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یا لطیف

بهمن؛ ماه پیروزی اراده ملت 
بهمن برای همه ما ایرانیان رنگ و بوی دیگری دارد و قبل از رسیدن بهار طبیعت فضای کشور و دل های 
عاشقان ایران را بهاری می کند. پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی در سال 1357  نقطه عطفی برای کشور 
و  اصناف  برای  اسالمی  انقالب  پیروزی  روزهای  و  بهمن 57  یادآوری  بود.  آزادی  و  استقالل  و  عزیزمان 
بازاریان چه بسا باشکوه تر و خاطره انگیز تر است. چرا که اصناف و بازاریان یکی از مهمترین اقشار جامعه 
در به ثمر نشستن آرمان های امام راحل بودند و نسل اول انقالب رشادت ها و حمایت های اصناف ایران 
از مبارزات انقالبی ملت به رهبری امام خمینی را به یاد دارند. پس از انقالب هم روحیه بسیجی وار اصناف موجب شده است تا توطئه 
دشمنان برای ضربه زدن به انقالب اسالمی خنثی شود. صنف فرش فروشان تهران که همواره در بین مردم از جایگاه ویژه ای برخوردار 
بوده و یکی از منصف ترین و مردم دارترین قشرهای بازار بوده اند در طول مبارزات انقالبی در تهران در کنار روحانیت به مبارزه پرداختند 
و با حمایت مادی و معنوی خود از انقالب و انقالبیون موجب قدرت گرفتن گروه های مخالف رژیم ستم شاهی شدند. امسال نیز به لطف 
خداوند، حضور اصناف به ویژه صنف فرش ماشینی و موکت تهران در راهپیمایی 22 بهمن نشان داد که هنوز هم ما بر آرمان های امام 

و رهبری پافشاری می کنیم و خواهان ایرانی آباد و آزاد و اسالمی هستیم.
حضور بازاریان و اصناف در کنار روحانیت در تاریخ 100 ساله ما به ثبت رسیده است. بازار سد محکمی در برابر رژیم طاغوت بود. بازاریان 
در رژیم پهلوی بارها تحصن کرده و محل کسب و کار خود را تعطیل کردند و این کار اصناف موجب وحشت  رژیم پهلوی بود و مزدوران 
شاه وقتی نتوانستند در برابر بازاریان متعهد مقاومت کنند با دستگیری آن ها و شهادت مبارزان تالش کردند از وقوع انقالب اسالمی 
جلوگیری کنند که موفق نشدند. در پیروزی انقالب اسالمی حضور اصناف به شکل موثر دیده می شود و در زمان جنگ نیز همین قشر 
در خط مقدم و هم در خط پشتیبانی از جبهه حرف اول را می زدند و بسیاری هم در این راه شهید و جانباز شدند که 60 هزار شهید از 

جامعه اصناف و بازار گواه این موضوع است.
حال که با عزم و اراده ملت و با رهبری رهبر فرزانه انقالب بیش از 3 دهه از عمر انقالب اسالمی می گذرد بار دیگر اصناف در صحنه 
حضور دارند و این بار با شروع کار دولت تدبیر و امید همه امیدواریم بتوانیم فرصت های از دست رفته را مجددا احیا کنیم و با مثبت شدن 
فضای داخلی و بین المللی در کنار سیاست های درست اقتصادی دولت کاری کنیم که ملت ایران به آنچه شایسته است دست پیدا کند 

و قطعا نقش اصناف در این بین نقشی بی بدیل خواهد بود.

در این شماره از نشریه جهان فرش مطالب مهمی را با شما خوانندگان عزیز و یاران همیشگی در میان گذاشته ایم. مصاحبه های شنیدنی 
در کنار مطالب و مقاالت مفید اقتصادی، فنی و علمی، فضایی را فراهم آورده است تا همه اعضاء با سالیق گوناگون و اهداف مختلف 
بتوانند از این مجله بهره ببرند اما آنچه مسلم است اتحادیه همیشه نیازمند دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شماست. همکاری و 

همدلی شما عزیزان در این راه موجب دلگرمی ماست. موفق و سربلند باشید ...

                                                                                                        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 پنجم - بهمن 1392 

تلفن اشتراک: 021-77245780

از وب سایت اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران به آدرس www.efmt.ir دیدن فرمائید.
10

توضیحاتی  اتحادیه  های  فعالیت  با  رابطه  در  لطفاً   ◄
بفرمایید. اتحادیه چه اهدافی را دنبال میکند؟

اجرای  و  صنفی  نظام  قوانین  صحیح  اجرای  اتحادیه  اصلی  نقش 
مصوبات وزارت صنعت و معدن و تجارت است که این یک تعریف 
کلی و جامع از فعالیت اتحادیه از نظر قانون می باشد و اتحادیه می 
بایست با توجه به قوانین نظام صنفی و حدود و اختیاراتی که برای 
آن در نظر گرفته شده است فعالیت نماید ولی ما سعی کردیم رابطی 
بین اعضاء و اتاق اصناف جهت تسهیل در امر کسب و کار باشیم. 
که در همین راستا اتحادیه برنامه هایی را نیز در دستور کار خود قرار 
داده است که بتواند فضای فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی را 

در صنف گسترش دهد. 
پل  یک  فرش  جهان  نشریه  انتشار  با  کردیم  سعی  اول  مرحله  در 
ارتباطی به وجود آوریم که اعضاء محترم بتوانند انتقادات و پیشنهادات 
سازنده خود را بیان و با ارائه رهنمودهای  علمی و عملی هیئت مدیره 
را  در جهت پیشرفت صنف کمک نمایند و نیز با چاپ قوانین نظام 
کارشناس  توسط  مقاالت  ارائه  و  مربوطه  های  بخشنامه  و  صنفی 

محترم مالیاتی، اطالعات صحیح و بموقع به اعضاء اعالم گردد.
عالوه بر این  با صحبتهای انجام گرفته با مجله جهان فرش قرار شد 
در زمینه بازاریابی و مدیریت فروش و اطالعات مربوط به مواد اولیه 
تولید فرش و ماشین آالت بافندگی در جهت باال بردن دانش پرسنل 
با  پربارتر کردن سطح علمی و فرهنگی و مصاحبه  اعضاء صنف و 
پیشکسوتان و اساتید محترم دانشگاه و متخصصین و صاحب نظران 
چه  هر  را  مجله  فرهنگی  و  علمی  سطح  علمی،  مقاالت  انتشار  و 

بیشتر ارتقاء دهند.
و اینکه قصد داریم  با گسترش فضای مجازی و استفاده بیشتر از 
سایت اتحادیه اعضاء بتوانند برای معرفی فروشگاه و محصوالت خود 
در سایت اتحادیه و تبلیغ در فضائی مناسب که با حمایت اتحادیه نیز 
این کار انجام می پذیرد حضور داشته باشند و شهروندان و یا نهادها و 
ادارات برای خرید به راحتی بتوانند از سایت دیدن کرده و فرش خود 
را انتخاب نمایند و همچنین ارگانها و ادارات در فضای مجازی می 
توانند بدون واسطه فرش مورد نظر خود و فروشگاه ایده آل خودشان 
را به راحتی انتخاب و تمامی اعضاء نیز با حقوقی مساوی می توانند 
کاالهای خود را عرضه نمایند و همچنین استفاده از این سایت می 
تواند اطالعات مفید در زمینه قوانین نظام صنفی و بخشنامه های 
اعضاء  بین  مرزبندی  و  دهد  قرار  همگان  دید  معرض  در  را  جدید 

جوازدار و بی جواز را مشخص نماید.
با توافق هیت مدیره، مشغول رایزنی و  باید اعالم کنم  و همچنین 
جمع آوری اطالعات جهت تشکیل یک صندوق قرض الحسنه برای 

صنف می باشیم.

◄ اعضا اعتقاد دارند اتحادیه صنف فرش ماشینی چه در 
زمینه دفاع از حقوق اعضا و چه در زمینه فرهنگ سازی 
و اطالع رسانی به خوبی عمل نکرده است. نظر شما در 

این زمینه چیست؟
این خواسته بحق اعضا است که ما از حقوق آنها در رابطه با مسائل 
مختلف علی الخصوص مالیاتی دفاع نمائیم و ما تمامی سعی خود را 

در این راستا انجام می دهیم ولی من باید صادقانه بگویم که دست 
تمامی  برای  دارائی  از مشکالتی که وزارت  نیز  ما  و  بسته است  ما 
صنوف از جمله صنف ما بوجود آورده است مطلع هستیم و خودمان 
نیز بعنوان یکی از اعضای صنف درگیر این مسائل و مشکالت می 
با  باز اعالم کنم ما قدرت برخورد قانونی در رابطه  باید  باشیم ولی 
حد  در  ولی  نداریم  را  کند  می  ایجاد  دارائی  وزارت  که  مشکالتی 
دارائی  خبره  کارشناس  از  استفاده  با  کردیم  سعی  اتحادیه  امکانات 
قوانین  به  از تجربیات و اطالعات مربوط  اتحادیه  بعنوان مشاور در 
مالیاتی که ایشان سالیان سال با آن آشنا بوده و هستند و از تجربه 
مناسبی که در امر مالیاتی از آن برخوردارند بهره گرفته ایم تا شاید 
کنیم  برطرف  را  اعضاء صنف  مشکالت  از  کوچکی  قسمت  بتوانیم 
ولی متاسفانه اعضاء صنف آنطور که باید از وجود و اطالعات ایشان 

استفاده الزم را بعمل نمی آورند.
انتخاب  اتحادیه  دارائی  باتجربه ای که در کمیسیون  نیز دوستان  و 
شده اند، همگی از اعضای با سابقه و آشنا به مشکالت هستند که 
آنها نیز از حقوق اعضاء در کمیسیون حل اختالف وزارت دارائی تا 

حد امکان دفاع می کنند.
اعضاء  حقوقی  مشکالت  برای حل  زودی  به  هستیم  درصدد  نیز  و 
محترم صنف از یک مشاور حقوقی جهت راهنمایی و مشاوره استفاده 

نمائیم.

◄ با توجه به اوضاع بازار فرش که امروزه اتفاق افتاده 
ماشینی چگونه است؟ و شما  کار فرش  وضیعت کسب 
سال آینده را برای این صنعت چگونه پیش بینی میکنید؟

کسبه مخصوصًا صنف فرش ماشینی امروز شرایط سختی را طی می 
کند و بازار بشدت دچار رکود شده است و وضعیت کسب و کار بسیار 
اوضاع  اکثر صنوف  توان گفت در دو سال گذشته  خراب است می 
خوب کسبی نداشتند و بازار بسیار ملتهب و دچار رکود بوده است ولی 
من شخصًا به عملکرد دولت جناب آقای دکتر روحانی جهت برون 
رفت از مشکالت اقتصادی ایمان دارم و فکر می کنم دولت جدید 
بتواند مشکالت را برطرف کرده و با توجه به توافقات انجام گرفته 
در مسائل بین المللی و برداشتن تحریم ها سال آینده را سال بهتر و 
پررونق تری برای شکوفائی تولید و اقتصاد کشور مخصوصا در زمینه 

فرش ماشینی می دانم.

و  فرش  ویژه  تجاری  های  مجتمع  درباره  شما  ◄نظر 
تاثیر  میتواند  کدامیک  چیست،  معمول  های  فروشگاه 

بیشتری بر خریدار بگذارد؟
فعاًل ساختار شهری و فرهنگ عمومی جامعه بیشتر نظر به سیستم 
دور  چندان  نه  آینده  در  مطمئنًا  ولی  دارند  متمرکز  غیر  فروشگاهی 
وری  بهره  و  نقل  و  حمل  مشکالت  و  جامعه  شدن  مدرنیته  بدلیل 
بیشتر از وقت و زمان ما شاهد افزایش مجتمع های تجاری با قابلیت 

بهتر و عرضه محصوالت بصورت سهل تر خواهیم بود.

◄در رابطه با افزایش تولید فرش هایی با تراکم باال با 
توجه به  ماشین هایی که برای تولید این نوع فرش نیاز 

است و قیمت باالی اینگونه فرش ها چه نظری دارید؟ 
فرش یک جایگاه فرهنگی و خاص در خانواده ایرانی دارد و یکی از 
ایرانیها است چه نسل قدیم و چه نسل  کاالهای ضروری برای ما 
است.  متفاوت  آن  شکل  و  فرش  نوع  فقط  کند  نمی  تفاوتی  جدید 
فرش دستبافت که یک هنر اصیل ایرانی است و قدمتی طوالنی در 
ساختار زندگی ایرانیان داشته و دارد بدلیل گرانی آن امکان استفاده 
برای همگان را میسر نمی کند ولی امروزه با توجه به تکنولوژی روز 

همکاری و مشارکت اعضاء تنها انگیزه ما در اتحادیه است

آقای محسن شیرازی از اعضای باتجربه صنف فرش ماشینی و موکت تهران است که در مقاطع مختلف تجربیات فراوانی را 
در بخش های تولید فرش ماشینی، واردات انواع فرش و کفپوش و توزیع و فروشگاه داری دارند. ایشان که در دوره جدید 
انتخابات هیات مدیره اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران به عنوان بازرس و کارشناس، منتخب صنف و اعضاء شده اند 
برنامه های زیادی را برای ارتقاء جایگاه صنف و اتحادیه دارند که با زحمات هیات مدیره و اعضاء در حال پیگیری و اجرا 
هستند. آقای شیرازی از حدود اختیارت اتحادیه که توسط قانونگذار تعیین شده است رضایت ندارد و آنرا دست و پاگیر 
می داند و اعتقاد دارد بسیاری از مسئولیت ها باید به طور مستقیم به اتحادیه واگذار شود. آقای شیرازی دراین مصاحبه 
کوتاه مطالب جذابی را بیان نموده اند که حتما برای خوانندگان خوب ما شنیدنی و خواندنی خواهد بود. بخش هایی از این 

گفتگو را در زیر از نظر می گذرانید... 
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دنیا و استفاده از ماشین آالت جدید با کیفیت مطلوب فرش ماشینی توانسته نیاز جامعه را تا حدودی پاسخگو 
باشد. سالهای گذشته ما شاهد بودیم که فرشهایی که از کشورهای اروپایی وارد می شد با طرح و رنگ و 
سلیقه ایرانی تولید و از نظر کیفیت قابل مقایسه با فرشهایی که امروز در ایران تولید می شود نبوده ولی بدلیل 
خلع و کمبود این نوع محصوالت و نیاز جامعه از خارج از کشور وارد میشد ، اما امروز تولیدکننده های عزیز 
با تمامی مشکالت حتی با وجود تحریم ها توانسته اند ماشین آالت روز دنیا را وارد و فرشهایی با کیفیت باال 
تولید بنمایند . و ما امروز شاهد تولید فرشهایی با تراکم و کیفیت باال و استقبال مردم از محصوالت متنوع با 

قیمت های مختلف نیز هستیم که انتخاب را برای مشتری آسان نموده است.

◄نمایشگاه های فرش ماشینی امسال را چطور دیدید؟ برای بهبود کیفیت بازدیدکنندگان 
و افزایش سطح بازدیدکنندگان خارجی چه راهکارهایی باید در پیش گرفت؟ 

از نظر کیفی ما شاهد نوآوری و کارهای  اما  از نظر کمیت بسیار بهتر از سال گذشته بود  نمایشگاه امسال 
جدیدی نبودیم؛ غیر از تعداد محدودی از شرکت ها که فرشهای 1000 شانه ارائه کرده بودند ولی باید گفت 
نسبت به سالهای گذشته بهتر بوده است. یکی دیگر از مشکالت ما اطالع رسانی به موقع به تجار خارجی است 
که آنها را برای دیدن محصوالت و خرید دعوت کنیم و امکاناتی جهت خرید مناسب برایشان مهیا نمائیم و 
من فکر می کنم درب بازارهای ما قطعًا باز خواهد شد. ما در همه زمینه ها پتانسیل قوی برای صادرات داریم 
و در رابطه با فرش ماشینی تولید ما بیشتر از مصرف داخلی می باشد  که اگر بتوانیم اعتماد تجار خارجی را 
جلب نموده و به آنها سرویس و خدمات مناسب بدهیم مطمئن باشید کاالهای ایرانی مخصوصًا فرش ماشینی 
از کیفیت باال و نوآوری خالقانه ایرانی برخوردار است و قطعًا می توانیم با ارائه محصوالت با کیفیت خوب 
بخشی از بازار جهانی را در دست بگیریم. صادرات غیرنفتی بعنوان پشتوانه مالی کشور و ایجاد اشتغال نقش 

بسزایی در باال بردن سطح اقتصادی کشور ایفا خواهد 
نمود که مسئولین می بایست به این امر مهم به صورت 

جدی نگاه کنند .

◄ چه پیشنهادتی درباره زنجیره توزیع فرش 
ماشینی در کشور و سازماندهی آن دارید؟

ما باید با واقعیت زندگی کنیم. ما عادت کرده ایم بیشتر 
یا  شرکت  ایران  در  نمائیم.  فعالیت  انفرادی  صورت  به 
که  است  نکرده  پیدا  را  خودش  جایگاه  هنوز  مشارکت 
اینکه  برسیم.  تکاملی  چنین  به  ما  تا  است  الزم  زمان 
از کارگاههای کوچک با مشارکت، کارخانه های بزرگ 
بسازیم و یا از فروشگاه کوچک، به مجتمع های بزرگ 
چه  ولی  نمائیم.  اقدام  بیشتر  کیفی  محصوالت  ارائه  با 
بخواهیم چه نخواهیم در آینده با رشد اقتصادی با بهره 

وری بیشتر از امکانات، به آن سو حرکت خواهیم کرد.

◄ اگر صحبتی  با مسئولین دارید بیان نمائید.
و  مالیاتی  مسئله  صنف  اعضاء  های  دغدغه  از  یکی 
نظارتی  ارگانهای  با  ارتباط  در  است.  نظارتی  ارگانهای 
تقلب،  فروشی،  فروشی، کم  از گران  فکر می کنم که 

عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، عدم درج قیمت و نصب نرخنامه، ضرر و زیان به اشخاص ثالث 
غیرقانونی  حراج  برگزاری  واقع،  برخالف  خدمات  یا  کاالها  محصوالت،  تبلیغ  صنفی،  تخلفات  وقوع  اثر  بر 
که در حیطه مسئولیت بازرسی و نظارت شورای اصناف می باشد؛ ولی برای حل این مسائل می بایست به 
صورت حرفه ای و صنفی برخورد شود . بهتر است که این نوع فعالیت ها به اتحادیه محول گردد که بخش 
بزرگی از مشکالت اعضاء حل خواهد شد. شما اگر دقت کنید تمامی این مسائل که نام برده شد کار صنفی 
است و کارشناسی که در زمینه قیمت خواروبار تخصص دارد آیا می تواند در خصوص فرش اظهارنظر کند یا 
کارشناسی که در خصوص صنف اتومبیل ناظر است می تواند در صنف فرش هم دخالت کند یا در رابطه با 
کیفیت فرش ماشینی  کارشناس محترمی که مراجعه می کند تا چه میزان اطالعات فنی راجب  مسًاله فرش 
ماشینی از قبیل مواد اولیه یا نوع بافت را دارد که بتوانند بدرستی تشخیص دهد خالفی صورت گرفته است یا 
نه! متاسفانه دوستان  بازرسی فقط برای جریمه کردن –حتی به دلیل نداشتن برچسب- عمل میکنند. ولی در 
صورتی که این نوع بازرسی ها اگر به اتحادیه ها محول گردد مطمئنًا از نظر کمی و کیفی هم برای فروشنده 

هم برای خریدار مثمرثمرتر خواهد بود.
در رابطه با مسئله دارایی کلیه صنوف از جمله صنف فرش ماشینی دچار مشکل اساسی در رابطه با دارائی 
هستند. ببینید در زمان اظهارنامه با مودی توافق صورت می گیرد و 20% اضافه بر سال قبل دریافت می شود. 

بعد از چند ماه بعنوان نمونه گیری اکثر مودی ها را از توافق خارج و بعنوان کارگروه هیئتی را برای تعیین 
انتخاب می کنند که کار آن هیئت محترم عمومًا غیر کارشناسی است و بر اساس سالیق  مالیات جدید 
یا اطالعاتی که ممکن است نادرست بدست آورده باشند یا براساس متراژ فروشگاه، تعداد فروشنده، تعداد 
انبار فروشگاه و یا با تخمین فروش روزانه که هیچگونه پایه و اساس  فرشهای موجود در فروشگاه و یا 
منطقی ندارد  محاسبه می نمایند. سوال من اینست حداقل در دوسال گذشته با وجود تحریم های شدید و 
بورس بازی طال و دالر و غیره در سال قبل و کسادی بازار و آمار چکهای برگشتی که بانک مرکزی اعالم 
کرده آیا واقعًا بازار آنقدر پررونق بوده که مالیاتها دو سه برابر شود؟ اگر واقع بینانه به اقتصاد کشور حداقل 
در دو سال گذشته نگاه کنیم شاهد آن هستیم که قدرت مالی و خرید مردم چقدر کاهش داشته است و این 
اضافه کردن مالیات اجحافی به کسبه است. یکی از مشکالت بوجود آمده بخاطر این بود که بدلیل تحریمها 
دولت سابق بخش عظیمی از درآمد خود را از دریافت مالیات تعیین کرده بود و این یک اشتباه بزرگ است 
که فشار به اصناف بیاورند. بیائید صادرات غیرنفتی را فعال کنید. به لطف خدا و روی کار آمدن دولت تدبیر 
و امید و فعال کردن سیاست خارجی و با اعتمادسازی نسبت به ورود تجار کشورهای خارجی مثاًل در بخش 
را  توانیم صادرات فرش ماشینی  از مصرف کشور ما می  بیشتر  تولید فرش  افزایش  بدلیل  فرش ماشینی 
بعنوان یک برنامه برای ارزآوری استفاده کنیم و شرایط ساده برای صادرکننده فراهم کنیم تا بتوانیم از منابع 
تولیدی، ارز وارد مملکت نمائیم. هفته ای نیست که اعضای محترم صنف بعنوان گالیه و شکایت به خاطر 
مشکالتی که وزارت دارایی برایشان ایجاد کرده به ما مراجعه نکنند و دادشان بلند نشده باشد. مسئولین  
باید توجه داشته باشند همین بازاریان و اصناف قبل از انقالب در خط مقدم مبارزه فعالیت می کردند و با 
گسترش اعتراضات مردمی با بستن مغازه ها و شرکت در تظاهرات نقش کارآمدی داشتند و یا در زمان جنگ 
تحمیلی با اعزام کاروانهای کمکهای مردمی و اعزام نیرو و همچنین در بالیای طبیعی و زلزله بعنوان کمک 
دوشادوش  هموطنان  به  رساندن  یاری  و  رسانی 
دولت تالش می کردند و باز شاهد هستیم که در 
هر انتخابات با تشکیل ستادهای مردمی و تعطیلی 
واحدهای صنفی همیشه همگام و پیشقدم بودند و 
فضای سیاسی کشور را با تبلیغات گسترده متحول 
اصناف  این  با  بایست  می  چرا  پس  ؛  میکردند 
ریشه  باید  مالیاتی  مشکالت  شود؟  رفتار  اینگونه 
را  خود  بحق  مالیات  اصناف  و  شود  درمان  ای 
پرداخت نمایند. با فشار فقط بنگاههای زیرزمینی 
و واسطه ای برای فرار از مالیات ایجاد می شود. 
من همینجا به مسئولین پیشنهاد می کنم تعیین 
و  هماهنگی  با  بایست  می  هم  صنوف  مالیات 
تعامل با اتحادیه ها انجام پذیرد. در صورتی که با 
اتحادیه ها مالیات  با  تشریک مساعی و مشورت 
قانونی  حق  به  دولت  هم  مطمئنًا  گردد  توافق 
خود خواهد رسید و هم اعضای صنف با رضایت 
بیشتری مالیات بحق خود را پرداخت خواهند کرد 
دو  حقوق  و  نگردد  ضایع  حقی  نکرده  خدای  تا 

طرف نیز محفوظ خواهد ماند . 

◄ در پایان اگر توضیحی در رابطه با اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران باقی مانده 
لطفا مطرح بفرمایید.

از شما و همکارانتان که در مجله زحمت می کشند تشکر می کنم که بین اعضاء و خادمین صنف در اتحادیه 
فرش ماشینی و موکت پل ارتباطی هستید. ما مشکالت اعضاء صنف و کمی و کاستی قوانین را بخوبی می 
دانیم و متوجه هستیم ولی امکانات ما در حدی است که قوانین نظام صنفی برای ما تعریف کرده اند ولی 
از تمامی دوستان و همکاران درخواست می کنم برای رشد و پیشرفت صنف ما را یاری نمایند در جلسات 
هیئت مدیره شرکت کنند و نقطه نظراتشان را و راهکارهایی که در نظر دارند به ما ارائه کنند. اتحادیه خانه 
تمامی اعضاء می باشد و ما خادمین شما هستیم دوستان اگر انتقادی دارند بیان نمایند و راه حل آن را نیز 

اعالم نمایند  تا ما بتوانیم برای توسعه این صنف هر چه بیشتر تالش کنیم.
ما می دانیم که مکان اتحادیه می بایست به محل مناسب تری انتقال پیدا کند ولی متاسفانه ما بودجه ای 
از جائی دریافت نمی کنیم و هیچ نهاد و یا ارگانی کمک مالی به اتحادیه نمی کند. در همین جا از تمامی 
دوستان درخواست می کنم قدم پیش بگذارند و ما را در این امر حمایت نمایند . جهت یاری، دستان شما 

را به گرمی می فشاریم.
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در  تصمیم گیري  و  مردم  مشارکت  مي فرمایند:  علي)ع(  حضرت 
قالب مشورت یکي از رئوس سیاست هاي مدیریت مي باشد و 

این نشان از اهمیت فوق العاده مشورت در انجام کارها است.

را  البالغه، مدیریت شایسته  نهج  ارزشمند  امیرمومنان در کتاب  همچنان که 
این فرصت  پایه و اساس موفقیت یک مجموعه  اعالم مینمایند، در  بعنوان 
سعي مینمایم در پاسخ به برخی انتقادات ناآگاهانه اعضا محترمی که در شماره 
های قبلی مصاحبه هایی با این عزیزان شده است با نگاهي اجمالي برعملکرد 

این اتحادیه که همیشه دنباله رو فرمایشات مولي الموحدین بوده، مطالبي را یادآور شوم.

• حضور مستمرهیات مدیره و برگزاري جلسات منظم و پر باري که همراه با بکارگیري پیشنهادات و راهکارهاي 
برگزیده به منظور رسیدگي و پیگیري  امور مربوط به اعضا صنف مي باشد. 

• در اجراي قوانین نظام صنفي سعي بر آن شده با مدارا و انصاف و پیش رو قراردادن عدالت و میانه روي درحق، 
بدون هیچ تبعیض در ارائه خدمات، دریافت حق عضویتها متناسب با اوضاع کسب و کار هریک از اعضاي محترم 

انجام گردد.

• مفتخریم به عرض برسانیم که این اتحادیه در راستاي همگام شدن با فن آوري روز دنیا، جزو معدود اتحادیه 
هایي است که اقدام به ایجاد سایت نموده تا امکان دسترسي آسان  اعضاء به کلیه بخشنامه ها و اخبار مربوط به 
صنف را فراهم نماید. همچنین با درنظر گرفتن )پروفایل( صفحه شخصي براي تک تک اعضاء، امکان بهره مندي 

اعضا را جهت ارائه و تبلیغ کاالهاي فروشگاه شان فراهم نموده است. 

اعضاء  همکاري  با  که  است  مجموعه  این  شایسته  و  بجا  فعالیتهاي  دیگر  از  اتحادیه  تخصصي  نشریه  چاپ   •
صنف صورت گرفته و درآن سعي گردیده با گشاده رویي واحترام و بدون هیچگونه موضعگیري متعصبانه پذیراي 
پیشنهادات و انتقادات اعضاء باشیم تا بتوانیم با بهره گیري ازافکارسازنده آنها، اتحادیه را به پیشرفت و ترقی سوق 

دهیم. 

• از دیگر تسهیالت مستمري که اتحادیه براي رفاه حال اعضاء و خانواده محترمشان درنظر گرفته است، تمدید 
بیمه تکمیلي درمان براي سومین سال متوالي است.

•پر واضح است که مسائل مالیاتي یکي از دغدغه هاي اصلي اعضاء مي باشد که اتحادیه جهت ارائه مشاوره و 
راهنماییهاي الزم دراین رابطه، ازحضور جناب آقاي روغني )ازمدیران اسبق اداره دارایي( بعنوان مشاور مالیاتي بهره 

گرفته تا بتواند خدمتي در جهت حل مسائل مالیاتی ارائه دهند.  

