
مطالب فهرست 

نمایشگاه  برگزاری  از  قبل  هرسال  سنت  طبق 
برگزار  به سراغ  تهران  موکت  و  ماشینی  فرش 
و  شرایط  درباره  و  ایم  رفته  رویداد  این  کننده 
حال و هوای نمایشگاه پرسیده ایم. مجله کهن 
به عنوان تنها مجله تخصصی صنعت نساجی و 
فرش ماشینی و صنایع وابسته در ایران، امسال 
هم مثل 9 دوره گذشته تنها همکار مطبوعاتی 
تخصصی این رویداد است و امیدواریم در کنار 
هم و با کمک همه فعاالن صنعت فرش ماشینی 
و موکت کشور بتوانیم دهمین نمایشگاه را نیز به 

خوبی به پایان ببریم.

◄ در آستانه نمايشگاه فرش ماشيني 
مطلع  كه  همانطور  و  هستيم  تهران 

داند  نمي  کسي  حاضر  حال  در  است،  شده  موکول 
از صنایع  افتاد و بسیاري  اتفاقي خواهد  آینده چه  در 
این  از  تا  دهند  ادامه مي  تولید  به  با حداقل ظرفیت 
خود  نرمال  حالت  به  چیز  همه  و  کنیم  عبور  بحران 

بازگردد.

ما تنها کاري که مي توانیم انجام دهیم این است که 
ادامه  خود  فعالیت  و  کوشش  و  کار  به  گذشته  مانند 
دهیم و از پاي ننشینیم زیرا بزرگترین گناه ناامیدي و 

دست از تالش کشیدن است.

امسال  نمايشگاه  براي  بيني شما  پيش   ◄
از نظر آماري و تعداد بازديدكننده و شركت 

كننده چيست؟
آگاه  ناخود  امسال  نمایشگاه  شد  ذکر  که  همانطور 
تحت تاثیر شرایط قرار گرفته و پیش بیني مي شود 

بخشي از مخاطبین خود را از دست بدهد.
ما امسال حدود ده درصد غرفه گذاران نمایشگاه را از 
دست دادیم نه به دلیل عدم توانایي آنها براي حضور 
اینکه  دلیل  به  تنها  نمایشگاه،  کیفیت  دلیل  به  نه  و 
شرکت ها شرایط و افق نامعلومي دارند و وقتي هنوز 
نمي توانند قیمت تمام شده محصول خود را به دلیل 
براي حضور  توانند  نمي  کنند  بازار محاسبه  نوسانات 
و  ماشیني  آماده شوند، فرش  نیز  نمایشگاه  در  خوب 
مواد اولیه آن نظیر نخ اکرلیک، جوت، قطعات و غیره 
بسیار به ارز وابسته است و همه شرایط کنوني ارز را 

مي دانیم.

امسال ١٥٠٠ متر از فضاي مفید نمایشگاه کاسته شده 
ما حضور  خوب  برندهاي  تمام  حال  این  با  اما  است 
امسال 9٨ شرکت داخلي و ٢ شرکت خارجي  دارند، 
متر   ١٤٠٠٠ به  نزدیک  و  دارند  حضور  نمایشگاه  در 
مربع فضاي مفید نمایشگاهي داریم باید منتظر بود و 

استقبال فعاالن فرش ماشیني را دید
کنندگان  بازدید  بخش  در  گذشته  سالهاي  مثل  ما 
ایم  داده  انجام  را  خوبي  بسیار  هاي  رساني  اطالع 
توانیم  مي  داخلي  بازدیدکنندگان  مورد  در  حداقل  و 

منتظر استقبال خوبي باشیم.
در سال گذشته طبق آمارها و گزارش هاي اعالم شده 
بازدیدکنندگان  کننده  آنالیز  تخصصي  شرکت  توسط 
از  نفر  هزار   ٢٢ به  نزدیک  المللی،  بین  نمایشگاه 
که  کردند،  بازدید  تهران  ماشیني  فرش  نمایشگاه 
امسال با افتي که پیش بیني مي کنیم حداقل ١٥٠٠٠ 

نفر به نمایشگاه خواهند آمد.

گذشته  سال  كه  نكنيم  فراموش  ◄اما 
ايرانتكس  نمايشگاه  با  همزمان  نمايشگاه 
از  زيادي  بسيار  درصد  و  شد  برگزار 
بازديدكنندگان اين دو رويداد باهم مشترك 
به  كه  كساني  همه  تقريبا  يعني  بودند 
هم  فرش  به  آمدند  مي  نساجي  نمايشگاه 
نظريه  اين  آيا  بالعكس،  و  زدند  مي  سري 

درست است؟
کنار  در  پر مخاطب  و  بزرگ  نمایشگاه  دو  امسال  ما 
و  طیور  و  دام  هاي  نمایشگاه  که  داریم  رویداد  این 
که  این مطلب  با  به شخصه  باشد.  نوزاد مي  و  مادر 
فرش  نمایشگاه  بازدیدکنندگان  از  زیادي  درصد 
نیستم.  موافق  اند  بوده  نساجي  نمایشگاه  از  ماشیني 
بازدیدکنندگان فرش ماشیني تخصصي بوده و تمامًا 
از فعاالن این بخش و صنایع وابسته و شبکه توزیع 

فرش ماشیني کشور هستند.
نیستیم  عام  بازدیدکننده  و  فروشي  تک  دنبال  به  ما 
براي  نیز  عام  بازدیدکننده  و  خریدار  که  هرچند 
هستند  اهمیت  داراي  فرش  شرکتهاي  برندسازي 
اما به نظر من حداکثر  ٤ تا ٥ هزار نفر بازدیدکننده 

مشترك در این دو رویداد وجود داشت
انتظار  آفتاب  شهر  نمایشگاه  شدن  کنسل  دلیل  به 

بهتر  شركتهاي  نيامدند،  خوب  شركتهاي 
جايشان را گرفتند

ويژه نامه دهمين  نمايشگاه بين المللی كفپوشها، موكت، فرش ماشينی  و صنايع وابسته 
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شركتهاي خوب نيامدند، 
شركتهاي بهتر جايشان را 

گرفتند

نقش شركت های مديريت 
صادرات در 

توسعه صادرات غير نفتی

ابريشم ماهان دليجان پيشرو 
در صنعت توليد الياف مصنوعی 

كشور

 آيا همه راه ها به هانوفر
 ختم می شود؟

 ۴۰ درصد صنعت فرش
 ماشينی در كاشان تعطيل

است

مديران بی دانش صنعت فرش 
ماشينی را به باد خواهند داد !!
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امسال 9٨ شرکت داخلي و ٢ شرکت خارجي در نمایشگاه حضور دارند 
باید  داریم  نمایشگاهي  مفید  فضاي  مربع  متر  به ١٤٠٠٠  نزدیک  و 

منتظر بود و استقبال فعاالن فرش ماشیني را دید ...

پیشرفتهاي اقتصادي و صنعتي در چند دهه اخیر، نیاز به دستیابي به 
بازارهاي جدید و افزایش چشمگیر رقابت هاي بین المللي سبب گشته 
تا حضور در این بازارها با توجه به روابط حاکم بر آنها از پیچیدگي 

خاصي برخوردار گردد.

گروه  های  مجموعه  زیر  از  یکی  که  ماهان  ابریشم  الیاف  شرکت 
بهره  به   ١3٨9 سال  در  باشد،  می  ماهان  ابریشم  بازرگانی  صنعتی 
برداری رسید و هم اکنون یکی از برجسته ترین تولید کنندگان الیاف 

پلی استر در ایران با ظرفیت تولید ساالنه ١٥٠٠٠ تن می باشد.

با  کشور  ماشینی  فرش  صادرکنندگان  از  جمعی  امسال  مردادماه  در 
آقای خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص تامین ارز 
مورد نیاز شرکتهای صادرکننده فرش ماشینی و چگونگی حضور آنها 

در نمایشگاه های خارجی، بازاریابی در کشورهای هدف و ...

با  نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی 
گفت:  کاشان  در  ماشینی  فرش  درصد صنعت  تعطیلی ٤٠  به  اشاره 

تامین مواد اولیه برای صنایع نساجی و فرش ماشینی در کاشان...

رشته  شد  راه اندازی  و  تاسیس   ١39١ سال  در  خاك  نقش   شرکت 
این  در  ای  تجربه  و  است  اسالمی  معماری  مهندسی  من  تحصیلی 
صنعت نداشتم اما از آنجایی که رشته معماری شاخه از هنر به حساب 

می آید با مباحث اصول هنری ...

که  نیست  پوشیده  کسي  بر  است،  تر  خطرناك  آن 
از زیر شاخه هاي اصلي  صنعت فرش ماشیني یکي 
و قدرتمند نساجي ایران است که در سالهاي گذشته 
بعضا تا پنجاه درصد بار صادرات صنعت نساجي را نیز 
به دوش کشیده و داراي پتانسیل هاي بسیار زیادي 
باشد، در چهل سال  زایي و صادرات مي  اشتغال  در 
گذشته این صنعت به خوبي مراحل رشد و توسعه را 

پیموده و حاال در چهل سالگي به بلوغ رسیده است.

این صنعت زیرساختهاي بسیار خوبي دارد اما در حال 
حاضر متاسفانه گرفتار همان مشکالتي است که همه 
صنایع و بخش هاي تولیدي ما را آزار مي دهد، بالطبع 
شرایط اقتصادي نابسامان کشور نه تنها بر روي بنگاه 
هاي اقتصادي کوچک و بزرگ اثر گذار است بلکه اثر 
نیز دیده مي  آن در تمام سطوح زندگي و کار مردم 
شود، صنعت نمایشگاهي نیز یکي از این بخش هاست 
فعالیت خدماتي قطعًا مورد آسیب  به عنوان یک  که 
نمایشگاه  از  بسیاري  حاضر  حال  در  گیرد،  مي  قرار 
دیگري  زمان  به  یا  و  شده  کنسل  آفتاب  شهر  هاي 

هستيد نمايشگاه شهر آفتاب نيز كنسل شد. 
صنعت  و  اقتصاد  كنوني  وضعيت  حد  چه  تا 

روي اين رويدادها تاثير مي گذارد؟
آنچه مسلم است وضعیت حساس کنوني براي اقتصاد 
در  ماندن  و  خطرناك  تولیدي  کارخانجات  و  کشور 
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یک  زیر  امسال  کشور  ماشیني  فرش  صنعت  اهالي  تمام  داریم 
سقف دور هم جمع شوند و به تبادل نظر بپردازند.

