
ــر اراك ــگاه های معتب دانش

ــه روز  ــی ب ــازار و چگونگ ــرای شــناخت ب - پژوهــش ب
ــه  ــدی ب ــن پایبن ــه در عی ــای منطق ــودن طرح ه نم

اصالت هــا

- معرفــی و تبلیــغ فرش هــای اصیــل منطقــه به ویــژه 
بــرای نســل جدیــد

ــاد  ــرای ایج ــنهادی ب ــناریوی پیش ــو و س الگ
ــزاری کارگ

اســت  محلــی  مرکــزی  اســتان  فــرش  خانــه 
تحقیــق  مرکــز  یــک  تشــکیل  منظــور  بــه  کــه 
و  تولیــد  رونــق  جهــت  در   )R & D  ( توســعه  و 
می گــردد.  پیشــنهاد  اســتان  فــرش  صــادرات 

در ایــن خانــه کــه می توانــد در یکــی از کاروانســراهای 
بــازار قدیمــی اراك بنیــان نهــاده شــده و بــا واحدهایی 

چــون کتابخانــه، کارگاه هــای آموزشــی طراحــی، 
رنگــرزی، بافــت، مرمــت و ...، چایخانــه، ســالن همایش 
)کــه می توانــد همــان حیــاط کاروانســرا باشــد( 
ــی و  ــت، کارآفرین ــردازی، خالقی ــرای ایده پ ــی ب محل
تبــادل تجربــه و اطالعــات و تولیــد دانــش فرش باشــد. 

نقــش ایــن خانــه، برقــراری پــل ارتباطــی بیــن 
ــاتید  ــالن و اس ــارغ التحصی ــا ف ــرش ب ــنتی ف ــازار س ب
دانشــگاهی رشــته فــرش و هنــر اســت کــه بــا 
دعــوت نمــودن از بازرگانــان، تولیدکننــدگان، طراحــان 
ــزاری  ــور و برگ ــر کش ــی برت ــی و تجرب ــاتید علم و اس
کارگاه هــای چنــد روزه، برگزاری نمایشــگاه، مســابقات 
می پذیــرد.  انجــام  هنــری  و  علمــی  همایــش  و 

ــه  ــاز ب ــزی، نی ــتان مرک ــرش اس ــدرکاران ف ــت ان دس
ــدن،  ــه روز ش ــود، ب ــت خ ــای فعالی ــناخت ضعف ه ش
همــگام شــدن بــا ســالیق روز دنیــا و شــناخت و 
بازاریابــی،  شــیوه های  جدیدتریــن  از  بهره منــدی 
در  خــود  هــای  فــرش  ارائــه  و  تولیــد  تجــارت، 
المللــی دارنــد. همچنیــن  بیــن  و  بــازار داخلــی 
بــا طراحــان موفــق  ارتبــاط  نیــاز طراحــان بــه 
جدیــد  هنــری  ســبک های  شــناخت  و  کشــور 
در دنیــا و جدیدتریــن روش هــای تولیــد نقشــه، 
ایده پــردازی بــرای خلــق طرح هــای نــو ضــروری 
ــناخت  ــا ش ــت ب ــدد اس ــرش در ص ــه ف ــت. خان اس
ــتان  ــرش اس ــای ف ــتی ها، نیازه ــود و کاس ــن کمب ای

ــن  ــد. ای ــه روز پاســخ گوی ــه صــورت علمــی و ب ــزی را ب مرک
پاســخگویی در تمامــی مراحــل زیــر صــورت می پذیــرد:    

تولید
- کمــک بــه تغییــر شــیوه تولیــد از ســنتي بــه سیســتماتیک 

و بــر مبنــاي ســفارش، بازاریابــی و هدفمندســازی آن
- دعــوت از تولیدکننــدگان موفــق فــرش داخلــی و خارجــی 

بــرای الگــو گرفتــن از تجــارب ایشــان
- بررســی فرش هــای برتــر نمایشــگاه های داخلــی و خارجــی 

و تحلیــل هنــری و تجــاری موفقیــت آن هــا 

طراحی
جهــت  تخصصــی  و  هنــری  طراحــی  مرکــز  احــداث   -

جدیــد نقشــه های  خلــق  و  ایده پــردازی 
- برگــزاري مســابقات طراحــي بــا موضــوع نــوآوری در 
فرش هــای اصیــل اســتان مرکــزی جهــت جمــع آوری 

آن هــا   از  بهره گیــری  و  جدیــد  ایده هــای 
ــزاری  ــور و برگ ــهور کش ــق و مش ــان موف ــوت از طراح - دع

ــت ــای خالقی کارگاه ه
ــار  ــه و تحلیــل آث ــا ارائ - معرفــی طراحــان موفــق خارجــی ب

ــری  ــورت تصوی ــان به ص ایش
- شــناخت و شناســاندن طرح هــای اصیــل اســتان طــی 

متعــدد همایش هــای  برگــزاری 

- تاســیس گالــری طــرح و نقشــه بــرای بــه نمایــش 
گــذاردن نقشــه¬های اصیــل فــرش بــرای عمــوم 

مواد اولیه
ــام  ــت انج ــی جه ــرزی تخصص ــگاه رنگ ــداث آزمایش - اح
بــه رنگ هــای جدیــد بــرای دســت یافتن  تحقیقــات 

- پژوهــش بــرای دســت یابی بــه روش هــای رقبــای 
و  رنگــرزی  و  ریســندگی  در  خارجــی  و  داخلــی 
تلفیــق مــواد مختلــف درتولیــد مــواد اولیــه فــرش 
ــک  ــز ی ــرای تجهی ــالش ب ــرزی و ت ــاوره رنگ ــز مش - مرک
ــرزی   ــه روز رنگ ــش ب ــای دان ــی برمبن ــه تخصص رنگرزخان

فرهنگ و هنر
ــه  ــر ب ــک کارگ ــاف از ی ــي قالي ب ــأن اجتماع ــع ش - ترفی
یــک هنرمنــد و حمایــت از حقــوق مــادي و معنوي ایشــان

ــتان ــرش اس ــاي ف ــج اصالت ه ــغ و تروی ــي و تبلی - معرف
- مبــارزه بــا شــیوع تابلــو فــرش و فرش هــاي غیــر بومــي 

در منطقــه و بــازار اســتان
- برگــزاري جشــن فــرش در یــک شــب وی ــژه از ســال بــا 

همــکاري دیگــر ســازمان ها و نهادهــاي دولتــي
- حضور در نمایشگاه هاي فرش داخلي و خارجي

ــک ســایت  ــدازی ی - حضــور در فضاهــاي مجــازي و راه ان
ــرای فــرش اســتان ویــژه ب

- حمایت از دانش آموختگان فرش
ــرای  ــری ب ــب هن ــناخت مکات ــای ش ــزاری کارگاه ه - برگ
ــدان از بحث هــای هنــری روز  ــش هنرمن ــردن ســطح دان باالب

ــد. ــق می کن ــرش تطبی ــای ف ــا نوآوری ه ــه ب ــا ک دنی
- جلــب مشــارکت صــدا و ســیما و رســانه ها در معرفــي 

ــتان ــرش اس ف

پژوهش
- بازارسنجی و بازاریابی

- انجــام طــرح هــاي تحقیقــي در همــکاري با مرکــز ملي فرش
ــرای  ــژه ب ــک نشــریه وی ــاالت و چــاپ ی ــه و چــاپ مق - تهی

ــزی ــتان مرک ــرش اس ف
- شرکت در جشنواره ها و مسابقات علمي- پژوهشي

ــرش   ــي ف ــایت هاي علم ــریات و س ــر نش ــا دیگ ــکاري ب - هم

آموزش
ــر  ــارت ب ــي و نظ ــگاه هاي قانون ــه تاســیس آموزش ــک ب - کم

ــان عملکــرد آن
- تعیین جریمه و توقیف آموزشگاه هاي غیر قانوني

- آمــوزش و ارتقــاي ســطح دانــش تولیدکننــدگان و آشــنایي 
آنــان بــا روش هــاي نویــن تولیــد و فــروش

- ارتبــاط بــا دانشــگاه ها و موسســات آموزشــي دولتــي و غیــر 
دولتــي هنــر و فــرش
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مصاحبه

اطمینان باال در فروش محصول با 
خالقیت در تولید و برندسازی

گفت وگو با مهندس فرهی مدیر مجموعه فرش فرهی

ــت  ــی صنع ــرای اهال ــنا ب ــی آش ــی نام ــرش فره ف
نســاجی و همچنیــن در میــان عامــه مــردم نیــز برنــد 
معروفــی بــه حســاب می آیــد. در زمینــه برندســازی 
توانســته بــه خوبــی برنــد خــود را در جامعــه پیــاده 
کنــد. از آقــای فرهــی در گفت وگویــی کــه بــا ایشــان 
ــا  ــازار را جوی ــر در ب ــال حاض ــودی ح ــتیم رک داش
شــدیم. آقــای فرهــی رکــود و ثبــات امــروز را برتــر 
از عــدم ثبــات و قیمت هــای متغیــر ســال های 
ــل  ــا حداق ــه م ــرد ک ــوان ک ــد و عن ــل می دان قب
ــه  ــت و باتوج ــن اس ــت ای ــم وضعی ــروز می دانی ام
ــالهای  ــا در س ــم ام ــزی می کنی ــه ری ــه آن برنام ب
قبــل از فــردای خــود باخبــر نبودیــم و طبعــا 
ــد. ــفته می کن ــد را آش ــازار و تولی ــت ب ــن وضعی ای

e  جناب فرهی شرح مختصری درباره بازار داخلی
فرش در  سال 96 بفرمایید؟

اساســاً بعــد از دولــت آقــای احمدی نــژاد و در روزهــای 
ــکالت  ــر مش ــه خاط ــی ب ــای روحان ــت اول آق ــن دول آغازی
ــر  ــت دکت ــد و دول ــود ش ــار رک ــده کشــور دچ ــود آم ــه وج ب
روحانــی ســعی در مهــار تورمــی را داشــت کــه از دولــت قبــل 
ــراه  ــورم هم ــار ت ــه مه ــم ک ــود. می دانی ــده ب ــادگار مان ــه ی ب
بــا رکــود اســت و همیــن رکــود تاثیــرات منفــی بســیاری در 
ــردم گذاشــت  ــی م ــاج زندگ ــب مایحت ــه جوان ــازار و در هم ب
ــه اینکــه قــدرت خریــد باالیــی  ــا توجــه ب ــردم ب و طبیعتــا ًم
ندارنــد تــالش می کننــد ابتــدا نیــاز هــای اولیــه را تهیــه کرده 
ســپس بــه ســراغ کاالهــای غیرضــروری چــون فــرش رونــد.

ســال 95 نســبتاً ســال دشــواری بــرای صنعــت فــرش کشــور 
بــود و ســال 96 هــم تقریبــاً مشــابه ســال گذشــته روزهــای 
ــا  ــال ب ــه امس ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد، ب ــودی را می گذران ــا رک ب
ــک دوره  ــه ی ــم ک ــتیم و آگاهی ــرو هس ــداری روب ــرایط پای ش
گذراســت امــا در ســال 95 نگرانــی از نوســان قیمت هــا 
ــش  ــدار آرام ــرایط پای ــا ش ــب ب ــال خ ــت امس ــود داش را وج

ــم. ــردن داری ــرای کار ک ــری ب بهت

e  باتوجه به پایین آمدن قدرت خرید مردم اما همچنان
با تولید فرش های گران قیمت روبرو هستیم. بهتر 
نیست تولید ما بسته به نیاز روز بازار باشد؟ برای 

مثال کاری که ترک ها در فرش 500 شانه می کنند.
برعکــس مــن بــا شــما هــم نظــر نیســتم نیــاز امــروز مــردم 
ــد  ــاً مــردم دوســت دارن کشــور مــا فــرش ارزان نیســت. اتفاق
ــن  ــا مســئله ای ــد. ام ــه کنن ــس تهی ــران و لوک ــرش گ ــه ف ک
ــردم  ــد م ــدرت خری ــای کالســیک ق ــرح ه ــا ط ــه ب اســت ک
پاییــن آمــده اســت. اینکــه مــا بــه ســمت فرش هــای ترکیــه 
ــا  ــی آنه ــبک طراح ــون س ــت چ ــری اس ــث دیگ ــم مبح بروی
ــای  ــا کاره ــرش را ب ــا ف ــردم م ــت و م ــدرن اس ــای م کاره
کالســیک دســتباف مــی شناســند بنابرایــن مشــتری در 
ســبک مــدرن زیــاد نداریــم بجــز معــدودی نســل جــوان یــا 
نســل قبل تــر آن هــم بــرای مصــارف خاصــی چــون ویالهــا و 
عمــده مصــرف بــا طــرح کالســیک و ســنتی پــر تراکــم اســت.