الزم بذکراست در طي سالهایي که بعنوان یکي از کارکنان در خدمت این مجموعه هستم شاهد تالش بي وقفه 
اعضاي هیات مدیره محترم بوده ام که  بدون هیچ چشمداشتي و حتي دریافت حقوق و دستمزدي )که طبق قانون 
نظام صنفي محق بر دریافت آن مي باشند( رسیدگي و حل مسائل مربوط به اعضاء صنف را هدف خدمتگزاري 

خود قرار داده اند.
مدیر اجرایی اتحادیه- دولتی 
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مشورت و مشارکت خط مشی اصلی اتحادیه است
اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران محلی برای همدلی و همفکری همه اعضاست

اطالعیه مهم مالیاتی
در رابطه با صندوق مکانیزه فروش

بدینوسیله به اطالع اعضاء محترم صنف فروشندگان 
فرش ماشینی و موکت تهران می رساند در اجرای 
مفاد ماده  121 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و 
طبق اعالم از ناحیه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و همچنین سازمان امور مالیاتی کشور تهیه نصب و 
استفاده از سامانه صندوق فروش )pos( و یا رایانه 
مجهز به نرم افزار فروشگاهی برای اعضاء این صنف 
ازتاریخ 1393/1/1 ضروری است و در این ارتباط از 
ناحیه سازمان امور مالیاتی کشور دستور العملی صادر 
شده که جهت اطالع و اقدام اعضاء محترم در سایت 

اتحادیه بنشانی ) www.efmt.ir( قرار دارد.

لذا ضمن توجه اعضاء محترم به مشاهده و مطالعه 
موضوع  این  آنجائیکه  از  دارد  تاکید  دستورالعمل 
قانونی بوده و عدم اجرای آن، مشکالت و جرائمی را 
دارد ضروری است نسبت به تهیه و نصب و استفاده 
و  اقدام  خود  کسبی  فعالیت  درمحل  فوق  درتاریخ 
مالیاتی  بواحد  کتبی  نامه  طی  خرید  معتبر  فاکتور 
باشید تحویل و رسید  که دارای پرونده مالیاتی می 

دریافت گردد.
و  معدن  صنعت،  وزارت  بازرسان  است  بدیهی 
این سامانه  بر داشتن  نیز پیگیری و نظارت  تجارت 
فروشگاهی )صندوق pos  ( و یا رایانه مجهز به 
نظام  قانون  درچهارچوب  را  فروشگاهی  افزار  نرم 
استفاده  عدم  درصورت  و  داشته  برعهده  صنفی 
برگ  صدور  امکان  صنفی  بواحدهای  درمراجعه 

جریمه وجود دارد.

سازمان امور مالیاتی نیز هزینه خرید را طبق فاکتور 
معتبر )اعم ازسخت افزار و نرم افزار( از درآمد مشمول 
مالیات در اولین سال استفاده کسر و درصورت عدم 
تهیه و نصب و استفاده کسر و درصورت عدم تهیه و 
نصب و استفاده برای سال مربوط از معافیت مالیاتی 

مقرر درقانون مالیاتها محروم خواهد نمود.

این  عملیاتی  تراکنش  که  است  توضیح  به  الزم 
دهنده  نشان  نصب،  تاریخ  از  پس  باید  صندوق 
آن  اجرائی  اتحادیه مسئولیت  و  باشد  آن  از  استفاده 
را متوجه واحد کسبی می داند و توصیه می گردد با 
دقت نسبت به مطالعه دستورالعمل اعالمی از ناحیه 

سازمان مالیاتی توجه کافی بعمل آید.
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   Desso دسو  هلندی  شرکت  همکاری  با  فیلیپس 
فرشی مجهز به المپ های ال ای دی را تولید می کند.  
با استفاده از این فرش می توان هر نوع فضای کف زمین 

را به یک آرایه چراغانی قابل سفارش  تبدیل  کرد. 
بین   2013 نوامبر  ماه  در  پروژه  این  همکاری  داد  قرار 
دوشرکت هلندی فیلیپس و دسو به امضاء رسیده است.  
گفته می شود، این سامانه شامل الیه ای از ال ای دی در 
زیر یک فرش انتقال نور ویژه است که به آن تا زمانی که 
روشن نیست، ظاهری مانند یک فرش معمولی می دهد. 
ها،  دی  ای  ال  این  از  یک  هر  مجزای  درخشیدن  با 
پیغام های  نمایش دادن  برای  می توان  را  مزبور  فرش 
مهم، جهت ها یا دیگر اطالعات درست مانند یک بیلبورد 

الکترونیکی، برنامه ریزی کرد. 
چراغ های  جایگزین کردن  پروژه  این  انجام  از  هدف 
مانند  باال  تردد  حجم  با  مناطق  در  معمولی  راهنمای 

فرودگاه ها، با این فرش درخشان است. 
شده  پیشنهاد  نوردهی  سیستم  مدعی اند  دسو  و  فیلیپس 
توجه مردم را آسان تر جلب می کند، زیرا بسیاری از افراد 
نوع  این  برای  می کنند.  نگاه  پایین  به  راه رفتن  هنگام 
فرش کاربردهای بسیار زیادی را می توان متصور شد که 
اغلب مکان های عمومی مانند  آینده ای نزدیک در  در 

هتل ها، فرودگاه ها، هواپیماها و ... نصب خواهد شد. 

آقای "الکساندر کلوت" مدیر عامل شرکت فرش دسو در 
این باره می گوید : " ما می دانیم که امروزه مردم بیش 
از خانه مانند محل  از 80 درصد وقت خود را در بیرون 
بنابراین  ... می گذرانند  و  تفریحی  کار، رستوران، مراکز 
توجه به محافظت و مراقبت از آنها بسیار مهم است. ما 
در این پروژه قصد داریم حداکثر آرامش و راحتی را برای 
مشتریان و مردم در مکان های عمومی و پر تردد مانند 

افتخار بزرگی  ... را فراهم آوریم. برای ما  فرودگاه ها و 
پروژه همکاری می  این  در  فیلیپس  با شرکت  است که 
کنیم و امیدواریم با ارائه این تکنولوژی به طور صنعتی به 
بازار مصرف تحولی را در صنعت فرش و نیز ارائه خدمات 

به مردم و مشتریان ایجاد کنیم."
زمانی که فرش پیغامی را نمایش نمی دهد، می تواند برای 
ارائه فضایی متمایز به اتاق به مالیمت بدرخشد.  فرش 
حاصل در تنوعی از رنگ ها، اشکال، اندازه ها و برای هر 

نوع فضایی عرضه خواهد شد. 
دسو و فیلیپس امیدوارند این فناوری به متخصصان دکور 
ابزاری جدید برای کار به هنگام طراحی یک اتاق عرضه 

کند. 
آن ها به دنبال نصب فرش ال ای دی در اروپا، خاورمیانه 
و آفریقا هستند و نام واقعی محصول خود را تا سال 2014 

فاش نخواهند کرد. 

فرش های LED  حاصل همکاری فیلیپس و کمپانی دسو
فرش ها را به ال ای دی های درخشان تبدیل کنید 

18
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و  خود  از  کوتاهی  بیوگرافی  ابتدا  در  ◄لطفاً 
اینکه چطور وارد صنعت فرش ماشینی شدید 

بفرمایید؟
تهران  ماشینی و موکت  را در صنف فرش  فعالیتم  بنده 
بصورت   1365 سال  از  و  پدرم  کنار  در   1357 سال  از 
این صنف مشغول  در  امروز  تا  و  ام  آغاز کرده  شخصی 
به کار هستم و در این سال ها شاهد روزهای خوب و بد 

زیادی در این صنف مهم و قدرتمند بوده ایم. 

چه  فرش  صادرات  و  واردات  شما  نظر  ◄به 
تاثیری بر بازار فرش میگذارد و چگونه میتوان 

بازار را در حالت تعادل نگه داشت؟
چارچوب  در  صادرات  و  واردات  موافق  شخصه  به  من 
قانونی هستم. هم صادرات و هم واردات حرکت مثبتی 
انگیزه برای تولید کنندگان داخل است.  ایجاد  در جهت 
زمانی که کاالیی از کشور دیگر وارد میشود باعث میشود 
تا دیدگاه تولید کنندگان داخلی تغییر کرده  و به روز شود 
و  ها  طرح  از  و  کنند  گذر  بودن  یکپارچه  و  سنتی  از  و 
رنگ های به روز در تولیدات خود استفاده کنند تا بتوانند 
از  متاسفانه  باشند.  مختلف  سالیق  نیازهای  پاسخگوی 

آنجایی که ارتباطات بین المللی کشور ما چندان تعریفی 
ندارد طراحان و تولید کنندگان ما با ایده ها، خالقیت ها 
و  ارتباطات  که  چرا  دارند  فاصله  دنیا  روز  های  طرح  و 
مراودات بین المللی ما کم است. تا وقتی که بنشینیم و 
از یکدیگر تعریف کنیم که همه چیز خوب است و ما در 
بازار فرش دنیا، بهترین هستیم نه تنها پیشرفت نمی کنیم 
بلکه باید هر روز شاهد عقب افتادگی باشیم. همان اتفاقی 
که برای فرش دستباف افتاد و آنقدر در باد اینکه بهترین 
هستیم و دنیا برای فرش دستباف ایرانی سر و دست می 
شکند و چنین و چنان خوابیدیم که دیگران گوی سبقت 

را از ما ربودند.  
باشد  بیشتر  به نظر هرچه صادرات  با صادرات  رابطه  در 
مطرح  فرش  صنعت  در  را  خودمان  میتوانیم  بهتر  ما 
انگیزه و پیشرفت درکار  ایجاد  کنیم و این مسئله باعث 
و  اشتغال  توسعه،  درکنار  و  میشود  داخل  تولیدکنندگان 
باعث  مردم  زندگی  ارتقای سطح  جهت  در  ثروت  تولید 
ارزآوری زیاد برای کشور می شود که از لحاظ ملی نیز 
برای ما اهمیت دارد. قطعًا افزایش صادرات در آمد شرکت 
ها را افزایش میدهد که قطعا بخشی از این درآمد در خود 
این صنعت سرمایه گذاری خواهد شد و موجب توسعه می 

شود. به نظر من فرش ماشینی به زودی گوی سبقت را 
از فرش دستباف خواهد ربود.

بازار فرش چگونه  ◄به نظر شما تاثیر آن بر 
خواهد بود؟ 

پاسخگوی  که  میکنیم  وارد  را  کاالیی  که  زمانی  قاعدتا 
نیازهای مصرف کننده است تاثیر مثبت دارد و فروش ما 
را تقویت میکند. امروز دیگر نمی توان مشتری را مجبور 
و محکوم به خرید کاالیی خاص کرد. گسترش امکانات، 
موجب  و...  دکوراسیون  داخلی،  طراحی  به  بیشتر  توجه 
شده تا مشتریان همیشه به دنبال طرح های جدید، مدرن 
و به روز باشد. اگر تولید کننده داخلی به هر دلیلی نتواند 

این نیاز را پاسخ دهد باید واردات جای خالی را پرکند.

بازار  کشور  در  موجود  شرایط  به  توجه  ◄با 
فرش امسال چگونه بود و چه انتظاری از دولت 

دارید؟
در بازار فرش امسال چه قبل از توافقات چه بعد از آن ما 
تنها رکود و کسادی را در بازار داشتیم و حتی این موضوع 
بعد از توافقات به علت نداشتن انگیزه خرید در مشتری 
بیشتر هم شده است و در واقع ما تنها ماه 7 سال گذشته 
به علت سیر صعودی ارز رونق داشتیم و پس از آن شرایط 

الزم در بازار وجود نداشت.
هیچ  دولت  ما  در صنف  اگر  که  است  این  من  برداشت 
کند  تخریب  نه  و  تقویت  نه  یعنی  باشد  نداشته  نقشی 
را  ثبات الزم  میتوانند  خود  که  است  شرایطی  در  صنف 
ایجاد کند. تنها در بحث تولید بانک ها می توانند با کمک 

مالی تاثیر مثبتی در تولید داشته باشند.

ماشینی  نظر شما مشکالت صنف فرش  ◄به 
در چیست؟

مربوط  حاضر  حال  در  ماشینی  فرش  مشکل  بیشترین 
در  کم  تقاضای  به  نسبت  زیاد  تولید  و  عرضه  زمینه  به 
قیمت  بودن  ناعادالنه  باعث  مسئله  این  که  است  بازار 
نمیشود.  واقعی عرضه  قیمت  با  فرش می شود و فرش 
نامناسب صادرات فرش است که  مشکل دیگر وضعیت 
در  پیشرفت  برای  میشود شرایط الزم  باعث  مسئله  این 
این صنف وجود نداشته باشد. اگر صادرات فرش ماشینی 
به حد مناسبی برسد و شرکت های تولید کننده بازارهای 
ناسالم  باشند دیگر رقابت های  ثباتی داشته  با  صادراتی 
رشد  من  نظر  به  داشت.  نخواهد  وجود  داخلی  بازار  در 
صادرات فرش ماشینی با توجه به شرایط موجود تنها راه 

حل جلوگیری از بحران در صنعت فرش ماشینی است.

اصولی  چه  بر  ماشینی  فرش  های  ◄طرح 
انتخاب میشوند؟

قدیمی  سنتی  های  طرح  اغلب  ها  طرح  انتخاب  معیار 
و  کردند  اجرا  قدیم  طراحان  که  هایی  طرح  است. 
می  الگو  ها  طرح  این  از  ماشینی  فرش  تولیدکنندگان 

نظارت، آموزش و شفاف سازی ؛

سه خواسته مهم ما از اتحادیه است

مصاحبه با آقای احمد نظری - مدیریت فروشگاه فرش البرز
بیش از سه دهه تجربه و چشیدن طعم سرد و گرم بازار و صنعت فرش ماشینی موجب می شود صحبت های آقای 
نظری شنیدنی باشد. آقای نظری فرش ماشینی و موکت را صنعتی بالغ می داند  که در عین حال می تواند دستخوش 
تغییرات زیادی نیز بشود. ایشان ادامه روند کنونی در صنعت فرش ماشینی و موکت کشور را بحران ساز پیش بینی می 
کنند و صادرات را به پلی برای عبور از پرتگاه بحران و رقابت کشنده و بی هدف شرکت ها تشبیه می کند. قطعًا مطالعه 

بخش هایی از گفتگوی ما با آقای نظری برای شما هم خواندنی خواهد بود ...
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گیرند و استفاده می کنند. اما متاسفانه هیچ قانونی برای 
نظارت بر حق کپی رایت و حمایت از طراحان وجود ندارد 
و طرحی که زحمت بسیاری برای آن کشیده شده است 
ظرف مدت 45 تا 50 روز کپی و در بازار عرضه میشود. 
این یکی از مشکالت مهم صنعت فرش ماشینی است و 
کنندگان  توزیع  طراحان  و  ها  از شرکت  بسیاری  حقوق 

ضایع می شود. 

◄نظر شما در رابطه با نمایشگاه های داخلی 
بر صنعت  را  نمایشگاه ها  این  تاثیر  و  چیست 

چگونه می بینید؟
صد در صد نمایشگاه های تخصصی تاثیر بسیار زیادی 
بر روی فروش و پیشرفت فرش ماشینی و صنعت و تولید 
برای  زیادی  تمایل  اینکه شرکت ها  تنها علت  اما  دارد. 
حضور نشان نمی دهند هزینه های سنگین آن در حمل 
و نقل، اجاره، پرسنل و... است. در این صنف حاشیه سود 
باالیی  گردش  در  سرمایه  مبلغ  به  نسبت  و  است  کم 
علت  همین  به  نیست.  توجه  قابل  چندان  است  نیاز  که 
نمایشگاه  این  در  شرکت  به  راغب  خیلی  تولیدکنندگان 

نیستند.

◄به نظر شما بحث فروش و بازاریابی چقدر 
در صنعت فرش ماشینی اهمیت دارد؟

قاعدتآ تبلیغ و بازاریابی حرف اول را در ارائه کاالی تولید 
شده میزند و تاثیر تبلیغات انکار ناپذیر است اما در واقع 
ترکیب مناسب طرح و کیفیت باالی بافت در فرش باعث 
میشود تا خود مشتری بهترین تبلیغ کننده برای محصول 
کنار  در  مناسب  بازاریابی  و  سازی  برند  به  توجه  باشد. 
توجه به کیفیت و نیاز مشتری، راز ماندگاری و موفقیت 
یک محصول است. به همین خاطر است که حتی برترین 
و شناخته شده ترین برندهای بازار در هر صنعتی هیچ گاه 

تبلیغات و بازاریابی را فراموش نمی کنند.

◄ارتباط میان تولیدکنندگان و توزیع کنندگان 
را  رابطه  این  توان  می  چطور  و  است  چگونه 

بهبود بخشید؟
مجموع  در  تولیدکنندگان  و  کنندگان  توزیع  میان  رابطه 
مثبت است اما بزرگترین مشکل که گاهی باعث می شود 
این دو کمتر به هم نزدیک شوند مسائل مربوط به  که 
پرداخت ها و چک و... است که در این رابطه وجود دارد.

افزایش  رابطه  این  به  بخشیدن  بهبود  های  راه  از  یکی 
میزان صادرات است. چون تقاضا نسبت به عرضه پایین 
است و توازن برقرار نیست تولید داخلی پیشرفتی نخواهد 
توزیع  هم  و  تولیدکننده  برای  هم  مسئله  این  و  داشت 

کننده مقرون به صرفه نیست.

◄نظر شما در رابطه با عملکرد اتحادیه چیست 
پاسخگوی  توانسته  میزان  چه  تا  اتحادیه  و 

انتظارات فروشندگان باشد؟
افرادی که در اتحادیه مشغول به کار هستند افرادی صالح 

و  ماشینی  فرش  صنف  اعضای  و  هستند  پیشکسوت  و 
موکت این افراد را به عنوان نماینده خودشان در اتحادیه 
اتحادیه  از  اکثرا  اعضاء  بگویم  توانم  می  کردند.  انتخاب 
رضایت دارند اما خواهان ارتباط بیشتر و نزدیک تر بین 
اعضا و اتحادیه برای حل هرچه بهتر مسائل هستند. به 
علت مشکالت مالی، اتحادیه به تنهایی نمیتواند نقص ها 
ارتباط  اگر  را برطرف کند و عملکرد آن ضعیف میشود. 
تعامل  میتوانند  بهتر  باشد  تر  قوی  اتحادیه  و  اعضا  بین 

کنند و به هدف مشترک برسند.
تولیدکنندگان  کار  روی  بر  بیشتر  نظارت  باید  اتحادیه 
اکتفا  دارد  اتحادیه وجود  اینکه  تنها صرف  و  انجام دهد 
و  افراد متخلف  برای مشخص کردن  نکنند و چارچوبی 

افراد صالح در نظر بگیرند.
 

◄در جهت ارتقاء کیفیت عملکرد اتحادیه چه 
راهکارهایی پیشنهاد می کنید؟

سه گزینه برای پیشنهاد به اتحادیه داریم: 
بیشتر   اعتماد  جلب  برای  تواند  می  اتحادیه  اینکه   )1
را  فردی  نامحسوس  صورت  به  ما  صنف  به  مشتری 
نبودن  تقلبی  از  تا  بفرستد  به فروشگاه ها  بازرسی  برای 
و استاندارد داشتن فرش ها مطلع شود و با افراد خاطی 
یک  از  خرید  مردم  برای  واقعا  که  جایی  تا  کند  برخورد 
فروشگاه معتبر و عضو اتحادیه با خرید از فروشگاه های 

متفرقه تفاوت داشته باشد.
2( دومین مساله کلیدی به نظر من بحث آموزش است 
که  زمانی  مثال  طور  به  است.  مهم  ما  برای  بسیار  که 
فروشگاهی به نیروی جدید در فروشگاه نیازمند است و 
فردی را استخدام می کند باید حداقل 6 تا 7 ماه به این 
فرد آموزش دهد تا این نیروی فروشنده یا ... بتواند حداقل 

دهد.  انجام  فروشگاه  برای  را  کار 
در صورتی که اگر این فرد قبال در 
اتحادیه ملزم به گذراندن یک دوره 
آموزشی اولیه شده باشد و به نوعی 
ما  اتحادیه  تائید  مورد  نظر  هر  از 
باشد فروشگاه دار می تواند با خیال 
کار  به  را  جدید  نیروی  تر  راحت 
گیرد و از اطالعات حداقلی نیروی 

کار خود اطمینان داشته باشد. 

در  سازی  شفاف  برای  دارایی  با  بتواند  باید  اتحادیه   )3
در  دوستان  که  است  درست  برسد.  توافق  به  ما  صنف 
اتحادیه می گویند محدوده اختیارات کمی دارند اما باید 
این نکته را در نظر داشته باشند که برای گرفتن اختیارات 
بیشتر و برای به توافق رسیدن با اداره مالیاتی و دارایی 
چه تالش هایی کرده اند؟ به نظر من صرف اینکه بگوئیم 
دولت اختیارات ما را سلب کرده کافی نیست. باید ببینیم 
نفوذ  با  و  قدرتمند  بسیار  ماشینی که  مانند فرش  صنفی 
است برای قانع کردن سازمان ها برای افزایش اختیارات 
خود چه کارها و رایزنی هایی را کرده؟ چه کانالهایی را 
امتحان کرده و ... در حال حاضر به علت شفاف نبودن 
بحث فروش و مالیات در صنف ما بسیاری از افراد در این 
صنف ضربه می خورند و متاسفانه آن کسی که مورد ظلم 
اتحادیه  عضو  و  دار  فروشگاه  گیرد  می  قرار  ناعدالتی  و 
است. اعضاء شرایط اصناف در کشور و محدودیت ها را 
درک میکنند اما می خواهند بدانند اتحادیه چه کارهایی 
برای افزایش قدرت خود انجام داده. به قول معروف حق 
از  برای گرفتن حقوق  باید  اتحادیه هم  و  است  گرفتنی 

دست رفته خود تالش کند. 

در پایان الزم می داند از طرف خودم و به نمایندگی از 
قدردانی  و  تشکر  آن  مدیران  و  اتحادیه  از  اعضاء  همه 
همه  وجود  با  صنف  این  برای  هرحال  به  که  چرا  کنم 
محدودیت ها و سختی ها زحمت می کشند. به هرحال 
خودش  خاص  دردسرهای  صنفی  های  اتحادیه  در  کار 
را دارد و باید با تدبیر ، همدلی و همکاری پیش برویم. 
برای دست اندرکاران این مجله خوب هم آرزوی موفقیت 
می کنم و امیدوارم با همکاری همه اعضاء صنف مجله 

اتحادیه به جایگاه واقعی خود دست پیدا کند. 
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نخ  بافندگی  های  دستگاه  پیشرفت  با  امروزه   - گلیم  و  فرش 
هیت ست جایگاه ویژه ای بین تولید کنندگان فرش پیدا کرده 
افزایش  است. اصوال فرایند هیت ست و بخار دهی به منظور 
کیفیت نخ و نهایتا فرش ماشینی می باشد. به تجربه ثابت شده 
است که استفاده از نخ هیت ست در یک واحد فرش بافی بین 
7 تا 10 درصد افزایش راندمان تولید داشته که این رقم بسیار 

باالیی در یک دوره مالی شرکت خواهد کرد.
همان طور که ذکر شد این افزایش راندمان به علت رفع بسیاری 
از عیوب نخ در مرحله هیت ستینگ است و این یکی از دالیل 
استقبال تولید کنندگان فرش از نخ هیت ست است. هیت ست 
تقریبا برای ماشین االت با تکنولوژی باالی بافندگی فرش یک 
الزام است. امروزه سرعت بافت در حال افزایش است و به ویژه 
در تراکم های باالی فرش نخ ها باید دارای مقاومت در برابر 
را  تولید  حد  از  بیش  گی  پاره  تا  باشند  داشته  زیادی  گی  پاره 

مختل نکند.
به  توان  می  هیت ست شده  آکریلیک  نخ  مزایای  مهمترین  از 

موارد زیر اشاره کرد:
1 . پفکی شدن نخ و بالک بیشتر و در نتیجه کاهش میزان نخ 

مصرفی و پوشش بهتر فرش
2 . کاهش پرز نخ

3 . تثبیت حرارتی و تثبیت تاب
4 . زیر دست نرم تر

5 . پارگی کمتر نخ در بافندگی
6 . تشخیص سرنخ ها در فرش بافته شده ) دانه اناری شدن 

فرش (
به  اب  بخار  از  استفاده  با  ست  هیت  آالت  ماشین  کلی  بطور 
رساندن  آسیب  بدون  ست  هیت  عمل  حرارتی  واسطه  عنوان 
های  نخ  کلیه  یا  و  آکریلیک  نخ  مخصوص  نوع  دو  در  نخ  به 

مصنوعی می باشد.
در ماشین هیت ست به طور متوسط 24 تا 48 سر نخ در قفسه 
) کریل ( به ماشین تغذیه می شود. اصوال فرایند بخار دهی نخ 
های آکریلیک یک فرایند ضروری جهت بافت فرش ماشینی 
با کیفیت باال می باشد. بخار دهی باعث ایجاد مقاومت باال در 
باربر پارگی، استحکام ابعادی باال، کاهش پرزهای سطحی و در 

نتیجه پرز دهی نخ، قابلیت جذب رنگ زیاد، حجیم شدن نخ و 
ایجاد یک سطح کامال یکنواخت با زیر دست نرم می شود.در 
کنار کریل تغذیه یک کریل رزرو هم وجود دارد که در هنگام 
از  اتمام بوبین اول پروسه تولید دچار توقف نگردد.نخ ها پس 
عبور از واحد Pre Feeding وارد سیستمی می شوند که 
به کالف کن معروف است. در این بخش نخ ها به صورت حلقه 
هایی ممتد بر روی یکدیگر و بر روی یک تسمه نقاله پهن می 
شوند. در مدل های جدید ماشین آالت هیت ست جهت افزایش 
تولید پهنای تسمه نقاله هدایت کننده نخ ها افزایش یافته است.
معموال تولید ماشین هیت ست بین 3 تا 12 تن در روز بسته به 
نوع نخ، کیفیت نخ، نمره نخ متغیر است. سپس نخ ها از روی 

تسمه نقاله وارد ناحیه بخار دهی می شوند.
نخ ها پس از خروج از هدهای بخار، وارد خشک کن و بعد نیز 
جذب  قابلیت  آکریلیک  که  آنجایی  از  شوند.  می  کننده  خنک 
سرنخ  سپس  است.  ضروری  مرحله  این  جود  و  دارد  رطوبت 
ها وارد بخش کنترل الکترونیکی می شوند و از آنجا به واحد 
پیچش هدایت می شوند. قبل از این واحد انبارک نخ قرار دارند 

که جهت جلوگیری از توقف خط مورد مصرف هستند.
هیت ست  قابلیت  که  ستی  هیت  در خطوط  اینکه  مهم  نکته 
نمودن انواع نخ های پلی استر – پلی پروپیلین – پلی آمید- 
و  شده  ریسیده  های  نخ  برای  را  مخلوط  و  پشم  آکریلیک- 
BCF دارند، در ماشین TVP3 طول تونل بخار و زمان بخار 
دهی بیشتر است و عمل هیت ست در یک تونل بسته انجام 
می گیرد و دمای بخار آب تا 140 درجه می تواند باال رود در 
حالی که در ماشین LV و عدم نیاز نخ آکریلیک به دمایی باالتر 
از 100 درجه جهت پفکی شدن، بخار در محیط اتمسفر یک و 
بدون فشار اعمال می شود. نکته دیگر این است که در ماشین 
TVP3 می توان از این خط نخ فریز هم به دست آورد. بدین 
شکل که قبل از ورود نخ به بخار دهی می توان نخ را از یک 
را  نخ  و سپس  داده  عبور  کننده  و خنک   Freezing واحد 

هیت ست نمود.
) فرشی که از نخ هیت ست شده تولید می شود دارای جذابیت 
بیشتر، ماندگاری بیشتر و استفاده راحت تر برای مصرف کننده 

خواهد بود.(

مزایای نخ هیت ست شده در فرشبافی

اطالعیه مهم
 پلیس آگاهی ناجا

دررابطه با کالهبرداری 
از واحدهای صنفی 

مدتي  ناجا  آگاهي  پلیس  از  واصله  اطالع  حسب 
،بوسیله  کالهبرداري  قصد  سودجوبه  افراد  است 
تماس  صنفي  واحدهاي  با  اعتباري  همراه  تلفن 
حاصل نموده و سفارش خرید کاال یا تقاضاي ارائه 
بهانه  به  و  نموده  را   آن شغل  به  مربوط  خدمات 
کارت  طریق  از  هزینه  از  بخشي  یا  کل  پرداخت 
بانکي و اطمینان از واریز شدن پول، از دارنده واحد 
پردازهاي  از خود  یکي  به  که  صنفي مي خواهند 
بانک مراجعه و ازطریق کارت به کارت بانکي آنها 
وجه  انتقال  قسمت  به  مختلف  هاي  بهانه  به  را 
دستگاه هدایت و ایشان را وادار مي کنند تا شماره 
کارت و مبلغ مورد نظر را تحت عنوان کد و رمز 
وارد دستگاه کرده و انتقال وجه را تایید کنند یا به 
بهانه ارزي بودن حساب، مخاطب خود را وادار مي 
کنند تا فهرست زبان انگلیسي دستگاه خودپرداز را 
انتخاب نمایند و به همان شیوه فوق الذکر او را به 
بخش انتقال وجه هدایت و درنتیجه مبالغي ازکارت 
مخاطبان به کارت کالهبرداران که با هویت جعلي 

افتتاح شده منتقل مي شود.

 
1.کلیه دارندگان پروانه کسب مکلفند دوماه 

قبل از انقضای اعتبار  پروانه، ،جهت تمدید به 
اتحادیه مراجعه نمایند.

2.اعضاء محترم اتحادیه می بایست حق 
عضویت ساالنه واحدکسبی خودرا درموعد 

مقرر تسویه نمایند.

3.کلیه اعضا تحت پوشش اتحادیه فرش 
ماشینی وموکت ، ازابتدای سال 1393 مکلفند 

واحدصنفی خودرابه صندوق مکانیزه فروش 
)pos( جهت ثبت و صدور فاکتورتجهیز 

نمایند. 