بازديد كننده و خريدار  آيا امسال هم هيات هاي   ◄
خارجي  از نمايشگاه ديدن خواهند كرد؟

با توجه به اینکه صداي بسیار بلندي در دنیا براي توقف تجارت 
با ایران و از سرگیري مجدد تحریم ها شنیده مي شود نمي توان 

خیلي با اطمینان در این بخش اظهار نظر کرد.
متاسفانه روابط سیاسي ما با اغلب کشورهاي عربي شرایط خوبي 
ندارد و تحریم ها نیز باعث شده یک تاجر و بازرگان خارجي فرش 
دیگر انگیزه اي براي حضور در ایران نداشته باشد. اما به هر حال 
ما مثل سال گذشته اطالع رساني ها و برنامه هاي تبلیغاتي الزم 
براي جذب این هیات ها را انجام داده ایم و باید منتظر بمانیم تا 

نتیجه را در نمایشگاه ببینیم.

◄در نمايشگاه امسال برخي از برندهاي خوب كه در 
سال گذشته حضور داشتند انصراف دادند، آيا اين امر 

تاثيري بر نحوه برگزاري نمايشگاه داشته است؟ 
به نظر من این دیدگاه درست نیست و اگر برند خوبي را از دست 
جایگزین  خوبتر  برندهاي  و  بزرگتر  بسیار  هاي  نام  با  آنرا  دادیم 
کرده ایم. امسال قالي سلیمان در نمایشگاه حضور دارد که قطعًا 
این صنعت است. مابقي شرکت هایي  نام های بزرگ  از معدود 
هم که انصراف دادند جزو برندهاي گرید B  و C بودند که خیلي 

تاثیري در کیفیت نمایشگاه ندارند.

◄برخي از شركت ها از عدم واگذاري غرفه به آنها 
خاص  هاي  شركت  از  برخي  به  چرا  دهند،  مي  خبر 
غرفه واگذار نشده است؟ آيا اين امر با حضور آنها در 
نمايشگاه شهر آفتاب مرتبط بوده است و به اين دليل 

تنبيه شده اند؟ 
چنین چیزي صحت ندارد و حتي بعد از کنسل شدن شهر آفتاب 
برندهایي مانند فرش توس از ما درخواست غرفه کردند و ما نیز 
فضاي نمایشگاهي در اختیار این شرکت قرار دادیم. به نظر من 
اغلب مشکالت و دلخوري ها از آنجا نشات مي گیرد که برخي 
شرکت ها در دقیقه نود ثبت نام مي کنند و از ما تقاضاي بهترین 
فضاها را در سالن هاي اصلي دارند که برآورده کردن این انتظار 
امکان پذیر نیست، ٨٠ درصد غرفه ها توسط غرفه گذاران سال 
قبل رزرو شده اند و براي ٢٠ درصد فضاي باقي مانده نیز اولویت 

با شرکتهایي است که زودتر ثبت نام مي کنند.

آفتاب  شهر  نمایشگاه  به  نسبت  حساسیتي  هیچ  حال  به  تا  ما 
نداشتیم، تنها مزیت آن نمایشگاه سالن هاي شکیل تر و استاندارد 
تمام  آینده  سال  پایان  تا  نیز  تهران  المللي  بین  نمایشگاه  است، 
سالنهاي شرقي خود را بازسازي و نوسازي مي کند و همه سالن 

ها به کیفیت سالن ٦ و ٧ خواهند رسید.

◄ آيا در مورد نمايشگاه شهر آفتاب حرف نگفته يا 
اظهار نظري داريد؟ آيا امكان تجميع اين دو نمايشگاه 

در آينده وجود دارد؟ 
همانطور که عرض کردم نمایشگاه شهر آفتاب یک کپي برداري 
ناشیانه و ناقص از نمایشگاه ماست که سابقه ده ساله دارد و ما 
مبدع و مولف آن هستیم، شهرآفتاب بدون در نظر گرفتن اصول 
حرفه اي و حتي مسائل عرفي و اخالقي اقدام به تعریف مجدد 
اتحادیه فرش ماشیني و  اینکه مسئولین  این رویداد کرد، جالب 
موکت تهران بارها به صورت مستقیم و غیر مستقیم اعالم کرده 
اند که نمایشگاه شهر آفتاب با حمایت صد درصدي و مدیریت آنها 
شکل گرفته و برگزار کننده یک عامل منفعل و بي اثر بوده است، 
حتي اتحادیه صنف فرش ماشیني امسال با ما جلسه اي داشتند 
و خواهان برگزاري نمایشگاه شهر آفتاب با شرکت اوراسیا نوید 
بودند که از طرف ما رد شد، با عدم حمایت اتحادیه صنف فرش 
ماشیني و موکت کم کم نمایشگاه فرش ماشیني شهر آفتاب از 
دستور کار شرکت ها نیز خارج شد، به نظر من در پایتخت تنها 
باید یک نمایشگاه بین المللي فرش ماشیني و موکت وجود داشته 
برگزار خواهد  نوید  اوراسیا  را هم شرکت  نمایشگاه  آن  باشد که 
باید  دهد  ادامه  خود  حیات  به  خواهد  مي  آفتاب  شهر  اگر  کرد، 
با فاصله شش ماهه از این نمایشگاه و بدون عنوان بین المللي 

برگزار شود.

◄ در مورد بحث انتقال تدريجي نمايشگاه ها به شهر 
آفتاب چه نظري داريد؟

در حال حاضر تفاهم نامه اي بین شهر آفتاب، شهرداري تهران 
این  به  المللي تهران وجود دارد که حکم  بین  نمایشگاه هاي  و 
کامل  به ظرفیت  هنوز  آفتاب  اما شهر  دهد  مي  تدریجي  انتقال 
خود نرسیده و تنها ١٢٠٠٠ مترمربع فضاي مفید نمایشگاهي دارد 
و عماًل انتقال بسیاري از نمایشگاه ها به دلیل متراژ پایین سالن 
هاي ساخته شده شهر آفتاب فعال وجود ندارد، مثاًل نمایشگاهي 
یا  و  دارد  نیاز  سالن  مربع  متر   ٥٥٠٠٠ باالي  گاز  و  نفت  مانند 
نمایشگاه فرش ماشیني ما ١٤٠٠٠  تا ١٧٠٠٠ متر مربع فضاي 
 A گرید  هاي  نمایشگاه  نامه  تفاهم  این  خواهد، طبق  مي  مفید 
المللي خواهد ماند و  و B در  سایت دائمي نمایشگاه هاي بین 

نمایشگاه هاي گرید C و D به شهر آفتاب مي روند.

به  شدن  اضافه  براي  را  مطلبي  پايان  در  اگر   ◄
مصاحبه الزم مي دانيد بفرماييد.

در پایان از مجله کهن بابت اطالع رساني ها و خدمات ارزنده اي 
که به صنعت فرش ماشیني کشور مي دهد قدرداني مي کنم و 
به عنوان عضو کوچکي از این خانواده به همه فعاالن این صنعت 
مي گویم در شرایط کنوني جز جنگیدن و تالش براي بهبود راه 
دیگري نداریم و نباید به مرگ بدنه بیمار صنعت کشور تن بدهیم، 

بیایید تا دست در دست هم از این بحران نیز گذر کنیم.■

منظور  به  چيست؟  صادرات  مديريت  شركت   ◄
راهكار  ومتوسط  بنگاههای كوچک  توسعه صادرات 

عملی چيست؟
به  نیاز  اخیر،  دهه  چند  در  صنعتي  و  اقتصادي  پیشرفتهاي 
دستیابي به بازارهاي جدید و افزایش چشمگیر رقابت هاي بین 
روابط  به  توجه  با  بازارها  این  در  تا حضور  المللي سبب گشته 

حاکم بر آنها از پیچیدگي خاصي برخوردار گردد.
حضور مداوم در بازارهاي بین المللي براي بسیاري از کشورها 
از جنبه هاي سیاسي و اقتصادي داراي اهمیت حیاتي بوده و بقا 
ویا عدم بقاي اینگونه کشورها منوط به این امر مهم مي باشد.

از این نظر با توجه به پیچیدگي امر و وجود رقابتهاي فزاینده، 
در  مناسب  سیاستهاي  اتخاذ  و  مطلوب  گیري  تصمیم  و  دقت 
که  ابزارهایي  از  یکي  است.  گشته  ضروري  مختلف  سطوح 
بنگاههاي  صادرات  توسعه  براي  آن  از  کشورها،  بسیاري  در 
کوچک و متوسط استفاده می شود، واسطه هاي صادراتي مي 
که  هستند  تخصصي  شرکتهاي  صادراتي  هاي  واسطه  باشد. 
تولیدکنندگان  از  نمایندگي  به  را  و خدمات  داخلي  محصوالت 
بازارهاي  در  کنندگان  توزیع  و  کشاورزي  هاي  گروه  صنعتي، 
خارجي بازاریابي مي کنند. چنین واسطه هایي عمومًا به منظور 
پیگیري یکي از دو الگو یا استراتژي تجاري یا ترکیبي از هر 
بعنوان شرکت  استراتژیها  این  از  یکي  گردند.  مي  تاسیس  دو 
تجارت  شرکت  بعنوان  دیگري  و   EMC صادرات  مدیریت 

صادرات ETC شناخته میشوند.

◄ شركت مديريت صادرات چيست؟
هاي صادراتي  واسطه  انواع  از  یکي  مدیریت صادرات  شرکت 
Export intermediaries است که براي کمک به بنگاههاي 

مي  نقش  ایفاي  جهاني  بازارهاي  به  ورود  در جهت  اقتصادي 
کند. این شرکتها بسته به شرایط و نیاز مي توانند مدیریت تمام 
متوسط  و  بنگاههاي کوچک  فعالیتهاي صادراتي  از  بخشي  یا 
با  اروپا  در   EMC به  آمریکا  در  این شرکتها  بگیرند.  بعهده  را 
نام trading house در ژاپن وکشورهاي جنوب شرقي آسیا 
با نامGeneral trading Company یا سوگوشوشا شناخته 
میشوند ولي این واسطه ها در تمام دنیا خدمات تقریبًا مشابهي 

را ارائه مي دهند.

