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9 th International Flooring, Machinemade Carpet and Related Industrial exhibition

چاپ دیجیتال انواع کفپوش
Digital Carpet printing 

دوباره فرش ماشینی ، 
دوباره طرح و نقش و 

ذوق، دوباره اتحاد

ــار  ــینی یکب ــرش ماش ــت ف ــاالن صنع فع
خــود  همیشــگی  میعــادگاه  در  دیگــر 
یعنــی محــل نمایشــگاه هــای بیــن المللــی 
تهــران گــرد هــم مــی آیند تــا کلکســیونی 
از بهتریــن فــرش هــا و نقــش هــای ایرانــی 

ــر بکشــند. ــه تصوی را ب

ــران  ــرش ماشــینی ای ــد ف صنعــت قدرتمن
کــه در ســالهای اخیــر همواره رو بــه صعود 
و پیشــرفت حرکــت کــرده اســت ایــن بــار 
در برحــه زمانــی حساســی قــرار دارد. آغــاز 
دوره جدیــد ریاســت جمهــوری و انتخــاب 
ــد  ــا و امی ــم ه ــت ، بی ــد دول ــه جدی کابین
ــت از  ــادرات و حمای ــعه ص ــرای توس ــا ب ه
ــازار و  ــود در ب ــای موج ــش ه ــد، تن تولی
ــی  ــرایط کنون ــت ش ــده اس ــب ش ... موج
تولیدکننــدگان فــرش ماشــینی  بــرای 
و موکــت کشــور حســاس تــر باشــد.

ــا  ــر تنه ــالهای اخی ــینی در س ــرش ماش ف
ــه  ــد نپرداخت ــش تولی ــعه و افزای ــه توس ب
بلکــه از جهــات مختلــف بــه پیشــرفت هــا 
ــت  ــیده اس ــادی رس ــای زی ــت ه و خالقی
ــادی  ــای زی ــه ه ــا و مجموع ــرکت ه و ش
ــد  ــای جدی ــده ه ــرای ای ــه و اج ــه ارائ ب
ــرش  ــق ف ــد. رون ــه ان ــه پرداخت و خالقان
ــات  ــر توجه ــای اخی ــال ه ــینی در س ماش
ایــن صنعــت معطــوف  بــه  را  زیــادی 
ســاخته تــا بــه حــدی کــه مســئولین نیــز 
دیگــر از فــرش ماشــینی در ســخنان و 
اظهــار نظرهــای خــود غافــل نمــی شــوند 
ــرش  ــده بهت ــوب آن و آین ــرایط خ و از ش
ــئوالن  ــه مس ــن توج ــد. ای ــی کن ــاد م ی
دولتــی و کشــوری بــه صنعــت فــرش 
ماشــینی در واقــع نتیجــه اتحــاد، همــکاری 
و تــالش روز افــزون فعــاالن ایــن بخــش از 
ــن  ــا کمتری ــه ب ــت نســاجی اســت ک صنع
راه  دولتــی  هــای  حمایــت  و  انتظــار 
ــت. ــرده اس ــه ک ــالش را پیش ــوآوری و ت ن

یکــی دیگــر از نشــانه هــای پیشــرفت روز 
افــزون ایــن بخــش از صنعــت افتتــاح 
در  ماشــینی  فــرش  تولیــد  واحدهــای 
جملــه  از  کشــور  مختلــف  شــهرهای 
کرمانشــاه، آذربایجــان و ... اســت کــه برای 
تامیــن بازارهــای منطقــه ای و محلــی و در 
ــس از  ــی پ ــادرات یک ــدی ص ــه بع مرحل
ــوند.  ــی ش ــاح م ــیس و افتت ــری تاس دیگ

ــه  ــینی ب ــرش ماش ــت ف ــا صنع ــا قطع ام
ماننــد ســایر بخــش هــای تولیــدی و 
اقتصــادی  درون  در  کشــور  صنعتــی 
ــه  ــور ب ــد و مجب ــی کش ــس م ــار نف بیم
مــی  آن  مســموم  فضــای  استنشــاق 
نیــز  ماشــینی  فــرش  بنابرایــن  باشــد 
زیــادی  معضــالت  و  مشــکالت  بــه 
بزرگــی  بســیار  مانــع  کــه  مبتالســت 
ــت. ــرواز اس ــر و پ ــد ت ــش بلن ــرای جه ب

فــرش ماشــینی بــا همــه پتانســیل هایــش 
و همــه ذوق و شــوق تولیدکنندگانــش 
ــد از  ــر نتوان ــعه ، اگ ــرفت و توس ــه پیش ب
ــار روز  ــد دچ ــور کن ــع عب ــن موان ــد ای س
ــی از  ــود. یک ــی ش ــا زدن م ــی و درج مرگ
مهمتریــن موانــع پیشــرفت فرش ماشــینی 
محدودیــت در صــادرات و بازارهــای جدیــد 
بیــن المللی اســت. قطعــا ورود بــه بازارهای 
جهانــی و توســعه مناســب صــادرات فــرش 
ماشــینی بــه خــارج از ایــران موجــب 
ارز آوری و تزریــق منابــع مالــی بســیار 
ــرش ماشــینی  ــه صنعــت ف ــه بدن خــوب ب
مــی شــود کــه جهشــی بــی ســابقه 
زد. خواهــد  رقــم  صنعــت  ایــن  در  را 

ــه هرحــال امیدواریــم نمایشــگاه امســال  ب
ایــن  فعــاالن  انتظــارات  بتوانــد  نیــز 
صنعــت را بــه خوبــی بــرآورده کنــد.
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سئول هم آفتابی شد

تبلیغ خود با تخریب دیگری

نقدینگــی داشــته باشــند دولــت موظــف اســت ســریعا بــه ایــن مســئله 
ــی  ــد بحــث نقدینگــی در بخــش صــادرات خیل ــد. میدانی رســیدگی کن
ــت هــم  ــروز دول ــاز ام ــد باشــدو نی ــدگان می توان کمــک حــال تولیدکنن
بــه افزایــش صــادرات اســت. درواقــع ایــن نــرخ فقــط درمــورد صــادرات 

ــرای داخــل جوابگــوی نیــاز تولیــدی هــا نیســت.  پاســخگو اســت و ب

ــی  ــاد مقاومت ــت های اقتص ــوب سیاس ــت در چارچ ــه دول ــه ای ک برنام
ــرای  ــن مســائل را نیــز توجــه داشــته باشــد. ب اعــالم کــرده بایســتی ای
ــاب  ــه ی ــامانه بهین ــه در س ــت ک ــن اس ــده ای ــنهاد بن ــدم اول پیش ق
ــن  ــق تأمی ــود را از آن طری ــردش خ ــرمایه در گ ــرده و س ــام ک ــت ن ثب
ــازار  ــم در ب ــرش ه ــدگان ف ــه تولیدکنن ــت ک ــن جه ــب از ای ــد. خ کنن
داخــل می تواننــد بــه بحــث اشــتغال و تولیــد کمــک کننــد هــم 
در بــازار خــارج همانگونــه کــه گفتــم بــه بحــث صــادرات کمــک 
ــزان صــورت  ــن عزی ــه ای ــس در نتیجــه اعطــای تســهیالت ب ــد پ میکنن
ــر  ــا دکت ــد ب ــم می توانن ــود را ه ــی خ ــت. مشــکالت گمرک ــد گرف خواه
ــد. ــد مطــرح کنن ــرک دارن ــابقه حضــور در گم ــال س ــه قب ــیان ک کرباس

افتتاح نهمین گردهمایی باشکوه فرش ماشینی 

نهیمیــن دوره نمایشــگاه فــرش ماشــینی بــا حضــور 
ــی  ــل دائم ــی در مح ــی و خارج ــرکت داخل ــش از 120 ش بی
ــئولین  ــور مس ــا حض ــران ب ــی ته ــگاه های بین الملل نمایش
دولتــی و مجریــان برگزارکننــده و همچنیــن روئســای 
اصنــاف و اتحادیــه  رأس ســاعت 11 روز دوشــنبه 13 شــهریور  

ــد.  ــاح گردی افتت

ــت  ــرف وزارت صم ــه از ط ــی ک ــای یزدان ــان آق ــن می در ای
ــا  ــه ه ــد از غرف ــه بازدی ــد ب ــر بودن ــاح حاض ــرای افتت ب
پرداختنــد و ضمــن شــنیدن درد دل هــا و پیشــنهادات 
تولیــد کننــدگان و غرفــه گــذاران بــه ســواالت مطروحــه از 

ــد. ــخ دادن ــز پاس ــگاران نی ــب خبرن جان

ــار  ــود اظه ــخنان خ ــای س ــش ه ــن بخ ــان در مهمتری ایش
ــت  ــای صنع ــی بخش ه ــرای تمام ــریعتمداری ب ــای ش ــت: » آق داش
برنامــه خــاص و ویــژه ای ارائــه کــرده انــد و بــا کمــک خــود 
ــن  ــد کــرد کــه ای ــالش خواهن ــه چهارســاله ت تولیدکننده هــا در برنام
ــتغال زا  ــع اش ــرای صنای ــا ب ــد. مخصوص ــل کنن ــائل را ح ــع و مس موان
همچــون فــرش و نســاجی نیــز برنامــه بــه خصوصــی تــدارک دیده انــد. 
یکــی از مشــکالت عزیــزان تولیدکننــده فــرش همانگونــه که خودشــان 
نیــز عنــوان کردنــد بحــث نقدینگی اســت. درواقع ایــن بحــث را از زبان 
خودشــان همیــن چنــد دقیقــه پیــش متوجــه شــدم. انهــا خودشــان 
حتــی حاضــر هســتند بــا همیــن نــرخ بهــره بانکــی حــال حاضــر نیــز 
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ماشین آالت مجذوب کننده 
بروکنر در سالن 38B نمایشگاه

شــرکت بروکنــر بــه عنــوان یــک شــرکت پیشــرو در 
جهــان  در  نســاجی  ماشــین آالت  ســاختن  صنعــت 
ــرژی  ــرف ان ــش مص ــر کاه ــه ب ــا تکی ــت و ب ــرح اس مط
در  صــد  ماشــین آالت  و  دســتگاه ها  در  بهــره وری  و 
ــد.  ــه می ده ــازار ارائ ــه ب ــود را ب ــان خ ــاخت آلم ــد س ص

کمپانــی بروکنر از ســال 1949 در حال فعالیت اســت. خانم 
رجینــا بروکنــر  Regina Bruckner   در رأس یــک تیــم 
قدرتمنــد از مدیــران و کارشناســان ســاخت ماشــین آالت 
در بروکنــر ایــن شــر کــت قدرتمنــد را هدایــت می کننــد. 

ــوط  ــین آالت و خط ــیعی از ماش ــف وس ــرکت طی ــن ش ای
پوشــش دهی و تکمیــل منســوجات ســنتی و مرســوم 
منســوجات  تکنیکــی،  و  فنــی  منســوجات  نســاجی، 

کفپوش هــای  و  شیشــه  الیــاف  پارچه هــای  بی بافــت، 
نســاجی را ارائــه می دهــد. همانطــور کــه ذکــر شــد توجــه 
ــی  ــای اصل ــی از دغدغه ه ــواره یک ــرژی هم ــرف ان ــه مص ب
بــرای مشــتریان و خریــداران ماشــین آالت نســاجی در 
ــژه ای دارد.  ــر توجــه وی ــن ام ــه ای ــر ب ــه بروکن دنیاســت ک
ــت  ــه کیفی ــتیابی ب ــان دس ــا راه اطمین ــرکت تنه ــن ش ای
عالــی ماشــین آالت خــود را تولیــد آنهــا در آلمــان می دانــد. 

و  ســرویس  دهنــده  ارائــه  بخش هــای  دارای  بروکنــر 
ــا حــدی  ــه مشــتریان اســت ت مشــاوره بســیار قدرتمنــد ب
کــه می توانــد ماشــین آالت اختصاصــی بــا توجــه بــه نیــاز 
ــدازی  مشــتریان خــاص را طراحــی، تولیــد، نصــب و راه ان
ــه روز  ــت ب ــن خطــوط قابلی ــز ای ــده نی ــه در آین ــد ک نمای
رســانی گســترش و بهینــه ســازی تولیــد را دارا می باشــند. 
همچنیــن ایــن شــرکت امکانــات تســت و آزمایــش ماشــین 
آالت قبــل از کار را بــرای تولیدکننــدگان کوچکتــر فراهــم 
ــی  ــد اصل ــه تولی ــه پروس ــل از ورود ب ــا قب ــت ت آورده اس
بتواننــد در تأسیســات ایــن شــرکت در آلمــان نمونــه 
ــگاه های  ــد. آزمایش ــش کنن ــت و آزمای ــود را تس ــای خ ه
ــام  ــا تم ــت را دارد ت ــن قابلی ــان ای ــر در آلم ــز بروکن مجه
اطالعــات و دیتاهــای موجــود را بــرای هــر مشــتری آنالیــز 
کــرده و بهتریــن تنظیمــات را ارائــه دهــد. آنالیز هــا و 
ــق و  ــوژی و تحقی ــز تکنول ــتوانه مرک ــه پش ــه ب ــی ک نظرات

ــی دارد.    ــی خوب ــی و عمل ــتوانه علم ــر پش ــعه بروکن توس

ــک  ــه ی ــه مثاب ــین ب ــور و ماش ــاجی اپرات ــت نس در صنع
واحــد یکتــا هســتند بــه طــوری کــه می تواننــد در 
همــکاری بــا یکدیگــر باالتریــن بهــره وری و کیفیــت، 
انــرژی را فراهــم کننــد.  در کنــار کمتریــن مصــرف 

بروکنــر در کنــار ســاخت ماشــین آالت و ســخت افزارهــای 
ــر روی  ــب ب ــرای نص ــز ب ــی را نی ــرم افزارهای ــه ای، ن حرف
بــه منظــور حمایــت و همراهــی  ماشــین آالت خــود 
ــعه  ــین توس ــور و ماش ــر اپرات ــت ت ــل راح ــتر و تعام بیش
ــر و  ــق ت ــر، دقی ــت ت ــور را راح ــه کار اپرات ــت ک داده اس
ــک  ــزار ی ــرم اف ــن ن ــب ای ــد. قل ــده می کن ــازماندهی ش س
دیتــا بیــس بســیار قدرتمنــد اســت کــه بــر اســاس 
ــین آالت  ــرد ماش ــوه کارک ــرکت و نح ــه ش ــال ها تجرب س
ــف در  ــاجی مختل ــوالت نس ــا و محص ــا پارچه ه ــر ب بروکن
ــرار داده  ــزار ق ــرم اف ــن ن ســال های گذشــته در حافظــه ای
ــی  ــد تمام ــزار می توان ــرم اف ــن ن ــان ای شــده اســت. همزم
عوامــل کاهــش دهنــده تولیــد و بهــره وری و افزایــش 

ــد  ــایی کن ــی  و شناس ــرژی را بررس ــرف ان ــی مص احتمال
ــد.  ــه ده ــکار و پیشــنهاد را ارائ ــن راه ــور بهتری ــه اپرات و ب

ــی  یکــی دیگــر از ویژگی هــای ماشــین آالت نســاجی آلمان
کــه در ایــران نیــز زبانــزد اســت توانایــی آنهــا در کارکــرد 
ــد اســت. ماشــین آالت  ــاالی تولی ــد ب ــی و عمــر مفی طوالن
بروکنــر نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند. امــا بروکنــر 
ایــن عمــر طوالنــی را بــا قدیمــی شــدن دســتگاه ها 
هم معنــا نمــی دانــد و اعتقــاد دارد بــا تغییــر زمــان و تغییــر 
بازارهــا و نیازهــای مشــتریان و کارخانــه ماشــین آالت نیــاز 
بــه بــه روز رســانی و تغییــرات دارنــد کــه تیــم کارشناســان 
ــه  ــات را ارائ ــن خدم ــود ای ــتریان خ ــار مش ــر در کن بروکن
ــت و  ــازار و قیم ــتری و ب ــاز مش ــواره نی ــا هم ــد ت می دهن
ــد  ــه همیــن دلیــل همــواره خری ــه روز باشــد. ب کیفیــت ب
یــک خــط جدیــد پیشــنهاد خوبــی بــرای کارخانــه نیســت 
و تیــم کارشناســان بروکنــر می توانــد بــا توجــه بــه 
ــازاری بهتریــن  پارامترهــای موجــود در هــر زمــان و هــر ب
ــه میدهــد. ــه مشــتریان ارائ گزینــه و منطقی تریــن راه را ب
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بیست و سومین نمایشگاه بین المللی 
ماشین آالت، مواد اولیه، منسوجات 

خانگی، ماشین های گلدوزی و 
 محصوالت نساجی

فرشاد سلطانی

مختصری از سال گذشته
المللــی  بیــن  نمایشــگاه  دوره  دومیــن  و  بیســت  گذشــته  ســال 
ماشــین های  خانگــی،  منســوجات  اولیــه،  مــواد  آالت،  ماشــین 
گلــدوزی و محصــوالت نســاجی بــا حضــور مقامــات و مســئولین 
در  بخــش  ایــن  مشــتاقان  و  عالقمنــدان  همچنیــن  و  ذیربــط 
ــد. ــاح گردی ــران افتت ــی ته ــن الملل ــگاههای بی ــی نمایش ــل دائم مح

ســال گذشــته رحمانــی قائــم مقــام وقــت وزیــر صنعــت معــدن و تجارت 
در امــور تولیــد و هیئــت همــراه بودنــد کــه ایــن رویــداد بین المللــی را 

ــد. ــاح می کردن افتت

ســهامی  شــرکت  نمایشــگاهی  وقــت  معــاون  قنبــری  همچنیــن 
هیئــت  و  ایــران  اســالمی  جمهــوری  بین المللــی  نمایشــگاه های 
ــور را همراهــی  ــوق مســئولین مذک ــز در نمایشــگاه ف ــراه ایشــان نی هم

نــد. می نمود

حوزه های مختلف
ــه،  ــواد اولی ــی ماشــین آالت، م ــن نمایشــگاه بین الملل در بیســت و دومی
منســوجات خانگــی، ماشــین های گلــدوزی و محصــوالت نســاجی 
ــور  ــی از 15 کش ــرکت خارج ــی و 432 ش ــرکت داخل ــداد 138 ش تع
ــک،  ــا، بلژی ــتان، ایتالی ــپانیا، انگلس ــش، اس ــان، اتری ــامل: آلم ــان ش جه
ــن، هندوســتان  ــن، ســنگاپور، فرانســه، چی ــه، ژاپ ــد، ترکی ــوان، تایلن تای
ــش از 25,000  ــعت بی ــه وس ــگاهی ب ــای نمایش ــی در فض ــره جنوب و ک
متــر مربــع حضــور داشــتند کــه در زمینــه تولیــد ماشــین آالت 
انــواع نــخ و مــواد اولیــه، منســوجات خانگــی، حولــه،  نســاجی، 
پتــو، رومیــزی، پــرده و .... فعالیــت داشــته و آخریــن نوآوری هــای 
ــد. ــه کردن ــرم ارای ــدگان محت ــه بازدیدکنن ــه ب ــن عرص ــود را در ای خ

بیست و سومین دوره
نمایشــگاه  ایــن  دوره  ســومین  و  بیســت  اســت  ذکــر  قابــل 
مســئولین  حضــور  بــا   1396 مــاه  شــهریور   13 دوشــنبه  روز 
شــد  خواهــد  افتتــاح  مختلــف  اتحادیه هــای  روئســای  و  دولتــی 
ســاعت  از  می تواننــد  محتــرم  متخصصیــن  و  عالقمنــدان  و 
آورنــد. عمــل  بــه  بازدیــد  آن  از  بعدازظهــر   6 لغایــت  10 صبــح 

 )IranTex( تهــران  نمایشــگاه ماشــین آالت و محصــوالت نســاجی 
برندهــا، کارخانه هــا و واحدهــای تولیــدی  بزرگ تریــن شــرکت ها، 
صنعــت نســاجی جهــان را گــرد هــم مــی آورد تــا ضمــن تبــادل 
تجــاری،  همکاری هــای  زمینــه  اطالعــات،  و  فنــاوری  دانــش، 
ــد. ــم کنن ــی را فراه ــرکت های ایران ــا ش ــرمایه گذاری ب ــی و س بازرگان

ــی  ــی و صنعت ــی، فن ــتاوردهای علم ــوالت و دس ــن تح ــش آخری نمای
داخلــی و خارجــی ایــن حــوزه، فراهم آوردن بســتر مناســب بــرای انتقال 
ــاری  ــای تج ــاد ارتباط ه ــورمان، ایج ــه کش ــای روز ب ــتر فناوری ه بیش
جدیــد و تقویــت روابــط قبلــی، انتقــال دانــش، تکنولــوژی و تجربیــات، 
آشــنایی بــا الگوهــای موفــق جهانــی در عرصــه صنعــت نســاجی، 
فراهــم کــردن زمینه هــای الزم بــرای ســرمایه گذاری شــرکت های 
داخلــی و خارجــی، مهم تریــن اهــداف برگــزاری ایــن نمایشــگاه اســت.

بخش های مختلف حاضر
انواع تجهیزات، صنایع و خدمات مربوطه: �

ماشــین آالت نســاجی، قطعــات، چــرخ خیاطــی،  �
بــرش و  دوخــت  و  گلــدوزی  ماشــین های 

انواع منسوجات خانگی: �
پتــو، پارچه هــای رومبلــی و پــرده ای، روتختــی،  �

ملحفــه و روبالشــی، تشــک خــواب، حولــه، رومیــزی، 
ترمــه، بالــش، لحــاف، کوســن، لوردراپه، پــرده، کرکره

لوازم و قطعات وابسته: �
ــواد  � ــگ، م ــاف، رن ــخ، الی ــواع ن ــاک، ان ــه، پوش پارچ

تعاونــی، انــواع مــواد اولیــه صنایــع نســاجی، مشــاوره 
ــی ــات مهندس و خدم

منسوجات خانگی: �
پتــو، پارچــه رومبلــی و پــرده ای، روتختــی، ملحفــه و  �

ــرویس های  ــات، س ــوازم و قطع ــره، ل ــی، کرک روبالش
آشــپزخانه، حمــام و دستشــویی

انواع پوشاک )زنانه، مردانه و بچگانه( �

انواع پارچه جهت تولید پوشاک �

حضور قدرتمندانه صنایع ماشین سازی نساجی 
ایتالیا در نمایشگاه ایران تکس 2017

بهنام قاسمی

بــه گــزارش مجلــه نســاجی کهــن بــرای دومیــن ســال پیاپــی انجمــن ماشین ســازان 
ــومین  ــت و س ــت  ACIMIT در بیس ــاری آچیمی ــام اختص ــا ن ــا ب ــاجی ایتالی نس
نمایشــگاه ماشــین آالت و محصــوالت نســاجی تهــران حضــور پیــدا می کنــد. در ایــن 
حضــور قدرتمنــد آژانــس توســعه تجــارت ایتالیــا نیــز در کنــار انجمــن ماشین ســازان 
ــخ 4  ــگاه در تاری ــن نمایش ــد. ای ــت می کن ــرار دارد و از آن حمای ــا ق ــاجی ایتالی نس
لغایــت 7 ســپتامبر مطابــق بــا 13 الــی 16 شــهریور 1396 در محــل نمایشــگاه های 
می شــود.  برگــزار  ســئول  خیابــان  چمــران-  اتوبــان   - تهــران  بین المللــی 

ــز 24  ــگاه نی ــن دوره از نمایش ــته، در ای ــال گذش ــد س ــور قدرتمن ــال حض ــه دنب ب
شــرکت ماشین ســازی ایتالیایــی حضــور دارنــد کــه می توانیــد از لیســت زیــر اســامی 
شــرکت های حاضر در رویداد امســال را مشاهده نموده و از غرفه های آنها در نمایشگاه 
بازدیــد نمائیــد. شــرکت کننــدگان ایتالیایــی در ســالن 38 نمایشــگاه حضــور دارنــد.

 A.Piovan, Caipo, Cognetex, Comez, Corino, Cormatex,
 Cps Tex, Fadis, Ferraro, Fk Group, Guarnieri Technology,

 Itema, Laip, Lgl, Pentek, Ramina, Reggiani Macchine,
   .Santex Group, Smit, Stalam, Tecnorama, Textape, Unitech

ــه  ــا ب ــای الکــس زوچــی رئیــس انجمــن ماشــین ســازان نســاجی ایتالی ــاب اق جن
خبرنــگار مجلــه کهــن در رابطــه بــا حضــور شــرکت هــای ایتالیایــی گفــت: " ایــران 
همــواره در طــول ســال های گذشــته یکــی از بازارهــای مهــم و قابــل توجــه بــرای 
ــد کــه متأســفانه تنش هــای سیاســی و  ــوده اســت. هرچن ماشین ســازان نســاجی ب
اقتصــادی ســال های گذشــته ســطح و میــزان تجــارت ایــران و ایتالیــا را کاهــش داده 
اســت امــا بــا بازشــدن درهــای ایــران بعــد از برجــام افــق بســیار روشــنی در روابــط 
ــار  ــد در کن ــی بتوانن ــرکت های ایتالیای ــم ش ــود و امیدواری ــده می ش ــور دی دو کش
شــرکای تجــاری خــود در ایــران در ســرعت بخشــیدن بــه ایــن رونــد موثــر باشــند."

افزایــش میــزان تجــارت ایــران و ایتالیــا 
در بخــش ماشــین آالت نســاجی افزایــش 
چشــمگیری داشــته اســت. در شــش ماهــه 
ابتدایــی ســال 2017 صــادرات ماشــین آالت 
ایتالیایــی بــه ایــن بــازار حــدود 12 میلیــون 
یــورو بــوده کــه در مقایســه بــا رقــم 2 
ســال  مشــابه  مــدت  در  یــورو  میلیــون 
2016 رشــد فزاینــده ای داشــته اســت.  

ایتالیــا   نســاجی  ماشین ســازان  انجمــن 
دارای 300 عضــو فعــال اســت کــه ایــن 
300 شــرکت بالــغ بــر 12000 نفــر کارمنــد 
ــین آالتی  ــن ماش ــن انجم ــای ای ــد. اعض دارن
یــورو  میلیــارد  بــر 2,7  بالــغ  ارزش  بــه 
تولیــد می کننــد کــه حــدود 85 درصــد 
آن بــه خــارج از ایتالیــا صــادر می شــود. 
ــت،  ــر خالقی ــه ب ــن تکی ــن انجم ــعار ای ش
محیــط  دوســتدار  محصــوالت  تولیــد 
زیســت، مصــرف انــرژی پائیــن، کیفیــت 
بــاال و خدمــات خــوب بــه مشــتریان اســت. 

قدرت نمایی ماشین سازان نساجی آلمان در 
نمایشگاه ایرانتکس تهران

بهنام قاسمی

ــی عضــو انجمــن ســازندگان ماشــین آالت نســاجی  بیســت و شــش شــرکت آلمان
ایــران در بیســت و ســومین نمایشــگاه ماشــین آالت و محصــوالت نســاجی تهــران 
حضــور دارنــد کــه در فضایــی بــه وســعت 300 متــر مربــع حضــور پیــدا کرده انــد. 

ــکاری  ــا هم ــار ب ــن ب ــرای اولی ــه ب ــت ک ــن اس ــور ای ــن حض ــب در ای ــه جال نکت
نزدیــک وزارت اقتصــادی و انــرژی آلمــان و انجمــن صنایــع نمایشــگاه های تجــاری 
ــد.  ــران آمده ان ــه ای ــاز ب ــم ماشین س ــرکت مه ــد و 26 ش ــازماندهی گردی ــان س آلم

ماشــین آالت آلمانــی از دیــر بــاز برای صنعتگــران ایرانی با کیفیــت و کارایی باال اجین 
شــده اســت و همواره ایران یکی از بازارهای مهم صادراتی ماشــین آالت آلمانی اســت. 

