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شرکت فرش عرش در روند کاری خود از روش 
متفاوتی برای ایجاد برند و کارخانه استفاده کرده 

است و همین روش رمز و کلید موفقیت شرکت ...

نمایشگاه فرش ماشینی، موکت و کفپوش های 
تهران در روند رو به رشد خود سال 1395  نیز در 

شهریور ماه و با حضور برترین های این صنعت ...

فرش مقوله ای است که از دیرباز در فرهنگ و هنر 
طراحی و تولید فرش ایرانی با توجه به سالیق روز و 

لزوم تامین نیازها طبق نظرات مشتریان مصرف ...

شرکت زتما از قدیمی ترین ارائه کنندگان تکنولوژی 
و سازنده ماشین آالت مرتبط با صنعت نساجی علی 
الخصوص تکمیل می باشد و با قدمتی در حدود ...

خوشبختانه هنرمندان جوان بسیاری درعرصه 
طراحی فرش ایرانی پدید آمده اند. اما به نظر بنده 

کافی نیست و در واقع تعداد هنرمندانی که ... 

چرا بزرگترین نمایشگاه فرش در آلمان برگزار می 
شود نه ایران؟ مگر ایران ما، مهد هنر قالی جهان 
نیست پس چرا خط فکری و جریان هنری فرش...
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شرکت  این  است؛  گذاشته  فعالیت  عرصه  به  پا   13۸۲ سال  در  نوید  اوراسیا  شرکت 
تاکنون ۸ دوره نمایشگاه فرش و موکت تهران را برگزار کرده است، و برنامه دارد در 

سال های آینده فعالیت خود را گسترش دهد.

از  و در سال های پیش چقدر  نمایشگاه چیست  برگزاری  از  ◄هدف 
هدف این محقق شده است؟ 

که  اهدافی  باشد؛  می  تجاری  رونق  و  توسعه، گسترش  ها  نمایشگاه  این  از  هدف 
شرکت ما تاکنون برای خود تعیین کرده است را بدست آورده است، در حال حاضر 
این نمایشگاه از اکثر نمایشگاه های بین المللی قوی تر شده است از جمله دموتکس 
ترکیه و چین؛ این برتری از لحاظ میزان تبادالت مالی، اجرایی، مساحت نمایشگاه 
و  است  نساجی  بخش صنعت  مهمترین  ایران  در  ماشینی  فرش  باشد. صنعت  می 
نمایشگاه،  این  برگزاری  در  ما  الگوی  باشد.  می  دارا  را  صادرات  میزان  بیشترین 
دموتکس آلمان می باشد و امیدوارم بتوانیم هر ساله نمایشگاه را بهتر برگزار کنیم.

های  برنامه  و  کنید  می  ارزیابی  چگونه  را  گذشته  ◄نمایشگاه سال 
شما در نمایشگاه امسال فرش ماشینی تهران چیست؟

مبادالت  میزان  لحاظ  از  و  شد  برگزار  قوی  بسیار  گذشته  سال  نمایشگاه  واقع  در 
که  است  تایید  مورد  ها  شرکت  طرف  از  هم  موضوع  این  بود،  قبول  مورد  بسیار 
کنند.  منعقد  خوبی  قراردادهای  اند  توانسته  و  است  بوده  مفید  آنها  برای  نمایشگاه 
در چند سال اخیر ما بازدید کنندگانی از کشور های اورسیا داشته ایم که این نشان 
بسیار  است  توانسته  نمایشگاه  و  است  نمایشگاه  این  معروفیت  و  گسترش  دهنده 
قوی عمل کند. برندهای ما در حال حاضر صادرات خوبی به کشورهای شرق آسیا 
دارند که از نظر ما پایه این روابط همین نمایشگاه ها می باشد؛ مخصوصا در سال 
های اخیر که کشور در محدودیت روابط بود این نمایشگاه بیشترین نقش در ایجاد 

ارتباط ایفا میکرد.

هشتمین نمایشگاه کفپوشها، موکت، فرش ماشینی  و صنایع وابسته

بزرگترین رویداد خاورمیانه 
فرش ماشینی ایران در صنعت فرش ماشینی و موکت 

در جمع بهترین ها 
فرش ماشینی یکی از مهمترین و قدرتمند ترین بخش های 
گذشته  سال  چند  در  ویژه  به  که  است  ایران  نساجی  صنعت 
توانسته فاصله خود با سایر بخش های صنعت نساجی زیاد تر 
اول کاالی صادراتی نساجی قراردهد.   رتبه  را در  کرده وخود 
دالر  میلیون   400 به  نزدیک  صادرات  موجود  آمارهای  طبق 
فرش ماشینی در سال ایران را بعد از کشورهای چین، ترکیه، 
فرش  صادرکنندگان  بزرگترین  پنجم  رده  در  بلژیک  و  هند 
اینکه آیا رتبه پنچم در  ماشینی در جهان قرار داده است. اما 
برای صنعت فرش ماشینی  صادرات فرش ماشینی در جهان 
ما خوب است با نه و اینکه چقدر بیانگر جایگاه واقعی ما در 
بین بزرگان این صنعت است را می توان با نگاهی دقیق تر و 

موشکافانه تر به این آمارها آنالیز نمود. 

بازارهای داخلی 
نکته ای که در ابتدا باید به آن توجه داشت بازارهای داخلی این 
پنج کشور است. در سالهای اخیر در رشد مصرف کفپوشهای 
های  محل  در  اصلی  های  کفپوش  عنوان  به  نساجی  غیر 
نسجی  کفپوشهای  سمت  از   ... و  تجاری  اداری،  مسکونی، 
به سمت کفپوشهای غیر نسجی مانند انواع پارکت لمینیت و 
سنگ و سرامیک سوق پیدا کرده است و کفپوشهای نسجی به 
عنوان کفپوش دوم به کار میرود. در کشورهایی نظیر بلژیک و 
ترکیه  و چین که خود از تولیدکنندگان مهم کفپوشهایی مانند 
گزینه  رقابت  پر  داخلی  بازار  مسلما  هستند  لمینیت  و  پارکت 
فرش  که  دهد  می  قرار  مشتری  اختیار  در  را  متعددی  های 
فرش  تولیدکنندگان  بنابراین  آنهاست.  از  یکی  تنها  ماشینی 
ماشینی در این کشورها به بازارهای صادراتی نگاه جدی تری 
دارند و یا حداقل به اندازه بازار داخلی برای آنها مهم است.   

در ایران اما این موضوع چندان تاثیر نداشته است و به دلیل 
عالقه  و  ماشینی  و  دستباف  فرش  از  استفاده  فرهنگ  وجود 
مردم به فرش و کمتر رایج بودن استفاده از مبلمان در زندگی 
روزانه هنوز بازار داخلی به شکل جدی بر بازار صادارتی سایه 
انداخته است و بسیاری از شرکت ها هنوز هم صادرات را به 
عنوان یک گزینه جدی ترقی و پیشرفت روی میز قرار نداده 
اند. به همین دلیل طبق آمارها تنها 30 درصد فرش ماشینی 
تولیدی در ایران صادر می شود در حالی که در ترکیه ۸3 درصد 

تولید فرش ماشینی صادر می شود. 
ادامه در صفحه ۸ ◄

 ◄ادامه در صفحه 6

صنعت  اهالی  به  مقدم  خیر 
فرش ماشینی، موکت ، کفپوش 

ها و صنایع وابسته 

بار دیگر شهریور ماه و وعده دیدار ما با صاحبان صنایع فرش و 
کفپوش ایران فرارسید تا دست در دست یکدیگر رویداد بی نظیر 
تهران  المللی  بین  نمایشگاه های  تاریخ  را در  و موفق دیگری 
ثبت نمائیم و قدرت و توانایی این صنعت بزرگ را به رخ همگان 
بکشیم. در سال 1395 نیز به مانند سالهای گذشته در شاخص 
های کیفی و کمی رشد داشته ایم و امیدواریم نمایشگاهی پربار 
باشد.  نمایشگاه  بازدیدکنندگان  و  گذاران  غرفه  برای  پرثمر  و 
مساعدت  و  با همکاری  جز  ایم  آن شده  انجام  به  موفق  آنچه 
به  دیگر  بار  یک  که  خوشحالیم  شد.  نمی  میسر  عزیزان  شما 
نمایشگاه  کننده  برگزار  مجری  عنوان  به  نوید  اوراسیا  شرکت 
اعتماد کردید و این رویداد بزرگ را برای نمایش توانمندی ها و 
محصوالت خود به بازارهای داخلی و خارجی ترجیح دادید. در 
پایان ضمن خوشامدگویی مجدد به شما عزیزان، تقاضا داریم ما 
را از انتقادات و پیشنهادات سازنده خود محروم نسازید تا بتوانیم 
نمایشگاه های آتی را با کمترین نقص و اشکال و باالترین سطح 

ممکن برگزار نمائیم.

نمایشگاه کفپوشها،  نوید  - مجری  اوراسیا  شرکت 
موکت، فرش ماشینی  و صنایع وابسته

آقای داوود کاشفی - شرکت اوراسیا نوید
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چرا بزرگترین نمایشگاه فرش در آلمان برگزار می شود نه ایران؟ مگر ایران ما، مهد هنر قالی جهان 
نیست پس چرا خط فکری و جریان هنری فرش در نمایشگاه آلمان تعیین می شود نه ایران؟ مگر 
نمایشگاه های فرش ایران بین المللی نیست پس چرا هیچ شرکت خارجی معتبری در آن حضور 

ندارد و فقط یک نمایشگاه ملی است نه بین المللی؟ 
ترم دوم هم پشت سر گذاشتیم و من در تب و تاب واگذاری خوابگاه تابستانی به دانشجویان دانشگاه 
هنر تهران به دنبال امضای مدیر گروهمان سرگردان بودم. اولویت با سال باالیی ها بود و من دست 
از تالش بر نمیداشتم تا باالخره اسم من هم در لیست غرفه دانشجویی دانشگاه هنر تهران قرار 
گرفت. هر شب تا صبح با خودم با یک بازدیدکننده فرضی خارجی مکالمه انگلیسی تمرین می کردم. 
نمایشگاه آغاز شد و من در جستجوی غرفه های خارجی! مانند کودکی بهانه جو، به دنبال اساتید و 
غرفه داران با اندوه و سرخوردگی فراوان جویای جواب سوالم بودم : مگر این نمایشگاه بین المللی 
نیست؟!!! پس چرا خارجی ها نیستند؟ همه از سوال من می خندیدند و انگار برای آن ها کاماًل عادی 
و پذیرفته شده بود و این من بودم که سوالم بی جا به نظر می رسید!!! ) بعدها که توفیق بازدید از 
دیگر نمایشگاه هایی چون مبلمان و دکوراسیون داخلی و ... با همین عنوان بین المللی نصیبم شد 
متوجه شدم این عنوان بین المللی، فقط بخشی از اسم محل برگزاری نمایشگاه هاست و بر حضور 

شرکت های خارجی داللت نمی کند. (
اما در جواب سوال هایم یکی از اساتیدم گفت خارجی ها بخاطر محدودیت ها و ممنوعیت های 
ناشی از قوانین جمهوری اسالمی ایران در این نمایشگاه حضور نمی یابند ولی من اصاًل قانع نشدم 
و بالفاصله پرسیدم مگر همین خارجی ها با وجود این محدودیت ها برای دیدن تخت جمشید و آثار 
باستانی ایران رنج سفر را تحمل نمی کنند، فرش ایران که از این میراث چیزی کم ندارد... یکی دیگر 
از اساتیدم گفت شما باید نمایشگاه دموتکس آلمان را ببینی تا خودت به جواب سوال هایت برسی... 
از آن روزها بیشتر از ده سال می گذرد و من با وجود تالش هایم هنوز موفق به حضور در نمایشگاه 
دموتکس آلمان نشده ام اگرچه برخی از طرح هایم بی هیچ  نشانی از اسم من به این نمایشگاه 
راه پیدا کرده اند. اما خدا حفظ کند اینترنت و سایت نمایشگاه را و دقیقًا این اولین تفاوت نمایشگاه 
ما با نمایشگاه آلمانی هاست. سایتی اختصاصی و بسیار حرفه ای برای نمایشگاه دموتکس آلمان. 
درست همان جایی که می شود بخشی از تبلیغاتی که دوستان مرکز ملی فرش به دنبال آن هستند 

به خوبی در آن ارائه داد.
تفاوت دوم که برایم بسیار جالب بود اینکه گویا نمایشگاه دموتکس آلمان بسیار گسترده تر است و 
فقط یک بخش نمایشگاه به فرش دستباف اختصاص می یابد و بخش دیگر به منسوجات و بخش 
دیگری زبانم الل به آن دشمن خونی که اسمش را نیار ) فرش ماشینی( و پارکت و ... اختصاص 
می یابد. چه جسارت ها! چطور جرات می کنند نمایشگاه فرش ماشینی را همزمان و درکنار فرش 
اولین  و  شوند  درگیر  باهم  مخالف  قطب  دو  این  است  ممکن  نکردند  فکر  کنند؟  برگزار  دستباف 

جنگ جهانی فرش رخ دهد؟ اصاًل ازین حرف ها که بگذریم با خودشان کمی فکر نکردند که نکند 
بازدیدکننده ها گول بخورند و با خود بگویند فرش اسمشو نیار )فرش ماشینی( بهتر از فرش دستباف 
است و پا به غرفه های فرش دستباف نگذارند و مستقیم بروند مجذوب فرش های اسمشو نیار شوند؟! 
ای بابا! شاید آن ها با خود فکر دیگری می کنند، شاید فرش ماشینی با فرش دستباف را آشتی داده 
اند و قباًل طبق تکنیک های موفقیت آمیز دیپلماسی که در مرکز ملی فرش بسیار از آن خوش می 
گویند دیپلمات هایی به نمایندگی از این دو دشمن خونی بین فرش دستباف و فرش ماشینی صلحی 
برقرار کرده اند و هر یک حضور دیگری را پذیرفته و به رسمیت شناخته و رقابتی اگر هست تعریف 
شده است و عدم موفقیت در فرش دستباف را از سر خود باز نکرده و به گردن فرش ماشینی نمی 

اندازند و هر بخشی کار خودش را می کند.