مستقل  کاماًل  )EMC( یک شرکت  مدیریت صادرات  شرکت 
صادراتي  فروش  انحصاري  دپارتمان  یک  مانند  که  باشد  مي 
مدیریت  شرکت  یک  کند.  مي  عمل  ها  صادرکننده  براي 
صادرات معمواًل یک قرارداد رسمي، جهت مدیریت امر صادرات 
شرکتها با آنها مي بندد در بعضي موارد شرکت مدیریت صادرات 
)EMC( نمایندگي تمام محصوالت خط تولید آنها را مي پذیرد 
شرکت  معموال  نباشد.  شکل  بدین  همیشه  است  ممکن  ولي 
بازارهاي  تمامي  در  فروش  انحصاري  حق  صادرات  مدیریت 
نباشد.  اینگونه  همیشه  است  ممکن  باز  ولي  دارد  را  خارجي 
شرکتهاي مدیریت صادرات نباید با شرکتهاي تجارت صادرات 
)ETC(که معمواًل بدنبال پیدا کردن مشتریان خارجي هستند و 
هیچ تعهدي به صادرکننده خاصي ندارند اشتباه شوند. تعهد در 
قبال حفظ رابطه بلند مدت با تولید کنندگان و مصرف کنندگان 
تجاري  واحدهاي  از سایر  را  مدیریت صادرات  ماهیت شرکت 
شرکتهاي  تعهد  این  از  بخشي  عنوان  به  نماید.  مي  متمایز 
مدیریت صادرات در زمینه ارتقاي ارزش افزوده مي کوشند که 
نیز  را  المللي  بین  بازاریابي  از  غیر  هاي  زمینه  یعني  خود  این 
پوشش میدهند. شرکت مدیریت صادرات خدمات را در راستاي 
المللي و همچنین  بازارهاي بین  انگیزش تقاضاي  شناسایي و 
خارجي  بازارهاي  تقاضاي  به  صحیح  پاسخ  و  پردازش  نحوه 
 – تولیدي  بنگاههاي  به  خارجي  تجارت  تسهیل  عبارتي  به  و 
صادراتي ارائه مي دهد که در نتیجه بنگاههاي اقتصادي از ورود 
به بازارهاي جهاني منتفع مي شوند وشرکت مدیریت صادرات 
هم از ایجاد رابطه بلند مدت بین صادرکننده و خریدار سود مي 

از اهداف مهم  برد و حاصل آن براي کشور هم نیل به یکي 
توسعه یعني توسعه صادرات غیرنفتي مي باشد

◄ انواع شركتهاي مديريت صادرات كدامند؟
نمایندگی عمل مي  به یک  EMC شبیه  از شرکتهای  بعضی 
کنند بطوریکه در یک بازار حضور پیدا مي کنند به دنبال جذب 
اصلي  صادرکننده  خود  نام  با  ولي  هستند  خارجي  مشتریان 
کننده صادر مي  تولید  نام خود  به  فاکتورها  کنند.  فعالیت مي 
شود و به تولید کننده در تمامي مراحل و جزئیات انجام صادرات 
عدم  ریسک  خود  صادرکننده  حالت  این  در  کند،  مي  کمک 
پرداخت پول را مي پذیرد و ممکن است قیمت را به تولید کننده 
پیشنهاد دهد ولي در این حالت تصمیم و قیمت نهایي توسط 

تولید کننده گرفته مي شود.
توزیع  موارد شرکتهاي مدیریت صادرات همانند یک  در سایر 
کننده عمل مي کنند. در اغلب موارد شرکت مدیریت صادرات 
بمثابه یک توزیع کننده انحصاري مي باشد بطوریکه محصول 
را از تولید کننده با یک قیمت ثابت و توافقي مي خرد و سپس 
با قیمت مورد نظر خودش مي فروشد. در  به مشتري خارجي 
این حالت شرکت مدیریت صادرات خود مسئول صدور فاکتور و 
پذیرش ریسک عدم پرداخت مي باشد. دراین موارد تولید کننده 
هیچ کنترلي بر قیمت صادراتي ندارد حتي ممکن است مشتري 

خارجي را نیز نشناسد.

◄ نحوه فعاليت شركتهاي مديريت صادرات چگونه 
است؟

شبکه  خارجي  بازارهاي  در  مدیریت صادرات  اغلب شرکتهاي 
فروش دایر مي کنند . حتي بعضي از آنها شعبه وانبار فروش هم 
دارند. آنچه که معمولتر است این است که شرکتهاي مدیریت 
صادرات نماینده ها و شبکه هاي گسترده اي از توزیع کنندگان 
و دالالن را در هر بازاري دارند که براي انجام امور صادراتي 

خود از آنها استفاده مي کنند.

چگونه  صادرات  مديريت  شركتهاي  خدمات   ◄
است؟

هاي  جنبه  از  بسیاري  صادرات  مدیریت  شرکت  یک  خدمات 
امور  ترتیب  بازار،  تحقیقات  انجام  جمله  از  به صادرات  مربوط 
در  نماینده خارجي، حضور  یا  کننده  توزیع  تعین  نقل،  و  حمل 
تنظیم  تبلیغات،  به  مربوط  امور  انجام  خارجي،  نمایشگاههاي 

اسناد و صورتحسابها را پوشش میدهد.

بطور کلي خدماتي را که براي شرکتهاي مدیریت صادرات بر 
خدماتي  دسته  یک  شوند  مي  تقسیم  دسته  دو  به  اند  شمرده 
هستند که براي ایجاد تقاضا در بازارهاي بین المللي مي باشد 
دسته دیگر خدماتي هستند که شرکتهاي مدیریت صادرات به 
بنگاههاي کوچک ومتوسط ارائه میدهند تا آنها را در پاسخ به 

تقاضاي مشتریان بین المللي یاري دهند.■
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نقش شركت های مديريت صادرات در 
توسعه صادرات غير نفتی

دكترای  )دانشجوی  عبايی  حسين  امير  آقای  با  مصاحبه 
مشاور  و  صنعت  و  دانشگاه  در  مشاور  و  مدرس   – مديريت 

مديريت صادرات(  
در خصوص نقش شرکت های مدیریت صادرات در توسعه 

صادرات غیر نفتی و چگونگی ایجاد اینگونه شرکتها

افزايش ۲۰ تا 3۰ درصدی قيمت فرش ماشينی

رئیس اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی با اشاره به اینکه اشباع بازار 
توجه قیمت فرش جلوگیری کرد، گفت: ساالنه ٦٠  قابل  افزایش  از 

تا ٧٠ میلیون مترمربع فرش ماشینی بیش از نیاز بازار تولید می شود.
و  ماشینی  فرش  بازار  وضعیت  آخرین  درباره  کمالیان   محمدمهدی 
موکت، اظهار کرد: در پی رشد نرخ ارز به ویژه دالر قیمت مواد اولیه 
با افزایش ٨٠ تا 9٠ درصدی روبرو شده و این در حالی است که به 
افزایش  درصد   3٠ تا   ٢٠ نهایی  محصول  قیمت  بازار،  اشباع  واسطه 

یافته است.
رئیس اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی و موکت ادامه داد: به دلیل 
و  اقساطی  عرضه  اولیه،  مواد  قیمت  افزایش  و  آسان  دسترسی  عدم 
مدت دار محصوالت کنار گذاشته  شده و تمام خریدها به صورت نقدی 
به  را  دلیل بالتکلیفی که سردرگمی  به  آن  کنار  در  و  انجام می شود 
و  تولید  فرآیند  کارخانه ها  از  برخی  کرده،  وارد  ماشینی  فرش  صنعت 

عرضه را متوقف کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: با وجود تمام این مسائل در بازار فرش ماشینی 
و  ندارد  وجود  کردن محصوالت  انبار  و  احتکار  لوازم خانگی  همچون 

مشتری می تواند نیاز خود را از بازار تأمین کند.

کمالیان با اشاره به اینکه افزایش نرخ دالر تأثیر مستقیم بر بازار دارد، 
وارداتی  صورت  به  ماشینی  فرش  تولید  اولیه  مواد  درصد   ٨٠ گفت: 

تأمین می شود.

او یادآور شد: بسیاری از کارخانه ها مواد اولیه را با نرخ ٤٢٠٠ تومانی 

خریداری کرده اند و به گمرکات رسیده که دولت خواستار مابه التفاوت 
شده که یکی از مشکالت کارخانه هاست و برخی از اخبار گواه آن را 

دارد که قرار بر آن است تا این مابه التفاوت دریافت نشود.
رئیس اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی و موکت بیان کرد: تعدادی 
از کارخانه ها به دلیل نوسانات نرخ و عدم دسترسی آسان به مواد اولیه 
بهانه تعطیالت تابستانی را در پیش گرفته اند و کارخانه ها خود را با این 

بهانه تعطیل کرده اند.

وی یادآور شد: با توجه به تعداد باالی کارخانه و کارگر، میزان تولید 
بیش از نیاز بازار است؛ از این رو باید راه چاره ای برای مازاد نیاز در نظر 
گرفته شود و تنها راه منطقی این موضوع صادرات است. در حال حاضر 
افغانستان و پاکستان مشتری بسیار خوبی برای فرش ماشینی ایران 
هستند و در پی رشد نرخ دالر، قیمت محصوالت ایرانی برای بازارهای 

هدف بسیار مقرون به صرفه است.
ایران  اینکه قیمت محصوالت فرش ماشینی در  به  اشاره  با  کمالیان 
برای مصرف کننده بسیار گران تمام می شود، خاطرنشان کرد: فرش در 
بازار ایران در شرایط فعلی آن چنان مشتری ندارد و فقط  کارخانه های 
کوچک که برای تأمین مواد اولیه به صورت روزانه با نوسان نرخ مواجه 
هستند با مشکالت درگیر هستند اما در کنار آن ها کارخانه های بزرگ 

برای تولید و عرضه مشکلی ندارند و نیاز بازار را تأمین می کنند.
وی با بیان اینکه در سال ٦٠ تا ٧٠ میلیون مترمربع مازاد تولید وجود 
و  بزرگ  کارخانه های  تابستانی  تعطیالت  یافتن  پایان  با  گفت:  دارد، 
بار دیگر  ثبات نرخ دالر به واسطه میزان تولید قابل توجه در کشور 

رکود ابتدایی سال به بازار باز خواهد گشت.

ادامه از صفحه ١
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و  محصوالت  آخرين  مورد  در  بيشتر  ابتدا  در  لطفاً   ◄
ويژه  به  و  دليجان  ماهان  ابريشم  دستاوردهاي شركت 
ماشيني  فرش  و  نساجي  صنايع  براي  ان  محصوالت 

توضيح دهيد. 
گروه  های  مجموعه  زیر  از  یکی  که  ماهان  ابریشم  الیاف  شرکت 
بهره  به  در سال ١3٨9  باشد،  می  ماهان  ابریشم  بازرگانی  صنعتی 
برداری رسید و هم اکنون یکی از برجسته ترین تولید کنندگان الیاف 
پلی استر در ایران با ظرفیت تولید ساالنه ١٥٠٠٠ تن می باشد. از 
الیاف ١.٥ دنیر  مهمترین محصوالت این شرکت می توان بهتولید 
با تناسیته باال در رنگ های متنوع و مشکی جهت تولید نخ اسپان 
بصورت صددرصد و مالنژ در صنایع ریسندگی اشاره نمود. با توجه 
به کیفیت ویژه ی محصوالت تولید شده، این الیاف دارای کاربرد در 
صنایع ریسندگی و پوشاك، منسوجات بی بافت، موکت سازی و نخ 

فرش و ... می باشد. 

◄ شركت ابريشم ماهان دليجان همواره در زمينه توليد 
با كيفيت و استفاده از اخرين تكنولوژي هاي روز از جمله 
ماشين االت روز پيشگام بوده، تا چه حد موفقيت هاي 
عوامل  چه  دانيد؟  مي  مربوط  روز  تكنولوژي  به  را  خود 

ديگري در موفقيت هاي شما نقش داشته اند؟
استفاده از مواد اولیه با کیفیت و همچنین استفاده از دانش فنی روز 
از  با کیفیت تر  بازار به محصول تولیدی  نیاز روزافزون  به  با توجه 
گذشته را در راستای برآورد نیازهای مشتری و ارائه خدمات فنی پس 

از فروش از عوامل اصلی پیشرفت این مجموعه می باشد.

