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سرمقاله

در داستان ها آمده است که جهانگرد خامی قلم و کاغذی در دست گرفته بود و به هر کوی و برزنی که می رسید و از آنجا گذر می کرد چند خطی می 
نوشت. روزی که از دروازه شهری می گذشت و نمی خواست در آنجا توقف کند مردک سر طاسی را دید که بر دروازه شهر نشسته پاالن چهارپایش 
پر است از پارچه های زربافت و چشم نواز و در حال خوردن تکه نانی است. جهانگرد کاغذ و قلمش را برداشت و نوشت: "مردمان این شهر بسیار 
ثروتمند هستند و در بافت پارچه های زربافت مهارت خاصی دارند. آن ها به خوردن نان عالقه فراوانی دارند اما به دالیل نا معلومی تمام مردم این 
شهر کچل و طاس هستند!!! این مثل شاید زبان حال این روزهای اصناف در کشور ماست که به دلیل عدم قضاوت درست و کارشناسانه مورد هجوم 

قرار گرفته است و از فشارها و اتهامات زیادی نظیر گرانفروشی، کم فروشی، مالیات گریزی و ... رنج می برند.
همواره در طی این سال ها عناوینی چون برخورد با واحدهای متخلف، تشدید بازرسی ها، افزایش واحدهای متخلف و... جوی را برای مردم و مشتریان 
درست کرده است که گویی اصناف همواره در مذان اتهام و تخلف قرار دارند و غیر از اصناف در هیچ کجای دیگر تخلف و گران فروشی و تخطی از 
قانون رخ نمی دهد. ما به عنوان جزء کوچکی از اصناف کشور قطعاً با وجود نظارت و کنترل و حفظ حقوق مصرف کننده موافق هستیم اما اگر به مسائل 
کمی ریشه ای تر نگاه کنیم باید ببینیم که اصناف و واحد های صنفی به چه دلیل تخلف می کنند و این تخلفات از چه جنسی هستند و اصواًل تا چه حد 
اصناف و واحدهای صنفی در ایجاد آن نقش دارند و تا چه میزان این تخلفات از جانب سایر بخش ها به آن ها تحمیل می شود و تنها چون اصناف 

آخرین قسمت شبکه توزیع هستند که به بدنه جامعه متصل می شوند همیشه مقصر هستند و فشارهای مصرف کنندگان به آن ها وارد می شود.
مثاًل اگر در صنف فرش ماشینی مصرف کننده مجبور است یک فرش را با افزایش قیمت 30، 40 یا 50 درصدی از یک واحد صنفی خریداری کند این 
افزایش قیمت تنها و تنها توسط فروشنده و واحد صنفی انجام شده است؟  آیا زدن اتهام گران فروشی به اصناف بدون بررسی، منطقی و اخالقی است؟
اگر واقعًا اصناف در کنترل و تنظیم بازار و نیز در نظارت و بازرسی اختیار تام داشته باشد به جرات می توان گفت الاقل در واحدهای دارای پروانه 
کسب که عضو اتحادیه هستند این تخلفات به صفر خواهد رسید. به نظر می رسد باید برای اصالح نظام توزیع کاال در کشور به برنامه های بسیار 
کالن تر و آینده نگرانه تر فکر شود که نه تنها در آن توزیع و فروش در سطح کشور افزایش چشمگیر پیدا کند بلکه از طریق نظارت اصولی و بر پایه 
منطق و سیستم های درست مالی و کنترلی از تخلفات ریز و درشت هم جلوگیری شود. تاکید و اصرار دولت در بخش سلب اختیار نظارت و بازرسی 
در اصناف کشور در سال های گذشته باالخره تاثیرات منفی خود را نشان داد تا جائی که اخیراً در دولت تدبیر و امید بازرسی در سطح خرده فروشی 
به اتاق اصناف واگذار گردید. قطعًا بهترین روش در رابطه با بحث نظارت و کنترل استفاده از تجربه و پتانسیل های اتحادیه ها و مجامع امور صنفی 

اتاق های اصناف سراسر کشور است.
به هر حال امیدواریم در ماه پر خیر و برکت رمضان که درهای رحمت الهی بر همه بندگان خدا باز شده است بتوانیم به کمک مردم و دستگیری 
نیازمندان در زمره پیشتازان باشیم و در انجام کار خیر از دیگران سبقت بگیریم. امیدواریم از خواندن این شماره از نشریه لذت ببرید و موفق و سربلند 

باشید.

                                                                                                                                                 محمد هادی کمالیان
                                                                                                                      ریاست اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران

یا لطیف

اصناف در آرزوی تصمیمات منطقی و نگاه عادالنه
قرآن کریم:

»رجال التلهیهم تجاره و ال بیع عن ذکر اهلل« 
ًمرداني هستند که تجارت و داد و ستد آنها را از یاد خدا غافل نمي کند.ً



تلفن اشتراک: 021-77245780

و  فعالیت  سابقه  درباره  اطالعاتی  ابتدا  در  لطفاً   .
عملکرد شرکت »فرش رادین اصفهان« بیان کنید.

این  تاسیس  و  ماشینی  فرش  تولید  برای  من  تمایل  و  عالقه 
شرکت به ایام کودکی و نوجوانی ام؛ زمانی که پدرم در حوزه 
فروش فرش دستباف فعال بودند بازمی گردد. این شرکت ابتدا 
در سال 1364 با نام »ایران بافت« تاسیس شد و حدود چهار 
سال بعد با اندکی تغییر و تحول شرکت »دلپسند« تحت عنوان 
فعالیت  به  امروز  تا  و  کرد  فعالیت  به  شروع  »رادین«  تجاری 
خود ادامه می دهد. نوع محصوالتی که امروز در این مجموعه 
ماشینی کشور  فرش  در صنعت  کاالیی خاص  می شود  تولید 

به شمار می آید.

شما  تولیدی  مجموعه  در  محصوالتی  نوع  چه   .
روانه بازار می شود؟

در ابتدای شروع فعالیت این مجموعه به پیروی از بازار آن زمان 
و محدودیت های تولید، فرش هایی از جنس آکریلیک تهیه و 
تولید می نمود ولی در حال حاضر تخصص فرش رادین بافت 
فرش های ابریشمی است،که کاالیی خاص به شمار می رود و  

با هدف تامین نیازها و سالیق متفاوت تولید می شود.

. میزان تولید این محصوالت که به گفته شما کاالیی 
خاص نیز محسوب می شود،چه مقدار است؟

تعیین  نیاز مخاطب و مشتری  را   ما  تولیدات  میزان  و  گستره 
می کند. چراکه امروزه در بازار فرش ماشینی محصوالت زیادی  

ها  سلیقه  و  نیازها  همه  پاسخگوی  حجم  این  اما  دارد  وجود 
نیست ولی در مجموعه ما در ابتدای امر ایده طراحی و تولید از 

مخاطب گرفته می شود.

های  فرش  بافت  برای  نیاز  مورد  اولیه  مواد   .
از  شود؟  می  تهیه  صورت  چه  به  اغلب  ابریشمی 

تولیدکننده خارجی یا داخلی ؟
از  اولیه  مواد  خرید  و  تهیه  بر  همواره  مجموعه  این  هدف 
تولیدکننده داخلی است. چرا که تولیدکننده های داخلی در حال 
حاضر در عرصه تولید پلی استر فیالمنت بسیار فعال اند و قادرند  
مواد خوب و با کیفیتی متناسب با خواست و نیاز ما و مشتری 

را تولید کنند. 

. آیا در آینده و باتوجه به افزایش میزان  تولیدات 
شما همچنان مواد اولیه خود را  از تولیدکننده داخلی 

تهیه می کنید؟ 
به طور قطع نمی توان گفت با افزایش میزان تولید همچنان می 
توان به مواد اولیه داخلی اکتفا کرد چراکه امروز هم تمام مواد 
موردنیاز را نمی توان از داخل تهیه کرد. با توجه به  محدودیت 
های موجود بخشی از مواد اولیه از طریق شرکت های واسطه 
صورت می گیرد  و یا اغلب با مشکل و مشقت برای تولیدکننده 

همراه است.

. چه مسائل و مشکالتی در این راستا وجود دارد؟ 

عدم وجود مواد اولیه کافی به تولیدکننده  نهایی و فرایند تولید  
آسیب می زند، زیرا حضور واسطه و ثبت سفارش ها برای تهیه 

مواد مورد نیاز بسیار زمان بر و گاهی نامطمئن اند.

اوضاع  این  تغییر  برای  راهکاری  نظر شما چه  به   .
وجود دارد؟ 

از  دولت  حمایت  و  اقتصادی  شرایط  ثبات  و  ها  تحریم  رفع 
تولیدکننده تنها راهکار موجود برای رفع این مشکالت است. 

. مخاطب هدف یا بازار هدف شما کیست؟
مخاطب عام که اغلب به دنبال کاالیی متفاوت با آنچه در بازار 
به شکل وسیع و گسترده موجود است، می گردد. فرش در ایران 

کاالیی است که مخاطبی به اندازه جمعیت کشور دارد.

. استراتژی ارتباطی شما در قبال بازار چیست ؟
از منظر ما فرایند فروش در بازار محصول دو بخش است؛ 

یک: ماهیت و کیفیت محصول؛ دو: روش ارتباطی که سازمان 
به کار می گیرد. در شرکت ما گام اول در بازاریابی و ارتباط با 
مشتری شناخت مخاطب هدف که اغلب عموم اند و ارائه کاالی 
متناسب با نیاز و سلیقه او برای تعیین روش و مشی تبلیغاتی 
وتبلیغات  »بازاریابی  ما  شرکت  بعدی  گام  در  است.  صحیح 

کالسیک« را به عنوان روش ارتباطی خود برگزیده است. 

این  چرا  چیست؟  کالسیک  بازاریابی  از  منظور   .
روش؟

استفاده از روش »ارتباط مستقیم« با مشتری، البته در این راستا 
توان  به  توجه  با  روش  این  بریم.  می  بهره  نیز  مدرن  ابزار  از 
تولید ما و نیاز مخاطبان ما برگزیده شده است. یکی از اقدامات 
موثر مجموعه ما »آموزش نیروی فروش« برای برقراری ارتباط 
موثر و مستمر با مشتری است. به گونه ای که اغلب مشتریان 
تاثیر  و  شود  می  زده  شگفت  فروش  کادر  با  مواجه  اولین  در 
ما  و  ماند  می  باقی  او  ذهن  در  پایدار  صورت  به  برخورد  این 
شاهد بازخوردهای مثبتی بوده ایم که شاید تبلیغات شهری مثل 

بیلبورد برای جلب مشتری به همراه نداشته باشد.

. طراحی »وب سایت« شرکت نیز در راستای ارتباط 
مستقیم با مشتری صورت گرفته است؟

پاسخگوی  باید  که  آنطور  رادین«  »فرش  سابق  وبسایت 
انتظارات ما برای جلب مشتری نبود ولی در حال حاضر برای 
پاسخگویی و خدمات رسانی بهتر به مشتریان درصدد طراحی 
مجدد وب سایت برآمده ایم و سایت جدید به زودی در دسترس 

عموم قرارا خواهد گرفت.

می  ارزیابی  چگونه  را  ماشینی  فرش  آینده  بازار   .
کنید؟ وضعیت شما در این بازار به چه صورت خواهد 

بود؟
شرایط بازار آینده بستگی به میزان تولید و نحوه تولید دارد.در 
باید   ادامه  در  و  دارد  این مسئله وجود  نیز  ما  خصوص شرکت 
به این نکته اشاره کنم؛ فرش  رادین در مقایسه با سایر  رقبا 
و حتی در سطحی کوچک تر- میدان هفت تیر به عنوان بازار 

در گفت و گو با مدیر  عامل شرکت »فرش رادین«

ای کاش پروژه »ممنوعیت کپی آثار« در ایران کلید بخورد !

در یک صبح گرم نیمه تابستانی از پس هیاهوی میدان هفت تیر که چند سالی است بزرگرتین ویرتین فرش ماشینی 

پایتخت است گذر کردیم و به بهانه دیدار با آقای محمدعلی مرصاحی؛ مدیرعامل فرش »رادین اصفهان« به ساختامن 

آبی چند طبقه ای در ضلع شاملی میدان هفت تیر رفتیم تا به بررسی فعالیت این رشکت و مسائل معضالت صنعت 

فرش ماشینی بپردازیم. در این گفتگو علل و عوامل رشایط حاکم بر صنعت فرش ماشینی به وضوح ترسیم می شود...
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خود از سایر نمونه های مشابه و تقلبی به کار گرفته  است؛ این 
طرح از تیرماه سال جاری به اجرا در خواهد آمد. از طرفی دیگر 
است  شرکت  خاص  که  هایی  طرح  ثبت  راستای  در  اقداماتی 
صورت گرفته تا در صورت کپی شدن طرح ها امکان پیگیری 

قانونی مسئله وجود داشته باشد.

. طراحی محصوالت به چه شکل انجام می گیرد؟
ما دارای تنوع  بی نظیر طرح و سبک در طراحی محصوالت 
خود هستیم، گاهی طرح های اصیل ایرانی با رنگ آمیزی نو در 
می آمیزد و گاهی طرح هایی که تا امروز تنها نمونه دستباف آن 

موجود بوده را برای بافت ماشینی به کار می گیریم.

. نگرش شما در به کارگیری تکنولوژی  برای کیفیت 
محصوالت چیست؟ 

و  نیاز  و  محصول  نوع  با  متناسب  باید  تکنولوژی  ما  منظر  از 
خواست مشتری باشد تا نتیجه و پیامد مثبت برای تولیدکننده 

به همراه داشته باشد.

تکنولوژی  از  گیری  بهره  درباره  شما  نظر   .
1000شانه برای بافت فرش چیست؟

دیگر  به  و  باشد  مشتری  خواست  و  نیاز  پاسخگوی  چنانچه 
بهره گیری  اگر  اما  ندارد  مانعی  نزد  ویژگی های فرش آسیب 
از این تکنولوژی باعث تخریب ماهیت کیفیت محصول شود، 
برای حفظ ماهیت محصول  باید از تکنولوژی مربوط به گذشته 

بهره برد.

. برای پایان این مصاحبه چه سخن یا مطلبی را در 
ذهن دارید؟

از مسائلی که برای همه تولید کنندگان اهمیت بسیاری  یکی 
از  است.  محصوالت  کپی  حق  یا  رایت«  »کپی  مسئله  دارد؛ 
قوانینی  تا  خواست  قانونی  متولیان  و  مسئوالن  از  باید  طرفی 
در راستای ممنوعیت کپی کاری تصویب کنند و از طرفی دیگر 
خطاب به رقبا باید گفت » بیایید به حقوق و زمان و هزینه 
و خالقیت تولیدکنندگان و طراحان احترام بگذاریم 
مرحله  از  پیش  یکدیگر  کردن محصوالت  کپی  با  و 

سودهی توان یکدیگر را تباه نکنیم«.
 این مسئله یک فاجعه است و در بلند مدت باعث از بین رفتن  
خالقیت و  ضعف صنعت فرش ماشینی می شود؛ پس به آموزه 
اخالقیات  »به  و  بگذاریم  احترام  خود  سنتی  و  ملی  های 
پایبند باشیم«. اگر زمانی که صرف کپی طرح ها می شود 
صرف طراحی های نوین شود برای تولیدکننده  مزایا و اعتبار 
بیشتری به همراه خواهد آورد. در واقع کپی کاری محصوالت 
بلند  در  آن  نزدیک می کند و ضررهای  نابودی  به  را  ما  همه 
دالیل  از  یکی  قطعا  است.  آن  مزایای  از  بیشتر  بسیار  مدت 
و  ها  خالقیت  به  احترام  دنیا  اول  سطح  کشورهای  پیشرفت 
ابتکارات یکدیگر است. به نظر من اجرای قانون کپی رایت در 
ایران در تمامی بخش ها تحول عظیمی را ایجاد خواهد کرد و 
جامعه را به جای تنبلی و سستی به سمت پویایی و کار و تالش 

سوق می دهد. 

تواند موفق عمل کند. چرا  بورس فرش ماشینی تهران ـ می 
که ما کاالیی متفاوت از آنچه در بازار به وفور مشاهده و عرضه 
مشتری  شناخت  و  بازار  تحلیل  طریق  از  جز  این  و  شود  می 

ممکن نیست.

بازار عنوان  را تحلیل  تمایز و موفقیت خود  . عامل 
می کنید؟

بازار  در  آنچه  از  جلوتر  گام  یک  همواره  مشتری  چراکه  بله. 
تنوع  در  مشتری  تقاضای  و  کند  می  حرکت  شود  می  عرضه 
از تنوع عرضه موجود و شرایط فعلی است که  محصول بیش 

طرح های مشابه و کپی شده آن را اشباع کرده اند. 

. با توجه به تحلیل و برنامه هایی که برای خود نظر 
وجود  حد  چه  تا  محصوالت  صادرات  امکان  دارید 

دارد؟
با توجه به گستردگی میزان تحریم و مشکالتی که در زمینه 
نقل و انتقاالت مالی وجود دارد  دلیل منطقی و قانع کننده ای 

برای صادرات وجود ندارد.

از رقبای  باید گفت بسیاری  پیرو توضیحات شما   .
در  ها همچنان  تحریم  وجود تشدید  با  داخلی شما 
عرصه صادرات فعال اند و در نمایشگاه های خارجی 
مانند دموتکس هانوفر شرکت می کنند. این فرصت 

صادرات را از شما نمی گیرد؟
های  نام  خوش  از  اغلب  ها  شرکت  این  گفت  باید  پاسخ  در 
اما  دارند  المللی  بین  سطح  در  فعالی  حضور  و  اند  عرصه  این 
باید توجه داشت این فعالیت ها اغلب نه از طرق کمپانی های 
از طریق اشخاص و  از کشور بلکه  وارد کننده فرش در خارج 
ما  برای شرکت  ها  موقعیت  این  گیرد.  می  ها صورت  واسطه 
در مناطقی چون آمریکای شمالی، حوزه خلیج فارس و آسیای 
شرقی هم  وجود دارد اما حجم این مبادالت بسیار اندک و به 

شکل منسجم نیست.

. چه موانع و مشکالتی صادرات کاال و به طور خاص 
فرش را نا ممکن می کند؟چه راهکاری وجود دارد؟

در  موجود  هیجان  بازار،  ثبات  عدم  آن  دنبال  به  و  ها  تحریم 
از جمله  بانکی و... همگی  انتقاالت  امکان نقل و  بازار و عدم 
از  اند.  مواجه  آن  با  است که صادرکنندگان همواره  مشکالتی 
میان برداشتن تحریم ها و تثبیت شرایط بازار و »شفاف سازی« 
شرایط از جمله اقداماتی است که می تواند امکان صادرات را 

برای ما و شرکت های  دیگر فراهم می شود.

ای  برنامه  مشکالت  اینگونه  رفع  صورت  در  آیا   .
برای صادرات انبوه دارید؟ چه برنامه ای؟

و  خارجی  بازارهای  یافتن  چراکه  بله.  گفت  باید  قطع  طور  به 
مخاطب غیر ایرانی بسیار آسان تر است.

. فکر نمی کنید به دلیل وجود  رقبای خارجی در بازار 
بین المللی مخاطب یابی کار دشوارتری باشد؟

با نظر شما مخالفم. زیرا فرش ایرانی شناخته شده ترین کاالی 
با  ایران در سطح جهان است و چون هویت این کاال همواره 
نام ایران همراه است قطعًا این امکان برای نفوذ بر ذهن و روح 

مخاطب وجود دارد.

شما  شرکت  در  محصوالت  کیفیت  معیارهای   .
چیست؟

دو معیار اصلی که نشانگر کیفیت یک محصول است عبارتند از: 
مواد اولیه با کیفیت که از بهترین تولیدکنندگان این مواد تهیه 

می شود و استانداردسازی و دقت در مراحل تولید به گونه ای که 
پاسخگوی نیاز مشتری باشد.

تولید  فرایند  و دقت در  استانداردسازی  از  . منظور 
چیست؟

ماهر،  انسانی  نیروی  چون  موثر  تولیدی  عوامل  از  استفاده 
موردپسند  محصول  بافت  برای  مناسب  و  اصل  تجهیزات 
مشتری، آزمایش و ارزیابی مواد اولیه و طراحی  است. به گونه ای 
که در ارزیابی محصول شرکت ما می توانم با صراحت از فرشی 
که محصول ماست دفاع کنم و از 100 نمره به آن 100 بدهم.

. نظر سنجی درباره کیفیت محصول از مخاطبان به 
چه شکل انجام می گیرد؟

شرکت ما دارای واحد CRM یا سنجش رضایتمندی مشتری 
است. این واحد پس از خرید محصول پاسخگوی مشتریان بوده 
قرار  سنجش  مورد  مشتریان  رضایت  میزان  ترتیب  این  به  و 

گرفته و مکتوب می شود.

. آیا اقدامی در راستای کسب مدیریت کیفیت بین 
المللی توسط شرکت شما صورت گرفته است؟

در حال حاضر شرکت فرش رادین دارای استاندارد ملی است 
اما اقداماتی در راستای کسب مدیریت بین المللی صورت گرفته 

است که در آینده این گواهی نامه را نیز کسب خواهیم کرد.

. مجموعه »فرش رادین« چه اقداماتی برای تمایز 
محصوالت خود از اجناس مشابه و تقلبی انجام داده 

است تا کیفیت محصوالت خدشه دار نشود؟
مجموعه ما سیستم Coding را برای متمایز کردن محصوالت 

افزایش  با  گفت  توان  نمی  قطع  طور  به 
مواد  به  توان  می  همچنان  تولید  میزان 
امروز  که  چرا  کرد  اکتفا  داخلی  اولیه 
از  توان   نمی  را  نیاز  مورد  مواد  تمام  هم 
محدودیت  به  توجه  با  کرد.  تهیه  داخل 
های موجود بخشی از مواد اولیه از طریق 

شرکت های واسطه صورت می گیرد...
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به یک فرش خاص  توجه  با  راه، دکور کردن کل خانه  اولین 
است. یک رنگ را از دل فرش بیرون کشیده و رنگ مبلمان، 

دیوار پوش ها و پرده را در ارتباط با آن انتخاب کنید. 
حتی می توانید یکی از طرح های فرش را الگو کرده از آن به 
عنوان طرح اصلی مبلمان تان نیز استفاده کنید. البته این فرش 
باید خیلی ویژه و منحصر به فرد باشد که چنین زحمتی را برای 

هماهنگ کردن کل دکوراسیون تان با آن متحمل شوید.
تنوع فرش های دستباف  و  به طرح های جدید  توجه  با  البته 
ایرانی، به ویژه انواع گلیم و گبه، کار دکوراتورها بسیار ساده تر 
شده چرا که با مدرن شدن سبک خانه های ما، نیاز ما به فرش 
های امروزی نیز بیشتر شده است. اگر حس آرامش و طبیعت 
چوب و آجر را دوست دارید و طرفدار مبلمان راحت و پارچه ای 
هستید در انتخاب یک گلیم دستباف با رنگ های قرمز و سبز 

تند یا یک جاجیم به اصطالح دهاتی شک نکنید!
همه ما با کمی خالقیت و حوصله می توانیم با انتخاب فرش و 
کفپوش مناسب، فضای داخلی خانه مان را به فضایی پر طراوت 
چون  آن  بر  عالوه  ببخشیم.  شخصیت  آن  به  و  کرده  تبدیل 
کف خانه برجسته ترین قسمت دکوراسیون داخلی محسوب می 

شود، سزاوار است آن را به بهترین نحو بیاراییم.

