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باالخـره پـس از کشـمکش هـای فـراوان یازدهمیـن دوره نمایشـگاه فـرش ماشـینی، موکـت و کفپـوش در محـل دائمی نمایشـگاه های بیـن المللی چمران برگزار شـد. این 
رویـداد کـه دیگـر پـس از یـازده سـال تبدیـل بـه یـک برنـد در خاورمیانـه و شـاید در سـطح دنیا تبدیل شـده اسـت. امسـال اگرچه غرفه گذار خارجی نداشـت امـا در همین 
روز ابتدایـی و در سـاعات اولیـه خـود میزبـان بسـیاری از تجـار و فعالیـن اقتصـادی از بسـیاری نقـاط دنیـا بـود. طبـق گفتـه مدیـران شـرکت های فرش دیبا، فرش بهشـت ، 
فـرش قیطـران و فـرش قالـی سـلیمان در همیـن سـاعات ابتدایـی حتـی از کشـورهای امریـکای التیـن نیز خریدارانی حضور داشـتند که این مسـئله نشـان از چهره شـدن 
و شـناخته شـدن ایـن رویـداد عظیـم اسـت. در ایـن نمایشـگاه اکثـر شـرکت هـای فـرش ماشـینی بـه رونمایـی از برتریـن و جدیدترین محصـوالت و کلکسـیون های خود 

پرداختنـد.  شـرکت سـرای ابریشـم اقـدام بـه بافـت پرچـم فـرش بـرای امـام حسـین علـی السـام نموندند که در نـوع خود کار بسـیار نویـن و جالبی بود.
فـرش 1500 شـانه دیگـر جایـگاه ویـژه ای در میـان شـرکت هـا و بازدیدکننـدگان بـه خـود اختصـاص داده اسـت. زمانـی در رابطـه بـا ایـن محصـول جبهـه گیـری هـای 
مختلفـی درمیـان اهالـی صنعـت بـود کـه خوشـبختانه بـا موفیقـت توانسـت پاسـخ تمامـی انتقادهـا را بدهـد. ایـن محصول دیگـر غریبه و جدید به حسـاب نمی آیـد و اکثر 
شـرکت هـا در میـان محصـوالت خـود فـرش 1500 شـانه را جـا داده انـد. فـرش قیطـران و قالـی سـلیمان اقـدام بـه بافت فـرش های دسـتبافت گونه ای کـرده اند که کمتر 
کسـی می توانـد تفاوتـی میـان ایـن فـرش ماشـینی و فـرش دسـتباف قائـل شـود. فـرش قیطـران در مـواد اولیـه مـورد اسـتفاده خود بـرای بافت ایـن محصوالت از ابریشـم 
خالـص اسـتفاده نمـوده اسـت کـه در نـوع خـود جالـب توجـه اسـت. فـرش بهشـتی، فـرش دیبـا و قالی سـلیمان نیز از دیگر شـرکت هایی بودنـد که محصـوالت  نوینی را به 
بـازار ارئـه میدادنـد. در افتتاحیـه ایـن رویـداد آقـای الیـاس حضرتـی بـه عنـوان رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس مهمان ویـژه حضور به هـم رسـاندند. همچنین خانم 
مهنـدس محرابـی مدیـر کل دفتـر صنایـع و نسـاجی و پوشـاک وزارت صنعـت و معـدن تجـارت کـه بـه نوعـی میزبـان ایـن نمایشـگاه به حسـاب می آیند، حضور داشـتند. 
آقـای کاشـفی بـه عنـوان مجـری ایـن رویـداد اقـدام بـه ارائـه توضیحـات تکمیلـی بـرای مسـئولین نموندند که بسـیار راهگشـا بود و نشـان از تسـلط ایشـان به حـوزه فرش 

ماشـینی داشـت. مجلـه نسـاجی کهـن شـما را بـه بازدیـد از این نمایشـگاه دعـوت می نماید.

مصاحبه با شرکتهای حاضر در 
نمایشگاه فرش ماشینی

گزارش تصویری یازدهمین دوره 
نمایشگاه فرش ماشینی

 

آوانس بانک مرکزی 
به صادرکنندگان فرش

آنچه بر سر قانون تجارت آمد!

نمایشگاه فرش 1398 پیشتاز 
در نوآوری

»بازهم شهریوری دیگر«؛ نمایشگاه فرش ماشینی 
و موکت تهران فرارسید و ماه ها چشم انتظاری 
همه ی فعاالن صنعت فرش ماشینی، موکت و 
صنایع وابسته در هر رده و موقعیتی که هستند، 
به پایان رسید.  نمایشگاه یازدهم پرحاشیه تر از 
همیشه برگزار شد؛ نمایشگاهی که حاال به یک 
برند بزرگ در صنعت نمایشگاهی ایران بدل 
شده و به عنوان بزرگ ترین رویداد نمایشگاهی 
در صنعت فرش ماشینی کشور شناخته می شود 
و هر ساله تا حدودی سیر صعودی و رشد مناسب 
خود را حفظ کرده است. ناگفته نماند که هنوز 
با رویدادهای تراز اول جهان در این حوزه فاصله 
نسبتا زیادی دارد اما می تواند نوید دهنده آینده 
ای روشن و پر از امید برای فعاالن این بخش باشد. 
شاید بتوان اهمیت و منفعت این نمایشگاه را 
بیش از آنچه به نظر می رسد، دانست. هرچند 
در نظر ممکن است اول این رویداد تنها محلی 
برای نمایش آخرین دستاوردها و محصوالت 
جدید، نوآوری های تولیدکنندگان، فعاالن این 
بخش باشد اما در کنار آن صنعت فرش ماشینی 
ما بسیار موارد دیگر را نیز آموخته که می تواند 
ضامن پیشرفت آن در سال های پیش رو باشد. 
مسائلی که شاید ساده به نظر برسند اما در 
دنیای رقابتی تجارت امروز بسیار مهم هستند؛ 
مواردی مانند نحوه شرکت در نمایشگاه ها، 
نحوه صحیح انتخاب محصول مناسب برای 
بازار، نحوه صحیح و جذاب نمایش محصول به 
خریدار و بازدید کننده، نحوه ارتباط با مشتریان 
جدید، حفظ رابطه صمیمانه با مشتریان قدیمی، 
راهکارهای صادراتی، آشنایی با تجار و بازرگانان 
دیگر کشورها ، استفاده از تجربیات همکاران و 
هم صنفان، ارتباط مستقیم با شبکه های توزیع 
داخلی، آشنایی با روش های ورود به شبکه های 
صادراتی در بازارهای بین المللی و ده ها مورد 
دیگر را می توان از فواید جذاب نمایشگاه های 
تجاری از جمله نمایشگاه فرش ماشینی، کفپوش 

و موکت تهران دانست. 
 به گمان مولف، این نمایشگاه هر چند به ثبات 
رسیده و جایگاه خود را بین اهالی این صنعت 
پیدا کرده اما حاال وارد مرحله بلوغ خود شده 
است و باید پوست اندازی کند و افق های جدیدی 
را پیش روی خود قرار دهد، چرا که دیگر یک 
نمایشگاه معمولی با شرکت کنندگان و غرفه 
گذاران و حتی بازدیدکنندگان آن را راضی 
نخواهد کرد و با افزایش سطح توقع ها از نمایشگاه 
و پیشرفت های صورت گرفته در صنعت فرش 
ماشینی ایران، باید بازدهی این نمایشگاه نیز باالتر 
رفته و نقش پررنگ تری را در بین فعاالن صنعت 

فرش ماشینی ایفا کند. 
هرچند که متاسفانه در کشور ما عاوه بر نبودن 
یک استراتژی مشخص برای شاخه های صنعتی 
پیشرو، عدم وجود روحیه کار تیمی نیز مانعی 
بزرگ برای پیشرفت است. بسیار غم انگیز است 
که چند سالی با تصمیم های اشتباه سازمان های 
مرتبط و نیز تکروی و خودخواهی برخی از 
مجموعه ها موجب شکاف در بین اهالی صنعت 
فرش ماشینی در مورد دو نمایشگاه فرش 
ماشینی تهران و شهر آفتاب شده است و قطعاَ 
این تنش های بیهوده نه تنها حاصلی برای این 
صنعت نداشته بلکه درصد زیادی از تمرکز برگزار 
کنندگان را معطوف این مسئله کرده است. در 
شرایطی که در این مقطع و با توجه به نیاز شدید 
نمایشگاه فرش ماشینی و موکت تهران همه در 
کنار هم باید به این رویداد برای ارتقا و بهتر 

شدن کمک کنیم.
اما متاسفانه عده ای سعی دارند جو این صنعت را به 
خودی و ناخودی تقسیم کرده و چون خودشان در 
نمایشگاه فرش تهران جایی ندارند دیگران را هم از 
شرکت در آن منصرف کنند که خوشبختانه شاهد 
ناکارامدی تاش های آنها هستیم اما به هرحال 
این گونه فعالیت های خودخواهانه و لجبازی ها 
باعث عقب افتادگی این صنعت و ایجاد منافع 
برای برخی جریان ها و مجموعه های خاص 
خواهد شد. امید است همه اهالی این صنعت به 
وحدت رسیده و با یکی شدن و در نظر گرفتن 
منافع جمعی به یک نقشه راه مشخص دست 

پیدا کنند. به امید آن روز...

گزارش افتتاحیه یازدهمین دوره نمایشگاه فرش ماشینی

سرمقالهنمایشگاه معرف آخرین محصوالت و تکنولوژی های روز دنیا
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 با ما در 
 صنعت فرش 

 ماشینی و 
 نساجی به 

 روز باشید...