عنوان  متوالي  سالهاي  طي  ماهان  ابريشم  الياف   ◄
صادر كننده برتر استان را به خود اختصاص داده، به چه 
كشورهايي صادرات داريد؟ صادرات شما در چه حجم و 

ارزشي انجام مي شود؟ 
کشورهای اروپایی مانند ایتالیا و آلمان و همچنین کشورهای همسایه 

مانند ترکیه و افغانستان از مهمترین مقاصد صادرات ما هستند.

◄ اگر كاشان را قطب فرش ماشيني ايران بدانيم بي 
ايران  مصنوعي  الياف  قطب  را  دليجان  توان  مي  شک 
دانست، صنعت توليد الياف در دليجان را چطور ارزيابي 

مي كنيد؟ 
با توجه به تولید روزانه ٦٠٠ تن الیاف پلی استر در گریدهای مختلف، 
می توان دلیجان را تولید کننده بیش از نیمی از نیاز بازار کل کشور 
کاهش  احتمال  اخیر  سال  دو  رکود  وجود  با  متاسفانه  ولی  دانست. 
ظرفیت وجود دارد. امیدواریم در آینده با برنامه های حمایتی تولید 
بتوانیم مجددا شاهد پویایی این صنعت در کل کشور به ویژه دلیجان 

باشیم.

حل  راه  تنها  عنوان  به  ها  بطري  بازيافت  امروزه   ◄
ساير  و  ها  نوشابه  هاي  زباله  بحران  حل  براي  منطقي 
نوشيدني هاست كه از مواد پايه نفتي مشتق شده اند، 

شما در اين زمينه چه فعاليتي داريد؟
با نگاه عمیق تری به اطرافمان و مشاهده سیل زباله های رها شده 
در طبیعت، درمی یابیم که در آستانه ی رقم زدن یک فاجعه  زیست 
غیرقابل  پلیمری  ماده  یک  عنوان  به  پالستیک،  هستیم.  محیطی 
تجزیه، عضو جدانشدنی این زباله ها می باشد. گروه صنعتی ابریشم 
فعالیت  سال  از ١٤  بیش  ماهان، طی  پرك  واحد  به کمک  ماهان 
 PET خود موفق به جمع آوری بیش از دویست هزار تن بطری
از سراسر ایران و تبدیل آن به الیاف قابل مصرف در صنایع مختلف 
شده است. با در نظر گرفتن میانگین وزن ٤٠ گرم به ازای هر بطری، 
این مقدار بالغ بر پنج میلیارد بطری می شود. چنانچه هر ٥٠ بطری 
یک متر مربع زمین را کامالً آلوده نماید، بیش از ١٠٠٠٠ هکتار زمین 

از خطر آلودگی نجات یافته است.

مصنوعي  الياف  توليد  صنعت  در  موجود  تكنولوژي   ◄
دليجان را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 

الیاف  تولید  زمینه  در  دلیجان  در  موجود  تکنولوژی  کلی،  بطور 
مصنوعی در دو دسته ماشین آالت چینی با تکنولوژی اروپایی جهت 
از ماشین  با تناسیته باال و میان تهی )هالو(، و بخشی  الیاف  تولید 
آالت ساخت کره که مناسب جهت تولید الیاف با دنیرهای باالتر با 
گروه  این  نهایی  که محصول  باشند  می  ریسایکل  مواد  از  استفاده 
برای صنعت فرش ماشینی و موکت، و الیی مناسب است. اما جهت 
از  استفاده  به  نیاز  باالی جهانی  و کیفیت  اقتصادی  با صرفه  تولید 
تکنولوژی و ماشین آالت روز دنیا می باشد که با حذف فرایندهای 
اضافی و تولید انبوه ) ظرفیت باالی 3٠٠ تن در روز( این امر میسر 

می شود.

◄ با توجه به اينكه به نظر ميرسد مواد اوليه توليد الياف 
غير  به  و  باشد  دسترس  قابل  راحتي  به  ايران  در  شما 
شما  توليدات  اوليه  مواد  ساير  االت  ماشين  واردات  از 
ايا نوسانات ارزي بر شما هم  در داخل تامين مي شود 

تاثيراتي گذاشته؟ 
مواد اولیه این شرکت، جدای از بطری ضایعاتی که این روزها دارای 
و  عرضه  کاهش  با  دلیل  همین  به  و  بوده  رشدی  به  رو  تقاضای 
افزایش قیمت مواجه شده است، چیپس گرانول می باشد که دارای 
دو منشاء داخلی و وارداتی است. چیپس گرانول گرید نساجی داخلی 
که توسط شرکت پتروشیمی تندگویان عرضه می شود بر پایه قیمت 
جهانی کاال و نرخ روز عرضه ارز در بورس می باشد و لذا هر نوسان 
نقش  شرکت  اولیه  مواد  شده  تمام  قیمت  در  مستقیم  بطور  ارزی 

مستقیم دارد.

جذابيت  شما  براي  فعلي  مقطع  در  صادرات  آيا   ◄
بيشتري دارد؟

توجیه  دارای  روز  نرخ  با  وجه  تبدیل  امکان  صورت  در  صادرات 
شرکت  این  ولی  است،  داخلی  فروش  به  نسبت  بهتری  اقتصادی 

ثبات بازار و قیمت را مطلوب تر می داند. 

پاره ای از مواد کمکی و قطعات این شرکت صرفًا وارداتی بوده و 
از کشورهایی نظیر چین و آلمان تامین می شوند، که متاسفانه طی 
چند ماه اخیر به دلیل تحریم های یکجانبه با مشکل عدم واردات 
آنها مواجه هستیم. البته امیدواریم این مشکل به زودی مرتفع گردد. 
که  است  خارجی  فاینانس  و  مالی  مبحث  اصلی  مطلب  همچنین، 
 LC at sight متاسفانه در حال حاضر به هیچ وجه حتی بصورت
نقدینگی  به دلیل کاهش  این خود  نیست و  امکان فراهم  این  هم 

منشا بروز مشکالت بیشتری می باشد.■

ابريشم ماهان دليجان پيشرو در صنعت 
توليد الياف مصنوعی كشور

در مردادماه امسال جمعی از صادرکنندگان فرش ماشینی کشور 
خصوص  در  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس  خسروتاج  آقای  با 
و  ماشینی  فرش  صادرکننده  شرکتهای  نیاز  مورد  ارز  تامین 
در  بازاریابی  خارجی،  های  نمایشگاه  در  آنها  حضور  چگونگی 
با هزینه های  کشورهای هدف و غیره دیدار کرده و در رابطه 
و  اقامت  نقل،  و  حمل  هزینه های  سازی،  غرفه  غرفه،  اجاره 
درخواست  هزینه های شرکت های صادرکننده  سایر  و  پذیرایی 
کمک کردند. این صادرکنندگان ضمن اعالم لزوم شرکت در 
نمایشگاه دموتکس افزودند چنانچه عرض رسمی برای حضور 
در این رویداد فراهم نشود ضمن تحمیل هزینه های سنگین به 
بازارهای صادراتی وجود  از دست رفتن  احتمال  صادرکنندگان 

دارد.
 در پایان این جلسه مقرر شد اتحادیه تولید و صادرات نساجی 
به  اسامی شرکت های عالقمند  نامه ای  ایران طی  پوشاك  و 
حضور در نمایشگاه دموتکس آلمان را به همراه لیستی از هزینه 

های ریالی این شرکت ها اعالم نماید.

در اینجا چندین سوال مهم مطرح است. در این نامه به جمعی از 
صادرکنندگان فرش ماشینی اشاره شده است. سوال اینجاست 
که واقعًا چند شرکت در ایران به لحاظ زیرساختی و به لحاظ 
واقعا  جهانی  بازار  برای  مناسب  تولیدی  محصول  نوع  و  تنوع 
در  حضور  صرف  آیا  دارند؟  را  دموتکس  در  حضور  آمادگی 
توان صادرات  زیاد می  بسیار  با صرف هزینه های  رویداد  یک 
برای  مطلب  این  غلط  به  و  اخیر  سال های  در  متاسفانه  کرد 
تولیدکنندگان فرش ماشینی جا افتاده که حضور در دوموتکس 

به هر شکل و با هر کیفیتی می تواند موثر باشد. 

در  حضور  می دهد  نشان  که  می گوید  دیگری  چیز  آمارها  اما 
و  آن  برای  هنگفت  های  هزینه  و صرف  دموتکس  نمایشگاه 
در صادرات  گذاران،  غرفه  توسط  دیگر  هزاران مشکل  تحمل 
از  غیر  به  و  است  نداشته  چندانی  تأثیر  ایران  ماشینی  فرش 
بدون  یا  و  با حضور  در هر صورت  )که  ایران  بازارهای سنتی 
داریم(  قدرتمندی  حضور  بازارها  این  در  دموتکس  در  حضور 

نتوانستیم به بازارهای جدید دیگری صادرات کنیم.

ماشینی  فرش  های  تعداد شرکت  کارشناسان  اغلب  عقیده  به 
به  ورود  برای  ای  حرفه  و  اصولی  زیر ساختهای  ایران  در  که 
بازار جهانی دارند و می توانند در دموتکس حاضر شوند نظیر 
از  و...  سلیمان  قالی  مشهد،  فرش  کویریزد،  ستاره  شرکتهای 
تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمی کند و  به نظر میرسد تنها 
این شرکت ها هستند که ابزارهای الزم برای ورود به بازارهای 
ها  سایر شرکت  و صادرت  اند  کرده  فراهم  را  و سخت  جدید 
اغلب به کشورهای همسایه و بازارهای ساده تر روانه می شود. 

 طبق آمارها در سال ٢٠١٧ سه کشور افغانستان با  ١٠٠ میلیون 
دالر ، عراق با 9٧ میلیون دالر و پاکستان  با ١٥ میلیون دالر یه 
مقصد صادراتی مهم ایران بوده اند. یعنی ٢١٢ میلیون دالر از 

کل صادرات فرش ماشینی ایران به سه کشور افغانستان، عراق 
صادرات  درصد   ٧٤ حدود  که  است  گرفته  پاکستان صورت  و 

٢٨٧ میلیون دالری صنعت فرش ماشینی است.