نســاجی  آالت  ماشــین  انجمــن  توســط  شــده  ارائــه  آمارهــای  طبــق 
میلیــون   27 حــدود  ایرانی هــا   2017 ســال  ابتدایــی  ماهــه   5 در  آلمــان 
واردات  کل  رقــم  از  کــه  کرده انــد  وارد  آلمــان  از  آالت  ماشــین  یــورو 
اســت. باالتــر   2016 ســال  در  آلمــان  از  ایــران  نســاجی  آالت  ماشــین 

شــرکت های حاضــر در نمایشــگاه ایران تکــس طیــف وســیعی از ماشــین آالت 
می توانیــد  و  بــر می گیــرد  در  را  نســاجی 
لیســت آنهــا را در زیــر مشــاهده نماییــد: 

ANDRITZ Küsters, Autefa Solutions 
Germany, Brückner Textile 
Technologies, Dilo Maschinenfabrik, 
Genkinger, Heusch, Interspare, 
Jagenberg Textile, Karl Mayer 
Textilmaschinenfabrik, Karl Mayer 
Technische Textilien, Küsters 
Calico Machinery, A. Monforts 
Textilmaschinen, Neuenhauser 
Maschinenbau, NOMACO, 
Oerlikon Manmade Fibers Segment 
c/o Oerlikon Textile, Georg Sahm, 
Sohler-Neuenhauser, Spinnbau,     
Strobel Spezialmaschinen, Temafa 
Maschinenfabrik, Textechno, 
Trützschler, Weko - Weitmann 
& Konrad, Welker Vacuum, 
Xetma Vollenweider, and ZSK 
Stickmaschinen
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نگاهی به مقررات و برچسب 
گذاری ایمنی کف پوش ها در 

کشور کانادا
احسان اکرامی

برچســب  و  اشــتعال پذیری  الزامــات  نوشــتار  ایــن  در 
گــذاری کف پوش هــای نســاجی در کشــور کانــادا و نیــز 
ــه  ــه اختصــار ارائ ــن مــوارد ب ــی و اجــرای ای روش هــای ارزیاب
مــی شــوند.  الزامــات ایمنــی کفپوش هــای نســاجی در 
ــا  ــط ب ــن مرتب ــه ای از قوانی ــر مجموع ــادا در زی ــور کان کش
محصــوالت خطرنــاک )HPR( مــورد ارزیابــی قــرار می گیرنــد. 
انــواع  شــامل  تعریــف  ایــن  در  نســاجی  کفپوش هــای 
ــورت  ــه ص ــاجی )ب ــاف نس ــده از الی ــاخته ش ــوالت س محص
کلــی یــا بخشــی( ماننــد انــواع کفپوش هــای انعطــاف 
پذیــر نســاجی، فرش هــای شــرقی، قالیچه هــا، نمدی هــا 
ــه  ــول ک ــژۀ محص ــات وی ــر الزام ــالوه ب ــوند. ع ــره می ش و غی
ــا  ــغ ی ــاخت، واردات، تبلی ــود. س ــه می ش ــه ارائ ــن مقال در ای
  CCPSA ــف ــق تعری ــه طب ــی ک ــول مصرف ــر محص ــروش ه ف
خطرنــاک   )Canada Consumer Product Safety Act(
ــوع   ــد ممن ــده باش ــرف کنن ــی مص ــا ایمن ــالمت ی ــرای س ب
و قابــل ارجــاع بــه مبــادی قانونــی ذی ربــط می باشــد. 
ــا دو  ــط ب ــاجی مرتب ــوش نس ــک کفپ ــرای ی ــش ب ــر آت خط
جنبــه اشــتعال پذیــری و نیــز گســترش شــعله و انتقــال آن 
ــاجی  ــای نس ــت. کفپوش ه ــاور اس ــر مج ــش گی ــواد آت ــه م ب
ــادی از ســطح را اشــغال می کننــد ) ماننــد  کــه مســاحت زی
فرش هــای بــزرگ، کاشــی های از جنــس منســوجات و ..( 
ــط  ــا ضواب ــد ب ــال آتــش داشــته و بای ــادی در انتق قابلیــت زی
ــه  ــی ک ــند. کفپوش های ــته باش ــاق داش ــری انطب ــش پذی آت
ــا در  ــد و ی ــغال می کنن ــطح را اش ــی از س ــاحت کوچک مس
فضاهــای خارجــی اســتفاده می شــوند خطــر آتــش کمتــری 
ــد منطبــق  ــن دســته از کفپوش هــا بای ــد. ای را ایجــاد می کنن
بــر الزامــات آتــش پذیــری بــوده یــا در صــورت عــدم انطبــاق 

ــت شــده باشــد. ــا رعای ــذاری در آنه ــط برچســب گ ضواب

ضوابط اشتعال پذیری  و روش آزمون:
اســتاندارد روش  بــه  گیــری  نمونــه  از   پــس 

از  نمونــه   48 تهیــه  و   (CGSB) 4-GP-155 (1974)
از کمتــر  نمونــه  هــر  ابعــاد  )کــه  نســاجی   کفپــوش 

ــا  ــاق ب ــد(، انطب ــد باش cm × 23 cm (9” × 9”) 23  نبای
الزامــات آتــش پذیــری بــر اســاس آزمــون مقاومــت کفپــوش 
 CGSB( در برابــر شــعله اســتانداردهای نســاجی کشــور کانــادا
تحــت   )4-GP CGSB 4-GP-2 (1971), Method 27.6
عنــوان آزمــون مقاومــت شــعله- روش قــرص متنامیــن 
می گیــرد.  قــرار  ارزیابــی  مــورد   )Metheneamine(
ــش  ــه اصطــالح ضدآت ــواد ب ــا م ــه ب ــای نســاجی ک کفپوش ه
ــه  ــبت ب ــد نس ــن بای ــر ای ــالوه ب ــده اند ع ــل ش ــده عم کنن
ــاس روش  ــر اس ــده ب ــتفاده ش ــی اس ــواد تکمیل ــش م رهای
 CGSB( ــادا ــور کان ــاجی کش ــتاندارد نس ــط اس ــون مرتب آزم
GP-2 (1971), Method 30.2-4( تحــت عنــوان فرآینــد 
حــذف تکمیل هــای ضــد آتــش کننــده از کفپوش هــای 

ــد.  ــرار گیرن ــی ق ــورد ارزیاب ــاجی م نس
بــه طــور خالصــه 48 نمونــه از کفپــوش نســاجی جــدا شــده و 
مــواد تکمیلــی ضــد آتــش کننــده خــارج می گردنــد. ســپس 
ــوند.  ــانده می ش ــط رس ــای محی ــه دم ــک و ب ــا خش نمونه ه
ــک  ــی در ی ــکل افق ــه ش ــده ب ــاب ش ــی انتخ ــه تصادف نمون
ــر  ــزی ب ــاب فل ــک ق ــده و ی ــته ش ــون گذاش ــه آزم محفظ
ــن در  ــر متنامی ــرص آتش گی ــرد. ق ــرار می گی ــه ق روی نمون
ــس  ــود. پ ــش زده می ش ــده و آت ــرار داده ش ــه ق ــز نمون مرک
ــوخته  ــاحت س ــن مس ــۀ بی ــن فاصل ــراق کمتری ــام احت از اتم
شــده از نمونــه و و لبــه داخلــی قــاب انــدازه گیــری می شــود. 
ــه ســوخته شــده  ــن ناحی ــه بی ــن فاصل ــه کمتری ــه ای ک نمون
ــد در  ــر باش ــتر از 25/4 میلیمت ــاب بیش ــی ق ــه داخل آن و لب
آزمــون پذیرفتــه شــده و در صــورت کمتــر بــودن ایــن فاصلــه 

ــود.  مــردود خواهــد ب
از کمینــه 10 تــا بیشــینه 48 نمونــه کفپــوش آزمــون 
ــاجی  ــوش نس ــا کفپ ــه آی ــود ک ــخص ش ــا مش ــوند ت می ش
ــتاندارد  ــون اس ــری و روش آزم ــه گی ــرح نمون ــاس ط ــر اس ب
ــه در  ــرش نمون ــردود اســت ) جــدول 1(. پذی ــا م ــه ی پذیرفت
ــری اســت.  ــات آتش گی ــا الزام ــاق ب ــوم انطب ــه مفه ــون ب آزم
ــوش  ــک کفپ ــری ی ــش پذی ــار آت ــی رفت ــی کل ــش بین پی
نســاجی دشــوار اســت زیــرا کــه بــه تعــداد زیــادی از عوامــل 
ــا،  ــوش و نخ ه ــاختار کفپ ــاف، س ــوع الی ــه، ن ــف از جمل مختل
ــال  ــرای مث ــد.  ب ــته می باش ــی وابس ــواد تکمیل ــا و م رنگزاه
ــا جــوت  ــه ی ــد پنب ــر مانن ــاف بســیار آتش گی ــتفاده از الی اس
در یــک کفپــوش نســاجی الزامــا بــه معنــای مــردود شــدن و 
اســتفاده از الیــاف کمتــر اشــتعال پذیــر ماننــد پلی آمیــد یــا 
ــار  ــن رفت ــد. همچنی ــرش نمی باش ــای پذی ــه معن ــک ب اکریلی
ــاف  ــوط الی ــده از مخل ــه ش ــای تهی ــری کفپوش ه آتش پذی

ــوده و برخــی مخلوط هــا بســیار  متفــاوت از الیــاف یکســان ب
آتــش گیــر تــر مــی باشــند.

الزامات برچسب گذاری:
ضوابــط برچســب گذاری عنــوان شــده در مقــررات محصــوالت 
خطرنــاک ) کفپوش هــا( بــه رفتــار آتش پذیــری، ابعــاد 
ــا  ــی ی ــزرگ( و مــکان اســتفاده )محیــط داخل ــا ب )کوچــک ی
بیرونــی( بســتگی دارد کــه در ادامــه بــه آنهــا اشــاره می شــود:

یک کفپوش نســاجی بــزرگ دارای مســاحتی  •
ــع(  ــوت مرب ــع ) 24 ف ــر مرب ــش از 2/16 مت بی
اســت. ایــن تعریــف دربرگیرنــده کاشــی های 
می باشــد. نیــز  نســاجی  الیــاف  جنــس  از 

یــک کفپوش نســاجی کوچــک طبــق تعریف  •

ــر 2/16  ــا براب ــر ی ــطحی کوچکت ــاحت س از مس
ــع( برخــوردار اســت. ــع ) 24 فــوت مرب متــر مرب

ــل  ــرف داخ ــرای مص ــزرگ ب ــاجی ب ــای نس کفپوش ه
اماکــن مســکونی: 

تبلیغــات  فــروش،  جهــت  محصــوالت  ایــن  کیفیــت 
بــر  منطبــق  بایــد  کانــادا  کشــور  بــه  واردات  یــا  و 

گــروه  ایــن  در  باشــند.  پذیــری  اشــتعال  الزامــات 
نــدارد. وجــود  گــذاری  برچســب  الزامــات  و  ضوابــط 

کفپوش هــای نســاجی کوچــک )بــرای مصــرف 
ــکونی(: ــن مس ــارج از اماک ــا خ ــل ی داخ

بــا الزامــات  محصــوالت  از  دســته  ایــن  کیفیــت  اگــر 
آتش گیــری انطبــاق داشــته باشــند امــکان تبلیغــات، واردات 
ــب  ــه برچس ــاز ب ــته و نی ــادا را داش ــور کان ــروش در کش و ف
گــذاری ندارنــد. اگــر انطبــاق بــا ضوابــط آتش پذیــری وجــود 
ــررات  ــر اســاس بخــش 4 مق ــه ب ــته باشــد، در صورتیک نداش
محصــوالت خطرنــاک ) کفپوش هــا( بــه شــرح زیــر بــه زبــان 
انگلیســی و فرانســوی برچســب گــذاری شــوند امــکان واردات، 

ــد داشــت. ــادا خواهن ــروش را در کشــور کان ــا ف ــغ و ی تبلی
• Caution - Flammable - Do not 

use in locations exposed to open 
flame or sources of intense heat.

• Attention - Inflammable - Te�
nir éloigné de la flamme ou 
d’une source de chaleur intense.

ــاک  ــوالت خطرن ــررات محص ــای 6 و 7 مق ــاس بنده ــر اس ب
بــرای  واضــح  طــور  بــه  بایــد  برچســب  )کفپوش هــا( 

مصرف کننــده در زمــان خریــد قایــل رویــت باشــد. 

ــرای مصــارف خــارج  ــزرگ ب کفپوش هــای نســاجی ب
از محیــط مســکونی

اگــر کیفیــت ایــن محصــوالت بــا الزامــات آتش گیــری 
ــروش در  ــغ، واردات و ف ــل تبلی ــند قاب ــته باش ــاق داش انطب
ــد. در  ــاز ندارن ــه برچســب گذاری نی ــود و ب ــد ب ــادا خواهن کان
صورتیکــه ایــن محصــوالت منطبــق بــر الزامــات آتش پذیــری 
نباشــند تنهــا در صــورت برچســب گــذاری بــر  اســاس بخــش 
ــرح  ــه ش ــا( ب ــاک )کفپوش ه ــوالت خطرن ــررات محص 5 مق

ــود. ــد ب ــادا خواهن ــل عرضــه در کشــور کان ــل قای ذی

 •Caution - Flammable - Do not use in lo�
cations exposed to open flame or sourc�
es of intense heat. Do not use indoors.

 •Attention - Inflammable - Tenir éloigné 
de la flamme ou d’une source de chaleur 

 •intense. Ne pas utiliser à l’intérieur.

تبلیغ خود با تخریب دیگری
فرشاد سلطانی

ــي  ــه در فضــاي سیاســي، اجتماع ــي ک ــي آشــنا، ادبیات ادبیات
و اقتصــادي کشــور از زبــان صنعت گــران، متولیــان امــور 
و مســئولین کشــور بســیار دیــده شــده اســت. ادبیاتــي 
ــوم  ــک آداب رس ــه ی ــل ب ــال ها تبدی ــن س ــا در ای ــه گوی ک
رســمي شــده و زمانیکــه از زبــان مســئولي یــا جناحــي 
ــي  ــم. ادبیات ــب مي کنی ــونیم تعج ــل نش ــرف مقاب ــه ط علی
کــه نــه تنهــا حقانیــت طــرف بــه کار برنــده را نشــان 
خــود  تبلیــغ  بــراي  دیگــري  تخریــب  بلکــه  نمي دهــد 
مي دانــد. گــروه  یــا  شــخص  آن  درماندگــي  نشــان  را 

ــن  ــده و در بی ــر ش ــازي منتش ــاي مج ــي در فض ــراً متن اخی
بــه  دســت  درحــال  تلگرامــي  کانال هــاي  و  گروه هــا 
دســت شــدن اســت کــه در آن از مــردم دعــوت شــده 
ــه  ــم ب ــند آن ه ــت بکش ــیني دس ــرش ماش ــد ف ــا از خری ت
ــد  ــواده را تهدی ــالمتي خان ــیني س ــرش ماش ــه ف ــل اینک دلی
مي کنــد. متن هایــي کامــال پیــش پــا افتــاده آن هــم در 
ــه  ــرار هســت هفت ــه ق ــرش دســتباف ک آســتانه نمایشــگاه ف
گــردد. برگــزار  بین المللــي  نمایشــگاه  در  شــهریور  اول 

طبــق شــنیده ها و مــواردي کــه مشــاهده شــده اســت 
ــوان  ــت عن ــده تح ــکیل ش ــازي تش ــاي مج ــي در فض کمپین
ــف و  ــي هاي مختل ــس از بررس ــیني«. پ » نه_به_فرش_ماش
ــریه  ــان نش ــط کارشناس ــده توس ــر ش ــون منتش ــه مت مطالع
کهــن بــه ایــن نکتــه پــي بردیــم کــه ایــن کمپیــن مســائلي 
مبهمــي را مطــرح  مي کنــد کــه پایــه و اســاس علمــي 
و اثبــات شــده اي نــدارد. در طرح هــاي تخریبــي مســائل 
مطــرح شــده و معایــب برشــمرده شــده بــراي فــرش ماشــیني 
شــامل »عــوارض پوســتي، آســم و تنگــي نفــس، ســردردهاي 
مزمــن، خــارش پوســتي و ســوزش چشــم و گلــو از فرش هــاي 
ــا  ــت«.  ام ــي اس ــاي صنعت ــا و کفپوش ه ــیني، موکت ه ماش

امــروز بــا پیشــرفت تکتولــوژي و آزمایشــگاه هاي تعییــن 
ــه  ــات صــورت گرفت ــه، آزمایش ه ــواد اولی ــراي م اســتاندارد ب
بــر روي فــرش بعــد از تولیــد، ادعــاي چنیــن مطالبــي 
ــگاه هایي  ــروز آزمایش ــد. ام ــر مي رس ــه نظ ــخیف ب ــي س اندک
وجــود دارد کــه بایســتي آنهــا کیفیــت و اســتانداردهاي 
ــد و  ــد کنن ــده را تأیی ــد ش ــرش تولی ــراي ف ــي الزم ب جهان
درصــورت عــدم تأییــد و عــدم دریافــت اســتاندارد الزم 
اجــازه تولیــد بــه فــرش و یــا کفپــوش داده نمي   شــود.

همانگونــه کــه مي دانیــم بســیاري از شــرکت هاي فــرش 
ماشــیني داراي نشــان اســتاندارد از ســازمان اســتاندارد کشــور 
هســتند. گویــي حامیــان کمپیــن مذکــور اســتانداردهاي ملــي 

ــد. ــوال مي برن ــر س ــز زی را نی

ــت  ــن درس ــن کمپی ــان ای ــاي حامی ــم گفته ه ــرض مي کنی ف
ــرکت ها  ــن ش ــه ای ــتادارد ب ــازمان اس ــرا س ــس چ ــد پ باش

ــت؟   ــد داده اس ــازه تولی اج

ــت  ــده اس ــه ش ــر گفت ــاي دیگ ــرح ه ــي ط ــاً در برخ ضمن
ــر   ــي دیگ ــاي صنعت ــیني و کفپوش ه ــاي ماش ــه »فرش ه ک
بــه دلیــل داشــتن ترکیبــات آلــي فــرار گازهــاي مضــر 
ــاي  ــن کفپوش ه ــد ای ــر از خری ــر ناگزی ــد. اگ ــد مي کنن تولی
خطرنــاک شــدید حتمــا پــس از پهــن کــردن از خانــه خــارج 
شــوید و بگذاریــد مــدت یــک روز هــوا بخــورد. اگــر کودکــي 
داریــد کــه مبتــال بــه آســم و آلــرژي اســت از ایــن نــوع فــرش 
و موکت هــا اســتفاده نکنیــد.« امــروز مــواد اولیــه بــکار بــرده 
شــده بــراي تولیــد کفپوش هــا تمامــي ایمني هــاي الزم 
ــراي  ــائل ب ــه مس ــردن اینگون ــرح ک ــد و مط ــذ کرده ان را اخ
بدجلــوه دادن صنعتــي نــه کاري اخالقــي نــه حرفه اي هســت.

ــا  ــي ب ــاختاري مهم ــاي س ــاً تفاوت ه ــیني قطع ــرش ماش ف
فــرش دســتباف دارد. امــا اینکــه عــده اي در ایــن آشــفته بــازار 

بــا سوءاســتفاده از فضــاي ملتهــب بــازار و رکــود فــرش اقــدام 
ــتغال زاي  ــم و اش ــع مه ــي از صنای ــت یک ــب نادرس ــه تخری ب
ــرش  ــرم ف ــدگان محت ــد درخــور شــأن تولیدکنن کشــور بکنن
دســتباف نیســت. انتظــار داریــم تولیدکننــدگان حــوزه فــرش 
ــي  ــه شــکل علم ــد درســت و ب ــادي دارن ــر انتق ــتباف اگ دس
ــرش  ــان ف ــئولین و متولی ــا مس ــد. آی ــان کنن ــي بی و منطق
دســتباف بــا بیــان مطالــب غیــر تخصصــي مي خواهنــد 
کمبودهــا و نواقــص کاري خــود را پنهــان کننــد؟ آیــا فــرش 
ــي  ــه مثبت ــچ نکت ــده و هی ــف ش ــدر ضعی ــا آنق ــتباف م دس
نــدارد کــه مــردم را بــه خریــد خــود ترغیــب کنــد کــه ایــن 
ــد؟ ــیني مي ده ــرش ماش ــورد ف ــط درم ــات غل ــن اطالع چنی

مقــداري  دســتباف  فــرش  ســال ها  ایــن  در  مي دانیــم 
بــه دلیــل فــروش موفــق فرش هــاي  را  بــازار خــود  از 
ــا  ــت. ام ــت داده اس ــاال از دس ــم ب ــانه و تراک ــا ش ــیني ب ماش
مگــر وجــود بــازار رقابتــي کار اشــتباهي اســت کــه در 
تفرقــه  بــه  متهــم  را  وزیــر  تلگرامــي خــود  کانال هــاي 
افکنــي مي کنیــد؟ مگــر اعطــاي وام و تســهیالت بانکــي 
دارد؟ دســت اندرکاران  و  قالــي  از  حمایــت  بــا  منافاتــي 

ــا  ــن تنه ــن کمپی ــان ای ــان و خالق ــد حامی ــر مي رس ــه نظ ب
ســاختاري  و  مدیریتــي  ضعف هــاي  بــر  دارنــد  قصــد 
ــر  ــار دیگ ــران یکب ــتباف ای ــرش دس ــاالن ف ــئوالن و فع مس
ــي  ــوام فریب ــن و ع ــاي دروغی ــا ادعاه ــد و ب ــرپوش بگذارن س
ــل آنچــه در کشــور  ــو داشــته باشــند و مث ــه جل ــراري رو ب ف
ــراي پیشــرفت مقطعــي خــود، دیگــران  ــا مرســوم اســت ب م
ــع  ــورد قاط ــا برخ ــا ب ــت ت ــته اس ــند. شایس ــن بکش را پائی
ــب  ــور از تخری ــیني کش ــرش ماش ــاالن ف ــران و فع صنعت گ
صنعــت بــزرگ و قدرتمنــد فــرش ماشــیني کشــور کــه 
ــر دانــش  ــا تکیــه ب هــزاران شــغل ایجــاد نمــوده و هــر روز ب
و خالقیــت و نــوآوري بــه پیــش مــي تــازد جلوگیــري شــود.

در خاتمه این مقاله را با شعري زیبا از ناصر خسرو به پایان 
مي بریم که وصف حال کمپین سازان فرش دستباف است:

آیینه چون نقش تو بنمود راست
خود شکن، آیینه شکستن خطاست
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افزایش ظرفیت تولید منسوجات 
بی بافت خودرویی شرکت 

اوتونئوم با نصب جدیدترین 
ماشین آالت گروه صنعتی آندریتز

شاهین کاظمی

شــرکت اوتونئوم )Autoneum( ســوئیس یکــی از بزرگترین 
تامیــن کننــدگان منســوجات بی بافــت صنایــع خودروســازی 
جهــان مــی باشــد. در ســال 1984 میــالدی گــروه صنعتــی 
ریتــر ســوئیس کــه ســابقه بســیار زیــادی در صنعــت نســاجی 

دارد شــرکت یونــی کلــر ســوئیس را خریــداری و فعالیــت خود 
ــی الخصــوص  ــت و عل ــی باف ــن منســوجات ب در عرصــه تامی
ــع  ــتفاده در صنای ــورد اس ــی م ــی و حرارت ــای صوت ــق ه عای
ــال  ــروه در س ــن گ ــا ای ــود. بعده ــاز نم ــازی را آغ خودروس

ــین  ــش ماش ــود را از بخ ــت خ ــش از فعالی ــن بخ 2011 ای
ــدی  ــود و شــرکت جدی ــک نم ــع نســاجی تفکی ســازی صنای
بــه نــام اوتونئــوم بــا مالکیــت مســتقل تاســیس شــد.

ــان  ــور جه ــش از 20 کش ــون در بی ــم اکن ــرکت ه ــن ش ای
ــن،  ــن، چی ــکا، ژاپ ــه، آمری ــان، فرانس ــوئیس، آلم ــل س از قبی
ــط  ــر و خ ــی و ... دارای دفت ــای جنوب ــه، آفریق ــد، ترکی هن
از  بســیاری  نیــاز  تامیــن  و وظیفــه  باشــد  مــی  تولیــد 
ــت  ــی باف ــای ب ــه ه ــه الی ــان ب ــرح جه ــازان مط خودروس
ــر  ــه ذک ــده دارد. الزم ب ــر عه ــرارت را ب ــوت و ح ــق ص و عای
اســت بیــش از 11000 نفــر هــم اکنــون در 50 کارخانــه ایــن 
ــتند. ــه کار هس ــغول ب ــا مش ــف دنی ــاط مختل ــرکت در نق ش

ایــن شــرکت بــه تازگــی بــه منظــور پاســخگویی بــه نیــاز رو 
بــه رشــد بــازار خــودروی آمریــکای شــمالی و مرکــزی خــط 
ــی  ــروه صنعت ــه گ ــرفته ای را ب ــیار پیش ــد و بس ــد جدی تولی

ــاری  ــای ســال ج ــا انته ــه ت ــز ســفارش داده اســت ک آندریت
میــالدی در کشــور مکزیــک نصــب و راه انــدازی خواهــد شــد.

ــش  ــزی آن در اتری ــر مرک ــه دفت ــز ک ــی آندریت ــروه صنعت گ
مســتقر مــی باشــد، بــا اتــکا بــر تکنولــوژی شــرکتهای 
)فرانســه(،  آســلین-تیبو  نظیــر  خــود  زیرمجموعــه 
پرفوجــت )فرانســه( و کوســترز )آلمــان( توانایــی عرضــه 
بافــت را دارد. انــواع مختلــف خطــوط منســوجات بــی 

خــط جدید گــروه صنعتــی اوتونئوم بــرای تولید انــواع مختلف 
منســوجات بــی بافــت و موکتهــای مخملــی )Velour( مــورد 
اســتفاده در صنعــت خودروســازی بــا وزن 300 الــی 900 گرم 
در متــر مربــع و عــرض 440 ســانتیمتر منطبــق بــا جدیدترین 
اســتانداردهای جهانــی مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت.

eX�  ایــن خــط تولیــد بــا اســتفاده از جدیدتریــن کارد
 )Drafter( کشــش  سیســتم  و  الپــر  کــراس  و   celle
ــول  ــاعت محص ــرم در س ــد 1100 کیلوگ ــا ح ــد ت ــی توان م
بــا ســرعت خطــی 20 متــر بــر دقیقــه تولیــد نمایــد. 