ــه معنــی رغبــت آنهــا  ــد مــردم ب ــدرت خری پاییــن آمــدن ق
ــورد  ــد بیشــتر درم ــدرت خری ــه فرش هــای ارزان نیســت. ق ب
ــر  ــا عم ــی ب ــا محصوالت ــد ت ــی صــدق می کن ــای مصرف کااله
ــد  ــر کاال در خری ــئله دوره عم ــرش. مس ــون ف ــاال چ ــد ب مفی
ــا  ــرش مشــتری ب ــه ف ــرای تهی ــم اســت، ب ــرش بســیار مه ف
ــع  ــه وض ــا زمانیک ــد ت ــر می مان ــود منتظ ــه خ ــان دادن ب زم

ــری داشــته باشــد. ــی بهت مال

ــینی  ــرش ماش ــراغ ف ــه س ــردم هم ــه م ــه ک ــد همانگون ببینی
خریــد  بــرای  تمایلــی  و  عالقــه  نیــز  همــه  نمی رونــد. 
فــرش 500 شــانه ندارنــد. بیشــتر مردمــی کــه قــدرت 
ــان  ــال نش ــانه اقب ــرش 700 ش ــه ف ــد ب ــی دارن ــد پایین خری
می دهنــد. بنابرایــن در مقــدار تاثیرگــذاری ایــن مســئله 
شــکی نیســت امــا همــه خریــدار فــرش ارزان قیمــت نیســتند. 

e امكان تغییر در سلیقه مردم وجود دارد؟
ــا  ــرش ب ــم ف ــعی کنی ــد س ــا بای ــرا م ــم، چ ــوض کنی ــرا ع چ
طرح هــای مــدرن که هیچ ریشــه و اساســی نــدارد را جایگزین 
فرش هــای اصیــل و ســنتی کنیــم کــه افتخــار ماســت.

e  بحث سر حذف طرحای سنتی نیست بلكه درمورد
واردات فرش ترکیه به ایران و گرایش مردم به آن 

سبک ها است. بهتر نیست به جای واردات خودمان 
تولید کنیم؟

ــا  ــود دارد ام ــدرن وج ــای م ــا طرح ه ــرش ب ــد ف ــروز تولی ام
درصــد بســیار محــدودی اســت. ذات مــردم مــا بــا طرح هــای 
کالســیک کــه از قدیــم در خانه های شــان دیده انــد گــره 
ــان  ــان هم ــت زم ــوژی و گذش ــرفت تکنول ــا پیش ــورده و ب خ
طرح هــا بــه صــورت ماشــینی بافتــه شــده امــا طــرح و 
رنگ هــا تغییــرات زیــادی نکــرده اســت. از آنجایــی کــه 
ــطح  ــزی در س ــی و رنگ آمی ــاظ طراح ــه لح ــران ب ــا در ای م
باالتــری قــرار داریــم آنهــا هرگــز نمی تواننــد محصــول قابــل 
ــد  ــه تولی ــرح و نقش ــاظ ط ــی از لح ــرش ایران ــا ف ــت ب رقاب
ــه ایــن موضــوع آگاه هســتند.  کننــد. البتــه خودشــان هــم ب
در مــورد کارهــای مــدرن هــم بســیار مصــرف محــدود 
اســت بنابرایــن خطــری نیســت و هــم همکاران مــان و 
ــتیم  ــدرن هس ــای م ــد فرش ه ــال تولی ــا در ح ــود م ــم خ ه
و عمــال از ترکیــه فــرش زیــادی وارد ایــران نمی شــود.

e  وضعیت برگزاری نمایشگاه در داخل کشور را چگونه
ارزیابی می کنید؟ با توجه به اضافه شدن رویدادی 

مشابه و بحث هایی که پیرامون این مسئله بود 
دیدگاه شما نسبت به این مسئله چیست؟

اساســاً بــا ایجــاد نمایشــگاه در داخــل کشــور موافقــم 
فــروش  و  داخلــی  فــروش  حــوزه  در  می کنــم  فکــر  و 
خارجــی بــه صنعــت کمک هــای بســیاری می کنــد. امــا 
ــاب  ــهر آفت ــگاه ش ــه نمایش ــرادی ک ــا ای ــن تنه ــر م ــه نظ ب
ــه  ــی ک ــود درصورت ــزاری آن ب ــب برگ ــان نامناس ــت زم داش
ــاجی  ــادرات نس ــد ص ــا 50 درص ــینی ب ــرش ماش ــت ف صنع
ــا  ــرای ایجــاد نمایشــگاه دوم دارد. ام کشــور پتانســیل الزم ب
ــزار  ــم برگ ــه 20 روز از ه ــا فاصل ــد ب ــگاه نبای ــن دو نمایش ای
ــن  ــت در فروردی ــاب می توانس ــهر آفت ــگاه ش ــد. نمایش می ش
ــازار  ــه ب ــی ب ــد رونق ــال جدی ــروع س ــا ش ــا اردیبهشــت و ب ی
ــد.  ــع کن ــم جم ــار ه ــدگان را کن ــد کنن ــار و تولی داده و تج
طبیعتــاً کســانی هــم کــه در نمایشــگاه چمــران غرفــه دارنــد 
ــد. ــه آن بدهن ــتری ب ــق بیش ــگاه رون ــرکت در نمایش ــا ش ب

ــای دســتفال داشــتیم ایشــان  ــا آق ــه ب ــی ک طــی صحبت های
ــازه زمانــی  هــم پذیرفــت کــه در ســال های بعــد در همــان ب
نمایشــگاه را برگــزار کننــد. هنگامــی کــه دو نمایشــگاه رقابــت 
ناســالمی بیــن دو شــخص یــا دو رویــداد صــورت گیــرد اتفــاق 
ــه  ــا هم ــه م ــت ک ــی اس ــگاه مکان ــد. نمایش ــی نمی افت خوب
کنــار هــم قــرار بگیریــم و بتوانیــم بــا اســتفاده از پتانســیل ها 
آن رویــداد بــازاری ایجــاد کنیــم کــه کاالهــای خــود را عرضــه 
ــه  ــه واســطه دو نمایشــگاه مــا رو ب کنیــم. اگــر قــرار باشــد ب
ــم  ــر کنی ــن پتانســیل را کوچکت ــم و ای ــرار بگیری ــم ق روی ه

اتفــاق خوبــی نخواهــد افتــاد.

e  خواسته های شما به عنوان نماینده بخش تولید از
دولت چیست؟

ــرای  ــت ب ــت دول ــروز دس ــده دارم ام ــه عقی ــود اینک ــا وج ب
ــاً  ــب طبع ــا خ ــت ام ــاز نیس ــدان ب ــد چن ــت از تولی حمای
ــب  ــن ترتی ــه ای ــت ب ــن از دول ــی م ــای اساس ــته ه خواس
داده  آزار  را  تولیدکننــدگان  از  خیلــی  مســئله ای  اســت: 
ــر ارزش افــزوده اســت کــه زنجیــره ناقصــی  بحــث مالیــات ب
هــم دارد و تــا زمانــی کــه ایــن زنجیــره کامــل نشــده 
بــاری اضافــه بــر روی دوش تولیدکننــده خواهــد بــود. 

ــر  ــات ب ــه مالی ــل ب ــزوده تبدی ــر ارزش اف ــات ب ــتی مالی بایس
مصــرف گــردد. یعنــی مصــرف کننده هماننــد اکثر کشــورهای 
دنیــا ضمــن خریــد مالیــات اضافــه شــده بــر روی کاال را بــه 
ــت  ــه دول ــات را ب ــن مالی ــازه دار ای ــت و مغ ــازه دار پرداخ مغ
تقدیــم کنــد. در کشــور مــا مالیــات بــر ارزش افــزوده دقیقــا 
عکــس آن چیــزی اســت کــه در ســایر کشــورها رخ می دهــد.

تمــام تولیــد کننده هــا و عوامــل درگیــر در تولیــد کاال 
امــا  می کننــد  پرداخــت  را  افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات 
زمانیکــه محصــول بــه مغــازه دار می رســد مالیــات بــر 
ارزش افــزوده ای در کار نیســت. عمــال بــه تولیدکننــده 9 
ــد  ــه نمی توان ــود ک ــل می ش ــی تحمی ــات اضاف ــد مالی درص
ــن  ــب ای ــه جال ــرد. نکت ــده بگی ــا مصرف کنن ــازه دار ی از مغ
ــا  ــه تولیدکننده ه ــد ک ــت کاری می کن ــود دول ــه خ ــت ک اس

شــوند. ناســالم  رقابــت  دچــار  بــد  شــرایط  ایــن  در 

ــث  ــم در بح ــت داری ــت درخواس ــه از دول ــری ک ــورد دیگ م
ــت  ــرای صــادرات دول ــم ب ــاز داری ــا نی صــادرات کاال اســت. م
دالر را بــه قیمــت واقعــی خــود برســاند. قیمــت واقعــی دالر 
درصــد تفــاوت مــا بیــن تــورم داخلــی و تــورم خارجــی اســت. 
ــورم  ــه عنــوان مثــال اگــر طــی ده ســال گذشــته میــزان ت ب
ــد  ــی 10 درص ــورم خارج ــزان ت ــوده و می ــد ب ــا 300 درص م
ــه  ــد ک ــش یاب ــت دالر افزای ــه قیم ــد ب ــتی 290 درص بایس
ــرد  ــاق صــورت گی ــن اتف ــر ای ــاده اســت. اگ ــاق نیفت ــن اتف ای
ــه  بســیاری از مشــکالت دیگــر مثــل قاچــاق و واردات بی روی
حــل و ایــن بــه اشــتغال و تولیــد کمــک شــایانی خواهــد کرد.

e  مجموعه فرش فرهی در حوزه صادرات با کدام
کشورها همكاری دارد؟

مــا حــدودا بــه 29 کشــور دنیــا صــادرات داریــم. ایــن لیســت 
ــتان و  ــراق و پاکس ــد ع ــایه همانن ــورهای همس ــامل کش ش
کشــورهای اروپایــی و آمریــکا و همچنیــن در آســیای شــرقی 
کشــورهایی مثــل چیــن و ژاپــن و کــره و تایلند و تایوان اســت

e  کدام محصوالت در کدام کشورها بیشترین تقاضا
را دارد؟

ــوژی  ــه دارای تکنول ــکا ک معمــوال کشــورهایی همچــون آمری
پیشــرفته و زندگــی مدرنــی هســتند همچــون آمریــکا و 
پلی اســتر،  فرش هــای  بــه  بیشــتر  اروپایــی  کشــورهای 
پلی پروپیلــن، نایلــون و بــدون پــرز عالقه منــد هســتند. 
بخصــوص آمریــکا کــه اجــازه ورود فــرش اکریلیــک را 
ــه فرش هــای اکریلیــک  نمی دهــد. برخــی کشــورها بیشــتر ب
هســتند  کشــورهایی  بیشــتر  دارنــد  تمایــل  دار  پــرز  و 
کــه قانــون منــع اکریلیــک ندارنــد و نــوع فرهنگشــان 
ــرز  ــای پ ــه فرش ه ــت ب ــر اس ــی نزدیکت ــگ ایران ــه فرهن ب
دار متمایــل هســتند. کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس 
ــد  ــان کشــوری مانن ــن می ــورد اســت. در ای ــن م ــی از ای مثال
ــد. ــداری می کن ــتر خری ــی اس ــم پل ــک ه ــم اکرلی ــن ه چی

e  باتوجه به اینكه درحوزه صادرات غیر نفتی دولت
تأکید ویژه ای به صادرات فرش و محصوالت نساجی 
دارد دلیل رقم پایین صادراتی در این حوزه چیست؟

ــال  ــا اص ــادرات م ــوزه ص ــه در ح ــت ک ــن اس ــه اول ای نکت
ــزه  ــد جای ــزه صادراتــی نداریــم درحالیکــه دولــت می توان جای
صادراتــی بــرای صادرکننــدگان فعــال تخصیــص دهــد. شــما 
توجــه داشــته باشــید کــه در کشــوری همچــون ترکیــه 
دولــت 14 درصــد جایــزه صادراتــی بــه صادرکننــدگان خــود 

ــت.  ــاص داده اس اختص

مــورد دوم از اختیــارات دولــت کــه ســاده تر از جایــزه صادراتی 
اســت حمایتــی دولــت در مــورد پوشــش هزینه هــای حضــور 

شــرکت ها در نمایشــگاه های خارجــی اســت.

ــد در دموتکــس  ــه آبرومن ــک غرف ــه ی ــرای تهی ــه الزم ب هزین
ــه  ــت ترکی ــت. دول ــان اس ــون توم ــدود 500 میلی ــان ح آلم
ــده را  ــط تولیدکنن ــه توس ــه غرف ــه تهی ــد از هزین 50 درص
ــد. ــی نمی کن ــچ حمایت ــران هی ــت ای ــا دول ــد ام ــل می کن تقب

ســومین مــورد مســئله نــرخ ارز اســت کــه در یــک ســال و نیم 
گذشــته در کشــور ترکیــه تعدیــل شــده. یعنــی اگــر دو ســال 
پیــش تولیدکننــده تــرك کاالی خــود را متــری 15 دالر بــه 
فــروش می رســاند امــروز آن کاال را بــه دو برابــر قیمــت خریده 
اســت چــون امــروز ارزش لیــر ترکیــه در مقابــل دالر کم شــده 
در حالیکــه در دور اول آقــای روحانــی دالر 3900 تومــان بــود 
و امــروز دالر 3850 تومــان اســت و ارزش ریــال مــا در برابــر 
ــد  ــه می زن ــه صــادرات صدم ــکار ب ــری نداشــته. این دالر تغیی

مــورد چهــارم مســئله نحــوه انتقــال پــول در مبــادالت 
ــم و  ــام ک ــا تم ــی ب ــده داخل ــه تولیدکنن ــی ک ــت. هنگام اس
ــه  ــا ب ــادی از آنه ــش زی ــه بخ ــه البت ــود ک ــتی های موج کاس
وســیله برجــام حل شــده بــه خــارج از کشــور محصولــی صادر 
می کنــد در نحــوه اخــذ پــول بــه دلیــل نبــود ارتبــاط میــان 
ــورد. ــه مشــکل می خ ــی ب ــک جهان ــا بان ــی ب ــای ایران بانک ه

آنهــا  مطابــق  کــه  دارد  وجــود  کشــورها  در  ضوابطــی 
و  کننــد  واریــز  صرافی هــا  از  را  کاال  پــول  کــه  زمانــی 
تولیدکننــده  می شــوند.  شــویی  پــول  قوانیــن  مشــمول 
ــد  ــورت می ده ــتری ص ــا مش ــات را ب ــام توافق ــه تم هنگامیک
بایســتی  برمی خــورد.  پــول  انتقــال  بســت  بــن  بــه 
شــرکت ایرانــی حســاب ارزی بــا نــام خــود شــرکت در 
ایــن امــکان را نداریــم. بانــک داشــته باشــد کــه مــا 

ــا  ــه بانک ه ــت. هنگامیک ــی اس ــره بانک ــرخ به ــر ن ــورد آخ م
ــا  ــا در عمــل م ــد ام ــاالی 18 درصــد می خواهن ــرخ بهــره ب ن
تولیدکننــدگان بــاالی 20 درصــد نــرخ بهره پرداخــت می کنیم 
ــیم. ــته باش ــادرات مشــکل داش ــه در ص خــب طبیعیســت ک
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e  آقای فرهی قصه شانه های فرش ماشینی قرار است
به کجا ختم شود؟ 

ممکــن اســت بعضــی شــرکت ها درخواســت دســتگاه 1400 
را از شــرکت ســارنده ماشــین آالت نســاجی را داشــته باشــند و 
حتــی اقــدام بــه تولیــد فــرش 1400 شــانه کننــد امــا فرشــی 
ــده  ــام ش ــت تم ــود قیم ــد ش ــانه تولی ــاالی 1200 ش ــه ب ک