یافتن فضای مناسب برای فرش
فرش شما می تواند وظیفه خود را بدون داشتن دید زیاد انجام 
دهد. وقتی فرش را زیر میز، وسط مبلمان پهن می کنید و مبلمان 
را اطراف آن می چینید، این مبلمان شماست که در نگاه اول 
توجه را به خود جلب می کند. مسلم است اگر فرش مناسب تری 

شته  دا
فضای  باشید، 

با  اما  داشت  خواهید  زیباتری 
را  که شما  آن  رنگی  جلوه  از  کار کمی  این 

آزار می دهد، می کاهید.

رنگ مکمل
با  کنید.  دکور  را  فضا  فرش  مکمل  های  رنگ  با  توانید  می 
استفاده از این روش رنگ فرش در کنار رنگ دکوراسیون جلوه 
زیبایی می یابد همان طور که می دانید رنگ های مکمل به 

ترتیب زیر می باشند:
1. قرمز و سبز

۲. آبی و نارنجی
۳. زرد و بنفش

استفاده از این رنگ ها در طیف های مختلف همواره یکی از 
بهترین روش های دکوراسیون داخلی است.

انتخاب رنگ مناسب برای کف اتاق
عنصر  ترین  مهم  و  اولین  رنگ  دکوراتیوی  فضای  هر  در 
محسوب می شود، سبک، آهنگ و عملکرد یک فضا مستقیمًا 
با رنگ آن سروکار دارد. توجه به رنگ ها خانه شما را در ساده 
ترین حالت هم دکوراتیو می سازد و خوشبختانه امروزه گزینه 
های مختلفی برای کفپوش ها و فرش ها موجود است که دست 

شما را در انتخاب باز می گذارد.
کف در واقع دیوار پنجم به حساب می آید و رنگ آن به اندازه 
دیوارها، مبلمان و پارچه های به کاررفته در خانه حائز اهمیت 
است. یک انتخاب خوب برای کف باقی کار را راحت و دلچسب 
رنگ  شوند:  می  تقسیم  کلی  دسته  سه  به  ها  رنگ  کند.  می 
های سرد، رنگ های گرم و رنگ های خنثی. رنگ های گرم 
مانند قرمز و نارنجی و... فضایی با هیجان و پرانرژی، فعال و 
گرم به شما می دهد. این رنگ ها برای آشپزخانه ها یا نشیمن 
آبی  و  کمرنگ  سبز  مانند  های سرد  رنگ  مناسب هستند.  ها 
بیشتر برای اتاق خواب ها در نظر گرفته می شوند و رنگ های 

سفید،  مانند  خنثی 
در  خاکستری  و  بژ 
کاربرد  صورت  دو  هر 
به  توانند  می  که  چرا  دارند 
کنار  در  تکمیلی  رنگ  عنوان 
همین  به  شوند،  استفاده  رنگی  هر 

اتاقی  هر  برای  اتاق مانند دلیل  از خانه مناسب هستند. کف 
دیوار می تواند فضاهای اتاق را از هم جدا کند و در هر بخشی 
به رنگی متفاوت حضور داشته باشد اما وقتی که کف همه اتاق 
ها به هم مرتبط است و از بین بردن حد فاصل ها کار دشواری 
برای کل فضا  از یک رنگ خنثی  استفاده  آید،  به حساب می 

بهترین ایده است.
رنگی که برای کف انتخاب می کنید شاید توسط فضای خود 
اتاق به شما اجبار شود. اتاق کوچک و باریک یا اتاقی با سقف 
کوتاه مستلزم به کار بردن رنگ های خنثی می باشد تا فضایی 
دلبازتر در اختیار داشته باشید. اتاقی بزرگ با یک کفپوش تیره 

صمیمی تر و دلنشین تر خواهد بود.
اگر کف اتاق شما فضای وسیعی است، نعمت بزرگی در دست 
به کف  نوری که  را مدیریت کنید.  به دقت آن  باید  دارید که 
نور  میزان  و  کنید  بررسی  روز  مختلف  ساعات  در  را  تابد  می 
مصنوعی که قرار است در آن فضا داشته باشید را بسنجید. یک 
نور مصنوعی قوی برای یک اتاق بزرگ با یک نور طبیعی برای 
یک راهروی طوالنی رنگ های کف متفاوتی را می خواهند. 
رنگ کف و دیوار ها باید با توجه به هم انتخاب شوند به عنوان 
مثال کف تیره با دیوارهای تیره اتاق را بسته و دلگیر می کند 
که  موظفید  دیگر  است  تیره  های  رنگ  تان  انتخاب  اگر  ولی 
مبلمان روشن به کار ببرید. فرش یا قالی شما بعد از تناسب با 
اتاق همخوانی داشته باشد.  با رنگ کف  باید  سبک خانه شما 
وقتی کف اتاق را تیره در نظر گرفته اید، فرشی روشن می تواند 

روی آن جلوه داشته باشد.

ایجاد فضایی دلباز و با روح
شوند  می  باعث  روشن  رنگ  های  فرش  و  موکت  کفپوش، 

رنگ شناسی؛ الفبای انتخاب فرش برای دکور خانه است.

نیاز  که  است  ای  گونه  به  ها  فرش  رنگ  و  تنوع  امروزه 
دستباف  های  فرش  از  کند.  می  برآورده  را  افراد  تمامی 
و  رنگی  گبه های  و  گلیم  انواع جاجیم،  تا  ریزنقش گرفته 
مدرن، بنابراین شما به راحتی می توانید خانه تان را مطابق 
میل تان دکور کنید. برای مثال اگر سبک خانه تان مدرن و 
مبلمان تان راحتی است، گبه های دستباف گزینه مناسبی 

برای خانه شماست.

بررسی اهمیت رنگ ها و انتخاب فرش مناسب
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فضای خانه بزرگ تر و دلبازتر به نظر بیاید. پس اگر می خواهید اتاق نشیمن کوچک تان بزرگ 
تر شود یا دوست دارید اتاق پذیرایی تان بازتر به نظر برسد، می توانید از تاثیر این رنگ ها در 

منزل تان استفاده کنید.

ایجاد محیطی دنج و صمیمی
بر خالف آنچه در مورد رنگ های روشن گفته شد، رنگ های تیره برای ایجاد فضایی دنج و 
صمیمی مناسب هستند. بنابراین چنانچه می خواهید اتاق خواب یا فضای کنار شومینه تان را به 
محیطی دلچسب و امن تبدیل کنید، بهترین گزینه استفاده از این دسته از رنگ ها )مثل قهوه ای 
و آجری( می باشد. یک فرش ایرانی یا یک گلیم سنتی با رنگ های گرم می تواند فضایی بی روح 

و سرد را به محیطی آرامش بخش تبدیل کند.

اهمیت گردش رنگ
گردش رنگ در کل فضای خانه یکی از ارکان اساسی دکوراسیون داخلی محسوب می شود که 
به سادگی قابل اجراست. می توانید از یک یا چند رنگ فرش تان را انتخاب کرده و از آن رنگ 
ها در سایر قسمت های خانه نیز استفاده کنید یا فرش تان را با توجه به رنگ غالب خانه تهیه 
کنید. البته توجه داشته باشید چنانچه از فرش های ساده یک رنگ استفاده می کنید، بهتر است 
برای هماهنگ شدن رنگ های آن با خانه تان رنگ های مکملش را به کار ببرید و از تکرار یک 

رنگ خاص خودداری کنید.

رویدادی که هر چهار سال یکبار، اواخر بهار و اوایل تابستان  نقطه اشتراک جهان می 
شود، از پس تمام مرزها و اختالفات سیاسی، قومی، مذهبی عبور می کند تا نماد روحیه  
صلح دوستی و نوع دوستی ورزش و متولیان آن شود. برای ایرانی ها که از کودکی پا 
به توپ، رفیق زمین خاکی بودند یا آن هایی که فوتبال را با دسته های پلی استیشن 
فهمیدند و در کودکی آنالیزور شدند،»جام جهانی فوتبال« اتفاقی است که  موجی از شور 

و نشاط را در بین ایرانی ها ایجاد می کند.
ایران در جام جهانی 2014- برزیل دو چندان  این هیجان و اشتیاق، امسال با حضور 
شده است. این دوره از حضور ایران در جام جهانی را با تمام حاشیه ها و اشک ها و 
شادی ها و اندوه ها می توان »فرهنگی ترین« حضور ایران در جام جهانی نامید. انتخاب 
طرح  یوزپلنگ ایرانی بر لباس ملی پوشان، ساخت سرود و ویدئو کلیپ جام جهانی و 
تهیه قالیچه جام جهانی توسط بافندگان ایرانی را می توان از جمله این اقدامات دانست.
نخستین  بود.  فرهنگی همراه  با چنین حرکت  نیز  جام جهانی  در  ایران  آخرین حضور 
قالیچه جام جهانی هشت سال قبل و در پی حضور ایران در جام جهانی 2006 آلمان 

بافته شد و به نمایش درآمد، در حال حاضر این قالیچه در مقر فیفا در سوییس نگهداری 
می شود. سال گذشته نیز با صعود ایران به جام جهانی برزیل، مقدمات بافت این قالیچه 
فراهم شد و نخستین بار در بیست و دومین نمایشگاه فرش دستباف ایران در مهرماه 
1392 با حضور هنرمدانی که مسئولیت بافت این فرش را بر عهده داشتند به نمایش 

درآمد.
مرحله دوم رونمایی از این فرش، با حضور اعضای فدراسیون فوتبال، وزیران فرهنگ 
و ورزش و جوانان، کادر فنی تیم ملی، برخی ملی پوشان، طراحان و بافندگان این اثر، 
مدیران عامل همراه اول، عادل غیبی )از تاجران فرش و حامی مالی بافت قالیچه جام 
جهانی( و مدیر عامل مجموعه فرهنگی برج میالد، اواسط اردیبهشت ماه سال جاری 
در برج میالد برگزار شد. در این مراسم سه تابلو فرش دیگر نیز به نمایش درآمد که به 

عنوان هدیه برای حریفان ایران دور اول بازی ها درنظر گرفته شده است.
است.  حوزه  این  پژوهشگران  و  فرش  طراحی  اساتید  از  ژوله«  »تورج  اثر  این  طراح 
طرح این اثر اقتباسی آزاد از یک قالیچه نقش گلدانی کاشان، مربوط به دوره قارجاریه 
است.»میترا هنرمند« نیز مسئولیت رنگ آمیزی  کار را بر عهده داشته است و بافت اثر 
نیز به همت »حسین کاظمی حامد« صورت گرفته است. در این طرح اقتباسی، ژوله با 
حذف خطوط دور و گل و برگ ها به ساده سازی اثر  پرداخته، تغییر رنگ حاشیه فرش 
و انتخاب رنگ ها متناسب با رنگ پیراهن تیم ملی برزیل و قرار دادن کاپ جام جهانی 
به جای نقش گلدان در اثر از دیگر تغییرات صورت گرفته است. طرح مجسمه مسیح  بر 
فراز شهر ریودوژانیرو در گوشه راست اثر و تصویر مقبره کوروش در گوشه چپ آن، نوعی 
اشاره نمادین به فرهنگ ایران و برزیل است و بر آشتی فرهنگی و خاصیت مسالمت آمیز 
ورزش تاکید می کند که فرهنگ ها را درهم می آمیزد. از دیگر ویژگی های فنی اثر می 
توان به این موارد اشاره کرد؛ نوع پشم، دست ریس کردستان به شیوه دو پود، لول بافت 
و با گره متقارن با چله ابریشمی. این اثر محصول 12 میلیون و 300هزار گره است که 

به دست هنرمندان توانمند و خالق بافته شده است.
ورزش  مسئله  به  فوتبال  فدراسیون  رویکرد  ترین  فرهنگی  توان  می  را  اقدامات  این 
دانست. چرا که فرش ایرانی همواره در طول تاریخ »سفیر فرهنگی« این آب و خاک 
بوده است. این بار هم فدراسیون فوتبال متولی این امر شده است تا فرش ایرانی که 
نماد هنر،نگاه و اندیشه ایرانیست را همراه با تیم ملی راهی یکی از بزرگترین رویدادهای 

ورزشی جهان کند تا طرح و نقش آن بر تاریخ جام جهانی ثبت شود.     

گزارشی از فرش جام جهانی2014 برزیل

قالیچه جام جهانی،
        »سفیر فرهنگی« ایران در برزیل
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تاریخچه رنگرزی در ایران
قدیمی ترین اشیا رنگی به دست آمده در ایران مربوط به 
5 تا 6 سال قبل است و بهترین نمونه های سفالینه های 
در  که  منقوشی  لیوان  ازجمله  گیرد.  دربرمی  را  منقوش 
منطقه شوش کشف شده است. استفاده از »زنگار« برای 
تهیه رنگ »فیروزه ای«، ترکیب سنگ چخماق و سرب 
برای تهیه رنگ زرد و ایجاد رنگ های  تازه چون »قرمز 
ایرانی«و »آبی ایرانی« و همچنین استفاده از رنگ هایی  

چون »نیل«که امروز نیز کاربرد دارند.
شناسي  باستان  جدید  دستاوردهاي  پرتو  در  خوشبختانه 
آثار   مکتوب؛ معلوم شده است که پیش  با بررسي  نیز  و 
از اسالم جامعه ایران داراي سنت پیشرفته بافت قالي و   
اي  دیرینه  سابقه  ایران  در  رنگرزي  است.  بوده   نساجي 
دارد. پیش از اسالم، بخصوص شواهدي   همچون اشارة 
شاهان  بافي  قالي  کارگاه  به  یوناني،  مورخ  "گزنفون" 
از  قبل  سال   400 به  مربوط  شهر " سارد"  در  هخامنشي 
روي   رنگ،  ارغواني  قالي  درباره  هایي  نوشته  و  میالد 
تا  که  ایران،  گره  داراي  اثر  ترین  کهن  و  کوروش   قبر 
بحال نخستین نمونه قالي ایران   محسوب شده و توسط 
نام  به  اي  ناحیه  در  مغولستان  در  "رودنکو"  پروفسور 
"پازیریک" کشف   شده است، وجود هنر قالي بافي و به 
ایران   باستان  تاریخ  آغاز  از  را  رنگرزي  صنعت  آن  تبع 
قطعي  منطقه  در  یافته  تکامل  و  ارزنده  هنري  بصورت 
تعداد زیادي  مي سازد. در حاشیه فرش   پازیریک، نقش 
اسب به چشم مي خورد و در بافت آن از رنگهاي سبز، 

عمر قدیمي ترین   آثار یافت شده رنگي مربوط به حدود 
هزاره   سوم  در  رسد.  می  پیش  سال  هزار  الي200   150
حسن(  بني  )در  هوتب"  مقبره"خنوم  در  میالد  از  پیش 
از سلسله دوازدهم خاندان مصر،  سفال ها و نقاشي هاي 
مربوط  احتمااًل  که  را  زنان  از  ردیفي  مانده،  باقي  رنگي 
لباس  افراد  این  اند نشان مي دهد.  از   قبایل  به گروهي 
و   احتمااًل  رنگین  و  مشخص  کاماًل  هاي  راه  با  هایي 
پشمي پوشیده اند. از پاپیروس هاي باقي مانده از دوران
طالیي  دوران  که  و   هیجدهم  نوزدهم  هاي  سلسله 
کارگاه  چندین  بقایاي  است  مصر  در  فراعنه  حکومت 
رنگرزي و پاتیل   هاي مخصوص رنگ یافت شده است، و 
دستور رنگرزي با گیاهاني نظیر "زعفران، زردچوبه، رنگ  
"روناس"  و  دانه"  "قرمز  هاي  رنگ  همچنین   َوسمه"و 
براي  بنام "  الکانت"،  گیاهي  ریشه  و  سرخ"  "بقم  و 
"سولفات  نظیر  ترکیباتي  از  است.  شده  داده  قرمز  رنگ 
و  دندانه،  عنوان  به  آهن"  "رنگ  سفید  " و  "زاج  آهن"، 
شده   است . یاد  کمکي  اسید  بعنوان  آبغوره  و  سرکه 
از  پیش  سوم  هزاره  به  مربوط  ریسندگي  چرخ   اولین 
میالد را که در غرب ایران کشف   شده و مربوط به دوره 
تمدن ایالمي هاست 1600 سال پیش از میالد در جزیره 
"کرت" کشف شد و تمدن دریایي فنیقیه از   تجارت این 
رنگ که از غده اي در کنار مجراي تنفسي حلزون دریایي 
بدست مي آمد، سود   فراواني بدست مي آورد. این رنگ 
در ایران و یونان قدیم کاربرد داشت و شنل هاي   ارغواني 

سرداران هخامنشي شهرت جهاني داشت .

با بررسي نقوش و  استفاده شده است.  آبي،   قرمز و زرد 
بافت آن معلوم مي شود که   دست کم  همچنین طریقه 
سنت هزار ساله اي الزم است تا چنین فنون پیچیده اي 

شکل گیرد . 
برخوردار خاصي  احترام  از  رنگرزان  دوره   ساساني  در 
بوده اند. کشف نمونه هایي از پارچه هاي   دوره ساساني 
و  طراحي  هنر  و  ظرافت  و  ذوق  از  شاهکارهایي  که 
رنگرزي بحساب مي آید ناشي   از وجود صنایع پیشرفته 
رنگرزي و نساجي و بي تردید بافت فرش است که اعتبار 
آن را به   اوج مي رساند. از نمونه هاي فرش ساساني که 
متأسفانه با حمله اعراب از میان رفته است   ولي ذکر آن 
تاریخ  جمله  از  اسالمي  اولیه  قرون  کتب  از  بسیاري  در 
طبري آمده است. فرش   بهارستان یا بهارخسرو مي باشد 
تزئینات   و  جواهرات  و  سنگها  از  استفاده  بر  عالوه  که 
که  زیبایي  هاي  رنگ  از  استفاده  نظیر،  بي  و  بها   گران 
مقابل  در  حیرت   انگیزي  نحو  به  را  سال  فصول  تمام 
آن مي گوید:  درباره  است؛ طبري  داده  قرار  بیننده  نگاه 
"بساطي بافتند   از دیبا، شصت ارش اندر شصت ارش به 
زمستان باز کردندي بدان وقت که هیچ جا گل شکفته  
را  بساط  آن  و  نبودي  سبزي  اندر  جهان  به  و   نبودي 
گرداگرد کنارش همه به "زمرد" و " زبرجد" سبز بافته ..." 
بیزانسي  با شیوه  ها  بکارگیري رنگ  در  شیوه ساسانیان 
تفاوت   داشته و تنها رنگ هاي بکار رفته یکي است ولي 
معتدل   تر  و  کمتر  درخشش  داراي  ساساني  هاي  رنگ 
است و هنرمندانه تر تقسیم شده و با در نظر گرفتن نقش 

انتخاب شده اند .
کارگاه  وجود  به  سلجوقیان  سپس  و  بویه  آل   در   دوران 
در   بسیاري  تولیدي  و  بصورت صنفي  رنگرزي که  هاي 
اشاره شده  یزد، کاشان و اصفهان  نظیر  ایران  شهرهاي 
است. در این کارگاه ها   عالوه بر بافندگان، رنگرزان نیز 
بطور دائم حضور داشتند و تجربه و مهارت و ذوق خود   را 
در این رنگرزخانه ها بکار مي گرفتند. شهرت ایرانیان در 
رنگسازي و دریافت ارزش   رنگ ها بخصوص در زمینه 
هاي مربوط به کتاب سازي و مینیاتور نیز به مرزي رسیده 
بود که   با گسترش مکتب هنري برجسته اي نظیر مکتب 

هرات، ایرانیان بعنوان استادان رنگ شناخته   مي شدند .

و  فنون  تمامي  ایران  در  سالجقه  حکومت  شروع   با 
ترک  عشایر  بخاطر  بافي   نیز  قالي  و  نساجي  بخصوص 

بررسی تاریخچه  رنگرزی در ایران و جهان

رنگرزی ؛
حرفه ای به بلنـدای تاریخ ...
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کرد.  پیدا  فراوان  اهمیت  اسالمي  ممالک  سراسر  در 
موزه  در  که  سلجوقي  دوره  هاي  از   بافته  نمونه  یک 
)به   توریقي  اشکال  داراي  است  موجود  "متروپلیتن" 
 معني برگ دادن درخت( به رنگ پرتغالي و قهوه اي، و 

قطعه اي دیگر به رنگ سبز و سفید   است .
 رنگ هاي فرش با استفاده از گیاهان و به کمک مهارت 
بتدریج  که  رسید  اي  و   دامنه  حد  به  رنگرز  استادکاران 
دیگر هنرها و صنایع دستي را در سایه قرار داد. "روناس ، "  

و  انار"  "پوست  گردو"،  "پوست  "اسپرک"،   "نیل"، 
"زعفران" و سایر رنگهاي گیاهي که از   صدها سال پیش 
بشر شناخته بود بدست هنرمندان رنگرز ایراني جلوه اي 
یافت که در هیچ   کجاي دیگر از جهان تقلید شدني نبود .

قالي   بافي  و  نساجي  صنایع  ترقي  اوج  صفویه   دوران 
است، و خوشبختانه آثار زیادي از آن زینت بخش موزه 
هاي دنیاست که شیوه رنگ   آمیزي مالیم و بي نظیر در 

قطعات بدست آمده به چشم مي خورد .
رنگ هاي متعددي که در   بافت قالي ها بکار رفته است 
عبارتند از: قرمز سیر، آبي، سبز، زرد کمرنگ و نارنجي،  
 که این رنگها تقریبا معادل رنگهایي هستند که امروزه در 
رنگرزي سنتي ایران از آنها   استفاده مي شود و نشانه بارز 

قدمت صنعت رنگرزي در ایران است . 
وجود  به  رنگهایي  ته  خود،  کمک   خالقیت  به   رنگرزان 
تفاوت جزیي داشتند. مثاًل در   با یکدیگر  آوردند که  مي 
 ترکیب رنگ ها، بنفش مخلوط با سرخ را براي ساختن 
رنگي مانند شاه توتي که درخشش شگرفي   داشت و یا با 
مخلوط بیشتري از زرد تند آنها را به رنگ سرخ خرمالویي 
دوران  اواخر  در  ایران  رنگرزي  صنعت  آوردند.  درمي 
صفویه، همزمان با رشد رنگرزي مدرن در اروپا عظمت   و 
درخشندگي خود را تا حدي از دست داد. در دوره پهلوي 
به سبب استفاده از رنگ هاي   شیمیایي خارجي و پنبه و 
پشم وارداتي براي تار و پود قالي، اصالت و خودکفایي این 
هنر   و فن کم رنگ شد؛ امروز نیز این حرفه و هنر تغییر 
چهره داده و جای خود را به رنگ های کارخانه ای داده 

است که با خاصیت دنیای امروز تناسب بیشتری دارند.

یکی از مرسوم ترین کفپوش ها در خانه های ایرانی »موکت«ها هستند. در گذشته اغلب رنگ موکت ها آن ها 
را از یکدیگر متمایز می ساخت اما طی چند سال اخیر با تاسیس کارخانه های متعدد و افزایش روابط تجاری با 
کشورهای خارجی  شاهد تنوع در طرح و جنس موکت ها نیز هستیم. به گونه ای که می تواند پاسخگوی انواع 

سالیق و نیازها باشد. حال می توان چند نکته در باب فواید استفاده از آن در محیط های داخلی گفت.

