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یا لطیف

همین چندی پیش بود که کشور برای حماسه ای عظیم آماده می شد و همه و همه از جمله صنف فرش 
ماشینی و موکت تهران برای برگزاری هر چه باشکوه تر انتخابات خود را آماده می کردند. شاید هیچ کسی 
قبل از انتخابات فکر نمی کرد بعد از 24 خرداد فضای کشور اینقدر متحول شود و همه از جمله اصناف به 
روزهای آینده بسیار خوشبین باشند. حضور گسترده اصناف در انتخابات نشان داد ملت ایران در هر شرایط 
اقتصادی و سیاسی به نظام مقدس جمهوری اسالمی و آرمان های امام راحل و مقام معظم رهبری پایبند و 

وفادار هستند و خودشان دست به دست یکدیگر کشورشان را خواهند ساخت. 
قطعًا دولت تدبیر و امید قدم به راه دشوار و پر و فراز نشیبی گذاشته است راهی که همه امیدواریم بتوانیم با تدبیر و امید و تالش همگانی 
از آن به سالمت عبور کنیم. تداوم راه و گذار از دوران پساتحریم می تواند ما را در آستانه تحقق کامل حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی 
قرار دهد و این مهم جز با بازتعریف سیاست های کالن و واقع بینی، شفافیت، همدلی و همکاری میسر نخواهد شد. نقش اصناف در 
این مسیر نقشی بسیار مهم و تعیین کننده است. در حال حاضر در کنار بهبود روابط خارجی و منطقه ای و تغییر نگرش در مراودات بین 
المللی، توجه به تامین نیازهای معیشتی مردم و رونق اقتصادی از مهمترین نیازهای کشور است که در این بخش اصناف باید نقش خود 

را به خوبی ایفا کنند.
قطعًا اولین درخواست صنف فرش ماشینی و موکت تهران از دولت یازدهم این است که اختیارات اصناف را به آن ها بر گردانند و طبق 
فرمایش رهبر فرزانه انقالب دخالت را به نظارت تبدیل کنند. اصناف باید بتوانند به طور مستقیم در قیمت گذاری ها، تنظیم بازار، واردات 
و تامین نیازهای مردم دخالت کنند و کار را خود به دست بگیرند. در صنعت فرش ماشینی تصمیمات غیر کارشناسی و یک شبه برای 
منع واردات و یا صادرات تاثیرات بدی را بر بازار می گذارد به طوری که نه وارد کنندگان می دانند باید چه سیاستی را در پیش بگیرند و 
نه تولید کنندگان تکلیف خود را برای ورود به بازارهای سخت صادراتی می دانند و از همه مهمتر اینکه نمی توانند در نظام تجارت بین 
الملل به تعهدات خود پایبند باشند و در نتیجه موجب تخریب وجهه بین المللی تاجران و تولید کنندگان ایرانی هم می شود. امنیتی کردن 
فضا و سلب اختیارات اصناف جزء تشویش بازار، تورم و نا بسامانی نتیجه دیگری ندارد. دولت باید تصدی های خود در اقتصاد و شرکتها 
و هلدینگ های بزرگ دولتی و نیمه دولتی را حقیقتا به بخش خصوصی واگذار کند. ارتباط تنگاتنگ بین دولت و بازار زمانی فایده بخش 

و مثمر ثمر است که با یک بازار قوی و بخش خصوصی قدرتمند مواجه باشیم که بتواند در اقتصاد دولت را یاری دهد.

در پایان الزم می دانم ضمن تشکر مجدد از حضور گسترده صنف فرش ماشینی و کفپوش تهران در انتخابات ریاست جمهوری آمادگی 
این صنف را برای همکاری و مشاوره با دولت یازدهم و رئیس جمهور منتخب مردم اعالم نمایم. امیدواریم عزیزان و همکاران محترم 
از مطالعه سومین شماره مجله اتحادیه صنف فرش ماشینی و موکت تهران و مطالب مندرج در آن استفاده الزم را برده و ما را از دریافت 
نظرات و انتقادات و پیشنهادات خود جهت پر بار تر شدن شماره های بعدی محروم نکنند. این نشریه تنها با هدف ارتقاء سطح دانش 
صنف محترم و زحمتکش فرش ماشینی و موکت تهران منتشر می شود و بدون همکاری و عنایات همکاران، این امر محقق نخواهد شد. 

                                                                                                        محمدهادی کمالیان
                            ریاست اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران 

سرمقاله



 World of Machine Made Carpet & Flooring                                                   جهان فرش / نشریه اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران
  ........................................................................................................................................................................................ 
                                                                                                                                                                                    شماره سوم - مرداد 1392 

تلفن اشتراک: 021-77245780

از وب سایت اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران به آدرس www.efmt.ir دیدن فرمائید.

◄ لطفاً در مورد ماهیت سیستم فروش و توزیع 
فرش در بازار امروز بیشتر توضیح دهید.

ای  حرفه  و  هر صنعت  در  بخش  مهمترین  قطعًا  فروش 
خرید  به  مجبور  مردم  عمومًا  قدیم  روزگاران  در  است. 
خرید  قدرت  مرور  به  اما  بودند  خود  نیاز  مورد  اجناس 
مشتری باال رفت تا به امروز که مشتری به قدری با گزینه 
های مختلف قیمتی و کیفیتی روبرو می شود که خودش 
هم برای خرید سردرگم می شود. تا حدود 30 سال پیش 
مردم برای خرید یک تخته فرش در صف و به دنبال حواله 
بودند اما در حال حاضر می توانند از بین صدها برند معتبر 
و از بین هزاران طرح و نقشه و رنگ و با تضمین کیفیت 
و گارانتی و ... فرش بخرند. به همین دلیل اهمیت فروش 
و فروشنده امروز بسیار باال رفته چرا که این فروشنده و 
بنکدار است که به طور مستقیم با مشتری سر و کار دارد.

و  دار  فروشگاه  و  فروشنده  به دست  تولید، فرش  از  پس 
کردم چون  که عرض  طور  همان  رسد.  می  بنکدار  البته 
بنکدار و فروشنده به طور مستقیم، هر روز نیاز مشتری و 
بازار را از نزدیک لمس می کند می تواند بهترین مشاور 
و هدایت کننده برای تولید کارخانه باشد. به همین دلیل 
است که کارخانجات و تولیدکنندگانی که رابطه نزدیک و 
خوبی با عاملین فروش خود در بازار دارند و تعامل خوبی 
برقرار می کنند می توانند همیشه در بازار به روز باشند و 

فرش های آن ها با استقبال روبرو می شود.

صنعت  کلی  وضعیت  با  رابطه  در  شما  نظر   ◄
فرش ماشینی چیست؟

به  مشغول  ماشینی  فرش  صنف  در   1352 سال  از  من 
این صنعت  افول  و  اوج  با دوران  فعالیت هستم و همراه 
همراه بوده ام. فروش فرش ماشینی تا سال 1383 بسیار 
به روز کار  بعد روز  به  از سال 83  بود.  پر رونق و خوب 
برای همه سخت شده است، از کارخانه دار و تولید کننده 
تا فروشگاه دار و توزیع کننده. به نظر من دلیل عمده این 
اقتصادی و استرس های زیادی است که  امر عدم ثبات 
در مرحله اول به تولید کننده وارد می شود و این نوسان 
و نگرانی حتی به مشتری و خریدار هم منتقل می شود. 
حلقه  آخرین  و  اولین  مشتری  و  اولیه  مواد  کننده  تامین 
های یک زنجیر هستند که قطعًا ایجاد تنش در اولین حلقه 

توسط آخرین حلقه هم احساس می شود. این استرس ها 
به مراتب در 2 سال اخیر شدت گرفته و بازار بسیار آسیب 

پذیر و ناپایدار شده است.
هیچ کس تکلیف خود را نمی داند. از طرف دیگر افزایش 
کارخانجات و افزایش شدید تولید در دهه اخیر فروش را 
حقیقتًا دشوار کرده است. به نظر من عرضه نسبت به تقاضا 
در داخل کشور بیشتر شده است. به موازات این افزایش، 
تعداد فروشگاه های فرش نیز افزایش یافته و حاشیه سود 
های  سال  با  وجه  هیچ  به  فرش  توزیع  و  فروش  تولید، 
گذشته قابل مقایسه نیست. به نظر من 50 درصد ماشین 
آالت موجود در ایران مازاد نیاز هستند و تولیدات آن ها در 
بازار داخل ایران به راحتی فروخته نمی شود. به نظر من در 
این وضعیت فشار زیادی بر روی بنکداران فرش وارد می 
شود چرا که عالوه بر افزایش میزان تولید، فرش ماشینی 
وارد فضای مد هم شده است و به سرعت طرح ها و رنگ 
های جدیدی مد می شود و اگر بنکدار نتواند خود را با این 
شرایط متغییر وفق دهد مجبور است اجناس خود را حتی 

زیر قیمت بازار هم به فروش برساند.

صنعت  پیشرفت  در  نقشی  چه  صنف  این   ◄
فرش ماشینی دارد؟ 

تولید  بین  شدیدی  وابستگی  شد  گفته  که  طور  همان 
کنندگان و توزیع کنندگان صنف فرش ماشینی وجود دارد 
گذار  تاثیر  دیگری  بر  تواند  می  کدام  هر  گرفتن  قوت  و 
باشد. به نظر من توزیع خوب و قدرتمند فرش در کشور 
جلوگیری  ماشینی  فرش  واردات  از  بازار  سلیقه  طبق  بر 
می کند که این به طور مستقیم بر روی پیشرفت صنعت 
موثر است. به نظر من تولیدکنندگان باید توان خود را در 
بخش تولید فرش های سبک و فانتزی به شدت باال ببرند 
چرا که تنها رقیب ما در فرش ماشینی یعنی کشور ترکیه 
بسیار قدرتمند  فانتزی  تولید فرش های سبک  در بخش 
است )که مستقیمًا به طراحی و رنگ بندی خوب و به روز 
وابسته است( و تنها ممکن است از این طریق بتواند وارد 

بازار ایران شود.
بین  که  قیمت  گران  های  فرش  جای  به  بتوانیم  ما  اگر 
وفور  به  بازار  در  تومان   1.500.000 تا  تومان   800.000
یافت می شوند فرش های ارزان تر تولید کنیم بسیار خوب 

خواهد بود.
ماشینی  فرش  یک  عمر  امروز  دانیم  می  که  طور  همان 
فانتزی حداکثر 3 تا 5 سال است و دیگر مردم فرش را ده 
ها سال در خانه نگهداری نمی کند، بنابراین تولید فرش 
های سبک، ارزان و با طراحی و رنگ بندی مدرن و زیبا 
یک بازار بسیار پر کشش خواهد بود که متاسفانه به نظر 
من به آن پرداخته نشده است. این یک گلوگاه در صنعت 
فرش ماشینی ایران است به همین دلیل است که تقاضای 
بازار فرش ماشینی در ایران با عرضه آن همخوانی ندارد. 
تنظیم عرضه و تقاضا در بازار بسیار مهم است. مردم ما 
عالقه بسیار زیادی به فرش دارند و دوست دارند همیشه 
محیط زندگی و خانه خود را با فرش های زیبا آراسته کنند 
اما آیا ما به نیاز آن ها به درستی پاسخ داده ایم؟ یا فقط 
به فکر تولید فرش هایی هستیم که عمر بیشتری داشته 
ما  تولیدی  کارخانجات  از  بسیاری  استراتژی  شاید  باشند. 
با واقعیت بازار صددرصد متفاوت باشد و این یک ضعف 
بزرگ است که در این بین به نظر من هم تولیدکننده و 
هم فروشندگان فرش مقصر هستند. البته نباید از این نکته 
هم گذشت که در حال حاضر شرکت های خوبی در عرصه 
تولید حضور دارند که با هوشمندی کامل این نکته را درک 
کرده اند و سهم بازار بسیار خوبی را در بخش فرش های 

سبک از آن خود کرده اند.

◄ نظر شما در مورد نمایشگاه فرش ماشینی و 
کفپوش تهران چیست؟

به نظر من این نمایشگاه که امسال یک ماه زودتر و در 
و  خوب  بسیار  رویداد  یک  شود  می  برگزار  شهریور  ماه 
موفق است چرا که توانسته رقابت خوب و سالمی را بین 
ما  داران  کارخانه  و  کند  ایجاد  کننده  تولید  های  شرکت 
را به خوب فکر کردن و به روز بودن وادار می کند. این 
فضای  در  را  خود  دار  کارخانه  شود  می  باعث  نمایشگاه 
رقابتی حس کند و با دنیای بزرگ تری روبرو شود. قطعًا 
دوره   4 از  پس  ایران  ماشینی  فرش  مدیران  دید  وسعت 
برگزاری این نمایشگاه بسیار تغییر کرده و قطعًا قدرتمند 
شدن این نمایشگاه در آینده باز هم تاثیرات مثبت زیادی 
بر بدنه این صنعت خواهد گذاشت. امروز تولیدکنندگان ما 
مجبور هستند برای هر نمایشگاه حداقل یک یا چند طرح 

  جلوگیری از واردات، 
صنعت فرش ماشینی را دچار روزمرگی می کند    

  گفتگو با آقای داوود خداوردی- مدیر شرکت بازرگانی خداوردی
فروش قطعاً مهمترین بخش در هر صنعت و حرفه ای است. در روزگاران قدیم عموماً مردم مجبور 
امروز که  به  تا  باال رفت  به مرور قدرت خرید مشتری  اما  بودند  نیاز خود  اجناس مورد  به خرید 
مشتری به قدری با گزینه های مختلف قیمتی و کیفیتی روبرو می شود که خودش هم برای خرید 
سردرگم می شود. تا حدود 30 سال پیش مردم برای خرید یک تخته فرش در صف و به دنبال 
حواله بودند اما در حال حاضر می توانند از بین صدها برند معتبر و از بین هزاران طرح ، نقشه و 

رنگ و با تضمین کیفیت ، گارانتی و ... فرش بخرند ...
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جدید و کار نو را به نمایش بگذارند تا از بقیه عقب نمانند. 
به نظر من برگزاری این نمایشگاه برای همه ما آثار خوبی 

داشته است.

می  ماشینی  فرش  واردات  آیا  نظر شما  به   ◄
تواند برای این بخش منافعی هم داشته باشد 
یا به طور کلی با واردات فرش ماشینی مخالف 

هستید؟
قطعًا هیچ کس با واردات به طور صد در صد مخالف نیست 
چرا که همه ما می دانیم در دنیای امروز و سطح تجارت 
کشور  دور  بخواهیم  اگر  جهانی  گسترده  ارتباطات  و  آزاد 
را دیوار بکشیم و چشم هایمان را ببندیم ضرر کرده ایم. 
همان طور که تا به حال آثار چنین تفکراتی را در کشور 

کم و بیش دیده ایم. 
به نظر من واردات قانونی و اصولی همه ما را 

به خالقیت و پیشرفت بیشتر وا می دارد. 
قطعًا کاالهایی توسط تجار وارد کشور می شود که نسبت 
یا  و  طراحی  قیمتی،  مزیت  دارای  داخلی  کاالهای  به 
ماشینی  فرش  صنعت  امروزه  خوشبختانه  است.  کیفیتی 
با بسیاری از صنایع دیگر کشور تفاوت های زیادی دارد 
بسیار  سطح  در  روز  علم  و  تجربه  تولید،  توان  نظر  از  و 
باالیی هستیم. بنابراین نباید از ورود کاالی خارجی هراس 
داشته باشیم، کما اینکه تجربه نشان داده که ورود فرش 
از ترکیه در سال های گذشته کاماًل به سود فرش ماشینی 
حاضر  حال  در  وارداتی  کاالهای  تمام  که  چرا  شد  ایران 
با کیفیت مشابه و یا حتی باالتر و بسیار زیباتر در ایران 
تولید می شود و همچنین بسیاری از واردکنندگان عمده 
فرش به ایران با مشاهده و درک پتانسیل باالی تولید در 
حال حاضر خودشان تولیدکننده شده اند. ای کاش همان 
طور که تولیدکننده ما از تجربیات و کارهای خوب رقیبان 
ترک خود درس گرفته است دولتمردان ما هم از حمایت 
های رقیب استراتژیک خود در منطقه یعنی دولت ترکیه 
از صنف فرش ماشینی این کشور نکات مثبت و خوب را 
نظر  از  ما  ماشینی  فرش  که صنعت  چند  هر  بگیرند.  یاد 
تولید و توان با کشور ترکیه برابری می کند اما متاسفانه 
دانیم که در بخش صادرات فرش  به خوبی می  ما  همه 
با  ترکیه  دولت  ایم.  افتاده  عقب  بسیار  ترکیه  از  ماشینی 
حمایت های بسیار خوب از تولید فرش ماشینی، تخصیص 
جوایز صادراتی تا 20 درصد، حمایت از حضور شرکت های 
المللی و... توانسته صادرات  ترک در نمایشگاه های بین 
فرش ماشینی ترکیه را به شدت رشد دهد. ضمن اینکه به 
طور کلی بخش های مربوط به مراودات خارجی، تحریم 
دارد  جدایی  داستان  هم  و...  اقتصادی  های  سیاست  ها، 
ما  همه  تقریبًا  و  است  خارج  مصاحبه  این  حوصله  از  که 
که  خوبی  ارتباط  دلیل  به  ما  داریم.  آگاهی  ها  آن  از  نیز 
با کارخانجات بزرگ فرش ماشینی داریم گاهًا با واقعیت 
های تلخی روبرو می شویم که سواالت زیادی را برایمان 
ایجاد  نسبت به اصل تولید و نحوه فعالیت دولتمردان ما 
می کند. جالب است بدانید سود یکی از شرکت های معتبر 

تولیدکننده فرش ماشینی کشور که دارای 500 کارگر می 
باشد در سال گذشته کمتر از 5 درصد بوده در حالی که 
بانک های ما ساالنه 18 درصد سود را به سرمایه گذاران 
پیشنهاد می کنند!! و دیگر تو خود حدیث مفصل بخوان 

از این مجمل ...

◄ تولیدات ایرانی در چه سطحی قرار دارند؟
مرغوب  بسیار  ایران  ماشینی  فرش  تولیدات  من  نظر  به 
است و حتی در مقایسه با فرش های خارجی بسیار جلوتر 
است. اما فقط در بخش تولید فرش گران قیمت و سنگین. 
به نظر من در بخش فرش های سبک و فانتزی نسبت 
با سرمایه  امیدواریم  البته  به رقبای خود ضعف داریم که 

گذاری های جدید این خالء نیز پر شود.

◄ به نظر شما آیا اخالق صنفی در صنف فرش 
ماشینی به خوبی رعایت می شود؟

موارد  اغلب  در  خوشبختانه  نظر  این  از  من  نظر  به  بله. 
مشکلی وجود ندارد. اما همواره برای بهتر شدن باید تالش 
کنیم. قطعًا صنف فرش ماشینی مانند یک خانواده بزرگ 
و  ارتقاء  به دست هم در جهت  اگر همه دست  است که 

پیشرفت گام برداریم موفق خواهیم شد.
 

ماشینی  فرش  فروشندگان  و  صنف  اعضاء   ◄
چه انتظاراتی از اتحادیه در بخش های مختلف 

آموزشی، فرهنگی، تجاری و ... دارد؟
و  انجمن ها  و  نهادهای حمایتی  به عقیده من هر چقدر 
اصناف فعال تر و قدرتمند تر باشند بهتر می توانند نقش 
خود را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایفا 

کنند. 
و  بیشتر  ارتباطات  باید  اعضاء  و  ها  اتحادیه 
موثرتری داشته باشند. اعضاء باید خود را آن 
قدر به اتحادیه نزدیک احساس کنند و آن قدر 
اتحادیه راه و مسیر را برای اظهار نظر اعضاء 
خود باز گذاشته باشد که به راحتی خواسته ها 

و نیازهای خود را مطرح کنند.
عملکرد اتحادیه به ویژه در بخش های مربوط به دارایی و 
مالیات باید پررنگ تر از این باشد چرا که اعضای اتحادیه 

خود از اعضای با سابقه این صنف هستند و کاماًل از حاشیه 
سود پایین و دردسرهای خاص این صنف آگاهی دارند. ما 
از اتحادیه انتظار داریم بتواند مسائل و مشکالت اعضاء را 
شناسایی و با ارتباطات خود آن ها را حتی االمکان برطرف 
کنند. متاسفانه در شرایطی که در سال های گذشته برخی 
کاالها 150 درصد به طور کاماًل قانونی افزایش قیمت داشته 
که  حالی  در  شده  گران  درصد   35 تنها  ماشینی  فرش  اند 
افزایش هزینه های تولید و توزیع فرش بسیار باالتر بوده و 
همه اعضای صنف تنها به امید آینده ادامه حیات می دهند. 
باید آقایان فعال در اتحادیه این واقعیت را به گوش سازمان 
اتحادیه  به طور کلی  برسانند.  مالیات و دارایی  مانند  هایی 
در دوره جدید فعالیت های بسیار خوبی از جمله راه اندازی 
بیمه تکمیلی، مشاوره های مالیاتی و ... را انجام داده است.

با  ارتباطی  ایران  در  بازار  رکود  نظر شما  به   ◄
نحوه فروش کاالها نیز دارد؟

قطعا. چرا که در دو سال اخیر شیوه فروش به شدت به سمت 
نقدی شدن گام برداشته و خرید مدت دار و چکی عماًل از 
بین رفته است. قطعًا این امر در رکود بازار موثر بوده که به 
نظر من 2 دلیل عمده دارد. شاید اولین دلیل این است که 
بین  اعتبارات  گشایش   عدم  و  ها  تحریم  گرفتن  با شدت 
نیاز به نقدینگی بیشتری  احساس می  المللی تولید کننده 
کند و برای تامین این نقدینگی از بنکدار پول نقد می خواهد 
و ما هم مجبوریم به فروشندگان کوچک تر فقط به صورت 
نقدی جنس بفروشیم. دلیل دیگر این امر بی اعتبار بودن و 
بی ارزش بودن چک در ایران است. متاسفانه قوانین نامعتبر 
چک و بی ارزش شدن چک در چند سال اخیر موجب کاله 
اعضاء  برای  زیادی  و ضررهای  بزرگ  بسیار  های  برداری 
صنف و حتی کارخانه داران شد. مطمئنًا اگر دولت و بانک 
ارزش  چک  و  کنند  اصالح  را  چک  قانون  بتوانند  مرکزی 
واقعی خود را داشته باشد نه تنها فرش ماشینی بلکه تمامی 
صنایع و کسب و کارها رونق تازه ای می گیرد. چک باید 
مانند پول نقد ارزش داشته باشد و فردی که اجازه استفاده از 
دسته چک را پیدا می کند به همان اندازه نزد بانک سپرده 
در  چک  نامناسب  قوانین  قطعًا  باشد.  داشته  پیگیری  قابل 

ایران بخشی از رکود اقتصادی را موجب شده است.
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بدینوسیله از تمامی همکاران و سروران گرامی  که در مراسم 
ختم مادر اینجانب شرکت نموده  و با ابراز همدردی موجب 
صمیمانه   اند  گردیده  ام  خانواده  و  اینجانب  خاطر  تسلی 
تشکر و قدردانی می نمایم و از خداوند متعال برای تمامی 

عزیزان سالمتی و توفیق روزافزون مسئلت دارم.

"محمد هادی کمالیان"

»
  w

w
w

.k
oh

an
jo

ur
na

l.c
om

  &
 w

w
w

.e
fm

t.c
om

ر   
 د

تر
ش

 بی
ای

 ه
به

اح
ص

ه م
الع

مط





 World of Machine Made Carpet & Flooring                                                   جهان فرش / نشریه اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران
  ........................................................................................................................................................................................ 

شماره سوم - مرداد 1392 

از وب سایت اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران به آدرس www.efmt.ir دیدن فرمائید.

تلفن اشتراک: 021-77245780

لطفاً در مورد مشخصات و ویژگی های پنجمین نمایشگاه فرش و کفپوش تهران بیشتر توضیح فرمائید؟
این نمایشگاه در واقع محلی برای توسعه بازار شرکت های فرش ماشینی و صنعت کفپوش کشور است و در طی چهار دوره گذشته توانسته جایگاه مناسبی را در بین شرکت های فعال در این حوزه و مشارکت 
کنندگان پیدا کند و رقابت سالمی را به وجود بیاورد. به نظر من زمینه برای پیشرفت و ورود به بازارهای صادارتی مهیا شده است و نمایشگاه امسال را نیز بر همین مبنا برنامه ریزی کرده ایم. سعی داریم 
از این پس کار گروه ویژه ای را با حضور نخبگان صنعت فرش ماشینی تشکیل دهیم و به طور جدی و با همکاری موثرترین افراد در حوزه صادرات به این مهم بپردازیم. کشورهایی را در حال حاضر به 
عنوان کشورهای هدف صادراتی در نظر گرفته ایم و بر روی آن ها تحقیقات میدانی صورت گرفته است. در این برهه از زمان که همه چیز در حال انتقال به دولت جدید، و اوضاع ظاهرا رو به بهبود است 
خود را آماده می کنیم تا در موقع مناسب برای ورود به بازارهای هدف آماده باشیم. حوزه فرش ماشینی با توان تولید و پتانسیل باالیی که دارد نیازمند مشخص شدن نقشه راه و شناخت مسیر صادرات است.
ما امسال از تیزرهای تلویزیونی، تبلیغات رادیویی و بیلبوردهای شهری و شبکه مترو جهت تبلیغات عمومی استفاده کرده ایم. ضمن اینکه بانک اطالعات خوبی از شبکه توزیع فرش کشور در اختیار داریم 

که قطعًا اطالعات کامل و جامعی از این نمایشگاه دریافت خواهند کرد. نمایشگاه امسال دارای شاخص های خوبی است که امیدواریم نیازهای این صنعت و صنف را پاسخگو باشد.

علل تغییر تاریخ نمایشگاه پنجم می تواند سوال بسیاری از خوانندگان و شرکت های فرش و کفپوش باشد در این رابطه توضیحات بیشتری ارائه فرمائید؟
نمایشگاه بین المللی تهران ساالنه بالغ بر 70 نمایشگاه بین المللی و 40 جشنواره برگزار می کند. این حجم از برگزاری نمایشگاه، انتخاب تاریخ های برگزاری نمایشگاه را با مشکل اساسی روبرو می کند. 
ضمن اینکه تعطیالت رسمی نمایشگاه ها در اواخر سال و اوایل سال نو مقداری از زمان موجود برای برنامه ریزی را از بین می برد و هیچ نمایشگاهی در آن برگزار نمی شود. همچنین تغییرات اندکی هم 
هر ساله به واسطه تغییر زمان ماه مبارک رمضان در جدول نمایشگاه ها ایجاد می شود. اگر می خواستیم امسال هم مانند سنوات گذشته در مهر ماه نمایشگاه فرش و کفپوش را برگزار کنیم تنها زمان 
موجود در جدول نمایشگاهی روزهای یکشنبه تا چهارشنبه را در اختیار ما قرار می داد. اما تجربه نشان داده است که نمایشگاه هایی مانند نمایشگاه فرش ماشینی تهران نیازمند تعطیالت پایان هفته است 
تا به مردم و شبکه های توزیع این امکان داده شود تا در نمایشگاه حاضر شوند و اوضاع را رصد کنند. به همین دلیل تاریخ نمایشگاه را به شهریورماه منتقل کردیم تا بتوانیم روزهای سه شنبه تا جمعه را 

برای هر چه پر بار ترشدن نمایشگاه در اختیار بگیریم. 
نکته بسیار مهم دیگر این است که با این تغییر زمان توانستیم سالن های بسیار خوب، استاندارد و مناسبی را 
برای شرکت کنندگان در نظر بگیریم. متاسفانه ساعات برگزاری نمایشگاه از حیطه اختیارات ما و حتی شرکت 
نمایشگاه های بین المللی تهران خارج است. اما به نظر من با توجه به وجود 2 روز نیمه تعطیل و تعطیل در 
4 روز برگزاری نمایشگاه، مشکلی از این نظر وجود نخواهد داشت. طبق اعالم نظر شورای شهر تهران زمان 
خاتمه نمایشگاه های تهران در محل دائمی نمایشگاه ها ساعت 16 می باشد که موجب ایجاد ترافیک نشود. ما 
هر سال پیشنهادی مبنی بر افزایش ساعت کار نمایشگاه را ارائه کرده ایم و امسال به همین منوال پیشنهادات 

خود را به سازمان ارسال کرده ایم که امیدواریم با افزایش ساعات بازدید موافقت شود.

 از دولت جدید چه انتظاراتی برای رونق صنعت نمایشگاهی و فرش ماشینی خواهید داشت؟
من امیدوارم دولت جدید به مسائل مختلف با دیدگاه کاماًل تخصصی نگاه کند و به جای دخالت در امور و دست 
و پا گیر شدن برای همه، حوزه نظارتی خود را قوی تر کند. صنعتی مثل فرش ماشینی که کاماًل خصوصی 

است و از همه نظر توانمند، اصاًل نیازی به دولت ندارد.
دولت باید وظیفه شناس باشد و به وظایف خودش عمل کند. مهمترین وظیفه دولت ایجاد زیر بنا و بستر تولید 
و صادارت است که می تواند از جنبه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظارتی مورد توجه قرار گیرد. 
دخالت نکردن دولت در صنعت فرش ماشینی بزرگترین لطف به این صنعت خواهد بود. بخش خصوصی به 
خوبی می داند که برای حفاظت از سرمایه خود و پولسازی باید چه مسیری را انتخاب کند. دولت جدید با شعار 
باز کردن فضای کشور و اعتدال به روی کار آمده که امیدواریم به همین شعارها جامعه عمل بپوشاند و انتظارات 

بخش خصوصی را به طور کامل برآورده کند.

 -  چه برنامه هایی را برای بین المللی کردن این نمایشگاه در نظر دارید؟ 
به نظر من این نمایشگاه در حال حاضر جای خود را در منطقه باز کرده است. به نظر من این نمایشگاه در 
مقایسه با نمایشگاه های دموتکس روسیه یا استانبول چیزی کم ندارد. متاسفانه در شرایط فعلی کشور و با 
سیاست های خارجی پیش گرفته شده و همچنین قوانین صادره از جمله ممنوعیت کامل واردات فرش ماشینی 
به داخل کشور عماًل فضا برای بین المللی کردن این نمایشگاه بسیار محدود شده است. در حال حاضر عمده 
فعالیت ما بر روی دعوت از هیات های تجاری و بازدیدکنندگان بین المللی است که امسال از کشورهای روسیه، 
امارات، ترکیه، کویت، قزاقستان، تاجیکستان، گرجستان و ...از نمایشگاه بازدید خواهد شد. امیدواریم با تدبیر 

دولت جدید، سال آینده شاهد رشد مطلوب و دلخواه این نمایشگاه باشیم. 

نمایشگاه فرش ماشینی تهران 
منتظر حضور قدرتمندانه صنف فرش ماشینی و موکت تهران در نمایشگاه هستیم 

گفتگو با آقای داوود کاشفی - مدیر عامل شرکت اوراسیا نوید - مجری برگزاری نمایشگاه فرش ماشینی، موکت و کفپوش تهران 
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از وب سایت اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران به آدرس www.efmt.ir دیدن فرمائید.

میزگرد

▼ نظر شما در رابطه با اتحادیه و صنف فرش 
عملکردهای  و   وظایف  کارکردها،  ماشینی، 

آنها چیست؟ 

آقای قاسم زاده :
بدون اتحادیه ها فعالیت اصناف ممکن نیست

در  و مختصری  برگردم  به عقب  دانم کمی  ابتدا الزم می  در 
رابطه با شکل گیری اتحادیه توضیح دهم. در سال های دورتر 
فرش  تولید  بودن  اهمیت  کم  دلیل  به  ماشینی  فرش  اتحادیه 
ماشینی و عدم وجود تعداد کافی کارخانجات فرش هنوز شکل 
نگرفته بود تا حدود سال 65 که با مشکالت بسیار زیاد اتحادیه 

فرش ماشینی را به طور مستقل راه اندازی کردیم.
آقایان نصیرایی، شکوهی، زینت بخش، کمالیان، کمیلی و نوری 
از اولین مسببین تشکیل اتحادیه بودند. در یک اتاق اجاره ای 
در خیابان میرزای شیرازی فعالیت خود را آغاز کردیم و در کنار 
تعاونی فرش ماشینی فعالیت های ویژه اتحادیه را پیگیری می 
رونق صنعت  اتحادیه،  های  فعالیت  گسترش  دلیل  به  کردیم. 
فرش ماشینی و به دنبال آن افزایش تقاضا ها برای واحدهای 
صنفی فرش و موکت مجبور شدیم فضای بزرگتری را به کار 
اختصاص دهیم تقریبًا یک سال و نیم بعد دفتر فعلی اتحادیه را 
با کمک اعضاء صنف خریداری کردیم و تا به حال در این محل 
مشغول فعالیت هستیم. در آن زمان من بازرس اتحادیه بودم و 
کلیه بازرسی های مناطق تهران را انجام می دادم. در سال های 
اخیر هم در سمت های خزانه دار، نائب رئیس و بازرس اتحادیه 

خدمتگزار همکاران عزیز هستم.
سازماندهی  و  هدایت  در  را  مهمی  بسیار  نقش  اتحادیه  قطعًا 
صنف بر عهده دارد. هر صنفی بدون داشتن اتحادیه نمی تواند 
اتحادیه  کشورها  تمام  در  باشد.  داشته  منسجمی  های  فعالیت 
یک  و  هستند  باالیی  بسیار  اجرایی  قدرت  دارای  های صنفی 

بازوی اجرایی قوی برای دولت به شمار می روند.
اتحادیه با کنترل و نظارت از طرفی حقوق صنفی همکاران در 
مقابل یکدیگر را در چهارچوب قابل قبول و عادالنه حفظ می 

کند و هم از حقوق مصرف کنندگان دفاع می کند. در واقع 
دل  از  که  هستند  حمایتی  و  نظارتی  نهادهای  ها  اتحادیه 
است  دلیل  همین  به  است.  برخاسته  داران  مغازه  و  صنف 
همان  که  داران  مغازه  و  اصناف  با  ها  اتحادیه  همیشه  که 
مردم جامعه هستند رابطه بسیار نزدیک و صمیمی دارند و 
و  کنترل  هماهنگی،  باعث  همواره  مودت  و  دوستی  همین 
بازار می شود. امروزه در دنیا با کوچک شدن دولت  تنظیم 
ها همه چیز به دست خود مردم سپرده شده و در واقع در 
حکومت مردم به مردم که نظام جمهوری اسالمی نیز به آن 
توجه خاصی دارد اتحادیه ها جایگاه بلند مرتبه ای دارند. به 
خصوص صنفی مانند فرش ماشینی در حال حاضر بسیار با 
خانواده های  دیرینه  نیازهای  از  یکی  است چرا که  اهمیت 
ایرانی یعنی فرش را برآورده می کند. همان طور که عرض 
کردم اتحادیه نهادی است که از خود صنف و اعضاء برخاسته 
و از جنس خود آن هاست. همه اعضای هیات مدیره اتحادیه 
خود از فروشگاه داران و با سابقه های صنعت فرش ماشینی 

هستند و با هدف خدمت رسانی فعالیت می کنند.
اتحادیه متعلق به اعضاست بنابراین باید مشارکت بیشتری 
در آن داشته باشند. متاسفانه اغلب دوستان و فروشگاه داران 
در  زنند.  ما سر می  به  دارند  یا مشکلی  کار  زمانی که  تنها 
و  پیشنهادات  و  انتقادات  شنیدن  برای  همیشه  ما  که  حالی 
همکارای با آن ها آماده هستیم. شاید بخشی از این مربوط 
به کم کاری اتحادیه و بخشی هم کم کاری اعضاء محترم و 
فروشگاه داران عزیز باشد. قطعًا همکاری تعامل و تبادل نظر 
اتحادیه و اعضاء هر چه بیشتر باشد به نفع صنف خواهد بود.