ــه لحــاظ دوام هــم کاالی  ــادی خواهــد داشــت و ب بســیار زی
ــانه  ــی 1200 ش ــرایط فعل ــود. در ش ــد ب ــی نخواه ــا کیفیت ب
معــادل فــرش 84 رج دســتباف اســت. توجــه داشــته باشــید 
ــتند و  ــز 70 رج هس ــوب تبری ــتباف مرغ ــای دس ــه فرش ه ک
فــرش قــم 70 و 75 رج. در حالیکــه فــرش ماشــینی بــه 84 
رج رســیده اســت و از دســتباف شــانه مــا باالتــر اســت. ضعــف 
فــرش ماشــینی در برابــر دســتباف تعــداد رنــگ اســت یعنــی 

ــه در  ــم در حالیک ــتر نداری ــگ بیش ــانه 8 رن ــا در 1200 ش م
ــرار  ــر ق ــود. اگ ــروع می ش ــاال ش ــه ب ــگ ب ــتباف از 15 رن دس
بــر اتفاقــی اســت کــه وقــوع آن بتوانــد حــال صنعــت را بهتــر 

کنــد همیــن مســئله افزایــش تعــداد رنــگ اســت.

e  چه قدم هایی الزم است تا تولیدکننده برای
موفقیت صنعت در طول ده سال آینده بردارد و 

برای آن برنامه ریزی کند چیست؟
ــد در کار خــود  ــه بای ــوژی بلک ــط در حــوزه تکنول ــه فق اوالً ن
نیــز نــوآری و خالقیــت داشــته باشــد بــه خصــوص در حــوزه 
خدمــات بــه مشــتری. مــا بایــد در حــوزه خدمــات مشــتری 

ــم.  ــای بیشــتر انجــام دهی کاره

مســئله ای کــه بایــد بســیار مــورد توجــه قرارگیــرد برندســازی 
اســت. مشــتری ها امــروز نمی تواننــد متخصــص هــر کاالیــی 
ــردم  ــت. م ــیار باالس ــم بس ــا ه ــات روی کااله ــند و توقع باش
عمدتــاً بــه دنبــال یــک برنــد معتبــر فــرش و محصــول زیبــا 
ــا  ــه م ــن اســت ک ــده ای ــت هســتند. نشــان دهن ــا کیفی و  ب
ــد 1000 و 1200  ــه روز مانن ــر دســتگاه های ب ــالوه ب ــد ع بای
ــه  ــد محصــول ب ــت در تولی ــه خالقی شــانه و ضمــن توجــه ب
ــم.  ــز کنی ــازی نی ــد س ــوب داده و برن ــرویس خ ــتری س مش
زمانــی کــه برندســازی داشــته باشــیم مشــتری بــا اطمینــان 

کاال را خریــداری می کنــد.

e  تولیدکنندگان ما در کدام بخش از تولید بیشترین
ضعف را داریم؟ 

مــا بیشــتر در تهیــه و تولیــد الیــاف اکرلیــک و مواد اولیــه پایه 
مشــکل داریــم ســپس در تنوع مــواد اولیه. شــما اگــر بخواهید 
ــد  ــه چن ــدود ب ــد مح ــه کنی ــل تهی ــک را از داخ ــخ اکریلی ن
نمــره نــخ هســتید. یکــی از دالیــل واردات نــخ از ترکیــه تنــوع 

در انــواع مختلفــی اســت کــه در ایــن کشــور تولیــد می شــود. 
ــن، ویســکوز و بامبــو و حتــی  ــخ از پلی پروپیل صدهــا مــدل ن
نــخ پنبــه بــرای خــواب فــرش گرفتــه تــا انــواع نــخ اکرلیــک 
بــا تنــوع بــاال درحــال حاضــر در ایــن کشــور تولیــد می گــردد. 
مــا حتــی در داخــل یــک مقــدار خاصــی از پلــی اکرلیــک را 
تولیــد می کنیــم و بقیــه میــزان مــورد نیــاز را وارد می کنیــم.

e  تولیدی ها برای فروش خود اقدام به استخدام
نیروهای غیراصولی و مبتدی می کنند که هیچگونه 

شناختی نسبت به فرش ندارند و درهنگام فروش 
اطالعات نادرست و غلط به مشتری منتقل می کنند. 

توجه شما به این مسئله به چه میزان است؟
ــم  ــروی ک ــک نی ــه ی ــا تجرب ــروی ب ــه جــای نی ــا ب ــح م ترجی
ــورت  ــای الزم ص ــا آموزش ه ــت ت ــیل باالس ــا پتانس ــه ب تجرب
گیــرد و مطابــق بــا اصــول مــا کار کننــد. البتــه هنــوز هــم در 
ــه  ایــن حــوزه ضعف هایــی داریــم. فروشــنده های مــا نبایــد ب
خــود اجــازه دهنــد بــرای فــروش بیشــتر کاال هــر حرفــی را 
بــدون داشــتن پشــتوانه درســتی بــه خریــدار بزننــد. ســعی و 
ــه اســت.  ــر در مجموع ــط کمت ــات غل ــا دادن اطالع ــالش م ت

e آقای فرش را با چه انگیزه ای ایجاد کردید؟
در شهرســتان ها و مراکــز اســتان های کشــور مشــتری ها 
فروشــگاه ها  همــه  بــه  زدن  ســر  بــرای  کافــی  زمــان 
تمرکــز  عــدم  ماننــد  دیگــری  مشــکالت  و  نداشــتند  را 
باعــث  پارکینــگ  نبــود  و  منطقــه  یــک  در  محصــوالت 
ــوالت  ــردن محص ــز ک ــرای متمرک ــی ب ــرش فره ــا ف ــد ت ش
ــتریان  ــت مش ــالف وق ــری از ات ــا و جلوگی ــه در یکج مجموع
اقــدام بــه ســاخت مجموعــه آقــای فــرش ایجــاد کنــد.



9th  International Flooring, Machine made Carpet and Related Industrial exhibition

N
e
w

sl
e
tte

r

15

23 rd IRANTEX  Exhibition 2017



نهمین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی و کف پوش و صنایع وابسته - تهران- شماره دوم- شهریور 96

ــه
نام
خبر

16



9th  International Flooring, Machine made Carpet and Related Industrial exhibition

N
e
w

sl
e
tte

r

17

23 rd IRANTEX  Exhibition 2017



نهمین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی و کف پوش و صنایع وابسته - تهران- شماره دوم- شهریور 96

ــه
نام
خبر

18

حالل مشکالت سرکجی و 
 شکم دهی فرش ماشینی 

و موکت فرشی

روزبه مروج

تاریخچه ماهلو
ــال 1945  ــی دوم در س ــگ جهان ــام جن ــا اتم ــان ب هم زم
آقــای دکتــر هاینــز ماهلــو شــرکت را تأســیس کرده اســت. 
ــورس  ــه ب ــه ب ــت ک ــی اس ــال خصوص ــرکتی کام ــو ش ماهل
وارد نشــده و توســط خانــواده و نــوه دختــری دکتــر هاینــز 
اداره و مدیریــت می شــود. ماهلــو تــا بــه امــروز دارای 250 
ــد در دور  ــه تولی ــط ب ــدی و مرتب ــش تولی ــر در بخ کارگ
دنیــا، فعــال در 115 کشــور بــه صــورت مســتقیم و البتــه 
ــت. ــد اس ــت و تولی ــه فعالی ــغول ب ــروش مش ــر ف 90  دفت

ماهلو در ایران
ــه  ــت ب ــوده اس ــه ب ــا پارچ ــو ب ــروع کار ماهل ــل ش در اص
همیــن خاطــر نمایندگــی بخــش پارچــه ســال ها قبــل بــه 
ــران  ــی در ای ــو دارای دو نمایندگ ــده درکل ماهل ــران آم ای
اســت. یکــی نمایندگــی دائمــی فــرش و دیگــری نمایندگی 
دائمــی پارچــه کــه چند ســالی اســت در ایران حضــور دارد.

کاربرد ماهلو در تولید فرش ماشینی
ســرکجی  بــا  ماشــینی  فــرش  در  کــه  مواقعــی  در 

ــه  ــکم دادن ب ــکم داده _ش ــرش ش ــا ف ــتیم ی ــه هس مواج
ــا  ــورت ب ــن ص ــوده_ در ای ــر ب ــا مقع ــدب ی ــورت مح ص
  Orthopack CRVMC-12 دســتگاه  از  اســتفاده 
ایــن نقــص را رفــع کــرد. شــرکت ماهلــو می تــوان 

دســتگاه ارتوپــک قــادر اســت تــا ســه هــزار نیوتــن 
ــاد  ــرش ایج ــه در ف ــی ک ــد و کشش ــل کن ــار را تحم فش
ــل  ــه داخ ــک مربوط ــری غلط ــا درگی ــراه ب ــد هم می نمای
دســتگاه، مســئله ســرکجی را حــل می کنــد. تــا بــه 
ــه وســیله روش هــای ایرانیــزه شــده  امــروز ایــن مســئله ب
رفــع  تولیدکننده هــا  خــود  ابداعــی  دســتگاه های  و 
می شــد کــه روش هایــی غیراصولــی بــه حســاب می آینــد. 

در دســتگاه ارتوپــک 8 دوربیــن را داریــم که نقش اســکنرها 
را ایفــا می کننــد و بــر اســاس عــرض فــرش جمــع و پخــش 
می شــود. اســکنرها زمانیکــه مشــکلی در فــرش تشــخیص 
ــه غلطک هــا فرمــان درگیــر شــدن می دهنــد.  می دهنــد ب
ــرش  ــا وســط ف ــرش شــکم داشــته باشــد غلطک ه ــر ف اگ
را گرفتــه و از دو طــرف کشــیده و اصــالح می کننــد. هــم 
فــرش هــم موکــت فرشــی پــود دار بــا دســتگاه مذکــور رفع 
عیــب می شــوند و اســکنرها دائــم درحــال رصــد فــرش یــا 
موکــت هســتند. زمانــی نیــز فــرش مشــکلی نداشــته باشــد 
فــرش بــه راحتــی بــدون هیــچ درگیــری از داخــل آنهــا رد 
می شــود. مغــز اصلــی دســتگاه همیــن اســکنر هــا هســتند.

نكات مهم در باب نحوه کار و مزایای ارتوپک نسبت 
به سایر روش ها

ــو  ــک ماهل ــتگاه ارتوپ ــا دس ــه در کار ب ــن نکت ــم تری مه
ــک  ــه ارتوپ ــل از ورود ب ــد قب ــرش نبای ــه ف ــت ک ــن اس ای
ــی  ــده توانای ــت ش ــرش تثبی ــرا ف ــد زی ــورده باش ــار خ آه
ــل از ورود  ــن کار قب ــی بهتری ــدارد و حت ــدن ن ــاف ش ص
ــود  ــار ش ــه بخ ــه وارد محفظ ــت ک ــن اس ــتگاه ای ــه دس ب
ــود. ــالح ش ــرای اص ــر ب ــاف پذی ــرم و انعط ــرش ن ــا ف ت

اصــوال در فرش هــای موکتــی مخصــوص هتل هــا یــا 
شــهرك های  اصطــالح  بــه  کــه  لوکــس  کشــتی های 
روی آب خوانــده می شــوند کــه دارای عــرض و طــول 
بزرگتــری و غیرمعمولــی هســتند بســیار مهــم اســت 
ــه هــم رســیده و ســرکجی نداشــته باشــیم.  کــه درزهــا ب

ــرکجی  ــئله س ــل مس ــرای ح ــری ب ــی دیگ ــزار مکانیک اب
کــه  اســت  اپراتــور  ابــزار  ایــن  در  امــا  دارد  وجــود 
ــچ  ــه هی ــانی ب ــای انس ــزان خط ــرد و می ــم می گی تصمی
ــوارد  ــر م ــت و در اکث ــی نیس ــم پوش ــل چش ــوان قاب عن
وجــود دارد. در مقابــل دســتگاه ارتوپــک بــه صــورت 
اســکنرها عیب هــای  بــه وســیله  و  اتوماتیــک  کامــال 
ــا  ــه غلطک ه ــال آن ب ــا ارس ــخیص داده و ب ــود را تش مج
ارتوپــک  دســتگاه  البتــه  می نمایــد.  حــل  را  مســئله 
امــکان تنظیــم دســتی و نیمــه اتوماتیــک نیــز دارد. 
ــتگاه  ــرای کار دس ــا ب ــم غلطک ه ــوه کار و تنظی ــز نح بج
ــرش اســت. ــی ف ــل مهمــی در صاف ــک، کشــش عام ارتوپ

ارتباط سرکجی با شانه باالی فرش
ــل  ــرکجی حاص ــا س ــط ب ــوارد مرتب ــی م ــان تمام در می
ــت  ــی کیفی ــودن فیزیک ــان ب ــی، یکس ــول خروج در محص
مــواد اولیــه بــه نســبت ســایر مــوارد عامــل بســیار موثــری 
اســت. در سرتاســر طــول فــرش خصوصــا اگــر چلــه فــرش 
مشــکلی داشــته باشــد ایــن ســرکجی ممکــن اســت 
ــر  ــه خاط ــاً ب ــرکجی صرف ــئله س ــا مس ــود. ام ــتر  ش بیش
شــانه بــاالی فــرش نیســت امــا در فرش هــای شــانه 
بــاال شــکم دادن یــا ســرکچی بیشــر محتمــل اســت.