 

دو تصمیـم جدیـد بـرای تجـارت اتخـاذ شـد. براسـاس تصمیـم اول، متولیـان تجـاری بـا هدف 
ایجـاد گشـایش بـرای ورود کاالهـای گـروه چهـارم  )ممنوعه هـای  وارداتـی(، مجـوز جدیـدی 
را صـادر کردنـد. مطابـق ایـن مجـوز، تمـام کاالهـای گـروه چهـارم کـه قبـل یـا بعـد از تاریـخ 
ممنوعیـت  ورود، فرآینـد تامیـن ارز خـود را طـی کرده انـد، از امـکان ترخیـص برخوردارنـد. 
همچنیـن دو گـروه »خشـکبار«  و  »صنایع دسـتی« مشـمول آوانـس صادراتی شـدند. رئیس کل 
بانـک مرکـزی وعـده داده کـه اگـر صادرکننـدگان این دو گـروه به نیمـی از تعهدات ارزی شـان 
عمـل کننـد، بـا تاییـد مجـوز واردات مـورد نیاز اسـتان مربوطـه، مجوز بیـش از ۳0درصـد برای 

واردات در مقابـل صـادرات را خواهنـد گرفـت.
وعـده جدیـد بـرای رفع تعهـد ارزی صادرکنندگان از سـوی سیاسـت گذار پولی داده شـد. اواخر 
اردیبهشـت ماه امسـال بـود کـه بانک مرکـزی بسـته سیاسـتی جدیـدی در مـورد مکانیزم هـای 
بازگشـت ارز حاصل از صادرات در سـال ۹۸ را تصویب کرد. براسـاس این دسـتورالعمل، ضوابط 
جداگانـه ای در مـورد نحوه برگشـت ارز پتروشـیمی ها و سـایر صادرکنندگان در نظر گرفته شـد 
کـه از سـه کانـال »سـامانه نیمـا«، »بازگردانـدن ارز به صورت اسـکناس« و »مکانیـزم واردات در 
مقابـل صـادرات« مسـیریابی می شـد. امـا بعـد از گذشـت بیـش از سـه ماه از ابـاغ ایـن بسـته 
سیاسـتی، سیاسـت گذار صمـت از البـی بـرای افزایـش مهلـت بازگشـت ارزی برخـی کاالهـای 

سـنتی خبر داد.
بـر ایـن اسـاس، صادرکننـدگان فـرش آوانس زمانـی )افزایش مهلـت بازگشـت ارز از هفت ماه به 
1۲مـاه( بـرای بازگشـت دالرهای صادراتی خواهند داشـت. البی ارزی بـرای صادرکنندگان فرش 
درحالـی آغـاز شـده که تازه ترین خبرها از بازشـدن مسـیر جدیـدی برای رفع تعهـد ارزی برخی 
از کاالهـای سـنتی حکایـت دارد. »خشـکبار« و »صنایع دسـتی« دو گـروه از کاالهـای سـنتی 
هسـتند کـه به گفتـه سـکاندار بانک مرکـزی مشـمول برخی مشـوق ها بـرای بازگشـت دالرهای 
صادراتی شـان خواهنـد شـد. مطابق بـا ارزیابی هـا درحال حاضـر صادرکننـدگان غیرپتروشـیمی 
می تواننـد ارز حاصـل از صـادرات را بـا ترکیـب 50 درصـد ثبـت در سـامانه نیمـا، ۳0 درصـد 
واردات و ۲0 درصـد از طریـق اسـکناس وارد کشـور کننـد. اما براسـاس مکانیزم مشـوقی جدید، 
اگـر صادرکننـدگان خشـکبار و صنایع دسـتی 50 درصـد ارز را از طریـق واردات ثبت سـفارش 
شـده و اسـکناس وارد کشـور کننـد، در مـورد 50 درصـد باقی مانـده کـه مربـوط بـه سـامانه 
نیمـا اسـت، ابتـدا درخواسـت افزایش درصـد واردات آنها بررسـی و پـس از تایید مجـوز واردات 
مـورد نیـاز اسـتان مربوطـه، مجـوز بیـش از ۳0 درصد به آنهـا داده خواهد شـد. روزهـای پایانی 
اردیبهشـت ماه امسـال بـود که بسـته جدیـد بانک مرکـزی برای بازگشـت ارز حاصـل از صادرات 
ابـاغ و رونمایی شـد. در این راسـتا، سیاسـت گذار پولی در گام نخسـت خود در حـوزه صادرات، 

مسـیر کلـی رفـع تعهـد ارزی برای سـال ۹۸ را ترسـیم کرد.
را در سـه محـور »روش  ارزی  تعهـد  رفـع  بانک مرکـزی در بخشـنامه مذکـور، مکانیزم هـای 
بازگشـت ارز صادراتی سـال ۹۸ برای پتروشـیمی ها و سـایر بخش ها«، »شـرایط رفع تعهد ارزی 
صادرکننـدگان در سـال ۹۷« و »تکلیـف صـادرات ریالـی به عراق و افغانسـتان« را تشـریح کرد. 
در چارچـوب محـور نخسـت، سیاسـت گذار پولـی، صادرکنندگان را بـه دو گروه پتروشـیمی ها و 
سـایر بخش هـا تفکیـک و تمامـی صادرکننـدگان را موظـف کرد که از سـه مسـیر تعریف شـده 
در بخشـنامه مذکـور، نسـبت بـه رفـع تعهـد ارزی خود اقـدام کنند. مطابـق ضوابـط جدید رفع 
تعهـد ارزی، پتروشـیمی ها موظـف شـدند حداقـل ۶0درصـد از ارز صادراتی شـان را در سـامانه 
نیمـا عرضـه کننـد؛ ایـن گروه همچنین از ایـن امکان برخوردار شـد که 10 درصـد از ارز خود را 
به صـورت اسـکناس بـه فروش برسـاند و مابقـی آن را از طریـق رویـه »واردات در مقابل صادرات 
خـود« بـه کشـور بازگردانـد. از سـوی دیگـر، در چارچـوب مکانیـزم جدیـد تعریف  شـده، سـایر 
صادرکننـدگان ) غیرپتروشـیمی ها( بایـد حداقل 50 درصـد از ارز خود را به سـامانه نیما بیاورند. 
گروه هـای غیرپتروشـیمی هـم می تواننـد تـا سـقف ۲0 درصـد، ارز صادراتـی خـود را به صـورت 
اسـکناس در صرافی هـا عرضـه و مابقـی ارز خـود را بـا روش »واردات در مقابل صـادرات خود یا 

صادرات سـایر اشـخاص« بـه چرخه اقتصـادی کشـور بازگردانند.

آوانس بانک مرکزی 
به صادرکنندگان فرش

اجرای این مکانیزم ها درحالی برای همه گروه های صادراتی تکلیف شده بود که اوایل شهریورماه جاری، سکاندار وزارت صمت در حاشیه 
نمایشگاه فرش از رایزنی با بانک مرکزی برای افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش خبر داد. به گفته رضا رحمانی، در صورت موافقت 
سیاست گذار پولی، مهلت بازگشت ارز صادراتی فرش از ۷ماه به 1۲ ماه افزایش خواهد یافت. یک سالی می شود که فعاالن اقتصادی در 
تایید  از صادرات شدند. تحلیلگران معتقدند زدن ُمهر  ارز حاصل  بازگشت  با متولیان تجارت خواستار یک آوانس زمانی برای  نامه نگاری 
بانک مرکزی بر این سیاست، نخستین گام برای بازگشایی مسیر رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خواهد بود. گام نخست رفع تعهدات ارزی از 
سوی سیاست گذاران درحالی قرار است از جبهه صادرکنندگان فرش برداشته شود که اواخر هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی در جمع 
فعاالن بخش خصوصی اتاق کرمان از مساعدت با صادرکنندگان خشکبار و صنایع دستی برای بازگشت ارز صادراتی خبر داد. عبدالناصر همتی 
وعده داد مشوق های صادراتی برای این دو گروه از کاالهای سنتی تعبیه شود. به این  ترتیب سیاست گذاران با این اقدام، دومین گام را برای 
تسهیل رفع تعهدات ارزی بخشی از کاالها بر خواهند داشت. به اعتقاد صاحب نظران این سیاست می تواند از فشار و اجبار جانمایی شده در 

دستورالعمل اولیه بانک مرکزی که اواخر اردیبهشت ماه امسال اباغ شد بکاهد و راه صادرات را برای برخی از کاالهای غیرنفتی هموار کند.
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در هفتـه ای کـه گذشـت بخـش زیـادی از قوانیـن تجـارت کشـور درزمانـی 
و  تغییـر  اسـامی  شـورای  مجلـس  در  به طورکلـی  سـاعت،  نیـم  از  کمتـر 
قانـون تجـارت جدیـد بـا 1۲۲۶ ماده به جـای قانون پیشـین ) بـا ۶00 ماده( 
جایگزیـن شـد. ایـن چندمیـن بـار اسـت کـه قانونـی در مجلس با سـرعت و 

درزمانـی کوتـاه تغییـر می کنـد.

قانـون تجـارت، مهم تریـن مجموعـه ی نگارشـی قوانیـن و مقـررات مربـوط بـه 
امـور بازرگانـی در ایـران اسـت کـه تمـام فعالیت هـا و امـور تجـاری در کشـور 
بـر اسـاس آن شـکل می گیـرد. ایـن قانـون در مجلـس شـورای ملـی بـه تاریـخ 
سـیزدهم اردیبهشـت سـال 1۳11 هجـری شمسـی در شـش صد مـاده تصویـب 
شـد. جالـب اسـت بدانیـد قانـون تجارت ایـران بـر مبنای قانـون تجـارت 1۸0۷ 
فرانسـه )معـروف بـه کـد ناپلئـون( ترجمـه و تهیه شـده اسـت! امـا تعـدادی از 
حقوقدانـان ایرانـی، ایـن قانـون را ناکافی و بیش ازانـدازه ناقص و مبهـم می دانند. 
در ایـن قانـون اصـول مربـوط به معامات تجـاری، دفاتـر تجارتی، اسـناد تجاری 
و چـک، داللـی، حق العمـل کاری، قـرارداد حمل ونقـل، قائم مقـام تجارتی و سـایر 
نماینـدگان تجارتـی، ضمانـت، ورشکسـتگی، اسـم تجارتـی و شـخصیت حقوقی 
بیان شـده اسـت. به جـز مـوارد مربـوط بـه شـرکت های تعاونـی )الیحـه اصاحی 
قانـون تجـارت( و برخـی مقـررات مربوط به داللی و ورشکسـتگی، بقیـه مقررات 

ایـن قانـون هنـوز بـه قوت خـود باقی اسـت.

در رابطـه بـا تغییـر باعجلـه و ناگهانـی قانـون تجـارت در مجلس، طـی چند روز 
گذشـته فعالیـن اقتصادی، متخصصـان و اقتصاددانان خبره کشـور اظهارنظرهای 

کارشناسـانه و دقیقـی داشـتند که بخشـی از آن هـا در ادامـه می آید.

»غامحسـین شـافعی«؛ رئیـس اتـاق ایـران در حسـاب شـخصی توییتـر خـود، 
این گونـه نوشـت: »تعجیـل مجلس ایـران در بررسـی الیحه اصاح قانـون تجارت 
نگران کننـده )اسـت( و متأسـفانه در فراینـد اصاحات قانونی با ایـن اهمیت، نظر 
فعـاالن اقتصـادی و اتـاق ایـران گرفته نشـده اسـت. عجلـه در اصاح ایـن قانون، 

فعالیت هـای تجـاری را تحت تأثیـر قرار خواهـد داد.«

»مسـعود خوانسـاری« نیـز در توییتـی اعـام کـرد: »قانـون تجـارت جـز قوانین 
زیربنایـی کشـور اسـت؛ تمام کسـانی کـه در اقتصاد کشـور دسـتی دارنـد، با آن 
آشـنا هسـتند. چطـور بدون مشـورت با بخـش خصوصـی ۶00 ماده قانـون تغییر 
می کنـد؟ چـه ضرورتـی بـه ایـن حجـم از شـتاب زدگی بـرای اصـاح ایـن قانون 

مهـم وجود داشـت؟«

»علی مروی« نیز از اقتصاددانان برجسـته کشـور در رشـته توییتی الیحه تجارت 
را شـوکی عظیمـی عنـوان کـرده و نوشـته اسـت: »علیرغـم پیش بینـی، مجلس 
طـی روزهـای گذشـته با سـرعتی مثال زدنی بیـش از ۳00 مـاده از الیحه تجارت 

را تصویـب کـرد. ایرادهـای مهـم و بنیان برافکنـی به این الیحه وارد اسـت:

بی توجهـی بـه ظرفیـت نظـام حقوقی-قضایـی؛ الیحـه اصاحـی 1۲۲۳ . 1
اسـت.  گذاشـته  کنـار  را  فعلـی  ماده قانـون   ۶00 عمـًا  و  دارد  مـاده 
کل رویـه ، فرآینـد و سـازوکارهای فعلـی قضایـی در حـوزه اقتصـاد بـر 
اسـاس قانـون تجـارت فعلـی شـکل گرفته اسـت. نظـام قضایی یک شـبه 

نمی توانـد خـودش بـا ایـن حجـم از تغییـرات تطبیـق دهـد.