بــه منظــور اطمینــان از یکنواختــی خصوصیــات کیفــی 
افــزاری  نــرم  سیســتم  از  ســرعت  ایــن  در  محصــول 
اســت. شــده  اســتفاده  نیــز   ProDyn انحصــاری 

از  بســیاری  در  اکنــون  هــم  اوتونئــوم  صنعتــی  گــروه 
کارخانجــات خــود در آمریــکا، اروپــا و آســیا از ماشــین آالت 
گــروه صنعتــی آندریتــز اســتفاده مــی نمایــد و بــا توجــه بــه 
ــرات  ــرکت مذاک ــن دو ش ــن ای ــکاری بی ــی هم ــابقه طوالن س
خریــد خــط تولیــد جدیــد نیــز بــه ســرعت انجــام پذیرفــت 
ــد. ــد ش ــدازی خواه ــب و راه ان ــه زودی نص ــط ب ــن خ و ای

ANDRITZ high-capacity neXline needlepunch eXcelle for production of nonwoven technical felts

Autoneum's Di-Light based nonwoven carpet

حال و روز صنعت

فرشاد سلطانی

یادداشــت آمــاده شــده بررســی ابتدایــی و 
ــا  ــط ب ــوزه مرتب ــد ح ــت در چن ــری اس مختص
ــی،  ــون طراح ــتباف همچ ــینی و دس ــرش ماش ف
ــا  اختالفــات حاضــر میــان ایــن دو بخــش کــه ب
ــای  ــبب فض ــده و س ــد ش ــاره بول ــی دوب کمپین
ــق  ــر رون ــت پ ــن دو صنع ــن ای ــبی بی نامناس

ــت. ــده اس گردی

قدیم االیــام  از  وضعیــت طراحــی در همــه حوزه هــا 
ــده اســت. از گذشــته  ــه خــود ندی روزهــای خوشــی را ب
ــار  ــرداری از آث ــی ب ــا کپ ــر دنی ــروز در سراس ــه ام ــا ب ت
ــا آن  برجســته هنرمنــدان وجــود داشــته و امــروز نیــز ب
مواجــه هســتیم. امــا ایــن مســئله در کشــور مــا خیلــی 
عمیق تــر و متفاوت تــر از ســایر نقــاط و کشــورهای 
ــرعت  ــا س ــوژی ب ــه تکنول ــی ک ــت. در روزهای ــر اس دیگ
زیــادی درحــال تســخیر تمــام جنبه هــا و الیه هــای 
ــه چشــم  ــن مســئله بیشــتر ب ــی بشــری اســت ای زندگ

می آیــد.
ــه،  ــن قضی ــا در باط ــروز م ــه ام ــی در جامع ــر کس کمت
بــه جنبــه حفــظ حقــوق صاحــب اثــر و  احتــرام 
و ارزشــی بــه خــود قائــل اســت. ایــن مســئله در 
اســت.  اســف بار  شــدت  بــه  فــرش  طراحی هــای 
ــق  ــه خل ــری ک ــه اث ــه ب ــدون توج ــرکت ها ب ــی ش برخ
ــده  ــیده ش ــر آن کش ــه خاط ــه ب ــی ک ــده و زحمات ش
اقــدام بــه کپی بــرداری از طرح هــای معــروف کــرده 
می کننــد. فــرش  ســرانجام  و  تولیــد  ســپس  و 

ــم  ــده و مه ــش عم ــه دو بخ ــروز، ب ــی ام ــان طراح جری
ــه  ــده ک ــیم ش ــدرن تقس ــیک و م ــی سنتی-کالس طراح
ــدار  ــان و طرف ــدرن خواه ــان م در خــارج از کشــور جری
ــت-  ــم گف ــه خواهی ــه در ادام ــی ک ــه دالیل ــادی -ب زی
ــی ســنتی  ــه ســنتی پیــدا کــرده اســت. جریان نســبت ب
بــه طرح هــای  ویــژه  و  توجهــی خــاص  در کشــور 
ــدرن از  ــش م ــا بخ ــد و ام ــاف می کن ــل و ذهنی ب اصی
ــتفاده  ــا کالژ و اس ــرده و ب ــتفاده ک ــا اس ــن طرح ه همی
از رنگ هــا و المان هــای ســاده تر و تغییــر در طــرح 
در  می کننــد.  ایجــاد  را  جدیــد  طرح هــای  اصلــی 
بحــث کالژ شــناخت رنــگ و ذهــن خــالق طراحــی 
ــم  ــاد کنی ــی ایج ــه تغییرات ــه چ ــت ک ــم اس ــیار مه بس
باشــد. امــروز  مــردم  و ســلیقه  بــازار  مناســب  تــا 

امــا جریانــی کــه امــروز در ســطح جهانــی و بــه 
ــت.  ــدرن اس ــان م ــت، جری ــرو اس ــی پیش ــورت کل ص
کــه  جدیــدی  کارهــای  خاطــر  بــه  جریــان  ایــن 
ســلیقه  و  همایش هــا  و  جشــنواره ها  بــا  متناســب 
ارائــه می دهــد در بخــش مســابقات  عــده خاصــی 
محصــوالت  برتریــن  عنــوان  بــه  مراســم ها  ایــن 
ــه  ــی ب ــل چندان ــازار تمای ــا در ب ــردد. ام ــاب می گ انتخ
ــدارد. ــود ن ــردم وج ــه م ــان عام ــا در می ــرح ه ــن ط ای

بلوغ فرهنگی
ــک  ــه ی ــه در فضــای کشــور ب ــم ک ــاز داری ــروز نی ــا ام م
بلــوغ فرهنگــی و هنــری برســیم. امــروز صاحبــان صنایــع 
و یکایــک افــراد جامعــه درصورتــی کــه طرحــی را پســند 
کــرد بــه دنبــال صاحــب اثــر بــرود. باید بــا پرسشــگری و 
روحیــه ماجراجویــی تحقیــق کنیــم تــا تشــخیص دهیــم 
ــرح  ــن ط ــاد ای ــرای ایج ــیری ب ــه مس ــراح  از چ ــه ط ک
رســیده و ریشــه ایــن طــرح در کجاســت. تــا بــا اســتفاده 
ــو در  ــرات ن ــم تغیی ــده بتوانی ــه دســت آم ــات ب از اطالع
طــرح و نقــش ایجــاد کنیــم نــه بــا کپــی کــردن طــرح 
قبلــی. درواقــع جریــان جدیــدی در طــرح ایجــاد کنیــم. 
ــی  ــیر قبل ــان مس ــا زدن در هم ــه درج ــه مثاب ــی ب کپ
ــه  ــن جامع ــع ای ــی درواق ــا کپ ــدون پیشــرفت اســت. ب ب
طراحــی مــا اســت کــه آســیب می بینــد. بــا کپــی فکــر 
ــران  ــی مدی ــی برخ ــد. گاه ــررات می کن ــرار مک ــا تک م
دچــار  را  اصلــی  طــرح  تولیدکننــده  مجموعه هــای 
ــه  ــر ب ــی تغیی ــد گاه ــادی می کنن ــیار زی ــرات بس تغیی
ــد. ــر چیــزی نمی مان ــاد اســت کــه از اصــل اث قــدری زی

حکایت همیشگی
ــیاری  ــه بس ــت ک ــن اس ــه ای ــل توج ــم و قاب ــه مه نکت
چــه  مســئول  چــه  تولیدکننــده  چــه  عزیــزان  از 
ــورهای  ــرفت کش ــل پیش ــاجی دلی ــوزه نس ــن ح فعالی
ایرانــی  از طرح هــای  آنهــا  کپی بــرداری  را  خارجــی 
بخش هــای  در  مــا  ضعــف  مســئله  امــا  می داننــد. 
ــذاری  ــه در تأثیرگ ــت. البت ــد اس ــه تولی ــر از پروس دیگ
طرح هــای ایرانــی بــر بــازار فــروش آنهــا شــکی نیســت. 

ــم  ــت ک ــل اس ــائل دخی ــایر مس ــش از س ــه بی ــا انچ ام
ــتیم.  ــب آن هس ــود مرتک ــا خ ــه م ــت ک ــی اس کاری های

بازارهای بین المللی و امتیاز های آن
ــی  ــای بین الملل ــی در بازاره ــرکت های خارج ــاز ش امتی
کــه بــا اســتفاده از طرح هــای اصیــل ایرانــی موفــق عمــل 
ــت.  ــی نیس ــای ایران ــاً در طرح ه ــا و صرف ــد تنه می کنن
ــه  ــوان ب ــه می ت ــی اســت ک ــا مســایل مختلف ــاز آنه امتی
ــی از  ــم یک ــان طــرح ه ــن می ــک برشــمرد و در ای تفکی
آنهاســت ولــی تأثیــر کمتــری بــه نســبت ســایر عوامــل 
دارد. دلیــل عمــده ایــن پیشــرفت بازاریابــی بســیار 
ــان  ــور موثرش ــروش و حض ــث ف ــا در بح ــاده آنه فوق الع
در بازارهــای جهانــی اســت. دلیــل دیگــر و بســیار 
موثرتــر کــه شــرایط را بــرای حضــور هرچــه بهتــر 
ــبات  ــد مناس ــم می کن ــی فراه ــای جهان ــا در بازاره آنه
ــد. ــف دارن ــورهای مختل ــا کش ــه ب ــت ک ــی ای اس سیاس

ــد از  ــدگان بع ــئولین و تولیدکنن ــود مس ــه خ ــه گفت ب
ــی  ــای قبل ــوص در دوره ه ــه خص ــالمی و ب ــالب اس انق
ــراوادات سیاســی  ــود م ــا، نب ریاســت جمهــوری تحریم ه
مناســب و بســته بــودن اغلــب راه هــای ارتباطــی تجــاری 
دنیــا  مصــرف  بازارهــای  و  اروپایــی  بــا کشــورهای 
ضربه هــای بسیارســختی بــر پیکــره تولیــد درکشــور وارد 
کــرده اســت. بــرای مثــال نقطــه قــوت ســه کشــور هنــد، 
ــارت  ــازمان تج ــا در س ــور آنه ــه حض ــتان و ترکی پاکس
جهانــی بــه حســاب می آیــد. تصــور کنیــد کشــوری را که 
حتــی در هماســایگان خــود خریــداری مناســبی نــدارد. 
در ســال های تحریــم یکــی از خریــداران محصــوالت 
تولیــدی در حــوز نســاجی عربســتان، قطــر و امــارت بــود 
ــه  ــا ب ــادرات م ــده ص ــش آم ــای پی ــد اختالف ه ــه بع ک
ایــن ســه کشــور کاهــش بســیار فاحشــی داشــته اســت.

شــما مطمئــن باشــید درصورتــی کــه مــا بتوانیــم موانــع 
ــا  ــا شــرایط مشــابه ب ــم و ب ــه شــده را برطــرف کنی گفت
هنــد و ترکیــه در بــازار خارجــی حضــور داشــته باشــیم 
ایــن فــرش مــا خواهــد بــود کــه بیشــترین اســتقبال را 
بــه خــود می بینــد. چــون بســیار واضــح اســت کــه همــه 

دنیــا بــه اصالــت فــرش ایرانــی آگاه هســت.

دو مسیر جدا بدون تضاد با یکدیگر
اختــالف بیــن ماشــینی و دســتباف از قدیــم االیــام بــوده 
و اخیــراً نیــز دوبــاره بــه فضــای رســانه ای راه پیــدا کــرده 
ــر  ــرف درگی ــر دو ط ــه ه ــی دارد ک ــه در کمبودهای ریش
آن هســتند. اوالً رونــد تولیــد ایــن دو فــرش باهــم کامــاًل 
ــدارد. مخصوصــاً در  ــا هــم ن متفــاوت اســت و منافاتــی ب
ــد.  ــرق می کن ــه کل ف ــش ب ــرح و نق ــه ط ــی ک جاهای
ــاب  ــینی را انتخ ــرش ماش ــد ف ــرای خری ــی ب ــر کس اگ
کــرد دلیلــی بــر ایــن نیســت کــه فــرش ماشــینی بــازار 
ــن  ــئله ای ــت. مس ــرده اس ــراب ک ــتباف را خ ــرش دس ف
اســت کــه دســتبافی ها در بحــث پرزنــت محصــول 
ــه  ــان ب ــتند و همچن ــکالت هس ــر مش ــدت درگی ــه ش ب
ــه  ــد درنتیج ــرش می پردازن ــروش ف ــه ف ــنتی ب روش س
ــد.  ــران می اندازن ــردن دیگ ــود را گ ــروش خ ــکالت ف مش

تبلیغات هزینه نیست
در بحــث تبلیغــات تولیدکننــدگان فــرش دســتباف 
دالیــل  از  یکــی  دارنــد.  را  خــود  خــاص  دیــدگاه 
نقدینگــی  دســتبافی ها  تبلیغــات  از  اســتفاده  عــدم 
تولیــدات  میــزان  اســت.  تولیدی هــا  ایــن  پاییــن 
ــک  ــه در ی ــت ک ــینی نیس ــون ماش ــتبافی ها همچ دس
ــم  ــئله مه ــد. مس ــته باش ــد داش ــی از تولی ــال انبوه س
تــر ایــن اســت کــه دســت انــدرکاران دســتبافی ها 
می کننــد. نــگاه  هزینــه  چشــم  بــه  تبلیغــات  بــه 

یکــی از نــکات مهــم بــرای فــرش دســتبافی ها ایــن اســت 
ــول  ــت از محص ــگام صحب ــد در هن ــا می توانن ــه آنه ک
خــود بــه مســئله حافــظ محیــط زیســت بــودن فرش هــا 
ــیمیایی در  ــاده ش ــه م ــود ک ــوان ش ــد و عن ــاره کنن اش
تولیــد آن دخیــل نبــوده و غالــب رنگ هــای مــورد 
می شــود. تهیــه  طبیعــی  صــورت  بــه  اســتفاده 
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مستندسازی شیوه های طراحی و 
نقاشی اراک

سمیه صالحی

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

ــد. ــه دســت نمی ده ــا ب کارگاه ه

بدیــن ترتیــب از یــک ســو، عواملــی بیرونــی چــون وضعیــت 
ــروش  ــد و ف ــت تولی ــه، وضعی ــرش منطق ــروش ف ــد و ف تولی
بازارهــای جهانــی، سیاســت گذاری های  ایــران در  فــرش 
پیشــرفت و بهبــود ایــن وضعیــت و تغییراتــی چــون پیشــرفت 
تکنولــوژی و ... همگــی چــون نیروهــای محرکــه ای در خــارج 
ــر  ــی اراک ب ــی قال ــی و نقاش ــک طراح ــک کارگاه کوچ از ی

ــد. ــت آن موثرن ــی فعالی چگونگ

از ســوی دیگــر، عواملــی درونــی همچــون اســتعداد و دانــش 
و بینــش یــک اســتاد و تجهیــزات درون کارگاه وی، روش کار 
ــک  ــام ی ــد. اســتاد در مق و ســطح کار او را مشــخص می نمای
هنرمنــد و یــک مولــف اثــر هنــری، دارایــی شــخصیتی درونــی 
ــات  ــل روحی ــرایط خــاص خــود مث ــه ش ــه بســته ب اســت ک
ــوآوری،  وی، طــرز فکــر، نــوع دیدگاهــش بــه هنــر، انگیــزه ن
ــری از  ــه بهره گی ــودن ب ــد ب ــا، معتق ــه اصالت ه ــدی ب پایبن
ــبک  ــت س ــد سرنوش ــود و ... می توان ــه خ ــش روز در حرف دان
یــک منطقــه فرشــبافی را دگرگــون کنــد. آنچــه کــه در ایــن 
پژوهــش مــورد نظــر اســت، کشــف ایــن دگرگونــی و عوامــل 
ــف  ــه ورای توصی ــت ک ــر آن اس ــر ب ــی موث ــی و درون بیرون
ــر  ــی اراک، ب ــی و نقاش ــای طراح ــای کارگاه ه ــطحی فض س

ــر گــذارده اســت. ســبک ایــن منطقــه اث

بحث در نتایج تحلیلی داده های تحقیق
تحلیل داده های تحقیق در سه سطح امکان پذیر است:

1( در سطح خرد: طراحان و نقاشان در استان مرکزی 
ــزی  ــی: طراحــان و نقاشــان اســتان مرک 2( در ســطحی میان

ــه بخشــی از مجموعــه تولیــد فــرش ایــن اســتان  ــه مثاب ب
ــه  3( در ســطح کالن: طراحــان و نقاشــان اســتان مرکــزی ب

ــرش کشــور ــد ف ــه بخشــی از مجموعــه کالن تولی مثاب

1( طراحان و نقاشان در استان مرکزی:

آنچــه که از وضعیت موجود شــیوه های طراحی و نقاشــی فرش 
اســتان مرکــزی در کارگاه هــای آن بــر می آیــد چنیــن اســت:

- کارگاه های قدیمی بدون تجهیزات مناسب و  کار به شیوه 
سنتی

- نبود انگیزه و هدف برای به روز شدن و حتی مخالفت با 
روش های جدید

- تغییر سبک طراحی و رواج ظرافت و گلف رنگ 
وکوچک شدن اندازه

- عــدم به کارگیــری نیــروی جــوان و فرســوده شــدن پیکــره 
ایــن حرفــه

- عملکــرد ضعیــف اداره فــرش و نبــود هیــچ انجمــن و صنفــی 
در حمایــت و هدایــت طراحان 

- عدم معرفی و تبلیغات و بازاریابی 
ــرای شــناخت و ترویــج  - نبــود مرکــز آموزشــی آکادمیــک ب

ســبک منطقــه بــه طــور رســمی

2( طراحان و نقاشان استان مرکزی به مثابه بخشی از 
مجموعه تولید فرش این استان: 

گفتنــی اســت کــه طراحــان بخشــی از وظایــف را در سیســتم 
وســیع تولیــد فــرش اســتان بــه عهــده دارنــد و اگــر عمیــق 
ــف عمــل  ــن سیســتم ضعی ــی ای ــره اصل ــم، چــون پیک بنگری
ــوان  ــه عن ــم ب ــی ه ــی قال ــی و نقاش ــه طراح ــد، حرف می کن
ــتی  ــف و کاس ــار ضع ــف، دچ ــتم ضعی ــن سیس ــی از ای بخش
ــامان  ــت نابس ــت، وضعی ــوان گف ــع می ت ــت. درواق ــده اس ش
ــت  ــامانی وضعی ــزی از نابس ــتان مرک ــی اس ــی و نقاش طراح

ــرد. ــأت می گی ــتان نش ــن اس ــد ای تولی

ــتر  ــزی، بیش ــتان مرک ــرش اس ــدگان ف ــی از تولیدکنن برخ
بــه  در حقیقــت  بپردازنــد  فــرش  تولیــد  بــه  اینکــه  از 
ــن  ــر ای ــد. اکث ــرش می پردازن ــروش ف ــد و ف ــارت و خری تج
ــه  ــا برنام ــد ام ــده می نامن ــود را تولیدکنن ــدگان خ تولیدکنن
منســجم و مشــخصی بــرای تولیــد نداشــته و بــا توجــه 
بــه فــروش پررونــق تابلــو فــرش، بــه واردات تابلوفــرش 
از دیگــر شــهرها به ویــژه تبریــز و قــم بــه ایــن منطقــه 
ــاًل واضــح اســت،  ــن موضــوع کام ــی ای ــل اصل مشــغولند. دلی
ــی  ــت برخ ــده اس ــب ش ــب موج ــرایط مناس ــا ش ــی ب وام های
ــه  ــر ب ــا تظاه ــده و ب ــرش وارد ش ــه ف از ســودجویان در زمین
ــه تجــارت فــرش  راه انــدازی کارگاه هــای خانگــی، در عمــل ب
ــند. ــته باش ــد نداش ــه و هدفمن ــدی آگاهان ــد و تولی بپردازن

 برخــی از ایــن تابلوفرش هــا نیــز همانطــور کــه گفتــه 
ــی  ــه قال ــخ و نقش ــروش ن ــر ف ــان دفات ــول هم ــد، محص ش
فــروش  زنجیــره ای  شــرکت های  نمایندگــی  کــه  اســت 
زده انــد. دامــن  آن  بــه  اســتان  از  نقشــه خــارج  و  نــخ 

تولیدکننــدگان فــرش اســتان، صــادرات مســتقیم بــه خــارج 
ــم تالشــی  ــتان ه ــارج از اس ــی در خ ــته و حت ــران نداش از ای
ــرای معرفــی و فــروش محصــوالت خــود نمی نماینــد. تنهــا  ب
ــران،  ــی ته ــگاه بین الملل ــی در نمایش ــده دائم ــرکت کنن ش
اتحادیــه تعاونی هــای فــرش روســتایی اســتان و شــرکت 
ــای  ــان طرح ه ــا هم ــاله ب ــر س ــه ه ــت ک ــرش اس ــهامی ف س
تکــراری گذشــته، بی هیــچ تغییــر و تحولــی حضــور می یابنــد. 

ــز، در نمایشــگاه ســاالنه خــود  ــزی نی در داخــل اســتان مرک
اســتان، در محــل دائمــی نمایشــگاه های اراک، هرســاله 
ــه  ــق ب ــا متعل ــی از غرفه ه ــداد کم ــه تع ــتیم ک ــاهد هس ش
ــان را  ــوان آن ــتر می ت ــه بیش ــت ک ــی اس ــدگان اراک تولیدکنن
تاجــر نامیــد تــا تولیدکننــده، چــرا کــه محصــوالت آنــان یــا 
ــروش  ــتم ف ــان سیس ــه در پی هم ــت ک ــی اس تابلوفرش های
ــا  ــده اند و ی ــد ش ــی تولی ــچ مدیریت ــدون هی ــخ و نقشــه و ب ن
از تبریــز و قــم و ... بــرای فــروش در اراک وارد کرده انــد. 
باقــی تولیــدات نیــز بــا طرح هــای تکــراری روی هــم تلمبــار 
ــن نمایشــگاه اســتانی،  ــه در ای ــب اینجاســت ک شــده اند. جال
طرح هــای  بــا  غرفه هــا  بزرگتریــن  و  فــروش  بیشــترین 
ــی  ــتان یعن ــارج از اس ــدگان خ ــه تولیدکنن ــق ب ــوع متعل متن

ــت. ــان اس ــز و اصفه ــم و تبری ق

متاســفانه آنچــه کــه در پــی گفتگــو بــا همــه تولیدکننــدگان، 
ــت  ــا بیس ــج ت ــه های پن ــرر از نقش ــتفاده مک ــد، اس ــر می آی ب
ســال پیــش در شــهرهای مختلــف اســتان اســت کــه اکثــراً 
و  ســالخورده  هم اکنــون  کــه  ابراهیمــی  اســتاد  توســط 
خانه نشــین هســتند طراحــی شــده اســت. آنــان چنیــن 
ــتباف  ــرش دس ــد ف ــوان خری ــردم ت ــه م ــد ک ــه می کنن توجی
ــی  ــینی کس ــرش ماش ــدن ف ــن ش ــا جایگزی ــته و ب را نداش
فــرش دســتباف نمی خــرد و آن بخــش از افــرادی کــه فــرش 
ــوده و خواســتار همــان  دســتباف می خواهنــد اکثــراً مســن ب
نقشــه های قدیمــی تکــراری مثــل دســته گلی و ماهــی و 
لچــک ترنج هــای شــاه عباســی هســتند و فقــط همیــن 
ــد  ــد هرچن ــد و می خرن ــل می دانن ــی را اصی نقشــه های قدیم

ــراری باشــد.  ــه تک ک

در ایــن میــان، شــرکت ســهامی فــرش هــم همــکاری 
ــوده و  ــدود نم ــیار مح ــرش اراک بس ــان ف ــا طراح ــود را ب خ
ــزی شــرکت  ــن شــرکت، از شــعبه مرک بیشــتر نقشــه های ای

ــط  ــده و توس ــال ش ــه اراک ارس ــران ب ــرش در ته ــهامی ف س
ــران  ــرش ته ــهامی ف ــرکت س ــود ش ــان خ ــان و نقاش طراح
ــه  ــی ب ــدی خاص ــچ پایبن ــه ها هی ــن نقش ــده اند. ای ــه ش تهی
ــن منطقــه نداشــته و طــی تصمیم گیــری  ســبک و ســیاق ای
مســئولین شــرکت ســهامی فــرش در تهــران، هرگونــه طــرح 
ــتان  ــه اس ــیاقی، در منطق ــبک و س ــر س ــا ه ــای ب و نقش ه
ــی و  ــراً قدیم ــه ها اکث ــن نقش ــود. ای ــد می ش ــزی تولی مرک

ــت.  ــار و ... اس ــهد و بیج ــن، مش ــه نائی ــوط ب مرب

بــا ایــن وصــف، دلیــل عمــده کاســتی های طراحــی و نقاشــی 
ــن  ــی ای ــد قال ــه مســائل تولی ــی اســتان مرکــزی ب نقشــه قال
ــی  ــه برخ ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــردد. ب ــتان برمی گ اس
طراحــان بــه ویــژه اســتاد داود برجــی کــه تنهــا کارگاه 
کامــاًل فعــال طراحــی و نقاشــی اســتان مرکــزی را دارد، وارد 
سیســتم های قویتــر و فعــال تولیــد خــارج از اســتان شــده و 
ــد.  ــکاری می نمای ــان و ... هم ــم و اصفه ــدگان ق ــا تولیدکنن ب
تغییــر ســبک و ســیاق طراحی و نقاشــی ایشــان هــم در نتیجه 
همیــن امــر صــورت گرفتــه اســت. چــرا کــه ســبک طراحــی 
ــگ  ــای فرن ــت و گل ه ــوی ظراف ــه س ــه ب ــن منطق ــرش ای ف
ــش  ــا پی ــدد رنگ ه ــه و تع ــزی طبیعت گرایان ــگ آمی ــا رن ب
ــرای بافــت ایــن نقشــه های ظریــف  ــا جایــی کــه ب مــی رود ت
نیــاز بــه ابریشــم اســت. بنابرایــن، در منطقــه اســتان مرکــزی، 
اگــر تغییــر و تحولــی در شــیوه های طراحــی و نقاشــی فعلــی 
ــا  ــد در تنه ــی آن را بای ــرد ریشــه اصل ــرش صــورت می پذی ف
کارگاه فعــال ایــن اســتان، یعنــی کارگاه  اســتاد داود برجــی 
جســتجو نمــود. بــا تمــام تالشــی کــه ایشــان در حفــظ ســبک 

ــدی  ــر پایبن ــاختارهای خــود ســعی ب ــد و در س ــه دارن منطق
ــه  ــه ب ــا توج ــان ب ــا ایش ــد ام ــاروق می نماین ــب س ــه مکت ب
همــکاری بــا دیگــر شــهرها بــه ویــژه قــم، از ســبک و ســیاق 
ــد.  ــه گرفته ان ــدک فاصل ــدک ان ــه ان طراحــی و نقاشــی منطق

3( طراحان و نقاشان استان مرکزی به مثابه بخشی از 
مجموعه کالن تولید فرش کشور:

ــم و  ــا ق ــکاری ب ــر هم ــی اگ ــه حت ــم ک ــت بدانی ــر اس بهت
ــبک و  ــم س ــاز ه ــاید ب ــد، ش ــود نمی آم ــز به وج ــان نی اصفه
ســیاق طراحــی و نقاشــی فــرش اســتان مرکــزی همیــن ســیر 
ــه در کل کشــور  ــه همانطــور ک تحــوالت را می پیمــود. چراک
شــاهد هســتیم در تمامــی مناطــق، ظرافت زدگــی و رئالیســم 
ــا  ــک اصالت ه ــه ی ــک ب ــران، ی ــل ای در همــه نقشــه های اصی
ــت و  ــه ظراف ــی ابریشــمین ب ــوض فرش های ــده و در ع را بلعی

ــد.   ــل می ده ــل تحوی ــی مخم نازک

ایــن موضــوع از آنجــا ناشــی می شــود کــه چنــدی پیــش در 
ارزیابــی و قیمت گــذاری فرش هــا، اصــل را بــر ظرافت گذاشــته 
و فــرش اعــالء محدود شــد بــه فرش ابریشــمین. حــد اعالئیت 
و حــد نهایــت زیبایــی و غنــای یــک فــرش، رابطــه مســتقیم 
بــا ظرافــت فــرش داشــت تــا جایــی کــه تابلوفرش هــا بــه بــار 
آمدنــد. خیلــی زود و بــا تبلیغــات صــورت گرفتــه، در اذهــان 
ــت و  ــم ظراف ــه حک ــا ب ــران، تابلوفرش ه ــردم ای ــی م عموم
ــواع  ــیدن ان ــر کش ــه تصوی ــی در ب ــن عکاس ــا دوربی ــت ب رقاب
عکــس و تابلوهــای نقاشــی داخلــی و خارجــی در نقشــه های 
ــن  ــنگینی ای ــر س ــد و زی ــام گرفتن ــرش ن ــر ف ــود، اوج هن خ
لقــب، فرش هــای اصیــل ایرانــی کــه اکثــراً روســتایی و 
درشــت بافت و بــدون نقشــه بودنــد بــه تدریــج از یــاد رفتنــد. 