نحوه جاسازی دستگاه ارتوپک در خط تولید
دســتگاه Orthopack CRVMC-12 یــا همزمــان بــا 
خــط تکمیــل فــرش خریــداری می شــود کــه محــل 
جایگیــری آن در خــط تکمیــل از قبــل مشــخص اســت و یا 
در خطــوط تکمیلــی کــه فاقــد دســتگاه ارتوپــک هســتند 
در فضایــی مابیــن محفظــه بخــار و مرحلــه آهارزنــی قــرار 
می گیــرد. مهــم اســت در فضــای اختصــاص داده شــده بــه 
دســتگاه مذکــور دو غلطــک ســوزنی یکــی قبــل و دیگــری 
بعــد از ارتوپــک بــرای ایجــاد کشــش در فــرش یــا موکــت 
ــن اســت کــه  ــرار گیــرد. کار غلطــک ســوزنی ای فرشــی ق
فــرش از روی آن لیــز نخــورده و آن کشــش الزم در فــرش 
ایجــاد شــود. توصیــه می شــود در کوتاه تریــن مــدت زمــان 
بعــد از اصــالح، محصــول خروجــی از ارتوپــک وارد مرحلــه 
آهارزنــی شــود تــا شــکل اصالح شــده فــرش تثبیــت گردد.
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گفتوگو

نشستی در حاشیه اما باتوجه به متن

روز گذشــته و در حاشــیه نمایشــگاه بین المللــی 
تخصصــی  نشســت  تهــران  ماشــینی  فــرش 
ــوزه  ــود در ح ــكالت موج ــائل و مش ــون مس پیرام
ــرش  ــه ف ــک مجموع ــت ی ــادرات و مدیری ــوه ص نح
ماشــینی بــا جنــاب آقــای مهنــدس بــوذری 
ــوزه  ــان و درح ــه در آلم ــوذری ک ــه ب ــر مجموع مدی
مدیریــت و صــادرات مشــغول بــه کار هســتند 
ــم. ــب دادی ــن ترتی ــاجی که ــه نس ــه مجل در غرف

مهندســین  از  گروهــی  کــه  نشســت  ایــن  در 
ــه  ــد ب ــر بودن ــز حاض ــس نی ــن تك ــرکت نوی ش
ــون  ــكار پیرام ــه راه ــر و ارائ ــادل نظ ــث و تب بح
چگونگــی موفقیــت در صــادرات بــه خــارج از 
کشــور همچــون کشــورهای اروپایــی و دالیــل 
ــل  ــین آالت و عل ــد ماش ــا در تولی ــت م ــدم موفقی ع
ــائل  ــه و مس ــواد اولی ــتفاده از م ــا در اس ــف م ضع
ــوان  ــت. می ت ــورت گرف ــو ص ــث و گفتوگ ــر بح دیگ
ــكات مثبــت بســیاری داشــت  گفتــه ایــن جلســه ن
ــوان  ــت را می ت ــن نشس ــی ای ــن خروج ــا مهم تری ام
ــه  ــرای ارائ ــف ب ــای مختل ــوت از مجموعه ه ــه دع ب
ــاجی  ــت نس ــده صنع ــد خمی ــل ق ــرای ح ــكار ب راه
ــرد کاری  ــوان ک ــوذری عن ــدس ب ــرد. مهن ــاره ک اش
ــروز  ــدارم ام ــی ن ــرف و حدیث ــث و ح ــچ بح ــا هی ب
ــم. ــان کاری کنی ــرای صنعت م ــان ب ــد خودم بیایی

متخصصین ما
ــود.  ــن ب ــئله متخصصی ــتیم مس ــه داش ــی ک ــی از مباحث یک
ــان  ــور آلم ــوص کش ــه خص ــا، ب ــین آالت را از اروپ ــا ماش م
ــه  ــتند ک ــا هس ــوارد ترك ه ــی از م ــم. در خیل وارد می کنی
ایــن ماشــین آالت را بــرای مــا نصــب می کننــد. حــاال 
ــب  ــا را نص ــین م ــد ماش ــه ای بای ــک ترکی ــرا ی ــه چ ــن ک ای
ــص  ــکل متخص ــا مش ــت. م ــر اس ــث دیگ ــک بح ــد، ی کن
ــال  ــرای دو س ــه ب ــم ک ــینی داری ــال ماش ــرای مث ــم. ب داری
ــرای  ــا ب ــدس م ــص و مهن ــش متخص ــا دان ــت، ام ــش اس پی
ــه  ــتیم ک ــن هس ــی ای ــا در پ ــت. االن م ــل اس ــال قب ده س
ــد،  ــین وارد کن ــا ماش ــد از اروپ ــه می خواه ــوری ک ــر کش ه
یکــی از افــرادش را بــرای آمــوزش بــه آنجــا بفرســتد و دیگــر 
ــد  ــین بخواب ــی ماش ــی کوچک ــر خراب ــرای ه ــد ب الزم نباش
ــد.  ــر کن ــا آن را تعمی ــد ت ــی بیای ــر یک ــهرهای دیگ ــا از ش ت

واسطه ها
ــت.  ــطه ها هس ــئله واس ــت، مس ــه هس ــری ک ــئله دیگ مس
بیشــتری  قــوت  نمایشــگاه ها  در  واســطه ها  مســئله 
گرفته اســت. چــرا مســئول غرفــه ای  کــه ماشــین آالت 
آلمــان را معرفــی می کنــد، طــوری خــودش را معرفــی 
ــک دالل  ــد؟ ی ــان تولیدکننده ان ــگار خودش ــه ان ــد ک می کن
ــا  ــه م ــح می دهــد ک ــی توضی ــدس ایران ــرای ده مهن ــرك ب ت
ــاق  ــن اتف ــن ماشــین  هســتیم. ای ــده ای ــن تولیدکنن بزرگتری
نبایــد بیفتــد. مــا مهندســین، تکنســین ها و همچنیــن 
ــش  ــکاری بخ ــفانه هم ــا متأس ــم، ام ــی داری ــیل باالی پتانس
ــی  ــرکت های خصوص ــت. ش ــم اس ــادرات ک ــی در ص خصوص
شــرکت  یــک  از  چــرا  نمی کننــد.  همــکاری  هــم  بــا 
ترك هــا  و  وارد شــود  آلمانــی  ماشــین  بایــد  ترکیــه ای 

آن را نصــب کننــد و هزینــه آن هــم دو برابــر شــود؟

مقصدهای صادراتی
ــردم و  ــت ک ــدی صحب ــرکت هن ــک ش ــا ی ــن ب ــروز م دی
ــد  ــیدم. گفتن ــا را پرس ــد در آن ج ــک کارمن ــای ی هزینه ه
ــوب  ــود. خ ــورو می ش ــدود 150 ی ــد ح ــک کارمن ــه  ی هزین
ــد را  ــوان تولی ــت، می ت ــاد اس ــران زی ــا در ای ــر هزینه ه اگ
ــی  ــن چنین ــت ای ــک سیاس ــد ی ــا بای ــام داد. م ــد انج در هن
داشــته باشــیم. مــا ســال  های بعــد را نمی بینیــم. چــرا 
بــه صــادرات در کشــورهای ضعیف تــر فکــر نمی کنیــم؟ 
می تــوان  آن  از  بعــد  ایــران؟  شــمال  کشــورهای  مثــاًل 
ــت.  ــاد اس ــی زی ــم خارج ــا ه ــد. در اروپ ــا ش ــازار اروپ وارد ب
راحت تــر  خارجی هــا  بــه  اروپــا  در  را  اجناس مــان  مــا 
کــه  اســت  درســت  بفروشــیم.  می توانیــم  پاکســتان  از 
سیاســتی  هیــچ  شــرکت ها  امــا  باالســت،  هزینه هــا 
ــد.  ــد کنن ــه بای ــدت چ ــی م ــه در طوالن ــد ک ــاذ نکرده ان اتخ

دوست و رقیب را درست بشناسیم 
چــرا هیــچ کــس بــه ایــن فکــر نکرده اســت کــه خــط تولیــد 
ماشــین آالت نســاجی را بــه کشــور وارد کنــد؟ بــه چــه علتــی 
بازرگانــان ایرانــی یــک دفتــر در ترکیه می زننــد تــا از ایتالیا و 
آلمــان ماشــین وارد کننــد؟ تمــام هزینه هــا و مالیات هــا هــم 
بــه ترکیــه پرداخــت می شــود. االن ترکیــه پــی طرحــی اســت 
ــرای  ــا را ب ــوزش دهــد و آن ه ــه تکنســین های خــود را آم ک
ــران بفرســتد. کــه ایــن باعــث  ــه ای آمــوزش دادن ماشــین ب
وابســتگی بیشــتر مــا می شــود. ایــن مشــکالت ناشــی از ایــن 
اســت کــه شــرکت های ایرانــی بــا هــم همــکاری نمی کننــد 
بهتریــن  نمایشــگاه  نمی گیرنــد.  مشــترکی  تصمیــم  و 
ــت. ــترك اس ــم مش ــن تصمی ــت و گرفت ــرای صحب ــل ب مح

پتانسیل ما
فــرش ماشــینی پتانســیل فــروش در اروپــا را دارد ولی کســی 
ــگاه  ــرارداد تعــدادی فروش ــر ق ــد. اگ ــر نمی کن ــه آن فک ب
زنجیــره ای بســته شــود، می تــوان کارهــای مهمــی انجــام داد. 
ــتانی و  ــاس پاکس ــا اجن ــره ای در اروپ ــگاه های زنجی در فروش
هنــدی فروختــه می شــود. چیــن هــم کــه بــازار کشــورهای 
ــن  ــه نازل تری ــم ب ــش را ه ــت. اجناس ــیایی، را گرفته اس آس
قیمــت ارائــه می کنــد کــه مــا وابســته تر شــویم. مــا جلــوی 

کیفیــت  می توانیــم  امــا  بگیریــم،  نمی توانیــم  را  چیــن 
ــوان  ــادی می ت ــای زی ــم. کاره ــاال ببری ــود را ب ــاس خ اجن
ــت. ــی اس ــزی و هماهنگ ــه برنامه ری ــاز ب ــا نی ــام داد، ام انج

فرش هــای  اســم  بــه  فــرش  فروشــگاه های  آلمــان  در 
ــد  ــه تولی ــن هم ــند. ای ــود را می فروش ــاس خ ــی، اجن ایران
ــگاهی در  ــدام فروش ــچ ک ــا هی ــت، ام ــران هس ــرش درای ف

و طــرح  فرش هــای  اســم  ندارنــد.  اروپایــی  کشــورهای 
ــا  ــام فرش ه ــه ن ــد. ب ــود می برن ــد و س ــی را دزدیده ان ایران
ــم  ــود اس ــگاه های خ ــه فروش ــی ب ــی ایران ــتباف قدیم دس
بــرای  ایرانــی  از کارگــر  و رســم می دهنــد. خارجی هــا 
این هــا  می کننــد.  اســتفاده  قدیمــی  فرش هــای  رفــو 
مشــکالتی هســت کــه بایــد حــل شــود. و نمایشــگاه 
ــکان اســت.  ــن م ــن مشــکالت بهتری ــرای طــرح و حــل ای ب

پراکندگی همراه با سردرگمی
ــران  ــد ای ــده کار می کن ــدر پراکن ــن ق ــه ای ــا کشــوری ک تنه
ــد،  ــتان را ببینی ــتان و پاکس ــتان، هندوس ــما لهس ــت. ش اس
ــد.  ــا کار نمی کن ــا دنی ــی ب ــن پراکندگ ــه ای ــچ کشــوری ب هی
فقــط ایــران چنیــن اســت. شــما اگــر بــا یــک شــرکت هندی 
ــی  ــکاری تکنیک ــا هم ــا آن ه ــد ب ــد، و بخواهی ــت کنی صحب
ــی  ــرکت خارج ــما ش ــد. ش ــول نمی کنن ــید، قب ــته باش داش
می شناســید کــه کاری ماننــد تعامــل مــا بــا ترکیــه را انجــام 
ــود  ــط خ ــتان توس ــین آالت در هندوس ــد؟ نصــب ماش ده
هندی هــا انجــام می شــود. فقــط ایــران اســت کــه همچنیــن 
ــم.  ــتان نداری ــر از هندوس ــزی کمت ــا چی ــی دارد. م وضعیت

خــود پاکســتان صنعــت نســاجی قــوی ای نــدارد. ولــی 
فروشــگاه های کشــورهای اروپایــی در آنجــا کارخانــه زده انــد 
را  منســوجات  و  می کننــد،  کار  پاکســتانی  کارگرهــای  و 
صــادر می کننــد. تمــام فروشــگاه  های زنجیــره ای اروپــا 
در کشــورهای جهــان چهــارم را شــرکت هایی تأســیس 
ارزان کار می کنــد. 3500  بــا کارگرهــای  کرده انــد کــه 
ــل  ــردازد را تبدی ــی بپ ــر اروپای ــه کارگ ــد ب ــه بای ــی ک یوروی

ــر.  ــا کمت ــورو ی ــه 150 ی ــد ب می کن

ــی  ــم ول ــن کار را بکنی ــد همی ــم بای ــا ه ــه م ــم ک نمی گوی

ــم  ــم، نمی توانی ــران داری ــه در ای ــی ک ــن امکانات ــا همی ــا ب م
ــی در  ــرکت های ایران ــا ش ــم؟ آی ــد کنی ــر تولی ــس بهت جن
ــن  ــا ای ــد؟ ب ــام دهن ــروش انج ــد ف ــران نمی توانن ــود ای خ
همــه جمعیــت خریــد؟ اگــر کیفیــت محصــوالت بهتــر 
شــود و قیمت هــا هــم مناســب باشــد، ایــران می توانــد 
ــوالت  ــم محص ــا ه ــود ایرانی ه ــد. خ ــش را بفروش محصوالت
اســتارت  بایــد  می کننــد.  تهیــه  را  ایرانــی  باکیفیــت 
برندســازی محصــوالت ایرانــی و ایــن کــه تولیــد ایــران، بــه 
ــرف  ــان ح ــود. زم ــد، زده ش ــبت یابن ــت نس ــاس باکیفی اجن
ــا  ــت. م ــردن اس ــل ک ــت عم ــت، االن وق ــام شده اس زدن تم
ــم.  ــل کنی ــه عم ــروع ب ــد ش ــم، بای ــات را داری ــه امکان هم
ــم  ــق خواهی ــر موف ــال دیگ ــم 15 س ــروع کنی ــر االن ش اگ
ــا از  ــی از واردات نســاجی م ــم باالی ــد.درحال حاضــر حج ش
ــه امکاناتــی کــه داریــم می توانیــم  ــا توجــه ب چیــن اســت. ب
ــم. ــکاری داری ــل و هم ــه عم ــاز ب ــم. نی ــل کنی ــوب عم خ

ــادات،  ــن انتق ــاپ ای ــدون چ ــان ب ــما در مجله ت ش
ــد  ــد چن ــد، ببینی ــكاری بدهی ــرای هم ــی ب فرخوان

نفــر می آینــد.