غیبـت اقتصـاد در نـگارش الیحـه؛ هیـچ گـروه اقتصـادِی قابل اعتمادی، . ۲
در تهیـه الیحـه نقـش نداشـته و ایـن در حالی اسـت که قانـون تجارت 
شـامل زیرسـاخت حقوقـی مبـادالت، قراردادهـا و مـادر همـه قوانیـن 
اقتصـادی اسـت. الیحه مذکور نه تنهـا از دسـتاوردهای روز دانش اقتصاد 

بی بهـره مانـده، بلکـه بـا برخـی مبانـی اقتصاد هم سـازگاری نـدارد.

فقـدان هدف گـذاری مشـخص؛ گرچـه قانـون تجـارت فعلـی خالـی از . ۳
نقـص و اشـکال نیسـت اما جـز قوانین خوب ما محسـوب می شـود و در 
مقایسـه )بـا اصـاح( قوانینی مثـل VAT کمتر جـز دغدغه هـای فعالین 
اقتصـادی بـوده اسـت؛ اما تهیه کننـدگان الیحـه هم به جـای اصاح این 
قانـون مبتنـی بـر بازخوردهای دریافتـی، به طورکلـی آن را تغییـر دادند.

غیبـت فعالیـن اقتصـادی؛ فعالیـن اقتصـادی حـدود هشـت دهـه اسـت . 4
کـه بـا قانـون تجـارت فعلـی کار می کننـد. حتـی اگـر محتـوای الیحـه 
پیشـنهادی خـوب باشـد، کنـار گذاشـتن یک بـاره ایـن قانـون و اتـکا به 
الیحـه ای جدیـد مشـکات زیـادی بـرای فعالیـن اقتصـادی ایجـاد می کنـد.

تعمیـق قاضـی محـوری و فسـاد؛ الیحـه پیشـنهادی اتـکای حداکثـری . 5
بـه عـرف کـرده و تشـخیص عـرف را هم بـه عهده قاضی سـپرده اسـت. 
تجربـه بـه ما می گوید که )سـاختار( »شـخص محور« فسـادزا و ناکارآمد 
اسـت، خصوصـاً اگـر سـازوکارهای الزم برای پاسـخگویی، تـدارک دیده 
نشـده باشـد. عـاوه بـر این هـا خلـط تاریخـی بحـث اسـتقال قاضی با 

عـدم پاسـخگویی وی هـم ایـن قضیـه را تشـدید می کند.

»صـادق الحسـینی« نیـز در رشـته توییتـی متذکـر شـد: »مجلـس در حـال 
تغییـر قدیمـی  و مهم تریـن قانـون اقتصادی کشـور؛ یعنی قانون تجارت اسـت 
کـه مصـوب 1۳11 بـود و به تناسـب، اصاح شـده و اقتصـاد بـا آن خـو گرفته 

بـود. بـه چنـد دلیل تصویـب قانـون باید سـریعاً متوقف شـود:

ایـن تغییـر تحـت نظر چنـد حقوقـدان و بـدون مشـورت اقتصاددانان یا . 1
فعالیـن اقتصادی انجام شـده.

ــام ۶00 . ۲ ــه تم ــاب رخ داده. به طوری ک ــه و انق ــورت نگرفت ــاح، ص اص
ــده  ــدی نوشته ش ــون جدی ــده و قان ــار گذاشته ش ــی کن ــون قبل ماده قان
کــه 1۲۲۶ مــاده دارد! ایــن روِش منطقــی قانون نویســی نیســت! 
ــه  ــا اضاف ــی ی ــون قبل ــکل دار قان ــوارد مش ــاح م ــای اص ــی به ج یعن
کــردن مــوادی بــرای موضوعــات جدیــد، کًا ترجیــح داده انــد قانــون 

ــد بنویســند. جدی

بـه ادعای نویسـندگان، ایـن قانون جدید بـر مبنای نظـام حقوقی عرفی . ۳
بـر مبنـای  قانـون قبلـی  )Common law( نوشته شـده درحالی کـه 
نظـام حقوقـی مدنـی )Civil law( نوشته شـده بـود! بـه درسـت یا غلط 
بـودن کاری نـدارم امـا بـا چـه منطقـی نظام اقتصـادی کشـوری که ۸0 

سـال بـا آن کارکـرده را می خواهیـد یک شـبه تغییـر دهید.

از سـال ۸0 روی این الیحه کارشـده و سـال ۸4 به مجلس فرستاده شـده. . 4
در 15 سـال آن قـدر ایـن الیحه تغییر کـرد که دیگر الیحه نیسـت! این ها 
ایرادهـای محتوایی نیسـت ولی یکـی از این موارد برای زمین زدن کشـور 
کافـی اسـت. ایرادهای محتوایی هم بسـیار زیاد اسـت کـه فرصتی مفصل 

می خواهد.

مجلـس بایـد ایـن فرآینـد خطرنـاک را متوقف کـرده و با دقـت و در نظر . 5
گرفتـن نظـر اقتصاددانـان و فعالیـن روی قانـون تجـارت فعلـی، همان را 
اصـاح کنـد. اگـر مجلس بخواهـد در ماه هـای پایانی کار خـود این الیحه 

را به سـرعت تصویـب کنـد دلـت آن را پـس گیرد.«

»سـلیمی«؛ نماینـده مجلس، هفته گذشـته در یادداشـتی با عنـوان »روز عجیب 
پارلمـان بـا تصویـب 10۶ مـاده از الیحه تجـارت« دانـش بسـیاری از نمایندگان 
مجلـس را بـه چالـش کشـاند و نوشـت: »امـروز روز عجیبی بود در عـرض حدود 
دو سـاعت 10۹ ماده قانـون الیحـه تجـارت در صحـن علنی مجلس تصویب شـد! 
واقعـاً بهـت آور بود. مشـکل آن اسـت این مباحـث تخصصی را عمـده نمایندگان 
متوجـه نمی شـوند! چنـد نفر از همـکاران نماینده نـزدم آمـده و به صراحت اعام 
کردنـد از ایـن مباحـث چیـزی نمی فهمند!« سـلیمی صراحتاً سـواد هم کیشـان 
خـود را بـه اقـرار تعـداد قابل توجهـی از آن ها محل تردیـد قرار داده و می نویسـد: 
»بـا ایـن وضـع قانون نویسـی به کجـا می رویـم. البته بایـد بگویم هرچنـد مدرک 
نماینـدگان نسـبت به دوره هـای قبل ارتقا پیداکرده، اما واقعیت آن اسـت سـطح 
سـواد فوق العـاده ضعیف تر شـده؛ وقتی ادبیات نماینـدگان و مرقومه هـای آنان را 
بـا برخـی دوره هـا و بعضی از نمایندگان مقایسـه کنیـد به این مهم روشـن تر پی 
می بریـد. اگر پیش شـرط ثبت نـام از نمایندگان دانسـتن برخـی اطاعات عمومی 
حقـوق بـود قطعـاً مجلس در بعـد قانون گـذاری و نظـارت روان تر عمـل می کرد. 
البتـه ایـن بـه آن معنا نیسـت که همـه آنان حقوقدان باشـند بلکه ابـزار الزم؛ که 

دانسـتن پایـه اطاعـات حقوقی اسـت در اختیار همه آنان باشـد.«

علیرضـا سـلیمی، نماینـده مجلـس هفتـه گذشـته در نامـه ای بـه نحـوه تصویب 
قانـون تجـارت در مجلـس اعتـراض کرد. ایـن اعتـراض در حالی اسـت که قریب 
بـه ۸5 سـال از زمـان تدوین قانون تجارت کشـور می گذشـت کـه در ۶00 ماده و 
عمدتـاً بـا الهام از قانون تجارت 1۸0۷ فرانسـه و در سـال 1۳11 تدوین شـد؛ که 
در سـال 1۳4۷ بـا توجـه بـه تغییر سـاختار های اقتصادی کشـور، قانـون تجارت 
بخـش شـرکت های سـهامی اصاح شـد و در ۳00 مـاده، مقررات جدیـدی برای 

شـرکت های سـهامی عـام و خاص وضع شـد.

حـال بایـد دید باوجوداینکه تصویـب قانون جدید، مخالفان بسـیاری هم در میان 
نماینـدگان مجلـس و هـم در میـان متخصصـان اقتصـادی دارد، چگونـه در این 

مدت زمـان کـم بـه تصویـب مجلس می رسـد؟

آنچه بر سر قانون تجارت آمد!
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نمایشــگاه »فــرش ماشــینی، موکــت، کف پــوش و صنایــع 
ــوالت  ــا محص ــت، ب ــزاری اس ــال برگ ــه در ح ــته« ک وابس
جدیــدی کــه شــرکت های تولیدکننــده در آن بــه نمایــش 
ــدن  ــطح ش ــرای هم س ــانه های الزم ب ــه نش ــته اند ب گذاش

ــوند. ــک می ش ــی نزدی ــای خارج ــا رویداده ب

در ســال های قبــل کــه برخــی از شــرکت های تولیدکننــده 
نســبت بــه ویژگی هــای مهــم غرفــه داری اهمیتــی 
نمی دادنــد بــا عــدم اســتقبال بازدیدکننــدگان از 
ــا  ــدند. ام ــه می ش ــرکت مواج ــا ش ــه ی ــوالت آن غرف محص
ــودن  ــاده نب ــل آم ــه دلی ــا ب ــرکت ها تنه ــی ش ــال برخ امس
ــرکت در  ــه ش ــر ب ــی حاض ــود حت ــد خ ــوالت جدی محص
ــن مســئله نشــان از فضــای  ــن نمایشــگاه نشــدند، کــه ای ای
رقابتــی ایــن رویــداد دارد و خــود جــای امیــدواری اســت که 
شــرکت ها در مســیر حرفــه ای شــدن قــدم برمی دارنــد و آن 