اطالعیه مهم
  اتاق اصناف تهران
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قوانین نظام صنفی :

تخلفات و جریمه ها

از تخلفات و جرائم برشمرده ذیل مشمول  ارتکاب،هر یک  با  نظام صنفی کشور واحدهای صنفی  طبق قانون 
پرداخت جریمه های نقدی درمرحله اول و دوم و نهایتاً تعطیلی همراه با نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل 

کسب بعنوان متخلف صنفی خواهند بود.

1.گران فروشی: عبارتست از عرضه یا فروش کاال یا ارائه خدمت به بهایی بیش از نرخهای تعیین شده 
2. کم فروشی: عبارتست از عرضه یا فروش کاال یا ارائه خدمت کمتراز میزان یا معیارمقرر شده.

3. تقلب: عبارتست از عرضه یا فروش کاال یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کاال 
یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.

4.احتکار: عبارتست از نگهداری کاال به صورت عمده با تشخیص مراجع ذیصالح و امتناع از عرضه آن به قصد 
گران فروشی یا اضرار به جامعه.

5.عرضه خارج ازشبکه :عبارتست از عرضه کاال یا ارائه خدمت برخالف ضوابط و شبکه های تعیین شده ازطرف 
وزارت صنعت و معدن و تجارت.

6. عرضه و فروش کاالی قاچاق: حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش کاالی قاچاق توسط واحدهای صنفی 
ممنوع است.

7. فروش اجباری: عبارتست از فروش اجباری یک یا چند نوع کاال یا خدمت به همراه کاال یا خدمت دیگر.
8. عدم درج قیمت: عبارتست از نصب نکردن برچسب قیمت بر کاال، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد 

خدمت درمحل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رویت نباشد.
کاالی  کامل  مشخصات  شامل  که  صورتحسابی  ازصدور  خودداری  از  عبارتست  صورتحساب:  صدور  عدم   .9

فروخته شده و تاریخ و مبلغ فروش و نام و مشخصات واحد صنفی باشد.
10.فروش کاال از طریق قرعه کشی ممنوع است. مرتکبین عالوه برجبران خسارت وارده، به جریمه ای معادل 

سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهندشد. 

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

فروشگاه سروش پایتخت: خیابان قزوین، 16 متری امیری، کوی مدرس- 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 مشهد: آقای صالحی مقدم: 09156007279
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
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قوانین مالیاتی

اعضاء محترمی که بحثهای قوانین مالیاتی را پیگیری می نمایند استحضار دارند که در سه شماره گذشته 
مصادیق قانونی مربوط به اقداماتی  که یک فردصنفی در ارتباط  با قانون  مالیاتها تکلیف اقدام دارد 
همچون اعالم شروع بکار در بدو فعالیت، تسلیم لیست حقوق ماهانه چنانچه دارای کارمند باشد، انواع 
اظهارنامه های مالیاتی، دسته بندی مشاغل اشخاص حقیقی شامل بندهای )الف - ب- ج( قانون مالیاتها 
مربوط به تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل ساالنه نکات قانونی مربوط اشاره گردید که امید 
است توجه نمودن به این موارد قانونی که از دغدغه های مالیاتی مودیان محترم است افزایش آگاهی و 

اقدام صحیح در وظایف قانونی را فراهم نموده باشد.
در این بحث راجع به چگونگی تشخیص مالیات توسط مراجع مالیاتی طبق موازین مقرر شرح الزم داده خواهد شد.

مالیات  باشد مشمول  ایران می  از  یا خارج  ایران  یا حقوقی که دارای درآمد در  آگاهید هر شخص حقیقی  همانطوریکه 
بردرآمد بوده و این تعریف نیز برای این اشخاص که دارای اموال در ایران و یا خارج ازایران می باشد مصداق خواهد 

داشت.

ماده یک قانون مالیاتها
در ارتباط با مالیات بر درآمد مشمولین مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را که متکی به اسناد و مدارک و دفاتر تعریف شده 
دربندهای )الف-ب- ج( ماده 96 قانون مالیاتها بوده است )این موارد در مجله آذرماه درج شده است( را پس از پایان 
یا دستی حسب  و  اینترنتی  از طریق  مالیاتی  بواحدهای  بعد  تا 4/31 سال  )پایان سال شمسی( حداکثر  مالی خود  سال 

دستورالعمل سازمان امورمالیاتی  کشور تسلیم و رسید دریافت دارند.
توضیح: اطالع دارید که بیش از 25 سال است که مالیات اصناف از طریق انعقاد قرارداد و توافق و یا تفاهم با سازمان 
مالیاتی کنونی و یا وزارت اموراقتصاد و دارائی )بخش درآمدهای مالیاتی( ازطریق مجامع و اتحادیه های صنفی تعیین می 
گردید و هرسال با درصد رشد تعیین شده به مالیات قطعی شده سال قبل ضمن تسلیم اظهارنامه مالیاتی معموالً درصد 
زیادی از اینگونه اظهارنامه ها قبول و براساس شرایط توافق و تفاهم نامه مربوط هر سال برگ قطعی صادرم ی گردید 
با اصالحاتی که بنا  و صرفاً درصدی ازاظهارنامه ها به اصطالح )نمونه گیری( و مورد رسیدگی قرار می گرفت که ظاهراً 
است درقانون مالیاتها انجام شود بحث توافق نامه های مالیاتی احتماال منتفی خواهد شد. لذا مودیان محترم مالیاتی بویژه 
آندسته از صنوف که اخیراً از ناحیه سازمان امورمالیاتی مکلف به داشتن سامانه صندوق فروش )صندوق pos( یا رایانه 
مالیات  اعالم شده است.(  از 1393/1/1  تکلیف  این  و موکت  ماشینی  )برای صنف فرش  اند  اعالم شده  فروشگاهی، 
بردرآمد مشاغل آنان براساس دستورالعمل اشاره شده در شماره آذرماه مجله، معین خواهدگردید و اظهارنامه مالیاتی 
سال 1393 تسلیمی که تاپایان تیرماه سال 1394 تنظیم می گردد بر این اساس محاسبه و در غیراینصورت بطریق علی 
الرأس و طبق نظر اداره امورمالیاتی  ذیربط برای آنان مالیات موردتشخیص قرارخواهد گرفت. لذا داشتن اسناد مورد 

فعالیت جهت شفافیت کسبی امری الزم است.

تشخیص علی الرأس مالیات
طبق مفاد ماده 97 قانون مالیاتها هرگاه اظهارنامه مالیاتی تسلیمی مورد قبول اداره امورمالیاتی قرار نگیرد مالیات درموارد 

زیر از طریق علی الرأس تعیین خواهد شد.
1.درصورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد 

تسلیم نشده باشد.)موعد مقررقانونی پایان مهلت تسلیم اظهارنامه می باشد.(
2.در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امورمالیاتی مربوطه از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کارخود، 
خودداری نماید )برای مشمولین مالیات که تکلیف قانونی برای نگهداری دفاترقانونی دارند( دراجرای این بند هرگاه مؤدی 
از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول 
خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد، درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الرأس تعیین 

خواهد شد.
غیرقابل  امورمالیاتی  اداره  نظر  به  مالیات  مشمول  درآمد  محاسبه  برای  ابرازی  اسنادومدارک  دفاترو  که  درصورتی   .3
رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه های مربوط مورد قبول واقع نگردد.                                                                                                   
                                                                                                                                                            ادامه دارد...
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مانند  بسیاری  روانی  متغیرهای  برند،  تأثیرگذاری  حوزه  در 
احساسات آمیخته با تجسم ذهنی برند که با شخصیت برند در 
ارتباط است، وجود دارد. اگر تبلیغات دسته خاصی از محصوالت 
به هر دلیلی با تأثیرات منفی همراه باشد، عملکرد آن تبلیغات 
منفی بر تصویر ذهنی مشتری اثر سوء میگذارد و به این ترتیب 
تبلیغات  مقابل،  در  میدهد.  دست  از  را  خود  کارایی  تبلیغات 
مشتری  ترجیحات  بر  میتواند  کننده  قانع  و  درست  منطقی، 
تأثیر  میزان  درک  کارشناسان  و  محققان  برای  بگذارد.  اثر 
ارتباط متغیرهای پیچیده و عوامل مختلف در "رابطه برند بــا 

مشتری" بسیار مهم است.
و  برندسازی  اهمیت  های  جنبه  به  عمده  طور  به  مقاله  این 
به  کننده  مصرف  شناختی  متغیرهای  دیدگاه  از  آن  مدیریت 
که  این  تا  میپردازد؛  تحمل  قابل  تأثیرات  به  رسیدن  منظور 
بخواهد چارچوب توسعه را به عنوان محور اصلی به کار گیرد. 
و  کننده  مصرف  شناختی  مسائل  همچنین  پیشرو  نوشتار  در 

شخصیت برند، موردنظر است.

تقابل برندسازی و مدیریت برند
اعتقاد رایج میان بیشتر مدیران شرکتهای چندملیتی این است 
که تبلیغات نقش محوری در ساخت برند ایفا میکنند؛ در حالی 
که توسعه و حفظ یک برند قوی به معنی واقعی کلمه نیازمند 
تفکری استراتژیک و پویاست تا بتواند به طور جدی به وعده 

های داده شده به مشتری به طور پایدار وفادار بماند.

سهم برند در بازار رقابتی
توجه  با  برند"  سهم  و  محوری  "مشتری  مفهوم  است  ممکن 
در حوزه  پاسخ مشتری  بر  برند  دانش  که  متفاوتی  تأثیرات  به 
همچنین  شود.  تعریف  میگذارد،  برند  آن  بازاریابی  فعالیتهای 
محوری  مشتری  سهم  دارای  خاص  برندی  شود  گفته  شاید 
مشتریان  تغییر  قابل  واکنشهای  با  رابطه  در  منفی  یا  و  مثبت 
در زمینه فعالیتهای گوناگون بازاریابی برای آن برند است. سهم 
مشتری  که  میشود  هویدا  هنگامی  محوری  مشتری  از  برند 
به  خود  ذهن  در  را  نامش  و  باشد  آشنا  آن  با  و  آگاه  برند  از 
مصرف  کند.  تداعی  همتا  بی  و  قوی  موردعالقه،  برند  عنوان 
دارند  خود  ذهن  در  برند  از  تصویر  یک  تنها  معموال  کنندگان 
آداب و رسوم،  مثبتی مثل  امتیازات  و  با ویژگیها  و آن تصویر 
بسته بندی، تبلیغات و نحوه اجرای آن، قیمت گذاری، پذیرش، 
وضعیت تجارت، نظم و انضباط پرسنل فروش، رضایت مشتری، 
به  برایشان  نظر  مورد  برند  که  غیره  و  مجدد  خرید  الگوهای 
ذهن  در  قیمت  و  کیفیت  میشود.  تداعی  است،  آورده  ارمغان 
مشتری به عنوان دو مفهوم مجزا از یکدیگر وجود ندارند بلکه 
کامال با یکدیگر در ارتباطند. تحقیقات نشان میدهد که دادن 
تخفیف زیاد، در ذهن مشتری این تفکر را شکل می دهد که 
حتما یک جای کار ایراد دارد. تخفیفات مکرر از ارزش کاال در 
مشکوک  کاال  کیفیت  به  کم  کم  او  و  میکاهد  مشتری  ذهن 
میشود و همین سبب میشود تا مشتری به قیمتهای فعلی کاال 

نیز به دیده تردید بنگرد.

 سهم برند و رابطه مشتری
سهم برند قوی و کارا به شرکت 
تا  میدهد  را  امکان  این  ها 

تهیه: زهره محمد حسین پور 
از نظر مصرف کننده هویت برند معرف پایه و اساس یک برنامه برندسازی مطلوب است. مدیریت کارا و مناسب برند 
عالوه بر این که شخصیت برند را دربر میگیرد، در رسیدن به اهدافی مانند مشتری مداری، وفاداری و سوددهی نیز 
بسیار مؤثـر است. کارایی تبلیغات نیز میتواند با ارزیابی برند و ارزشهای تبلیغاتی آن مورد بررسی قرار گیرد. مدیریت مؤثر 

همچنین برای جلب رضایت مشتری در شرایط رقابتی بازار در درازمدت میتواند تعیین کننده باشد.
ادبیات  این نوشتار همچنین  برند است.  استراتژیهای مؤثر و کارا در ساخت  این مقـاله، تجزیه و تحلیل  از  هـــدف 
برندسازی را بررسی می کند و بحثها و گفتوگوهای مربوط به "رابطه برند و رفتار شناختی مشتری"را بسط و توسعه 

میدهد. این بحث به طورعمده بر سهم برند، شخصیت برند، تأثیر رسانه ها بر برند و دانش برند متمرکز است

شخصیت برند و عوامل سازنده آن

32

آنها  نیازهای  به  کنند،  حفظ  بهتری  گونه  به  را  خود  مشتریان 
دو  شرکت  سوددهی  تا  کنند  کمک  و  بدهند  مناسبتری  پاسخ 
چندان شود. سهم برند میتواند از طریق مدیریت خوب ارتباط با 
مشتری و ارج نهادن او و توجه به نیازهای وی، به طور موفقیت 
آمیزی توسعه یابد. بی  توجهی به خواسته های به حق مشتری 
میتواند در دراز مدت تیشه به ریشه تمام تالشهای صورت گرفته 

برای موفقیت یک برند بزند.

درک شخصیت برند
در دنیای بازاریابی امروز شخصیت برند مفهوم جذاب و گیرایی 
دارد. آکر )1996( شخصیت برند را هسته مرکزی و نزدیکترین 

متغیر در تصمیم گیری مشتری در هنگام خرید میداند.
انسان بر اساس مدل مازلو،  با رتبه بندی احتیاجات  ارتباط  در 
ارضای  باالی  در سطوح  را  محصوالت  که  است  آن  بر  سعی 
البته  احتیاجات مثل دارایی و اموال، عشق و احترام قرار دهد. 
شخصیت برند به طرق مختلف و با ابزارهای گوناگون ساخته 
ارتباطات  نیازمند  معموال  شخصیت  خلق  حال  این  با  میشود؛ 
فعال شــرکت است. تحقیق در سهم برند تالشی است برای 
یک  سهام  مانند  درست  بازار،  در  برند  قدرت  گذاری  ارزش 

شرکت از دیدگاه سهامداران.
تحقیقات سهم برند شامل دو عنصر است:

1( شکل برند:
از  یکسری  مقابل  در  رقبایش  و  شما  برند  آن  در  که  جایی 
شاخصها و ویژگیها شکل میگیرند. این شاخصها در خوِد مدل 
معموال ثابتند ولی ویژگیهای آنها ممکن است منحصر به برند و 

یا طبقه بندی آنها باشد.

2( تغییر مدل:
جاییکه در آن میزان قوت و ضعف برند شما در مقایسه با رقبا 
اعتباری  کارت  زمینه  در  که  شرکتهایی  مثال  میشود.  بررسی 
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» رقیب  شرکتهای  مشتریان  شناسایی  برای  مدل  این  از  فعالند، 
که برای تغییر برند آماده اند، استفاده میکنند و به این ترتیب 
آیا آن مشتری به برند فعلی  برایشان مشخص خواهد شد که 

وفادار است یا خیر.

تبلیغات؛ محرک برند
در برندسازی شخصیتی از تبلیغات به طور گسترده ای استفاده 
میشود. این موضوع از این واقعیت نشأت میگیرد که شخصیت 

برای خلق تداعی برند ـ به ویژه حائز اهمیت است.
برای تحقق این هدف، تبلیغات به عنوان وسیله ای بسیار مؤثر 
روشهای  متداولترین  از  یکی  شاید  میگیرد.  قرار  استفاده  مورد 
مثال  است.  سرشناس  های  چهره  از  استفاده  شخصیت،  خلق 
از نام و شهرت و معروفیت قهرمانان ملی، تصاویر ورزشکاران، 
خوانندگان و هنرپیشگان معروف سینما برای برندی خاص به 
مدت طوالنی استفاده میشود. به دلیل ناپایداری تأثیر تبلیغات 
از این روش در مسیر خلق  و سایر روشهای ارتباطی، استفاده 

تشخص رو به فزونی است.
محققان بسیاری مانند براسینگتون و پتیت)2003(، اردوگان و 
تحت  برندها  که  اند  دریافته  خود  تحقیقات  در  ردنباخ)2000( 

تأثیر ارتباطات و تبلیغات محرک رفتار مشتریان قرار دارند.

ویژگیهای فردی در برندسازی
مانند  چندبٌعدی  عوامل  طریق  از  افراد  شخصیتی  ویژگیهای 
رفتار، ظاهر، عقاید و افکار و ویژگیهای جمعیت شناسی تعیین 
میشود. براساس مشاهدات باترا و پژوهشگران دیگر، پنج وجه 
شخصیتی"  بزرگ  ویژگی  "پنج  آنها  به  که  افراد  شخصیتی 
سازگاری،  درونگرایی،  و  برونگرایی  از:  عبارتند  میشود،  گفته 
این جنبه های  در مورد  احساسی و هیجانی.  ثبات  هوشیاری، 
برند  با  که  را  دیگر  بزرگ  پنج خصیصه  آکر 1997  شخصیتی 
هیجان،  صداقت،  از:  عبارتند  که  میکند  مطرح  ارتباطند،  در 

شایستگی، مهارت و دوام.
الگوی مذکور نشان میدهد که این جنبه های شخصیتی برند 
ممکن است به طرق مختلف کارکردهای خاصی داشته باشند و 
یا به دالیل مختلف ترجیحات مصرف کننده را تحت تأثیر قرار 
شخصیتی  ویژگیهای  بر  شایستگی  و  هیجان  صداقت،  دهند. 
افراد  انسان و مهارت و دوام بر خواسته ها و آرزوهای  درونی 
استنباط کرد که تشخیص  می توان چنین  بنابراین  دارند  داللت 
ویژگیهای  به  شباهتهایی  که  برندی  ـ  مشتریان  توسط  برند 
شخصی فرد دارد ـ معرف نزدیک بودن جنبه های روانشناختی 
به طرق گفته شده در  برند  افراد است.  احساسی  و ویژگی های 
از  ترکیبی  در  یا  و  میگذارد  تأثیر  کننده  تصمیم گیری مصرف 
حالتهای مذکور، اثرگذاری گاه شدید خود را نشان میدهد. برندها 
میتوانند با مصرف کنندگانشان تداعی و وابستگی داشته باشند. 
این وابستگی شخصی، به برند حیات می بخشد و آن را در ذهن 

مصرف کننده، ویژگی یا هویتی زنده و فعال میدهد.

گونه شناسی روابط برند
رابطه برند و مشتری مثل رابطه دو نفر است که شخصیت برند 
به این روابط عمق، احساس و عشق میبخشد. روابط صمیمی و 

دوستانه مستلزم دانستن ویژگیهای شخصیتی مختلف برنـــد 
است. بعضی از دوستان شوخ طبع و بذله گو و برخی جدی و 
فرمان بردارند؛ بعضی قابل اعتماد، ساده، بی پیرایه و بی تکلف 
تمرکز  باشند.  حاشیه  در  میدهند  ترجیح  دیگر  برخی  و  هستند 
فضای  و  امکان  برند،  شخصیت  بر  تمرکز  جای  به  روابط  بر 
بیشتری برای توجه به ویژگیهای برند به وجود میآورد. تمرکز به 

 طورعمده بر درک مشتری در مقابل برند استوار است.

 تأثیر رسانه های جمعی بر پیشرفت روابط برند
ذهن  در  برند  تصویر  احساسِی  جنبه  برند،  از شخصیت  منظور 
از  تمام تجربیاتی که مصرف کننده  از  این تصویر  افراد است. 
یک برند دارد، شکل گرفته است. تبلیغات نقش مؤثری در شکل 
گیری شخصیت برند ایفا می کنند. برندهای موفق این فرصت 
را دارند که در نهایت جایگاه رهبری را به دست آورند. این حالت 
میشود.  مطرح  محصول  برتری  محرِک  عنوان  به  تبلیغات  در 
موقعیت و جایگاه محکم و استوار برند میتواند بر عناصر پایداری 

مثل میزان باالی فروش، ساخته و پایه گذاری شود.
این پیام باید به طور یکدست و یکپارچه در تمامی فعالیتهای 
بازاریابی ارائه شود. در شخصیت برند دو عنصر اصلی وجود دارد 
که عبارتند از: نوع منفعتی که توسط برند نصیب فرد میشود و 
نوع مصرف کنندهای که آن را ارج می نهد. تبلیغاتی که تالشی 
جذب  در  سعی  عمده  طور  به  ندارد،  کاال  مشخصات  ارائه  جز 
عقالنیت مشتری دارد و بر پیشنهاد فروش بیشتر تمرکز میکند 
میدهد.  نشان  رقبا  با  را  حاضر  برند  تفاوت  نظیر  عقایدی  یا  و 

است،  شده  صحبت  محصولی  درباره  که  هنگامی  مواردی  در 
مصرف کنندگان مطالبی نظیر خوشی و نشاط را عنوان کرده 
اند.  اند؛ درحالی که مردم به دنبال تمرکز بر نسل جوان بوده 
عالوه بر آن هر کسی در طلب چیزی است که منعکس کننده 
یا توسعه دهنده ویژگیهای شخصیتی اوست. شخصیت برندی 
که از طریق تبلیغات پایه ریزی و ساخته شده است، هنگامی که 
تصمیم به خرید میگیریم، چیزی جز تشویش و نگرانی برای ما 
به ارمغان نخواهد آورد. تبلیغات تصویر احساسی از برند میسازد 
که شخصیت برند از آنجا شکل میگیرد و سپس به ایجاد عشق 
و عالقه به این روابط منتهی خواهد شد بنابراین شخصیت برند 
میتواند برندی را جذابتر و خاطره انگیزتر کند و وسیله ای برای 
تشدید احساسات خوب در مشتری شود. با توجه به این مطالب 
به ساختن شخصیت  بازار  ارتباطات  یا  و  تبلیغات  میتوان گفت 
برند کمک میکنند؛ مشروط بر آن که مصرف کننده ویژگیهای 

انسانی را با محصول تبلیغ شده، مرتبط بیابد.

نتیجه گیری
قدرت یک برند به ارزش کسب شده آن از طریق ویژگیهایی 
است که به طرق ملموسی مثل ارتباط نام برند و سود آن شکل 
به  از جنبه هایی که  را  برند  میگیرد. مصرف کنندگان معموال 
و  میکنند  است درک  فرد گرفته شده  از شخصیت  طور عمده 
برند  شخصیتی  بٌعد  دهند.  می  تسری  و  تعمیم  برند  به  را  آن 
در  را  انسان  شخصیتی  ابعاد  و  داد  تعمیم  و  توسعه  میتوان  را 
قلمرو برندها تعریف کرد. بنابراین رقبا تالش میکنند اهمیت و 
ارزش بیشتری به جنبه های شخصیتی بدهند تا وضعیت رقابتی 
برندشان در بازار به تحرک واداشته شود. خلق شخصیت برند 
نیازمند ارتباط فعال جمعی است و نیز باید با متغیرهای چرخه 
زندگی برند هماهنگ باشد. نتیجه این که یک شرکت ممکن 
است از استراتژیهای جذاب تبلیغاتی موردعالقه مشتری در روند 
مؤثر خلق شخصیت برند در ارتباط با درستی و صداقت، هیجان، 

شایستگی، مدرن بودن و استحکام استفاده کند.

را  امکان  این  ها  شرکت  به  کارا  و  قوی  برند 
میدهد تا مشتریان خود را به گونه بهتری حفظ 
کنند، به نیازهای آنها پاسخ مناسبتری بدهند و 
کمک کنند تا سوددهی شرکت دو چندان شود.

   

به اطالع کلیه فروشندگان صنف فرش ماشینی و موکت می رساند برابر مصوبه مورخه 91/07/12 هیات وزیران 
پروانه کسب  فاقد  ایران واحدهای صنفی  اقتصادی جمهوری اسالمی  پنجم توسعه  برنامه  قانون  اجرای  و در 
موظفند ظرف مدت شش ماه با مراجعه به اتحادیه اقدام الزم را جهت اخذ پروانه کسبی و یا تمدید پروانه موقت 
به دائم، انجام دهند. بدیهی است درصورت عدم اقدام، جرایمی از نظر نرخهای مالیاتی و یا تعرفه های مصوب 

برای اخذ پروانه بشرح زیر تعلق خواهدگرفت:
1.در سال 1392 مشمول 50%جریمه 
2.در سال 1393 مشمول 75%جریمه 

3.در سال 1394 مشمول 100% جریمه
لذا از واحدهای کسبی بدون پروانه تقاضا می شود جهت جلوگیری ازپرداخت جرایم مذکورو فراهم شدن امکان 
برخورداری ازتسهیالت و معافیت های مالیاتی نسبت به انجام تکالیف قانونی و اخذ پروانه کسب، دراسرع وقت 

اقدام و به اتحادیه مراجعه نمایند.
                                                                                      اتحادیه فرش ماشینی وموکت 

قابل توجه کلیه فروشندگان فرش ماشینی وموکت
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مقدمه :
از شرایطی که برای پیروزی یک گروه مخالف 
است  اهمیت  حائز  وقت  حکومت  با  درمنازعه 
به  اقتصادی  و  مادی  لحاظ  به  که  است  آن 
باشد. مستقل  و  نداشته  وابستگی  حاکم  نظام 
هر نهضتی برای سازماندهی و اقدامات انقالبی 

نیازمند منابع مالی فراوانی است، زیرا 
ازافراد  زیادی  تعداد  انقالبی  هر  در 
زیادی  مقدار  و  اند  مبارزه  درگیر 
اقدامات پنهان انقالبی وجود دارد که 
در  شوند.  تغذیه  مالی  لحاظ  از  باید 
بسیاری از کشورهای انقالبی، گروه 
از طریق  را  مخارج خود  مبارز  های 
خود  اعضا  کمک های  یا  سرقت 
تأمین می کنند. اما با توجه به اینکه 
متکی  اسالمی  انقالب  ایدئولوژی 
روش ها  این  بود،  اسالم  دین  به 
باشند.  داشته  کاربرد  نمی توانست 
وجود  هم  نیازی  چنین  اساسا  البته 
ایران  در  مذهب  نهاد  زیرا  نداشت 
و  بود  کرده  حفظ  را  خود  استقالل 
اتحاد مسجد ـ بازار مهم ترین عامل 
این استقالل بود. براساس مستندات 
از جنبش های  تاریخی در هیچ یک 
جنبش  همچون  ایران  معاصر  تاریخ 
انقالب  و  مشروطه  قیام  تنباکو، 
برابر  در  نهاد  دو  این  اسالمی، 
یکدیگر قرار نگرفته، بلکه در تمامی 
علیه  واحدی  جبهه  صف بندی ها 
خارجی  استعمار  و  داخلی  استبداد 
اعتراض  داده اند.درایران  تشکیل 
همیشه  بازاریان  سراسری  و  جمعی 
به عنوان نوعي مخالف خوانی علنی 
محسوب شده و باید آن را به مثابه 
معارضه طلبی و چالشي بزرگ برای 

حکومتها،چه قاجار چه پهلوي و چه جمهوري 
سنت  پشتوانه  به  بازار  آورد.  بشمار  اسالمي 
تاریخی خود، و به یمن روابط درهم تنیده اش 
با روحانیت، دارای چنان ظرفیتی است که در 
شرایط بحرانی میتواند حول منافع ویژه خود به 
عنوان یک مجموعه کمابیش متحد و یکدست 
عمل کند. تا آنجا که تاریخ معاصرنشان میدهد، 
بازار به دلیل وجود انگیزه هاي قوي دیني، اکثر 
فعال  نقشي  مردمي  نهضتهاي  کنار  در  اوقات 
برعهده داشته است اگرچه این هرگز به  معناي 

نفی  انگیزه هاي اقتصادي نبوده است.
بازار و انقالب اسالمی :

بر  مبنی  شاه  رژیم  سیاست های  به  توجه  با 
نوسازی به سبک غربی و ترویج ابتذال و بی بند 
گرفتن  قرار  فشار  تحت  و  جامعه  در  باری  و 
بازاریان این امر موجب  اقشار مذهبی به ویژه 

اتحاد  این  گردید.  نهاد  دو  این  بیشتر  نزدیکی 
نهاد سنتی،  عنوان یک  به  بازار  باعث شد که 
نقش به سزایی چه از لحاظ مالی و اقتصادی و 
چه از لحاظ سیاسی ایفا کنند.از لحاظ سیاسی 
در  مهمی  نقش  آن  جمعیت  و  بازار  موقعیت 
توجه  با  داشت.  مردمی  تظاهرات  شکل گیری 
به اینکه بازاریان اوال چندین هزار مغازه داشتند 
ارتباط  در  مردم  از  زیادی  جمعیت  با  ثانیا  و 
بسته  بازاررا  می افتاد،  اتفاقی  که  هرگاه  بودند، 
و درمساجد تجمع می کردند. تعطیلی بازار باعث 

و  می شد  دولت  به  اعتراض  و  مردم  نارضایتی 
مردمی  تظاهرات  شکل گیری  زمینه  حدی  تا 
را فراهم می کرد. تنها کانال بسیج بازاریان در 
بودند و مساجد  با سایر گروه ها، مساجد  اتحاد 
محل امنی برای بازاری ها فراهم کرده بودند 
پرداخته  رژیم  با  مخالفت  به  و  آیند  گردهم  تا 