المللی بودن نمایشگاه آلمان است. حضور  با نمایشگاه ما، بین  بگذریم! تفاوت دیگر این نمایشگاه 
برنامه ریزی شده و پر رنگ کشورهای مختلف در این نمایشگاه با به نمایش گذاشتن دستاورد های 
جدید در طرح و رنگ و تکنیک بافت است. از تصاویری که در سایت نمایشگاه گذاشته شده می توان 
فهمید در هر غرفه ای فقط تعداد اندکی فرش، مانند آثار هنری ارائه شده در یک گالری با رعایت 
فضای مکث و فاصله تماشا و تابش نور حرفه ای و ... ارائه می شوند. چنان نیست که در یک غرفه از 
سر تا پا در تمامی سطوح، تابلو فرش روی هم چسبانده یا آویزان شده باشد و در کنار این تابلوفرش ها 
گلیم و نمد و گبه و فرش تمام ابریشم و ... هم گرد هم چیدمان که چه عرض کنم پاشیده شده باشد. 
شنیده ام که اگر کسی تقاضای خرید داشته باشد نمی تواند همان جا فرش را درجا از دیوار پایین 
کشیده و بر دوش بیاندازد و با خود ببرد بلکه با ارائه یک کارت ویزیت که اطالعات دقیق تماس و 
آدرس سایت و ... در آن هست به داخل غرفه هدایت می شود تا با احترام و پذیرایی مودبانه از آلبوم 
و نمونه بافت کارهای آن ها بازدید نموده و اگر سفارشی داشت به نمایندگی فروش آن ها در خارج از 
نمایشگاه تشریف ببرد و غرفه نمایشگاه فقط برای ارائه و معرفی آثار ایشان است. به همین دلیل در 
روزهای پایانی نمایشگاه پس از اینکه هرچه در غرفه بود فروختیم غرفه عریان با داربست های فلزی 
در حالی که غرفه دار دسته دسته پول ها را از جیب خود بیرون آورده و هر از گاهی انگشت خود را به 

دهان میبرد تا با رطوبت آن اسکناس ها و تراول ها را بشمرد دیده نمی شود.
سایت  به  تهران  نمایشگاه  پایان  از  پس  می شود  پیشنهاد  که  دارد  وجود  نیز  دیگری  های  تفاوت 
نمایشگاه دموتکس آلمان مراجعه کنیم و اندیشمندانه این تفاوت ها را به قضاوت بنشینیم و سهم 
خود در این عقب ماندگی را بپذیریم و در اصالح آن بکوشیم. به امید روزی که نه تنها نمایشگاه 
فرش دستباف و نمایشگاه فرش ماشینی ایران بین المللی شود بلکه بزرگترین و بهترین نمایشگاه 

بین المللی فرش دنیا باشد تا شایسته نام این هنر ایرانی گردد.  

فرش ایران از نمایشگاه ملی تا نمایشگاه بین المللی 
حضور  کننده  شرکت  تعداد  چه  نمایشگاه  از  دوره  این  در 

دارند؟ در مقایسه با سال گذشته تغییری داشته است؟
بیش  که  اند،  کرده  پیدا  حضور  نمایشگاه  در  ایرانی  شرکت   134 تعداد 
سال  به  نسبت  متراژ  و  است  شده  نمایشگاهی  فضای  متر  30هزار  از 
گذشته در حدود 1000متر رشد داشته است، ولی از نظر کیفیت به نظر 
ما رشد زیادی نسبت به سال گذشته داشته است، به طوری که کیفیت 
میزان کپی کردن  یافته است، در فرش  افزایش  محصوالت شرکت ها 
طرح ها کاهش یافته و طرح های جدید و منحصر به فرد تولید میشود. 

کدام  از  و  هستند  خارجی  کنندگان  شرکت  از  تعداد  چه 
کشورها؟ نسبت به سال گذشته چقدر تغییر داشته است؟

ما از کشورهای مختلفی در نمایشگاه غرفه داریم به طور مثال شرکت 
مرینوس عالوه بر نماینده غرفه نیز دارد، سه کشور چین، تایوان و ترکیه 
به طور مستقیم غرفه دارند، از کشورهای اوراسیا، هند و... همه غرفه ها 
نمایندگی داریم، اتاق های بازرگانی اکثر کشور ها نیز غرفه دارند؛ در مورد 
هیئت بازرگانی نیز ما احتماال از کشورهای روسیه، عراق، افغانستان، هند 
و... هیئت های بزرگی خواهیم داشت، تعداد غرفه ها نیز نسبت به سال 
گذشته در حدود 10% رشد داشته است، در مجموع بیشتر شرکت های 

خارجی با داشتن نماینده در نمایشگاه شرکت کرده اند.

آیا شما برنامه ای برای جذب شرکت کنندگان خارجی داشته 
اید؟

ما در نمایشگاه های بین المللی دموتکس مانند آلمان، ترکیه و چین و از 
طریق سفارت ها به شرکت ها و یا با بنگاه های مشابه ارتباط برقرار کرده 
و دعوت نامه های حضوری ارسال میکنیم، ولی بهترین روشی که سبب 
جذب شرکت های خارجی می شود، ارتباط خود شرکت ها با مشتریان و 
شرکت های خارجی می باشد. در مجموع تاجایی که امکان داشته باشد 

ما شرکت ها را در جذب مشتری کمک می کنیم. 

تمام مجموعه شرکت در این جهت است که به این هدف مشخص شده 
خود که ایجاد روابط و تعامالت مناسب تجاری بین شرکت های ایرانی و 

خارجی است، برسد و بتواند به صنعت نساجی کشور کمک شایانی کند.
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6

نگارش : سمیه صالحی



Daily News 

 8 th International Floorcovering, Machinemade 
Carpet and Related Industries exhibition

آن  تاسیس  نحوه  و  شرکت  تاریخچه  مورد  در  ◄لطفاً 
توضیحی بفرمائید.

شرکت فرش عرش در سالیان دور تاسیس شده است و برند آن ثبت 
خود  فعالیت  قزوین  شهر  در  ابتدا  در  عرش  فرش  شرکت  است،  شده 
به تهران منتقل گردید، ولی هنوز کارخانه  را آغاز کرد و در سال ۸6 
از روش  در قزوین قرار دارد. شرکت فرش عرش در روند کاری خود 
متفاوتی برای ایجاد برند و کارخانه استفاده کرده است و همین روش 
مصرف  رضایت  و  بازار  آوردن  بدست  در  موفقیت شرکت  کلید  و  رمز 
کنندگان می باشد. کمتر کسی از این موضوع اطالع دارد و ما در اینجا 
آن را اعالم میکنیم. ما از روش مهندسی معکوس استفاده کردیم. در 
ابتدای کار برعکس اکثر کارخانجات و شرکت های تولیدی فرش که 
ابتدا  بازار آن میروند، ما  اندازی میکنند و به سراغ  راه  را  اول کارخانه 

 فرش های کلکسیونی و رج باال و دست باف گونه می باشد و به فرش 
های دستباف اصفهان و تبریز شبیه است. محصوالت ما از مواد اولیه 
تولید داخل می باشد و از پلی استر و ابریشم مصنوعی استفاده میکنیم. 
بخش تکمیلی محصوالت نیز قبال در کارخانجات دیگر انجام میشد ولی 

اکنون در کارخانه خودمان انجام میشود.

عرش  برند  توسعه  و  شرکت  آینده  برای  شما  ◄برنامه 
شما  شرکت  در  جایگاهی  چه  توسعه  و  تحقیق  چیست؟ 

دارد؟
فاز بعدی برنامه شرکت توسعه خط تولید کارخانه می باشد که هم اکنون 
در حال احداث می باشد. شرکت ما به خاطر کار در بازار سرعت رشد 
باالیی دارد که این در واقع به خاطر درخواست مشتریان است بازار از ما 
این خواسته را دارد. ما در این شرکت هدفمان کمک به اقتصاد کشور  
و همه اقشار جامعه است. مهندسین ما در این شرکت دارای میانگین 
سنی پایینی هستند. شرکت ما به متخصصین جوان اعتماد کرده است 
و همین باعث رشد ما شده است، از نظر ما نیروی جوان ما خیلی قابل 
اعتماد می باشد و ما با همین جوان ها توانسته ایم کارها را به خوبی 
انجام دهیم. ما در ابتدای کار که شرکت را تاسیس کردیم بخش طراحی 
انتخاب کرده و  التحصیالن چند نفر را  از فارغ  اندازی کردیم و  را راه 
برای کار آموزی پیش استادان برجسته طراحی فرستادیم و با این کار 
در  که  طور  همان  حاضر  حال  در  و  دادیم،  تشکیل  قوی  طراحی  تیم 

نمایشگاه فرش دیده شد طرح های منحصر به فردی ارائه کرده ایم.

◄به نظر شما وضعیت صنعت فرش ایران چگونه است؟
در دنیا برای برند سازی هزینه زیادی می شود. ایران چند برند کاالیی  
مهم در دنیا دارد، که یکی از این برند ها فرش ایرانی است. اگر روی این 
موضوع کار شود می توان از آن برداشت مناسبی انجام داد. با نیاز سنجی 
صحیح در دنیا می توان به راحتی به صادرات دست یافت. به نظر من در 
حال حاضر باید روی تحقیقات سرمایه گذاری شود و سلیقه مردم کشور 
های دیگر بدست آید، اگرچه این تحقیقات برای یک شرکت سخت و 
نتیجه قابل توجهی به دست میدهد. ولی در  بازهم  هزینه زاست ولی 
مجموع اینکار اگر توسط دولت و ارگان های مربوطه با آن انجام شود، 
نتیجه جامع تری میدهد ولی نمیتوان منتظر ماند. شرکت ما در برنامه 

آینده خود این تئوری را به شدت دنبال میکند.

◄ برنامه شما برای صادرات و فروش خارجی چیست؟
شرکت عرش از نظر ما هنوز به سقف تولید داخلی نرسیده و بازهم میتواند 
در داخل فروش بیشتری داشته باشد و جای توسعه دارد، ولی در برنامه 
ما برای آینده حتما انجام صادرات وجود خواهد داشت، هم اکنون فرش 
ما در کشور های خارجی به فروش میرسد ولی نه به این گونه که ما آن 
را صادر کنیم، شرکت های بازرگانی بوده اند که فرش ما را به خارج برده 

اند. در کل ما هم اکنون فروش مستقیم خارجی نداریم. 

◄ آیا به نظر شما صنعت فرش ماشینی ما در بخش ماشین 
آالت دارای مشکل است یا خیر؟

در ایران ما مشکل ماشین آالت نداریم، به طوری که فاصله ورود ماشین 
آالت 700شانه با فاصله ورود 1000 و 1۲00 شانه خیلی کوتاه بود، االن 
در کشورهای دیگری مثل ترکیه، مصر و... با ماشین آالت بسیار ضعیف 
فروش  پر  و  عالی  بسیار  های  فرش  ما  کارخانجات  آالت  ماشین  از  تر 
تولید می کنند. فرش های تولیدی کشور ترکیه به طور مثال با سه رنگ 
فرش 700 شانه تولید میکند و بسیار زیبا و با فروش باال می باشد. این 
موضوع به خاطر همین مسئله بررسی سالیق و بدست آوردن نیاز بازار 
کشور هدف بوده است. که باعث شده طراحی انجام دهند که فروش دارد 
و با سالیق مردم هم خوانی دارد. البته فرش ایران در دنیا خواهان زیادی 
دارد و این باعث شده است که فروش بین المللی خوبی داشته باشد ولی 
بازهم نیاز سنجی از نظر ما خیلی اهمیت دارد. روش کار فرش عرش نیز 

بر همین منوال است.

شما  نظر  به  کشور  فرش  صنعت  مشکالت  ترین  ◄مهم 
چیست و چه راه حلی برای آن پیشنهاد میدهید؟ 

به نظر من مهم ترین مشکل که در فرش اشباع بازار داخل است که مهم 
ترین دلیل هم آن عدم صادرات است. هم اکنون کشور ما ۸0 میلیون 
جمعیت دارد؛ اگر دو کشور با همین جمعیت به بازار فروش فرش ماشینی 
قسمت  تمامی  در  این  و  شد  خواهد  برابر  چند  ما  تولید  شود،  اضافه  ما 
ها تاثیر گذار است، باعث رشد اقتصادی میشود، مشکل بیکاری را حل 
میکند، ارز آوری دارد و... اگر صادرات توسط دولت و مسئولین حمایت 
شود بیشتر مشکالت این بخش از صنعت حل می شود و به کمک کل 

صنعت می آید.

ما  ابتدا  در  که  بود  صورتی  به  روند  این  رفتیم.  فروش  بازار  سراغ  به 
بازاریابی و ذائقه سنجی بازار را انجام دادیم و عالیق مشتریان را بدست 
آوردیم، سپس با توجه به اطالعات بدست آمده نمایندگی فروش چند 
برند معتبر را اخذ کردیم و شروع به پخش و جذب مشتریان داخلی و 
خارجی کرده ایم. در مرحله بعد با ارائه فرش عرش به میزان 10درصد 
در سال اول که توسط کارخانه های دیگر تحت عنوان برند عرش تولید 
میشد برند عرش را معرفی کردیم. این روند را ادامه دادیم در طی سه 
سال از ۲0درصد به 40 درصد افزایش یافت. در فاز بعدی کارخانه عرش 
تاسیس شد و شروع به تولید کرد؛ البته نه با این سقف تولید، و در حال 

حاضر نیز در کنار برند های دیگر برند عرش را عرضه میکنیم.

◄محصوالت تولیدی شرکت شما چیست؟

گفتگو با آقای صادقی - مدیر عامل شرکت فرش عرش 

"سلیقه یابی و صادرات"
 نوش داروی صنعت فرش ماشینی 
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ترکیه الگوی موفق در فرش ماشینی
کشور ترکیه که امروزه مهمترین تولید کننده و صادرکننده فرش ماشینی دنیا به شمار میرود در سال 
گذشته در دو بخش ماشینی و دستباف صادراتی بالغ بر ۲میلیارد و 400 میلیون دالر داشته است. حدود 
90 درصد صادرات فرش ترکیه در بخش ماشینی و تنها 10 درصد آن دستباف است. در ترکیه ساالنه 
بالغ بر ۲00 میلیون متر مربع فرش ماشینی تولید می شود. رشد مداوم تولید و صادرات فرش ماشینی 

در ترکیه سال های سال ادامه داشته  است و سال گذشته نیز رشد 7 درصدی را ثبت نمود. 
صادرات ترکیه به تفکیک به این مناطق انجام می شود : ۲4 درصد اتحادیه اروپا، ۲9 درصد کشورهای 
خاورمیانه، 16 درصد به قاره آفریقا، 13 درصد به ایاالت متحده آمریکا، 11 درصد به کشورهای آسیایی 

و 7 درصد به استرالیا
ترکیه در صادرات فرش دستبلف علیرغم سبقه تاریخی در بافت دستبافته ها هنوز نتوانسته با بازیگران 
اصلی این بازار نظیر ایران، چین، هند، نپال ، پاکستان و ... وارد رقابت جدی شود و تجارت این کاال 
هنوز در دست تجار ایرانی ، چینی و پاکستانی است. کارشناسان کمبود نیروی کار ارزان در ترکیه را 
علت این امر می دانند. با این حال دولت ترکیه در سال های اخیر با اختصاص سبدهای حمایتی از 

بافندگان فرش دستباف و صنایع دستی صادراتی قدم هایی ار در این بخش برداشته است. 
 

