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به بهانه تعطیلی ناگهانی و وقفه یک 
روزه نمایشگاه فرش ماشینی

   اقدامی عجیب و غیرمنتطره !

چرایی استانداردهای 
نساجی

سونامی ارزی و بالتکلیفی 
صنعت تکمیل فرش

 لزوم رهایی از وابستگی به
واردات الیاف و نخ اکریلیک

بازتاب حرکات آیینی تربت 
جام بر روی نقوش فرش

چگونه می توان تراز تجاری 
صنعت فرش ماشینی
 ایران را مثبت کرد؟
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از  یکی  تهران  در  روسیه  و  ایران   ، ترکیه  کشور  سه  سران  جالس 
مهمترین نشست های سه کشور در چندین سال اخیر به شمار می 

رود.  ...

او  پیشرفت های  از  بسیاری  و  بشر  زندگی  امروزه  بتوان گفت  شاید 
مدیون واژه ای به نام استاندارد و استاندارد سازی پروسه های تولید 

است. از آنجایی که کاالهای نساجی از قبیل لباس زیر ...

بسیار متاسفم که در ابتدای مصاحبه عرض کنم حال همه ما دگرگون 
است. این جمله ای است که زبان حال هر ایرانی از تولید کننده گرفته 
تا مردم عادی است. واقعا در شرایطی هستیم که امیدها به آینده رو 

به کمرنگ شدن است. در این لحظه که در حال انجام ...

صنعت فرش ماشینی ایران از جمله صنایعی است که طی 25 سال، 
توانسته است تولید مجدد یافته و با سرعت مطلوبی رشد کند. بررسی 
شاخص های مهم و اصلی این صنعت مانند تعداد واحد های تولیدی، 

تعداد اشتغال، حجم ساالنه تولید انواع فرش ماشینی ...

هر قومی درگوشه و کنار ایران زمین بستر فرهنگی غنی و شاخصی 
و  محیطی  جغرافیای  و  ها  آیین  مردم،  از  سالیان  طول  در  که  دارد 
عوامل دیگری همچون فرهنگ های مجاور تغذیه کرده است و بر 

غنا و پشتوانه فرهنگی و آیینی خود افزوده است ...

صنعت فرش ماشینی ایران یکی از صنایع پیشرو در بین رشته های 
مختلف صنعت نساجی و در میان تمام صنایع ایران است.

رشد شتابان کمیت، کیفیت و تکنولوژی تولید در این صنعت طی 25 
سال گذشته بی نظیر و خیره کننده بوده است ...

حوزه است. به ویژه در کشور ما که اغلب نمایشگاه 
موضوع  این  نیستند  المللی  بین  واقعی  معنای  به  ها 

واضح تر است. 
اما اگر کمی کالن تر به موضوع نگاه کنیم برگزاری 
نوعی  به  تواند  می  نیز  کشور  هر  در  ها  نمایشگاه 
باشد.  کشور  آن  در  موجود  شرایط  و  ساختار  بازتاب 
که  توانیم کشورهایی  می  موضوع  این  بررسی  برای 
در صنعت نمایشگاهی دنیا مطرح هستند را پیش روی 
خود قرار دهیم. مثال یکی از موفق ترین کشورهای 
که  است  آلمان  کشور  نمایشگاهی  بخش  در  جهان 
هم اکنون صاحب بزرگترین و موفق ترین نمایشگاه 
های تجاری دنیا در اغلب صنایع می باشد. همچنین 
این  در  اند  توانسته  آسیا  و  منطقه  در  کشورهایی که 
صنعت به شدت پیشرفت داشته  باشند نظیر ترکیه، 
دبی و چین نیز کشورهای موفق و نمونه های خوبی 

شورای تامین استان تهران منجر به تعطیلی نمایشگاه 
در روز جمعه گردید.