لحاظ  کنند.از  افشا  را  حکومت  فشارهای  و 
بازار نقش مهمی در پشتیبانی و  نیز  اقتصادی 
انقالبیون داشت  انقالبی و  از مبارزات  حمایت 

که می توان به موارد زیر اشاره کرد:
شهرهای  در  وحسینه ها  ازمساجد  1(بسیاری 
ساخته  بازاریان  توسط  و  بازار  کنار  در  بزرگ 
کوچک  مسجد  پنجاه  حدود  ساخت  می شد. 
دوره های  در  تهران  بازار  محدوده   در  بزرگ  و 
ازاین  مدعاست.برخی  این  بر  دلیلی  مختلف 
مساجد به نام بانیان آنها نامگذاری شده است، 

عزیزاهلل،  سید  مسجد  جلیلی،  مسجد  مانند: 
رضا  حاج  مسجد  بزاز،  علی اکبر  حاج  مسجد 

همدانی ، مسجد حاج حسین بلورفروش و... 
2( تأسیس صندوق های قرض الحسنه در بازار 
از  یکی  آنها  به  بازاریان  کمک  و  مساجد  یا 
ایران  انقالبی  نهضت  از  بازار  حمایت  راه های 
به  که  صندوق هایی  از  »یکی  بود. 
افراد محتاج قرض می دهد و بصورت 
می کند،  دریافت  ماهیانه  اقساط 
صندوق قرض الحسنه جاوید بود. در 
و  بازاری ها  از  نفر  چند  این صندوق 
سید عبدالکریم هاشمی  نژاد و شیخ 
داشتند«.  نظارت  طالبیان  ابراهیم 
در  نیز  رفسنجانی  هاشمی  آقای 
»ضمنًاً  می نویسد:  خود  خاطرات 
بنیاد خیریه رفاه را هم درست کردیم 
حل  برای  بوده  خوبی  پوشش  که 
مشکالت کسانی که درجریان مبارزه 

آسیب می دیدند«
مذهبی  اعتقادات  به  توجه  با   )3
بازاریان، آنها خود را ملزم به پرداخت 
وجوهات شرعیه به علما و حوزه های 
پرداخت  از  اگر  و  می دانستند  علمیه 
در  می زدند  سرباز  دولت  به  مالیات 
پرداخت وجوهات شرعی بسیار مقید 
بودند. استمپل می نویسد »به هرحال 
یکدیگر  با  همیشه  مسجد  و  بازار 
هزینه های  داشته اند.  همکاری 
هشتاد  تا  نیز  و  علمیه  حوزه های 
درصد هزینه گذران زندگی روحانیون 

توسط همین تجار تأمین میگردد« 
نزدیکی  بیانگر  فوق  موارد         
این  تأثیر  و  بازار  و  مسجد  پیوند  و 
اسالمی  انقالب  پیروزی  در  نهاد  دو 
نیازهای  بازاریان  حالیکه  در  است. 
طریق  از  را  خود  عقیدتی  و  فرهنگی  فکری، 
با کمک های خود  بر طرف می کردند،  مساجد 
نیز نیازهای مساجد را برطرف کرده و مبارزات 
مردمی را ازطریق مساجد وسعت می بخشیدند. 
       در دوره پهلوی اصناف به عنوان مجموعه 
از  که  سیاسي  اجتماعي  هاي  تشکل  از  اي 
تجربیات  آن  از  پس  حوادث  و  مشروطیت 
شبه  دولتي  مقابل  در  بودند  اندوخته  متفاوتي 
مدرن قرار گرفتند که به دالیل مختلف توانایي 
مطلق  تمایالت  نداشتند.  را  آن  با  رویارویي 

نقش بازار در پیروزی انقالب اسالمی ایران
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جوامع شهري  و کالن  خرد  درامور  دخالت  و  گرایانه حکومت 
حتي  وري،  پیشه  تشکلهاي  و  اصناف  حضور  براي  را  عرصه 
با  پهلوي  دوران  در  کرد.  تنگ  خود  داخلي  و  صنفي  امور  در 
تسري نفوذ دولت در اقتصاد، بازاریان با کاهش حوزه عملکرد 
مقررات،  و  قوانین  وضع  و  دولتي  جدید  ساختار  شدند.  مواجه 
دخالت هیات حاکمه در حوزه تجار و کسبه را بیشتر کرد. پس 
از شهریور 1320 و به دلیل نوسانات شدید مناسبات سیاسي و 
زمینه  ایران،  جامعه  در  اقتصادي  بحرانهاي  ویژه  به  اجتماعي 
از  بعد  وصف  این  با  یافت.  افزایش  بازاریان  و  اصناف  فعالیت 
به تحوالتي که در عرصه سیاست  با توجه  برکناري رضا شاه 
پدید آمد زمینه براي دخالت بیشتر بازاریان فراهم شد. این گروه 
در بسیاري از رخدادهاي سیاسي از جمله نهضت ملي شدن نفت 

نقش موثري را ایفا کردند.
بازار در تشکیل جبهه ملی   اهل 
تحوالت  در  مهمی  جایگاه  از  که 
 1328 سالهای  در  ایران  سیاسی 
بود،  برخوردار  داشت،   بعد  به 
هم نقش داشتند. در مهرماه سال 
1328 شاه در پی کمکهای آمریکا، 
برای سفر به آن کشور آماده می 
سفر  از  پیش  روز  یک  شد. 
سیاستمداران،  از  جمعیتی  شاه، 
دانشجویان و تجار بازار به رهبری 
شدند  کاخ  محوطه  وارد  مصدق 
اعتراض  آزاد  انتخابات  نبود  به  تا 
کنند. هنگامی که تظاهر کنندگان 
ای  دربار رسیدند کمیته  به حیاط 

هژیر  با  تا  کردند  انتخاب  مصدق،  سرپرستی  به  نفره  دوازده 
ملی  جبهه  اولیه  هسته  که  کمیته  این  کند.  گفتگو  دربار  وزیر 
محسوب می شد از سه گروه تشکیل می شد. در گروه مرتبط 
با بازار اشخاصی چون سیدابوالحسن حائری زاده، مظفربقایی و 
حسین مکی حضورداشتند. مکی و بقایی و حائری زاده به منزله 
ازحزب  اما  بودند  یافته  راه  پانزدهم  به مجلس  طرفداران قوام، 
علیه  بازاریان  اعتراضات  تا  بودند  کرده  گیری  کناره  دموکرات 
دولت را سازمان دهند )آبراهامیان، ص310و311( این دو بعدها 
حزب زحمتکشان را تاسیس کردند. پنج هزار نفر اعضای حزب 
از سه طریق»دانشگاه تهران، بازارکرمان و عطاران بازار تهران« 
جذب شده بودند )آبراهامیان، ص313( حزب زحمتکشان که با 
جبهه ملی رابطه داشت، ترکیب عجیبی از بازاریان خرده پای 
تهران  دانشگاه  و روشنفکران سوسیالیست  تهران  قدیمی  بازار 
در  شکاف  بروز  موجب  بعدی  سالهای  در  دوگانگی،  این  بود. 

حزب شد. 
 درسالهای دهه1340و1350شاهد توسعه اجتماعی- اقتصادی 
بود که بیشتر به واسطه درآمدهای روزافزون نفت میسرگشت.
همچنین رونق اقتصادی دهه 40 به طرز شگفت آوری به سود 
به  بازاریان  رونق،  این  پی  در  که  چرا  بود،  مذهبی  بنیادهای 
عنوان متحد قدیمی روحانیت، امکان یافتند تا هزینه نهادهای 
پرشمار و رو به رشد مذهبی مانند مساجد، موقوفه ها، حسینیه ها 
و شش حوزه علمیه بزرگ را تامین کنند و در اواسط دهه50، 
برای  شاید  که  داشتند  قدرت  اندازه  آن  تا  مذهبی  نهادهای 

نخستین بار در تاریخ ایران، واعظانی را بطور منظم به محالت 
)آبراهامیان،  بفرستند  دورافتاده  روستاهای  و  فقیرنشین شهری 

ص533-532(
و  بازار  خصوص  در  رستاخیز  حزب  نادرست  سیاستهای  با 
بازاریان و روحانیون محافظه کار  اواسط دهه1350  مذهب در 
و غیرسیاسی نیز، به صفوف مخالفان پیوستند. مهمترین اقدام 
و  )سنتی(  مرفه  متوسط  طبقه  درون  به  نفوذ  رستاخیز،  حزب 
مهمتر از همه بازار و روحانیت بود. چنانکه، مسئولیت تورم شدید 
بین سالهای 1352 تا 1355 را به گردن جامعه تجاری انداخت 
و به سراغ مغازه داران و تجار خرده پا رفت. حزب با گشودن 
شعبه هایی در بازار، بر قیمت بیشتر کاالها نظارت دقیقی اعمال 
داخلی،  دالالن  و  واسطه ها  دست  ساختن  کوتاه  برای  و  کرد 

کرد.بدین سان  وارد  گوشت  و  و شکر  قند  گندم،  زیادی  میزان 
رژیم با اعالن جنگ به بازار، به حوزه ای حمله ور شده بود که 
حزب  نداشتند.  آنرا  در  گذاشتن  گام  جرات  پیشین،  دولتهای 
نام  با  منظمی  دسته های  در  را  دانش آموز  هزار  ده  رستاخیز، 
»تیمهای بازرسی«، برای »جهاد بیرحمانه ای علیه سودجویان، 
بازار  روانه  مالحظه«  بی  سرمایه داران  و  محتکران  متقلبان، 
را  تاجران  از  بسیاری  تعداد  صنفی  شوراهای  همچنین  کرد. 
جریمه، تبعید و یا محکوم به زندان نمودند و روزنامه های تحت 
نظارت دولت نیز از ضرورت ریشه کن کردن بازار و حجره های 
قصابیها،  با  کارآمد  سوپرمارکتهای  کردن  جایگزین  و  پوسیده 
بقالیها و نانواییهای بی ثمر سخن به میان آوردند. این حمالت 
آشکارموجب شد تا بازاریان، بار دیگر به متحد سنتی خود، علما 

روی آورند )آبراهامیان،ص545،546، 614 و615( 
کرد.  آغاز  مذهب  علیه  نیز  را  وهمزمانی  گسترده  حمله  رژیم 
در 17 دی، روزنامه اطالعات مقاله نیشداری بر ضد روحانیت 
همکاری  به  و  نامید  سیاه«  »ارتجاع  آنان  را  نوشت.  مخالف 
انقالب  دستاوردهای  محو  برای  بین الملل  کمونیسم  با  پنهان 
سفید متهم ساخت. همچنین امام خمینی را به بیگانه بودن و 
او را بی  بریتانیا در دوران جوانی متهم کرد و  جاسوسی برای 
بندوبار و نویسنده اشعار شهوت انگیز صوفیانه نامید. این مقاله 
شهر قم را به خشم آورد )آبراهامیان،ص505( حوزه های علمیه 
شدند.  حکومت  علنی  خواهی  عذر  خواستار  و  تعطیل  بازار  و 
گاهشمارشاهنشاهی  نام  به  را  جدیدی  تقویم  رستاخیز  حزب 

را  تاسیس»دین«  تازه  برد. سپاه  کار  به  اسالمی  تقویم  به جای 
افزایش  با  و  به روستاها فرستاد  آموزش »اسالم راستین«  برای 
سن ازدواج دختران، از قضات خواست تا در اجرای قانون حمایت 
از خانواده سال 1346 کوشاتر باشند )آبراهامیان،ص547-546( 

 بازار برای مصون ماندن از سیاست های مصنوعی رژیم، موازی 
با دانشگاه و نویسندگان که هر یک انجمن و موسسه ای تاسیس 
تاسیس  را  وران«  پیشه  و  بازرگانان  »تجار،  انجمن  کردند،  می 
کردند تا دست حزب رستاخیز راازفعالیت در حوزه بازار کوتاه کنند. 
بسیاری از مجتهدان برجسته، علیه حزب رستاخیز فتوا صادر کرده 
اسالم  کشورواصول  مصلحت  مشروطه،  قوانین  برخالف  آنرا  و 
دانستند. امام خمینی نیز با انتشاراعالمیه ای، همکاری با حزب را 
»حرام« خواند و آنرا نابودکننده نه تنها بازاریان وکشاوزران، بلکه 

ایران واسالم دانست.
دهم فروردین 1357مراسم چهلم 
این  در  بود   تبریز  کشته شدگان 
دانشگاه ها  و  بازارها  اکثر  مدت، 
تعطیل بودند. این مراسم در برخی 
شهرها به ویژه در یزد به خشونت 
توسط  عده ای  و  شد  کشیده 
که  شدند  کشته  پلیس  نیروهای 
نوزدهم  روز  در  آن  چهلم  مراسم 
در  گردید.  برگزار  ماه  اردیبهشت 
این روز، بازار و موسسات آموزشی 
برای  رژیم  کردند.  اعتصاب  مهم 
رویارویی با این بحران، نخست با 
توسط  انتقام  مخفی  کمیته  ایجاد 
نامه های  فرستادن  به  ساواک، 
و  روشنفکران  برخی  دفاتر  در  گذاری  بمب  حتی  و  آمیز  تهدید 
حقوقدانانی که نامه های اعتراضی نگاشته بودند از جمله سنجابی، 
فروهر، بازرگان و عبدالکریم الهیجی اقدام کرد. حزب رستاخیز 
نام  به  نظامی  غیر  لباس  با  پلیس  افراد  از  متشکل  گروهی  هم 
»نیروی پایداری« تشکیل داد تا به گردهماییهای سازمان یافته 
گروه های دانشجویی، کانون نویسندگان و جبهه ملی حمله کند. 
در همین حال، رژیم برخی سیاستهای ضد تورمی را که موجب 
پوزش  ضمن  و  گذاشت  کنار  بود  شده  علما  و  بازاریان  خشم 
خواستن از شریعتمداری بخاطر حمله به خانه او و برکناری ارتشبد 
انگیز  فیلمهای شهوت  نمایش  رئیس ساواک،  نعمت اهلل نصیری 
رفت.  مشهد  به  زیارت  نیزبرای  شاه  و  ساخت  ممنوع  را  غربی 
جمشید آموزگار نخست وزیر وقت نیز با معوق گذاشتن بسیاری 
از طرحهای توسعه اقتصادی، برای مهارکردن تورم تالشهایی به 

عمل آورد )آبراهامیان،ص629-627( 

مراکز  تقریبًا همه  پی درپی،  اعتصاب  بدنبال  اواخر مهر1357  در 
دولتی و غیر دولتی اقتصادی و آموزشی و فرهنگی کشور تعطیل 
انحالل ساواک،  اعتصابگران، عالوه برخواستهای صنفی،  شد و 
امام  بازگشت  و  سیاسی  زندانیان  آزادی  نظامی،  حکومت  لغو 
خمینی را خواستار شدند. این وضعیت تا بهمن همان سال و تا 
لحظه ورود حضرت امام خمینی به ایران ادامه یافت و بازار نیز 
نقش بایسته خود را تا پیروزی قاطع مردم مومن ایران از یاد نبرد. 
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حضور باشکوه اصناف در 

بهار انقالب 
مشارکت فعال اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران و 
اعضای صنف در روز 22 بهمن و تجدید میثاق با آرمان 

های امام و رهبری
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افقی:
به  را  نشریه  همکاران  تمامی  تبریک  پیام   -1
مناسبت فرا رسیدن این روز بزرگ پذیرا باشید 2- 
تغار چوبی- نوعی ساالد که از طبخ گوشت یا مرغ 
خیار  و  مایونز  و سس  آب پز  سیب زمینی  همراه  به 
شور و... تهیه می شود- از طرح های خاص فرش 
فرش  تراکم  گیری  اندازه  واحد  ایرانی 3- پالس- 
ضمیر  روستاها-   -4 رختشویی  ظرف  ماشینی- 
درون!- د رهم پیچیدن!- قلب قرآن 5- مساوی- 
راه کوتاه!- بخشی از خاک استان البرز را در بر می 
گیرد 6- رود آرام!- درخت انگور- طاقچه باال- تپه 
های سیلک در این شهر فرشی ایران واقع شده است 
و  دربند  ایران-  ماشینی  فرش  پیشکسوتان  از   -7
گرفتار 8- خرمافروشی!- نخست وزیر شهید- نوعی 
حلوا 9- نوعی فرش باریک- سنگ زیرین آسیاب!- 
طرح  مصرباستان-  آفتاب  الهه   -10 اعدام!  درخت 
استثنا 11- بستن  ادات  از  دریایی فرش ماشینی!- 
قدرتمندترین کشور  انگشت- طایفه-  بر  یادآور  نخ 
دنیا در صنعت نمایشگاهی 12- بنابراین- شاخه ای 
بافند-  را می  قالی خاص خود  لر که نوعی  از قوم 
زاری کردن 13- بدل کردن- کاله انگلیسی- گیاه 
مخفی التناسل 14- رفقا- خیس- نقش هنری 15- 
فرش  یزد-  کویر  ستاره  فرش  محترم  عامل  مدیر 

های پرزبلند را گویند.

عمودی:
موی   -2 فرنگی!  فرش  دنیا-  جوت  سلطان   -1
کردن  نیایش  هزارکیلو-  همسرمرد!-  شیر-  گردن 
صیاد  گستردنی  گله-  گله  دل-  سیاه  نقطه   -3
آینده   فعلی که  به  زمان  حال  یا  لباس!-  قفل   -4
داللت کند - گم و ناپیدا 5- فک- صدق نیت 6- 

ذخیره- زنده- مرده- بوی ماندگی 7- سرپرستی- 
الیاف  اسپانیایی  8-برند  سابق  دارایی  گریختن- 
اکریلیک - بیت 9- کسی به صورت طبیعی یا براثر 
دارو چیزی را احساس نمی کند- معاون دادستان- 
حرف دوم انگلیسی 10- تکرار یک حرف!- لمیدن- 
گیاه آپارتمانی با ساقه ای غده ای شکل و برگ های 
ترین  پرآب  و  ترین  شمشیری شکل 11- طوالنی 

رودخانه اروپا در روسیه- همدم و همنشین- صوت 
تنبیه 12- دنباله رو سوزن!- تیم فوتسال مشهدی 
 -13 یاقوت!  صددانه  ماشینی-  فرش  در  برندی  و 
رنگی   -14 طردکردن  درو-  ابزار  خروار!-  نمونه 
از   -15 کبیر  مصر-  تپنده  قلب  قرمز-  خانواده  از 
از  انواع نخ های مورد مصرف در فرش ماشینی - 

برندهای فرش ترکیه 

 مشاوره  مالیاتي

 در راستاي اجراي اهداف و ایده هاي نوین اتحادیه

 جهت خدمت رساني هرچه بهتر به اعضاء محترم ،بدینوسیله به 

اطالع مي رساند جناب آقاي روغني بعنوان مشاور مالیاتي

 روزهاي سه شنبه هرهفته آماده پاسخگویي به سواالت شما عزیزان 

مي باشند.          

 تلفن تماس :09123104215

جواب جدول شماره 4
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بر خالف  که  است  قالی  از  مصنوعی  ای  گونه  ماشینی  فرش 
به  بافته می شود.  اآلت صنعتی  ماشین  توسط  دستبافت  قالی 
دلیل سرعت تولید و همچنین ارزان بودن مواد اولیه نسبت به 

قالی دستبافت قیمت ارزانتری دارد.
تاریخچه پیدایش فرش ماشینی در کشورمان نشان می دهد که 
ابتدای  تقریبًا 40 ساله دارد. در  ایران عمری  این محصول در 
دهه 50 اولین فرش ماشینی تولید داخل در کارخانجات مخمل 
با  و  ژاکارد  بافی  مخمل  ماشین های  توسط  کاشان  ابریشم  و 
بافته و  نسبتًا کوتاه و وزن سبک،  پرز  براق و  الیاف مصنوعی 
روانه بازار گردید. همزمان با آن عده ای از تجار، فرش هایی با 
وارد  بلژیک  کشور  از  مرغوب تر  حدی  تا  و  مشخصات  همین 
ماشینی  فرش  پدیده  با  را  ایرانی  سلیقه  و  نمودند  ایران  بازار 
آشنا کردند. با مشاهده استقبال نسبتًا مطلوبی که مردم از فرش 
ماشینی به عمل آوردند صاحبان گروه صنعتی بهشهر )خاندان 
از کارخانه داران و سرمایه گذاران خوشنام کشور  الجوردی( که 
صنایع  شرکت  نام  به  بزرگی  شرکت  تاسیس  به  اقدام  بودند، 
زمینه  در  آن  فعالیت  که  نمودند  راوند(  )فرش  کاشان  فرش 
ماشینی  فرش  خود  همچنین  و  فرش  با  مرتبط  مواد  تولیدات 
بود و اولین محصول آن در سال 1353 به بازار عرضه شد. این 
محصول با نمونه های قبلی کاماًل متفاوت و شباهت های زیادی 
به فرش دستباف داشت که به خصوص نوع پشمی آن فوق العاده 
مورد اقبال عمومی قرار گرفت. متعاقب آن شرکت های دیگری 
از جمله شرکت شهباف که بعدها به فرش گیالن تغییر نام داد 
و همچنین شرکت های فرش پارس و مولن روژ )نقش ایران( و 
فرش اکباتان تاسیس و به رقابت پرداختند. این امر تا اواخر سال 
57 به طور معمول ادامه داشت و شرکت های بزرگ تولیدکننده 

فرش با هم در حال رقابت بودند. 

و  نساجی  صنعت  متخصصان  از  تعدادی   57 سال  در 
از  پاره ای  همچنین  و  ماشینی  فرش  صنعت  دست اندرکاران 
تا آن زمان در رشته های دیگر نساجی فعال  کارخانه داران که 
و  افتادند  ماشینی  فرش  جدید  واحدهای  ایجاد  فکر  به  بودند 
شیراز  فرش  مشهد،  فرش  سلیمان،  قالی  قبیل  از  کارخانجاتی 
تعدادی  و  کویر  ستاره  و  باستان  مازندران، فرش  )دناژ(، فرش 
دیگر در گوشه و کنار کشور و با ماشین های مربوط به آن زمان 
TEXTIMA شروع به  مثل وندویل ALD61 و AL1 و 
کار نمودند و از همین جا سیر تحول فرش ماشینی در بخش 
خصوصی و توقف یکی پس از دیگری کارخانجات بزرگ موجود 

تدریجی  انتقال  با  شد.  آغاز  دولتی  دستگاه های  پوشش  تحت 
نوپا  کارخانه های  به  بزرگ  کارخانه های  در  متخصصان شاغل 
رقابت جدیدی در زمینه تولید فرش ماشینی در میان واحدهای 
بخش خصوصی در گرفت، ولی تحول اساسی در صنعت فرش 
تحول  سیر  این  که  شد  شروع   65 سال  از  کشور  در  ماشینی 
موجب ایجاد بیش از 1600 واحد کوچک و بزرگ تولیدکننده 

فرش گردید که در حال حاضر مشغول رقابتند.
فرش ماشینی توسط ماشین آالت مختلفی تولید می گردد که 
 CRX ، ASR ، ،می توان به دستگاه های تکسیما، واندویل

هر آنچه باید از تاریخچه فرش ماشینی در ایران بدانید

در  ماشینی  فرش  پیدایش  تاریخچه 
محصول  این  که  می دهد  نشان  کشورمان 
در  دارد.  ساله   40 تقریباً  عمری  ایران  در 
ابتدای دهه 50 اولین فرش ماشینی تولید 
ابریشم  و  مخمل  کارخانجات  در  داخل 

کاشان بافته شد.

VTR و… اشاره کرد. جنس هر فرش نیز می تواند آکریلیک 
یا BCF ومخلوطی از این دو، یا الیاف جدید ابریشم مصنوعی 
 %100 های  فرش  که  است  ذکر  قابل  باشد.  استر(  )پلی 
همچنین   . هستند  باالتری  قیمت  و  کیفیت  دارای  آکریلیک 
فرش ها بر اساس شانه به 350 – 440 – 500 و 700 شانه 
نوع  براساس  تواند  می  نیز  ها  فرش  تراکم  شوند.  می  تقسیم 

ماشین و شانه بین 700 تا 2000 باشد.
دارد  اکثر شهرهای کشور وجود  کارخانجات فرش ماشینی در 
کثرت  از  کشور  شهرهای  برخی  در  امکانات  به  بسته  ولی 
بیشتری برخوردار است که می توان به کاشان بعنوان پایتخت 
فرش ماشینی ایرن )منبع( که در این شهر بیش از 700 واحد 

فعال در امر تولید فرش ماشینی فعال است. 

تماس با اتحادیه: 

تهران، خیابان شریعتی، سه راه 
طالقانی، نبش کوچه حمید صدیق، 

ساختمان 120، طبقه دوم 

تلفن: 77535475 و 
 77654212

فکس: 77527387  

www.efmt.ir     
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پیش از هر توصیه ای در این زمینه یادآوری این مطلب خالی از لطف نیست که معمواًل فرش های 
دستباف اکثر شهرهای ایران در سه قالب اصلی به لحاظ طرح بافته می شوند که عبارت اند از  
لچک ترنج- خشتی و افشان که در میان آنها لچک ترنج از قدیم مورد استقبال بیشتری قرار گرفته 
و اغلب فرش هایی را که شما در منازل یا در فرش فروشی ها می بینید در همین طرح بافته شده 
اند. البته طرح های دیگری نیز وجود دارند که در شهرهای مختلف بر آن اساس بافته می شوند. 

گبه ها، فرش های ترکمنی و غیره از این دسته اند.
در فرش های لچک ترنج دار عالوه بر حاشیه ای پهن که دور تا دور فرش را احاطه کرده است، 
نقشی در قالب شکل هندسی دایره و یا بیضی در میان قرار گرفته که به آن ترنج می گویند و در 
چهار گوشه داخلی حاشیه چهار نقش با فرم مثلثی قائم الزاویه که وتر آن خطی هاللی است وجود 

دارد که هر یک از این چهار نقش را هم لچک می گویند.
برخی از کارشناسان فرش ادعا می کنند که طرح های اصلی فرش های ایرانی برگرفته از معماری 
ساختمان های آن روزگار است. در نتیجه هنگامی که در ساختار خانه ها تغییری اساسی ایجاد می 
شده، طراحان فرش نیز از این تغییر تبعیت می کرده اند. آنها بر این عقیده اند که طرح لچک ترنج 
فرش ها از طرح پردیس معماری ساختمان های سده آخر دوره اشکانیان الهام گرفته است. این 
معماری از فضای اندرونی بیرونی تشکیل شده بود و در واقع فرش های لچک و ترنج دار نمادی 

از حیاط این ساختمان ها بوده اند. »لچک«ها باغچه های سبزیکاری چهار وجه حیاط و »ترنج«
حوض میانی حیاط را یادآور می شدند. گل های میان آنها نیز به گلکاری های گل محمدی حیاط 

اشاره می کرده اند.
پس از گذشت زمان و ایجاد تغییرات در معماری و حذف حوض میانی و باغچه های سبزیکاری، 
طرح افشان فرش به وجود آمد. در این طرح دیگر اثری از لچک و ترنج نبود و با حفظ همان حاشیه 

اصلی در فضای میان حاشیه ها نقش هایی از انواع گل و ساقه و برگ دیده می شدند.
تمام سطح  آن  براساس  ایرانی هستند که  طرح های خشتی جمله دیگر طرح های فرش های 
داخلی مابین حاشیه ها به مستطیل هایی مساوی تقسیم شده و در داخل هر یک نقشه ای بافته 
می شود که ممکن است این نقشه ها چندین بار در خشت های مختلف تکرار شود. البته عدم 
تکرار آنها نشانی بر مرغوبیت نقشه و ابتکار طراح است. این طرح در برخی از شهرها به گلستان 

نیز معروف است.
امروزه طراحان نقشه های فرش با ابتکارات خود و براساس سالیق متقاضیان در همین قالب های 
اصلی به ارائه طرح های متفاوت و زیبا پرداخته اند که با توجه به نامشان ثبت شده است. مثاًل در 
فرش های تبریز نقشه های علیا، بهشتی، شیوا، بنام، تقی زاده، قلی نامی و بسیاری نقشه های 
دیگر وجود دارند که با توجه به نام طراحانشان نامگذاری شده اند و اگرچه به لحاظ طرح و رنگ 
با هم متفاوت هستند ولی همگی در قالب طرح اصلی لچک ترنج جای می گیرند. با توجه به تنوع 

موجود، دست برای انتخاب مناسب ترین فرش برای فضای مورد نظر باز است.
پس در همین راستا به پیشنهادات زیر توجه کنید:

- در فضایی با وسعت کم، پهن کردن فرش با نقش و نگاری فشرده و متراکم، به شلوغی فضا و 
در نهایت کوچکتر به نظر آمدن آن کمک می کند.

با طرح های خلوت  فرشی  است  دار  نظر شما طرح  مورد  ثابت فضای   - هنگامی که کفپوش 
انتخاب کنید تا تعادل طرح و نقش در کف محیط حفظ شود. مثاًل در صورت امکان استفاده از گبه 
به لحاظ سبک دکوراسیونی محیط بهترین انتخاب برای روی کفپوش پارکت آن هم در فضای 

مدرن گبه است.
 - دکوراتورها همواره فرش های با طرح افشان را برای فضا های کوچک توصیه می کنند.