بزرگترین وارد کنندگان فرش  در جهان
در سال گذشته پنج وارد کننده بزرگ فرش در جهان به ترتیب کشورهای آمریکا، انگلستان، برزیل، 
خود  به  را  جهان  در  فرش  تجارت  کل  درصد   45 به  نزدیک  تنهایی  به  که  اند  بوده  کانادا  و  آلمان 
اختصاص دادند. طبق پیش بینی ها تجارت کفپوشها در جهان تا سال ۲01۸ میالدی هرساله با 5 
درصد رشد مواجه خواهد بود که موجب می شود بازار بین المللی فرش در جهان نیز همچنان پر رونق 

باقی بماند. 
تقاضا برای انواع کفپوشها تا سال ۲01۸ میالدی به بالغ بر 19 میلیارد متر مربع و از نظر ارزش به 
رکورد 330 میلیارد دالر خواهد رسید. نکته جالب اینکه سهم بخش خانگی و مسکونی 55 درصد و 
سهم کفپوشهایی که در بخش غیر مسکونی مانند تجاری و اداری مصرف میشوند 35 درصد خواهد 
بود. در سال ۲016میزان تقاضا برای انواع فرش و کفپوش 1۸.6 میلیارد متر مربع و از نظر ارزشی ۲70 
میلیارد دالر خواهد بود. آما آینده بازار در چه مناطقی روشن تر است؟ آمارها نشان دهنده این است 
که کشورهای منطقه آسیا پاسیفیک دارای بیشترین رشد در بازار فرش و کفپوش دنیا هستند و پس 
از آن بازار آمریکای شمالی به دلیل تحوالتی که در بخش مسکن در آمریکا رخ خواهدداد بازار های 
برتر جهان از نظر رشد تقاضا خواهند بود. همچنین کشورهای توسعه یافته مثل اروپای غربی ، ژاپن و 

استرالیا رشد تقاضا برای کفپوش و فرش حداقلی خواهد بود. 

تفاوت در بازارهای صادراتی
مقصد  لیست کشورهای  کرد  توجه  آن  به  ایران  ماشینی  فرش  جایگاه  بررسی  در  باید  که  ای  نکته 
صادراتی ایران است که جای بحث دارد. اگر نگاهی به 5 مقصد اصلی فرش ماشینی ایران بیندازیم 
نام کشورهایی مانند افغانستان، عراق ، ترکمنستان ، پاکستان و قطر وجود دارد. این کشورها که حدود 
50 درصد صادرات فرش ماشینی ایران را به خود اختصاص می دهند عمدتا کشورهایی جنگ زده و 
یا با توان خرید پایینی هستند و فرش های صادر شده به آنها مسلما با نیاز معمول بازارهای جهانی 
تفاوت هایی دارد. همچنین بازارهایی مانند عراق و افغانستان بازارهایی با ریسک تجارت باال هستند 
که ایران از حسن همجواری با آنها استفاده می کند و توانسته بازاراین کشورها را تحت تاثیر قرار دهد

تفاوت در محصوالت: قیاس مع الفارق
اما واقعا ما چه می بافیم و بافته های خود را چطور با رقبا مقایسه می کنیم؟ 

برخی کارشناسان از فرش ماشینی ایران به عنوان با کیفیت ترین فرش ماشینی جهان یاد می کنند 
و مالک آنها تراکم باال و سنگینی فرش است! آیا واقعا تراکم باال و فرش های گران قیمت مالکی 

بر برتری ماست؟  
آیا تولید کنندگان ترکیه ای توان خرید و نصب ماشین آالت بافندگی شانه 1000 یا تهیه نخ مناسب 
بافت آنرا ندارند؟ آیا بلژیک نمی تواند فرش های  سنگین تولید کند؟ آیا این نوع فرش تکنولوژی 
منحصر به فردی دارد که تنها در اختیار ایرانیان است ؟ جواب به ابن سوالها ما را به این نقطه خواهد 
رساند که اساسا نیاز مشتری است که جهت گیری سرمایه گذاری های جدید شرکت ها را تعیین می 
کند و نمی توان گفت فقط ما فرش های با کیفیت تولید می کنیم. در حال حاضر ماشین آالت تولید 
کفپوش های تافتینگ در آمریکا، اروپا و چین به دلیل مصرف بسیار باالی فرش های تافتینگ در 
رتبه اول قرار دارند در حالی که در ایران این ماشین آالت نسبت به ماشین آالت بافندگی فیس تو 
فیس بسیار محدود تر است. نمونه دیگری از این موضوع را می توان در ماشین آالت بافت آکسمینستر 
جستجو کرد. در حالی که این نوع بافت در کشور ما کمتر شناخته می شود اما در چین به دلیل تمرکز 
باالی شرکتهای چینی در بازار کفپوشهای با متراژ بسیار باال این نوع بافت با ویژگی های منحصر به 

فرد آن از اهمیت خاصی برخوردار است. 
بنابراین آنچه باید از رقیبان خود یاد بگیریم اینکه آرایش ماشین آالت در طرح های سرمایه گذاری 
جدید باید دقیقا و کامال با نیازهای بازارهای صادراتی ما همخوان باشد و چه بسا نصب یک ماشین 
شانه 500 و یا تولید یک فرش سبک و ارزان به دلیل همخوانی با نیاز بازار سودآوری بسیار بیشتری 

برای ما داشته باشد تا هزینه ای هنگفت برای یک ماشین شانه 1000. 

نوآوری و ارائه محصوالت جدید
ایجاد مزیت رقابتی هستند  یافتن عوامل  برای  بیشتر سازمانها در جستجو  امروزه  اقتصادی  درجهان 
رقابتی  مزیت  اکنون  تولیدی/خدماتی  انواع مختلف سازمانهای  برای  توسعه محصول جدید  فرآیند   .

و  رقابتی  موقعیت  تا  کرد  خواهد  کمک  سازمانها  به  جدید  محصوالت  توسعه   . شود  می  محسوب 
انحصاری خود را در بازار رقابت حفظ نمایند.  طبق آمارها حداقل 30 درصد سود آوری شرکت های به 

ارائه محصوالت جدید بستگی دارد. 
تولید فرش ماشینی هم می تواند با نوآوری و تولید محصوالت جدید همراه باشد. شاید خالقیت در 
طرح و طراحی نقشه فرش اولین موضوعی باشد که در این زمینه به ذهن خطور می کند اما می توان 
در  فرش، خالقیت  بافت  سایز  در  و خالقیت  تنوع  داد.  تسری  مختلف  بخشهای  به  را  موضوع  این 
استفاده از الیاف جدید، اضافه کردن قابلیت های منحصر به فرد به فرش، توسعه فرش های هوشمند، 
فرش های نورانی و ترکیبی با المپهای ال ای دی، استفاده از چاپ دیجیتال در فرش، تولید فرش با 
کاربردهای خاص برای کودکان – افراد سالمند و مدارس و ... همه و همه از نمونه هایی هستند که 
امروزه در صنعت فرش جهان به ـنها توجه می شود و قطعا شرکت هایی که بتوانند در بازارهای داخلی 
و خارجی محصوالتی جدید را به بازار عرضه کنند برتری های زیادی نسبت به رقبا خواهند داشت. 
در این بین قطعا مزیت با شرکت هایی است که واحدهای تحقیق و توسعه فعالی دارند و اهمیت این 

موضوع را درک کرده اند. 

حضور بین المللی و بازاریابی خارجی 
همانطور که اشاره شد حضور ایران در بازارهای بین المللی به معنای واقعی کلمه کمرنگ است. در 
حال حاضر بخش زیادی از صادرات فرش ماشینی ایران مدیون همسایگان جنگ زده ای است که نمی 
توانند برای فرش های ماشینی با کیفیت ایرانی پول خوبی بدهند و عموما بازارهایی بادآورده برای ما 
هستند. هرچند جنگ و عدم وجود تولید فرش برای آنها مصیبت و برای صادرکنندگان ما موهبت است 
اما این آمار صادراتی نمی تواند شاخصی برای عملکرد شرکت های ایرانی در بازاریابی و فروش فرش 
ماشینی در جهان باشد. یکی از روش هایی که تمام کشورها برای رشد و ارتقاء فروش و صادرات و یا 
به عبارت بهتر ورود به بازارهای جدید از آن استفاده می کنند حضور در نمایشگاه های بین المللی به 
عنوان یک ابزاربازاریابی حرفه ای است که خوشبختانه در ایران نیز هر ساله رونق بیشتری پیدا می کند. 
معموال کشورهای مطرح در صادرات تالش می کنند تا شرکت های تولید کننده را به کشف بازارهای 
جدید ترغیب کنند چرا که همواره ورود به بازارهای جدید بسیار زمان بر و نیازمند هزینه های گزافی 
است که شرکت های متوسط و کوچک قادر به پرداخت آنها نیستند. این هزینه ها به نسبت اهمیت بازار 
توسط دولت ها بازپرداخت می شود.مثال اگر فرش کشور ترکیه هنوز در برزیل به میزان کافی صادر 
نمی شود و این کشور جزو مقاصد هدف صادراتی باشد دولت حضور در نمایشگاه های مرتبط را تا 75 
درصد مشمول یارانه های حمایتی میکند و این رویه تا ۲ یا سه سال ادامه می یابد و پس از آن حمایت 
ها برای کشور هدف بعدی مورد محاسبه قرار می گیرد . به این ترتیب شرکت هایی که توانسته اند با 
استفاده از حمایت های دولتی از طریق یافتن شریک تجاری، نماینده فروش، افتتاح فروشگاه و ...وارد 
بازار شده اند به کار خود ادامه داده و کلید طالیی ورود به این بازار جدید می شوند. این روشی است که 
اغلب کشورهای در حال  توسعه مانند هند، چین، ترکیه و... از آن استفاده می نمایند. در مواردی حتی 

50 درصد کرایه افتتاح فروشگاه در کشورهای هدف تحت پوشش قرار می گیرد.
شرایط کشور ما در این زمینه مشخص است و علیرغم نبود انگیزه های اینچنینی هر ساله بر تعداد 
شرکت های ایرانی در نمایشگاه های پیشرو فرش و کفپوش جهان بیشتر می شود. هرچند کیفیت و 

کمیت حضور ایران نسبت به رقبا هم قابل بحث است. 

فرش ماشینی ایران در جمع بهترین ها 

◄ ادامه از صفحه 1
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ویژه نامه هشتمین نمایشگاه فرش ماشینی و موکت تهران

نمایشگاه فرش ماشینی، موکت و کفپوش های تهران در روند رو به رشد خود سال 1395  
نیز در شهریور ماه و با حضور برترین های این صنعت برگزار می گردد. در رابطه با این 
نمایشگاه گفتنی های زیادی هست که بخشی از آن را در مجله نساجی کهن و نیز مقاالت، 
نقد ها و بررسی های  متعددی که در مورد این نمایشگاه قبال منتشر کرده ایم بازگو شده 
است. اما آنچه مسلم است با بزرگ تر شدن نمایشگاه و در معرض دید قرارگرفتن آن مسائل 
و مشکالت و نقاط قوت و ضعف جدیدی هم در مورد آن مطرح می شود که قطعا برای ادامه 

حیات و حفظ روند رو به رشد این رویداد توجه به همه آنها ضروری است. 

توجه به نیاز مشتری
نمایشگاه فرش ماشینی، موکت و کفپوش های تهران اساسا دو گروه مخطب اصلی دارد. 
موکت،  ماشینی،  فرش  تجاری  و  کننده  تولید  های  شرکت  همان  که  گذاران  غرفه  اول 
کفپوش و صنایع وابسته آن هستند و دوم بازدید کنندگان که طیف گسترده ای از تجار و 

بازرگانان، توزیع کنندگان و خریداران نهایی فرش و کفپوش هستند. 
موفقیت نمایشگاه در گرو برآورده کردن نیازهای این دو گروه می باشد که البته کاری بسیار 

سخت اما قابل تحقق است. سختی کار از اینجاست که هر دو گروه ذکر شده در باال اهداف 
بعضا متفاوتی را از حضور در نمایشگاه دنبال می کنند. برخی از غرفه گذاران تنها به دنبال 
بازاریابی داخلی محصوالت خود و به دنبال مالقات توزیع کنندگان مهم و شرکای تجاری 
داخلی هستند. عده ای با هدف تک فروشی و بازدید مشتریان نهایی ، عده ای بدون دغدغه 
بازدیدکنندگان و تجار  دنبال  به  تنها  برند خود و عده ای هم  نمایش  برای  تنها  و  فروش 

خارجی و تشنه صادرات هستند. 
شاید بتوان گفت پاشنه آشیل نمایشگاه در حال حاضر در همین بند آخر یعنی بازدیدکنندگان 
خارجی نمایشگاه و بخش بین المللی نمایشگاه است که با کمبودهای جدی دست و پنجه 
نرم می کند و تا به حال نتوانسته انتظارات را برآورده کند. شاید عدم حضورگسترده شرکتهای 
بگوئیم هنوز حضور  بتوانیم  و  باشد  توجیه  قابل  برجام هم  از  بعد  گذار خارجی حتی  غرفه 
شرکت های خارجی به طور رسمی در بازار ایران با محدودیت هایی روبرو است اما بدون 
باید شاهد  ای فرش  منطقه  و خریداران  کننده خارجی  بازدید  هیات های  در بخش  شک 
افزایش چشمگیری در نمایشگاه امسال باشیم . نکته  اساسی و مهمی که برگزار کنندگان 
نمایشگاه فرش  تفاوت ساختاری  کنند  توجه  آن  به  باید  و موکت  ماشینی  نمایشگاه فرش 

ماشینی با نمایشگاه نساجی است. در بخش نساجی ایران در مقام صادرات گسترده قرار ندارد 
نیاز به صادرات دارد. یعنی اولویت اصلی در  ایران به طور قابل توجهی  اما فرش ماشینی 
نمایشگاه فرش ماشینی بازدیدکنندگان و هیات های خریدار خارجی است و این چیزی است 
که همگان به طور جدی از این نمایشگاه می خواهند. شرکت های فرش ماشینی ما برای 
برای  المللی  بین  نمایشگاه های  بازارهای خارجی دارند. حضور در  به  نیاز  توسعه صادرات 
شرکت های ایرانی بسیار هزینه بر است. مثال هزینه  حضور در یک نمایشگاه فرش در آلمان 
با احتساب همه هزینه های اجاره غرفه ، غرفه سازی ، اجاره تجهیزات ، ارسال بار،  اعزام 
و اسکان کارمندان شرکت و ... به طور متوسط برای  هر متر مربع حداقل 400 یورو هزینه 
خواهد داشت، در حالی که این رقم برای حضور در یک نمایشگاه داخلی با باالترین سطح از 
100 یورو برای هر متر مربع فراتر نخواهد رفت. حال فرض کنید اگر بتوانیم درنمایشگاهی 
مثل نمایشگاه فرش ماشینی تهران ،  بخشی از بازدیدکنندگان حرفه ای و تجار منطقه و 
نمایشگاه  به  و  شناسایی  را  شوند  می  حاضر  دموتکس  نمایشگاه  در  مثال  که  جهان  حتی 
دعوت کنیم در واقع شرکت های داخلی - به ویژه شرکت های کوچک و متوسط که کاالی 
صادراتی تولید میکنند - را از حضور در نمایشگاه های بین المللی با هزینه های هنگفت 
بی نیاز کرده ایم. این همان چیزی است که صنعت فرش ماشینی ما به دنبال آن است و 
عدم توجه به این موضوع متاسفانه تا به حال تعداد زیادی از شرکت های فرش ماشینی را از 

حضور در این رویداد دلزده کرده است. 