ــته اند. ــار گذاش ــنتی را کن ــت س ــیوه مدیری ش

ــه نســاجی و  ــر مجل ــه دفت ــات رســیده ب ــا اطاع ــق ب مطاب
ــای  ــران مجموعه ه ــا مدی ــای انجام شــده ب طــی صحبت ه
ــه دســت آورده ایــم در اختیــار  مختلــف اطاعاتــی را کــه ب

ــم. ــرار می دهی ــما ق ش

آخرینوضعیتشرکتها

ــای  ــته پ ــال گذش ــد س ــه در چن ــران« ک ــرش قیط »ف
ثابــت رویدادهــای خارجــی و داخلــی بــوده امســال 
در غرفــه ی شــماره یــک ســالن ۸-۹ بــا فرش هایــی 
ــاال  ــانه ب ــده ش ــن تولیدکنن ــانه_به عنوان اولی 1500 ش
در کشــور_ آمــاده ارائــه خدمــات و محصــوالت بــه 
ــال های  ــران در س ــرش قیط ــت. ف ــود اس ــتریان خ مش
اخیــر چنــان پیشــرفتی داشــته کــه تمامــی هم صنفــان 
از شــدت جهــش ایــن مجموعــه متحیرنــد و غالبــاً در هــر 
ــه ای  محفــل فرشــی ســخن از فــرش قیطــران و کار حرف
آن هــا اســت. ســه ســال قبــل کــه ایــن مجموعــه اقــدام 
ــن  ــرد و اولی ــور ک ــانه در کش ــرش 1500 ش ــد ف ــه تولی ب
ــان  ــانه در جه ــرش 1500 ش ــده ف ــه تولیدکنن مجموع
لقــب گرفــت، بســیاری از متخصصــان نســبت بــه 
ــا  ــا ب ــا آن ه ــد ام ــه گرفتن ــران جبه ــم قیط ــن تصمی ای
ــدند و  ــق ش ــن راه موف ــخص در ای ــای مش برنامه ریزی ه

ــد. ــود دادن ــاش خ ــا ت ــادات را ب ــخ انتق پاس

ــه در  ــر آنچ ــان«_ بناب ــان دلیج ــرش پردیس ــرکت  »ف ش
صفحــه ی اینســتاگرام ایــن شــرکت و طبــق صحبتــی کــه 
بــا یکــی از مدیــران ایــن مجموعــه داشــتیم_ با کلکســیون 
ــن  ــدان« در ای ــاهکار« و »جاوی ــای »ش ــه نام ه ــدی ب جدی
ــماره 1۶ در  ــه ی ش ــد و در غرف ــد ش ــر خواه ــداد حاض روی
ســالن 5 آمــاده ارائــه خدمــات بــه بازدیدکننــدگان اســت.

 شــرکت فــرش »مهســتان« کــه همیشــه طرح هــای 
ــرد  ــد می ک ــرکت ها تولی ــایر ش ــه س ــبت ب ــی نس متفاوت
ــن  ــی در ای ــذاب و متفاوت ــای ج ــا طرح ه ــز ب ــار نی ــن ب ای
ــه شــماره ۳ در ســال  نمایشــگاه حاضــر خواهــد شــد. غرف
۷ آمــاده پذیرایــی از مشــتاقان محصــوالت شــرکت فــرش 

ــت. ــتان اس مهس

»زمــرد مشــهد« از دیگــر شــرکت هایی اســت کــه 
باهــدف و برنامه ریــزی مشــخص و دقیقــی در ایــن رویــداد 
حاضرشــده اســت و بــا حضــور در ســال ۸-۹ و غرفه شــماره 

ــد. ــد ش ــر خواهی ــوالت آن باخب 11 از محص

»المــاس کویــر کرمــان« از دیگــر شــرکت هایی اســت کــه 
در طــی ســالیان اخیــر پیشــرفت های چشــمگیری داشــته 
ــتقیم در  ــروش مس ــز ف ــگاه ها و مراک ــیس فروش ــا تأس و ب
شــهرهای مختلــف کشــور باقــدرت و برنامــه بــه کار خــود 
ــا محصــوالت خــاص و  ــداد ب ــن روی ــد و در ای ــه می ده ادام
ــالن  ــماره10 در س ــه ش ــت. غرف ــده اس ــدی حاضرش جدی

ــه ایــن مجموعــه اســت. ۸-۹ متعلــق ب

ــه  ــن غرف ــب بزرگ تری ــه صاح ــز ک ــلیمان« نی ــی س »قال
نمایشــگاه امســال اســت، در نبــود رقبــای ســال های قبــل 
بــا رقبــای جدیــدی روبــه رو خواهــد شــد کــه در نزدیکــی 
غرفــه ی ایــن شــرکت حضــور دارنــد؛ که کامــًا حواسشــان 
بــه یکدیگــر جمــع اســت! دقیقــاً به محــض ورود بــه ســالن 
ــد؛  ــد ش ــه خواهی ــلیمان مواج ــی س ــه ی قال ــا غرف ۸-۹ ب

ــه شــماره 1۲( )غرف

ــزرگ  ــه ی ب ــن غرف ــه دومی ــز« ک ــتی تبری ــرش بهش »ف
ــا  ــه خــود اختصــاص داده ب نمایشــگاه ازنظــر مســاحت را ب
ــق  ــًا متعل ــه کام ــردی ک ــه های منحصربه ف ــرح و نقش ط

ــده و  ــداد حاضرش ــن روی ــت در ای ــه اس ــود مجموع ــه خ ب
ــه کارش ادامــه  ــدون ســروصدا و هیــچ حاشــیه خاصــی ب ب
می دهــد. غرفــه ی شــماره ۲ در ســالن ۸-۹ پذیــرای 

ــت. ــز اس ــتی تبری ــرش بهش ــه ف ــدان ب عاقه من

فــرش اطمینــان کــه بــا دو برنــد اطمینــان و اوپــال در ایــن 
ــیون های  ــد کلکس ــری جدی ــور دارد   از س ــگاه حض نمایش
ــیون  ــی«، »کلکس ــیون فارس ــای »کلکس ــه نام ه ــود ب خ
ــن  ــد. همچنی ــی می کن ــی اخــوان« رونمای ــن« و »قال قالی
ایــن شــرکت  در ســال ۹۸ بــه عنــوان تعاونــی برتــر اســتان 

اصفهــان  انتخــاب شــده اســت.

یکــی دیگــر از مســائلی کــه شــاید بــرای خیلــی از 
شــرکت ها جالــب باشــد حضــور »ســرای ابریشــم« 
به عنــوان غرفــه گــذار در ایــن رویــداد اســت. ایــن 

مجموعــه نیــز در ســال های پیشــرو قــرار اســت بــا 
ــه  برنامه هــای نوینــی، اســم خــود را در محافــل مختلــف ب

گــوش همــه برســاند.

غرفهسازی

ــز اهمیــت دیگــر، هزینه هــای شــرکت ها در امــر  نکتــه حائ
ــراً شــرکت ها  ــل اکث ــال های قب ــازی اســت. در س ــه س غرف
ــه خــود اســتفاده مــی  ــرای غرف از کارهــای پیش ســاخته ب
کردنــد یــا بــه اجــاره چنــد میــز و صندلــی در مرکــز فضــای 
غرفــه و چنــد رگال ســاده در بخشــی از آن اکتفــا می کردند، 
ــرح در  ــرکت های مط ــال ش ــه امس ــدیم ک ــع ش ــا مطل ام
امــر غرفــه ســازی بســیار حرفــه ای حاضرشــده اند و 
ــه در  ــت ک ــی اس ــکات موردتوجه ــر ن ــئله از دیگ ــن مس ای
ــد. ــه آن نمی ش ــی ب ــه کاف ــدان توج ــل چن ــال های قب س

شــرکت »فرشــینه« از شــرکت هایی اســت کــه بــه مســئله 
ــت  ــژه ی فضــای خــاص، اهمی ــای وی ــوش و موکت ه کف پ
ــن ســال ها پیشــرفت های مشــخصی  بســیاری داده و در ای

در محصــوالت متنــوع داشــته اســت. در ســالن شــماره ۲۷ 
و غرفــه یــک پذیــرای شــما بازدیدکننــدگان خواهــد بــود.

ــد  ــال چن ــگاه امس ــد، در نمایش ــه ش ــه گفت ــاوه برآنچ ع
ــگاهی  ــداد نمایش ــک روی ــار در ی ــن ب ــرای اولی ــرکت ب ش
حضــور خواهنــد داشــت کــه شــما بــا بازدیــد در 
ســالن های مختلــف متوجــه حضــور ایــن اولین هــا 

خواهیــد شــد.

ــن  ــی ای ــی مطبوعات ــوان حام ــن به عن ــاجی که ــه نس مجل
ــی شــرکت های حاضــر در نمایشــگاه،  ــرای تمام ــداد ب روی
آرزوی موفقیــت و پیشــرفت دارد. همچنیــن شــما 
می توانیــد بــرای تهیــه خبرنامــه ویــژه نمایشــگاه و شــماره 
ــالن 10-11 و  ــه س ــن ب ــاجی که ــه نس ــهریورماه مجل ش

ــد. ــه کنی ــماره ۲1 مراجع ــه ی ش غرف

نمایشگاه فرش 1398 پیشتاز در نوآوری
فرشاد سلطانی
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در هفتــه هــای گذشــته بــر حســب درخواســت یکــی از شــرکت های تولیدکننــده ی فــرش 
ماشــینی مبنــی بــر اینکــه چــه تعــداد شــرکت  تولیدکننــده فــرش ماشــینی بــاالی 1000 
شــانه در کشــور وجــود دارد بــه ســراغ انجمــن ، نهــاد، اتحادیــه  و ســازمان هــای ذیربــط 
در حــوزه نســاجی بــه خصــوص فــرش ماشــینی رفتیــم تــا گزارشــی دقیــق و جامــع بــرای 

مخاطبــان حــوزه نســاجی تهیــه کنیــم.

پــس از آنکــه ایــن درخواســت بــه دفتــر تحریریــه مجلــه »کهــن« رســید مــا بــر آن شــدیم 
ــه جمع بنــدی  ــا ب ــا گزارشــی جامــع از وضعیــت شــرکت های تولیــدی بدســت آوریــم ت ت
درســتی از وضعیــت صنعــت فــرش ماشــینی کشــور برســیم. امــا متأســفانه بــه هــر واحــد 

یــا شــخصی کــه مراجعــه کردیــم بــا در بســته برخوردیــم.

ــاالی  وقتــی کــه پرســش "درحــال حاضــر چــه تعــداد واحــد تولیــدی فــرش ماشــینی ب
ــه  ــد ک ــار می ش ــکلی رفت ــه ش ــا ب ــا م ــم، ب ــد" را مطــرح کردی ــد می کن ــانه تولی ــزار ش ه
گویــی قصــد داریــم اطاعــات محرمانــه و ســری نظامــی کشــور را در اختیــار دولت هــای 
متخاصــم قــرار دهیــم! درحالیکــه تنهــا هــدف تحریریــه کهــن نــگارش گزارشــی تحلیلــی 
ــگارش  ــرای ن ــا آنجاکــه ب ــود، ت ــرآورد وضعیــت صنعــت فــرش ماشــینی کشــور ب ــرای ب ب
ایــن گــزارش بــه ســراغ یکــی از اســاتید متخصــص ایــن حــوزه رفتیــم تــا از ایشــان کمــک 

بگیریــم.

