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فرش جردن با بیست سال سابقه در صنعت فرش 
ماشینی از شرکت هایی است که به طور مداوم در 

نمایشگاه فرش ماشینی تهران حضور داشته ...

 یک تبلیغ محیطی، تراکت، دیوار نوشته یا حتی منوی 
یک رستوران، گاهی تا چند لحظه توجه شما را به 

خودش جلب می کند. گاهی هم هزار و یک ...

ژاپن کشور آفتاب تابان، سمبل پیشرفت و توسعه 
آسیا است. اقتصاد ژاپن دارای نظام سرمایه داری 

است که از نظر میزان تولید ناخالص داخلی ...

تحادیه فرش ماشینی و موکت تهران دوره جدیدی 
از فعالیت خود را با برگزاری انتخابات و تعیین هیات 

رئیسه جدید آغاز نموده است و با رای اکثریت...

از جمله مشکالت طراحان فقدان صنف طراحان فرش 
ماشینی و نداشتن قیمت گذاری متعادل و نبودن 

مرجعی برای تشخیص اصالت نقشه و...

شرکت فرش و نگین مجلل که اخیرا خود را به 
تازه ترین و جدیدترین تکنولوژی روز دنیا در بافت 

فرش ماشینی یعنی ماشین 1200 شانه ندویل ...
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ویژه نامه هشتمین  نمایشگاه بین المللی کفپوشها، موکت، فرش ماشینی  و صنایع وابسته 

FMCEX 2016

مدیران  حضور  با  تهران  های  کفپوش  و  موکت  ماشینی،  فرش  نمایشگاه  هشتمین 
مهندس  آقای  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت،  مقام  قائم  و  فرش  اهالی  و  ها  شرکت 
های  شرکت  برترین  دیگر  بار  و  شد  افتتاح  ماه  شهریور   13 شنبه  روز  در  رحمانی 
ایران در فرش ماشینی و صنایع وابسته آخرین محصوالت، نوآوری ها و طرح ها و 
نقشه های خود را در معرض دید اهالی این صنعت قرار می دهند. این نمایشگاه که 
امسال دو رویداد دیگر مرتبط یعنی نمایشگاه محصوالت و ماشین آالت نساجی و نیز 
نمایشگاه برندهای پوشاک را در کنار خود می بیند امیدوار است تا یک دوره موفق 

دیگر را نیز پشت سر بگذارد. 
تغییر ساعات بازدید نمایشگاه امسال از دید غرفه گذاران و بازدیدکنندگان بازتاب 
های متفاوت و بعضا متضادی داشته است که باید ببینیم در پایان برای سال آینده 
ترین  سخت  و  مهمترین  شاید  امسال  نمایشگاه  شد.  خواهد  گرفته  تصمیمی  چه 
آزمون خود در  هشت سال گذشته را پیش رو دارد چرا که شرایط خاص حاکم بر 
اقتصاد ایران و رکود بی سابقه بازار و کاهش نسبی قدرت خرید مصرف کننده کار 
را برای تولیدکنندگان و اهالی این صنعت بسیار پیچیده کرده و این نمایشگاه می 

تواند بیش از هر زمان دیگری به کمک آنها بیاید. 
به گفته کارشناسان، صنعت فرش ماشینی ایران در حال حاضر پتانسیل های بسیار 
از مهمترین محل ها برای دستیابی  برای پیشرفت و صادرات دارد و یکی  باالیی 
بیشتر  هرچه  تقویت  است.  تخصصی  های  نمایشگاه  فروش  و  بازاریابی  اهداف  به 
نمایشگاه های داخلی  و به ویژه تقویت بخش بین المللی آن می تواند برگ برنده 
بسیار مهمی برای تولید کنندگان داخلی باشد و راه شرکت های کوچک و متوسط 
را برای ورود به بازارهای جهانی هموار تر کند. به هرحال باید منتظر بمانیم و ببینیم 
در پایان نمایشگاه عملکرد شرکت کنندگان و بازتاب نظرات آنها چطور خواهد بود و 

آیا نمایشگاه می تواند انتظارات را برآورده کند یاخیر. به امید موفقیت ...   

هشتمین نمایشگاه کفپوشها، موکت، فرش ماشینی  و صنایع وابسته

ریسندگی آرادآغاز به کار بزرگترین رویداد فرش و کفپوش خاورمیانه 
 افتخاری دیگر برای گروه

 صنعتی خاتم

توسعه  برنامه  جدیدترین  در  خاتم  نساجی  صنعتی  گروه 
 150 اشتغالزایی  با  آراد  ریسندگی  موفق شد شرکت  خود 
نفر را به مجموعه تولیدی خود اضافه کند. شرکت نساجی 
آراد به تولید نخ اکریلیک خط توبه تاپس با رنج نمرات 18 
سه ال تا 36 سه ال که به طور خاص خوراک فرش های 

شانه 700 تا 1200 خواهد بود اختصاص خواهد داشت. 
)نساجی  خاتم  صنعتی  گروه  داخلی  مدیر  کفاش،  آقای 
گو  و  گفت  در  آراد(  کاخ-زیبارخ-ریسندگی  خاتم-فرش 
نمایشگاه هشتم گفت:  و در مورد  با خبرنگار مجله کهن 
"نمایشگاه فرش ماشینی و موکت رویدادی است که برای 
هدف  با  هرساله  ما  و  است  بوده  موثر  و  مفید  ما  شرکت 
معرفی محصوالت و برند خاتم در آن حضور داریم. تنها 
باشد  برگزاری  ساعات  تواند  می  امسال  نمایشگاه  ضعف 

که موجب هدر رفت زمان مفید شرکتها می شود." 

مجتبی الوانکاریان - فرش قیطران

ظرفیت تولید فرش 1200 شانه 
فرش قیطران سه برابر شده است

قیطران  فرش  شرکت 
های  شرکت  از  یکی 
فرش  صنعت  پیشتاز 
سال  در  ایران  ماشینی 
روند  که  است  اخیر  های 
الگوی  آن  رشد  به  رو 
بسیاری از شرکت هاست.  
الوانکاریان  مجتبی  آقای 
نمایشگاه  نخست  روز  در 
به  رویداد  این  مورد  در 
کهن  مجله  خبرنگار 
بسیار  ما  برای  اینچنینی  های  نمایشگاه  در  حضور  گفت:" 
حائز اهمیت است چرا که محلی برای مالقات ما با مشتریان 
، نمایش محصوالت جدید و نوآوری ها و دریافت نظرات 
سال  با  امسال  نمایشگاه  من  نظر  به  باشد.  می  همکاران 
گذشته فرش چندانی ندارد و تنها ساعات برگزاری نمایشگاه 
طی  در  را  خود  مشتریان  از  بسیاری  ما  است.  یافته  تغییر 
آنها گپ و  با  بینیم و تنها محلی که می توانیم  سال نمی 
این  بشنویم  را  آنها  ارزشمند  نظرات  و  باشیم  داشته  گفتی 

نمایشگاه است.  

آقای الوانکاریان در مورد محصوالت تولیدی این شرکت و 
"فرش  داشت:  اظهار  قیطران  بازارهای صادراتی فرش  نیز 
قیطران اولین تولید کننده فرش شانه هزار در جهان است. از 
سال 94 تولید فرش 1200 شانه را آغاز کردیم و طی سال 
گذشته ظرفیت تولید فرش شانه 1200 را به سه برابر رسانده 
ایم. ما در نمایشگاه های تخصصی فرش در آلمان، چین، 
ترکیه و روسیه شرکت کرده و به صورت قوی بازاریابی می 
از محصوالت ویژه ما فرش های 1200 شانه  کنیم. یکی 
با تراکم 3600 است که با طرح های منحصر به فرد واحد 
بازارهای داخلی و جهانی عرضه  به  طراحی فرش قیطران 

می شود." 

ایشان در مورد ذائقه بازار و نیاز مشتریان نیز اظهار داشتند: 
"امروز سخت ترین کار ممکن برآورده کردن نیاز مشتری 
است. مشتری امروز تنوع طلب است و حضور تولیدکنندگان 
بسیار سخت  را  کار  زیاد  بسیار  رقابت و طرح های  متعدد، 
کرده تا جایی که فقط حرفه ای ها می توانند در بازارهای 
با  داخلی و خارجی رقابت کنند. ما همواره سعی می کنیم 
حضور در نمایشگاه ها سالیق هر ناحیه، کشور و منطقه را 

شناسایی کنیم و محصوالت مناسب را تولید کنیم.
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جعفر بختیاری - مدیر عامل شرکت فرش توس

رکود و بازار کساد تنها عامل حضور شرکت ها در 
نمایشگاه است

تبلیغات خارجی نمایشگاه بسیار ضعیف بوده

آقای بختیاری نمایشگاه امسال را دارای ضعف های  اساسی می داند و اعتقاد دارد تنها رکود 
بی سابقه بازار و نداشتن مشتری است که شرکت ها را به حضور در نمایشگاه امسال ترغیب 
کرده است. ایشان با انتقاد شدید در مورد شرایط نمایشگاه به خبرنگار مجله کهن گفت : 
"برای حضور شایسته در نمایشگاه فرش ماشینی تهران شرکت ها متحمل هزینه های بسیار 
زیادی میشوند اما متاسفانه عمال نتیجه ملموسی برای  آنها به همراه ندارد و اگر این رکود 
بی سابقه و نیاز مبرم تولیدکنندگان به فروش و یافتن مشتریان جدید در این برهه زمانی 
حساس وجود نداشت استقبالی از نمایشگاه امسال به عمل نمی آمد. متاسفانه برگزارکنندگان 
بیشتر به فکر منافع مالی و درآمدزایی شخصی هستند و متاسفانه به حقوق شرکت کنندگان 
توجهی نمی کنند. به نظر من اینگونه رفتارها که باعث نارضایتی بسیاری از غرفه گذاران 
شده صالحیت برگزاری نمایشگاه را زیر سوال میبرد. به نظر ما نمایشگاه در برهه کنونی که 
شرکت ها به دنبال صادرات هستند فقط در فروش غرفه خالصه نمی شود. متاسفانه برای 
این نمایشگاه به هیچ وجه بازاریابی و تبلیغات خارجی انجام نشده است اگر هم انجام شده 
از برگزار کنندگان تقاضا دارم فعالیت های انجام شده را اطالع رسانی کنند. نمایشگاه امسال 

با سال گذشته تفاوت چشمگیری ندارد." 

ایشان ضمن اشاره به کلکسیونهای جدید ارائه شده توسط شرکت فرش توس در نمایشگاه 
امسال گفت: " ما امسال طرحهای بسیار جدیدی را مطابق با سلیقه بازارهای صادراتی و 
اینکه شاید چند تاجر خارجی را در نمایشگاه مالقات  امید  به  ایم  اروپا به نمایشگاه آورده 
کنیم. شرکت فرش توس در مقاطعی صادرات قابل توجهی به کشورهای استرالیا و ژاپن  و 

نیز کشورهای حوزه خلیج فارس داشته است"
ایشان در مورد محصوالت تولیدی فرش توس و ذائقه بازار نیز اظهار داشت:" ما در حال 
می  تولید  را  رنگ  ده  و 1000  شانه 300، 500، 700  های  فرش  از  وسیعی  حاضر طیف 
کنیم. اما متاسفانه اوضاع نا بسامان بازار باعث شده ذائقه بازار نه توسط مردم بلکه به وسیله 
فروشندگان فرش تعیین شود و هر کاالیی که سود بیشتری برای آنها داشته باشد آن کاال 

را بیشتر تبلیغ و تعریف می کنند." 
آقای بختیاری تغییر زمان نمایشگاه و برگزاری بین ساعت 12:00 تا 20:00 را مثبت و آنرا 

در جهت استقبال بیشتر از نمایشگاه اقدامی موثر دانست.

بیژن کرامتیان - فرش ابریشمی کرامتیان

نوآوری برای همه شرکت ها الزامی است

فرش  مدیره  هیات  عضو  کرامتیان  آقای 
امیدواری  اظهار  کرامتیان ضمن  ابریشمی 
برای حضور تجار و مشتریان با کیفیت در 
از  یکی  را  نمایشگاه  در  حضور  نمایشگاه 
و  برشمرد  این شرکت  کلی  های  سیاست 
ادامه داد: " شرکت فرش کرامتیان با سابقه 
فرش  و  نساجی  صنعت  در  طوالنی  ای 
ماشینی همواره در نمایشگاه های تخصصی حضور فعالی دارد چرا که معتقدیم نمایشگاه 
محلی مناسب برای عرضه نوآوری ها و طرح های جدید است. در این نمایشگاه چند طرح 
اختصاصی ارائه کرده ایم که امیدواریم مورد توجه قراربگیرد. متاسفانه در نگاه کلی که به 
شرکت های حاضر داشتیم متوجه نمایش بسیاری از طرح های قدیمی و تکراری شدیم 
که خوشایند نیست. اگر هر شرکتی که در این نمایشگاه حضور پیدا میکند نوآوری داشته 
باشد نمایشگاه درجا نمی زند و مشتری و تاجر رغبت بیشتری به حضور در اینجا دارد که 

به نفع همه خواهد بود. نوآوری مساوی با موفقیت در بازار است. 
ایشان در مورد صادرات فرش ماشینی گفت: " صادرات فرش ماشینی روند رو به رشد و 
خوبی دارد و شرکت ما نیز صدرات رو به رشدی به کشورهای حوزه خلیج فارس، عراق 
، استرالیا و ... داشته است. با وجود اینکه هنوز آثار برجام بر اقتصاد و صادرات مشخص 

نیست اما به نظر میرسد بتوانید باز هم صادرات را افزایش دهیم. "

مجید گواهی - شرکت فرش و نگین مجلل

با ورود ماشین آالت مدرن به صنعت فرش ماشینی 
تفکر مدیران هم مدرن شده است

اخیرا  که  مجلل  نگین  و  فرش  شرکت 
جدیدترین  و  ترین  تازه  به  را  خود 
فرش  بافت  در  دنیا  روز  تکنولوژی 
ماشینی یعنی ماشین 1200 شانه ندویل 
شانه  های  فرش  از  است  کرده  مجهز 

1200 خود رونمایی کرد. 