ــرش  ــی ف ــی کــه شــهرت جهان پرواضــح اســت کــه فرش های
ــه  ســلطان آباد، ســاروق، فراهــان، مشــک آباد، لیلیــان و ... را ب
ــا رجشــمار درشــت  ــد، فرش هایــی روســتایی ب ارمغــان آوردن
ــی  ــز گل های ــگ و نی ــر از ده رن ــای کمت ــداد رنگ ه ــا تع و ب
ــی  ــه تولیدکنندگان ــت ک ــب اس ــد. جال ــی بودن ــاًل انتزاع کام
خــارج از اســتان، کــه صــادرات مســتقیم بــه خــارج از ایــران 
ــه  ــان را ب ــلطان آباد و فراه ــای س ــم فرش ه ــوز ه ــد هن دارن
همــان ســبک درشــت بافــت روســتایی تولیــد نمــوده و صــادر 
می نماینــد. ایــن در حالــی اســت کــه در داخــل اســتان ایــن 

ــت. ــه اس ــاد رفت ــاًل از ی ــه ها کام نقش

تولیــد و صــادرات فرش هــای روســتایی ســلطان آباد بــا 
ــدگان  ــط تولیدکنن ــزرگ، توس ــای ب ــتی و گل ه ــان درش هم
ــگ  ــف گلفرن ــای ظری ــد فرش ه ــا تولی ــان ب ــی همزم تهران
ــن  ــرش ای ــر از تناقــض در شــناخت ف در داخــل اســتان، خب
ــازار هــدف صــادرات ایــن تولیدکننــدگان  اســتان می دهــد. ب
بیشــتر آمریکاســت و ایــن یعنــی خارجی هــا همچنــان 
ــب  ــه هســتند و مکت ــن منطق ــل ای ــای اصی ــتار طرح ه خواس
اصیــل ایــن منطقــه را می شناســند و ارج می نهنــد و بــا 

ــد.  ــگ می دانن ــش هماهن ــدرن خوی ــای م دکوره

امــا در داخــل اســتان، ایــن فرش هــا کامــاًل فرامــوش شــده و 
ــن  ــود و ای ــن می ش ــف شــهری باف جایگزی ــا فرشــهای ظری ب
ــان  ــش خواه ــدی پی ــا چن ــان ت ــه اجدادش ــی ک ــی مردم یعن
گل هــای انتزاعــی بــوده و شــناخت هنــری آنهــا متفــاوت بوده 
ــتند. ــت هس ــی بی هوی ــتار بافته های ــون خواس ــت هم اکن اس

بخــش دوم مقاله در شــماره دوم خبرنامــه خواهد آمد.
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الزم اســت کــه زمــان خشــک کــردن را حداقــل کنــد. 

فوایــد سیســتم Suprapress شــامل: فضــای کــم 
ــی  ــف م ــاالی ک ــا ب ــن ی ــطح زمی ــاز– در س ــورد نی م
ــت  ــا گــپ ثاب ــت ی ــا فشــار ثاب ــرار گیــرد. کار ب ــد ق توان
ــا  ــگ را ت ــدار برداشــت رن ــود. مق ــد انجــام ش ــی توان م
80% کاهــش می دهــد – صرفــه جویــی در غلظــت 
دهنــده، مــواد شــیمیایی و انــرژی، حداکثــر نفــود حتــی 
در خوابهــای بلنــد، نقــاط رنــگ نشــده در عمــق خــواب 
نیــز وجــو نــدارد، لکــه رنــگ و نایکنواختــی چــاپ وجود 
نــدارد، حداقــل نگهــداری را نیــاز دارد. قابــل دسترســی 
در   ،ChromoJet ,Colaris سیســتم  دو  هــر  در 
مــورد چــاپ پلــی اســتر برداشــت حداقــل مــی شــود.

3 ):Colaris تکنولــوژی چــاپ اینــک جــت
ــاال،  ــا رزولوشــن ب ــی ب ــوژی چــاپ Inkjet صنعت تکنول
بــرای چــاپ  شــید مناســب خــارج از تعــداد رنــگ پایــه 

بــکار مــی رود.
ایــن چــاپ Inkjet بــرای منســوجات خــواب دار جدیــد 
اســت، امــا دارای پتانســیل بســیار باالیــی اســت. نفــوذ 
pre- (ــل ــی از قب ــرد پوشــش ده ــا کارب ــاز ب ــورد نی م

coat( و کاربــرد تکنولــوژی Suprapress بدســت 
ــاال  ــا غلظــت ب ــد کــه مقــدار کمــی از جوهــر ب مــی آی
را در عمــق خــواب وارد مــی کنــد.  مــوارد مثبــت 
کاربــر ایــن سیســتم شــامل : چاپگــر براســاس 4، 6 یــا 
ــی  ــا اتالف ــد. تقریب ــی کن ــه کار م ــر( پای ــگ )جوه 8 رن
درمصــرف جوهــر نــدارد. دارای رزولوشــن متفــاوت 
ــچ،  ــه در این 400*400، 400*800، 400*1200 نقط
نفــوذ در خــواب کاال محــدوده وزن  دارای بهتریــن 
ــرم  ــا 2500 گ ــع و) ت ــر مرب ــرم در مت ــا 800 گ 100 ت
ــویی در  ــچ شستش ــه هی ــاز ب ــدون نی ــع(، ب ــر مترمرب ب
ــداد  ــوط شــدن تع ــگ، مخل ــر رن ــل از تغیی سیســتم قب
نامحــدودی از شــید رنگــی روی کــف پــوش، پیشــرفت 
جدیــد بخــش پــرس، افزایــش نفــوذ بــه مقــدار بســیار 
ــد، ســرعت  ــا خــواب بلن ــای ب ــوش ه ــادی روی کفپ زی
چــاپ بــاال و ســرمایه گــذاری متوســط، بــدون نیــاز بــه 
ــک شــامل:  ــن تکنی ــوب ای ــچ آشــپزخانه رنگــی. عی هی
نفــوذ کمترشــیدهای روشــن از شــید تیــره، در دســترس 
نبــودن همــه خانــواده هــای رنــگ، تغییــر بیــن خانــواده 
رنــگ )بیــن رنــگ اســیدی و دیســپرس ( ســاده نیســت 
ــر در  ــه جوه ــادی الزم دارد. هزین ــه زی ــان و هزین و زم
مقایســه بــا رنــگ در ChromoJet بیشــتر اســت.

Inkjet مبانی
رزولوشــن: رزولوشــن بیش از 200 نقطه در اینچ در کفپوش 
na�( یهــا قابــل تشــخیص نیســت. هد چــاپ رزولوشــن بومــ

tive resolution( دارد و در بیشــتر مــوارد رزولوشــن چــاپ 
ــه  ــر ب ــکار رود. رزولوشــن چــاپ باالت ــد ب ــی توان بیشــتری م
معنــای جوهــر بیشــتر، ســرعت آهســته تــر و هزینــه بیشــتر 
اســت. رزولوشــن نبایــد بیــش از نیــاز باشــد. پارامتــر اصلــی 
کــه برداشــت جوهــر را کنتــرل مــی کنــد رزولوشــن اســت. 

تعداد رنگ پایه: 
حداقل 4 رنگ )RGB یا CMYK( الزم است. 

در چاپ منسوجات و کاغذ، کیفیت تصویر با رنگهای  •
اضافی روشن پیشرفت بیشتری دارد.

یک طرح  dpi 200 با 8 رنگ مشابه طرح 4 رنگ  •
با dpi 400 است. 

تــا محــدوه ای کــه بــرای شــیدهای تیــره و روشــن  •
ــتفاده  ــابه اس ــای مش ــه ه ــا رنگین ــا ی ــه ه از رنگدان

Vertical dpi

Horizental dpi

Print head

Native dpi
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COLARIS3
INKJET printer

CHROMOJET 50/76 dpi
process color printer

CHROMOJET 25 dpi
spot color printer

  Inkjet چاپ پروسس رنگ با استفاده از  هد چاپ
پیزو

چاپ پروسس رنگ با استفاده از 
والومغناطیسی 

چاپ نقطه رنگ یا رنگ پیش مخلوط 
شده با استفاده از والو مغناطیسی

سیستم

800 * 400
1200 * 400

76/50 25)dpi ( رزولوشن

200 - 103000 - 3005000 - 500)g/m²( نشستن رنگ و جوهر

• اسید 
دیسپرس• 
راکتیو• 
 •N/A
 •N/A
•  N/A

• اسید و پیش عملیات برای نایلون، پشم و ابریشم 
• رنگ دیسپرس برای پلی استر 
• رنگ کاتیونیک برای اکریلیک و پلی استر قابل رنگرزی  

با کاتیونیک
• رنگ مستقیم برای پنبه 
• رنگ خمی برای پنبه 

سیستم رنگ و جوهر

همه مواد شیمیایی و غلظت دهنده ها مجزا از 
جوهرهستند

مراحلهمه مواد شیمیایی و غلظت دهنده ها در خمیر رنگ هستند

تا 4 متر در دقیقه، dpi 800 *400، 2عبور، 16 هد، 
4 متر عرض

تا 12متر در دقیقه، 6 رنگ، عرض تا 3 متر در دقیقه، 8 رنگ، عرض 4 متر
4 متر

سرعت تولید

مراحل چاپ

• پیش پوشش دادن با غلظت دهنده و اسید 
• چاپ با 5% برداشت 
• پرس کردن 
• بخار دادن در °C 100، 8-3 دقیقه 
• شستشو 
• خشک کردن 

• چاپ با برداشت %300 
•   C100°  بخاردادن3-8 دقیقه
• شستشو 
• خشک کردن 

نایلون و پشم بااستفاده از 
اسید و پیش عملیات 

پلی استر قابل رنگرزی با 
رنگ کاتیونیک

• پیش پوشش دادن با غلظت دهنده 
• چاپ Inkjet با حدود 5% برداشت 
• Suprapress  برای حداکثر نفوذ 
• خشک کردن  
• تثبیت درC° 180، 1 دقیقه 
• شستشوی احیایی 
• خشک کردن 

• چاپ با برداشت 75% رنگ  
•  Suprapress
• خشک کردن 
• تثبیت در °C HT 180، 1 دقیقه با بخار یا هوای داغ 
• شستشوی احیایی 
• خشک کردن 

مراحل پلی استر با رنگ 
دیسپرس

 کاربرد

• تشک 
• کفپوش نمایشگاهی و تبلیغاتی 
• کاشی کفپوش 

• قالیچه و تشک 
• کفپوش تبلیغاتی 
• کاشی کفپوش 
• پتوی پلی استر /اکریلیک 

• قالیچه 
• تشک با نفوذ کامل 
• کفپوش قرار دادی 

• نمدی- سوزنی 
• کفپوش فلوک 
• ساختار بافت تخت 
• خواب حلقه ای یا برش داده شده تا 2500  

g/m²

1500-250 g/m² خواب دار حلقه ای و برش داده شده
 g/m²2500  Suprapress  با

ساختار کفپوش

مزایا و معایب در چاپ کفپوش

انعطاف پذیری باال	•
پیک آپ پایین	•
فقط 4 رنگ	•
بدون نیاز به آشپزخانه رنگ	•
محدودیت نفوذ	•
محدودیت انتخاب جوهر	•
محدودیت اجتمال تعمیر هد چاپ	•
چاپگر باید رد یک محیط کنترل شده و تمیز 	•

عمل کند

• نفوذ کامل	
• تعدادشید تقریبا نامحدود	
• همه نوع رنگ قابل کاربرد	
• هزینه رنگ پایین ومنبع تهیه زیاد	
•مشکل زیاد تنظیم شید رنگی

نفوذ کامل	•
مراحل نسبتا ساده	•
همه نوع رنگ قابل کاربرد	•
هزینه رنگ پایین ومنبع 	•

تهیه زیاد
•مشکل زیاد تنظیم شید رنگی
• شید جدید نیاز به تغییر رنگ
•تعداد محدود شید و رنگ

برای خواب با وزن کم تا متوسط است •
برای اجرای کوتاه تا متوسط است •
برای ترویج و حوادث صنعتی کامل است •
شبکه به چاپ ممکن است تشخیص داده شود. •

جهت کفپوش خواب بلند •
• Suprapress  در ترکیب با
برای اجرای کوتاه تا متوسط است •
همچنین برای کفپوش تاری پودی •
برای چاپ پلی استر کامل است •

برای محصوالت خواب بلند •
برای اجرای متوسط  تا طوالنی •
برای رنگها و اثرت ویژه •

خالصه

چاپ دیجیتال انواع کفپوش 
Digital Carpet printing

اکرم ابراهیم بیگی

ــا پیشــرفت های ایجــاد شــده توســط  ــواع کفپــوش ب چــاپ ان
ــت.  ــوده اس ــاهد ب ــی را ش ــول عظیم ــاپ دیجیتــال تح چ
یکــی از تامیــن کننــدگان تجهیــزات مربــوط یــه چــاپ 
ــش از 140  ــا بی ــه ب ــت ک ــرکت Zimmer اس ــال ش دیجیت
ــت و  ــود کیفی ــی در بهب ــوآوری و تحوالت ــالب در ن ــال انق س
خدمــات در صنعــت نســاجی در ســطح جهانــی پیشــرو اســت.

سیســتم چــاپ دیجیتــال ChromoJet بــرای انــواع کفپوش 
ــا 2500  ــی 300 ت ــواب دار در محــدوده وزن و منســوجات خ

گــرم در مترمربــع مناســب اســت.

ــف مجهــز  ــگ مختل ــا 16 رن ــا 8 ت ــی ب ماشــین چــاپ معمول
بــوده اســت و برخــی ماشــین هــای جدیــد مخصــوص 
ــب   ــی و ترکی ــگ اصل ــتفاده از 4 رن ــا اس ــروزه ب ــوش ام کفپ
ــید. ــد رس ــا خواه ــه رنگ ه ــیعی از دامن ــف وس ــه طی ــا ب آنه

بــرای چــاپ، ایــن رنــگ هــا تحــت فشــار )1 تــا 3 بــار(  قــرار 
مــی گیرنــد و بــه طــور مســتقیم بــه جــت هــا، کــه بــه صورت 
الکترومغناطیســی بــاز و بســته شــده تــا 1200 بــار در ثانیــه، 
تامیــن مــی شــود. جــت هــا رنــگ را بــا دقــت جراحــی عمیــق 
ــه  ــدون اینک ــد، ب ــق می کنن ــواب )pile( تزری ــل خ ــه داخ ب
هیــچ بخشــی از ماشــین بــه ســطح پارچــه در تمــاس باشــد.

ــرش،  ــد ف ــوش مانن ــوالت کفپ ــرد ChromoJet: محص کارب
قالیچــه، کاشــی فــرش، تشــک، پتــوی مینــک پلــی اســتر،غیر 

اکریلیــک و خــز مصنوعــی غیــر اکریلیــک
تکنولوژی های زیر جهت چاپ انواع کف پوش، فرش و موکت 

در Zimmer بکار گرفته شده است:

1 ) dpi ــن ــه: رزولوش ــگ نقط ــاپ ChromoJet رن چ
ــده. ــوط ش ــل مخل ــگ از قب 25، رن

متداولتریــن تکنولــوژی چــاپ کــف پــوش اســت 
ــگ  ــا 16 رن ــر  ت ــر: چاپگ ــت زی ــای مثب ــی ه ــا ویژگ ب
ــگ(.  ــر رن ــی کند)خمی ــده کار م ــوط ش ــل مخل از قب
ــای  ــد، رنگه ــده ان ــباع ش ــگ و اش ــر رن ــی، پ ــا غن رنگه
ــت  ــرد اس ــل کارب ــژه قاب ــای وی ــور ه ــرای منظ ــژه ب وی
ــوذ  ــژه(. نف ــوری وی ــات شستشــویی و ن ــا ثب )Neon، ب
ــرای همــه رنگهــا. ســرعت چــاپ  کامــل و یکنواخــت ب
تــا 12 متــر در دقیقــه بــرای عــرض 4 متــر و از عیــوب 
ــه  ــاز ب ــگ نی ــر رن ــی دارد، تغیی ــگ کم ــالف رن آن ات
ــی  ــه خوب ــت چــاپ ب شستشــوی سیســتم دارد و کیفی

ــت.  ــن 50-76 نیس ــا رزولوش ــای ب چاپگره

چــاپ ChromoJet رنــگ پروســس: بــا رزولوشــن ( 2
پایــه  رنگهــای  از  نهایــی  رنــگ   ،dpi  50-76
و مخلــوط شــدن در ســطح کفپــوش ایجــاد 

 . د می شــو
ایــن چاپگــر انعطــاف پذیرتریــن تکنولــوژی چــاپ 
ــه داخــل  ــگ ب ــه رن ــا 16 مرحل ــوش را داراســت. ت کفپ
پایلهــا بــا اســتفاده از والــو HSV800 اســپری می شــود. 
بــا ایــن ویژگیهــای مثبــت: تقریبــا بــدون اتــالف رنــگ، 
رزولوشــن متغیــر بیــنdpi 50-76 ، قبــل از تغییــر رنگ 
هیــچ شستشــویی نیــاز نیســت، تعــداد رنــگ نامحــدود 
کــه روی کفپــوش مخلــوط مــی شــوند، بخــش جدیــد 
پیشــرفته پــرس کــردن کــه نفــوذ را بــه مقــدار بســیار 
ــه  ــد. صرف ــی ده ــش م ــوش افزای ــل کفپ ــی در پای باالی
جویــی در انــرژی و آب و نمونــه گیــری آســان و ســریع 
اســت. از عیــوب آن ســرعت چــاپ کمتــر از روش چــاپ 
ــگ نقطــه ای dpi 25 اســت و شــید رنگــی روشــن  رن
نفــوذ پاییــن تــری در مقایســه بــا شــید هــای تیــره دارد.

Suprapress )حداقــل برداشــت رنــگ و حداکثــر 
ــت(  ــوذ را داراس نف

Su� ــر ــالهای اخی ــرفتها در س ــن پیش ــی از مهمتری  یک
ــا  prapress بــوده اســت. توانایــی چــاپ محصــوالت ب
ــر و  ــا جوه ــگ ی ــل برداشــت رن ــا حداق ــد ب ــواب بلن خ

ــوذ را داراســت. ــر نف حداکث
غلتــک  دو  بیــن  منســوج  یــا  کفپــوش  عملکــرد: 
تحــت فشــار قــرار مــی گیــرد کــه پــرس رنــگ 
از ســطح بــاالی خــواب بــه داخــل آن نفــوذ مــی 
ــروی  ــت نی ــک هس ــن تکنی ــه در ای ــی ک ــد. چالش کن
فشــار یکســان در تمــام عــرض کار و جلوگیــری از 
ایجــاد لکــه و نقــاط رنــگ نشــده  در چــاپ اســت.

ــل  ــاپ و قب ــد چ ــت واح ــتقیما پش Suprapress مس
ــرد.  ــرار مــی گی از بخــش بخــار دادن و خشــک کــن ق
 Suprapress ــتم ــتر سیس ــی اس ــاپ پل ــورد چ در م

الزم اســت کــه زمــان خشــک کــردن را حداقــل کنــد. 

فوایــد سیســتم Suprapress شــامل: فضــای کــم 
ــی  ــف م ــاالی ک ــا ب ــن ی ــطح زمی ــاز– در س ــورد نی م
ــت  ــا گــپ ثاب ــت ی ــا فشــار ثاب ــرار گیــرد. کار ب ــد ق توان
ــا  ــگ را ت ــدار برداشــت رن ــود. مق ــد انجــام ش ــی توان م
80% کاهــش می دهــد – صرفــه جویــی در غلظــت 
دهنــده، مــواد شــیمیایی و انــرژی، حداکثــر نفــود حتــی 
در خوابهــای بلنــد، نقــاط رنــگ نشــده در عمــق خــواب 
نیــز وجــو نــدارد، لکــه رنــگ و نایکنواختــی چــاپ وجود 
نــدارد، حداقــل نگهــداری را نیــاز دارد. قابــل دسترســی 
در   ،ChromoJet ,Colaris سیســتم  دو  هــر  در 
مــورد چــاپ پلــی اســتر برداشــت حداقــل مــی شــود.

3 ):Colaris تکنولــوژی چــاپ اینــک جــت
ــاال،  ــا رزولوشــن ب ــی ب ــوژی چــاپ Inkjet صنعت تکنول
بــرای چــاپ  شــید مناســب خــارج از تعــداد رنــگ پایــه 

بــکار مــی رود.
ایــن چــاپ Inkjet بــرای منســوجات خــواب دار جدیــد 
اســت، امــا دارای پتانســیل بســیار باالیــی اســت. نفــوذ 
pre- (ــل ــی از قب ــرد پوشــش ده ــا کارب ــاز ب ــورد نی م

coat( و کاربــرد تکنولــوژی Suprapress بدســت 
ــاال  ــا غلظــت ب ــد کــه مقــدار کمــی از جوهــر ب مــی آی
را در عمــق خــواب وارد مــی کنــد.  مــوارد مثبــت 
کاربــر ایــن سیســتم شــامل : چاپگــر براســاس 4، 6 یــا 
ــی  ــا اتالف ــد. تقریب ــی کن ــه کار م ــر( پای ــگ )جوه 8 رن
درمصــرف جوهــر نــدارد. دارای رزولوشــن متفــاوت 
ــچ،  ــه در این 400*400، 400*800، 400*1200 نقط
نفــوذ در خــواب کاال محــدوده وزن  دارای بهتریــن 
ــرم  ــا 2500 گ ــع و) ت ــر مرب ــرم در مت ــا 800 گ 100 ت
ــویی در  ــچ شستش ــه هی ــاز ب ــدون نی ــع(، ب ــر مترمرب ب
ــداد  ــوط شــدن تع ــگ، مخل ــر رن ــل از تغیی سیســتم قب
نامحــدودی از شــید رنگــی روی کــف پــوش، پیشــرفت 
جدیــد بخــش پــرس، افزایــش نفــوذ بــه مقــدار بســیار 
ــد، ســرعت  ــا خــواب بلن ــای ب ــوش ه ــادی روی کفپ زی
چــاپ بــاال و ســرمایه گــذاری متوســط، بــدون نیــاز بــه 
ــک شــامل:  ــن تکنی ــوب ای ــچ آشــپزخانه رنگــی. عی هی
نفــوذ کمترشــیدهای روشــن از شــید تیــره، در دســترس 
نبــودن همــه خانــواده هــای رنــگ، تغییــر بیــن خانــواده 
رنــگ )بیــن رنــگ اســیدی و دیســپرس ( ســاده نیســت 
ــر در  ــه جوه ــادی الزم دارد. هزین ــه زی ــان و هزین و زم
مقایســه بــا رنــگ در ChromoJet بیشــتر اســت.

Inkjet مبانی
رزولوشــن: رزولوشــن بیش از 200 نقطه در اینچ در کفپوش 
na�( یهــا قابــل تشــخیص نیســت. هد چــاپ رزولوشــن بومــ

tive resolution( دارد و در بیشــتر مــوارد رزولوشــن چــاپ 
ــه  ــر ب ــکار رود. رزولوشــن چــاپ باالت ــد ب ــی توان بیشــتری م
معنــای جوهــر بیشــتر، ســرعت آهســته تــر و هزینــه بیشــتر 
اســت. رزولوشــن نبایــد بیــش از نیــاز باشــد. پارامتــر اصلــی 
کــه برداشــت جوهــر را کنتــرل مــی کنــد رزولوشــن اســت. 

تعداد رنگ پایه: 
حداقل 4 رنگ )RGB یا CMYK( الزم است. 

در چاپ منسوجات و کاغذ، کیفیت تصویر با رنگهای  •
اضافی روشن پیشرفت بیشتری دارد.

یک طرح  dpi 200 با 8 رنگ مشابه طرح 4 رنگ  •
با dpi 400 است. 

تــا محــدوه ای کــه بــرای شــیدهای تیــره و روشــن  •
ــتفاده  ــابه اس ــای مش ــه ه ــا رنگین ــا ی ــه ه از رنگدان

مــی شــود در همــان محــدوده، نــه وســیعتر را 
ــوان بدســت آورد و ایــن مخصوصــا در شــید  مــی ت
و تــن رنگــی روشــنتر بهتــر بنظــر مــی رســد. 

بــرای کاربردهای ویژه همچنیــن CMYK +  نارنجی،  •
ــود. ــرده ش ــد بکارب ــی توان ــی م ــز و آب ــش، قرم بنف

بــرای محصــوالت خــواب دار CMYK یــا  •
ــت. ــی اس RGB کاف

امــا بــا  CMYK اضافــی روشــن، نفــوذ بهتــر  •
در شــید روشــن قابــل دســتیابی اســت کــه در 
مــورد کفپوشــها و فــرش خــواب بلنــد بیشــتر 

صــادق اســت.

 Inkjet مبانی
ــاپ ــن در چ ــنتی همچنی ــاپ س ــات : در چ ــش عملی  پی

چــاپ  در خمیــر  شــیمیایی  مــواد  همــه   ChromoJet
موجودنــد. بــه دالیل زیــر در چاپ  Inkjet این ممکن نیســت:

ــط در محــدوده کوچکــی از  • ــر فق ــد چاپگ ه
ــد. ــی کن ویســکوزیته کار م

•  Ph= 6 - 8 مایــع بایــد خالص و در محــدوده
باشــد. در چــاپ Inkjet ایــن مواد شــیمیایی 
بایــد قبــل از چــاپ بــکار بــرده شــود.

ســبب  قبــل  از  دادن  پوشــش  پــوش،  کــف  چــاپ  در 
ــف  ــگ در لی ــل رن ــع و حم ــه توزی ــت: 1- ب ــر اس ــل زی عوام
ــت  ــد. 2- غلظ ــی ده ــوذ م ــازه نف ــد و اج ــی کن ــک م کم
دهنــده مانــع مــی شــود جوهــر بــا ویســکوزیته پاییــن 
ســرعت   اســید   -3 شــود.  جــاری  کفپــوش  خــواب  از 
مــی  افزایــش  را  پشــم  و  نایلــون  روی  تثبیــت  مراحــل 
ــد. ــرفت می دهن ــوذ را پیش ــا نف ــوب کننده ــد. 4- مرط ده

تکنولوژی های کاربرد

)3(   )2(   )1(

1( پد کردن: کنترل مشکل است، از پیش پوشش دادن 
بکاربرده می شودهمچنین در طرف پشت کف پوش.

2( شابلون: نفوذ پایین و برداشت محدود، کنترل زیاد آسان 
نیست، نهایتا برای کاربردهای سرعت باال. 

ChromoJet )3: سیستم دیجیتال، محدوده کاربرد وسیع، 
سیستم بسته، مستقل از سرعت

Vertical dpi

Horizental dpi

Print head

Native dpi

dpi 76  بعد از پرس کردن با استفاده 
 Suprapress از تجهیزات

dpi 76  قبل از پرس کردن بدون 
    Suprapress استفاده از تجهیزات

مقایسه تکنولوژی های چاپ دیجیتال
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مصاحبه

علیرضا ضابطی:

ما به کل مخالف موازی کاری در 
صنعت هستیم.