1. موکت ها عالوه بر اینکه عایقی حرارتی محسوب می شوند و تا حد بسیار زیادی گرمای کف را حفظ می کنند 
به عنوان عایق صدا هم موثرند و در ساختمان های چند طبقه یا خانه های دوبلکس صدا را کمتر منتقل می کنند.
۲. یکی دیگر از مزایای موکت کردن کف این است که اگر شما تصمیم بگیرید کف موزاییکی اتاقتان را بازسازی 

کنید یا تغییر بدهید آسان ترین و کم هزینه ترین روش موکت کردن است.
۳. اگر فرزند کوچک دارید بهتر است از موکت هایی نرم با پرز کمتر بخرید چرا که هم غبار کمتری روی آن 
می نشیند و هم نیازی نیست نگران این باشید که کودکتان هنگام بازی از خرده ریزهای پنهان شده در پرزهای 
موکت در دهانش بگذارد و آسیب ببیند. درضمن رنگ های شاد و طرح های شلوغ برای اتاق کوکان مناسب تر 

است چرا که لکه ها کمتر خودشان را نشان می دهند.
4. موکت، از دیرباز، به دلیل راحتی و آسایشی که با خود همراه دارد، از اولین انتخاب های هر خانواده ای بوده 
 است. موکت ها با هر نوع سبک مبلمان و دکوری کاماًل هماهنگ هستند و از لحاظ تجملی نیز در سطح باالیی 

هستند و به اصطالح »های َفِشن« محسوب می شوند.
5. انتخاب موکت طرح دار برای فضاهای بزرگ، کار بسیار هوشمندانه ای است چرا که با این کار، فضا، کوچک تر 

و دوستانه تر به نظر می رسد.
6. برای اتاق های کوچک از موکت های ساده و بدون طرح و با رنگ روشن استفاده کنید تا اتاق بزرگ تر به نظر 

برسد. نکته دیگر اینکه هرچه پرز موکت ها کمتر باشد، فضای اتاق بزرگ تر جلوه می کند.
7. موکت هایی که رنگ تیره دارند، فضاهای بزرگ را به جایی دنج و کوچک تبدیل می کنند. 

8. موکت هایی که در آن رنگ های آفتابی به کار رفته  است حس گرمای مطلوبی را به محیط می دهند و برای 
اتاق هایی که از نور طبیعی آفتاب بی بهره اند، گزینه خوبی به شمار می روند.

9. موکت هایی که رنگ سرد دارند باعث تعدیل فضاهای بسیار روشن می شوند.

چگونه موکت ها می توانند در خانه موثر باشند ؟9 فایده ی استفاده از موکت ها
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  اصناف بازوی انقالب اند ولی                      
اغلب مورد بی مهری قرار می گیرند...

زمان و تاریخ مصاحبه را به خوبی به یاد دارم. اولین روز از ماه 
ناجوانمردانه  بس  هوا  دیدار...  وعده  از  پس  روز  یک  مبارک، 
گرم بود و تاب و توان صحبت کردن را از انسان  میگرفت، در 
چنین روزی مهمان محمد هادی کمالیان؛ رییس اتحادیه فرش 
از فروشگاه هایشان که در خیابان مصطفی  ماشینی  در یکی 
خمینی است رفتیم و درباره مسائل و معضالت این صنعت مهم  

با او به گفت و گو  نشستیم. 

. صنعت فرش ماشینی را با توجه به سند چشم انداز 
چگونه  حوزه  این  کار  اندر  دست  عنوان  به  توسعه 

پیش بینی می کنید؟
به نظر من چشم انداز این صنعت روشن خواهد بود. با توجه به 
میزان برخورداری ما از تکنولوژی و نیروهای متخصص  داخلی 
می توان آینده روشنی را برای این صنعت پیش بینی کرد. تنها 
مشکل پیش روی ما مسئله صادرات است و رفع این مشکل 
منوط به خواست و توجه دولت تدبیر امید است؛ تا باب جدیدی 
در این عرصه بگشایند و به این ترتیب امکان افزایش رونق این 
صنعت را فراهم کنند. چرا که ما به یک بازار خوب و متعادل 
نیاز داریم، بازاری که میزان عرضه و تقاضا در آن متعادل  و 
این صورت  باشد. در غیر  اجناس بی کیفیت  از فساد و  عاری 
تولیدی و کاهش  شاهد متضرر شدن مصرف کننده و اصناف 
تولید خواهیم بود. چنانچه مسئله صادرات حل شود، مسئله تولید 

و توزیع داخلی نیز حل خواهد شد.

. یعنی ما در تولید و تهیه فرش ماشینی به خودکفایی 
رسیدیم و تنها معضل موجود »صادرات«است؟

خودکفایی در کدام معنا... !؟ بخش عمده ای از مواد اولیه مورد 

نیاز  مورد  تجهیزات  و  تکنولوژی  شود،  می  تهیه  خارج  از  نیاز 
داخلی  صورت  به  ها  فرش  بافت  تنها  و  است  وارداتی  نیز  ما 
بیشتر  تولید فرش های صادراتی  در  ما حتی  گیرد.  انجام می 
تبدیل کننده مواد اولیه به فرش هستیم تا تولیدکننده. ما برای 
خودکفایی در تولید فرش ماشینی باید الفبای تولید را بیاموزیم و 
آن را پی بگیریم؛ در ابتدای انقالب و در پی تحریم های خارجی 
دستگاه ها، ماشین آالت بافندگی فرش در اصفهان ساخته شد 
اما متاسفانه نیمه کاره رها شد و شروع به واردات دستگاه های 
شونهر و وندویل کردیم!!! چنانچه آن طرح ها ادامه می یافت، 

در این صنعت مانند موشک سازی به خودکفایی می رسیدیم.

بازار  کجاست؟  ما  فرشی  محصوالت  هدف  بازار   .
داخلی است یا خارجی؟

های  سیاست  و  ها  مشی  خط  به  بسته  ما  مخاطب  تعیین 
تولیدکننده  اهداف  از  یکی  قطعا  اما  دارد.  دولتمردان  اقتصادی 

و توزیع کننده، بازارهای صادراتی است.

. کارشناسان عدم برنامه ریزی و استراتژی را یکی 
از علل ناتوانی  در  مدیریت  صنعت فرش  می دانند؛ 

ارزیابی شخصی شما چیست؟
و  هدف  نقطه  نبود  کنم؛  تایید  را  مسئله  این  باید  متاسفانه 
استراتژی مشخص در بین تولیدکنندگان و توزیع کنندگان  یکی 
این  از معضالت موجود  راه است. یکی  این  نقاط ضعف در  از 
است که کدام یک از این دو گروه باید خط مشی ها و اهداف 
را مشخص کند و من تصور می کنم که علت اصلی را باید در 
سیاست گذاری های دولتی و عدم استراتژی منسجم از سوی 
آن ها جست و جو کرد. تولید و صادرات نیازمند ایجاد یک گروه 
مطالعاتی برای برای شناخت نیاز و سلیقه بازار هدف خارج  و 
انتقال آن به تولیدکننده داخلی است؛ تولید بدون مطالعه ناموفق 
و  دولت  بنابراین  شود.  می  تولیدکننده  شکست  باعث  و  است 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان به عنوان ارکان مکمل هم باید 
زمینه اتحاد، تعیین استراتژی منسجم را فراهم کنند تا موفقیت 
هایی که در زمینه فرش دستباف نصیب ما شده است؛ در زمینه 

فرش ماشینی نیز حاصل گردد. 

با  به نظر می رسد انجمن ها و نهادهای تولیدی   .
اتحادیه توزیعی برای تحقق این امر در راستای هم 
عمل نمی کنند. چه اقدام عملی برای رفع این مشکل 

صورت گرفته است؟
همانطور که مطلع هستید اتحادیه ها از جایگاه و وجه قانونی 
قابل  شما  نظر  مورد  نهادهای  سایر  جایگاه  با  که  برخوردارند 
به  ماشینی  فرش  توزیع  اتحادیه  حال  این  با  نیست.  مقایسه 
گذاری  قیمت  چون  امور  برخی  در  هماهنگی  افزایش  منظور 
سوی  از  قانون  خالف  و  سودجویانه  اقدامات  از  پیشگیری  و 
انجمن  به  را  مشارکتی  های  برنامه  اندرکاران  دست  برخی 
تولیدکنندگان پیشنهاد داد. از طرفی دیگر، نهایت تولید، توزیع 
است و تولیدکننده به تنهایی قادر به انجام چنین فعالیتی نیست 

و هماهنگی این دوگروه  برای تحقق اهداف ضروری است.

هنر  و  صنعت  تجلی  ای  گونه  به  ماشینی  فرش   .
نام  به  توجه  با  را  این صنعت  فعلی  است. وضعیت 
اقتصادی- چگونه  و  فرهنگی  امسال -جهاد  گذاری 

ارزیابی میکنید؟
امروز اصالت و هنر ایرانی در طراحی  فرش ها کم رنگ شده 
است. شاید در پی تغییر  سلیقه و ذائقه مصرف کنندگان طرح هایی 
دیگر  که  گیرند  می  قرار  استفاده  مورد  ها  فرش  تولید  برای 
مدرن  های  طرح  از  است  ترکیبی  و  است  ایرانی  اصالت  فاقد 
و کالسیک. همین امر باعث فاصله گرفتن فرش های ماشینی 
مثال  طور  به  است.  ایرانی شده  های  نقش  و  فرش  عنوان  از 
شد  می  عرضه  و  تهیه  ساختار  همان  با  ماهی  ریز  گذشته  در 
توان  نمی  دیگر  که  اند  کرده  ایجاد  آن  در  تغییراتی  امروز  اما 
ها  نقش  و  ها  دستکاری طرح  و  تغییر  است،  ماهی  ریز  گفت 
باعث تکثیر تعداد زیادی طرح و نقش بی اصالت در بازار شده 
است که اغلب ماندگاری چندانی ندارند و همین امر اقتصاد بازار  
فرش ماشینی را تهدید می کند. در حالی که می توان همان طرح 
های اصیل ایرانی را  در رنگ هایی جدید ارائه کرد... کما اینکه 

بررسی صنعت فرش در گفتگو با رییس اتحادیه فرش ماشینی:

اصناف خواسته و درخواست چندانی ندارند. 
عمده خواسته های ما مربوط به ارگان هایی 
است که اغلب اصناف با آن ها در ارتباط اند؛ 
ها،  شهرداری  چون  نهادها  این  چنانچه 
اجتماعی،  تامین  سازمان  کار،  وزارت 
وزارت دارایی  و سازمان تعذیرات اقدام 
به همکاری هر چه تمام تر با اصناف کنند تا 

این مهم محقق می شود.

21



جهان فرش / نشریه اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران     
شماره هفتم - تیر 1393 

تلفن اشتراک: 021-77245780

برخی شرکت ها این کار را می کنند و مورد توجه مصرف کننده 
امروز قرار می گیرد.

. رابطه اتحادیه با دولت را با توجه به تصویب قانون 
صنفی جدید چگونه پیش بینی می کنید؟

در پی تصویب این قانون در مجلس شورای اسالمی و ایجاد 
مجمع اتاق اصناف قدرت و جایگاه اصناف ارتقا یافت و از طرفی 
یافت.  تولیدی و توزیعی کاهش  دیگر، شکاف میان واحدهای 
و  همکاری  افزایش  باعث  عوامل  این  مجموعه  من  عقیده  به 
با  اصناف  رابطه  امروز  به  تا  شود.  می  اتحادیه  و  دولت  رابطه 
دولت مناسب و خوب بوده و همانطور که حضرت امام فرمودند: 
»اصناف بازوی انقالب اند«. همواره یار و یاور انقالب بوده اند 

و اغلب اوقات هم مورد بی مهری قرار گرفته اند.

با  دولت  رابطه  بهبود  راستای  در  شما  انتظارات   .
اتحادیه ها چیست؟

اصناف خواسته و درخواست چندانی ندارند. عمده خواسته های 
ما مربوط به ارگان هایی است که اغلب اصناف با آن ها در ارتباط 
اند؛ چنانچه این نهادها چون شهرداری ها، وزارت کار، سازمان 
به  اقدام  تعذیرات  سازمان  و  دارایی  وزارت  اجتماعی،  تامین 
همکاری هر چه تمام تر با اصناف کنند بسیاری از مشکالت بر طرف 
و  نهادها  این  میان  سازنده  تعامل  یک  صورت  در  خواهد شد. 

اتحادیه ها بار کاری اتحادیه ها کاهش میابد.

در سال گذشته؛ عملکرد اتحادیه با اعضا چگونه   .
می  این عملکرد  به  امتیازی  یا  نمره  بوده است؟چه 

دهید؟
اگر بخواهم به عملکرد خودم در اتحادیه نمره بدهم قطعا نمره  
قبولی نیست. چراکه فکر می کنم می توانستم بهتر از این نیز 
عمل کنم اما این عملکرد بهتر نیز نیازمند انگیزه سازی از طرف 
اعضاست که متاسفانه بسیار ضعیف و ناچیز است. عملکرد ما 
آن  اعضای  بیشتر  و مشارکت هرچه  یاری  نیازمند  اتحادیه  در 
است. انتقاد همراه با راهکار و مراجعه به سایت و سایر راه های 
ارتباطی برای به روز کردن اطالعات مورد نیاز خود و افزایش 

همکاری اتحادیه و اعضا باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. 

.  مطلبی برای جمع بندی این مصاحبه در نظر دارید؟
در پایان باید خواسته های خودم را از  دوگروه فعال و مرتبط 
با اتحادیه مطرح کنم: یک؛ اتحادیه و همکاران من که در پی 
افزایش تعامل با اعضا هستند. از این رو از تمامی اعضا تقاضا 
دارم  پیشنهادات خودشان را برای بهبود عملکرد  اتحادیه با ما 
در میان بگذارند. بعالوه  به انتقاد بسنده نکنند و راهکار و یا ایده 

های خود برای بهبود شرایط را در اختیار ما قرار دهند. 
می  درخواست  فرش  جهان  نشریه  کاران  اندر  دست  از  دوم؛ 
کنم بعد آموزشی نشریه را پر رنگ تر سازند. چراکه محدودیت 
آموزشی  های  برگزاری کالس  امکان  اتحادیه  مکانی  و  مالی 
برای ارتقای دانش مورد نیاز برای فروشندگان فرش و موکت 
را فراهم نمی کند و اتحادیه در نظر دارد از این طریق این مهم 

را تحقق بخشد.   

مدیر کل هماهنگی امور استان های سازمان تعزیرات حکومتی گفت: براساس گزارش بازرسان ، میزان تخلفات کسبه در ماه 
مبارک رمضان کمتر از ماه های دیگر است.

فریبرز جوانشیری افزود: به طور معمول در ماه رمضان کسبه بهتر از قبل حال مردم را رعایت می کنند و میزان تخلفات در 
این ماه کمتر گزارش می شود. 

مدیر کل هماهنگی امور استانی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه اولویت کار این سازمان در طرح ضیافت، رویکرد 
آمارارقام ، اطالعات و تعداد پرونده ها نیست، اظهار کرد: اولویت اول ما حضور گشت های سیار در مراکز توزیع کاال به ویژه 

کاالهای اساسی مورد نیاز مردم است تا آرامش در بازار حکمفرما شود که البته این گونه است . 
وی اولویت دوم را وفور اقالم و کاالها در بازار دانست و درمورد گشت های تعزیرات حکومتی در ایام ماه رمضان گفت: میان 

این گشت ها با سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین اصناف هماهنگی های الزم وجود دارد.
مدیر کل هماهنگی امور استان های سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: گشت های سیار در ایام تعطیل و غیر تعطیل 

فعالیت می کند. 
جوانشیری با بیان این که گشت های ثابت و سیار در ایام رمضان افزایش یافته، گفت: این گشت ها همه روزه در ماه مبارک 
رمضان از آغاز تا پایان وقت اداری و حتی ساعات غیراداری در سطح نمایشگاه ها، میادین میوه و تره بار و فروشگاه ها فعالیت 

می کنند و قیمت کاالهای اساسی نیز به صورت روزانه و هفتگی از سطح استان ها کنترل می شود. 
اینکه میزان تخلف بیشتر در کجا و در چه  مدیر کل هماهنگی های امور استان های سازمان تعزیرات حکومتی، درمورد 
مواردی گزارش می شود، گفت: به طور عموم تخلفات در استان های بزرگ مانند تهران و خراسان رضوی بیشتر گزارش 

می شود. 
به گفته جوانشیری گرانفروشی، عدم درج قیمت،عدم صدور فاکتور از جمله تخلفاتی است که بیشتر صورت مشاهده می شود 

و فراوانی تخلفات نیز بیشتر در کاالهای اساسی مانند لبنیات، مرغ گوشت و میوه است . 
وی ادامه داد: با حضور مستمر دستگاه ها و سازمان های نظارتی دربازار و میادین اصلی کاال انتظار داریم که تخلف کاهش 

پیدا کند و گزارش ها حکایت از این موضوع دارد.

 علی فاضلی شامگاه شنبه همزمان با سالروز والدت امام حسن مجتبی )ع( برای امضاء تفاهم نامه با سازمان بهزیستی و 
بازدید از شیرخوارگاه آمنه به این مکان رفته بود، او حضور در اماکن بهزیستی و در جمع مددجویان این سازمان را از تکالیف 

خود دانست.
 وی با اشاره به همکاری های ده ساله  مجمع صنوف تولیدی تهران و استقرار دفتر مشترک همکاری های دو جانبه اصناف 
و بهزیستی به نتایج قابل توجه آن اشاره کرد و افزود:  قطعا اصناف کشور در شروع دوباره همکاریها  سازمان بهزیستی را 
یاری خواهند کرد.  در ادامه افزود: سازمان بهزیستی پوشش حمایتی خود از نوجوانان را پس از رسیدن به سن بلوغ بر می دارد 
و این مهمترین موضوع در دستور کار دفتر مشترک اصناف و بهزیستی است. فراهم کردن فضای کار و ایجاد اشتغال برای 
فرزندانی است که در آستانه جدایی از مجموعه و پیوستن به جامعه هستند و تاکید کرد؛ این دفتر باید امکان اشتغال معلوالن 
و زنان سرپرست خانوار را فراهم آورد.  فاضلی امضاء تفاهم نامه همکاری میان اصناف و سازمان بهزیستی در این شب فرخنده 

را به فال نیک گرفت و بر ایجاد انس و الفت بیشتر میان اصناف کشور و سازمان بهزیستی تاکید کرد.
 همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی ضمن تشکر از اصناف گفت: مشارکت مردم و کمک های مالی آنان، رقم قابل 
توجهی است اما پاسخگوی نیاز سازمان نیست. در ادامه افزود: اصناف می توانند در آموزش و حرفه آموزی به کودکان بی 
سرپرست مشارکت کنند. طی این مراسم نشان هشتمین مددکار افتخاری بهزیستی به علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران 
اعطاء شد. فاضلی پیش از امضای تفاهم نامه زمانی را به بازدید از شیرخوارگاه آمنه گذراند و طی این دیدار هزینه سرپرستی 

دو کودک را عهده دار شد. و از نمایشگاه صنایع دستی معلوالن و مددجویان سازمان بهزیستی نیز بازدید و خرید کرد.
 بر اساس این گزارش تفاهم نامه امضا شده بین اتاق اصناف کشور و سازمان بهزیستی عمدتًا بر دو محور بازسازی و تجهیز 
اماکن سازمان بهزیستی و حرفه آموزی به کودکانی است که از پوشش سازمان بهزیستی خارج و وارد جامعه و محیط کار 

می شوند.

مدیر کل هماهنگی امور استان های تعزیرات حکومتی :

تخلفات کسبه در ماه مبارک رمضان کاهش می یابد!

پوشش  تحت  نوجوانان  اشتغال  ایجاد  برای  کشور  اصناف  فاضلی: 
بهزیستی مشارکت می کنند

امضاي یادداشت تفاهم نامه بین سازمان بهزیستي و اصناف کشور
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از طرح نخستین کارت پستال
تا تالش برای فرش کردن خانه همسایگان 

ها  ایرانی  برای  واردات«   و  یا »صادرات  »تبادل کاال« 
سابقه ای به درازای عمر جاده ی ابریشم دارد. هر چند 
نبوده است ولی سابقه   مانند امروز ملموس و مورد توجه 
ایام،  از همان  نیز  تاریخ حک شده است.»فرش«  آن بر 
در لیست کاالهای صادراتی ایران قرار داشت. اما زمان 
صادرات فرش از ایران، به طور دقیق به دوران قاجاریه 
این زمان  باز می گردد. در  ـ  ناصرالدین شاه  ـ سلطنت 
ارسال  ترکیه  به  تبریز  از  ایرانی  نخستین محموله فرش 
می شود و اهمیت این رویداد تا جایی بود که عکس آن 

طرح نخستین کارت پستال ایرانی شد.
در پی آن شرکت هایی چون )O.C.M(، عطیه بورس و 
زیگلر به نمایندگی از کشورهای انگلیس، آمریکا، سوییس 
و یونان اقدام به سفارش بافت فرش ایرانی دادند و به این 
ایرانی در تاریخ  ترتیب صادرات فرش به عنوان کاالیی 
دوران  در  پابرجاست.  و  زنده  امروز  تا  و  یافت  رسمیت 
حکومت پهلوی با ایجاد »شرکت سهامی فرش ایران«، 
اقداماتی چون منع صدور فرش ها نامرغوب، ثبت نقشه 
دائمی  های  نمایشگاه  و  نمایندگی  تاسیس  فرش،  های 
شدن  مندتر  نظام  برای  آمریکا  و  اروپایی  کشورهای  در 
صادرات این کاال صورت گرفت. اما در سال های منتهی 
کاهش  شاهد  کشور  نفتی  درآمد  افزایش  با  انقالب  به 
میزان صادرات فرش هستیم این روند در سال های بعد 

از انقالب و تا پایان جنگ تحمیلی ادامه می یابد. 
انداز بیست  از سال 1367 همزمان با تدوین سند چشم 
ساله ایران و آغاز اجرای برنامه اول توسعه، فعالیت هایی 
نیز در خصوص توسعه صادرات فرش صورت گرفت که 
تنها برنامه ی نخست محقق و میزان صادرات دارای رشد 

مثبت بوده است.

بررسی ابعاد  صادرات فرش دست بافت
امروز نیز تالش برای بهبود شرایط صادرات اعم از فرش های 
دستباف و ماشینی صورت می گیرد. در حال حاضر عمده 
خریداران فرش های دستباف ایران پاکستان، ترکمنستان،

های  سال  در  اند.  امارات  و  آلمان  افغانستان،  دانمارک، 
اخیر مسائل بین المللی چون تشدید تحریم های آمریکا 
علیه ایران و وقوع بهارعربی صادرات این کاال را تحت 
الشعاع قرار داد ولی صدور این کاالی اصیل را هیچ گاه 

متوقف نساخته است. 
در ادامه باید به موانع افزایش صدور این کاال اشاره کرد.

عدم  را  اصلی  علت  حوزه  این  در  شده  انجام  تحقیقات 
توجه صادرکنندگان به »اصول بازاریابی« بیان کرده است 
فرش  طرح  تهیه  در  مدارانه  قوم  نگرش  از:  عبارتند  که 
عدم  دیگر،  کشورهای  با  فرهنگی  هماهنگی  عدم  و  ها 
تخصص گرایی، فقدان نوآوری در طراحی و رنگ، روش 
های غلط تولید، رقابت، مواد اولیه نامرغوب، عدم انجام 
تحقیقات بازاریابی، عدم وجود راهبرد صادرات فرش، عدم 
وجود مراکز اطالعاتی، مشکالت بسته بندی، مشکالت 

توزیع، عدم استفاده از راهبرد قیمت گذاری و...
برای رفع این موانع راهکارهای بسیاری مطرح شده است 
که  تحقق آن ها پیش از هر چیز نیازمند حمایت دولت 
از تولیدکنندگان و بافندگان است. این حمایت های می 
تواند شامل تامین مواد اولیه مرغوب، آموزش، پژوهش، 
و  ها  جشن  برگزاری  اجتماعی،  تامین  نظام  گسترش 
نمایشگاه ها، پرداخت تسهیالت خرد به تولیدکنندگان و 

تاسیس مجتمع های قالیبافی و... باشد.
 