آقای غفاری: 
اعضاء اعتماد کافی به اتحادیه ندارند!

به نظر من اتحادیه یک محل بسیار خوب برای اتحاد بیشتر 
بیش از 600 واحد فرش فروشی پروانه دار در سطح تهران 
است و موجب می شود اعضاء بتوانند خواسته های خود را 
مطرح نمایند و متولی داشته باشند. در اینجا الزم می دانم 
که  کمالیان  آقای  جناب  و  اتحادیه  مدیره  هیات  اعضاء  از 

افراد بسیار با تجربه و قابلی هستند تشکر کنم. اما اشکال اساسی 
اتحادیه و کارکردهای  به  اعتماد کافی  اینجاست که اعضاء هنوز 
البته این هم تقصیر اعضاء و صنف فرش فروشان  آن ندارند که 
نیست بلکه تقصیر ارگان های دولتی مانند مالیات و دارایی است. 
نمونه های زنده ای که اتفاق می افتد موجب شده تا اعضاء به این 
جمع بندی برسند که اتحادیه نمی تواند برای آن ها کار خاصی 
فروشگاه  از  یکی  مثاًل  دارد.  سمبلیک  حالت  بیشتر  و  دهد  انجام 
های همکار ما امسال با برگه مالیاتی معادل 10 برابر مبلغ سال 
گذشته مواجه شد و پس از پیگیری ها و اعتراضات پی در پی نه از 
دست کارشناسان اتحادیه کاری برآمد و نه از شکایات و اعتراض. 
وقتی اعضاء می بینند که مالیات و دارایی بدون هیچ قانون و اصلی 
در شرایط بد اقتصادی مالیات ها را این گونه بی رحمانه افزایش 
می دهد و از اتحادیه هم به عنوان تنها مرجع حامی او کاری بر 
نمی آید چه انگیزه ای برای او باقی می ماند؟ و این اعتماد سلب 

می شود.
متاسفانه امروزه اتحادیه ها تقریبًا قدرت اجرائی بسیار کمی دارند 
و به جای اینکه همه پیگیری ها و ارتباطات و نظارت ها از طریق 
اتحادیه انجام شود دارایی، مالیات، اماکن، تعذیرات و ... هریک به 
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اتاق فکر فرش ماشینی ایران محلی است برای اظهار نظرات متفاوتی از دست اندرکاران فرش ماشینی

19



 World of Machine Made Carpet & Flooring                                                   جهان فرش / نشریه اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران
  ........................................................................................................................................................................................ 

شماره سوم - مرداد 1392 

از وب سایت اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران به آدرس www.efmt.ir دیدن فرمائید.

تلفن اشتراک: 021-77245780

نوبه خود گریبان گیر فروشگاه داران و اصناف می شوند. این 
مورد روابط بین اعضاء و اتحادیه را سرد کرده است.

آقای حیدری دستجردی:
صنف و تولید کنندگان ارتباط خوبی ندارند.

فرش  صنعت  رشد  دلیل  به  موکت  و  ماشینی  فرش  صنف 
ماشینی در سال های اخیر شرایط بسیار خوب و رو به جلویی را 
داشته. ورود ماشین آالت به روز و مدرن که توسط حمایت های 
دولتی و وام های بسیار خوبی که داده شده انجام گرفت رونق 
پویا می شود که  این صنعت داد. قطعًا صنف زمانی  به  خوبی 
پشتوانه تولید خوبی داشته باشد. به نظر من مهمترین مشکل 
در حال حاضر ارتباط ضعیف تولیدکنندگان با صنف و فروشگاه 
داران است. به نظر من فروش حال تولید را درک نمی کند و 
و صنف  توزیع  بخش  مشکالت  از  درکی  هیچ  نیز  تولیدکننده 
ندارد. در کنار این موضوع همان طور که عرض کردم پشتوانه 
پیشرفت صنف موکت و فرش ماشینی تولید است چرا که اگر 
تولیدی نباشد صنفی هم وجود نخواهد داشت. اگر در کشور به 
دقیقًا  است.  گذار  تاثیر  ما  کار  در  قطعًا  شود  وارد  آسیب  تولید 
شرایطی که در چند سال اخیر تجربه کردیم همین امر را نشان 
می دهد. وقتی الیاف و سایر هزینه های تولید گران می شود 
نیز  دار  بنکدار و فروشگاه  تولیدکننده دچار مشکل می شود  و 
تحت فشار قرار می گیرد. حتی رقابت های نا سالم بین برخی از 
تولیدکنندگان بر فعالیت صنف تاثیر گذار است. رقابت ناسالمی 
کاشان  در  متوسط  و  کوچک  تولیدکنندگان  بین  در  اغلب  که 
رایج است. شرکت های بزرگ و برندهای باسابقه به نوبه خود 
بازارهای داخلی و خارجی را در اختیار دارند و نیازی به رقابت 

شدید نا سالم با یکدیگر ندارند.

آقای میر عظیمی:
در صنعت و صنف فرش ماشینی هیچ کس در 

جایگاه خود نیست؟ 
من در اینجا الزم می دانم از اتحادیه و هیأت مدیره آن تشکر 
اولین مشکل  به نظر من  اند.  را کرده  کنم چرا که سعی خود 
اتحادیه ما محل دفتر اتحادیه است که اصاًل در شان اتحادیه 
اتحادیه  من  نظر  به  نیست.  تهران  موکت  و  ماشینی  فرش 
ارتباط خوبی با اعضای خود ندارد که راه حل آن به ذکاوت و 

کاردانی اعضای هیأت مدیره بر می گردد که چگونه اعضاء را 
به همکاری و تبادل نظر دعوت کنند. باید راهکار را پیدا کنند.

دلیل  به  یا  اعضاء  از  اتحادیه  دعوت  فقط  متاسفانه  حال  به  تا 
مسائل مالیاتی بوده و یا به دلیل رای گیری و انتخابات اتحادیه. 
تواند  می  که  هست  شماری  بی  های  موضوع  که  حالی  در 

موضوع گردهمایی و جمع شدن اعضاء دور یک میز باشد. 
اتحادیه  به عنوان نشریه رسمی  نشریه  این  من خوشحالم که 
ما در  از مشکالت  پردازد. یکی  به موضوعات مهم صنف می 
تولید  جایگاه  صحیح  تعریف  ماشینی  فرش  صنف  و  صنعت 
کننده ، بنکدار و فروشگاه دار است. من مصاحبه های شما را 
با همکاران در شماره های قبلی مجله مطالعه کردم و با احترام 
به همه نظرات دوستان و عزیزان می خواهم این موضوع را از 
منظر دیگری مطرح کنم. به نظر من در صنعت و صنف فرش 
ماشینی ما در ایران هیچ کس در جایگاه اصلی و شایسته خود 
زند و  برای خودش فروشگاه می  تولیدکننده  امروز  ندارد.  قرار 
تک فروشی می کند، بنکدار و توزیع کننده عمده، خودش به 
یک تک فروش تبدیل شده و... که برای این صنف بسیار بد 
است. علت این امر به عقیده من عدم توجه و رسیدگی اتحادیه 
صنف فرش ماشینی و موکت تهران بوده. چرا که از روز اول 
از  یکی  است. من شخصًا  توجهی شده  بی  امر  این  به  نسبت 
منتقدین اتحادیه در این بخش هستم. آقایانی که در مصاحبه ها 
خود را متولی این صنف می نامند و اظهار می کنند در بطن این 
صنعت و صنف هستند چرا به این موضوع مهم تا به حال بی 
توجه بوده اند. اتحادیه تنها جایی است که می تواند در برابر این 
ناهمگونی ها و ناهماهنگی موضع گیری کند. اتحادیه در کنار 
فعالیت خوب خود هرگز نتوانسته جایگاه تولیدکننده، فروشگاه 

دار و توزیع کننده را تفکیک کند.

و  مالیاتی  مشکالت  مورد  در  شما  نظر   ▼
مسائل مبتالبه صنف در این رابطه چیست؟

آقای قاسم زاده:
ارگان های دولتی تعاملی با اتحادیه ها ندارند!

در سال های گذشته در تعامل خوبی که سازمان های مالیاتی 
و دارایی با اتحادیه ها داشتند با در نظر گرفتن شرایط بازار و 
انتخاب  توافقی  درصدی  صورت  به  مالیات  صنف،  مالی  توان 
اتفاق  این  امسال  متاسفانه  اما  اجرایی میشد.  اتحادیه  و توسط 
نیفتاده و ارقامی توسط آقایان اعالم می شود که اصاًل پرداخت 
اقتصادی کشور  آن در توان اصناف نیست. آن هم در شرایط 
که همه واحدهای تولید، بنکداران، فروشگاه های فرش و... با 
مشکالت جدی مواجه هستند. به نظر من اخذ مالیات از اصناف 
در  متاسفانه  اصناف سپرده شود.  به خود  و  باشد  قانونمند  باید 
دولت نهم و دهم بخشی از اختیارات و توان اجرایی اتحادیه ها 

از آن ها سلب شد که امیدواریم در دولت جدید آقای روحانی 
این اختیارات به اتحادیه ها بازگردانده شود تا بتوانند بیشتر به 

دولت و نظام مقدس جمهوری اسالمی خدمت کنند. 

آقای حیدری دستجردی: 
اتحادیه نتوانسته از حقوق صنف دفاع کند.

به نظر من از این نظر اتحادیه ضعیف عمل کرده است. برخی از 
اتحادیه ها از جمله اتحادیه صنف طال و جواهر تهران در بحث 
های مربوط به مالیات و دارایی موضع گیری های بسیار قوی و 
خوبی داشتند. متاسفانه من به شخصه هنوز با اعضای اتحادیه 
و اعضای هیات مدیره و نحوه فعالیت آن ها آشنایی ندارم. باید 
جلسات اتحادیه با اعضاء خیلی بیشتر از این باشد تا خودشان را 
پیدا کنند و از قدرت و پتانسیل خود آگاه شوند. اگر اتحادیه با 
اعضاء هماهنگ و منسجم باشد می تواند از حقوق اعضاء دفاع 
کند. وقتی اتحادیه در برابر دارایی قدرتی ندارد و اداره مالیات 
از حقوق  تعیین می کند چگونه می خواهد  اتحادیه مرز  برای 
و  انسجام  اتحادیه  حاضر  حال  در  کند؟  دفاع  داران  فروشگاه 
استحکامی که باید در روابط خود با اعضاء داشته باشد را ندارد 
و شاید به همین دلیل هم در بخش های دولتی چندان قدرتمند 
نیست. منافع شخصی زودگذر است اما منافع صنفی شامل طیف 
وسیعی از افراد جامعه می شود. متاسفانه دارایی در حال حاضر 
مالیاتی می شود و در  فرار  این موجب  ندارد.  قانون و منطقی 

نهایت برای دولت نتیجه عکس خواهد داشت.

آقای میرعظیمی:
اتحادیه ها در ایران قدرت اجرایی ندارند.

ببینید این مشکل یک مشکل اساسی است که گریبان گیر همه 
و  مبلمان، طال  فروشان، صنف  ماشینی  فرش  و  است  اصناف 
جواهر و ... همه به نوعی با این مشکل دست و پنجه نرم می 
کنند. اما باید صادقانه بپذیریم که اتحادیه ها نمی توانند به هیچ 
عنوان در این بین وارد شوند و اظهار نظر کنند. چرا که اصواًل 
نخواهند  اصناف  و  ها  اتحادیه  اینکه  نه  ندارند.  اجرایی  قدرت 
ها  آن  از  را  قدرت  این  قانونگذار  بلکه  دهند  انجام  را  کار  این 

سلب کرده است.
اگر کمی واقع بین باشیم وقتی حتی شورای اصناف کشور نمی 
تواند در مقابل تصمیمات سازمان های متولی مالیات و دارایی 
کاری انجام دهد چگونه اتحادیه صنف فرش ماشینی و موکت 
مالیات  در  تواند  می  است  اصناف  شورای  از  کوچکی  جزء  که 

دخالت کند.
ما باید با واقعیت ها زندگی کنیم و نمی شود شعار داد. اتحادیه 
به نوبه خود زحمت می کشد و مشاور امور مالیاتی ویژه ای را به 

اعضاء جهت همفکری و مشورت معرفی کرده است.

مجتبی میرعظیمی متولد سال 1347 هستم و حدود 22 سال است که در این صنف در بخش های واردات، 
توزیع و تولید با توجه به شرایط موجود در کشور مشغول فعالیت هستم. هموراه سعی کرده ایم در این صنف 
خالقیت و نوآوری را به عنوان مهمترین اصل کاری مدنظر قرار دهیم. در بخش تولید فرش های مدرن در 
سال 1379 با وارد کردن نقشه های مدرن از ترکیه و تغییر رنگ بندی آن مطابق با سلیقه بازار ایران موفقیت 
های خوبی را بدست آوردیم. از سال 1383 تا سال 1391 واردات فرش ماشینی از ترکیه جزء مهمترین بخش 

های کاری مجموعه ما بوده است.

آقای غفاری از سال 1359 در بخش 
تزئینات، کاغذ دیواری، موکت و فرش 
از  و  هستند  فعالیت  مشغول  ماشینی 
مهم  مناطق  از  یکی  در   1372 سال 
خیابان  یعنی  ماشینی  فرش  صنف 

مصطفی خمینی مستقر شده اند.
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آقای حیدری دستجردی بیش از 30 سال در 
صنف فرش ماشینی و موکت تهران مشغول 
فعالیت هستند. ایشان از سال 1369 به مدت 
یزد  کسری  فرش  فروش  نماینده  سال   15
مدیر  عنوان  به  نیز   1384 سال  از  و  بوده 
کاشان   خاطره  بافندگی  شرکت  با  فروش 

همکاری می کند. 
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را  تهران  موکت  و  ماشینی  فرش  نمایشگاه   ▼
فعاالن  انتظارات  آیا  کنید؟  می  ارزیابی  چطور 

صنف را برآورده کرده است؟ 

آقای قاسم زاده:
اتحادیه از نمایشگاه حمایت می کند

به نظر من این نمایشگاه یک اتفاق خوب در این صنعت است 
و رقابت خوبی را بین کارخانه داران ایجاد نموده است. صنف 
نمایشگاه حمایت  این  از  ساله  نیز هر  موکت  و  ماشینی  فرش 
دوستان  و  عزیز  همکاران  همه  از  جا  همین  از  است.  کرده 
گرامی دعوت می کنم از این نمایشگاه دیدن کنند و با آخرین 
واقع  در  نمایشگاه  این  شوند.  آشنا  بازار  نیازهای  و  دستاوردها 
تبلور همکاری بین تولیدکنندگان فرش ماشینی کشور، شرکت 
برگزار کننده نمایشگاه و صنف محترم فرش ماشینی و موکت 
است که امیدواریم بتوانیم با همفکری و تبادل نظر بیشتر به هر 

چه با شکوه تر شدن آن کمک کنیم.

آقای غفاری:
همه برندها باید در نمایشگاه حاضر شوند

دلیل  به  و  بود  جالب  بسیار  ایده  یک  نمایشگاه  من  نظر  به 
شناسایی یک ظرفیت خالی موفقیت بسیار زیادی را پیدا کرده 
است. تولیدکنندگان باید عادت کنند که محصوالت خود را از 
طریق نمایشگاه ها به نمایش بگذارند. به نظر من این نمایشگاه 
های  شرکت  حضور  برای  خوب  بسیار  آموزشی  کالس  یک 
تولیدکننده فرش ماشینی در رویدادهای بین المللی بزرگ است. 
تنها  است.  بوده  مواجه  خوبی  رشد  با  سال  به  سال  نمایشگاه 
مشکل موجود تفاوت بین سالن هاست که یکدست نیستند و 
بسیاری از شرکت ها از این موضوع گله مند هستند که برگزار 
را  برابر  تواند سالن های یکدست و موقعیت های  نمی  کننده 
سالن  مثاًل  دهد.  قرار  بزرگ  و  رقیب  های  شرکت  اختیار  در 
های 8 و 9 بهترین سالن های نمایشگاه است و تقریبًا مابقی 
سالن ها از کانون توجهات دور هستند. قطعًآ باید نمایشگاه جنبه 
های بین المللی بسیار بیشتری داشته باشد و مهمانان خارجی 
و حتی غرفه گذاران خارجی در آن حضور پیدا کنند. به نظر من 
تبلیغات و  تولیدکنندگان داخلی هنوز فرهنگ و دانش  بین  در 
برند سازی، حضور در نمایشگاه و استفاده از شیوه های نوین 
کاری وجود ندارد. بسیاری از آن ها احساس می کنند چون همه 
تولیدات خود را می فروشند یا صادر می کنند دیگر نیازی به این 

چیزها ندارند در حالی که این یک نظریه اشتباه است.

نمایشگاه  این  اگر  نیست  بازاریابی  و  فروش  فقط  نمایشگاه 
ها  و خارجی  باشد  ما  پتانسیل های  نمایش همه  برای  محلی 
برای  زمینه سازی  بهترین محل جهت  کنند  دیدن  آن  از  هم 

صادرات است.

آقای میر عظیمی: 
تبلیغات نمایشگاه ضعف های جدی دارد.

نگاه تخصصی به نمایشگاه اشتباه بزرگی است.

دید  با  اما  هستم  موافق  نمایشگاه  این  برگزاری  اصل  با  من 
بعضی از همکاران که می گویند این نمایشگاه باید تخصصی 
باشد و فقط همکاران، متخصصین و دست اندرکاران این صنعت 
به نمایشگاه بیایند مخالفم. چرا که به نظر من مخاطب اصلی 
این نمایشگاه مصرف کننده است که باید به نمایشگاه بیاید و 
فرش بخرد و مستقیمًا آخرین دستاوردها را رصد کند. به نظر 
پنجم  دوره  تا  نمایشگاه  این  اساسی  های  نقص  از  یکی  من 
مناسب جهت جذب  تبلیغات  برگزار می گردد عدم  امسال  که 
مخاطب عام بوده است و مجری نمایشگاه برای جذب خریدار و 
مردم اصاًل خوب عمل نکرده است. در جذب مخاطب تخصصی 
هم که اصاٌل نیازی به فعالیت های تبلیغاتی نیست چرا که تمام 
هم  و  دارند  کامل  آگاهی  نمایشگاه  این  از  بخش  این  فعاالن 
تمام   ... و  دعوتنامه   ،sms طریق  از  گذار  غرفه  های  شرکت 
مشتریان و عاملین فروش و همکاران را به بازدید از نمایشگاه 
دعوت می کنند. به نظر من این یک ضعف بسیار قابل توجه 
برای مجری این نمایشگاه محسوب می شود. عده معدودی از 
مردم هم که به نمایشگاه می آیند بیشتر جنبه تفریحی دارد و 
به دلیل عدم تبلیغات مناسب و بازار سازی بازخورد خوبی ندارد 

و نمایشگاه از این نظر خیلی ضعیف است.

آقای حیدری دستجردی: 
ناسالم  رقابت  برای  محلی  به  نباید  نمایشگاه 

شرکت های تولیدی بدل شود.
فرش  صنعت  برای  الزم  و  موفق  رویداد  یک  نمایشگاه  این 
البته نقاط ضعف و کمبودهایی خاص  ماشینی کشور است که 
خود را دارد. امسال فرش خاطره به دلیل حضور در نمایشگاه 
دموتکس آلمان در این رویداد حضور نخواهد داشت. به نظر من 
نمایشگاه جنبه های منفی هم دارد و آن ظهور  این  برگزاری 
رقابت ناسالم در آن بوده است. شرکت ما با صرف هزینه های 
بافت فرش  تولید نقشه و طرح های جدید و  برای  زیاد  بسیار 

سال  نمایشگاه  در  متاسفانه  اما  کند  می  تالش  متفاوت  های 
نمایشگاه  در  حاضر  های  های شرکت  غرفه  اغلب  در  گذشته 
نمایش  به  را  کاشان  خاطره  شرکت  شده  کپی  های  طرح 
گذاشته بودند. نمایشگاه محلی برای نمایش آخرین دستاوردها 
و محصوالت خاص هر شرکت است و اگر قرار باشد هر شرکتی 
با کپی کردن نقشه های دیگران و یک غرفه سازی آنچنانی  
و فریبنده در نمایشگاه حاضر شود از هدف خود دور شده ایم. 
ما  برای  منظر  این  از  خوبی  حس  پارسال  نمایشگاه  متاسفانه 
نداشت و از لحاظ فروش و ثبت قراردادهای جدید نیز چندان 
برای ما راضی کننده نبود. به نظر من نمایشگاه با وجود استقبال 
به  و  کند  برآورده  خوبی  به  را  نیازهای صنعت  نتوانسته  خوب 

انتظارات ما پاسخ بدهد.

▼ صنعت فرش ماشینی و تولیدات داخلی را 
چطور ارزیابی می کنید؟

آقای قاسم زاده:
تقلب تنها آفت این صنعت است

آنچه مسلم است کیفیت فرش های ایرانی بسیار باالست و از 
از  ما عده معدودی  تنها مشکل  ندارد.  نظر مشکلی وجود  این 
که می خواهند  نشان هستند  و  نام  بی  و  کارخانجات کوچک 
ره صد ساله را یک شبه بروند و بدون توجه به اصول فنی و 
تکنیکی تولید فرش و نیز بدون توجه به اخالق مشتری مداری 
تولیدات بی کیفیت خود را با آرم و نام و نشان تقلبی و حتی 
متاسفانه با لیبل های تقلبی روانه بازار می کنند که البته اتحادیه 
تمام توان خود را برای برخورد با همین تعداد محدود نیز به کار 
خواهد بست. مردم امروز می توانند تقریبًا با خیال راحت به خرید 
فرش ماشینی بروند چرا که گزینه های خوب به قدری است که 

مجالی برای متقلبان باقی نمی گذارد.

آقای غفاری:
80 درصد ماشین آالت بافندگی درایران مطابق 

با آخرین تکنولوژی های روز دنیاست.
صنعت فرش ماشینی یکی از بخش هایی است که با تالش و 
خالقیت دست اندرکاران بخش خصوصی و حمایت های دولت 
بردارد و ضمن  بلندی  توانست گام های  از زمان  در برهه ای 
واردات،  از  جلوگیری  و  داخل  بازار  نیاز  تامین  و  تولید  افزایش 
خود را به خوبی با تکنولوژی روز و مدرن تجهیز کند. به جرات 
می توان گفت در حال حاضر 80 درصد ماشین آالت بافندگی 
فرش ماشینی در حال کار در ایران ماشین آالت مدرن و مطابق 
با آخرین تکنولوژی های روز دنیا هستند که فرش های بسیار 
از  اما متاسفانه یکی  بازار می کند.  را روانه  با کیفیتی  خوب و 
رخ  ما  ماشینی  فرش  صنعت  در  که  خوبی  چندان  نه  اتفاقات 
کننده  توزیع  خودشان  تولیدکنندگان  امروز  که  است  این  داده 
و فروشنده شده اند که به نظر من این به ضرر صنعت فرش 
ماشینی و خود تولیدکنندگان است. در چنین شرایطی نوعی بی 
نظمی در بازار به وجود می آید. به طوری که بنکداران و توزیع 
با نوعی  کنندگان عمده، کارخانه داران و توزیع کنندگان جزء 
یک  اگر  بگویم  ندارم  قصد  شوند.  می  روبرو  ریختگی  هم  به 
خرده فروش با وانت هر هفته روانه کاشان شود و هر کارخانه 
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یکی دو تخته فرش به او بفروشد کار غیر قانونی است اما قطعًا 
سیستم های توزیع و فروشی که در حال حاضر در دنیا شناخته 
فروش  های  زنجیره  ترین  موفق  و  بزرگترین  بر  و  است  شده 

حکمفرمائی می کند چنین روش هایی را رد می کند.
در حال حاضر صنف فرش ماشینی و موکت زحمات فراوانی را 
برای توزیع فرش در کشور متحمل می شود. به نظر من همیشه 
پیشرفت نتیجه هماهنگی، نظم و عدم موازی کاری است. باید 
هر کسی کار خود را انجام دهد تا نتیجه نهایی خوب باشد. به 
و  نساجی  تولیدکنندگان  انجمن  بین  حاضر  حال  در  من  نظر 
اتحادیه هایی مانند فرش ماشینی و موکت، اتحادیه پوشاک و... 
چند دستگی ایجاد شده است. اگر هم این انجمن ها و اتحادیه 
خیلی  کنند  کار  مجموعه  یک  صورت  به  و  چتر  یک  زیر  ها 
انجمن  حاضر  حال  در  متاسفانه  شد.  خواهد  حل  مشکالت  از 
از  را در بسیاری  تولیدکنندگان، صنف فرش ماشینی و موکت 
موارد به بازی نمی گیرند و در تعیین قیمت ها، سیاست گذاری 
ها و ... با صنف مشورتی انجام نمی شود. این عدم هماهنگی و 
اینکه هر اتحادیه و انجمن ساز خود را بزند نتیجه خوبی نخواهد 
داشت. عدم هماهنگی و نظارت موجب افزایش تقلب در بازار 
شده و مشتری نهایی که اطالعی از تولید و کیفیت های موجود 

در بازار ندارد متضرر می شود.

باید فرهنگ صادرات فرش را ایجاد کنیم
در  حداقل  گذاری  سرمایه  تازه  های  ظرفیت  داخل  بازار  قطعًا 
اما  احساس می شود.  به صادرات  نیاز  و  ندارد  را  تولید  بخش 
صادرات نیاز به فرهنگ خاصی دارد. متاسفانه گاهی می شنویم 
به کشورهای  را  کیفیت  بی  ارزان  و  نامرغوب  های  فرش  که 
همجوار ارسال می کنند که بسیار ناخوشایند است. صنعت فرش 
اینکه در  دارد. کما  به صادرات هدفمند و اصولی  نیاز  ماشینی 
حال حاضر تولیدکنندگانی هم هستند که به بهترین کشورهای 
دنیا و بزرگترین بازارها  فرش ماشینی صادر می کنند و با رقبای 
ترک و بلژیکی به خوبی رقابت می کنند و حتی از آن ها جلوتر 
هستند. طبق یک مثال قدیمی یک قطره خون یک تشت آب 

را ضایع می کند.

آقای حیدری دستجردی :
صادرات  افزایش  به  مجبور  آینده  سالهای  در 

فرش ماشینی هستیم
اکریلیک  بخش  در  ایران  ماشینی  فرش  تولیدات  من  نظر  به 
در دنیا بی نظیر است. البته شاید این نوع تولید به غیر از بازار 
برخی کشورهای عربی، روسیه و چند کشور  ایران، در  داخلی 
بازارها  همه  پسند  مورد  اما  باشد  داشته  خوبی  مشتریان  دیگر 
نقش  و  ها  طرح  دارای  بعضًا  هم  وارداتی  های  فرش  نیست. 
های بسیار زیبایی است که می تواند نیاز بخشی از بازار به ویژه 
خریدارانی که فرش های مدرن و خاصی می خواهند را جوابگو 

باشد. واردات منافع بسیار زیادی برای فرش ماشینی ما دارد.

بین  بازارهای  و  بزرگ  دنیای  این  در  اینکه  است  مسلم  آنچه 
المللی با سالیق و فرهنگ های مختلف رقابت با کشورهایی 
بسیار  ما  برای  فعلی  شرایط  در  حداقل  ترکیه  و  بلژیک  مانند 
سخت و غیر قابل تصور است. اما به نظر من هر چه ما شانس 

المللی  بین  بازارهای  در  کشورها  این  با  رقابت  برای  زیادی 
همیشه  که  داریم  محصوالتی   ها  ایرانی  ما  اما  نداریم  فرش 
مورد توجه برخی از بازارها و مناطق خاص دنیاست. اگر ما بر 
روی تولید این نوع محصوالت تمرکز کنیم موفق تر خواهیم 
بود. در حال حاضر هم فرش ماشینی ما توسط برخی از همین 
بازارها صادرات خوبی را دارد اما هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده 
صادرات  بازارهای  آینده  سال  ده  در  شاید  من  نظر  به  است. 
شود.  گشوده  ایران  ماشینی  های  فرش  روی  بر  زیادی  بسیار 
چرا که ما مجبور به انجام این کار هستیم در غیر این صورت 
رشد فرش ماشینی متوقف خواهد شد. اگر شرکت ها بخواهند 
خود را درگیر بازارهای بسیار رقابتی داخلی کنند فرصت های 
بازار داخلی بسیار شدید  اند. رقابت در  از کف داده  را  بسیاری 
و البته ناعادالنه است. همان طور که عرض کردم شاید یکی 
از  انجام دهد جلوگیری  اتحادیه  باید  از مهمترین کارهایی که 
تقلبات در بازار و صنف است. نقشه های ما حداکثر پس از 2 
یا 3 ماه در بازار کپی می شود و حتی در مواردی فرش ها را با 
آرم های استاندارد تقلبی وارد بازار می کنند. اتحادیه حتمًا باید 
با متخلفین برخورد کند چرا که به شدت بازار را مسوم کرده اند.

آقای میر عظیمی:
آزاد شدن واردات ؛ 

صادرات فرش را رونق می دهد!!
قدر کشش و ظرفیت  آن  داخلی  بازار  پیش  تا حدود 10 سال 
و  کرد  نمی  فکر  صادرات  به  هیچکس  اصاًل  که  داشت  خالی 
انگشتان  تعداد  به  ما  ماشینی  فرش  صادرکنندگان  تعداد  شاید 
دست هم نمی رسیدند. در شرایط کنونی به دلیل وضعیت بازار 
چیز  در صادرات همه  است.  کرده  پیدا  اهمیت  داخل صادرات 
باید  ها  قیمت  و  سود  حاشیه  باشد.  دقیق  و  شده  حساب  باید 
بسیار رقابتی و معقول باشد. در معامالت جهانی حتی یک دالر 
از  کاماًلٌ  صادرات  پروسه  از  بخشی  ضمنًا  است.  ارزشمند  هم 
دست یک صادرکننده خارج است. مسائلی مانند روابط سیاسی، 
بین  معادالت  در  مبدا  کشور  وجهه  بانکی،  بین  و  مالی  روابط 
المللی و ... صادرات در یک کلمه کار آسانی نیست و به ویژه 
این کار نشود  به  تا مجبور  تولیدکننده  ایران  در کشوری مانند 
به این سمت نمی رود. چرا که در بازار داخلی فرش خود را با 
حاشیه سود بسیار باالتر )البته در شرایط عادی و بدون در نظر 

گرفتن نوسانات دالر( به فروش می رساند.
در حال حاضر تنها رقابت شدید کمی قیمت ها را شکسته اما 
هنوز کافی نیست. به همین دلیل است که می گویم اگر واردات 
فرهنگ  متاسفانه  شود.  می  تقویت  هم  ما  صادرات  شود  آزاد 

صادرات در کشور ما وجود ندارد.

صنف  در  مداری  مشتری  و  صنفی  اخالق   ▼
حدی  چه  در  را  موکت  و  ماشینی  فرش 

ارزیابی می کنید؟

آقای حیدری دستجردی :
اتحادیه باید فرهنگ سازی کند

به نظر من در این زمینه جای کار زیادی وجود دارد و اتحادیه در 
این بخش وظیفه سنگینی را برعهده دارد. متاسفانه مشغله هایی 
که امروز همه مردم و به ویژه اصناف دارند مانع این می شود 
که اتحادیه بخواهد گردهمایی ها یا همایش هایی را به صورت 
دوره ای برگزار کند و فرهنگ سازی کند. به نظر من اتحادیه 
فقط باید یک سری اصول و بحث ها را به صورت دوره ای از 
طریق فراخوان ها یا از طریق همین نشریه که می تواند بهترین 
اما  کند.  منتقل  صنف  اعضای  به  باشد  اتحادیه  برای  تریبون 
بالطبع خود فروشنده است که باید برای فروش بهتر جنس خود 
تالش کند. واضح است که اگر فروشنده ای کاسبی را بلد باشد 
و اخالق و مشتری مداری را یاد گرفته باشد و به فروشندگان 
خود هم آموزش دهد در کار خود موفق است و کار خود را رونق 
می دهد و اگر هم اخالق را رعایت نکند مطمئن باشید مردم 
از او خرید نمی کنند. رضایت مشتری ضامن موفقیت است. به 
نظر من اتحادیه باید بتواند ارتباط خود را با اعضاء به هر عنوان 
که می تواند زیاد کند همین که اعضاء و اتحادیه بتوانند جلسات 

منظم و همیشگی داشته باشند به نفع صنف خواهد بود.

آقای غفاری : 
از  برخی  کاری  فرهنگ  در  مداری  مشتری 

همکاران جایی ندارد!
اصواًل مشتری مداری در مواجهه خریدار با فروشنده و فروشگاه 
دار فرش ماشینی معنی پیدا می کند جایی که فروشنده و مدیر 
واحد صنفی باید بداند چطور نیازهای مشتری را برآورده کند و 

قابل توجه واحدهای صنفی دارای پروانه کسب  

سرمایه  تامین  و  اصناف  بانک  تاسیس  کشوردرخصوص  اصناف  شورای  بنابراعالم 
اولیه اشعارمی دارد:ارزش هرسهم 2/000/000 ریال بوده و هرفردصنفی امکان 
خرید حداقل یک و حداکثر بیست وپنج سهم 2/000/000 ریالی را دارا می باشد 
و الزم به تذکراست که سقف مبالغ واریزی از سوی واحدهای صنفی )دارای پروانه 

کسب( از 20/000/000 ریال به 50/000/000 ریال افزایش یافته است.
هریک ازواحدهای صنفی می بایست مبلغ مورد نظر رابه

حساب جاری شماره 0107098692005 سیبا بانک ملی شعبه خیابان انقالب کد 93 
بنام مجمع امورصنفی توزیعی و خدماتی تهران واریزو یک نسخه ازفیشهای پرداختی 

رادراسرع وقت جهت اقدام مقتضی به امورمالی اتحادیه ارائه نمایند.
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تلفن اشتراک: 021-77245780

از وب سایت اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران به آدرس www.efmt.ir دیدن فرمائید.

گستره توزیع نشریه اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران عالوه بر اعضاء صنف فرش ماشینی و موکت، فروشگاه های فرش و موکت، مجتمع های 
مسکونی منتخب و نمایشگاه های مهم داخلی و خارجی می باشد. شما می توانید برای تهیه و دریافت رایگان این نشریه از طریق زیر اقدام نمائید.