مصاحبــه بــا علیرضــا ضابطــی مدیــر مجموعــه 
بوســتان ترمــه

ــه نهمیــن دوره نمایشــگاه  ــا نزدیــک شــدن ب ب
کفپــوش،  ماشــینی،  فــرش  بین المللــی  
ــتان  ــرکت بوس ــراغ ش ــه س ــران ب ــت ته موک
ــه  ــبت ب ــان نس ــدگاه ایش ــا دی ــم ت ــه رفتی ترم
را  برنامه هــای مجموعــه  و  نمایشــگاه  ایــن 
در رابطــه بــا ایــن رویــداد جویــا شــویم. 
آقــای ضابطــی در رابطــه بــا دو نمایشــگاه 
دیدگاه هــای خــود را بیــان کــرده و خبــر از 
محصــوالت جدیــدی داد کــه قــرار اســت 
ــود. ــی ش ــاه رونمای ــهریور م ــگاه ش در نمایش

e  شرح مختصری در رابطه با وضعیت بازار فرش در
سال 96 را خدمت مخاطبان ما ارائه بفرمایید

ــرض  ــال 96 ع ــرش در س ــازار ف ــت ب ــا وضعی ــه ب در رابط
ــن  ــه که ــرم مجل ــان محت ــما و مخاطب ــت ش ــم خدم کن
ــا  ــادی ت ــی زی ــود خیل ــا رک ــل ب ــازار داخ ــا در ب ــه م ک
ــک  ــا ی ــی ب ــازار خارج ــا در ب ــم ام ــرو بودی ــروز روب ــه ام ب

ــی  ــق باالی ــتیم و رون ــه هس ــودی مواج ــبتاً صع ــیر نس س
ــه  ــه ب ــت. باتوج ــته اس ــخصه داش ــه ش ــا ب ــرای م ــز ب نی
ــد  ــدرت خری مشــکالت معیشــتی مــردم و پاییــن آمــدن ق
ــد  ــم بع ــا امیدواری ــم ام ــازار بودی ــود در ب ــاهد رک ــردم ش م
ــود. ــق ش ــورد و پررون ــی بخ ــک تکان ــازار ی ــگاه ب از نمایش

e  در بــا چــه محصوالتــی جدیــدی  امســال 
شــرکت  شــهریور  بین المللــی  نمایشــگاه 

خواهیــد کــرد؟
ــا  ــه م ــوژی ک ــن تکنول خــب امســال درحــال حاضــر آخری
ــا  ــال بن ــت. امس ــانه اس ــرش 1200 ش ــم ف ــار داری در اختی
ــه  ــبت ب ــاوت نس ــی تف ــا اندک ــگاه ب ــه در نمایش ــم ک داری
ــی  ــائل فن ــرح و مس ــگ، ط ــاظ رن ــرکت ها از لح ــایر ش س
ــد  ــوالت جدی ــن محص ــا ای ــد و ب ــانه تولی ــرش 1200ش ف
ــم بگویــم  حاضــر شــویم. البتــه جزئیــات بیشــتری نمی توان
ــار در  ــن ب ــرای اولی ــول ب ــن محص ــم ای ــون می خواهی چ
نمایشــگاه دیــده شــود و بخشــی از ســوپرایز مــا خواهــد بود.

e  نظرتــان در رابطــه بــا ایــن دو دســته گی و
ــک  ــر از ی ــه کمت ــه فاصل وجــود دو نمایشــگاه ب
ــک  ــا ی ــی و ب ــطح بین الملل ــم در س ــاه آن ه م

ــت؟  ــان چیس ــوان یکس عن
بــه کل مخالــف مــوازی کاری در همــه حوزه هــا  مــا 
هســتیم. برگــزاری دو نمایشــگاه آن هــم بــه فاصلــه کمتــر 
ــیب  ــور آس ــاجی کش ــف نس ــه صن ــاً ب ــاه مطمئن ــک م از ی
ــا  ــه تولیدکننده ه ــد ک ــد ش ــن خواه ــث ای ــد زد. باع خواه
در درجــه اول در مقابــل همدیگــر قــرار بگیرنــد. مــا موافــق 
برگــزاری نمایشــگاه بــا همــان رونــد قبلــی و در یــک تاریــخ 
مشــخص هســتیم. درحــال حاضــر مجموعــه مــا مرتــب بــه 
مشــتریان خارجــی خــود در ایــن حــوزه پاســخ می دهــد و 
تــالش مــا ایــن اســت آنهــا را قانــع کنیــم تــا اعتمادشــان 
ــم خــب  ــا دو نمایشــگاه داری ــه م ــم. زمانیک را بدســت آوری

ــد  ــگاه خواه ــر دو نمایش ــدن ه ــق ش ــم رون ــث ک ــن باع ای
شــد مــا نمی توانیــم بگوییــم فقــط روی یکــی از نمایشــگاه 
ــم  ــا داری ــئوالن تقاض ــت. از مس ــد گذاش ــر خواه ــا تأثی ه
ــل کننــد کــه  ــکل را هرچــه ســریعتر ح کــه ایــن مش
ضــرر بیشــتر آن متوجــه تولیدکننــدگان خواهــد بــود.

e  ــور در ــای حض ــه هزینه ه ــود اینک ــا وج ــرا ب چ
نمایشــگاه مــرداد بســیار پاییــن بــود نمایشــگاه 

شــهریور را بــرای حضــور انتخــاب کردیــد؟
مــن اطــالع چندانــی از هزینه هــای مجموعــه شــهر آفتــاب 
ــت  ــودن قیم ــن ب ــم پایی ــم نمی کن ــر ه ــی فک ــدارم ول ن
ــراي حضــور  ــده ای ب ــع کنن ــل قان ــد دلی ــاب بتوان شــهر آفت
ــگان  ــه هم ــگاهي ک ــان در نمایش ــا همچن ــد. م در آن باش
ــود.  ــم ب ــناخته اند خواهی ــمیت ش ــه رس ــرده و ب ــد ک تأیی
ــهرآفتاب  ــن ش ــای پایی ــه هزینه ه ــدان متوج ــا چن ــگاه م ن
ــت  ــادی اس ــن اتح ــظ ای ــان حف ــتر هدف م ــت و بیش نیس
دارد. وجــود  ماشــینی  فــرش  صنعــت  حــوزه  در  کــه 

e  خواسته های تان از دولت به ترتیب اولویت
چیست؟

ــرار  ــاله تک ــم هرس ــت داری ــا از دول ــه م ــته هایی ک خواس
ــز  ــت و کاری ج ــز اس ــفاف نی ــح و ش ــال واض ــود. کام می ش
ــادرات  ــوارد ص ــن م ــم. در بی ــا نمی خواهی ــت از آنه حمای
غیرنفتــی، فــرش یکــی از مهــم تریــن و اثرگذارترین ها اســت 
ــه  ــن بخــش بیشــتر ب ــت و پشــتیبانی از ای ــع حمای و درواق
نفــع کشــور اســت. از دولــت می خواهیــم در بخش صــادرات 
ــرای تولیدکننــده گان  محصــوالت هزینه هــای صادراتــی را ب
در  تولیدکننــده گان،  بــرای  همچنیــن  دهنــد.  کاهــش 
قانــوِن درصــد ســودهای بانکــی تجدیدنظــری صــورت 
بگیــرد تــا باکاهــش میــزان ســود بخــش تولیــد بــه 
در  بتوانــد  دولتــی  بخــش  مالــی  کمک هــای  واســطه 
راســتای پیشــرفت تولیــد کمک هــای شــایانی بکنــد.

ــی  ــگاهی خارج ــش نمایش ــد در بخ ــه می دانی ــه ک همانگون
ــدگان  ــرای همــه تولیدکنن ــداد مهــم ب ــک روی دموتکــس ی
ــه  ــن نمایشــگاه ترکی ــه شــمار مــی رود. در ای ــن حــوزه ب ای
از  بــه شــمار مــی رود و یکــی  رقیــب سرســخت مــا 
ســفت  حمایت هــای  ترک هــا  موفقیــت  مهــم  دالیــل 
و ســختی اســت کــه از طــرف دولــت ترکیــه از ایــن 
دولــت  از  نیــز  مــا  می گیــرد  صــورت  تولیدکننده هــا 
شــرکت ها  موانــع حضــور  داریــم  درخواســت  محتــرم 
در رویدادهــای خارجــی را رفــع کننــد تــا بتوانیــم در 
ــک  ــد ی ــا نیازمن ــم. م ــر عمــل کنی بخــش صــادرات موفق ت
ســری بســته های حمایتــی از طــرف دولــت هســتیم.

e  انتظــارات شــما از مســئولین برگزاری نمایشــگاه
؟ چیست

ــد  ــده گان قراردهن ــار بازدیدکنن ــتری در اختی ــی بیش امکانات
همچــون اســکان و ســایر امکانــات رفاهــی. انتظــار داریــم ایــن 
مــوارد بــه نحــو بهتــری نســبت بــه ســال های گذشــته صــورت 
گیــرد. همچنیــن تعــداد روزهــای نمایشــگاه افزایش پیــدا کند.

خــب شــما آگاه هســتید کــه نمایشــگاه دســتباف بــه 
مــدت یــک هفتــه برگــزار می گــردد و تــا بــه امــروز 
نمایشــگاه  تــا  داریــم  تقاضــا  نیــز  مــا  بــوده.  مفیــد 
برگــزاری اش  روزهــای  تعــداد  هــم  ماشــینی  فــرش 
ــی  ــرکت خارج ــک ش ــرای ی ــاً ب ــون واقع ــد. چ ــش یاب افزای
اســت. کــم  نمایشــگاه  روز  ســه  بازدیدکننــده  یــا 

e  برای امسال برنامه صادراتی دارید؟ چه اهدافی را
امسال برای مجموعه خود دنبال می کنید؟

خــب مــا هــر ســال برنامــه صادراتــی داریــم امســال نیــز بــه 
ایــن رونــد ادامــه خواهیــم داد. باتوجــه بــه اینکــه محصوالت 
جدیــدی نیــز خواهیــم داشــت روی آن محصــوالت تمرکــز 
خواهیــم داشــت تــا بازار بــه خصوصی بــرای آن ایجــاد کنیم.
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بهترین راه برای احیای 
منسوجات معیوب

حالل مشکالت سرکجی و شکم دهی فرش 
ماشینی و موکت فرشی

روزبه مروج

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دکتر شیبانی:

پیشرفت در تولید و صدرات در 
گروه همگام و همراه بودن دولت 

با تولیدکننده است.
مصاحبه با دکتر شیبانی؛ مدیریت مجموعه موکت همدان

ــاجی  ــت نس ــزرگان صنع ــیبانی از ب ــر ش دکت
ــغول  ــوزه مش ــن ح ــال های دور در ای ــه از س ک
بــه فعالیــت اســت.  ایشــان مدیریــت مجموعــه 
ــته  ــده دارد و توانس ــر عه ــدان را ب ــت  هم موک
تکنولــوژی  پیشــرفته ترین  از  اســتفاده  بــا 
محصــوالت متنوعــی را روانــه بــازار کنــد و ببــه 
ــت  ــه تح ــان و مجموع ــای ایش ــطه تالش ه واس
ــر  ــروز ب ــدان ام ــت هم ــد موک ــان برن مدیریت ش
ســر زبــان هــا بیوفتــد و مــردم تمایــل بیشــتری 
ــته  ــدان داش ــد هم ــا برن ــت ب ــه موک ــرای تهی ب
باشــند. دیدگاه هــای ایشــان در رابطــه بــا 
وضعیــت صنعــت و نحــوه حضــور در نمایشــگاه 
می آیــد. ادامــه  در  کــه  شــدیم  راجویــا 

e  ــازار ــت ب ــا وضعی ــه ب ــری در رابط ــرح مختص ش
ــت  ــش رو را خدم ــال پی ــرش در س ــت و ف موک

ــد؟ ــه بفرمایی ــا ارائ ــان م مخاطب
ــوب و  ــای خ ــره کف پوش ه ــت در زم ــورت موک ــر ص ــه ه ب
ارزان قیمــت اســت کــه مصرف کننــدگان آن قشــر متوســط و 
کــم در آمــد جامعــه هســتند خوشــبختانه واحدهــای تولیــدی 
داخــل کشــور بخوبــی قادرنــد نیــاز جامعــه و حتــی  بخشــی از 
بــازار صادراتــی ایــن کاال را  بــدون هیچ مشــکلی تأمیــن کنند.

و  گــردش  در  ســرمایه  و  نقدینگــی  تامیــن  چنــد  هــر 
ــاً توســط  ــه کــه خوشــبختانه  تمام ــواد اولی ــه م دسترســی ب
پتروشــیمی های داخلــی تولیــد می گــردد بــرای امــکان 
تــداوم و مقــرون بــه صرفــه  بــودن تولیــد کار ســاده ای نیســت 
ــه  ــزون ب ــاز روزاف ــت و نی ــش جمعی ــه افزای ــه ب ــا توج ــا ب ام

ــم  ــورت فراه ــوان در ص ــب می ت ــوش مناس ــوع  کفپ ــن ن ای
شــدن همــه شــرایط بــه آینــده ای بهتــر امیــدوار بــود.

e  امســال بــا چــه محصــوالت جدیــدی در نمایشــگاه
بیــن المللــی شــهریور شــرکت خواهیــد کــرد؟

تنــوع در ایــن نــوع کــف پــوش بســتگی بــه نقشــه و  طــرح 
ــعی  ــه س ــل همیش ــم مث ــا ه ــه م ــگ و وزن آن دارد ک و رن
ــال  ــهریور امس ــگاه ش ــف آن در نمایش ــواع مختل ــه ان در ارائ

ــت. ــم داش خواهی

e  نظرتــان در رابطــه بــا ایــن دو دســته گی و وجــود
ــاه آن  ــک م ــر از ی ــه کمت ــه فاصل ــگاه ب دو نمایش
ــوان  ــک عن ــا ی ــی و ب ــن الملل ــطح بی ــم در س ه

ــت ؟ ــان چیس یکس
ــم از  ــه اع ــت را هم ــم نادرس ــن تصمی ــه ای ــفانه لطم متأس
صنعتگــران، شــرکت کنندگان و برگــزار کننــدگان و مجریــان 

ــد. ــد دی ــن نمایشــگاه خواهن ای

کاش دو بزرگــواری کــه مســئول برگــزاری ایــن دو نمایشــگاه 
هــم عنــوان هســتند ضمــن مشــورت بــا تشــکل های ذیربــط 
ــد  ــر همانن ــا یکدیگ ــران، ب ــع نســاجی ای ــن صنای ــل انجم مث
ــتند و  ــم می گذاش ــت ه ــت در دس ــته دس ــال های گذش س
ــری  ــارکت حداکث ــا مش ــدرت و ب ــد پرق ــگاه واح ــک نمایش ی
شــهریور  در  بازدیدکننــدگان(  و  تولیدکننــدگان  از  )اعــم 
ــگاه  ــئولین نمایش ــا مس ــی ب ــا هماهنگ ــی ب ــا حت ــاه و ی م
مســلماً  می کردنــد  برگــزار  مــاه  مهــر  اواخــر  بــرای 
منافــع مــادی و معنــوی آن بــرای همــه بیشــتر بــود.

e  چــرا باوجــود اینکــه هزینه هــای حضــور در
ــود نمایشــگاه  ــن ب ــرداد بســیار پایی نمایشــگاه م

ــد؟  ــاب کردی ــور انتخ ــرای حض ــهریور راب ش
ــی  ــگاه بین الملل ــه در نمایش ــت ک ــورت سال هاس ــر ص ــه ه ب
تهــران  حضــور داریــم و تجربه زیادی از شــرکت در نمایشــگاه  
شــهر آفتــاب  و میــزان اســتقبال از آن  نداریــم  بعــالوه مــاه 
مــرداد،  مــاه خوبــی بــرای برگــزاری ایــن نمایشــگاه نخواهــد 
بــود . معمــوال پارامتــر قیمــت پایین تــر را بایســتی بــا خیلــی 

از پارامترهــای دیگــر در نظــر گرفــت.

e  ــه ترتیــب اولویــت ــت ب ــان از دول خواســته های ت
چیســت ؟

ــع  ــون ذینف ــل قان ــد مث ــل تولی ــم و مخ ــن مزاح ــع قوانی رف
واحــد کــه بدلیــل مشــکلی کــه در یــک واحــد غیرفعــال پیش 
می آیــد چندیــن واحــد فعــال دیگــر را بــا خــود بــه توقــف و 
ورشکســتگی  و بیــکاری خیــل عظیــم کارکنان آن می کشــاند.

کمــک در جهــت پاییــن آوردن قیمــت تمــام شــده از طریــق 
پاییــن آوردن بهــره بانکــی – اجــرای صحیــح قانــون مالیــات 
بــر ارزش افــزوده - پاییــن آوردن ســهم بیمــه کارگــر و 
ــای  ــوص روزه ــالیانه بخص ــالت س ــش تعطی ــا –کاه کارفرم
ــخت و  ــای س ــون کاره ــف قان ــه - توق ــط هفت ــل وس تعطی

ــرف. ــد و مص ــرایط تولی ــدن ش ــادی ش ــا ع ــان آور ت زی

بازنگــری صحیــح و هدفمنــد قانــون کار - امــکان دسترســی 
بــه موقــع  بــه مــواد اولیــه تولیــد داخــل و حــذف هــر نــوع 
تعرفــه و ســود بازرگانــی از مــواد پایــه اولیــه ای کــه در داخــل 
کشــور تولیــد نمی گــردد یــا تولیــد آن جوابگــوی  نیــاز 
واحدهــای تولیــدی نمی باشــد -تأمیــن ســرمایه درگــردش و 
ــا بهره هــای  نقدینگــی واحدهــا از طریــق تســهیالت بانکــی ب

ــردد.  ــال می گ ــون اعم ــم اکن ــه ه ــر از آنچ ــیار کمت بس

مبــارزه قاطــع و مــداوم بــا ورود کاالی قاچــاق )بدیهــی اســت 
صنعتگــران و تولیــد کننــدگان بــا ورود کاالهایــی کــه عــوارض 
ــی  ــی و دولتــی خــود را هماننــد تولیــد کننــدگان داخل قانون

بپردازنــد هیچگونــه مخالفتــی ندارنــد.( 

e  انتظــارات شــما از مســئولین برگــزاری نمایشــگاه
چیســت ؟ پیشــنهادات ؟

نمایشــگاه بیــن المللــی محــل عرضــه توانمندی هــای کشــور 
ــی از  ــد کنندگان ــا بازدی ــی ب ــی و خارج ــوالت داخل و محص
ــه  ــزاری آن می بایســتی در هم ــأن برگ ــا اســت. ش ــه دنی هم
غرفه هــا،  و  ســالن ها  ترتیــب  و  نظــم  از  اعــم  زمینه هــا 
بهداشــتی،  ســرویس های  بخصــوص  و  ســالن ها  نظافــت 
مطلــوب بــودن ســرویس و غــذای رســتوان ها، ایــاب و ذهــاب 
و دسترســی بــه وســائط نقلیــه عمومــی و برگــزاری صحیــح و 
هدفمنــد ســمینارهای تخصصــی بطــور کامــل رعایــت شــود.

e  ــه ــد؟ چ ــی داری ــه صادرات ــال برنام ــرای امس ب
ــرای مجموعــه خــود دنبــال  اهدافــی را امســال ب

ــد ؟ ــی کنی م
بعــد  بین المللــی  روابــط  شــدن  بهتــر  بــا  امیدواریــم 
اعتبــار  گشــایش  و  کار  امــکان  بخصــوص  و  برجــام  از 
بتوانیــم  مقصــد  کشــورهای  و  ایــران  بیــن  بانکــی 
دهیــم. افزایــش  را  خــود  کاالی  صــادرات  میــزان 

ــواد  ــه روز، م ــین آالت ب ــود ماش ــه وج ــه ب ــا توج ــرم ب بنظ
و  عالقمنــد  متخصصیــن  و  جوان هــا  مرغــوب،  اولیــه 
شــرایط ویــژه آب و هوایــی و اقلیمــی کشــور و منابــع 
کاالی  نتوانیــم  کــه  نــدارد  دلیلــی  خــدادادی  طبیعــی 
کنیــم. صــادر  کشــور  از  خــارج  بــه  را  خــود  تولیــدی 

ــز  ــه نی ــأت حاکم ــردان و هی ــورد دولت م ــن م ــه در ای البت
صــادر  و  صنعتگــران  بــا  همــگام  و  همــراه  می بایســتی 

بردارنــد. بلنــدی  قدم هــای  کننــدگان 

ــاد  ــده ی ــی از زن ــا شــعر زیبای ــم را ب اجــازه دهیــد گفتــه های
ــان برســانم. ــه پای ــی کاشــانی ب مجتب

ما از این قرن نخواهیم گذشت              

ما از این قرن نخواهیم گریخت

با قطاري که کسان دگري ساخته اند  

هیچ پروازي نیست

برساند ما را به قطار دو هزار

و به قرن دگران

مگر انگیزه و عشق 

مگر اندیشه و علم

مگر آیینه و صلح

و تقال و تالش.

خبر

صادرات 7۴ میلیون دالری فرش 
ماشینی در سال ۹۶

ــگاه خــود را در  ــرش ماشــینی سالهاســت کــه جای صنعــت ف
ــروز  ــه و ام ــاجی یافت ــه نس ــع زیرمجموع ــایر صنای ــان س می
ــدن و  ــت، مع ــر صنع ــاور وزی ــن دارد. مش ــرای گفت ــی ب حرف
تجــارت معتقــد اســت صنعــت نســاجی کشــور تاثیــر بســیاری 
در تغییــر صعــودی شــاخص های اقتصــادی همچــون اشــتغال 

ــزوده دارد. و ارزش اف

ــارت   ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاور وزی ــی، مش ــار نصرالله گلن
معتقــد اســت: در میــان صنایــع مرتبــط بــا صنعــت نســاجی، 
صنعــت فــرش ماشــینی دارای ارزشــی خــاص و جایــگاه 
ــر  ــت در تغیی ــن صنع ــر ای ــه تاثی ــرا ک ــت چ ــژه ای اس وی
ــزوده  ــون ارزش اف ــادی همچ ــای اقتص ــاخص ه ــودی ش صع
و فاکتــوری چــون اشــتغالزایی غیــر قابــل انــکار اســت.

ــات  ــن کارخانج ــه اولی ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــه ب  وی در ادام
فــرش ماشــینی در حــدود 50 ســال گذشــته بــه وجــود آمــده 
ــال  ــش از س ــا پی ــرد: ت ــان ک ــد اذع ــدود بوده ان ــیار مح و بس
ــرش ماشــینی در حــدود 10  ــه هــای ف 1357 تعــداد کارخان
تــا 12 کارخانــه بــوده کــه امــروز بــه همــت حمایــت بخــش 
ــرش ماشــینی در داخــل  خصوصــی در حــدود 900 واحــد ف
کشــور مشــغول بــه فعالیــت هســتند و یکــی از رشــته هــای 
موفــق در صنعــت نســاجی کشــور محســوب می شــود.

ــون  ــدود 300 میلی ــاالنه در ح ــه س ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش او ب
ــه  ــادرات ب ــینی ص ــا و فرش ماش ــوش ه ــف پ ــواع ک دالر از ان
ــال  ــه س ــه ماه ــرد: در س ــان ک ــم اذع ــورها داری ــایر کش س
از صــادرات نصیــب  ارز ناشــی  جــاری 74 میلیــون دالر 
کشــور شــده و بازارهــای صادراتــی بیشــتر شــامل کشــورهای 
آســیای میانــه، کشــورهای همســایه همچــون عــراق و 
افغانســتان، کشــورهای اروپایــی و اســترالیا بــوده اســت.

ــه  ــاره ب ــا اش ــخنانش ب ــری از س ــش دیگ ــی در بخ نصرالله
ــش  ــتای افزای ــا در راس ــام برنامه ریزی ه ــد تم ــه بای ــن ک ای
ــد  ــی باش ــورهای اروپای ــه کش ــینی ب ــرش ماش ــادرات ف ص
ادامــه داد: بخــش خصوصــی بایــد بــه شــکلی برنامــه ریــزی 

کنــد کــه بــا توجــه بــه میــزان حجــم ســرمایه گــذاری ایــن 
صنعــت در کشــور، صــادرات بــه کشــورهای اروپایــی افزایــش 
ــه  ــوژی ب ــا و تکنول ــتگاه ه ــود دس ــا وج ــی ب ــه عبارت ــد. ب یاب
روز دنیــا کــه در داخــل کشــو وجــود دارد ایــن صنعــت 
دارد. صــادرات  ارتقــای  بــرای  را  الزم  هــای  پتانســیل 

ــن  ــدن و تجــارت یکــی از مهمتری ــر صنعــت، مع مشــاور وزی
ــرش  ــار ف ــینی در کن ــرش ماش ــت ف ــاء و موفقی ــل ارتق دالی
توجــه  بــا  افــزود:  و  دانســت  آن  را طراحــی  دســتیافت 
بــه پیشــینه بســیار خــوب طراحــی فــرش دســتبافت 
ایــن  وضعیــت  ماشــینی،  فــرش  در  آن  از  اســتفاده  و 
صنعــت بســیار ارتقــاء یافــت امــا نبایــد نقــش پــررن 
انگاشــت. نادیــده  عرصــه  ایــن  در  را  بخــش خصوصــی 

ــت  ــن صنع ــذاری خارجــی در ای وی در خصــوص ســرمایه گ
گفــت: تــا بــه امــروز ســرمایه گــذاری خارجــی در ایــن صنعت 
نداشــته ایــم امــا بــه علــت کیفیــت مناســب ایــن محصــول، 
از صــادرات مناســبی در ایــن زمینــه برخورداریــم و مــن 
معتقــدم بایــد بــرای ارتقــای ایــن صنعــت تولیدکننــدگان بــه 
فکــر بازارهــای بیشــتری بــرای صــادرات بیشــتر باشــند چــرا 
کــه ایــن صنعــت دارای پتانســیل هــای الزم و مناســبی اســت.

ــن ســوال کــه پیامدهــای مثبــت  ــه ای نصراللهــی در پاســخ ب
برگــزاری نمایشــگاه فــرش ماشــینی را چگونــه ارزیابــی 
میکنــد خاطرنشــان کــرد: اصــوال نمایشــگاه هــا محلــی 
اســت بــرای رونمایــی از توانایی هــای یــک صنعــت. بــا توجــه 
ــن صنعــت کــه در شــهرها و اســتان هــای  ــه توانمنــدی ای ب
مختلــف پراکنــده انــد نمایشــگاه شــرابطی را فراهــم مــی کنــد 
ــوالت  ــوند و محص ــع ش ــم جم ــا دور ه ــام توانمندی ه ــا تم ت
خــود را در اختیــار دیــد عمومــی مــردم قــرار دهنــد.

کــرد  فراهــم  شــرایطی  بتــوان  اگــر  او،  گفتــه  بــه 
و  هنــر  ایــن  از  بازدیــد  بــا  خارجــی  مشــتریان  تــا 
صنعــت بــه ایــان بیاییــد و درنهایــت منجــر بــه انقــاد 
گفــت  می تــوان  این صــورت  در  شــود  قراردهایــی 
نمایشــگاه فــرش ماشــینی بســیار موفــق بــوده اســت.

وی دربــاره وضعیــت ایــن صنعــت در پســابرجام گفــت: 
و  بازســازی  ارتقــاء،  و  ،تولیــد  این کــه  بــه  توجــه  بــا 
بخــش  توانمنــد  دســتان  در  صنعــت  ایــن  نوســازی 
از  بســیاری  پســابرجام  در  بنابرایــن  بــود  خصوصــی 
اقدامــات و ارتباطــات بــرای ایــن بخــش تســهیل یافــت 
امــا ایــن صنعــت در دوران تحریــم رکــود نبــوده اســت.
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فرش ماشینی پیشتاز در صادرات 
صنایع نساجی

ــرش ماشــینی در کشــور از معــدود  ــد ف رشــته صنعتــی تولی
ــر و  ــه اخی ــه در ده ــت نســاجی اســت ک رشــته هایی از صنع
دوران تحریــم توانســت نســبت بــه ســایر رشــته های صنعــت 
ــود و از  ــوردار ش ــبی برخ ــعه مناس ــد و توس ــاجی از رش نس
ــاز  ــت ممت ــدات از موقعی ــه تولی ــرح و نقش ــت، ط ــر کیفی نظ
ــود را  ــی خ ــد و بخوب ــوردار باش ــی برخ ــل قبول ــوع قاب و تن
ــد. ــز کن ــا مجه ــی دنی ــرفت های تکنولوژیک ــن پیش ــا آخری ب

ــون  ــی تاکن ــاری بین الملل ــطح تج ــر در س ــی اگ ــرش ایران  ف
ــه  ــد، ن ــت یاب ــی دس ــور توجه ــگاه درخ ــه جای ــته ب نتوانس
بــه دلیــل کیفیــت کار بلکــه بــه علــت محدودیت هــای 
ایــام  ایــن  در  کشــورمان  اقتصــاد  بــرای  ایجادشــده 
بــوده اســت کــه خوشــبختانه ایــن محدودیت هــا هــم 
رشــته  ایــن  بــود  امیــدوار  می تــوان  و  شــده  برطــرف 
صنعتــی بیــش از پیــش در بازارهــای جهانــی بدرخشــد.

ــاجی  ــی نس ــد صنعت ــزار واح ــن 9 ه ــر از بی ــال حاض در ح
ــدود  ــی ح ــی یعن ــد صنعت ــش از 1200 واح ــور، بی در کش
ــرداری  ــه بهره ب ــد آن دارای پروان ــش از 13 درص ــی بی اندک
بــرای تولیــد فــرش ماشــینی هســتند کــه در حــدود یکهــزار 
واحــد آن در منطقــه کاشــان، آران و بیــدگل مســتقرند.