چه  کننده  برگزار  که  کنیم  اشاره  هم  نکته  این  به  باید  نرویم  قاضی  به  یکطرفه  اگر  اما 
ابزارهایی برای تحقق این امر دارد؟ چه منابع مالی برای این امر در اختیار دارد؟ مثال بگذارید 
ببینیم برای دعوت از تجار و بازرگانان و هیات های خریدار واقعی از سراسر جهان چه میزان 

منابع مالی نیاز داریم؟ 
مسلما برای دعوت از هیات های خریدار از کشورهای هدف باید نیازهای اصلی آنها برای 
بازدید از نمایشگاه نظیر بلیط رفت و برگشت هواپیما، اقامت مناسب برای سه روزه در تهران، 
ترانسفر نمایشگاهی و امور مربوط به ویزای آنها را تقبل کنیم که به طور متوسط باید برای 
هر نفر 1000 دالر هزینه در نظر بگیریم. بنابراین برای هر 100 نفر هزینه ای معادل 100 
هزار دالر )حدودا 350 میلیون تومان( باید پرداخت شود. آیا برگزار کننده توان پرداخت چنین 
هزینه ای را دارد؟ جالب این است که برگزار کنندگان تعرفه های فعلی ریالی را حتی برای 
تامین تجهیزات استاندارد نیز کافی نمی دانند و بخش بسیار زیادی از فروش غرفه های ارزی 

را نیز مستقیما باید به دولت پرداخت کنند و از آن عایدی چندانی ندارند!!!

وحدت و همدلی به جای خودخواهی 
سوابق در کشور عزیز ما ایران نشان دهنده این است که وقتی کاالیی برند شد و مشتریانش 
برای خرید آن صف کشیدند کم کم خود را بی نیاز به مشتری احساس می کنیم و مشتری 
را اسیر خودمی پنداریم. از صمیم قلب امیدواریم نمایشگاه فرش ماشینی همانطور که تا به 
حال در این دام خطرناک نیفتاده از این پس هم مراقبت از مشتریان را در دستور کار قراردهد 
و با وحدت و همدلی و جلوگیری از چند دستگی های داخلی و خارجی همواره با همفکری و 
توجه به انتقادات و پیشنهادات غرفه گذاران و بازدید کنندگان همواره رو به جلو حرکت کند. 

تقویت و حمایت از برگزار کننده
غلتک  روی  نمایشگاهی  وقتی  میدهد  نشان  ایران  در  نمایشگاهی  صنعت  تاریخی  سبقه 
می افتد و به قول معروف گل می کند دست های پنهان و البی های مختلف برای تغییر 
برگزارکنندگان و یا خدشه وارد کردن به آنها وارد کار میشوند. بنابراین فعاالن صنعت فرش 
ماشینی باید با حمایت کامل از برگزارکنندگان و موسسین این نمایشگاه، جایی برای این 
تخریب ها باقی نگذارند. از طرف دیگر برگزار کنندگان فعلی نیز به خوبی می دانند که ضعف 

در برگزاری و نارضایتی شرکت کنندگان برای آنها عواقب سنگینی خواهد داشت.

تاثیر گذار و نوآور به جای تاثیر پذیر و راکد
اساسا وقتی نمایشگاهی ماندگار خواهد شد که تاثیر گذار و جایی برای نوآوری باشد وگرنه 
تبدیل به رویدادی روزمره و معمولی میشود. همان مساله ای که بزرگترین رویدادهای جهان 
روی آن تمرکز ویژه ای دارند. اما چطور می توان نوآوری را به نمایشگاه هدیه کنیم؟ آیا باید 
تنها منتظر باشیم تا غرفه گذاران نوآوری کنند؟ نقش برگزار کننده در تقویت این موضوع 

چیست؟ 

شاید بهترین و مهمترین کاری که برگزار کنندگان نمایشگاه می توانند در این زمینه انجام 
دهند تشویق نوآوران و نمایش آنها در خط مقدم نمایشگاه است. مثال می توانیم شرکت 
یا رنگ  با عالمت  را  ارائه می دهند  امسال  نمایشگاه  در  را که محصوالت جدیدی  هایی 
مخصوصی متمایز کنیم و یا یک نمونه از محصوالت جدید عرضه شده توسط شرکت ها را 
با نام انها در محلی به نام نوآوری و خالقیت در نمایشگاه ویژه نمائیم و با خلق جوایزی با 
ارزش معنوی یا مادی شرکت های دیگر را به حضور در جمع نوآوران ترغیب کنیم. واحدهای 
تحقیق و توسعه و یا شرکتهای دانش بنیان را بیشتر در نمایشگاه دعوت کنیم و ...راه های 
توانیم در مقاله ای جدا  نمایشگاه وجود دارد که می  نوآوری در  برای تقویت جنبه  زیادی 
بدان بپردازیم. امیدواریم هرسال بتوانیم شاهد افزایش و ارتقاء سطح کیفی نمایشگاه فرش 

در جنبه های مختلف باشیم.

بازی برد-برد ضامن حیات نمایشگاه فرش ماشینی و موکت
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تهیه کننده : خشایار مهاجرشجاعی 
 

امروزه آتش سوزی به عنوان عاملی موثر در مرگ و میر انسان ها در اقصی نقاط دنیا به 
شمار می رود. ساالنه تعداد کثیری به علت تبعات ناشی از آتش سوزی جان خود را از دست 
میدهند. از جمله پیامدهای ناشی از آتش سوزی می توان به ایجاد حرارت باال، ایجاد دود 
های غلیظ و سمی و انتشار سریع آتش به حوزه های مختلف اماکن مسکونی اشاره نمود.  

 روزانه تعداد کثیری از انسان ها به علت پیشامدهای ناشی از احتراق و آتش جان خود را از 
دست می دهند.  بر اساس آمار ارائه شده از سوی سایت cefic، روزانه شاهد قربانی شدن 
حدود 1۲0 نفر در دنیا بوده  که حدود 10 درصد از این افراد مربوط به ساکنین اروپا می باشد. 
با توجه به موارد فوق الذکر بررسی دقیق تر خواص آتش گیری الیاف مختلف به کار رفته در 

منسوجات نساجی )به خصوص فرش ماشینی( الزم و ضروری به نظر می رسد. 
 در این مقاله اقدام به بررسی خواص آتش گیری الیاف مختلف به کار رفته در فرش ماشینی 
مانند پشم، پلی پروپیلن، نایلون، پلی استر و اکریلیک و... گردیده است. مقایسه میزان خواص 

آتش گیری انواع نخ خاب مصرفی در فرش ماشینی بر اساس شاخص LOI ) شاخص 
میزان شاخص محدودیت  افزایش در  با  اساس  این  بر  انجام گرفت.  اکسیژن(   محدودیت 

اکسیژن شاهد کاهش در خواص آتش گیری انواع نخ خاب مصرفی در فرش ماشینی هستیم. 
خاب  نخ  انواع  گیری  آتش  خواص  زمینه  در  گرفته  صورت  های  بررسی  نتایج  براساس   
مصرفی در فرش ماشینی، پلی پروپیلن و اکریلیک دارای بیشترین تمایل به آتش گیری و 

پلی استر و پشم دارای کمترین تمایل به آتش گیری می باشند. 

  روش تست خواص آتش گیری  و یا ضد آتش 
 در این روش نمونه منسوج به صورت عمودی در فاصله مشخص از شعله قرار می گیرد . در 
ادامه نسبت به سنجش مدت زمان الزم جهت اشتعال و مدت زمان پیشروی اشتعال اقدام 
می گردد. بسته به روند پیشروی آتش براحتی می توان اقدام به مقایسه خواص ضد آتش 
منسوجات مختلف نساجی نمود. در ادامه اقدام به ارائه جزئیاتی در زمینه خواص ضد آتش 

انواع مختلف الیاف به کار رفته در تولید فرش ماشینی گردیده است.
 

خواص آتش گیری / ضد آتش الیاف به کار رفته در تولید فرش ماشینی

 در این بخش اقدام به بررسی خواص آتش گیری الیاف مختلف به کار رفته درتولید فرش 
ماشینی گردیده است. 

)PP(1-پلی پروپیلن
این نوع الیاف  به عنوان نوعی الیاف بشر ساخت ) مصنوعی ( متشکل از واحدهای مونومری 
تکرار شونده پروپیلن می باشند. پروسه اشتعال این نوع از الیاف عموما همراه با ذوب شدن 
اجزا و شکل گیری دودهای سیاه و غلیظ می باشد. این نوع از الیاف از لحاظ آتش گیری به 
عنوان الیاف پر خطر به شمار میروند. میزان محتویات اکسیژن محدود کننده )LOI( این 

نوع الیاف در محدوده 17/4 تا 1۸ درصد گزارش شده است. 

)AC( 2-الیاف اکریلیک
این نوع الیاف به عنوان نوعی از الیاف بشر ساخت )مصنوعی( متشکل از واحدهای مونومری 
تکرار شونده اکریلو نیتریل می باشد. پروسه اشتعال این نوع از الیاف عموما همراه با پیشروی 
می  اجزا  شدن  مذاب  و  سمی  و  غلیظ  سیاه  دودهای  گیری  شکل  سریع(؛  )انتشار  سریع 
باشد. این نوع از الیاف از لحاظ آتش گیری پس از الیاف سلولزی به عنوان موادی پرخطر  
به  توان  اکریلیک می  آتش  در خواص ضد  بهبود  از جمله روش های  روند.  به شمار می 
وینیل  کلراید،  وینیل  مانند  هالوژن  حاوی  مونومرهای  با  نیتریل  اکریلو  کوپلیمریزاسیون 
بروماید و وینیلدین کلراید اشاره نمود. میزان محتویات اکسیژن محدود کننده )LOI( این 

نوع الیاف در حدود 1۸/۲ درصد  گزارش شده است.

 :)PA ، PES (3-  الیاف نایلون، پلی استر
  این نوع الیاف به عنوان نوعی الیاف مصنوعی به وسیله پروسه ذوب ریس به ترتیب از 
گرانول پلی اتیلن ترفتاالت، پلی آمید ها تهیه می شوند. پروسه اشتعال در این نوع الیاف 
همراه با پیشروی آهسته، مذاب شدن اجزا و شکل گیری دودهای رقیق می باشد. بر اساس 
جدول زیر، این نوع الیاف از لحاظ خواص آتش گیری به عنوان موادی با خطر زایی متوسط 
به شمار میروند.  میزان محتویات اکسیژن محدود کننده )LOI( الیاف نایلون و پلی استر به 

ترتیب معادل با  ۲0/1 و ۲1 درصد گزارش شده است. 

 )Wool ( 4-الیاف پشم
الیاف پشم به عنوان نوعی الیاف طبیعی دارای کاربرد وسیع در صنایع نساجی به خصوص 
صنایع فاستونی می باشد.  پروسه سوختن این نوع از الیاف عموما همراه با بوی پشم و یا 
پر سوخته، سرعت انتشار پائین و تشکیل خاکستر می باشد. بر اساس گزارشات موجود، این 
نوع الیاف ممکن است دارای تمایل باال نسبت به اطفا حریق باشد. این نوع از الیاف از لحاظ 
الیاف کم خطر به شمار می روند. میزان محتویات اکسیژن  خواص آتش گیری به عنوان 

محدود کننده )LOI( این نوع الیاف درحدود ۲5 درصد گزارش شده است. 

نتیجه گیری کلی 
در خاتمه مقاله، اقدام به خالصه سازی نتایج مربوط به خواص آتش گیری انواع نخ خاب 
مصرفی در فرش ماشینی به ترتیب از کمترین تمایل به آتش گیری و پیشروی اشتعال به 

بیشترین تمایل به آتش گیری و پیشروی اشتعال گردیده است.

مقایسه خواص آتش گیری انواع نخ خاب مورد مصرف در فرش ماشینی
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شماره  اول - شهریور1395

ویژه نامه هشتمین نمایشگاه فرش ماشینی و موکت تهران

وحید انور – کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی

در دنیای امروز با گسترش اطالع رسانی هر حرکت و تصمیم گیری سازمان توسط برند آن 
سازمان مورد ارزیابی قرار میگیرد و موفقیت ها و شکست هایی سازمان با برند آن شناسایی 
می شود. امروزه برند یا همان نام تجاری سرمایه بسیاری از کسب و کارها محسوب می 
گردد و بسیاردیده شده است که افراد جامعه ناخود آگاه یا برای جلب توجه دیگران تبدیل به 
بازاریابان رایگان برند می گردند و بدون داشتن منافع مادی اقدام به تبلیغ و مطرح نمودن 
یک یا چندین برند خاص می نمایند. امروزه برندها متعلق به یک گروه خاص، یک ملت و یا 
کشور نیستند. بلکه به تمام مردم و به عبارت دیگر به تمام جامعه مصرفی جهان تعلق دارند 
و عاملی برای انتقال فرهنگ و دانش یک ملت و ملت های دیگر می باشند و می توان از 
آنان بعنوان افرادی فرهنگی نام برد. آنچه که بیش از پیش اهمیت نام تجاری را سبب می 
گردد و حرکت جوامع مصرفی به سمت مد گرایی، ایجاد تمایز و شخصیت از طریق نام های 
تجاری است. به طوری که این موضوع بعنوان یک بحث جدید علمی و اجتماعی در رشته 
های روانشناسی، مردم شناسی مورد مطالعه قرار گرفته و دولت ها را نسبت به خود حساس 
کرده است. نکته در این جاست که یک نام تجاری بنا بر ویژگی های خاص خود بعنوان 
اعتبار،  برگزیده می شود.کیفیت،  نام های تجاری توسط مشتری  از میان  برند  نام تجاری 
مقبولیت، صمیمیت، قابلیت دسترسی، زمان، قیمت تمام شده و غیره همگی در شکل گیری 

شخصیت نام تجاری در اذهان مشتریان موثر و تعیین کننده خواهد بود . به گونه ای که در 
بعضی مواقع ، نام تجاری قدرتمند از سوی مشتریان بعنوان نام محصول در نظر گرفته می 

شود )غرابی 13۸7(.

 شخصیت برند:
شخصیت نام تجاری عبارت است از مجموعه ویژگی های انسانی که به نحوی با نام تجاری 
مرتبط هستند. شخصیت برند یک مجموعه منحصر به فرد از وابستگی احساسی و کاربردی 
است که برند تمایل دارد ایجاد یا حفظ کند. این وابستگی بیانگر این است که چه برندی باید 
به طور ایده آل در ذهن مشتری بماند . آکر شخصیت برند را هسته مرکزی و نزدیک ترین 
برندها  آنچه مسلم است تمامی  متغییر در تصمیم گیری مشتری درهنگام خرید می داند. 
شخصیت دارند  در صورتی که سازمان ها این شخصیت را طراحی نکنند در اثر فعالیت آنها 
به مرور این شخصیت در ذهن مصرف کننده شکل خواهد گرفت )لوییس والمبارت ۲010(

شخصیت برند به عنوان یک ابزار مهم که محرک و برانگیزاننده مصرف کنندگان می باشد 
و از نظر آکر شخصیت برند یکی از عوامل متمایز کننده یک برند از برند دیگر است. برندها 
در مبادالت اقتصادی به عنوان یک ابزار قوی تر بشمار نمی آیند اما به مصرف کنندگان در 

شناسایی تمایالت آن کمک خواهند کرد.

تصویر برند:
منظور از تصویر ذهنی از یک نام تجاری این است که مصرف کننده وقتی یک نام تجاری را 
می بیند یا می شنود چه چیزهایی به ذهنش متبادر می شود. تصویر ذهنی از یک نام تجاری 
می تواند شامل ویژگی هایی در مورد سازمان،خدمت،محصول ویا شامل ویژگی های انسانی 
)شخصیت ظاهری( مصرف کننده باشد در واقع به مفهوم نگرش مشتریان نسبت به برند که 

بر پایه تداعیات را به 3 بخش تقسیم کرد :
1- تصویر نهادی: که شامل تصویر کلی شرکت و تصویر فروشگاهی می باشد.