آنچنــان کــه بــرای مــا مشــخص شــد، بســیاری از واحدهــا تمایلــی ندارنــد کــه اطاعــات 
دقیــق دستگاه هایشــان بــه گــوش مســئولین برســد. امــا نکتــه اینجاســت مگــر می شــود 
دســتگاهی وارد کشــور شــود و هیــچ نهــاد، ســازمان، انجمــن و دفتــر وزیــر از آن بی خبــر 
ــه حســاب  ــه ب ــا محرمان ــه ه ــرای مجــات و روزنام ــط ب ــات فق ــن اطاع ــس ای ــد. پ باش
می آیــد. مگــر گمــرگ، آمــار دقیقــی از واردات بــه کشــور را نــدارد؟ مگــر مجوزهــای الزم 
توســط وزارت صنعــت تأییــد نمی شــود؟ مگــر کمیتــه و انجمــن هــای مرتبــط در جلســات 
ــود  ــه می ش ــد؟ چگون ــور ندارن ــد حض ــت تولی ــی وضعی ــرای بررس ــه ب ــی و ماهان هفتگ
اطاعاتــی را کــه تقریبــا همــه دارنــد فقــط بــرای مــا قدغــن باشــد؟ ایــن درحالیســت کــه 
آمــار تولیــد تــک تــک کارخانــه هــای موجــود در شــهر کاشــان بــه ســازمان های مرتبــط 
ارســال مــی شــود و باتوجــه بــه همــان آمــار اســت کــه اداره ی کل آمــار کشــور، اطاعــات 

دقیــق تولیــد واحدهــا را بــر روی ســایت خــود قــرار می دهــد.

بــرای پیگیــری ایــن مســئله بــه ســراغ مجموعه هایــی رفتیــم کــه ممکــن بــود اطاعاتــی 
در ایــن زمینــه داشــته باشــند. اولیــن واحــد، کمیتــه تخصصــی فــرش ماشــینی بــود کــه 
شــفاها اعــام کــرد کــه مــا اطاعــات دقیقــی از ایــن مجموعــه هــا نداریــم و ســازمان یــا 
انجمنــی کــه احتمــاال آگاه اســت، انجمــن صنایــع و دفتــر نســاجی وزارت صنعــت بایــد 
باشــد. وقتــی از ایشــان درمــورد اتــاق بازرگانــی کاشــان پرســیدیم گفتنــد کــه آنهــا هــم 
ایــن اطاعــات را ندارنــد. حــال قضــاوت بــا شماســت کــه آیــا واقعــا ایــن واحدهــا چنیــن 

ــاز می زننــد؟ ــا از دراختیــار گذاشــتن آن ســر ب ــد ی اطاعاتــی را ندارن

ســپس طبــق توصیــه یکــی از اعضــای کمیتــه تخصصــی فــرش ماشــینی بــه ســراغ دفتــر 
ــن  ــر ای ــرار ب ــراوان ق ــای ف ــه و صحبت ه ــس از مکاتب ــم و پ ــت رفتی نســاجی وزارت صنع
شــد کــه یــک نامــه ی کتبــی خطــاب بــه مدیــرکل دفتــر صنایــع نســاجی بفرســتیم تــا 
آنهــا ایــن اطاعــات را در اختیــار مــا قــرار دهنــد. امــا پــس از یــک هفتــه از زمانــی کــه 
ــه تمــاس گرفتیــم یکــی از مســئولین امــر  ــا وزراتخان ــرای پیگیــری نامــه درخواســتی ب ب
اطــاع داد کــه مــا نمیتوانیــم اطاعــات دقیــق و بــا جزئیــات ایــن شــرکت هــا را در اختیــار 
ــی کــه انجــام شــد ایشــان جــواب  ــا پــس از صحبت های ــرار دهیــم. در نهایــت ام شــما ق
ــد پاســخ  ــه می آی ــر آن در ادام ــه تصوی ــه ای ک ــا نام ــن را ب ــه که ــه در خواســتی مجل نام

دادنــد.

ــه  ــه اینک ــه: »باتوجــه ب ــوان شــده اســت ک ــه عن ــت اینگون ــه وزارت صنع ــن جوابی در مت
ردیــف تعرفــه مشــخص و تفکیــک شــده ای بــرای انــواع دســتگاه های بافندگــی از جملــه 
فــرش ماشــینی 1000 و 1۲00 شــانه موجــود نبــوده و از طرفــی تبدیــل برخــی ماشــین 
ــدادی از  ــر در تع ــانه و باالت ــای 1000 ش ــتگاه ه ــه دس ــر از 1000 ب ــانه کمت ــا ش آالت ب
ــق  ــات دقی ــون اطاع ــم اکن ــون، ه ــا کن ــته ت ــال گذش ــود از س ــدی موج ــای تولی واحده
ــروز درخصــوص تعــداد ایــن دســتگاه هــا در دســت نیســت. علــی ایهاالحــال حســب  و ب
ــتگاه  ــدود ۲50 دس ــت ح ــته فعالی ــال گذش ــده در س ــل آم ــای بعم ــی ه ــن بررس آخری

ــود.« ــرآورد می ش ــور ب ــانه در کش ــینی 1000 و 1۲00 ش ــرش ماش ــی ف بافندگ

ــدارد  ــای خــود را ن ــق واحده ــات دقی ــه اطاع ــه ای ک حــال ســوال اینجاســت وزارت خان
ــی  ــای ب ــا نظــارت داشــته باشــد؟ و یکــی از ســوال ه ــن واحده ــر ای ــد ب ــه می توان چگون
جــواب دیگــر آن اســت کــه ۲50 دســتگاه بافندگــی در کــدام یــک از واحدهــای کشــور 

درحــال کار اســت؟!

بوروکراسی نساجی!



11th  International Flooring, Machine made Carpet and Related Industrial exhibition

N
ew

sle
tte

r

11

ــده مجــوز و اصــاح جــواز تأســیس از ســازمان  ــر کاشــان دارن ــت حری ــا باف مجتمــع آدین
ــخ  ــه تاری ــماره   1041/4/10۸۷۸  ب ــه ش ــان ب ــتان اصفه ــارت اس ــدن، تج ــت، مع صنع
ــات  ــس از تحقیق ــی، پ ــای بافندگ ــین ه ــواع ماش ــازی ان ــه بازس 1۳۹۷/1۲/۲۳  در زمین
گســترده گــروه فنــی و مهندســی ایــن شــرکت بــا عنایــت خداونــد متعــال، مفتخــر اســت 
کــه ماشــین هــای اســقاطی و فرســوده تکســیما را کــه مربوط بــه دهــه 1۹۹0 میــادی می 
باشــد که اکثــر آنهــا از رده خــارج گردیــده و روانــه ذوب آهــن مــی شــود، را از بافــت معمولی 

ــد.  ــل نمای ــد، تبدی ــوک و همچنیــن  افزایــش ۳0 درصــدی تولی ــوع بافــت هندل ــه ن ب

ــرای اولیــن  ــه بافــت کــه توســط گــروه فنــی و مهندســی ایــن شــرکت ب ــن نمون ــا ای ضمن
بــار ابــداع شــده اســت، تنهــا بافــت دســتبافت گونــه یــا هندلــوک اســت کــه داخــل برزنــت 
ــدی ماشــین آالت  ــای تولی ــدام از شــرکت ه ــچ ک ــه هی ــود، ک ــه نمی ش ــگ بافت ــرش، رن ف
موفــق بــه ایــن نــوع بافــت نشــده انــد؛ مراحــل ثبــت اختــراع آن در دســت اقــدام می باشــد. 
همچنیــن سیســتم وزنــه هــای  ایــن ماشــین کــه موجــب ســر و صــدا و ســختی کار بــرای 
کارگــران می باشــد ، بــه سیســتم فنرهــای کششــی تبدیــل شــده اســت. الزم بذکــر اســت 
کــه یکــی از بزرگتریــن معایــب ایــن ماشــین هــا، اختــاف ۲ الــی 4 میلی متــری در خــاب 
فــرش اســت کــه بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت نــخ در حــال حاضــر و عــدم توجیــه پذیــری 
آن، ایــن شــرکت سیســتم لنســت را بــرای ایــن ماشــین طراحــی و اجــرا نمــوده اســت. در 
حــال حاضــر ســه مــورد ذکــر شــده، باعــث دلگرمــی تولیدکننــدگان فــرش ماشــینی در 
شهرســتان کاشــان گردیــده اســت و دیگــر کســی حاضــر بــه فــروش ماشــین خــود جهــت 

اوراق و ذوب کــردن نمی باشــد.

ضمنــاً ایــن شــرکت محصــول بازســازی خــود را طــی گواهــی نامــه ثبت عامــت به شــماره 
۳۳۳51۹ مورخــه 1۳۹۸/4/15 در ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور، مرکــز مالکیــت 

معنــوی بنــام HCA بــه ثبــت رســانده اســت.
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دو الزام جدید برگزار کنندکان برای 
برگزاری نمایشگاه ها

دو  شدند  موظف  داخلی  المللی  بین  های  نمایشگاه  کنندگان  برگزار 
را  المللی  بین  نمایشگاه های  الزامات شرکت سهامی  از سری  موضوع 

رعایت کنند.

نمایشگاه  امور  به گزارش مجله نساجی کهن، حمید رضا آملی، مدیر 
جمهوری  المللی  بین  های  نمایشگاه  سهامی  شرکت  داخلی  های 
اسامی ایران در اطاعیه ای خواستار رعایت دو الزام از سوی مجریان 
نمایشگاهی برای برگزاری نمایشگاه ها در محل دایمی نمایشگاه های 

بین المللی شد.