در  ایــن صنعــت  مناســب  توســعه  از  نشــان  امــر  ایــن 
تولیــد  قطــب  بــه  را  کاشــان  منطقــه  و  دارد  کشــور 
عمــده  مناطــق  از  یکــی  و  ایــران  در  ماشــینی  فــرش 
ــرده اســت. ــل ک ــان تبدی ــن محصــول در جه ــده ای تولیدکنن

صنعتی با 31 هزار شاغل
ایــن  نصب شــده  ظرفیــت  مجمــوع  حاضــر  حــال  در 
ــع  ــون مترمرب ــر حــدود 120 میلی ــغ ب ــت در کشــور بال صنع
اســت و تولیــد عملــی آن ســال 1394 بالــغ بــر حــدود 
90 میلیــون مترمربــع بــوده کــه ارزش تولیــدات ســاالنه 
ریــال  میلیــارد   77000 حــدود  بــه  را  محصــول  ایــن 
یــا 2/2 میلیــارد دالر می رســاند. در ســال جــاری نیــز 
ــد. ــی بمان ــدود باق ــن ح ــد در همی ــود تولی ــی می ش پیش بین

همچنیــن از حــدود 300 هــزار نفــر شــاغل در بخــش 
نســاجی کشــور حــدود 31 هــزار نفــر یعنــی در حــدود 
10 درصــد آن در ایــن بخــش فعالیــت می کننــد و ایــن 
ــون دالر  ــدود 350 میلی ــی در ح ــا صادرات ــی ب ــته صنعت رش
ــوع  ــد مجم ــش از 40 درص ــی بی ــدود اندک ــال در ح در س
ــت. ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــت را ب ــن صنع ــادرات ای ص

بــه عبــارت دیگــر، رشــته صنعتــی فــرش ماشــینی بــا 
و  نســاجی  صنعتــی  واحدهــای  از  درصــدی   13 ســهم 
ــهم  ــت، دارای س ــن صنع ــتغال ای ــدی از اش ــهم 10 درص س
40 درصــدی در صــادرات و ارزآوری اســت کــه نشــان از 
ــاجی دارد. ــع نس ــان صنای ــتاز آن می ــاز و پیش ــت ممت موقعی

ایــن بخــش از صنعــت بدرســتی میــان پنــج رشــته منتخــب 
صنعــت نســاجی در برنامــه راهبــردی توســعه وزارت صنعــت 
دیــده شــده و تولیــد آن بــرای ســال های 1396 و 1404 بــه 
ترتیــب 95 و 150 میلیــون مترمربع هدف گذاری شــده اســت.

ــون  ــدود 55 میلی ــی ح ــازار داخل ــرف ب ــر مص ــال حاض در ح
ارزش  کــه  می شــود  تخمیــن زده  هرســال  در  مترمربــع 
بــرآورد می شــود.  ریــال  میلیــارد  هــزار  معــادل 47  آن 
همچنیــن بــا فــرض رشــد ترکیبــی ســاالنه 5 درصــد، حجــم 
ــون  ــدود 85 میلی ــال 1404 ح ــل در س ــازار داخ ــای ب تقاض
مترمربــع پیش بینــی می شــود کــه باقیمت هــای امــروز 
ــت. ــد داش ــال خواه ــارد ری ــزار میلی ــش از 70 ه ــی بی ارزش

ظرفیت باالی صادرات فرش
بــا فــرض دســتیابی بــه هــدف تولیــد 150 میلیــون مترمربــع 
فــرش ماشــینی در ســال 1404 کــه خیلــی هــم دور از انتظــار 
نیســت و بــا فــرض ایــن کــه تــا آن زمــان، تقاضــای ســاالنه 
ــه 85  ــی ب ــع فعل ــون مترمرب ــز از 55 میلی ــی نی ــازار داخل ب
میلیــون مترمربــع افزایــش یابــد، می تــوان تصــور کــرد 
ــینی  ــرش ماش ــع ف ــون مترمرب ــادل 65 میلی ــازادی مع ــا م ب
ــه  ــل صــدور ب ــه قاب ــه رو هســتیم ک ــال در کشــور روب در س
ــع  ــر مترمرب ــت ه ــه قیم ــت و چنانچ ــی اس ــای جهان بازاره
در  دالر   30 معــادل   1404 ســال  در  را  ماشــینی  فــرش 
ــارد دالر  ــدود دو میلی ــی ح ــه ارزش صادرات ــم ب ــر بگیری نظ
دسترســی خواهیــم داشــت کــه می تــوان گفــت تــا حــدودی 
در شــأن و اعتبــار ایــن رشــته صنعتــی در کشــور خواهــد بود.

ماشــینی  فــرش  تولیــدات  کل  ارزش  صــورت  ایــن  در 
دالر  میلیــارد   4/5 معــادل   1404 ســال  در  کشــور  در 
امــروز  ارزش  احتســاب  بــا  کــه  می شــود  زده  تخمیــن 
بــود. خواهــد  ریــال  میلیــارد  هــزار   157 معــادل  دالر، 

انجمــن  رئیــس  اعــالم  اســاس  بــر  نکنیــم  فرامــوش 
صادرکننــدگان فــرش ماشــینی ترکیــه، ارزش صــادرات فــرش 
ماشــینی آن کشــور در ســال 2014، بالــغ بــر 2/4 میلیارد دالر 
ــرای  ــده( ب ــال آین ــال 2023 )ده س ــذاری س ــوده و هدف گ ب
ــارد  ــر 5/5 میلی ــغ ب ــور بال ــینی آن کش ــرش ماش ــادرات ف ص
دالر اســت؛ در حالــی کــه هدف گــذاری صادراتــی بــرای 
ــردی  ــه راهب ــران در برنام ــاک ای ــت نســاجی و پوش کل صنع
وزارت صنعــت بــرای ســال 1404 )ده ســال آینــده(، بالــغ بــر 
ــارد  ــک میلی ــه ی ــه شــده ک ــارد دالر در نظــر گرفت ســه میلی
ــه  ــارد دالر آن ب ــک میلی ــاک و ی ــادرات پوش ــه ص دالر آن ب
صــادرات فــرش ماشــینی و یــک میلیــارد دالر باقیمانــده نیــز 
بــه ســایر محصــوالت نســاجی اختصــاص دارد. در حالــی کــه 
ــال 1404،  ــینی در س ــرش ماش ــرای ف ــوان ب ــی می ت براحت
صــادرات دو میلیــارد دالری و حتــی بیشــتر در نظــر گرفــت.

ــه  ــا ب ــن بخــش عمدت ــران در ای در حــال حاضــر صــادرات ای
کشــورهای افغانســتان، عــراق و ترکمنســتان انجــام می گیــرد؛ 
ــن محصــوالت، طــرح  ــوب ای ــه کیفیــت مطل ــا توجــه ب ــا ب ام
ــو  ــس از لغ ــن پ ــم انداز روش ــی و چش ــع ایران ــه بدی و نقش

ــا  تحریم هــا، انتظــار مــی رود صادرکننــدگان ایــن محصــول ب
ــش  ــاهد افزای ــود، ش ــی خ ــای صادرات ــه بازاره تنوع بخشــی ب
صــادرات ایــن محصــول بــه بازارهــای اتحادیــه اروپــا و ســایر 
ــی ورود  ــازه زمان ــن ب ــه در ای ــیم. البت ــز باش ــان نی ــاط جه نق
بــه بازارهــای اتحادیــه اروپــا و حتــی آمریــکا مســتلزم تــالش 
ــه لحــاظ طــرح  ــردم ب بیشــتر در جهــت شــناخت ســلیقه م
ــدف  ــای ه ــه در بازاره ــواد اولی ــب م ــه و ترکی ــگ، نقش و رن
اســت و در ایــن خصــوص نقــش رایزنــان بازرگانــی و بخــش 
ــود. ــگ خواهــد ب ــران بســیار پررن تجــاری ســفارتخانه های ای

راه های رونق صنعت فرش
ــژه  ــت بوی ــن صنع ــط بــا ای ــگاه های مرتب برگــزاری نمایش
ــینی  ــرش ماش ــت، ف ــوش، موک ــی کفپ ــگاه بین الملل نمایش
نمایشــگاه های  ســایر  همچنیــن  و  وابســته  صنایــع   و 
ــدی  ــش توانمن ــزایی در نمای ــر بس ــد تأثی ــه ای می توان منطق
داخلــی و توســعه تولیــد و صــادرات آن داشــته باشــد. 
امیــد اســت بــا ارتقــای ســطح خدمات رســانی، کاهــش 
شــرکت های  حضــور  تســهیل  و  برگــزاری  هزینه هــای 
گام هــای  نمایشــگاه ها،  قبیــل  ایــن  در  خارجــی 
داخلــی  واحدهــای  تمامــی  مشــارکت  راه  در  مؤثرتــری 
و خارجــی در ایــن رویــداد بین المللــی برداشــته شــود.

ــراری  ــار برق ــی در کن ــوق های صادرات ــز و مش ــف جوای تعری
مجــدد خطــوط اعتبــاری بین المللــی بانکــی و اســتفاده 
و  نقدینگــی  تامیــن  جهــت  در  یوزانــس  تســهیالت  از 
تهیــه ارزان تــر مــواد اولیــه باکیفیــت، مــواردی هســتند 
ــش  ــت افزای ــم در جه ــا تحری ــد در دوران پس ــه می توانن ک
کیفیــت و کاهــش قیمــت تمام شــده بــه تولیدکننــدگان 
ــر  ــور قوی ت ــرای حض ــان را ب ــرده و ایش ــک ک ــی کم داخل
و مؤثرتــر در بازارهــای رقابــت جهانــی مجهزتــر کننــد.

شــریک  و  ســرمایه گذار  جــذب  به منظــور  تــالش 
خارجــی می توانــد عــالوه بــر تامیــن مالــی طرح هــای 
ارتقــای  در  مؤثــری  نقــش  توســعه ای،  و  ایجــادی 
بازارهــای  در  بیشــتر  نفــوذ  مدیریــت،  علمــی  ســطح 
برندهــای معــروف و شناخته شــده  بــه  اتصــال  جهانــی، 
کنــد. ایفــا  افزایــش صــادرات  نتیجــه  در  و  بین المللــی 

ــدن  ــت، مع ــه وزارت صنع ــی در بدن ــری تخصص ــاد دفت ایج
ترمیــم  و  نقــاط ضعــف  به منظــور شناســایی  تجــارت  و 
آن و همچنیــن ایجــاد تشــکلی مردم نهــاد و مســتقل از 
ــور  ــول به منظ ــن محص ــدگان ای ــدگان و صادرکنن تولیدکنن
ــی  ــش اساس ــد نق ــش می توان ــن بخ ــات ای ــری مطالب پیگی
در تبلــور ایــن صنعــت در دوران پســا برجام بــازی کنــد.

لحــاظ  بــه  کشــور  ماشــینی  فــرش  صنعــت  مطمئنــا 
ــت  ــن قابلی ــرح، ای ــه و ط ــوع نقش ــوالت و تن ــت محص کیفی
و پتانســیل را دارد کــه بــا اندکــی توجــه بیشــتر، بــه 
هنــر  در عرصــه درخشــش  ممتــاز  رشــته های  از  یکــی 
پرچــم دار  به عنــوان  و  جهانــی  عرصه هــای  در  ایرانــی 
صــادرات صنعــت نســاجی در پســا برجام تبدیــل شــود.

با ما در 
صنعت فرش 

ماشینی و 
نساجی به 

روز باشید...
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خبر

امید به خارج شدن مسکن از رکود 
و رونق صنعت فرش و کفپوش

و  موکــت  ماشــینی،  فــرش  اتحادیــه  رییــس 
دکوراســیون داخلــی اصفهــان گفــت: در صورتیکــه 
خریــد و فــروش مســکن رونــق گیــرد مــردم 
ــد  ــه خری ــاز ب ــی خــود نی ــرای دکوراســیون داخل ب
... خواهنــد داشــت و  پــرده، فــرش، موکــت و 
ــن صنــف مــی شــود. ــی ای ــق اهال ــن ســبب رون ای

ــر  ــای زی ــه رســته ه ــا اشــاره ب ــود ب ــوه ع جــواد ق
ــا  ــتغال م ــت: اش ــار داش ــه، اظه ــن اتحادی ــر ای نظ
ــا  ــط ب ــینی و  مرتب ــرش ماش ــش ف ــتر در بخ بیش
کارگاه هــا و کارخانــه هــای تولیــدی آنهاســت.

ــازار  ــود ب ــل رک ــه دلی ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
میــزان کار و اشــتغال در رســته فــروش فــرش 
ــح  ــه اســت، تصری ــت کاهــش یافت ماشــینی و موک
ــرایط  ــن ش ــدی در ای ــای تولی ــه ه ــرد: کارخان ک
شــیفت  ســه  از  را  خــود  کاری  هــای  شــیفت 
انــد کــه منجــر  بــه دو شــیفت کاهــش داده 
ــت. ــده اس ــا ش ــن واحده ــرو در ای ــل نی ــه تعدی ب

ماشــینی،  فــرش  اتحادیــه  رئیــس  گفتــه  بــه 
بــه  اصفهــان،  داخلــی  دکوراســیون  و  موکــت 
دلیــل ایــن شــرایط 60 درصــد نیــروی کار در 
ــرو  ــل نی ــت تعدی ــینی و موک ــرش ماش ــش ف بخ

اســت. شــده  رکــود  دچــار  آن  بــازار  درصــد  و 40 
وی افــزود: در حال حاضر حــدود 300 واحد صنفی فروش 
فــرش ماشــینی و موکــت در شــهر اصفهان فعالیــت دارند.

ــرده  ــه اینکــه رســته پ ــا اشــاره ب ــن ب ــود همچنی ــوه ع ق
ــد،  ــرار دارن ــه ق ــن اتحادی ــر ای ــر نظ ــه ای زی ــای پارچ ه
بیــان داشــت: حــدود 700 واحــد صنفــی دوخــت و 

ــتند. ــال هس ــان فع ــهر اصفه ــرده در ش ــروش پ ف

ــفارش  ــازار س ــود، ب ــل رک ــه دلی ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــد،  ــده ان ــرو ش ــزش کار و نی ــار ری ــرده دچ ــروش پ و ف
افــزود: بــه دلیــل کمبــود ســفارش خریــد مــردم در ایــن 
ــه  ــود ب ــان در رک ــرده فروش ــازار پ ــد ب ــش، 70 درص بخ
ســر مــی برنــد و بســیاری از مغــازه هــا بــه دلیــل ناتوانــی 

ــی  ــه تعطیل ــور ب ــود مجب ــازه خ ــه اج ــت هزین در پرداخ
ــد. ــده ان ــرو ش ــل نی ــت تعدی ــی و در نهای ــا جابجای و ی

ــه فــرش ماشــینی، موکــت و دکوراســیون  رئیــس اتحادی
داخلــی اصفهــان در ادامــه بــا اشــاره بــه فعالیــت 
ــر  ــوب زی ــوش و دیوارک ــف پ ــواری، ک ــذ دی ــته کاغ رس
در حــال حاضــر 400  گفــت:  اتحادیــه،  ایــن  نظــر 
واحــد صنفــی در شــهر اصفهــان در ایــن رســته 
ــود  ــا رک ــروز ب ــا ام ــتند ام ــت هس ــه فعالی ــغول ب مش
نــرم مــی کننــد. 50 درصــدی دســت و پنجــه 

عضــو  نفــر   1600 مجمــوع  در  وی،  گفتــه  بــه 
اتحادیــه فــرش ماشــینی، موکــت و دکوراســیون 
داخلــی اصفهــان هســتند و تاکنــون حــدود 600 
ــده  ــد روز آین ــا چن ــده و ت ــادر ش ــب ص ــه کس پروان
ــدود  ــید و ح ــد رس ــه خواه ــه 700 پروان ــار آن ب آم
600 پروانــه کســب نیــز در دســت اقــدام اســت.

ــب  ــق کس ــت و رون ــه فعالی ــان اینک ــا بی ــود ب ــوه ع ق
ــاخت و  ــت س ــق صنع ــه رون ــه ب ــن اتحادی و کار در ای
ســاز و فــروش مســکن بــه مــردم برمــی گــردد، تاکیــد 
ــق  ــکن رون ــروش مس ــد و ف ــه خری ــرد: در صورتیک ک
ــاز  ــی خــود نی ــرای دکوراســیون داخل ــردم ب ــرد م گی
بــه خریــد پــرده، فــرش، موکــت و ... خواهنــد داشــت 
ــود. ــی ش ــف م ــن صن ــی ای ــق اهال ــبب رون ــن س و ای

ــازار و  ــود ب ــه رک ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــن ب وی همچنی
ــزود:  ــف، اف ــن صن ــاالن ای ــد فع ــر درآم ــر آن ب تاثی
و  مســائل  بــا  اتحادیــه  ایــن  اعضــای  متاســفانه 
مشــکالت دارایــی و مالیــات مواجــه هســتند و درآمــد 
آنهــا بــا مالیــات هــای تعییــن شــده همخوانــی نــدارد.
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مصاحبه

نمایشگاه، پایگاه مهمی برای 
بازدید از بهترین ها

مصاحبه با داوود کاشفی مدیر مجموعه اوراسیا نوید؛ 
مجری برگزارکننده نمایشگاه فرش ماشینی

رویــداد  برنامه ریــزی،  ماه هــا  از  پــس  باالخــره 
بــزرگ فــرش ماشــینی کشــور از راه رســید و تمامــی 
ــا  ــگاه ب ــک نمایش ــا ی ــده ت ــام ش ــا انج هماهنگی ه
ــگاه های  ــه نمایش ــی در مجموع ــتانداردهای جهان اس
ــی  ــرای آگاه ــردد. ب ــزار گ ــور برگ ــی کش بین الملل
ــه  ــده ب ــام ش ــات انج ــا و اقدام ــن برنامه ه از آخری
ســراغ داوود کاشــفی مدیــر مجموعــه اوراســیا 
فــرش  نمایشــگاه  برگزارکننــده  مجــری  نویــد 
ــن  ــا آخری ــم ت ــت رفتی ــوش و موک ــینی، کفپ ماش
حــال و هــوای نمایشــگاه را از زبــان ایشــان بشــنویم.

e  امسال نمایشگاه در چه فضایی و با چه تعداد شرکت
داخلی و خارجی برگزار می شود؟

ــان  ــگاه در هم ــل نمایش ــنوات قب ــد س ــم همانن ــال ه امس
ســالن ها بــا بیــش از 120 شــرکت داخلــی و 4 شــرکت 
ــش از 15000  ــراژی بی ــا مت ــدی ب ــای مفی ــی در فض خارج

متــر برگــزار می شــود.

2.هدف گذاری مجموعه اوراسیا نوید برای امسال از 
برگزاری نمایشگاه چه بود؟

نمایشــگاه های  تمامــی  برگــزاری  از  اصلــی  هــدف 

ــد  ــیا نوی ــت. اوراس ــی اس ــادرات صنف ــاع ص ــی، ارتق بین الملل
ــر  ــداز ه ــم ان ــرده و چش ــت ک ــدف تبعی ــن ه ــم از همی ه
ــه ای اســت کــه فضــای صادراتــی مطلوبــی  ــه گون ســاله آن ب
را در پیشــگاه ســایر شــرکت هایی کــه در نمایشــگاه شــرکت 
حضــور  بــا  زمانیکــه  همچنیــن  دهــد.  قــرار  می کننــد 
هیأت هــای تجــاری نمایشــگاه در ســطح جهانــی تبدیــل 
ــا  ــی ایجــاد گــردد ت ــازار و منطقــه فضای ــد شــد، در ب ــه برن ب
پایگاهــی بــرای بازدیــد مشــارکت کننــدگان خارجــی باشــد.

e  به نظر شما چه مقداری به این هدف بعد از برگزاری
نمایشگاه برسید؟

بایــد دیــد چــه مقــدار هیــأت تجــاری بــر اســاس دعوت هایــی 
ــرد.  ــد ک ــد خواهن ــگاه بازدی ــم از نمایش ــام دادی ــا انج ــه م ک
ــت  ــیار زود اس ــوال بس ــن س ــه ای ــخ دادن ب ــرای پاس ــال ب ح
ــه نشــان داده اســت هــر ســال هیأت هــای تجــاری  امــا تجرب
ــرش را رصــد کــرده و  ــه نمایشــگاه ف ــل توجهــی از منطق قاب
ــی صــرف می شــود  در نتیجــه  ــورد توجه ــان م ــرای آن زم ب
فکــر نمی کنــم امســال هــم تغییــر منفــی ایجــاد شــود بــرای 
ــه  ــه ب ــگاهی منطق ــدول نمایش ــگاه در ج ــن نمایش ــه ای اینک
خوبــی جــا افتــاده اســت و بــرای آن کشــور های منطقــه وقــت 
گذاشــته و بــا برنامه ریــزی در ایــن رویــداد حاضــر می شــوند.

e  نمایشگاه امسال به نسبت سال گذشته چه تغییراتی
داشته؟

تغییــرات زیــاد و محسوســی نداشــته اســت. بیشــترین 
تغییــری کــه دیــده می شــود تنــوع و نــوآوری در محصــوالت 
ماجــرا  همیــن  اســت.  کننــده  مشــارکت  شــرکت های 
ــت  ــگاه اس ــور در نمایش ــرای حض ــوی ب ــیاری ق ــزه بس انگی
ــه  ــته ب ــال گذش ــک س ــول ی ــه در ط ــه را ک ــما آنچ ــه ش ک
تــا  در  آمــاده کنیــد  عنــوان دســت آوردهای مجموعــه 
ــم  ــد ان ه ــرار دهی ــایرین ق ــد س ــرض دی ــگاه در مع نمایش
قبــل از اینکــه در مکانــی دیگــر از آن رونمایــی شــده باشــد.

ــن و  ــد از بهتری ــرای بازدی ــت ب ــی اس ــگاه مهم ــگاه پای نمایش
شــرکت های  محصــوالت  و  تولیــدات  برجســته ترین های 

ــت. ــگاه اس ــر در نمایش حاض

5.دلیل تعداد پایین شرکت کنندگان در نمایشگاه 
امسال چیست؟

فکــر نمی کنــم تعــداد شــرکت های حاضــر در نمایشــگاه 
ــرکت هایی  ــتر ش ــاً بیش ــد. اتفاق ــته باش ــال گذش ــر از س کمت
ــد برندهــای مطــرح حــوزه فــرش ماشــینی  کــه حضــور دارن
ــن نمایشــگاه  ــد ســال ســابقه حضــور در ای ــه چن هســتند ک
ــی  ــاب تأثیرات ــهر آفت ــگاه ش ــال نمایش ــر ح ــه ه ــد. ب را دارن
بــر روی ایــن نمایشــگاه گذاشــت، اگــر نمایشــگاه شــهر 
آفتــاب برگــزار نمی شــد بیــش از 150 شــرکت در نمایشــگاه 
می توانســتیم داشــته باشــیم کــه البتــه ایــن مســئله بیشــتر 
ــداد  ــا تع ــگاه ب ــود. آن ــور ب ــت کش ــد و صنع ــرر تولی ــه ض ب
ــیار  ــت بس ــم فرص ــادر بودی ــدی ق ــرکت های تولی ــاالی ش ب
مطلوب تــری را بــرای نمایشــگاه بــه وجــود آوریــم امــا 
افســوس کــه بــا فاصلــه زمانــی کوتاهــی کــه ایــن نمایشــگاه 
برگــزار شــد. امــا بــدون شــک اطمینــان داشــته باشــید کــه 
ــه ســزایی در محتــوای نمایشــگاه نخواهــد گذاشــت. تأثیــر ب

e  ــزان از ــه می ــزاری چ ــئول برگ ــوان مس ــه عن ب
ــد؟ ــی بودی ــل راض ــال قب ــگاه س نمایش

ــه  ــا ب ــتیم، م ــی را داش ــیار خوب ــگاه بس ــل نمایش ــال قب س
ــم فضــای  ــالش کردی ــزاری نمایشــگاه ت ــوان مســئول برگ عن
ــاری  ــای تج ــد و هیأت¬ه ــاری باش ــای تج ــگاهی فض نمایش
ــد.  ــد کردن ــگاه بازدی ــته از نمایش ــال گذش ــی س ــیار خوب بس
ــرکت  ــارت و ش ــعه و تج ــازمان توس ــط س ــه توس ــاری ک آم
ســهامی نمایشــگاه ها تهیــه شــد نشــان از رضایــت 90 
درصــدی مــردم و شــرکت های حاضــر از رویــداد برگــزار شــده 
ــر  ــه ه ــی اســت. اینک ــاخص بســیار خوب ــن ش ــه ای را دارد ک
ــرای حضــور در نمایشــگاه اســتقبال خوبــی را شــاهد  ســال ب
هســتیم نشــان از رضایتمندی در نمایشــگاه اســت و می¬توان 

گفــت: نمایشــگاه کــف پــوش، موکــت و فــرش ماشــینی یکــی 
ــه در  ــت ک ــگاه هایی اس ــیه ترین نمایش ــن و بی حاش از بهتری
ــت. ــده اس ــزار ش ــون برگ ــران تاکن ــگاهی ته ــدول نمایش ج

e  امسال چه تعداد شرکت خارجی داریم؟ از کدام
کشورها؟

امســال از ســه کشــور: ترکیه،چین،تایــوان در نمایشــگاه 
ــه صــورت مســتقیم و  ــه 2 شــرکت ب ــد. از ترکی حضــور دارن
ــه صــورت نمایندگــی حضــور  از ســایر کشــور ها 2 شــرکت ب
دارنــد. در کل از ایــن ســه کشــور 4 شــرکت در ایــن نمایشــگاه 

ــد. حضــور دارن

e  ــی ــای خارج ــوت از هیئت ه ــرای دع ــه ای ب برنام
داشــتید؟ هیئــت خارجــی از چــه کشــوورهایی در 

نمایشــگاه امســال حضــور خواهنــد داشــت؟
ــع  ــیم و مطل ــه می شناس ــرای شــرکت هایی ک ــال ب ــه هرس بل
هســتیم کــه در ایــن حــوزه فعالیــت می کننــد دعــوت نامــه 
فرســتاده و در نمایشــگاه های خارجــی پوســتر پخــش می کنیم 
و بــه نوعــی همــه فعــاالن ایــن حــوزه را از ایــن نمایشــگاه آگاه 
کرده ایــم. هــم اکنــون نمایشــگاه بیــن المللــی فرش تهــران به 
خصــوص در منطقــه و بــا تحــت الشــعاع قــرار دادن دموتکــس 
در کشــورهای آلمــان، ترکیــه، چیــن توانســته اســت تأثیــر بــه 
ــه دســت آورده اســت. ــگاه خــود را ب ســزایی گذاشــته و جای

اروپایی ها:ایتالیــا،  بــه خصــوص  کشــورها  از  خیلــی  بــه 
بلژیــک، اســپانیا، آلمــان دعــوت نامــه فرســتاده ایم. بســیاری 
ــوت  ــی و روســیه دع ــای عراق ــه، هیأت ه از شــرکت های ترکی
نامــه فرســتاده شــده اســت و بایــد منتظــر مانــد و دیــد چــه 
ــد آورد. ــل خواهن ــه عم ــد ب ــا بازدی ــگاه م ــدادی از نمایش تع

بــرای همــه آرزوی توفیــق دارم و امیــدوارم نمایشــگاه بســیار 
خــوب و پربــار و پرجنــب و جوشــی را شــاهد باشــیم.