بررسی ابعاد صادرات فرش ماشینی 
صدور فرش از ایران به انواع دستباف آن خالصه نمی شود، 
فرش های ماشینی بافت ایران نیز توانسته به بازارهای 
ایران،کشورهای  گمرک  آمار  طبق  یابد.  راه  خارجی 
عربستان  و  پاکستان  ترکمنستان،  عراق،  افغانستان، 
فرش  خریداران  عمده  ترتیب  به  میانه  آسیای  بازار  و 
های ایرانی اند. عمده تولیدکنندگان فرش های ماشینی 

صادراتی کارخانه های ساکن  در کاشان و اصفهان اند.
فرش  صادرات  معتقدند  حوزه  این  کارشناسان  از  بعضی 
تا امروز آنطور که باید  صحیح و منسجم نبوده است و 
علت آن را اعطای موافقت اصولی از طرف وزارت صنعت 
و معدن به تولیدکنندگان بیان می کنند، این امر منجر به 
افزایش مازاد مصرف داخلی و در نهایت صادرات بدون 
استراتژی و برنامه ریزی و یا به بیانی ساده تر صادرات از 
روی اجبار می شود. از میان کشور های که مقصد فرش 
ماشینی ایران اند؛ بازار افغانستان به دو دلیل؛ قیمت نسبتا 
ایرانی  فرش  به  عمومی  افکار  اعتماد  و  محصول  ارزان 

همواره مشتری و متقاضی این کاال هستند.
باالی  هزینه  از:  عبارتند  ماشینی  فرش  صادرات  موانع 
تولید در اثر افزایش قیمت نفت و انواع و مواد اولیه مورد 
نیاز که  خود  موجب افزایش قیمت نهایی کاال می شود، نرخ 
پایین بهره وری مربوط به ارسال فرش ماشینی با کیفیت 
عدم  و  خارجی  بازارهای  شناسایی  عدم  و  نامرغوب 
برنامه ریزی بر مبنای آن، عدم وجود روحیه تولید محور و 
عدم حمایت صحیح دولت از تولیدکنندگان، تحریم های 
بین المللی و عدم به کارگیری الگوهای بازاریابی صحیح 
و... که مانع از رشد مثبت صادرات، برنامه ریزی منسجم 
و  ایران  ارزی  نهایت کاهش گردش  استراتژیک و در  و 

تسخیر بازارهای منطقه ای شده است. 
برخی از اقتصاددانان و دست اندرکاران اتاق بازرگانی بر 
موانع  کاهش  گرو  در  شرایط  این  بهبود  که  باورند  این 
و  انبساطی  های  سیاست  کاهش  دولت،  سوی  از  تولید 
تشویق مردم برای سرمایه گذاری در این حوزه، رفع تورم، 
تسهیل مقررات حمل و نقل، کاهش سود اوراق قرضه، 
بازاریابی  بازارهای منطقه و به کارگیری الگوی  شناخت 

صحیح است.

بررسی اهمیت صادرات فرش های دستباف و ماشینی ؛
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ساالنه،  استخدام  میزان  و  درآمد  اساس  بر  صنعتي  هر 
استاندارد و معیار خاصي براي تحلیل و ارزیابي دارد. در 
کسب و کارهاي کوچک که اغلب بر پایه میزان سرمایه  
بیشتر تعریف مي شوند،  فعالیت کمتر و سوددهي  اندک، 

منابع مالي و انساني نیز متغیر هستند.
براي  الگوهایي  و  آمار  مالي،  سال  هر  پایان  در 

ارائه  درآمد  میزان  و  تولید  کیفیت  بازبیني 
براي  استانداردها  این  مي شود.  داده 

خصوص  در  که  برنامه هایي 
و  کسب  توسعه  به  کمک 

معیارها  اصالح  و  کار 
سبک هاي  و 

 ، ند یتي ا یر مد
را  بهره وري 

افزایش مي دهند.
کسب و کار هاي 
به  کوچک 
مستقل  طور 
مي کنند.  فعالیت 
شرکت  هر 

موسسه اي  یا 
 500 از  کمتر  با 

حیطه  این  در  پرسنل 
اندازه  این  مي گیرد.  قرار 

تعریف  استاندارد  رایج ترین 
شده است. در این مقاله مهم ترین 

کار  و  کسب  یک  ایجاد  راهکارهاي 
کوچک را بررسي مي کنیم.

منابع انسانی
کارمندان،  جایگاه  انسانی،  منابع  عملکرد  بر  مدیریت 
و  پیشرفت  جهت  در  را  آنان  هدایت  و  مسئولیت ها 
ارتقای برنامه های شرکت تعیین می کند. امروزه مدیران 
میزان  اساس  بر  را  خود  مدت  بلند  طرح های  سازمان ها 
توسعه  در  آنان  انرژی  و  متخصص  کار  نیروی  بازدهی 
اهداف تجاری خویش تنظیم می کنند. از این منظر حضور 
منابع انسانی متبحر و اجرایی کردن طرح ها، اساس اهداف 

مدیران سازمانی را تشکیل می دهد.
و  شایسته  کارمندان  انتخاب  رابطه  همین  در  همچنین 
است  استراتژی   کاری،  زوج های  قالب  در  آن ها  ترکیب 
بهره وری  روند  در  تأثیرگذاری  فوق العاده  بازتاب های  که 

به جای می گذارد.

کارکردهای  بیشتر  که  سنتی  مدیریت  نظام  برخالف 
کارمندان را محدود به ارتباط با مشتریان می کرد و طبق 
رتبه بندی هر 4 سال یک بار جایگاه سازمانی آنان را ارتقا 
می داد، در نظام مدرن امروزي، خالقیت، استعداد، توانایی 

بحران های  با  مواجهه  در  کارمندان  تحلیل  قدرت  و 
تبدیل  ذی نفوذ  کارشناســـانی  به  را  آن ها  غیرمترقبه، 
عضو  یک  جایگاه  در  تنها  نه  بار  این  که  است  کرده 
لحظه  هر  تجربه  با  مشاوری  مقام  در  مسـئولیت پذیر، 
برنامه های آتی سازمان را تحلیل و راهبردهای توسعه را 

به مدیران یادآوری می کنند.
 

منابع مالی 
آگاهی از میزان سرمایه و نحوه استفاده از آن در هر کسب 
و کاری باید از نخستین مراحل برنامه ریزی، تنظیم و طرح 
تجاری مشخص شود. به بیان دیگر موقعیت مالی، طرح 
کسب وکار، حداکثر ظرفیت مالی، نوع محصول، نحوه و 

شرایط اجرایی کردن طرح، موقعیت مکانی و زمانی محل 
کسب و کار، مشاوران و کارشناسان، اطالعات آماری و 
در نهایت برآورد کلی اجرای طرح تجاری براساس همان 

سرمایه اولیه تنظیم خواهند شد. 
امکان توسعه  از منابع مالی مناسب  در واقع برخورداری 
مدیران  براي  را  فنون  و  علوم  آخرین  به  دستیابی  و 

مهیا مي کند. 
و  سرمایه گذاران  از  استفاده  همچنین 
دریافت تسهیالت نیز می تواند تا 
را  کاستی های طرح  حدودی 
بخواهیم  اگر  کند.  جبران 
نیز  اقتصادی  جنبه  از 
مالی  منابع  نقش 
کنیم؛  ارزیابی  را 
به  می توان 
تولید،  افزایش 
صادرات و توسعه 
تولید  چرخ های 

ملی اشاره کرد.
فرآیند  در  چالش 
مـالی  منابع  تأمین 
کاهش  بروز  موجب 
عرضه و تقاضا و ایجاد 
بودجه  برنامه  در  شکاف 
رکود  به  نهایت  در  و  شده 

اقتصادی ختم می شود.
جهانی،  جانبه  همه  و  شتابان  تحول  با 
رقابتي  محیط  در  خود  بقاي  برای  سازمان ها 
ایجاد  و  نوآوری  کنند.  انتخاب  را  نوینی  راه های  باید 
راهکارهای جدید، به مدیران کمک می کند تا در پرورش 
استعدادها و تخصص های کارمندان بیش از پیش متمرکز 
شوند و همواره با به روز کردن معیارهاي خود، راندمان 

توسعه و سبک فعالیت خویش را ارتقا بخشند.
 

استراتژی
مهم ترین  کار،  و  کسب  طرح  یا   Business paln
و  ساختارها  واقع  در  است.  فعالیت  یک  آغاز  بخش 
اولیه  قواعد  داشتن  با  کاری  و  کسب  هر  بنیان های 
میزان  تحصیالت،  مرتبط،  کاری  تجربه  می شود.  شروع 
سرمایه اولیه، شناسایي کارشناسان و مشاوران، ایجاد تیم 
متخصص و در نهایت محصـولی که قصـــد دارید تولید 
کنید؛ مجموعه طرح کسب و کارتان را تشکیل می دهند. 

کوچك!مدیریت کسب و کار های
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مهم ترین راهکارهای آغاز یک طرح کسب و کار کوچک 
به شرح زیرند: 

طبقه  چه  در  و  هستند  افرادی  چه  شما  مشتریان   -
اجتماعی زندگی می کنند؟ 

- چه نوع کسب و کاری را قصد دارید آغاز کنید؟ 
- چه طرحی برای افزایش تولید و توسعه کسب و کارتان 

دارید؟ 
چه  و  هستند  افرادی  چه  حرفه  این  در  شما  رقیبان   -

تدبیری برای مقابله با آنان اندیشیده اید؟ 
 

شناسایی و بازنویسی اهداف 
فهرستی از مهم ترین اهداف و برنامه های خودتان در یک 
دوره زمانی کوتاه و بلندمدت تنظیم کنید. متناسب با نوع 
را  طرح  مقطع  همان  در  سرمایه  میزان  و  کار  و  کسب 
تنظیم و براي مشاوره نزد کارشناس ببرید. قطعًا یک دوره 
سرمایه گذاری کوتاه مدت نتایج مطلوب تر و سریع تری را 

به همراه خواهد داشت. 
یک دوره 6 تا 12 ماهه برای کسب و کار کوچک و دوره 
2 تا 5 سال برای کسب و کار بلندمدت پیشنهاد می شود. 
در واقع در این مرحله نیز باید در آغاز انگیزه ها و اهداف 

خودتان را بشناسید و به پرسش های زیر پاسخ دهید: 
چه  جدید،  محصولی  تولیدکننده  و  مالک  جایگاه  در   -

هدفی را دنبال می کنید؟ 
- تا چه اندازه به موفقیت طرح اطمینان دارید؟
- با چه راهکاري مخاطبان را جذب مي کنید؟

اقتصـــادي  رکود  و  بحران  مدیریت  به  آیا   -
اندیشــیده اید؟ چه راهکاري را ارائه مي دهید؟

- طرح و ایده شما تا چه اندازه قابلیت تجاري سازي دارد؟
 

میزان اطالعات و آمادگي
بدیهي است که شروع یک کسب و کار جدید خطرهاي 
با برنامه ریزي مي توان  البته  زیادي را به همراه دارد که 
احتمال موفقیت را باال برد. بنابراین بهترین نقطه شروع 
آن است که نقاط قوت و ضعف خود را در جایگاه دارنده 

یک کسب و کار بشناسید. 

شخصیت مستقل
در صورت شروع یک کسب و کار کوچک ، خودتان باید 
تصمیم بگیرید که چگونه پروژه ها، برنامه ها و زمان خود 
را مدیریت کنید. در واقع ویژگي اي که اغلب افراد خالق 

و کارآفرین به آن توجه مي کنند. 
 

قدرت ارتباط 
ایجاد رابطه اي دوجانبه و دوستانه موجب تبادل افکار و 
اطالعات خواهد شد. قطعا براي تامین منابع انساني خود 
کار  و  کسب  روند  تا  دارید  نیاز  متخصصي  نیروهاي  به 
از  استفاده  با  کند.  پیدا  هویت  آنان  فعالیت  و  حضور  با 
ارتباطات مناسب مي توانید با آشنایي و ارزیابي راهکارهاي 

مناسب افراد ساعي را برگزینید.
 

تصمیم گیري 
شــرایط  اساس  بر  باید  کوچک  کار  و  کسب  صاحبان 
مختلف به طور مداوم تصمیم هاي مقتضي را اتخاذ نمایند.
چالش ها و هیجان هاي شغلي مستلزم تحمل فشارکاري 
زیادي هستند. در جایگاه مدیر یک کسب و کار کوچک 
اجرا  به  را  آن ها  و  بشناسید  را  مناسب  راهکارهاي  باید 

درآورید. 
 

سازماندهي منابع
تفویض  کارمندان،  کنترل  مناسب،  تصمیم هاي  اتخاذ 
اختیارات و ارزیابي روند کسب و کار در بازارهاي داخلي 
باتجربه  ایده پرداز  و  به یک سرپرست مجرب  خارجي  و 

نیاز دارد. 
به بیان دیگر سازماندهي عبارت است از سامان دادن امور 
کنترل  و  تعیین شده  پیش  از  الگوهاي  توسعه  در جهت 
کیفیت. اداره یک کسـب و کار مســتقل مشکالت خاص 
خودش را به همراه دارد. باید در این عرصه صبور باشید و 
با تامل، مناسب ترین راهکارهاي موفقیت را انتخاب کنید.

 
تخصصي کردن کار

تخصصي شدن عبارت است از اصول و چارچوبي که طبق 
آن هر کارمند براساس رشته تخصصي و مهارت خویش 
شد.  خواهد  سازماني  ماموریت هاي  اجراي  به  موظف 
و طي  تفکیک  کارمند  هر  مسئولیت هاي  بخش  این  در 
افزایش  شد.  خواهد  داده  تحویل  وي  به  خاص  دوره اي 
کارایي، سرعت، توسعه تولید و تعیین اختیارات از محاسن 

این بخش محسوب مي شود.
 

کالم آخر
کارهاي  و  کســب  اجـــرایي کردن  براي  هرآغازي 
مختلف به طرح و برنامه نیاز دارد. ایجاد انگیزه و پیروي 
از راهکارهاي کارشناسان مي تواند مسیر موفقیت و اصول 

اولیه را فراسوي مدیران و کارآفرینان قرار دهد.
مي کنند  تغییر  فناوري  توسعه  با  کار  و  کسب  طرح هاي 
نیاز  به  توجه  با  نیز  انساني  منابع  شوند.  کاربردي تر  تا 
و  متحول  مختلف  علوم  توسعه  و  تجاري  بازارهاي 
تخصصي تر مي شوند. در این فرآیند به روز بودن و آگاهي 
ابزاري جامع در اختیار مدیران قرار  از اطالعات مختلف 
مي دهد تا با تبیین و شناسایي راهکارهاي سازنده راندمان 

تولید و بهره وري را افزایش دهند.

Written By: Kuza Biashara
مترجم: سید رسول میرزایي موسوي

برخورداری از منابع مالی مناسب امکان 
توسعه و دستیابی به آخرین علوم و فنون 

را براي مدیران مهیا مي کند. 
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علوم سیاسی،  روزنامه نگاری،  تاریخ،  منظر  از  تبلیغات 
بین   صورت  به  هم چنین  و  روان شناسی  جامعه شناسی، 
تبلیغات  مطالعه  است.  قرارگرفته  مطالعه  مورد  رشته ای 
از دیدگاه تاریخی بدین معنا است که روش های مبلغان 
به  را  تاریخی و وقایع متعاقب آن ها  را به صورت وقایع 
انجام  کنیم.  بررسی  تبلیغات  احتمالی  تأثیرات  صورت 
فهم  یعنی  روزنامه نگاری  منظر  از  مطالعات  این گونه 
چگونگی »مدیریت خبر« و یا اطالعات دستکاری شده، 
اعمالی که به واسطه آن ها جنبه های مثبت یک نهاد مورد 
انگاشته  نادیده  آن  منفی  جنبه های  و  گرفته  قرار  تأکید 
نشان  است  آن گونه که مطلوب  مذکور  نهاد  تا  می شوند 
داده شود. بررسی تبلیغات در پرتو علوم  سیاسی به معنای 
تحلیل عقیده مبلغان، هم چنین تحلیل چگونگی انتشار و 
تأثیر آن بر افکارعمومی است. رویکرد جامعه شناختی به 
تبلیغات به معنای بررسی جنبش های اجتماعی و تبلیغات 
متقابلی است که در جهت مخالفت با تبلیغات دیگر انجام 
می شوند. در روان شناسی به بررسی تأثیر تبلیغات بر افراد 
پرداخته می شود. برخی از محققان دانشگاهی تبلیغات را 
به عنوان اندیشه و عمل طبیعی و ذاتی فرهنگ توده وار 
می شناسند. مطالعه تبلیغات به عنوان منبع تغذیه عقیده 
یکی از جدید ترین الگوهایی است که در آن بسیاری از 
حوزه  این  در  می گیرند.  قرار  استفاده  مورد  رشته ها  این 
سود  به  جدید  معناهای  ایجاد  چگونگی  بررسی  به 

پرداخته می شود.  رسانه های جمعی  توسط  مسلط  عقیده 
مخاطباِن  آیا  می دهند  نشان  نگارانه  قوم  پژوهش های 
انکار  یا آن ها را  تبلیغات، معناهای عقیدتی را می پذیرند 

می کنند.
در این مقاله به بررسی تبلیغات به عنوان یکی از اشکال 
ارتباطات خواهیم پرداخت. نوع دیگر ارتباط یعنی »اقناع« 
نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. واژه های تبلیغات و 
یکدیگر  جای  به  تبلیغات  به  مربوط  آثار  در  بارها  اقناع 
به کار رفته اند. راهبردهای حوزه اقناع در تبلیغات نیز به 
کار برده می شوند اما هدف این دو متفاوت است. اتخاذ 
رویکرد ارتباطی در مطالعه تبلیغات ما را قادر می سازد که 
متغیر های ارتباطی آن را جدا کنیم، تا رابطه بین پیام و 
بپردازیم،  قصدمندی  بررسی  به  کنیم،  مشخص  را  متن 
واکنش ها و مسئولیت های مخاطبان را بسنجیم و نحوه 
ردیابی  فرایند  عنوان یک  به  را  تبلیغی  ارتباطات  توسعه 

کنیم.
از  باید  کنونی  متن  در  تبلیغات  ارزیابی  که  معتقدیم  ما 
عبارتند  ما  اهداف  باشد.  دور  به  ارزشی  تعریف  هرگونه 
و  تبلیغات  از  خالصه  ارزیابی  یک  کردن  فراهم   )1 از: 
اقناع، 2( بررسی نقش تبلیغات به عنوان یکی از جنبه های 
مطالعات ارتباطی، و 3( بررسی تبلیغات به عنوان بخشی 
از نظام های اجتماعی، مذهبی و سیاسی در گردونه تاریخ 

و در زمان معاصر.

تعریف تبلیغات
تبلیغات، به زبانی کاماًل بی طرفانه، به معنای انتشار و یا 
پیشبرد یک عقیده خاص است. تبلیغات در زبان التین به 
معنای »انتشار دادن« یا »پخش کردن« است. در سال 
1622 میالدی، واتیکان »مجمع مقدس تبلیغ ایمان در 
کلیسای کاتولیک رم« را تأسیس کرد. در آن زمان هدف 
از تبلیغات در کلیسای کاتولیک رم اشاعه ایمان به دنیای 

جدید و مخالفت با پروتستانیسم بود.
به همین دلیل واژه تبلیغات خاصیت خنثی بودن خود را 
از دست داد. در استفاده های بعدی از این واژه بار معنایی 
تحقیرآمیزی بدان اضافه شد. وقتی عنوان تبلیغات روی 
پیامی  گذارده می شود یعنی آن پیام منفی و نادرست است. 
لغت هایی که بالفاصله به عنوان هم معنی های تبلیغات 
نیرنگ،  تحریف،  دروغ،  از:  بودند  عبارت  شدند  شناخته 
شستشوی  روانی،  افزار  جنگ  ذهن،  کنترل  دستکاری، 
واژه  برابر  در  مخالفت  میزان  مثالی  با  اغراق.  و  مغزی 
تبلیغات را نشان می دهیم. زمانی که جان فورد ، کارگردان 
و  آمریکا  دریایی  نیروی  دریابان  عنوان  به  افسانه ای، 
راهبردی  رئیس شاخه عکسبرداری جنگی دفتر خدمات 
در جنگ جهانی دوم به خدمت مشغول بود، ویراستارش، 
رابرت پریش ، از وی پرسید: »آیا فیلم وی با عنوان نبرد 
نیمه راه ، فیلمی تبلیغاتی بود؟« فورد بعد از مکثی طوالنی 
چنین جواب داده بود: »تا زمانی که تحت فرماندهی من 
هستید هیچ گاه حق ندارید بار دیگر این لغت را نزد من 
بود  فیلم گرفته  راه  نیمه  نبرد  از  واقعًا  بیان کنید«. فورد 
قرار  خانواده ای  از  تصاویری  فیلم  از  قسمت هایی  در  اما 
داده شده بود که به صورت تلویحی نشان می داد حمله 
به این خانواده حمله به تمام خانواده های آمریکایی است. 
هدف فورد از طراحی این فیلم اقناع مردم آمریکا برای 
تقویت قاطعیت و ایمان شان در زمان جنگ بود، اما با این 

اشاره: تفاوت تبلیغات با اقناع چیست؟ تشابهات و نقاط اشتراک آنها با هم کدام است؟ از نظر تعریف تبلیغات نوعی 
ارتباط است که در آن، پیام دهنده سعی دارد پاسخی از جانب مخاطب در جهت پیشبرد اهدافی معین به دست آورد. 
اما اقناع جنبه های دو سویه و متقابل دارد و سعی می کند هم نیازهای پیام دهنده و هم پیام گیرنده را برآورده 
سازد. با این وجود، تفاوت تعاریف همه ماجرا نیست و برای درک روشن تر از مرزهای این دو مفهوم مشروح بحث 
را باید در مقاله زیر دنبال کنید. این مقاله از کتاب "تبلیغات و اقناع" نوشته گارث جاوت و ویکتوریا اُدانل انتخاب 
شده است. دکتر حسین افخمی استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی این کتاب را ترجمه و انتشارات همشهری آن را 

منتشر کرده است. 