مدیر عامل این شرکت که برای چهارمین سال پیاپی در نمایشگاه شرکت می کند این 
رویداد را مهم و حضور در آن را ضروری خواند و اظهار کرد: "حضور در نمایشگاه برای 
ما نتایج مثبت بسیار زیادی داشته است. شرکت های کوچک و متوسط که درحال توسعه 
هستند با حضور در این رویداد هم نوآوری ها را می بینند و هم خودشان برای نوآوری و 
پیشرفت آماده می شوند. رشد نمایشگاه در سالهای گذشته مشهود بوده است. به نظر من 
به روز شدن تکنولوژی در کارخانجات فرش ماشینی طرز تفکر مدیران را نیز به روز کرده 
و همانطور که ماشین آالت عوض شده اند دیدگاه مدیران نیز به بلوغ رسیده و مدیران 
بازاریابی، غرفه سازی،  فرش ماشینی سعی می کنند با روش های نوین موجود در دنیا 
فروش و ... را انجام دهند که اتفاق بسیار خوبی است. همین به روز شدن موجب رشد 

خوب صادرات نیز شده است."

من  نظر  به   " گفت:  و  کرد  ارزیابی  نامطلوب  را  نمایشگاه  برگزاری  زمان  تغییر  ایشان 
این تغییر یک اقدام کامال غیر حرفه ای و غیر استاندارد است. برگزاری نمایشگاه های 
تخصصی در همه جای دنیا زمان مشخص و استانداردی دارد اما ما همیشه سعی می کنیم 

خالف آن عمل کنیم و این بسیار بد است."
آقای گاهی در مورد صادرات شرکت افزود: "شرکت ما برنامه ریزی های خوبی را برای 
افغانستان و پاکستان صادرات  بازارهای صادراتی دارد. در حال حاضر به عراق،  ورود به 
داریم و خوشبختانه در روز اول نمایشگاه نیز مشتریانی مشتری عراقی آمریکایی داشتیم 

که به توافقات خوبی نیز رسیدیم. 
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آقای سالمت - مدیر فروش شرکت نمادپردا

نمایشگاه خوب است 
اما رنگ و بوی بین المللی ندارد!

نمادپردا از شرکت هایی است که با تکیه بر دانش و سخت کوشی بنیانگذاران آن از سال 
1378 با نصب اولین ژاکارد کامپیوتری در یزد خدمات بسیاری را برای صنعت فرش ماشینی 
ایران انجام داده و در واقع نقش و طرح و هنر طراحان را از کاغذ بر سطح فرش منتقل می 
کند. آقای سالمت مدیر فروش این شرکت در گفت و گو با خبرنگار مجله کهن در حاشیه 
روز اول، این نمایشگاه را رویدادی موفق خواند وگفت:" نمایشگاه فرش ماشینی یک اتفاق 
خوب است که به صورت ساالنه برگزار می شود و محلی برای ارائه نوآوری ها و طرح های 
جدید است. این در حالی است که به نظر من الزامی برای برگزاری ساالنه نمایشگاه ماشین 
آالت نساجی وجود ندارد و این نمایشگاه باید هر دو یا سه سال یکبار برگزار شود تا انسجام 

داشته باشد. 

ایشان با اشاره به آخرین نوآوری ارائه شده توسط نمادپردا یعنی ژاکارهای الکترونیک که در 
مرحله نصب و اجراست این تکنولوژی را دارای مزایای بسیار زیادی خواند که از مهمترین 
آنها می توان به بافت نخ های ضایعات فرش در داخل آن اشاره کرد. وی در مورد کیفیت 
اما  شود  می  برگزار  نمایشگاه  که  است  سالی  هشتمین  گفت:"این  نیز  نمایشگاه  برگزاری 
متاسفانه هنوز هم صرفا یک نمایشگاه داخلی است و رنگ و بوی بین المللی ندارد در حالی 
که صنعت فرش ماشینی ما در حال حاضر تشنه صادرات و تجار و بازرگانان خارجی است. 
نمایشگاه امسال تغییری نکرده و تقریبا همان شرکت های پارسال با کمی تغییر حضور دارند. 

علی سبحه - فرش چهل تکه

کیفیت نمایشگاه عالی است

برگزاری  کیفیت  نمایشگاه  اول  روز  در  مجله کهن  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  اقای سبحه 
خود  دوره  هشتمین  در  نمایشگاه  "خوشبختانه  افزود:  و  کرد  توصیف  عالی  را  نمایشگاه 
استاندارهای باالیی دارد و اغلب غرفه ها شلوغ و پرمشتری است. ما هرساله در نمایشگاه 
محصوالت جدید و به روزی را ارائه می کنیم و امسال هم یکی از پرفروش ترین محصوالت 

جدید خود در اروپا را ارائه کرده ایم. 
شرکت های فرش ماشینی بسیار مدرن و به روز هستند و رو به موفقیت حرکت می کنند. و 
فرهنگ نمایشگاهی به همین دلیل در این صنعت به  سرعت در حال توسعه است. متاسفانه 
فرش دستباف هنوز هم بسیار سنتی و قدیمی کار می کنند و نمایشگاه فرش دستباف امسال 
نیز خالی از مشتری بود. جای خوشحالی است که نمایشگاه فرش ماشینی به مرکزی برای 

تعامل همه اهالی این صنعت تبدیل شده است."

ایشان ضمن اشاره به رکود جهانی بازار فرش در مورد وضعیت فعلی بازار و طرح های موجود 
در غرفه ها گفت: " وضعیت بازار فرش در همه جهان دارای مشکالتی است چرا که فرش به 
عنوان یک کاالی لوکس تلقی می شود و با بد تر شدن وضعیت اقتصادی در اغلب کشورها 
فروش فرش نیز کاسته می شود. طراحی امروز ما نیاز به انقالبی اساسی دارد . با تغییر نسل 
ها سلیقه ها هم عوض شده و دیگر نسل جوان طرح های قدیمی لچک ترنج را نمی پسندد. 

مهدی نوروزپور - فرش جردن 

با هدف برند سازی به نمایشگاه می آئیم

فرش جردن با بیست سال سابقه در صنعت فرش ماشینی از شرکت هایی است که به طور 
مداوم در نمایشگاه فرش ماشینی تهران حضور داشته و امسال برای هفتمین سال پذیرای 
اهالی این صنعت است. آقای نوروزپور در گفت و گو با خبرنگار مجله کهن، هشتمین دوره 
نمایشگاه را به طور کلی موفق ارزیابی کرد و افزود:" نمایشگاه اتفاق خوبی است که باعث 
می شود همه تولیدکنندگان خودشان را ارزیابی کنند و ببینند کجای این صنعت قراردارند و 
خط مشی حرکت آینده خود را تعیین کنند. شرکت ما صرفا برای جلب مشتری در نمایشگاه 

حضور نمی یابد و بیشتر با هدف برندینگ و شناساندن نام فرش جردن شرکت می کنیم. 

ایشان تغییر ساعات بازدید نمایشگاه را غیر ضروری خواند و اظهار داشت: " تغییر ساعات 
نمایشگاه بسیاری از برنامه ریزی های ما را به هم ریخته است. به ویژه برای بازدیدکنندگان 
شهرستانی که می خواهند صبح به تهران بیایند و پس از بازدید یکروزه بعدالظهر به شهر 

خود بازگردند کار بسیار سخت شده است. ضمن اینکه این زمان بندی خسته کننده است. 

آقای نوروزپور خواستار حمایت بیشتر برگزارکنندگان نمایشگاه از شرکت های تولید شد و 
گفت:" ما از برگزار کنندگان تقاضا داریم از شرکت های غرفه گذار به معنای واقعی حمایت 
همکاران  از  برخی  مندی  گله  موجب  رفتارها  از  برخی  متاسفانه  ندهند.  شعار  وتنها  کنند 
میشود و این در آینده به نمایشگاه ضربه میزند. امید است بتوانیم همه با همدلی و همفکری 

مشکالتی که وجود دارد را ازبین ببریم. 

مدیر عامل شرکت فرش جردن رقابت موجود بر سر شانه و تراکم را بیهوده میداند ادامه 
می دهد:" متاسفانه در حال حاضر شانه باالتر و تراکم زیاد نشانه برتری کاال شده و این 
از تولیدکننده به مصرف کننده هم منتقل شده است درحالی که همه می دانیم  دید غلط 
کیفیت فرش به عوامل متعدد مثل کیفیت مواد مصرفی، طراحی، رنگبندی، بازاریابی و توزیع 
مناسب، گارانتی محصول و ... هم بستگی دارد. در بازارهای داخلی و بین المللی یک فرش 
با رنگ بندی، طراحی و کیفیت بافت استاندارد حتی اگر 500 شانه و کمتر هم باشد می تواند 
بسیار پرفروش و سود آور باشد. اما همانطور که گفته شد جای تاسف است که بازار مردم را 

به خرید شانه باال ترغیب می کند.
شرکت فرش جردن به کشورهای متعدد از جمله اکراین، امارات، قطر، افغانستان، پاکستان، 

روسیه ، آذربایجان، کانادا، چین و ... صادرات دارد.
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 یک تبلیغ محیطی، تراکت، دیوار نوشته یا حتی منوی یک رستوران، گاهی تا چند لحظه توجه شما 
را به خودش جلب می کند. گاهی هم هزار و یکی از این تبلیغ ها پیش رویتان قرار می گیرد و بدون 
آنکه توجهی کنید و حتی واقعا آنها را ببینید، از کنار شان می گذرید. شاید خودتان هم ندانید که چرا 
ارائه دهنده آن محصول می روید و  جذب یک آگهی می شوید و به دنبال نزدیک ترین نمایندگی 
چرا بعضی طرح ها با وجود زیبایی شان، هیچ حسی را در شما ایجاد نمی کنند. برای اینکه جواب این 
سؤال را پیدا کنید، باید فوت و فن های تبلیغات را بیشتر بشناسید. دنیای تبلیغات هزار و یک رمز و راز 
دارد و اگر با همین پیچیدگی ها بیشتر آشنا شوید، دیگر عاشق یک تبلیغ در یک نگاه شدن برایتان 

بی معنا نخواهد بود.
بروز یک  و  ایجاد  باعث  که  است. چیزی  فردی  و  درونی  و  کار ذهنی  ها یک  رنگ  طراحی کردن 
عکس العمل در یک فرد می شود ممکن است در افراد دیگر باعث ظهور واکنش های متفاوتی گردد. 
گاهی این واکنش ها به دلیل اولویت بندی های شخصی است و گاهی به دلیل پس زمینه فرهنگی 
فرد. تئوری رنگ به نوبه خود یک علم به حساب می آید. مطالعه این که رنگ ها چگونه روی افراد 
مختلف اثرات متفاوت می گذارد، هم به صورت فردی هم به صورت گروهی، چیزی است که ممکن 
است در بعضی افراد باعث شود تا شغل خود را گسترش و بهبود ببخشند. کاری به آسانی تغییر دادن 
ته رنگ )hue( و اشباع رنگ )saturation( یک رنگ می تواند یک احساس کامال متفاوت ایجاد 
کند. تفاوت های فرهنگی به این معنا است که گاهی اوقات مواردی که برای یک فرد در یک کشور 
خوشحال کننده و هیجان برانگیز است می تواند برای فرد دیگری از یک کشور دیگر نا امید کننده و 

باعث دلتنگی و افسردگی شود.
هیچ فرقی نمی کند که از کارت بازرگانی، بروشور، وب سایت، پوستر یا چیزهای دیگر استفاده می کنید، 
مهم آن است که در انتخاب رنگ بسیار دقت کنید. رنگ ها نه تنها ظاهر کاال را زیبا تر جلوه می دهند، 
بلکه بر عملکرد و رفتار ما نیز تأثیر می گذارند. بنابراین بهتر است آگاه باشیم که رنگ مورد استفاده  ما 