دفتر نشریه: 77245780-021 و 021-77454974
دفتر اتحادیه: خیابان شریعتی، سه راه طالقانی، نبش کوچه صدیق، ساختمان 120، طبقه دوم- تلفن: 77527387

فروشگاه های منتخب جهت توزیع نشریه:
فروشگاه ستاره کویر: خیابان ولی عصر، نرسیده با پارک ساعی- تلفن: 88554711

فروشگاه فرش صفاری: خیابان مصطفی خمینی، روبروی کوچه باالگر- تلفن: 55152610
فرش پاتریس: میدان هفت تیر، ضلع شمال غربی میدان، باالتر از خیابان شهید 

لطیفی- تلفن: 88842710
مدرس-  کوی  امیری،  متری   16 قزوین،  خیابان  پایتخت:  سروش  فروشگاه 

تلفن: 66698493
فروشگاه قالی سلیمان: خیابان مصطفی خمینی، پائین تر از چهارراه سرچشمه، 

جنب پمپ بنزین- تلفن: 33556919
فروشگاه فرش الیت: سهرورودی شمالی، باالتر از میدان قندی، روبروی کوچه 

اشراقی- تلفن: 88525488
فروشگاه فرش تیراژه : خیابان مصطفی خمینی، چهارراه سیروس، فرش تیراژه 

- تلفن: 33551037
توزیع در کاشان آران و بیدگل: آقای دشتبان: 09366168030

توزیع در شهرستان رامسر: آقای حامد خاتمی نژاد: 09111961145
توزیع در خرم  آباد: آقای فرزاد ملکی: 09163989008

همچنین به زودی تعداد دیگری از فروشگاه های منتخب و نمایندگی های شهرستان اعالم می گردد.
همچنین عالوه بر تیراژ چاپی، این نشریه برای 20.000 کاربر اینترنتی ارسال می شود که این افراد می توانند به صورت آنالین نشریه را مطالعه کنند.

توزیع نشریه اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران

بهتر  خرید  در  او  به  اطالعات صحیح  دادن  و  ابهامات  رفع  با 
کمک کند. متاسفانه در این صنف عده محدودی هستند که یا 
به علت عدم تحصیالت کافی و یا عدم آشنایی با کسب و کار 
به هیچ وجه اخالق و رفتار با مشتری را نمی دانند و مشتری 
در  ویژه  به  ندارد  ها  آن  کاری  لغات  فرهنگ  در  مداری جایی 
صنعت فرش ماشینی و موکت مشتری مداری و رفتار با مشتری 
ارتباط دارد و  با سلیقه خریدار  بسیار مهم است چرا که فرش 
معمواًل در خرید آن نظر اکثر اعضای خانواده لحاظ می شود و 
معمواًل خانواده ها برای خرید فرش با دقت و حوصله خاصی 

عمل می کنند.
حقیقتًا برای خریدار هم مشکل است که بخواهد از میان صدها 
در  حاال  کند.  انتخاب  را  بهترین  مختلف  برند  و  نقش  و  طرح 
تطابق  و  فرش  دقیق  انتخاب  از  مشتری خودش  که  شرایطی 
خواسته هایش با موجودی بازار مطمئن نیست و هزارن عالمت 
سوال در ذهن دارد تصور کنید وجود یک فروشنده و یا فروشگاه 
مایوس  و  آور  عذاب  تواند  می  چقدر  اخالق  بی  یا  دار عصبی 
اتحادیه  عهده  بر  اصلی  وظیفه  اینجا  من  نظر  به  باشد.  کننده 
و  رسانی  اطالع  با  دارد  وظیفه  متولی  عنوان  به  که  چرا  است 
آموزش فرهنگ مغازه داری، کسب و کار و رفتار با مشتری را 
برای درصد کمی از اعضاء نهادینه کند. قطعًا این کار بخشی از 
مسئولیت های اتحادیه به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات را 
هم کم خواهد کرد چرا که احتمااًل میزان نارضایتی و شکایت 

مردم از واحدهای صنفی هم کاسته خواهد شد.

نقش مهم مجله اتحادیه در فرهنگ سازی
به نظر من کار بسیار خوبی است که انجام شده و قطعًا نقش 
هنوز  البته  داشت.  خواهد  صنف  سطح  ارتقاء  در  زیادی  بسیار 
فرهنگ استفاده از مجالت و مطالعه در صنف آنچنان که باید 
و شاید وجود ندارد. ان شاء اهلل این توجه ایجاد شود. وقتی همه 
اعضاء به یک مجله صنفی توجه داشته باشند به روز می شوند 
و احاطه بیشتری بر صنف خواهند داشت. مجله یکی از بهترین 
توان  می  که  طوری  به  اعضاست،  با  اتحادیه  ارتباط  ابزارهای 
به  و  یکدیگر  به  را  اعضاء  و  اتحادیه  نظرات  جانبه  دو  به طور 

نهادهای مسئول انتقال دهد.

با واردات فرش های  رابطه  نظر شما در   ▼
خارجی چیست؟

آقای میر عظیمی:
واردات فرش ماشینی تولید داخلی را به شدت 

ارتقاء داده است
امیدواریم نظرات من به دلیل اینکه سابقه طوالنی در واردات 
فرش به ایران دارم از طرف دوستان و همکاران جانب دارانه به 
نظر نرسد. به نظر من اگر رقابت نباشد و کارهای جدید نباشد 
رکود آغاز می شود. بخشی از پیشرفت صنعت فرش ماشینی ما 
در ایران مدیون همین واردات است. به نظر من هر محصول 
جدید و هر ایده خالقانه جدید که به کشور وارد می شود بازار 
رقابت و فکر و ایده پردازی را باز می کند. واردات فرش ماشینی 
با واردات سایر کاالهای لوکس که ما فقط مصرف کننده آن 
هستیم کاماًل متفاوت است. صنعت فرش ماشینی ما در ایران 

هر  تواند  می  که  است  روز  به  قدری  به  و  قدرتمند  قدری  به 
محصول خارجی را مشابه سازی و تولید کند. اگر تصمیم گیران 
اند  کرده  ممنوع  را  ماشینی  فرش  واردات  که  و کسانی  کشور 
فرشی  هر  که  دید  خواهند  کنند  بررسی  دقت  با  را  اخیر  دهه 
یا  باالتر و  با کیفیت  که وارد کشور شده است در حال حاضر 
مشابه خارجی در داخل تولید می شود. به نظر من صنعت فرش 
کاالی  هر  تواند  می  که  رسیده  بلوغ  از  حدی  به  ما  ماشینی 
وارداتی را در خود هضم کند و به راحتی با آن رقابت کند. البته 
از طرف دیگر واردات به نفع مصرف کننده هم هست، چرا که 
متاسفانه برخی از تولیدکنندگان ما برای فروش فرش های خود 
حاشیه سود بسیار باالیی را در نظر می گیرند و دوست ندارند با 
قیمت های واقعی رقابت کنند که البته این موضوع از نظر هیچ 
کسی پذیرفته نیست. به نظر من رقابت با فرش های وارداتی 

تولیدکننده ما را به بازارهای جهانی نزدیک تر خواهد کرد.

دارد  هراس  واردات  از  کنندگان  تولید  وقتی 
چطور از توان صادراتی باال صحبت می کنند؟؟

تولیدکنندگان  مذاق  به  من  های  صحبت  از  بخش  این  شاید 
داخلی  تولید  و  واردات  بحث  به  که  اما همکارانی  نیاید  خوش 
کارگری،  تولید،  های  هزینه  که  دانند  می  دارند  الزم  اشراف 
اصولی  و  معقول  سود  حاشیه  عالوه  به  و...  ماشین  استهالک 
برای فرش های موجود در بازار با قیمت های فروش کارخانجات 
فاصله معنا داری دارد. به همین دلیل برخی کارخانجات حاضر 
نیستند از این حاشیه سود باال صرف نظر کنند، به همین دلیل 
را  هایی  بحث  داخلی  کننده  تولید  و  تولید  از  بهانه حمایت  به 

مطرح می کنند که کارشناسی نیست. من شخصًا یکی از حامیان 
تقویت تولید داخلی و ملی به ویژه در صنعت فرش ماشینی هستم 
اما به طور همزمان واردات قانونمند و کنترل شده فرش ماشینی 

را هم الزم می دانم.
کارخانه داران ما می خواهند پول ماشین بافندگی فرش خود که 
بیش از یک میلیون یورو خریده اند را در همان سال اول جبران 
پذیرفتنی  استراتژی  چنین  دنیا  جای  هیچ  من  نظر  به  که  کنند 
نیست. به نظر من این ها باعث شده که فرش ما روز به روز گران 
شود. ما هزینه انرژی و نیروی انسانی مان از کشوری مانند ترکیه 
بسیار ارزان تر است. البته باید به این نکته اشاره کرد که حمایت 
هایی که ترکیه از صنایع نساجی و فرش ماشینی انجام می دهد 
اصاًل دولت ما به آن توجهی ندارد و مشکالتی که تولیدکننده ما در 
ایران با آن دست به گریبان است صدها برابر بیشتر از ترک هاست 
از ترک  باالتر  ما  تولیدکننده  قیمت  برابر هم  اما حتی در شرایط 
هاست چرا که آن ها به دنبال حاشیه سود رقابتی در بازار هستند 
را دوست  رقابتی  و  با حاشیه سود کم  تولید  ما  تولیدکنندگان  اما 
ندارند. جنس خارجی باید وارد شود تا قیمت های تولیدکنندگان 
است که همه می  واقعیتی  این  نظر من  به  منطقی شود.  داخلی 
دانند و تولیدکنندگان با هر دلیل و مدرک و استدالل نمی توانند 

این مطلب را انکار کنند.
ماشین  جدیدترین  همیشه  چرا  اید  پرسیده  خود  از  حال  به  تا  آیا 
که  دلیل  این  به  شود؟  می  ایران  وارد  شونهر  و  وندویل  آالت 
باالترین حاشیه سود  ایرانی می داند محصول جدید  دار  کارخانه 
را برای او دارد بنابراین سریع وارد بازار می شوند. متاسفانه با این 
شیوه همیشه حقوق مصرف کننده است که ضایع می شود چون 

اوست که باید این مبلغ را در نهایت پرداخت کند.
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بررسی برخی از عوامل  موثر 
در حفظ و نگهداری کیفیت  فرش و کفپوش ها

بخش دوم
خالصه قسمت اول مقاله

تولید فرش ماشیني و موکت از رشد نسبتًا باالیي برخوردار می باشد و توسعه زیادي در زمینه هاي مختلف داشته است. فرش های 
تولید شده با الیاف مصنوعي به ندرت مستهلک مي گردند اما در ظاهرجذابیت خود را به علت کثیف شدن از دست مي دهند. 80 
درصد از کثیفي هاي موجود بر روي کفپوش ها ناشي از آلودگي هوا و عبور و مرور بر روی آن ها مي باشد. ترکیبات کثیفي ها شامل 

95-85 درصد لکه هاي خشک و 15-5 درصد لکه هاي چرب می باشند. 
عوامل آسیب رسان به کفپوش ها  

عوامل آسیب رسان به فرش  و موکت را مي توان به دو گروه کلي عوامل زنده و غیر زنده دسته بندی کرد. عوامل زنده شامل انسان، 
حشرات، قارچها، جلبکها و خزه ها، گل سنگها و جانوران )موشها( مي باشد. انسان با عدم دقت در حمل و نقل، رعایت نکردن اصول 
بهداشتي و نکات ایمني، غیراصولي انبار کردن و استفاده نادرست موجب صدمه به کفپوش می گردد. مهمترین حشره اي که به قالي 
آسیب مي رساند، بید مي باشد. عوامل غیر زنده آسیب رسان به کفپوش ها شامل وضعیت آب و هوا )میزان گرما و رطوبت(، نور و 

آلودگی های جوی می باشند. 
عوامل کثیف کننده کفپوش ها

به طور کلی کثیفی ها به سه دسته محلول در آب، مانند شکر، نشاسته، نمک و سایر مواد قابل حل در آب، قابل برداشت توسط آب 
و مواد شوینده، موادي همچون چربي، روغن حیوانات و گیاهان و غیرقابل برداشت توسط آب و مواد شوینده  از جمله  ذرات شن، 
خاک رس، کوارس )ترکیب معدني سیلیس(، فلدسپات )سیلیکات المینیوم ترکیب شده با دیگر عناصر(، سنگ آهک )کربنات کلسیم(، 
سنگ گچ و کربن. کثیفي هاي غیر محلول همچنین ناشي از الیاف سلولزي پوشاک ها، محصوالت کاغذي، علف و تکه هاي برگ 

الیاف پروتئیني ناشي از لباس انسانها و ریزش موي حیوانات مي باشند.
روش های مقابله با عوامل آسیب زا و کثیفی ها

1.زدودن گرد و غبار از میان پرزهاي کفپوش ها بهترین راه براي از بین بردن عوامل آسیب زا می باشد. کفپوش هایی که در محلهاي 
پر رفت و آمد، هر روز و آن هایی که در محل هاي دیگر قرار گرفته اند، باید هر هفته جارو شوند. 

2. عامل دیگر نگهداری موثر منسوجاتی که کفپوش می باشند زدودن لکه ها می باشد. براي جلوگیري از هرنوع مشکلي هنگام 
برطرف نمودن لکه ها، باید جنس کفپوش، نوع لکه و مشخصات لکه و مواد متشکله آن را تعیین کرده و از حالل مناسب براي بر 

طرف کردن لکه استفاده شود.

3. شستشوی فرش 
در روش های سنتی شستشوی فرش و موکت، کفپوش 
کاماًل خیس می شود و در نتیجه نیازمند عملیات خشک 
کنی می باشد. خیس شدن زیاد فرش موجب بسیاري از 
مشکالت مي شود. از جمله طوالني بودن زمان مرطوب 
ماندن فرش. این مسئله در نهایت موجب باال رفتن رشد 
فرش  در  گردد.  می  کفپوش  در  ها  باکتري  و  ها  قارچ 

های حاوی الیاف پنبه رطوبت موجب پوسیدگی می شود. 
فرشي که بیش از 24 ساعت خیس بماند تمام این مسائل 
را پیش رو دارد. البته بهترین روش شستشو در مورد فرش 
آن  دستی  شستشوی  نفیس  های  قالی  و  قدیمی  های 
توجه خاص در هنگام  نیازمند دقت و  زیرا  باشد  ها می 
شستشو می باشند. دیگر روش های معمول به قرار زیر 

می باشند:  

شامپو کردن  
در این روش، شامپو بر روي فرش ریخته مي شود و توسط 
یک برس با خاب فرش مخلوط می گردد به طوری که 
در شکل )3( مالحظه می شود، به آن اجازه داده مي شود 
تا خشک گردد و سپس بدون آب کشي شامپوي خشک 
شده را جارو مي کنند. در این روش میزان کثیفی های 
باقی مانده در فرش زیاد است و چندان موثر نیست ولي 
در مواردي که براي خشک شدن فرش زمان کافي وجود 
روش شستشو،  این  زیرا  باشد  مي  مناسبي  روش  ندارد، 

رطوبت کمي نیاز دارد ]9[. 

پودر خشک 
در این روش، یک پودر نم دار جاذب بر روي فرش پخش 
مي شود، به طوری که در شکل )4( مالحظه می شود و 
توسط برس بر روي فرش مالیده شود. به پودر اجازه داده 
مي شود تا خشک شود و سپس توسط یک جارو مکش 
مي شود. این روش ذرات خشک جذب شده را از نخ هاي 
نمي  آبکشي  فرش  اینکه  دلیل  به  کند  مي  خارج  فرش 

شود این روش خیلي موثر نیست]17[.

    )Hot Water Extraction( بخار شویي
در این روش محلول آب داغ و شوینده تحت فشار زیاد به 
درون فرش وارد مي شوند و سپس از داخل فرش توسط 
توان  باالترین  داراي  روش  این  شوند.  مي  مکیده  پمپ 
تمیز کنندگي مي باشد، در شکل )5( نحوه عملکرد این 

روش نشان داده شده است ]9[.
و  ادارات  مؤسسات،  ها،  مدرسه  در  بخارشویی  دستگاه 
هر جایي که شستشوي دوره اي فرش نیاز است، مورد 

استفاده قرار مي گیرد.

انواع ماشین هاي بخار شوي
مي  بندي  تقسیم  زیر  هاي  گروه  به  آالت  ماشین  این 

شوند:
    )Portable-الف( بخار شوي قابل حمل )دستي

یک واحد کوچک است و مي توان آن را وارد ساختمان 
نمود و داراي دو نوع مي باشد:

سایز یک: مینیمم ظرفیت تانک محلول 8 گالون
سایز دو: مینیمم ظرفیت تانک محلول 14 گالون

حداقل ملزومات الزم براي بخار شوي دستي در جدول 
)3( آورده شده است.

شکل 3- دستگاه برس مورد استفاده در شامپو کردن فرش]9[   
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ب( بخار شوي مستقر بر روي خودرو
  )Truck-mounted(

یک واحد بزرگ که بر روي یک وانت بار و یا کامیون 
سوار است و خارج از محل شستشو واقع مي شود.

خودرو  روي  بر  مستقر  منظوره  چند  شوي  بخار  این 
  )Truck-mounted-hot water extraction(
اثاثیه منزل، فرش، سرامیک کف و  بمنظور بخار شویي 
داده  نشان   )6( در شکل  ای که  گونه  به  سطوح سخت 
شده است به کار می رود و دارای خصوصیاتی از جمله 
تانکر  بزرگ،  ذرات  برداشت  و  فشار  تحت  شستشوي 
ضایعات استیل و سیستم تخلیه ثابت، موتور بنزیني خنک 
کننده هوا، تامین آب داغ تا 80 درجه سانتي گراد براي 
متعلقات  و  لوازم  بودن محل  دارا  منزل،  اسباب  و  فرش 
سروصداي  و  آسان،  داري  نگه  ساده،  طراحي  شستشو، 
بسیار کم می باشد. سیستم مرکزی این دستگاه در شکل 

)7( نشان داده شده است.
از دیگر مزایاي این ماشین بخار شویي، راحتي عملکرد با 
آن است. تنها نیاز در محل شستشو، آب سرد مي باشد. 
به راحتي مي توان لوله تغذیه را به شیر آب وصل کرده 
آورد،  بیرون  را  خرطومي  لوله  کرد،  روشن  را  ماشین  و 
تجهیزات را تنظیم کرد و شروع به کار نمود. واحد مستقر 

شده بر روي خودرو در شکل )8( نشان داده شده است.

مزیت هاي بخار شوي مستقر بر روي خودرو 
روي  بر  مستقر  بخار شوي  واحد  زیر  دالیل  به  توجه  با 
خودرو، ماشین شوینده فرش بهتري نسبت به بخار شوي 

دستي می باشد:
1. این واحد آب را به دماي باالتري مي رساند. به ازاي هر 
18 درجه افزایش دماي آب باالي 118 درجه فارنهایت 
اگر  بنابراین  شود.  مي  برابر  دو  آب  کنندگي  تمیز  توان 
دماي آب 136 درجه است دو برابر بهتر از آبي که 118 

درجه فارنهایت است فرش را تمیز مي کند.

2. دارای توان مکش باالیی می باشد و به راحتي چرک 
خارج  فرش  داخل  از  را  شیمیایي  مواد  و  آب  محلول  و 

مي کند.
3.آب و مواد شوینده را با قدرت باالتری به داخل فرش 
پرتاب می کند و تمام کثیفی هایی که در ریشه فرش قرار 

گرفته اند را نیز خارج می کند ]15[.
بهترین انتخاب به منظور شستشوی دوره ای فرش، واحد 
براي  دستي  نوع  از  و  باشد  مي  خودرو  روي  بر  مستقر 
فضاهایي که واحد مستقر بر روي خودرو به آن دسترسي 

ندارد استفاده مي شود.

برخی از مالحظات نگهداری فرش
رعایت نکات خاص در هنگام عملیات شستشو الزامی می 
باشد. به طور مثال عملیات شستشو باید روي سطح کاماًل 
صاف و سخت انجام شود. از شوینده زیاد استفاده نشود. 
مواد شوینده اي که براي شستشوي فرش پشمی به کار 
مي روند باید کاماًل خنثي باشند. زمان خشک شدن کوتاه 
باشد. عملیات آبکشی باید با دقت صورت پذیرد تا تمامی 
مواد شوینده خارج شوند. فرش باید در داخل گرم خانه 
آن  دادن  قرار  نور خورشید  معرض  در  از  و  خشک شود 
میبایست اجتناب نمود. از مواد شوینده موجود در منازل 
جهت شستشوي فرش استفاده نشود و از مواد شوینده اي 
استفاده شود که کاماًل خنثي بوده و فاقد ترکیبات اسیدي 

و یا قلیایي شدید  باشند]10[.

عدم وجود یک برنامه دقیق شستشو عامل اصلی کاهش 
کیفیت فرش و سایر کفپوش ها می باشد. متأسفانه در 
بعضي از انواع برنامه هاي نگهداري، فرش بسیار کثیف 
مي شود و یا فرش توسط افراد غیر حرفه اي شسته مي 
نمي  برطرف  ها  لکه  تمام  شستشو،  نحوه  این  با  گردد. 
شوند و عمل دوباره کثیف شدن  به نحوی که در شکل  

)9( نشان داده شده است، بعلت مواد شیمیایي باقي مانده 
بر روي فرش به سرعت اتفاق مي افتد. 

همان  در  را  ها  لکه  باید  مشکل  این  از  جلوگیري  براي 
موقعي که ایجاد می شود پاک نمود، در واقع باید زمان 
ما بین دوره هاي شستشو را کاهش داد و عمل آب کشي 
فرش را به بهترین نحو انجام داد تا فرش کامال عاري از 
مواد شوینده بشود به این ترتیب تغییرات ظاهري فرش به 
مقدار زیادي کاهش مي یابد. شکل)9( کاهش افت شیب 
کیفیت فرش را به علت کوتاه شدن فاصله زماني شستشو 

نشان مي دهد]16[.
به منظور ارزیابی روش های شستشو و نگهداری فرش از 

روشهای زیر استفاده می شود:

اندازه گیري عددي میزان کثیفي 
 ∆E به منظور اندازه گیري میزان کثیفي فرش از فاکتور
استفاده مي شود. E∆ اندازه عددي مجموع اختالف رنگ 
بین یک فرش نو و یک فرش کثیف مي باشد. هر چه 
فرش کثیف تر بشود رنگ آن بیشتر کدر می شود و این 
پیدا مي کند.  ادامه  از کثیفی  اشباع کامل فرش  تا  روند 
میزان تغییر رنگ فرش توسط پارامتر E∆ بیان می شود. 

مقدار E∆ با میزان کثیفي فرش همبستگي دارد]18[. 
در شکل  داده شده  نسبت  اعداد  و  رنگ  اختالف  میزان 

)10( نشان داده شده است.
سنجش کثیفي ها  با این روش نشان می دهد که: قبل 
از E∆  برابر 3، فرش باید مورد شستشو قرار بگیرد ]18[.

استفاده از فلوئورسانس  اشعه ایکس 
میزان  آزمایش  منظور  به  ایکس  اشعه  فلوئورسانس  
 .]21[ شود  می  استفاده  فرش  سربي  هاي  آلودگي 
فلوئورسانس  اشعه ایکس تکنولوژي استاندارد و تکنیک 
دقیقي است که به منظور تعیین میزان سرب موجود در 

شکل 4- پخش پودر جاذب بر روی فرش]9[

شکل 5- نحوه عملکرد بخار شویي]20[

جدول 3- حداقل ملزومات یک ماشین بخار شوي دستي]13[

شکل 6- کاربرد ماشین بخار شویي براي اثاثیه منزل وسطوح سرامیک وسخت]19[

25



 World of Machine Made Carpet & Flooring                                                   جهان فرش / نشریه اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران
  ........................................................................................................................................................................................ 

شماره سوم - مرداد 1392 

از وب سایت اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران به آدرس www.efmt.ir دیدن فرمائید.

تلفن اشتراک: 021-77245780

اینکه  منظور  به  استفاده  می شود.   فرش  کثیفي هاي 
بررسي  نگهداری  و  شستشو  روش  یک  کارایي  میزان 
ماشین هاي  و فرش  قالي  در سال 2000 موسسه  شود 
شستشوي فرش و مواد شوینده را مورد بررسي قرار داد. 
شامل  انجام شد  منظور  این  به  که  استانداردي  آزمایش 
کثیف کردن فرش هاي با خاب بریده و حلقه اي توسط 
مخلوط مواد کثیف شبیه سازي شده، شستشوي فرش ها 
توسط روش هاي استاندارد و اندازه گیري اینکه چه مقدار 
مواد از روي فرش برداشته شده، توسط وزن کردن نمونه 
ها قبل از عمل شستشو و بعد از عمل شستشو بود. اگر 
چه این آزمایش مجموع مواد برداشته شده توسط عمل 
انواع  چطور  اینکه  بیانگر  اما  دهد  مي  نشان  را  شستشو 
مختلف کثیفي ها به فرایند شستشو پاسخ داده اند. این 
موضوع براي تولید کنندگان جارو و بخارشو بسیار مهم 
مي باشد که بدانند چگونه تولیدات خود را اصالح کنند تا 
بهترین کارایي را در پروسه شستشو بدست آورند. در سال 
2005 موسسه از تحلیلگر فلوئور سانس اشعه ایکس  به 
منظور شناسایي نوع موادي که در فرایند شستشو برداشته 
ایکس  اشعه  فلوئور سانس  استفاده کرد. واحد  مي شوند 
مواد را با اشعه ایکس بمباران مي کند و تشعشعاتي که 
از مواد بر مي گردد را آنالیز مي کند. چون هر عنصر یک 
نوع تشعشع با شتاب و طول موج مشخص تولید مي کند، 
آنالیزگر نوع و مقدار هر عنصر در نمونه را نشان مي دهد. 
از این روش امروزه به منظور سنجش کارائي ماشین هاي 

شستشوی فرش استفاده مي شود ]15[. 

نتیجه گیری
حفظ  ساختمان،  داخلي  محیط  کیفیت  بهبود  منظور  به 
سالمتي افراد، ارزشمند کفپوش ها، شستشو و نگه داري 
منظور  بدین  است،  برخوردار  باالیي  اهمیت  از  کفپوش 
تدوین یک برنامه منظم شستشو و نگه داري از اهمیت 
باالیي برخوردار است.  شناخت انواع روش هاي نگهداري 
از اهمیت باالیي برخوردار است، اینکه بدانیم در هر محل 
از چه روشي استفاده کنیم و یا از چه روشي به صورت 
روزانه و یا دوره اي استفاده کنیم سودمند است. آشنایی 
با انواع عوامل آسیب زای فرش به انتخاب صحیح روش 

شستشوی فرش کمک می کند.
در بین روش های شستشوی فرش بهترین روش بخار 
شویي مي باشد، زیرا تمام کثیفي هاي موجود در فرش 
بر روي خودرو  بخار شوي مستقر  استخراج مي کند.  را 
بهترین گزینه مي باشد زیرا این روش دمای آب را بیشتر 
باال می برد، روند شستشو را تسریع مي بخشد و آب را 
با قدرت بیشتري به درون فرش پرتاب مي کند و حتی 
تمام کثیفي هایي که در داخل ریشه فرش هستند را نیز 
منظور  به  باالیی  مکش  قدرت  دارای  و  کند  مي  خارج 
می  نیز  ها  کثیفي  و  شوینده  مواد  آب،  محلول  برداشت 
باشد. از بخار شوي دستي براي فضاهایي که بخار شوي 
ندارد استفاده مي  به آن دسترسي  مستقر برروي خودرو 
شود. به منظور سنجش میزان کارایی روش ها و ماشین 
آالت شستشوی فرش و تخمین زمان مناسب شستشو، 
می توان از روش های فلوئورسانت اشعه ایکس و اندازه 

گیری عددی میزان کثیفی به ترتیب استفاده نمود.
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شکل 8- تجهیزات شستشوي فرش )بخار شویي( نصب شده در پشت 
ماشین، ]19[

شکل 7- ماشین بخار شویي]19[

شکل 9- کاهش کیفیت فرش به علت زیاد بودن فاصله زماني بین دوره هاي شستشو و  کاهش شیب افت کیفیت فرش با استفاده از فاصله های 
زمانی منظم را نشان مي دهد ]16[.

]18[ ∆E شکل 10- مقادیر اختالف رنگ
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پرداخت بخش مهمي  آن خواهیم  به  ادامه  در  آنچه که 
نظر ویژگي  از  را، خاصه  ایران  معاصر  قالي  از اطالعات 
هاي بافت و ظاهر آن به ما مي آموزد. اما بدیهي است 
که با توجه به تنوع و گستردگي مراکز بافندگي در ایران و 
تحوالت پي در پي در شیوه  هاي بافت، نمي توان مدعي 
بود که هر آنچه در این بخش گفته مي شود کامل است. 
در این صورت باید به طور دقیق عوامل طبقه بندي فرش 
بررسي  مورد  و شهري  روستایي  عشایري،  گروه  سه  به 
نیازمند  اي  مطالعه  چنین  که  است  بدیهي  گیرد.  قرار 
و  ساخت  از  است.  هنر  و  فرهنگ  تمدن،  تاریخ  بررسي 
ساز خانه و کاشانه، تا لباس و کفش و ملزومات زندگي، و 
تا آثار هنري نظیر فرش که به مرور به کاالیي اقتصادي 
مبدل شد و تحت همین شرایط و تحوالت، تغییراتي را 

بر خود دیده است.
به این ترتیب خواهیم فهمید که چرا برخي از فرش هاي 
ایران نظیر همدان و مالیر، اراک و چهارمحال و ... را باید 
در گروه فرشهاي روستایي ایران قرار داد و فرش کرمان، 
اصفهان، تبریز یا مشهد را درگروه فرشهاي شهري باف. 
و چرا فرش بلوچ و بختیار و افشار و ... در گروه فرشهاي 
عشایري ایران هستند و مواردي این چنین. در واقع هر 
نقطه از سرزمین ایران، ایران بزرگ، تحوالتي را در طول 
جمله  از  متعددي  جریانات  که  است  دیده  خود  بر  تاریخ 
آن  تمدن  بر  بسیاري  تاریخي  وقایع  و  تهاجم  مهاجرت، 
تاثیر گذاشته و فرهنگ آن رنگ و بویي یافته است. چنین 
تحوالتي حتي بر تخصصي ترین عوامل ساختاري فرش 
نظیر نحوه پودکشي، ابعاد، و رنگ فرش تاثیر گذار بوده 
است چنین جریانات تاثیرگذاری، بر منش و رفتار اجتماعي 
نهاده است.  تاثیرات بي چون و چرا  نیز  آداب و سنن  و 
تاثیراتي که به راحتي مي توان یک نوجوان شهرنشین را 
از یک روستازاده بازشناخت و بین این دو با یک نوجوان 

برخاسته از قلب عشایر مي توان تفاوت ها دید.
اساسا  و  دارد  رجحان  دیگري  بر  یک  هیچ  براستي  اما 

کیست که بر برترین بودن شهرنشین یا روستانشین مهر 
و  آداب  و  سنتي  تفاوتهاي  گروه  سه  این  آیا  زند؟  تایید 
به  بر دیگري؟  بر مزیت یکي  رسوم زندگي دلیلي است 
همین ترتیب با بازشناخت علمي و دقیق آثار فرهنگي و 
هنري هریک مي توان به درک جدیدي از آثار آنها دست 
یافت که هر یک داراي مفاهیم و موضوعاتي است که 
به تنهایي قابل بررسي و مطالعه مي باشند. اما هیچ یک 
را بر دیگري برتري نیست. آیا کسي را پرواي آن است 
که مدعي گردد فرش شهري باف بر قالیچه ي عشایري 
رجحان دارد؟ یا بالعکس؟ به هر تقدیر باید بدانیم در دوره 
اي زندگي مي کنیم که از میان سه نوع فرش ذکر شده، 
فرشهاي روستایي ایران در خطر نابودي کامل قرار دارند 
از  قبل  را  ایران  از فرش  این سبک  زودتر  باید هرچه  و 
فراموشي کامل بازشناخت و حتي احیا نمود. شاید دلیل 
اصلي آن نابودي روستا است. به دالیل بي شماري که 
نیست. فرش عشایري  آنها  تکرار  به  نیازي  و  دانیم  مي 
فرش  شهري  سبک  اما  ندارد  بهتري  روزگار  نیز  ایران 
ایران به شدت رو به توسعه است. به حدي که در روستاها 
و در میان عشایر نیز آثار آن هر روز بیش از پیش دیده 
مي شود. این در حالي است که فرش شهري باف ایران 
خود داراي 5 شاخه اصلي است که هیچ گاه مورد مطالعه  
جدي قرار نگرفته اند. پنج شاخه عبارتند از: مشهد، تبریز، 

اصفهان، کرمان و کاشان.
سبک  در  پژوهشي  چنین  گرو  در  ایران  فرش  حیات 
شرق  مطالعات  جملگي  است.  ایران  فرش  شناسي 
شناسان، خاصه پژوهشگران فرشهاي شرقي، نشان مي 
دهد که فرشهاي عشایري و روستایي ایران از انگیزه ها 
برخوردارند و  این مطالعات  براي  بیشتري  و جاذبه هاي 
اصوال عمده رویکرد  فرش شناسان، به سوي فرشهاي 
اصیل و ناب از همین سبکها است.  این در حالي است که 
جریانات امروز در فرش ایران، سرنوشت دیگري را براي 
در  عمیقي  نگرانیهاي  باعث  که  زند  مي  رقم  آن  آینده 

آینده خواهد بود. در این شماره از مجله به بررسی فرش 
کاشان می پردازیم: 

ویژگیهاي تاریخي و جغرافیایي شهر کاشان
شهر کاشان در فاصله 258 کیلومتري تهران مي باشد. 
از مشرق به اردستان،  از شمال به کویر و دریاچه قم و 
است.  به محالت محدود  مغرب  از  و  نطنز  به  از جنوب 
شهر کاشان در منابع اسالمي قاشان یا قاسان ضبط شده 
است. کاشان از شهرهاي بسیار قدیمي است و به استناد 
در  واقع  سیلک  هاي  تپه  در  شناسي  باستان  تحقیقات 
از نخستین  ناحیه یکي  این  4 کیلومتري مغرب کاشان، 
تاریخ شناخته  ماقبل  بشر  و محل سکونت  تمدن  مراکز 
داشته  وجود  نیز  ساسانیان  زمان  در  کاشان  است.  شده 
است و در دوره اسالمي یکي از شهرهاي معروف عراق 
جویني،  تاریخ جهان گشاي  استناد  به  است.  بوده  عجم 
قوم مغول در سال 621 هجري قمري اهالي کاشان را 
پیروان  مهم  مراکز  از  همیشه  کاشان  کردند.  عام  قتل 
مذهب تشیع بوده است. به همین جهت در دوره صفویه 
به علت عالقه مندي آنان نسبت به این مذهب شهر رو به 
آبادي نهاد. شاه صفي در این شهر درگذشت و فرزندش 

شاه عباس دوم در همانجا به تخت نشست.