ــه،  ــه هم ــت ک ــه اس ــد اینگون ــی دی ــای اروپای در کارخانه ه
ــون  ــد. چ ــت کار می کنن ــرای کیفی ــر ب ــا کارگ ــر ت از مدی
نرســد،  فــروش  بــه  محصولشــان  اگــر  کــه  می داننــد 
ــین  ــم مهندس ــران ه ــد. در ای ــد ش ــکار خواهن ــان بی خودش
و صاحبــان صنایــع بایــد جمــع شــوند و راجــع بــه کیفیتــی 
کــه می خواهیــم بــه آن برســیم گفت وگــو کننــد. اگــر پنــج 
شــرکت وارد ایــن گفتمــان شــوند، بقیــه هــم وارد خواهنــد 

ــرد.  ــورت بگی ــد ص ــت و بای ــی نیس ــد. کار غیرممکن ش

ارتباط با مشتری
ــی  ــتیم. از روانشناس ــد نیس ــتری را بل ــا مش ــاط ب ــا ارتب م
ــای  ــروش و درآمده ــه ف ــط ب ــم. فق ــی نداری ــروش اطالع ف
ــت.  ــی نیس ــد بلندمدت ــچ دی ــم. هی ــر می کنی ــه فک ماهیان
اروپــا روی کیفیــت و قیمــت محصــوالت خیلــی خــوب 
کار می کنــد. قیمت هــا را طــوری تنظیــم می کننــد کــه 
ــار در  ــند. دو ب ــد برس ــر دارن ــه مدنظ ــزان فروشــی ک ــه می ب
ــا  ــاس را ب ــتان اجن ــمس و تابس ــد از کریس ــم بع ــال ه س
ــه  ــود برنام ــروش خ ــرای ف ــند. ب ــری می فروش ــت کمت قیم
ــل  ــم ح ــگاه ه ــت و دانش ــن صنع ــکاف بی ــد ش ــد. بای دارن
شــود. همــه اســاتید دانشــگاه ها جــدا از نــام دانشــگاه 
جمــع شــوند و صحبــت کننــد، راهــکار ارائــه دهنــد. 

ــد.  ــنهاد دهی ــدگان پیش ــه تولیدکنن ــد ب ــم می توانی ــما ه ش
ــرای بررســی صــادرات  ــک واحــد ب ــاًل پیشــنهاد ایجــاد ی مث
را بدهیــد کــه متخصصــان در آن جــا گــرد هــم آینــد. 
ــات  ــا صــادرات اطالع ــد در رابطــه ب ــه مایلن ــم ک ــرادی ه اف
ــب  ــات کس ــد اطالع ــن واح ــد و از ای ــد، بیاین ــب کنن کس
ــود.  ــع آوری ش ــات جم ــوری اطالع ــر کش ــرای ه ــد. ب کنن
در همــه دنیــا چنیــن مراکــزی وجــود دارنــد ولــی در 
ــاق  ــو ات ــد عض ــرکت ها می توانن ــران ش ــت. در ای ــران نیس ای
ــز  ــن مراک ــو ای ــد عض ــا بای ــی در اروپ ــوند ول ــی ش بازرگان
ــته  ــادرات داش ــا ص ــه ب ــوالی در رابط ــر س ــما اگ ــوند. ش ش
ــان را  ــن جری ــید. ای ــز بپرس ــن مراک ــد از ای ــید می توانی باش
ــم  ــورها بتوانی ــه کش ــم و در هم ــت کنی ــم درس ــر بتوانی اگ
ــرای  ــیم، ب ــته باش ــاط داش ــران ارتب ــی ای ــز بازرگان ــا مرک ب
ــاز  ــن ب ــود. م ــد ب ــوب خواه ــیار خ ــادرات بس ــت ص صنع
هــم می گویــم مــا سیاســت فــروش بلندمــدت نداریــم. 
ــم.          ــه داری ــه توج ــای ماهیان ــا و هزینه ه ــه درآمده ــط ب فق
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با ما در 
صنعت فرش 

ماشینی و 
نساجی به 

روز باشید...

مصاحبه

بیژن کرامتیان:

با محصوالت و رویکرد جدید در 
این رویداد حاضر شده ایم

گفتوگو با بیژن کرامتیان مدیر فروش مجموعه فرش کرامتیان

e  ارزیابی شما از وضعیت نمایشگاه در دو روز گذشته
به چه شكلی است؟

ــه ایــن دلیــل  ــود ب ــی ب ــرای مــا بســیار عال ایــن نمایشــگاه ب
کــه مــا بــا محصــوالت جدیــد در ایــن رویــداد حاضــر شــدیم 
و هیــچ کــدام از محصــوالت مــا قبــل از ایــن نمایشــگاه 
ــی  ــتقبال خوب ــود اس ــده ب ــی نش ــری رونمای ــای دیگ در ج
ــی از  ــا یک ــت. ام ــورت گرف ــا ص ــا و کارای م ــم از طرح ه ه
ــرد  ــت ک ــا را اذی ــایر تولیدکننده ه ــا و س ــه م ــکالتی ک مش
تداخــل آن بــا نمایشــگاه شــهرآفتاب بــود. بایــد قبــول کنیــم 
ــتیم  ــم نیس ــر ه ــال مقص ــود و دنب ــی نب ــت خوب ــه حرک ک
ــاهد  ــر ش ــه دیگ ــم ک ــد کاری کنی ــته بای ــر گذش ــون دیگ چ
ــث  ــگاه باع ــن دو نمایش ــیم. ای ــی نباش ــن اتفاقات ــن چنی ای
ــک  ــه ی ــع نتوانســتند ب شــد مشــتری ها نصــف شــوند. درواق
نمایشــگاه متمرکــز شــوند و برخــی نیــز در ایــن ســردرگمی 
ــه  ــات وجه ــن اتفاق ــد. ای ــت دادن ــداد را از دس ــر دو روی ه
خوبــی هــم نداشــت نــه بــرای مســئولین برگــزاری نــه 
ــم  ــودم. می توان ــرای مــن تولیدکننــده کــه شــرکت کــرده ب ب
بگویــم بــه دلیــل همیــن کارهــای جدیــدی کــه ارائــه دادیــم 
ــود. ــته ب ــال گذش ــر از س ــی بهت ــا حت ــه م ــد از غرف بازدی

e  ــا ــگاه ب ــزاری دو نمایش ــما برگ ــر ش ــه نظ ــس ب پ
ــت  ــرای صنع ــرر ب ــز ض ــزی ج ــد چی ــن رون ای

ــت؟ ــد داش نخواه
100درصــد اینگونــه اســت. یعنــی اگــر قــرار باشــد ان 
ــده  ــده، بازدیدکنن ــان تولیدکنن ــال در می ــر س ــی ه دوگانگ
ــه  ــچ وج ــه هی ــرد ب ــده صــورت بگی ــزار کنن ومســئولین برگ
ــت و در کل  ــد گذاش ــا نخواه ــه ج ــود ب ــی از خ ــره خوب چه
ــر  ــع اگ ــد. درواق ــم دی ــه خواهی ــه ضرب ــتیم ک ــا هس ــن م ای
ــه دو  ــت نســاجی ب ــی آن صنع ــه در پ ــن باشــد ک ــه ای برنام
قســمت تقســیم شــد اتفــاق خوش آینــدی رخ نخواهــد 
ــی  ــدرت و رونمای ــم اوج ق ــرش ه ــگاه ف ــد نمایش داد. ببینی
ــد  ــرای خری ــوان ب ــام ت ــا تم ــدار ب ــم خری ــت ه ــدی اس تولی
ــک  ــدام ی ــد در ک ــه ندان ــد و زمانیک ــد می آی ــول جدی محص
حضــور داشــته باشــد نتیجــه مطلوبــی بــه بــار نخواهــد آمــد.

e  ــیل ــا پتانس ــرش م ــت ف ــما صنع ــر ش ــه نظ ب
برگــزاری دو نمایشــگاه بــا فاصلــه زمانــی شــش 

ــاه را دارد؟ م
ببینیــد اگــر بــا فاصلــه زمانــی بیــش از پنــج یــا شــش مــاه 
ــزار  ــه دوم برگ ــری در نیم ــال و دیگ ــه اول س ــی در نیم یک

ــک  ــه ی ــه فاصل ــی ب ــی وقت ــد باشــد. ول ــد مفی ــردد می توان گ
ــه  ــر واضــح اســت ک ــن خــب پ ــزار شــود ای ــم برگ ــاه از ه م
ــردم  ــرض ک ــه ع ــی ک ــه صورت ــا ب ــتی نیســت. اتفاق کار درس
می توانســت حتــی مفیــد هــم باشــد و شــرکت مــا بــه 
ــیم. ــته باش ــور داش ــر دو حض ــم در ه ــر بودی ــخصه حاض ش

صنعــت  کــه  مســئله  ایــن  بــه  توجــه  بــا  مخصوصــا 
ــد  ــزاری بتوانن ــئولین برگ ــر مس ــاده اگ ــا را افت ــم م توریس
ایــن  برگــزاری  زمــان  و  داده  انجــام  هماهنگی هایــی 
رویدادهــا یــا حداقــل یکــی را همزمــان بــا زمانــی کــه 
کننــد  ســت  می آیــد  کشــور  بــه  بســیاری  توریســت 
کــرد. اســتفاده  نیــز  توریســت ها  پتانســیل  از  میتــوان 

اتفــاق دیگــری کــه می توانــد رخ دهــد ایــن اســت کــه 
ــت  ــول نیس ــی محص ــروش تک ــرای ف ــی ب ــگاهی مکان نمایش
از دو نمایشــگاه را بــرای ویزیــت  و اگــر بتواننــد یکــی 
بــه صــورت جشــنواره همزمــان  را  و دیگــری  مشــتری 
بــا ورود توریســت ها بــه کشــور بــا یــک اطالع رســانی 
ــد. ــت باش ــای صنع ــد راه گش ــد می توان ــزار کنن ــیع برگ وس

e  هدف از حضور بیشــتر برندســازی برای توســعه صــادرات 
اســت یــا نگاه شــما معطــوف بــه بــازار داخلی اســت؟

ببینیــد نمایشــگاهی کــه االن درحــال برگــزاری اســت بیشــتر 
هــدف داخلــی دارد. معمــوال باتوجــه بــه اینکــه فصــل حضــور 
گردشــگران خارجــی هــم نیســت نمی تــوان انتظــار صــادرات 
از ایــن نمایشــگاه داشــت. امــروز بیشــتر فــروش مــا در ایــن 

رویــداد داخلــی اســت.

e  جنــاب کرامتیــان تحلیــل خودتــان را هــم از بــازار
ــی بفرمایید. داخل

ــازار  ــا ب ــور م ــوال در کش ــه معم ــما ک ــت ش ــه خدم ــرض ب ع
در نیمــه دوم بــه مراتــب جــوش و خــروش بیشــتر و بهتــری 
ــزاری  ــت برگ ــن جه ــال دارد. از ای ــه اول س ــه نیم ــبت ب نس

نمایشــگاه در ایــن تاریــخ جهــت آمادگــی بــرای شــش 
ــی  ــتری یعن ــت. و مش ــری اس ــت بهت ــال فرص ــه دوم س ماه
ــد. ــی آمده ان ــزی قبل ــه ری ــا برنام ــز ب ــدار و شــرکت ها نی خری

e  نقاط قــوت و ضعــف نمایشــگاه را بخواهید برشــمرید
بــه چــه مــواردی اشــاره می کنیــد؟

شــاید بــه نحــوه برگــزاری نمایشــگاه در شــهرآفتاب انتقــادات 
بســیاری وارد کــرده باشــیم امــا یکــی از نــکات مثبــت آنجــا 
ــن  ــده ای ــتان برگزارکنن ــدند دوس ــث ش ــه باع ــت ک ــن اس ای
ــائل را  ــی مس ــد و برخ ــود بدهن ــه خ ــی ب ــک تکان ــداد ی روی
ــد  ــع کنن ــتیم رف ــکل داش ــته مش ــای گذش ــه در دوره ه ک
ــالن ها  ــردن س ــک ک ــه خن ــئله تهوی ــن مس ــی همی ــه یک ک
ــداری  ــه مق ــز ی ــین ها نی ــات و تکنس ــش خدم ــود. در بخ ب
تمــاس  یــک  بــا  رفتــه  بــاال  پاسخ گویی شــلن  ســرعت 
ــال  ــه س ــبت ب ــال درکل نس ــد. امس ــل می کنن ــکل را ح مش
ــای کار دارد. ــی ج ــم خیل ــاز ه ــا ب ــود ام ــر ب ــته بهت گذش

e  آنچنــان کــه شــما نیــز درجریــان هســتید قبــل
از نمایششــگاه بســیار گفتــه و شــنیده شــد کــه 
ــرای  مســئولین برگــزاری هیئــت هــای تجــاری ب
ــه  ــد ب حضــور موثــر در نمایشــگاه دعــوت کرده ان

ــد؟ ــق بوه ان ــزان موف ــه می ــا چ ــما ت ــر ش نظ
خــب ببینیــد امســال مــا مســئله انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ــر  ــا بهت ــورهاها ی ــی کش ــت تمام ــود گف ــتیم و می ش را داش
اســت بگوییــم بســیاری از کشــورهای دنیــا منتظــر نتیجــه آن 
بودنــد تــا باتوجــه بــه شــخصی کــه رئیــس جمهــور خواهــد 
ــد.  ــم کنن ــا تنظی ــا کشــور م ــود را ب ــای خ ــد سیاســت ه ش
اندکــی زمــان میبــرد تــا مشــخص شــود مــا با کــدام کشــورها 
در چــه ســطحی میخواهیــم روابــط تجــاری و سیاســی 
و اقتصــادی داشــته باشــیم. فکــر میکنــم در نمایشــگاه 
بعــدی اگــر برنامــه ریزی هــای درســت و دقیقــی انجــام 
ــم. ــگاه ببینی ــتری در نمایش ــای بیش ــم هیئت ه ــود بتوانی ش