بر مخاطب چه تأثیری می گذارد.
 fast( حاضری  خوراک  کننده  عرضه  رستوران های  بیش تر  که  شده اید  متوجه  حال  به  تا  آیا  مثاًل، 
food( در دکوراسیون خود از رنگ های قرمز روشن و نارنجی استفاده می کنند؟ سرعت باالی این 
و  قرمز  رنگ های  داده اند که  نشان  مطالعات  نیست.  تصادفی  ابداً  بر روی مشتری،  تأثیر  در  رنگ ها 
نارنجی، مشتری ها را تشویق می کند تا هر چه زودتر غذایشان را بخورند و رستوران را ترک کنند یعنی 

درست همان کاری که صاحبان این قبیل رستوران ها از شما انتظار دارند.
معمواًل  کودکان  ویژه ی  وب سایت های  و  کتاب ها  بازی ها،  اسباب  در  که  شده اید  متوجه  تاکنون  آیا 
ترجیح  را  این رنگ ها  استفاده می شود؟ جوان ترها  اصلی  و  زنده  بزرگ رنگ های روشن  تکه های  از 
می  دهند و پاسخگویی مثبت آن ها به کاالهایی که این ویژگی را دارند بسیار بیش تر از کاالهایی است 

که با مداد شمعی یا ترکیبی از رنگ های بی روح و سرد رنگ آمیزی شده اند.
محققان بازاریابی در آمریکا روز خاصی را به گردش علمی اختصاص داده اند که در آن به شناسایی 

رنگ ها و تأثیرات احتمالی آن ها بر انسان می پردازند.
گونه  هر  طراحی  هنگام  بنابراین  است.  متفاوت  مختلف،  فرهنگ های  میان  در  رنگ  تأثیرات  اما 

نیازمندی های تبلیغاتی باید به رویکردها و خواست های مخاطبین تان توجه کنید.
مثاًل سفید در فرهنگ کشور چین و ارغوانی در فرهنگ کشور برزیل، نماد مرگ هستند. رنگ زرد 
برای چینی ها مقدس است، اما نزد یونانی ها یادآور غم و اندوه و برای فرانسوی ها نشانی از بخل و 
حسادت است. در آمریکای شمالی, رنگ سبز تداعی کننده ی بخل و حسادت است. مردم کشورهای 
گرمسیری بیش تر با رنگ های گرم موافق اند و مردم کشورهای سردسیر و شمالی رنگ های سردتر 

را ترجیح می  دهند.
همچنین محققان در امور بازار و بازاریابی به این نتیجه رسیده اند که رنگ حتی بر روی عادات خرید 
مردم نیز تأثیر می گذارد. کسانی که تنها از سر هوا و هوس خرید می کنند در برابر رنگ های قرمز, 
نارنجی, سیاه و آبی مایل به ارغوانی عکس العمل بهتری از خود نشان می دهند. اما کسانی که حساب 
شده و با در نظر گرفتن توان مالی شان خرید می کنند در برابر رنگ های صورتی، آبی مایل به سبز، آبی 

آسمانی و سرمه ای عکس العمل نشان می دهند.
 

زبان ایمایی رنگ ها 
� آبی، رنگ امنیت است

در تئوری رنگ ها، آبی نشان دهنده کسب و کار، امنیت، ثبات مالی، اعتماد به نفس، هوش، صداقت 
و فرصت های تازه و استثنایی است. حاال اگر در گروه هدفی که انتخاب کرده اید، مردهای بیشتری 

حضور دارند،
� خالقیت را با نارنجی نشان دهید

نارنجی یکی از رنگ های ایده آل برای تبلیغات است زیرا این رنگ از تلفیق 2رنگ تاثیرگذار زرد و 
قرمز به وجود می آید و با کمکش می توانید هیجان رنگ قرمز را همراه با احساس مثبتی که در رنگ 
زرد است منتقل کنید. نارنجی رنگی است که شور و اشتیاق، شیفتگی، شادی، خالقیت، اراده و موفقیت 

را نشان می دهد و می تواند مخاطب را برای انجام کاری تشویق و تحریک کند. 
� یاسی، یک رنگ آسمانی است

بنفش مالیم یا همان یاسی، رنگی است که می تواند چهره ای معنوی به تبلیغ شما بدهد. این رنگ 
بار معنایی مثبتی را منتقل می کند، لوکس و زیباست و در ناخودآگاه مخاطب، احساس اصالت، صداقت 

و کیفیت را به جریان می اندازد.
� سیاه دنیا را راز آلود می کند

اگر بخواهیم در یک تبلیغ قدرت، ظرافت، تشریفات، مرگ، بدی ها و رمز و راز را نشان دهیم، می 
توانیم این رنگ را به کار ببریم. سیاه یک رنگ راز آلود است و اگر می خواهید این موضوع را به عنوان 

ویژگی محصول تان مطرح کنید، می توانید از معجزه رنگ سیاه در تبلیغ تان کمک بگیرید. 
� قرمز، نارنجی و زرد؛ رنگ های اشتهاآور

اگر می خواهید مخاطب تان را به انجام کاری تحریک کنید و وادارش کنید که هیجان زده شود و از 
هیجان زدگی اش به نفع خودتان استفاده کنید، پس سراغ رنگ های گرم بروید. قرمز روشن، نارنجی 
و زرد از کاربردی ترین رنگ های گرم هستند که می توانند این حس ها را به مخاطب یک تبلیغ، القا 
کنند. این رنگ ها معموال در آرم ها و منو های رستوران ها استفاده می شوند و بیشترین کاربرد را در 

آگهی های مربوط به صنایع غذایی دارند.
� سیاه و سفید برای حرفه ای ها

سیاه و سفید را می توان به عنوان بهترین همراه در چرخه رنگ معرفی کرد. این فقط ادعای ما نیست 
بلکه محققان هم این موضوع را در بررسی های شان دریافته اند. این دو رنگ به دلیل تضادی که با 
هم دارند، می توانند نوعی کشمکش را در آگهی شما نشان دهند و ذهن مخاطب را درگیر خود کنند. 

� با قرمز زود تصمیم بگیرید
رنگ قرمز نشان دهنده شدت و سرعت تصمیم گیری است. این رنگ بسیار پرشور است و احساسات 
از آبی، محبوب ترین رنگ به  اندازد. قرمز رنگ خون و آتش است و بعد  مخاطب را به غلیان می 

شمار می آید.
� لوازم آرایشی را با قهوه ای تبلیغ کنید

قهوه ای، رنگ مردانه دیگری است که سن و سال، گرما، محبت و آسایش را به مخاطب منتقل می 
کند و برای فروش محصوالت مختلف، به ویژه لوازم آرایشی می تواند تاثیر گذار باشد. 

� بنفش رنگ آدم های مستقل
امنیت آبی را هم به  بنفش رنگی ترکیبی است که شور و اشتیاق قرمز را در خود دارد و آرامش و 
مخاطب منتقل می کند. برای طرح های تبلیغاتی، بنفش همیشه انتخاب خوبی است زیرا با آمدنش 

عقل و درک، عزت نفس، نوستالژی، استقالل و خالقیت را به همراه می آورد.
عقل و درک و خالقیت همه هدیه هایی هستند که با آمدن رنگ بنفش به یک تبلیغ داده می شوند. 
در این تصویر جدا از این رنگ، رگه هایی از رنگ های هیجان بخش دیگر را می بینیم که می خواهند 

برند نایک را مثل یک صاعقه و سرشار از حرکت و هیجان معرفی کنند.
� زرد، زودتر از هر رنگی دیده می شود

زرد، رنگی گرم و شاد است که توجه ها را به خود جلب می کند. چشم مخاطب زرد را زودتر از هر رنگ 
دیگری می بیند و معموال این رنگ برای تبلیغاتی که در مورد غذا و صنایع غذایی هستند به کار برده 
می شود. ترکیب رنگ ها یکی از بهترین راه هایی است که تاثیر گذاری رنگ ها را می توانید با آن 
باال ببرید. اگر رنگ زرد را در آگهی تان به کار می برید، توصیه می کنیم که در کنارش مشکی را هم 

استفاده کنید تا هر دوی این رنگ ها بهتر دیده شوند.
� خاکستری یعنی بی طرفی

خاکستری هم می تواند بار مثبت داشته باشد و هم بار منفی. در معنای مثبتش بی طرفی را نشان 
می دهد و در معنای منفی اش، نبود اعتماد به نفس، افسردگی، کمبود انرژی و خواب زمستانی را 

منتقل می کند. 
� سبز یعنی جیب پرپول

سبز نشان دهنده رشد، پول و سرمایه، حرکت و پیشروی مثبت، هماهنگی و همچنین ایمنی است. 
سبز از آن دسته رنگ هایی است که به چشم بیشتر افراد خوش می آید و توجه آنها را جلب می کند.

� صلح و صداقت در سفید پنهان است
سفید همیشه با خودش خلوص، تمیزی، تازگی و خوب بودن را به همراه می آورد. اگر می خواهید یک 
صحنه زمستانی را نشان دهید، سفید ایده آل ترین رنگ است و اگر می خواهید در تبلیغ تان بگویید 
که طرفدار صلح و راستگویی هستید باز هم می توانید از این رنگ کمک بگیرید. به کار بردن فونت 

تیره روی زمینه سفید، خواندن آن را راحت می کند. 

اهمیت رنگ ها در دنیای تبلیغات 
وحید انور –کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی
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ویژه نامه هشتمین نمایشگاه فرش ماشینی و موکت تهران

شرکت فرش توس مشهد
این مجموعه بر اساس پیشرفت زمان و نیاز اجتماعی 
و اقتصادی و فرهنگی در طی بیش از نیم قرن ایجاد 
نبودن سیستم مکانیکی،  با  االیام  شده است، درقدیم 
با  با دستگاه های دست ساز و  با سنت دیرینه  فرش 
به کار رفتن هنر دست بافته میشد. بنیان گزاران این 
مجموعه از سال 1329 فعالیت اقتصادی خود را شروع 
نموده و با ورود به سرزمین پر برکت خراسان فرش را 
طبق سلیقه مشتریان آماده عرضه به بازار می نمود تا 
اینکه رفته رفته فرهنگ مصرفی تغییر پیدا نمود و فرش ماشینی جایگزین فرش دستبافت 
شد و با انتقال تجربیات بزرگان به نسل بعدی و تالش مدیران و پرسنل شرکت هنر دست 
و ماشین به هم آمیخته گردید و تولید فرش پر آوازه ایرانی بطور مکانیکی آغاز شد در این 
میان ورود ماشین آالت بافندگی با تکنولوژی روز دنیا توانست تحولی شگرف در این صنعت 
ایجاد نماید و با استفاده از مرغوبترین الیاف روز دنیا باعث گردید بهترینها تولید و روانه بازار 
گردد و این شرکت افتخار می نماید که به کیفیت می اندیشد و این پندار را دارد که از ابتدا 
تا انتها همراه مشتریان است. در راستاي تأمین نیازمندي هاي مشتریان و جلب اعتماد آنها 

از کیفیت محصوالت تولیدي، مدیریت شرکت فرش توس مشهد مبادرت به استقرار نظام 
مدیریت کیفیت مبتني بر استاندارد ISO 9001:2008 نموده و ضمن تعهد به اجراي آن 
این شرکت عبارت  را سرلوحه کار خود قرارداده است. محصوالت  جلب رضایت مشتریان 
است از:تولید انواع فرش ماشینی، 320شانه تا 1200 شانه با تراکم 750 تا 3600، با طرح 

های مدرن ، فانتزی و سنتی و تولید انواع سجاده، قالیچه و پادری طبق سفارش مشتری

فرش آسایش
درسال1380  کاشان  آسایش  نساجي  مجتمع  شرکت 
تاسیس و شروع به فعالیت در زمینه تولید فرش ماشینی 
نمود و از همان ابتدا پا به عرصه صادرات گذاشت. با 
توجه به سعی و پشتکار و برنامه ریزی مناسب، ضمن 
ایجاد اشتغال حدود دویست و پنجاه نفر )بطور مستقیم( نایل به افتخارات متعدد از جمله: طي 
چهارسال )89و90و 92و94( به عنوان صادر کننده نمونه کشوری - ملی و طی دوازده سال 
متوالی )ازسال1383 لغایت سال 1394( به عنوان صادرکننده نمونه استانی )اصفهان( انتخاب 
گردید. این شرکت با بهره برداری از دستگاه های پیشرفته بافندگی روز دنیا و با بکارگیری 
نیروهای متخصص و استفاده از کادر مجرب در گروه طراحی، نسبت به تولید محصوالت 

با کیفیت و مرغوب انواع فرش ماشینی اعم از : هزار و دویست شانه، هزار شانه، هفتصد 
شانه، فرش کودک، فریز، گبه، گلیم و گلیم جاجیم اقدام می نماید. سعی و تالش مدیران 
شرکت از ابتدا بر این دیدگاه استوار بوده تا بتوانند با تولید کاالهای مرغوب و قابل رقابت با 
مشابه  خارجی نسبت به صادرات محصوالت تولیدی خود به کشورهای هدف اقدام نمایند. 
از آنجا که استفاده از نخ مرغوب و با کیفیت و با قیمت تمام شده پایین، از مهمترین عوامل 
در تولید فرش ماشینی و همچنین قابل رقابت بودن آن در بازارهای جهانی می باشد، این 
شرکت اقدامات الزم برای خرید، استقرار و بهره برداری از دستگاه های مدرن ریسندگی را 
به انجام رسانده که در آینده بسیار نزدیک شاهد تولید انواع نخ های قابل مصرف در دستگاه 
در کشورهای مختلف جهت  و خواست مشتریان  بافندگی فرش طبق سالیق  های جدید 

صادرات خواهیم بود.