دو الزام به شرح زیر است:

ساخت تیزر )حداکثر ۳ دقیقه( نمایشگاهی توسط مجری نمایشگاه و 
انتشار آن در فضاهای مرتبط و مجازی

آسیب شناسی و عارضه یابی عدم حضور شرکت های خارجی و ارایه 
گزارش کارشناسی آن

یازدهمین نمایشگاه بین المللی انواع کف 
پوش، موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته

بـه گـزاش مجله نسـاجی کهـن، یازدهمین نمایشـگاه بیـن المللی 
انـواع کـف پـوش، موکـت و فـرش ماشـینی و صنایـع وابسـته در 
فـراوان  حواشـی  و  اختافـات  گذاشـتن  کنـار  از  پـس  و  نهایـت 
فـرش  بین المللـی کفپـوش، موکـت،  نمایشـگاه  یازدهمیـن دوره 
ماشـینی و صنایع وابسـته توسـط شـرکت توسـعه اوراسـیا نوید در 
تاریـخ ۲۲ الـی ۲5 شـهریور از سـاعت 10 صبح تا سـاعت ۶ بعد از 
ظهـر در محـل دائمی نمایشـگاه های بین المللی تهران برگزار شـد. 
در ایـن نمایشـگاه تعـداد 1۲۹ شـرکت داخلـی در کنار ۲ شـرکت 
خارجـی از تایـوان و ترکیـه در فضایـی بـا متـراژ دقیـق ۳۲ هـزار 
متـر مربع بـه ارائـه جدیدتریـن و آخرین محصـوالت مجموعه های 
خـود خواهنـد پرداخـت. سـالن های 5، ۶، ۷، ۸، ۹، 10، 11، 1۲، 
۲5A،B، C، و ۲۷ در ایـن رویـداد پذیرای شـما بازدیدکنندگان و 

غرفـه داران عزیـز خواهنـد بود.

داود کاشـفی، مجـری برگـزاری نمایـش و عضـو هیئت مدیره شـرکت 
توسـعه اوراسـیا نویـد، در خصوص برگزاری این نمایشـگاه بـه خبرنگار 
مـا گفـت: متـراژ مفیـد سرپوشـیده ایـن نمایشـگاه 1۶۳00 متـر مربع 
اسـت و سـالن های 5، ۶، ۷، ۸، ۹، 10، 11، 1۲، ۲5 و ۲۷ به نمایشـگاه 
کـف پـوش، موکـت و فرش ماشـینی و صنایع وابسـته اختصـاص یافته 

است.

رئیـس سـتاد اجرایی نهمین نمایشـگاه بین المللی فرش ماشـینی،کف 
پـوش، موکـت و صنایـع وابسـته، از حضور کشـورهای ترکیـه و تایوان 
در ایـن نمایشـگاه خبـر داد و افـزود: تعـداد 1۲۹ شـرکت داخلـی و ۲ 

شـرکت خارجـی در این نمایشـگاه شـرکت کـرده اند.

انـواع فـرش هـای  نمایشـگاه  ایـن  اظهـار کـرد: در  کاشـفی، 
تولیـد  هـای  واحـد  وابسـته،  تجهیـزات  و  صنایـع  ماشـینی، 
فـرش،  طراحـی  هـای  واحـد  پارکـت،  انـواع  نـخ،  کننـدگان 
دسـتگاه هـای خـط تولید، انـواع کف پـوش، موکـت، قطعات و 
ماشـین آالت مربوطـه، مـواد اولیه و همچنین نـوآوری در عرضه 
تولیـد و خدمـات ایـن حـوزه بـه نمایـش گذاشـته مـی شـود.

یازدهمیـن نمایشـگاه بیـن المللی فـرش ماشـینی،کف پـوش، موکت و 
صنایع وابسـته از ۲۲ تا ۲5 شـهریور از سـاعت 10 تا 1۸ در محل دائمی 

نمایشـگاه هـای بیـن المللی تهـران آمـاده بازدید عاقه مندان اسـت.

جهانی شدن با خانه نشینی میسر نمی شود
در روزگاری که کشور از لحاظ اوضاع اقتصادی شرایط سختی را می گذراند افرادی سعی دارند تا روزنه های امید را به روی مردم بازنگه دارند. 
تاش برای سرپا ماندن در این اوضاع کار سختی است که عده ای توانسته اند پیچ های دشورا اقتصادی کشور را به سامت رد کننند و برای 

شرایط پیش رو نیز برنامه هایی دارند.

در این یادداشت سعی داریم برنامه جدیدی که یکی از شرکت ها برای تولیدکنندگان فرش ماشینی فراهم دیده را شرح دهیم. مستحضر 
هستید که در آستانه جام جهانی ۲0۲0 فوتبال بایستی تمامی هتل ها و مجموعه های ورزشی و توریستی این کشور با کفپوش های نو تجهیز 
شود. از طرفی نیز تجار عراقی و قطری و عمانی از قدیم االیام عاقه ویژه به فرش ایرانی داشتند و همیشه در هر شرایطی مشتری دائم فرش 
ایرانی بوده اند. به همین منظور در تاریخ ۲ الی 5 دی ماه امسال اولین دوره نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی، کفپوش و موکت در هتل 
المپیک در فضایی به وسعت ۲000 متر برای تجار و مدیران هتل ها و مجموعه های ورزشی و رفاهی کشورهای عراق، قطر و عمان برگزار 

خواهد شد. لذا در این زمینه و درمورد مزیت های حضور در این رویداد شرح مختصری خواهیم داد.

یکی از مزیت های این نمایشگاه حضور تجار و برخی سرمایه گذاران عراقی است بیشتر تمای به اخذ نمایندگی فروش محصوالت ایرانی هستند 
و زمانیکه شما در کشوری همچون عراق نمایندگی فروش دارید یعنی در عراق نیز توسط آنها ثبت می شود و برای مراوده تجاری شرکت 
ایرانی در کل دنیا شرایط بهتری فراهم می گردد از واردات کاال بدون محدودیت به هر کشور مقصدی که بخواهد تا واردات مواد اولیه دلخواه 

بدون اینکه تحریمی دست و پای او را ببندد و محدودیتی ایجاد کند.

نمایشگاه در دو سالن هزار متری برگزار خواهد و تنها شرکت هایی که توان تولید محصول صادراتی داشته باشند می توانند در این رویداد 
حاضر شوند و برای ثبت نام در این نمایشگاه یک سری پیش شرط هایی الزم است. برنامه شرکت نمایشگاهی کارآفرینان هوشمند تهران 

صرفا برگزاری یک رویداد نمایشگاهی نیست و به اینجا ختم نمیشود بلکه یک پروژه کان اقتصادی است که در ادامه توضیح خواهیم داد.

پروژه به نوعی انتقال تکنولوژی فنی و مهندسی و کاال در چند بخش طبقه بندی می شود:

 تشکیل کارگروه دست اقتصادی ایران که در حال اجرای اولین فاز پروزه است و با حضور شرکت های تولیدکننده تکمیل می شود.

 شناخت بازار عراق و شرکت ها و کشورهای رقیب

 تقویت میل استفاده از محصوالت ایرانی در بازار هدف

 برگزاری نمایشگاه تخصصی هر رشته تولیدی)معرفی و تبلیغات وسیع میدانی و رسانه ای محصوالت ایرانی قبل از نمایشگاه(

 استفاده از فرصت حاصله در قوانین تجاری عراق در خصوص شرکت های ایرانی

 استفاده از توان بانک های ایرانی فعال در عراق برای پشتیبانی تجاری

دومیــن  ایــران  کــه  هســتید  مســتحضر 
ــه  ــا ک ــت و از انج ــراق اس ــاری ع ــریک تج ش
تولیدکننــدگان مــا بیشــتر در چهارچــوب 
می کننــد  فعالیــت  داخلــی  بــازار  تأمیــن 
کشــور ترکیــه از ایــن فرصــت اســتفاده کــرده 
و خــود را بــه عنــوان اولیــن شــریک تجــاری 
عــراق معرفــی نمــوده اســت درحالیکــه بــازار 
هــدف مــا یعنــی تمرکــز بــر مرکــز و جنــوب 
عــراق بــا هفتــاد درصــد جمعیــت عــراق 
ــا  ــین م ــیعه نش ــران ش ــرادران و خواه ــه ب ک
را شــامل می شــوند و بیشــتر تمایــل بــه 
ــان  ــد. زم ــی دارن اســتفاده از محصــوالت ایران
ــدی  ــوان تولی ــام ت ــا تم ــا ب ــا م ــیده ت آن رس
از  تحریــم  ســالهای  در  خــود  خدماتــی  و 
ــی  ــم. از آنجای ــتفاده نمایی ــت اس ــن فرص ای
ــه صــورت ســنتی  ــوز ب کــه کشــور عــراق هن
معاملــه و تجــارت می کنــد تمــام خریدهایــش 
می شــود.  پرداخــت  نقــدی  صــورت  بــه 
ــراق،  ــتماتیک در ع ــع کاالی سیس ــع توزی خل
نمایشــگاه های آن کشــور را بــه فروشــگاه های 
ــرده  ــم ک ــدگان فراه ــرای تولیدکنن ــی ب بزرگ
ــود  ــروش کاال در خ ــه ف ــوان ب ــم می ت ــه ه ک
ــه  ــی ب ــای نمایندگ ــه اعت ــم ب ــگاه و ه نمایش
ــد  ــث ش ــر باع ــن ام ــت. و ای ــا پرداخ عراقی ه
تــا دولــت عــراق تســهیات ویــژه ای را بــرای 
ــر  ــور درنظ ــن کش ــی  در ای ــرکت های ایران ش
ــراق  ــا در ع ــور م ــرای حض ــه و راه را ب گرفت

ــد. ــر کن هموارت

ستون اخبار
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Raino Textile Engineering Ser� )“ شـرکت توسـعه خدمـات مهندسـی نسـاجی راینـو 
 A New Think , ( بـا شـعار " فکـری نـو، راهی نـو  “ )vices Developing Company
A New Way ( “ در سـال 1۳۹5 بـه همـت آقـای دکتـر منصـور دیـاری بیدگلـی )عضـو هیات 
علمـی دانشـگاه آزاد اسـامی کاشـان، عضـو مرکـز تحقیقات فرش ماشـینی دانشـگاه آزاد اسـامی 
کاشـان و عضـو کانـون هماهنگـی دانـش و صنعت فـرش معاونت علمـی فناوری ریاسـت جمهوری( 
تاسـیس شـده اسـت. یکـی از مهمتریـن دپارتمان های ایـن شـرکت" کلینیک فرش دکتـر دیاری" 
مـی باشـد کـه در حـال حاضـر در دو بخـش بـه ارائـه خدمـات بـه جامعـه ی فـرش ماشـینی ایران 

مشـغول می باشـد.

الف-خدماتمشاورهایکلینیکفرشدکتردیاری
 “ کلینیـک فـرش دکتـر دیـاری )Dr. Dayiary  Carpet Clinic(   “ با شـعار " راه حل هایی 
بـرای فـرش” )Solutions For Carpet(  بصـورت کامـا تخصصـی و حرفـه ای در صنعـت 
فـرش ماشـینی و صنایـع وابسـته فعالیـت دارد کـه از مهمتریـن وظایف خـود را ارائه انـواع خدمات 
مهندسـی و مشـاوره تخصصـی در صنعـت فـرش ماشـینی و صنایع وابسـته مـی داند. لـذا در زمینه 

هـای مختلـف زیر مشـغول ارائـه خدمات می باشـد:
-برگـزاری دوره هـای آموزشـی بـرای شـاغلین در صنعـت فـرش ماشـینی و مجموعه هـای بـزرگ 

فـروش فرش ماشـینی
- مشاوره تخصصی مواد اولیه مصرفی صنعت فرش ماشینی

- مشاوره تخصصی در زمینه عیب یابی خطوط تولید و یا محصول و ارائه راه حل ها 
- مشاوره خطوط تولید و ماشین آالت

- مشاوره کنترل کیفیت الیاف، نخ و فرش ماشینی
- مشاوره و تدوین انواع طرح های توجیهی )Business Plan( در صنعت فرش ماشینی

- مشاوره و اجرای طرح عارضه یابی کارخانجات و ارائه راه حل های اجرایی
- مشاوره و پیاده سازی واحد تحقیق و توسعه )R&D(در کارخانجات

- مشـاوره تخصصـی و اسـتقرار سـامانه هـای مـدرن فـروش از جملـه مدیریـت ارتباط با مشـتریان 
)CRM(، باشـگاه مشـتریان، کارت وفـاداری، فروشـگاه الکترونیـک و...