نوعی  به  تخصصی  های  نمایشگاه  دانیم  می  همه 
منعکس کننده شرایط موجود هر صنعت است و اگر 
می خواهید ببینید در هر بخش از صنعت چه می گذرد 
بهترین راه، بازدید از یک نمایشگاه تخصصی در آن 

اطالعیه
 

با سالم و عرض ادب حضور مشارکت 
کنندگان در دهمین نمایشگاه بین 

المللی فرش ماشینی، موکت و 
کفپوش تهران

روز  دارید  استحضار  که  همانگونه 
سه  سران  حضور  دلیل  به  جمعه 
کشور ایران، ترکیه و روسیه در سالن 
شمالی  بخش  در  که  سران  اجالس 
تهران  المللی  بین  نمایشگاه  فضای 
اساس  بر  نمایشگاه  گرفته،  قرار 
تهران،  استان  تامین  شورای  تصمیم 
به  و  شد  اعالم  تعطیل  روز  این  در 
جای آن روز دوشنبه جایگزین گردیده 
اینکه  ضمن  اوراسیا  مجموعه  است. 
خصوص  این  در  ای  اراده  گونه  هیچ 
نداشته و کاماًل ناخواسته بر ما تحمیل 
شده است از کلیه عزیزانی که در این 
تجار  ویژه  به  اند  دیده  آسیب  رابطه 
کشور  از  خارج  از  که  بازرگانانی  و 
شهرهای  از  یا  و  آمدند  نمایشگاه  به 
مختلف کشور قصد عزیمت به تهران 
برای بازدید از این رویداد را داشته اند 
میرسانیم،  آگاهی  به  و  طلبیده  پوزش 
شنبه مورخ  17 شهریور 97 نمایشگاه 
دایر است و به فعالیت های خود ادامه 

می دهد. 
البته حتما در فرصت مناسب به فعالیت 
های سایت های زرد و بی مسئولیت در 
را  مناسب  پاسخ  این موضوع،  جریان 

خواهیم داشت. 

با تشکر 
داوود کاشفی - شرکت اوراسیا نوید
مجری برگزاری نمایشگاه فرش 
ماشینی، موکت و کفپوش تهران

تاریخ  است  ممکن  چطور  هستند.  بررسی  برای 
نمایشگاه هایی که در کشورهای نامبرده برگزار می 
شود از سال قبل و یا حتی در مواردی از 2 یا 4 سال 

قبل مشخص است و تغییر نمی کند؟ 

چیزی که بیشتر از همه در بین تمام این کشورها و در 
راس آنها آلمان مشترک است نظم و کار تیمی است 
که متاسفانه در کشور ما دقیقا همین دو نقطه وجود 
ندارد! این بی نظمی تقریبا در تمام سطوح کشور از 
و  سکه  و  ارز  بازار  تنظیم  تا  گرفته  مدیریتی  سطوح 
برگزاری  در  آن  منفی  تاثیرات  حاال  و  دارد  وجود   ...
نمایشگاه های تجاری در ایران نیز دیده می شود. در 
اقدامی  امسال شاهد  ماشینی  نمایشگاه فرش  همین 
بودیم که واقعا در نوع خود بی نظیر بود و نمایشگاه 
روز دوم تعطیل و به جای آن روز دوشنبه به عنوان 
روز اخر نمایشگاه اعالم شد. طبیعتا همه ما در نگاه 
اتفاق عجیب  این  را مقصر  نوید  اوراسیا  اول شرکت 
می دانیم اما واقعا چه میزان از این نابسامانی ها و بی 
برنامگی ها به خود برگزار کننده بر می گردد و چه 

...ادامه در صفحه 3



‹‹‹

شماره  دوم- 18 شهریور1397

ویژه نامه دهمین نمایشگاه فرش ماشینی و موکت تهران

2



Daily News-Issue 2: 9 Sep

 10 th International Floorcovering, Machinemade 
Carpet and Related Industries exhibition

‹‹‹

FMCEX 
2018

3

شاید بتوان گفت امروزه زندگی بشر و بسیاری از پیشرفت های او مدیون واژه ای به نام 
استاندارد و استاندارد سازی پروسه های تولید است. از آنجایی که کاالهای نساجی از 
قبیل لباس زیر، انواع پوشاک کودکان و بزرگساالن، انواع فرش و کفپوش، کاالی خواب 
و حمام، منسوجات خانگی و آشپزخانه و هزاران کاالی نساجی دیگر در ارتباط مستقیم 
باالیی  از اهمیت بسیار  استاندارد بودن کاالهای نساجی  انسان قراردارد  مقوله  با بدن 
برخوردار می باشد. نکته جالب در مورد استاندارهای نساجی این است که به دلیل ارتباط 
مستقیم بابدن انسان در همه جای دنیا قابل اجرا و مشابه هستند و به طور مثال اگر مواد 
به کار رفته در رنگ یک تی شرت و یا نخ فرش ماشینی برای مصرف کننده آلمانی مضر 

باشد مسلما همان تاثیر را بر بدن یک مصرف کننده ژاپنی و یا ایرانی خواهد داشت. 