انتخاب فرش های لچک ترنج برای فضای معمولی و نسبتًا بزرگ بسیار مناسب است ولی   - 
انتخاب فرش خشتی برای این قبیل مکان ها توصیه نمی شود زیرا سبب کوچکتر جلوه کردن 

محیط می شود.

رنگ و انتخاب فرش:
برای فضایی با وسعت کم، فرشی با ترکیب رنگی روشن انتخاب کنید. این مسئله در مورد مکان 
های با محدودیت نور کافی نیز توصیه می شود. هر چه کف زمین روشن تر باشد فضا بزرگتر 
و نورانی تر جلوه می کند. در ضمن به هنگام انتخاب رنگ فرش، به پالت رنگی موجود در فضا 
شامل رنگ دیوارها، پارچه روکش مبلمان، پرده ها و حتی رنگ چوب لوازم و از همه مهمتر رنگ 
کفپوش، توجه کنید. حفظ هماهنگی میان طرح و رنگ فرش انتخابی و دیگر عناصر یک فضا از 

جمله مهمترین موارد در انتخاب فرش مناسب است.

کاربرد محیط و فرش مناسب:
این که فرش مورد نیاز در چه مکانی و با چه کاربردی پهن می شود در انتخاب تعیین کننده است. 
اتاق نشیمن و فضای ورودی خانه، فرش های روشن و  مثاًل برای فضاهای پر رفت وآمد مثل 
با بافت ظریف و به اصطالح رج باال انتخاب نکنید. اینگونه فرش ها در این مکان ها در معرض 

آسیب دیدگی بیشتری قرار می گیرند.

سبک دکوراسیونی: 
انتخاب فرش نیز مانند انتخاب دیگر لوازم دکوراسیونی تابع رعایت قوانین سبک دکوراسیونی به 
کار رفته در محیط است. لذا پیش از خرید فرش به انتخاب نقشه ای مناسب با سبک دکوراسیونی 

فضای خانه تان بیاندیشید.

چه فرشی برای کجا مناسب تر است ؟
رابطه خصوصیات محیط با طرح و نقشه فرش
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کارآفرینی و فرش

                                                                                شهدخت رحیم پور - دانشجو ارشد اقتصاد و مدیریت فرش، دانشکده هنر، دانشگاه کاشان
واژه کار آفرینی در طول زمان همراه با تحول شیوه های تولید و ارزشهای اجتماعی دچار دگرگونی مفاهیم شده است. خدمت به جامعه هدف اصلی 
یک کارآفرین است. کارآفرین می تواند شخصی حقیقی یا حقوقی باشد که توانایی تحمل ریسک و تبدیل  یک ایده بکر به فعالیت اقتصادی را دارد.

در ایران مشکل بیکاری و پیش بینی حادتر شدن آن در دهه 1380 موجب شد که در زمان تدوین برنامه سوم توسعه، موضوع توسعه کارآفرینی مورد 
توجه قرار گیرد. کارآفرینی مفهومی وسیع تر از اشتغال زایی دارد. از آنجا که ایران با داشتن شاخص توسعه انسانی برابر 707  رتبه هشتاد و هشتم 
را در بین 187 کشوردر سال 2011  دارا بوده و اشتغال یکی از محورهای اصلی توسعه انسانی است توجه بیشتر به اقشار کسب و کار حائز اهمیت 

است. در این میان اشتغال فارغ التحصیالن رشته های گوناگون عاملی در جهت باال بردن  شاخص توسعه انسانی است.

در  ویژه  )به  فرش  رشته  در  بیکار  انسانی  نیروی  تورم 
کنونی  شرایط  در  دانشگاهی(،  دانش آموختگان  بین 
تقریبا  کار  به  آماده  انسانی  نیروی  جذب  که  کشور 
فارغ  جذب  توان  نیز  خصوصی  بخش  و  شده  متوقف 
از  یکی  مولد  اشتغال  ندارد  را  کار  به  آماده  التحصیالن 
است.  رشته  این  در  کارآفرینی  پدیده  مثبت  پیامدهای 
و  دانشگاهیان  بین  در  ثروت  تولید  خالقیتهای  بروز 
تولید  برای  مناسبی  فرصت  رشته  این  التحصیالن  فارغ 
متوسط  و  بنگاههاي کوچک  ایجاد  است.   مناسب فرش 
 Small & Medium Sized Enterprises(
SME =( در توسعه اقتصادي فرش کشور که نیاز به 
سرمایه گذاري کمتر، بازدهي بیشتر، ایجاد بستر مناسب 
ویژگیهای  از  دارد  صادرات  افزایش  و  نوآوري  براي 
هاي  بنگاه  می شود.  زمینه محسوب  این  در  کارآفرینی 
کوچک و متوسط در کشورهاي مختلف جهان براساس 
گردش  میزان  و  کارکنان  تعداد  مانند  کمي  معیارهاي 
وحدت  مانند  کیفي  مشخصات  و   )Turnover( مالي 
مالکیت و مدیریت، مالکیت فردي و خانوادگي و استقالل 
از سایر بنگاهها تعریف شده اند. دقت نظر به این موضوع 

دارند  بیشتری  پذیري  انعطاف  کوچک  شرکتهاي  که 
پذیرد.  مي  صورت  آنها  در  بیشتري  نوآوري  و  خالقیت 
تطابق این شرکتها با تغییرات پرشتاب محیطـي و عوامل 
اقتصادي، اجتماعي، سیاسي و قانوني سریعتر و راحت تر 
فارغ  از  عظیمي  بخش  اشتغال  و  طرفی جذب  از  است. 
متخصص  انساني  نیروي  تامین  و  فرش  التحصیالن 
جذابیتی بر تولیدات خالقانه در فرش می گردد. سرمایه 
کمتر ایجاد انگیزه بیشتر این دسته از شرکتهاست. در این 
باید این اصل را مدنظر داشت که کارآفرینی یک  میان 
زمینه فرش  فعال در  بنگاه های کوچک  و  نیست  شغل 
نمونه ای از سایر زمینه های کارآفرینی است. به گزارش 
خانه کارآفرینی؛ هر چند کمبود دانش اقتصادي، مالي و 
مشکالتي  بروز  باعث  تاسیس  زمان  در  بویژه  مدیریتي 
به گونه اي که گاهي  این گونه شرکتها مي شود  براي 
یک فرد مجبور به انجام کارهاي تخصصي متعددي مي 
آسیب  است،  وي  اي  حرفه  از صالحیت  خارج  که  شود 
پذیري این دسته از صنایع را افزایش مي دهد. از طرفی 
بیشتر متخصصان تمایل به فعالیت در شرکتهاي بزرگ 
دارند و حتي ممکن است پس از کسب آموزشهاي الزم 

در صنایع کوچک، آن جا را ترک کنند. در بیشتر موارد 
شرکتهاي متوسط و کوچک فاقد هرگونه تشکل حمایت 
کننده در امور بازاریابي و صادرات هستند و این امر هزینه 
افزایش مي  را  با آن  هاي صادراتي و ریسکهاي مرتبط 
استفاده  واگرا  تفکر  از  باید  کارآفرینانه  سبک  "در  دهد. 
شود نه تفکر همگرا و باید چراهای دوران کودکی را آغاز 
کرد اما نه درمورد چیزهای ناشناخته بلکه در دانسته های 
با  این دیدگاه و  با  ")صمدآقایی،7،1383(.  بزرگی  دوران 
قابلیتهای آن پرسش های  و  ایران  به رشد فرش  توجه 
بتوان یک سیکل  که  است  مطرح  زمینه  این  در  زیادی 
نموداری متفاوت را برای آن ترسیم نمود، مثال شرکتهاي 
کوچک و متوسط می توانند نقش برجسته ای در اقتصاد 
کشور داشته باشند در صورتی که حمایت هاي گوناگوني 
از این شرکتها به عمل آید که باعث افزایش کارایي آنان 
شود. در حال حاضر بیشتر کشورهاي جهان شاهد افزایش 
تعداد این گروه از شرکتها است و اتاقهاي بازرگاني بعنوان 
ایجاد کننده رابطه با دیگر کشورهاي جهان براي تسهیل 
خدمات  واردات،  و  صادرات  و  اقتصادي  مبادالت  درامر 
قرار  متوسط  و  اختیار شرکتهاي کوچک  در  اي  برجسته 



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

تلفن اشتراک: 021-77245780

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

5649

فرش  زمینه  در  کارآفرینی  توسعه  و  فرهنگ  دهند.  مي 
اهمیتی ویژه دارد چرا که به گفته مدیسون؛ فرهنگ تعیین 
کننده نگرش افراد در جهت آغاز فعالیت کارآفرینانه است. 
زمانه ای، مدل های خاص کارآفرینی  بر آن هر  عالوه 
از  کنند.  می  ایجاب  را  جامعه  خاص  نیازهای  با  مطابق 
آنجا که بعد هنری فرش نیز مطرح می باشد کارآفرینی 
فرهنگی در زمینه فرش که مولفه ها و ساختار فرهنگ 
اقتصادی  کارآفرینی  به  کمک  و  باشد  داشته  نظر  در  را 
نماید وجه دیگری از این عرصه زندگی را بیان می دارد. 
شناسایی نیازهای جامعه و تالش برای رفع این نیازها که 
اعتبار اجتماعی را به همراه داشته باشد و خال موجود را 
پاسخگو باشد و یا زمینه ای برای توسعه فرهنگ مرتبط 
با مردم آن جامعه، صورت دیگری از کارآفرینی است که 
اولین شرط آن جسارت و انتخاب سبک خاصی از زندگی 

است که از فرصتهای بدست آمده استفاده بهینه شود. 

کار آفریني روند پویایي در جهت افزایش و ایجاد سرمایه 
که  شود  مي  انجام  کسي  توسط  کار  این  است،  فرش 
مخاطره از دست دادن زمان یا فرصت هاي شغلي دیگر 
خدمت  یا  محصول  یک  براي  ارزش  ایجاد  هدف  با  را 
مي پذیرد. شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
کشور در سالهای اخیر موجب گردیده که در برنامه سوم 
توسعه به کارآفرینی خصوصا در ابعاد پژوهشی و آموزش 
این  نیز در  اعتباراتی  و  پرورش کارآفرینان توجه شود  و 
راستا پیش بینی گردد عالوه بر آن منافع اعتباری برای 
برنامه ریزی و  نیز  و  اشاعه فرهنگ کارآفرینی  پژوهش 
حمایت از کارآفرینان توسط دستگاههای اجرایی مختلف 
یعنی ستادی و صنعتی و کشاورزی و غیره در نظر گرفته 
شده است. تحوالت سریع دهه های اخیر و شتاب گیري 
روند جهاني شدن موجب شده تا جوامع گوناگون تالش 
آماده  تحول  پذیرش  براي  را  خود  پیش  از  بیش  کنند 

نمایند. 

با  همسو  میدان  این  در  فرهنگی  و  اقتصادی  توانمندی 
جهان می تواند تنها با اندیشه و عمل به تصمیم گیریهاي 
آني و ضروري و تجارب حاصل از فعالیتهاي بنگاههاي 
این  از  توان  می  که  باشد   )SMEs( متوسط  و  خرد 
سبک ها برای فرش الگوبرداری نمود. تالش و جستجو 
برای رسیدن به صورت های متنوع و پاسخگو به پرسش 
را  کارآفرینانه  نگرش  ای  زمانه  هر  های  خواسته  و  ها 
وضع  به  ننمودن  اکتفا  فرش  زمینه  در  کند.  می  طلب 
موجود، ایجاد خالقیت برای بقا، تطیبق خود با موقعیت 
تفاوت ها  تازه، کسب مهارت های جدید، پذیرش  های 
و ارج نهادن به کار گروهی با توجه به دریافت موقعیت 
حساس و تعریف نشده فرش ایران در بازارهای جهانی و 
بازار داخلی اهمیت دانش  جایگزینی کاالهای مشابه در 
و  بومی  هنر  یک  بعنوان  که  نماید  می  افزون  را  فرش 
بر  ارائه هویتی خالقانه عالوه  قالب  در  بتواند  ای  ریشه 
از  رهایی  برای  در جهان، فرصتی  ارزشی  تثبیت جایگاه 

در  نهان  های  انرژی  نمودن  منسجم  و  بیکاری  بحران 
به  نیاز  لزوما  خالقیت  باشد.  هنرمندانه   سبکی  ظهور 
هوش فراوان ندارد نیاز به درایت و اندیشیدن عمیق است 
 Driving( تا بتواند مثال یک بنگاه کوچک را بازار ساز
فرآیند  یک  یادگیری  اینجا  در  نماید.   )co market

مادام العمر است. 
منابع  ترکیب خالق  و  تولید  از  کارآفرینی فرش،  پروسه 
فرش  اولیه  مواد  در  مناسب  های  قابلیت  به  توجه  با 
مناسب  خدمات(  یا  )کاال  محصوالت  خلق  و  دستباف 
بیشتر  رفاه  به  دستیابی  برای  دانش  افزودن  و  نیازها  با 
و  در طراحی  منابع  نمودن  کاربردی  و  کنندگان  مصرف 
خلق سازمان جدید فرصت های مناسبی اند. استیونسون 
که  میکند  تلقی  مدیریتی  رویکرد  بعنوان  را  کارآفرینی 
کنترل  در  فعال  که  منابعی  به  توجه  بدون  ها  فرصت 
هستند، تحقیق و پیگیری می شوند. درک فرصتها توسط 
خالقیت،  کنار  در  اشتغال  ایجاد  برای  فرش  کارآفرینان 
عامل توسعه انسانی است و با بازارگردي )ارتباط با محیط 
زندگي، بازار و افراد و ارتباط از طریق رسانه های جمعی 
و شبکه اینترنت و...( با شناخت خالء ها و فرصت ها و 
آنهایی که موفق  از تجربه  استفاده  تجارب همراه است. 
بوده اند بعنوان الگو براي کارآفرینان آتي مي تواند موثر 
ذکر  کارآفرینان  برای  دیگری  باشد. خصوصیات  مفید  و 
اینکه کارآفرین باید به مبارزه با سختی  میشود از جمله 
خود  وقت  از  باشد،  گرفتن  یاد  فکر  در  مدام  بپردازد،  ها 
استفاده بهینه ببرد، راکد نباشد و متوقف نشود. روزمرگی 
در تولیدات جامعه فرش و سبک جامعه ما عادي است رها 
شدن از ذهنیت عادي موجود که فضاي جدید و مشعله 
جدید و نگرش جدید باشد. عالقمندی به پیشرفت های 
توانایی  زیرا  باشد  کنترل  خود  کند،  می  ایجاد  را  جدید 
باال در کنترل خود باعث کنترل و مدیریت محیط بیرون 
است. همواره به هدف نگاه کند و پیوسته در فکر رسیدن 
به هدف باشد، توانایی تشخیص اولویت ها که چه موقع 
و  بین  باشد، خوش  داشته  را  شود  انجام  باید  کاری  چه 
نظر  )در  باشد  داشته  باالیی  تحمل  قدرت  باشد،  شجاع 
داشته باشیم که قدرت تحمل باعث ایجاد جاذبه است( و 

دارای انگیزه بسیار قوی برای انجام کارها باشد. 

در ادامه موارد بیان شده باید دقت نمود که مفهوم نوآوري 
است.  تبدیل شده  آفریني  کار  تعریف  در  به جزء مهمی 
خلق  از  چیز،  همه  شامل  فرش  در  بودن  نوآور  مفهوم 
ایجاد  یا حتي  توزیع  نظام  ایجاد یک  تا  محصولي جدید 
نظر  در  شود.  می  گنجانده  جدید  سازماني  ساختار  یک 
داشتن این مفهوم در بازار فرش در شرایط کنونی اصلی 
بسیار ضروری است که با ارائه محصوالت جدید و ایجاد 
گردد.  فرش  بقاي  برای  تضمینی  مناسب  رقابتي  مزیت 
و معضل  اقتصادی جامعه  داشتن ساختارهای  نظر  در  با 
بیکاری در کنار باال بودن نرخ رشد جمعیت و برنامه ریزی 
نامطلوب  دراز مدت، لزوم توجه به کارآفرینی در زمینه 
حال  در  جوامع  در  طرفی  از  است.  مهم  گوناگون  های 

توسعه ای مانند ایران که تاکنون سازمان ها و موسسات 
دولتی در بخش های زیادی اداره امور را در اختیار داشته 
نیازها  از  بسیاری  پاسخگوی  نیازها  شدن  متنوع  با  اند 
نیستند و از لحاظ محدودیت در انعطاف پذیری و ناکارامد 
بودن سیستم هایی که با کمبود بودجه و نداشتن تعامالت 
مناسب با محیط پیرامونی قرار دارند نگرانی هایی را به 
همراه داشته است. در راستای این چالش های ایجاد شده 

مدیریت اثر بخش، مدیریت کارآفرینانه است. 
آن  در  و  است  زندگی  سبک  یک  "کارآفرینی 
می  بحساب  خواستن  هنگامی  چیزی  خواستن 
کنی اقدام  آن  برای  و  بخواهی  آنرا  که   آید 

 I want what I want when I want it  و 
توانستن هنگامی اتفاق می افتد که نتوانستن را فراموش 

کنی")صمدآقایی،4،1383(. 

منابع: 
- سایت خانه کارآفرینی

-کار آفرینی یک سبک زندگی ست/صمدآقایی،1383
های  سازمان  در  سازمانی  کارآفرینی  بر  موثر  -عوامل 
بخش خدمات اجتماعی و فرهنگی و دولتی ایران/محمد 

مقیمی، فرهنگ مدیریت، سال دوم، شماره هفت1383
- اصول و موانع کارآفرینی/ حمیدرضا آراسته، رهیافت، 

ش29، س1382
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صنعت نساجی و پوشاک در رده صنایعی قرار دارد که مزایای 
تولید ثروت  ارزآوری،  باال،  اشتغالزایی  از جمله قدرت  بسیار آن 
ملی، نیاز به سرمایه گذاری کمتر نسبت به سایر صنایع، ارزش 
افزوده باال و... موجب شده تا بسیاری از کشورها صنعتی شدن 
خود را از صنایعی مانند نساجی و پوشاک آغاز کنند، با این حال 
کم توجهی به صنعت نساجی و پوشاک در ایران موجب شد تا 
این صنعت در سالهای اخیر نه تنها رشد را تجربه نکند، بلکه با 
رکود نیز مواجه شود. به گفته فعاالن این صنعت در سالهای اخیر 
نساجی به دالیل مختلفی دچار نوسانان در بازار و تولید شد و 
برخی از شرکتها و کارخانه های بزرگ نیز رکود و ورشکستگی 
کمبود  فرسوده،  آالت  ماشین  از  گیری  بهره   کردند.  تجربه  را 
و  نقدینگی  کمبود  رویه،  بی  واردات  متخصص،  انسانی  نیروی 
قاچاق کاال و... از عمده معضالت این بخش محسوب میشود. 
مشکالتی که با کم توجهی دولت از این صنعت و عدم تزریق 
بی  در صورت  و  گرفت  سالها شدت  این  در  نیاز  مورد  سرمایه 
شاهد  زودی  به  آنها  نگرفتن  نظر  در  و  مسائل  این  به  توجهی 
افول بیش از پیش این صنعت خواهیم بود. از سوی دیگر صنعت 
نساجی و پوشاک در دنیا در گروه صنایع پرسود قرار دارد و توجه 
ویژه به این بخش موجب شده تا گردش مالی آن به حدود هزار 
و 400 میلیارد دالر در سال برسد؛ رقمی که سهم اندکی از آن 

به ایران اختصاص دارد.
تا   9 بخش  این  مالی  گردش  حاضر  حال  در  آمارها  اساس  بر 
صورت  در  که  است  افزوده  ارزش  مبنای  بر  دالر  میلیارد   10
وجود  رقم  این  رشد  امکان  این صنعت  و مشکالت  موانع  رفع 
دارد. نخستین کارخانه نساجی در زمینه نساجی پشمی با حمایت 
دولت و همکاری بخش خصوصی در سال 1304 تاسیس گردید. 

متعاقب آن شهرهای آذربایجان، یزد، کرمان و کاشان نیز دارای 
کارخانجات مختلف صنعتی نساجی شدند. قبل از جنگ جهانی 
دوم حدود 4 کارخانه نساجی در رشته های مختلف پنبه، پشم، 
ابریشم وکنف در کشور مشغول به فعالیت بودند که تولید آنها به 
حدود 60 میلیون متر در سال میرسید. از مجموعه کارخانجات 

این دوره چهار واحد با سرمایه دولت تاسیس شده بود. 
و گسترش صنایع  کردن کشور  کار، صنعتی  این  اصلی  انگیزه 
به  بخش خصوصی  داران  سرمایه  تشویق  و  ترغیب  و  نساجی 
فعالیت برای ایجاد واحدهای ریسندگی و بافندگی در این دوره 
اوج  به  تا 1332  بود. رشد صنایع نساجی در سال های 1320 
خودش رسید. هم اکنون صنعت نساجی در مقام یکی از معیارها 
و شاخص های توسعه کشورهای مختلف است به گونه ای که 
در  نساجی  محصوالت  صادرکننده  عمده  کشور   10 میان  در 
جهان 7 کشور از ممالک پیشرفته هستند که از این جهت بعضًا 
به عنوان دومین صنعت مادر تلقی میشود. در این میان کشور 
توانایی  به طور قطع  تاریخی خود،  به سابقه  توجه  با  نیز  ایران 
حضور در بازارهای جهانی را دارد و هم پای کشورهای پیشرفته 
در شاخه های گوناگون  است  توانسته  این صنعت  در  و مطرح 
صنعت عظیم نساجی و صنایع وابسته موجبات ارتقاء و گسترش 
نیازهای  اتکاء به مهارت های تکنولوژیک  با  را فراهم آورده و 

اساسی این صنعت را مرتفع سازد. 
نساجی تبریز از دیرباز به عنوان یکی از صنایع مهم این منطقه 
زبانزد بازرگانان و تجار بوده و قرار گرفتن تبریز در مسیر جاده 
ابریشم نیز بر این صنعت رونق بخشیده بود. رواج این صنعت 
در تبریز به تاسیس کارخانجات برق المع با تولیدات انواع حوله 
و نختاب فیروزان در دهه 20 و اطل سپود با تولیدات اولیه زیر 

پیراهن و جوراب در دهه 30 انجامید.
در دهه 50 صنایع نساجی همسو با سایر صنایع بزرگ در تبریز 
به رشد و شکوفایی خود رسیده و کارخانجات متعددی در این 
صنف در تبریز آغاز به کار کردند. در دهه 60 و با وجود جنگ 
تحمیلی و تحریمهای اقتصادی، واحدهای نساجی تبریز با قدرت 
به صورت  واحدها  از  برخی  حتی  و  بوده  فعالیت  حال  در  تمام 
شبانه روزی و در سه شیفت، سنگر تولید را حفظ کردند. دهه 70 

آخرین سالهای رونق و پویایی نساجی تبریز بود.
 

ضرورت توجه صنایع نساجی به سالیق بازارهای 
جهانی و ایجاد برند 

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  صنعتی  توسعه  اداره  رئیس 
آذربایجان شرقی نیز با اشاره به این که هم اکنون حدود 914 
واحد نساجی دارای پروانه بهره برداری است، گفت: از این تعداد 

650 واحد آن در تبریز فعالیت میکند.
کارخانه  اولین  تاسیس  زمان  از  هرچند  افزود:  امیری  مریم 
یکصد  از  بیش  تبریز  در  مدرن  شکل  به  بافندگی  و  ریسندگی 
سال میگذرد و از آن زمان به بعد بر رونق و توسعه آن افزوده 
شد اما امروزه میبینیم که این واحدها بتدریج به تعطیلی کشیده 
همچنان  تبریز،  بخصوص  و  آذربایجان  حال  این  با  شود.  می 
قطب صنعت بافندگی است و در زمینه تولید حوله، کش، قیطان 
و نوار حرفهای زیادی برای گفتن دارد. هر چند صنعت نساجی و 
پوشاک در کشور در کشور دارای مزایای بیشماری است اما برای 
بهبود و پیشرفت این صنعت و همگام شدن آن با استانداردهای 
جهانی باید برخی از موارد را مدنظر قرار داد. توجه صنایع نساجی 
برندهای  از  حمایت  و  برند  ایجاد  جهانی،  بازارهای  سالیق  به 
موجود، افزایش کیفیت تولیدات، استفاده از تکنولوژی و ماشین 
جمله  از  رشته  این  خارجی  گذاران  سرمایه  و جذب  بروز  آالت 
اقداماتی است که میتوان برای بهبود صنعت نساجی انجام داد. 
روز  به  و  مدرن  تکنولوژی  ورود  به  منوط  صنعت  یک  توسعه 
کردن تجهیزات و ماشین آالت است و چون در صنعت نساجی 
به غیر از صنایع گونیبافی پلی پروپیلن و چند واحد دیگر اکثر 
ماشین آالت فرسوده و مستعمل است و قابلیت رقابت از لحاظ 
تکنولوژی، مصرف کارگر و مصرف انرژی با نمونه های مشابه 
خارجی را ندارد، از این رو در صورت گشایش اعتبار بسیاری از 

مشکالت مربوط به نوسازی ماشین آالت حل خواهد شد.

در  ابریشم  تولید  انداختن چرخهای  کار  به  ضرورت 
آذربایجان شرقی 

نماینده مردم شهرستان مرند و جلفا در مجلس شورای اسالمی 
استان، ضمن  در  ابریشم  تولید  انداختن چرخهای  کار  به  گفت: 
افزایش نقدینگی در بازارهای داخلی، قدرت صادراتی ایران در 
حوزه صادرات غیرنفتی را نیز افزایش میدهد. محمد حسن نژاد 
با  ایجاد صنایع ریسندگی در سطح شهرستان جلفا  اظهار کرد: 
حمایت سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس خواهد توانست 
محصول  افزوده  ارزش  ارتقاء  برای  الزم  بستر  ایجاد  بر  عالوه 

گزارشی از وضعیت صنعت نساجی استان آذربایجان شرقی

50
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بهتری  موقعیت  از  مدت  میان  در  را  صنعت  این  توسعه  تولیدی، 
برخوردار کند.

هرچند نوغانداری به عنوان فعالیت جانبی در بخش کشاورزی تلقی 
میشود، اما با توسعه تکنولوژی و صنعتی کردن این فعالیت، امکان 
و  داشته  وجود  دائمی  به صورت شغلی  آن  از  بیشتر  برداری  بهره 
درشرایط نسبتًا مطلوب اقلیمی، به دلیل سرعت رشد درخت توت 
 4 و  معتدله  مناطق  در  بار   3 تا   2 ابریشم  کرم  پرورش  امکان  و 
میتواند  سال،  در  گرمسیری  و  گرمسیری  نیمه  درمناطق  بار   5 تا 
به عنوان شغلی درخور توجه، تامین درآمد خانوارهای روستایی را 
پوشش دهد بنابراین گسترش صحیح آن متناسب با شرایط اقلیمی 
برای  مناسب  ای  برنامه  به عنوان  توانست  مناطق مختلف خواهد 
ارزی  نیازهای  تامین  به ویژه  اجتماعی  و  اقتصادی  رفع مشکالت 

کشور، نقش ارزنده ای ایفا کند.

مشکالت واحدهای نساجی تبریز
 گره کور چینیها بر تار و پود نساجی 

قاچاق  کاالهای  ورود  تبریز  نساجی  صنعت  رکود  علت  مهمترین 
به کشور است و نرخ ثابت ارز در چند سال گذشته یکی دیگر از 
های  هزینه  افزایش  است،  نساجی  واحد  تولیدکنندگان  مشکالت 
به  ارز  ماندن  ثابت  انرژی،  و حامل های  کار  نیروی  تولید همانند 
نفع تولیدکنندگان خارجی و به ویژه واردکننده محصوالت نساجی 
چه به صورت قانونی و چه به صورت غیرقانونی از دیگر مسایلی 
است که تولیدکننده این محصول را دغدغه مند کرده است. سود 
دو رقمی تسهیالت بانکی از دیگر مشکالت موجود تولیدکنندگان 
و فعاالن صنایع نساجی است و انتظار میرود مسؤوالن مربوط در 
را  بانکی  تسهیالت  سود  داخلی  تولیدکنندگان  از  حمایت  زمینه 
که  انرژی  حاملهای  قیمتهای  افزایش  متأسفانه  کنند.  رقمی  تک 
از کیفیت جهانی نیز برخوردار نیست، مشکالت جدیدی را فراروی 
صاحبان صنایع ایجاد کرده و حتی شاهد قطع برق و گاز برخی از 
واحدها شده است. دارابی، مدیرعامل یکی از کارخانه های نساجی 
استان نیز در این رابطه معتقد است: یکی از مهم ترین مشکالت 
این صنعت نیاز آن به مبالغ زیاد نقدینگی برای سرمایه در گردش 
و سایر  مزایا  و  پرداخت حقوق  یدکی،  قطعات  اولیه،  مواد  و خرید 
هزینه های جانبی است که با افزایش نرخ ارز که باعث شد نیاز به 
نقدینگی حداقل سه تا چهار برابر افزایش یابد و با در نظر گرفتن 
میزان نقدینگی ثابت برای هر واحد تولیدی لطمات جبران ناپذیری 
واحدهای  یا  ها  واحد  این  مدیران  که  طوری  به  شد  وارد  آنها  به 
خود را تعطیل کردند یا مجبور به تامین نقدینگی خود از بازارهای 

غیررسمی شدند.
وی می افزاید: از طرفی به دلیل شوک های اعمال شده به صنعت 
دارای  ها  کارخانه  اتفاق  به  قریب  اکثریت  متوالی  دوره  چند  در 
با وجود صرف وقت  که  است  زیادی  انباشته شده  بانکی  معوقات 
و انرژی زیاد مدیران این واحدها در تعامل با موسسات مالی هنوز 
الینحل باقی مانده است. وی درباره راهکارهای توسعه این صنعت 
میگوید: به نظر من ایجاد رغبت در سرمایه گذاران، ایجاد تشکلهای 
و  ها  کارخانه  نوسازی  به  کمک  استان،  سطح  در  فعال  صنفی 
کارگاههای فعال، ایجاد بانک اطالعاتی صنایع نساجی، تشویق به 
برندسازی و مصرف کاالهای ایرانی، از جمله مواردی است که می 

تواند در رشد و شکوفایی این صنعت در استان موثر باشد. 