سوابق صنعت نساجي و قالیبافي در کاشان
باید وارث بافندگان پارچه  بافندگان کاشان را مي  امروز 
ها و منسوجات گالبتون و انواع مخمل و اطلس و زري و 
تافته هایي دانست که سالها با نام پارچه هاي هرمزي، نام 
ایران را در دورترین نقاط دنیا بر سر زبانها جاري ساختند. 
نویسد:  نیز در سفرنامه خود مي  فرانسوي  شاردن سیاح 
»در هیچ نقطه اي از ایران بیش از این شهر و اطراف آن 
اطلس و حریر و مخمل موج دار و زري ساده و گلدار و یا 
ابریشم مخلوط به زر و سیم بافته نمي شود.« کاشان با 
بافت قالیهایي که امروزه مایه افتخار موزه هاست نقش 
ایران داشته است.  قالیبافي  زیادي در تجدید حیات هنر 
صرف نظر از مصائب تاریخي، زیانهاي پیشرفت صنعت 
پدیدار شدن  و  روستاها  به  نساجي  ماشینهاي  راهیابي  و 
پارچه هاي گوناگون ماشیني، براي کاشان کمتر از هرج 
و مرجهاي دولتهایي چون مغول نبوده است. خشکسالي 
قالیبافي  به  و کاهش کشاورزي چنان  زمین  هاي مکرر 
کاشان وسعت بخشیده که شاید مناطق معدودي از کل 

آشنایی با مهمترین مناطق قالی بافی ایران

گردآوری : آقای یاسر امین محبوب
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دهات و قصبات حوزه اداري آن در امر قالیبافي شرکت 
نداشته باشند. قالیبافي در کاشان به طور کلي شامل شهر 

کاشان و حومه آن، نطنز و جوشقان مي باشد.
شهر کاشان به عنوان محور اصلي نقش بسیار مهمي را 
در ارتباط با دیگر نقاط به عهده دارد و به واسطه عواملي 
چند، بسیاري از تولیدات مناطق دیگر را جذب بازار خود 
مي نماید. سوابق تاریخي فرشبافي کاشان به زمان هاي 
دور بر مي گردد و علي رغم مشکالت و معضالت مکرر، 
توانسته همچنان به بقاي خویش ادامه دهد. در این روند 
درخواست بازارهاي جهاني گاه اعمال کننده نظر خویش 
مخصوص  ساختاري  و  نقوش  با  هایي  قالي  ارایه  براي 
سیزدهم  قرن  اواخر  قالیهاي  راستا  این  در  است.  بوده 
هجري شمسي در کاشان به واسطه بافت بسیار ظریف و 
پشم لطیف آن بسیار مشهور و قابل تشخیص است . این 
لطافت مرهون پشم مرینوسي بود که به وسیله صاحبان 
خودشان  مخصوص  سفارشات  بازیافت  براي  کارگاهها 

وارد مي شده است.

هاي  قالي  در  بافت  فني  و  ظاهري  ویژگیهاي 
کاشان

انواع لچک و ترنج  از نظر نقش و طرح مي توان گفت 
هاي شاه عباسي و گل و بوته هاي زیبا در زمینه سرخ 
است.  بوده  کاشان  قدیمي  قالیهاي  نقش  مدتها  براي 
انواع طرحهاي افشان شاه عباسي، گلداني، لچک و ترنج 
بخش  امروزه  فرنگ  گل  و  اسلیمي،  شکارگاهي،  شیخ 
گل  انواع  باشند.  مي  کاشان  فرشهاي  نقوش  از  مهمي 

بخش  زینت  گوناگون  سبکهاي  در  عباسي  شاه  هاي 
سیر  الکي  رنگهاي  باشند.  مي  کاشان  منطقه  فرشهاي 
و روشن، آبي، سبز، زرد، مشکي، کرم، بژ، صورتي، نیلي، 
در  استفاده  رنگهاي مورد  ترین  از عمده   ... و  اي  سرمه 
و  کرم  رنگ  توان گفت  مي  باشند.  مي  کاشان  قالیهاي 
را  کاشان  جدید  قالیهاي  اغلب  زمینه  کرم،  بویژه  الکي 

مي پوشاند.
نوع گره فرشهاي کاشان و روستاهاي حومه آن فارسي 
آنها  دارهاي  است.  فارسي  نیز  آنها  کشي  چله  سبک  و 
عمودي ثابت و عموما از جنس چوب مي باشد. رجشمار 
از 35 تا 60 و حتي تا 70 در نمونه هاي  آنها  فرشهاي 
نفیس دیده مي شود. البته در این زمان رجشمار 30 الي 
پرداخت  است.  کاشان  قالیهاي  رجشمار  ترین  عمده   40
بافت  حین  نیز  فرشها  شیرازه  و  بافت  هنگام  در  فرشها 
انجام مي شود. مواد مورد استفاده براي پرز فرش عالوه 
بر پشم، در قالیهاي ظریف ابریشم نیز مي باشد. براي تار 
استفاده  بافت  ریز  ابریشم در موارد  پنبه، و  از نخ  پود،  و 
مي شود. ابعاد قالي کاشان از پشتي و ذرع و نیم تا 3در2 
نیز  بزرگتر  و  مترمربعي  تا 15  نادر  موارد  در  و   و 4در3 
از  گلستانه  و  قمصر  آران،  بیگدل،  شود.  مي  مشاهده 

مهمترین مراکز قالیبافي کاشان مي باشند.

استادان طراح و تولید کننده فرش در کاشان
مي توان تعداد زیادي از تولید کنندگان قالیهاي مشهور 
محسن  مال  حاج  اینها  همه  میان  از  برد.  نام  را  کاشان 
فرشچي،  محمدعلي  و  میرعلوي،  محمد  سید  محتشم، 

محمود،  مال  الصنایع،  دبیر  محمد  آقا  عطائي،  برادران 
محمد آقا توکلي، حاج حسن فرشچي، حاج محمد جعفر 
و رضا  اطمینان  استاد حسین کاشي، حسین  اصفهانیان، 
صدقیاني از بافندگان مشهور قدیم و امروز مي باشند که 
اضافه  جمع  این  به  نیز  را  دیگري  تعداد  توان  مي  البته 
زاده،  نقاش  نصراهلل  میرزا  صانعي،  رضاخان  سید  نمود. 
محمد افسري، نظام افسري و محمد صنیعي از نقاشان 
قدیم کاشان مي باشند که به همراه استادکاران بسیاري 
در دهه هاي اخیر نظیر حسین تقدیسي، عباس محتشم 
زاده، امیر کریم پور و ... طرحهاي فرش کاشان به دست 

آنها خلق شده است.

قبل از اینکه بخواهید برای خرید فرش اقدام کنید ابتدا 
طول و عرض اتاق خود را اندازه بگیرید. یک کاغذ سفید 
بردارید و پس از کشیدن شکل اتاق، تمام اجسام موجود 
پذیرایی،  میزهای  کاناپه،  غذاخوری،  میز  مانند  آن  در 
این نقشه ساده  مبلمان و... را در آن مشخص کنید. در 
و  آمد  و  رفت  دارای  که  را  هایی  توانید محل  می  حتی 

ترافیک بیشتری در خانه شما هستند را مشخص کنید.
مطمئن باشید جا به جا کردن اجسام سنگینی مانند مبل، 
از جا به جایی آن  میز و... بر روی کاغذ خیلی ساده تر 

توسط همسر یا فرزندانتان خواهد بود!
بین  فضایی  چه  که  کنید  مشخص  باید  بعد  مرحله  در 
دیوارها و فرش شما باید خالی باشد. این امر نقش مهمی 

در تعیین ابعاد فرش مورد نیاز شما دارد.

اتاق غذاخوری
مناسب  غذاخوری  میز  زیر  کردن  پهن  برای  که  فرشی 
غذاخوری  میز  زیرین  تمام سطح  که  است  فرشی  است 
و  شده  کشیده  عقب  کاماًل  که  حالتی  در  ها،  و صندلی 

اندازه گیری همه چیز برای خرید فرش
کار  این  بپوشاند.  را  اند  نشسته  آن  روی  بر  میهمانان 
تعادل در چینش و دکوراسیون منزل  ایجاد یک  موجب 
در  میهمانان  به  را  بهتری  حس  اینکه  ضمن  شود؛  می 

هنگام نشستن پشت میز می دهد.
باید 90 سانتی  به طور معمول فرش زیر میز غذاخوری 
متر از طول و عرض میز بزرگتر باشد. مثاًل برای یک میز 

غذاخوری 6 نفره فرش 2/5 × 3/5 متر مناسب است.
همچنین به نظر می رسد یک فرش گرد با قطر مناسب 
هم می تواند به زیبایی اتاق ناهار خوری شما کمک کند، 

 10 یا   8 خوری  ناهار  میزهای  برای  معمواًل 
می  نظر  در  مترمربعی   12 های  فرش  نفره 

گیرند.

اتاق نشیمن خانواده
فرش یکی از بهترین راهها برای ایجاد فضایی 
مثاًل  است.  نشیمن  اتاق های  در  دنج  و  گرم 
در  پذیرایی  میز  و  کاناپه  چند  که  اتاقی  در 
جمع  برای  را  دلپذیر  فضایی  شومینه  جلوی 

شدن خانواده فراهم کرده یک فرش 9 متری می تواند 
اتاق که  از  یا در گوشه ای  فضا را خیلی گرم تر کند و 
یک کتابخانه کوچک و یک صندلی چرمی می خواهند 
قالیچه 6  کند یک  فراهم  را  مطالعه  برای  آرام  محیطی 

متری کوچک حس زیباتری به آن می بخشد.
استفاده  فرش  دو  از  بزرگ  اتاق  در یک  که  مواردی  در 
می کنید بهترین کار برای ایجاد فضاهای گرم و متفاوت 
استفاده از دو فرش با طرح های متفاوت است. انتخاب 
رنگ بندی مناسب در این دو فرش بسیار مهم است به 
طوری که رنگ بندی همخوان دو فرش می تواند فضا 
را یکدست جلوه بدهد در صورتی که انتخاب دو فرش با 
طرح و رنگ متفاوت به جداسازی فضاها کمک می کند.
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اطالعیه 
به استحضار می رساند شرکت نمایشگاه های بین المللی 
نمایشگاه  سال  دومین  برای  استانبول،  شعبه  هانوفر، 
 Domotex Middle East فرش و کفپوش اورآسیا
را از تاریخ 7 تا 10 نوامبر 2013 برابر با 16 تا 19 آبان 

1392 برپا نماید. 
در این رویداد جهانی "مرکز ملی فرش ایران" پاویون 
رسمی جمهوری اسالمی ایران را برای شرکتهای فرش 
دستباف برگزار می نماید. قیمت غرفه به ازای هر متر 
از  پس  که  است  یورو   285 سازی  غرفه  بهمراه  مربع 
درصد   40 میزان  به  فرش  ملی  مرکز  نمایشگاه،  اتمام 
هزینه را بعنوان یارانه به شرکتها بازپرداخت خواهد نمود.
با شرکت  نیاز به هرگونه اطالعات تکمیلی  در صورت 
فوژان راهبران، نماینده انحصاری شرکت نمایشگاههای 
آلمان در ایران و همچنین مجری منتخب پاویون فرش 

دستباف در دموتکس استانبول تماس حاصل فرمائید.
تلفن: 88500885 و 88539539

info@fujan-rah.ir :ایمیل

تلفن رزرو آگهی واحدهای صنفی فرش ماشینی و موکت : 021-77245780

فرش ایرانی آمیزه ای از هنر مردان سرزمین پارس است 
این کهن سرزمین می  تاریخ  تارک  بر  قرن هاست  که 
درخشد. قدیمی ترین فرش دستباف ایران در سال 1949 
شناس  باستان  کاوشهای  از  مرحله  دومین  در  میالدی 
روسی، رودنکو در منطقه پازیریک  روسیه کشف و بنام 
فرازها  همه  با  ایران  فرش  شد.  نامیده  پازیریک  فرش 
و  بارزترین  ترین،  هنرمندانه  هم  هنوز  فرودهایش  و 
عزیزترین هنر هنرمندان ایران زمین می باشد و بر همه 
بزرگان و متصدیان و دلسوزان این هنر فرض است که 
در نگهداری و ارتقاء و پاسداشت از این هنر اصیل همت 

گمارده و از کوچکترین تالشی دریغ نورزند.
حال سرای ابریشم بعنوان بزرگترین بازار فرش ماشینی 
کشور در قلب بازار تهران می تواند نقطه عطفی در تاریخ 
ساخت پروژه های بزرگ تجاری در تهران قلمداد گردد. 
ایرانی  معماری  ترین  اصیل  از  برگرفته  مجتمعی عظیم 
برای  است  محلی  دنیا  روز  امکانات  ترین  مدرن  با  و 
خودنمایی هنرمندانه فرش های ماشینی ایران تا بتواند 
نگه  راضی  همیشه  هنر  از  را  کننده  و مصرف  مخاطب 
داشته و در جهت احترام به مصرف کننده ایرانی گامی 

جدی بردارد. 
توسعه  و  عمران  گروه  عضو  کوچکترین  بعنوان  حقیر 

سرای ابریشم گلستان فرش ایران
محمد مهدی روحانی - کارشناس ارشد معماری و رئیس هئیت مدیره گروه عمران و توسعه پارسه

iHiB

İSTANBUL HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

پارسه از همه کارخانجات ، تولیدکنندگان و فعاالن بزرگ 
صنعت فرش ماشینی کشور و با افتخار دعوت می کنم 
که با حضور موثر و گرانقدر خود در سرای ابریشم بتوانیم 
بازار  فاخرترین  معزز،  سروران  و  عزیزان  شما  کمک  با 
فرش  گلستان  ابریشم  )سرای  شعار  با  را  ماشینی  فرش 
ایران( نهادینه کرده و بار دیگر پاسخی مناسب را در شان 

مصرف کننده محترم ایرانی رقم بزنیم.
و  امکانات  مورد  در  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  لطفا 
مشخصات مجموعه سرای ابریشم از وب سایت ما دیدن 

کنید.

www.sarayeabrisham.com
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تعاریف
بطور کلی در این گزارش بازار جهانی فرش و کفپوشها به 

سه حوزه کاربردی اصلی تقسیم بندی شده است:
- فرش و کفپوشهای خانگی

- فرش و کفپوش محیط های اداری
- کفپوش خودروها و وسایل حمل و نقل عمومی نظیر 

هواپیما، قطار و ...

همچنین فرش و کفپوشهای مورد اشاره در این گزارش 
از لحاظ روش تولید به صورت زیر طبقه بندی شده اند:

به  که   )Wall to Wall( دیوار  به  دیوار  فرشهای   -
صورت رول به روش بافندگی آکسمینستر و یا تافتینگ 

تولید می شوند،
 )Nonwoven Flooring( موکت های بی بافت -
که به روش های مختلف سوزن زنی و به صورت رول 

تولید می شوند،
به  که   )Piece Carpet( ای  قطعه  های  فرش   -
روشهای متداول بافندگی تولید می شوند )در ایران غالبًا 

ارزیابی آینده بازار جهانی فرش و کفپوشها

اینگونه فرشهای قطعه ای است و  از لغت فرش  منظور 
سایر انواع همگی به نام موکت در بازار شناخته می شوند(.

بازار جهانی کفپوشها
پیش بینی ها نشان می دهد که میزان تقاضا جهت فرش 
و کفپوشها تا سال 2016 میالدی با رشد 4/9 درصدی 
میزان  این  رسید.  خواهد  مربع  متر  میلیارد   18/6 به حد 
افزایش   2011 الی   2006 سالهای  دوره  به  نسبت  رشد 
قابل مالحظه ای یافته است که عمدتًا مربوط به عبور از 

بحران اقتصادی سال 2008 میالدی است. 
 6/8 با  کفپوشها  جهانی  بازار  ارزش  میزان  نیز  قیمتی  لحاظ  از 
میلیارد دالر در سال 2016 خواهد  به عدد 270  افزایش  درصد 
تولید  با  مقایسه  در  ارزش  بیشتر  رشد  عامل  مهمترین  رسید. 
مربوط به گسترش تقاضا در بازارهای با ارزش افزوده باال نظیر 
در  است.  شمالی  آمریکای  کشورهای  در  خانگی  کفپوشهای 
کشورهای توسعه یافته نیز افزایش میزان ساخت و ساز و درآمد 
سرانه منجر به رشد تقاضا نسبت به کفپوشهای گرانقیمت تر شده 
است و به همین دلیل به خانواده ها امکان خریدهای بیشتر و با 

هزینه بیشتر را داده است.
رشد مجدد بازار خودرو نیز سبب گشته است تا تحرک اندکی در 

بازار کفپوشهای خودرویی نیز ایجاد شود.
پیش بینی می شود که بازار کشورهای آسیایی نیز در حوزه فرش 
که  شود  برخوردار  آتی  سالهای  در  مناسبی  رشد  از  کفپوشها  و 
افزایش  و  کشورها  این  شدن  صنعتی  رشد  آن  دلیل  مهمترین 
درآمد سرانه آنها است که سبب افزایش قدرت خرید مردم گردیده 

است.
از  سوم  یک  تنهایی  به  چین  نیز  آسیایی  کشورهای  بین  در 
خود  به  را   2016 سال  تا  بازار  در  شده  ایجاد  جدید  تقاضاهای 
اختصاص خواهد داد و موقعیت خود را به عنوان بزرگترین بازار 

مصرف کفپوشهای جهان تحکیم خواهد نمود.
پیش بینی می شود که بازار آمریکا و کانادا نیز در رتبه دوم رشد 
بحران  بر  غلبه  از  منتج  بیشتر  مساله  این  که  گیرد  قرار  جهانی 
بر  است. عالوه  این کشورها  در  و ساز خانه های جدید  ساخت 
این رشد تولید خودروها در کشور آمریکا نیز کمی به این افزایش 
کمک نموده است. وضعیت در سایر کشورهای پیشرفته اروپایی و 
ژاپن به خوبی کشورهای آمریکای شمالی و یا کشورهای در حال 
توسعه نمی باشد و تقریبًا در حالت باثباتی بدون افزایش چشمگیر 
متوقف می باشد، هرچند که احتمااًل رونق ساخت و ساز منازل 

مسکونی به این کشورها نیز سرایت خواهد نمود.
در حال حاضر بازار فرش و کفپوشهای خانگی در حدود 59 درصد 
از کل بازار جهانی کفپوشها را به خود اختصاص داده است و پس 
از آن کفپوشهای اداری با 35 درصد و کفپوش خودرو و وسایل 
دارد.  قرار  بعدی  رتبه های  در  با 6 درصد  نقل عمومی  و  حمل 
بررسی ها نشان می دهد که از بین این سه حوزه، بازار جهانی 
این  که  باشد  داشته  را  رشد  بیشترین  اداری  مناطق  کفپوشهای 
مساله متاثر از رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه می باشد 
و پس از آن بازار خودرو و منازل مسکونی در رتبه بعدی از لحاظ 

میزان رشد قرار دارند.
میزان تقاضای بازار فرش و کفپوشها در طی چند سال اخیر بطور 

خالصه در جدول 1 آورده شده است.

مهندس شاهین کاظمی 
دانشجوی دکتری مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گروه مشاوران فیریدونیا یک شرکت مشاوره و مطالعه بازار مستقر در ایالت اوهایو آمریکا است که از سال 1985 میالدی 
در زمینه مطالعات تخصصی بازار صنایع مختلف به کار مشغول می باشد. این شرکت هرساله بیش از 100 عنوان گزارش 
تخصصی منتشر می نماید که غالب آنها به عنوان مبنای تصمیم گیری در بسیاری از شرکتهای بزرگ جهانی مورد 
استفاده قرار می گیرند. از ابتدای سال 2013 میالدی تاکنون این شرکت 4 گزارش مرتبط با صنعت نساجی با عناوین 

زیر منتشر نموده است:
- پیش بینی بازار جهانی کفپوشها تا سال 2016 میالدی در 412 صفحه به قیمت 6300 دالر

- پیش بینی بازار جهانی منسوجات بی بافت تا سال 2016 میالدی در 335 صفحه به قیمت 5200 دالر
- پیش بینی بازار جهانی ژئوسینتتیکها تا سال 2017 میالدی در 288 صفحه به قیمت 5100 دالر

- پیش بینی بازار جهانی غشاها تا سال 2017 میالدی در 499 صفحه به قیمت 6300 دالر

مطالبی که در این مقاله آورده شده است خالصه ای از گزارش تخصصی "پیش بینی بازار جهانی کفپوشها تا سال 2016 
میالدی" است که در ژانویه سال 2013 میالدی توسط این گروه منتشر شده است.

جدول 1 – میزان تقاضای جهانی فرش و کفپوش ها )اعداد بر حسب میلیون متر مربع(
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ممکن است آخرین چیزی که برای تکمیل اتاق کودک، به ذهن مامان و بابا برسد، یک فرش برای کف اتاق او 
باشد، اما آخرین بودن، دلیل کم اهمیت بودن نیست. انتخاب و خرید فرش یا هر چیزی که برای انداختن کف 

اتاق، اختراع شده باشد! قلق ها و بایدها و نبایدهای خودش را دارد.
قرار نیست خیلی، نسبت به هر چیزی که مربوط به کودک مان می شود، حساسیت نشان دهیم، اما نباید فراموش 
کنیم که کف اتاق کودک، یکی از مهم ترین بخش ها در دکوراسیون و حتی حفظ سالمت کودکان است؛ به 

خصوص برای نوپایان که دوست دارند تجربه جدید راه رفتن را هر روز، بیش تر از روز قبل، تکرار کنند.
در این مطلب، به چند نکته درباره خرید فرش برای اتاق کودکان اشاره شده. طبیعی است که نکاتی هم با توجه 

به مصداق، به این نکات اضافه می شوند؛ مثال قدرت خرید که دیگر بستگی به جیب شما و همسرتان دارد!!

■جنس
مهم ترین مساله در مورد جنس چیزی که با آن، کف اتاق کودک را مفروش می کنید، قابل شست وشو بودن آن 
است. به طور متوسط، هر دو ماه یک بار، بهتر است که زیرانداز اتاق کودک شسته شود تا از هر گونه آلودگی و 

میکروب پاک شود. بنابراین بهتر است حاال که می 
خواهید خرید کنید، بهترین کیفیت را انتخاب کنید 
تا با شست وشوی زیاد، زود مستهلک نشود. هنگام 
خرید، از کیفیت رنگ هایی که در فرش استفاده 
شده، مطئن شوید تا در شست وشوی زیاد، رنگ 
ها با هم ترکیب نشوند و از طرفی، از قیافه نیفتد.

■ دخترانه ها/ پسرانه ها
اتاق کودک پسر فرق دارد.  با  اتاق کودک دختر، 
این فرق، تنها در زمینه رنگ بندی نیست. مدل، 
طرح و حتی نوع چیدمان در این زمینه می تواند 
با  ابتدا، رنگ ها را  از  نباید  با این که  موثر باشد. 
جنسیت تفکیک کرد، اما می توان گفت که طبق 
عرف، رنگ های سردتر، برای اتاق پسران و رنگ 

های گرم تر برای اتاق دختران، بهتر هستند. سرمه 
ای، آبی، خاکستری، فیلی، زرشکی و یشمی، رنگ 
هایی هستند که برای دکوراسیون اتاق پسرها خوب 
هستند. رنگ هایی مثل نارنجی، قرمز تیره، صورتی 
چرک و…، مناسبت بیش تری برای اتاق دخترک 

ها دارند.

■ مدل
با این که بهترین موقعیت برای تجربه خرید فرش 
های فانتزی، اتاق کودک است، اما بهتر است جوگیر 
نشوید. بهتر است سراغ نمونه های ساده تر با قطع 
دیگری  های  استفاده  بتوانید  تا  باشید  عادی  های 
هم از آن بکنید. حواس تان باشد که فرش، ضخیم 
نباشد؛ یعنی نخ های فرش، خیلی بلند نباشند. هر 

اتاق کودک بهتر است. هم چنین بافت فشرده تر به شما کمک می کند تا  قدر فرش، ظریف تر باشد، برای 
آلودگی کم تری در فرش نفوذ کند. در مورد مدل، هم چنین دقت کنید نمونه ای را انتخاب کنید که اطرافش، 

ریشه نداشته باشد. ریشه ها، بانک آلودگی هستند.

■ رنگ
طبیعی است که باید موقع انتخاب رنگ فرش اتاق کودک، به بقیه بخش های دکوراسیون اتاقش هم دقت کنید. 
رنگ پرده ها، رنگ ملحفه های روی تخت، رنگ سرویس خواب و کمد و حتی رنگ دیوارها، در این زمینه می 
توانند راهنمای شما باشند، اما یادتان باشد که بهتر است رنگ فرش را تیره انتخاب کنید. مثال اگر در اتاق کودک، 
رنگ سبز روشن، غالب است، می توانید سراغ یک فرش به رنگ سبز تیره یا حتی سرمه ای بروید، زیرا فرش، 
به دلیل این که زیر پاست، خیلی زود چرک می شود و استفاده از رنگ های چرک تاب، بهتر است؛ البته این، به 
آن معنا نیست که سراغ رنگ های جدی مثل قهوه ای یا مشکی بروید. در عین حال که باید چرک تاب باشد، 

باید شادابی دکوراسیون اتاق کودک هم حفظ شود.

●●●●●●         راهنمای خرید فرش برای اتاق کودک 
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ضرورت کاربرد کامپیوتر در طراحی فرش ماشینی

با توجه به رقابتي بودن اقتصاد، فرهنگ و هنر در عرصه روابط بین المللی، به کارگیري و بهره  جستن از برخي نوآوري هاي 
تکنیکي، سخت افزاری و نرم افزاري در جهت ارتقاء سرعت، کیفیت، شناسایي و بازاریابي صحیح تولیدات صنایع و هنرهای 

مختلف امري ضروري و عاقالنه به نظر خواهد رسید. 
در این میان صنعت فرش دستباف و فرش ماشینی به عنوان تولیدي تجاري، مصرفي و تزئیني که بخش عمده اي از سهم 
صادرات غیرنفتي کشورمان را به خود اختصاص می داد، سالیاني است که شاید به دلیل حاکمیت افراطي برخي نظرات و شیوه 

های سنت گرایانه در طراحی، تولید، بازاریابی و فروش دچار ناهنجاري هایي در سطح تجارت جهاني گردیده است.
 البته الزم به ذکر است عواملي چون رکود اقتصاد جهاني، تغییر مکانیزم زندگي، مصرف و سطح درآمد جوامع خریدار فرش 

ایران، همچنین بروز شوک هاي سیاسي ـ اقتصادي به نوبه خود نقش مهمي را در ایجاد پدیده رکود دارا بوده اند.
به هرحال فارغ از ایراد مسائل جانبی در این باره سعي بر آن است تا بعد از مرور مختصری از تاریخ شکل گیری طراحی و 
نقاشی سنتی فرش، به طور خالصه یکي از عملي ترین، اصلي ترین و مهمترین عوامل تولید را در ایجاد یک فرش خوب از 

زاویه دستاورد نوین تکنولوژي یعني کامپیوتر مورد بررسي قرار دهیم.
گذشتة فرش ایران را مي توان از نظر طرح و رنگ در بین دیگر بافته هاي پرزدار جهان داراي شاخصه هاي زیبایي، اصالت، 
سنت، فرهنگ، معنویت و کیفیت دانست که به جز نمونه هاي قدیمي محدود در موزه ها و کلکسیون هاي مختلف، تحقیق 

پیرامون ابتکارات، خالقیت ها و تنوع طرح ها و نقشه هاي ذهني یا اجرایي فرش امری مشکل به  نظر خواهد رسید. 
از آن زمان که فرش بافته شد عنصر طراحی نیز با آن عجین بود. لذا هویت و زیبایی یک فرش بر اساس طرح و رنگ آن 

مشخص می گردد. نقشه و رنگ  دو ویژگی مهمی هستند که به فرش زیبایی و ارزش هنری می بخشند.
اولین بافته های قالی شاید نیاز به نقشه و طراحی نداشت.  لیکن بافنده با استفاده از خطوط مسقیم به بافت اشکال هندسی 
پرداخته و بعضًا اگر طرح اسب، بز، پرنده، درخت، کوه و خورشید را استفاده می کرد، به صورتی ساده و تک نقش در بافت 
اجرا می نمود به همان گونه ای که در طبیعت  به صورت عناصری با ساز و کار مجزا اما در وحدتی جدایی ناپذیر با یکدیگر 

حضور دارند. 
این گونه طرح ها بیشتر در مناطق عشایری و روستایی اجرا شده اند. ضمن آنکه در این مناطق به دلیل کوچ عشایر و نبود 

فضایی برای ثبت و ضبط نقشه، فرش های بافته شده بدون طرح و نقشه و بر اساس حافظه بافنده تولید می شدند.
در ادامه تاریخ فرش، آن هنگام که بافت فرش در شهر ها مرسوم گردید، انواع مختلف طرح و نقشه اجرا شد که از این میان 

نقشه های گردان )گل و برگ و اسلیمی( و نقشه های تصویری بیشتر مورد توجه قرار گرفت. 
این نوع طرح که از طرح های اسلیمی و گل و بته بصورت تو در تو و توریقی بر روی دایره گردان استفاده می شد به دلیل 
گستردگی و تنوع در نقش و رنگ، که بر اساس هر منطقه متفاوت بود، گوناگونی بسیار یافت و نیاز به ثبت و بایگانی نقشه  

در شهر ها بوجود آمد. 
دالیل زیر را می توان برای این مسئله برشمرد: 

1.نیاز به وجود فرش هایی با نقشه های معین و شناخته شده
2. بافت فرش تحت نظارت و نظام معین کارگاهی

3. بافت فرش های بزرگ و یکپارچه
4. بافت فرش بطور گروهی

5. امکان کنترل بافت و باز سازی 

6. ضرورت انتقال ذوق، خالقیت و نو آوری بر روی نقشه
7. ضرورت ثبت وانتقال نقشه به نسل های بعدی

در گذشته طراحان ماهر قبل از اجرای نهایی نقشه ابتدا طرح 
نمونه را به صورت 30×20 کشیده و پس از تایید، آن را به 
اندازه قالی بزرگ کرده و برای بافت رنگ آمیزی می کردند. 
بعد ها طرح بر روی کاغذ طراحی می شد و بیشتر رسم بود 
به  را  کار  بعد  و  نقاشی می کرد  را  دلخواه  نقشه  نقاش  که 
جدول کش می سپرد تا با مرکب، خط کش و قلم فلزی، 
خط های عمودی و افقی را کشیده و نقشه را به طوری که 

هر خانه نمودار یک گره باشد، جدول بندی کند. 
به  کش  جدول  و  کش  نقشه  برای  چند  هر  وضعیت  این 
را  مشکالتی  بافنده  برای  ولی  پذیرفت  می  صورت  راحتی 



 World of Machine Made Carpet & Flooring                                                   جهان فرش / نشریه اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران
  ........................................................................................................................................................................................ 
                                                                                                                                                                                    شماره سوم - مرداد 1392 

تلفن اشتراک: 021-77245780

از وب سایت اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران به آدرس www.efmt.ir دیدن فرمائید.

یک  شد  می  موجب  گاه  مثال  عنوان  به  داشت.  همراه  به 
گره در دو یا چهار خانه قرار گیرد و این مسئله برای بافت 
دشوار بود. برای رفع این مشکل، اوایل هر گره از طرح را با 
استفاده از سنجاق سوراخ می کردند تا هر سوراخ نمایانگر 
یک گره باشد. ولی در مدتی اندک بجای استفاده از سنجاق 
بوسیله  بعدها  و  یا جوهر  با مداد  ابتدا  نقطه کردن طرح  به 

رنگ پرداختند.
هر چند کشیدن جدول با دست، قلم فلزی و خط کش بر 
لوحه های حلبی قدمتی 100 ساله  یا  پارچه، کاغذ و  روی 
دارد، لیکن استفاده از کاغذهای چاپی جدول در فاصله سال 
های 1315 تا 1320 هجری شمسی اتفاق افتاد و این کار 
آماده ساختن  را که طراحان صرف  از زمانی  نیمی  از  بیش 

کاغذ طراحی می نمودند کاهش داد.
اولین گام ها در جهت تولید نقشه های چاپی به قصد نظم 
در  سهولت  تولید،  های  شیوه  کردن  یکنواخت  بخشیدن، 

تکثیر، پایین آوردن قیمت و تولید انبوه بود.
 

زیبایي شناس  و  نوآور  اذهان  که  را  طرح هایي  بسیار  چه 
بافندگان روستایي و عشایري با سرپنجه هاي تواناي خویش 
نقاش  یا هنرمندان طراح و  تار و پود فرش گره زدند و  بر 
نام  با  را  افتخاراتي  فراوان  مهارتي  و  چیره دستي  با  فرش 
فرش ایراني و براي همیشه به جهانیان به اثبات رسانیدند 
که امروز به جز اندکي شاهد فراموش شدن و از بین  رفتن 
صدها و هزاران از آن نقشه ها در طي فرایند تولید، بافت و 
در پي حوادث آتش سوزي، سیل، حمله موریانه و… خواهیم 

بود. لذا »عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد«. 
وسعت  همه  آن  با  ملي،  گنجینه  این  از  صیانت  و  درحفظ 
نام  به  معجزه گر  و  کم حجم  ماشیني  از  مي توان  تنوع  و 
مي شود  نباشد  اغراق  اگر  شاید  که  نمود  استفاده  کامپیوتر 
گفت: مجموعه طرح ها و نقشه هاي دستي موجود در عصر 
لوح  محدود  تعدادي  قالب  در  بتوان  را  گذشته  یا  امروز 
فشرده کامپیوتري ذخیره و آرشیو نمود. آرشیوي که حاوي 
ارزشهاي علمي ـ کاربردي، تحقیقي و تاریخي جامعه فرش 

ایران مي باشد.
امکان  جوي،  تأثیرات  برابر  در  مقاومت  کم حجم بودن، 
و  رنگ  طرح،  در  تغییرات  هرگونه  انجام  آسان،  دسترسي 
اندازه فایل هاي ذخیره شده در هر موقع و هر زمان از دیگر 

مزایاي آرشیو مذکور مي باشد.
و از همه مهم تر نکته آن است که روند فوق تنها با تخصص 
قالب  در  و  فرش  نقاش  و  طراح  هنرمندان  هنري  و  فني 

کاربران اصلي این وسیله مقدور خواهد بود. کاربراني که:
دستي  و  سنتي  طراحي  اصول  به  کمال  و  تمام  باید  اوالً: 

فرش آشنایي داشته
ثانیاً: فرهنگ، هنر و اصالت ها را در قالي ایران باز شناخته 
ثالثاً: تکنیک ها، سبک ها و فنون بافت و تولید را همراه با 

بازار هر منطقه بارها به خوبي مرور کرده باشند.
چند خالصه  هر  را  تعاریفي  مي دانم  منظور الزم  همین  به 
جهت  فرش  کامپیوتري  و  سنتي  طراحي  و  طراح  از 

روشن ترشدن مطلب ارائه نمایم.