فرش جردن
گروه آرا پردیس تهران )فرش جردن( در 
سال1385 با سرمایه فکری، مادی، ذوقی 
شبانه  های  کوشش  و  تالش  مدد  به  و 
روزی جمعی از متخصصین، مدیران و با 
بزرگان  از  تنی چند  همفکری و مشورت 

نساجی ایران در زادگاه صنعت فرش ماشینی ایران تاسیس شد.
گروه آرا پردیس تهران )جردن( در طول یا دهه تولید فرش ماشینی با هدف تامین رضایت 
مشتری به مجموعه ای از افراد باتجربه و کاربلد تبدیل شد. محصوالت تولید شده در این 
مجموعه عبارت است از: فرش های مرغوب دستگاههای فول اتوماتیک شونهر آلفا 400، 
آلفا360 ،500 شانه و700 شانه دستباف گونه )هندلوک(. کلیه محصوالت گروه آرا پردیس 
تهران دارای عالمت استاندارد ملی ایران می باشد و این نتیجه آزمایشگاه های مجهز کنترل 
کیفیت و مهندسین مجرب در زمینه کنترل کیفیت )QC( و متخصصین تولید در شرکت آرا 
پردیس تهران می باشد که به صورت شبانه روزی در حال فعالیت و خدمت رسانی می باشند. 
از جمله فعالیت های گروه آراپردیس تهران حضور فعال در نمایشگاه های معتبر خارجی از 
جمله دموتکس آلمان، دبی و سلیمانیه عراق می باشد که همین امر موجب شده است که 

گروه آرا پردیس تهران )جردن( بازار خارجی مناسبی را به دست آورد.

فرش الماس کویر
ایجاد  انگیزه  با  کرمان  کویر  الماس  فرش  شرکت 
اشتغال از یک سو و احیای نقشه اصیل فرش های 
زینت  و  و عام  زبانزد خاص  آن  زیبایی  کرمان که 
بخش موزه های هنری جهان است از سوی دیگر، 
در مهر ماه سال 1385 افتتاح شد. این شرکت موفق 
تابستان سال 1386  در  را  تولیدات خود  اولین  شد 
پیشکسوتان  هنر  از  گیری  بهره  نماید.  بازار  وارد 
های  قابلیت  و  امکانات  و  سنتی  فرش  طراحی 
طراحی مکانیزه نقشه فرش که در واحد طراحی شرکت فرش الماس کویر کرمان گرد هم 
آمده به همراه استفاده از روزآمدترین فن آوری و مدرن ترین ماشین آالت فرش ماشینی 
و رعایت پیشرفته ترین استانداردهای روز دنیا موجب شده تا تولیدات شرکت مورد استقبال 
مصرف کنندگان صاحب ذوق و ظریف بین قرار گرفته و دامنه فعالیت های شرکت روز به 
روز گسترده تر شود. از جمله موفقیت هایی که حاصل همت و همدلی تالشگران مجموعه 
در سالیان گذشته است باید به اخذ پروانه عالمت استاندارد، برگزیده شدن به عنوان واحد 
نمونه تولید فرش ماشینی از طرف اداره استاندارد، کارآفرین نمونه و ... اشاره نمود. در سال 
اندازی بخش تکمیل در سالنی مجزا به مساحت 2000 مترمربع و  راه  با احداث و   1389
انجام فرآیند تکمیل بوسیله تجهیزات مدرن، این شرکت ضمن بهبود کیفیت محصوالت از 
دریافت خدمات تکمیل از سایر شرکت ها بی نیاز گردید. در حال حاضر با به ثمر رسیدن 
چندین فاز طرح و توسعه ، هم اکنون شرکت با فعالیت نیروهای متخصص و عالقه مند در 

داخل  شرکت و شبکه گسترده توزیع و فروش در حال فعالیت است.
 

فرش برلیان
با  شرکت فرش پدیده کویر یزد در سال 1370 
شماره ثبت 1167 تاسیس گردیده و در طی این 
مدت سابقه فعالیت در زمینه تولید فرش ماشینی، 
به پیشرفته ترین ماشین آالت روز دنیا مجهز مي 
باشد. این شرکت با بهره مندی از پرسنل مجرب 
ایزو  استانداردهای  به کسب  موفق  کارآزموده  و 
از جمله محصوالت  تولید فرش ماشینی مرغوب گردیده است.  9001 مدیریت کیفیت در 
و   1500 تراکم  با  شانه   500 رنگ  هشت  گونه  ابریشم  فرشهای  تولید  شرکت،  شاخص 
همچنین فرش 10 رنگ، شش صد شانه با تراکم1500و نیز فرشهای گل برجسته ابریشم 

گونه مي باشد که مورد توجه بسیاری از هموطنان عزیز قرار گرفته است. 
 

 فرش سورنا
زمینه  در  سال   15 از  بیش  که  موسسي  هیئت   با   1375 سال  از  سمندرخ  فرش  شرکت 
آران  درشهرستان  ماشیني  فرش  تولید  جهت  داشتند،  فعالیت  سابقه  ایراني  دستباف  فرش 
تولید  به  بازار  روز  سلیقه  به  توجه  با  ابتدا  از  سمندرخ  صنعتي  گروه  شد.  تاسیس  وبیدگل 

آشنایی با شرکت های تولیدکننده فرش ماشینی
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فرش هاي 440 و 500 شانه ممتاز و استفاده از مواد  
مشهد  راذین  تجاري  برند  با  مرغوب   آکریلیک  اولیه 
جدید  تکنولوژي  ورود  با  و  شد  فعالیت  به  مشغول 
به  اقدام  سمندرخ  گروه صنعتي  گونه   دستباف  فرش 
خریداري و نصب دستگاه 700شانهHCP  از بهترین 
برند اروپایي )Van de While( نمود. تولیدات 700 
شانه  با بهره گیري از نخ هاي با لطافت ترک و بابرند 
تجاري سورنا در واحدي مجزا به بازار عرضه شدند. در سال 93 شرکت در راستاي افزایش 
تکنولوژي تولیدات خود، دستگاه 1000 شانه10 رنگ، آخرین دستاورد روز شرکت وندویل 
براي   3000 تراکم  با  شانه   1000 فرش  جدید،  محصول  تولید  به  و  خریداري  را  بلژیک 
برند تجاري  با  اکنون گروه صنعتي سمند رخ  آورد. هم  واقعي روي  با ده رنگ  بار  اولین 
سورنا و تجربه بیش از 30 ساله مدیران  و به کارگیري 60 نفر پرسنل متخصص در سه 
واحد تولیدي مجزا مشغول به تولید فرش 700 شانه و1000 شانه 10 رنگ با بهترین مواد 
اولیه و به روزترین تکنولوژي دنیا مي باشد. این گروه صنعتي طي سنوات گذشته موفق 
به دریافت برترین گواهینامه هاي استاندارد بین المللي شده که از جمله آن مي توان نشان 
 90001 ISOاستاندارد ملي ایران، نشان استاندارد ومطابقت اتحادیه اروپا ، گواهینامه هاي

ISO10002  و بسیاري گواهینامه هاي معتبر داخلي را نام برد .

شرکت سیمین الیاف
ماموریت  با   1387 سال  در  الیاف  سیمین  شرکت 
 1390 سال  در  و  تاسیس  استر  پلی  نخ  انواع  تولید 
پرسنل  کنار  در  دنیا  روز  تکنولوژی  از  گیری  بهره  با 
شرکت  این  هدف  رسید.  برداری  بهره  به  کارآزموده 
جلب رضایت مشتری از طریق ارائه محصوالت متنوع 
و با کیفیت جهت پاسخگویی به نیازهای روز صنعت 
الیاف  سیمین  راستا  این  در  باشد.  می  کشور  نساجی 
همواره سعی در افزایش انعطاف پذیری شرکت جهت 
پاسخگویی  به نیازهای جدید بازار از طریق گسترش 
تکنولوژی  بکارگیری  از طریق  کیفیت  پیوسته  بهبود  کنار  در  نوآوری  و  فرهنگ خالقیت 
روز دنیا و پرسنل کارآزموده داشته است. از روز نخست فرهنگ مشتری مداری در سیمین 
از شرکت خود  را بخشی  این شرکت، مشتری  پرسنل  بطوریکه  است  نهادینه شده  الیاف 
دانسته و پاسخگویی شایسته به نیازهای مشتری را ماموریت اصلی خود در سیمین الیاف 
می دانند. هم اکنون سیمین الیاف طیف وسیعی از نخ های مختلف ایرتکسچره را جهت 
از  برخی  بازار عرضه می کند؛  به  و  تولید  نیازهای مختلف صنعت نساجی  به  پاسخگویی 
این محصوالت عبارتند از: انواع نخ خاب فرش ماشینی 100 درصد پلی استر در دو نوع 
مات و برایت، انواع نخ چله 100درصد پلی استر جهت فرش ماشینی در دنیرهای مختلف 
 ATY نخ ، SHRINKAGE پایین تر از 14درصد و بدون ELONGATION با
پود فرش ماشینی، انواع نخ تریکویی با دنیرهای مختلف، انواع نخ ATY با نمرات مختلف 
جهت مصرف در پارچه رومبلی، پرده به صورت ساده و مالنژ، انواع نخ ATY با نمرات 

.ATY مختلف جهت پارچه های صنعتی و برزنت از 300 تا 3000 دنیر، نخ نانو

فرش پرهام
تاسیس گردید.  پرهام در سال 1384   شرکت فرش 
کاشان  فرش  دارد.  داخلی  تمام  تولیدات  شرکت  این 
کلکسیون  از  اصیل  نقش  عنوان یک  به  پرهام  طرح 
هاي  بندي  رنگ  تمام  با  گونه  دستبافت  هاي  فرش 
متنوع طراحي شده مانند زمینه سرمه اي و کرم رنگ 
در بازار فرش کاشان موجود و قابل ارائه به هموطنان 
عزیز است. این شرکت فرش های 700 شانه با جنس 
نخ  و  ست  هیت  اکریلیک  صد  در  صد  آن  خاب  نخ 
پود آن صد در صد پنبه تولید می کند، که به نوعي گران ترین و بهترین نوع مواد اولیه 
فرش ماشیني را تشکیل میدهند. همچنین فرش های 400 و 500 شانه تمام پلی استر 8 
رنگ در این شرکت تولید می شود. تولیدات این شرکت با استفاده از استاندارد هاي روز 
فرش ماشیني و دستگاه هاي مدرن دنیا مانند HCIx2 ، HCPx2  و ندویل بلژیک و  
Schonherr شونهر آلمان با تکیه بر مواد اولیه درجه یک مانند نخ بایر آلمان و دارا بودن 
گواهینامه استاندارد ملي ایران یک ضمانت محکم و قاطع را درمورد کیفیت فرش ماشیني 
پرهام ارائه مي دهند اما با این وجود کاال فرش حتي پس ازخرید فرش نیز همراه خریدار 
گرامي است به طوریکه تمامي فرش ها و محصوالت کاال فرش با ضمانتنامه کتبي 10 

ساله و بیمه نامه )بیمه ایران( همراه هستند.
 

شرکت فرش ضابطی
آقای  جناب  مدیرت  با   1383 سال  در  شرکت  این 
میثم ضابتی تاسیس گردید و زمینه فعالیت آن تولید 
باشد.  می  فانتزی  های  قالیچه  انواع  کننده  توزیع  و 

لیست محصوالت این شرکت لیست محصوالت:

شگی
شنل اکرلیک

فرش های ابریشمی
انواع هیت ست طرح سنتی و عروسکی

بر  با تکیه  این شرکت  باشد. در حال حاضر  این شرکت 20000 متر در ماه می  تولیدات 
توانمندی های پرسنل 20 نفره مجرب در حال تولید است.