۲- تصویر کارکردی: که شامل تصویر خدمات ،تصویر تبلیغات،تصویر قیمت می باشد.
3- تصویر کاال: شامل تصویر ،محصول ،تصویر برند ، تصویر خط برند می باشد.

کاتلر اظهار می دارد که شرکت ها نیاز دارند در مورد خدمات مهم خود تصاویر قوی و ضعیف 
را که از دیدگاه گروه های هدف آنها وجود دارند شناسایی کنند و گامهای اصالحی برای 
بهبود این تصاویر بردارند.بعنوان یک قانون ، مشتری در معرض واقعیاتی است که از طرف 
شرکت خلق می شود و ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه افکار و احساساتی را انتخاب کند که 

پایه و اساس تصویر ذهنی او را تشکیل دهند.
میزان  در  تغییر  راه  از  را  تبلیغات  اثر بخشی  معموال  برند،  مدیران  و  تبلیغاتی  شرکت های 
آگاهی و رفتار مشتریان در قبال برند ارزیابی می کنند. از طرف دیگر ، عامل مهمی که بر اثر 
بخشی تبلیغات موثر است، توانایی مخاطبان در به خاطر آوردن نام تجاری تبلیغ شده است. 
این فرآیند ذهنی اطمینان می دهد نام تجاری که مخاطبان به خاطر می آورند، نسبت به نام 
های تجاری که به راحتی به خاطر نمی آورند دارای مزایای رقابتی بیشتری است. در نتیجه 

میتوان اذعان کرد به نام تجاری منجر به توسعه نگرش می شود.
تبلیغات نام تجاری اثر گسترده مهمی بر رفتار و در مجموع استفاده از محصوالت و خدمات 
دارد. عالوه براین ، مصرف کنندگان کمتر آشنا با محصول بر نام تجاری تکیه می کنند. 
تقویت نام تجاری باعث فراخوان باالتر مزایای آگهی، تغییر نگرش، برجستگی متفاوت نام 
تجاری در ذهن ، محصول قابل اعتماد تر و با کیفیت باالتر در ذهن و بی اعتنایی مصرف 
کنندگان به قیمت می شود این موجب خرید مجدد مشتریان وفادار و در بسیاری از موارد 
افزایش فروش می شود و ارزش نام تجاری بر ارزش بازار شرکت و در نتیجه بر ارزش سهام 

شرکت می شود.
بنابراین هزینه ای که شرکت ها  به روی نام و نشان تجاری خود انجام می دهند در واقع 
تصویری است از برند خود در اذهان عمومی مشتریان و ایجاد ارزش درک شده از جانب 
مصرف کنندگان برند ، از این هزینه می توان به عنوان سرمایه گذاری اساسی در صنعت یاد 
کرد که در آینده ممکن است باعث ایجاد افزایش سهم بازار و ایجاد روابط مستمر با مشتریان 

از طریق ایجاد مشتریان وفادار نماید.

شخصیت برند و ایجاد ارزش

اشتغال زایی پنهان 
در دامان صنعت نساجی

نویسنده: محمد مهدی رئیس  زاده

بخش صنعت به طور بالقوه نقش مهمی در جذب نیروی کار دارد. بررسی های اقتصادسنجی نشان 
می دهد مقیاس تولید بزرگ تر، رشد ارزش افزوده بیشتر و صادرات گرا بودن صنایع سبب می 
شود ظرفیت اشتغال زایی صنعت افزایش یابد. درحال حاضر با توجه به رشد جمعیت در دهه های 
قبل و جذب ناکافی نیروی کار در مشاغل و نیز ترکیب نیروی کار که بخش بزرگی از آن را فارغ 
التحصیالن دانشگاهی تشکیل می دهند، اشتغال به یک چالش مهم برای دولت تبدیل شده است.
 برآوردها حاکی از این است که در پنج سال آینده به طور متوسط ۲/5درصد به افراد متقاضی کار 
در جامعه ایران اضافه و در صورت بی توجهی به این موضوع بحران بیکاری هر روز عمیق تر 
خواهد شد، از این رو توجه به صنایع کوچک که هزینه سرمایه گذاری کمتر اما پتانسیل اشتغال 

زایی بیشتری در کشور داراست، در اولیویت قرار می گیرد.
 

صنایع نساجی در تمام دنیا در رأس صنایع اشتغال زایی قرار دارد. پایه عصر صنعتی در کشور هایی 
چون انگلیس، آسیای جنوب شرقی، بنگالدش و پاکستان از صنعت نساجی نهاده شده است. کشور 
ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. نخستین کارخانه نساجی در ایران در سال 1305 در اصفهان 

به بهره برداری رسیده است.
طبق آمار کمترین هزینه سرمایه گذاری در صنعت نساجی است، یعنی به ازای هر 35 میلیون 
تومان یک شغل ایجاد می شود و به مراتب در هر صنعت این رقم بیشتر می شود. بعد از صنعت 
این صنعت جزو صنایع  که  است  غذا  به صنعت  مربوط  زایی  اشتغال  پتانسیل  باالترین  نساجی 
کوچک و متوسط اما با اشتغال زایی باال است. طبق تعاریف قانونی واحدهای کوچک صنعتی به 
صنایعی گفته می شود که پتانسیل اشتغال تا 50 شغل و واحدهای متوسط نزدیک به 100 شغل 

و ایجاد اشتغال باالی 100 نفر تعریفی از صنایع بزرگ است.
این واحدها باید دارای ویژگی خاصی باشند که کمترین هزینه اشتغال زایی و بیشترین اشتغال را 
داشته باشند. طبق آخرین آمار صنایع بزرگ کشور بین ۲0تا ۲5درصد شغل ایجاد می کنند، اما 
میزان ارزش افزوده باالیی دارد درحالی که صنایع کوچک 65 درصد از اشتغال کشور را تامین می 

کنند اما ارزش افزوده کمتری دارا هستند.
ارزش افزوده صنعت نساجی فوق العاده باالست و از نظر نیروی تحصیلکرده و طراحان و نیروهای 
ماهر این صنعت، کشور غنی است و باید در رفع مشکالتی مثل قاچاق و کاهش قیمت تمام شده 
آن به جد پیگیری کرد تا همانند گذشته این صنعت مدیریت بازار منطقه را به دست بگیرد و با 

کمترین هزینه سرمایه گذاری، بیشترین اشتغال زایی را در کشور به ارمغان آورد.
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نمایشگاه فرش DOMOTEX ترکیه
نمایشگاه فرش DOMOTEX ترکیه در تاریخ ۲3 تا ۲6 ماه می ۲016 در شهر قازیانتپ 
ترکیه، مرکز جهانی تولید فرش ماشینی ترکیه، برگزار شد. قازیانتپ مرکز صنایع فرش ترکیه می 
باشد که بیش از 40 درصد کل ظرفیت تولید فرش ماشینی در جهان را دارا است. این نمایشگاه 
میزبان 19۸ غرفه دار بود که 3۲ غرفه از آن ها از کشورهای ایران، فرانسه، بلژیک، آلمان، چین، 

هند، اردن، ازبکستان و هلند بودند. 

الکساندر کوهنل، مدیر کل نمایشگاه هانوفر ترکیه در مصاحبه ای خاطر نشان ساخت: برگزاری 
این نمایشگاه با حضور شرکت های پیشرو در صنعت فرش دستبافت بار دیگر قدرت ترکیه را در 
این زمینه نشان داد و با تعداد زیاد ارتباطات تجاری که برقرار ساخت موفقیت این نمایشگاه را به 

عنوان مهم ترین گردهمایی تجاری برای ترکیه و خاورمیانه به اثبات رساند.
برند  تحت  را  فرش محصوالت گسترده خود  برجسته صنایع  های  نمایشگاه شرکت  در طول 
DOMOTEX ارائه کردند. در میان این محصوالت محصولی که دارای فناوری خود تمیز 
کنندگی با استفاده از تکنولوژی نانو بود محصولی چشمگیر برای بازدیدکنندگان به شمار می 
رفت. همچنین فرش هایی با طراحی های متنوع سنتی و مدرن که بر اساس سلیقه مصرف 
کنندگان طراحی شده بود و با جنس های گوناگون از قبیل پشم، ابریشم، کشمیر، الیاف بامبو 

به نمایش درآمد.
در کنار فرش های ماشینی در این نمایشگاه محصوالت دیگری شامل فرش های دست بافت، 
قالیچه، زیرانداز و مت، کفپوش های جاذب صوت، لمینت چوب و پارکت نیز به نمایش در آمد.

از نکات برجسته دیگر نمایشگاه امسال بخش – نابینایان و کم بینایان فرش طراحی می کنند: 
رویاهای بدون مرز – بود که مورد عالقه بازدید کنندگان قرار گرفت. در این بخش خاص فرش 
هایی که به وسیله نابینایان و کم بینایان طراحی شده بود، با هدف آگاه سازی نسبت به این قشر 

به نمایش درآمدند.
نمایشگاه  از  خاورمیانه  کشورهای  سایر  و  ترکیه  از  عمدتا  خبره  بازرگان   ۸179 درمجموع 
DOMOTEX امسال بازدید کردند. این نمایشگاه موقعیت خود را به عنوان یک نمایشگاه 
پیشرو در زمینه صنایع فرش و همچنین انواع کفپوش در ترکیه و خاورمیانه تقویت نموده است 
این نمایشگاه چهار روزه اکثر شرکت کنندگان برای شرکت در نمایشگاه  پایان  به طوریکه در 

سال بعد ابراز تمایل نمودند.
ما بیش  نمایشگاه گفت: شرکت  این  در همین زمینه مدیر کل شرکت کاپالن کاردسلر درباره 
دنیا فرش صادر می کند.  از ۸0 کشور  بیش  به  و  نموده  فعالیت  از 30 سال در عرصه جهانی 
 DOMOTEX از جمله  در سرتاسر جهان  زیادی  المللی صنعتی  بین  نمایشگاه های  در  ما 
ترکیه شرکت می کنیم. این نمایشگاه با توجه به بازدیدکنندگانی که از خاورمیانه آمریکا و اروپا 
دارد هویتی بین المللی داشته و با توجه به این که خاورمیانه از بازارهای هدف ما می باشد، این 
نمایشگاه دست آوردهای خوبی برای ما داشت. وی افزود: از DOMOTEX ترکیه به خاطر 

برگزاری این نمایشگاه سودمند تشکر می کنم.
دکتر مریک ببیتوگلو، مدیر کل شرکت اطلس هالی: فرش نانوی تولید شده به وسیله 

این شرکت، که سه سال پیش در این نمایشگاه رو نمایی شد، همچنان به عنوان اولین و تنها 
فرش تولید شده از آن نوع در میان فرش ها متمایز می باشد. ما با مجموعه های جدیدی از 
پیشرفت  حال  در  به سرعت  نانو،  فناوری  از  استفاده  با  و  با طراحی های جدید  محصوالتمان، 
برای دستیابی به برندی در سطح جهانی هستیم. این فرش های خود تمیز کن و مقاوم به آب 
هستند. این مجموعه باعث جلب توجه شرکت های خارجی و همچنین ترکیه ای و همچنین 
سایر بازدیدکنندگان شد. ما در طول این نمایشگاه ارتباطات تجاری زیادی را در نشست های 

بازرگانی برقرار کردیم.
مشتریان  از  زیادی  تعداد  حضور  وندویل:  فروش  کننده  هماهنگ  بورگویس،  دنی 
ترکیه ای ما در این نمایشگاه دلیل حضور ما در این جا می باشد. شرکت ما به عنوان سازنده 
ماشین آالت و به منظور فروش و پشتیبانی از محصوالت در این نمایشگاه شرکت کرده است. 
DOMOTEX ترکیه به دلیل ارائه دستاوردهای جدید در زمینه ماشین آالت برای اولین بار، 
به اهمیت باالیی در صنایع فرش دست یافته است. به طور اتفاقی دقیقا امروز ما در حال بهره 
برداری از خط اکستروژن رنگی در یکی از کارخانه های قازیانتپ هستیم و این برای صنایع فرش 

نشانه سرمایه گذاری ترکیه و قازیانتپ در آینده پیش رو است.
ترکیه   DOMOTEX ما سه سال است که در  رویال هالی:  ازکایا، جانشین مدیر کل  عمر 
حضور داریم. تعداد بازدیدکنندگان که غالبا از ترکیه، خاور میانه و سایر کشورها می باشند خوب 
بوده و ما مناسبات بسیار خوبی ایجاد کرده ایم. ما قصد شرکت در نمایشگاه سال بعد را نیز داریم.

 

صنعت  بخش  به  واردشده  ضربه  نیلی: 
شاید هیچ گاه جبران نشود

مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور معتقد است، ذهنیت مردم در عملکرد اقتصادی تأثیرگذار 
است، چراکه مردم براساس همان ذهنیت ها تصمیم می گیرند و رفتارهایشان را شکل می دهند.

استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف به وجود بحران در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: از نیمه دوم 
سال 90، کل سال 91 و سه ماهه اول سال 9۲ اقتصاد ایران به معنی واقعی کلمه، با بحران مواجه 
بود و یک تورم افسارگسیخته را تجربه کرد که ناشی از سر بازکردن زخم  هایی بود که از دهه های 

50 به بعد در اقتصاد ایران به وجود آمد. 
مشاور اقتصادی رئیس جمهور این طور ادامه داد: در اقتصاد سال 139۲ الیه های ناشناخته ای وجود 
داشته که هرچه می گذرد، بیشتر درباره آنها آگاهی پیدا می کنیم. اقتصاد ایران در سال 1391 رشد 
منفی 6.۸ درصد و در سال 9۲ رشد منفی 1.9 درصد را تجربه کرد و هیچ عالمتی وجود نداشت که 
نشان دهد رشد به صورت طبیعی مثبت خواهد شد، از طرف دیگر عواملی که موجب تورم می شد 

در اقتصاد فعال بود. 
نیلی با تأکید بر اینکه در سیاست های خروج غیرتورمی از رکود، مالحظه می شود عالوه بر اینکه 
سیاست های کوتاه  مدت و آنی وجود دارد، سیاست هایی هم هست که جنبه بلندمدت دارد، تصریح 
کرد: بخشی از سیاست ها اجرا شده و نتایج آن هم ظاهر شده و بخشی هم تا امروز به نتیجه نرسیده 

و به کندی حرکت می کند. 
استاد دانشگاه صنعتی شریف در ادامه بیان کرد: اوال بهبود شرایط رشد اقتصادی سال 1393 صرفا 
به  دلیل بهبود شرایط درآمدهای نفتی نبود. مسلما اگر تورم کاهش پیدا نمی کرد و بازار ارز به ثبات 
برایند  به  نمی شد  نفتی  مبادالت  بهبود  با  تنها  نمی شد،  برقرار  دولت  در  مالی  انضباط  و  نمی رسید 
مناسب عملکرد سال 1393 رسید؛ اما در کاهش رشد اقتصادی سال 1394 الزم است به »اتفاق 

ویژه ای« که در بازار جهانی نفت افتاد توجه کنیم. 