1-  طراح سنتي فرش:
»طراح سنتي فرش کسي است که با تاریخچه طراحي نقشه 
سایر  اسلیمي ها،  ختایي ها،  طراحي  و  داشته  آشنایي  فرش 
اجزاي نقشه فرش شامل بته جقه ، نقوش گل فرنگ، نقوش 
حیوانی و … را داشته، محاسبات اولیه مربوط را انجام دهد 

و بتواند حاشیه ها و انواع نقشه هاي فرش را طراحي کند.«

2- طراح کامپیوتري فرش:
که  مي گردد  اطالق  شخصي  به  فرش  کامپیوتري  »طراح 
عالوه بر دارا بودن تمام خصوصیات هنري، فني و تکنیکي 
طراحي سنتي و دستي فرش،  به علوم کامپیوتر و کاربرد آن 
بتواند  و  داشته  آشنایي  خویش  فعالیت  محدودة  در  حداقل 
ارائه  جهت  در  را  موجود  افزارهاي  نرم   و  وسایل  ابزارها، 
طرح ها و نقشه هایي نوین، بدیع و زیبا تحت سیطره هنري 

خویش قرار دهد.«
کامپیوتر  مي شود  استنباط  تعریف  این  از  که  گونه  همان 
ابزار و علمي که صرفًا در تسخیر شخص طراح  به عنوان 
مي باشد ایفاي نقش مي نماید و تحت هیچ شرایطي قادر به 

ارائه طرح نخواهد بود. 
این خود مهمترین و محکمترین دلیل و مهر اثباتي بر جریان 
مخالفت برخي بود که نسبت به حضور و کاربرد کامپیوتر در 

هنر و صنعت فرش دستباف مطالبی را مطرح می نمودند.
چرا که هنرمندان نقاش ما از دیرباز همانطور که نقل  گردید 
طرح هاي ذهني خویش را بر پارچه  یا کاغذهایی که خویش 
و  رنگ آمیزي  سپس  و  کرده  منتقل  نمودند  می  شطرنجي 

نقطه مي کردند. 
پس از گذر زمان و ظهور صنعت چاپ کاغذهاي شطرنجي را 
در این جهت به خدمت گرفتند و امروز همانطور که به طور 
محاسبات  انجام  در  چرتکه  جاي  به  را  ماشین حساب  مثال 
باید  ناچار  به  مي کنند  استفاده  بافت  و  نقشه  به  مربوط 
کامپیوتر را هم در حرفه و شغل خویش به نوعي پذیرفته و 

هضم نمایند. وگرنه روشن است که ملل و رقبایي چون هند، 
چین، ترکیه، پاکستان و ...که در این بهره جویی نسبت به 
ما مقدم ترند، چه به سرعت قادرند از لحاظ سطوح کیفي و 
کمي، در کلیه زمینه هاي طراحي، رنگرزي، بافت، بازاریابي و 

صادرات فرش گوي سبقت را از ما بربایند.
در خصوص استفاده از کامپیوتر در فرایند طراحي نقشه فرش 
اساس و محتوی طرح اولیه توسط طراح بر روي کاغذ و به 
همان شیوه سنتي خلق شده و پس از انتقال آن با روش هاي 
مختلف به فایل کامپیوتري به جاي هرکدام از وسایل سنتي 
همچون رنگ، قلم مو، و کاغذ شطرنجي که قبال عنوان شد، 
از ابزارهایي چون موس یا قلم نوري و نرم افزارهاي موجود 
در کامپیوتر مي توان بهره جست و طرح سیاه قلم و مدادي 

را رنگ آمیزي ، نقطه چین و کامل نمود. 
در اینجاست که هارموني هاي مختلف رنگي را بر روي طرح 
کامل شده یا در واقع تصویر کلي و نمایشي فرش بافته شده 
در صفحه مانیتور مي توان به را حتي تجربه و مشاهده نمود.
سنت گرایانه  تفکر  از  کمي  را  پا  اگر  فوق  مباحث  دنبال  به 
حاکم بر صنعت فرش دستباف کشور که گاهي همراه با عدم 
آگاهي و بررسي علمي  مي باشد، فراتر گذاریم، درک خواهیم 
نمود که بیش از هرچیز جنبه هنري، معنوي و در واقع ذات 
و  انتخاب  اولیه،  طراحي  مراحل  به  مربوط  فرش  فرهنگي 
همنشیني رنگ ها در کنار یکدیگر است که به ناچار جهت 
شیوه هاي  به  بافنده،  توسط  نقشه  خواندن  امر  در  تسهیل 
رنگ و نقطه گذاري کامل، کدگذاري، شیوه پوستربافي و… 
فنون  قالب  در  معنوي فرش  و  نهایتًا روح هنري  و  درآمده 

بافت جلوگر خواهد شد.
مطلب فوق نه به آن معناست که زحمات و تخصص اساتید 
و هنرمندان بافنده و رنگ و نقطه  کار فرش را نادیده بگیریم 
از  بر  بر رد نظرات برخي مبني  ارائه استداللي  بلکه منظور 
چرا  مي باشد.  فرش  در  کامپیوتر  توسط  هنر  روح  بین بردن 
که صرفًا در مرحله رنگ و نقطه و دیگر مراحلي که فقط 
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الزمه اي است براي رسیدن به جلوه و رخ اصلي فرش این 
ابزار نوین کاربرد خواهد داشت.

از  روزي  چه  چنان  که  نشود  فراموش  هرگز  مطلب  این 
اولیه نقشه فرش تا محصول نهایي در قلمرو و  طرح ریزي 
تصرف عملیاتی ابزار هوشمندي غیر از انسان متفکر در آید 
مي توان از ماشینیزم و ابتذال در هنر و صنعت فرش نام برده 

و خطر نابودي آن را احساس کرد .
دوستداران  نظران،  صاحب  تولیدکنندگان،  است  الزم  لذا 
مورد  در  کشور  دستباف  و  ماشینی  فرش  سنتي  حامیان  و 
طراحي فرش هم با استفاده از ابزارهاي نوین منطقی برخورد 
نموده و اجازه بدهند ترویج، آموزش و فراگیري آن در سطح 
و  تحصیلکرده  اقشار  بین  مخصوصًا  و  ایران  فرش  جامعه 
عالقمند، از طریق اساتید و هنرمندان متخصص و آشنا به 
سنت ها و تکنولوژي جدید و برتر این منسوج، به خوبی انجام 

پذیرد.
در همین ارتباط الزم مي دانم جهت آشنایي بیشتر به طور 
توسط  نقشه   تهیه   امکانات  و  قابلیت ها  از  برخی  اجمال 
عنوان  را  فرش  دستي  نقشه هاي  با  مقایسه  در  را  کامپیوتر 

نمایم.

1- قدرت آرشیو، نگهداري و ایجاد زمینه مطالعه و بررسي 
علمي، تاریخي و هنري طرح ها و سبک هاي مناطق مختلف 
فایل هاي  به  دستي  نقشه هاي  تبدیل  طریق  از  قالیبافي 

کامپیوتري.
دیده  آسیب  دستي  نقشه هاي  احیاء  و  مرمت  بازسازي،   -2

و فراموش شده.
اندازه  و  رنگ  طرح،  در  تغییرات  هرگونه  انجام  امکان   -3

نقشه.
4- ایجاد آلبوم و نمونه هایي از رنگ ها و اندازه هاي مختلف 
هر طرح به  عنوان پیش فرض بافت جهت بازاریابی و فروش.

5- چاپ و پرینت شطرنجي  شده خوانا و واضح نقشه ها.
6- انجام کدگذاري کامپیوتري بر روي رنگ ها و نقطه هاي 
نقشه جهت کاهش ضریب خطاي بافنده در تشخیص رنگ، 

نقشه خواني و بافت.
7- امکان تنظیم و شبیه سازی طرح براساس کیفیت بافت 

پشم، کرک یا ابریشم قبل از بافت در کامپیوتري.
دکورهای  در  شده  تهیه  طرح  دادن  تطبیق  و  جانمایی   -8

مناسب جهت جلب نظر خریداران  و سفارش دهندگان.
9- بر خالف طراحی به صورت دستی، قدرت سریع بازگشت 
و انجام اصالحات در حین کار در صورت بروز هرگونه اشتباه 

در رنگ، طرح و نقطه ها.
در  خصوصًا  طرح  باالي  قرینه سازي  و  تکرار  سرعت   -10

طرح هاي واگیره اي و تکراری.
افزارهای  نرم  از  بعضی  دسترس بودن  قابل  و  ارزان   -11

طراحی و چاپ نقشه.
طریق  از  شده  اجراء  طرح هاي  آسان  و  سریع  انتقال   -12
اینترنت به هر نقطه از کشور و جهان به منظور سهولت در 

دریافت و تحویل سفارش.
13- مشخص نمودن دقیق و صحیح تعداد گره، متراژ، وزن 

این  که  در یک طرح،  هررنگ  استفاده  به  مربوط  درصد  و 
پارامتر در تولید از لحاظ اقتصادي و تهیه مواد اولیه و به دلیل 
جلوگیري از اتالف وقت، ضایعات خامه مصرفي و احتمال دو 
رنگي در رنگ هاي اصلي زمینه بر اثر اتمام در حین بافت، 

داراي اهمیت فراوان مي باشد.
حرفه  اشتغال   ایجاد  در  باالیی  امکان  تصور  برخالف   -14
متخصص  کاربران  سایر  و  هنرمندان  برای  آور  سود  و  ای 

این رشته دارد.
و  آنالین  ای  مشاوره  و  طراحی  خدمات  ارائه  امکان   -15
به  طراح  هنرمند  و  کاربر  سوي  از  رنگ  و  طرح  در  سریع 

تولیدکنندگان و خریداران فرش.

در پایان به کلیه تولیدکنندگان، فارغ التحصیالن دانشگاهی، 
شاغلین و هنرمندان مولد و کارآفرین در زمینه های مختلف 
به  نظر  تا  گردد  می  پیشنهاد  دستباف  و  ماشینی  فرش 
حساسیت توجه سریع و بی دریغ در تامین نظرات مشتریان 
و  در طرح  انجام  قابل  و  منطقی  تنوع  هرگونه  ایجاد  برای 
قابلیت  با  همراه  تواند  می  که  شمار  رج  و  رنگبندی  نقشه، 
انعطاف پذیری باال در انجام اندازه، ابعاد و اشکال خاص مورد 
سفارش آنها نیز باشد، سهم بازار خدمات هنری و تخصصی 
خود را به جامعه فرش افزایش داده و برای گشودن دروازه 
به  دستیابی  و  توسعه  جهت  عالی  ای  انگیزه  با  توام  هایی 

گزارش بانک جهانی حاکی است

قزاقستان و تاجیکستان در باالترین و پایین ترین پله درآمد ساالنه 
آسیای مرکزی 

قزاقستان دارای باالترین و تاجیکستان دارای پایین ترین درآمد ساالنه در میان کشورهای آسیای مرکزی بنا بر 
مرکزی  آسیای  کشورهای  بین  در  جهانی،  بانک  ساالنه  گزارش  اساس  بر  هستند.  جهانی  بانک  ساالنه  گزارش 
اند. گزارش ساالنه رتبه بندی  قزاقستان در سال 2013 باالترین و تاجیکستان پایین ترین درآمد ساالنه را داشته 
کشورهای جهان براساس تولید ناخالص ملی در سال 2013 که توسط بانک توسعه جهانی منتشر می شود حاکی 
است قزاقستان با 9730 میلیون دالر باالترین و تاجیکستان با 860 میلیون دالر پایین ترین درآمد ساالنه را در بین 
کشورهای آسیای مرکزی داشته است. در این رتبه بندی ترکمنستان با درآمد 5550 میلیون دالر در ردیف 74 قرار 
دارد و جزء کشورهای متوسط جهان است. کشور ازبکستان با تولید ناخالص ملی 1650 میلیون دالر نیز در ردیف 

متوسط و قرقیزستان با تولید ناخالص ملی 990 میلیون دالر در ردیف کشورهای فقیر است.
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نوآوریهایی جدید و بدیع، در خصوص دستیابی به فن آوری 
های نرم افزاری و سخت افزاری موجود تالش نمایند. که 
امروز همان گونه هم که در مقدمه  امر در دنیای  این  این 
اخذ  و  اطالعات   امکانات،  از  بهره جویی  بدون  اشاره شد، 

آموزشهایی مناسب مقدور و قابل رقابت نخواهد بود.

بسیار واضح است که طرح و رنگ به عنوان مهمترین عنصر 
و  بیننده  نظر هر  توجه و  رفته و  به شمار  بصري در فرش 
خریدار را در بین هزاران کاالي مشابه به خود جلب نموده 
و اینگونه است که می تواند تاثیر متمایز بودن محصوالت 
و  داخلي  بازارهاي  میان  در  را  تولیدي  مختلف  شرکتهاي 

خارجي چشمگیر نماید.
آموختگان  دانش  رهایی  یا  بیکاری  از  شواهد  و  آمارها 
مرتبط  غیر  مشاغلی  و  حرفه  در  کشور  فرش  دانشگاههای 
با موضوعات اصیل و عظیم فرش کشور نشان می دهد که 
شاید توجه و تاکید بی دلیل و از روی عدم اطالع از شیوه 
کاری سایر رقبا در داخل کشور بوده است که جامعه سنت 
گرای طراحی، تولید، رنگرزی و تجارت این صنعت، چندان 
رغبتی در جذب و بکارگیری این متخصصین و تحصیلکرده 
ها نشان نداده و موجبات برخی تاخیر و عقب ماندگی را در 

مقایسه با سایر رقبایمان فراهم آورده است.

مجله نساجی کهن تنها همکار مطبوعاتی نمایشگاه های دموتکس در ایران 
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سمینار معرفی نمایشگاه های فرش و کفپوش دموتکس در 
تهران و کاشان برگزار شد 

تغییر زمان نمایشگاه دموتکس روسیه!
زمان برگزاری نمایشگاه دموتکس روسیه از تاریخ 27-25 سپتامبر 2013 به تاریخ 1 تا 3 آپریل 2014 تغییر یافت.

همچنین محل برگزاری این نمایشگاه نیز به مرکز طراحی Artplay مسکو انتقال پیدا کرد و دیگر در محل نمایشگاهی 
Crocus Expo برگزار نخواهد شد. مدیر رسانه ای نمایشگاه های دموتکس آلمان خانم کریستیان گروبه در گفتگوی 
اختصاصی با مجله کهن اظهار داشت: "این جابه جایی بنا بر تقاضای تعداد زیادی از شرکت کنندگان ما صورت گرفت 
و این به دلیل شرایط خاص بازار روسیه است. در واقع چرخه خرید، فروش و سفارش دهی در روسیه و همچنین فصل 
ساخت و ساز در این کشور که فصل تابستان است منجر می شود تا تمایل به برگزاری نمایشگاه ها در فصل بهار بسیار 
باال باشد. به همین دلیل غرفه گذاران و شرکت های عالقمند به بازار روسیه بیشتر به برگزاری این نمایشگاه در ماه 
آپریل تمایل دارند. این امر شرکت کنندگان را قادر می سازد تا خود را با چرخه سفارش و تحویل کاال در روسیه تطابق 
دهند و این بسیار موفقیت آمیز خواهد بود. همچنین غرفه گذاران در نمایشگاه دموتکس هانوفر نیز انگیزه حضور در 
بازار روسیه را خواهند داشت. به نظر ما این تغییر می تواند در رشد چشمگیر نمایشگاه دموتکس روسیه تاثیر بسزایی 

داشته باشد."
همانطور که می دانید نمایشگاه دموتکس روسیه طیف وسیعی از محصوالت مرتبط با صنعت فرش و کف پوش از جمله فرش دستباف، فرش ماشینی، پارکت، لمینیت، کفپوشهای 
ارتجاعی، ورزشی، سنگ، سرامیک و ... را در معرض نمایش و دید بازدیدکنندگان قرار می دهد. در واقع روسیه و کشورهای حوزه CIS یک بازار بسیار بزرگ مصرف و توزیع برای 
فرش است. به طوری که شرکت های تولید کننده فرش ماشینی بلژیکی و ترکیه ای اقدام به تاسیس دفاتر و انبارهای بزرگ فروش فرش ماشینی و دستباف در روسیه نموده اند. 
همچنین بازخوردها و اطالعات جمع آوری شده از دوره گذشته این نمایشگاه نشان می دهد این رویداد در حال حاضر مورد توجه بسیاری از انبوه سازان و شرکت های ساختمانی 

روسیه قرار گرفته است تا بتوانند از آن به عنوان رویدادی مهم برای تامین ملزومات ساختمانی و هتل و ... استفاده کنند.
محل برگزاری جدید نمایشگاه دموتکس مسکو دارای مزایای بسیار زیادی است. مرکز Artplay Design مسکو در واقع محل استقرار تعداد بسیار زیادی از شرکت های طراحی 

داخلی، دکوراسیون و استودیوهای طراحی و فروش انواع مبلمان است که می تواند محیطی بسیار جذاب را برای بازدیدکنندگان معماران و طراحان داخلی ایجاد می کند.
دوره قبلی این نمایشگاه پذیرای 145 شرکت و بیش از 4200 بازدید کننده بود.

 به اطالع می رساند مجله نساجی کهن تنها همکار مطبوعاتی تمامی نمایشگاه های دموتکس در ایران و خاورمیانه می باشد.

ایران همواره یکی از مهمترین کشورهای جهان در بخش تولید انواع دستبافته ها و فرش های ماشینی بوده است. به 
همین دلیل تولید کنندگان ایرانی همیشه یکی از مهمترین بازارهای هدف برای برگزار کنندگان نمایشگاه دموتکس 
محسوب می شوند و بر همین اساس هرساله شاهد برگزاری سمینارهای معرفی این نمایشگاه در ایران توسط نماینده 
نمایشگاه  دانید  می  که  همانطور  هستیم.  راهبران  فوژان  شرکت  یعنی  ایران  در  دموتکس  های  نمایشگاه  انحصاری 
فوژان  نیز شرکت  امسال  ماه  تیر  در  باشد.  می  ترکیه  و  روسیه، چین  آلمان،  در کشورهای  4 شعبه  دارای  دموتکس 
سمینارهایی را برای معرفی این نمایشگاه در شهرهای تهران و کاشان و با مشارکت مدیران شرکت های تولیدی و 
فعاالن این صنعت برگزار نمود. این سمینار با حضور مدیران شرکت فوژان راهبران و مدیران پروژه نمایشگاه های 
دموتکس برگزار گردید و  در آن عالوه بر ارائه توضیحات کامل در مورد این نمایشگاه ها و مشخصات آنها به سواالت 
و ابهامات حاضرین نیز پاسخ داده شد. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد رویدادهای دموتکس در سراسر جهان می 

توانید با شرکت فوژان راهبران تماس حاصل نمائید. 
info@fujan-rah.ir :تلفن: 88500885 و 88539539 - ایمیل
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فرش هاي تزئیني و فانتزي با پرز بسیار بلند که به تازگي وارد بازار شده اند، مي توانند به سادگي گرد و غبار را داخل خود 
جمع کنند. به همین خاطر اگر سابقه آسم و آلرژي دارید بهتر است این فرش ها را نخرید یا حداقل آنها را در اتاق خوابتان 
پهن نکنید. بد نیست براي اطمینان بیشتر از سر نخوردن فرش روي سنگ و سرامیک، قسمتي از آن را زیر پایه  هاي مبل یا 
کاناپه قرار دهید اما حواستان باشد که هیچ وقت پایه هاي تخت را روي فرش نگذارید چون تخت سنگین است و خیلي زود 
باعث از بین رفتن فرشتان مي شود. مي توانید با انتخاب قالیچه هایي کوچک براي اتاق خوابتان، از مشکل قرار گرفتن فرش 

زیر پایه هاي تخت، خالص شوید. 
هرچه میزان تراکم فرش هاي ماشیني بیشتر باشد، تعداد گره هاي آن بیشتر و در نتیجه فرش محکم تر است. گرد و خاک و 
آلودگي چنین فرش هایي درون تار و پود کمتر جمع مي شود و براي افراد مبتال به آلرژي که نمي توانند فرش دستباف بخرند، 

انتخاب بهتري هستند.
ارگونومي فرش

الیاف مصنوعي به کار رفته در فرش هاي ماشیني باعث خشک و خراشیده شدن پوست کف پا مي شوند. ضمن اینکه پوست 
حساس نوزادان نوپا و آنهایي که چهار دست و پا راه مي روند، در اثر تماس با الیاف مصنوعي این فرش ها، خشک و حتي 
ترک ترک مي شود. بهتر است در صورت امکان فرش دستباف بخرید و اگر هم نمي توانید، با دمپایي طبي روي فرش هاي 
ماشیني راه بروید تا پوست پایتان آسیب نبیند. در جاهایي از خانه که کودکتان رفت وآمد دارد، پارچه هاي نرم و نخي روي 

فرشتان بیندازید.
سالمت روان و فرش

اگر خانه تان کوچک است، بهتر است فرشي با رنگ روشن و طرح خلوت انتخاب کنید تا حجم بیشتري به فضاي داخلي 
منزلتان بدهید. استفاده از فرش هاي تیره و شلوغ، باعث گرفتگي فضا و ناآرامي محیط خانه مي شود.

فرش هایي با طیف رنگي آبي، سبز، صورتي و لیمویي مي توانند بهترین گزینه براي اتاق خواب شما باشند و هنگام خواب 
برایتان آرامش فراهم کنند.

آشپزخانه محل مناسبي براي فرش هاي لوکس و دستباف نیست، براي اینکه بعد از هر بار پاشیدن روغن یا ریختن غذا روي 
فرشتان عصبي نشوید، براي آشپزخانه تان قالیچه  هایي کوچک انتخاب کنید تا شست وشو و نظافت آنها راحت باشد.

براي خانه هاي جنوبي و خانه هایي که نورگیر کمي دارند هم باید از فرش هایي با رنگ روشن و طرح خلوت استفاده کرد تا 
انعکاس نور روشن فرش باعث بهتر شدن روحیه و جلوگیري از ابتالي شما به افسردگي در فضاي تاریک و دلگیر خانه شود.

نکاتی درباره ایمني و سالمتي فرش

به نظر میرسد بازار فرش حداقل تا 10 سال آینده بسیار پر رونق باشد 
و با توجه به پتانسیل های موجود، نسل جوان تازه وارد به این بخش و 
مدرن شدن تکنولوژی های تولید قطعًا آینده درخشانی خواهد داشت. 
دکوراسیون  مبلمان،  از  حتی  و  شده  اجین  ما  مردم  روحیات  با  فرش 
دالیل  از  یکی  البته  دارد.  بیشتری  اهمیت  ایرانی  های  خانه  در  و... 
پیشرفت صنعت فرش ماشینی همان رقابت شدید بین تولیدکنندگان 
است. صنعت فرش ماشینی به مانند یک مسابقه دو 100 متر است که 
شاید بین نفر اول و نفر دوم و سوم فقط چند صدم ثانیه اختالف وجود 
دارد و همین صدم ثانیه هاست که نفر اول را مشخص می کند. امروزه 
تکنولوژی و فناوری های تولید، مدیریت، دسترسی به منابع تامین مواد 
اولیه و... برای شرکت های خوب بافندگی فرش تقریبًا در یک سطح 
قرار دارد و این خالقیت و نوآوری و البته آینده نگری مدیران برتر این 
امروزه  از دیگری موفق تر می کند.  صنعت است که یک شرکت را 
شرکت ها باید به روز باشند. در بخش فروش و توزیع هم این رقابت 
وجود دارد. البته این رقابت ها باید رقابت سالم باشد و نه رقابتی که 
به بدنه این صنعت و صنف فرش ماشینی لطمه وارد کند. در بخش 
فروش هم اگر یک فروشگاه جنس خوب به مردم ارائه دهد و مشتری 
را راضی و وفادار نگه دارد می تواند مطمئن باشد که از دیگران جلوتر 
است. فروشنده یا مدیر فروشگاهی که خود را به علم روز مجهز کرده 
است و رفتار با مشتری را آموخته و با ادب و خوش برخورد است قطعًا 
نتیجه آنرا خواهد دید. در تولید فرش نیز امروز دیگر یک طرح جدید 
نمی تواند بیش از یک سال عمر کند اما در سال های دورتر یک طرح 

سال های سال بافته می شد و به فروش می رفت.

◄لیبل های غیر واقعی؟
قطعا یکی از خطراتی که امروزه بازار فرش ماشینی را تا حدی تهدید 
می کند اظهارات غیر واقعی برخی شرکت ها در لیبل های فرش و 
با  را  خود  تولیدی  فرش  ای  کارخانه  مثاًل  است.  تقلبی  های  مارک 
چندین نام مختلف وارد بازار می کند و یا بر روی فرشی که اصاًل 700 
الیاف مخلوط را با نام  شانه نیست لیبل 700 شانه می چسبانند و یا 
100 درصد اکرلیک معرفی می کنند و... معلوم هم نیست کدام نهاد 
یا سازمان باید جلوی این تخلفات آشکار را بگیرد. ما نسبت به مردم 
هم مسئول هستیم. این روزها دیگر فرش ماشینی حواله ای نیست که 
مردم مجبور به خرید آن باشند و اگر کمی به مردم آگاهی داده شود 

قطعًا چنین شرکت هایی بیش از چند سال دوام نخواهند آورد.

◄ رفتار با مشتری در یک فروشگاه فرش؟
اصواًل به طور ناخودآگاه همه مردم دنیا از اینکه مورد احترام و توجه 
قرار بگیرند حال خوبی پیدا می کنند و سریعتر می توانند ارتباط برقرار 
کنند. در وهله اول خریدار باید مورد احترام فروشنده باشد و در وهله 
دوم مشاوره صحیح به او داده شود و نباید صرفًا به فکر فروش جنس 

خود بود.
تشویق  مجدد  خرید  به  را  نفر   2 راضی  مشتری  هر  متوسط  طور  به 
می کند ولی یک مشتری ناراضی تا 5 نفر را از خرید آن کاال یا آن 
فروشگاه منصرف می کند یعنی اگر حتی مشتری جنسی را خریداری 
مغازه شما  از  ناراضی  اما  بخرد  را  که جنسی  است  این  از  بهتر  نکند 

بیرون برود.

صنعت فرش ماشینی یا
 دو صد متر !!
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معرفی کارکنان اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران

آقای حامد اکرمیّه
مسئول اموراداری اتحادیه

آقای ابوالفضل جعفرکمرئی 
اموربازرسی واحدهای صنفی
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مقدمه
ای  بالقوه  اهمیت  از  نظر مصرف کننده  نوآوری در جلب 
برخوردار می باشد. ولی متاسفانه صنعت فرش ما به خوبی 
به بهبود تکنولوژی و الگوهای اجتماعی پاسخ نداده است. 
و  ویژه  خصوصیات  دوام،  با  همراه  فرش،  باالی  کیفیت 
برای  ترین عوامل  برآورده کردن خواست مشتریان مهم 
تقویت جایگاه صنعت فرش و افزایش سهم خود در بازار 
نمی  پایدار  جامعه  در  ها  مد  بیشتر  درحالیکه  باشند.  می 
باشند،  اما برآورده کردن نیاز همه سلیقه ها بسیار حیاتی 
عنوان ضایعات شیمیایی  به  باشد. ضمنًا چون فرش  می 
به  جداگانه  طور  به  بایست  )می  شود  می  گرفته  نظر  در 
عنوان ضایعات شیمیایی دفع شود( بهبود دوام آن بسیار پر 
اهمیت می باشد. می توان با در نظر گرفتن طرح ها، رنگ 
ها و ساختارهای مختلف بافت گزینه های بی شماری را 
تولید فرش  اما  پیش روی مصرف کننده فرش قرار داد، 
با توجه به سلیقه تک تک افراد جامعه راه حلی است که 

خیلی در نظر گرفته نشده است. 
بعالوه یک دید منفی نسبت به فرش در مقابل با کفپوش 
و  فرش  دارد.  وجود  سالمت  بخش  نظر  از  سخت  های 
موکت محیط مناسبی برای رشد و تکثیر قارچ ها و آلرژی 
البته تالش هایی برای  زا ها در محیط فراهم می کنند. 
ارایه انتخاب های بهتر به مصرف کننده شده به طور مثال 
توجه به خاب فرش که یک فاکتور مهم و تاثیر گذار بر 
روی سالمت مصرف کننده می باشد و استفاده از فرش 

چشم اندازهای پیش روی فرش و موکت
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مهندس محمد رضا زارعی 
کارشناسی ارشد مهندسی نساجی دانشگاه امیر کبیر

صنعت فرش همواره با مشکالت بسیاری دست و پنجه نرم کرده است. از یک طرف با رکود چشمگیر در تقاضا و از 
طرف دیگر با فشار کاهش هزینه ها مواجه بوده است. مشکالت اقتصادی این فشار را تشدید نموده، بسیاری از تولید 
کنندگان به کاهش تعداد پرسنل پرداخته و یا روند تولید خود را به حالت تعلیق در آورده اند. اما این قابل ذکر می باشد 
که بسیاری از آنها بیشتر بر روی کاهش هزینه ها تمرکز کرده اند در حالی که به بهبود کیفیت و افزایش کارایی محصول 
توجه کمتری شده، عاملی که می تواند موجب افزایش تقاضا گردد. متاسفانه توجه به نوآوری در صنعت فرش در سال 

های اخیر کاهش پیدا کرده است و این از جمله دالیل اصلی کاهش سهم کفپوش های نسجی در بازار می باشند.  

کودکان  اتاق  برای  خصوصًا  ای  حلقه  خاب  دارای  های 
توصیه شده زیرا میزان گرد و غبار انباشته شده و رشد قارچ 
ها و سایر آلرژی زاها در این فرش ها کمتر می باشد. اما 
صنعت فرش می بایست به این دید منفی پایان دهد. آیا 
تالشی در این راستا گرفته و یا نقشه راهی در نظر گرفته 
شده است؟ تحقیق و بررسی بسیاری الزم است اما مسئله 

این است که آیا زمان کافی وجود دارد.

رویکرد ها
◄ بازیافت

بازیافت یک عامل مهم پیشرفت رویکرد به بازیافت فرش و 
موکت می باشد. 19 سال پیش پروژه RECAM به منظور 
بازیافت نایلون موجود در موکت های مستهلک شروع بکار 
به کاپروالکتام  نایلون 6  تبدیل   نمود و سرانجام موفقیت 
)Caprolactam(،که بمنظور تولید دوباره نایلون بکار 
در  سال  چندین  روش  این  شد.  حاصل  شود،  می  گرفته 
SHAW مورد استفاده قرار  آمریکا توسط شرکت معتبر 
آلمان  و  انگستان  جمله  از  دیگر  کشورهای  است.  گرفته 
بازیافت موکت را مورد توجه قرار داده اند. اگر چه در ابتدا 
به علت برخی موانع از جمله هزینه بر بودن و سختی تهیه 
مواد اولیه با رکود چشمگیری مواجه شدند ولی امروزه به 
طور خاص با پیشرفت های جدیدی که در سیستم های 
برش، خرد کردن و فرآیند های خشک و تر اتفاق افتاده 
است، بازدهی فرآیند بازیافت بسیار باال رفته است. به این 

و  فرش  خود  از  اولیه  مواد  دوباره  تهیه  و  بازیافت  ترتیب 
را  تولیدی  کارخانجات  ضایعات  و  مستهلک  های  موکت 
تمام  هزینه  کاهش  برای  گزینه  عنوان یک  به  توان  می 

شده در نظر گرفت.

◄کابرد نانوتکنولوژی
نانو  بکارگیری  پتانسیل  نو،  های  آوری  فن  نظر  نقطه  از 
با  باشد.  می  باال  بسیار  فرش  تولید  پروسه  در  تکنولوژی 
به فرش  توان  نانو شیمی می  آوردهای  از دست  استفاده 
هایی با خواص ضد لک بودن و مقاومت بسیار خوب در 
مقابل کثیفی ها دست یافت. با انجام نانو تکمیل بر روی 
فرش، الیاف شکل دهنده نخ و خود نخ به خوبی پوشش 
داده می شوند و دارای خصوصیاتی می شوند که بی شک 
نظر مشتریان بالقوه را بخود جلب می کنند. به طور مثال 
به سختی آلوده کننده ها می توانند در داخل فرش نفوذ 
کنند و در نتیجه به راحتی از روی فرش برداشته می شوند. 
یا می توان از پوشش های هوشمند نانو که خواص ضد 
چسبندگی دارند استفاده نمود. این پوشش ها از نفوذ آب 
و ذرات کثیفی به منسوج جلوگیری می کنند و ا ز طریق 
اثر آبگریزی سطح منسوج ضد آب شده و منسوج خشک 
باقی می ماند و در نهایت منسوج نسبت به لکه های ناشی 
از چای، قهوه، روغن و دیگر نوشیدنی ها آسیب ناپذیر می 
گردد. این محصوالت جدید نانوتکنولوژی را می توان به 
راحتی در آب حل نمود و بر سطح منسوج افشاند. ذرات 
محافظ سطح خارجی تک تک الیاف را احاطه می کنند و 
خاصیت ضد لک بودن به آن می دهند. این محصوالت 
را می توان برای پوشش پوشاک، چرم، پارچه های مورد 
نمود.  استفاده  نیز  منسوجات  سایر  و  اتومبیل  در  مصرف 
آنچه مهم می باشد این است که سطح منسوج در زمان 
افشاندن  این مواد محافظ عاری از هر گونه آلودگی باشد. 
مثاًل با استفاده از 10 میلی لیتر از یک نمونه از این مواد می 
توان یک متر مربع از سطح پارچه را پوشش داد، ولی این 
میزان برای فرش برابر با 10 میلی لیتر بر متر مربع برای 
هر میلیمتر از ارتفاع خاب ویا به عبارت دیگر برای یک متر 
مربع فرش با ارتفاع خاب 10 میلیمتر 100 میلی لیتر از این 
مواد مورد نیاز می باشد که استفاده از این مواد پوششی را 
مورد تامل قرار می دهد. آسیب نرساندن به ظاهر فرش، 
hydro- oleophobia قوی بودن، جلوگیری از  لکه 
شدن و کثیف شدن، قابلیت استفاده آسان، اقتصادی بودن 
با  سازگاری  و  نگهداری  و  شستن  به  نیاز  عدم  علت  به 
محیط زیست از جمله مزایای این محصوالت می باشند. 
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توان  می   SOL-GEL تکنولوژی  گیری  کار  به  با  بعالوه 
دوام فرش را باال برد. اما کاربرد نانو تکنولوژی در فرش بسیار 
محدود می باشد. اگر چه با بکارگیری این فناوری ها برخی از 
معایب فرش ها نسبت به کفپوش های سخت تبدیل به مزایا 

می شوند.
پوشش  باکتریال،  آنتی  های  پوشش  از  استفاده  دیگر  راه حل 
هایی که از لحاظ زیست محیطی بی ضرر می باشند و به آسانی 
و عمال قابل کاربرد بر روی هر نوع پارچه و منسوجی هستند، 
می باشد. مواد موجود در این پوشش ها پلیمرهایی دارای بار 
مثبت ایجاد می کنند که به طور شیمیایی به سطح مورد عمل 
 90 تا  که  کنند  می  ایجاد  باکتریال  آنتی  و سطح  چسبند  می 
روز ماندگاری دارد. این مواد به طور موثری ضد باکتری های 
عامل ایجاد بو، باکتری هایی که لکه ایجاد می کند و یا موجب 
تغیییر رنگ می شوند و همچنین قارچ ها )کپک ها( می باشند. 
با محلول کردن 8 انس از این مواد در یک گالن آب و اسپری 
کردن می توان 200 فوت مربع از سطح فرش را پوشش داد. 
از جمله مزایای این محصوالت نحوه اتصال منحصر بفرد آنها، 
زمان حفاظت نسبتًا طوالنی، سازگاری با محیط زیست و ایمن 
نانو  مانند  و سنگین  فلزی سمی  ذرات  نداشتن  به علت  بودن 
نقره، قابلیت استفاده بر روی سطوح متخلخل و غیر متخلخل 
می باشد. ارایه فرش هایی که دارای خصوصیات ضد باکتری، 
ضد لک، ضد بو و غیره می باشند در جلب نظر مصرف کننده و 

افزایش میزان تقاضا تاثیر گذار می باشد.
دستاورد  دیگر  آسان،  نگهداری  و  شستشو  های  روش  ارائه 
موکت،  کننده  تمیز  های   اسپری  باشد.  می  نو  های  فرآیند 
فرش، پارچه و الیاف که مقاوم ترین لکه ها و ذرات کثیفی را 
از موادی که با آب واکنش نمی دهند جدا می کند. حتی لکه 
های قدیمی تمیز می شوند. آن چه این تمیز کننده ها را خاص 
از تمیز کردن دوباره ظاهر  بعد  این است که لکه ها  می کند 
نمی شوند و سطح تمیز شده در واقع کثیفی ها و جرم ها را از 
خود دفع می کند تا از دوباره کثیف شدن جلوگیری بعمل آید 
و دلیلی برای آب کشی وجود ندارد. در پاسخ به این سوال که 
باید گفت بیشتر  چطور و چگونه این تمیز کننده کار می کند 
محلول های شستشو بر اساس شیمی کاتیونی عمل می کنند 
)Cationic Chemistry( به عبارت دیگر، آن ها حاوی 

عامل های تمیزکننده دارای بار مثبت می باشند.
اگرچه لکه ها توسط سایر تمیز کننده ها )با میزان موفقیت  تمیز 
کردن  عمل  از  پس  ولی  میشوند،  تمیز  نیز  مختلف(  شوندگی 
ها  پسماند  این  گذارند.  باقی می  مثبت  بار  دارای  پسماندهای 
شبیه یک مغناطیس عمل می کنند و کثیفی ها و لکه هایی 
بار منفی می باشند را به خود جذب می نمایند که  که دارای 
های  کننده  تمیز  شود.  می  سطح  شدن  کثیف  دوباره  موجب 
جدید با ترکیب surfactantهای آنیونی و غیر یونی همراه با 
روش خاص شیمی anti-soiling fluorocarbon قادرند 
تا الیاف را بخوبی تمیز نماید در حالی که یک الیه محافظ بر 

باقی می گذارد و پس ماندهای جاذب  الیاف  روی سطح 
کثیفی را که سایر تمیز کننده ها دارند را باقی نمی گذارد. 
این تمیز کننده نه تنها به وظیفه خود عمل می کنند بلکه 
فرش موکت پوشاک منسوجات داخل منزل و دیگر الیاف 
را کمک می کنند تا مدت زمان طوالنی تری تمیز بمانند.