ب-تولیدمحصوالتجانبیدانشبنیاندرصنعتفرشماشینی
- تولید محتوای علمی در زمینه فرش ماشینی

 - تولید انواع جعبه مراقبت از فرش ماشینی )جعبه لکه بری فرش ماشینی(
- تولید و عرضه انواع اسپری لکه بر فرش، شامپو فرش، ترمز فرش و ...

- تولید کیت تشخیص الیاف اکریلیک-پلی استر و کیت تشخیص الیاف پنبه- پلی استر
-تولید جعبه کمک های اولیه فرش دستباف ) کیت لکه بری فرش دستباف(

ایـن شـرکت در حـال حاضـر مشـاور تعـداد زیـادی از شـرکتهای فـرش ماشـینی و مجموعـه هـای 
بـزرگ فـروش فـرش ماشـینی در سراسـر کشـور اسـت و عاوه بـر عرضـه محصوالت تولیـدی خود 
بـه مصـرف کننـدگان داخلـی، محصـوالت خـود را بـه بیش از 10 کشـور دیگـر نیز صادر مـی کند.

فکری نو، راهی نو
دکتر منصور دیاری

مدیریت کلینیک فرش
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آقایالوانکاریان،روزاولنمایشـگاهاسـت.
دررابطـهبانمایشـگاهفـرشکهامـروزروز
اولـشاسـت،اگـرصحبـتخاصـیبـرای
مخاطبهـاینشـریهی»کهـن«،بفرمایید.

نمایشـگاه شـروع شـده اما به نظر من، اسـتقبال تـا االن 
خوب نبـوده، هرچند ما با دسـت پر بـه نمایشـگاه آمدیم. 
یکـی از نمونه هایی که برای نمایشـگاه آوردیم، فرشـی اسـت 
کـه از حالت هـای ابریشـمی دسـت بـاف قم اسـت بـا تشـابه ۹۹ 
درصدی و فقـط حرفه ای ها می توانند تشـخیص بدهند کـه این نمونه، 

دسـتباف نیسـت. بهرحال، باید دیـد در بازار چطور اسـت. 

شـرکتشـماصرفاَبرایفـروشآمدهیابرایآشـنایی؟شـما
مانندسـایرشـرکتهاکـهنمایندگیهایـیدرشهرسـتانها
ایجـادکردنـد،برنامـهایداریـد؟چـونبعضـیشـرکتها
نمایندگیفروشمسـتقیماعطـامیکنند،ولیفـرشقیطران
خیلیکـمدرایـنزمینـهفعالبـوده.مثـَابعضیشـرکتها
هزینههایـیرامتقبلمیشـوندوفروشـگاههایبزرگـیرادر

شهرسـتانهایمختلـفافتتاحمیکننـد،شـمادراینزمینه
برنامـهایدارید؟

نه متاسفانه، فرش قیطران برند هسـت و 0۶، 0۷ درصد تولیداتش را برای 
صادرات مـی فرسـتد. در بـازار داخل  هـم به لطف خدا همیشـه نـوآوری 
داریم و فرش مـا چون مرغوب اسـت، نیازی نیسـت آن هزینه ها را متقبل 
شـویم، ما هزینه ها را از اسـاس و ریشـه ی کار درسـت می کنیـم؛ چرا که 

نوآوری باعث می شـود مشـتری خودش فـرش را به فروش برسـاند.

برایبازارصادرات،مشکلیداشتید؟

بلـه، چون تحریم ها مشـکل سـاز شـده و خیلـی وقت هـا پولهای مان می 
سـوزد! چون بعـد از عبـور از دو کشـور ، دیـده می شـود که صراف سـوم، 
پـول را اصطاحـا »بـاال می کشـد« و حاشـا می کنـد. بلـه، ایـن چیزها را 
تجربـه کردیم کـه مشـتری ها بـی انصافی نکردنـد، امـا صراف ها پـول ما 

را خوردنـد!

اگربنابرپیگیریباشد،چطوراینامرممکناست؟

پیگیری اش هم ممکن اسـت و ما به دنبالـش می رویم. اما گفته می شـود 
که شـما که آن شـخص را قبول داشـتید و ده ها بار به او اعتمـاد کردید. اما 

ناگهان ورشکسـت می شـده و هزینه ی ما هم از بیـن می رود.

تهیهیمـادهیاولیـهبرایشـرکتتانبهچهشـکلیاسـت؟از
بـازارداخلیتهیهمـیکنیدیـاخارجازکشـور؟

نه از خارج از کشور تهیه می کنیم.

چهمشکاتیدراینزمینهوجوددارد؟

مشـکات مان زیاد اسـت؛ یعنی اگر مواد اولیـه از هند بخواهیـم بیاوریم، 
نه روپیـه ی آزاد مـی توانیم بخریم و بفرسـتیم و نـه »نیمـا«، روپیه عرضه 
می کند. بـا اینکـه خودمـان دالر حاصل از فـروش داریـم، اما کسـی پول 
حاصل از فروش مـا را تحویـل نمی گیرد؛ مثـا در مورد روپیـه می گویند 
مبـداش باید معیـن شـود، حتـی آن پـول، مربـوط بـه بخـش صادراتی 

خودمان باشـد.

پسکارهایخریـدوفـروشراازچـهطریقانجاممـیدهید؟
صرفـیها؟

از طریـق »نیمـا « انجام مـی دهیم. بـا ترکیه هـم کمـا بیـش از راه درآمد 
حاصـل از فـروش، معاملـه داریم.

لطفـاخودتـانرابرای
مخاطـبهاینشـریه
معرفـی »کهـن« ی

. کنید

سـلیمان؛  قالـی  برنـد 
شرکت رسـول اصفهان، 
شـاید از بـا سـابقه ترین 
شـرکت هایـی اسـت کـه 
در ایـران وجـود دارد. اگـر 
دقـت کنیـد مـا جشـن دهـه 
چهـارم یـا جشـن چهـل سـالگی 
مـان را داشـتیم. بـه اصطـاح یکی از 
باسـابقه هـا در تولیـد نـخ و فرش ماشـینی 

 . هستیم

شـمامـواداولیـهیمـوردنیـازشـرکتتانراازچهراهیبهدسـت
مـیآورید؟

مـا مـواد اولیه مـان، از ابتـدا بطـور صـد در صـد از الیـاف »درالـون« آلمـان 
اسـت. در ایـران کمتر شـرکتی هسـت که صد در صـد الیاف درالـون آلمان را 
بـرای تولیـد فـرش مصـرف کند. سـابقه ی چهل سـاله ی ما بـا درالون، نشـان 
می دهـد کـه مـا بـدون اینکـه در بدترین شـرایط، حتـی در شـرایط تحریمی 
مـواد مترقفـه  ی درالـون را از جای دیگـری دریافت نکردیم. همیشـه از درالون 
تهیـه کردیـم و بـه جـرات مـی توانـم بگویم کـه در ایـران هیچ شـرکتی این 
کار را انجـام نـداده و ایـن نـوع از بهترین نـوع الیاف بوده که ما از آن اسـتفاده 

کردیم.

درداخـلهـمهمانطورکـهاطاعداریـد،تولیدداخلـیآنچنانیدر
زمینـهیمـواداولیـهنداریم.فقطشـرکت»پلـیاکریل«بـودهکه
درمقاطعـیتولیدداشـتهکهبهدلیلآنمشـکاتیکهدرریشـهو
بنیـهیآنجـابود،هیـچوقتنتوانسـت،نیـازداخـلراحمایتکند
وکاالیـاف»اکریلیـک«ازخارجواردمیشـود.کهخـببهترینش
درالـوناسـت.اگرچـهازچیـن،هنـد،ترکیـهوکـرهوتایلنـدهم

داریم. واردات

مـا انـواع و اقسـام نـخ هـا را تولیـد مـی کنیم. مـا در قالی سـلیمان یا رسـول 
اصفهـان سـالن »ذوب ریسـی« داریم که ذوب ریسـی همونطور کـه می دانید 

از »گرانـول« تولیـد می شـود که گرانـول از محصوالت پتروشیمی هاسـت و ما 
از داخـل کشـور تهیـه می کنیـم. جالب توجه اسـت کـه ما در تولیـد نخ »پلی 
اسـتر«، قابلیـت تولیـد داریم. به همان نسـبت هـم فرش پلی اسـتر تولید می 
کنیـم، عـاوه بر آن در زمینه ی ریسـندگی ما قابلیت تولید نـخ اکرلیک داریم. 

از الیـاف اسـتیپل یا تـا ب تاپس تولیـد می کنیم.

عـاوه بـر آنچه گفته ش، دسـتگاه های ریسـندگی مان هم در سـال ۸10۲ به 
مدرن تریـن نوعـش تجهیز شـد. از این جهـت یکی از مدرن ترین دسـتگاه های 
ریسـندگی در شـرکت های رسـول اصفهان نصب شـده و در حال تولید اسـت. 
و بـه همـان نسـبت مـا در بافندگی مـان، شـانه هـای 0۲۳، 0۸4، 00۲، 001، 

0051 یـا 00۷ تولیـد می کنیم.

بـه جـرات مـی توانـم بگویم چـه در داخل ایـران و چـه در خاورمیانـه یکی از 
کامل تریـن کارخانه هاسـت کـه از صفـر تا صد را مـا خودمان انجـام می  دهیم 

و مـواد اولیـه وارد، تکمیل و خارج  می شـود.