به گفته او، از نظر ارزیابی آمارهای اقتصادی، از فصل چهارم سال 1393 رشد اقتصادی کشور با 
کاهش درخور توجهي مواجه شد. همان طور که می دانید، قیمت نفت از نیمه دوم سال 1393 به طور 
بی سابقه ای بسیار سریع کاهش یافت، به طوری که هیچ وقت در 60 سال اخیر سابقه نداشته است. 
این سقوط شدید قیمت نفت بعد از طوالنی ترین دوره باالبودن قیمت نفت به وجود آمد که این دو 

پدیده در کنار هم بسیار مهم هستند. 
نیلی با بیان اینکه کشورهای صادر کننده نفت را از نظر میزان وابستگی به نفت و نحوه مدیریت 
درآمدهای نفتی می توان به سه دسته تقسیم کرد، اظهار کرد: یک دسته کشورهایی مثل امارات که 
اقتصادشان به نفت وابسته است ولی اقتصاد متنوعی دارند؛ دسته دوم کشورهایی که اقتصاد متنوعی 
ندارند اما صندوق های ثروت ملی خود را در دوران وفور و افزایش قیمت نفت در حد باالیی حفظ 
کرده اند و دسته سوم هم کشورهایی نظیر روسیه،  ونزوئال و ایران که صندوق ثروتشان خالی است و 

تقریبا همه منابع دوران وفور را خرج کرده اند. 
مشاور اقتصادی رئیس جمهور افزود: با کاهش شدید اخیر قیمت نفت، روسیه در حدود ۸0  میلیارد 
دالر در صندوق خود دارایی داشت. پس از کاهش قیمت نفت، گرفتار تورم دورقمی و رشد اقتصادی 
منفی 1.5درصدی و بحران ارزی شد. ونزوئال شبیه  به ایران بود و در دوره وفور به  عنوان »الگو« 

برای ایران نقش ایفا کرده بود. 
نیلی با بیان اینکه رشد اقتصادی این کشور هم به منفی هشت درصد رسید، اذعان کرد: توجه شما 
را به این نکته جلب می کنم که ما عالوه بر اینها مسئله تحریم را هم داشتیم. چیزی که اصال به 
آن نمی پردازیم، این است که ما در سال 94 ذاتا یک اقتصاد ونزوئالیی داشتیم، ولی ونزوئال نشدیم. 
تدوین کننده بسته خروج غیرتورمی از رکود، درباره تأثیر شوک کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی 
منفی در سال 94، تأکید کرد: رشد اقتصادی منفی 6.۸ درصد و منفی 1.9 درصد که هر دو پشت سر 
هم رخ داد، اوال باعث کاهش یک پله نسبتا بزرگ در سطح تولید ناخالص داخلی کشور شد و ثانیا 

ما را از یک روند رشد متوسط حدود چهاردرصد ساالنه بلندمدت جدا کرد. 

این اقتصاددان با بیان اینکه بخش خدمات تنها بخشی است که کمترین آسیب را از دوران بحران 
سال های 1390-139۲ دیده  است، بیان کرد: بخش خدمات با توجه به اینکه بیش از 50 درصد تولید 
ناخالص داخلی را تشکیل می دهد، توانست به  عنوان ضربه گیر شرایط سخت رکود تورمی عمل کند. 
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ویژه نامه هشتمین نمایشگاه فرش ماشینی و موکت تهران

فرش های خاص و سفارشی 
بازاری جدید برای فرش ماشینی

مهندس محمد سعیدپور- مدیرعامل گروه اسلیمی

فرش مقوله ای است که از دیرباز در فرهنگ و هنر طراحی و تولید فرش ایرانی با توجه به سالیق روز و لزوم تامین نیازها طبق 
نظرات مشتریان مصرف کننده فرش چه از نوع دستبافت چه از نوع ماشینی به خوبی مورد توجه هنرمندان و متخصصین این حرفه 
قرار گرفته است . از قدیمی ترین فرش کشف شده ی تاریخ بشریت به نام  فرش پازیریک تا فرشهای معاصر که همگی عالوه 
بر رعایت مباحث زیبایی شناسی در آن و برخورداری از ظرافت و تکنیک های اجرایی و بافت مخصوص به خودشان به تناسب 
بهره جسته اند . نوع رنگ آمیزی و نقوش به کار رفته در فرش پازیریک که در اندازه ای به ابعاد  1/9۸در 1/۸9 بافته شده است، 

حکایت از خاص بودن و سفارشی بودن این فرش که به نظر مختص دربار و پادشاهی بوده و در آن عهد تهیه شده است دارد.

این موضوع را در توصیف  فرش بزرگ و خاص بهارستان نیز می توان بررسی کرد .هم چنین در ادواری نزدیک تر از فرش زیبای 
بقعه شیخ صفی اردبیلی به اندازه 11/5۲در 5/34 متر که امروز در موزه ویکتوریا آلبرت لندن نگهداری می شود می توان یاد کرد.

فرش های کاخ سعد آباد و نیاوران را می توان ازجمله شاهکارهای معاصر هنر ایرانی نام برد که باز هم از حیث خاص و سفارشی 
بودن مورد توجه همگان می باشد . در دو دهه اخیر ایران عظیم بزرگترین فرش هایی را عرضه نمود که اولین آن به مساحت 
4343 مربوط به فرش دستباف مسجد سلطان قابوس کشور و بزرگتر از اولی فرشی است که حدود 6000 متر نربع مساحت داشته 

و متعلق به مسجد شیخ زائد  ابوظبی در کشور امارات متحده عربی  می باشد .

همانگونه که در پیدایش فرش ماشینی طی چهار پنج دهه اخیر به جرات می توان موضوع انطباق و پیروی بافت ،رنگ و طرح 
فرش های دستبافت مخصوصا از نوع ایرانی را در آن دید ، طراحی و تولید فرش های قواره بزرگ ، خاص و یکپارچه ماشینی را 
نیز میتوان با الگو پذیری از فرش های بی نظیر دستبافت که قبال  از آن یاد شد ، امری طبیعی ودر پاسخ به نیاز برخی مصرف 

کنندگان و عالقمندان به خریداری اینگونه فرشها برای اماکن خاص مذهبی ، مسکونی و .... دانست .

هزینه ی باال و طوالنی بودن دوره بافت و تکمیل فرش های قواره بزرگ و یکپارچه دستبافت عالوه بر تامین فضای بافت و نیروها 
ی ماهر و متخصص بافنده از جمله مواردی است که برخی از مصرف کنندگان فرش های این چنینی را ترغیب می نماید تا در بازار 
صنعتی فرش ماشینی  بر طرف کردن نیاز خویش باشند . لذا همگام با پیشرفت تکنولوژی بافت و تکمیل فرش های ماشینی که 
امروزه در برخی موارد به لحاظ رجشمار نیز در مقایسه با نوع دستبافت آن در در درجه ای باال قرار گرفته اند )500شانه معادل 35 
رج ،700 شانه معادل 50 رج ،1000شانه معادل 70 رج و 1۲00 شانه معادل ۸5 رج (پیش بینی می گردید بتوان در زمینه طراحی و 
تولید فرش های قواره بزرگ و یا بزرگ پارچه ماشینی نیز اقدامات و تحوالت حرفه ای و هنرمندانه ای را مشاهده کرد  که به حمد 
و قوه الهی و با تکیه بر توان باالی هنر مندان و متخصصین این مرز و بوم هم اکنون افتخاراتی از این صنعت بر جای گذاشته ایم . 

طبیعتا در فرایند طراحی و بافت اینگونه فرشها الزم است حساسیت هایی مورد توجه قرار گیرد که در زیر به آن اشاره خواهیم کرد .
1- مکان و کارگاهی مناسب در مقیاس بزرگ با دار و تجهیزات مقاوم و مکفی جهت چله کشی و بافت و فرش .

۲- تهیه نقشه و طرح با نقوشی که از لحاظ بزرگی گلها ، شاخه ها و اسپیرالها ، طبقات و بخش های مختلف رنگی بتواند در ابعاد 
بزرگ فرش نمایش کافی و زیبایی را داشته باشد .

3- در حاشیه مواد اولیه بافت اینگونه فرش ها مخصوصًا نخ خاب آن توجه به یکدستی در جنس نخ ها و یکرنگی آن ها بسیار 
حائز اهمیت است .

4- بکار گیری نیروهای انسانی کار آزموده و ماهر برای بافت که توان انجام بافت و همکاری را در طول زمان تولید اینگونه فرش 
ها کاماًل داشته باشند .

5- نیروهای ناظر کیفی و کنترل کننده مسائل فنی طراح و  نقشه ، چله کشی بافت ،پایین کشی قسمت های بافته شده و پرداخت .
6- تامین شرایط مطلوب سرمایشی و گرمایشی و هم چنین حفظ رطوبت و دمای مطبوع سالن بافت که از جهت تغییرات و سایز 

میزان جمع شدگی فرش می تواند بسیار مهم و تاثیر گزار باشد .
7- اگر قرار است فرش در قطعه بزرگ پارچه طبق تعاریف قبلی بافته شود ، طبیعتا به علت عدم امکان بافت همه فرش بر روی 
یک دار و داخل یک کارگاه ، الزم است قطعات مختلف فرش بزرگ پارچه به صورت همزمان در چند کارگاه و دار ، بافت آن انجام 

پذیرد که این موضوع به لحاظ مسائل کنترل کیفی و تطبیق صحیح 
اندازه ها و .... بسیار از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار خواهد شد .

در طبقه بندی فرش ها بر اساس اندازه که طبق روال تدریجی و هم خوانی فرش با دکوراسیون و معماری داخل منازل و مکانهای 
مورد استفاده آن از گذشته تا کنون مرسوم بوده است.

فرش بزرگ پارچه :
به فرش هایی گفته می شود که به صورت قطعات بر اساس نقشه ی محاسبه شده از پالن مکان مورد نظر بافت   و به طرزی بسیار 
ماهرانه با تکنیک های پیچیده رفوگری به هم پیوسته می شوند . اهمیت این موضوع بدان جهت است که می بایست یکپارچگی 

و اتحاد در طرح حفظ شده باشد و اثری از محل اتصاالت به چشم بیننده ملموس نباشد.
در نهایت فرش های بافته شده چه در ابعاد قواره بزرگ یا بزرگ پارچه احتیاج به شستشو که موسوم به شور و پرداخت هستند می 
باشند که در این مرحله ممکن است برخی از اقدامات ترمیمی شامل برطرف کردن  و برآمدگی و فرورفتگی های موجود در فرش و 
احتماال رفع برخی نابافی و اشتباه بافی هایی که گاهی در نقشه و رنگها پیش آمده است نیز الزم باشد که برای فرش صورت گیرد. 

اهمیت مرحله نهایی فوق به عنوان پیش 
هم  به  و  اتصال  برای  خوب  ای  زمینه 
پیوستن فرش ها به هم دیگر به اندازه ای 
است که خطایی یا عدم کنترل صحیحی 
قبال  شده  بافت  های  اندازه  تنظیم  در 
صورت گرفته باشد ، یکپارچگی و زیبایی 
شده  بافته  فرش  در  نقشه  و  طرح  اصلی 
دچار نقص و شکستگی خواهد شد و این 
به نوبه خود بزرگترین نقیصه و عیب برای 

اینگونه فرش ها محسوب می شود.

مسجدی در کپنهاک - دانمارک◄
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صادرات فرش ماشینی از مباحث مهمی است که شاید کمتر کسی باشد که ورود به آن را ضروری نبیند. در واقع صادرات 
پل صراط صنعت فرش ماشینی است. جایی که عبور از آن به معنی رستگاری و موفقیت است وافتادن جز خسران و 
تیرگی چیزی در بر ندارد. عبور از این پل برای صنعت فرش ماشینی ما حیاتی است. بنابراین باید برای مواجهه با آن به 

خوبی خودسازی کرده و مجهز باشیم. 
یکی از ابزارهایی که برای رشد صادارت بسیار کار گشاست و در کشور ما تقریبا کمرنگ است تاسیس و فعالیت شرکت 
های مدیریت صادرات است. شاید تعداد شرکت های مدیریت صادرات در صنعت فرش ماشینی که به طور تخصصی و 

حرفه ای بر روی این محصول فعالیت کنند به اندازه تعداد انگشتان یکدست هم نباشند. 
اما شرکت های مدیریت صادرات چطور عمل می کنند ؟ 

اگر بخواهیم محصوالت تولید شده در کارگاه هاي کوچک و متوسط را به عاملي صادراتي براي اقتصاد کشور بدل کنیم در 
گام نخست و قبل از هر اقدامي باید زمینه به کار گیري شرکت هاي واسطه یي را مهیا کرد. ایده یي که در بسیاري کشورها 
در راستاي رفع موانع توسعه صادرات بنگاه هاي کوچک و متوسط استفاده مي شود، به کار گیري واسطه هاي صادراتي است. 
واسطه هاي صادراتي شرکت هاي تخصصي هستند که محصوالت داخلي و خدمات را به نمایندگي از بازارهاي خارجي 
بازاریابي مي کنند که عمدتا به عنوان شرکت مدیریت صادرات شناخته مي شوند. شرکت مدیریت صادرات یکي از انواع 
واسطه هاي صادراتي است که براي کمک به بنگاه هاي اقتصادي در جهت ورود به بازارهاي جهاني ایفاي نقش مي کند. 
این شرکت ها بسته به شرایط و نیاز مي توانند مدیریت تمام یا بخشي از فعالیت هاي صادراتي بنگاه هاي کوچک و متوسط 

را به عهده بگیرند.

 واسطه ها چگونه عمل مي کنند
براساس تعاریف شرکت هاي مدیریت صادرات، یک شرکت کامال مستقل است که مانند یک دپارتمان انحصاري فروش 
صادراتي براي صادرکننده ها عمل مي کند. این شرکت ها معموال از طرق عقد قرارداد رسمي، جهت مدیریت امر صادرات، 
اخذ نمایندگي تمام یا بخشي از محصوالت یک شرکت یا حق انحصاري فروش در بازارهاي خارجي اقدام مي کنند. این 
شرکت ها در صورت اخذ نمایندگي شرکت صادر کننده، پس از یافتن مشتري و عقد قرارداد، با نام خود صادرکننده اصلي 
فعالیت مي کنند. فاکتورها به نام خود تولید کننده صادر مي شود و به تولید کننده در تمامي مراحل و جزییات انجام صادرات 
کمک مي کند، در این حالت صادرکننده خود ریسک عدم 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.
در اغلب موارد شرکت مدیریت صادرات به مثابه یک توزیع کننده انحصاري است به طوري که محصول را از تولید کننده با 
یک قیمت ثابت و توافقي مي خرد و سپس به مشتري خارجي با قیمت مورد نظر خودش مي فروشد. در این حالت شرکت 
مدیریت صادرات خود مسوول صدور فاکتور و پذیرش ریسک عدم پرداخت است. دراین موارد تولید کننده هیچ کنترلي بر 

قیمت صادراتي ندارد و حتي ممکن است مشتري خارجي را نیز نشناسد.