اما استاندارهای نساجی در کالس جهانی توسط کدام  سازمان بررسی، 
تایید و اعمال می شوند؟ 

قطعا در ایران و هر کشور دیگری استانداردهایی برای کاالهای نساجی در نظر گرفته 
میشود اما به دالیل مختلف این استانداردها ناقص و غیر قابل استناد بوده و در بازارهای 
ندارند.   مرزها  از  خارج  در  کابردی  صادرکنندگان  برای  و  نیستند  شده  شناخته  جهانی 
بنابراین برای تایید صالحیت یک کاالی نساجی در بازار بین المللی نیاز به یک موسسه 
تایید همه شرکت ها و دارای صالحیت احساس شد و مهمترین و شناخته شده  مورد 
ترین موسسه جهان در بخش تعریف و ارائه استانداردهای صنعت نساجی و پوشاک که 
از صفر تا صد پروسه تولید یک محصول نساجی را مورد بررسی دقیق قرار می دهد در 
سال 1989 با نام اختصاری اوکوتکس )OEKO-TEX(  ابتدا به طور مشترک توسط دو 
انستیتوی تحقیقات نساجی از کشورهای اتریش و آلمان شکل گرفت. امروزه این موسسه 
یک نهاد بین المللی واقع در کشور سوییس بوده و حاصل برنامه ها و همکاری های 
هماهنگ و مشترک 18 موسسه تحقیقات نساجی معتبر از اتحادیه اروپا، آمریکا و ژاپن 
می باشد. استاندارهای ویژه ای که توسط این موسسه بین المللی برای تمام پروسه های 
تولید محصوالت نساجی، مواد اولیه و محصوالت نهایی تدوین شده امروزه توسط تعداد 

بسیار زیادی از شرکت های نساجی جهان مورد استفاده  قرار می گیرد. 

یک کاالی پایدار و سالم  نساجی چه ویژگی هایی دارد؟ 
گیری  شکل  اصلی  بنای  سنگ  واقع  در  که  سوال  این  برای  که  جوابی  اولین  شاید 
استانداردهای نساجی است به ذهن خطور می کند این است که این  کاال نباید برای 
بدن ما مضر  و برای سالمتی ما خطر آفرین باشد. اما آیا به نظر شما این پاسخ کمی 

خودخواهانه نیست؟ 
از نظر موسسه اوکوتکس کاالی پایدار و سالم نساجی کاالیی است که: 

1 . فرآیند تولید آن برای محیط زیست خطری نداشته باشد. 
2. در پروسه تولید آن از مواد سمی و آسیب زننده به طبیعت و بدن انسان استفاده نشده 

باشد. 
3.  تک تک اجزای به کار رفته در آن نظیر الیاف، نخ، یراق آالت ، مواد شیمیایی و ... 

پایدار و بی ضرر و دارای سطح کیفی استاندارد باشند.
4. کارگران در شرایط عادالنه اجتماعی و دستمزد و محیط کار استاندارد آنرا تولید کرده 

باشند.
این همان چیزی است که مصرف کنندگان برای استفاده از یک کاالی با کیفیت نساجی 
وجود  لطف  به  خوشبختانه  که  دارند  نیاز  کنند  مصرف  راحت  خیال  با  آنرا  بتوانند  که 

استاندارهای بین المللی امروزه به راحتی قابل اجرا و دسترسی هستند.■
www.oeko-tex.com  :اطالعات بیشتر