جــدای ایــن مســائل واقعیــت ایــن اســت کــه دعــوت آنچنانــی 
ــزاری از  ــئولین برگ ــز مس ــی و نی ــئولین دولت ــرف مس از ط
ــی  ــوت آنچنان ــداد دع ــن روی ــور در ای ــرای حض ــا ب هیئت ه
صــورت نگرفتــه بــود. می تــوان باتوجــه بــه مشــاهدات خــود 
از شــهر آفتــاب بگویــم آنجــا هیئــت تجــاری بیشــتری نســبت 
بــه اینجــا حضــور داشــت و رئیــس اتحادیــه و رئیــس اصنــاف 
ــد. ــوت را صــورت داده بودن ــن دع ــر ای ــکاری یکدیدگ ــا هم ب

e  ــت ــه تح ــان و مجموع ــای کرامتی ــارات آق انتظ
ــه تبــع  ــرای افزایــش تولیــد و ب مدیریــت شــما ب
ــت؟ ــد چیس ــت و وزارت جدی ــادرات از دول آن ص

ــی  ــل خیل ــا در داخ ــینی م ــرش ماش ــت ف ــفانه صنع متأس
اشــباع شــده و تولیــد مــا مــازاد بــر مصــرف داخلیســت و اکثــر 
انبارهــا پــر از فــرش ماشــینی اســت یعنــی افــرادی بــه تازگــی 
ــای الزم  ــفانه تخصص ه ــه مأس ــده اند ک ــت ش ــن صنع وارد ای
ــد. حــال چــرا وارد  ــا ســرمایه الزم را دارا بودن را نداشــتند ام
ایــن صنعــت شــده اند طبیعــی و واضــح اســت کــه بــه خاطــر 
ــا  ــردد. ام ــان می گ ــدت نصیب ش ــاه م ــه در کوت ــودی ک س
همانگونــه کــه عــرض کــردم چــون تخصــص الزم را نداشــتند 
ــتباهیی  ــه کارای اش ــت ب ــود دس ــول خ ــروش محص ــرای ف ب
همچــون پاییــن آوردن غلــط قیمــت فــروش محصــول زدنــد 
ــدگان وارد  ــر تولیدکنن ــختی ب ــات س ــن صدم ــب ای ــه خ ک
ــر  ــد نظــارت وجــود داشــته باشــد ب ــداری بای ــک مق کــرد. ی
ــرمایه وارد  ــتن س ــر داش ــه خاط ــط ب ــه فق ــانی ک روی کس
تولیــد می شــوند. همچنیــن حمایت هــای بی مــورد گاهــا 

بــه دلیــل آشــنایی و نزدیکــی بــه مســئوالن صــورت نگیــرد. 
ــا  ــرای م ــن پیشــرفت ب ــه بهتری ــن اســت ک ــدی ای بحــث بع
خــب فــروش مــا اســت و ایــن در صورتــی امــکان پذیــر اســت 
کــه مصرف کننــده تــوان خریــد داشــته باشــد. یــک جاهایــی 
هــم بایــد بــه جــای کمــک بــه مــا بــه خریــدار کمــک کنــد. 
اگــر دولــت بتوانــد کاری کنــد تــا قــدرت خریــد مــردم را بــاال 
ببــرد مــا نیــز فــروش خواهیــم داشــت. اگر دولــت بخواهــد وام 
بــرای شــرکت ها در نظــر بگیــرد زمانــی کــه محصــول مــن در 
بــازار خریــداری نداشــته باشــد راه بــه جایــی نخواهیــم بــرد.

e  آیــا در صورتــی کــه مشــكل نقدینگــی شــما حــل
شــود می توانیــم بگویــم مشــكالت دیگــر تولیــد 

نیــز حــل خواهــد شــد؟
اجــازه دهیــد دلیــل اینکــه چــرا بحــث نقدینگــی چــرا 
ــورت  ــه ص ــه را ب ــواد اولی ــا م ــم. م ــرح کن ــده مط ــش آم پی
ــول  ــا محص ــروش م ــگام ف ــه هن ــرده و ب ــداری ک ــد خری نق
ــه  ــیم. توج ــاطی می فروش ــدت و اقس ــد م ــورت بلن ــه ص را ب
داشــته باشــید کــه بعــد از مدتــی نقدینگــی مــا کاهــش پیــدا 
می کنــد و هرچقــدر هــم کــه دولــت بخواهــد وام در اختیــار 
ــی  ــود نقدینگ ــکل کمب ــان مش ــم هم ــاز ه ــد ب ــرار ده ــا ق م
بعــد یــک دوره یــک یــا دو ســاله بــه ســراغ مــا خواهــد آمــد. 
ــه  ــی ب ــول خروج ــد و محص ــه نق ــه همیش ــواد اولی ــون م چ
صــورت چکــی بــه فــروش مــی رود و ایــن مســئله عــرف بــازار 
ــدرت و  ــازار هســتند ق ــه در ب ــون مشــتری هایی ک اســت. چ
ــول  ــغ محص ــد مبل ــد و نمی توانن ــی دارن ــد پایین ــوان خری ت
خریــداری شــده را یکچــا پرداخــت کننــد. بــازار داخــل بایــد 
چرخــش داشــته باشــد تــا چــرخ مــن تولیدکننــده بچرخــد.
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مصاحبه

مهندس وحدت پور:

پول مردم باید وارد چرخه 
اقتصادی کشور گردد.

مصاحبه با مهندس وحدت پور مدیر بخش فروش 
مجموعه ظریف مصور 

e نمایشگاه را در دو روز گذشته چگونه می بینید؟
ــگاهی  ــرف نمایش ــنت و ع ــا س ــق ب ــگاه مطاب روز اول نمایش
ــر از ســایر  ــز خلوت ت ــن دوره نی ــه وجــود دارد امســال و ای ک
ــا  ــوده و م ــی کاذب نب ــن خلوت ــال ای ــن ح ــا ای ــت، ب روزهاس
مشــتریان واقعــی خــود را داشــتیم. امــا خوشــبختانه در 
ــت.  ــوده اس ــوب ب ــیار خ ــده ای بس ــورت فزاین ــه ص روز دوم ب
ــروش  ــن ف ــده و عاملی ــنده  های عم ــادی از فروش ــداد زی تع
را امــروز در نمایشــگاه زیــارت کردیــم و بازدیــد مــردم 

ــت. ــته اس ــش داش ــبت افزای ــان نس ــه هم ــم ب ــوم ه و عم

e  ،هــدف اصلــی شــما از حضــور در ایــن نمایشــگاه
ــه  ــتر ب ــا بیش ــت ی ــادرات اس ــعه ص ــرای توس ب
ــتید؟ ــا هس ــود اینج ــی خ ــتریان داخل ــر مش خاط

در حــال حاضــر اگــر شــرکت  ها برنامــه صادراتــی بــرای خــود 
نداشــته باشــند، محکــوم بــه شکســت خواهنــد بــود. بــا توجــه 
بــه مشــکالت اقتصــادی و ســطح درآمــد مــردم مــا، بایــد بــه 
بازارهــای اطــراف خــود هــم نــگاه کنیــم، بــه غیــر از ایــن در 
ــت کشــورمان  ــدازه  جمعی ــه ان ــراف ب ــن کشــورهای اط همی
ــه  ــن  کشــورها ب ــاً همــه ای ــازار مصــرف وجــود دارد. و اتفاق ب
خاطــر پیونــد  هــای فرهنگــی و ریشــه های تمــدن مشــترکی 
ــورها  ــایر کش ــتر از س ــران را بیش ــوالت ای ــم محص ــه داری ک
ــی از  ــم یک ــگاه ه ــن نمایش ــا در ای ــتند و طبیعت ــرا هس پذی
اهــداف حضــور مــا مقولــه صادراتــی بــوده اســت کــه خــدا رو 

ــم. ــز بوده ای ــن لحظــه راضــی نی ــا ای شــکر ت

e  قبــل از نمایشــگاه شــما صحبت  هایــی داشــتید
برگــزاری  مخالــف  کــه  کردیــد  عنــوان  و 
ــما در  ــتید،اما ش ــاب هس ــهر آفت ــگاه ش نمایش
ــری  ــک س ــهرآفتاب ی ــینه در ش ــه فرش غرف
محصــوالت و همكاری هایــی داشــتید نظــر 

خــود را در ایــن رابطــه می  فرماییــد؟
در  حضــور  مجــوز  کشــور،  ســطح  در  مــا  نماینده هــای 
ــهر  ــزاری نمایشــگاه ش ــان برگ ــد و در زم نمایشــگاه ها را دارن
ــز  ــت تبری ــینی و موک ــرش ماش ــگاه ف ــا در نمایش ــاب، م آفت
حضــور داشــتیم. فرشــینه و بازرگانــی بــرادران کریمــی هــر دو 
از نماینــدگان ظریــف مصــور هســتند بــه دلیــل حضــور مــا در 
ــرار  ــا را نیــز در غرفه هــای خــود ق ــز آنهــا محصــوالت م تبری
ــد  ــی برن ــتند ول ــور داش ــم حض ــدگان ه ــایر نماین ــد. س دادن
خــود ظریــف مصــور و تیــم مخصــوص 40 نفــره آن فقــط در 

ــد. ــی تهــران حضــور دارن نمایشــگاه بیــن الملل

e  ــرای ــی ب ــازار داخل تحلیــل خــود را از وضعیــت ب

ــد؟ ــگاه بفرمایی ــد از نمایش بع
ســوال شــما ســوال کلــی اســت کــه یــک اقتصــاد دان قهــار 
ــف  ــت و ک ــت موک ــا در صنع ــد ام ــخگوی آن باش ــد پاس بای
ــت  ــرم، اف ــد مح ــبت  هایی مانن ــدن مناس ــو آم ــا جل ــوش ب پ
نســبی بــازار در تمامــی اصنــاف  وجــود دارد یــا در مــاه 
رمضــان نیــز همیــن گونــه اســت و امــا در مقابــل یــک بــازار 
ــال  ــم. امس ــی داری ــوروز پربرکت ــد ن ــل از عی ــه قب ــک ماه ی
ــاز  ــاه آغ ــر م ــل مه ــا خاتمــه نمایشــگاه در اوای ــاه محــرم ب م
ــه  ــم. ک ــی می کنی ــازار را پیش بین ــت ب ــا اف ــد و م ــد ش خواه
بــرای آن موضــوع تمهیــدات الزم را اندیشــیده ایم ولــی 
ــاس   ــر اس ــم ب ــر بگیری ــبتی در نظ ــر مناس ــم غی ــر بخواهی اگ
بیالن  هــای اقتصــادی بحــث و بررســی صــورت گیــرد شــواهد 
ــه  ــا توج ــت و ب ــادی اس ــع اقتص ــود وض ــده بهب ــان دهن نش
ــورد کاالی  ــه در م ــورت گرفت ــه ص ــازی ک ــگ س ــه فرهن ب
ــاال رفتــن  ایرانی،درجــه اســتفاده  از کاالی ایرانــی در حــال ب
اســت و ایــن موضــوع بــه صــورت محســوس قابــل مشــاهده 
ــا قــوت ادامــه پیــدا کنــد. اســت و امیــدوارم ایــن حمایــت ب

e  ــی معــاون وزیــر صنعــت روز گذشــته آقــای یزدان
ــه  ــالم کردند،ک ــگاه اع ــاح نمایش ــیه افتت در حاش
یــک ســری شــرکت ها حاضــر هســتند نقدینگــی 
ــالم  ــا اع ــه بانک ه ــره ای ک ــرخ به ــن ن ــا همی را ب
ــت؟آیا  ــما چیس ــند،نظر ش ــته باش ــد داش می کنن
معتقدیــد در حــوزه صــادرات بــا همیــن نــرخ بهره 

ــرد؟ ــورت گی ــایی ص راهگش
تأکیــد می کنــم ســواالت شــما بیشــتر جنبــه اقتصــادی دارنــد 
و مــواردی کــه مطــرح می شــود نظــرات شــخصی بنــده اســت 
و شــاید نظــر مجموعــه هــم نباشــد، بــه عنــوان شــخصی کــه 
در ایــن بخــش از صنعــت نســاجی در حــال کار کــردن اســت، 
ــرد  ــورت گی ــد ص ــه می توان ــتی ک ــن سیاس ــم بهتری می گوی
ــر  ــردم دیگ ــه م ــن ک ــرای ای ــت ب ــی اس ــود بانک ــش س کاه
پول هــای خــود را در بانک هــا ســرمایه گــذاری نکــرده و 
وارد صنعــت و چرخــه اقتصــادی کشــور کننــد و چــرخ 
صنعــت خــود را بچرخاننــد. از طرفــی هــم کاهــش بهره هــای 

بانکــی بــرای بهره منــد شــدن صنایــع الزم اســت تــا بتواننــد 
نقدینگــی خوبــی را در صنعــت خــود ایجــاد کننــد و تــا زمانی 
ــه مــردم داده  ــاالی 22 درصــد ب کــه در بانک هــا ســودهای ب
ــه  ــی ک ــذ وام های ــه اخ ــر را وادار ب ــر صنعتگ ــرف دیگ و از ط
بهــره آن 27 درصــد می کنیــم وضعیــت صنعــت بهتــر از ایــن 

نخواهــد شــد.

ــا پول هــای  ــد ت مــردم در ایــن ســال های رکــود تــالش کردن
ــی  ــد ول ــرای ســرمایه گذاری ببرن ــه جاهــای امــن ب خــود را ب
متاســفانه ایــن مــکان هــای امــن هــم گاهــاً تــو خالــی از آب 
در آمــد و امنیــت ســرمایه گــذاری را در بانک هــا پاییــن آورد 

و شــاید ایــن بــرگ برنــده خوبــی بــرای صنعــت باشــد.

تأکیــد می کنــم نظــر شــخصی مــن اســت اتفاقاتــی کــه افتــاد 
علــی رغــم آســیب های اجتماعــی کــه بــه همــراه داشــت ولــی 
ــا  ــا را در بانک ه ــردم پول ه ــه م ــردم زد ک ــه م ــر ب ــک تلنگ ی

بلوکــه نکنیــد. 

مــردم بایــد از صنعــت حمایــت کننــد و ســرمایه خــود را در 
صنعــت جــاری کننــد در بســیاری از کشــورهای اروپایــی نــرخ 
بهــره منفــی اســت یعنــی بانک هــا بــرای نگــه داشــتن پــول 
شــما هزینــه می گیرنــد و تــا زمانــی کــه در کشــور مــا ایــن 
چرخــه برعکــس باشــد گردانــه صنعــت بــر عکــس می چرخــد 

و راه بــرای قاچــاق بــه کشــور بــاز خواهــد شــد.
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مصاحبه

توجه به نیاز بازار؛ نقطه قوت 
تولیدکننده

گفتوگو با مجموعه اکباتان
به درخواست مجموعه مصاحبه به نام مجموعه اکباتان 

منتشر شده و نامی از شخص برده نخواهد شد.