تولید »انبوه« و »ارزان« در کنار ویژگی »کپی کاری« موجب شده تا صاحبان و متولیان صنایع در کشورهای مختلف، 
چین را به سان رقیبی ترسناک و فلج کننده ببینند و مدام بر پرهیز از ورود کاالهای چینی به سرزمینشان هشدار دهند

این بیم دادن ها، باور عمومی جوامع را چنان شکل داده است که مردم پذیرفته اند هر چیزی می تواند، جایگزینی چینی 
داشته باشد و چینی ها قادرند کپی هر کاالیی را تولید کنند.

از همین رو است که اگر در میان ایرانیان هم شایع شود که چین برای کپی برداری از فرش های ایرانی شهری به نام 
کاشان بنا کرده است، افکار عمومی به آسانی و بدون کمترین مقاومتی این شایعه را می پذیرند

چند سال پیش که ماجرای کپی برداری چینی ها از طرح ها و نقشه های فرش های ایرانی دغدغه متولیان این هنر - 
صنعت شده بود، دل نگرانی ها تا جایی پیش رفت که برخی می گفتند، دور نیست که چینی ها برای اینکه، به دام قوانین 
مالکیت معنوی نیفتند و بتوانند بی دروغ فرش هایشان را مثال به نام کاشان جا بزنند، شهری به همین نام در چین بسازند 
و این احتمال آن قدر قریب الوقوع و شدنی می نمود که ذکر آن به عنوان امری حتمی و قطعی بر زبان برخی صاحب 

منصبان جاری شد.
از جمله کسانی که این شایعه را به نام واقعیت بر زبان راندند، رییس کل وقت سازمان توسعه تجارت ایران بود و دیگری 
رییس وقت موزه فرش ایران که چون منابع موثقی به شمار می آمدند، گفته هایشان انعکاس خبری گسترده ای یافت و 
پس از آن و تا همین امروز بسیاری باور کرده اند که چین برای رقابت در تولید و تجارت فرش دستباف، شهری به نام 

کاشان ساخته است!
اما واقعیت چیز دیگری است.تردیدی نیست که کشور چین یکی از تولیدکنندگان اصلی فرش دستباف در دنیا است و 

دست بافته های تولیدی این کشور در قیاس با تولیدات ایرانی بهای ارزانتری دارند و بازار قابل توجهی نیز داشته اند.
همچنین بی گمان کپی کاری چینی ها در حوزه تولید فرش نیز نمود داشته است و شماری از طرح ها و نقوش ایرانی از 

سوی تولیدکنندگان چینی تقلید شده و بر تار و پود قالی جای گرفته اند.
با این همه، آمارهای تجارت جهانی فرش دستباف نشان می دهد که کشور چین در سال های اخیر در حال خروج از 

گردونه تولیدکنندگان اصلی فرش دستباف است و خود به یکی از واردکنندگان فرش ایرانی بدل شده است.
بر پایه آمار های گمرک جمهوری اسالمی ایران در شش ماهه نخست سال جاری که صادرات فرش دستباف نسبت به 
سال 91 روندی کاهشی و نگران کننده داشته است، صادرات فرش ایرانی به کشور چین با رشدی مناسب هم از نظر وزنی 
و هم از نظر ارزشی رو به رو بوده است. در این مدت نزدیک به 30 تن فرش دستباف به ارزش نزدیک به سه میلیون دالر 
از ایران به چین صادر شده است که تنها بخشی از دست بافته های ایرانی است که طبق ضوابط گمرکی به ثبت رسیده 

و فرش همراه مسافر و موارد مشابه در آن لحاظ نشده است.
آمار رو به رشد صادرات فرش ایران به چین نشان می دهد که این کشور از قد و قواره رقیب جهانی خارج شده و به جای 

تولید فرش دستباف به سراغ دیگر تولیدات و صنایع رفته است.
امروز چین اقتصاد بزرگی دارد و نه تنها خود چینی ها که بسیاری از کشورهای صنعتی بزرگ نیز، این سرزمین با نیروی کار 
فراوان را به عنوان موتور تولید جهانی برگزیده اند و به طور طبیعی در طی این روند، نیروی کار چینی از بسیاری از حوزه 

های سنتی همچون تولید فرش دستباف به سوی بخش های صنعتی با دشواری کمتر و درآمد افزونتر گسیل شده اند.
جدا از اینکه، چین امروزی در حال خروج از دایره تولید کنندگان فرش است و نیازی به ایجاد شهری به نام کاشان ندارد، 
گشت و گذار در میان جغرافیای این سرزمین و پرس و جو از آگاهان نیز نشان می دهد که چنین شهری در چین وجود 
خارجی ندارد و شاید شبیه ترین شهر از نظر آوایی به کاشان، شهر کاشغر در چین باشد.این شهر در ناحیه خودگردان سین 
کیانگ واقع است و آخرین تختگاه حوزه تمدنی ایران در آسیای میانه به شمار می آمده که امروز نیز از مراکز فرهنگ 
اسالمی در چین دانسته می شود.هر چند که چینی ها کپی کارند و به فرش ایرانی هم دست اندازی هایی داشته اند، اما 

امروز دیگر حریفی توانمند در این حوزه نیستند و می توان افسانه وجود شهری به نام کاشان در چین را فراموش کرد.

                                                                                       حمید کارگر - مشاور رسانه ای مرکز ملی فرش ایران
                                                                                   

چین، 
کاشان ندارد !
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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 امین 
رشیدی

آدرس : آبادان- انتهای بلوار والیت- 
جنب پل کابلی امام رضا- فروشگاه 

فرش امین رشیدی
موبایل : 09161314284

تلفن : 60 و 06314431159

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

مجتمع سرای ابریشم

با امکانات ویژه مجتمع:
- ایجاد چندین رشته پله 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 
295

راهنمای خریداران 

فروشگاه
فرش شاپرک

کلکسیونی از زیباترین 
طرح های اصیل و مدرن

نمایشگاه اختصاصی فرش 
شاپرک در تهران

نمایشگاه مرکزی:میدان هفت تیر-
)ضلع غربی(-شماره 21 و 22

تلفن:  88310380-3
دفتر مرکزی و کارخانه:دلیجان -قطب 

صنعتی بوعلی سینا 
تلفن:44248161-086)ده خط(
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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

راهنمای خریداران 

فرش خوب

بر آنیم تا زیر پای هر 
ایرانی یک

 فرش خوب
 بگسترانیم

تهران-میدان هفت تیر-مقابل 
فروشگاه زنجیره ای یاس -نبش 

کوچه مازندرانی-پالک 1 

تلفن:88820552
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تلفن اشتراک: 021-77245780

نوع کاال یا خدمات ارائه شده، بستگی ندارند و جزو اصول ایجاد 
اطمینان در مشتری و جلب اعتماد او به شمار می روند در این 
میان نباید فراموش کنید که مهم نیست شما چه محصوالتی را 
را برای فروش مناسب  اگر شما زمینه های الزم  عرضه کنید، 
کاالی خود فراهم نکنید، زمان زیادی در کسب و کار خود دوام 

نخواهید آورد.

اصول موفقیت در جلب مشتری
متاسفانه تنها تعداد معدودی از فروشندگان و بازاریاب های ما 
کنند:  می  فکر  همیشه  آنها  هستند  مشتری  نظر  جلب  فکر  به 
باید  اما  این مشتری نشد که نشد، می رویم سراغ یکی دیگر! 
گفت تمام این افراد به راه به خطا می روند. مشتری را دست 
یا  دهند  نمی  به مشتری  درست حسابی  گیرند، جواب  کم می 
باال بسنده می کنند، دالیل بی سرو ته و بی  به جوابهای سر 
محتوا تحویل مشتری می دهند و به اصطالح، مشتری را سنگ 

قالب می کنند.
بعد هم می نشینند توی مغازه هایشان و از نبود مشتری و وضع 
بد اقتصادی، تورم، دولت، مجلس و ... شکایت می کنند. اما در 
مقابل عده ای که از اصول اصلی مشتری مداری و رمز و راز 
کار به خوبی آگاه هستند پس از مدت کوتاهی پله های موفقیت 

را طی می کنند.
فروشندگی در دنیای کنونی فعالیتی دشوار است و برای توفیق 

در واقع اصل اولیه برای این افراد جلب اعتماد مشتری است. 
آنها نیاز مشتری را می شناسند و با محصوالت یا خدمات خود 
آن نیاز را به سرعت و به گونه ای حرفه ای بر آورد می کنند. در 
این میان خالقیت و نو آوری فاکتوری است که انها همیشه مد 
نظر دارند و برای هر کاری که انجام می دهند نیز همیشه دلیلی 
محکم و مشتری پسند دارند. در واقع ایجاد اطمینان در مشتری 
و جلب اعتماد او سخت ترین کار برای کسانی است که کاال یا 

خدماتی را برای عرضه در بازار ارائه می دهند.
چرا که پیش از هر اقدامی در خصوص جلب مشتری، باید درباره 
اش فکر کرد و پس از تعیین استراتژی، تکنیک ها و تاکتیک 
هایی را آزمود و در نهایت با برخورداری از یک ثبات رویه، آن 

را به اجرا گذاشت.
به این ترتیب امروزه در دنیای کسب وکار اصلی ترین عنصر 
مشتری است. تحقق اصل رضایت مشتری یا به عبارت دیگر 
موفقیت در کسب وکار بر اساس اعتقاد و درک سخن ) همیشه 
حق با مشتری است( و همچنین التزام عملی به اصل مشتری 
به پرسش  پاسخ مناسب  ارائه  مداری است. در حقیقت فهم و 
در  گامها  ترین  بنیادی  از  یکی  مهم، مشتری چه می خواهد؟ 

راستای رسیدن به موفقیت است.
به  توجه  با  دارد  مختلفی  راههای  مشتری  اعتماد  جلب  البته 
استراتژیهای  ارائه می شود، می توان  یا خدماتی که  نوع کاال 
متفاوتی را بکار برد. اما یکسری از کارها نیز وجود دارند که به 

گسترش  حال  در  نیز  روز  به  روز  که  فصلی  رقابتی  فضای  در 
با توفیق همراه نخواهد  از عملکرد های گذشته  است بسیاری 
بود. بنابراین برای موفقیت در کسب و کار به فروشندگانی حرفه 

ای که خود را با دانش روز مجهز می کنند نیاز است.

بطور کلی رموز اصلی موفقیت در جذب مشتری را می توان در 
10 اصل ذیل خالصه کرد:

1( اولین خواسته مشتری احترام است.
هویتی  دارای  انسان،  یک  و  شخص  یک  عنوان  به  مشتری 
این  دارد  دوست  همیشه  که  است  مدنی  شخصیتی  و  مستقل 
هویت و شخصیت پاس داشته شود و از دیدگاهی محترمانه به 
وی نگریسته شود. در برخورد اول با مشتری باید تفاوت هرچه 
تمام تر و با با نشاطی بر خواسته از عالقه از وی استقبال کرد. 
با این کار هم شخصیت انسانی او را پاس داشته ایم و هم نوع 
پاسخ مشتری به رفتار های خود را ترسیم کرده و به او اثبات 

کرده ایم.
شود،  رو  روبه  محترمانه  و  مشتاقانه  برخوردی  با  که  مشتری 
این رو  از  درصدد پاسخی مشتاقانه و محترمانه بر خواهد آمد. 
فضایی به وجود می آوریم که در آن مشتری احساس بیگانگی 

نخواهد کرد.
2( مشتری در نگاه اول خود ظاهر آراسته، مرتب، منظم و تمیز 

کارکنان و محلی که در آن وارد می شود را می سنجد.
هرچقدر این ظاهر آراسته تر باشد، تشویش های درونی مشتری 
احساس  و  آرامش  به  را  خود  جای  و  شود  می  کمتر  و  کمتر 

رضایت خواهد داد.
تواند  می  مشتری  نیاز  مورد  خدمات  و  کاال  تمامی  عرضه   )3

اطمینان وی را به شما افزایش دهد.
وقتی مشتری را به خاطر نداشتن کاالیی از خود دور می کنیم، 
یقینًا برگشت او را به سوی خود با تردید جدی مواجه کرده ایم. 
مشتری در فضایی رفت و آمد خواهد داشت که آرامش فکری 
کارکنان  و  مدیران  میان صداقت  این  در  و  نریزد  به هم  را  او 
در  را  او  فکری،  آرامش  این  حفظ  برای  آنها  تالش  همراه  به 
مراجعات بعدی جدی تر خواهد کرد. پس تا آنجایی که امکان 

دارد باید درخواست های مشتریان خود را پاسخ مثبت دهید.
مراجعه  عوامل  مهمترین  از  خدمات  کیفیت  مشتری  برای   )4

است.
خود  مشتریان  برای  را  کیفیت  این  که  هستند  موفق  مدیرانی 
را  کارمندان  تند  برخورد  بتواند  شاید  مشتری   . کنند  تضمین 
تحمل کند، شاید بتواند اتالف زمان را نادیده بگیرد اما به طور 
قطع نمی تواند از کیفیت کار بسادگی بگذرد. او حتی حاضر است 
بهای بیشتری بپردازد،مشروط بر اینکه کیفیت خدمات ارائه شده 

را برایش تضمین کنند.
5( قیمت خدمات و کاال نیز از فاکتورهای مهم مدنظر مشتری 

است.
مشتری قبل از مراجعه به شرکت شما به احتمال زیاد به چند 
جای دیگر نیز سر زده است و از قیمت جنس مورد نظر خود در 
بازار تا حدودی اطالع داد. او ضمن آنکه کیفیت کار را مدنظر 
دارد، مایل است که بهای کیفیت ارائه شده مناسب و با شرایط 

اقتصادی او سازگاز باشد.
6( مشتری انتظار دارد در حداقل زمان ممکن خدمات ارائه شده 

تهیه و تدوین: محبوبه قایدی 

عملکرد موفق ترین و قدرتمند ترین شرکت های تولیدی و خدماتی داخل و خارج از کشور را که بررسی کنیم، متوجه 
می شویم آنهایی که گوی و میدان را از رقبا ربوده اند بیشتر فکر کرده اند، بیشتر تخیل دارند و شاید در یک گام بیشتر 

به فکر مشتری بوده اند تا به فکر پول در آوردن.

                نحوه مدیریت فروشگاه                                    
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را دریافت کند و از طوالنی شدن این زمان هراس دارد.
بخصوص مشتریانی که از مسیر های طوالنی تری مراجعه می 
کنند. از این رو ایجاد یک چرخه کاری مناسب که در آن بتوان 
از اتالف وقت جلو گیری کرد خواسته درونی مشتریان است. در 
این چرخه دو اصل سرعت و دقت در انجام کار و توالی خدمات 
را  مشتریان  بتوانند  آنکه  برای  شرکت  مدیران   . هستند  مهم 
راضی نگه دارند باید چنین چرخه ای را ایجاد کنند و از کارکنانی 

استفاده نمایند که مفهوم زمان را به خوبی درک می کنند.
برسید  قرار  محل  به  موقع  به  باشید.  مشتری  وقت  مواظب 
موفق  انسانهای  مهم  تفاوت  یک  باشید.  داشته  زمان  مدیریت 

به  آنها  نگرش  نحوه  موفق  نا  و 
امروزی  شرایط  در  است.  زمان 
بیش از هر زمان دیگری ارزش 
یک  با  است.  رفته  باال  وقت 
زندگی  عالی  زمان  مدیریت 
شما بهتر می شود و برای افراد 

و چیزهایی که از آنها لذت می برید فرصت بیشتری به دست 
می آورید مدیریت زمان در نزد مشتری فردی منضبط به نظر 

می رسید و به عنوان فردی خوش قول مطرح می شوید.
7 ( دستیابی مشتریان به رده های باالتر می تواند آنها را برای 

مراجعات بعدی مصمم تر کند.
وقتی در مشتری این اعتماد را به وجود بیاوریم که در صورت 
راحتی  به  را  شرکت  مدیریت  باالی  های  رده  تواند  می  لزوم 
مالقات کند و حرف های خود را با آنها در میان بگذارند، مطمئنًا 

حضور او را در شرکت خود تثبیت کرده ایم.
پیشنهاد  اساس  بر  کاری  محیط  در  تنوع  و  تحول  ایجاد   )8

مشتریان، آنها را در همکاری ترغیب می کند.
دانست.  خواهند  شرکت  از  جزئی  را  خود  مشتریان  کار  بااین 
مدیرانی که دیدگاه مشتریان، حتی مشتریان ناراضی را با اهمیت 
در  اجرا  به  سعی  و  کنند  می  مطالعه  و  پیگیری  بیشتر  چه  هر 
آوردن آنها دارند، از جمله مدیران موفقی هستند که را پیشرفت 

و نفوذ در دل مشتریان را یافته اند.
9(میزان رضایت کارکنان عامل اصلی برای رضایت مشتریان 

است.
باشند،  ناراضی  خویش  رفاه  میزان  از  کارمندان  هرگاه  که  چرا 
انتقال  نیز  مشتریان  به  را  نارضایتی  میزان  همان  شک  بدون 
باید سعی کنید رضایت کارمندان  بنابراین همیشه  داد.  خواهند 
را به اندازه رضایت مشتریان اهمیت دهید. فراموش نکنید هیچ 
موسسه و سازمانی بدون کارمندان راضی نمی تواند قدم به وادی 

رضایتمندی مشتریان بگذارد.
10( ایجاد روح اعتماد و صداقت در محیط کار از پارامترهای 
بیاوریم  ایمان  نکته  این  به  باید  و  است  مداری  استوار مشتری 
که حیات اقتصادی هر سازمانی و شرکتی به رضایت مشتریان 

وابسته استو بدون حضور مشتری به بن بست می رسد.
برای جلب مشتری رقابت کنید.

از خصوصیات انسان پویا در عصر رقابت، توانایی پیش بینی و 
برنامه ریزی است. به طوریکه بتوانند با برنامه ریزی برای تحقق 
اهداف از پیش تعیین شده گام بردارد و هر زمانی که الزم بود، در 
برنامه های خود تغییراتی را ایجاد کند و آمادگی انعطاف پذیری 

و هماهنگی با شرایط را داشته باشند. شما هم اگر می خواهید در 
بازار کار موفق باشید بهتر است همیشه در صدد تغییر برای جلب 

هرچه بیشتر مشتریان خود باشید.
انسانها  از  بازاریابی دو دسته  یا  و  یعنی فروشندگی  این کار  در 
بسیار اثر گذار هستند. یک دسته مشتریان و گروه دیگر رقبا. پس 
بهتر است خود را شرطی کنیم و در آغاز روز دو سوال را بسیار 
مهم از خود بپرسیم: مشتری من کیست و چه می خواهد؟ رقیب 
من کیست و چه می کند؟ در واقع جلب مشتری هدف اصلی 

ماست و رقیب مانع رسیدن به این هدف است.
البته تصور نکنید اگر پاسخ این سوالها را پیدا کردید، می توانید 
حقیقت  باشید.  داشته  دغدغه  بی  کار  و  عمر کسب  آن یک  با 
این است که دنیا در حال تغییر است 
و مطمئنًا سلیقه، ذائقه، قدرت 
عوض  هم  مشتری  و...  مالی 
دستخوش  هم  رقبا  شود.  می 

تغییرات فراوان هستند.
عمر  آخر  تا  سوالها  این  پس 

مشتریان همراه هستند. اما هیچگاه  به  را  رقابت خود  درجه 
آنها مهم  برای  اگر  را نگران کرده است، طبیعی است که  آنها 
نبودیم از ما صحبت نمی کردند، پس اگر موضوع صحت نداشت 
بگویید متاسفانه آنها روش خوبی را برای رقابت انتخاب نکرده 
بالفاصله  نکنید،  کتمان  داشت،  صحت  موضوع  اگر  اما  اند 
منفی  و  مثبت  نقاط  برآیند  و  کنید  مرتبط  ارزش  به  را  موضوع 
را برای مشتری بشمارید و این را یاد آور شوید که تمام شرکت 

ها مشکالتی دارند.
می  را  مشتری  های  نیاز  موفق  فروشندگان  نکنید  فراموش 
تبدیل  تقاضا  به  مشتری  از سوی  را  آنها  توانند  می  و  شناسند 
کنند و تقاضا همان نیاز و خواست است زمانی که با قدرت خرید 
همراه شود. اگر نتوانیم مشتری را به حالت متقاضی تبدیل می 
کنیم، در آن صورت آنها جذب رقبا خواهند شد به این متقاضی 

شدن، خاتمه معامله فروش می گویند.
یعنی هنر تشخیص زمان برای پایان دادن معامله. یادتان باشد 
هستید.  فروشنده  بلکه  نیستند،  دهنده  نمایش  فقط  شما  که 
ممکن  زمان  اولین  در  کار  به  دادن  پایان  برای  زمان  بهترین 
است،  شما باید مراقب نشانه هایی باشید که حاکی از آن است 

که مشتری آماده تصمیم گیری است.
حاالت، اظهار نظرها، سر تکان دادن ها همگی نشانه هایی است 

که رضایت مشتری را درباره آنچه ارائه شده نشان می دهد.
برای هر چیزی که به مشتری می گویید یک دلیل قانع کننده 
را  او حرف شما  باشید  به طور کلی که مطمئن   ، باشید  داشته 

باور می کند .
پیش از اینکه بخواهید این استراتژی را در پیش بگیرید ، الزم 
است خیلی خوب درباره آن فکر کنید و آن را از زوایای مختلف 
بسنجید و امتحان کنید بهتر است خود را جای مشتری بگذارید 
و ببینید که آیا خودتان این حرف را باور می کنید؟ با این شیوه، 
مطمئن باشید که اگر حرف خود را باور کنید، مشتری نیز حرف 
شما را قبول می کند و به این ترتیب شما یکی از راه های جلب 

اعتماد مشتری را آموخته اید .

»

   برای جلب مشتری رقابت کنید .

در  اسماعیل  حاج  استاد  فرزند  جدي  ابواقاسم  استاد 
سال 1338 در شهر مقدس قم چشم به جهان گشوده 
و  گذارند  شهر  همان  در  را  خود  تحصیل  دوران  و 

همزمان با تحصیل مشغول به کار قالي بافي شد.
از آنجایي که پدر ایشان در دوران حیاط خود در کارگاه 
خویش اشتغال به رنگرزي داشت و با دستان هنرمند 
خویش به )پشم .ابریشم( جان تازه مي بخشید و به 
دلیل تجربه فراواني که داشت. سفارشات متعددي از 
شهرهاي اطراف به او داده مي شد تا ایشان با تجربه 
و هنرمندي خویش با رنگهاي که از سردي و گرمي 
آنها جان  به  آمیزي  با رنگ  آورد  طبیعت بدست مي 

مي بخشید.
استاد درهمان دوران شروع به آموختن علم رنگرزي 
فراوان  تجربیات  آوردن  بدست  از  بعدي  و  نمود 
دستبافت  فرشهاي  تولید  که  خود  اصلي  حرفه  وارد 
با  که  شد  مشغول  اي  حرفه  صورت  به  بود  ابریشم 
کارهاي  استاد  بهترین  از  یکي  امروز  پشتکارتوانست 

فرش ابریشم بشمارآید.
استاد ابوالقاسم جدي با کار فراوان در زمینه تولیدي 
به  را  خود  هنر  دهه  چهار  در  توانست  ابریشم  فرش 
ژاپن.  کشورهاي  با  کنون  تا  و  بدهد  نشان  جهانیان 
آلمان. ایتالیا . فرانسه و کشور هاي عربي حوزه خلیج 
فارس ... هنر خود را در زمینه صادرات فرش به اثبات 
رسانده است. استاد ابوالقاسم جدي هم اکنون نیز این 
فعالیت اقتصادي و صنعتي مهم کشور را گسترش داده 
و توانسته در شهر هاي قم . کاشان. اراک کارگاه قالي 

بافي احداث نماید.
نکته اي که موجب توجه مشتریان به کارهاي ایشان 
شده است هنر مندي ایشان مي باشد که لقب فرش 
هزار رنگ را به فرش هاي ایشان نسبت داده است )به 
علت متنوع بودن در رنگ ها و طراحي هاي منحصر 

به فردشان(
رنگ  یک  کردن  جایگزین  با  هستند  معتقد  استاد 
و  انداز خاص  توان چشم  در کنار رنگهاي دیگر مي 
جدیدي به قالي بدهند و قابل ذکر است که سبک بند 

اژدر انحصارا توسط ایشان ابداع شده است.
استاد ابوالقاسم جدي با الهام گرفتن از طرحهاي جدید 
و طرح هاي قدیمي و ابداع سبک خاصي از طراحي 
منحصر به فردشان توانسته اند جایگاه هنر ایرانیان را 

در جهان مدرن امروزي حفظ نمایند.