شرکت فرش سبحه
سال  سی  حدود  در  شرکت  این 
است که در زمینه تولید و تجارت 
می  فعالیت  دستباف  های  فرش 
این  اخیر  های  سال  طی  در  کند، 
های  فرش  زمینه  در  مجموعه 
این  که  دارند.  فعالیت  تکه  چهل 
تکنولوژی  خالقیت،  حاصل  فرش 
و هنر ایرانی است. این شرکت در 
حال حاضر بر بازار خارجی متمرکز است چرا که وضعیت بازار داخل قابل 
پیش بینی نیست و بیشترین خریداران این نوع فرش ها تاکنون کشور 

آلمان بوده است.
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نیم نگاه...
امروزه قطعا نمایشگاه فرش ماشینی تهران در زمره بزرگترین و بهترین نمایشگاه های نساجی منطقه مطرح 
است و از نظر کیفی و کمی از استانداردهای باالیی برخوردار است و حتی سبب شده است تا نمایشگاههای 
دیگر از حسن همجواری با آن بهرمند شوند. در هشتمین دوره نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی و صنایع 
وابسته تهران که با شرکت بیش از یکصد تولید کننده فرش و موکت و کفپوش در شهریور ماه سال 1395 
نیز به روال سال های گذشته برگزار میشود و انواع فرش های ماشینی به همراه صنایع و تجهیزات وابسته، 
واحدهای تولیدی نخ فرش، انواع فرش و موکت، دستگاههای بافت و تکمیل و بسته بندی فرش و انواع کف 
پوش حضور دارند و همچنین جدیدترین فرش های ماشینی طراحی و تولید شده در شرکت های داخلی با 
استفاده از مواد اولیه متنوع همچون الیاف اکریلیک، پلی استر، پلی پروپیلن در معرض دید عموم عالقمندان 
این  در  است.  بوده  همراه  کمی  و  کیفی  های  شاخص  افزایش  با  همواره  نمایشگاه  این  است.  گرفته  قرار 
نمایشگاه غالب شرکت کنندگان را، تولید کنندگان فرش ماشینی تشکیل می دهد و حضور دیگر تولیدکنندگان 

و فروشندگان در سایر بخش ها کمرنگ تر است. 
همچنین از آنجایی که فرش،  موکت و به طور کلی کفپوش ها از محصوالت مورد عالقه خانواده ها و افراد 
در  نهایی محصوالت خود  باشد، شرکت های حاضر شاهد حضور خریداران  نیز می  جامعه  غیر متخصص 
نمایشگاه هستند. در هشتمین دوره از نمایشگاه فرش ماشینی تهران تولیدکنندگان فرش ماشینی مشکالت 
و معضالت خود را در حضور مسئولین مطرح کرده و تبادل نظر داشتند. از مهمترین مشکالت و معضالتی 
که تولیدکنندگان در مراسم افتتاحیه بدان اشاره داشتند، عدم امکان توسعه صادرات، مشکالت واردات قطعات 

یدکی و ماشین آالت و عدم تخصیص جوایز صادراتی به تولیدکنندگان در راستای صادرات بود. 
امید است که در دوره های بعدی نمایشگاه نیز شاهد روند رو به رشد و ارائه دستاوردهای جدیدی در صنعت 

فرش ماشینی، موکت و سایر صنایع وابسته باشیم.
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ویژه نامه هشتمین نمایشگاه فرش ماشینی و موکت تهران

استفاده از الیاف اکریلیک اصالح شده، 
جدیدترین نوآوری در صنعت فرش ماشینی ایران

گفت و گو با آقای یوکی هیسا کامیمورا 
مدیر بازاریابی الیاف کانکارون در شرکت کانِکا  ژاپن

ژاپن کشور آفتاب تابان، سمبل پیشرفت و توسعه آسیا است. اقتصاد ژاپن دارای نظام سرمایه داری است که از نظر میزان تولید ناخالص 
داخلی )GDP( در جهان رتبه دوم و از نظر تساوی قدرت خرید، دارای رتبه سوم است. 

اقتصاد ژاپن در جنگ جهانی دوم دچار صدمات ویران کننده ای شد اما پس از آن، ضمن پرداخت غرامت، با محور قرار دادن تولید، به رشد 
اقتصادی تصاعدی دست یافت. در سال 1974، در اثر بحران نفت، رشد اقتصادی تصاعدی متوقف شد و به خاطر نزول ارزش ین، صنایع 
بسیاری قدرت رقابت را از دست دادند و متالشی شدند. از سوی دیگر صنایعی نظیر خودروسازی با اتخاذ تدابیر مناسب در تولید، با عبور از 
بحران تنزل ارزش ین، به صنایع کلیدی ژاپن تبدیل شدند به گونه ای که در سال 1986 از نظر میزان تولید ناخالص ملی پس از آمریکا، 

به عنوان کشوری سرمایه داری، به رتبه دوم دست یافت. 
در نیمه دوم دهه 1980، ژاپن در اثر ایجاد اقتصاد حبابی )زمین( و نابودی آن و رکود بلند مدت اقتصادی، با نزول نرخ رشد اقتصادی و 
بحران مالی روبه رو شد. در برنامه های سیاست  مالی با هدف محاسبه صدمات رکود اقتصادی، بدهی های بخش دولتی بیش از 750 تریلیون 
ین محاسبه شد. در نتیجه این وضعیت، علی رغم رهایی از دوران رکود اقتصادی، مشکل افزایش تفاوت درآمدها به وجود آمد اما به هر 

حال در حال حاضر این کشور سومین قدرت اقتصادی دنیا محسوب می شود.
مهمترین صنعت ژاپن صنعت خدمات است که به آن "صنعت سوم" نیز می گویند. این صنعت در ژاپن به پیشرفت های بسیاری نائل آمده 
است. همچنین در حوزه موسوم به "صنعت دوم" یعنی صنایع کارخانه ای نیز بسیار قدرتمند است و در آن میان در تجارت محصوالت 
تولیدی بسیار پیشرفت کرده است. ژاپن در زمینه فناوری صنعتی، باالترین استانداردهای دنیا را دارد و در صنایع خودروسازی، الکترونیک، 

کشتی سازی و صنایع وابسته به آهن و فوالد چند کارخانه عظیم دنیا را در خود جای داده است.

اما داستان صنایع نساجی در این کشور ... 
صنعت نساجی جهان با اختراع ماشین های دوزندگی و بافندگی در انگلستان وارد مرحله جدیدی شد و انقالب صنعتی را به مرحله اوج خود 
رساند و طی سال های گذشته تولید پارچه های پنبه ای، پشمی و ابریشمی در دنیا تأثیر زیادی بر توسعه اقتصادی کشورها گذاشته است.  
با  اروپا و امریکای شمالی گسترش یافت.  انگلستان به سرعت به تمام  در قرن نوزدهم میالدی صنعت نساجی از محل تولدش یعنی 
گذشت زمان، کشورهای آسیایی نیز وارد این عرصه شدند و شروع به سرمایه گذاری در این بخش و صنعتی کردن نساجی خود کردند. 
به همین دلیل به ترتیب کشورهایی ژاپن، کره جنوبی، اندونزی، مالزی، چین، هند و ... به قدرتهای نساجی آسیا تبدیل شدند و توانستند 

نقش کلیدی در این عرصه بر عهده بگیرند. 
صنعت نساجی و همچنین ماشین سازی نساجی در ابتدای قرن بیستم در کشور ژاپن در دوران اوج خود قرار داشت به گونه ای که شرکت 
تویوتا که هم اکنون به عنوان یکی از معتبرترین و بزرگترین سازندگان خودرو جهان شناخته می شود در اواخر دهه 1890 میالدی فعالیت 
خود را با تولید ماشین بافندگی آغاز نمود )البته بخش نساجی شرکت تویوتا هنوز هم به تولید ماشین آالت ریسندگی و بافندگی مشغول 

است( و پس از 20 سال با تجربیاتی که در این حوزه بدست آورد به صنعت خودروسازی متمایل گشت.
در حال حاضرصنایع نساجی در مقام یکی از معیارها و شاخص های توسعه کشورهای مختلف است به گونه ای که در میان 10 کشور عمده 
صادرکننده محصوالت نساجی در جهان 7 کشور از ممالک پیشرفته هستند و ارزش صادرات ساالنه این محصوالت در دنیا به بیش از 

260 میلیارد دالر بالغ می شود که از این جهت نساجی به عنوان دومین صنعت مادر تلقی می شود. 
در حال حاضر در کشور ژاپن نیز مانند کشورهای اروپای غربی و آمریکا تولید محصوالت نساجی متداول دارای روند نزولی است و تمرکز 
صنعت نساجی این کشور بر روی تولید الیاف مصنوعی، منسوجات بی بافت، منسوجات فنی و ماشین آالت نساجی است. ماشین آالت 

نساجی کشور ژاپن همواره به دلیل تکنولوژی و کیفیت بسیار باالی خود مطلوب مشتریان بوده است.
در زمینه تولید الیاف مصنوعی کشور ژاپن سومین تولیدکننده بزرگ الیاف اکریلیک و بزرگترین صادرکننده آن می باشد به گونه ای که در 
سال 2009 بیش از 100 هزار تن صادرات الیاف اکریلیک داشته است. با ذکر این مقدمه و با توجه به اهمیت الیاف اکریلیک در صنعت 
فرش ماشینی ایران مصاحبه ای با آقای یوکی هیسا کامیمورا، مدیر بازاریابی الیاف کانکارون شرکت کانکا ژاپن ترتیب دادیم که مشروح 

آن به شرح ذیل است:

شرکت کانکا را بیشتر معرفی نمائید و این که در چه زمینه ای از صنایع نساجی فعال است؟
شرکت کانکا سال 1949 در شهر اوزاکا با سرمایه ای بالغ بر 33046 میلیون ین با هدف تولید مواد شیمیایی راه اندازی شد و در حال حاضر 
ضمن تولید مواد شیمیایی )بر پایه نفت(، به تولید الیاف مدآکریلیکKanecaron  )الیاف اکریلیک اصالح شده( نیز می پردازد. میزان 
تولید سالیانه این شرکت 70 هزار تن لیف در سال می باشد و تولیدات کانکا تقریبًا به تمام کشورهای دنیا از جمله چین، اندونزی، سوریه، 

ایران، کشورهای اروپایی و آفریقایی صادر می شود. کانکا متعلق به بخش خصوصی است و ارتباطی با دولت ندارد.

الیاف Kanecaron چه کاربردهایی دارد؟
الیاف مداکریلیک در جهان  اما کانکا بزرگترین تولیدکننده  اندک است  الیاف اکریلیک در دنیا بسیار  اگرچه در حال حاضر میزان تولید 

محسوب می شود.  اگر بخواهیم موارد مصرف این الیاف را به تفصیل بیان کنیم میتوانیم آن را به پنج دسته اصلی تقسیم نماییم:
1-مصارف داخلی ساختمان شامل: پرده، فرش، پارتیشن، رومبلی، کاغذ دیواری، پرده سالنهای سینما و تئاتر، روکش و رومبلی  صندلیهای 

سالنهای عمومی، کفپوشها و کلیه منسوجات خانگی قابل استفاده در منازل و یا اماکن عمومی
2-دسته دوم مصارف صنعتی شامل: انواع فیلترها، صنایع اتومبیل، باتری سازی، الیه های محافظ چرم و پارچه و ...

3-دسته سوم: صنایع خواب شامل: پتو، لحاف، تشک، بالشت، کوسن، و کلیه الیه های مختلف مورد استفاده در صنایع خواب.
4-دسته چهارم: تولید پوست و خز مصنوعی و همچنین کاله گیس و موی مصنوعی که به دلیل لطافت بی همتای این الیاف این دسته 

یکی از بزرگترین مصرف کنندگان این الیاف می باشند.
5-دسته پنجم شامل انواع البسه نظیر: لباس کار، لباس آتش نشانها، لباسهای خواب خصوصا لباس خواب کودکان، یونیفرم های نظامی، 

ژاکت های حرارتی، زیرپوشهای محافظ، پیش بندهای صنعتی، الیه های زیر درب موتور اتومبیل و صدها کاربرد دیگر.

آیا محصوالت کانکا به ایران نیز صادر می شود؟
تابحال چند مرتبه به ایران صادرات داشته ایم. که البته این موضوع در طی چند سال اخیر به دلیل مشکالت نقل و انتقاالت مالی کمرنگ 

شده و از اوسط سال 2016 میالدی مجدداً صادرات خود به ایران را از سر گرفته ایم.
چندین سال است که به توسعه تولید این الیاف در فرش ماشینی متمرکز شده ایم. طبق قوانین موجود در کشورهایی نظیر آمریکا، ژاپن، 
مواد اولیه به کار رفته در فرش ماشینی باید در مقابل آتش مقاوم باشد و ما نیز در تولید محصوالت خود به این مورد توجه ویژه ای داریم. 
در حال حاضر مشتریان چینی ما جهت تولید و صادرات فرش به آمریکا تنها از الیاف شرکت ما استفاده می نمایند. به دلیل پتانسیلی که 
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در ایران و خصوصا در بخش فرش ماشینی مشاهده نمودیم سعی کردیم تا تمرکز کاری خود را در بدو امر و در ابتدای ورود به این بازار 
 SP( بر روی فرش ماشینی معطوف کنیم که در نتیجه با توجه به درک از نیازهای این بخش، الیافی مختص فرش ماشینی تولید کردیم
Type(، همانطور که میدانید شرکت کانکا در حدود 20 نوع مختلف از الیاف مداکریلیک برای کاربردهای مختلف تولید میکند که هرکدام 
از LOI  28 تا 35 قابل ارائه است )LOI فاکتوری است که میزان اکسیژن مورد نیاز جهت سوختن را بیان می کند و معیاری جهت 
سنجش الیاف ضد آتش است( و SP type یک نوع از آنهاست که مختص فرش ماشینی تولید شده است. باید توجه داشت که استفاده از 
این الیاف میتواند باعث ایجاد تنوع و برند جدید و تکمیل سبد محصوالت شرکتهای تولیدی فرش ماشینی در این بازار بسیار رقابتی خواهد 
شد.  گفتنی است که الیاف با طول 38 تا 152 میلیمتر و ظرافت از 1/7 تا 17 دسی تکس جهت صنایع فرش ماشینی قابل تولید است.