تفاوت تبلیـغات و اقناع
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به  است  سیاسی  فکری  تلقین  نوعی  وی  فیلم  که  ایده 
نیمه  نبرد  فیلم  ما  تعاریف  شدت مخالفت می کرد. طبق 
راه یک فیلم تبلیغاتی سفید بود؛ زیرا فریب آمیز و یا غلط 
به  فیلم  این  اما  بود،  شده  شناخته  نیز  فیلم  منبع  نبود، 
ادراک بیننده شکل می بخشید و نیت فیلم ساز یعنی بدنام 
کردن دشمن و تشویق میهن پرستی آمریکایی را به پیش 

می برد.
اخبار  مدیریت  یا  و  جانبدارانه  دستکاری  مفاهیمی چون 
امروزه  و  داشته  تبلیغات  به  اشاره  که  هستند  واژه هایی 
فراگیر شده اند. این واژه ها به یک راهبرد هماهنگ برای 
اطالق  اخباری  مطلوب سازی  و  منفی  اطالعات  کاهش 
می شوند که ممکن است برای منافع شخصی مضر باشد. 
سیاسی  اطالعات  دستکاری  به  اشاره  در  اغلب  اسپین 
استفاده می شود. بنابراین، زمانی که منشیان مطبوعاتی و 
یا کارکنان روابط عمومی، اخبار را دستکاری می کنند از 
آن ها به »دکتر اسپین« یا مشاوران دستکاری اطالعات 
تعبیر می شود. عالوه بر این، با توجه به همراهی تبلیغات 
معمواًل  غیرمنصفانه  و  غیراخالقی، مضر  تاکتیک های  با 
آن را به صورت »اقناع سازمان یافته« نیز تعریف می کنند. 
تبلیغ  دید  خواهیم  فصل  این  ادامه  در  که  همان گونه 
بر  مشکوک  سخنانی  به  کجا  هر  اما  دارد  فرق  اقناع  با 
می خوریم از واژه تبلیغ برای توصیف آن استفاده می شود. 
سازمان دهی  جمعی  اقناع  نوعی  تبلیغات،  است  معتقد 
ناموجه  یا  و  ضعیف  استداللی  و  پنهانی  نیتی  با  شده 
سازمان ها  فعالیت  بازنمایی  از  عبارت  »تبلیغات  است: 
جهت  در  را،  افکارعمومی   تا  است  بزرگ  گروه های  و 
این  دست یابی به منافعی خاص، به خود جلب کنند. در 
کار مجموعه ای هماهنگ از استنتاج های بسته بندی شده 
و جذاب در مورد پدیده مورد نظر به کار گرفته می شود تا 
هدف و نیت واقعی این اقناع و هم چنین ضعف استدالل 

منطقی آن پنهان نگه داشته شود.«
زمانی که واژه تبلیغات بر هدف تأکید دارد، در این حالت 
با کنترل همراه بوده و عبارت است از تالشی عامدانه در 
جهت برقراری موازنه ای از قدرت که به نفع تبلیغ کننده 
باشد. تالش عامدانه ارتباط نزدیکی با یک هدف و عقیده 
تبلیغات  هدف  حقیقت  در  دارد.  آشکار  ]رسمی[  نهادی 
به  را  آن  به  مرتبط  هدف  و  عقیده  یک  که  است  این 
مخاطبان منتقل کند. تبلیغ کنندگان ممکن است عبارت 
از  وسیعی  موج  دارد  سعی  که  دولتی  سازمانی  از:  باشند 
احساسات میهن  پرستانه در حمایت از جنگ ایجاد کند، 
گروهی پیکارجو که پیروانش را دعوت به جهاد می کند، 
رهبری نظامی که سعی دارد دشمنانش را با اغراق در مورد 
قدرت ارتش خود بترساند، شرکتی که می خواهد وجهه ای 
معتبر از خود ارائه کند تا در نظر مشتریانش مشروع جلوه 
نماید، یا شرکتی که سعی دارد رقیب خود را بدنام سازد 
تا محصوالتش دیگر رقیبی نداشته باشند. با یک برنامه 
دقیق و از پیش طراحی شده نمادها دستکاری می شوند 
خاصی  هدف  و  منظور  نمادها،  این  وسیله  به  سپس  و 
به مخاطب منتقل می شود. هدف تبلیغات این است که 
نگرش ها یا رفتارهای مخاطب تغییر یابند یا تقویت شوند.

محققان تعاریف متفاوتی برای تبلیغات ارائه کرده اند. ژاک 
الول  )xv :1965( تبلیغات را به عنوان یک فن به تنهایی 
که  روانی(،  دستکاری  نوع  یک  )عمدتًا  می گیرد  نظر  در 
در جوامع صنعتی »نتایج عینی مشخصی« دارد، چه این 
تکنیک ها توسط کمونیست ها یا نازی ها استفاده شوند و 
تبلیغات  وی  غربی.  دموکراتیک  سازمان های  توسط  چه 
توسط  نه چیزی که  پدیده ای جامعه شناختی می داند  را 
افرادی با نیات مشخص تولید و یا ساخته می شود. اِلول 
ادعا می کند که تقریبًا تمام پیام های جهت دار در جامعه، 
ناخودآگاه  جهت گیری ها  این  اگر  حتی  هستند،  تبلیغاتی 
باشند. وی هم چنین بر قدرت و قوه انتشار تبلیغات تأکید 
کرده و معتقد است از آن جایی که تبلیغات دارای تأثیرات 
لحظه ای و آنی است، در نتیجه درک تاریخی فرد را از 
می کند.  سلب  وی  از  را  انتقادی  تعمق  قوه  و  برده  بین 
نیاز  تبلیغات  به  مردم  که  است  معتقد  الول  حال  این  با 
دارند زیرا در جامعه توده وار زندگی می کنند. وی می گوید: 
»تبلیغات ما را قادر می سازد که در حوادث مهمی مانند 
انتخابات، جشن ها و یادبودها شرکت کنیم«. به نظر وی 
نمی سازد  جدا  اخالقی«  »اشکال  از  را  تبلیغات  حقیقت، 
محدود  حقیقت  و  حقیقت  نیمه  حقیقت،  از  تبلیغات  زیرا 
را  تبلیغات  در سال 1948  لئونارد دوب  استفاده می کند. 
چنین تعریف کرد: »تالش برای تأثیرگذاردن بر اشخاص 
و یا کنترل رفتار افراد در مورد اهدافی که غیرعلمی  بوده 
و یا از بار ارزشی قابل تردیدی در جامعه و در زمانی خاص 
برخوردار هستند«. وی در مقاله ای به سال 1989 نوشت: 
است«.  مطلوب  نه  و  ممکن  نه  تبلیغات  قطعی  »تعریف 
دوب به علت پیچیدگی مسائل مربوط به رفتار اجتماعی 
و تفاوت های زمانی و فرهنگی از ارائه تعریف برای واژه 

تبلیغات اجتناب کرد.
هم »الول« و هم »دوب« ایده های بنیادینی برای مطالعه 
تبلیغات ارائه کردند. اما از یک طرف گستردگی تعاریف 
الول و از طرف دیگر مقاومت دوب در مقابل ارائه تعریف، 
برخی مشکالت را پدید  آوردند. زیرا به نظر ما برای تحلیل 
تبلیغات ابتدا باید آن را تعریف کنیم. تعریف، شاخصه های 
تبلیغات را نمایان می کند و به ما برای تشخیص آن یاری 

می رساند.
آنتونی  نام های  به  روان شناس  دو   2001 سال  در 
تبلیغات  مورد  در  کتابی  آرونسون  الیوت  و  پراتکانیس 
فرایندهای  ابزار و  تا در مورد  آوردند  به رشته تحریر در 
روان شناختی تبلیغات به مردم آمریکا اطالعات بدهند و 
تبلیغات را خنثی سازند«.  بدانند چگونه »تأثیر  نیز  مردم 
و  بوده  اقناع  از  نوعی سوء استفاده  تبلیغات  آن ها  نظر  به 
روان شناس  این دو  است.  زیرکانه  فریب  از  بیش  چیزی 
در مجموعه ای از مطالعات موردی که در کتاب شان چاپ 
که  داده اند  توضیح  را  تبلیغات  تاکتیک های  برخی  شده 
ابزار  به  توسل  مهم،  اطالعات  سازی  پنهان  از:  عبارتند 
و  معنی  بدون  ایده های  مجموعۀ  از  استفاده  غیرمستند، 
دیگر راهبرد هایی که از منظر اخالقی مورد سؤال هستند. 
آن ها تبلیغات را چنین تعریف می کنند: »تأثیر گذاردن و 
یا تلقین کردن به توده ها از طریق دستکاری در نمادها 

کالمی  و  ارتباطات  بر  بنابراین  افراد«،  روان شناسی  و 
غیرکالمی و هم چنین بر جذب مخاطب تأکید می کنند.

برخی دیگر از محققان بر کیفیت ارتباطی تبلیغات تأکید 
مورد  در  که  تحقیقی  در   )1995( لئوبوگارت  کرده اند. 
تبلیغ کننده  بر  است،  داده  انجام  آمریکا  اطالعات  آژانس 

به عنوان فرستنده پیام تمرکز می کند:
این  تبلیغات هنری است که استعداد ویژه ای می خواهد. 
بر  تأثیر گذاردن  یا مکانیکی نیست.  هنر کاری علمی  و 
حاالت اشخاص نیازمند تجربه، دانش و غریزه »قضاوت 
مخاطبان  برای  استدالل  بهترین  که  است  این  مورد  در 
را  تبلیغ کننده  نمی تواند  دستورالعملی  هیچ  چیست«. 
نبوغ،  قوی،  ذهنی  »صاحب  باید  وی  کند.  راهنمایی 
مخاطبانش  بداند  تا  باشد  وسیع  دانشی  و  حساسیت، 
می دهند.«  نشان  واکنش  چطور  و  می کنند  فکر  چگونه 
تحقیقی شش  اصلی  نسخه  از  گیومه  داخل  )نوشته های 
انجام  آمریکا  اطالعات  آژانس  مورد  در  که  است  جلدی 
بوگارت  گرفته و در سال 1954 چاپ شده است. کتاب 
خالصه این اثر است. خالصه این تحقیق در سال 1976 
بازبینی قرار  چاپ شد و مقدمه آن در سال 1995 مورد 

گرفت(.
محققان، تبلیغات را در نهاد های خاصی مطالعه کرده اند. 
آلکس َکری )1997( تبلیغات در جهان شرکت ها را چنین 
و  شکل  آن ها  در  که  »ارتباطاتی  است:  کرده  تعریف 
محتوای پیام به نحوی طراحی شده اند که مخاطبان مورد 
نظر را وادار سازند حاالت و عقایدی را بپذیرند که قباًل 
چامسکی،  نوام  انتخاب شده اند«.  حامیان شرکت  توسط 
نوشته،  کری  مقاالت  مجموعه  برای  که  مقدمه ای  در 
چنین می گوید: »کری معتقد است که قرن بیست و یکم 
دارای سه شاخصه است که به لحاظ سیاسی نیز اهمیت 
فراوانی دارند: رشد دموکراسی، رشد قدرت شرکت ها، و 
قدرت شرکت ها  منظور حفظ  به  تبلیغات شرکت ها  رشد 
در مقابل دموکراسی«. کری می نویسد: »تبلیغات کسب 
و کار و روابط عمومی نوعی از فعالیت تبلیغاتی اند که در 
مردم ساالری  ها رایج هستند... می توان گفت که موفقیت 
تبلیغات کسب  و کار در اقناع ما به این که آزاد از تبلیغات 
قرن  در  تبلیغات  دستاوردهای  بارزترین  از  یکی  هستیم 

بیستم است«.
شون جی. پاری ـ گیلز )2002(، که تولیدات تبلیغاتی جنگ 
سرد در زمان ترومن و آیزنهاور رؤسای جمهور آمریکا را 
مطالعه کرده، تبلیغات را چنین تعریف می کند: »پیام هایی 
نهاد  توسط یک  و  راهبردهای خاصی هستند  دارای  که 
را  تا عکس العملی  ارسال می شوند  توده های مردم  برای 
که به نفع منبع ارسال پیام است، تولید نمایند«  به گفته 
وی: ترومن و آیزنهاور اولین رؤسای جمهوری بودند که 
به  زمان صلح  در  نهاد رسمی   به عنوان یک  را  تبلیغات 
کار گرفتند. در »جنگ کلمات« تبلیغات به عنوان یکی 
دولت  خارجی  سیاست  در  عملیات  اصلی  مؤلفه های  از 
عمل می کرد. فهمیدن تأثیر تبلیغات مترادف است با فهم 
ابزاری که از طریق آن ها پیام های آمریکا در جنگ سرد 
تولید می شدند و هم چنین فهم تأثیری که این راهبرد ها 
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صادرات پوشاک بیش از 50 درصد از صادرات 
محصوالت نساجی اندونزی را تشکیل می دهد.

روی بنیان های عقیدتی جنگ سرد گذاشتند.
به نظر برتراند تیثه و تیم ثرتون )2000( تبلیغات بخشی 
از سنت تاریخی دادخواهی و متقاعد کردن بوده است و 

بنابراین:
شکلی از زبان سیاسی است. با این حال، تبلیغات همیشه 
در حول مجموعه ای از حقایق بیان می شود و نمودی از 
یک منطق خاص را بازتاب می دهد. هدف تبلیغ متقاعد 
بنابراین  است؛  کردن  مغلوب  و  ساختن  مجذوب  کردن، 
شکل گیری  باشد...  حقیقی  و  معتبر  متقاعد کننده،  باید 
واژه تبلیغات نشان دهنده روشی است که جامعه سیاسی، 
سیاسی  پیام های  انتقال  نحوه  مورد  در  آن  براساس 
قضاوت می کند. تبلیغات همان گونه که روش های اجتماع 

را تعریف می کند آن ها را گسترش نیز می دهد.
ترنس اچ. کوالتر )1962( بر لزوم سازگاری مخاطبان تأکید 
می کند: »برای این که تبلیغات مؤثر باشد باید دیده شود، 
براساس آن عمل  و  به خاطر سپرده شود، فهمیده شود 
گردد. تبلیغات باید با نیاز های ویژه، موقعیت و مخاطبان 
تأثیرگذاردن بر  انطباق و سازگاری داشته باشد«.  هدف، 
با  سازگاری  مخاطبان،  واکنش های  پیش بینی  حاالت، 
موقعیِت مخاطبان، هم چنین دیده شدن، به خاطر سپرده 
فرایند  از عناصر مهم  براساس آن  شدن، و عمل کردن 

ارتباطی هستند.
پراتکانیس و ترنر )1996( کارکرد تبلیغات را بدین صورت 
به  مخاطب  کشاندن  جهت  در  »تالش  کرده اند:  تعریف 
طرف یک نقطه نظر از پیش تعیین شده، توسط تصاویر 
و شعارهای ساده، که تفکر را از طریق بازی با تعصبات و 
عواطف دور می زنند.« آن ها تبلیغات را از اقناع، براساس 
تفکیک  رفته  کار  به  پیام  طراحی  برای  که  نیتی  نوع 
کردند. طبق گفته آن ها، اقناع براساس »گفت وگو، بحث 
راه  »به  تا  می پذیرد  صورت  گزینه ها«  دقیق  بررسی  و 
شود.  یافته  دست  پیچیده«  مسائل  برای  بهتر   حل های 
و  افکار  هدایت  از  است  عبارت  »تبلیغات  حالی که  در 
دستکاری اندیشه های عامه مردم توسط نخبگان«. کومز 
»نوعی  می کنند:  تعریف  چنین  را  تبلیغ   )1993( نیمو  و 
گفتمان  از  اصلی  »شکلی  و  حتمی«  و  ضروری  ارتباط 
تمام  از  به صورت »استادانه ای  را  تبلیغ  عمومی«. آن ها 
اشکال مدرن سخنان فریب آمیز« تعریف می کنند، یعنی 
الول  از افسون و نیرنگ«. رویکرد آن ها مانند  »استفاده 
است زیرا آن ها نیز می گویند: »حجم و پیچیدگی تبلیغات 
ما  که  چنان  است،  رشد  حال  در  و  وسیع  بسیار  مدرن 
نیز آن را چیزی طبیعی می دانیم و بنابراین تفکیک بین 
اکنون  نیست هم  تبلیغ است و چه چیز  این که چه چیز 
بر  آن ها  اصلی  توجه  اگرچه  است«.  شده  مشکل  بسیار 
تبلیغات سیاسی متمرکز است اما درباره آگهی های تجاری 
و بازاریابی نیز مطالعه کرده اند. در کلیات و جزئیات تمام 
آن ها  از  برخی  می شود،  دیده  تفاوت هایی  تعاریف  این 
دیگر  برخی  در  و  هستند  ارزشی  قضاوت های  شامل 
تبلیغات به مثابه اقناع انگاشته می شود، اما تقریبًا در تمام 
این تعاریف تبلیغات به عنوان نوعی از ارتباطات در نظر 

گرفته شده است.

 fibre2fashion به گزارش دفتر مطالعات آماری و راهبردی انجمن صنایع نساجی ایران و به نقل از نشریه
طبق آمار منتشر شده توسط وزارت صنایع اندونزی پوشاک، بیش از نیمی از صادرات محصوالت نساجی این 

کشور را در سال گذشته به خود اختصاص داده است.
مجموع صادرات نساجی و پوشاک اندونزی در سال 2013 در حدود 12.5 میلیارد دالر بوده است. که از این مقدار 
7میلیارد و 380 میلیون دالر به صادرات پوشاک اختصاص داشته و توانسته 58 درصد از این حجم معامالت را به 
خود اختصاص دهد. این در حالی است که صادرات نخ با 2.42 میلیارد دالر  سهمی معادل 19 درصد و صادرات 
پارچه نیز با 1.8 میلیارد دالر تنها 14.2 درصد از مجموع کل صادرات را در بر داشته اند. صادرات الیاف نیز 
560 میلیون دالر بوده که سهم 4.4 درصدی داشته و 510 میلیون دالر دیگر هم به صادرات سایر محصوالت 

نساجی اختصاص داشته است.
انجمن صنایع نساجی اندونزی )API( صادرات محصوالت نساجی و پوشاک را برای سال جاری در حدود 13 

میلیارد و 300 میلیون دالر هدف گذاری کرده است که میزان 4.4 درصد بیشتر از سال گذشته است. 
این انجمن انتظار دارد روند رشد صادرات پوشاک این کشور به عنوان یکی از اصلی ترین کاالهای صادراتی 

ادامه یافته و به دنبال آن صادرات نخ، پارچه و الیاف نیز با وجود تغییر نکردن تقاضا رشد داشته باشد.
به ارزش 4.1 میلیارد دالر  بزرگترین مقصد برای  با وارداتی  ایاالت متحده آمریکا  از لحاظ مقصد صادرات، 

محصوالت نساجی و پوشاک اندونزی در سال 2013 بوده است.
ژاپن و ترکیه ، مقاصد بعدی صادراتی محصوالت نساجی و پوشاک اندونزی هستندکه به ترتیب با وارداتی به 

ارزش 1.18 میلیارد دالر و 620میلیون دالر در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند.
آلمان، کره جنوبی، چین، امارات متحده عربی، برزیل، انگلستان و مالزی ، ده کشور بعدی برای مقصدهای 

صادراتی محصوالت نساجی و پوشاک اندونزی در طول این سال بوده اند.
در همین حال، آمارها از صادرات پوشاک اندونزی از جمله پوشاک کشباف و ملزومات آن نشان می دهد، صادرات 
این محصوالت در سه ماهه نخست سال جاری 2.34 درصد کاهش یافته و از 864.9 میلیون دالر به 844.7 

میلیون دالر رسیده است.
ترجمه:مهندس حمیده تشکری شاد

fibre2fashion news desk :منبع

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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است:بازرس دولتی نیز به دلیل خاصیت و نگرش دولتی 
نظارت  کارخانه ها  توسط  قیمت ها  افزایش  بر  نمی تواند 
و  بازرسی  متخصص  »تشکل های  باید  بنابراین  کند، 

نظارت« راه اندازی شود. 
مشاور شورای اصناف کشور معتقد است: دستورات رییس 
جمهور برای حل مشکالت اصناف دستخوش یک جریان 
دولتی شد و به تاخیر افتاد. جعفریان گفت: وعده های داده 

شده به اصناف هنوز روی کاغذ باقی مانده است.

دوری اصناف از اقتصاد کشور
رییسه  هیات  عضو  فراهانی  نوده  قاسم  دیگر،  سوی  از 
شورای اصناف کشور و رییس مجمع امور صنفی توزیعی 
اسالمی  انقالب  پیروزی  زمان  از  داشت:  اظهار  خدماتی 

تاکنون اصناف از اقتصاد کشور دور بوده اند.
تاکید  و   44 اصل  کلی  سیاست های  ابالغ  با  افزود:  وی 
بر مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد و واگذاری امور 
اصناف به اصناف هنوز این مسوولیت ها به اصناف واگذار 
عدم  امر  این  تحقق  عدم  اصلی  علت  که  است  نشده 

توانمندی اصناف در پذیرش مسئولیت ها است.
به  بازار  تنظیم  واگذاری  شدن  مطرح  به  اشاره  با  وی 
گفت:  دولت  سوی  از  طرح  این  تحقق  عدم  و  اصناف 
واگذار  اصناف  به  بازار  تنظیم  باید  پیش بینی ها  براساس 
جهت  را  الزم  توانمندی  اصناف  که  آنجا  از  اما  می شد 
پذیرش تنظیم بازار و سایر مسئولیت های کالن نداشتند، 

هنوز تنظیم بازار به اصناف واگذار نشده است.

در  اصناف  معضالت  برای حل  جمهور  رییس  دستورات 
یک جریان دولتی دستخوش تحوالتی شد و اجرای آن 

به تاخیر افتاد. 
شورای  رییسه  هیات  عضو  شکریه،  محمد  الدین  جالل 
شورای  تشکیل  از  بعد  اینکه  به  اشاره  با  کشور،  اصناف 
است،اظهار  بوده  پیشرفت  به  رو  صنوف  حرکت  اصناف 
اقتصاد  در  اصناف  اهمیت  دلیل  به  دولت ها  داشت: 
همواره توجه ویژه ای به این بخش داشتند به طوری که 
نهاد  بزرگ ترین  عنوان  به  را  اصناف  نظام صنفی  قانون 

کارفرمایی بخش خصوصی برشمرده اند. 
در  اصناف  معضالت  برای حل  جمهور  رییس  دستورات 
یک جریان دولتی دستخوش تحوالتی شد و اجرای آن 

به تاخیر افتاد. 
شورای  رییسه  هیات  عضو  شکریه،  محمد  الدین  جالل 
شورای  تشکیل  از  بعد  اینکه  به  اشاره  با  کشور،  اصناف 
به پیشرفت بوده است، اظهار  اصناف حرکت صنوف رو 
اقتصاد  در  اصناف  اهمیت  دلیل  به  دولت ها  داشت: 
همواره توجه ویژه ای به این بخش داشتند به طوری که 
نهاد  بزرگ ترین  عنوان  به  را  اصناف  نظام صنفی  قانون 

کارفرمایی بخش خصوصی برشمرده اند.
وی با اشاره به گذشت یک سال از دیدار رییس جمهور 

با خانواده اصناف تصریح کرد: در بخش بیمه اصناف و 
مالیات بستر سازی های خوبی با همکاری دولت صورت 

گرفت.
شکریه با اشاره به اینکه قانون نظام صنفی در دولت های 
قبلی تدوین شد، خاطر نشان کرد: اما این قانون در دولت 

نهم به مرحله اجرایی رسید. 
به  اشاره  با  کشور  اصناف  شورای  رییسه  هیات  عضو 
روزهای  در  اصناف  شورای  نمایندگان  انتخابات  اهمیت 
شورای  اداره  در  انتخابات  این  نقش  کرد:  تصریح  اخیر 
اصناف مهم است و چنانچه تخلفی در انتخابات صورت 
بررسی  را  آن  باید  نظارت  عالی  کمیسیون  است،  گرفته 
اصناف کشور  کند. محمد رضا جعفریان، مشاور شورای 
نیز با اشاره به اینکه معضالت اصناف متعدد است، اظهار 
اصناف  گیر  دامن  دیگری  متعدد  مسائل  روزانه  داشت: 
می شود که این امر به دلیل عدم سیاست گذاری مشخص 
تغییر  به  اشاره  با  وی  است.  بخش  این  برای  شفاف  و 
این  تصمیمات  کرد:  نشان  خاطر  اصناف  کاری  ساعات 
چنینی بدون مذاکره با اصناف موجب نابسامانی اقتصادی 
این قشر از جامعه می شود. مشاور شورای اصناف کشور 
مالیات و عوارض را از دیگر مشکالت اصناف برشمرد و 
با  را  مرتبط همکاری الزم  نهادهای  از  گفت: هیچ یک 

اصناف انجام نمی دهند. 
وی با اشاره به واگذاری بازرسی و نظارت به اصناف اظهار 
داشت: اتحادیه ها نمی توانند بازرسان خوبی باشند؛ چرا که 
این بازرسان باید آموزش های الزم را ببینند و اختیارات 
مناسبی داشته باشند. مشاور شورای اصناف کشور معتقد 

وعده به اصناف ، 
روی کاغذ مانده است !