با
 استاد ابوالقاسم جدی

آشنا شویم
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فرش ماشینی صنعتی است که امروزه دیگر نمی توان نسبت به 
آن بی تفاوت بود. صنعتی که در دو دهه گذشته با وجود همه 
محدودیت ها و مشکالت اقتصادی توانسته به رشد خوبی دست 
تکنولوژی  بر  تکیه  با  ماشینی  فرش  صنعت  امروزه  کند.  پیدا 
از  جلوگیری  بر  عالوه  خود  فعاالن  تالش  و  نوآوری  و   روز 
واردات این کاال به کشور و خروج ارز کشور توانسته به بازارهای 
صادراتی هم وارد شود و طبق آمارها ها در 12 ماهه سال 1391 
نزدیک به 400 میلیون دالر ارز وارد کشور کند. در حال حاضر 
غیر  و  مستقیم  طور  به  صنعت  این  در  نفر  هزار   50 از  بیش 
که  بدانید  است  جالب  هستند.  فعالیت  و  کار  مشغول  مستقیم 
زمانی واردات فرش ماشینی به ایران بیش از 300 میلیون دالر 
بوده است! در حال حاضر بالغ بر 1200 واحد تولیدی، تجاری، 
این بخش مشغول فعالیت هستند و  ... در  طراحی، خدماتی و 
تازه اگر تعداد واحدهای صنفی و فروشگاه داران و بنکداران این 
این صنف  اهمیت  از  توان  می  بیشتر  کنیم  ذکر  هم  را  صنف 
سخن به میان آورد. از طرف دیگر فرش ماشینی و موکت بی 
شک یکی از نیازهای امروز هر خانواده ایرانی در هر سطحی و 
از هر قشری می باشد. و در واقع به عنوان یک کاالی مصرفی 

به مردم با فرش ماشینی و موکت هر روز سر و کار دارند.
طبق آمارهای اعالم شده ظرفیت تولید فرش ماشینی در ایران 
واقعی  تولید  اما  است  سال  در  مربع  متر  میلیون   150 بر  بالغ 
فرش ماشینی در ایران در حال حاضر از 80 میلیون متر مربع 
از این میزان در بهترین شرایط 25-20 میلیون  بیشتر نیست. 
متر مربع به خارج از کشور صادر می شود و بقیه به مصرف بازار 

داخل کشور می رسد.
زمانی می توانیم به اهمیت تقویت صادرات فرش ماشینی پی 
 2016 سال  تا  ها  کفپوش  انواع  بازار  حجم  بدانیم  که  ببریم 
ماشینی  فرش  صادرات  و  است  مربع  متر  میلیارد   19 نزدیک 
کشور ترکیه به عنوان یکی از کشورهای مهم تولیدکننده بالغ بر 

2 میلیارد دالر در سال می باشد.
باید به این  انداختیم  حال که نگاه کلی و گذار به این صنعت 
نکته بپردازیم که فرش ماشینی با مشخصاتی که دارد و توانایی 
بالقوه ای که در بخش های مختلف دارا است چگونه هدایت 

می شود؟ به چه سمتی می رود؟ و چه اهدافی دارد؟
در حال حاضر به نظر می رسد برای پاسخگویی به این سواالت 
و تشریح سیاست های کلی و اهداف این صنعت در آینده نه 
تنها متولی وجود ندارد بلکه اساسًا هدف و سیاستی هم وجود 
ندارد و نبود نقشه راه یکی از مهمترین دالیل رواج دنباله روی 

و تقلید در این صنعت است.
در حال حاضر تنها محلی که در آن از فرش ماشینی صحبت 
به میان می آید کمیته آن در انجمن نساجی است که به نظر 
نمی رسد به غیر از قیمت گذاری و رسیدگی به برخی از امور 
دیگر برخی کارخانجات خاص!! برنامه دیگری برای این صنعت 
عملکرد  نحوه  به  زیادی  انتقادات  که  ای  کمیته  باشد؛  داشته 
آن وارد است. از جمله مهمترین انتقاداتی که مطرح می شود 
گذاری  قیمت  در  ماشینی  فرش  اتحادیه  و  دخالت صنف  عدم 
این  بین  عمیق  شکافی  تا  شده  موجب  امر  همین  و  است  ها 
فرش  صنف  های  اتحادیه  و  ماشینی  فرش  کمیته  یعنی  دو، 
ایجاد  تهران  و موکت  ماشینی  اتحادیه فرش  ویژه  به  ماشینی 
مشکالت  نیازها،  ماشینی  فرش  آیا  که  اینجاست  سوال  شود. 
با حضور  باید صاحب کمیته ای کوچک  و توانمندیهایش تنها 
افرادی خاص باشد؟ و اینکه اصواًل این کمیته برای آینده این 
صنعت و تعیین نقشه راه آن چه اقدامات و چه کارهای عملیاتی 
و  انجمن  که  دیده شده  اخیر  های  سال  در  است؟  داده  انجام 
اتحادیه نساجی کم و بیش و به صورت مقطعی برای ورود به 
صنعت فرش ماشینی تالش هایی کرده اند اما با موفقیت روبرو 

نشده اند. این می تواند دالیل روشنی داشته باشد.
صنعت فرش ماشینی به انجمنی مستقل نیاز دارد که بتواند خود 
را به عنوان متولی این صنعت مطرح کند و در بخش های تولید، 
توزیع و صادرات و ... به طور تخصصی فعالیت کند. نه اینکه به 
شرکت های فرش ماشینی تنها به عنوان ابزاری برای افزایش 

تعداد اعضاء، دریافت حق عضویت و ... نگاه کند.
اتحادیه مستقل می  یا  انجمن  این  مهمترین اهداف و وظایف 

تواند در موارد زیر خالصه شوند:
1- ساماندهی تهیه و تولید مواد اولیه مصرفی در صنعت فرش 
ماشینی )با توجه به اینکه این صنعت در برخی از بخش ها نظیر 

الیاف اکریلیک، نخ جوت و ... وابستگی شدیدی به واردات دارد.(
ماشینی  فرش  با  مرتبط  اطالعات  و  آمار  تدوین  و  تهیه   -2

و موکت
3- آموزش و هدفمندسازی

4- ساماندهی طراحان و شرکت های طراحی
در  تقاضا  افزایش  و  به ساماندهی  قیمت گذاری و کمک   -5

داخل
6-کمک به افزایش سهم فرش ماشینی در ایران در بازارهای 

جهانی و کمک به فراهم آوردن ابزار و امکانات آن
7- نظارت بر تولید و جلوگیری از هر گونه تقلب و سوء استفاده 

در این صنعت
8- ارتباط نزدیک و مستمر با اتحادیه و صنف فرش ماشینی و 

موکت در سراسر ایران
9- سیاست گذاری نحوه ورود ماشین آالت نو و دست دوم با 
توجه  به امکانات موجود و نیازهای بازارهای داخلی و صادرات

10- نظارت در وادرات قانونی و اصولی و ...
خود  از  جلوگیری  و  موجود  های  پتانسیل  همسویی   -11

محوری
بر مزایای  تقویت متولی صنعت فرش ماشینی عالوه  ایجاد و 
متعددی که برای این صنعت دارد می تواند از حمالتی که هر 
چند وقت یکبار به این صنعت می شود نیز جلوگیری کند و یا 
در صورت لزوم واکنش های مناسب را انجام دهد. متاسفانه در 
کشوری که در آن فکر کرده ایم برای پوشاندن ضعف های خود 
و اثبات پیشرفت خود باید دیگران را کوچک و حقیر کنیم این 

اتفاق روی می دهد.
خوب یادمان هست که زمانی در یکی از روزنامه های پر تیراژ 
کشور مقاالت تندی بر علیه فرش ماشینی به چاپ می رسید 
و انواع و اقسام اتهامات به این صنعت زده می شد مثل حاال 
حقانیت  از  بخواهد  که  نداشت  وجود  صنعت  این  برای  متولی 
فرش ماشینی دفاع کند. حتی این روزنامه جوابیه انجمن نساجی 
آن زمان را پاسخی مبهم و نامفهوم خواند و با تمسخر نوشت 
را  تفسیری خود  با چه  که  پرسیم  انجمن می  آن  مسئولین  از 
متولی دفاع و پاسخگویی به موضوعات منتشره در مورد فرش 

}فرش ماشینی بدون متولی !
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راه این صنعت در سال های آینده باشد. برخی از مدیران قدیمی 
تر این صنعت اعتقاد دارند عرضه و تقاضا و رقابت در بازار همه 
چیز را مشخص خواهد کرد و اینکه چه چیزی تولید کنیم، چه 
ماشینی وارد کنیم و یا چه بازارهایی را برای صادرات انتخاب 
البته شاید این نظریه  کنیم به مدیریت آن واحد بر می گردد. 
تا حدی درست باشد اما در دنیای امروز با رشد دانش تولید و 
تجارت و رقابت شدید بین کشورها دیگر زمان آزمودن و خطا و 
سپردن همه چیز به دست رقابت و بازار چندان منطقی نیست. 
اهمیت سیاست گذاری متولیان هر صنعت و برنامه های کالن 
و هماهنگ تولیدی و تجاری در بخش های مختلف صنعتی به 

» ماشینی می داند!!
از سوی دیگر تجربه نشان داده در صورتی که مرکزی به عنوان 
گفتگوی  برای  محلی  باید  آید  وجود  به  ماشینی  فرش  متولی 
تبادل نظر و حضور هم تولیدکنندگان کوچک، متوسط و بزرگ 
باشد و تنها به حضور چند فرد خاص که سابقه بیشتری در این 

صنعت دارند و یا اینکه خوب حرف می زنند نشود.
باشند  نداشته  مرکز  این  با  نزدیکی  احساس  اگر  تولیدکنندگان 
شود  می  ایجاد  زمانی  حس  این  و  داشت  نخواهد  ای  نتیجه 
واحدها  برای همه  آن  منافع  از  استفاده  و  نظر  اظهار  که ورود 

فراهم شود این مرکز فقط باید حافظ منافع هم تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان و حتی توزیع کنندگان و بنکداران این بخش 
باشند و هدف آن ها حفظ منافع کارخانجات و یا افراد خاصی 

نباشد.
در این مورد می توان تجربه موفق کشور ترکیه در ایجاد اتحادیه 
های ویژه صادرکنندگان فرش ماشینی و تولیدکنندگان فرش در 
شهر های استانبول و قازیان تپ را مطالعه و برسی نمود. شاید 
مهمترین کارکرد این مرکز باید بر روی تعیین استراتژی و نقشه 

زمانی واردات فرش ماشینی به ایران بیش از 300 میلیون دالر بوده است! 
قدری زیاد شده است که حتی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان 
با آن ها هماهنگ می کنند تا بتوانند در  با تجربه نیز خود را 
الگوهای توسعه و پیشرفت منطقه ای، کشوری و جهانی جایگاه 
شایسته خود را پیدا کنند. مثاًل در صنعت فرش ماشینی در حال 
حاضر یک سرمایه گذار مرجعی برای دریافت اطالعات آماری و 

قطعی درست از این صنعت ندارد.
مبحث دیگری که بد نیست گریزی هم به آن بزنیم این است 

و  نظرات، هم کارخانجات  و  در چنین مرکزی همه عقاید  که 
توان  باید  هستند  که  ای  درجه  و  سطح  هر  در  تولیدکنندگان 
پذیرش و همفکری با دیگران را داشته باشند. البته امروز این 
ماشینی  فرش  برندهای  و  ها  شرکت  از  برخی  باالی  از  دید 
نسبت به شرکت های کوچک و متوسط به ویژه شرکت های 
کاشانی تغییر یافته، آستانه تحمل شرکت ها بیشتر شده است. 
بهترین  به  همفکری  با  توان  می  که  است  شرایطی  چنین  در 

نتیجه دست یافت. 
در پایان به نظر می رسد ایجاد مرکزی به عنوان متولی صنعت 

ماشینی  فرش  کمیته  سوی  از  کشور  موکت  و  ماشینی  فرش 
انجمن و یا اتحادیه صنف فرش ماشینی تهران با مخالفت روبرو 
شود چرا که هر یک از این دو خود را متولی فرش ماشینی می 
حال  در  است  مسلم  آنچه  اما  ندارند  قبول  را  دیگری  و  دانند 
بی  قدرتمند،  متولی  نبود  از  ماشینی کشور  حاضر صنف فرش 
تولید و صادرات  استراتژی مشخص در  برنامگی و عدم وجود 

رنج می برد.

جناب آقای مهدی قاسمی کجانی
برای  و  نموده  تسلیت عرض  محترمتان  خانواده  و  به شما  را  گرامیتان  درگذشت صبیه 
ایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت، و برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر 

جزیل خواهانیم.

انا هلل و انا الیه راجعون 

انا هلل و انا الیه راجعون 

بدینوسیله درگذشت همسر گرامی مرحوم حاج صفر خداوردی را به آن خانواده معزز 
الهی  و رحمت  مغفرت  آن مرحومه  برای  متعال  از خداوند  و  نموده  تسلیت عرض 

خواهانیم.

جهت  که  دارند  اطالع  صنفی  محترم  اعضاء 
باید  زیر  گانه  سه  مراحل  اقتصادی  کد  دریافت 

انجام گیرد:
1. پیش ثبت نام کداقتصادی 

پاکت محرمانه  بصورت  عبور  رمز  دریافت  با   .2
نام  ثبت  تکمیل  اقتصادی  کد  سامانه  به  ورود  و 

انجام می گردد.

امضاء  انجام  دوم  مرحله  تکمیل  از  پس   .3
الکترونیکی از طریق دفاتر اسناد رسمی مجاز که 
اسامی آنها از طریق سازمان امورمالیاتی همراه با 

فرم مربوطه برای مودیان ارسال می گردد.

باشد  بیشتری  اطالع  به  نیاز  چنانچه 
باتلفن  توانند  می  صنفی  محترم  اعضاء 

39903475 تماس بگیرند.

اطالعیه مالیاتی 
درمورد امضاء 

هیات مدیره و کارکنان اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهرانالکترونیکی

هیات مدیره و کارکنان اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران

کل من علیها فان
جناب آقای سیامک شکرایی

مدیر عامل محترم شرکت فرش مهیار دلیجان

بدینوسیله درگذشت برادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده . برای آن مرحوم علو درجات ، 
رحمت و مغفرت الهی و برای جنابعالی و خانواده محترمتان شکیبایی ارزومندیم

محسن شیرازی-بازرگانی شیرازی
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فراهانی: 
اصناف استانهای شمال و غرب کشور 

مساعدت ویژه ای با شهروندان داشته باشند   

و  جوی  شرایط  به  اشاره  با  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
در  برف  سنگین  بارش  دلیل  به  آمده  پیش  مشکالت 
استانهای شمال و غرب کشور از تمامی صنوف خواستار 
نیاز  مورد  مایحتاج  و  اقالم  تأمین  در  ویژه  مساعدت 

شهروندان این استانها شد 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی اتاق اصناف ایران " قاسم 
و  ایران  اصناف  اتاق  آمادگی  اعالم  با   " فراهانی  نوده 
مناطق  شهروندان  به  کمک  برای  کشور  صنفی  جامعه 
استانهای شمال  برف مخصوصًا  بارش سنگین  با  درگیر 
و غرب کشور، افزود: از رؤسای اتاق های اصناف، هیئت 
مدیره اتحادیه ها و تمامی صنوف درخواست می گردد که 
رفع مشکالت،  و  در جهت تسهیل دسترسی شهروندان 
تأمین اقالم و کاالهای مورد نیاز، مساعدت، همکاری و 
هماهنگی با مردم در شرایط سخت جوی فعلی را داشته 

باشند.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه اصناف همیشه 
مردم حضور  و  انقالب، کشور  های  تمامی صحنه  در  و 
اند، اظهار داشت: هیئت رئیسه اتاق های اصناف  داشته 
غرب  و  شمال  استانهای  در  ها  اتحادیه  مدیره  هیئت  و 
کشور وضعیت موجود را بررسی و هر چه سریعتر اقدام به 
تأمین، توزیع و تسهیل دسترسی شهروندان به مایحتاج 

روزمره خود نمایند.
است که  نیاز  این شرایط حساس  در  داد:  ادامه  فراهانی 
داشته  بیشتری  تعامل  و  همکاری  شهروندان  با  اصناف 

باشند تا در تأمین نیازهای خود با مشکلی مواجه نشوند.
مدیره  هیئت  و  اصناف  های  اتاق  رئیسه  هیئت  از  وی 
و  شمال  شهرستانهای  و  استانها  صنفی  های  اتحادیه 
غرب کشور خواست؛ عالوه بر مدیریت و تجزیه و تحلیل 
شرایط موجود، با مسئوالن و نهادهایی که برای کمک به 
شهروندان اقدام می نمایند همکاری الزم را داشته باشند.

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

استان مرکزي :مسابقات قرآن ویژه کارکنان 
اصناف برگزار مي شود 

برگزاري  از  مرکزي  استان  مرکز  اصناف  اتاق  رئیس 
مسابقات فرهنگي و قرآني ویژه اصناف همزمان با دهه 

فجر خبر داد 
به گزارش پایگاه اطالع رساني اتاق اصناف ایران ،علي 
محصولي با اشاره به برنامه هاي دهه فجر کمیته اصناف؛ 
اظهار کرد: مسابقات فرهنگي- قرآني در قالب مسابقات 
حفظ قرآن، حدیث و وروایات در 2بخش آقایان و بانوان 
و مسابقات ورزشي در قالب رشته هاي تنیس روي میز و 
تیراندازي ویژه آقایان و بانوان از 13 تا 16 بهمن  برگزار 

مي شود
روز  در  اصناف  جدید  ساختمان  کلنگ زني  افزود:  وي 
این  شده  گرفته  نظر  در  برنامه هاي  دیگر  از  21بهمن 

کمیته است.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي تصریح کرد: تقدیر 
از 10خانواده معزز شهداء و ایثارگر از دیگر برنامه هاي این 
کمیته بوده و تجلیل از مقام شامخ شهداء کمترین اقدام و 

سپاسگزاري از خدمات ارزنده آنان است.
و  نمونه  بسیجیان  از  تجلیل  به  اشاره  با  محصولي 
در  کمیته  این  گفت:  فجر  دهه  مراسم  برگزارکنندگان 
از  برنامه هاي دهه فجر  برگزار کردن  بهتر  جهت هرچه 

تمامي ظرفیت هاي موجود استفاده مي کند.
فرصت  اسالمي  انقالب  فجر  دهه  کرد:  تصریح  وي 
باید  و  بوده  با رهبري  دوباره  بیعت  براي تجدید  مناسب 
از این فرصت استفاده کنیم تا تمامي نوجوانان و جوانان 
راحل)ره(  امام  بزرگ  نهضت  و  انقالب  مختلف  ابعاد  با 

بیشتر آشنا شوند.

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

بیانیه اتاق اصناف ایران به مناسبت شرکت در 
راهپیمایي 22بهمن 

نقطه  انقالب،  بهار  سالگرد  پنجمین  و  سي  بهمن   22

عطف همبستگي، وفاق، وحدت و اقتدار و عظمت ملت 
ایران اسالمي و بیداري اسالمي ملت  یکپارچه و بزرگ 
هاي مسلمان جهان است ،که پیام همدلي و وفاداري به 
آرمان هاي امام خمیني )ره( و انقالب اسالمي و تجدید 
بیعت با رهبر معظم انقالب را به گوش جهانیان خواهد 

رساند 
این حضور قاطع و هوشمندانه از یک سو عامل یاس و 
امید  موجب  سو  دیگر  از  و  دشمن  اردوگاه  در  امیدي  نا 
انگیزه  و  مي شود  اسالمي  ایران  سر  تا  سر  در  نشاط  و 
و  عالم  آزادیخواهان  و  جهان  مسلمانان  به  را  مضاعفي 

ملت هاي مسلمان منطقه هدیه مي کند.
دهه فجر انقالب اسالمي امسال با پیروزیها، دستاوردها 
هاي  عرصه  در  ایران  ملت  انگیز  حیرت  موفقیتهاي  و 
مختلف از جمله موفقیت مذاکرات هسته اي، لغو تحریم 
و  ایران  اسالمي  نظام جمهوري  علیه  ناجوانمردانه  هاي 
شده  همراه  ها  زمینه  همه  در  چشمگیر  هاي  پیشرفت 

است.
هم اکنون در سي و پنجمین بهار خودباوري و استقالل، 
دلهاي  در  انقالب  نوراني  مسیر  به  امید  و  باور  بذرهاي 
مومنین به نظام اسالمي و دوستداران ایران عزیز شکوفا و 
بارور شده است استکبار جهاني بعد از شکست و ناامیدي 
ناامیدانه  کشورمان،  علیه  بر  شده  وضع  تحریمهاي  از 
و  چنگ  درصدد  گوییها  گزافه  با  و  زند  مي  پا  و  دست 
در  این  و  است  ایران  بزرگ  ملت  به  دادن  نشان  دندان 
حالي است که ایران اسالمي 34 سال است که با اینگونه 
توطئه ها و تهدیدها مبارزه کرده است و کمترین نگراني 

در این خصوص ندارد.
ملت بزرگ ایران اسالمي نشان داده اند که هیچ فتنه و 
توطئه اي نمي تواند در عزم و اراده راسخ آنان کوچکترین 
خلل و یا تردیدي ایجاد نماید و آنجایي که اساس دین 
در  کشور  ارضي  تمامیت  و  انقالب  هاي  آرمان  اسالم، 
خطر باشد هرگز براي دفاع از آنها لحظه اي تردید نکرده 

و نخواهند کرد.
اسالمي  ایران  بزرگ  ملت  کنار  در  ایران  اصناف  اتاق 
حضوري  براي  کشور  صنفي  جامعه  از  دعوت  ضمن 
گسترده و پرصالبت در راهپیمایي یوم اهلل 22 بهمن و 
تجدید بیعت با آرمانهاي امام راحل و رهبر فرزانه انقالب 
اسالمي حضرت آیت اهلل خامنه اي، بار دیگر با آرمانهاي 
تجدید  اسالمي  انقالب  گرانقدر  شهداي  و  راحل  امام 
پیمان مي بندد و اعالم مي دارد، همراه و همصدا با سیل 
راهپیمایي عظیم روز 22 بهمن  ایران در  خروشان ملت 

فریاد عزت خواهي و ایستادگي سر خواهیم داد.

روابط عمومي و امور بین الملل اتاق اصناف ایران

اخبار  اصناف
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اخبار  نساجی و فرش

کارخانه بزرگ نساجی برای شهرستان 
بروجرد یک هویت است   

استاندار لرستان گفت: کارخانه بزرگ نساجی برای بروجرد یک 
هویت است که بقای این واحد صنعتی نیازمند توسعه است.

هوشنگ بازوند در بازدید از چند واحد صنعتی بزرگ شهرستان 
بروجرد در جمع خبرنگاران افزود: طرح توسعه کارخانه نساجی 
بروجرد مطرح شده و انتظار می رود با توسعه این واحد برخی از 

مشکالت آن نیز برطرف شود.
وی افزود: کارخانجات نساجی بروجرد ظرفیت و پنانسیل خوبی 
دارد و نیازمند شدید توسعه است که باید کمک کرد توسعه این 

واحد صنعتی تحقق یابد.
وی با اشاره به بازدیدش از کارخانه زاگرس پوش بروجرد گفت: 

این کارخانه برای استان لرستان مایه افتخار است.
بازار رقابتی  وی تاکید کرد: دوام و بقای این واحد صنعتی در 
امروز ، نیازمند توسعه است و باید با کمک بانکها تالش کرد که 

توسعه این واحد نیز انجام شود.
بازوند افزود: توسعه 80 درصدی شرکت زاگرس پوشش نیازمند 
زمینه  این  در  که  است  تومان  میلیارد   10 بر  معادل  اعتباری 
زاگرس  اختیار  در  تسهیالت  این  تا  رایزنی شده  ملت  بانک  با 

پوش قرار گیرد.
نیز گفت:  با اشاره به وضعیت کارخانه کاشی جم بروجرد  وی 
این واحد دارای سوابق و بازار خوبی است و نیازمند سرمایه در 

گردش است.
وی افزود: دو راهکار در دیدار با مدیران این کارخانه ارایه شده 

تا بتوانیم سرمایه در گردش کارخانه کاشی جم را حل نماییم.

----------------
استفاده از آسفالت الیافی در راهسازی 

برای نخستین بار در کشور

بزرگترین  با  تراز  هم  بار  نخستین  برای  ایرانی  متخصصان 
راه سازی کشور  در صنعت  موفقیت  این  به  آمریکایی  شرکت 

دست یافتند.
آمیز  موفقیت  اجرای  و  تولید  از  الیافی  آسفالت  تولید  مجری 
افزود:  و  داد  خبر  کشور  راهسازی  صنعت  در  الیافی  آسفالت 

و  خارجی  های  نمونه  از  الگوبرداری  با  ایرانی  متخصصان 
تاثیرپذیری از نتایج آزمایشگاهی و پروژه های تحقیقاتی متعدد 

به تولید بومی این آسفالت پرداخته اند.
توسعه  کشورهای  اختیار  در  مدرن  تکنولوژی  این  افزود:  وی 
یافته و شرکت های بزرگ آمریکایی است و جمهوری اسالمی 
این  صاحب  راهسازی  پروژه  چند  در  آن  بکارگیری  با  ایران 

تکنولوژی شده است.
به گفته ثمین طبق آمار صنعت راهسازی بیش از 10 درصد از 
حجم کل اعتبارات توسعه کشور را به خود اختصاص می دهد 
و با توجه به اهمیت این موضوع، استفاده از فناوری های نوین 
از جمله آسفالت الیافی می تواند با افزایش دوام و عمر راه ها 

و باند فرودگاه ها کمک شایانی به رشد اقتصادی کشور کند.
آسفالت  استحکام  و  کششی  مقاومت  که  این  بر  تاکید  با  وی 
مسلح شده با این الیاف بسیار بیشتر از آسفالت معمولی است، 
برابر  در  را  آسفالت  مقاومت  آرامید  پلی  الیاف مصنوعی  افزود: 
نیز  و  باال  دماهای  در  زدگی  موج  و  شیارافتادگی  تغییرشکل، 
حرارتی  انعکاسی،  خوردگی  ترک  برابر  در  را  آسفالت  مقاومت 
زیاد  انعطاف  قابلیت  افزایش می دهد.  برابر  تا چند  و خستگی 
ناگهانی  شکست  و  گسیختگی  شود  می  باعث  الیافی  آسفالت 

رخ ندهد.
با  الیافی  آسفالت  که  این  بیان  با  الیافی  آسفالت  تولید  مجری 
را  بازدهی  ترین  مناسب  و  بهترین  اجرایی،  کمترین مشکالت 
آرامید در همه  الیاف مصنوعی پلی  یادآور شد:  به همراه دارد، 
کارخانه های آسفالت با هر ظرفیتی به خوبی با مصالح و قیر 
مخلوط می شود و در عرض چند ثانیه به طور یکنواخت و کامل 

در مخلوط توزیع می شود.
وی افزود: الیاف مسلح کننده آسفالت در کنار افزایش مقاومت 
روسازی در برابر انواع ترک ها، خاصیت ارتجاعی آسفالت را نیز 
افزایش و ضخامت آن را کاهش می دهد که نسبت به آسفالت 
و  به کاهش حدود 35 درصدی ضخامت الیه  معمولی، منجر 
حجم عملیات آسفالتی می شود که عالوه بر تامین هزینه های 

خود، صرفه اقتصادی زیادی به همراه دارد.
ثمین، استفاده از آسفالت الیافی در پروژه های عمرانی را مقرون 
به صرفه دانست و افزود: طبق آمار، در حال حاضر بیش از 720 
در  آسفالت  تن  میلیون  به 60  نزدیک  در کشور  فعال  کارخانه 
سال تولید می کند که با استفاده از آسفالت الیافی و با درنظر 
گرفتن کاهش حدود 35 درصدی ضخامت آسفالت، می توان 
جویی  صرفه  تومان  میلیارد   450 و  یکهزار  به  نزدیک  ساالنه 

کرد.
وی با اشاره به این که پیش از این محققان کشور توانسته بودند 
آسفالت  و  داده  قرار  استفاده  مورد  آسفالت  در  را  نساجی  الیاف 
نظر  به  افزود:  کنند،  ارزیابی  و  آزمایش  را  نوع  این  از  الیافی 
می رسد مقاومت کششی، حرارتی و فرسایشی )خوردگی( الیاف 
مصنوعی پلی آرامید بسیار بیشتر از الیاف نساجی است، ضمن 
این که توزیع و پراکنده شدن یکنواخت آن مشکالت اجرایی 

و عملیاتی آسفالت الیافی را در حجم انبوه از بین خواهد برد.

مجری تولید آسفالت الیافی اعالم کرد: هفته گذشته گواهینامه 
فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای بتن الیافی با 
کاربری در روسازی های بتن غلتکی و انواع مصارف ساختمانی 
برای  زودی  به  و  است  شده  صادر  حرارتی  میلگرد  حذف  با 
آسفالت الیافی نیز از مراجع ذیصالح تاییدیه های مربوطه اخذ 

خواهد شد.
همزمان با برگزاری پنجمین نمایشگاه تخصصی صنعت قیر و 
آسفالت در ایام دهه فجر متخصصان ایرانی برای اولین بار هم 
موفقیت  اجرای  و  تولید  از  آمریکایی،  بزرگترین شرکت  با  تراز 

آمیز آسفالت الیافی در صنعت راه سازی کشور خبر دادند.

----------------
کاهش نرخ ارز صادرات کفپوش  و فرش 

ماشینی را تحت تأثیر قرار می دهد

دبیر انجمن نساجی با اشاره به ارتباط نرخ ارز و قیمت تمام شده 
کاال گفت: کاهش نرخ ارز، صادرات کفپوش ها، فرش ماشینی و 

الیاف پلی استر را تحت تأثیر قرار می دهد.
مهندس علیرضا حائری اظهار داشت: زمانی که نرخ ارز کاهش 
یابد، واردات توجیه پیدا می کند و در صورت افزایش نرخ ارز نیز 

صادرات رونق می گیرد.
به  نیز  تومانی  هزار  ارز  با  حتی  نساجی  داد: صنعت  ادامه  وی 
لطمه هایی  است  ممکن  چند  هر  است،  داده  ادامه  خود  حیات 
لطمه  ارز  نرخ  تومانی   200 یا   100 نوسان  ولی  باشد  خورده 

اساسی به این صنعت وارد نمی کند.
حائری تصریح کرد: زمانی که نرخ ارز 800 تومان بود و قاچاق 
نساجی  صنعت  هم  باز  داشت،  رونق  نیز  نساجی  محصوالت 

توانست به کار خود ادامه دهد.
توجیه پذیری  از  را  ارز صادرات  پایین  اینکه قیمت  بیان  با  وی 
مانند  نهایی  کاالهای  در  حاضر  حال  در  افزود:  می کند،  خارج 
می گیرد  صورت  خوبی  صادرات  ماشینی  فرش  یا  کفپوش ها 
خوبی  شرایط صادراتی  از  نیز  پلی استر  الیاف  این،  بر  و عالوه 

برخوردار است.
است  ممکن  ارز  نرخ  کاهش  صورت  در  داد:  توضیح  وی 
ضربه هایی به صادرکنندگان کفپوش ها، فرش ماشینی و الیاف 

پلی استر وارد شود.
دبیر انجمن نساجی در عین حال گفت: باید بین نرخ ارز و قیمت 
تمام شده کاال تناسب وجود داشته باشد که در این صورت با 

کاهش نرخ ارز، قیمت تمام شده کاال نیز پایین خواهد آمد.
مواد  قیمت  آمدن  پایین  باعث  ارز  نرخ  کاهش  وی،  گفته  به 
اولیه و در نتیجه کاهش هزینه تولید می شود که در این صورت 

می توان از کاهش صادرات جلوگیری کرد.
وی تأکید کرد: نرخ ارز باید طوری تعیین شود که هم واردات 
و هم تولید داخل توجیه داشته باشد و از نظر ما کف نرخ ارز، 

3 هزار تومان است.
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1. فرش های ماشینی موجود در بازار معموال 500، 700، 900، 1000 و 1100 شانه و با تراکم 
های 1000، 1200، 1400، 1700، 2000، 2250، 2750 هستند؛ اگر به زیبایی فرش اهمیت می 
دهید باید فرشی که شانه و تراکم بیشتری دارد انتخاب کنید ولی اگر می خواهید دوام بیشتری 
داشته باشد، برخی فرش های 500 شانه با تراکم 1200 یا 1000 مناسب تر هستند. علت دوام 
کمتر فرش های 700 شانه این است که نخ آنها لطیف تر است و کمی نازک تر هستند. البته این 

کاهش ضخامت خیلی زیاد نیست.
2. در ایران برای بافت فرش های ماشینی از آکرولیک استفاده می شود که هم پرز می دهد و 
هم گاهی حساسیت ولی در کشورهای دیگر از BCF استفاده می کنند که هم ارزان است و هم 
کمتر احتمال حساسیت در اثر تماس با آن وجود دارد بنابراین اگر دچار حساسیت یا مستعد آن 

هستید، سراغ فرش ماشینی نروید.
3. چند سالی است فرش هایی موسوم به فرش های بلژیکی وارد کشور شده است که به دلیل 
نازک بودن و استفاده از نقش های اصیل ایرانی مانند »خشتی« از آنها استقبال شد ولی این فرش 
ها مشکالتی هم دارند، جنس فرش های بلژیکی از ویسکوز و مواد است و پشت آن التکس وجود 

دارد که باعث می شود تا حدی به زمین هم بچسبند، به همین دلیل شستشوی آنها بسیار سخت 
است و بعد از شستشو چون التکس از بین می رود، فرش کیس می ایستد و بافت آن گلوله گلوله 
می شود. شستشوی این فرش ها بسیار حساس است و به دقت و مهارت زیادی نیاز دارد بنابراین 
باید حتما به قالیشویی بسیار مطمئن و ماهر سپرده شود یا خشکشویی شود. این فرش ها آنقدر 

نازک هستند که بهتر است با کفش یا صندل روی آنها راه رفت چون راحت نیستند.
4. قبال فرش های ماشینی روی کف پوش های مثل سرامیک سر می خوردند ولی امروزه دور تا 
دور آنها چرم دوخته می شود و این چرم حکم ترمز فرش را دارد و مانع سر خوردن آن می شود، 

بنابراین هنگام خرید به این ویژگی توجه کنید.
5. به فرش های 700 شانه به باال دستباف گونه هم گفته می شود و اگر پشت آنها را نگاه کنید، 

بسیار شبیه فرش دستباف است.
6. در حال حاضر فرش های ترکیه، هند و چین هم در بازار وجود دارد که از نقش گل تا طرح 
های کوبیسم در آنها دیده می شود. کیفیت و جنس این فرش ها با فرش های ماشینی ایرانی 

تا حدود زیادی یکی است بنابراین به دلیل قیمت باالی دالر، خرید آنها چندان به صرفه نیست.