لطفا در مورد الیاف تولیدی و مزایای آن بیشتر توضیح دهید:
همانطور که میدانید عنوان مدآکریلیک به الیافی اطالق می شود که حداکثر 85% وزنی آن شامل اکریلونیتریل باشد. در الیاف کانکارون 
نیز کمتر از 85% وزنی الیاف به اکریلونیتریل اختصاص داده شده و مابقی شامل موادی است که به منظور ایجاد خواص جدید در لیف که 
شامل جذب رنگ باالتر، ضد الکتریسیته ساکن، جلوگیری از پیشروی آتش و ... به لیف اضافه شده است. درواقع این الیاف همان الیاف 

اکریلیک است که خواص جدیدی در آن ایجاد گردیده است. 

لطفا کمی بیشتر درمورد خواص مورد اشاره توضیح دهید:
• این الیاف بطور ذاتی بازدارنده آتش میباشد و این خاصیت را مدیون عناصر و ترکیباتی است که در پلیمر لیف موجود می باشد. پس 

این خاصیت با شستشو و استفاده مکرر از بین نرفته بلکه بصورت دائمی وجود خواهد داشت. 
• یکی دیگر از مزایای الیاف کانکارون در مقایسه با سایر الیاف زیر دست بسیار لطیف و نرمی است که آن را مدیون سطح مقطع منحصر 

به فرد الیاف میباشد که باعث شده که محصوالت تولیدی از آن بسیار نرم، راحت، گرم و خوش پوش باشند.
• الیاف کانکارون مقاومت بسیار باالیی در مقابل اسید و قلیا و مواد آلی و غیر آلی از خود نشان میدهند، به همین دلیل بخش بزرگی از 

الیاف تولید شده این شرکت در سایر صنایع و بخشهای مختلف صنعت بغیر از نساجی کاربرد دارد.
 Semi( نیمه مات ،)Dull( و در سه نوع مات )RAW WHITE( و سفید )DOPE DYED( این الیاف به دو صورت خود رنگ •
Dull( و براق )Bright( تولید می شود که حتی قابلیت رنگرزی با رنگزاهای کاتیونیک را دارا بوده که نتیجه آن رنگهای شفاف، زنده، 
زیبا و با ماندگاری و ثبات رنگی بسیار باالست که بازهم این مهم بدلیل وجود عناصر و موادی است که به پلیمر لیف اضافه گردیده تا 
جذب رنگ باال رفته و توان ایجاد رنگهای زنده و شفاف وجود داشته باشد. شایان ذکر است که همان شرایطی را که برای الیاف اکریلیک 

معمولی در حین رنگرزی، ریسندگی و انواع بافندگی و یا تولید الیه های بی بافت داریم را نیز برای این الیاف میتوان اعمال نمود.
• این الیاف قابلیت بسیار باالیی در مخلوط شدن با سایر الیاف مانند پنبه، ریون، پلی استر که براحتی در معرض آتش میسوزند را دارا 
میباشد و باعث می شود که ترکیب نهایی خاصیت ضد آتش را دارا باشد و یا می توان در تولید انواع پارچه های مختلف به عنوان نخی 

خاص )مثال پود( ایفای نقش نموده و در نهایت خاصیت ضد آتش را به محصول نهایی اعمال نماید.
رفتار این الیاف در مقابل آتش بدین صورت است که وقتی منبع آتش دور شد و یا شعله از منبع فاصله گرفت بدلیل خواصی که پلیمر این 
لیف دارا میباشد آتش سریعا خاموش شده و از پیشروی آتش جلوگیری میکند و این در شرایطی است که کوچکترین قطره ذوب شده از 
الیاف وجود نخواهد داشت تا باعث ایجاد سوختگی روی بدن انسان گردد به همین دلیل کاربرد بسیار وسیعی در صنایع خواب و لباس 

خواب خصوصا لباس خواب کودکان دارد چون عالوه بر امنیت سبکی و راحتی بسیاری را به ارمغان می آورد. 
 

یکی از مراحل مهم در تولید و عرضه هر محصول و کاال، بازاریابی آن است. کانکا برای فروش بیشتر چه تدابیری 
درزمینه بازاریابی اتخاذ می کند و نحوه عملکرد بخش بازاریابی چگونه است؟

در مرحله نخست، بازار هدف را با دقت مورد بررسی قرار می دهیم و سپس با شرکت هایی که تمایل به همکاری با ما دارند، وارد مذاکره 
و تعامل می شویم. برای مثال به خوبی با گستردگی و وسعت بازار فرش ماشینی در ایران آشنا هستیم و می دانیم که میزان نیاز به الیاف 
اکریلیک در ایران باالست به همین دلیل مشتریان ایرانی را با خصوصیات الیاف Kanecaron آشنا می کنیم تا نسبت به مزایای این 
الیاف در مقایسه با اکریلیک معمولی اطالعات جامع و کاملی کسب نمایند. به اعتقاد من در ایران هم مانند ژاپن قوانینی مبنی بر استفاده 
از الیاف مقاوم در تولید منسوجات خانگی برابر آتش سوزی تصویب خواهد شد که مهمترین خاصیت الیاف Kanecaron ، مقاومت 

در برابر آتش سوزی است. 

دیدگاه شما در مورد صنایع نساجی ایران چیست ?
به دلیل کاربردهای متعدد الیاف Kanecaron، ایران در آینده نزدیک تبدیل به یکی از بازارهای شرکت ما خواهد شد. در حال حاضر  

به معرفی محصوالت شرکت در زمینه فرش ماشینی می پردازیم اما در آینده محصوالت دیگری نیز به ایران صادر خواهیم کرد. 

به عنوان سوال پایانی، قابلیتهای الیاف مداکریلیک را در صنعت فرش ماشینی ایران چگونه ارزیابی می نمایید.
یکی از مهمترین مزایای استفاده از الیاف مدآکریلیک را امکان تولید کلکسیون های ویژه فرش های ضدآتش برای استفاده در منازل 
عنوان نمود. این فرشها در منازلی که دارای شومینه هستند و یا برای افراد سیگاری که پتانسیل افتادن سیگار بر روی فرش در منازل 
آنها زیاد است گزینه مناسبی هستند. از طرف دیگر به دلیل نرمی بسیار قابل مالحظه فرشهای تولید شده از این الیاف، آنها را به عنوان 
گزینه بسیار مناسبی برای کاربرد در فرش اتاق خواب مخصوصًا اتاق خواب کودکان مطرح نموده است که عالوه بر باالبردن سطح ایمنی 

داخل منازل، به دلیل درخشندگی ذاتی این الیاف جلوه ویژه ای نیز به اتاقها می بخشد.
استفاده از الیاف مداکریلیک می تواند به منجر به گسترش و توسعه بازار شرکتهای فرش ماشینی در تولید فرشهای ویژه هتلها، سالنهای 
اجتماعات عمومی نظیر سینما، تئاتر و ... و همچنین فرشهای ویژه وسایل نقلیه عمومی نظیر هواپیما، قطار و ... شود که در حال حاضر 

عمدتًا از موکت در آنها استفاده می شود.
38A )شماره 24( ماشین آالت نساجی  خواهشمند است جهت کسب اطالعات تکمیلی به غرفه ما در سالن 

تهران تشریف بیاورید.
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انتخابات اتحادیه 
و ترکیب جدید نمایندگان 
صنف فرش ماشینی و موکت

اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران دوره جدیدی از فعالیت خود 
را با برگزاری انتخابات و تعیین هیات رئیسه جدید آغاز نموده است 
و با رای اکثریت، هیات مدیره قبلی تنها با یک تغییر به کار خود 

ادامه دادند. 
با توجه به سیاست های سازمان صنعت و معدن در انتخابات جدید 
یک بازرس به مجموعه اتحادیه اضافه شده که این بازرس وظیفه 

نظارت بر هیئت مدیره را دارد. 
اعضای جدید هیات رئیسه اتحادیه :

آقای محمدهادی کمالیان: رئیس اتحادیه
 آقای سعیدی : نائب رئیس

آقای گیتی نژاد : نائب رئیس دوم
آقای غفاری: خزانه دار 

آقای شیرازی: دبیر اتحادیه 
با اشاره به نقش پررنگ  آقای محمد هادی کمالیان ئیس اتحادیه 

فرش  صنعت  نیاز  و  صنایع  پیشرفت  در  تجاری  های  نمایشگاه 
ماشینی به برگزاری یک نمایشگاه ایده آل و حرفه ای به خبرنگار 
و  است  صنعت  هر  تابلوی  "نمایشگاه   : گفت  کهن  نساجی  مجله 
الزمه حیات هر اتحادیه حضور و برگزاری نمایشگاه است؛ نمایشگاه 
چند  ولی  باشد  می  ما  تایید  مورد  تهران  کفپوش  و  ماشینی  فرش 
بحث  اگر  است.  کرده  پیدا  ایراداتی  نمایشگاه  این  که  است  سالی 
درآمد زایی در میان باشد، اتحادیه بیشترین درآمد را میتواند داشته 
باشد و این هم قانونی و تعریف شده است، ولی ما به خاطر حاشیه 
های این کار وارد این بحث نشده ایم. مشکالتی که به ما گزارش 
شده است حاکی از آن است که نگاه درستی به نمایشگاه نمیشود و 
نگاه برگزارکنندگان نیاز به بازنگری دارد، نمایشگاه باید جایی برای 

عرضه دستاوردها و نوآوری ها باشد. حاشیه نمایشگاه امسال اصال 
مورد تایید ما نیست و برای اتحادیه ناخوشایند است. این نمایشگاه 
از بحث در آمدزایی خارج  المللی پیدا کند و  باید سمت سوی بین 
شود. کیفیت نمایشگاه در سالهای اخیر به شدت کاهش پیدا کرده 
است و طرح های مشابه و نقشه های کپی بسیار زیاد شده است. 
نه  باشد  تخصصی  نمایشگاه  و  شود  جمع  باید  فروشی  تک  بحث 

نمایشگاه عرضه مستقیم."

آقای کمالیان ضمن اشاره به وضعیت بد طراحی در این صنعت و 
مشکالت  مورد  در  بازار،  در  موجود  های  طرح  خواندن  اصالت  بی 
هایپر  ظهور  جمله  از  ماشینی  فرش  صنفی  واحدهای  گریبانگیر 
مارکت ها ومراکز تجاری ویژه فرش گفت : " من قبال بارها اعالم 
کردم که اصناف تنها درگیر چند ارگان هستند: 1- امور مالیاتی 2- 
شهرداری 3- سازمان تامین اجتماعی 4- بحث اماکن و تعزیرات. 
ارگان  این  دارند،  دخالت  اصناف  کار  در  که  است  ارگان  چهار  این 
که  شوند  می  باعث  اشتباه،  بعضا  و  پی  در  پی  های  ابالغیه  با  ها 
صنتعگران نتوانند در واحد صنفی خود با بازده باالیی کار کنند. ما 
اگر تعامالت اصناف را با این چهار ارگان حل کنیم، سایر مشکالت 
حل خواهد شد. یکسری توقعاتی که ما از زیر مجموعه های خود 
اگر  که  به طوری  باشند،  هماهنگ  اتحادیه  با  که  است  این  داریم 
شکایتی وجود داشته باشد با اعضا به خوبی حل می شود. ما کمی 

توقع باالیی داریم وگرنه اعضای خیلی خوبی داریم و سطح شکایات 
یای پایین است. مشکلی که اکنون وجود دارد و گریبان گیر صنعت 
شده است، فروشگاههای هایپر است که تبلیغات دارند و ما روی آن 
حرف داریم. جلسات متعددی برگزار کردیم هم در تعزیرات و هم 
زیر  برای حفظ حقوق  زمینه  اینن  در  و  اصناف  در سازمان قسمت 
هر کسی  برای  تبلیغات  ما  نظر  از  دفاع هستیم.  حال  در  مجموعه 
آزاد است ولی تبلیغاتی که سبب تخریب صنف دیگری باشد، درست 
این  در  ما  باشد.  آنها  کیفیت  و  اجناس  روی  تبلیغات  باید  و  نیست 
زمینه صنف قانون را داریم و نظارت انجام می شود و در حال حاضر 
بر  ارگانی که وجود دارد ولی مسئول نظارت  تعداد زیادی  با وجود 
تبلیغات و بحث جایزه مشخص نیست. مشخص نیست این جوایز به 
چه کسی داده می شود. ما با دوستانمان در صدا و سیما توانسته ایم 
تعامل خوبی پیدا کنیم و ان شاءاهلل به جایی برسیم که حق و حقوق 

اصناف و مصرف کننده هر دو حفظ شود."