درمـوردمسـائلپیرامونمـواداکریلیکایـننکتهوجـودداردکه
مابخـشخصوصـیتوانمنـدیداریم،خصوصـابخشفـرش؛یعنی
مـیتوانـدسـرمایهگـذاریعظیمـیصـورتبگیـردکـهسـرمایه
گذاریـشهـمخداراشـکراینشـرکتهادارنـد.پسچـرادرواقع
یـکشـرکتخصوصـیموظفنمیشـودتـاالیـافاکرلیـکرادر

ایـرانتولیـدکند؟

 بینیـد تولیـد الیـاف در  دنیـا محـدود اسـت و اینطـور نیسـت کـه بگوییم ما 
تونیـم بـه راحتـی خـط تولید الیاف بزنیم.  شـما با یک جسـتجوی سـاده می 
بینیـد کـه به اندازه ی انگشـت های دسـت در دنیا شـاید شـرکت هایی وجود 
داشـته باشـد کـه الیـاف تولید مـی کننـد. زمانی مجهزتریـن کارخانـه در این 
زمینـه، تقریبـا در اواخـر انقـاب تاسـیس و در ایـران وجـود داشـت و تقریبـا 
کارخانـه ی خـوب و بـه روز شـده ای بـود.  متاسـفانه بـه دلیل مشـکاتی که 
داشـت و بعدها برایش پیش آمد نتوانسـت از آن بهره وری داشـته باشـد. االن 
هـم اگـر بخواهیـم در صنعـت تولید الیاف حرکتی ایجاد شـود نیاز نیسـت که 
سـرمایه گذاری ایجاد شـود. سـرمایه اولیه، ماشـین آالتی اسـت که این کار را 
انجـام مـی دهد. متاسـفانه این بخـش زیربنای دولتـی پیدا کرده و مشـکات 
عدیـده ای دارد. و بعدهـا چـون مشـکاتش حل نشـد،  این کارخانـه از تولید 

خـارج شـد و شـاید در چهـل گذشـته بـه انـدازه ی چهار یـا پنج سـال تولید 
موفـق نداشـته اسـت. اگـر مدیریتی- کـه در این جا نمـی توان مفصـل راجع 
بـه آن حـرف زد- ایجـاد شـود و دولـت و بخـش خصوصـی بـا هـم همـکاری 
کننـد، بلـه. مـا مـی توانیـم ایـن خـط را احیـا بکنیـم و در نهایـت تولیـد نخ 

باشیم. اکریلیک داشـته 

 امـا بایـد گوشـه ی ذهنمـان داشـته باشـیم که مـواد اولیه بـرای تولیـد الیاف 
دارای مـوادی بـه اسـم »ای سـی ان« هسـت که بایـد از بازارهـای بین المللی 
خریـداری شـود کـه آن در بازهـای ایران نیسـت؛ ولی خب بهرحـال می تواند 
بـه عنوان  سـرپناهی بـرای کارخانه های ریسـندگی مـا باشـد. درنتیجه باعث 
مـی شـود کـه بـا توجـه بـه مشـکاتی کـه بـه خصـوص در بخـش واردات و 

مسـائل ارزی داریـم، بـه ما کمـک کند.

ازوضیعیـتبرگـزارینمایشـگاهتاهمینسـاعاتاولیـهاشراضی
هسـتید؟یـابطـورکلـیدرایـنچنـدسـالگذشـتهکهشـرکت

شتید. دا

نمایشـگاه که به یک سـاعت نرسـیده که شـروع شـده اما فضای نمایشـگاهی 
تهران، بسـیار کوچک اسـت و در دنیا این روش شـاید منسـوخ شـده باشد. در 
کشـورهای دیگـر، ایـن نمایشـگاه ها در سـالن های بـزرگ اسـت و همگی در 
کنـار هـم قرار مـی گیرند. ولی بـا توجه به شـرایط و امکاناتی که وجـود دارد، 
ایـن فضـا تجربه ی بدی نیسـت. بهرحال این نمایشـگاه درحال برگزاری اسـت 
و بـا توجـه اینکـه در شـرایط رکـود هسـتیم ایـن باعـث می شـود که کسـانی 
کـه در ایـن زمینـه فعالیـت دارنـد، حضـور پیـدا کننـد و رونقـی بـه ایـن کار 
مـی دهنـد. بـا توجه بـه اینکه مـا در نمایشـگاه »داماتکـس« آلمان هر سـاله 
شـرکت داریـم و بـه عنوان یـک برند بیـن المللی کارمـان را انجـام می دهیم، 
خـود را موظـف مـی دانیم که در نمایشـگاه تهـران که در داخل کشـور برگزار 

می شـود، شـرکت کنیم.

امسـالبراینمایشـگاه»دموتکسهانوفر«یاسـالبعد»دوموتکس
قازیان«همبرنامـهایدارید؟

مـا سـال گذشـته در نمایشـگاه داماتکـس آلمان شـرکت داشـتیم. اما امسـال 
هـم در نمایشـگاه هانوفـر بـا اینکـه هزینـه هـا چهـار برابـر شـد مـا بـه رغـم 
مشـکات شـرکت کردیم. امسـال هم موفق هم بودیم. اما متاسـفانه بسـیاری 
از برندهـای خـوش نـام ایـران بـه خاطـر هزینـه هـا شـرکت نکردنـد. امـا ما 
بـه خاطـر هـدف و چشـم انـدازی کـه داریـم، انشـااهلل در نمایشـگاه 0۲0۲ 

»داکاتکـس« امسـال هـم شـرکت مـی کنیم.

قیطران

قالی سلیمان

مصاحبه با شرکت های حاضر
آخرین وضعیت شرکت های تولیدکننده فرش ماشینی



11th  International Flooring, Machine made Carpet and Related Industrial exhibition

N
ew

sle
tte

r

15

متصــدیفــروشفــرشقیطــراندربازدیــدالیــاسحضرتــی؛رئیــس
کمســیوناقتصــادیمجلــسدرمــوردانــواعفــرشدرایــنشــرکت،

توضیــحمــیدهــد:

ــه اســم  ــه ای کــه می بینیــد، ب مــا فــرش 1500 شــانه تولیــد مــی کنیــم. نمون
ابریشــم اســت؛ امــا مــواد اولیــه اش طبیعــی اســت و درصــدی ابریشــم طبیعــی 
ــخ  ــن کار از ن ــت. ای ــتباف اس ــدل دس ــده و م ــام ش ــین انج ــا ماش دارد، کار ب
ــع،  ــا دســت انجــام شــده اســت. قیمــت آن هــر متــر مرب ابریشــم، زیگــزاگ و ب

ــان اســت. ــون توم ــک میلی ــا ی ۶50 ت

کارخانهشماکجاستوچندکارگردارید؟

کارخانه ی ما در کاشان است و 400 کارگر داریم. 

درزمینهیتکنولوژیازچهامکاناتیاستفادهمیکنید؟

ما از تکنولوژی آلمان و بلژیک استفاده می کنیم. 

ازلحاظصادرات،شرکتتانچگونهاست؟

ــه  ــم. و ب ــال ۹۷ و ۹۸ بودی ــه ی س ــد نمون ــا، واح ــرکت م ــادرات ش ــت ص از جه
ــم. مــا جــز شــرکت  ــه صــادرات داری ــکا، ترکیــه و کشــورهای آســیای میان آمری

ــدون بدهــی در کشــور هســتیم! ــای  ب ه

عــدهايتــاشدارنــدمــکاننمایشــگاه
رابــابهانههــايمختلــفمثــلشــلوغي
وترافیــکمســیر،تغییــردهنــد.نظــر
شــمادرایــنبــارهوکمــکهایــيکــه
ــهایــنشــرکت ــدب مجلــسمــيتوان

داشــتهباشــد،چیســت؟

-بحــث تغییــر محــل نمایشــگاه شــاید بیســت 
ــه  ــه ب ــی شــود ک ــه مطــرح م ــال اســت ک س
دالیــل مختلــف عقــب افتــاده اســت. بیــن 
مســئوالن شــهرداري و نمایشــگاه اینجــا در واقــع 
ــی هــم  ــا توافق های ــي شــنیدم کــه گوی صحبت های
ــه نظــرم  ــرد( ب ــق صــورت بگی ــن تواف ــر ای شــده )اگ
اولویــت بــر ایــن اســت کــه در حاشــیه ی تهــران، جایــی 

وســیع تــر و مــدرن تــر باشــد.

ولــي آن تفاهــم را نمــي دانــم چقــدر در چارچــوب رعایــت تمــام الزامــات کاري -کــه 
یــک نمایشــگاه خــوب دارد- تنظیــم شــده باشــد. بنــده از متنــش خبــر نــدارم ولــي 

شــنیدم کــه بحــث هــاي مفصلــي االن چنــد مــاه اســت کــه دارد صــورت مي گیــرد. 
البتــه بنــده بــه مســائل فنــي و ریــز آن وارد نیســتم.

توضیحاتتکمیليآقايحسینزادهدررابطهبانمایشگاه:

در کشــور مــا ۲1 نمایشــگاه برنــد جهانــي دارنــد کــه بــه غیــر از نمایشــگاه بیــن المللي 
در جــاي دیگــري نمــي توانــد برگــزار بشــود، بــه عنــوان مثــال نمایشــگاه نفــت را هیــچ 

جــاي دیگــري بــه غیــر از اینجــا نمــي تــوان برگــزار کــرد.

نظرتاندرخصوصتابلوفرشعاشوراچیست؟

-بــه نظــر مــن فــوق العــاده بــود. تبریــک مــي گویــم بــه صاحبــان اثــر. ایــن کار  مــي 
توانــد یــک پرچــم بســیار زیبایــي باشــد کــه از طــرف یــک هنرمنــد ایرانــي کــه در 

آنجــا همــه نــگاه مــي کننــد و یــاد امــام حســین مــي افتنــد.

نظرتاندرموردحمایتازایندستکارهاچیست؟

 ملکــت مــا کــه عشق شــان بــه همیــن کار هــا اســت، عشــق دارنــد کــه بســیار باالتــر 
از حمایــت اســت! 

توضیحيدرموردقانونتجارتميدهید؟

-قانــون تجــارت خیلــي بــا عجلــه و از دیــد مــن یــک مقــداري نــارس تصویــب شــد. 
یکــي از عللــش ایــن بــود کــه فقــط بــه کمســیون حقوقــي و قضایــي ارجــاع شــد کــه 
ایــن کمســیون، فقــط از زاویــه ی حقوقــی ایــن قضیــه را بررســي کردنــد در واقــع یکــي 
از جاهایــي کــه بایــد ارجــاع مي شــد کمیســیون اقتصــاد بــود، کــه متاســفانه بــه ایــن 

کمســیون ارجــاع نشــد.

مــن فکــر مي کنــم کــه بایــد راهــي باشــد، مثــا در ایــن دو ســه ماهــه کــه مــن بــه 
کمســیون آمــده ام، مصوبــه ای از یکــي دو ســاعت قبــل ارجــاع شــده بود به کمســیون 

مربوطــه و امــکان بازگرداندنــش نبــود و بایــد ببینیــم چــکار مــي شــود انجــام داد. 

االن ایــن ســیصد مــاده اي کــه تصویــب شــده، بایــد ببینیــم شــوراي نگهبــان چــکار 
مــي توانــد کنــد تــا روال قانونــي اش را شــوراي نگهبــان انجــام دهــد. تــا در نهایــت در 

برگشــت از آن، شــوراي نگهبــان بایــد ایرادهــا را اصــاح کنــد.

»قانون تجارت« قبل از ارائه به مجلس تصویب شده بود!
توضیحات رئیس کمسیون اقتصادی مجلس در رابطه با تصویب قانون تجارت:
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