 6
نکته در حاشیه فرش
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ایجاد اشتغال بیش از 650 هزار نفر در شهرک های صنعتی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بیش از 31 هزار واحد صنعتی در کشور در حال بهره برداری است که برای 651 هزار و 91 نفر اشتغال ایجاد کرده اند.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل، سیدمحمد علی سیدابریشمی در افتتاح ششمین دوره مسابقات فوتسال کارکنان شهرک های صنعتی کشور در بندرعباس، با اشاره به اینکه در مجموع 931 شهرک و ناحیه 

صنعتی در کشور مصوب شده است، خاطرنشان کرد: از مجموع کل شهرک ها و نواحی صنعتی مصوب تعداد 711 شهرک در حال بهره برداری است.
وی تصریح کرد: مجموع مساحت این واحدهای صنعتی 124 هزار هکتار است که میزان بهره برداری زمین صنعتی آن تنها 16 هزار هکتار است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از تکمیل پروژه های نیمه تمام صنعتی در آینده ای نزدیک خبر داد.
وی اظهار کرد: با رفع محدودیت های مالی و تسهیل موانع، تولید در جهت اتمام پروژه های نیمه تمام صنعتی  اقدام خواهد شد.

موانع  رفع  زیرساخت ها،  تامین  باید صرف  آنگونه که  منابع درآمدی کشور  نواحی صنعتی عنوان کرد و گفت: طی سال های گذشته  و  برای شهرک ها  مناسب  زیرساخت های  ایجاد  را  ذاتی سازمان  وی وظیفه 
سرمایه گذاری و تسهیل امور تولید نشده است.

سید ابریشمی اظهار کرد: برای تکمیل زیرساخت ها و استقرار واحدهای صنعتی از تمام ظرفیت ها و منابع موجود بهره خواهیم گرفت، تا بستر الزم برای حضور سرمایه گذاران در شهرک ها و نواحی صنعتی فراهم شود.

وی با بیان اینکه صنعتگران جزو سرمایه های ملی کشور به حساب می آیند، افزود: از جمله مشکالت صنعتگران مستقر در شهرک های صنعتی، عدم اجرای معافیت های مالیاتی برای برخی از واحدهای صنعتی است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت  با اشاره به شرایط سخت مالیاتی بعضی از واحدهای صنعتی تصریح کرد: برداشت ممیز های مالیاتی به گونه  ای است که به رغم ضوابط موجود برخی واحدهای صنعتی مشمول 

مالیات می شوند.
وی ضمن تشریح مشکالت صنعتگران و درخواست های آنها، تاکید کرد: با مطالعه دقیق مشکالت صنعتگران و رایزنی با دستگاه های ذی ربط و خدمات رسان در تالش هستیم مشکالت تولیدکنندگان را مرتفع کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از افتتاح بیش از 154 طرح عمرانی و صنعتی در ایام دهه فجر با سرمایه گذاری هفت هزار و 861 میلیارد ریالی در شهرک ها و نواحی صنعتی سراسر کشور خبر داد.
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آیا صنعت فرش ماشینی وام دار است؟

قبل از اینکه دولت دهم به روزهای سخت خود نزدیک 
شود  تر  وخیم  و  وخیم  کشور  اقتصادی  اوضاع  و  شود 
دولت وام های زیادی را در قالب حمایت از اصناف فرش 
ماشینی به ویژه در شهرستان کاشان به عنوان یکی از 
مراکز مهم تولید فرش ماشینی کشور واگذار نمود و حتی 
در برخی موارد روابط نزدیک برخی از کارخانه داران از 
طریق کانال های خاص مبالغ وام ها را چند برابر  می 
کرد. ماهیت این حمایت ها و وام گذاری وام های کالن 
آالت  ماشین  ورود  و  جدید  کارخانجات  تاسیس  برای 
مدرن بسیار خوب و موافق با اصل حمایت از تولید بود. 
این صنعت  در  پیشرفت های خوبی هم  البته موجب  و 
شد. اما این همه ماجرا نیست. چرا که اصواًل در کشور 
اقتصادی  ساختار  که  کشورهایی  در  کلی  طور  به  و  ما 
است  مستهلک  و  مانده  عقب  ها  آن  کالن  مدیریت  و 
همیشه همه آنچه می بینیم و می شنویم با واقعیت کم 

و بیش فاصله دارد.
واگذاری این وام ها و تسهیالت همیشه ابهامات زیادی 
درصد  دارند  اعتقاد  برخی  کند.  می  ایجاد  ذهن  در  را 
نشده  تولید  و  وارد صنعت  اصواًل  ها  وام  این  از  زیادی 
است و سر از جای دیگری درآورده که بیشتر از جنس 

زمین، ملک و آپارتمان در نقاط شمال تهران است. 
متاسفانه پول هایی که با نام تولید از صنعت خارج شدند 
و به ساختمان و آپارتمان تبدیل شدند به طور کلی برای 
مشگل  و  بود  سودآور  وامداران  همان  یا  خود  صاحبان 
گشا که کسانی که وام های خود را خرج تولید و تاسیس 
کارخانه کرده اند امروز سخت پشیمان شده اند. متاسفانه 
در طول سالیان همیشه تولیدکنندگان احساس مشابهی 
داشته اند چرا که با تحمل همه مشقات و سختی های 
استفاده  برابر سوء  دو  ها  آن  عایدی  کارآفرینی  و  تولید 
که  بزرگی  کارخانجات  است.  ناچیز  بسیار  کنندگان 
عدد  به  حتی  ها  آن  سود  میزان  گذشته  های  سال  در 

انگشتان دو دست هم نرسیده است از سوی دیگر شرایط 
تولید و بحران های اقتصادی کشور و نیز تصمیمات بی 
خردانه دولت کار را باز هم سخت تر کرد تا جایی که این 
وام ها بالی جان کارخانه داران شده است. وام های که با 
دالر ارزان داده شده اند و با دالر و یورو گران باید تسویه 
شوند. آیا می توان برای این کار نامی جزء استثمار تولید 
دیگری  نام  تولید  نابودی  بر  بستن  کمر  و  تولیدکننده  و 
کنونی  اوضاع  به  خیلی  توان  نمی  اوصاف  این  با  نهاد. 
شرکت های فرش ماشینی در کشور با اطمینان نگاه کرد. 
هر چند که آمار دقیقی از تعداد کارخانجاتی که در حال 
حاضر وام دار دولت هستند نداریم اما به جرات می توان 
با  حاضر  حال  در  که  کارخانجاتی  تعداد  شاید  که  گفت 
سرمایه شخصی و یا بدون وام تولید می کنند زیاد نیستند 
و این نگرانی وجود دارد که پیشرفت، افزایش تولید و رشد 

مناسب فرش ماشینی در کشور به حباب تبدیل نشود.
نکته مهم دیگری که باید به آن پرداخت این است که 
است؟  داشته  اصواًل چه ضوابطی  ها  وام  این  وامگذاری 
داده  تجاری  و  تولیدی  سوابق  چه  با  افرادی  چه  به  و 
ها  وام  این  از  متاسفانه  که  اشاره شده  بارها  است.  شده 
با صنعت  آشنایی  واگذار شده که کوچکترین  افرادی  به 
عوض  در  و  اند  نداشته  هم  تجارت  حتی  و  تولید  و 
کارخانجات معتبر و افرادی که سوابق درخشانی در تولید، 
تجارت و صنعت نساجی دارند با مشکل نقدینگی و اخذ 
وام های دولتی مواجه بوده اند که قطعًا این ناهمگونی و 
بی انضباطی نشان از بی تدبیری دولت و دستگاه های 
این  واگذاری  دیگر  سوی  از  دارد.  او  نظارتی  و  اجرایی 
ناهنجاری  تا  شد  موجب  ناکسی  و  کسی  هر  به  ها  وام 
هایی در این صنعت ایجاد شود که هنوز هم بالی جان 
فرش ماشینی و شرکت های خوب کشور شده است. به 
جرات می توان گفت تقلبات، عدم رعایت موازین اخالقی 
بخش  در  های سنگین  بازار، کالهبرداری  در  تجاری  و 

شدن  و ضعیف  ها  برداری  کپی  فرش،  فروش  و  توزیع 
طراحی فرش در ایران، لطمه خوردن بازارهای صادرات 
فرش و بد نام شدن فرش ماشینی ایران حتی در عراق 
و افغانستان و ... نتیجه واگذاری های بی حساب و کتاب 
وام ها و تسهیالت بوده است. همه فعاالن صنعت فرش 
ماشینی چنین تجربیاتی را تائید می کنند و کم و بیش 
اند و نمونه های شگفت آوری را هم  آن را حس کرده 
سراغ دارند. افرادی که با دیدن وام های میلیاردی قبل از 
اینکه به تولید فکر کنند به ماشین های چند صد میلیونی 
پر زرق و برق هایی فکر می کردند که البته زیاد برایشان 
دوام نیاورد. برخی از کارشناسان این صنعت اعتقاد دارند 
تولیدی  کارخانجات  از  بسیاری  در حال حاضر هم  حتی 
اخذ کرده  بانک ها  از  وام هایی که  دلیل  به  تنها  فرش 
اما روی دیگر  ادامه کار هستند.  اند مجبور به فعالیت و 
گذاری  سرمایه  دلیل  به  خوشبختانه  که  است  این  سکه 
های انجام شده در این صنعت در حال حاضر بازار فرش 
ماشینی بسیار رقابتی است و شرکت هایی که نتوانند با 
علم روز و مدیریت جامع پیش بروند خود به خود در این 

رقابت حل خواهند شد.
فرش  صنعت  اینکه  گرفت  نتیجه  توان  می  پایان  در 
ماشینی وام دار است چندان مهم نیست چرا که اصواًل هر 
صنعتی در کشور می تواند با عبور از این مرحله به رشد 
پایدار و توسعه دست پیدا کند آنچه اهمیت دارد این است 
که دولت ها چگونه می توانند بسترهایی را فراهم کنند 
که شرکت ها بتوانند از این معبر به سالمت عبور کنند و 
چه مکانیزم هایی را برای توسعه هماهنگ و همه جانبه 
صنایع کشورشان پیش بینی می کنند. امیدواریم در این 
امید و  تدبیر،  این چنین کند و  بتواند  مسیر دولت جدید 
البته کلید! اقتصاد و تولید نیمه جان ایران را از کما خارج 

کند. و به امید آن روز. 

6061
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اطالعاتي کم و  بشر  بافته هاي  اولین دست  مورد  در  آنکه  با وجود 
بیش کافي وجود دارد ولي درباره نخستین فرش هاي گره دار جهان 
و تاریخ و محل بافت آنها دانسته هاي ما اندک بوده و بیشتر در حدود 
حدس و فرضیه باقي مانده است. در ردیابي معکوس مسیر توسعه و 
پیشه  این  مهد  و  نقطه شروع  به  رسیدن  و  بافي  قالي  فن  پیشرفت 
مفید که پیدایش آن تنها بر اساس رفع احتیاج و توسط چادرنشیانان 
و قبایل صحراگرد صورت گرفته است پژوهشگران اروپائي در گذشته 

در اثر تحقیقات خود به این نتیجه رسیده 
بودند که تمدن هاي باستاني مصر و اور 
و  اند  بوده  جهان  بافي  فرش  گهواره 
شواهد نستبًا معتبري نیز در صحت این 
مدعا در اختیار داشتند. از جمله مندرجات 
تورات به هنگامي که در فصل هجرت 
قوم بني اسرائیل در باب آرایش خیمه ها 
و استفاده از قالي سخن مي راند و هم 
دوم  شلمنصر  از  یادبودي  ستون  چنین 
آشوري که در آن نقش دو تخته فرش 

با ریشه هاي بلند حکاکي شده است. 
بیشتر  قدمت  که  محققین  این  فرضیه 
بر  بیشتر  و  داشته  کمتري  اصالت  و 
اشاره  یا  و  بوده  استوار  گفتاري  مبناي 
از فرش حقیقي چون  بر نمونه اي غیر 
نقش سنگي آن دارد با کشفیات باستان 
نام»رودنکو«  به  روسي  معروف  شناس 
میان  در  اخیر  قرن  اول  نیمه  در  که 
یک  کشف  به  موفق  یخي  هاي  توده 
کلي  به  گردد  مي  دار  گره  فرش  تخته 
دگرگون شده و در نتیجه مهد قالي بافي 
و  رودخانه هاي دجله  و  نیل  از سواحل 
مکان  تغییر  مرکزي  آسیاي  به  فرات 
حفاري  این  تر  کامل  با شرح  دهد.  مي 
با  کشف  این  نتیجه  بر  که  تفاسیري  و 
نور  زیر  در  را  نوشته شد مسئله  اهمیت 

تابان تري مي بریم.
در سال 1328 شمسي )1947میالدي( 
پروفسور رودنکو قطعه فرش گره داري 
را که در اصل به عنوان پوشش اسب به 
کار مي رفته است در قبرهاي مستور از 

یخ چادرنشینان صحراگرد در محلي به نام »پازیریک« واقع در هشتاد 
کیلومتري مرز مغولستان در میان کوه هاي آلتائي کشف مي نماید. 
این فرش که قدمت آن به 2500 سال قبل مي رسد در اندازه هاي 
1/83×2 متر و با 3600 گره در دسیمتر مربع و در رنگ قهوه اي مسي 
با شکل هاي  بافته شده است. تصویرهاي حاشیه آن  و سبز روشن 
متداول در دوره هخامنشي و نقش هاي تخت جمشید شباهت فراوان 
و بدون تردیدي دارند و در زمینه مرکزي آن تصاویر ستاره هایي چهار 

پره اي شبیه شکل هاي منعکس شده بر روي اشیاء کشف شده 
در لرستان مربوط به این دوره در درون مجموعه اي از قاب ها 

محصور شده اند. 
درباره سابقه تاریخي این فرش با اهمیت که در موزه »آرمیتاژ« 
که  است  معتقد  رودنکو  پرفسور  مي شود  نگهداري  گراد  لنین 
بنابر  است.  شده  بافته  قدیمي  هاي  پارت  یا  و  مادها  زمان  در 
نظریه ی یکي از پژوهشگران معروف به نم »دیماند« در فرش 

پازیریک ترکیبي از طرح هاي آشوري و هخامنشي و سکائي 
این  مبدأ  که  دارد  عقیده  رودنکو  مانند  نیز  او  است.  رفته  بکار 
نام  به  فن  نظران  از صاحب  دیگر  یکي  است.  ایران  از  فرش 
»اولریخ شورمان« پا را از این فراتر نهاده و عقیده دارد که این 
بنت«  »یان  حالیکه  در  است.  شده  بافته  آذربایجان  در  فرش 
کیلومتر   3500 از  متجاوز  اي  فاصله  وجود  با  که  است  معقتد 
این  آنکه  ایران، احتمال  تا مرزهاي کنوني  آلتائي  از کوه هاي 

در  نامبرده  است.  ضعیف  بسیار  باشد  ایراني  هاي  بافنده  کار  فرش 
قالي  پازیریک در کتابي تحت عنوان »قالیچه ها و  تاریخچه فرش 
هاي جهان« قاطعانه تأکید مي کند که مهد هنر و فن قالي بافي در 
شرق آسیا و در میان اقوام مغول بوده و از آنجا به نقاط غربي آسیا 
و از جمله ایران رسیده است. پروفسور رودنکو در ادامه کاوش هاي 
باستان شناسي خود چندي بعد، تخته فرش دیگري را با بافت ظریف 
نام  به  محلي  در  پازیریک  کیلومتري  هشتاد  و  یکصد  فاصله  در  تر 
یادآور  باید  اینجا  در  نمود.  باسادار کشف 
شد که قبل از کشفیات رودنکو یکي دیگر 
از باستان شناسان روسي بنام »کوزلف« 
در  واقع  اوال  نوئین  بنام  اي  ناحیه  در 
سیبري موفق به یافتن تکه هایي از یک 
فرش ضخیم بافت گردیده بوده که تاریخ 
بافت آن را بعد از فرش پازیریک دانسته 
هخامنشي  دوره  هاي  بافنده  به  را  آن  و 
تأیید  تاریخي  قرائن  اند.  نموده  منتسب 
در  بافي  قالي  که  است  نکته  این  کننده 
در  و  است  داشته  رونق  ساسانیان  زمان 
ارتباط با این مطلب سالنامه چیني »سوئي 
 617 تا   590 هاي  سال  به  مربوط  سو« 
انقراض  از  پیش  اندکي  یعني  میالدي 
سلسله ساساني در میان کاالهاي ایراني 

از قالي نام مي برد.
این  در  بافي  قالي  وجود  مجدد  تأیید  در 
خسرو«  »بهار  معروف  فرش  به  دوره، 
اشارتي داریم. ابوجعفر محمد جریر طبري 
هجري   225-321( طبري  تاریخ  در 
قمري( نیز به شرحي که مي آوریم درباره 

این قالي اظهار نظر کرده است: 
» ... که یک قالي بسیار عالي کار ایران 
موسوم به بهار خسرو در قصر تیسفون به 
طول 450 قدم و عرض 90 قدم موجود 
ربرت  دکتر  حالیکه  در   »  ... است  بوده 
مقیم  ایراني  پژوهشگر  و  نویسند  بامبان 
امریکا ابعاد این فرش مزین به جواهرات 
مي  »آیا  نام  به  خود  درکتاب  را  گرانبها 

دانید که« 24×26 متر ذکر کرده است.
وجه تسمیه این قالي زربفت و گرانبها به 
آن جهت است که نقشه آن نمایانگر باغي آراسته با گل ها و پرندگان 
و جوي هاي آب روان بوده است. این فرش زیبا و نفیس به روایتي 
»هراکلیوس«  مغلوب  ساساني  پادشاه  پرویز  خسرو  که  هنگامي  به 
امپراطور رم گردید به دست سپاهیان غالب افتاد و به گفته اي دیگر، 
یزدگرد  در شکست  که  است  »بهارستان«  معروف  فرش  این همان 

سوم آخرین پادشاه ساساني سپاهیان عرب آن را به غنیمت بردند.
ایران تحت تسلط اعراب بوده هنر قالي  در مدت دویست سالي که 

تاریخچه فرشبافي
قالي بافي در دوره هاي پیشین
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ساسانیان  زمان  در  که  پیشرفتي  از  و  گردید  رکود  دچار  بافي 
حرفه  این  که  نبود  معني  آن  به  امر  این  ولي  بازمانده  داشت، 
دچار توقف کامل شده باشد. چه همچنان در گوشه وکنار این 
ادامه داشت.  با روند بطئي تري  قالیچه  قالي و  بافت  سرزمین 
یادآوري این نکته در این جا ضروري است که عرب ها در هیچ 
یک از دوره هاي تاریخي خود به فن قالي بافي اهمیت قابل 
قالیچه  و  قالي  بافت  نیز  روزها  این  ندادند حتي  نشان  توجهي 
حرفه اي نیست که اهالي کشورهاي عرب زبان را به خود جلب 
کند و به استثناي کشورهاي شمال افریقا مانند مصر و تونس 
و مراکش ساکنان سایر کشورهاي عربي با تمام عالقه اي که 
به خرید این متاع دارند با وجود این از کار در کنار دارهاي قالي 

روي گردان هستند.
رکورد فن و حرفه قالي بافي در ایران تنها تا زمان خلفاي تجمل 
پرست اموي که در کاخ هاي افسانه اي خود بي نیاز از قالي 
گرانبها و نفیس ایراني نمي توانند باشند ادامه مي یابد در این 
محلي  هدایاي حکام  و  تحف  در شرح  تاریخي  مأخذ  در  دوره 
براي خلفاي حاشیه نشین دجله مکرر از قالي ایران نام برده مي 
شود. بنا به نوشته ابن خلدون )732-806 هجري قمري( جزء 
خراج سالیانه ناحیه طبرستان و گیالن به مأمون خلیفه عباسي 

ششصد تخته قالي و قالیچه وجود داشته است.
در تأیید وجود کارگاه هاي قالي بافي حتي بعد از تسلط اعراب 
در ایران حجت ما نوشته هاي مورخین و جهان گردان عرب و 
فارسي زبان است که به قالي و قالي بافي ایران اشارت متعدد 
دارند منتهاي مراتب در سال هاي اولیه تسلط اعراب تا حدود 
با گذشت  بوته فراموشي سپرده شد. ولي  به  این حرفه  زیادي 
ایام به ویژه بعد از جنبش هاي استقالل طلبانه بار دیگر قالي 
بافي در ایران احیاء شده و رونق گرفت. از جمله این یادآوري 
هاي تاریخي اشارات ما به حدود العالم – تاریخ بیهقي – معجم 
البلدان و نوشته هاي مقدسي و ابن بطوطه؛ جهان گردان عرب 
است که مراکز قالي بافي ایران در سیستان، فارس، آذربایجان، 
بخارا، قائنات، خوزستان، طبرستان و گیالن را در آثار خود مکرر 

نام برده اند.
ترکان سلجوقي در سال 416 شمسي محدوده وسیعي از خاک 
ایران را به تصرف خود درآورده و در آذربایجان و نواحي مرکزي 
و غربي ایران استقرار یافتند. با این تهاجم؛ زبان و فرهنگ آنان 
نیز به این سرزمین آورده شد و با هنر و فرهنگ ایران مخلوط 
گردید و در نتیجه طرح هاي قالي ایران در این برخورد فرهنگي 
ایراني  از فرش هاي  امروزه  از طرح هاي سلجوقي شد.  متأثر 
مربوط به این دوره اثري وجود ندارد. ولي به احتمال تشابه آن 
با نمونه فرش هایي که در مسجد عالءالدین در قونیه )پایتخت 
سلجوقیان( دیده شده اند مي توان چگونگي آن ها را حدس زد. 
در این باره با قید احتیاط مي توان اظهار نظر کرد که طرح هاي 
قالي این زمان با خطوط شکسته و بدون انحناء بوده و هم چنین 
ظرافت بافت آن ها نیز به پایه فرش هاي بافته شده در دوره 

هاي بعدي نمي رسیده است.
رونق و شکفتگي قالي بافي ایران تا زمان حمله مغول ادامه مي 
یابد در اشعار منوچهري، ناصر خسرو، انوري، عنصري به قطعات 
و قصایدي بر مي خوریم که در آن ها ذکري از قالي و رنگرزي 
آن دوره به میان آمده است. ولي با هجوم سپاهیان مغول، قالي 

بافي مانند سایر فعالیت هاي هنري تا مدتي متوقف مي شود.

در دوران تسلط تیموریان بر ایران )748-884 شمسی( بسیاري 

ز  ا

گي  یژ و
هنري  هاي 

خوش  دست  ایران 
مي  اساسي  هاي  دگرگوني 

شود. در این دوره با نفوذ فرهنگ 
مانند  که  ایران  ظریفه  صنایع  در  چیني 

تأثیر نقاشان و مجسمه سازان ایتالیائي در کار 
هنرمندان اروپاي قرون هجده و نوزده میالدي است 

ایراني به مرزهاي کمال نزدیک  کار نقاشان و هنرمندان 
مي شود.

بود که طرح هاي  تغییرات حاصله چنین  قالي  در زمینه نقش 
هندسي رفته رفته به طرف طرح هاي با خطوط دوار و منحني 
گرایش یافته و موتیف هایي مانند پیچک ها، گل ها، نخل هاي 
بادبزني، توده هاي ابر مانند، قارچ ها، انواع حیوانات و پرندگان 
افسانه اي و معمولي مانند اژدها، سیمرغ، گربه وحشي، آهو و 
با  گردند.  مي  ادغام  ایران  قالي  نقش  هاي  در طرح  آن  مانند 
در  و هم چنین  معروف  نقاش  بهزاد؛  از  مینیاتورهایي  مشاهده 
بوستان سعدي و ظفر نامه )شرح فتوحات تیمور لنگ( مي توان 
به سهولت دگرگوني طرح هاي قالي در این دوره را درک نمود.
اواخر  در  بافي  قالي  و  خطاطي  نقاشي،  معماري،  هنرهاي 
 ( میرزا  شاهرخ  حکمراني  زمان  در  بویژه  تیموریان  حکومت 
779-850هجري قمري( و فرزند هنرمندش بایسنقر در نهایت 

کمال و اهمتي بودند.
بایسنقر خط ثلث را در کمال استادي مي نوشت و قرآن بزرگ 
و نفیسي به خط زیباي او موجود است و به عالوه کتیبه مسجد 
گوهر شاد مشهد را شخصًا خطاطي کرده است. این شاهزاده با 
ایمان به تشویق هنرمندان دوره خود عالقه و اشتیاق  ذوق و 
خاصي نشان مي داد. معروف است بخش مهمي از ثروت افسانه 
آورده  بدست  خود  هاي  گري  غارت  از  تیمور  امیر  که  را  اي 
بود فرزندان و نوادگانش چون شاهرخ میرزا، بایسنقر، الغ بیک 
ایراني مصروف  زیباي  هنرهاي  اعتالء  راه  در  بایقرا  و سلطان 
داشتند و در دوره تیموریان شهرهاي سمرقند، بخارا، شیراز و به 
ویژه شهر هرات پایتخت این سلسله به صورت مراکز مهم قالي 

بافي ایران در مي آیند.
بعد از تیموریان حکام سلسله هاي قره قویونلو و آق قویونلو که 
در غرب ایران فرمانروایي داشتند مرکز سیاسي خود را در شهر 
تبریز قرار دادند. در این دوره فرش هاي زیبایي در این شهر 
بافته شد. به این گونه حدس زده مي شود که فرش هایي که به 
اوایل دوره صفویه نسبت داده شده اند به احتمال در این زمان 

در تبریز بافته شده اند.
»اوزن حسن«  دربار  در  باربارو«  ونیز »جوزپه  سفیر جمهوري 
هاي  قالي  از  بارها  قویونلو  آق  حکام  از  شمسي(   856-847(

گرانبهایي 
که در کاخ او 

دیده سخن گفته است. با تأسف امروزه از این قالي هاي نفیس 
هیچ گونه اثري باقي نماند ه است.

هجري   907-1135( صفویه  عصر  در  بافي  قالي 
قمری(

نقاشي،  کاري،  کاشي  معماري،  هنرهاي  صفویه  دوره  در 
خود  درخشش  و  کمال  حد  به  بافي  قالي  و  تذهیب  خطاطي، 
رسیدند. در این دوره هنرمندان ایراني به خلق آثاري آن چنان 
دل انگیز و زیبا مي پردازند که هرگز همتایي نمي یابند. طرح 
هاي قالي ازخالقیت و نبوغ هنرمندان این عصر چنان بارور مي 
شوند که پس از گذشت چند صد سال هنوز مورد تقلید بوده و 
با همه کوششي که براي گشودن راهي به فراسوي چهارچوب 
هنري این دوران معمول گردیده جز در تعدادي معدود توفیق 
چنداني نصیب طراحان نقش قالي نگردیده، گویي تمام نگاره 
ها و نقوش ممکن از پیش به دست این هنرمندان چیره دست 

طرح و تکمیل شده است.
این طرح ها در حدود یک  از  استفاده  با  این دوره  بافان  قالي 
هزار و پانصد تخته قالي و قالیچه از خود باقي مي گذارند که 
برخي از آن ها به صورت شاهکارهاي مسلم قالي بافي دنیا ثبت 
مي شوند. در این دوره قالي بافي از حالت یک پیشه روستایي و 
چادرنشیني به مقام یک حرفه با اهمیت در کارگاه هاي شهري 
تغییر موضع داده و تجارت و صدور آن به کشورهاي اروپایي 

شروع مي شود. 
در سفر نامه هاي »تاورنیه« و »شاردن« و سایر کساني که در 
آن موقع از ایران دیدن کرده اند به پیشرفت قالي بافي و مراکز 
متعدد بافت فرش در شهر هاي اصفهان، کاشان، تبریز و کرمان 

اشارات فراوان شده است.
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