است  صادرات  رکود  از  خروج  راه  تنها  اینکه  به  اشاره  با  کمالیان 
گفت:" وضعیت کنونی که دیگر آن هستیم و رکود حاکم شده است 
بین  تعادل  به دنبال  بازار همیشه   راه حل آن صادرات است،  تنها 
عرضه و ارتقا است در حال حاضر بازار به نحوی شده است که توازن 
ندارد و تولید مازاد باید جذب بازار خارجی شود، به خاطر اینکه این 

صنعت هم ارز آوری دارد و هم اشتغال ایجاد می کند"

آقای سید جعفر حسینی - شرکت فرش ساوین

محصول ما ماشینی نیست...
ترکیبی از ماشین و هنر دست است

فرش ساوین با دارا بودن امکانات تولیدی وسیع یکی از کامل 
ترین مجموعه های تولیدی است که از ریسندگی تا بافندگی 
قاره   5 به  با صادرات گسترده  و  دارد  اختیار  در  را  تکمیل  و 
در  فرش  های  مجموعه  ترین  موفق  از  اغراق  بدون  جهان 
ماشینی  فرش  نمایشگاه  مورد  در  آقای حسینی  است.  ایران 
فرد  به  منحصر  و  خاص  ابزار  یک  :"نمایشگاه  گفت  امسال 
برای فروش و بازاریابی است. مزیت نمایشگاه این است که 
محصول تولیدی با همه مشخصات آن در معرض دید قرار 
وجود  تمام  با  و  کند  لمس  آنرا  تواند  می  مشتری  و  میگیرد 
احساس  زیر دست  را  و ظرافت  لطافت  و  حس طراح فرش 
اما  ماشینی  فرش  میگوئیم  که  است  درست  طرفی  از  کند. 
حقیقتا بیش از 50 درصد تولید این محصول ماشینی نیست 
و ذوق وهنر و دست پر رمز و راز انسان در آن دخیل است و 
در واقع ترکیبی از ماشین و هنر دست است. نمایش محصول 
در نمایشگاه با سایر روش های بازاریابی و فرش مثل سایت 
های خرید یا تبلیغات تلوزیونی ، مطبوعات و... تفاوت های 
در  که  سال  دو  از  پس  ساوین  فرش  شرکت  دارد.  اساسی 
نمایشگاه های داخلی حضور نداشت و تمرکز اصلی خود را 
بر روی بازارهای بین المللی و صادرات قرار داده بود مجددا 

امسال حضور قدرتمندی در این نمایشگاه داشته است."

آقای حسینی در مورد ساعات بازدید نمایشگاه گفت: "به نظر 
این  فعاالن  که  چرا  است  منطقی  و  خوب  تصمیم  یک  من 
صنعت می توانند با فراغ بال به نمایشگاه بیایند و از طرفی 
بود.  نخواهد  ساز  مشکل  دیگر  نیز  تهران  بعدالظهر  ترافیک 
باید ببینیم در انتهای نمایشگاه نظر کلی شرکتهای غرفه گذار 
آینده  سال  برای  تصمیم  و  بود  خواهد  چه  بازدیدکنندگان  و 

چگونه خواهد بود."
تولیدی  های  فرش  از  ای  عمده  بخش  حاضر  حال  در 
شرکت فرش ساوین به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، 
کشورهای اروپایی به ویژه اتریش و آلمان، استارلیا ، کانادا، 

آمریکا و ... صادر می شود.



Daily News 

 8 th International Floorcovering, Machinemade 
Carpet and Related Industries exhibition

تجاری  تراز  شدن  مثبت 
غیرنفتی ایران برای نخستین 

بارپس از پیروزی انقالب

کارنامه تجارت خارجی ایران در سال 1394 با 916 میلیون دالر تراز 
مثبت بسته شد که در تاریخ این حوزه بی سابقه بود. تراز تجاری ایران 
در سال 1393 منفی 2,7 میلیارد دالر بود که بهبود چشمگیری نسبت 

به منهای 7,9 میلیارد دالر در سال 1392 داشت.
 براساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران، مثبت شدن تراز تجارت 
خارجی ایران در سال 1395 نیز ادامه یافت و مازاد تراز تجاری 2میلیارد 

و 399 میلیون دالری برای پنج ماه نخست امسال ثبت شد.
ارزش صادرات غیرنفتی کشور در پنج ماه نخست امسال 19 میلیارد و 
108 میلیون دالر بود که 10,22 درصد افزایش نسبت به رقم 17 میلیارد 

و 336 میلیون دالر مدت مشابه سال قبل ، افزایش داشت.
میزان واردات کشور در پنج ماه نخست امسال 16 میلیارد و 709 میلیون 
دالر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 2,85 درصد کاهش 

نشان می دهد.
عمده  بطور  یازدهم  دولت  فعالیت  آغاز  از  پیش  ایران  خارجی  تجارت 
تحت تاثیر دو عامل اساسی تحریم های بین المللی و افزایش نرخ ارز 
بوده است. از یکسو تحریم ها )به ویژه درحوزه بانکی( ابزارهای معمول 
مبادالت تجاری نظیر گشایش اعتبارات اسنادی )LC( را دچار مشکل 
کرد و از سوی دیگر، به دلیل نبود تعادل عرضه و تقاضای ارز، نرخ ارز 
به  تجاری  مبادالت  حجم  شد  موجب  شرایطی  چنین  یافت.  افزایش 

میزان زیادی تحت تاثیر قرار گیرد. 
)با  صادرات  میزان  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک  گزارش  براساس 
1392)زمان  سال  نخست  ماه  در6  واردات  و  گازی(  میعانات  احتساب 
تحویل دولت( به ترتیب افزون بر 19,4 میلیارد دالر و 20 میلیارد دالر 

بوده است. 
نزدیک   1393 سال  در  گازی(  میعانات  احتساب  )با  غیرنفتی  صادرات 
به 50 میلیارد دالر بود که نسبت به سال 1392 حدود 20 درصد رشد 
داشت. در سال 1394 صادرات غیرنفتی )با احتساب میعانات گازی( به 
حدود 42,4 میلیارد دالر رسید که نسبت به 1393 نزدیک به 16 درصد 

کاهش داشت. 
براساس گزارش گمرک، کاهش قیمت نفت خام و به تبع آن کاهش 

قیمت میعانات گازی و محصوالت پتروشیمی در سطح جهانی و رکود بازار 
جهانی آهن و فوالد، عمده ترین دلیل کاهش ارزش صادرات غیرنفتی به 

ویژه صادرات میعانات گازی در سال گذشته بوده است.
در  که  بود  میلیارد   53,6 بر  افزون   1393 سال  در  کاال  واردات  ارزش 

همسنجی با سال 1392 حدود 7,7 درصد افزایش یافته است.
در سال 1394 واردات کاال به حدود 41,4 میلیارد دالر رسید که نسبت به 

1393 حدود 22,5 درصد کاهش داشته است. 
از مهم ترین دالیل این امر می توان به کاهش درآمدهای نفتی کشور و 
کاهش قیمت کاالهای وارداتی بویژه قیمت غالت و مواد غذایی اشاره کرد.
سال  در  طبقه   14 از  ای  تعرفه  طبقات  تعداد  گمرک،  گزارش  براساس 
1392به 10 طبقه در سال 1394 و 6 طبقه در سال 1395 کاهش یافته 
است، ضمن این که زمان تشریفات گمرکی از 26 روز در سال 1392 به 

چهار روز در سال 1394 کاهش یافته است.

** مهم ترین اقدامات انجام شده 
رونق  برای  ذیل  اساسی  های  اقدام  یازدهم  دولت  فعالیت  سال  سه  در 

تجارت خارجی انجام شد:
- تسریع در ترخیص کاالها بویژه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی از 

طریق کاهش برخی مراحل ترخیص
- ایجاد امکان ترخیص غیرنقدی مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازبینی در 

ضوابط واردات ماشین آالت دست دوم
- بازنگری مقررات مربوط به اعتبار اسناد ارزی و محدود شدن سهم آورده 

فرد تا 35 درصد
- کاهش تعرفه و نیز طبقات تعرفه ای برای واردات کاالها

- افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به مبلغ 200 میلیون دالر 
در اجرای بند »ز« تبصره 5 قانون بودجه سال 1394 کل کشور از محل 

وصولی اقساط حساب ذخیره ارزی
کاالهای  در  رفته  کار  به  وارداتی  اولیه  مواد  ورودی  حقوق  استرداد   -

صادراتی و مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان
صادراتی  تسهیالت  کارمزد  سود  یارانه  ریال  میلیارد   200 اختصاص   -
فنی  خدمات  صادرات  افزایش  منظور  به  ایران  صادرات  توسعه  بانک  به 
تخفیف  درصد   6( باال  افزوده  ارزش  با  نفتی  غیر  کاالهای  و  مهندسی  و 

سود تسهیالت( 
- اختصاص 200 میلیون دالر خط اعتباری به بانک توسعه صادرات ایران 
در راستای حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در کشور عراق 
دارای  از صادرات کاالهایی که  استاندارد  دریافت گواهی  فرایند  - حذف 

نشان استاندارد ملی هستند
- کاهش زمان تشریفات گمرکی 
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 شرکت مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکو با بهره گیری از توان متخصصان 
داخلی برای اولین بار، موفق به طراحی و ساخت دستگاه پالسمای اتمسفری 

برای منسوجات با نام تجاری PlasmaTex شده است.

به نقل از روابط عمومي ستاد ویژه توسعه فناوری نانو،امروزه صنعت نساجی 
به  توانمندسازی  نیازمند  از گذشته  بیش  بعنوان صنعت کهن کشور،  ایران 
منظور رقابت در بازار داخلی و خارجی است. استفاده از فناوری های جدید 
در جهت کاهش استفاده از مواد شیمیایی و کاهش استفاده از منابع انرژی 
می تواند منجر به افزایش کیفیت و محصوالت و کاهش هزینه های تولید و 

رقابت پذیری شرکت های تولید کننده در صنعت نساجی می شود.
بهبود کیفیت رنگ پذیری منسوجات و کاهش  راستای  فناوری پالسما در 
در  زیست  محیط  دوستدار  فناوری  بعنوان  شیمیایی،  مواد  و  انرژی  منابع 
جهان شناخته شده و گام موثری در افزایش بهره وری ماشین آالت و تولید 

در صنایع تکمیلی نساجی است.
پالسما به دلیل برخورداری از گونه های پر انرژی و در عین حال دمای پایین 
بسیار مناسب برای پردازش سطوح حساس به گرما بویژه انواع پارچه  است. 
در فرآیند پردازش سطوح به این روش به واسطه تشکیل گروه های عاملی بر 
روی سطح و تغییر زبری سطح، درجه باالیی از فعال سازی حاصل می شود. 

شرکت مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکو با بهره گیری از توان متخصصان 
داخلی برای اولین بار و همزمان با شرکت های برتر حوزه نساجی در جهان، 
موفق به طراحی و ساخت دستگاه پالسمای اتمسفری برای منسوجات با نام 

تجاری PlasmaTex شده است.

یک  آدیکو،  پیشرفته  تجهیزات  مهندسی  PlasmaTex شرکت  دستگاه 
وری  بهره  افزایش  برای  ها  پارچه  انواع  آبدوستی  جهت  پیشرفته  دستگاه 
خطوط تولید شرکت های تولیدی حوزه نساجی است. این دستگاه می تواند 
در افزایش انرژی سطحی انواع منسوجات جهت کاهش مصرف آب و رنگ 
و سایر مواد شیمیایی مورد استفاده قرار گیرد. از جمله کاربردهای دستگاه 

پالسمای اتمسفری شرکت آدیکو می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- فعال کردن سطح: ایجاد رادیکال های آزاد یا افزودن عاملیت شیمیایی 
فعال بر روی سطح / اصالح زبری سطح

- تمیزکردن سطح: زدودن ترکیبات آلی با کند و پاش پالسمای
- افزایش خواص آبدوستی به منظور بهبود رطوبت پذیری و رنگ پذیری و 

ایجاد پیوندهای اتصال دهنده
- بهبود خاصیت ضد آب و ضد روغن شدن منسوجات 

- تسهیل در فرایند آهارزدایی
- حذف پرزهای سطحی نخ ها

الزم به ذکر است، »قابلیت پردازش سطوح مختلف )پارچه، پلیمر، فیلم های 
همزمان  »پردازش  میلی متر(«،   3 تا ضخامت  غیره(  و  سرامیکی  و  فلزی 
دو سطح فیلم ها«، »قابلیت تنظیم پهنای کاری مناسب با کاربرد )تا 2/2 
متر(«، »تنظیم سرعت پردازش تا 30 متر بر دقیقه برای منسوجات و 100 
متر بر دقیقه برای پلیمرها«، »قابلیت تزریق گاز به سامانه برای پردازش «، 
»سیستم مکش و تهویه برای خروج گازهای مضر از محیط به منظور تامین 
امنیت کاربر«، »افزایش انرژی سطح و آبدوستی«، »سرعت باال در پردازش 
و عدم تخریب ساختار منسوجات و پلیمرها«، و »بدون نیاز به کارگر ماهر یا 
ابزار خاص با تمیز کاری ساده دستگاه« به عنوان ویژگی های رقابتی این 

دستگاه از سوی تولیدکننده آن بیان شده است.