 چرایی استانداردهای نساجی
احسان اکرامی

نماینده )OEKO-TEX(  در ایران 

میزان از آن بر او تحمیل می شود؟ در نگاهی بی طرفانه و منصفانه باید بپذیریم که هیچ برگزار کننده ای از چنین اتفاق عجیب و غریبی استقبال نمی کند و حاضر نیست کیفیت 
نمایشگاه و تکاپوی ایجاد شده در آن را با این اقدام متالشی کند و اگر از قبل از چنین اتفاقی با خبر باشد حتما و باید به شرکت ها اطالع رسانی کند و یا تاریخ برگزاری را تغییر 

دهد. اما اعالم تعطیلی نمایشگاه در ساعت 2 بعدالظهر روز افتتاحیه این گمانه زنی را تقویت می کند که این اتفاق به طور ناگهانی و بدون اطالع قبلی برگزار کننده بوده است. 

متاسفانه این اتفاق تاثیرات بدی بر نمایشگاه امسال گذاشت. برای نمایشگاه امسال به دالیل واضحی چون اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور، سونامی ارزی  و پا در هوا بودن 
تولید، اصوال نگرانی های بیشتری  نسبت به رویدادهای 10 سال گذشته پیش بینی میشد و این اتفاق این نگرانی را شدیدتر کرد. یکی از این نگرانی ها ایجاد آشفتگی در برنامه 
بازدیدکنندگان نمایشگاه به ویژه بازدید کنندگان غیر تهرانی است که در برنامه های خود قطعا با مشکل مواجه خواهند شد. از طرف دیگر روز جمعه هم به لحاظ اینکه روز آخر هفته 
و غیرکاری می باشد و هم از جهت اینکه روز دوم نمایشگاه به شمار می آمد از اهمیت بسیار باالیی برخوردار  و به اصطالح پر جنب و جوش ترین روز نمایشگاه بود که متاسفانه از 
دست رفت. بسیاری از شرکت ها نیز در همان روز اول پس از شنیدن خبر تعطیلی نمایشگاه در روز جمعه غرفه های خود را ترک کردند و عمال بخشی از روز اول را نیز از دست دادند.

این وقفه نمایشگاه امسال را از تکاپو و حرکت انداخت اما امیدواریم حضور فعال بازدیدکنندگان و شرکت ها در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه بتواند این افت نمایشگاه امسال را 
جبران کند و غرفه گذاران و بازدیدکنندگان بتوانند نتیجه الزم  را بدست آورند.■

اولویت دهی به تجار خوشنام برای واردات مواد اولیه

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مکاتبه با رئیس کل گمرک بر ضرورت اولویت دهی به 
ورود موقت مواد اولیه توسط واحدهای تولیدی خوشنام تاکید کرد.

بر ضرورت تسریع در ترخیص مواد  با فرود عسگری  محمد شریعتمداری در مکاتبه 
اولیه از طریق رویه ورود موقت از گمرکات تاکید کرد. در این نامه آمده است، نظر به 
شرایط کنونی یکی از روش های موثر در رونق تولید استفاده از ظرفیت خالی واحدهای 
بازارهای صادراتی خصوصا در کشورهای همسایه  تداوم و توسعه  با رویکرد  تولیدی 
با ورود موقت مواد اولیه است، لطفا ترتیبی اتخاذ کنید تا این امر مهم به سهولت و 
سرعت در گمرکات کشور توسط واحدهای تولیدی و خوشنام و معتبر صورت پذیرد. 
اولویت دهی به تجار خوشنام در حالی بین متولیان دولتی مکاتبه شده است که  این 
برخی فعاالن اقتصادی معتقدند این سازوکار کارآمد نیست و باعث خواهد شد بسیاری 
گام های  در همان  فعالیت شوند،  وارد عرصه  که می خواهند  از کسب وکارهای جدید 

نخست تجاری خود با چالش های بسیاری مواجه شوند.■

...ادامه از صفحه 1
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◄ در آستانه نمایشگاه فرش ماشیني تهران هستیم و همانطور که مطلع 
و  نساجي  هاي  نمایشگاه  کنسل شد.  نیز  آفتاب  نمایشگاه شهر  هستید 
وضعیت  حد  چه  تا  کنید.  مي  ارزیابي  چطور  را  ایران  در  ماشیني  فرش 