◄ فرش های جادویی
در  کاربردی  خصوصیاتی  الکترونیک  با  فرش  ترکیب  با 
فرش ها بدست آمده است. این امر موجب شده کاربری 
در  تحقیق  گروه  یک  کند.  پیدا  افزایش  موکت  و  فرش 
نموده  ارایه  را  فرشی  نمونه  انگلستان  منچستر  دانشگاه 
بر روی  آیا کسی  بدهد که  تواند تشخیص  است که می 
فرش به زمین افتاده است و یا شخصی بر روی فرش راه 
الیاف نوری در الیه زیری یک نقشه فشارسنج  می رود. 
بر روی آن  ایجاد می کنند که هر وقت کسی  بعدی  دو 
قدم می گذارد تغییر شکل می دهد. سنسور ها در اطراف 
فرش یا موکت سیگنال ها را به یک کامپیوتر منتقل می 
کنند که وظیفه آنالیز الگوهای جای پا یا قدم ها را بر عهده 
دارد. زمانی که یک تغییر تشخیص داده شد مثل افتادن 
ناگهانی کسی و یا چیزی، صدای هشدار پخش خواهد شد. 
با مالحظه جای پا در طول زمان سیستم می تواند الگوی 
راه رفتن افراد را یاد بگیرد و مراقب تغییرات بسیار کوچک 
مثل کوچکترین تغییرات در الگوی راه رفتن افراد نیز باشد 
که برای پیش بینی و تشخیص مشکالت راه رفتن افراد 

سالمند کاربرد دارد.
اینگونه فرش و موکت ها همچنین جهت تشخیص ورود 
افراد خارجی به محل نیز کاربرد دارند. به طور کلی وزن 
داده  تشخیص  ها  آن  رفتن  راه  الگوی  کفش  نوع  افراد 
برای  سنسورها  سایر  کردن  اضافه  امکان  البته  شود.  می 
تشخیص مواد شیمیایی و یا آتش نیز وجود دارد. به طور 
خاص با توجه به بخش امنیت این کاربرد ها را می توان 
برای تشخیص حضور افراد بر روی فرش ها به کار گرفت. 
با استفاده از سنسور ها در فرش ها می توان متوجه شد که 
آیا شخصی در اتاق خاصی حضور دارد یا خیر. همچنین در 
حوضه مراقبت این فرش ها را می توان برای مراقبت از 
اینکه آیا کسی شب در تختش است و یا در حال راه رفتن 
می باشد نیز بکار گرفت. توان کاربرد فرش های هوشمند 
می  دسترس  در  به سختی  هنوز  اما  باشد.  می  پایان  بی 
الکترونیک می توان کاربری فرش  با بکارگیری  باشند و 
ها را گسترش داد و در نتیجه بازار فرش و موکت را بیش 

از پیش گسترش داد.

◄ در نظر گرفتن نیاز تک تک افراد جامعه
نیاز تک تک مشتری ها در صنعت  به  پاسخ گویی  روند 
فرش جایگاه خاصی ندارد. به توجه به تنوع زیاد رنگ ها 

طرح ها و ساختمان فرش، تنها یک بخش محدودی از نیاز 
مصرف کننده ها پوشش داده شده است. اخیرا یک سیستم 
تولید موکت بهبود داده شده است به طوری که الیه رویی 
و الیه زیری به طور جدا از هم تولید می شوند. با انتخاب 
الیه رویی )جنبه های ظاهری( و الیه زیری )خصوصیات 
مکانیکی( و متصل کردن به روش معکوس می توان حوزه 
این  داد.  قرار  پوشش  را تحت  ها  سلیقه  از  تری  گسترده 
گونه کفپوش ها دارای مزایای زیادی می باشند بطوریکه 
فرش  نخ های  کردن  متصل  روش جدید  علت  به  فرش 
کامال قابلیت بازیافت دارد و بازیافت به راحتی توسط روش 
بازیافت قابل اجرا می باشد. مزیت دیگر این  های جدید 
است که الیه رویی را می توان به راحتی تعویض نمود در 
حالی که الیه پشتی در جای خود باقی می ماند در نتیجه 
مواد اولیه کمتری مصرف می شود و روند تعویض بسیار 
ساده تر خواهد بود. و در نهایت از آنجاییکه الیه رویی و 
زیری به صورت جداگانه انتخاب می شوند یک الیه رویی 
را می توان با الیه های پشتی متفاوتی استفاده نمود در 
نتیجه می توان بر طبق نیاز مشتری انتخاب های متفاوتی 
را ارایه نمود از جمله الیه پشتی سخت برای اداره ها، نرم 

برای اتاق ها و عایق صدا در آپارتمان ها.

نتیجه
باالتر  استاندارد  یک  تا  فرش  بهبود  برای  هایی  فرصت 
برطرف  قابل  ها  از عیب  بسیاری  نتیجه  در  و  دارد  وجود 
با سایر کفپوش  کردن می باشند. بدین صورت در تقابل 
های رقیب صنعت فرش در جایگاه برتری قرار می گیرد. 
فرش های جدید با قابلیت های باال را می توان به عنوان 
نظر  در  سخت  های  کفپوش  برای  خوب  جایگزین  یک 
یک  فرش  صنعت  به  جدید  های  پیشرفت  این  گرفت. 

فرصت برای احیا و گسترش بازار خود خواهد بخشید.
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 جهت خدمت رساني هرچه بهتر به اعضاء محترم ،بدینوسیله به 
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اتحادیه فرش ماشینی و موکت قصد دارد جهت آشنایی همکاران و متصدیان واحدهای صنفی با قوانین کسب و کار، در چند فصل جداگانه به بیان موضوعاتی 
از قوانین نظام صنفی بپردازد.

موضوع فروش فوق العاده و فروش اقساطی 

ماده 1: فروش اقساطی عبارتست از واگذاری کاال یا خدمات به جای معلوم به خریدار به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای 
مزبوربه اقساط مساوی یاغیرمساوی درسررسیدهای معین دریافت گردد.

ماده 2: قیمت فروش اقساطی درسطح واحدهای تولیدی، عمده فروشی و خرده فروشی و خدماتی برابر با قیمت فروش 
نقدی در روز  )پرداخت نشده قیمت  باقیمانده  مبلغ  به  ماه نسبت  ازای هر  به  نیم درصد  و  بعالوه حداکثرتا یک  نقدی 

معامله(می باشد.
ماده 3: اعالم قیمت فروش نقدی و اقساطی بصورت قطعی برای کاالها و خدمات توسط فروشنده به خریدارالزامی است.

ماده 4: درفروش اقساطی تنظیم قرارداد بین خریدار و فروشنده مشتمل برمشخصات کامل کاال یا خدمات، مبلغ پرداخت 
نقدی، مبلغ فروش اقساطی و نحوه پرداخت آن، تعداد اقساط و نوع تضمین الزامی است.

ماده 5: درصورتیکه خریدار قبل از سر رسیدهای مقرر قصد واریز تمام یا قسمتی از بدهی خود را بنماید، فروشنده 
مکلف است پس از کسر ما به التفاوت قیمت نقدی و اقساطی متناسب با میزان بدهی خریدار کسورات الزم را لحاظ نماید.

ماده 6: فروشنده می تواند بمنظور حصول اطمینان از بازپرداخت بهای کاالی فروخته شده با ارائه رسید معتبر از خریدار 
تضمین کافی حداکثر به میزان کل اقساط اخذ نماید.

ماده 7: فروش فوق العاده به عرضه کاال جهت فروش به قیمت حداقل پانزده درصد پایین تر از قیمت متعارف و تعادلی 
بازار، که در مدت معین تحت شرایط و ضوابط این آیین نامه انجام میگیرد اطالق می شود.

ماده 8: تعداد دفعات برگزاری فروش فوق العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت حداکثر به مدت 
یک ماه می باشد.

ماده 9: واحدهای صنفی متقاضی فروش فوق العاده مکلفند کلیه کاالهای موجود در واحد خود را تحت ضوابط این آیین 
نامه بفروش رسانند.

ماده 10: هر واحد صنفی قبل از فروش فوق العاده مکلف است مدارک زیر را همراه درخواست با ذکر تاریخ پیشنهادی 
برای فروش فوق العاده کاال،جهت اخذ مجوز به اتحادیه مربوطه تسلیم نماید.

الف. فهرست کلیه کاالهای مورد عرضه در واحدصنفی. 
ب. فاکتور خرید یا مدارکی دال بر قیمت های تمام شده .

ج. فهرست قیمت های رسمی یا متعارف در حال فروش عادی.
د. تعیین درصد تخفیف نسبت به قیمت فروش کاال درمورد فروش فوق العاده کاال

ه. لیست قیمت کاال پس از کسر تخفیف.
ماده 11: واحدهای صنفی موظفند پس از اخذ مجوز انجام فروش فوق العاده ضمن الصاق آن در محل کسب، تابلویی شامل 
نرخ اولیه، میزان تخفیف و مدت فروش فوق العاده و قیمت کاال پس از کسر تخفیف را در مدخل مغازه خود به طوری که 

در معرض دید همگان باشد نصب نمایند.
ماده 12: اتحادیه ها و مجامع امور صنفی صادرکننده مجوز فروش فوق العاده مکلفند بمنظور برخورداری واحدهای صنفی 
برگزارکننده فروش فوق العاده از تخفیفهای مالیاتی، یک نسخه از مجوز صادره را به حوزه مالیاتی مربوطه ارسال نمایند.

ماده 13: واحدهای صنفی مجازنمی باشند برای جلب مشتری درباره کاالهای مورد عرضه در فروش فوق العاده برخالف 
واقع تبلیغ نمایند. تبلیغ خالف واقع عالوه بر تعقیب قانونی موجب جلوگیری ازفروش فوق العاده خواهدشد.

ماده 14: در صورتی که واحد صنفی بدون دریافت مجوز و یا عدم رعایت مقررات این آیین نامه اقدام به فروش فوق 
العاده نماید مرتکب تخلف صنفی می گردد.

ماده 15: واحد صنفی برگزارکننده فروش فوق العاده، مکلف به صدور و تسلیم فاکتورفروش یا فیش صندوق، به مشتری 
می باشد.

ماده 16: واحدهای فاقد پروانه کسب مجاز به فروش فوق العاده نمی باشند. در صورت انجام، اتحادیه های صنفی ذیربط 
موظفند طبق ماده 27 ق ن ص اینگونه واحدها را تعطیل نمایند.

ماده 17: اتحادیه ها و یا مجامع امور صنفی جهت انجام خدمات به واحدهای صنفی که اقدام به فروش فوق العاده می 
نمایند مجازند مبلغی را براساس آیین نامه ق ن ص دریافت نمایند.
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قانون های مالیاتی
در بحث گذشته از مالیات برحقوق و تکالیفی که پرداخت کنندگان حقوق )کارفرما( در ارتباط با تسلیم لیست حقوق 
پرداختی دارند موارد قانونی مربوط یادآوری گردید.الزم به توضیح است که همه ساله میزان سقف درآمد مالیاتی 
ازجمله درآمد حقوق بگیران که از پرداخت مالیات معاف می باشند تغییر می نماید که برای سال 1392 این معافیت 

ساالنه نودو نه میلیون و ششصد هزار ریال و ماهانه هشت میلیون و سیصد هزار ریال می باشد.
توضیح: بهتراست برای تسلیم لیست حقوق کارمند و یا کارگرخود با اداره امور مالیاتی هماهنگی الزم را با مسئولین 
پرونده مالیاتی خود انجام و فرم مربوطه و چگونگی تسلیم بصورت ماهانه و یا غیر از آن را دریافت و اطالعات الزم 

را ازآنان کسب و انجام دهید تا در این تکلیف قانونی دچارمشکل نشوید.
واحدهای مالیاتی برای عدم انجام تکالیف مالیات بر حقوق توسط اشخاص کارفرما برگ مطالبه مالیات بر حقوق و یا جرایم متعلقه عدم 
تسلیم لیست صادر و ابالغ می نمایند که توصیه می شود جهت قبول و یا اعتراض به آن )مهلت اعتراض 30 روز پس ازابالغ برگ مطالبه 
است.( قبل از انقضاء مهلت اعتراض با مراجعه حضوری به مسئول مربوطه ازچگونگی رسیدگی مانند تعداد حقوق بگیر، مدت محاسبه و 
سایر موارد که در برگ مطالبه منعکس می باشد، بصورت جزئی اطالع الزم را دریافت و سپس چنانچه مغایرتی با واقعیت دارد اعتراض 

کتبی خود را در برگ فرم اعتراض که از واحد مالیاتی اقدام کننده دریافت می نمایید نوشته، ارائه و رسید دریافت نمایید.
بدیهی است چنانچه در مغایرت واقعیت با آنچه که مورد گزارش رسیدگی قرار گرفته دارای مستنداتی همچون لیست بیمه و یا مدارک 

دیگری می باشید کپی آن را منضم به برگ اعتراض خود تسلیم نمایید.

انواع اظهارنامه 
مالیات بردرآمد  ابتدائا تکالیف قانونی برعهده مودیان  این قانون  به این مورد اشاره نمود که در  مالیاتها می توان  ازمزیتهای قانون 

گذاشته شده که برای این تکالیف قانونگذارمهلت هایی رامعین داشته است.
بدیهی است پس ازسپری شدن این مهلت ها و تکالیفی که مودیان مالیاتی دارند، اعم از انجام یا عدم انجام جهت رسیدگی، تکالیف 

مامورین مالیاتی آغاز می شود که قانونگذار برای آنان نیز مهلت هایی رامعین داشته است.

دربخش مالیات بر درآمد که انواع آن در بحث گذشته اشاره رفت صاحبان درآمد مکلفند بمنظور انجام تکالیف قانونی فرم مخصوص بنام 
)اظهارنامه مالیاتی( را تکمیل و همراه با کپی مستندات درآمد جهت پرداخت مالیات بر درآمد اظهاری و رسیدگی الزم در مهلت هایی که 

قانون معین داشته است به اداره امورمالیاتی محل تحصیل درآمد تسلیم نمایند.
بحث لیست حقوق را قبالً مطرح نمودیم که در واقع نوعی اظهارنامه محسوب می گردد که چنانچه در موقع قانونی تسلیم شده باشد 

واحدهای مالیاتی مکلفند قانوناً حداکثر ظرف یکسال مورد رسیدگی قراردهند و قبول و یاعدم قبول آن را به کارفرما اعالم دارند.
به این صنف مربوط می شود اظهارنامه مالیات بردرآمد مشاغل، اظهارنامه مالیات بر  از انواع اظهارنامه های مالیاتی که بنوعی معموالً 
درآمد حق واگذاری، اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاری خواهد بود که به تشریح موضوع هر کدام و مهلت هایی که قانون برای تسلیم 

اظهارنامه تعیین داشته است خواهم پرداخت.
1.هر شخص حقیقی که درآمدی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر در ایران تحصیل کند پس از کسرمعافیت های مقرر در 

قانون،مشمول مالیات بردرآمد مشاغل می باشد.)ماده 93 ق م(
ماده 94 قانون مالیاتها، درآمد مشمول مالیات مشاغل را، کل فروش کاال و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که در سایر فصلهای 

درآمدی وجود ندارد پس از کسر هزینه ها و استهالکات مربوط که در قانون قابل قبول بوده مشمول مالیات مشاغل شناخته است.
در ماده 95 همین قانون مقرر داشته که صاحبان مشاغل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود 

نگهداری نمایند.
مانند دفاتر قانونی، فاکتورهای خرید و فروش و خدمات معتبر و رسمی، فاکتور خرید دارائی برای محل کسب و اسناد هزینه های انجام 

شده در یکسال فعالیت.
توضیح:مطابق قانون نظام صنفی که واحدهای کسبی دراجرای این قانون پروانه کسبی اخذ می نمایند، درمراودات و معامالت صنفی 

مکلفند در خریدهای خود فاکتور معتبر از خریدار اخذ و در فروش این کاال برای خریدار فاکتور معتبر صادرنمایند.
پس اظهارنداشتن فاکتور خرید و فروش قانوناً قابل پذیرش نبوده و تبعاتی را نیز دارد.

فاکتورمعتبر، فاکتوری است که سربرگ دارد و مشخصات واحد کسبی بر روی آن بطور کامل چاپ و دارای شماره مسلسل برای هر سال 
و شامل نام و مشخصات خریدار، نوع کاال، واحدکاال، مشخصات کامل کاال، مبلغ، تخفیف و به امضاءخریدار و فروشنده رسیده باشد و 

فاقد خط خوردگی و یا مخدوش باشد.
لذا فاکتورهای چاپی که در بازار عرضه می گردد و فاقد این مشخصات بوده فاکتور معتبر و رسمی محسوب نمی گردد و بویژه از نظر 

اداره مالیات مردود خواهد بود.

ادامه دارد....
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 خانم بهاری- تهران- خانه دار
چند سالی است که به همراه خانواده خود از نمایشگاه فرش ماشینی و موکت تهران که در مهرماه در تهران برگزار می شود بازدید می کنیم. 

آیا امسال هم تاریخ برگزاری نمایشگاه مهرماه خواهد بود. لطفًا تاریخ دقیق نمایشگاه را اعالم نمائید؟
پاسخ جهان فرش: امسال پنجمین دوره نمایشگاه فرش ماشینی و کف پوش در شهریورماه در تاریخ )15-12 شهریورماه( برگزار می شود. 
امسال نمایشگاه روزهای سه شنبه تا جمعه برگزار خواهند شد که 2 روز تعطیل در آن به خانواده ها این امکان را می هد که به طور جمعی و با 
خیالی آسوده از این نمایشگاه زیبا دیدن کنند. الزم به ذکر است که ساعت خاتمه نمایشگاه هر روز ساعت 4 خواهد بود. بنابراین سعی نمائید به موقع 
خود را به نمایشگاه برسانید. شما می توانید کلکسیونی از برترین برندهای فرش ماشینی ایران و زیباترین و به روز ترین طرح و نقشه ها را در این 
نمایشگاه از نزدیک ببینید و احتمااًل از تخفیف های ویژه نمایشگاهی و ... هم بهره مند شوید. توصیه می شود قبل از ورود به سالن ها و به محض 
وارد شدن به فضای نمایشگاهی حتمًا برگه راهنمای سالن ها و نام شرکت ها که به طور رایگان از باجه های اطالع رسانی توزیع می شود را تهیه 

کنید تا برای بازدید از همه سالن ها سردرگم نشوید.

خانم کریم پور- اصفهان- کارمند
با سالم. آیا فرش های ماشینی کاشان برای خرید مناسب هستند؟ من قباًل فقط فرش های ماشینی یزد و مشهد را خریداری کرده ام، ولی 

وقتی به بازار مراجعه کردم بسیاری از شرکت ها فرش های کاشان را می فروشند. آیا کیفیت این فرش ها هم خوب است؟
پاسخ جهان فرش: همان طور که اشاره کردید شهرهای مشهد و یزد دارای برندهای نام آشنا و بسیار قدیمی و خوشنامی در صنعت فرش 
ماشینی هستند که محصوالت بسیار با کیفیتی تولید می کنند.  شهر کاشان نیز در دهه اخیر پیشرفت های بسیار زیادی را در زمینه تولید فرش 
ماشینی داشته است و در حال حاضر این شهر قطب تولید و فرش ماشینی ایران است و برندهای بسیار خوبی در این شهر وجود دارند که فرش های 
بسیار باکیفیت و مشابه رقبای دیگر خود ارائه می دهند. امروز با پیشرفت صنعت فرش ماشینی کیفیت ها بسیار به هم نزدیک شده است و قطعًا 
می توان گفت برندهای خوب کاشان هم قابل اطمینان هستند. بهتر است برای خرید فرش بیشتر به مشخصات فنی فرش و البته نشان استاندارد 

دقت کنید نه به نام شهر تولید فرش!
اگر فرشی دارای نشان استاندارد باشد قطعًا باکیفیت مطلوب و مواد اولیه استاندارد تولید شده و اظهارت درج شده در لیبل فرش مورد تائید اداره 

استاندارد است. بنابراین حتمًا فرش های استاندارد را از واحدهای صنفی دارای جواز کسب و اعضای اتحادیه تهیه کنید.

آقای زمانی- تهران- آزاد
چرا در نمایشگاه فرش ماشینی تهران، برندهای مثل فرش مشهد یا پاتریس که از برندهای خوب فرش ایران هستند حضور ندارند؟ آیا امسال 
هم مثل سال پیش این شرکت ها در نمایشگاه شرکت نمی کنند؟ چگونه می توانیم آخرین طرح ها و محصوالت این شرکت ها را پیدا کنیم؟ 

لطفًا راهنمایی کنید؟
پاسخ جهان فرش: قطعًا بخش عمده ای از این مطلب به تصمیمات و سیاست گذاری های داخلی شرکت ها بر می گردد. اما آنچه مسلم است 
اینکه شرکت های مطرح با عدم حضور خود در این نمایشگاه شاید بخشی از نیاز بازار و یا خواسته های مشتریان را از دست بدهند. البته شرکت 
های مطرح فرش ماشینی قطعًا سیاست های بلند مدت و برنامه ریزی های فروش بسیار دقیقی دارند و در بسیاری از موارد از فروش محصوالت 
خود اطمینان کامل دارند و شاید نیازی به مطرح کردن نام خود در بازار نداشته باشند. به هر حال امسال هم به نظر نمی رسد برندهای مورد نظر 
شما در نمایشگاه فرش تهران حاضر شوند. اما آنچه مسلم است حضور برندهای خوب در نمایشگاهی مانند نمایشگاه فرش تهران که یک نمایشگاه 
هویت ساز برای صنعت فرش ماشینی ایران است می تواند به هر چه قدرتمند تر شدن آن کمک کند تا بتوانیم سال به سال شاهد رشد بیشتر این 

رویداد و بین المللی تر شدن آن باشیم.
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در این بخش شما خریدار گرامی می توانید سواالت و مشکالت خود را با در میان بگذارید تا در  هر شماره از مجله به 
سواالت شما پاسخ داده شود. مسلماً سواالت مطرح شده در این بخش می تواند ابهامات مشترک بسیاری از مصرف 
کنندگان نهایی فرش ماشینی و موکت باشد. شما می توانید با ما از طریق سامانه پیام کوتاه 30009900097724 و یا 

ایمیل info@kohanjournal.com و یا شماره 77245780-021 در تماس باشید.

آقای فرشچیان- تهران- بازنشسته
در صورت امکان لطفًا میزان صادرات و واردات فرش ماشینی و موکت ایران را در مقایسه با کشور ترکیه ذکر کنید؟ 

پاسخ جهان فرش: در 12 ماهه سال 1391، میزان صادرات کشور در بخش صنعت نساجی 750 میلیون دالر بوده است که نسبت به سال 1390 
حدود 24 درصد رشد نشان می دهد. همچنین صادرات صنایع نساجی با احتساب فرش دستباف رنگ و ماشین آالت نساجی به رقم یک میلیارد و 
دویست و دو میلیون دالر رسید که نسبت به سال گذشته 11 درصد کاهش نشان می دهد. در این میان میزان واردات انواع فرش ماشینی و موکت 
کشور تنها 7 میلیارد دالر بوده است. مهمترین کشورهای واردکننده فرش ماشینی و موکت به ایران عبارتند از: ترکیه، بلژیک، امارات، چین و آلمان.
بیشترین میزان واردات نساجی مربوط به انواع الیاف می شود که سهمی 512 میلیون دالری دارد. در بخش صادرات در سال 1391 حدود 400 
افغانستان،  از  عبارتند  ترتیب  به  ایران  بازارهای صادارت  است که مهمترین  ایران صادر شده  از  و موکت  ماشینی  انواع فرش  انواع  میلیون دالر 
پاکستان، امارات، ترکمنستان، عراق بوده است. الزم به ذکر است که صادرات فرش ماشینی و موکت در بین صادرات نساجی بیشترین میزان را به 
خود اختصاص می دهد. نکته جالب توجه اینکه میزان واردات نساجی در سال 1391 نسبت به سال 90 حدود 60 درصد کاهش داشته است که به 
طور مستقیم به افزایش نرخ دالر و کاهش رغبت واردکنندگان بر می گردد. در مقابل علی رغم مشکالت عدیده بر سر راه صادرات فرش ماشینی 

و مشکالت کوچک و بزرگ صادرات فرش ماشینی در سال 1391 حدود 22 درصد رشد نشان می دهد.
الزم به ذکر است صادرات فرش ماشینی ترکیه در سال 2012 از مرز 2 میلیارد دالر گذشت و طبق آمارهای اعالم شده توسط انجمن صادرکنندگان 

استانبول میزان صادرات ترکیه در بخش فرش ماشینی تا سال 2023 از مرز 5 میلیارد دالر خواهد گذشت.
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هشتمین نمایشگاه ماشین آالت نساجی
 تاشکند- ازبکستان 

«CAITME»

20 الی 22 شهریور 1392
UzExpoCentre :مکان

فضای نمایشگاهی:5300 مترمربع
تعداد بازدیدکنندگان: 5432

تعداد غرفه گذاران: 225
ریسی،  نخ  و  پنبه  تولید  آالت  ماشین  گذاران:  غرفه  پروفایل 
ماشین آالت تابندگی و پیچش، ماشین آالت بافندگی، جوراب 
بافی، ماشین آالت چاپ و رنگرزی و تکمیل، ماشین آالت تولید 
پوشاک، دستگاه های آزمایشگاهی و سیستم کنترل کیفیت، نرم 
افزارهای CAD/CAM و CIM و سایر خدمات نساجی و ...

www.ite-uzbekistan.uz /vis/caitme

دهمین نمایشگاه  نساجی
 تاشکند- ازبکستان 

«Textile»

20 الی 22 شهریور 1392
UzExpoCentre :مکان

فضای نمایشگاهی:5300 مترمربع
تعداد بازدیدکنندگان: 5432

تعداد غرفه گذاران: 225 از 24 کشور
مصنوعی،  و  طبیعی  الیاف  و  نخ  انواع  گذاران:  غرفه  پروفایل 
انواع پارچه کشباف، منسوجات خانگی و دکوراسیون،  پارچه و 
منسوجات فنی و بی بافت ها، مواد اولیه و قطعات نساجی، مواد 
شیمیایی و رنگرزی، لباس های مردانه، زنانه و بچه گانه، لباس 

های ورزشی، چرم و ...

www.ite-uzbekistan.uz/vis/textileexpo

پنجاهمین نمایشگاه کیف و کفش
 استانبول- ترکیه 

«AYSAF»

27 الی 30 شهریور 1392
CNR Expo  :مکان

فضای نمایشگاهی:15000 مترمربع
تعداد بازدیدکنندگان: 20000

تعداد غرفه گذاران: 350 از 20 کشور
جمله  از  کفش  اجزای  تولیدکنندگان  گذاران:  غرفه  پروفایل 
پارچه، کفی، پاشنه، قالب و ...، تامین کنندگان و تولیدکنندگان 
مواد شیمیایی، مواد چرمی، مواد خام کفش، تولیدکنندگان چرم 
مصنوعی PU، PVC، TR، تولیدکنندگان ماشین آالت تولید 

چرم و کفش

www.cnraysaf.com

مهمترین نمایشگاهی نساجی و فرش 

نمایشگاه منسوجات خانگی
شانگهای- چین

«Intertextile Shanghai Home Textiles»

5 الی 7 شهریور 1392
Shanghai New International Expo Centre :مکان

فضای نمایشگاهی:138000 مترمربع
تعداد بازدیدکنندگان: 39035

تعداد غرفه گذاران: 1331 از 29 کشور
پروفایل غرفه گذاران: پرده، مالفه تخت و پتو، مبلمان و اثاثه 
یا لوازم داخلی، منسوجات آشپزخانه، لوازم حمام و دستشویی، 
ها،  طرح  انواع  خورشیدی،  محافظ  مواد  دیواری،  کاغذ  فرش، 

تکنولوژی های جدید، مواد اولیه و ورودی های نساجی

www.intertextilehome.com

نمایشگاه پوشاک و نساجی
سائو پائولو- برزیل

«Garments & Textiles»

17 الی 19 شهریور 1392
Imigrantes Exhibition Center :مکان

فضای نمایشگاهی: ـــ
تعداد بازدیدکندگان: 5402

تعداد غرفه گذاران: 406
پروفایل غرفه گذاران: انواع کیف، لباس کودک، انواع پوشاک، 
چرمی،  محصوالت  روسری،  و  شال  پارچه،  انواع  کفش،  انواع 

لباس های ورزشی و شنا، جوراب و ...

www.globalsources.com

چهارمین نمایشگاه منسوجات فنی و بی بافت ها
 بمبئی- هندوستان 
«Techtextil India»

11 الی 13 مهر 1392
Bombay Exhibition centre :مکان

فضای نمایشگاهی:5312 متر
تعداد بازدیدکنندگان: 3814

تعداد غرفه گذاران: 130
پروفایل غرفه گذاران: ماشین آالت و تکنولوژی های نساجی، 
انواع الیاف و نخ، انواع پارچه، پارچه های کشباف، بی بافت ها، 

کامپوزیت ها، و ...

www.techtextil-india.co.in

پانزدهمین نمایشگاه منسوجات خانگی و کفپوشها
مسکو- روسیه
«Heimtextil»

3 الی 5 مهر 1392
Crocus Expo IEC, Pavilion 1 :مکان

فضای نمایشگاهی: 15870 مترمربع
تعداد بازدیدکنندگان: 14652

تعداد غرفه گذاران: 284 از 20 کشور
پروفایل غرفه گذاران: پنجره، پرده، انواع سیستم های حفاظتی 
سایر  و  حوله  چرم،  و  مبلمان  پارچه  نور،  و  آفتاب  برابر  در 
منسوجات مربوط به حمام، پتو، انواع منسوجات آشپزخانه، کاغذ 
انواع پارچه های کتانی  انواف فرش و کف پوش ها،  دیواری، 

و غیر کتانی و .....

www.heimtextil.messefrankfurt.ru

نمایشگاه ماشین آالت نساجی و نگهداری منسوجات
مسکو- روسیه
«Texcare»

16 الی 17 مهر 1392
"IEC "Expocentre  :مکان

پاک  شوییها،  )خشک  فروشی  خرده  بازدیدکنندگان:  پروفایل 
و  شوینده  )مواد  کنندگان  توزیع  فروشان،  عمده  ها(،  کننده 
خدمات  تحویل  بهداشتی(،  محصوالت  ای،  حرفه  تجهیزات 
)مواد شیمیایی، لوازم جانبی(، پاک کننده فرش و اثاثه یا لوازم 
های  شرکت  غیره(،  و  ها،  رستوران  ها،  هتل  صنعت  داخلی، 
صنعتی )برق، نفت و گاز، حمل و نقل، مواد غذایی، متالورژی 
و بخش های معدن، صنعت خودرو(،  بیمارستان ها، خانه های 
سالمندان، ویال، مراکز کسب و کار، ورزشی و مرکز تناسب اندام

www.texcare.messefrankfurt.ru

پنجمین نمایشگاه فرش ماشینی و موکت 
تهران- ایران
«FMCEX»

12 الی 15 شهریور 1392
مکان:  نمایشگاه بین المللی تهران
فضای نمایشگاهی:12000 مترمربع

تعداد غرفه گذاران: 138 از 12 کشور
پروفایل غرفه گذاران: تولیدکنندگان انواع فرش، موکت و کف 

پوش ها، پارکت، لمینیت و صنایع وابسته.

www.eurasianavid.com
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Business to Business
B2B

تجارت فروشنده با فروشنده

B2B اولین خرید و فروش معامالت الکترونیکی است و 
هنوز هم طبق آخرین آمار بیشترین عایدی را کسب می 
را  خود  مشتریان  مجبورند  تنها  نه  تجار   B2B در  کند. 
بشناسند، بلکه باید واسطه ها را نیز شناسایی کنند. در این 
مدل همه شرکاء و خدمات مرتبط با تجارت بین المللی 
دریایی  فرستندگان  خریداران،  کنندگان،  تأمین  قبیل:  از 
کاال، لجستیک )پشتیبانی(، سرویس های بازرسی، اخبار 
بازاریابی و کاربریهای نرم افزار را که موجب سهولت در 
امور تولید، خرید و فروش می گردند در یک محل گرد 

هم می آورند.
خرید  بخواهیم  که  گردد  می  استفاده  جایی  در   B2B
انجام  الکترونیکی  تجارت  کمک  به  را  عمده  فروش  و 
نماییم. چرا  از حیطه خرده فروشان عمل  دهیم و خارج 
همراه  بسیار  خطرات  با  اینترنت  در  فروشی  خرده  که 
از روی  را  تا همه چیز  ندارند  است زیرا مشتریان تمایل 
اینترنت خریداری کنند و فقط روی برخی از اجناس دست 
ندارد.  اهمیت چندانی  برایشان  موارد  و سایر  گذارند  می 
بود  بزرگی  های  اولین شرکت  از  یکی   Cisco شرکت 
که در جوالی 1996 سایت تجارت الکترونیکی خود را راه 
اندازی کرد و بعد از آن تالش جدی، بقیه شرکت ها برای 
چنین امری آغاز شد. یک ماه بعد شرکت های کامپیوتری 
عظیمی نظیر Microsoft و IBM نرم افزارهای تجاری 
خود را که امکان انجام فروش از طریق اینترنت را فراهم 

انواع تجارت الکترونیک
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می کرد به بازار عرضه نمودند.
Forrester Research که به تجزیه و تحلیل فعل 
 1999 در  است  مشغول  فناوری  بخش  در  انفعاالت  و 
در  تا سال 2004   B2B مبادالت  زد که حجم  تخمین 
ایاالت متحده به یک تریلیون دالر و در سال بعد از آن به 
2/7 تریلیون دالر برسد. دولت استرالیا با همکاری شرکت 
معتبر ITOL قصد دارد در یک برنامه 5 ساله مبلغ 6/6 
الکترونیک  تجارت  های  ساخت  زیر  برای  دالر  میلیون 
شد.  خواهد    B2B برنامه  مبلغ صرف  این  کند.  هزینه 
به صورت طبیعی در B2B فروش مستقیم، منبع اصلی 
فروشنده  که یک  وقتی  مانند  آید،  می  به حساب  درآمد 
می  مستقیمًا  دیگر  فروشنده  یک  به  را  خود  محصول 
فروشد. با این وجود وب می تواند روی فروش مستقیم 

تأثیر بگذارد و این قاعده را بر هم بزند.
تداوم  سمت  به  که  جهانی  اقتصاد  جدید  نظام  این  در 
ارتباطات الکترونیکی در حال پیش روی است مشکالتی 
نیز وجود دارد. از جمله اینکه رو در رو نبودن مشتری و 
فروشنده باعث می شود تا معامله بهتر صورت گیرد. این 
به  تلفن  به  باید  بیشتر  برای دریافت اطالعات  مشتریان 
اینکه  برای  تضمینی  هیچ  اما  شوند،  وصل  اصلی  مرکز 

کسی آن سوی خط باشد وجود ندارد.
 