جالب اینکه در لیست ١٥ کشور اول وارد کننده فرش ماشینی 
از ایران حتی یک کشور اروپایی هم وجود ندارد این ١٥ کشور 
از:  عبارتند  ایران  از  ماشینی  فرش  واردات  میزان  ترتیب  به 
افغانستان، عراق، پاکستان، ترکمنستان، استرالیا، چین، عمان، 
و  ازبکستان  کویت،  لبنان،  مالزی،  قطر،  ارمنستان،  امارات، 
روسیه. همانطور که اشاره شد سهم سه کشور افغانستان، عراق 
و پاکستان ٢١٢ میلیون دالر و سهم ١٢ کشور بعدی از صادرات 

٧٥ میلیون دالر است.
 میزان صادرات به سایر کشورهای جهان  نیز طبق جدول فقط 

و تنها فقط ٢3 میلیون دالر است!!
برای  آیا  که  بدهیم  پاسخ  صادقانه  و  بپرسیم  خود  از  باید 
افزایش صادرات به عراق و افغانستان و پاکستان نیاز به حضور 
مداوم  حضور  صادراتی  آمارهای  طبق  داریم؟  دموتکس  در 
شرکتهای ایرانی حداقل در هفت سال گذشته تاثیر ملموس و 
قابل ذکری در افزایش صادرات فرش ماشینی و ایجاد بازارهای 
 ١٦ از  کشورها  دیگر  به  صادرات  رقم  و  است  نداشته  جدید 

میلیون به ٢3 میلیون دالر رسیده است.

المللی  بین  های  نمایشگاه  در  شرکتها  از  حمایت  که  این  در 
این  بسا  چه  و  نیست  شکی  دولت هاست  وظایف  از  خارجی 
حمایت ها نقش اساسی در افزایش صادرات دارد. اما واقعا باید 
از  یکی  ترکیه  باشد.  داشته  وجود  آن  برای  نیز  معیاری  و  متر 
موفق ترین دولت ها در این بخش است.  هرساله لیستی طوالنی 
بالغ بر ١٥٠٠ نمایشگاه تجاری در سراسر جهان که تمام صنایع 
هدف این کشور در برمی گیرد توسط وزارت اقتصاد و تجارت 
تشویق  مشمول  رویدادهای  و  ها  نمایشگاه  عنوان  به  ترکیه 
اگر  نیز  آن  بر  و عالوه  می شود  منتشر  دولتی  های  حمایت  و 
به  میتواند  یابند  حضور  نمایشگاه  در  مستقل  طور  به  شرکتی 
صورت انفرادی برای اخذ تشویق ها و یارانه های نمایشگاهی 
ثبت نام کنند. اما دولت هر ساله طبق اصول و قوانین خاصی 
این لیست را بازنگری می کند و طبق معیارهایی نمایشگاه هایی 

را اضافه و یا حذف می کند. 

برگزاری  دوره  اولین  که  هایی  نمایشگاه  برای  دولت  مثال 
آنهاست تشویقی در نظر نمی گیرد و حتما نمایشگاه برای دوبار 
برگزار شده باشد. برای بعضی بازارهای جدید دولت تنها دو یا 
سه دوره حمایت های خود را در نظر می گیرد و سپس آن را از 
بسیار  را  نمایشگاه  از  حمایت  درصد  یا  و  می کند  خارج  لیست 
پایین می آورد با این استدالل که اگر یک شرکت واقعًا قصد و 
توان الزم برای ورود به آن بازار جدید را داشته باشد در عرض 
سه سال می توان این کار را انجام دهد و یا حداقل یک شریک 

تجاری خوب در کشور مذکور پیدا کند.
ادامه در صفحه ١١

 آيا همه راه ها به هانوفر ختم می شود؟

٥

بهنام قاسمی - مجله نساجی کهن
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با اشاره به تعطیلی ٤٠ درصد  نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی 
صنعت فرش ماشینی در کاشان گفت: تامین مواد اولیه برای صنایع نساجی و فرش ماشینی در 

منطقه کاشان خارج از سیکل بورس در حال انجام است.

دکتر سید جواد ساداتی نژاد نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی،  گفت: 
تامین مواد اولیه پتروشیمی برای صنایع نساجی و فرش ماشینی اعم از نخ و الیاف یکی از مشکالت 
صنعت فرش در کاشان است که در حال پیگیری و رسیدگی و نیازمند اتخاذ تصمیمات عاجل است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مواد اولیه پتروشیمی صنایع نساجی و فرش ماشینی در بورس 
عرضه می شود بنابراین نیاز تولیدکنندگان برآورده نمی شود و بدست دالالن می رسد و با قیمت 
چندبرابری به تولیدکنندگان عرضه می شود و خیلی از آنها نیز با این وضعیت نمی توانند تولید 

را داشته باشند
به گفته وی، برای رفع این مشکل وی یک نشست با مدیرعامل سازمان بورس کشور و مدیرعامل 
بورس کاال در خصوص تامین مواد اولیه پتروشیمی موردنیاز صنایع فرش کاشان وآران وبیدگل 
با حضور مدیران پتروشیمی جم گذاشت تا بتواند برای تولیدکنندگانی که از pp استفاده می کنند 

بتوانند آن را خارج از بورس تامین کنند.
نماینده کاشان اظهارداشت: بر اساس این نشست قرار شد یک لیستی از کسانیکه برای تولید فرش 
در منطقه کاشان و آران و بیدگل مصرف می کنند تهیه و به سازمان بورس معرفی شوند تا بتوانند 

خارج از سیکل بورس تامین مواد اولیه کنند
دکتر ساداتی نژاد، یادآورشد: فرآیند این کار در حال انجام است تا مشکل مواد اولیه ای که از صنعت 

پتروشیمی تهیه می شود برای صنایع ریسندگی حل و فصل شود.

با  كاشان  نساجی  و  فرش  صنايع  برای  صمت  وزارت  تصميمات  سرنوشت 
استضياح وزير چيست؟

وی در پاسخ به این سوال که آیا استیضاح وزیر صمت خللی در تصمیات گرفته شده برای صنایع 
فرش و نساجی کاشان ایجاد خواهد کرد گفت: استضیاح فرآیند خاص خود را طی می کند که منجر 

به رفتن یا نرفتن وزیر و یا انجام این فرآیند که تا آخر اجرا شود یا نشود می شود.

او اضافه کرد: وی به عنوان نماینده در هر صورت حتی با وجود این مساله دغدغه های مربوط به 
حوزه صنعت را با دقت رصد و با حساسیت پیگیری می کند هر چند شرایط موجود از این جهت که 

هم تصمیمات کند انجام می شود بواقعیت سخت است.
ساداتی نژاد، با تاکید بر اینکه تغییر، تعداد و تنوع تصمیمات هم یک مقدار تصمیم گیری را برای 
تولید کننده صنایع فرش ماشینی سخت می کند گفت: به عنوان مثال برای مواد اولیه و دستگاه 
هایی که در گمرك است یک تصمیم گرفته می شود و دوباره چند روز پس از آن تصمیم دیگری 
اتخاذ می شود که این نوع تصمیم گیری های متنوع در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری خیلی سخت 

و عامل عدم ثبات و توقف تولیدکننده و سرمایه گذاراست.

با آقای شریعمتداری هفته گذشته در مجلس در مورد  این مسائل  با وجود  را  وی، سخنان خود 

۴۰ درصد صنعت فرش ماشينی در كاشان تعطيل است

٨

بحث تامین ارز کسانیکه خرید اعتباری کردند تاکیدکرد و گفت: وزیر نیز بر اساس این درخواست 
و گفتمان وی و پیرو مکاتبات و تصمیم گیری های قبلی یک نامه ای به آقای همتی رییس بانک 
مرکزی نوشته است که به آقای پناهی معاون ارزی ارجاع شده است تا برای کسانیکه خرید اعتباری 

کردند ارز تامین شود.
به گفته وی، حتی شخص وزیر اعالم داشته است که یک نفر را فقط برای این مساله در بانک 

مرکزی گذاشتیم و پیگیر هستیم تا به نتیجه برسد و قول دادند که این مساله حل شود.

كار در حوزه مديريتی و انجام تصميمات كند پيش می رود
نماینده کاشان، افزود: وی بدلیل ارتباط هفتگی و روزانه ای که با عزیزان تولیدکننده در منطقه 
کاشان دارد این مساله را خیلی با حساسیت و تاکید پیگیری می کند تا بتواند مشکالت موجود 
آنها را حل و فصل کند هرچند این پیگیری و اقدامات دستگاه های مربوطه خیلی رضایت بخش 

نبوده است.

به گفته وی، علی رغم پیگیرهای بسیار زیاد ما به جهت آمد و رفت های مسووالنی که نیاز بوده 
به کاشان بیایند، برگزاری جلسات ما در کمسیون رفع موانع تولید، در مجلس و وزارتخانه ها با تعدد 

دیدارها رضایت بخش نبوده است.

عضو کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس شورا گفت: اما در بعضی موارد نظیر حوزه مالیاتی، بیمه 
تامین اجتماعی و تامین مواد اولیه پتروشیمی تاحدودی یا قصد تامین مالی با حضور مدیر عامالن 
دو بانک مل و سپه تا حدودی در افزایش سقف اعتباری و استقالل کاشان و کوتاه سازی فرآیند 
اعطای تسهیالت از سقف یک میلیارد تومان تا ٥ میلیارد تومان بدون نیاز به ارجاع پرونده به استان 

عامل تسریع در کارها و دلگرمی بیشتر صنعتگران منطقه کاشان شده است.

دکتر ساداتی نژاد، با اشاره به اینکه در حال حاضر سقف اعطای تشهیالت در دو بانک ملی و بانک 
سپه مثل شعبه استان ٥ میلیارد تومان شده است و پرونده باالی این مبلغ در بانک ملی تهران به 

صورت مستقیم و ویژه رسیدگی می شود
اداری و  بروکراسی  در کاشان عامل کاهش  بانک  استقالل شعب  و  اختیارات  ارتقای  این  گفت: 

تسریع در انجام فرآیند کار و رسیدگی مستقیم به امور بانکی در شهرستان شده است.
وی اظهارداشت: همچنین این کار عامل رقابت و حضور دیگر شعب بانکی نیز در کاشان شد تا ما 
به صورت عملی عامل ارتقای حوزه عملکردی و اختیاراتی سطح بانک های کاشان شویم که این 
مهم می تواند اثر خود را در حوزه صنایع بگذارد ولی در کل اگر من بخواهم نتیجه را بگویم رضایت 

الزم را نداریم چون شرایط برای تولیدکننده شرایط بسیار سختی است.

به گفته وی، او علی رغم اینکه ٧٠ درصد وقت خود را مصروف تولیدکنندگان فرش ماشینی و 
نساجی در حوزه صنعت قرارداده است ولی باز می گوید صنعتگر ما با وجود این وقت گذاری هنوز 
شرایط سختی را دارد که وی واقعا از آنها تشکر می کند چون با غیرت و اهتمام ویژه ایستادند و 

مقاومت کردند تا شرایط مطلوب تر شود.