 شفاف سازي مدیریت بازاریابي خارجي
اما شاید مهم ترین وظیفه شرکت هاي مدیریت صادرات را شفاف سازي محیط بازار خارجي براي محصوالت با مزیت هاي 
با تحلیل آمارهاي محصوالت در کشورهاي هدف و  بنگاه هاي کوچک و متوسط دانست. این وظیفه عمدتا  صادراتي 
توان سنجي رقبا در کشورهاي هدف صورت مي گیرد و درجه اطمینان شرکت هاي صادراتي را براي تصمیم گیري در امر 

صادرات افزایش مي دهد.

نقش این شرکت ها با رویکرد توسعه صادراتي فعلي دولت تدبیر و امید، با وضعیت رکودي حاکم بر بازار با حجم گسترده یي 
از اشتغال بخش صنعت( که بخش  با سهم 41درصدي  )نزدیک به ۸3هزار واحد صنعتي  از صنایع کوچک و متوسط 
عمده یي از آنها با زیر ظرفیت متوسط در حال فعالیت هستند، بیش از پیش ضروري است، چراکه معموال این صنایع با 
مشکالت عدیده یي در بخش نقدینگي، تامین مواد اولیه و فروش دست به گریبانند که تنها راه گریز از وضعیت فعلي آنها 

ورود به بازارهاي جهاني جهت عرضه و صادرات محصوالت مازاد است.
بنابراین  است،  خارج  این شرکت ها  از عهده  گاه  که  است  پرهزینه  و  فرآیند تخصصي  دیگر، صادرات، یک  از سوي   
شرکت هاي مدیریت صادرات مي توانند با ارائه مشاوره و مطالعات بازار، حضور در نمایشگاه هاي خارجي و رایزني هاي 
حرفه یي و تقبل صادرات ریسک حضور آنها در تجارت خارجي را کاهش داده و باعث افزایش توان رقابتي این صنایع 

در امر صادرات شوند.
اگر تاسیس و فعالیت تخصصی چنین شرکت هایی در صنعت فرش ماشینی رونق بگیرد شاهد تحول بزرگی در صادرات 
خواهیم بود. اما موانعی هم در این راه وجود دارد که مهمترین آنها عدم اعتماد متقابل است. همان مساله ای که موجب 
شده در سالهای گذشته تولیدکنندگان فرش ماشینی حتی حوزه توزیع داخلی فرش را نیز خود در دست بگیرند و صنف 
توزیع کننده را به کنار بزنند. اینکه در حوزه صادرات واقعا شرکت های تولیدکننده تن به چنین همکاری هایی می دهند 

یا نه و یا اینکه در چه شرایطی می توان این اعتماد را به وجود آورد را در مقاالت تکمیلی بعدی بررسی خواهیم کرد. 

نقش شرکت های توسعه صادارت
 در افزایش صادرات فرش ماشینی
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ویژه نامه هشتمین نمایشگاه فرش ماشینی و موکت تهران

◄لطفا کمی در مورد شرکت زتما توضیح ارائه فرمایید؟
شرکت زتما از قدیمی ترین ارائه کنندگان تکنولوژی و سازنده ماشین 
آالت مرتبط با صنعت نساجی علی الخصوص تکمیل می باشد و با 
قدمتی در حدود 160 سال به نوعی از ابداع کنندگان تکنولوژی تراش  
و تکمیل در جهان به شمار میرود. برای اولین بار آقای ارنست ِگِسنر  
در سال 1۸50 و متعاقب آن آقای ساموئل فولن وایدر  در سال 1۸۸0 
تکمیل  آالت  ماشین  ساخت  و  ابداع  به  اقدام  سوییس  و  آلمان  در 

وسواس فراوان بر اساس اصول طراحی تکنولوژی های منحصربفرد 
شرکت ِزتما در واحد تولیدی این شرکت گرد هم می آیند تا ماشینی 
بسیار قوی، کم مصرف، با کیفیت و در عین حال ماشینی که کارکردن 

با آن بسیار راحت باشد را تقدیم مشتریان کند.

◄در مورد ماشین آالت تولیدی شرکت ِزتما توضیحاتی 
ارائه فرمایید.

ماشین آالت تولیدی شرکت ِزتما شامل دو بخش می باشد:
الف- ماشین آالت تکمیل فرش، موکت و منسوجات فنی

ب- ماشین آالت تکمیل انواع پارچه و پتو
بطورکلی کلیه ماشین آالت تولیدی شرکت پس از گذراندن مراحل 
پیچیده در واحد تحقیق و توسعه شرکت نمونه سازی شده و پس از 
میگردند  معرفی  بازار  به  عمومی  عرضه  جهت  فنی  تاییدیه  دریافت 
در  نوآوری  و  رسانی  بروز  شاهد  سال   4 الی   3 هر  شما  بطوریکه 

تکنولوژی های ارائه شده توسط شرکت زتما می باشید.

◄از آنجا که این ویژه نامه مختص نمایشگاه فرش می 
ماشین  پیرامون  مفصلی  توضیح  است  خواهشمند  باشد 

آالت تکمیل فرش و کفپوش ارائه فرمایید:

در زمینه ماشین آالت تکمیل فرش ماشینی، موکت تافتینگ و موکت 
بسیار  تعداد  که  ایم  نموده  عرضه  بازار  به  ماشین  چندین  ما  نمدی 
زیادی از این ماشین آالت در ترکیه، آلمان، انگلستان و بلژیک نصب 

شده و در حال کار می باشند، که این ماشین آالت عبارتند از: 
الف- ماشین تراش )شییِرینگ(:

ِزتما  شرکت  توسط  شده  ارائه  تراش  ماشین  که  میگویم  جرات  به   
بهترین و قوی ترین ماشین ساخته شده چه از لحاظ فنآوری و چه 
از بعد ساخت برای تراش سطح کفپوش می باشد. امروزه با توجه به 
ورود ماشین آالت بافندگی با تراکم بسیار باال و متعاقبا تولید فرشهای 
بسیار با کیفیت و متراکم لزوم استفاده از ماشین تراش بسیار قوی و 
پیشرفته به منظور دستیابی به حداکثر یکنواختی سطح و کیفیت باالی 
کنترلی  است. سیستمهای  پذیر  نا  اجتناب  امری  تکمیل خاب فرش 
ماشین مجهز به پیشرفته ترین ادوات و تجهیزات حفاظتی از دستگاه 
و فرش است، در ضمن ترکیب قطور ترین سیلندر تراش دنیا به همراه 
سرعت بسیار باال، کیفیت تراش را تضمین میکند در نتیجه عالوه بر 
دستیابی به کیفیت باال و سطحی یکنواخت دیگر نیازی به تعدد کلگی  
تراش در خط تکمیل نمی باشد و قادر خواهید بود بهترین نتیجه را با 
کمترین تعداد کلگی داشته باشید که این امر عالوه بر کاهش قابل 
مالحظه مصرف انرژی، کاهش قطعات یدکی و کاهش نیروی کار را 

در پی خواهد داشت.
عالوه بر این سیلندر دارای سیستمهای خنک کننده اتوماتیک جهت 
جلوگیری از داغ شدن مارپیچ ها نیز می باشد. سیستم مکش منحصر 
بفرد و فوق العاده قوی این ماشین سطحی تمیز و عاری از هرگونه پرز 
پس از بار برداری را ضمانت میکند. برسهای متقاطع نیز وظیفه عمود 
نگه داشتن نخهای خاب فرش را جهت رسیدن به حداکثر یکنواختی 
و  برسها  تمامی  اصلی،  سیلندر  شامل  ماشین  بخشهای  تمامی  دارد. 
چند  در عرض  راحتی  به  که  بوده  اینورتور  به  مجهز  سیستم مکش 
ثانیه قابلیت اجرای فرمان جدید را دارند. به لطف نصب میز کارهای 
مختلف روی ماشین شما قادر خواهید بود که سطح تمامی انواع فرش 
با تراکمهای مختلف را روی ماشین بدون وقفه با برنامه ای که از قبل 
کنترل  که مستحضرید  همانطور  دهید.  تراش  را  اید  داده  ماشین  به 
الزم  تراش  بازدهی  حداکثر  به  دستیابی  منظور  به  فرش  کشیدگی 
دائما  بدین منظور حسگرهای وزنی نصب شده روی ماشین  بوده و 
کشیدگی فرش را رصد کرده تا همیشه فرش با کشیدگی یکسان وارد 

ماشین شده و یا به ماشین بعدی منتقل شوند )شکل 1(.

ب- ماشین تمیز کننده فرش:
این ماشین گزینه ای الزامی جهت رسیدن به حداکثر کیفیت خصوصًا 
برای فرشهای متراکم و با کیفیت باالست. توسط ماشین تمیز کننده 
تمامی  بود  خواهید  قادر  شما  عالی،  کنندگی  تمیز  راندمان  با  فرش 
از  و فرشی عاری  آوری کرده  از روی فرش جمع  را  پرزهای فرش 
ماشین  این  به مشتری تحویل دهید.  را  زائد  یا نخهای  پرز  هرگونه 
تمامی پرزها را از زیر به روی فرش آورده و همه آنها را جمع آوری 
میکند همچنین پرزهایی که بعداً توسط مشتری در منزل هنگام جارو 
کردن از فرش بیرون می آید نیز با این ماشین قابل زدودن بوده تا 
شما با خیالی راحت و مطمئن به پشتوانه این ماشین به تبلیغات جهت 
سیستم  دارای  ماشین  این  ضمن  در  بپردازید.  خود  فرش  بازاریابی 
نیازی  و  شده  تعبیه  ماشین  در  که  است  خودکار  قوی  بسیار  مکش 
به سیستم جمع آوری مرکزی ندارد در نتیجه این ماشین می تواند 
کنار  در  تکمیل،  از خط  جزیی  عنوان  به  )آن-الین(  برخط  بصورت 
خط تکمیل و یا به صورت ماشینی مجزا در هر کارخانه تولید فرش 
ماشینی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین این ماشین طوری طراحی 

تکمیلی با کیفیت متفاوت و ویژه،
نیاز اساسی فرشهای جدید و ظریف با 

تراکم باال

گفت و گو با آقای کارستن هاینز 
مدیر ارشد فروش در شرکت زتما فولن وایِدر  آلمان-سوئیس

از آن به  نمودند. شرکت زتما فولن وایدر )که از این به بعد اختصاراً 
ِزتما یا ِستما یاد خواهد شد( دارای دو بخش در کشورهای آلمان و 
سوییس می باشد. واحد اصلی تولیدات شرکت در آلمان و واحد توسعه 
از واحدهای تولیدی در  از فروش و بخشی  تکنولوژی، خدمات پس 
سوییس واقع شده است. کلیه تجهیزات مورد استفاده در ماشین آالت 
شامل کلیه تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی مورد استفاده در ماشین 
آالت تولیدی شرکت، 100درصد ساخت آلمان می باشد که با دقت و 

X-TRACT شکل ۲ – ماشین تمیزکننده سطح فرش ماشینی

X-PLORE شکل 1 – ماشین تراش خاب فرش ماشینی
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شده که کوچکترین آسیبی به تثبیت حرارتی نخها وارد نسازد و حالت 
این ماشین توسط چهار  سرنخها حفظ گردد. مراحل تمیز کاری در 
میگردد.  انجام  دارند  خاصی  وظیفه  هرکدام  که  کاری  تمیز  کلگی 
شایان ذکر است که به منظور افزایش راندمان تمیزکاری بر روی هر 
کلگی یک سیستم مکش بسیار قوی به صورت جداگانه نصب شده 
که بالفاصله پس از تمیز کردن پرزها همان جا و در همان موقعیت 

از روی فرش زدوده میگردند )شکل ۲(.

ج- ماشین براق کننده:
این ماشین دو وظیفه مهم بر عهده دارد. اول جهت دادن به خاب 
فرش و دوم براق کردن سطح فرش. شدت براقیت و میزان جهت 
به خاب قابل کنترل و برنامه ریزی است. در ضمن به خاطر عملیات 

خاصی که روی فرش انجام میگرد شما سطحی لطیف تر از قبل را 
شاهد خواهید بود )شکل 3(.

با  درارتباط  کوتاهی  بسیار  توضیح  است  ◄خواهشمند 
سایر ماشین آالت این شرکت ارائه فرمایید؟

مکانیکی  تکمیل  آالت  ماشین  دارند  اذعان  همگان  که  همانطور 
تکمیل  ماشین  بهترین  و  ترین  پیشرفته  ترین،  قوی  ِزتما  شرکت 
ساخته شده در بازار هستند که از سالیان دور در بین صنعتگران ایرانی 
شناخته شده می باشند. در حال حاضر قوی تری رقیب شرکت ِزتما 
ماشین آالت قدیمی خود این شرکت هستند که پس از گذشت سالیان 
با ماشین جدید  بدون نقص کار کرده و جایگزینی  متوالی همچنان 
با مشکل مواجه میکند. ما برای تمامی محصوالت ماشین آالت  را 
مختص آن صنعت را طراحی و ابداع کرده ایم، بطوریکه ماشین آالت 
ما در تمامی صنایع از جمله پتو، حوله، پرده، مخمل، جین و ...... در 

حال کار می باشند.

بطورکلی تکمیل فیزیکی و مکانیکی منسوجات از 5 اصل زیر پیروی 
میکنند:

1- تراش       ۲- خار زنی     3- برس زنی     4- سمباده زنی 
5- براق کننده      6- تمیزکننده

این  از  کدام  هر  فرآیند  شرایط  به  توجه  با  میتوان  که  است  مسلم 
عملیاتها را به تنهایی یا ترکیبی از آنها را بر روی ماشین استفاده کرد. 
مانند ترکیب 6 غلتک برس زنی با 6 غلتک سمباده زنی یا ترکیب 
1۲ غلتک خارزنی با 1۲ غلتک سمباده زنی و غیره که باعث ایجاد 
میشود.  پارچه  روی  بر  مختلف  های  افکت  و  متفاوت  دستهای  زیر 

)شکل 4(

نکته پایانی.
اینها توضیح بسیار کلی و اجمالی در ارتباط با ماشین آالت تکمیل 
فرش، کفپوش، پتو، منسوجات و ... بود که امیدوارم برای خوانندگان 

این خبرنامه مفید واقع شود.
به  تکمیلی  اطالعات  دریافت  به  تمایل  در صورت  است  خواهشمند 
غرفه ما در سالن 3۸A )شماره ۲4( نمایشگاه نساجی تهران تشریف 

بیاورید.

X-TREME شکل 4 – ماشین برس زنی منسوجات▼

X-CEED شکل 3 – ماشین براق کننده سطح فرش ماشینی▼

آران و بیدگل، قطب تولید فرش 
ماشینی کشور

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت آران و بیدگل اصفهان گفت: 
آران و بیدگل قطب تولید فرش ماشینی در کشور است.

حسین حاجی زاده اظهار کرد: متوسطه تولید فرش ماشینی در 
آران و بیدگل ساالنه 45 میلیون متر مربع است که این تولید 
نشان دهنده 50 درصد از تولید فرش ماشینی کشور است. هم 
اکنون 700 شرکت تولیدی در آران و بیدگل فعال است که 500 

واحد آن فقط به تولید فرش ماشینی مرغوب می پردازند.

وی خاطرنشان کرد: فرش های ماشینی آران و بیدگل در رنگ ها 
و نقش های مختلف با کیفیت های متفاوت از 440 شانه تا 1۲00 

شانه بافته و در بازار عرضه می شود.