Business to Consumer
B2C

تجارت فروشنده با مصرف کننده
 B2C بیشترین سهم در انجام تجارت الکترونیکی از نوع
با  تجارت  نوع  این  دهد.  می  تشکیل  فروشی  خرده  را 
به  اکنون  و  کرد  پیدا  افزایش  سرعت  به  وب  گسترش 
راحتی می توان انواع و اقسام کاالها از شیرینی گرفته تا 
اتومبیل و نرم افزارهای کامپیوتری را از طریق اینترنت 
خریداری کرد. B2C از حدود 5 سال پیش با راه اندازی 
سایت هایی چون amazon و CDNOW آغاز شد. 

Jeff Bezor مؤسس شرکت amazon، سایت خود 
اندازی  راه  اینترنت  از طریق  برای فروش کتاب  را فقط 
تحول  یک  برای  بود  ای  مقدمه  ساده  ایده  این  و  کرد 

جهانی.
معامله،  طرف  یک  در   B2C الکترونیکی  تجارت  در 
دیگر،  طرف  در  و  محصول  )فروشنده(  کننده  تولید 
خریدار )مصرف کننده نهایی( قرار دارد. موفقیت در این 
ارائه می  به تجربیاتی است که به مشتری  مدل وابسته 
در  که  گردد  ارائه  هایی  به مشتری سرویس  باید  گردد. 
را  مشابه  شرایط  و  است  گرفته  خو  آنها  به  سنتی  مدل 
 REI و   amazon نظیر  هایی  آورد. شرکت  وجود  به 
روی شهرت خود محیط نیرومند online را تدارک دیده 
اند که بتوانند رضایت بی چون و چرای مشتری را جلب 
نمایند. شکل دیگر تجربیات Online مشتری این است 
انتخاب گردد.  به درستی  با مشتری  رابطه تصویری  که 
متن و گرافیکی که مشتری باید با آن به جای فروشنده 

تبادل نظر کند باید خوب طراحی شده باشد.
خرده  های  سایت  وب  از  بسیاری  شدن  هک  از  پس 
 egghead و Creditcards فروشان اینترنتی مانند
و ... بسیاری از مشتریان نسبت به دزدیده شدن اطالعات 
اند، که  شخصی شان توسط هکرها بسیار حساس شده 

این امر باعث کاهش معامالت 
و  مقاطع  در  الکترونیکی 
شده،  زیادی  زمانی  فواصل 
نقطه صفر  به  را  معامالت  اما 
هنوز  مردم  و  است  نرسانده 
 Online های  فروشگاه  از 

استفاده می کنند.
هم اکنون این روش در کشور 
ما موجود است و مورد استفاده 
قرار می گیرد و  در این روش 
با  مستقیم  طور  به  خریدار 

آرمان پساینده -  کارشناس IT و  دبیر دپارتمان IT ِ کلینیک کسب و کار
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توزیع کننده از طریق اینترنت وارد معامله می شود. هم 
اکنون سازمانی هایی مانند شهروند چنین خدماتی را ارائه 
می کنند، اما این خدمات هنوز به صورت عمده در میان 
ما جا نیفتاده است. حتی میان کاربران حرفه ای اینترنت 

در ایران استفاده از این خدمات کمتر مرسوم است.
 

Consumer to Consumer
C2C

تجارت مصرف کننده با مصرف کننده
در این مدل تجارت الکترونیکی، مزایده ها و مناقصه های 
کاالها از طریق اینترنت انجام می گیرد. مدل C2C شبیه 
نیازمندیهای طبقه بندی شده یک روزنامه و یا شبیه به 
یک دکه در بازار دست دوم یا سمساری است. ایده اصلی 
این مدل این است که مصرف کنندگان با یکدیگر بدون 
حراجی  غول   ebey بپردازد.  فروش  و  خرید  به  واسطه 
Online بزرگ ترین نمونه اولیه مدل C2C می باشد. 
ebey خود چیزی نمی فروشد و به عنوان واسطی بین 
در حراجی  ارائه محصوالتی  به  فروشندگان  و  خریداران 
اجازه   ebay مثال  عنوان  به  کند.  می  Online عمل 
می دهد فروشنده قیمت اولیه خود را در حراجی قرار دهد 
و سپس شرکت کنندگان در حراج قبل از اتمام مدت باید 
روی کاالی به حراج گذاشته شده اظهار نظر کنند. سایت 
 Carsmart و Autobytel های اینترنتی دیگر نظیر
نمونه هایی از مدل C2C می باشد. به دلیل ناچیز بودن 
هزینه تبلیغات در اینترنت استفاده از مدل C2C توسط 
نظر خود  مورد  کاالهای  فروش  اینترنتی جهت  کاربران 

توجه قرار گرفته است.
 

Consumer to Business
C2B

تجارت مصرف کننده با فروشنده
در  روز  به  روز   Online کننده  بازار مصرف  حالیکه  در 
حال گسترش است، بسیاری از خریداران دریافته اند که 
شیوه انتخاب محصول بسیار گسترده و ممکن است آنان 
را غوطه ور سازد. چرا که وقتی مصرف کنندگان، سایت 
هایی را در ارتباط با فروش محصول مورد نظر خود می 
یابند، یافتن خود محصول در آن سایت و به دست آوردن 

قیمت محصول اغلب کاری دشوار است.
بنابراین جهت راحت تر نمودن امر خرید، نیاز به روشهای 
در  که  است   Online اینترنتی  فروش  و  خرید  جدید 
از  بایستی  به سوددهی منتهی شود  آژانس های فروش 
 Priceline یک استرتژی فروش استفاده نمایند مانند 

که خود را با این استراتژی تطبیق داده است.

Peer to Peer 
P2P

تجارت نقطه به نقطه
حساب  تسویه  برای   P2P الکترونیکی  تجارت  مدل 
که  است  فروشنده  با  حراج  در  کنندگان  شرکت  کردن 
 .Paypal نام  به  است  سرویسی  آنها  مشهورترین 
تجارت P2P در چهار چوبی کار می کند که افراد بتوانند 
سهم  حالیکه  در  و  کنند  بدل  و  رد  پول  باهم  مستقیمًا 
اصلی داد و ستد پولی را نقل و انتقاالت رو در رو بعهده 
دارد، فناوری تلفن های همراه تعداد افراد بیشتری را در 
 Paypal داد و ستد غیر حضوری سهیم می کند. قبل از
بسیاری از تاجران Online در قد و قواره های متفاوت 
پرداخت مشتریها را از طریق حساب کارت های اعتباری 

تجارت دریافت می کردند.
مجموعه   زیر  که   Mondex افزار  از سخت  استفاده  با 
Mastercard میباشد، کاربران قادرند نقل و انتقاالت 
از  را  خود  پول  و  دهند  انجام  را  خود  پولی  الکترونیکی 
یک کارت اعتباری به کارت اعتباری دیگر منتقل نمایند. 
به  که  است  بدین صورت  همراه  تلفن  از  استفاده  تحوه 
جای فناوری GSM که استاندارد معمول ارتباطی تلفن 
همراه در بسیاری از کشورها به ویژه در اروپاست، فناوری 
از  کاربردی  افزار  نرم  بکارگیری  پروتکل  تحت  دیگری 
 Wireless Application( طریق تجهیزات بی سیم
شود،  می  نامیده   WAP اختصار  به  که   )Protocol
جایگزین می گردد. در این شیوه جدید، هر تلفن همراه از 
طریق مرکز تلفن با یک کامپیوتر سرویسگر مرتبط می 
شود و می تواند نرم افزار مورد نیاز کاربر خود را بر روی 
استفاده کننده  ترتیب  بدین  نماید.  فعال  کامپیوتر مذکور 
می تواند اطالعات خود را از طریق کامپیوتر سرویسگر 
که خود از طریق اینترنت و یا شبکه های ارزش افزوده 

)VAN( به مراکز تجاری و خدماتی متصل است ارسال 
و یا دریافت نماید.

 
Business to Administration

B2A
تجارت فروشنده با اداره

مبادالت  تمامی  شامل  الکترونیکی  تجارت  نوع  این 
دولتی  های  سازمان  و  ها  شرکت  بین  مالی  ــ  تجاری 
است. تأمین نیازهای دولت توسط شرکت ها و پرداخت 
عوارض مالیات ها از جمله مواردی است که می توان در 
دوران  حاضر  حال  در   B2A تجارت  گنجاند.  گروه  این 
نزدیک  ای  آینده  در  ولی  کند  می  طی  را  خود  کودکی 
زمانی که دولت ها به ارتقاء ارتباطات خود تمایل و توجه 

نشان دهند، به سرعت رشد خواهد نمود.
 

Consumer to Administration
C2A

تجارت مصرف کننده با اداره

مدل تجارت الکترونیکی C2A هنوز پدیدار نشده است. 
ولی به دنبال رشد انواع B2C و B2A، دولت ها احتمااًل 
جمع  همچون  هایی  حیطه  به  را  الکترونیکی  مبادالت 
آوری کمک های مردمی، پرداخت مالیات بر درآمد و هر 
گونه امور تجاری دیگری که بین دولت ها و مردم انجام 

می شود، گسترش خواهند داد.
با تجربه و آزمایش تمام مدل های تجاری Online که 
تا کنون بیان شد، مشخص است که با وجودی که تجارت 
بسیار  اما  نوپاست،  و  جدید  تقریبًا  پدیده  که  الکترونیک 
درآمد  منابع  یافتن  که  معتقدند  دانشمندان  است.  فعال 
Online مطمئن، با سعی و خطا آزمایش می شود. مدل 
خود  به  امروزه  را  توجه  بیشترین   B2B و   B2C های 
جلب کرده اند ولی مدل های دیگر هنوز در حال تعدیل 
گسترش  را  هایشان  روش  و  هستند  هایشان  استراتژی 
می دهند. به هر حال عاقالنه است که ما راجع به 5 سال 
ابتدای کار تجارت الکترونیک مانند 5 سال ابتدای زندگی 

یک کودک بیندیشیم.
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B2C مزایای تجارت الکترونیکی از نوع
تجارت الکترونیکی یک فناوری برای تغییر است. شرکت 
هایی که از آن به هدف ارتقاء سیستم فعلی خود استفاده 
برد.  نخواهند  بهره  کامل  بطور  آن  مزایای  از  کنند  می 
سازمان  نصیب  الکترونیکی  تجارت  امتیازات  بیشترین 
هایی خواهد شد که می خواهند روش و ساختار تجارت 
همگون  الکترونیکی  تجارت  با  آن  و  داده  تغییر  را  خود 

سازند.

امتیازات  الکترونیکی  فروشگاههای  خریداران  دید  از   
منحصر به فردی دارند که عبارتند از:

قابل  سهولت  به  کاالها  مشخصات  و  کاتالوگ   -1
دسترسی و مشاهده بوده و مشتری همچنین قادر است 
براساس ویژگیهای متعدد )همچون نام، نوع، رنگ، وزن، 
قیمت و...( کاالی مورد نظر خود را جستجو نماید. توضیح 
کاالها می تواند به همراه تصاویر متعدد بوده و در عین 
که  باشد  نیز  بعدی  سه  تصاویر  شامل  تواند  می  حال 
مشتری از زوایای گوناگون کاالی مورد نظر را مشاهده 

نماید.
2- کاالها و خدمات می توانند توسط بقیه خریداران نظر 
دهی شوند و مشتری قادر است از نظرات بقیه خریداران 

در مورد کاالی مورد نظر خود مطلع شود.
3- خرید از فروشگاه می تواند بصورت 24 ساعته و در 

تمام روزهای هفته انجام گیرد.
کتابهای  افزار،  نرم  )همچون  محصوالت  از  بعضی   -4
الکترونیکی، موسیقی، فیلم، ...( در همان زمان خرید قابل 

دریافت از سایت فروشگاه هستند.
تر  ارزان  فیزیکی  فروشگاههای  از  معمواًل  کاالها   -5
خواهد بود )به علت کم بودن هزینه های سربار فروشگاه 

و زیاد بودن تعداد خریداران(.
یک  از  خرید  هنگام  در  معمول  استرس  و  فشار   -6
فروشگاه  یک  از  خرید  هنگام  به  فیزیکی،  فروشگاه 

الکترونیکی وجود نخواهد داشت.
در  خاص  کاالی  یک  گوناگون  انواع  مقایسه   -7
گیرد.  انجام  راحتی  به  تواند  می  مختلف  فروشگاههای 

فاصله بین این فروشگاهها به اندازه یک Click است.
یافتن  برای  را  فروشگاهها  کلیه  است  قادر  خریدار   -8
مناسب ترین قیمت بری کاالی مورد نظر خود جستجو 

کند.
9- خریدار پس از انتخاب کاال، بسادگی و با فشردن چند 
کلید قاد به انجام سفارش و پرداخت هزینه ها بوده و بعد 
خود  منزل  در  را  شده  خریداری  کاالی  معینی  مدت  از 

دریافت خواهد کرد.
10- بعد از دریافت کاال، اگر مشکلی در کاالی دریافت 
فروشگاه  سایت  به  تواند  می  خریدار  باشد،  موجود  شده 

مراجعه کرده و از امکانات ارجاع کاال استفاده نماید.
از دید فروشندگان و صاحبان فروشگاههای الکترونیکی، 
الکترونیکی  تجارت  امتیازات  بعنوان  نیز  زیر  موارد 

محسوب می گردند:

1- هزینه راه اندازی فروشگاه الکترونیکی بسیار کمتر از 
فروشگاههای فیزیکی است.

2- مشتریان، منحصر به یک منطقه یا کشور خاص نبوده 
و محیط فروشگاه با مرزهای جغرافیایی محدود نخواهد 

بود.
کیفیت  ارتقاء  سبب  مشتری  جذب  برای  رقابت   -3

محصوالت و خدمات خواهد شد.
کاماًل  آتی  راهکارهای  تعیین  و  فروشگاه  مدیریت   -4

سازمان یافته می گردد.
5- فروشگاهها قادر خواهند بود مشتریان خود را براساس 
سلیقه، عالقه و انتخابهای ایشان شناسایی کرده و آنها را 

در انتخاب کاالی مورد نظر خود راهنمایی کنند.
پشتیبانی  نظیر  جدید  سرویسهای  کردن  اضافه   -6
خدمات، جوابگویی به سؤاالت مشتریان و غیره می تواند 

به سهولت انجام پذیرد.
7- رقابت و بازاریابی می تواند با ایجاد یک بازار مناسب و 

حضور جذاب در شبکه جهانی اینترنت انجام گیرد.
8- ارتباط با مشتریان، تولیدکنندگان و دیگر افراد درگیر، 
های  نامه   ،WEB صفحات  از  استفاده  با  تواند  می 

الکترونیکی و EDI تسهیل شود.
و  ارسال  الکترونیکی  بصورت  توانند  می  سفارشات   -9

دریافت شوند.
10- تعداد مشتریان و خریداران به سرعت قابل افزایش 

است.
افزایش  مصرفی  های  هزینه  مقابل  در  سود  نرخ   -11

خواهد یافت.
12- ارتباط با تولیدکنندگان کاالها، با حذف واسطه ها، 

بهینه می گردد.
 

روشهای ایجاد یک تجارت الکترونیکی از نوع 
B2C

 B2C نوع  از  الکترونیکی  تجارت  یک  اصلی  اجزای 
شکل  به  )که  الکترونیکی  فروشگاه  یک  از  عبارتند 
صفحات متعدد WEB ساخته شده و توسط مرورگرهای 
و یک سرویس  گیرند(  می  قرار  استفاده  مورد  مشتریان 
و  فروشگاه  مدیریتی  مسائل  کلیه  که   WEB دهنده 
هرآنچه که دید مشتریان به دور است بواسطه آن انجام 

خواهد گرفت.

فروشگاههای  از  بسیاری  اصلی،  جزء  دو  این  بجز 
باشند  می  نیز  اطالعاتی  بانک  یک  نیازمند  الکترونیکی 
تا مشخصات کاالها، مشتریان و اطالعات دیگر را در آن 
ممکن  نیز  دیگری  فرعی  اجزای  همچنین  کنند.  ذخیره 
است بنا به ویژگی های فروشگاه مورد نیاز باشند. از جمله 
این اجزاء می توان برای ارسال محصوالت و خدمات از 

طریق اینترنت نام برد.

تجارت  یک  اندازی  راه  خواهان  که  ای  فروشنده   *
متعدد می  به روشهای  باشد،   B2C نوع  از  الکترونیکی 
انجام برساند. سه روش اصلی برای  به  را  امر  این  تواند 

برقراری یک B2C عبارتند از: 
یک  شامل  که  آماده  افزاری  نرم  بسته  یک  خرید   -1

فروشگاه الکترونیکی و ابزارهای الزم دیگر باشد.
 Easy cart، InterShop، Open محصوالت 
Market و Net Commerce  نمونه هایی از این 
بسته های آماده به شمار می آیند. این محصوالت پس 
و  یافته  تغییر  فروشگاه  صاحب  سلیقه  مطابق  خرید،  از 
بر روی  الکترونیکی  فروشگاه  بعنوان یک  استفاده  آماده 
اینترنت خواهند شد. بعضی از انواع این بسته های آماده، 
فروشگاه را ملزم می کنند که به ازای هر فروش، مبلغی 

را به ایشان بپردازد.
که  هایی  شرکت  به  سیستم  ساخت  سفارش   -2
اینگونه امور را به انجام می رسانند. با گسترش تجارت 
الکترونیکی، اینگونه شرکتها نیز رشد سریعی داشته اند و 
قادرند با استفاده از فناوریهای جدید، در زمانی کوتاه یک 
فروشگاه الکترونیکی برای متقاضیان بر روی اینترنت راه 

اندازی نمایند.
3- اجاره قسمتی از یک فروشگاه موجود.
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انا هلل و انا الیه راجعون 

ماشینی  فرش  اتحادیه  صنف  اعضای  از  عزیزی   محمد  حاج  درگذشت 
از  و  میکنیم  عرض  تسلیت  بازماندگان  و  محترم  خانواده  به  را  تهران 

خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت مسئلت داریم. 

"هیات مدیره اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران"
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از وب سایت اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران به آدرس www.efmt.ir دیدن فرمائید.

تلفن اشتراک: 021-77245780

معرفی برترین فروشگاه های فرش ماشینی و موکت
جهت استفاده خریداران و مصرف کنندگان

قبل از خرید حتما با این فروشگاه ها تماس بگیرید!

فروشگاه فرش پایتخت

محصولی از 
مجتمع نساجی نور

رنگرزی الیاف و نخ
ریسندگی
هیت ست
بافندگی

تکمیل و بسته بندی

کاشان، بعد از پلیس راه راوند، 
کیلومتر 15 جاده قدیم قم، روبروی 

شیر پاستوریزه 
تلفن: 0361-5538400-5

فروشگاه فرش 
پاتریس

نماینده فروش شرکت
فرش ستاره طالیی 

دلیجان

نمایشگاه مرکزی: میدان هفت تیر 
)ضلع شمالغربی( شماره 15 و 16   

   تلفن: 88811702

دفتر مرکزی و کارخانه:دلیجان، قطب 
صنعتی بوعلی

   تلفن: 0866-4248111-18

فروشگاه فرش اسپادانا

نماینده فروش شرکت
نگین گلستان کاشان 

 

تولیدکننده انواع فرش های 
500 شانه و 700 شانه، گلیم و 

جاجیم گل برجسته

نمایشگاه مرکزی: کاشان، شهرک 
صنعتی امیرکبیر، خیابان یاس 7 

   
تلفن: 0361-2553617

ماهوت کویر

نماینده فروش شرکت
صنایع نساجی ماهوت 

کویر 
 

تولیدکننده فرش های مدرن، 
سوپر گلیم جاجیم، گلیم و گلیم 

فرش

کاشان، منطقه صنعتی آران و بیدگل، 
شهرک صنعتی سلیمان صباحی، بلوار 

اول، پالک 120  
  تلفن: 2759572 –0362

فروشگاه فرش مرکزی 
هفت تیر

نمایشگاه مرکزی: میدان هفت 
تیر، روبروی مسجد الجواد، جنب 

پله برقی

تلفن:  88308792

فروشگاه فرش البرز
محیطی کهن و بیادماندنی با

کلکسیونی از زیباترین و با 
کیفیت ترین فرش های ماشینی

تهران، بازار- خیابان شهید 
مصطفی خمینی - پایین تر 
از چهارراه 15 خرداد، شماره 

258-256

تلفن: 16 – 55693815
55163732-4

مجتمع سرای ابریشم

با امکانات ویژه مجتمع:
- ایجاد چندین رشته برقی با مارک 

Mitsubishi ژاپن

- آسانسور پانارومای اروپایی
- آسانسور حمل بار

- پارکینگ به مساحت 1000 مترمربع
- رستوران با 50 غذای ایرانی و 

فرنگی
- انبارهای متمرکز

آدرس: تهران، خیابان شهید مصطفی 
خمینی، ضلع شمال شرقی چهارراه 

سیروس
تلفن: 22647874-6

فرش جردن

محصوالت:
 دستگاههای فول اتوماتیک  

شونهر آلفا 400 ، آلفا360 ،500 
شانه و700 شانه دستباف گونه 

)هندلوک(   

محصولی از شرکت آرا پردیس

تلفن: 03622759119
کارخانه و دفتر مرکزی: آران و 
بیدگل،شهرک صنعتی سلیمان 

صباحی بیدگلی،بلوار 1،فرعی 5 پالک 
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راهنمای خریداران 
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تلفن اشتراک: 021-77245780

از وب سایت اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران به آدرس www.efmt.ir دیدن فرمائید.

معرفی برترین فروشگاه های فرش ماشینی و موکت
جهت استفاده خریداران و مصرف کنندگان

قبل از خرید حتما با این فروشگاه ها تماس بگیرید!

فروشگاه فرش نگین 
ابریشم مشهد

دستباف نیست
دست باف گونه است

تهران، خیابان 30 متری نارمک، باالتر 
از چهاراه تلفنخانه

تلفن: 021-77949058

021-77909489
دفتر مرکزی: کرج، فردیس بین فلکه 

اول و دوم

تلفن: 0263-65611400

0263-6561030

فروشگاه فرش مشهد 
اردهال

بافته ای از ابریشم و پرنیان

تولیدکننده فرش با 
تکنولوژی نانو

تهران، خیابان شریعتی، روبروی ظفر، 
ساختمان نگین ظفر

تلفن: 021-22896539-42

فرش نگین مشهد تابان

این فرش دستباف نیست ...

تولیدکننده فرش ماشینی 
700 شانه بافت کریستال 

دستباف گونه

کاشان، شهرک صنعتی راوند، بلوار 
یکم شرقی

تلفن: 0361-5535440-3

فرش ماهور

تولیدکننده انواع فرش 

ماشینی و صادرات سالیانه 

بیش از یک میلیون دالر

تهران، خیابان بهشتی، خیابان سهند، 

کوچه شهر تاش، شماره 31، واحد 7

تلفن: 021-88526508-10

فروشگاه فرش نگین 
اکسیر

تهران، میدان بهارستان، خیابان 
مصطفی خمینی، پایین تر از چهارراه 
سرچشمه، روبروی پمپ بنزین، پالک 

612 کد پستی:1117637168
تلفن: 33956485-90
همراه: 09121118347

گروه فرش کبیر یزد

اولین تولیدکننده سوپر 
شگی )شگی های کات و کات 

لوپ(

تولید انواع فرش های سنتی 
و فانتزی

یزد، رضوانشهر، صندوق پستی 
89165-743

تلفن: 0352-3622422-3

فرش توس 
مشهد

تولیدکننده انواع فرش 
ماشینی 500 و 700 شانه 

دستباف گونه از تراکم 
1000 تا 2550

دفتر تهران: 02133775922-5
دفتر مشهد: 05112255508

دفتر کاشان: 03622750116-7

فرش اعیان

اولین فرش 
هزار شانه 

جهان

دارنده 5 گواهینامه 
استاندارد بین المللی

کارخانه و فروشگاه مرکزی: آران 
و بیدگل، شهرک صنعتی سلیمان 
صباحی بیدگلی، بلوار شماره یک، 

پالک 138
تلفن: 0362-2759838

راهنمای خریداران 
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از وب سایت اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران به آدرس www.efmt.ir دیدن فرمائید.

تلفن اشتراک: 021-77245780

در روزگار قدیم که خبری از پیشرفت تکنولوژی و گرفتاری های روزمره زندگی نبود، استقبال از ماه رمضان و سپری کردن روزهای 
پر فیض و برکت آن با آداب و رسوم خاصی همراه بود. در آن زمان در برخی از شهرها همانند تهران قدیم مردم همانند عید نوروز 

به استقبال ماه رمضان می رفتند.
زن ها به جارو و خانه تکانی پرداخته و مردها غبار از حصار و حصیر مساجد می گرفتند و به حرمت این ماه مبارک جامه نو به تن 
می کردند. از همان شبی که قرار بود حلول ماه مبارک رمضان در آسمان تهران نمایان شود خانواده های زیادی با آب، آیینه و سبزه 

راهی پشت بام می شدند تا هالل آغاز ماه مبارک رمضان را به چشم خود ببینند. 
در تهران قدیم اعالم زمان سحر و افطار با شلیک گلوله توپ همراه بود. چنان که در هر گوشه ای از شهر دو توپ جنگی کار گذاشته 
می شد که این توپ ها هنگام سحر و اذان مغرب 3 بار شلیک کرده و اوقات شرعی را به این ترتیب به مردم اعالم می کردند. در آن 
زمان رسم بود یکی 2 ساعت مانده به اذان صبح جلوی در خانه ها و مغازه هایی که در جایگاه مرتفع و بلندتری بودند یک چراغ نفتی 

آویزان می کردند تا مردم با دیدن نور آنها بساط سفره سحری را بچینند.
همچنین کسب و کار بازاریان در ایام ماه رمضان پاک تر و پر برکت تر می شد، اگر چه بسیاری از صنوف در این ماه تعطیل یا کم 

کار می شدند اما در عوض حمام ها، قهوه خانه ها، زورخانه ها و شیرینی فروشی ها به رونق می افتادند.
هم  فروش  کم  کاسب های  حتی  می رسید  که  رمضان  ماه 

تا  می بردند  انبار  به  را  شان  قالبی  سنگ های 
مورد  مردم  با  معامله  برای  را  دقیق  وزنه های 

استفاده قرار دهند.
چرب  و  تر  روغن  پر  نیز  شیرمال  نان 
پخته، و تافتون و شیر به قیمت عادالنه 
در  که  است  مشهور  می شد.  عرضه 

توسط  که  معابر  روشنایی  قدیم  تهران 
چراغ های نفتی تأمین می شد تنها 2 ساعت 

پس از غروب آفتاب ادامه داشت و پس از آن با 

ماه مبارک رمضان در تهران قدیم
در تهران قدیم اعالم زمان سحر و افطار با شلیک گلوله توپ همراه بود. چنان که در هر گوشه ای 
از شهر دو توپ جنگی کار گذاشته می شد که این توپ ها هنگام سحر و اذان مغرب 3 بار شلیک 

کرده و ...

نواختن گزمه های حکومتی بر طبل هایشان، شهر در خاموشی فرو می رفت، اما به میمنت از راه 
رسیدن ماه رمضان نه تنها عبور و مرور بعد از غروب آفتاب قطع نمی شد بلکه تا طلوع آفتاب 

ادامه می یافت. 
در گذشته خورد و خوراک مردم در ماه رمضان تفاوت های زیادی داشت. مردم از غذاهایی 
استفاده می کردند که در کنار سالم و مفید بودن بتوانند نیازهای غذایی بدن آنها را در طول 
ساعات روزه داری تأمین کنند. در روزگار قدیم مردم تهران بیشتر در موقع سحری برنج 

می خوردند، چون در طول روز کمتر باعث تشنگی می شد.
زولبیا، بامیه خوراکی هایی بودند که خانواده ها در ساعات پایانی شب دور هم جمع می می شدند و 

ضمن مصاحبت با یکدیگر به عنوان شب چره آنها را میل می کردند.
همچنین به جای دوغ و ماست از هندوانه و خربزه استفاده می کردند تا رفع عطش کنند. در زمان افطار نیز بعضی از غذاهای اصیل 
تهران مثل تره حلوا، شیربرنج و پالوده سیب مورد استفاده مردم قرار می گرفت. چند ساعت پس از استفاده این غذاهای سبک به عنوان 
افطاری، نوبت به پس افطاری می رسید که آبگوشت، چلوکباب و انواع خورش ها از مهم ترین پس افطاری های مورد مصرف تهرانی های 

قدیم محسوب می شد.
زولبیا، بامیه خوراکی هایی بودند که خانواده ها در ساعات پایانی شب دور هم جمع می می شدند و ضمن مصاحبت با یکدیگر به عنوان 

شب چره آنها را میل می کردند.
سحرخوانی رسمی قدیمی 

در آن زمان خبری از رادیو و تلویزیون برای اعالم اوقات شرعی به مردم نبود و اعالم زمان سحر و طلوع و غروب خورشید با صدای طبل، 
دهل، نقاره و دف زنی اعالم می شد. در برخی از شهرها مردم با صدای نقاره به استقبال اذان صبح رفته و روزه می گرفتند.

نقاره زنی که قبل از اسالم به عنوان یک رسم کهن هنگام طلوع خورشید اجرا می شد با آمدن اسالم جلوه ای دیگر پیدا کرد و به سنتی 
برای اعالم زمان سحر و افطار در ماه رمضان تبدیل شد و چهره یک هنر آیینی را به خود گرفت، به طوری که در حال حاضر در بعضی 
از مناطق ایران همانند طبس، این کار به شکل یک سنت وقفی در آمده و به صورت اوقافی انجام می شود. در برخی دیگر از مناطق ایران 

هم براساس تفکرات و باورهای قومی از دهل و دف به جای نقاره برای بیداری مؤمنان استفاده می شد. 
در ماه رمضان تهران امروز دیگرخبری از هیاهو در قهوه خانه ها و صدای شلیک توپ در افطار و سحر، خوردن آجیل مراد، دوختن 
پیراهن مراد و چیدن پیش افطاری و پس افطاری نیست. بدون شک حال وهوای تهران و فرهنگ مردم آن دستخوش تغییر شده است.
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پرزهای فرش ماشینی، تهدیدی برای محیط 
زیست کاشان

از  ناشی  آلودگی  کاشان  سبز  کویر  جمعیت  مدیرعامل 
برای  جدی  خطری  را  ماشینی  فرش  آکریلیک  پرزهای 

محیط زیست این شهرستان قلمداد کرد.
اظهار  کاشان  در  فارس  با  وگو  گفت  در  اعتماد  خسرو 
ماشینی  های  فرش  حامل  بارهای  وانت  تردد  داشت: 
بدون پوشش در فاصله بین کارخانه های فرش ماشینی 
تا شرکت های تکمیل فرش باعث می شود تا پرزهای 
آکریلیک سرطان زا در هوا منتشر و هوای شهرستان را 

آلوده کند.
وی افزود: تردد وانت بارها در مسیر کارخانه های فرش 
در  تردد  جمله  از  فرش  تکمیل  های  تا شرکت  ماشینی 
داخل محدوده شهری به دلیل عدم استفاده از چادر برزنت 
انتشار پرزهای  برای پوشش فرش های ماشینی موجب 
محیط  و  هوا  آلودگی  ضمن  و  شده  فضا  در  آکریلیک 

زیست، موجب افزایش بیماری های تنفسی می شود.
مدیرعامل جمعیت کویر سبز کاشان با اشاره به محاصره 
در  بزرگ  صنعتی  شهرک  پنج  توسط  کاشان  شهرستان 
کارخانه  متناسب  توزیع  عدم  شد:  یادآور  کاشان  منطقه 
در  فرش  تکمیل  های  شرکت  و  ماشینی  فرش  های 
باعث شده کارخانه  شهرک های صنعتی منطقه کاشان 
های فرش ماشینی، به دلیل عدم استفاده از چادر برزنت 
انتشار  ساز  زمینه  خام  فرش  حامل  بارهای  وانت  توسط 
پرزهای آکریلیک فرش در فضا و آلوده شدن هوا و محیط 

زیست شود.
بارهای  وانت  تردد  موضوع  که  این  بر  تأکید  با  اعتماد 
کویر سبز  از طرف جمعیت  آکریلیک  فرش های  حامل 
کاشان بارها پیگیری شده است تصریح کرد: بی توجهی 
متولیان امر، محیط زیست و راهنمایی و رانندگی باعث 
و  ماشینی  های  فرش  حمل  اشتباه  رویه  تا  است  شده 
ادامه  همچنان  ماشینی  فرش  آکریلیک  پرزهای  انتشار 

داشته باشد و محیط زیست را با خطر جدی مواجه کند.
آکریلیک  پرزهای  انتشار  اینکه  به  اشاره  با  مسئول  این 
فرش ماشینی در فضا قابل مشاهده نیست بیان داشت: 
آلودگی محیط زیست به گونه ای است که خارهای سبز 
های  وانت  تردد  محل  های  جاده  های  حاشیه  در  شده 
حمل فرش ماشینی را چتر قرمزی از پرزهای آکریلیک 

پوشانده است.
کویر  تأسیس جمعیت  نخستین سال  از  متذکر شد:  وی 
سبز در سال 79 تاکنون معضلی که توجه جمعیت کویر 
پرزهای  آلودگی  است  داشته  معطوف  خود  به  را  سبز 
هیچ  امروز  به  تا  و  است  بوده  ماشینی  فرش  آکریلیک 
اقدامی برای رفع آن که کار ساده ای است انجام نشده 

است.