بــه ســراغ غرفــه فــرش اکباتــان رفتیــم تــا بــا یکــی دیگــر از 
مشــتریان ســاالنه خــود بــه گفتوگــو بنشــینیم و نظراتشــان 
را در رابطــه بــا وضعیــت نمایشــگاه و وضعیــت کلــی صنعــت 
فــرش ماشــینی جویــا شــویم. ایشــان در ابتــدا ضمن تشــکر و 
قدردانــی از مجموعــه کهــن بابــت پوشــش خبــری نمایشــگاه 
ــزاری  ــت برگ ــرای باب ــئولین اج ــکر از مس ــن تش و همچنی
ــدگان از  ــزان بازدیدکنن ــورد می ــر نمایشــگاه درم هرچــه بهت
نمایشــگاه عنــوان کــرد: معمــوال همیشــه روزهــای اول و دوم 
ــای  ــمت روزه ــه س ــه ب ــت و هرچ ــوت اس ــگاه ها خل نمایش
می شــود. شــلوغ تر  نســبتا  می رویــم  نمایشــگاه  آخــر 

ایشــان در ادامــه در پاســخ بــه ســوال کــه آیــا بــا محصــوالت 
ــخ داد:  ــه پاس ــا ن ــده اید ی ــر ش ــگاه حاض ــد در نمایش جدی
بلــه مــا امســال تمامــی محصــوالت جدیــد را بــه نمایشــگاه 
آورده ایــم و همیــن یکــی از نقــاط قــوت مــا در بــازار خوب دو 
روز گذشــته خــود بــود. امســال مــا یــک فــرش 1200 شــانه 

ده رنــگ بــه نمایشــگاه آوردیــم کــه در نــوع خــود منحصــر 
ــه  ــدند ک ــادآور ش ــن ی ــان همچنی ــد. ایش ــرد می باش ــه ف ب
ــی  ــت فرش های ــران قیم ــت و گ ــوالت باکیفی ــار محص درکن
ارزان قیمــت نیــز بــه بــازار ارائــه داده انــد و بــه قــدرت خریــد 
پاییــن مــردم نیــز توجــه داشــته اند. درکل در ایــن نمایشــگاه 

بــا ســه محصــول 700، 1050 و 1200 شــانه حاضر شــده ایم. 

ــر  ــرد: ه ــوان ک ــد از نمایشــگاه عن ــازار بع ــورد ب ایشــان درم
ــه  ــا دو ماه ــک ی ــاده ی ــیار فوق الع ــازار بس ــه ب ــا ی ــال م س
ــا  ــی م ــش بین ــال پی ــا امس ــم ام ــگاه را داری ــد از نمایش بع

ــان  ــم انچن ــرم نتوانی ــاه مح ــل م ــه دلی ــه ب ــت ک ــن اس ای
ــازار داغــی داشــته باشــیم کــه البتــه ایــن فقــط مختــص  ب
ــاهده  ــز مش ــاف نی ــه اصن ــت و در بقی ــا نیس ــف م ــه صن ب
ــن  ــازار ای ــرف ب ــم ع ــرض کن ــم ع ــود. درکل بخواه می ش
اســت کــه شــش مــاه دوم ســال غالبــا بهتــر از شــش مــاه 
اول ســال می باشــد. البتــه اگــر تولیدکننــده تنــوع محصــول 
ــول  ــازار محص ــاز ب ــه نی ــه ب ــد باتوج ــد و بتوان ــته باش داش
تولیــد کنــد مســلما خواهــد توانســت در بــازار موفــق باشــد.

ــوان  ــز عن ایشــان در رابطــه غیبــت ســال گذشــته خــود نی
کــرد: مــا ســال گذشــته خــود را بــرای فــرش 1200 شــانه 
ــتی  ــتگاه های درخواس ــفانه دس ــه متأس ــم ک ــاده می کردی آم
ــود و  ــاه پیــش نرســیده ب ــد م ــن چن ــا همی ــا نرســید و ت م
چــون محصــوالت متنــوع و جدیــدی نداشــتیم در نمایشــگاه 
حاضــر نشــدیم. امــا امســال بــه دلیــل اینکــه توانســته ایم بــا 
نیازســنجی بــازار بــا بهتریــن محصــوالت خــود حاضــر شــویم 
ــه  ــز ب درکل از نمایشــگاه راضــی هســتیم. در شــهرآفتاب نی
ــاده نبــودن محصــوالت حضــور نداشــتیم. همیــن دلیــل آم

ایشــان گالیــه ای نیــز از مســئولین برگــزاری درمــورد محــل 
غرفــه خــود داشــتند و خاطرنشــان شــد کــه مــا انتظــار جایی 
بهتــری داشــتیم امــا خــب اینجــا هــم باتوجــه بــه محصوالت 
مــا رضایــت بخــش اســت. در رابطــه بــا برنامــه ســال آینــده 
ــر  ــهرآفتاب حاض ــگاه ش ــه در نمایش ــد ک ــان کردن ــود بی خ
ــاز  ــود را آغ ــای خ ــه ریزی ه ــد و از االن برنام ــد ش خواهن
کرده انــد. دلیــل آن را نیــز پیــش بینــی هــای خــود در رابطــه 
بــا اینکــه دیگر دو ســال آینــده به شــهرآفتاب منتقــل خواهد 
ــم. ــا بایســتی جــای خــود را در آنجــا تثبیــت کنی شــد و م

مصاحبه

ماشین االت فرسوده دلیل افت 
در کیفیت محصوالت ایران

گفتوگو با کان آتسو؛ مدیر فروش شرکت 
Suessen آلمانی سوزن

e  جنــاب آتســو مــا از طــرف مجلــه نســاجی کهــن
ــوص  ــه خص ــاجی و ب ــه نس ــتیم و در زمین هس
ــل  ــر مای ــم اگ ــت می کنی ــینی فعالی ــرش ماش ف

ــی داشــته باشــیم. باشــید یــک گفتوگوی
بله با کمال میل بفرمایید.

e  نظرتان راجع به نمایشگاه نساجی و فرش
ماشینی؟

بــه نظــرم نمایشــگاه امســال نســبت بــه ســال گذشــته بــه 
ــکات  ــر شــده و یکــی از ن خصــوص در بخــش نســاجی بهت
جالــب توجــه حضــور چنــد کشــور اروپایــی درکنــار کشــور 
ــک  ــرم ی ــه نظ ــت. ب ــتان اس ــد و پاکس ــن و هن ــا و چی م
ــداد  ــودن و تع ــلوغ ب ــن ش ــم در عی ــزرگ دارد آنه ــراد ب ای
ــی  ــتانداردهای بین الملل ــارج از اس ــده خ ــاالی بازدیدکنن ب
یــک نمایشــگاه پراکنــده اســت یعنــی بخش هــای مختلــف 
نســاجی بــه صــورت پخــش در ســالن های مختلــف حاضــر 
هســتند و در ســالن مشــخصی بخــش معینــی وجــود نــدارد. 

انــگار کــه ســازمان خاصــی بــرای رســیدگی بــه ایــن مســئله 
ــرد  ــی از کاک ــچ اطالع ــزاری هی ــئولین برگ ــت و مس نیس

ــد.  ــرکت ها ندارن ش

ــنده ها در  ــرف و ریس ــه ط ــی ی ــین های بافندگ ــد ماش بای
ســمتی دیگــر و به صــورت جدا باشــند تا بازدیدکننــده دچار 
ســردرگمی و کالفگــی نشــود. شــاید هشــت ســالن داشــته 
باشــیم ولــی بــا وجــود ایــن بی نظمــی بیشــتر از متــن اصلــی 
ماجــرا بــه چشــم می آیــد. امــا جــدای از ایــن مــورد حضــور 
ــت.  ــی اس ــه مثبت ــا نکت ــوالت و غرفه داره ــوع در محص و تن

e  ــه ــران چ ــی ای ــول نهای ــما در محص ــر ش ــه نظ ب
میــزان  از اســتانداردهای دنیــا دور اســت و بایــد 

چــه کــرد؟ 
ــوان  ــه عن ــت و ب ــرفته اس ــرش پیش ــت ف ــران در صنع ای
ــه  ــتیم ک ــا هس ــم م ــوان بگوی ــرك می ت ــهروند ت ــک ش ی
ــه عنــوان رقیــب در طــرح و نقــش و رنــگ  ســعی داریــم ب
ــه  ــی ترکی ــهر صنعت ــپ ش ــان ت ــیم. قاضی ــما برس ــه ش ب
ــوان  ــن عن ــان ای ــز کاش ــران نی ــد و در ای ــمار می آی ــه ش ب
در  میبینیــم  کنیــم  مقایســه  اگــر  و  دارد  دراختیــار  را 
ــب  ــه خ ــت ک ــتر اس ــیار بیش ــران بس ــرکت ها ای ــداد ش تع
ایــن ســبب تنــوع محصــول می گــردد. یکــی از نقــاط 
ــورهای  ــه کش ــادرات ب ــی در ص ــدم توانای ــران ع ــف ای ضع
ــه  ــردد ب ــم گ ــکان فراه ــن ام ــر ای ــه اگ ــت ک ــی اس اروپای
داد.  خواهــد  قــرار  تحت الشــعاع  را  مــا  بــازار  شــدت 

ایــران در مســئله بازپــس گیــری پــول محصــوالت صادراتــی 
ــاری  ــی و تج ــات سیاس ــت در ارتباط ــل محدودی ــه دلی ب
ــا دنیــا دچــار مشــکل اســت کــه اگــر ایــن مســئله  خــود ب
ــود  ــه روی خ ــیاری ب ــای بس ــد بازاره ــد می توان ــع کن را رف
ــال  ــر در س ــه دیگ ــت ک ــن اس ــا ای ــی م ــاید. پیش بین بگش
ــوع  ــا دنیــا و ن ــه پیشــرفت روابــط ایــران ب 2018 باتوجــه ب

ــود. ــل ش ــئله ح ــن مس ــی ای ــت خارج ــرد در سیاس رویک

e  ــل ــال قب ــه 20 س ــه ای ک ــه ترکی ــد ک ــه ش چ
وضعیتــی بدتــر در صنعــت را داشــت توانســت 

ــه ایــن نقطــه برســد؟ امــروز ب
روابــط  در  اردوغــان  سیاســت های  خاطــر  بــه  ترکیــه 
خارجــی و تأکیــدش در گســترش روابــط در بدتریــن حالــت 
ــه  ــی ب ــازار جهان ــود را در ب ــگاه خ ــت جای ــن توانس ممک
دســت آورد. بــه نظــرم دولــت ایــران بایــد بــه طــور مســتقیم 
ــه تولیدکننــدگان  ــا امتیازاتــی کــه ب در بخــش خصوصــی ب
ــکالت  ــد مش ــا بتوان ــد ت ــتقیم کن ــد ورود مس ــد بای می ده

ــین آالت  ــر ماش ــروز از نظ ــران ام ــد. ای ــد را درك کن تولی
ــد در  ــت و بای ــب اس ــا عق ــور م ــال از کش ــل 10 س حداق
ایــن بخــش نوســازی های گســترده ای صــورت دهــد.

ــن  ــون ت ــین ده میلی ــک ماش ــا ی ــه ب ــروز در ترکی ــر ام اگ
محصــول تولیــد شــود در ایــران بــا پنــج ماشــین دو میلیــون 
تــن تولیــد صــورت می گیــرد. ماشــین آالت ایــران قدیمــی 
اســت و ایــن باعــث افــت در کیفیــت محصــول نیــز 
ــه  ــر هزین ــه اگ ــیم ک ــته باش ــه داش ــد توج ــردد. بای می گ
انــرژی در ایــران همچــون ترکیــه و کشــورهای اروپایی گران 
ــود. ــران نب ــاجی در ای ــوان نس ــه عن ــی ب ــر صنعت ــود دیگ ب

خبر

وزیر اقتصاد اعالم کرد:

اولویت های جدید سرمایه گذاری 
خارجی، فعال سازی دیپلماسی 

اقتصادی
ــادی و  ــور اقتص ــر ام ــیان؛ وزی ــعود کرباس ــور مس ــا حض ب
ــی  ــذاری خارج ــرمایه گ ــت س ــه هیئ ــن جلس ــی اولی دارای
در دولــت دوازدهــم تشــکیل شــد. در ابتــدای ایــن جلســه 
ــرمایه  ــات س ــات هی ــرد و اقدام ــت عملک ــی از وضعی گزارش
گــذاری خارجــی و ســازمان ســرمایه گــذاری توســط محمــد 
خزاعــی؛ رییــس کل ســازمان ســرمایه گــذاری ارایــه شــد.