همه ی ماه ها                 است
باز هم زمان رسیدنش را پایان ماه شعبان نوید داد ... باز هم طنین  ربّنا  و اذان  به هنگام غروب 
مهمان خانه هایی  شد که صاحبانش مهمان رحمت  و کرامت صاحب این ماه اند. »رمضان« 
ماه دلسپردگی به بندگان رنج دیده و گشایش درهای رحمت پروردگار بر همه بندگان خویش 

است. 
شاید این روزها و این ماه تنها فرصت برای جست و جوی کسانی  باشد که دلشان از زمانه 
رنجیده خاطر است. شاید بهترین انتخاب همراهی و همگامی با مظلومان باشد .... کسانی که 
اند و کسانی دیگر که دست ستبر ظالمان  نفس را در سینه هایشان  از طعام محروم  گاهی 
محبوس کرده. در زمانه ما اینان بی شمارند اما رمضان کوتاه است و فرصت برای شادی دلها و 
گرفتن دست هایشان اندک.  این زمان اندک می تواند آغاز فصلی تازه در زندگی ما باشد، می 
تواند تمرینی برای مسیری باشد که با حلول ماه های دیگر به پایان نمی رسد  بلکه دلیلی می 

شود بر اهمیت راه و انگیزه  برای ادامه آن .... 
اکنون باید قدم در راه بگذاریم  و در یکی از سحرهای خاموش و آرام شهرمان علی وار  دست هایمان را  هرچند خالی و لرزان به سوی دیگران دراز کنیم و پیمان دوستی 
ببندیم برای تمام یازده ماه هایی که اغلب بی اعتنا و در انفعال می گذرد، تا بدانیم رمضان تنها یک ماه نیست؛ رمضان می تواند دوازده ماه باشد. شهد عسل برای  افطار  و 
ماحصل این ماه می تواند قوت قالب تمام ماه های سال باشد. امروز باید لبیک این ماه را پاسخگو باشیم تا در ادامه راه با توانی چند برابر  پیش برویم و گشاینده راه برای 
بندگانی باشیم که همچنان از معجزه این ماه  بی خبر اند. ای کاش رمضان با ما چنان کند که ما نیز بتوانیم  جهانی درخور رمضان و انسانیت خودمان بسازیم تا در همه ماه 

روزه دار رمضان اش باشیم.
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فلسطین قلب تپنده ی سرزمین من است

شیون  پیاپی،صدای  انفجارهای  شنیدن  و  دیدن  از  ایم  خسته 
زنان و مادرانی که در میان آوار خانه های سیمانی پا به جهان 
گذاشته، بازی و کودکی کرده و در میان همان آوار نو عروس 
آوار  بر سر همسران و فرزندانشان  امروز  خانه هایی شدند که 

شده است.
تنها  که  دارد  انسانی  زندگی  بلندای  به  درد عمری  و  رنج  این 
است. اجدادش  زیتون  مزارع  در  خرامیدن  آزادانه  اش  آرزوی 

چیزی که حق اوست...
 اما سال هاست که این حق را از او ربوده اند و هر روز برای 
مطالبه این حق بر بدن پی پناهش زخم زده اند، او را تنبیه کرده اند 
و امروز کوچکترین وظیفه ی ما همگام شدن با او برای مطالبه  

این حق بزرگ است.
این  مردان  و  زنان  از  دفاع  برای  که  مردی  یاد  به  امسال هم 

قدس  روز  را  رمضان  ماه  پایانی  و جمعه  زبان گشود  سرزمین 
بر  کامی خشک  با  اغلب  و  در دست هم  ایرانیان دست  نامید، 
سینه ی لخت و سوزان خیابان بر زمین گام نهادند تا بگویند 

فلسطین تنها نیست. 
ی  شانه  بر  دیگر  های  سال  از  بیش  مسئولیت  این  بار  امروز 
و  بیست  کند.  می  سنگینی  جهان  آزاده ی  و  دیده  رنج  مردم 
و  بیست  مقاومت...  روز  و چند  بیست  بمب...  بارش  روز   چند 
چند روز خون ریزی، شیون و آه. امسال وظیمه مان بود فریاد 
برآوریم که هرچند مرزهای جغرافیایی ما را از هم جدا کرده اما 
داشته  نگه  زنده  برادری  نور  و  آزادی  به  را عشق  هایمان  دل 
ماست.خانه  برادران  سرزمین  اینجا  زدیم  می  فریاد  باید  است. 
ی خواهران ماست... پناهگاه فرزندان ماست. در روز قدس دنیا 
شاهد حضور زنان و مردانی بود که مشت هایشان را تنها برای 

زخم  ای  خاورمیانه  مظلومت  فریاد  برای   بودند  کرده  باز  خدا 
خورده؛ برای هم صدا کردن کسانی که زخم کهنه اما زنده ی 

خاورمیانه را ندیده اند.
اینجا خاورمیانه است

سرزمین  صلح های موقت
بین جنگ های پیاپی 

نجات  برای  بود  فلسطین  یک صدا  ایران  قدس  روز  در  آری؛ 
کودک  لب  بر  خاموش  لبخندی  بازگرداندن  برای  خاورمیانه، 
فلسطینی، برای بازگرداندن نشاط به مزارع سبز و معطر زیتون؛ 
برای استرداد آسمان خالی از بمب های خوشه ای به خاورمیانه 
ی  خسته  مردم  زندگی  به  پروین  خوشه  بازگرداندن  برای  ؛ 

خاورمیانه؛ برای همیشگی ساختن صلح های موقت. 
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حادثه  از  پر  خرداد  به  »ما  گویند  می  که  نیست  عجیب 
حوادث  و  خاطرت  از  پر  ماه  این  تقویم  داریم«؛  عادت 
تلخ و شیرین است. یکی از این حوادث تلخ و فراموش 
نشدنی »ارتحال حضرت امام خمینی« است که با گذشت 
تقویم  خرداد  چهاردهم  همچنان  تاریخ  آن  از  سال   25
مراسم  نیز  امسال  است.  بزرگوار  عزیز  آن  سیاهپوش  ما 
سالگرد ارتحال امام خمینی با همان شور و حال سابق در 
محل مرقد ایشان برگزار شد. این شور و حال تنها به حرم 
و محوطه اطراف آن خالصه نمی شد. تمام مسیر منتهی 

به بهشت زهرا مملو از زائران حرم ایشان بود. 
روسای  اجتماعی،  مختلف  های  گروه  مراسم  این  در 
رییس  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  رییس  قوه،  سه 
نظامی،  مقامات  نگهبان،  شورای  دبیر  خبرگان،  مجلس 
خانواده و نزدیکان امام )ره(، تشکل ها، بازاریان، اصناف 
و دیگر گروه های اجتماعی برای تجدید پیمان با رهبر 
انقالب و آرمان های ایشان حضور یافتند. اعضای هیئت 
به  نیز  تهران«  موکت  و  ماشینی  فرش  »اتحادیه  مدیره 

همین منظور در این مراسم حضور یافتند. 
خمینی؛  سیدحسن  السالم  حجت  ابتدا  مراسم  این  در 
با  ایراد سخنرانی  به  امام ضمن خیرمقدم به حضار  نوه  
محوریت اهداف امام مبنی بر محرومیت زدایی و کمک 

به اقشار ضعیف  و ضرورت پیگیری این مهم در عصر 
حاضر  پرداخت و در ادامه بر سه عنصر »اتحاد سه قوه«، 
»تدبیر« و »عقالنیت« برای رفع معضالت اقتصادی  و 
کرد. تاکید  اقتصادی  اهداف  پیشبرد  در  فرهنگ  اهمیت 

سپس رهبر معظم انقالب با حضور در مراسم سخنرانی 
و  مومن  مردم  اختیار  در  را  خود  رهنمودهای  و  نموده 

انقالبی قرار دادند.
دو   امام،  یاد  و  نام  کردن  زنده  ضمن  نیز  ایشان 
مبنای  را  ساالری«  اسالمی«و»مردم  اصل»شریعت 
بینش امام معرفی کردند و تالش برای  تداوم و زنده نگه 
مسلمان  جامعه  شهروندان  وظیفه  را  اصول  این  داشتن 
دانستند. در ادامه نیز بر یگانگی و همدلی میان مردم و 
مسئوالن برای حفظ و تداوم انقالب تاکید کردند. و این 
سالگرد  پنجمین  و  بیست  در  شور  پر  و  رنگ  پر  حضور 
انقالب و رهبر  به  نشانه دلبستگی مردم  را  امام  ارتحال 
که  ایشان  روش  و  راه  ادامه  بر  و  کردند.  بیان  آن  کبیر 

است   اسالمی«  »بیداری  ترویج  و  انقالب  صدور  همان 
منطقه   در  ناامنی  عوامل  و  با جهانخوران  مبارزه  لزوم  و 

تاکید کردند.
در  عزاداری  و  خوانی  نوحه  مراسم  به   باید  ادامه  در 
صحن »سید مصطفی خمینی« و برنامه های مردمی و 
خودجوش که در مسیر بهشت زهرای تهران و حرم مطهر 

امام  انجام می گرفت نیز اشاره کرد.

گزارش بیست و پنجمین مراسم ارتحال امام خمینی )ره(

»لبیك یا روح اهلل« 
  رمز تداوم انقالب است 
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تلفن اشتراک: 021-77245780

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 حقوقی و مطالب مرتبط با آن 
قضایی   رویه  و  چک  به  مربوط  قوانین  مبنای  بر  بالمحل  چک  خصوص  در  گذشته  شماره  مطالب  پیرو 
دادگاهها، دراین شماره نیز با توجه به اینکه امروزه چک جایگاه بسیار مهمی در معامالت دارد، ادامه 

مطالب مربوط به چک، به استحضار اعضای محترم اتحادیه خواهد رسید.

دراین شماره می خوانیم:

دارنده چک کیست و چه حقوقی دارد؟

مطابق ماده 11قانون صدور چک ؛ منظورازدارنده چک دراین ماده قانونی، شخصی  که برای اولین بار چک را به بانک ارائه 
داده است، می باشد.

بنابراین به تعبیری این اشخاص عبارتند از:
1- دارنده چکی که چک بنام وی صادر شده است.

2- دارنده چکی که چک بنام وی منتقل شده است.) به وسیله ظهرنویسی(
3-دارنده چکی که چک به وی انتقال قهری شده است مثل وراث

4-دارنده چک دروجه حامل
با توجه به موارد فوق شخصی که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است دارنده چک محسوب می گردد. برای 
تشخیص اینکه چه کسی برای اولین بار جهت وصول وجه چک به بانک مراجعه می نماید بانکها مکلفند به محض مراجعه 
مهرهای مخصوص  نمایند.بانکها برای این امر معموالٌ  باذکرتاریخ قید  او را پشت چک  دارنده چک، هویت کامل و دقیق 
تهیه نموده اند که دراختیار دارندگان چک قرار می دهند و صحت امضاء و هویت ارائه کننده نیز باید توسط متصدی باجه 

پرداخت چک تائید شود، این تائید آثارمهمی در شکایت دارد.

دارنده چک دارای حقوقی است که به شرح ذیل می باشد:

1( طرح شکایت کیفری: دارنده چک می تواند در محاکم قضایی طرح دعوای کیفری انجام و دادخواست مطالبه وجه چک 
نیز ارائه دهد.

2( طرح دعوای حقوقی: دارنده چک می تواند با ارائه دادخواست مطالبه وجه چک از دادگاههای عمومی حقوقی، خواسته و 
ضرر و زیان آن را مطالبه نماید.

دارنده چک  اهم حقوق  از  فوق  موارد  »اجرائی«  محل  درامالک  اسناد  ثبت  اجرای  طریق  از  اجرائیه:  تقاضای صدور   )3
محسوب می شود. دارنده چک توانایی های دیگری نیز دارد و راه حل های دیگری را نیز در پیش رو دارد که می تواند به 

استفاده از آن به مبلغ مندرج درچک دسترسی پیدا نماید.
4( درخواست صدورقرارتامین خواسته و توقیف اموال صادرکننده چک بالمحل 

5( درخواست خسارت تاخیر تأییدیه و...
6( رسیدگی خارج از نوبت  

7( درخواست محکومیت صادرکننده چک به کلیه خسارات و هزینه های وارده 
8( پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی از وجه الضمان یا ضمانت  نامه در مواردی که ضمانت نامه یا وجه الضمان پرداخت 
و تودیع شده باشد.این مورد نیز از استثنائات کم مورد و درمورد چک مطرح شده است و دارنده را برای دریافت حقوقش 

تواناتر نموده است.
9( مسئولیت مدنی پشت نویسان چک، توان دارنده را دررسیدن به حق باال می برد.

10( اعمال ماده 2 محکومیت های مالی توسط دارنده چک، بعدا ز محکومیت قطعی صادرکننده چک حقوقی.

                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   ادامه دارد...

مشاورحقوقی اتحادیه: خانم کلهری وکیل پایه یک دادگستری
پاسخگویی حضوری: روزهای شنبه ساعت 11 الی 13 در محل اتحادیه                 شماره تماس 09125718121

یه
اد

تح
ی ا

وق
حق

ور 
شا

م



تلفن اشتراک: 021-77245780

قوانین مالیاتی

توسط  الرأس  علی  مالیات بصورت تشخیص  که  مواردی  ماه 1393 در  اردیبهشت  در شماره 
رسیدگی کنندگان انجام می گردد و اینکه در تشخیص علی الرأس چه ارکانی طبق مفاد ماده 
98 قانون باید انجام گیرد موازین مقرر مورد اشاره قرارگرفت و مؤدیان محترم اطالع دارند که 
متاسفانه درحال حاضر به دلیل وجهات مختلف و به ویژه آنکه اسناد و مدارک الزم و قانونی در 
اختیار واحدهای مالیاتی قرارنمی گیرد، اکثر مطالبه های مالیاتی دارای مبانی علی الرأس است 
و همانطوریکه ذکرشد چنانچه کپی ازگزارش رسیدگی توسط مؤدیان به استناد مفاد ماده 237 

قانون و ماده 35 آئین نامه موضوع ماده 219 قانون مالیاتها اخذ گردد در موارد تشخیص علی الرأس ارکان 
هایی که در ماده 98 قانون مالیاتها برای شیوه رسیدگی بصورت علی الرأس پیش بینی شده از ناحیه واحدهای 
مالیاتی رعایت نمی گردد و این مساله می تواند در اعتراض مؤدیان به اوراق تشخیص مالیاتی مد نظر قرارگیرد.

ارکان موردنظر عبارتند از:

- تحقیقات و بررسی های الزم -کسب اطالعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی و غیردولتی-انتخاب 
قرینه و یا قرائن پیش بینی شده درقانون مالیات ها که متناسب با وضعیت و موضوع مؤدی باشد-انتخاب و 
دالیل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آنها با توجیه کافی-اعمال ضریب یا ضرائب مقرر در قرینه یا قرائن 
انتخابی ازجمله 5 رکن اساسی در تشخیص مالیات به شیوه علی الرأس است که معموالً و مطلقاً درگزارشهای 

رسیدگی مشهود نمی باشد.

- ماده 100 قانون مالیاتها: مؤدیان فصل مالیات بردرآمد مشاغل مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت 
شغلی خود رادر یکسال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هرمحل جداگانه طبق نمونه ای که بوسیله سازمان 
امورمالیاتی کشور تهیه خواهد شد، تنظیم و تا آخرتیرماه سال بعد به اداره امورمالیاتی خود تسلیم و مالیات 

متعلق را به نرخ مذکور در ماده 131 این قانون پرداخت نمایند.

تبصره 1-  درمورد کارگاهها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان، ایجاد دفتر یا فروشگاه د ریک یا چند 
محل دیگر را اقتضا نماید مؤدی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت خود را طی یک اظهارنامه به اداره 

امورمالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.

تبصره 2-  صاحبان مشاغلی که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی باشند باید اظهارنامه درآمدی خود را به 
نشانی اداره امورمالیاتی محل سکونت خود تسلیم دارند.

تبصره 3-  در مشارکت های مدنی کلیه شرکاء باید بصورت فردی جداگانه یا بصورت مشترک اظهارنامه خود 
را تسلیم نماید.

زیان  و  سود  حساب  و  ترازنامه  )شامل  الف  بند  مشاغل  صاحبان  برای  مؤدیان  مالیاتی  اظهارنامه   -4 تبصره 
و هزینه متکی  و درآمد  بند ب )شامل حساب  برای صاحبان مشاغل  و  و کل(  به دفاترقانونی روزنامه  متکی 
به دفترمشاغل درآمد و هزینه( و خالصه وضعیت درآمد و هزینه طبق نمونه های تعیین شده توسط سازمان 
امورمالیاتی برای صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتها )که قبال درشماره های قبلی اشاره رفت(

خواهد بود.

                                                                                                                                                   ادامه دارد...

برای اطالع و پاسخ به سواالت مالیاتی شما، مشاور مالیاتی  در روزهای سه شنبه هر هفته از ساعت 10 صبح 
الی 14در محل اتحادیه حضور دارند.
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افقی:
همه  برای  نشریه  در  ما  همکاران  تمامی  پیام   -1
آزاد-   -2 عبادت  و  روزه  ماه  یک  از  پس  عزیزان  شما 
ساختمانی-  مصالح  از   -3 ای  حرفه  غیر  تکبیرگوی- 
بخشش و کرم- خورشید- ثانوی 4- مدعی العموم- مادر 
ترکی«!-  خاک«+»آب  »پشته  جنین-  تغذیه  عضو   -5
ماشینی  فرش  در  مصرف  مورد  نخ  انواع  از   -6 ورم 
دستی  کیف  ماشینی-  فرش  تولید  در  معتبر  برندی   -
پیشانی  چروک  تهران-  در  پادگانی  کمان-  رنگین   -7
8- تکرار یک حرف!- نام کوچک »مکانی« دروازه بان 
تازه پیوسته به تیم فوتبال پرسپولیس - راکب 9- مروارید 
درشت- از طرح های فرش - سبد پنبه است و برندی 
معروف در فرش ماشینی 10- عضو شنوایی- شهر توت- 
زندگی کردن 11-  تلفن-  وراثت- مخترع  انتقال  عامل 
عضو مشترک گیاه و فرش!- اهل مرکز استان مرکزی 
است - افق 12- یازده!- سیاهی میان چشم- شهر خون 
و قیام- برچسب تجاری کاال 13- کمک داور بازنشسته 
جام جهانی 1994  فینال  بازی  در  که  فوتبال کشورمان 
اول  کمک داور  عنوان  به  ایتالیا  و  برزیل  تیم های  بین 
حضور داشت - کارگاه فرش شویی 14- هدفمند شدنی 
این روزها!- استخوانی در پا- پرخور 15- کشور ملقب به 

سلطان جوت دنیا -  فرش حاشیه نشین!

عمودی: 
1- واحد اندازه گیری تراکم فرش ماشینی- نرم افزاری 
از  شیمیایی-  باردار  ذره   -2 فرش  طراحی  در  قدرتمند 
ایرانی  شده  سازی  شبیه  گوسفند  دومین  پرسش-  ادات 
ماشین  در  پود  کننده  محکم  کین!-  و  مهر  سرای   -3
بافندگی - عدد تنفسی!- حاجت و خواسته 4- مرغ می 
قائمه-  زاویه  کارآگاه!- کیسه چرمی 5-  رود!- جستنی 
واحدی   -6 بوکس  مسابقات  عرصه  تردید-  توگوشی- 
معادل شش عدد- مدرک آوردن- دانه معطر 7- خرس 
توان  و  تاب  پیروزی!-  حرف   - ناگوار!  مزه  آسمانی!- 

8- از برندهای فرش ماشینی کاشان پیشرو در صادرات 
فرش  بافندگی  ماشین  اجزای  از   - افغانستان  به  فرش 
ماشینی 9- مشروط و وابسته- میان وعده- جسد و مردار 
10- واحد شمارش احشام- هر ستون قالی را گویند- باور 
قلبی 11- حرفی سوار برخودش!- طرح آکواریومی فرش 
از  فوری 12-  موی  رنگ  اینترنتی-  ماشینی! - صفحه 
خشکبار صادراتی- از روش های چاپ- استان و دریاچه 

 - اداری  امور  خودکارسازی  فرایند   -13 ترکیه  در  ای 
پسرمازنی 14- امپراطوری باستانی - نام همسرحضرت 
ابراهیم)ع(- نام پسرانه ایرانی به معنی دانشمند 15- انبار 
نخ خاب فرش ماشینی - تراش سطح فرش ماشینی به 
منظور ایجاد طرح و برجسته کردن طرح ها - قوم زیرپا 

مانده اروپایی!
طراح جدول: محمد رضا علیزاده 

 

خانم سمانه سادات کلهری

 مشاور حقوقی اتحادیه -وکیل پایه یک 

دادگستری

روزهای شنبه از ساعت 11 تا 1۳ به 

صورت حضوری

 پاسخگو و راهنمای شما در مسائل حقوقی

 تلفن تماس :091۲57181۲1

 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 :091۲۳104۲15
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جهان فرش / نشریه اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران     
شماره هفتم - تیر 1393 

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(



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 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 یك

 فرش خوب
 بگسترانیم

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

کوچه مازندرانی-پالک 1 

تلفن:88820552



تلفن اشتراک: 021-77245780

معرفی اعضای اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران
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جهان فرش / نشریه اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران     
شماره هفتم - تیر 1393 

تلفن اشتراک: 021-77245780
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تلفن اشتراک: 021-77245780
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جهان فرش / نشریه اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران     
شماره هفتم - تیر 1393 

تلفن اشتراک: 021-77245780
52
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جهان فرش / نشریه اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران     
شماره هفتم - تیر 1393 

تلفن اشتراک: 021-77245780
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جهان فرش / نشریه اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران     
شماره هفتم - تیر 1393 

تلفن اشتراک: 021-77245780
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جهان فرش / نشریه اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران     
شماره هفتم - تیر 1393 

تلفن اشتراک: 021-77245780
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جهان فرش / نشریه اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران     
شماره هفتم - تیر 1393 

تلفن اشتراک: 021-77245780
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جهان فرش / نشریه اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران     
شماره هفتم - تیر 1393 

تلفن اشتراک: 021-77245780

نگارش: حمید کارگر
توسعه  و  بسط  برای  که  است  ناپذیر  انکار  واقعیتی  این 
دیگر  به  هم  چشمی  باید  ناگزیر  تجاری  های  فعالیت 
قامت  در  گاه  که  داشت  حوزه  این  کنشگران  و  فعاالن 

همکار رخ می نمایانند و گاه در هیبت رقیب.
فرش دستباف ایران نیز که تا همین چندی پیش شاخص 
می  شمار  به  دیار  این  غیرنفتی  صادراتی  کاالی  ترین 
آمد برای بازیابی روزگار خوش گذشته، نیازمند این نگاه 
جامع و هوشمندانه به اقتضائات دنیای تولید و تجارت و 
کشورهای  دیگر  کنشگری  نوع  به  داشتن  چشم  گوشه 

تولیدکننده و مصرف کننده فرش دستباف است.