لزوم تشكيل كميته ويژه رسيدگی به مشكالت صنعت فرش كاشان
دکتر ساداتی نژاد، تاکیدکرد: درخواست من از وزارت صمت اینست که برای فرش یک کمیته ویژه 

تشکیل دهند و مشکالت آنها را بصورت ویژه واقعا رسیدگی کنند.
به  مربوط  امور  در گشایش  کار  رفتن  جلو  کند  نتیجه  را  رضایت خود  از عدم  زیادی  وی بخش 
بخش مدیریتی دانست و گفت: درست است که فضای اقتصادی ما چالش دارد ولی مشکل عمده 
ما مدیریتی است که نیازمند یک نظارت، دقت، کنترل و حضور مستمرتر و یک سیاست گذاری 

واقعا درست است.
به گفته وی، ما االن واقعا در سیاست گذاری درست و دقیق، تصمیم گیری و با سرعت عمل کردن 
مشکل داریم، به عنوان مثال ممکن است برای حل یک مشکل چندماه وقت صرف تصمیم گیری 
و سیاست گذاری شود خوب این زمان باعث نابودی تولید و اقتصاد می شود همچنان که اتخاذ 

تصمیمات برای ار زتک نرخی حدود ٤ ماه طول کشید.

دکتر ساداتی نژاد، زمان خیلی زیاد در اتخاذ تصمیمات مدیریتی در اقتصاد و دیر تصمیم گرفتن را 
عامل نابودی تولید و اقتصاد تاکیدکرد و گفت: بنابراین مشکل ما در مدت زمان اتخاذ تصمیمات 

و نوع مدیریت درست است.
وی، قسمت مدیریتی را واقعا دچار ضعف در زمان ونوع تصمیم گیری عنوان کرد و افزود: اگر چه 
برای همه قابل فهم است که از نظر تحریم مشکالتی داریم اما همه موارد آن نیست ما می توانیم با 
تصمیم درست و به موقع کار را درمان کنیم و به همین دلیل انتظار ما از وزارت صمت اینست که با 
سرعت و درك دقیق و درك سریع از موضوعات تصمیم درست و با سرعت و به موقع را اتخاذکند.

به گفته وی، اتخاذ تصمیم درست، با سرعت و به موقع می تواند عالوه بر دلگرمی صنعتگر خیلی 
از مسائل را نیز پیش ببرد و خیلی از تولیدکنندگان تکلیف خود را بدانند.

با شرايط موجود توليدكننده تكليف خود را در توليد نمی داند
دکتر ساداتی نژاد افزود: اکنون و با این شرایط موجود تولیدکننده تکلیف خود را در تولید نمی داند 
وقتی الیاف را با نرخ بازار ثانویه می گیرد بعد فروش آن چگونه می شود بنابراین برای اینکه این 

چرخه با توقف منجر نشود باید تصمیم گیری سریع انجام شود.

وی افزود: وقتی تولیدکننده دستگاه را خریداری کرده در گمرك است، ثبت سفارش و ال سی باز 
کرده است اما اکنون قیمت دستگاه دو برابر شده و اگر قرار باشد تولید هم دو برابر شود پس باید 

تکلیف خود را بداند که چگونه عمل کند.
به گفته وی، االن توقف تولید را داریم و تولیدکننده در ابهام قرار دارد و شاید حدود ٤٠ درصد کار 
را متوقف کردند، کارگر را مرخصی دادند در حالیکه حقوق و لیست بیمه اش را پرداخت می کنند 

اما این مساله چقدر می تواند ادامه پیداکند.
ساداتی نژاد افزود: اکنون بخشی از صنعت در کاشان و آران و بیگل تعطیل است و کارگر به عنوان 
مرخصی ساالنه تعطیل ست اما اگر ابهام برطرف نشود ممکن است بعد از این مرخصی ها شرکت 

راه اندازی نشود که این هشدار جدی در ایجاد بیکاری فزاینده در این منطقه است.

وی گفت: اگر وزارت صمت درمان عاجل نکند بیکاری فزاینده ای بوجود خواهدآمد بنابراین وزیر 
هر چه زودتر و سریعتر کمیته کارشناسی رسیدگی ویژه مخصوص صنایع دستی، فرش و ریسندگی 
را تشکیل دهد و مشکالت جمعیت ٥٥ هزار نفری صنعت را در کاشان در تهیه مواد اولیه و تامین 

نقدینگی درمان عاجل کند.■
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نحوه  و  خود  از  كوتاه  بيوگرافی  ابتدا  در  لطفاً   ◄
تاسيس شركت نقشه خاك بفرماييد

 شرکت نقش خاك در سال ١39١ تاسیس و راه اندازی شد رشته 
تحصیلی من مهندسی معماری اسالمی است و تجربه ای در این 
از هنر به  آنجایی که رشته معماری شاخه  از  اما  صنعت نداشتم 
حساب می آید با مباحث اصول هنری چه در دانشگاه و چه به 
عنوان مطالعه شخصی آشنایی بسیار خوبی داشتم از جمله شناخت 
در  زمان  آن  در  گرافیکی.  کار های  اصول  و  ها  ترکیب رنگ  و 
سال ١39٠ جهت تحقیقات بازار و پی ریزی تاسیس کارخانه وارد 
کاشان شدم و چیزی که بسیار توجه مرا به خود جلب کرد عدم 
اعتماد به نفس در بین تولیدکنندگان کاشان و آران و بیدگل بود 
به طوری که در نام خیلی از شرکت ها هیچ نشانی از نام کاشان 
پیدا نمی کردید با وجود اینکه کاشان یکی از خواستگاه های اصلی 
فرش ایرانی است فرش کاشان نه تنها در ایران بلکه در سراسر 
بیشتر  ترکیبی   به صورت  نام شرکت ها  اما  دارد  جهان شهرت 
ابریشم و غیره کپی برداری  از کلماتی مانند نگین، یزد، مشهد، 

شده بود.

برای من سوال بود که چرا کاشان که خود قطب صنعت فرش 
ماشینی ایران است و یکی از مراکز مهم تولید فرش ماشینی در 
دنیا است و البته با این سابقه طوالنی و درخشان در تولید فرش 
دستباف باید از چنین کلماتی استفاده کند. همچنین یکی دیگر از 
معضالت آن زمان که خیلی نظر من را جلب کرد کپی کردن از 
طرح ها و نقشه ها رنگ بندی های شرکت ها بود و در واقع هیچ 
مدیریت علمی در آن زمان وجود نداشت و درصد باالیی از مدیران 
واحدها کم دانش و یا حتی کم سواد بودند. خالقیت و نوآوری 

بسیار کمرنگ بود و فقط به فکر فروش فرش بودند.

 با این پیش زمینه و با دیدن این ضعف ها شرکت نقش خاك را 
با دیدی متفاوت تاسیس کردیم و یک سری کارهای غیر منتظره 
انجام دادیم. مثاًل در آن زمان همه در حال مخفی کردن نقشه 
ها از یکدیگر بودند اما ما آمدیم و طرح های خود را به صورت 
علنی در مجالت و سایر فضاها چاپ کردیم و سرمایه گذاری بر 
روی نقشه های اورجینال را آغاز کردیم. شاید از معدود شرکتهایی 
اورجینال را آغاز کردیم. در آن  از نقشه های  بودیم که استفاده 
زمان هنوز بحث برندسازی نیز بسیار بکر و جدید بود و هنوز کسی 
به آن فکر نمی کرد ما با ثبت برند نقش خاك کاشان و ایجاد یک 
سازمان اصولی وارد کار شده و بسیاری از طراحی ها، کار های 
گرافیکی، بسته بندی فرش ها، طراحی غرفه های ما در نمایشگاه 
فرش ماشینی تهران، رننگ سازمانی و حتی موارد گرافیکی بسیار 

ریز را شخصا و با حساسیت زیاد رصد و نظازت می کردم. 

در بخش طرح های اورجینال خود ما هم از ریسک باالی آن که 
مشخص نبود در بازار جواب بدهد یا نه آگاه بودیم اما با چند طراح 
قرارداد بسته و نقشه های اورجینال در اختیارمان  قرار دادند. اولین 
نقشه اورجینال را با نام ترمه در سال ١39١ بر روی جلد مجله 
کهن چاپ کردیم و این کار در آن زمان خیلی عجیب به شمار می 
آمد. در آن زمان نقشه ترمه پرفروش ترین نقشه فرش ماشینی 
سال شد و از آن نقشه بسیار کپی برداری کردند و یا از مشتقات و 
ترکیبات آن فرش بافتند. این موفقیت بزرگی برای نام نقش خاك 

بود که ما را به هدف خود رساند. 

کاشان  در  ماشینی  فرش  تغییرات صنعت   93 و   ١39٢ سال  در 
و  دانش  با  مدیران  ورود  تقریبًا  و  کرد  اندازی  پوست  به  شروع 

متخصصین به این صنعت آغاز شد.

چطور  را  ايران  ماشينی  فرش  فعلی  وضعيت   ◄
ارزيابی می كنيد ؟

متاسفانه یا خوشبختانه وضعیت و شرایط هر صنعت تا حد زیادی 
متاثر از شرایط کشورهاست در شرایط فعلی همه می دانیم کشور 
عزیزمان در چه شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... گرفتار 
شده است و از تولید و صنعت گرفته تا نان و گوشت سفره های 
معدود  از  اینکه  با  ماشینی  فرش  است.  مواجه  کمبود   با  مردم 
صنایعی است که در این کشور با تکیه بر توان و پشتکار و سرمایه 
تولید  برتر  کشورهای  جزو  و  داشته  توجهی  قابل  پیشرفت  خود 
ما  شرکت  است.  شده  رها  صنعت  یک  متاسفانه  هستیم  کننده 

به شرایط  با توجه  نتوانستیم  فاز توسعه داشته که متاسفانه  چند 
اقتصادی کشور و عدم ثبات آنرا جرایی کنیم.  از طرفی آغاز یک 
رقابت افسارگسیخته بین همکاران ما صنعت را با یک حجم تولید 
بی رویه و بدون برنامه مواجه کرد و بدون اینکه از تمام ظرفیت ها 
و امکانات موجود استفاده شود شروع به واردات بی برنامه و بدون 

دلیل ماشین آالت جدید و گران قیمت کردند.

 به نظر من واردات ماشین آالت جدید و با تکنولوژی باال به ظاهر 
پیشرفت است و کسی نیست که آن را نکوهش کند اما در باطن 
ورود ماشین آالت بدون مهیا کردن زیرساخت ها بدون مطالعه و 
بدون ایجاد یک بازار فروش مناسب به باد دادن سرمایه هاست 
به نظر من صنعت فرش ماشینی برخالف ظاهر آن،  رو به زوال 

خواهد رفت.