دستگاه PlasmaTex چهاردهم شهریورماه هم زمان با دومین 
روز برگزاری بیست  و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی 
با حضور دبیر ستاد توسعه فناوری نانو و رییس انجمن نساجی 

ایران در محل نمایشگاه بین المللی تهران رو نمایی می شود.

ساخت دستگاه پالسمای اتمسفری برای منسوجات
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ویژه نامه هشتمین نمایشگاه فرش ماشینی و موکت تهران

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

◄مشکالت طراحان فرش چیست؟ و راهکار حل  این مشکالت به نظر شما چیست؟
از جمله مشکالت طراحان فقدان صنف طراحان فرش ماشینی و نداشتن قیمت گذاری متعادل و نبودن 
مرجعی برای تشخیص اصالت نقشه و پیگیری تخلفات احتمالی در رابطه با آن است ) البته این مورد 
با ایجاد سامانه ستان تا حدودی مرتفع خواهد شد(. اما عمده مشکالت طراحان مسائل مادی و اخالقی 
ست. متاسفانه هنرمندان و آثارشان کمتر مورد توجه قرار میگیرند. در این مورد هنرهای دیگر نیز تقریبا 
به همین گونه است. نداشتن امنیت شغلی و مادی و بدحسابی هایی که در رابطه با دریافت هزینه طرح 
صورت میگیرد و غیره. یک هنرمند طراح، ایده پرداز است و یک ایده پرداز در جامعه فرش ماشینی 
درگیر چک و وصولی با صرف وقت وهزار و یک زحمت است. آیا جای تاسف نیست؟ آیا جایگاه هنرمند 
در این مرتبه است؟ تاریخ ثابت کرده است هرجا هنر و هنرمند مورد بی توجهی قرار گرفته اند آن جامعه 
فاقد روح گشته و مانند مرده ای متحرک فقط روزمرگی را تجربه می کند. بنده راهکاری برای حل 
این مشکالت نمی بینم جز بیداری وجدان و احساس و عواطف انسانی. این مهم زمانی بدست خواهد 
آمد که فرهنگ سازی شود و زیرساختها تغییر نماید. برگزاری کالس های حرفه ای بازاریابی و آگاه 
سازی عده ای که سود مالی خود را در گرو ضرر دیگری می بینند و نیز تغییر روش برخی طراحان در 
جهت برندسازی و حرفه ای بودن و درست کار کردن کمک بسزایی در رشد طراحان و نیزمرتفع شدن 

بسیاری از مشکالت خواهد کرد.

مشکالت  مرتفع شدن  راستای  در  توانند  می  کمکی  چه  دولتمردان  شما  بنظر   ◄
طراحان فرش انجام دهند؟

دولتمردان در هر جامعه ای می توانند تغییرات مثبت و خوبی را ایجاد نمایند. هم در زمینه حمایت مادی 
و هم معنوی. از جمله : شناساندن هنرمندان طراح فرش در رسانه ملی و سیاست گزاری در رابطه با 
ایجاد فضاهای آموزشی حرفه ای توسط هنرمندان بنام طراحی فرش و نیز حمایت از طراحان فرش در 

احقاق حق آنها در رابطه با سرقت احتمالی آثار آنان.

◄ آیا سلیقه مردم ایران در انتخاب و خرید فرش طی سالهای اخیر تغییری داشته 
است؟

سلیقه و مد با خلق آثار جدید توسط هنرمندان و همچنین بکار بردن رنگ های جدید که طبق قواعد 
خاصی انجام می شود دچار دگرگونی خواهد شد. در چند سال اخیر به علت ارائه طرح ها خالقانه و 
متفاوت هم رقابت بیشتر شده و هم سلیقه مردم به سمت طرح های جدید سوق گرفته است. همزمان 
با افزایش شانه در فرش ماشینی طبعا تغییرات زیادی در طرح های متناسب با آن ایجاد شده است 
که عمدتا به سمت ریزنقش بودن کار پیش رفته است. اما نیاز به تغییرات اساسی تری با حفظ اصالت 
نقشه فرش ایرانی داریم. اگر بخواهیم مدرنیته را در فرش توضیح دهیم باید قواعد مختص به خودش 
را رعایت کنیم. و اصالت و ریشه ی کار را مبنای تمام نوآوری ها قرار داده و از دل آن نقشه های بی 
بدیل و نو با ریشه ایرانی و اصیل ایجاد نماییم. این مهم با تالش و کوشش در راستای کار حرفه ای و 
نیز به اشتراک گذاشتن تکنیک ها و مهارت ها و هر آنچه که الزم است تا هنرمند طراح ، طرح بیافریند 
به نتیجه مطلوبی خواهد رسید. به نظر من در هنرهای کاربردی و صنعتی مانند طراحی فرش ماشینی 
سلیقه بازار را هنرمندان طراح با احساسی که از درون جامعه دریافت می کنند )که قواعد پیچیده و 

مختص به خود را دارد( شروع به خلق اثرکرده که اغلب مورد پسند همگان قرار می گیرد.

◄ آیا در طراحی برای فرش های صادراتی تفاوتی در طراحی لحاظ می شود؟
طبعا هر قوم و ملیتی سلیقه های مختص به خود را دارند و الزم است قبل از ارائه محصول برای 
صادرات، بازار هدف مشخص شده و سپس تحقیقات الزم صورت گیرد. در برخی از کشورهای آسیایی 
که با سلیقه ما اشتراکات زیادی دارند تفاوتی در طرح نیاز نیست ایجاد شود به جز تغییر جزئی در موارد 
رنگامیزی نقشه. اما در اراِئه طرح به بسیاری از کشورهای اروپایی و امریکایی گاها بعضی از رنگ های 
زمینه فرش باید عوض شود و نیز نقشه  مطابق سلیقه آنها طراحی شود. البته به این معنا نیست که از 

طرحهای سنتی و اصیل فاصله بگیریم و اساس کار را تغییر دهیم. طراحی طرح مطابق سلیقه بازارهای 
جهانی به معنی به نمایش گذاشتن نقوش اصیل و ریشه دار ایرانی به طعم و سلیقه آنهاست توام با 
نوآوری های هوشمندانه  و درست به انجام خواهد رسید. این مسئله مدتی بازارهای جهانی را به سمت 
نقوش اصیل و سنتی سوق داده و سلیقه ایجاد طرح برای آنها بطور کامل به دست طراحان توانمند ما 

و تولید کنندگان عزیز خواهد افتاد. 

◄ این موضوع در بین تمامی طراحان جهت ایجاد تغییر در فرشهای تولیدی چقدر 
مورد اهمیت قرار می گیرد؟

متاسفانه هنوز صادرات فرش ماشینی در ایران آنطور که باید جایگاه خودش را بدست نیاورده است. البته 
با تالش و کوشش و کار بر مبنای دانش و تجربه روزبه روز شاهد موفقیت های بیشتری هستیم. به 
همین خاطر برخی دوستان تولید کننده هنگام خرید طرح نه دانش کافی از بازار هدفشان بدست آورده 
اند و نه طرح را مطابق بازارهای جهانی طلب می کنند. طراحان نیز طبق بازاری که در حال حاضر دارند 
طرح را ارائه می کنند که طبعا سلیقه بازار داخلی را پوشش می دهد. این موضوع برای اغلب طراحان 
اهمیت چندانی ندارد. به همان دلیلی که عرض کردم.کمااینکه در راستای شناخت بازارهای جهانی از 
سوی برخی طراحان تحقیقاتی انجام شده و خواهد شد. اما این تحقیقات اغلب شخصی بوده و همگام 
و همسو با تولیدکننده نیست. به امید آنکه تولیدکنندگان عزیز ما درصد باالیی از فعالیت های خود را 
بر مبنای صادرات قرار داده و در زمینه تولید طرح با طراح هماهنگ شده و سلیقه بازارهای جهانی را 

البته با صرف هزینه و وقت بیشتری بدست بگیرند.                      

◄ در پایان اگر درد دلی یا مطلبی دارید که برای خوانندگان ما مفید است بفرمایید. 
یک مقاله کوتاه را که در یکی از جلسات هم اندیشی طراحان اورجینال کار فرش ماشینی کشور واقع 

در مرکز تحقیقات فرش ماشینی کاشان قرائت کردم را برایتان بازگو می کنم:

چند کلمه حرف حساب
"حدود دو هفته ذهنم درگیر بود و با مطالعه نقوش اصیل ایرانی و کندوکاو در نمادها و اشکال سنتی در 
هنر فرش ایران، پیش طرح و قالب کلی یک نقشه فرش جدید را در قالب خطوط و سطوح ترسیم می 
نمودم. هنرمندان طراح می دانند نقشه فرش نیاز به قالب اولیه دارد که باید بسیار دقیق و هنرمندانه 
طراحی شود. بعد از اتمام طرح کلی نقشه و مشخص نمودن شمای کلی آن، طراحی مدادی آن را 
آغاز نمودم. طراحی نقشه فرش عالمی دارد! بازی با فرم ها و ابداع نقوش و طرح های جدید که اگر 
هنرمندانه و بدون نقص اجرا شود کاریست بس دشوار و هم لذت بخش. دشوار برای اینکه تمرین و 
ممارست زیاد میخواهد تا بتوان تقوش سنتی فرش را اجرا نمود و لذتبخش بخاطر اینکه تنها عشق و 

عالقه به این هنر اصیل ایرانی است که راه دشوار را سهل و سختی آن را آسان میکند. 

از تمرین های زیاد شبانه روزی و ایده پردازیهای هنرمندانه که بابت آن سالها زحمت کشیده شده 
بگذریم. نقشه را طراحی مدادی نمودم و برای نقطه چینی، آن را به کامپیوتر منتقل کردم تا ادامه آن 
را با نرم افزار انجام دهم. بعد از یک ماه کار و تالش چند نفره، نقطه و سایه و رنگ نقشه تمام شد و 
یک رنگ کرم آن آماده ارائه به تولیدکننده شد. نقشه هزار شانه را بصوت غیراختصاصی به بازار ارائه 
نمودم تا از سود ایده و طراحی آن که محصول دفتر طراحی اینجانب هست بهره ببرم. بعد از مدتی 
خبر رسید که نقشه ارائه شده کپی شده است. نقشه ای که با عشق و عالقه و تالش شبانه روزی آماده 
شده است. تازه بعد از اینهمه تالش فقط یک رنگ آماده شده و برای انجام بقیه رنگها و سایزها نیاز به 
نیروی کار و وقت و هزینه میباشد. حال، شخصی با دریافت یک تخته فرش از مشتری و یا خرید آن 

جهت کپی ، خود را مالک هنری و معنوی طرح میداند و آن را براحتی بفروش می رساند. 

بسیار ناراحت کنننده و دردآور است. به راستی این چه نوع تجارتیست که تیشه به ریشه تاجر میزند....
بیایید موضوع کپی نقشه فرش را از جنبه های مختلف بررسی نماییم. کپی نقشه نه تنها  دوستان، 
اقتصاد فروش نقشه فرش را بطور کلی به خطر خواهد انداخت، بلکه خود کپی کار و تولید کننده ای 
که طرح کپی خریداری کرده دچار رنج و گرفتاری زیادی خواهند شد. با کپی نقشه خالقیت کنار رفته 
و بجای آن روزمرگی را بدنبال خواهد داشت. با کپی نقشه شخص مجبور به ارائه نقشه به هر قیمتی 
شده و عمال آلت دست تولیدکننده می شود . کپی نقشه نارضایتی طراح آن نقشه را بدنبال خواهد 
داشت. کپی نقشه نارضایتی تولیدکننده ای که نقشه کپی خریده را نیز بدنبال خواهد داشت ، بدلیل عدم 

کیفیت نقشه ارائه شده به تولید کننده و عدم اجرای صحیح رنگ و نقطه آن نقشه. 
کپی نقشه فرش خالقیت و نوآوری را از شخص کپی کار سلب خواهد کرد و همیشه وابسته به نقشه 
غیر خواهد شد. در اشتباه و زشت بودن این کار چه دلیلی باالتر از نارضایتی صاحب اثر و اشکال داشتن 

سود حاصله از فروش آن.
قبح این کار بقدری کمرنگ شده که شاید خیلی ها شک دارند که کپی نقشه کار ناشایستی است!! اما 
چون وابستگی مالی به آن پیدا شده و هم استقبال بعضی تولیدکنندگان ناآگاه را بدنبال دارد، همچنان 

پابرجاست.
دوستان بیایید هنر را ارج نهیم و به شخصیت خود احترام گذاشته و از این عمل ناپسند دوری کنیم. 

بیایید به خدا توکل کرده و روزی را فقط از او بخواهیم و با صاحب سبک بودن و خلق آثار هنری تعیین 
کنننده قیمت نقشه ی خود باشیم. بیایید به یکدیگر اعتماد کنیم و اخالق و شخصیت را که گرانبهاترین 

ُدر در عالم هستی است را به پول نفروشیم."

مشکل اصلی طراحان مسائل مادی و اخالقی ست
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