نمایشگاه اختصاصي فرش ایران در مسکو 
برگزار شد

نمایشگاه اختصاصی فرش دستباف ایران با حضور شرکت 
های صادر کننده از کشورمان در مسکو در خرداد 1392 

برگزار شد.

در این نمایشگاه که با همکاری بخش اقتصادی سفارت 
جمهوری اسالمی ایران در روسیه برگزار شد ، ده شرکت 
صادرکننده ایرانی، انواع فرش های نفیس کشورمان را در 
طرح و رنگ های متنوع و در فضایی به مساحت هزار متر 

مربع در معرض دید عالقمندان قرار دادند.
اشاره  با  ایران  غالمرضا عباسي مشاور مرکز ملي فرش 
اظهار  ایران  دستباف  فرش  صادراتي  هدف  بازار   30 به 
داشت: سال گذشته میزان صادرات فرش دستباف ایران 
به کشورهاي روسیه، چین، آفریقاي جنوبي افزایش یافت 
آفریقاي  و  پله  پله، چین 6  با 4  اي که روسیه  به گونه 
واردات  میزان   ،90 سال  به  نسبت  صعود  پله   7 جنوبي 

فرش دستباف را از ایران افزایش دادند.
نمایشگاه اختصاصی فرش دستباف ایران میزبان جمعی 
های  دیپلمات  و  سفیران  روسیه؛  تجار  و  بازرگانان  از 
دیگر کشورها بود و بازدیدکنندگان استقبال خوبی از این 

نمایشگاه کردند.
--------------------

نقشه های قدیمی فرش ایرانی به سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی منتقل می شود

نامه ای که  ایرانی طی تفاهم  نقشه های قدیمی فرش 
شرکت  عامل  مدیر  و  ملی  کتابخانه  رییس  امضای  به 
سهامی فرش ایران رسید، برای نخستین بار برای صیانت 
و نگهداری به سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتقل می 

شود.
اسحاق صالحی  امضای  به  نامه  تفاهم  مراسم عقد  در   
رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و محمد رضا عابد 
مدیر عامل شرکت سهامی فرش ایران رسید، صالحی با 
استقبال از این قرارداد، بر اهمیت نگهداری از کلیه اسناد 
ارزشمند تاکید کرد و افزود: برای اولین بار در تاریخ است 

که فرش به صورت سند در می آید. 
و  مهم  سند  این  تهیه  استانداردهای  باید  داد:  ادامه  وی 

نیز  کاربر  و  داده شود  آموزش  به درستی  آن  از  حافظت 
بتواند بنابر نیاز اطالعاتی خود و استانداردهای کتابخانه به 

راحتی جستجو نماید و اطالعات را دریافت کند. 
--------------------

نخستین فرش ضد لکه جهان در کاشان تولید 
شد

برای نخستین بار فرش مقاوم در برابر انواع محلول های 
توسط  نانو  فناوری  از  استفاده  بدون  آنها  اثر  و  خانگی 

مخترع کاشانی تولید شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از کاشان، از دیرباز این دیار 
با واژه فرش شناخته می شده و تار و پود مردمش با ترنج 

و محراب عجین شده است.
دخترکان  تمام  مشترک  خاطره  شاید  اسلیمی  نقش های 
دیروز و بانوان امروز کاشانی است و موسیقی شانه زنی و 
دکلمه آواز نقشه خوانی مادران چون تصنیفی ماندگار در 

ذهن  هایشان نقش بسته است.
گرچه در سال های اخیر با رنگ باختن این مفاهیم در بین 
خانواده های کاشانی رقبای دیگر گوی سبقت را از فرش 
کاشان ربوده اند اما همچنان دغدغه ارتقای جایگاه فرش 

کاشان در اندیشه جوانان کاشانی جوالن می دهد.
از بافت فرش و طراحی نقشه های نو  بار سخن  این  اما 
نیست بلکه مخترع جوان کاشانی این بار با ایده ای جدید 
ثبت  کاشان  نام  به  را  فرش  ماندگاری  مزیت  می خواهد 

کند.
عنوان  با  اختراعش  که  کاشانی  مبدع  جدی  علی  سید 
اثر  و  خانگی  محلول های  انواع  برابر  در  مقاوم  »فرش 
برای  توانسته  رسیده  ثبت  به   79684 شماره  آنها«به 
نخستین بار فرش ضد لکه را با قابلیت های منحصربه فرد 

در جهان به ثبت برساند.
سید علی جدی به بیان ویژگی ها و چگونگی روند تولید 
و اجرایی شدن این طرح پرداخت که در زیر مشروح آن 

را می خوانید:

*چگونه ایده تولید چنین فرشی به ذهنتان رسید؟
جدی: با توجه به این که اکثر فرش های تولیدی و مورد 
برخوردار  روشن  و  کرم  رنگ های  از  منازل  در  استفاده 
است و کمتر مانند گذشته از فرش های الکی یا سرمه ای 
استفاده می شود لذا بزرگترین مشکلی که مصرف کننده با 
آن مواجه است تمیز نگه داشتن چنین فرش هایی است 
به خصوص در کالن شهرهایی چون تهران وجود آالینده 
فراوان این مشکل را مضاعف می کند بنابراین به دنبال 

شیوه و راه حلی برای رفع این معضل برآمدم.
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ویژگی ها و شاخصه های طرح ابداعی شما چیست؟
ناشی  لکه های  انواع  برابر  در  فرش  شدن  مقاوم  جدی: 
و  آب  روغن،  مانند  خانگی  مایعات  مختلف  گونه های  از 
همراه  به  اختراع  این  بودن  اجرایی  و  خانگی  اسیدهای 
قابلیت تجاری سازی آن که مهم ترین شاخصه یک ایده 
و اختراع است، از ویژگی های برجسته و ممتاز این طرح 

به شمار می رود.

آیا از فناوری نانو در این طرح خود بهره گرفته اید؟
از ویژگی های مهم و  به هیچ عنوان! یکی دیگر  جدی:  

اساسی این طرح عدم استفاده از فناوری نانو است.
برای انجام مراحل مختلف ثبت این اختراع 14 ماه زمان 
صرف شد تا پس از اجرای آزمایش های مقدماتی عملیاتی 
نیز  تأیید مراجع ذی صالح  اثبات رسیده و  به  بودن آن 

حاصل شود.
فرش  فرآوری  فرآیند  به  مربوط  دستگاه  حاضر  حال  در 
آماده  و  دارد  قرار  اختراع  ثبت  مرحله  در  و  شده  ساخته 

بهره برداری است.
 800 و  هزار   4 دستگاه  این  روز  شبانه  در  اسمی  تولید 
مترمربع و یا به عبارت ساده تر 400 تخته فرش 12 متری 
است که هزینه فرآوری هر فرش 70 تا 80 هزار تومان 

تعیین شده است.

این طرح چه مزیتی برای مصرف کننده دارد؟
با  از فرش های  استفاده  بودن  به متداول  با توجه  جدی: 
را  فرش ها  مداوم  شست وشوی  منازل  در  روشن  رنگ 
می شود  منجر  شست وشو  هزینه  بر  عالوه  که  می طلبد 
فرش ها حالت و کیفیت اولیه خود را از دست بدهند و در 
فرش  زودهنگام  تعویض  به  مجبور  نهایت مصرف کننده 

شود.

دستگاه فرآوری فرش با چه هزینه ای ساخته شد؟
جدی: حدود 600 میلیون ریال هزینه طراحی و ساخت 
از  شخصی  سرمایه  بر  عالوه  که  بوده  دستگاه  این 

تسهیالت اشتغال زایی نیز بهره گرفته شده است.
به طور حتم با گسترش این تکنولوژی در کشور و ظرفیت 
اشتغالزایی مستقیم یا غیر مستقیم این طرح می توان بستر 
جوان  نسل  برای  شغلی  فرصت های  ایجاد  برای  خوبی 
ایجاد شود اما در حال حاضر با راه اندازی این دستگاه 20 

فرصت شغلی به وجود می آید.
--------------------

نخستین دستگاه بافت فرش ماشینی هزار 
شانه جهان در آران و بیدگل

از  بیدگلی  صباحی  سلیمان  صنعتی  شهرک  مدیرعامل 

در  ماشینی جهان  اولین دستگاه هزار شانه فرش  نصب 
آران و بیدگل خبر داد.

روح اله سلگی  اظهار داشت: این دستگاه به سفارش یکی 
از شرکت های فرش این شهرستان توسط یک شرکت 

بلژیکی طراحی و ساخته شده است.
وی، هزینه ساخت این دستگاه با عنوان HCIX2 که از 
نسل چهارم دستگاه های 320 ، 500 و 700 شانه شرکت 

واندویل است را بیش از 60 میلیارد ریال عنوان کرد.
نفیس  های  فرش  تولید  طرح  این  اجرای  با  افزود:  وی 
تا  گرفت  خواهد  مطلوبتری  روند  صادراتی  بافت  دست 

بتوان قابل رقابت با فرشهای خارجی باشد.
سلگی، تولید فرش ماشینی با ظرافت بسیار زیاد و تراکم 
باالی نخ را از جمله ویژگی این دستگاه بیان کرد و گفت: 
این مولفه موجب می شود تا محصول تولیدی با کیفیت 

باالتر و مشابه فرش های دستباف تولید شود.
فرماندار آران و بیدگل تصریح کرد: نخ های بکار رفته در 
این دستگاه بسیار ظریف و از نخ هایی با نمره 26 یا 27 
استفاده می شود در حالی که در فرش های 500 شانه 
بیشتر از نخ نمره ده و نیم و در فرش های 700 شانه نیز 

از نخ نمره 18 بکار می روند.
800 واحد صنعتی و تولیدی در شهرستان آران و بیدگل 
فعالیت دارند که حدود 100 واحد آن فرش ماشینی تولید 

می کنند فعالیت می کنند.
--------------------

آمار دو ماهه گمرک ایران منتشر شد

بزرگترین بازارهای صادراتی ایران کدامند؟
پنج کشور در مجموع حدود  ماهه نخست 1392  در دو 
ارزش  کل  از  درصد   69.21 و  وزن  از  درصد   80.16

صادرات غیرنفتی کشورمان را به خود اختصاص دادند.
ایران  گمرک  آمار  تازه ترین  براساس  ایسنا،  گزارش  به 
امارات،  عراق،  چین،  جاری  سال  ابتدایی  ماهه  دو  در 
بودند.  ایران  صادراتی  بزرگ  بازار  پنج  هند  و  افغانستان 
این در حالی است که در مدت زمان مشابه در سال 1391 
بزرگ  بازار  پنج  هند  و  افغانستان  امارات،  چین،  عراق، 

صادراتی ایران بودند.
در سال جاری  نتیجه گرفت که  ترتیب می توان  این  به 
ایران  بازارهای صادراتی عمده  در  تغییر چندانی  تاکنون 
بازارها  این  بین  تنها چند جابه جایی کوچک  و  نداده  رخ 

رخ داده است.
نظر  از  چین  به  ایران  صادرات  یادشده  زمان  مدت  در 
ارزشی 48.11 و صادرات به هند 31.48 درصد افزایش 
یافت. اما صادرات به کشورهای عراق، امارات و افغانستان 

به ترتیب 3.83، 6.44 و 6.20 درصد کاهش یافت.
همچنین قاره آسیا با 90.92 درصد بیشترین سهم را از 
نظر ارزش در کل صادرات ایران به خود اختصاص داد. 
آفریقا با 4.40 درصد، اروپا با 2.23 درصد، آمریکا با 0.34 
درصد و اقیانوسیه با 0.06 درصد در رده های بعدی قرار 

گرفتند.
--------------------

آمار صادرات و واردات صنایع نساجی کشور 
طی 4 ماه نخست سال 1392

- کاهش قابل توجه در واردات کاالی 
نهایی صنایع نساجی و پوشاک به کشور

- رشد 77 درصدی صادرات انواع الیاف

بر اساس اعالم دفتر مطالعات انجمن نساجی و بر اساس 
آمار   ،1392 سال  نخست  ماه   4 ایران طی  گمرک  آمار 
صادرات صنایع نساجی بالغ بر 221.1 میلیون دالر بوده 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3.41 درصد رشد 
گذشته  ماه های  صادرات  رشد  نرخ  به  نسبت  که  داشته 
رشد  نرخ  کاهش  دالیل  جمله  از  است.  یافته  کاهش 
را  جاری  سال  چهارماه  طی  نساجی  صنایع  صادرات 
پایه صادراتی و کاهش  بازنگری در قیمت های  می توان 
و  ماشینی(  کفپوش های  خصوص  در  ویژه  )به  آن ها 
همچنین تشدید تحریم های بین المللی و مشکالت حادث 

شده در حمل و نقل کاال دانست.

بر اساس این گزارش، عمده ترین اقالم صادراتی طی این 
مدت از نظر ارزش به ترتیب عبارتند از انواع کفپوش های 
میلیون   30.7( الیاف  انواع  میلیون دالر(،   93.1( ماشینی 
دالر(، انواع پوشاک )20.2 میلیون دالر(، انواع پارچه )20 
ذکر  شایان  میلیون دالر(.   18( نخ  انواع  و  میلیون دالر( 
است که ارزش صادرات انواع الیاف، پارچه و پوشاک طی 
ترتیب  به  به مدت مشابه سال گذشته  این مدت نسبت 

77.16 و 61.94 و 24.69 درصد رشد کرده است.
بر اساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران، طی مدت 
مذکور حدود 379.7 میلیون دالر انواع کاالهای نساجی 
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وارد کشور شده که نسبت به سال گذشته از نظر ارزش 
6.65 درصد کاهش یافته است. عمده ترین اقالم نساجی 
وارد شده به کشور به لحاظ ارزش طی این مدت همچون 
ماه های گذشته عبارتند از انواع الیاف و نخ که مواد اولیه 
بالغ بر حدود  نیاز صنایع نساجی و پوشاک بوده و  مورد 
77 درصد از ارزش واردات صنایع نساجی کشور طی 4 
ماه اول سال جاری را به خود اختصاص داده اند. الزم به 
کفپوش های  پتو،  انواع  واردات  ارزش  که  است  توضیح 
به مدت  نیز طی مدت مذکور نسبت  ماشینی و پوشاک 
و  با کاهش 91.6 درصد، 87.3 درصد  قبل  مشابه سال 

86.4 درصدی روبرو شده است.

ارزش  بررسی،  مورد  مدت  طی  که  است  ذکر  شایان 
ماشین آالت نساجی وارد شده به کشور 37.2 میلیون دالر 
بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش بیش 
از 62 درصدی مواجه شده که نشان دهنده روند کند توسعه 
و نوسازی در صنایع نساجی بوده و نگران کننده می باشد.
همچنین طی مدت مذکور بالغ بر حدود 38 میلیون دالر 
الیاف پنبه به وزن 15.581 تن وارد کشور شده که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی در حدود 12 
درصد و به لحاظ وزنی حدود 6 درصد کاهش یافته است.
واردات انواع پوشاک به کشور نیز طی 4 ماه نخست سال 
جاری به 106.7 تن به ارزش 937.7 هزار دالر رسید که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب با کاهش 81 

درصدی و 86 درصدی روبرو شده است
--------------------.

پنجمین نمایشگاه فرش ماشینی و کفپوش 
های تهران امسال یک ماه زودتر برگزار می 

شود
برگزاری موفق نمایشگاه فرش بین المللی کفپوش ها ، 
فرش ماشینی و موکت تهران در چهار سال گذشته این 
پرمخاطب  و  معتبرترین  از  یکی  به  را  نمایشگاهی  برند 

ترین نمایشگاه های نساجی ایران بدل کرده است.
شرکت اوراسیا نوید ، برگزار کننده این نمایشگاه است که 
در چهار دوره گذشته این نمایشگاه را در مهر ماه برگزار 
نمود اما امسال طبق مجوزهای اخذ شده از سازمان توسه 
تجارت ایران این نمایشگاه تقریبا یک ماه زودتر یعنی در 

دائمی  محل  در   1392 ماه  شهریور   15 12لغایت  تاریخ 
برگزار  سالن   5 در  و  تهران  المللی  بین  های  نمایشگاه 

خواهد شد.
این نمایشگاه فرصت مناسبی را در اختیار تولید کنندگان ، 
صنعت گران ، بازرگانان و کلیه دست اندرکاران و فعاالن 
کفپوش ها ، فرش ماشینی و موکت قرار می دهد تا ضمن 
ارائه آخرین محصوالت و پیشرفت های خود با آخرین فن 

آوری ها و تکنولوژی های روز آشنا شوند.
الزم به ذکر است ثبت نام برای این نمایشگاه از تاریخ 

چهارم خرداد 1392 آغاز شده است
--------------------

همایش انتخاب و تجلیل ار کارگران برتر 
شهرستان آران و بیدگل

برتر  کارگران  از  تجلیل  و  انتخاب  همایش  دومین 
تبلیغات  و  آگهی  کانون  توسط  بیدگل  و  آران  شهرستان 
سلیمان  صنعتی  شهرک  امناء  هیئت  همکاری  و  آریا 
رفاه  و  کار  تعاون  اداره  حمایت  وبا  بیدگلی  صباحی 
آران  شهرداری  بیدگل،  و  آران  شهرستان  اجتماعی 
در  بیدگل  و  آران  مرکز  نور  پیام  دانشگاه  و  بیدگل  و 

اردیبهشت ماه برگزار شد.
مهندس پرنده معاونت فرهنگی اجتماعی اداره کل تعاون، 
همایش  این  در  اصفهان  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار 

پژوهش  رئیس  فر  صادقی  استاد  و  کرده   سخنرانی 
به  ساعت  یک  قالب  در  اجتماعی  تامین  و  کار  موسسه 

بررسی مبحث کار شایسته و اهمیت آن  پرداختند.
در ادامه نیز دبیر همایش مهندس محمد عنایتی بیدگلی 
و  کارگران  جمع  برای  را  مطالبی  گزارشی،  قالب  در 

کارفرمایان حاضر اشاره نمودند.
شهرستان  محترم  فرماندار  سخنرانی  از  پس  پایان  در 
آران و بیدگل جناب دکتر سلگی، مراسم اهداء تندیس و 
تقدیرنامه به کارگران برتر و قابل تقدیر صورت گرفت در 

ذیل اسامی کارگران برتر آورده شده است.
الزم بذکر است امسال، 3 کارگر برتر زن از شرکت های 

فرش پامچال و ریسندگی نگین البرز معرفی شدند.
--------------------

حضور در نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی 
تهران

امسال نسبت به سالهای گذشته، شرکتهای تولید کننده 
پر رنگ  بیدگل حضوری  و  آران  در  واقع  ماشینی  فرش 
ماشینی  فرش  المللی  بین  نمایشگاه  پنجیمن  در  تری 
فرش  شرکت  حضور  اخبار،  آخرین  طبق  دارند.  تهران 
اعیان،  فرش  جردن،  فرش  اردهال،  مشهد  رنگ  پنجاه 
فرش پامچال، فرش سپاس نور، فرش مجلل، فرش تاپ 

و فرش بهارستان در این نمایشگاه قطعی شده است.
--------------------

اعطای لوح واحد صنعتی نمونه و ممتاز 
سال 91 به دو شرکت از شهرک صنعتی 

سلیمان صباحی بیدگلی
در همایشی که در تاریخ 16 تیرماه در محل خانه صنعت 
و معدن و تجارت استان در اصفهان و با حضور مسولین 
به  فرش  تمدن  شرکت  شد،  برگزار  کشوری  و  استانی 
مدیرعاملی جناب آقای دریاب موفق به دریافت لوح واحد 
صنعتی ممتاز سال 91 و شرکت نگین اطمینان مشهد به 
لوح   دریافت  به  آقای سجادی موفق  مدیر عاملی جناب 
شرکت  دو  این  از  شدند.   91 سال  نمونه  صنعتی  واحد 

توسط استاندار استان اصفهان تقدیر بعمل آمد.
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گسترده  حضور  از  کشور  اصناف  شورای  تشکر  و  تقدیر 
ریاست  انتخابات  در  کشور  اصناف  بخصوص  و  مردم 

جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا
آحاد  از حضور گسترده و پرشکوه  شورای اصناف کشور 
انتخابات  در  کشور  اصناف  جامعه  بخصوص  و  مردم 
ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا که 
بار دیگر باعث مأیوس کردن دشمنان ایران و اسالم شد، 

تقدیر و تشکر کرد.
و  آسا  سیل  حضور  شک  بی  است:  آمده  بیانیه  این  در 
همچنین  و  اسالمی  ایران  ساز  حماسه  ملت  پرشکوه 
جامعه صنفی کشور در انتخابات 24 خرداد ماه پیام لبیکی 
انقالب در خلق حماسه سیاسی و  به رهبری معظم  بود 
پاسخی دندان شکن و محکم بود به تمامی دشمنان ایران 
اسالمی که به دنبال کمرنگ کردن این حماسه سیاسی 

بودند.
شورای اصناف کشور ضمن قدردانی بی نهایت از حضور 
صندوق  پای  در  اسالمی  ایران  بزرگ  مردم  گسترده 
خلق  در  که  کشور  صنفی  جامعه  از  تقدیر  و  رأی  های 
می  اعالم  اند،  داشته  بسزایی  تأثیر  سیاسی  حماسه  این 
نماید که این نظام و این انقالب آسان بدست نیامده که 
نقصان  ایران دچار  و  یاوه گویی های دشمنان اسالم  با 
در  جان  پای  تا  کشور  صنفی  جامعه  و  شود  پریشانی  و 
ایران اسالمی  مقابل تمامی زیاده خواهی های دشمنان 

ایستادگی کرده و می کند.
االسالم  حجت  کشورانتخاب  اصناف  شورای  چنین  هم 
والمسلمین دکتر حسن روحانی را به عنوان رییس جمهور 
وتهنیت  تبریک  ایران  اسالمی  جمهوری  یازدهم  دولت 
مقدس  نظام  اهداف  پیشرفت  وبرای  نماید  می  عرض 
وهماهنگی  همکاری  هرگونه  آماده  اسالمی  جمهوری 
دکتر حسن  آقای  جناب  دولت  وسیاستهای  ها  برنامه  با 

روحانی می باشد.

------------------------

واکنش رئیس شوراي اصناف کشور به 
اظهارات اخیر معاون سازمان امور مالیاتي 

که مدعي شده"درخواست اصناف غیر 
قانوني است "

در  که  افرادي  از  کشور همچنین  اصناف  شوراي  رئیس 
زمینه مالیات در رسانه ها اظهار نظر مي کند خواست که 
آرامش را حفظ واز اظهار نظرهایي که باعث ایجاد مشکل 

و باعث بر هم زدن افکار عمومي مي شود پرهیز کنند
کشور"  اصناف  شوراي  رساني  اطالع  پایگاه  گزارش  به 

اصنافاخبار

قاسم نوده فراهاني "اظهار داشت: این ادعاها ساخت ذهن 
ایشان است و مشکل عدم توافق مالیاتي اصال بحث هاي 
اظهارنامه، چگونگي پرکردن اظهارنامه و مسائل مربوط 

به آن نبوده است.
امور  سازمان  معاون  که  صحبت هایي  اگر  گفت:  وي 
مناظره  در  چرا  دارد پس  کرده اند صحت  مالیاتي مطرح 
حضور  عدم  یا  و  حضور  درباره ي  هیچ گاه  تلویزیوني 

اتحادیه ها در جمع آوري اظهار نامه ها مطرح نشد.
دنبال  به  مالیاتي  سازمان  معاون  این که  به  اشاره  با  وي 
ما همیشه  تاکید کرد:  است،  اذهان عمومي  گمراه کردن 
زیرا  بدهند  نامه  اظهار  مالیاتي  مودیان  که  داریم  توصیه 
وظیفه ما این است که مالیات پرداخت کنیم اما متاسفانه 
ایجاد  از  حاکي  مالیاتي  امور  سازمان  مدیران  اظهارات 

چالش و سلب ارامش بازار است.
مدیره  هیات  هزار   40 از  بیش  ورود  داد:  ادامه  وي 
اتحادیه ها در کشور در بحث مالیاتي تماما به نفع سازمان 
امور مالیاتي بود، زیرا سازمان امور مالیاتي هیچ هزینه اي 
براي جمع آوري تایید و وصول مالیات پرداخت نمي کرد 
و این اتحادیه ها بودند که این وظیفه را انجام مي دادند.

از  بعد  مالیاتي  امور  سازمان  شد:  یادآور  فراهاني  نوده 
از  آن  آمار  و  نتیجه رسیده که اطالعات  این  به  مدت ها 
دیگر  و  شده  کامل  ساله  چند  توافق  طریق  به  اصناف 

مي تواند به تنهایي مالیات ها را دریافت کند
رییس شوراي اصناف کشور از عوامل تاثیر گذار در عدم 
مالیات  تا 16 درصدي  افزایش 14  مالیاتي گفت:  توافق 
را  کشور  اقتصادي  شرایط  و  بوده  غیراقتصادي  کامال 
وصول  دنبال  به  تنها  سازمان  این  و  نگرفته اند  نظر  در 

مطالبات دولت است.
وي افزود: سازمان امور مالیاتي به دو دلیل با اصناف به 
اطالعات  بر  متکي بودن  به  نرسیدند، که مي توان  توافق 
واقعیت ها  نگرفتن  نظر  در  و  گذشته  سال هاي  توافقات 
اشاره  اصناف  و شرایط  اقتصادي کشور  درباره ي شرایط 

کرد.
به  مالیاتي  امور  سازمان  کرد: اگر  تصریح  نوده فراهاني 
توافق مي رسید باید واقعیت ها، شرایط اقتصادي و شرایط 
افزایش  باید  این رو  از  که  مي گرفت  نظر  در  را  اصناف 

مالیات آن کمتر از 14 تا 16درصد بود.
رییس شوراي اصناف کشور یادآور شد: تا 100 سال آینده 

هم سازمان امور مالیاتي نمي تواند به تنهایي مالیات تمام 
ایران را بگیرد.

مالیاتي  امور  سازمان  مدیران  امسال  این که  بیان  با  وي 
افزود:  نداشته اند،  تعاملي  نگاه  هیچ  که  کردند  مشخص 
شرایط  و  منطق  مالیاتي  امور  سازمان  این که  دلیل  به 
فقط  و  نمي گیرد  نظر  در  را  اصناف  و  جامعه  اقتصادي 

دنبال وصول مطالبات خود است به توافق نرسیدیم.
حتما  مالیاتي  مودیان  کرد:  تاکید  پایان  در  نوده فراهاني 

مالیات خود را پرداخت کنند.

------------------------

یک کارشناس: تعیین مالیات منطبق با 
درآمد اصناف نیست

بیش  قم گفت:  استان  در  اصناف کشور  نماینده شورای 
و  دارند  مالیاتی  مشکل  تولیدی  واحدهای  درصد   90 از 
تعیین مالیات در استانها باید بر مبنای درآمد و وضعیت 

اقتصادی استان باشد
کشور"  اصناف  شورای  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
علیرضا کبیری" با اشاره به اینکه بخش اعظم مشکالت 
واحدهای تولیدی در تعیین مالیات است ، افزود: اداره کل 
مالیات بر مبنای هیچ توافقی ماده 158 قانون را که مبنی 
بر اضافه مالیات می باشد را غیرقانونی اعالم کرده و این 
نمونه  گونه  هیچ  گذشته  سال   5 در  که  است  حالی  در 

گیری از درآمد واحدهای تولیدی صورت نگرفته است.
وی تصریح کرد: هیچ گونه حمایتی  از  واحدهای تولیدی 
در کشورصورت نمی گیرد بارها از مسئوالن وقت خواسته 
باال بردن  برای  را  شده است که سیاست های تشویقی 
سطح تولید واحدهای تولیدی به کار گیرند اما این اتفاق 

صورت نگرفته است.
فعالیت  که  تولیدی  واحدهای  متاسفانه  افزود:  کبیری 
خوبی دارند و میزان تولیداتشان افزایش می یابد به جای 
اینکه حمایت شوند و از مشکالتشان کاسته شود عکس 

این قضیه اتفاق می افتد.
تولیدی موفق  برای واحدهای  باید  داد: دولت  ادامه  وی 
مالیات، عوارض  از جمله کاهش  تشویقی  سیاست های 
و دارایی را در نظر بگیرد تا این واحد تولیدی بتوانند به 
توسعه و خودکفایی برسند و این درحالی است که عکس 
این قضیه یعنی افزایش مالیات و دارایی و عوارض برایش 

رقم می خورد.
تولید،  بخش  از  دولت  حمایت  عدم  به  اشاره  با  کبیری 
باال است  بسیار  تولید  در بخش  اولیه  مواد  قیمت  افزود: 
و همین امر هزینه های تمام شده کاال در بخش تولید 
مصرف  سوی  از  زیادی  استقبال  و  دهد  می  افزایش  را 
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اصنافاخبار

نمی  صورت  داخلی  کاالهای  از  استفاده  برای  کنندگان 
گیرد.

وی تصریح کرد: ورود تولیدکنندگان به بازارهای جهانی 
مالک موثری در جهت شناخته شدن کاالهای داخلی می 
باشد ودولت باید شرایطی را ایجاد کند تا تولیدکنندگان 

کشور به بازارهای تجارت جهانی راه یابند.
کبیری دغدغه اصلی تولیدکنندگان داخلی را نبود مشتری 
برای فروش کاالها عنوان نمود و افزود: زمانی که کاالی 
تولید  بازار  برای  که  دارد  خریدار  به  نیاز  شود  می  تولید 
اغلب خریدار کم می باشد و مجبور به فروش کاالها به 

62

انتظارات واحدهای صنفی از اتحادیه 
چیست؟

به عنوان  اتحادیه  این است که  انتظار واحدهای صنفی  مهمترین   ◄
نماینده و تریبون آنها در نهادهای دولتی از حقوق آنها دفاع کند و صدای 

آنها را به گوش مسئولین برساند.

◄ اتحادیه ها را می توان به مجلس شورای اسالمی در ابعادی کوچک 
صنف  ویژه  به  اصناف  حقوق  از  دفاع  نیز  اتحادیه  وظیفه  کرد.  تشبیه  تر 
زحمتکش فرش ماشینی و موکت است. در کشورهای پیشرفته دنیا معمواًل 
اتحادیه های صنفی قدرت و نفوذ بسیار زیادی دارند. توجه به اصناف قطعًا 
موجب شکوفایی اقتصادی خواهد شد که امیدواریم در سال حماسه اقتصادی 
توانند  اگر اصناف حمایت شوند می  بگیرند.  قرار  بیشتر مورد توجه  اصناف 
بستر خوبی برای تجارت و کار ایجاد کنند و بسیاری از مشکالت اقتصادی 

دولت را نیز حل می کنند.

◄ انتظار واحدهای صنفی از اتحادیه احقاق حقوق اعضاست. اتحادیه ها 
در حال حاضر تقریبا به تریبون دولت تبدیل شده اند به جای اینکه تریبون 

اعضاء خود باشند. 

از حد  تراکم بیش  از معضالت اصناف  توزیع: یکي  کاهش هزینه   ◄
واحدهاي صنفي در کشور است در حالي که در ترکیه و امریکا به ازاي هر 
هزار نفر 5 ، 6 واحد صنفي وجود دارد. در ایران به ازاي هر هزار نفر 16 واحد 
رسمي صنفي وجود دارد. کارشناسان ایران را بهشت خرده فروشان مي دانند 
زیرا با حداقل سرمایه گذاري و تحقق سود حاصله قابل توجه است و به ازاي 
هر 32 نفر یک واحد صنفي وجود دارد در حالي که این میانگین در دنیا 150 
نفر و در کشورهاي پیشرفته به ازاي هر250 نفر یک واحد صنفي وجود دارد. 
لذا تراکم واحدهاي صنفي باعث افزایش هزینه هاي توزیع و تحمیل آن به 

مصرف کننده است که باید به نحو ناب ساماندهي شود.

زیر قیمت اصلی می شویم ودر این میان توزیع کنندگان 
سود اصلی را می برند.

کبیری با گالیه از تحقق نیافتن وعده های مسئوالن در 
 10 حداقل  باید  دولت  افزود:  اصناف  بیمه  تامین  جهت 
درصد از حق بیمه کارفرمایان را پرداخت کند تا حمایتی 

در این راستا صورت پذیرد.
حمایتی  بسته  نشدن  پرداخت  کرد:  نشان  خاطر  وی 
تولید  میزان  روند  و  است  داشته  پی  در  را  تولید  کاهش 

سیر نزولی را به دنبال داشته است.
مورد   38 را  قم  شهر  در  تولیدی  واحدهای  تعداد  وی 

هزار  افزود:15  و  برشمرد 
واحد تولیدی زیر مجموعه 
این اتحادیه ها می باشند 
حمایت  با  امیداوریم  که 
های ویژه از بخش تولید 
پرداخت  خصوص  در 
امور   ، کارگران  بیمه  حق 
اولیه  مواد  تهیه   ، مالیاتی 
و  بانکداری  تسهیالت   ،

کاهش عوارض ها مشکالت مرتفع گردد.

ممنوعیت واردات کیف و کفش تولید داخلی 

را 30 درصد افزایش داد
رئیس اتحادیه سراجان گفت: با متوقف شدن واردات کیف و کفش تولیدات داخلی بیش از 30 

درصد رشد داشته است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای اصناف کشور" محسن خردمند " افزود: از چندین سال 
گذشته تاکنون، واردات کاالهای چینی  عامل اصلی ورشکستگی واحدهای تولیدی این صنف 
بوده است که در حال حاضر با متوقف شدن واردات تولیدات داخلی افزایش داشته است و باعث 

رونق فضای کسب و کار شده است.
وی اضافه کرد: با رونق گرفتن بازار سراجی بیشتر تولیدکنندگانی که دست از کار کشیده بودند 

دوباره بازار کار برگشتند.
خردمند خاطر نشان کرد: در طی چندین سال گذشته کارخانجات داخلی مواد اولیه تولید می 

کردند که به دلیل واردات کاالهای چینی این کارخانجات نیز تعطیل شده بودند.
وی با اشاره به تولید چرم طبیعی در ایران افزود: کیف های چرم ایرانی قابل رقابت با کیف های 
ایتالیایی هستند و چرم ایرانی در دنیا دارای جایگاه مناسبی است. خردمند  با اشاره به قابلیت 
های فراوان در تولیدات داخلی و مرغوب بودن چرم ایرانی گفت:اکنون که شرایط کار برای 
تولید کنندگان ایرانی فراهم شده است مسئوالن نیز باید با ارائه تسهیالت کم بهره به واحدهای 
صنفی کمک کنند تا ماشین آالت تولیدی خود را به روز کنند. رئیس اتحادیه سراجان تهران 
افزود:حمایت از تولید داخلی یکی از مهم ترین مطالبات اصناف است چرا که معتقدیم حمایت 
از تولیدات داخلی باعث بهبود شرایط کسب و کار می گردد و زمینه الزم برای رونق بخشی به 
مشاغل صورت می گیرد. خردمند یکی از مشکالت اصلی این صنف را کمبود مواد اولیه عنوان 
کرد، گفت: حدود 45 درصد مواد اولیه مورد نیاز در داخل کشور تولید می شود و55 درصد آن 

از طریق واردات تامین می گردد.
وی تعداد واحدهای صنفی تحت 
پوشش این اتحادیه را یک هزار 
وتصریح  برشمرد  مورد   500 و 
بخش  سه  در  صنوف  کرد:این 
توزیعی  و  بنکداری  تولیدی، 

فعالیت می کنند.