ــب  ــارد دالر جل ــه حجــم بیــش از 18 میلی ــا اشــاره ب وی ب

ــا  ــم ت ــت یازده ــدای دول ــی از ابت ــذاری خارج ــرمایه گ س
ــذاری  ــرمایه گ ــازمان س ــالش س ــر ت ــاه 1396 ب ــرداد م م
ششــم  برنامــه  در  منــدرج  اهــداف  بــه  دســتیابی  در 

ــرد. ــد ک ــادی تاکی ــدی اقتص ــد 8 درص ــعه و رش توس

در ادامــه، وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در ســخنانی 
ــا بیــان اهمیــت و اهتمــام جــدی دولــت و تاکیــدات  ب
ــر بهبــود وضعیــت ســرمایه گــذاری  رییــس جمهــور ب
ــی  ــای خارج ــرمایه ه ــویق س ــب و تش ــی، جل خارج
بــه حضــور در کشــور را از اصلــی تریــن برنامــه 
ــرد. ــوان ک ــی عن ــادی و دارای ــور اقتص ــای وزارت ام ه

ــه الحــاق مناطــق آزاد بــه وزارت امــور  ــا اشــاره ب وی ب
ــت  ــتن ظرفی ــر داش ــا در نظ ــی و ب ــادی و دارای اقتص
هــای مناطــق در جلــب ســرمایه هــای خارجــی، 
بــه فعال تــر کــردن  را  ســازمان ســرمایه گــذاری 
ــرد. ــوت ک ــق آزاد دع ــرمایه در مناط ــب س ــوزه جل ح

ــای  ــرمایه ه ــتفاده از س ــرای اس ــتر ب ــازی بیش بسترس

انســانی و ایرانیــان مقیــم خــارج، ارتقــای دیپلماســی 
در  ارزی  بهــادار  اوراق  ابــزار  از  بهره گیــری  اقتصــادی، 
جــذب منابــع مالــی خارجــی، همــکاری فعــال بیــن 

ســازمان ســرمایه گــذاری و اتــاق بازرگانــی و تعامــل 
اشــاره  محورهــای  دیگــر  از  خصوصــی  بخــش  بــا 
بــود. مذکــور  نشســت  در  کرباســیان  توســط  شــده 

ســرمایه  هیــات  اعضــای  نشســت  ایــن  در  همچنیــن 
گــذاری حضــور داشــتند. در ایــن جلســه بــه اهمیــت 
ــات  ــد شــد. هی ــز تاکی ــذاری نی ــرمایه گ ــاق س تشــکیل اط
ســرمایه گــذاری خارجــی بــر اســاس مــاده 6 قانــون 
ــکیل  ــی تش ــذاری خارج ــرمایه گ ــت از س ــویق و حمای تش
ــذاری  ــرمایه گ ــای س ــت ه ــی درخواس ــود و تمام ــی ش م
برســد. مذکــور  هیــات  تصویــب  بــه  بایــد  خارجــی 

ــات  ــر در جلس ــخص وزی ــور ش ــه حض ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ســالیان  طــی  در  خارجــی  گــذاری  ســرمایه  هیــات 
گذشــته بــی ســابقه بــوده، حضــور کرباســیان در ایــن 
قطعــا  و  بــود  برخــوردار  خاصــی  اهمیــت  از  نشســت 
در جلــب توجــه و اعتمــاد ســرمایه گــذاران خارجــی 
بــرای حضــور بیشــتر در کشــور موثــر خواهــد بــود.
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مصاحبه

مهندس مقراضی:

توان  باید  تولید کننده 
سرمایه گذاري جدید را داشته 

باشد.
گفتگو باآقاي مهندس مقراضي؛ کارشناس صنعت نساجی

در حاشــیه روز دوم نمایشــگاه فــرش و موکــت 
تهــران نظــرات یكــي از کارشناســان صنعــت فــرش 
ــات  ــه جزیی ــدیم ک ــا ش ــور را جوی ــیني کش ماش

بیشــتري را در زیــر مي خوانیــد:

 
e  ــورد ــما در م ــر ش ــي نظ ــاي مقراض ــاب آق جن

ــت؟ ــال چیس ــگاه امس نمایش
ــه  ــا همیش ــت ام ــده اس ــي کنن ــوب و راض ــگاه خ نمایش
انتظــارات أهالــي ایــن صنعــت از نمایشــگاه فــرش ماشــیني 

ــرمایه  ــت و س ــر اس ــرش و هن ــد ف ــه مه ــوري ک در کش
ــه  ــورت گرفت ــد آن ص ــه تولی ــادي در زمین ــاي زی گذاري ه
ــوان  ــي مي ت ــاي متفاوت ــت. کاره ــر اس ــي باالت ــت خیل اس
انجــام داد تــا ایــن حضــور شــرکت هــا را حداکثــري کنیــم 
ــا برنامــه  ، برگــزاري نمایشــگاه هــا در تاریــخ مشــخص و ب
ــه  ــم ب ــي و ه ــاي إیران ــرکت ه ــه ش ــم ب ــق ه ــزي دقی ری
ــر در نمایشــگاه  ــا راحــت ت ــد ت خارجــي هــا کمــک مي کن
حضــور یابنــد، بحــث دیگــر رونــق اقتصــادي کشــور ماســت، 
شــرکت هــاي خارجــي بــراي فــروش ماشــین االت و 
محصــوالت خــود بــه ایــران مي آینــد امــا اگر شــرایط کشــور 
ــته  ــود نداش ــد وج ــادي و تولی ــق اقتص ــد و رون ــا نباش مهی
ــد  ــده بای ــد کنن ــدارد، تولی ــا ن ــراي آنه ــده اي ب ــد فای باش
تــوان ســرمایه گــذاري جدیــد و تولیــد را داشــته باشــد تــا 
بتوانــد بــا فــراغ بــال ماشــین االت خــود را خریــداري کنــد، 

 
e  ــاي ــگاه ه ــدد نمایش ــورد تع ــما در م ــر ش نظ

ــت؟ ــیني چیس ــرش ماش ف
بــه نظــر مــن در درجــه اول نیازمنــد داشــتن یــک برنامــه 
ــه در آن  ــتیم ک ــگاهي هس ــق نمایش ــم دقی ــدون و تقوی م
ــدي و  ــا زمانبن ــود دارد ب ــه وج ــگاه ک ــداد نمایش ــر تع ه
تایــم مشــخص از قبــل بــراي تولیــد کننــده و فعــاالن ایــن 
صنعــت قابــل برنامــه ریــزي باشــد، امــا بــه طــور کلــي بــا 
دو قطبــي شــدن فضــاي نمایشــگاهي و تضعیــف نمایشــگاه 
هــا مخالــف هســتم، بهتــر اســت بــه جــاي چنــد نمایشــگاه 
فــرش ماشــیني یــک نمایشــگاه قدرتمنــد داشــته باشــیم . 

 
e صادرات فرش را چگونه ارزیابي مي کنید؟

بــه نظــر مــن فــرش هــاي تولیــدي ایــران از نظــر کیفیت در 
حــد باالیــي هســتند، بزرگترین مشــکل مــا در صــادرات اول 
طــرح و نقشــه مناســب اســت و دوم همیــن کیفیــت بــاالي 

فــرش هــا و قیمــت زیــاد آنهــا در بــازار کــه بــراي صــادرات 
مــا درد ســر ســاز اســت، بهتــر اســت بــراي بــازار صــادرات 
ــدرن و  ــاي م ــه ه ــرح و نقش ــا ط ــر و ب ــوالت ارزان ت محص
ــتري و  ــم مش ــر بتوانی ــت ت ــه راح ــم ک ــه کنی ــه روز تهی ب

متقاضــي را در ســطح جهــان پیــدا کنیــم.

مصاحبه 

قیمت تمام شده باال یکی از 
ضعف های ما در بازار خارجی

به درخواست مسئوالن مجموعه مصاحبه به اسم 
مجموعه داریوش منتشر می گردد.

e  ارزیابی شما از نمایشگاه در روز گذشته به چه
شكلی است؟

بــرای روز اول بایــد گفــت نســبتاً ضعیــف بــود دلیــل 
ــه  ــود ک ــی ب ــات ضعیف ــاید تبلیغ ــن ش ــر م ــه نظ ــم ب آن ه
مســئولین برگــزاری در رســانه ها صــورت دادنــد. امــا شــاید 

یکــی از مهم تریــن نــکات در رابطــه بــا بازدیــد پاییــن 
ــگاه  ــان دو نمایش ــاً همزم ــزاری تقریب ــن برگ روز اول  همی
ــرای  ــت ب ــوان گف ــران باشــد. می ت ــرش شــهرآفتاب و چم ف
شــرکت هایی کــه در هــر دو نمایشــگاه حاضــر بودنــد 
ــا  ــن مســئله کاهــش مشــتری بســیار محتمــل اســت. ام ای

ــم. ــلوغی را گذراندی ــبتاً ش ــروز)روز دوم( روز نس ام

e  با چه محصوالت جدیدی در این نمایشگاه حاضر
شده اید؟

تمامــی محصــوالت کــه امســال در نمایشــگاه عرضــه 
کرده ایــم بــرای اولیــن بــار اســت کــه بــه بــازار می آوریــم و 

ــاند. ــم رس ــود خواهی ــه انب ــه عرض ــگاه ب ــد از نمایش بع

e  هدف از حضور بیشتر برای برندسازی جهت توسعه
صادرات است یا مسائل دیگر؟

ایــن  از حضــور در  بیشــتر  اصلــی مــا  نــگاه  و  هــدف 
نمایشــگاه توجــه ویــژه بــه بازارهــای صادراتــی اســت 
ــازار داخــل مــا فــروش نســتا ســود ده و راضــی  چــون در ب
ــزی  ــه آن چی ــبت ب ــفانه نس ــا متأس ــم. ام ــده ای داری کنن
ــی  ــاری خارج ــت تج ــتیم هیئ ــارش را داش ــا انتظ ــه م ک
ــن  ــوده از چی ــم ب ــر ه ــم. اگ ــاهده کرده ای ــری را مش کمت
ــه  ــه ب ــتیم باتوج ــار داش ــا انتظ ــوده. ام ــراق ب ــور ع و کش
ــی  ــای روحان ــت آق ــی دول ــه در ســطح بین الملل روابطــی ک
حداقــل  شــده.  داده  ترتیــب  اروپایــی  کشــورهای  بــا 
یــک هیئــت تجــاری از ایــن کشــورها داشــته باشــیم.

e  حال تحلیل شما از بازارداخل بعد از نمایشگاه به
چه شكلی است؟

معمــوال ماه هــای مــرداد و شــهریور بــرای فــرش بــازار خوبــی 
بــه شــمار مــی رود. اما متأســفانه امســال اینگونه نبــود و رکود 
باعــث شــد مــا روزهــای خســته کننده ای بگذرانیــم. درمــورد 
بعــد از نمایشــگاه نیــز بایــد بگویــم کــه بــه دلیــل مــاه محرم 
و صفــری کــه در پیــش داریــم نــه تنهــا بــازار فــرش بلکــه 
بازارهــای دیگــر نیــز دچــار یــک رخــوت نســبی می شــوند.

e  به نظر شما دلیل این رکود چیست؟ قدرت خرید
مردم پایین آمده؟

بلــه. زیــرا پولــی کــه بایســتی در دســت مــردم بــرای خریــد 
و چرخانــدن اقتصــاد کشــور باشــد بــه دلیــل ســودباالیی کــه 
ــک انباشــه شــده اســت.  بانک هــا پرداخــت می کننــد در بان
البتــه همانگونــه کــه گفتــم ایــن مســئله امــروز فقــط مربوط 
بــه فــرش نمی گــردد امــا در میــان صنــوف مختلــف صنــف 
ــه می دهــد  ــه کارش ادام ــر اســت و ب ــرش اندکــی بادوام ت ف
ولــی اوضــاع برخی دیگگــر از اصناف چندان مســاعد نیســت.

e شما در چند دوره از نمایشگاه حضور داشتید؟
ما دومین سال حضورمان در نمایشگاه است. اولین حضور ما 

برمی گردد به پنج سال قبل.

e  دلیل ین فاصله طوالنی و عدم حضور در نمایشگاه
داخلی چیست؟

ــگاه را  ــور در نمایش ــرای حض ــده ای ب ــل قانع کنن ــاید دلی ش

ــت  ــش اس ــت بخ ــا رضای ــی م ــازار داخل ــه ب ــم. البت ندیده ای
ــم  ــده بودی ــان آم ــار و بازرگان ــر تج ــه خاط ــتر ب ــا بیش و م
ــن  ــود. درضم ــری نب ــه خب ــن لحظ ــا ای ــفانه ت ــه متأس ک
حجــم تولیــد مــا بــه مقــداری نبــود کــه بتوانیــم جوابگــوی 
ــم. ــاپورت کنی ــل س ــتری را در داخ ــتریان بیش ــداد مش تع

e نگاه و دید شما به نقش دولت در تولید چیست؟
ببینیــد بــازار داخــل تــا حــدی جوابگــوی تولیــد اســت و بــا 
ــاالی  ــز حجــم ب ــن تعــداد شــرکتی کــه وجــود دارد و نی ای
تولیــد مــا نیــاز بــه بازارهــای صادراتــی بکــر داریــم و خیلــی 
مهــم نیســت کــه مــا صــادر کنیــم یــا شــرکت دیگــر مهــم 
ــائل  ــن مس ــرد. ای ــورت گی ــادرات ص ــه ص ــت ک ــن اس ای
ــه طــور  تنهــا در صورتــی امــکان پذیــر اســت کــه دولــت ب
ــد.  ــت کن ــرده و حمای ــکاری ک ــدت هم ــد م ــدی و بلن ج
ــز در  ــران را نی ــراف ای ــای اط ــی بازاره ــه دالیل ــروز ب ــا ام م
ــدم  ــل آن ع ــی از دالی ــتیم و یک ــت دادن هس ــال از دس ح
حمایــت دولــت از تولیدکننــده اســت. چــرا درحالیکــه 
فــرش مــا باکیفیت تــر از تــرك اســت آنهــا بایــد در منطقــه 
ــی از  ــن یک ــر م ــه نظ ــد؟ ب ــا باش ــتر از م ــان بیش صادراتش
ــد  ــادرات می توان ــش ص ــه در افزای ــی ک ــازمان های مهم س
ــر  ــت. اگ ــی اس ــاق بازارگان ــد ات ــته باش ــری داش ــش موث نق
ــای  ــا نیازســنجی بازاره ــد ب ــا بتوانن ــی م ــای بازرگان رایزن ه
خارجــی اطالعــات را در اختیــار شــرکت ها قــرار دهنــد مــا 
ــا  هــم می توانیــم محصــول مــورد نظــر را تولیــد و ســپس ب
کمــک اتــاق بازرگانــی بــه کشــورهای مقصــد صــادر کنیــم.

e  آیا خود شرکت ها توانایی صادرات به تنهایی و
انجام تمامی کارها در حوزه صادرات را ندارند؟

انجــام  خودمــان  را  کار  همیــن  دقیقــا  مــا  امــروز 
بــرای  خارجــی  کشــورهای  بــه  را  افــرادی  می دهیــم. 
ــرار  ــد ق ــرای عق ــو ب ــازار و گفتوگ ــنجی ب ــه و نیازس مطالع
داد می فرســتیم و از همیــن راه انــدك صــادرات داریــم.

e  برای سوال آخر می خواهم نظرتان در رابطه با
نمایشگاه خارجی را جویا شوم؟

مــا تــا کنــون در نمایشــگاه خارجــی شــرکت  نکرده ایــم امــا 
آنچــه کــه خبــر داریــم ایــن اســت کــه محصــوالت مــا بــه 
ــدان در  ــد چن ــه دارن ــی ک ــده باالی ــام ش ــت تم ــل قیم دلی

بازارهــای خارجــی موفــق نیســتند.
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