 این صنعت متولی ندارد و اتحاد بین تولیدکنندگان نیست و چون 
این رقابت به یک  کارها  سیستماتیک و اصولی پیش نمی رود. 
رقابت ناسالم تبدیل شده که همه به فکر ضربه زدن به یکدیگر 
هستند ولو در نهایت به قیمت ضرر خودشان  تمام شود. واردات 
فرش  امروز  و  دیروز  های  درد  از  یکی  االت  ماشین  رویه  بی 
ماشینی است. متاسفانه باال بردن بی برنامه ظرفیت یک شرکت 
به  معنی  نابود شدن شرکت های کوچکتر و پاره کردن زنجیره کار 
و فعالیت به ویژه در شهری مثل کاشان می باشد که اغلب شرکت 
ها متوسط و کوچک هستند. متاسفانه این اتفاق افتاده و وقتی به 
نرخ های رشد جمعیت، کاهش نرخ ازدواج،  تورم و کاهش قدرت 
خرید مردم نگاه می کنیم پر واضح است که قطعًا بازار و ظرفیت 
خرید جدید در ایران ایجاد نشده است و تقاضا ثابت و حتی رو به 
کاهش است و جالب اینکه عرضه در حال افزایش و آن هم عرضه 
ای با شانه و تراکم باال تر و طبعا قیمت بیشتر در حال شکل گیری 
است . در حوزه صادرات هم کار سختی داریم. با تحریم های جدید 

نیز امید تازه به گسترش صادرات نداریم. 
متاسفانه با توجه به آنچه آمارها و شاخص ها  نشان می دهند به 
صعب  مسیر  که  هستیم  بزرگی  کشتی  سوار  همه  می رسد  نظر 

العبوری با کوه های یخی فراوان در پیش رو داریم.

 همه اهالی فرش ماشینی اذعان دارند که مدیران صنعت به طور 
، غیر  آزمون و خطا  با  اغلب شرکت ها  و  نیستند  با دانش  کلی 
اداره می شوند که  با دنباله روی های کورکورانه  علمی و بعضًا 
البته این معضل اساسی کشور است و از باال تا پایین سازمان ها، 
نهادها، دولت و غیره وضعیت مشابهی داریم. به نظر من با ادامه 

وضع موجود صنعت فرش ماشینی دورنمای خوبی ندارد. 

چانه زنی  کم   قدرت  ماشینی  فرش  دیگر  مشکالت  از  یکی 
دلیل  به   . است  بنکداران  و  توزیع  شبکه  برابر  در  تولیدکنندگان 
به  نیاز  باال رقابت شدید و  تولید  تولید کننده و حجم  تعداد زیاد 
ادامه حیات کارخانه به هر قیمتی، هیچگونه سیاستگذاری قیمتی 
و اتحادیه تولیدکنندگان در ارتباط با شبکه توزیع و بنکداران وجود 
ندارد و اگر مثاًل شرکت الف بخواهد سیاست خاصی را برای عرضه 
فرش و قیمت گذاری فرش خود داشته باشد بنکدار به سرعت او را 
با شرکت دیگری که بدون حساب کتاب و فقط برای زنده ماندن 
فرش خود را به هر قیمت می فروشد جایگزین می کند. این صنعت 
این  با  تولیدکنندگان.  تا  اداره می شود  بنکداران  به دست  بیشتر 
همه نوسان ارز و نابسامانی تولید اصال منطقی نیست و اگر همه 

گرفتاری ها و مشکالت عدیده ای که تولید کننده از واردات الیاف 
و خرید نخ و طرح و نقشه تا فروش فرش در بازار و جمع کردن 
مطالبات و غیر دارد را در نظر بگیرید واقعًا سود فرش ماشینی در 

مقایسه با این پروسه طوالنی و پر زحمت کم است.

مجبور  خیلی ها  و  شده  آسیب پذیر  بسیار  ماشینی  فرش  صنعت 
تولید کنند  با ضرر فرش  آمده حتی  با شرایط پیش  خواهند شد 
نشود.  خورد  آن  زیر  هایشان  استخوان  و  بچرخد  چرخه  این  تا 
پیش بینی من این است که اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند و یا 
حتی بدتر شود تعداد بسیار زیادی از شرکت های کوچک نابود و 

تعطیل خواهند شد.

◄ در مورد رقابت شركت ها بر سر شانه و تراكم چه 
نظری داريد؟

بسیاری از عزیزان عقیده دارند افزایش شانه و تراکم یعنی افزایش 
کیفیت و باید به آن  افتخار کرد! من اصال اینطور فکر نمیکنم و 
عقیده دارم رقابت بر سر شانه و تراکم رقابت بسیار سخیفی است 
ماشین  های  شرکت  دست  در  ابزاری  به  را  ما  شرکت های  که 
بازی بچه گانه است  این یک  سازی خارجی بدل کرده است و 
را  که صنعت فرش ماشینی ما را الغر و ماشین سازان خارجی 
فربه می کند. کاش حداقل این پول ها  بر روی قطعه سازان و 
می  سرمایه گذاری  ایران  داخل  در  ماشینی  فرش  سازی  ماشین 
در  و  کلی  طور  به  کردم  عرض  هم  ابتدا  در  که  همانطور  شد. 
طول تاریخ همواره یکی از نقاط ضعف ایرانی ها ، کمبود اعتماد 
به نفس و عزت نفس در برابر فرنگی ها بوده و خیلی وقتها برای 
بعضی از آقایان عکس گرفتن با مدیران این شرکت های خارجی 
و دست دادن با آنها یک افتخار فراموش نشدنی در کل عمرشان 

به شمار میرود.

◄ چرا تركيه در صادرات فرش تا اين حد از ما پيشی 
گرفته است؟

سرمایه گذاری  امکان  ایران  در  نه  که  داریم  قرار  شرایطی  در   
می توانند  کشور  از  خارج  در  ایرانی ها  نه  و  دارد  وجود  مطمئن 
به  آن  اعظم  بخش  که  باشند  داشته  امنی  سرمایه گذاری 
سیاست های دولت برمی گردد. به نظر می رسد در این روزگار در 
سال ٢٠١٨ این ما هستیم که کمی غیرمعمول رفتار می کنیم و با 
همه دنیا فرق داریم و در شرایط متفاوتی کار و زندگی می کنیم. 
چنین  ترکیه  مانند  ماشینی  فرش  بخش  در  ما  رقیب  کشورهای 
مشکالتی ندارند و به نظر من بازار را بسیار بهتر از ما درك کرده 
اند. در حال حاضر صادرات فرش ماشینی ترکیه حدود ١٠ برابر 
ماست. فرشی که ما تولید می کنیم مشتری اول آخرش خودمان 
پیش  دنیا یک سری  با  ارتباط خوب شرکتها  و  هستیم. صادرات 

فرض های اولیه الزم دارد که متاسفانه ما از آن بی بهره ایم.

◄ در مورد حضور ايرانی ها در دموتكس چه نظری 
داريد؟ 

 به نظر من حضور اغلب شرکتهای ایرانی در دموتکس بیشتر به 
یک گشت و گذار شباهت دارد تا هدف اصلی آن که ارتباط با دنیا 
و صادرات است. به نظر من هدف اکثر شرکت کنندگان نمایش و 
خودنمایی است و خیلی برنامه مدونی برای ایجاد بازار جدید وجود 
ندارد و فکر می کنند به صرف حضور در آنها همه خریداران واله 

و شیدای طرح ها و فرش های آنها خواهند شد.  چند سال قبل 
به همراه جمع زیادی از مدیران صنعت نساجی و فرش ماشینی 
از نمایشگاه ایتما بارسلون بازدید کردیم و از نزدیک جو حاکم بر 
بارسلونا  به  که  نفری  از جمع ٢٥٠  تجربه کردم.  را  این گروه ها 
تکنولوژی  دنبال  به  واقعا  نفر   3٠  ،  ٢٠ حدود  تنها  بودند  رفته 
از  زیادی  عده  و حتی  بودند  و جستجو  تحقیق  و  پیشرفته  های 
آقایان یک بار هم به نمایشگاه نیامدند!! اگر در یک کار آماری 
تعداد افرادی که ساالنه با این گروه ها به نمایشگاه های خارجی 
می روند را با خروجی که این سفرها داشته مقایسه کنیم تفریح و 

گشت و گذار با اختالف زیادی در صدر قرار خواهد گرفت.

در مور د نمايشگاه فرش ماشينی تهران: 
 به نظر من تنها اتفاق مثبت در صنعت فرش ماشینی ایران در 
طی این سال ها شکل گیری نمایشگاه فرش ماشینی تهران بوده 
که به تازگی نیز نمایشگاه شهر آفتاب به آن اضافه شده است. ما 
در سالهای 9١ و 9٢ و 93 در نمایشگاه تهران حضور قدرتمندی 
داشتیم.  نمایشگاه برای فروش فرش های ما در بازار داخلی و 
ارتباط با خریداران جدید بسیار موثر بود و هر سال با نوآوری و 
محصوالت جدید به استقبال نمایشگاه می رفتیم و این نمایشگاه 
به اذعان اغلب مدیران بازخوردهای مثبتی برای آنها داشته. مسلما 
تعدادی از شرکت ها نیز حضورشان فقط به خاطر خود نمایی است 
که آن بحث جدایی دارد و برای آنها نمایشگاه خروجی و نتیجه 

خاصی نداشته است.

 صحبت پايانی
 از اینکه فضایی برای بیان نظرات شرکت فرش نقش خاك کاشان 
و اشتراك و  هم افزایی صنعت فرش ماشینی به بنده اختصاص 
دادید سپاسگزارم و اعتقاد دارم باید از خودمان شروع کنیم. جور 
دیگری فکر کنیم و همیشه نوآوری را به تقلید دنباله روی ترجیح 
بدهیم. با خود متحد و دوست باشیم و از دولت ها و سران کشور 
با مردم دوست و متحد باشند و بخواهیم که مودت و  بخواهیم 
دوستی و ارتباط سازنده با دنیا را سرلوحه کار خود کنند تا تقدیر 
و  ایران  لیاقت  که  باشد  چیزی  همان  کشورمان  و  ما  تک  تک 
ایرانی است.  متاسفانه دور کشور دیوار نامریی کشیدیم و در داخل 

با یکدیگر در حال نزاع و دعوا هستیم. 
همه ما روزی با هزار امید و آرزو پا به این صنعت و تولید فرش 
ماشینی گذاشته ایم ولی متاسفانه در شرایط بدی قرار گرفته ایم. 
در پایان برای همه عزیزان و دوستان تولیدکننده آرزوی موفقیت 

روزافزون دارم.■

9

مديران بی دانش صنعت فرش ماشينی را به باد خواهند داد !!
گفتگو با جناب مهندس اسماعیل پور - مدیر عامل شرکت نقش خاک 

بدهی دولت به صادركنندگان 366 
ميليارد تومان!