مختلف  کشورهای  که  کنونی  خیزان  و  افتان  دنیای  در 
تجاری  عرصه  در  خود  اقتصادی  حضور  تقویت  برای 
مدام در حال بازتعریف نقش ها بوده و شریک یابی های 
به  کردن  بسنده  کنند،  می  تجربه  را  گوناگونی  تجاری 
است  رقیب  بی  ایرانی  فرش  اینکه  بر  مبنی  شعارهایی 
و رهبری بازار فرش دنیا در اختیار کشورمان است، تنها 
از  ماندن  ناگزیر عقب  و  رقباست  بر تالش  بستن  چشم 

کاروان تجارت جهانی را در پی خواهد داشت.
ساده انگارانه خواهد بود اگر گمان کنیم که شعار می تواند 

اندیشانه خواهد بود اگر رقبا و  جایگزین عمل شود و خام 
دیگر کشورهای تولیدکننده و عرضه کننده فرش دستباف 
را در خواب رخوت و رکود تصور کنیم. و چه خوش گفته 
است نظامی گنجوی که: “نشاید دید خصم خویش را خرد”.
هنر- صنعت فرش دستباف ایران این روزها با کاستی ها و 
دشواری های متعددی دست و پنجه نرم می کند که بخشی 
از این مشکالت به درد مشترک کشورهای تولیدکننده این 

محصول بدل شده است.
کاهش  اگر  داخلی،  مشکالت  و  ها  کاستی  برخی  از  فارغ 
بافنده مسیری سخت را فراروی آینده این هنر-  و کمبود 
صنعت در کشورمان قرار داده است، اگر وقوع و بروز رکود و 
بحران اقتصادی در کشورهای اروپایی بخشی از خریداران 
بالقوه فرش دستباف را از گردونه خرید خارج کرده است، اگر 
نا آرامی های کشورهای عربی بخش دیگری از مشتریان 
تکثیر  و  پیدایش  اگر  است،  داده  کاهش  را  دستباف  فرش 
بازار  صنعتی،  و  ماشینی  زیراندازهای  و  ها  کفپوش  انواع 
تغییر  اگر  است،  کرده  تهدید  دستخوش  را  دستباف  فرش 
فرش  کنندگان  مصرف  جدید  نسل  نیازهای  و  سالیق 
دستباف دگرگونی در تولیدات را الزامی کرده است، اگر … 
این سختی ها و مشکالت منحصر به ایران نبوده و دیگر 

کشورهای تولیدکننده فرش دستباف نیز از این منظر دچار 
چالش شده و در معرض آسیب هستند.

حوزه  فعاالن  و  متولیان  آیا  که  است  این  پرسش  حال 
فرش دستباف در ایران در کنار جستن راهکارهای برون 
رفت از این دشواری ها، نیم نگاهی به عملکرد رقبا در این 
زمینه داشته اند؟ سنجش و رصد عملکرد و سیاست های 
کشورهای رقیب تا چه حد در دستور کار سکاندار فرش 
به  مهم  این  که  در صورتی  و  دارد؟  قرار  ایران  دستباف 
انجام رسیده و می رسد، نتایج این بررسی و دستاوردهای 
این  تولیدکنندگان  و  فعاالن  اختیار  در  آن چگونه  عملی 
هنر- صنعت قرار می گیرد؟ آیا متولی این هنر- صنعت 

به وظیفه خطیر خود آگاه است؟
متاسفانه شنیده ها حاکی از آن است که در این شرایط 
مشترک  های  نشست  برگزاری  با  رقیب  کشورهای  که 
وحدت  به  رسیدن  پی  در  چندجانبه  کنسرسیوم  ایجاد  و 
ما  دردهای مشترک هستند،  این  درباره  اندیشی  چاره  و 
همچنان به نگاهی کلیشه ای و شعاری دل خوش داشته 
ایران  دستباف  فرش  برای  بازی  این  در  سهمی  و  ایم 

مطالبه نکرده ایم.

الزام نگاه به رقبا در تجارت جهانی فرش
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تلفن اشتراک: 021-77245780

مدیرکل نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت:
آینده صنعت نساجی با 147 هزار فارغ 

التحصیل روشن است

آینده  مدیرکل نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
صنعت نساجی را نسبت به گذشته، روشن توصیف کرد 
در رشته های  دانشگاهی  التحصیل  فارغ  و وجود 147 

نساجی را از پتانسیل های این بخش دانست.
نعمت اله مردانی  هزینه مصرفی ساالنه در حوزه پوشاک 
و کفش کشور را 14 هزار و 200 میلیارد تومان ذکر کرد.
نساجی  صنعتی  واحد   700 و  هزار  سه  فعالیت  به  وی 
افزود: ماهیانه 100 میلیون دالر  ایران اشاره کرد و  در 
صادرات محصوالت نساجی داریم که رقم ساالنه آن به 

یک میلیارد و 200 میلیون دالر می رسد.
صنعت  در  گرفته  صورت  های  گذاری  سرمایه  مردانی 
نساجی کشور را هفت هزار و 200 میلیارد تومان عنوان 
کرد و گفت: این میزان، پنج درصد سرمایه گذاری های 

کل صنایع کشور را تشکیل می دهد.
نساجی  در  شده  ایجاد  صنعتی  اشتغال  داد:  ادامه  وی 
درصد   12 مجموعا  که  است  نفر  هزار   283 نیز  کشور 

اشتغال صنعت ایران را شامل می شود.

مدیرکل نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نقش 
صنعت نساجی در ایجاد اشتغال، جلوگیری از خروج ارز 
و ارزآوری کشور را تاثیرگذار خواند و گفت: در وضعیت 
تواند  می  نساجی  صنایع  ما،  کشور  خاص  اقتصادی 

مرهمی بر مشکالت اقتصاد باشد.
وی با بیان اینکه ایران در سالهای گذشته، پیشرفت های 
خوبی در حوزه نساجی داشته است، تصریح کرد: فناوری 
های نانو و بایو در نساجی، جایگاه ویژه ای کسب کرده 
اند و در زمینه تولید الیاف مصنوعی، پیشرفت های قابل 

توجهی به دست آورده ایم.
مردانی بر لزوم سوق یافتن پژوهش های دانشگاه های 
تاکید  کشور  صنعت  نیازهای  و  کاربرد  حوزه  سمت  به 

کرد.
----------------

عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی: 
یك دهم مواد اولیه صنایع نساجی در 

بورس عرضه می شود 

گفت:  ایران  نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیات  عضو 
شرکت های پتروشیمی در سه ماهه پایانی سال گذشته 
تنها یک دهم مواد اولیه مورد نیاز واحدهای نساجی را 

در بورس عرضه کردند. 
علیمردان شیبانی در نشست اعضای هیات مدیره انجمن 
های  شرکت  افزود:  خبرنگاران  با  ایران  نساجی  صنایع 
پتروشیمی با عرضه اندک مواد اولیه صنایع نساجی در 
در  را  کاال  کمبود  و  داللی  واسطه گری،  بورس، عمال 

کشور دامن می زنند.
حرکت  این  نکردن  پیگیری  برای  مسووالن  از  وی 
گفت:  و  کرد  انتقاد  بورس  در  پتروشیمی  های  شرکت 
تامین  نساجی  واحدهای  نیاز  مورد  اولیه  مواد  چنانچه 
دیگری  از  پس  یکی  واحدها  این  قطع  طور  به  نشود، 
تعطیل خواهد شد، ضمن اینکه این واحدها هم اکنون 

حداکثر با 15 درصد ظرفیت خود کار می کنند.
نیاز  از  پتروشیمی  های  شرکت  داد:  ادامه  شیبانی 
پلی  اولیه همچون گرانول و  به مواد  واحدهای نساجی 
پروپلین به طور دقیق آگاه هستند اما معلوم نیست به چه 
دلیلی از عرضه بیشتر این مواد اولیه در بورس خودداری 

می کنند.

پتروشیمی  * عرضه قطره چکانی محصوالت 
در بورس کاال

کشور  نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیات  دیگر  عضو 
در این نشست با بیان این که صنعت نساجی در سایر 
به شمار  توسعه صنعتی  به  دنیا دروازه ورود  کشورهای 
می آید، گفت: در حال حاضر نیز صنعت نساجی در رشد 
و توسعه اقتصاد و صنعت همه کشورهای پیشرفته و در 
حال توسعه نقش بسزایی دارد اما در ایران این صنعت 

هنوز در مشکالت تامین مواد اولیه گرفتار است.
از  توجهی  قابل  بخش  اینکه  بیان  با  زاده  شمس  سید 
مواد اولیه مورد نیاز صنایع نساجی از طریق مجتمع های 
پتروشیمی تامین می شود، افزود: متاسفانه این مجتمع 
ها مقید به عرضه محصوالت خود در بازار داخلی نیستند 
و محصوالت خود را بدون هیچ گونه قید و شرطی صادر 
می کنند. به گفته وی شرکت های پتروشیمی با وجود 
فروشی  خام  عدم  بر  مبنی  کشوری  مسووالن  تاکید 
به  مبادرت  داخلی،  صنایع  تامین  قراردادن  اولویت  و 

صادرات محصوالت خود می کنند.

هم  داد:  ادامه  کشور  نساجی  صنایع  انجمن  عضو  این 
گفته  به  و  برد  می  رنج  تورمی  رکود  از  کشور  اکنون 
شرایط  این  از  خروج  برای  راه  بهترین  کارشناسان 
با  اما  ناخالص داخلی است،  تولید  تولید و رشد  افزایش 
این وضعیت آیا منطقی است مواد پتروشیمی که مورد 

نیاز صنعت نساجی و پلیمری کشور است، صادر شود.
گذشته  سال  پایانی  ماهه  سه  از  افزود:  زاده  شمس 
قطره  به صورت  پتروشیمی  عرضه محصوالت  تاکنون 
که  رفته  پیش  آنجا  تا  گونه عرضه  این  و  بوده  چکانی 
برخی واحدهای نساجی متوقف شدند. وی اضافه کرد: 
پلی  و  گرانول  برای  کاال  بورس  در  تقاضا  باالترین 
هزار   30 حدود   1392 سال  پایانی  ماه  سه  در  پروپلین 
تن بود ، اما باالترین میزان عرضه این مواد در مدت یاد 

شده، تنها 11 هزار تن بوده است.
کرد:  تصریح  سپس  کشور  نساجی  صنعت  فعال  این 
بازار  تنظیم  تخصصی  کارگروه  چهارم  بند  براساس 
محصوالت پتروشیمی، مجتمع های پتروشیمی ملزم به 
پلی  تن  هزار   7 تا   500 و  هزار   6 بین  هفتگی  عرضه 
پروپلین مورد نیاز نساجی هستند اما این دستورالعمل که 
در هفدهم مهرماه سال گذشته تصویب شد تاکنون اجرا 
گرانول  عرضه  میزان  که  این  بیان  با  وی  است.  نشده 
نساجی  صنعت  نیاز  درصد   15 حدود  پروپلین  پلی  و 
با صادرات  پتروشیمی  کشور است، گفت: شرکت های 
فروشی هستند  در حال خام  نوعی  به  محصوالت خود 
تناسب  در  مقاومتی  اقتصاد  با سیاستهای  موضوعی که 

نیست.
معدن  صنعت،  وزارتخانه  دو  کرد:  تصریح  زاده  شمس 
پتروشیمی  صنعت  قوی  حامی  که  نفت  و  تجارت  و 
این صنعت  مرز  و  بی حدود  مقابل صادرات  در  هستند 
انجمن  مدیره  هیات  عضو  این  کردند.  اختیار  سکوت 
صنایع نساجی ایران با بیان اینکه مخالف خروج عرضه 
محصوالت پتروشیمی از بورس کاال هستیم، تاکید کرد 
کاال  بورس  در  محصوالت  عرضه  کارهای  و  ساز  باید 

اصالح شود.
----------------

همایش روز ملی اصناف با حضور معاون اول 
رئیس جمهور برگزار شد

تجلیل از برگزیدگان اصناف 

همایش روز ملی اصناف حضور دکتر جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهوری، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، 
کمیسیون  رئیس  عزیزی  محمدرضا  تجارت،  و  معدن 
اقتصادی مجلس  رئیس کمیسیون  فتحی پور  اجتماعی، 

اخبار  اصناف
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اخبار  اصناف

تهران،  استاندار  هاشمی  حسین  سید  اسالمی،  شورای 
اتاق  نمایندگان  و  امورمالیاتی  سازمان  رئیس  عسگری 
اصناف ایران در سالن همایش های کتابخانه ملی برگزار 

شد.  
بخش  چهار  در  اصناف  منتخبین  از  مراسم  این  در 
کمیسیون بازرسی و نظارت، روسای اتاق های اصناف 
اتحادیه  و  فنی  خدمات  و  تولیدی  اتحادیه های  کشور 
های توزیعی و خدمات  با اهداء لوح و تندیس تقدیر شد.
برگزیدگان از بین 4800 سازمان صنفی فعال در سطح 
توزیعی  و  فنی  تولیدی و خدمات  در رسته های  کشور 
و  شهرستان  اصناف  های  اتاق  همچنین  و  خدماتی 
کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی برتر انتخاب شده 

بودند. 

شهرستان  از  نعیمی  احمد  تهران،  از  صادقی  یداهلل 
فردوس در استان خراسان جنوبی و محمد مهدی زارع 
بر  برگزیدگان روسای کمیسون های نظارت  به عنوان 
از  رضایی  علیرضا  همچنین  شدند.  اعالم  شهرستان ها 
شهرستان البرز، محمد جعفری از شهرستان تنگستان و 
حسن صناعتی از شهرستان بوکان به عنوان برگزیدگان 

اتاق های اصناف در شهرستان اعالم شدند.
اسحاق احمدی از صنف آرایشگران مردانه در شهرستان 
استان  از  قنادان  صنف  در  ارغوان  محمد  هرمزگان، 
شهرستان  در  زرگران  صنف  از  طالبی  امیر  و  همدان 
اردیبل نیز به عنوان برگزیدگان اتحادیه های تولیدی و 

خدمات فنی در سطح کشور انتخاب شدند.
در شهرستان  فروشان  اتحادیه مصالح  از  اسدی  محمد 
مانه و سملقان، حسن برارپور از صنف مشاوران امالک 
از صنف  ابراهیمی  در شهرستان چالوس و محمد علی 
فروشندگان اغذیه و لبنیات نیز برگزیدگان اتحادیه های 

صنوف توزیعی و خدماتی در سطح کشور بودند.
----------------

حاج نائبی در مراسم روز ملی اصناف 
تنظیم بازار را به اصناف واگذار کنید

بی اعتمادی میان دولت و اصناف اقتصاد را به 

چالش می کشاند 
ملی  همایش  در  ایران  اصناف  اتاق  در  زنجان  نماینده 
از  قانون نظام صنفی  روز اصناف گفت: اجرای صحیح 
مطالبات برحق اصناف می باشد که مجلس و دولت باید 

برآن اهتمام ورزند. 
رحیم حاج نائبی در مراسم روز ملی اصناف، با بیان اینکه 
توجه به مساله اقتصاد مقاومتی از دغدغه های اصناف 
برای  باید  اقتصادی  میدان  در  کار  فضای  افزود:  است، 
بخش خصوصی مهیا شود و دولت باید حامی مطالبات 
دارند  که  تاریخی  پیشینه  با  اصناف  باشد.  اصناف 
حضورشان در عرصه های مختلف تاریخ از جمله جنبش 
اسالمی،  انقالب  پیروزی  خواهی،  مشروطه  تنباکو، 
تحصن در بازار و 8 سال دفاع مقدس فراموش نمی شود.

داد: اصناف  ادامه  ایران  اتاق اصناف  نماینده زنجان در 
هدفمندی  اجرای  خصوص  به  اخیر  های  سال  طی 
اقدام  دولت  تاکنون  اما  بودند  همگام  دولت  با  یارانه ها 

حمایتی از صنوف نداشته است. 
حاج نائبی تصریح کرد: اصناف با 8 هزار اتحادیه صنفی 
و 400 اتاق اصناف در سراسرکشور به عنوان بزرگترین 
در  باید  دولت  می شوند،  محسوب  کشور  برای  سرمایه 
تصمیات مربوط به حوزه اصناف از نمایندگان آنها برای 

حضور در جلسات دعوت کند. 
وی اشتغالزایی را مهمترین مساله برای دولت دانست و 
افزود: اگر امنیت پایدار و توسعه اقتصادی برای اصناف 
شود  واگذار  صنفی  های  تشکل  به  کار  و  شود  حاصل 
ایجاد  تحول  وکار  کسب  فضای  در  می توانند  اصناف 

کنند. 
برای  نهادها  کاری  موازی  اینکه  بیان  با  نائبی  حاج 
اصناف مشکل ساز شده است، افزود: دولت کار تنظیم 
بازار را به اصناف واگذار کند، موازی کاری در این بخش 

به ضرر اصناف و دولت است.

اقتصادی  عرصه  سربازان  اصناف  اینکه  بیان  با  وی 
الزم  سازوکارهای  تمام  اصناف  کرد:  اظهار  هستند، 
اصناف  به  باید  نیز  دولت  مهیا می کنند،  دولت  برای  را 

اعتماد کند. 

حاج نائبی با بیان اینکه اگر اعتماد الزم بین صنوف و 
دولت حاصل نشود، اقتصاد به چالش کشیده می شود، 
عرصه  در  اصناف  تجربیات  از  استفاده  با  دولت  گفت: 
دست  اقتصادی  پیشبرد  و  توسعه  به  اقتصادی  های 

خواهد یافت.
----------------

فاضلي در افتتاحیه نمایشگاه تلفن همراه: 
تعرفه  سنگین و نادیده گرفتن اتحادیه هاي 
صنفي راه را براي قاچاق موبایل باز کرد 

رئیس اتاق اصناف کشور، تعرفه  سنگین و نادیده گرفتن 
اتحادیه هاي صنفي را عاملي براي قاچاق گوشي موبایل 

عنوان کرد. 
 علي فاضلي گفت: در برخي موارد با سیاست گذاري هاي 

غلط به نوعي پدیده قاچاق را نهادینه کرده ایم. 
وي تعرفه سنگین واردات را یکي دیگر از مسائلي عنوان 
و  زده  در کشور ضربه  موبایل  ورود رسمي  به  که  کرد 
گفت: از طرفي عدم توجه به سیاست هاي اتحادیه هاي 
صنفي و به نوعي عدم توجه به اصناف کشور باعث شده 
تا مجموع عملکرد بازار به سمتي برود که نباید مي رفت، 
در حالي که بیش از 90 درصد ساختار کشور در دست 

اتحادیه هاي صنفي است. 
رئیس اتاق اصناف کشور در پاسخ به اینکه آیا برنامه اي 
دارید، گفت:  طرح هاي  در دست  تعرفه ها  براي کاهش 
تعرفه  تا  شد،  خواهد  ارائه  طبقه بندي   4 در  جامع تري 
مبادا دالل ها سوء  بماند، که  ثابت  آینده  طي سال هاي 
استفاده کنند. از طرف دیگر براي حمایت از تولید داخل، 
تعرفه ها باید افزایش معقول داشته باشد، نه آنکه تولید 

را به قهقراء ببریم. 

پنجمین  مدیر  سمیع زاده  رامین  مراسم  این  ادامه  در 
نمایشگاه موبایل در مورد این نمایشگاه، گفت: 60 برند 
غرفه   60 در  موسیقي  ادوات  و  همراه  تلفن  به  معتبر 
محصوالت خود را ارائه مي کنند، با این مزیت که براي 
حضور در نمایشگاه از فیلتر اتحادیه کشوري عبور کرده 
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روزها  این  اینکه  به  اشاره  با  وي  دارند.   شناسنامه   و 
بازار  تنوع  با  همراه  تلفن  انتخاب  و  خرید  براي  مردم 
معموال سردرگم هستند، تصریح کرد: در این نمایشگاه 
با برگزاري کارگاه هاي آموزشي و ارائه برنامه هاي بروز 
آن  کنار  در  و  مي شود  داده  مشتري  به  انتخاب  امکان 
تخفیفات و شرایط ویژه فروش درنظر گرفته شده است. 
ادوات  و  جانبي  همراه،  لوازم  تلفن  نمایشگاه  پنجمین 
موسیقي از دوشنبه دوم تیرماه تا شنبه 6 تیرماه در بازار 

موبایل ایران برگزار شد.
----------------

رئیس امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت در 
روز ملی اصناف تشریح کرد: 

موانع حرکت در اقتصاد مقاومتی برای ۳ 
میلیون واحد صنفی/ برنامه مدونی برای 

توسعه اصناف نداریم

بیان  با  صنعت  وزارت  بازرگانان  و  اصناف  امور  رئیس 
برای 3 میلیون واحد  اقتصاد مقاومتی  موانع حرکت در 

صنفی، گفت: برنامه مدون برای توسعه اصناف نداریم.
محمد حسن نکویی گفت: مجموعه اصناف و دولت باید 
اصناف  کنند.  توجه  اصناف  توسعه ای  فعالیت های  به 
هم باید زیرمجموعه خود را ارتقا دهند و هم در حوزه 
پیشرفت و توسعه کشور گام های بزرگی بردارند. نکویی 
مهر ادامه داد: 8 هزار تشکل صنفی ظرفیت بسیار بزرگی 
صنفی  رونق  و  کار  و  کسب  فضای  اصالح  که  است 
صنعت  وزارت  بازرگانان  و  اصناف  امور  رئیس  موثرند. 
با بیان اینکه ثبات یکی از عواملی است که می تواند در 
سیاست گذاری حوزه اصناف بسیار تاثیر گذار باشد، گفت: 
برگزاری انتخابات 400 اتاق اصناف در یک ماه گذشته 
برای 4 سال می تواند به ثبات سیاست های اصناف کمک 

کند. 
اقتصاد  سیاست های  شدن  محقق  موانع  به  وی 
برنامه ریزی  راهبرد  نبود  گفت:  و  کرد  اشاره  مقاومتی 
قوانین  نبودن  معطوف  اصناف،  برای  توسعه ای  مدون 
مناسب  سازماندهی  کمبود  یا  نبود  کشور،  مقررات  و 
اصناف  اقتصاد  پیشرفت  و  توسعه  فعالیت های  برای 
در  اهداف  پیشبرد  برای  مشکالت  جمله  از  می توان  را 
علی رغم  نکویی مهر  گفته  به  برشمرد.  مقاومتی  اقتصاد 
مهم  تشکل صنفی  و 700  هزار   8 باالی  ظرفیت های 
کشور عمده فعالیت این تشکل ها به فعالیت های روزمره 
از 3  بیش  تغییر کند، چرا که  باید  است،  معطوف شده 
میلیون واحد صنفی بیش از 6 میلیون شغل و 17 درصد 
تولید ناخالص داخلی در رشته های تولیدی و توزیعی و 

خدماتی مشغول به کارند و با توجه به گستردگی اصناف 
باید بتوان نقش آنها را بازآفرینی کرد، تا اصناف جایگاه 

خودشان را به دست آورند.
----------------

نعمت زاده در مراسم روز ملي اصناف:  
مسیر سنتي اصناف نیازمند نوسازي است

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: اصناف ضمن 
تا  باشند  نیز  نوسازي  فکر  به  باید  کارهاي سنتي  ادامه 

خدمات رساني آنها کیفي تر و رقابتي تر شود.
تجارت،  و  معدن  وزیر صنعت،  زاده،  نعمت  رضا  محمد 
در همایش روز ملي اصناف با اعالم این مطلب گفت: 
در حال حاضر بیش از شش میلیون نفر توسط صاحبان 
صنوف مشغول به فعالیت هستند. اما باید به این نکته 
توجه داشته باشیم که توسعه اصناف صرفًا جنبه کیفي 
مطلوبي  توسعه  زمینه  این  در  کمي  لحاظ  به  و  داشته 

حاصل نشده است.

وي افزود: در سراسر دنیا هر واحد صنفي به 140 تا 150 
خانوار ارائه خدمات مي دهد و این در حالي است که در 
ایران ما براي هر 30 خانواده یک واحد صنفي داریم که 
از این واحد باید هزینه دو تا سه خانوار تأمین شود. نعمت 
زاده ادامه داد: هر چند افزایش تعداد واحدهاي صنفي به 
نهایي  زیان  اما؛  است،  شده  اشتغالزایي  به  منجر  ظاهر 
این کار متوجه مصرف کنندگان مي شود؛ زیرا آنان باید 
با پرداخت هزینه هاي اضافي درآمد مورد نظر صاحبان 

این صنوف را تأمین کنند.
معظم  مقام  بیانات  به  اشاره  با  تجارت  و  صنعت  وزیر 
رهبري در خصوص ضرورت ساماندهي به نظام توزیع 
براي  راهکارهایي  دنبال  به  باید  داشت:  اذعان  کشور 
نیز  افراد صنفي  و  باشیم  کشور  توزیع  نظام  ساماندهي 

مي توانند در تدوین این راهکار به ما کمک کنند.
وي با اشاره به ضرورت تشکیل واحدهاي صنفي زنجیره 
اي و ایجاد برند در صنوف تصریح کرد: صاحبان صنوف 
ارائه  مردم  به  بیشتري  خدمات  توانند  مي  اقدام  این  با 

بدهند.