با اشاره به  آران و بیدگل  اداره صنعت،معدن و تجارت   رییس 
اینکه هم اکنون بیش از 30 درصد از منسوجات آران و بیدگل به 
کشورهای دیگر صادر می شود، افزود: در صورت برداشته شدن 

موانع تولید این میزان تا 50 درصد قابلیت افزایش دارد.

وی، کمبود مواد اولیه، نبود بازار مناسب فروش و موانع صادراتی 
را مهمترین موانع تولید و عرضه بیشتر فرش آران و بیدگل بیان 
کرد و گفت: امیدواریم با اجرایی شدن سند برجام این مشکالت 

کمتر شود.

حاجی زاده در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون سه شهرک فعال 
هزار   15 از  بیش  افزود:  است،  فعال  بیدگل  و  آران  در  صنعتی 
کارگر و کارفرما در این شهرک ها اشتغال به کار دارند و به همین 

دلیل آمار بیکاری در آران و بیدگل از آمار استانی کمتر است.

رشد 21 درصدی صادرات غیرنفتی 
در 4 ماهه اول امسال

به  باید  آزاد  مناطق  اینکه  ببان  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
از  گفت:  تبدیل شوند،  و صادرات  تولید  در عرصه  فعال  پایگاهی 
مسئوالن منطقه آزاد ارس می خواهیم که در راستای توسعه تولید 

و صادرات گام های بزرگی بردارند.

به گزارش ایسنا، محمد نعمت زاده در شورای عالی اقتصاد مقاومتی 
اقتصاد  ستاد  گیری های  جهت  خوشبختانه  اینکه  بیان  با  استان 
از رکود بوده  ابتدای سال جاری به نفع تولید و خروج  از  مقاومتی 
است، اظهار کرد: در سه ماهه اول سال جاری با رشد 4.۲ درصدی 
در بخش صنعت روبرو بوده ایم که امیدواریم تا پایان سال این عدد 

به پنج درصد رشد برسد.

در  صنعت  بخش  ماموریت های  از  یکی  را  صادرات  توسعه  وی 
تولیدکنندگان  طرف  از  افزود:  و  دانست  مقاومتی  اقتصاد  تحقق 
متعهد شدیم که در سال جاری 10 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی را 
افزایش دهیم که در چهارماهه سال جاری شاهد رشد ۲1 درصدی 

صادرات غیرنفتی بوده ایم.
نعمت زاده با اشاره به اینکه از ابتدای سال حدود 100 طرح نیمه 
تمام استان آذربایجان شرقی با اعتباری بالغ بر 340 میلیارد تومان 
تکمیل شده است، اظهار کرد: در کل کشور نیز حدود ۲300 طرح 
نیمه تمام با اعتباری بالغ بر 1۲ هزار میلیاردتومان و اشتغال زایی 

برای 30 هزار نفر تکمیل شده است.

زنی  کلنگ  زنوز  در  الیاف شیشه  تولیدی  پروژه  امروز  افزود:  وی 
بر 300  بالغ  با سرمایه گذاری  آینده  ماه  تا 30  امیدواریم  شد که 
میلیاردتومان به اتمام برسد. همچنین امروز دو شهرک صنعتی در 

اسکو و جوار شهرک شهید سلیمی کلنگ زنی کردیم.
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ویژه نامه هشتمین نمایشگاه فرش ماشینی و موکت تهران

گفتگو با آقای حمید زارعی - طراحی فرش زارعی - بخش اول

سئوال 1 : وضعیت طراحی فرش در ایران را چگونه می بینید؟
بهتر است این سوال را در دو بخش جداگانه بررسی کنیم تا بتوانیم جواب بهتری برای آن بیان کنیم : 

بخش 1 : طراحی تخصصی
خوشبختانه هنرمندان جوان بسیاری درعرصه طراحی فرش ایرانی پدید آمده اند. اما به نظر بنده کافی 
نیست و در واقع تعداد هنرمندانی که حرفه ای و تخصصی کار میکنند اندک است. هر هنری الفبای 
اولیه خود را دارد و اصوال پس از فراگیری آن باید به نوآوری و ایجاد سبک شخصی دست زد. طراحی 
فرش، چه ماشینی  و چه دستبافت هم از این قاعده مستثنی نیست و اگر غیر از این باشد مانند بسیاری 
از طرحها  و نقشه های بی هویتی که  شاهد آن هستیم  خصوصا در فرش ماشینی، اصالت از دست 
رفته و از یک سری گل و برگ که فقط شبیه سازی شده فرش را تا حدودی به بیننده القا می کنند 
باقی می ماند که اثری نازل و غیر حرفه ایست. گاها اشخاصی که اطالعات ناچیزی از طراحی داشته 
شروع به طراحی میکنند و از  گل و برگ و عناصر طراحی در فرش استفاده ناشیانه کرده و به اسم 
طراح، نقشه خود را وارد بازار کار میکند. نتیجه این نوع سبک کار، دقیقا رویدادی هست که شاهد آن 
هستیم. طرح های شبیه به هم حتی در جزئیات ) به دلیل کپی از کارهای قبلی و استفاده از آرشیو 
گل مشابه( و نداشتن اصالت و نوآوری حرفه ای که درخور فرش ایرانی ست و بردن بازار به سمت 
کپی کاری و ایجاد مدل های شبیه به هم و بی هویت. راه حل های زیادی برای این معضل پیشنهاد 
می شود. مانند ایجاد آکادمی های تخصصی و آموزش صحیح طراحی  توسط اساتید مجرب ) فارغ 
التحصیالن رشته  های طراحی فرش تا حدودی کمک شایانی به این هنر اصیل  نمودند البته با کسب 
تجربه  در بازار کار و  تالش شخصی؛ اما کافی نیست و در  جهت حرفه ای شدن باید تالش بیشتر 
کنند و تجربه ی زیادتری کسب نمایند(. تالش طراحان در جهت نوآوری و ایده پردازی های خالقانه 

و ریشه دار، ایجاد برند توسط هر طراح و داشتن سبک شخصی، ایجاد جلسات  طراحی تخصصی بین 
طراحان و به اشتراک گذاری ایده ها و نظرها و پیشنهادهای سازنده طراحان با یکدیگر، راهکارهای 

سازنده ای هستند که باید مورد عنایت همه طراحان فرش قرار گیرند.

بخش 2:  صرفه اقتصادی برای طراحان فرش ماشینی
اقتصاد نقش بسزایی در رشد و بالندگی هر کشور، جامعه و فرد دارد. اما اقتصاد سالم و بادوام.

طراحان بسیاری از وضع اقتصادیشان راضی نیستند و بسیاری از مشکالت خود را حاکی از بدحسابی ها 
از سوی شرکت ها و عدم تعهد شرکت ها به قرارداد شفاهی و کتبی بین  طراح و تولید کننده و مواردی 
از این قبیل می دانند. البته قطعا مواردی که که طراح به تعهد خود عمل نکرده نیز وجود دارد اما مسئله 
مهم تر این است که طراحان فرش نباید دغدغه ای به جز ایده پردازی و  ارائه ی طرح های  خالقانه 
و نو و حرفه ای داشته باشد. به دلیل اینکه هنر در کمال آرامش شکوفا میشود، به عبارتی اگر مسائل 
مالی و نگرانی بابت دریافت هزینه  نقشه ها ذهن طراح را درگیر نماید به طبع از نوآوری های خالقانه 
هم خبری نخواهد بود و یا حداقل افرادیکه حساستر و ضعیف تر هستند از این هنر دلسرد خواهند شد.

سئوال 2: به نظر شما معضل کپی شدن طرح های فرش در کشور چگونه حل می 
شود؟

متاسفانه قانون کپی رایت در کشور ما آنطور که باید در همه بخش های صنعتی و تجاری و فرهنگی و 
هنری رعایت نمی شود و مهمترین دالیل آن نهادینه نبودن فرهنگ کپی رایت و آگاهی نداشتن افراد 
از عواقب کپی و عدم رسیدگی و مجازات سریع و دقیق این قانون است. خوشبختانه در زمینه ثبت و 
ساماندهی وضعیت نقشه فرش ماشینی اقدامات سازنده ای انجام شده است. از جمه "تشکیل کانون 
طراحان اورجینال کار فرش ایران" که شروع این اقدام توسط آقای سید محمد سبطینی و حمایت های 

بی دریغ پدر ایشان که از اساتید ارزنده طراحی فرش ایران می باشند، بوده است. استاد کریم پور از 
اساتید بنام فرش کاشان و کشور می باشند که از حمایت های ایشان نیز بهره گرفتیم. طی جلسات 
زیادی که بین طراحان اورجینال کار کشور برگزار شد ثبت سامانه تشخیص اصالت طرح )ستان( توسط 
اقدام عملی مهم در  این  اکثریت طراحان به تصویب رسید.  با رای  مرکز تحقیقات فرش ماشینی و 
به حداقل رساندن و سپس ریشه کن کردن کپی کاری نقشه فرش، نقش بسزایی دارد. البته باید از 
فرهنگ سازی و بیان هر چه دقیقتر این مسئله )کپی نقشه( به دوستان تولیدکننده و طراح غافل نبود 
چراکه ممکن است خیلی از دوستان به روند قبلی خود ادامه دهند و باید توجه داشت که کپی نقشه در 
دراز مدت هنر طراحی و تولید فرش را دچار فرسایش خواهد کرد و در نهایت سود دهی به دلیل تنوع 
پایین طرح ها و نقشه های مشابه، پایین خواهد آمد. در این بازار سنگین که خیلی از تولیدکنندگان به 
فکر صادرات هستند این معضل بیشتر خودنمایی خواهد کرد. از طرفی نارضایتی صاحب اثر در نقشه 
های کپی سود حاصله از آن فرش را دچار اشکال خواهد کرد و برای ما که ادعای مسلمان بودنمان 

گوش فلک را کر کرده این مسئله جای تامل فراوان دارد. 

و شکایت  پیگیری  امکان  و  است؟  مشکل حل شده  این  اثر  ثبت  با  آیا   :3 سئوال 
وجود دارد؟

بله ثبت اثر و پیگیری آن تا حدود زیادی به طراح و تولیدکننده کمک نموده تا کمتر شاهد کپی نقشه 
باشند و در مواقع لزوم اقدام عملی و پیگیری انجام شود. اما مشکالت زیادی در زمینه ثبت کشوری 
وجود دارد از جمله ثبت غیرتخصصی نقشه فرش و زمان زیادی که برای ثبت یک نقشه سپری می 
شود و مردود شدن طرح ها بدون دلیل حرفه ای و بدنبال آن پیگیری های زمان بر و طاقت فرسا 
که ثبت نقشه را برای همه طراحان و تولیدکنندگان دشوار ساخته است. همانطور که در پاسخ سئوالی 
قبلی عرض کردم طراحان اورجینال کار فرش ماشینی کشور طی جلسات مکرر و طوالنی  با کمک 
مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد کاشان )مجری طرح( سایت ستان ) سامانه تشخیص اصالت 
نقشه( به عنوان مرکز ثبت حرفه ای نقشه فرش ماشینی در ایران معرفی نمودند که خوشبختانه تحت 
حمایت های مادی و معنوی دوستان طراح و تولیدکننده قرار گرفت. در این سایت تمامی نقشه ها 
بصورت حرفه ای بررسی خواهد شد و توسط هفت داور بصورت تخصصی داوری شده و با صرف زمان 
کمتر از 3 الی 4 روز نتیجه اعالم خواهد شد. جناب آقای سید محمد سبطینی  متنی را درباره  اهداف 

این سامانه منتشر کردند که عینا نقل میگردد: 

بسته ای حمایتی و فرهنگی ، هنری ، تجاری ، جهت کلیه طراحان و تولید کنندگان 
عزیز .

هدف از ایجاد سامانه به طور کلی عبارتست از:
1-  ارتباط صحیح و به روز تولید کنندگان و طراحان صاحب اثر بدون هر گونه حاشیه و یا موارد شبهه 

دار در مورد طرح ) ایجاد ارتباط سریع به شخص اصلی و واقعی هنر طراحی شده ( 
۲- بازدید از کل اثرات طراحی شده هنرمندان در یکجا و به صورت سریع و حتی مقایسه آنها با یکدیگر 

و تشخیص و انتخاب  درست طرح و تولید بهترینها 
3- اطمینان از اینکه طرح های بارگذاری شده بر روی این سامانه دارای اصالت بوده و از کانالهای 
مختلف داوری عبور و دارای شناسنامه اورجینال و کارت هولوگرام از سوی مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد کاشان بوده و خدای ناکرده در صورت موارد اختالف و ... مسند و مرجعی برای داوری و 

پیگیری برای طراح و تولیدکننده وجود دارد. 
با ورود تکنولوژی جدید و به روز در صنعت نساجی و به خصوص در بخش تولید فرش ماشینی، هر دو 
طرف طراح و تولیدکننده می بایست به جنبه های مختلف این هنر و این صنعت توجه نموده و همگام 
و همراه یکدیگر و هر یک آینده شغلی خود را در گرو دیگری ببیند. لذا این سامانه به عنوان یک مرجع 
بزرگ و به روز خواهد توانست سود مادی و معنوی هر دو طرف را به یک شکل مد نظر قرار داده تا 

هر کدام به پشتوانه دیگری به فعالیت پرداخته و باری را از دوش یکدیگر بردارند. 
طراحان به حمایت تولیدکنندگان بسیار نیازمندند و شکی نیست که تولیدکنندگان هم به یاری و مدد 

طراحان دلگرم خواهند بود. 
لذا از همه شما بزرگواران درخواست داریم به دور از حاشیه و به دور از بحث های پراکنده و دلسرد 
کننده حمایت خود را از این سامانه اعالم دارید. مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسالمی 
کاشان و نمایندگان طراحان به شما اطمینان میدهند که هیچ چیز به جز فرهنگ سازی اصولی و فنی و 
حرفه ای در پس این سامانه وجود نداشته و نخواهد داشت و اصوال زمانی که این فرهنگ در سرچشمه 
و مرکز اصلی تغذیه تولید فرش ماشینی )یعنی طرح خوب( جا افتاده و ساماندهی گردد، هنر طراحی 
و صنعت نساجی دو یار همراه و همگام خواهند توانست هر مانعی را به شیوه ای اصولی و حرفه ای 

بردارند و جامعه ای عاری از هر گونه تنش را برای یکدیگر به ارمغان آورند. 
از همه شما عزیزان طراح و تولید کننده ای که قصد دارید این نهال را آبیاری و در سایه برکات آن 

بهرمند گردید خواهشمند است اعالم موافقت خود را اعالم دارید. 

نمایندگان فعلی طراحان : 
استاد سید علی سبطینی / استاد امیر کریم پور  / استاد حسین گندمی  / سرکار خانوم الیاسی  / جناب 

آقای حمید زارعی  / جناب آقای محمد اردهالی / سید محمد سبطینی

◄ بخش دوم این مصاحبه را می توانید در خبرنامه روز دوم نمایشگاه مطالعه فرمائید. 

                    طراحان با "ستان" به جنگ کپی کاران میروند
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ویژه نامه هشتمین نمایشگاه فرش ماشینی و موکت تهران
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