رسیده  تومان  میلیارد   3٦٦ به  صادراتی  جوایز  بابت  دولت  بدهی 
اما تاکنون تنها ٢٠ میلیارد تومان از آن به صورت علی الحساب به 

حساب سازمان توسعه تجارت واریز شده است .
وضعیت  آخرین  مورد  در  صنعت  وزیر  معاون  خصوص  همین  در 
دولت  گذشته  سال های  از  گفت:  دولت  بدهی  و  صادراتی  جایزه 
اعمال  را  تشویقی  تشویق صادرکنندگان سیاست های  راستای  در 
به  متاسفانه  اما  است  بوده  آنها  از  یکی  جایزه صادراتی  که  کرده 
دلیل کم لطفی مدیران دولت دهم، مدتی این جایزه پرداخت نشد 
تومان  میلیارد  به 3٦٦  دولت  بدهی  در حال حاضر  به طوری که 

رسیده است .
مجتبی خسروتاج ادامه داد: با توجه به کالن بودن این مبلغ دولت 
باید در قالب یک بسته این بدهی را پرداخت کند. البته تاکنون ٢٠ 
توسعه  سازمان  حساب  به  علی الحساب  صورت  به  تومان  میلیارد 
تجارت واریز شده که ما آن را در قالب بسته های مختلف حمایتی 
امسال  برای  مبلغ،  این  از  جدا  افزود:  وی  کرد .  خواهیم  توزیع 
هزینه های  کاهش  برای  صادراتی  جایزه  تومان  میلیارد   ١3٠٠

صادرکنندگان در نظر گرفته شده است .

وی همچنین در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از 
از ترخیص کاال خودداری می کنند،  واردکنندگان در شرایط فعلی 
برای  افراد  این  و  می شود  انجام  سوء استفاده  این  متاسفانه  گفت: 
مصون ماندن از بازرسی های تعزیرات، کاالها را ترخیص نمی کنند . 
در  کاال  نگهداری  زمان  مدت  جدید  قانون  در  اساس  همین  بر 
گمرك و مناطق آزاد به نصف و مدت زمان ثبت سفارش از شش 

ماه به سه ماه کاهش پیدا کرده است .
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 در تمام نمایشگاه خارجی که دولت به عنوان ملی اعالم می کنند 
موظف  ترکیه  در  آنها  فروش  نمایندگان  و  برگزارکنندگان  همه 
ثابت  با یک طراحی مشخص و  اجرای غرفه های  به ساخت و 
هستند و حتما نماینده ای از وزارت اقتصاد و تجارت ترکیه برای 
نمایشگاه  اصلی  شاخص های  و  شده  گسیل  نمایشگاه  ارزیابی 
مانند تعداد بازدیدکنندگان خارجی، تعداد بازدیدکنندگان، کیفیت 
بررسی  را   ... و  ترك  کنندگان  شرکت  رضایت  میزان  برگزاری، 
کرده و گزارش خود را برای مقام مسئول در ترکیه اعالم می کند.

 در بخش دیگری از متن نامه اتحادیه صادرکنندگان پوشاك و 
نساجی آمده است در صورت عدم تامین ارزدولتی ،  صادرات با 
مشکل مواجه می شود و ارقام صادرات افت میکند! آیا صادرات 
به عراق و افغانستان توسط تاجرانی که به نمایشگاه دموتکس می 

آیند رقم می خورد؟ 
آیا بررسی هایی انجام داده ایم که اگر غیر از چند شرکت ایرانی 
که حضور آنها در دموتکس منطقی و الزامی است ، بقیه شرکت 

ها در این رویداد حضور پیدا نکنند صادرات ما به کدام کشورها و 
به چه میزان با کاهش مواجه میشود؟ 

اتحادیه قطعا با توجه به سابقه آن و حضور یکی از نام های بزرگ 
ایران در راس هیات مدیره خود، واقعا به  صنعت فرش ماشینی 
فکر افزایش صادرات فرش ماشینی ایران است اما آیا راهکارهای 
دیگری برای توانمند کردن شرکت های کوچک و متوسط ایرانی 
به  آیا  ندارد؟  باالتر وجود  بازدهی  با  مراتب  به  و  با هزینه کمتر 
نظر اتحادیه تنها راه افزایش صادرات، حضور در نمایشگاه های 

خارجی فرش ماشینی است؟ 

اوضاع در فرش دستباف به مراتب بدتر است و هر سال تعداد زیاد 
شرکت های بافنده فرش دستباف با حمایت دولت در نمایشگاه 
های مهم و بزرگ فرش دنیا حضور دارند. اما از نظر آماری این 
داشته  داشته  ما  دستباف  فرش  صادرات  در  تاثیری  چه  حضور 
نمایشگته های فرش  بزرگترین  در  اینکه حضور  نه  مگر  است؟ 

و  شود  جدید  مشتریان  کردن  پیدا  به  منجر  باید  دنیا  کفپوش  و 
رویدادهای  و  ها  نمایشگاه  در  که  این  پذیرد؟  صورت  صادرات 
بزرگ در سطح بین المللی تمامی تجار، بازرگانان و دست اندرکاران 
آن صنعت در کنار هم  حضور پیدا می کند غیر قابل انکار است 
تاثیر  و  کنیم  استفاده  ها  موقعیت  این  از  توانیم  نمی  ما  چرا  اما 
مسئله  گفت  می توان  قطعا  که  اینجاست  ببینیم؟   آنرا  مستقیم 
ما، بودن یا نبودن در این رویدادها نیست و باید مشکالت را در 
جای دیگری جستجو کنیم و تا این مشکالت حل نشود حضور 
در دموتکس و یا هر نمایشگاه مشابه دیگری تاثیری در افزایش 

صادرات نخواهد داشت.

مثال دیگر ارکان توسعه صادرات محصوالت نساجی هندوستان با 
نام اختصاری SRTPEC  می باشد. طبق قوانین هند این نهاد 
وظیفه دارد نمایشگاه های نساجی مناسب برای صادرات کاالهای 
شرکت های  و  کند  رصد  را  جهان  نقاط  اقصی  در  هند  نساجی 
هندی را با حمایت های دولتی به آنجا گسیل کند اما جالب است 
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ادامه از صفحه ٥ ... 

 رئیس اداره بازرگانی خارجی صنعت و معدن خراسان رضوی 
گفت: طبق آمار موجود صادرات فرش در ٤ ماه اول سال جاری 
ارزآوری  دالر  هزار  و٥٠٠  میلیون   ٤٠ استان  این  گمرك  از 

داشته است.

محمدعلی امیرفخریان بعدازظهر دوشنبه با اعالم این خبر در 
جمع خبرنگاران اظهارکرد: خراسان رضوی یکی از قطب های 
تولید فرش ماشینی در کشور است به صورتی که محصوالت 
ترکمنستان،  عراق،  افغانستان،  های  کشور  به  تولیدی 
کویت  لبنان،  اردن،  ژاپن،  چین،  عمان،  استرالیا،  قرقیزستان، 

و آلمان صادر می شود.

جاری  سال  نخست  ماهه   ٤ در  موجود  آمار  طبق  افزود:  وی 
بیش از ٤3٠٥ تن فرش ماشینی به ارزش حدود ٤٠ میلیون و 
٥٠٠ هزار دالر از گمرکات خراسان رضوی به کشورهای دیگر 

صادر شده است.

رئیس اداره بازرگانی خارجی صنعت و معدن خراسان رضوی 
بیان کرد:صادرات فرش ماشینی استان در این مدت نسبت به 
مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی بیش از ٢٠٠درصد و از 

لحاظ ارزشی حدود ١٨٥درصد رشد داشته است.

در  ماشینی خراسان رضوی  امیرفخریان گفت:صادرات فرش 
سال 9٦ به نسبت سال 9٥ از لحاظ وزنی حدود ١٨ درصد و از 
لحاظ ارزشی حدود ١٥ درصد رشد داشته و از رقم ٧٥ میلیون 

دالر به بیش از ٨٧ میلیون دالر رسیده است.

ارز آوری ۴۰ ميليون دالری 
صادرات فرش ماشينی خراسان 

رضوی

بدانید که SRTPEC  اجازه ندارد در هر نمایشگاه 
بیش از دو سال پیاپی حضور یابد برای حضور مجدد در در آن 
مدون  های  برنامه  همین  بگذرد.  زمان  سالی  چند  باید  رویداد 
بین  در  به  را  هند  و  ترکیه  مانند  که کشورهایی  است  اصولی  و 

بزرگترین صادرکنندگان کاالهای نساجی قرار داده است. 

است  توانسته  که  است  تجاری  رویداد  یک  دموتکس  نمایشگاه 
با  و  کرده  باز  جهان  کفپوش  و  فرش  صنایع  در  را  خود  جای 
حمایت و یاری شرکت های تولید کننده طی سالها به یک برند 
ایران  از  زیادی  های  شرکت  ساله  هر  شود.  تبدیل  نمایشگاهی 
با صرف هزینه های  ماشینی   و  در بخش های فرش دستباف 
هنگفت به دموتکس آلمان می روند و صدها هزار دالر پول صرف 
حضور در این رویداد می کنند و همانطور که پیشتر گفته شد تا به 
حال بررسی دقیقی از اینکه حضور ایرانیان در نمایشگاه دموتکس 
برای آنها چه هزینه و فایده ای داشته انجام نشده است. بسیارند 
شرکت هایی که فقط برای اینکه اسمشان بر سر زبان ها بیفتد و 
مثال خود را مطرح کنند در دموتکس حضور پیدا می کنند. بسیارند 
شرکت هایی که در دموتکس غرفه ای آنچنانی دارند اما هنوز وب 
سایت ندارند و یا بخش انگلیسی وب سایتشان از یک شرکت زیر 

پله ای هم ضعیف تر است!

یا  و  دموتکس  در  متری   ٥٠ غرفه  یک  رزرو  حاضر  حال  در 
نمایشگاه های مشابه آن ، به همراه هزینه سفر کارکنان و احتماال 
خانواده مدیران شرکت به آلمان و هزینه یک غرفه سازی ساده 
به شرکت ها تحمل  تومان هزینه  میلیون  بر  3٠٠  بالغ  حداقل 
یک  در  جای شرکت  به  پول  میزان  این  با  شما  نظر  به  میکند. 
نمایشگاه خارجی چه کارهایی می شود انجام داد که هم نتیجه 
بهتری برای شرکت در بر داشته باشد و هم منجر به فروش و 

صادرات بیشتر بشود؟

بدون  که  هستند  زیادی  های  شرکت  کشور  در  حاضر  حال  در 
از  استفاده  با  و  نمیایشگاه های خارجی  در  بار حضور  حتی یک 
راه های مدرن بازاریابی و فروش و صادرات،  موفقیت های به 
مراتب بیشتری از شرکت هایی که سال هاست در نمایشگاه های 

خارجی حاضر می شوند، دارند.

در اینجا از شما خوانندگان محترم خواهشمندیم نظرات، راهکارها 
و پیشنهادات خود را در مورد اینکه از چه راه کارها و روش های 
مدرنی می توان به جای حضور در نمایشگاه های خارجی و صرف 
هزینه های یورویی گزاف، استفاده کرد و به مراتب نتیجه ای بهتر 

از حضور در این رویدادهای تجاری گرفت، برای ما ارسال کنید.
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