در  جمله  از  صنوف،  مشکالت  برخي  به  اشاره  با  وي 
خصوص بیمه، تشکیل بانک اصناف و تسهیالت بانکي 
خاطر نشان کرد: اگر قرار است یک طرح براي اصناف 
طول  به  سال   15 تا   10 آن  اجراي  نباید  شود  انجام 
بیانجامد ما باید طرح ها را اگر به مصلحت است، سریعتر 
انجام دهیم. نعمت زاده با گالیه از بیمه نشدن کارگران 
قرار  نفر متذکر شد:  پنج  از  فعال در کارگاه هاي کمتر 
از  بود هزینه بیمه کارگران فعال در کارگاه هاي کمتر 
پنج نفر را دولت تأمین کند نه اینکه این کارگران بیمه 
مجلس  با  تعامل  دنبال  به  حاضر  حال  در  ما  و  نشوند 
بیمه کارگران هستیم.  براي  اجتماعي  تأمین  و سازمان 
وزیر صنعت و تجارت در بخش دیگري از سخنان خود 
افزود:  و  کرد  اشاره  صنفي  نظام  قانون  مشکالت  به 
امیدواریم مشکالت قانون نظام صنفي با حمایت مجلس 
صنفي  نظام  قانون  و  برطرف  اصناف  پیشنهادات  و 
مرتفع  آن  سر  از  بودن  دولتي  سایه  و  شود  تر  مردمي 
گردد البته باید نظات عمومي و دولتي ادامه داشته باشد.

در  صنفي  بسته   1800 وجود  به  اشاره  با  زاده  نعمت 
در  امنیت  و  نظم  ایجاد  عامالن  اصناف  گفت:  کشور 
جامعه هستند، بنابراین از اتاق هاي اصناف تقاضا دارم 
تا وارد عرصه هاي علمي، مطالعاتي و پژوهشي در ابعاد 
اقتصادي و فرهنگي شده و بتوانند خدمات کیفي تري 

ارائه دهند.
با تأکید بر واگذاري تنظیم بازار  وزیر صنعت و تجارت 
جمهور  رئیس  اول  معاون  از  داشت:  اظهار  اصناف  به 
براي  ریاست جمهوري  اجرایي  معاون  با  تا  مي خواهم 
ما  زیرا  کنند؛  مذاکره  اصناف  و  بازار  تنظیم  واگذاري 
معتقدیم دولت باید در بازار نقش پشتیبان و تأمین کننده 
کمبودهاي موجود به واسطه بخش خصوصي را ایفا کند.
وي با اشاره به ضرورت آموزش اصناف گفت: ما آماده 
به  صنوف  صاحبان  از  هایي  گروه  اعزام  با  تا  هستیم 
کشورهاي مختلف زمینه کسب تجربه براي آنان را مهیا 
کرده و همچنین با مراکز آموزشي بین المللي نیز براي 

آموزش اصناف تعامل داشته باشیم.

وي در پایان با اشاره به تقاضاي صاحبان صنوف براي 
متذکر  تولیدي  صنعتي  واحدهاي  خدمات  از  استفاده 
معافیت  مزیت  از  فقط  تولیدي  صنعتي  واحدهاي  شد: 
مالیاتي چهار تا 10 ساله استفاده مي کنند که اگر اصناف 
واحدهاي خود را به محدود خارج از شهر منتقل کرده 
و تجمیع شوند نیز مي توانند از این تسهیالت استفاده 

الزم را ببرند.

اخبار  اصناف
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 ثبت ملی بافت فرش برای عتبات عالیات و 
اماکن مقدس شیعیان

بافت و نذر فرش برای عتبات عالیات و اماکن مقدس 
شیعیان به عنوان میراث فرهنگی ناملموس در فهرست 

آثار ملی کشورمان ثبت می شود.
مسعود سلطانی فر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
فرش های  از  رونمایی  مراسم  در  گردشگری  و  دستی 
بافته شده توسط هنرمندان کاشانی در نمایشگاه فرش 
عشق، که در سازمان میراث فرهنگی برگزار شد، گفت: 
معصومه)س(  حضرت  حرم  رضا)ع(،  امام  حضرت  حرم 
ما  کشور  در  که  ائمه  به  مربوط  مقدس  اماکن  سایر  و 
وجود دارد ساالنه مورد استقبال بسیاری از شیعیان قرار 
می گیرد، سال گذشته حدود 2میلیون و 200 هزار نفر از 
شیعیان برای زیارت این اماکن مقدس به کشور ما سفر 
کردند که یک میلیون و 600 هزار نفر از این گردشگران 
کشورهای  از  نفر  هزار   500 حدود  و  عراق  کشور  از 

عربستان، بحرین و کویت بوده اند.
تعداد  افزایش  داشت:  اظهار  رئیس جمهور  معاون 
گردشگران زیارتی عالوه بر تبادل فرهنگی، بهره برداری 

اقتصادی و اشتغال زایی را به دنبال خواهد داشت.
مقدس  اماکن  برای  فرش  نذر  و  بافت  داد:  ادامه  وی 
شیعیان از گذشته های دور در کشور مرسوم بوده  و با 
به  آن  از  می توان  حرکت  این  بودن  ریشه دار  به  توجه 

عنوان یک اثر میراث ناملموس یاد کرد.
سلطانی فر تصریح کرد: ما در سازمان میراث فرهنگی بنا 
این  ترویج  و  حفظ  قبال  در  که  مسئولیتی  و  وظیفه  بر 
این  ملی  ثبت  پرونده  داریم،  تاریخی  ریشه دار  حرکت 
میراث ناملموس را با عنوان فرش عشق تهیه می کنیم.

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  رئیس 
میراث  ملی  ثبت  از  پس  داشت:  اظهار  گردشگری 
ناملموس فرش عشق که به بافت، خرید و نذر فرش به 
عتبات عالیات و اماکن مقدس شیعیان اختصاص دارد، 

پرونده ثبت جهانی آن تهیه خواهد شد.

وی در پایان افزود: با ثبت ملی و جهانی میراث ناملموس 
فرش عشق فرهنگ و روش  تامین فرش های عتبات 
عنوان  به  و مسلمانان  اماکن مقدس شیعیان  و  عالیات 

یک فرهنگ جاری پایدار خواهد شد.
مسووالن  با  دیدارش  حاشیه  در  نیز  جمهور  رییس 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر 
فرشی که برای عتبات عالیات و اماکن مقدس بافته می 

شود گره زد.
----------------

 
دومین نمایشگاه جهیزیه عروس، فرش 

ماشینی و موکت در قزوین برپا شد

استان  المللی  بین  نمایشگاههای  شرکت  مدیرعامل 
این  گفت:  نمایشگاه  این  برگزاری  حاشیه  در  قزوین 
با  جاری  سال  ماه  اردیبهشت   26 تا   22 از  نمایشگاه 
روز  پنج  مدت  به  کننده  مشارکت   65 از  بیش  حضور 
در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی استان قزوین 
برپا  مترمربع   600 و  هزار  سه  مساحت  به  فضایی  در 

شده است.
تولید  نمایشگاه  این  در  کرد:  اظهار  وحدتی"  "علی 
تهران،  یزد،  قزوین،  اصفهان،  استانهای  از  کنندگانی 
آذربایجان شرقی و غربی، گلستان، خراسان، مازندران، 
و  محصوالت  آخرین  فارس  و  همدان  زنجان،  گیالن، 
دستاوردهای خود را در معرض دید عموم قرار خواهند 

داد.
وی، هدف از برگزاری این نمایشگاه را برقراری ارتباط 
با  مردم  آشنایی  و  کننده  مصرف  و  تولید  بین  مستقیم 
منظور  به  رقابتی  مناسب  فضاهای  تولیدات،  آخرین 
افزایش تنوع انتخاب و دسترسی بهتر به کاالهای مورد 

نیاز اعالم کرد.
استان  المللی  بین  های  نمایشگاه  شرکت  مدیرعامل 
قزوین افرود: واحدهای تولید و عرضه کننده لوازم لوکس 
منزل، تابلو فرش، فرش ماشینی، تجهیزات آشپزخانه از 
کاغذ  و  کفپوش  خواب،  سرویس  سینک،  و  هود  جمله 
دیواری، محصوالت خود را در دومین نمایشگاه ملزومات 
به  کفپوش  و  موکت  ماشینی،  فرش  عروس،  جهیزیه 

نمایش عالقه مندان می گذارند.

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

نخستین موزه تخصصی فرش ترکمن کشور 
راه اندازی شد

نخستین موزه تخصصی فرش ترکمن در کشور با حضور 
مدیرکل امور موزه ها و اموال منقول فرهنگی - تاریخی 
کشور، درکنار بلندترین برج آجری جهان در گنبدکاووس 

راه اندازی شد.
در آیین افتتاح این موزه تخصصی، محمد حمیدی بابیان 
اینکه راه اندازی موزه تخصصی فرش ترکمن به عنوان 
است،  ستایش  قابل  کشور  فرش  تخصصی  موزه  تنها 
گفت: این موزه شناسنامه قوم ترکمن و حاصل دسترنج 
اهدای فرش  با  باید  است که  قوم  این  و دختران  زنان 

های قدیمی به این موزه آن را تقویت نمود. 
افزود:  انقالب،  رهبری  امسال  شعار  به  اشاره  با  وی 
اقتصاد  از تحقق شعار  نیز بخشی  این موزه  اندازی  راه 
مقاومتی،  اقتصاد  زیرا  است  رهبری  مدنظر  مقاومتی 
اقتصاد مردم محور است و باید از ظرفیت های مردمی و 

بخش خصوصی درتحقق آن استفاده کرد.
حمیدی راه اندازی کارگروه اشتغال با رویکرد توجه به 
صنایع دستی در گنبدکاووس را از دیگر اقدامات درجهت 
تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: بزودی نمایشگاه 
دائمی عرضه مستقیم صنایع دستی در این شهرستان راه 

اندازی خواهد شد.
پایگاه  در طبقه همکف  موزه  این  افزود:  عباسی  قربان 
دستباف  فرش  قطعه   25 با  قابوس  برج  جهانی  میراث 
کنار  در  است،  نشده  ارزشگذاری  هنوز  که  ترکمن 
که  است  شده  اندازی  راه  جهان  آجری  برج  بلندترین 
شهرستان  دراین  گردشگر  جذب  ساز  زمینه  امیدواریم 

باشد.
در  ترکمن  تخصصی  فرش  موزه  افتتاح  آیین  در 
پدر  نیازی  نیازمحمد  استاد  خاطره  و  یاد  گنبدکاووس، 
فرش ترکمن با حضور همسر، فرزندان و نوه های آن 

مرحوم گرامی داشته شد.
مناطق  های  فرش  شامل  فرش  ملی  موزه  نخستین 
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موزه  دومین   ،1356 سال  در  تهران  در  کشور  مختلف 
فرش شامل فرش های اهدایی در آستان قدس رضوی 
فرش  موزه  و  است  شده  اندازی  راه  پیش  سال  دو  در 
کشور  فرش  موزه  سومین  عنوان  به  ترکمن  تخصصی 

به حساب می آید.

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

فرش دستباف در نمایشگاه نقش آفرینی 
زنان به نمایش در آمد

نمایشگاه نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار با تاکید بر 
این  در  نیز  فرش  و  است  شده  برگزار  مقاومتی  اقتصاد 

نمایشگاه جایگاه ویژه ای دارد. 
نمایشگاه نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار با تاکید بر 
این  در  نیز  فرش  و  است  شده  برگزار  مقاومتی  اقتصاد 

نمایشگاه جایگاه ویژه ای دارد.
در  ایران،  فرش  ملی  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
این نمایشگاه که با حضور معاون اول رییس جمهور و 
وزیر صنعت، معدن و تجارت به مناسبت زادروز حضرت 
فاطمه )س( گشایش یافت، بخش ویژه ای به توانمندی 
دستباف  فرش  صنعت  هنر-  در  شاغل  زنان  های 

اختصاص یافته است.
نمایشگاه یادشده در محل نمایشگاه بین المللی تهران 
برپا شده است و غرفه های ارایه دهنده توانمندی های 
سالن  همکف  طبقه  در  دستباف  فرش  حوزه  در  زنان 

میالد واقع شده اند.
محمدباقر آقاعلیخانی )رییس مرکز ملی فرش ایران( در 
این زمینه با تاکید بر توانمندی های زنان ایرانی و لزوم 
برپایی  این حوزه، فرصت  به  افکار عمومی  دادن  توجه 
نمایشگاه یادشده را ارزشمند دانست و گفت: زنان فعال 
در هنر- صنعت فرش دستباف ایران نیز در شاخه های 

ارزنده  تجربه  و  دانش  تجارت صاحب  و  تولید  مختلف 
ای هستند که گوشه هایی از این توانمندی ها در این 

نمایشگاه به تصویر کشیده شده است.
اقتصاد  حوزه  در  فرش  نقش  بر  تاکید  با  همچنین  وی 
وجه  دو  بودن  دارا  با  را  صنعت  هنر-  این  مقاومتی، 
امسال  شعار  دهنده  تشکیل  که  فرهنگی  و  اقتصادی 

هستند قابل توجه دانست.
---------------

موزه فرش ایران

این  تهران است.  استان  از موزه های  موزه فرش، یکی 
 22 روز  در  و  شد  ساخته  پهلوی  فرح  دستور  به  موزه 
این  ساختمان  شد.  گشوده  وسیله وی  به   1356 بهمن 
موزه دارای معماری جالبی است و نمای بیرونی آن به 
متر   3400 موزه  ساختمان  و  باشد  می  قالی  دار  شکل 
مربع مساحت دارد که از دو تاالر جهت نمایش گلیم و 
قالی دست باف ایرانی تشکیل شده است. طبقه همکف 
این موزه برای نمایش دائمی 150 قطعه فرش و طبقه 
دوم آن برای برگزاری نمایشگاه های موردی و فصلی در 

نظر گرفته شده است.
هدف از تشکیل این موزه را می توان پژوهشی در سوابق، 
تحصیالت و کیفیت تاریخی هنر و صنعت فرش خاصه 
فرش ایرانی دانست. این موزه شامل سایر محصوالت از 
قبیل گلیم هم می شود. طراح بنای این موزه، عبدالعزیز 

فرمانفرمائیان است.

ویژگی ها
ارزش ترین  با  شامل  ایران  فرش  موزه  مجموعه 
نمونه های قالی ایران از قرن نهم هجری تا دوره معاصر 
قالی  شاه کارهای  از  تخته   135 حدود  معمواًل  است. 
ایران، بافت مراکز مهم قالی بافی مانند کاشان، کرمان، 
اصفهان، تبریز، خراسان، کردستان و جز آن ها، در تاالر 

طبقه هم کف به معرض نمایش گذاشته می شود.
در کتاب خانه موزه حدود 3500 جلد کتاب به زبان های 
دارد.  وجود  آلمانی  و  انگلیسی  فرانسه،  عربی،  فارسی، 

هم چنین بهترین کتاب ها و نشریات و تحقیقات مربوط 
طورکلی  به  زمین  مشرق  قالی های  و  ایران  فرش  به 
در  ایران  ادبیات  و  هنر  مذهب،  زمینه  در  کتاب هایی  و 
کتاب خانه موزه موجود است. در کنار کتاب خانه، کتاب 

فروشی موزه نیز مشغول به کار است.
در این موزه، فیلم ها و اسالیدهایی در زمینه قالی بافی 
نمایش  سالن  در  ایران  دستی  هنرهای  و  گلیم  و 
نمایشگاه  این  در  همچنین  میآید.  در  نمایش  به  موزه 

تابلوفرش های نفیس فرش تبریز به نمایش درمی آید.
----------------

طراحی زیبا متفاوت کفش

روز گذشته همزمان با عادت همیشگی در حال گشت و 
گذار در دنیای مد و پوشاک بودم. در این میان ایده های 
خالقانه در بسیاری از محصوالت بی اغراق موج میزد. 
ایده هایی که برگرفته شده از خالقیت باالی طراحان 
این این محصوالت بود، امری که این روز ها خیلی کم 

در عرصه مد و پوشاک کشورمان مشاهده می کنیم.
یکی از طرح های زیبا و متفاوتی که بنده را بر آن داشت 
بنویسم مربوط به یک کفش  تا مطلبی در راستای آن 
از  زنانه می باشد. طرح اصلی این کفش برگرفته شده 
این کفش  بر جذابیت های  آنچه  بود. شاید  قالی  طرح 
برای خاص بودن می افزود، نزدیکی حال و هوای طرح 
فرشی است که روی این کفش نقش بسته شده است و 
همه ایرانی ها با این نوع طرح آشنا هستند. البته خالی 
پیش  ها  مدت  آنکه  از  پس  بگویم  که  نیست  لطف  از 
طرح گل های قالی تبریز را بر روی لباس های طراحی 
دیدم  فرانسه   )Hermes(هرمس کمپانی  توسط  شده 
بار  این  ناراحت؛  بابت هم خوشحال شدم هم  این  از  و 
هم این حال و احوال به سراغم آمد. امیدوارم ما نیز با 
بهره گیری از داشته هایمان به بهترین شکل بتوانیم در 
راستای پیشرفت در زمینه مد و پوشاک قدم های مفید 
و موثر تری نسبت به گذشته برداریم. به امید آن روز...

----------------
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به  بورس کاال  افزایش عرضه ها در  تولیدی در صورت 
 راحتی نیاز خود به مواد اولیه را تامین می کنند و انجمن 
نساجی با توجه به تجربیات طوالنی مدت خود در بازار 
پتروشیمی، موافق تقویت معامالت بورس کاالی ایران 
به  عنوان شفاف ترین بازار کاالیی موجود در کشور است. 

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

پنجاه  و سومین مجمع عمومی عادی سالیانه 
انجمن صنایع نساجی ایران برگزار شد

پنجاه و سومین مجمع عمومی عادی سالیانه 4 تیرماه 
بازرگانی، صنایع،  اتاق  اجتماعات  تاالر  1393 در محل 
معادن و کشاورزی ایران با حضور اکثریت اعضا برگزار 

شد.
اکثریت  با حضور  انجمن  سالیانه  عادی  مجمع عمومی 
اعضا و نیز با حضور و نظارت نمایندگان وزارت تعاون، 
و  معادن  بازرگانی، صنایع،  اتاق  و  اجتماعی  رفاه  و  کار 
کشاورزی ایران در ساعت 18 روز یکشنبه مورخ 4 تیر 
ایران، واقع در طبقه دهم  اتاق  ماه در سالن اجتماعات 

این ساختمان، برگزار شد.
در ابتدای این جلسه آقای آهنچی به عنوان رئیس، آقای 
آقای  و  زمانیان  آقای  رئیس،  نایب  عنوان  به  شیبانی 
آقایی به عنوان ناظران و همچنین آقای خالقی به عنوان 

منشی مجمع انتخاب شدند.
در این جلسه مهندس محمد مروج رئیس هیأت مدیره 
اطالع  به  را  انجمن  مدیره  هیأت  گزارش  انجمن، 

حاضرین رساند.
سپس دکتر علیمردان شیبانی، نایب رئیس هیأت مدیره 
گذشته  سال  طی  را  دبیرخانه  عملکرد  گزارش  انجمن، 

قرائت کرد.
دار  خزانه  علیمردانی،  غالمرضا  مهندس  آن  از  پس 
انجمن، گزارش مالی منتهی به 29 اسفند 92 را ارائه و 
مهندس سید حسین مروستی، بازرس قانونی انجمن، آن 
را تأیید کرد. در نهایت نیز این گزارش با اکثریت مطلق 

آرا به تصویب رسید.

اخبار نساجی و فرش

قیمت فرش های ایرانی در فروشگاه های 
آیکیا چند است؟ 

فروشگاه های زنجیره ای آیکیا در سرتاسر جهان بخشی 
را به فرش های طرح ایران اختصاص داده اند.

 فروشگاه های بزرگ آیکیا که خرید از آن ها می تواند 
ساعت ها به طول بیانجامد در 43 کشور جهان حضور 
آیکیا  رسد.  می  فروشگاه  به 349  ها  آن  تعداد  و  دارند 
لوازم  کنندگان  تامین  بزرگترین  از  یکی  که   )Ikea(
خانگی در جهان محسوب می شوند. در فروشگاه های 
را  بخشی  توان  می  زیرانداز  و  فرش  در بخش  و  آیکیا 
یافته  اختصاص  ایران  طرح  زیراندازهای  به  که  یافت 
آیکیا  شرکت  تولید  که  زیراندازها  این  میان  در  است. 

گبه  و  گلیم  ایرانی،  فرش  مانند  محصوالتی  هستند 
دیده می شود. در بخش تصاویر می توانید برخی از این 

محصوالت و قیمت آن ها را ببینید.
 ----------------

قاچاق 7 میلیارد دالری محصوالت نساجی

از  انجمن صنایع نساجی  رئیس هیات مدیره 
آمار 7 میلیارد دالری قاچاق ساالنه محصوالت 

نساجی و پوشاک به کشور خبر داد.

محمد مروج با اشاره به اینکه فکر نمی کنم مصوبه جدید 

تولید  مشابه  کاالهای  واردات  کاهش  به  کمکی  دولت 
داخل کند، به »ایسنا« گفت: واردات محصوالت نساجی 
بسیار راحت  مانند خودرو  و پوشاک برخالف کاالهایی 
انبوه  حجم  در  محصوالت  این  حاضر  حال  در  و  است 

به صورت قاچاق و نیمه قاچاق وارد کشور می شوند. 
وی با بیان اینکه طبق آمار منتشر شده سال قبل بیش 
از 7میلیون و 700 هزار نفر مسافر از کشور خارج شدند، 
گفت: این تعداد مسافر در زمان برگشت اگر فقط یک 
چمدان 20 کیلویی نیز با خود بیاورند، حجم انبوهی از 
شکل  همین  به  ساالنه  پوشاک  و  نساجی  محصوالت 
وارد می شود که کسی نیز نمی تواند جلوی آن را بگیرد. 
مروج با بیان اینکه مصوبه دولت درباره ممنوعیت واردات 
کاالهای مشابه تولید داخل می تواند همان مقدار اندک 
واردات رسمی پوشاک به کشور را نیز تبدیل به قاچاق 
پوشاک  و  نساجی  محصوالت  اکنون  هم   گفت:  کند، 
فروش  به  پایتخت  و  کشور  در سطح  راحتی  به  قاچاق 
می رسند و کسی هم جلودار آنها نیست. از سوی دیگر 
مشکالت واحدهای تولیدی صنعت نساجی باعث شد تا 
نشستی  برگزاری  ترتیب  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت، 
با حضور شرکت های پتروشیمی را بدهد که نتیجه این 
نشست افزایش عرضه مواد اولیه در بورس کاالی ایران 

است.
گفت:  خصوص  این  در  نساجی  صنعت  انجمن  رئیس 
نامه ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عرضه 
10 هزار تنی مواد اولیه نساجی در بورس کاال به انجمن 
نساجی ارسال شد که به این ترتیب در انتظار رشد قابل 

توجه عرضه ها در بورس هستیم.

وی افزود: افرادی که افزایش عرضه ها در بورس کاال 
را بی ثمر عنوان می کنند و از عرضه های مستقیم میان 
پتروشیمی ها و واحدهای تولیدی سخن می گویند، بیشتر 
بورس  علیه  منفی  جو  ایجاد  و  کاری  شلوغ  دنبال  به 

هستند که این افراد راه به جایی نخواهند برد.
واحدهای  کرد:  تاکید  نساجی  صنعت  انجمن  رئیس 
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