پروسه آماده سازی نخ فرش 
اکریلیک و اهمیت آن در کیفیت 

فرش ماشینی
علی سعیدی

ــه  ــواد اولی ــن م ــه تامی ــاز ب ــد منســوج نی ــرای تولی ــا ب قاعدت
اســت و شــرایط تولیــد مــواد اولیــه را بایــد بــه گونه ای داشــته 
باشــیم و بتوانیــم مــواد اولیــه خــوب و بــا کیفیتی تولیــد کنیم 
تــا آن منســوج از کیفیــت باالیــی برخــوردار باشــد ،ایــن مهــم 
در مــورد فــرش هــم صــدق میکنــد امــا متاســفانه بــه جــرات 
ــم  ــینی چش ــرش ماش ــدگان ف ــد کنن ــت تولی ــوان گف ــی ت م
خــود را بــر روی ایــن مســاله بســته انــد و در شــرایط فعلــی 
بــا مشــکل مــواد اولیــه رو بــه رو هســتند. متاســفانه امــروزه 
ــه  شــاهد واردات بــی رویــه دســتگاه هــای فــرش ماشــینی ب
صــورت کارخانــه هــای بــزرگ و کوچــک هســتیم امــا فکــری 
از پیــش بــرای پاســخگویی بــه نیــاز مــواد اولیــه نشــده اســت.

زمانــی شــرکت پلــی اکرلیــک اصفهــان الیــاف اکرلیــک 
تولیــد مــی کــرد امــا در قیــاس بــا الیــاف وارداتــی از 
ــت  ــد و ... کیفی ــره، هن ــوان، چین،ک ــورهای تای ــق کش طری
ــی  ــم خال ــی ه ــاف واردات ــه الی ــد ک ــری داشــت هرچن پایینت
از مشــکالت نبودنــد. نــخ فرشــی کــه امــروز در ایــران 
ــیار  ــت بس ــته کیفی ــال گذش ــود در 2-3 س ــی ش ــد م تولی
ــی  ــاف واردات ــه الی ــبت ب ــت و نس ــرده اس ــدا ک ــری پی باالت
ایــن روزهــا در بســیار ی از مــوارد قابــل رقابــت اســت.

ــینی روی  ــرش ماش ــد ف ــه تولی ــه ب ــر و اندیش ــا تدبی ــد ب بای
بیاوریــم متاســفانه مــا امــروزه حتــی در تولیــد الیــاف 
اکرلیــک و ریســندگی آن بــه خــود کفایــی نرســیدهایم.

پلــی اکرلیــک اصفهــان تعطیــل شــد و متاســفانه بــه جــای آن 
الیــاف هــای کشــورهای تایــوان، چین،کــره، هنــد کــه کیفیت 
هــای مطلوبــی هــم ندارنــد جایگزیــن شــد. فــرش خــوب بــا 
دو خصیصــه شــناخته مــی شــود: 1. شــید رنگــی 2.لطافــت

اما الیاف وارداتی اکثراً زبر هستند و این اشکال باعث تولید 
نخ زبر  در مرحله ریسندگی میشود به عالوه ضرر و استهالک 
هایی که برای دستگاه ایجاد میشود و در نهایت فرش عاری از 

لطافت تولید میشود.

رنگرزی نخ فرش
الیــاف مصنوعــی از مــواد پتروشــیمی تشــکیل شــده اســت که 
الیــاف اکرلیــک هــم جــز همیــن الیــاف مصنوعــی مــی باشــد 

ــرش ماشــینی هســت. از  ــه ف ــواد اولی ــن م ــز مهمتری ــه ج ک
آنجایــی کــه رنــگ در فــرش و تحریــک مشــتری بــرای خریــد 
فــرش بســیار حائــز اهمیــت اســت بنابرایــن پروســه رنگــرزی 
و یکنواختــی رنــگ و شــید رنگــی بســیار اهمیــت دارد.

اولیــن مرحلــه رنگــرزی اســت. الیــاف قبــل از شــروع 
فرآینــد رنگــرزی همــراه بــا آب کوبیــده و فشــرده مــی 
ــه  ــاف را در محفظ ــتری از الی ــم بیش ــم حج ــا بتوانی ــوند ت ش
رنگــرزی  پروســه  بــرای شــروع  قــرار دهیــم.  رنگــرزی 
رنگهــای مخلــوط شــده را بــه همــراه آب و مــواد نــرم 
کننــده داخــل پاتیــل مــی ریزنــد تــا بــه خوبــی حــل شــود. 
مــواد رنگزایــی کــه در الیــاف اکریلیــک مــورد اســتفاده 
ــند. ــی باش ــک م ــزای کاتیونی ــواد رنگ ــد م ــی گیرن ــرار م ق

بــا شــروع کار دســتگاه محلــول رنگــی بــا فشــار زیــاد 
ــا  ــا ی ــه ه ــد. محفظ ــی کنن ــدا م ــان پی ــاف جری ــن الی بی
همــان دیــگ هــای رنگــرزی بیــن 400 تــا 500 کیلــو 
ــرزی  ــای رنگ ــت دارد. دم ــاف ظرفی ــوع الی ــه ن ــرم بســته ب گ
ــد. ــی باش ــراد م ــانتی گ ــه س ــا 104 درج ــن 98 ت ــا بی تقریب

بســیار  مصنوعــی  الیــاف  رنگــررزی  در  کــه  ای  نکتــه 
حائــز اهمیــت اســت کنتــرل دمــا و زمــان مــی باشــد 
ــر روی  ــه ب ــد بالفاصل ــر کن ــان ذره ای تغیی ــا و زم ــر دم اگ
رو  ایــن  از  گذاشــت  خواهــد  منفــی  اثــر  رنگــی  شــید 
کنتــرل دمــا و زمــان از اهمیــت ویــژه برخــوردار اســت.

ریسندگی نخ فرش اکریلیک
اکنــون بــه توضیح مختصری درباره ریســندگی الیــاف اکریلیک 
کــه همــان تولیــد نخ خــواب فــرش ماشــینی اســت میپردازیم.

ــن  ــه ای ــد ب ــی باش ــی م ــندگی حالج ــه ریس ــن مرحل اولی
قســمت حالجــی  وارد  را  را  رنگــی  الیــاف  کــه  ترتیــب 
میکننــد کــه مهمتریــن وظایــف ماشــین حالجــی بــاز 
ــس از  ــد. پ ــی میباش ــاف رنگ ــردن الی ــوط ک ــردن و مخل ک
ــا هــم دیگــر مخلــوط  ــاز و ب ایــن کــه الیــاف از هــم دیگــر ب
ــوت  ــم ش ــه اس ــده ب ــه ش ــای تعبی ــال ه ــط کان ــد توس ش
فیــد وارد محفظــه ای دیــگ ماننــد شــده کــه در ایــن 
ــوص  ــن مخص ــه آب و روغ ــته ب ــی آغش ــاف رنگ ــه الی محفظ
ــرد. ــورت گی ــر ص ــت ت ــندگی راح ــه ریس ــا پروس ــد ت میکنن

و  مــوازی  الیــاف،  کــردن  بــاز  دســتگاه  ایــن  وظیفــه 
مخلــوط کــردن الیــاف و جــدا کــردن ناخالصــی هــای 
ــز و درشــت روی غلطــک  ــزی ری ــای فل ــاف توســط خاره الی
ــه صــورت  ــد مرحل ــین طــی چن ــده در ماش ــه ش ــای تعبی ه
ــورت  ــه ص ــده ب ــاز ش ــم ب ــاف از ه ــت الی ــرد و در نهای میگی
منظــم و مرتــب در کنــار هــم دیگــر قــرار میگیرنــد و 
ــد  ــه تولی ــوند وزن فیتیل ــی ش ــه م ــک فیتل ــه ی ــل ب تبدی
میباشــد. متــر  هــر  در  گــرم   30 تــا   20 بیــن  شــده 

ــه  ــه مرحل ــگ ب ــد شــده از ماشــین کاردین ــای تولی ــه ه فتیل
پاســاژ اول تغذیــه مــی شــود. در ایــن ماشــین 3 تــا 8 
میکننــد  مخلــوط  یکدیگــر  بــا  را  تغذیــه شــده  فتیلــه 
بــه  تبدیــل  اعمــال شــده  اثــر کشــش مشــخص  در  و 
یــک فیتیلــه میشــوند. وظایــف ماشــین پاســاژ کشــش، 
ــد. ــاف میباش ــردن الی ــوازی ک ــه و م ــردن فیتیل ــوط ک مخل

ــورت  ــه ص ــه مرحل ــاژ در س ــات پاس ــی عملی ــور کل ــه ط ب
میگیــرد کــه توضیحــات داده شــده در مــورد پاســاژ 1 
ــه  ــا فتیل ــت ت ــادق اس ــز ص ــای 2 و 3 نی ــاژ ه ــورد پاس در م
ــر و در  ــت ت ــر، یکنواخ ــوازی ت ــر، م ــاف ت ــی ص ــای نهای ه
نهایــت بیــش تــر و بهتــر بــا یکدیگــر مخلــوط شــوند.

ــین  ــط ماش ــه توس ــی ک ــه های ــاژ فتیل ــمت پاس ــد از قس بع
ــه بعــدی یعنــی  ــه مرحل پاســاژ شــکل گرفتــه شــده اســت ب
ماشــین فینیشــر تغذیــه مــی شــود و تبدیــل بــه نیمچــه نــخ 
مــی شــود. وظیفــه ماشــین فینشــیر تبدیــل فیتلــه پاســاژ بــه 

نیمچــه نــخ مــی باشــد.

بعــد از قســمت فینیشــر مرحلــه اصلــی تولیــد نــخ را 
ــود در  ــی ش ــام م ــگ انج ــین رین ــط ماش ــه توس ــم ک داری
دســتگاه رینــگ نیمچــه نــخ هــای تولیــد شــده کــه از 
ــخصی  ــاب مش ــش و ت ــت کش ــم تح ــر داری ــمت فینیش قس
ــود  ــی ش ــث م ــاب باع ــش و ت ــن کش ــه ای ــه ک ــرار گرفت ق
کــه رشــته هــای نازکــی بــه اســم نــخ تولیــد شــود.

بــه  بســته  شــده  تولیــد  هــای  نــخ  نمــره  معمــوال 
نــوع  نیــاز قســمت بافندگــی فــرش ماشــینی از نمــره 
ــد. ــک می باش 5،12،18،24،27،30،33،36،38/10 و40 متری

نــخ هــای تولیــد شــده از ماشــین رینــگ کــه بصــورت 
ماســوره ای مــی باشــند را وارد ماشــین بوبیــن پیچی)اتوکنــر( 
مــی کننــد. وظیفــه ایــن ماشــین ایــن اســت کــه نــخ هــای 
ــک  ــه روی ی ــگ را ب ــوره رین ــر روی ماس ــده ب ــده ش پیچی
ــن  ــین گرفت ــن ماش ــف ای ــر وظای ــد از دیگ ــی پیچ ــن م بوبی
ــم و  ــاط ضخی ــازک، نق ــاط ن ــل نق ــخ از قبی ــی ن نایکنواخت
نــپ از نــخ رینــگ مــی باشــد. ایــن ماشــین اثــر بســازایی در 

ــی دارد. ــدی نهای ــخ تولی ــت ن کیفی

مرحلــه بعــدی چنــد الکنــی مــی باشــد از آنجایــی کــه نــخ 
تــک ال اســتحکام کافــی را بــرای قســمت بافندگــی فــرش را 
ــه  ــه س ــمت دو ال ی ــن قس ــک ال را در ای ــای ت ــخ ه ــدارد ن ن
ــد توســط دســتگاه  ــد ال شــده بای ــخ هــای چن ال میشــوند. ن

ــه همدیگــر تابیــده شــوند. تابندگــی ب

هیت ست نخ فرش ماشینی
بعــد از قســمت تابندگی مرحله تثبیت حرارتــی نخ که اصطالحا 
ــم داشــت ــد را خواهی ــی گوین ــت ســت م ــه آن ماشــین هی ب

وظایــف ایــن دســتگاه تثبیــت تــاب نــخ، جلوگیــری از 
کاهــش فرومــوج نــخ، خوابانــدن پــرز در ســطح نــخ و 
ــرش ماشــینی تولیــد شــده،  ــرز در ف ــت کــم شــدن پ درنهای
ــری فــرش در حیــن اســتفاده،  بهبــود خــواص بازگشــت پذی
ــد. ــی باش ــده م ــد ش ــرش تولی ــتر ف ــوح بیش ــفایت و وض ش

ــاال  ــم ب ــای تراک ــتگاه ه ــردن دس ــت وارد ک ــه عل ــروزه ب ام
ــم  ــد کنی ــد تولی ــی بای ــخ های ــره ن ــانه نم 1000 و 1200 ش
ــی  ــم واقع ــه دارای تراک ــود ک ــه ش ــی بافت ــرش های ــه ف ک
ــت  ــی نیس ــت واقع ــن عل ــه ای ــا ب ــرش ه ــم ف ــد. تراک باش
کــه مــا در ریســندگی دارای مشــکل هســتیم سیســتم 
ــد  ــی تولی ــخ های ــه ن ــگ سیســتمی اســت ک ریســندگی رین
هــای:10,5،12،13،18،21،24،27،30،   نمــره  بــا  میکنــد 
اســت امــا امــروزه دســتگاه هــای 1000 و 1200 شــانه 
ــن اعــداد داشــته باشــد. ــخ هــای ظریفتــر از ای ــد نمــره ن بای

 بــه اســتثنا چنــد شــرکت محــدود کــه سیســتم ریســندگی 
ــخ  ــه تاپــس را اســتفاده میکننــد کــه قابلیــت تولیــد ن ــاو ب ت
ــران وجــود  ــد شــرکت ریســندگی در ای ــف را دارن هــای ظری
ــد. ــندگی کن ــف را ریس ــخ ظری ــره ن ــد نم ــه بتوان ــدارد ک ن

بســیاری از تولیــد کننــدگان فــرش هــای ماشــینی بــا 
تراکــم بــاال نمــره نــخ هــای واقعــی کــه بایــد اســتفاده کننــد 
اســتفاده نمیکننــد بــه طــور مثــال بایــد از نمــره نــخ 38 و 40 
اســتفاده شــود امــا از نمــره نــخ 36 و 38 اســتفاده میکننــد و 

ایــن ماجــرا مشــکل ســاز اســت.

راهکار:
مجهــز شــدن بــه سیســتم ریســندگی روز دنیــا یکــی 
تکنولــوژی  تــا  اســت  مهــم  عوامــل  تریــن  مهــم  از 
تــا  شــود  اکرلیــک  ریســندگی  بــازار  وارد  جدیــد 
باشــیم. هــا  فــرش  ظریــف  نــخ  نیــاز  پاســخگوی 

ــاب  ــخ خ ــک ن ــندگی اکرلی ــای ریس ــه ه ــد کارخان 95 درص
ــز  ــت حائ ــن عل ــد و از ای ــد میکنن ــینی را تولی ــرش ماش ف
اکرلیــک  ریســندگی  سیســتم  در  کــه  اســت  اهمیــت 
در  صنعــت  ایــن  هجــوم  بــا  شــد.  خواهیــم  خودکفــا 
ــه،  ــداد انگشــت شــماری کارخان شهرســتان کاشــان بجــز تع
ــم ــیده ای ــی نرس ــه خودکفای ــه درج ــت ب ــن صنع ــا در ای م

البتــه نکتــه ای هــم کــه در اینجــا بایــد ذکــر شــود ایــن اســت 
ــوژی و سیســتم هــای پیشــرفته دنیــا  کــه وارد کــردن تکنول
ــود  ــوژی وج ــا ورود تکنول ــان ب ــت همزم ــل نیس ــا راه ح تنه
افــرادی کــه توانایــی آمــوزش در بــازه زمانــی خــاص را داشــته 

باشــند بســیار مهــم اســت.

ــرش را  ــا 80 درصــد یــک ف ــخ اکرلیکــی کــه 75 ت مســلما ن
تشــکیل میدهــد زمانــی کــه نتوانــد ظرافــت و کیفیــت واقعــی 
را داشــته باشــد فــرش بــا کیفیــت خروجــی آن نخواهــد بــود.
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نگاهی بر رفتار بازار مراکز 
فروش فرش ماشینی

علیرضا قادری

ــی  ــای قالیباف ــن قطب ه ــی از معروف تری ــه در یک از آن روز ک
ــین های  ــک ماش ــا کم ــی ب ــاف مصنوع ــان، الی ــران، کاش ای
مخمــل بافــی ژاکارد و در کارخانجــات مخمــل و ابریشــم 
و  تولیــد  را  ماشــینی  فــرش  نمونه هــای  اولیــن  کاشــان 
روانــه بــازار کــرد نزدیــک بــه چهــل ســال می گــذرد.

چیــزی نگذشــت تــا شــرکت صنایــع کاشــان در ســال 
ــوان  ــت عن ــود تح ــینی خ ــوالت ماش ــد محص ــا تولی 1353 ب
فــرش راونــد بااســتفاده از رنگ هــا و طرح هــای متعــارف 
ــمی  ــاف پش ــردن الی ــکار ب ــتباف و ب ــرش دس ــنای ف و آش
ــت کم  ــینی را دس ــتباف و ماش ــرش دس ــری ف ــه ی ظاه فاصل
دربرخــورد اول، بــه حداقــل رســانده و در کنــار امتیــاز قیمــت 
ارزان ایــن محصــول توانســت بخــش بــزرگ و تعطیــل 
مانــده ی نیــاز بــازار خانــه د اری را بــه کفپــوش پاســخ بگویــد.

ــن  ــول ای ــه کاســتی هایش در ط ــم هم ــینی به رغ ــرش  ماش ف
ــط  ــه متوس ــی طبق ــه زندگ ــت ب ــال توانس ــد س ــل و چن چه
دســتباف  فــرش   خریــد  قــدرت  کــه  حتــی ضعیــف  و 
بدهــد، رشــد  رنگین تــر  و  زیباتــر  نداشــتند ظاهــری  را 
تکنیکــی و تکنولوژیکــی ایــن صنعــت و نیــز اســتفاده از 
فــرش  قابلیت هــای ظاهــری  فــرش دســتباف  طراحــان 
ارزان  قیمــت  بــر  عــالوه  بخشــید،  توســعه  را  ماشــینی 
و جلــوه ظاهــری، عوامــل دیگــری نظیــر وزن ســبک و 
ــه  ــت عالق ــر دو در جه ــه ه ــاده ک ــریع و س ــوی س شستش
ــزل و  ــش من ــم چین ــر دای ــه تغیی ــی ب ــوان ایران ــادات بان و ع
ــا  ــال خانواده ه ــت، اقب ــرار داش ــی ق ــی زندگ ــت و پاک نظاف
ــرد. ــتر ک ــه روز بیش ــداز روز ب ــن زیران ــتفاده از ای ــه اس را ب

علی رغــم شــرایط نامســاعد اقتصــادی کــه موجــب وارد 
آمــدن صدمــات جــدی بــه اغلــب صنایــع کشــور شــده اســت، 
ــه ی  ــل مالحظ ــد قاب ــبی و رش ــودن نس ــان ب ــا از در ام آماره
ــینی  ــرش ماش ــوع ف ــوالت متن ــدی و محص ــای تولی واحده

ــن  طــی ایــن چهــار دهــه خبــر می دهــد. ظرفیــت تولیــد ای
ــا رشــدی  ــع درســال 1357 ب ــون مترمرب محصــول از 5 میلی
ســه برابــری در طــول یــک دهــه بــه 14 میلیــون مترمربــع در 
ســال 1368 رســید. آمــار ارایــه شــده از ســوی وزارت صنعــت، 
ــن  ــد ای ــت تولی ــه ظرفی ــد ک ــدن و تجــارت نشــان می ده مع
ــه عــدد قابــل مالحظــه ی  محصــول در پایــان دولــت دهــم ب
116 میلیــون متــر مربــع رســیده و شــرکت های تولیــد 
ــم و  ــت یازده ــرش ماشــینی در طــول دوره چهارســاله دول ف
ــون  ــه 130 میلی ــت را ب ــن ظرفی ــال 1395 ای ــای س در انته
متــر مربــع رســانده اند. در حــال حاضــر متجــاوز از 700 
ــد. ــتغال دارن ــول اش ــن محص ــد ای ــه تولی ــور ب ــد در کش واح

ــه  ــش از اینک ــینی بی ــرش ماش ــد ف ــت تولی ــش ظرفی افزای
مبتنــی بــر مــدل مطالعــه شــده ای از ایجــاد واحدهــای 
بــر  باشــد،  کشــور  اقتصــادی  توســعه  بــرای  صنعتــی 
کشــش  و  اشــخاص  فایــده  و  زیــان  حســاب  اســاس 
منجــر بــه  نتیجه گیــری رفتــار کششــی بــازار در بخــش 
خــود  کــه  امــری  اســت.  پذیرفتــه  صــورت  خصوصــی 
ــرمایه گذاران  ــروز س ــخت ام ــرایط س ــر ش ــی ب ــل محکم دلی
اســت. ایــن صنعــت  در  زیانــده  متعــدد  کارخانجــات  و 

تــالش در جهــت دســت یابی بــه ســهمی از بازارهــای جهانــی 
ــاء  ــه عرصــه ارتق ــدی را ب ــرش ماشــینی، شــرکت های تولی ف
کیفیــت و تنــوع در طــرح و رنــگ کشــاند و موجــب شــد تــا 
ــی ســکویی  ــای جهان ــار برنده ــد در کن ــا بتوانن برخــی از آنه
هرچنــد کوچــک را از آن خــود کننــد و در وضعیــت بــد 
ــه  ــود ک ــد ارزی خ ــدود درآم ــد از مح ــی بتوانن ــازار داخل ب
ــا  ــودن قیمــت در مقایســه ب ــن ب بخشــی از آن بواســطه پایی
محصــوالت مشــابه ســایر کشــورها و اکتفــا بــه ســود حداقلــی 
بــود بــه حیــات خــود ادامــه دهنــد. خبــر بــد اینکــه چنیــن 
روشــی نمی توانــد بــه عنــوان یــک روش انتخــاب شــده 
ــگ  ــزودی دامپین ــد و ب ــد باش ــه تولی ــن ادام ــروش متضم ف
و کاهــش مصنوعــی قیمــت خــود بــه عنــوان مشــکلی 
بــزرگ بــر مدیریــت واحــد تولیــدی آوار خواهــد شــد.

فصــل خوشباشــی و کســب درآمدهــای ارزی چنــدان طوالنــی 
ــد.  ــر ش ــو ظاه ــی ن ــار در ردای ــه اینب ــکالت کهن ــود و مش نب
ــوالت در  ــر محص ــت و ظاه ــوع کیفی ــوالت و تن ــرعت تح س
ــی  ــدرت رقابت ــتعداد و ق ــد اس ــی نیازمن ــای بین الملل بازاره
اســت کــه ریشــه در طراحــی و برنامــه ریــزی دقیــق مدیریــت 
واحدهــای تولیــدی و آشــنایی بــا تحــوالت بازارهــای جهانــی 

دارد و درعیــن حــال بــه قــدرت انتقــال ایــن یافته هــا و 
ــه  ــد شــرط الزم دیگــری اســت ک ــه سیســتم تولی بازخــور ب
ــی  ــرده و چابک ــی از آن نب ــره چندان ــود به ــات موج کارخانج
ــازار را  ــا ب ــود ب ــاق خ ــوالت و انطب ــرش تح ــرای پذی الزم ب
ــق و  ــب رون ــت موج ــه میتوانس ــن دوران ک ــذا ای ــد. ل ندارن
ــدی، آرام  ــل بهره من ــا حداق ــردد، ب ــش گ ــن بخ ــعه ای توس
عــدم حمایت هــای  و  بی تدبیــری  در ســایه ضعــف،  آرام 
ــرکت هایی  ــب ش ــرای اغل ــده و ب ــردی گرایی ــه س ــاز ب کارس
کــه شــانس خــود را در بازارهــای خارجــی می آزمودنــد 
بــه پایــان رســید. افزایــش هزینه هــای تولیــد، مقــررات 
و ضوابــط دســت و پاگیــر و مهم تــر از همــه ناپایــدار، و 
ــارج  ــل و خ ــد در داخ ــذب تولی ــرای ج ــوی ب ــازار ق ــود ب نب
ــاند. ــغ رس ــه تی ــر لب ــت ب ــرایط حرک ــه ش ــت را ب ،کار صنع

شــرایط ســخت اقتصــادی ســال های اخیــر تنهــا رمــق 
کارخانجــات ســنتی را نکشــید بلکــه اقشــار مختلــف مــردم در 
چنیــن شــرایطی ناگزیــر از هزینــه کــردن بــرای خریــد فــرش 
ــودداری  ــا، خ ــتباف، خصوص ــرش دس ــا و ف ــینی عموم ماش
ــود را  ــرف خ ــزان مص ــت، می ــن وضعی ــا در بهتری ــرده و ی ک
محــدود کردنــد. چالــش ادامــه حیــات، ســرمایه گذاران 
بخــش صنعــت فــرش ماشــینی را بــه ایــن جمع بنــدی 
رســاند کــه حیــات کارخانجــات، در گــرو فــروش حداکثــری 
ــعه  ــورهای توس ــابه در کش ــات مش ــه کارخانج ــت. تجرب اس
یافتــه و تحــوالت بوقــوع پیوســته در مفهــوم و نحــوه عرضــه 
کاال و خدمــات بنحــوی کــه خــود عرضــه بــه صنعتــی بــزرگ 
و تعیین کننــده تبدیــل شــده، ایــن بخــش را بــه تجربه هــای 
و  ابزارهــا  از  بهره گیــری  کــرد.  نزدیــک  و  مجــاب  روز 
ــزرگ  ــز ب ــاد مراک ــق ایج ــروش از طری ــد ف ــای روزآم روش ه
ــی. ــای تخصص ــر مارکت ه ــالح هایپ ــه و باصط و متمرکزعرض

مدیــران ایــن بخــش خواســته یــا ناخواســته بــه ایــن نتیجــه 
رســیدند کــه امــر فــروش در قالــب اشــکال متعــارف و ســنتی 
ــا  ــی ب ــک فیزیک ــی و کوچ ــده جغرافیای ــای پراکن در واحده
ــه  ظرفیت هــای ســرمایه گذاری محــدود عملــی نبــوده و راه ب
جایــی نمی بــرد. ایــن انتخــاب در قالب هــای ســنتی و مالــوف 
مدیریــت ایرانــی بــه خــودی خــود نیازمنــد تحولــی شــگرف و 
اساســی و تصمیمــی بــه غایــت جــدی بــود. اولیــن گام شــاید 
ــری و  ــل دیگ ــی، تحم ــود، همگرای ــش کار ب ــخت ترین بخ س

تــن دادن بــه کار جمعــی. در پــس همیــن گام اساســی و مهــم 
اولیــه بــود کــه بازارهــای بــزرگ فــرش ماشــینی کم کــم ســر 
از زمیــن بــرآورده و ایــن موضــوع خــود بــه بســتر تــازه ای از 
رقابــت تبدیــل شــد. ادامــه ایــن رونــد و تجربــه ناشــی از آن 
بــه شــهر فــرش منجــر شــد و تجربــه بازدهــی نســبتا موفــق 
آن زمینــه را بــرای توســعه ایــن سیاســت فراهــم کــرد. رشــد 
ســلول اولیــه و رســیدن بــه مرزهایــی کــه ســرعت و امــکان 
رشــد را غیــر اقتصــادی می کــرد بــه تقســیم ســلولی از 
طریــق ایجــاد شــعب و در ادامــه تولیــد رقیــب خودخواســته 
بــرای گــرم نگهداشــتن بــازار انجامیــد و هایپــر مارکــت  
ــرش  ــای ف ــل آق ــی مث ــح مصنوع ــدل تلقی ــا م ــدی ب جدی
متولــد شــد. امتــزاج ســرگرمی، تفریــح و لــذت بــا خریــد در 
ــا  ــر ب ــف و فراگی ــای مختل ــت در قالب ه ــاد جذابی ــار ایج کن
پوشــش همــه اقشــار، مراکــز جدیــد فــروش را چنــان رونــق 
داد کــه توانســت در طــول کمتــر از چهــار ســال و در یکــی از 
بدتریــن شــرایط کســادی بــازار، بــازه زمانــی مصــرف کاالیــی 
مثــل فــرش ماشــینی را از 10 تــا 15 ســال بــه مــرز 5 ســال 
ــد.  ــاد کن ــت ایج ــن صنع ــرای ای ــی ب ــل داده و راه نجات تقلی
ــد  ــالم می کن ــف اع ــن صن ــه ای ــس اتحادی ــه رئی ــا ک ــا آنج ت
ــل  ــداد در مقاب ــای کم تع ــن مجموعه ه ــازار همی ــهم ب ــه س ک
ــه 40 را  ــدگان ســنتی، نســبتی 60 ب ــر عرضه کنن تعــداد کثی

بالــغ گردیــده اســت!

تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز؛
همــه ایــن اتفاقــات درســت در زمانــی بــه وقــوع پیوســته کــه 
اغلــب فعــاالن و ذینفعــان فــرش دســتباف کشــور، پیچیــده 
در چمبــره روش هــای ســنتی تولیــد و خصوصــا عرضــه 
ــخت تری  ــر و س ــرایط تلخ ت ــه روز ش ــتباف، روز ب ــرش دس ف
ــه می کننــد. حــل مشــکالت بخــش فــرش دســتباف  را تجرب
را بیــرون از مجموعــه خــودی، در تــو در تــوی گمــراه  کننــده 
دســتگاه ها و بــه امیــد بــذل توجهــی از مدیریت هــا ی رســمی 
ــی و  ــه همگرای ــی در زمین ــت واقع ــچ حرک ــد و هی می جوین
کارجمعــی صــورت نمی دهنــد. نتیجــه آنکــه حداکثــر توقــع 
آنــان هــم دنبــال کــردن معافیــت مالیاتــی، رفــع شــر مالیــات 
ارزش افــزوده از ســر ایــن بخــش، جلوگیــری دولــت! از پخــش 
ــاس  ــر اس ــون ب ــو و تلویزی ــینی از رادی ــرش ماش ــی ف آگه
ــن نمی جوشــد و.. شــده اســت. ــرای م ــه ب ــی ک منطــق دیگ

سئول هم آفتابی شد
آشتی کنان صنعت فرش ماشینی در سئول

بهنام قاسمی

ــرش  ــی صنعــت ف ــود کــه اهال ــه پیــش ب همیــن چنــد هفت
ماشــینی شــاهد برگــزاری نمایشــگاه تخصصی در شــهر آفتاب 
ــر  ــد و حــاال یکبــار دیگــر همــه فعــاالن ایــن حــوزه زی بودن
یــک ســقف امــا اینبــار در ســئول دور هــم جمــع مــی شــوند. 
ــی  ــد محل ــی توان ــئول م ــینی در س ــرش ماش ــگاه ف نمایش
ــل  ــن صنعــت باشــد چــرا کــه حداق ــی ای ــرای آشــتی اهال ب
ــر  ــران آن فضــای پ ــت و مدی ــن صنع ــاه گذشــته ای در دو م
تنــش و پــر التهــاب بــی ســابقه ای را بــه واســطه برگــزاری 
ایــن دو نمایشــگاه در یــک محــدوده زمانــی، تجربــه کردنــد. 

فاصلــه  در  و  آفتــاب  نمایشــگاه شــهر  واقــع ظهــور  در 
ــئول  ــینی س ــرش ماش ــگاه ف ــه نمایش ــده ب ــه مان ــد هفت چن
موجــب ایجــاد دو دســتگی و دوقطبــی ســئول – شــهر 
ــای  ــا و دلخوریه ــش ه ــن تن ــن بی ــد و در ای ــاب گردی آفت
کــه  داد  روی  صنعــت  ایــن  اهالــی  بیــن  در  بســیاری 
ــت ســالم و بخشــی دیگــر  ــک رقاب بخشــی از آن طبیعــت ی
ــود.  ــران ب ــینی ای ــرش ماش ــزرگان ف ــن ب ــدرت بی ــگ ق جن

ــرف و  ــکالت و ح ــه مش ــا هم ــاب ب ــهر آفت ــه ش ــد ک هرچن
ــود  ــی ش ــی م ــی ارزیاب ــبتا موفق ــداد  نس ــا روی ــث ه حدی
ــر  ــزش و تاثی ــدون ری ــز ب ــئول نی ــگاه س ــه نمایش ــا اینک و ب
ــی  ــا نم ــود ام ــی ش ــزار م ــازه وارد برگ ــب ت ــری از رقی پذی
ــگ  ــن جن ــن در ای ــک از طرفی ــدام ی ــه ک ــت ک ــوان گف ت

ــر  ــه اگ ــت ک ــان داش ــوان اذع ــی ت ــا م ــدند. تنه ــروز ش پی
ــا درایــت  ــرا ب ــد و طرفیــن نتواننــد آن ــن بحــران ادامــه یاب ای
مدیریــت نماینــد صنعــت فــرش ماشــینی اســت کــه بازنــده 
ــه  ــه ادام ــه نشــان داده اســت ک ــواره تجرب ــود. هم ــد ب خواه
بحــران هــای ایــن چنینــی مــی توانــد بــه تشــدید یارگیــری 
در بیــن تولیدکننــدگان و اســتفاده نادرســت از رانــت و 
فشــارهای بــاال دســتی منجــر شــود کــه نــه تنهــا بــر خــالف 

رســالت اصلــی یــک نمایشــگاه تجــاری اســت کــه بــه ضــرر 
صنعــت و فعــاالن ایــن حــوزه نیــز تمــام خواهــد شــد.

ــدم  ــی و ع ــی برنامگ ــر ب ــار دیگ ــک ب ــد ی ــر میرس ــه نظ ب
ــت  ــان صنع ــی گریب ــا و ادارات دولت ــازمان ه ــی س هماهنگ
نســاجی و فــرش ماشــینی کشــور را گرفتــه و ایــن بــار 
ــگاهی  ــش نمایش ــادی را در بخ ــات زی ــردرگمی و اختالف س
ایجــاد کــرده. تنــش هــا و مســائلی کــه شــاید مــی توانســت 
بــا یــک هماهنگــی ســاده بیــن صادرکننــدگان مجــوز ایــن دو 
نمایشــگاه یعنــی نمایشــگاه بیــن المللــی تهــران و مســئولین 
ــد  ــل دو برن ــود و حداق ــل ش ــی ح ــه راحت ــاب ب ــهر آفت ش
نمایشــگاهی رقیــب در شــرایط ســالم رقابتــی ایجــاد کنــد نــه 
ــرده و ســردرگمی  ــل ک ــه دو قطــب تبدی اینکــه صنعــت را ب
ایجــاد کنــد. البتــه همــه اینهــا بــا ایــن فــرض اســت کــه واقعا 
صــادر کننــدگان ایــن مجــوز هــا ســهوا و اشــتباها فاصلــه بین 
ــا  ــم واقع ــداد را لحــاظ نکــرده باشــند و امیدواری ــن دو روی ای
قصــد و منظــوری در ایــن بیــن وجــود نداشــته باشــد کــه اگــر 
باشــد بایــد فاتحــه خــود و صنعــت نمایشــگاهی را بخوانیــم. 
ــط عمومــی شــهر آفتــاب در  ــر رواب ــر بهــزاد؛ مدی ــای نصی آق
ــن مطلــب اشــاره  ــه ای ــه نســاجی کهــن ب ــا مجل ــی ب گفتگوی
ــگاههای  ــرای نمایش ــده ب ــن ش ــای تعیی ــه تاریخ ه ــد ک کردن
ــن  ــه ای ــود ک ــی می ش ــژه بررس ــی وی ــاب در هیأت ــهر آفت ش
هیــأت بــا انتخــاب زمان هــای مناســب جهــت برگــزاری 
ــن  ــه همی ــد و ب ــل دارن ــف آشــنایی کام نمایشــگاه های مختل
ــینی،  ــرش ماش ــزاری نمایشــگاه ف ــان برگ ــل انتخــاب زم دلی
موکــت و کف پــوش شــهر آفتاب بــر اســاس مقررات نمایشــگاه 
شــهر آفتــاب تعییــن شــده و مشــکلی بــرای شــرکت کنندگان 
و بازدیدکننــدگان ایــن نمایشــگاه ایجــاد نخواهــد کــرد. 
ــت  ــک صنع ــد در ی ــاری جدی ــای تج ــگاه ه ــوال نمایش اص
زمانــی مــی تواننــد در عرصــه رقابــت بــا رقبــای خــود 

ــازار را بدســت آورنــد کــه نقــاط  پیــروز شــوند و ســهمی از ب
ــی  ــل توجه ــای قاب ــت ه ــد و مزی ــر کن ــود را پ ــف موج ضع
را ایجــاد کننــد. در صنعــت نمایشــگاهی در کشــورهای 
ــگاه  ــه نمایش ــت ک ــده اس ــده ش ــیار دی ــان بس ــف جه مختل
ــل  ــن اص ــر همی ــه ب ــا تکی ــد ب ــته ان ــور توانس ــو ظه ــای ن ه
ــد و  ــرو کنن ــدی روب ــای ج ــش ه ــا چال ــود را ب ــای خ رقب
حتــی ســهم بیشــتری از آنهــا در بــازار بدســت آورنــد.

ــت و  ــینی و موک ــرش ماش ــگاه ف ــف نمایش ــاط ضع ــا نق ام
کفپــوش تهــران بــا اینکــه هشــت ســال برگــزار شــده اســت 
ــرای رفــع  ــد تبدیــل شــده اســت چیســت ؟ ب ــه یــک برن و ب
آنهــا نیــاز بــه چــه امکانــات ، ســرمایه گــذاری هــا و سیاســت 
هایــی اســت؟ آیــا شــرکت رقیــب مــی توانــد ایــن ضعف هــا را 
جبــران و بــه مزیــت هــای رقابتــی خــود تبدیــل کنــد؟ علــت 
ــرش ماشــینی  شــکل گیــری نمایشــگاه رقیــب در صنعــت ف
چیســت و تــا چــه میــزان بــه تغییــرات مدیریتــی در هیئــت 
مدیــره ی قبلــی شــرکت اوراســیا نویــد )برگــزار کننده هشــت 
ــط  ــران( مرتب ــت ته ــینی و موک ــرش ماش ــگاه ف دوره نمایش
ــب  ــک رقی ــور ی ــا ظه ــد ب ــیا نوی ــرکت اوراس ــا ش ــت؟ آی اس
ــزاری نمایشــگاه  ــرات چشــمگیر در نحــوه برگ ــه تغیی ــازه ب ت
ــرر  ــه ض ــت ب ــت در نهای ــن رقاب ــا ای ــد زد؟ آی ــت خواه دس
صنعــت فــرش ماشــینی و موکــت ماســت و یــا بــه نفــع آن؟

بــه هرحــال همانطــور کــه گفتــه شــد ایــن داســتان ســر دراز 
دارد و انتظــار مــی رود در مــاه های آتی همچنــان این اختالف 
نظرهــا ادامــه داشــته باشــد تــا شــاهد باشــیم کــه بــرای ســال 
ــم تولیــد کننــدگان  آینــده چــه برنامــه نمایشــگاهی در تقوی
ــه آن  ــن صنعــت ب ــی ای ــت و واکنــش اهال ــرار خواهــد گرف ق
چــه خواهــد بــود. قطعــا اظهــار نظرهــا و کمپیــن هــای ایجــاد 
شــده توســط حامیــان نمایشــگاه هــای شــهر آفتــاب و ســئول 
در آینــده ایــن رویــداد هــا بســیار تاثیــر گــذار خواهــد بــود.
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مصاحبه روز اول نمایشگاه با شرکت ها

مصاحبه با آقای کریم بکتاش؛ مدیر 
مجموعه فرش افشار زرینه

ــم در  ــتید ه ــور داش ــاب حض ــهر آفت ــم ش ــما ه ش
ســئول تحلیــل خودتــان از علــت حضــور در هــر دو 

ــت؟ نمایشــگاه چیس

خــب مــا از همــان ابتــدا هــم می خواســتیم کــه در ســئول 
باشــیم امــا بــه داللیلــی تصمیــم مجموعــه بــر ایــن بــود کــه 
در شــهرآفتاب هــم حاضــر شــویم. خداروشــکر شــهرآفتاب 
بــرای مــا نســبتاً رضایــت بخــش بــود. انتظــارات ما از ســئول 
بیشــتر اســت چــون ایــن مجموعــه یــک قدمــت نــه ســاله 
بــرای خــود دارد و در هــم عرصــه جهانــی و هم داخلــی برای 
خــود جایگاهــی کســب کــرده و مــردم نیــز بــا اینجــا بیشــتر 
آشــنا هســتند. خــب شــما ببینیــد حتــی تعــداد شــرکت های 
ــی بیشــتر از شــهرآفتاب اســت  ــز خیل حاضــر در ســئول نی
و طبعــا ایــن خــود باعــث رونــق نمایشــگاه می گــردد.

بــا چــه محصــوالت جدیــد در ایــن رویــداد حاضــر 
شــده اید؟

ــوالت  ــا محص ــهرآفتاب ب ــگاه ش ــه نمایش ــبت ب ــا نس ــه م بل
بــرای شــرکت  جدیدتــری شــرکت کرده ایــم. درواقــع 
داده  بســیاری صــورت  برنامه ریزی هــای  مــا  در ســئول 
بودیــم. آنجــا هــم بــه خاطــر اینکــه بــازار خــود را در میــان 

ــا نقشــه ها  ــا داشــته باشــیم حاضــر شــدیم. در اینجــا ب رقب
هســتیم. حاضــر  متفــاوت  و  نــو  برجســته  کارهــای  و 

ــداد  ــن روی ــور در ای ــما از حض ــی ش ــدف اصل ه
بیشــتر بــرای توســعه صــادرات اســت یــا داخلــی؟

ــان و عمــده  ــازار داخــل و تجــار، بازاری ــه ب ــگاه ب ــم ن ــا ه م
فروشــان داخلــی داریــم هــم بــه بــازار خارجــی نیــز 
تمرکــز داریــم. یــک ســری بازارهــای هدفــی هــم مشــخص 
ــا ســلیقه  ــن و روســیه و متناســب ب ــم همچــون چی کرده ای
ــی در  ــرش کارهای ــد ف ــرای تولی ــز ب ــه نی ــان آن منطق مردم
ــم  ــاًل ه ــه قب ــی ک ــع بازارهای ــتیم. در واق ــام هس ــال انج ح
ــم. ــرار داده ای ــد داشــتن نیــز هــدف ق ــی را خری فــرش ایران

تولید شما بسته به سلیقه بازار هر کشور است یا یک 
نوع فرش در همه بازارها اسستفاده میکنید؟

همچــون  ایــران  شــمال  کشــورهای  بــرای  ببینیــد   
ــداری  ــی خری ــرش متفاوت تاجیکســتان قزاقســتان ســبک ف
ــال  ــه دنب ــج ب ــیه خلی ــع حاش ــراب و در واق ــد. اع می کنن
فرش هــای بــا شــانه بــاال و طرح هــای نزدیــک ه طــرح 
ــم  ــعی داری ــا س ــد. و م ــداری می کنن ــتباف خری ــرش دس ف
بســته بــه ســلیقه هــر منطقــه فــرش تولیــد کنیــم. هنــگام 
ابعــاد  تمامــی رنگ هــا، طرح هــا و حتــی  فــروش مــا 
متفاوتــی کــه در بــازار مــا رایــج نیســت را بــه آنهــا عرضــه 
ــپس  ــرده س ــاب ک ــع انتخ ــری جم ــا خاط ــا ب ــم ت می کنی
ــم. ــان می کنی ــورد نیازش ــول م ــد محص ــه تولی ــدام ب ــا اق م

مصاحبه با مهندس حیدری؛ مدیر 
مجموعه فرش آسایش

ــن  ــور در ای ــما از حض ــارات ش ــی و انتظ پیش بین
نمایشــگاه چیســت؟ تحلیــل خــود از بــارا را نیــز در 

ــد. ــه بفرمایی ادام
ــا مشــتریان  هــدف اصلــی مــا خــب طبعــا ایجــاد ارتبــاط ب
ــارش  ــت. و در کن ــی اس ــه داخل ــی و چ ــه خارج ــد چ جدی
ــازار هــم  ــورد ب ــم. درم ــه صــادرات هــم داری هــم نگاهــی ب
ــع  ــد. درواق ــرم باش ــگاه گ ــازار نمایش ــم ب ــد داری ــب امی خ
گرمــی بــازار نمایشــگاه بســتگی بســیاری بــه چرخــه 
اقتصــاد کشــور دارد و اگــر مــردم نقدینگــی داشــته باشــند 
ــرش  ــون ف ــی چ ــد کاالی ــه خری ــدام ب ــد توانســت اق خواهن
کننــد. خــب می دانیــد فــرش یــک کاالی ضــروری در 

ســبد کاالی یــک خانــوار بــه حســاب نمی آیــد. بــازار 
ــا  ــت. ام ــردم اس ــب م ــه جی ــته ب ــی وابس ــه نوع ــم ب ــا ه م
ــر  ــروز درگی ــده ام ــه تولیدکنن ــرد ک ــول ک ــد قب ــن را بای ای
مشــکالت بســیاری اســت. بحــث ســرمایه درگــردش خــب 
یکــی از مســائلی اســت و البتــه مــوارد دیگــر کــه بایــد رفــع 
شــود تــا تولیدکننــده بتوانــد در بــازار حرفــی بــرای گفتــن 
ــن  ــا م ــم واقع ــروز داری ــه ام ــرایطی ک ــا ش ــد. ب ــته باش داش
ــا  ــب ب ــا خ ــی دارم. ام ــگان گام برم ــگان لن ــده لن تولیدکنن
ــا  ــم و ب ــود را می کنی ــا کار خ ــائل م ــن مس ــه ای ــود هم وج
ارائــه طرح هــای جدیــد در ایــن نمایشــگاه حاضــر شــده ایم.

بــه نظــر شــما می شــود از نمایشــگاه امســال انتظــار 
مشــتری خارجــی و درواقــع صادرات داشــت؟

اگــر بخواهــم شــفاف عــرض کنــم بایــد بگویــم خیــر 
از نمایشــگاه داخلــی چنــدان انتظــار مشــتری خارجــی 
نمی تــوان داشــت. دلیــل هــم واضــح اســت چــون در 
ــر  ــان حاض ــی آنچن ــتری خارج ــا مش ــر ی ــداد تاج ــن روی ای
ــورهای  ــن و کش ــرادی از چی ــدود اف ــز مع ــت ج ــده اس نش
ــگاه  ــد در نمایش ــادرات بای ــث ص ــرای بح ــج. ب ــیه خلی حاش
ــه  ــادرات ب ــوزه ص ــکالت در ح ــد. مش ــر ش ــی حاض خارج
قــدری زیــاد اســت کــه کار مــن تولیدکننــده نیســت ابتــدا 
ــا  ــا ب ــل م ــوه تعام ــا و نح ــی م ــی سیاس ــتی دیپلماس ایس
ــه کشــورهای  ــه صــادرات ب ــا بتوانیــم ب دنیــا تغییــر کنــد ت
اروپایــی یــا حتــی همیــن حاشــی خلیــج فکــر کنیــم. بایــد 
ــاز باشــد کــه بتوانیــم وارد شــویم. یــک مســئله کــه  دری ب
ــث  ــرده بح ــر ک ــده را درگی ــادرات تولیدکنن ــث ص در بح
ــد. ــت می آی ــه دس ــروش ب ــه از ف ــت ک ــی اس ــت پول بازگش

ــر  ــی حاض ــای بازرگان ــف رایزن ه ــر ضع ــم دیگ ــئله مه مس
در ایــن حــوزه اســت. در ایــن زمینــه دولــت می توانــد 
هــدف  کشــورهای  بــه  را  خــود  رو  نــظ  مــورد  افــراد 
فرســتاده و بــا مطالعــه نیــاز بــازار آنجــا بدانیــم چــه 
ــم  ــر ه ــانیم. اگ ــروش برس ــه ف ــم ب ــه بتوانی ــم ک تولیدکنی
در بحــث صــادات کاری صــورت گرفتــه خودمــان بــا 
ــم.  ــورت داده ای ــم و ص ــالش کرده ای ــود ت ــوان خ ــدک ت ان
ــه  ــت برنام ــد دول ــده و بای ــتباع ش ــل اش ــازار داخ ــروز ب ام
ــد و  ــته باش ــارج داش ــرای خ ــدف داری ب ــدت و ه ــد م بلن
ــرد. ــه جایــی نمی تــوان ب ــاه مــدت راه ب ــا راهکارهــای کوت ب

بــه نظــر شــما تولیدکننــده بایــد بــه مصــرف کننده 
محصــول خــود را غالــب کنــد و جایــی بــرای کاالی 
خــود بــاز کنــد یــا بســته بــه نیازیمصــرف کننــده 

فــرش تولیــد گــردد؟
ــده و  ــرف کنن ــن مص ــبختانه ای ــا خوش ــفانه ی ــروز متأس ام
ــد و  ــا میکن ــدی الق ــرکت تولی ــه ش ــه ب ــت ک ــتری اس مش
ــد  ــتری می خواه ــه مش ــزی ک ــه ان چی ــته ب ــرکت بس ش
ــه نوعــی ضعــف شــرکت تولیــدی  ــن ب ــد و ای ــد می کن تولی
اســت کــه نمی توانــد طــرح و یــا نقشــه ای خــاص بــه 
ــم ــد بتوانی ــال در کل بای ــه هرح ــا ب ــد. م ــه ده ــازار ارائ ب

مصاحبه با آقای آریان پور؛ مدیر 
مجموعه فرش خوب

نمایشــگاه  از  انتظــار شــما  آریان پــور  جنــاب 
امســال چیســت؟

ــروز در  ــه ام ــا ب ــه ت ــودی ک ــه رک ــم باتوجــه ب ــر نمی کن فک
بــازار شــاهد بودیــم بتــوان انتظــار یشــرفت و فــروش هــم از 
نمایشــگاه داشت.مســئله قــدرت خریــد مردم اســت کــه توان 
الزم بــرای خریــد کاالیــی همچــون فــرش را ندارنــد. همــه 
ســاله بعــد از نمایشــگاه یــک مــاه پــر رونقــی را در صنعــت 
فــرش ماشــینی شــاهد هســتیم امــا امســال فکــر نمی کنــم 
همچیــن اتفاقــی بیوفتــد. البتــه باالخــره بایــد ایــن مســئله 
را هــم متذکــر شــد کــه فــرش هــم بــا اینکــه نیــاز اول مردم 
نیســت امــا در مرحلــه هــای بعــدی وجــود دارد ه نوعــی دیــر 
ــد. ــد خری ــرش هــم خواهن ــردم ف ــا باالخــره م وزود دارد ام

ــر  ــگاه حاض ــدی در نمایش ــول جدی ــه محص ــا چ ب
شــده اید؟

ــرکت ها  ــی ش ــد تمام ــول جدی ــا محص ــروز تقریب ــب ام خ

همــان فــرش 1200 شــانه اســت و تنهــا در طــرح و نقشــه ها 
ــک  ــوالت ی ــن محص ــار ای ــه در کن ــتیم. البت ــاوت هس متف
ــع  ــم. در واق ــاده کرده ای ــز آم ــزی نی ــای فانت ــری طرح ه س
طرح هــای گبــه ماننــد و ارزان قیمــت بــا شــانه پاییــن نیــز 
آمــاده کرده ایــم. نکتــه جالــب محصــوالت امســال مــا همــان 
فرش هــای ارزان قیمتــی بــا توجــه بــه نیاز امــروز بازار اســت.

هــدف و نــگاه امــروز شــما بیشــتر برندســازی بــرای 
فــروش بــه خــارج اســت یــا بــازار داخــل؟

ببینیــد بخشــی از ایــن نمایشــگاه صرفــا فقــط اعــالم حضــور 
ــوب  ــی ها محس ــو فرش ــال ن ــگاه س ــی نمایش ــه نوع ــت ب اس
می شــود و بیشــتر وقــت خــود مــا بــه دیــد و بادیــد 
ــه  ــذرد ک ــکار می گ ــه راه ــری و ارائ ــم فک ــت و ه و صحب
ــار  ــه تج ــن ک ــت. همی ــی اس ــه مثبت ــود نکت ــن خ ــب ای خ
می آینــد و بــا انهــا ه بحــث و تبــادل نظــر می نشــینیم 
می آیــد. پدیــد  جالبــی  راهکارهــای  و  برنامه هــا 

گفتوگو با آقای مجتبی الوان کاریان 
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ــم  ــال ه ــگاه امس ــد نمایش ــاد دارن ــان اعتق ــای الوانکاری آق
پربــار  و  قدرتمنــد  گذشــته  ســالهای  ماننــد  می توانــد 
ــد  ــای جدی ــور برنده ــورد ظه ــان درم ــردد. ایش ــزار گ برگ
ــار  ــت اظه ــث آن داغ اس ــا بح ــن روزه ــه ای ــگاهی ک نمایش
داشــت: ایــن رقابــت و رضایــت مشــتری اســت کــه موفقیــت 
ــن  ــد. همی ــن میکن ــا را تضمی ــدگان نمایشــگاه ه برگزارکنن
ــن  ــال نهمی ــه امس ــران ک ــینی ته ــرش ماش ــگاه ف نمایش
ــی  ــال ابتدای ــد در س ــه میکن ــود را تجرب ــزرای خ دوره برگ
ــرکت  ــیاری از ش ــوال بس ــود و اص ــده نب ــناخته ش ــال ش اص
ــا  ــاال ب ــا ح ــتند ام ــور در آن نداش ــرای حض ــل ب ــا دلی ه
گذشــت نــه ســال نمایشــگاه تهــران بــه یــک برنــد تبدیــل 
شــده اســت. ایشــان در ادامــه در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
ــی شــما از نمایشــگاه امســال چیســت  ــش بین انتظــار و پی
ــده  ــه بازدیدکنن ــت ک ــن اس ــا ای ــی م ــش بین ــت: پی گف
ــز  ــا نی ــد و انتظــار م ــه نمایشــگاه بیای خــوب و تخصصــی ب
ــی شــدن و حضــور  ــه ســمت بین الملل حرکــت نمایشــگاه ب
گســترده تجــار و خریــداران خارجــی اســت. تولیــد در 
ــازار داخــل بیــش از مصــرف اســت و بیــن المللــی شــدن  ب
یکــی از آرزوهــای مشــترک همــه غرفــه داران اســت.

ــی  ــود داخل ــتریان موج ــات مش ــز مالق ــا نی ــدف اول م ه
یافــت مشــتریان و  و خارجــی اســت و در درجــه دوم 
ــرای  ــالش ب ــن حــوزه مــی باشــد. ت ــد در ای همــکاران جدی
ــاد  ــر در ایج ــک گام موث ــاری ی ــای تج ــأت ه ــور هی حض
ــان  ــد. ایش ــا می باش ــرای م ــی ب ــد صادرات ــات جدی ارتباط
ــه  ــد هرچ ــرای تولی ــد را ب ــت جدی ــات دول ــن اقدام همچنی
مطلوب تــر کافــی ندانســته و اظهــار داشــت کــه دولــت کار 
چندانــی بــرای رونــق تولیــد و صــادرات انجــام نــداده اســت. 
ــالح  ــد اص ــام ده ــد انج ــت می توان ــه دول ــن کاری ک بهتری
ــا  ــده ب ــت. تولیدکنن ــود اس ــن موج ــت قوانی ــرای درس و اج
آرامــش خاطــر کار نمیکنــد. ســود بانکــی بــاال، نبــود 
ــر  ــه ه ــت ک ــکالتی اس ــره مش ــات و غی ــهیالت و مالی تس
ــد.  ــه می کن ــکل مواج ــا مش ــود ده را ب ــد س ــت تولی فعالی
ــا  ــه ب ــای برجســته اســت ک ــا فرش ه ــد م محصــوالت جدی
ــور  ــود و همانط ــه می ش ــد ارائ ــه های جدی ــا و نقش رنگ ه
ــا هــدف برندســازی  کــه عــرش کــردم در ایــن نمایشــگاه ب
و توســعه صــادرات حضــور داریــم. تحلیــل مــا از بــازار ایــن 
اســت کــه اگــر صــادرات نکنیــم بــه مشــکل خواهیــم خــورد.
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