کنوني اقتصاد و صنعت روي این رویدادها تاثیر مي گذارد؟
بسیار متاسفم که در ابتدای مصاحبه عرض کنم حال همه ما دگرگون است. این جمله ای 
است که زبان حال هر ایرانی از تولید کننده گرفته تا مردم عادی است. واقعا در شرایطی 
هستیم که امیدها به آینده رو به کمرنگ شدن است. در این لحظه که در حال انجام این 
مصاحبه هستیم یعنی روز چهاردهم شهریور دالر در کانال 15 هزار تومان حرکت می 
کند و شرایط بحرانی بر مملکت حکم فرماست و حقیقتًا مشخص نیست فردا وضعیت 
دالر به چه روزی خواهد افتاد. عدم کنترل بازار و سیاست های غلط اقتصادی و سیاسی 
همه دولتها در ایران شرایط را به آنجا کشیده که دیگر صنعتگران آب دیده ایرانی که 
سالها با تحریم و بی کفایتی مدیران سر کرده اند نیز جان به لبشان رسیده. ایران تنها 
کشوری است که در آن رییس بانک مرکزی جدید می تواند پشت تریبون بیاید و تمام 
سیاست های رییس قبلی را اشتباه و نادرست اعالم کند و آب از آب هم تکان نخورد. 
متاسفانه در طوفانی از تصمیمات اشتباه دولت، خود تحریمی ها، تحریم های خارجی، 
روابط سیاسی نامعلوم با دنیا و ... گرفتار شدیم و این سرگیجه زندگی و کار را به همه ما 
سخت کرده است. کشور در آستانه یک فاجعه تاریخی قرار گرفته که قطعًا تبعات جبران 

ناپذیری به دنبال خواهد داشت. 

فرش  های  نمایشگاه  جمله  از  ها  بخش  همه  کشور  در  تولید  نابسامان  وضعیت  قطعًا 
ماشینی را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. اصواًل وجود دو نمایشگاه فرش ماشینی در 
ایران یک حرکت نادرست است و بهتر است همه توان برگزار کننده ها در یک بخش 
و یک نمایشگاه متمرکز شود.  اینکه در شهر آفتاب برگزار شود و یا اینکه برگزار کننده 
تنها چیزی که برای فعاالن فرش ماشینی  باشد فرقی نمی کند.  دیگری در راس کار 
ایران اهمیت دارد برگزاری نمایشگاهی در حد و اندازه های جهانی و به معنای واقعی 
کلمه  بین المللی است. اعتقاد دارم نمایشگاهی که فقط بازدید کننده و کارکرد داخلی 
دارد مانند خودرویی است که چرخ ندارد و نمی تواند این صنعت را به سر منزل مقصود 

که همان صادرات است هدایت کند. 

◄ در حال حاضر با افزایش شدید قیمت مواد اولیه و بالتکلیفي شدید 
تولیدکنندگان فرش ماشیني هستیم. وضعیت کلي صنعت فرش ماشیني 

کشور را به طور کلي چطور ارزیابي مي کنید؟ 
داند  نمی  تولید کننده  آور است که  به قدری سرسام  افزایش قیمت ها  در حال حاضر 
چگونه به استقبال فردا برود. قیمت نخ 18 سه ال اکریلیک که 18 هزار تومان فروخته می 
شد در حال حاضر از مرز 40 هزار تومان گذشته و سایر اقالم وارداتی فرش نیز رشدی 
همراه با دالر داشته است. بسیاری از تولیدکنندگان قادر به تامین مواد اولیه نیستند و تنها 
آنهایی که قبال به اندازه چندین ماه خود  نخ فرش خریداری کرده و در انبار موجود دارند 
و آنهایی که با وام های بانکی و سرمایه های انباشت شده قبلی کار و فعالیت می کنند 
قادر به ادامه حیات هستند. در این سونامی ارزی بسیاری از شرکت های تولید کننده در 

همه صنایع محکوم به شکست هستند. 
از جمله  نیز مواجه هستند.  با مشکالت عجیب تری  نیز شرکت ها  در بخش صادرات 
اینکه در کشور  در حال حاضر با مشکل کانتینر مواجه هستیم و شرکت هایی که می 
خواهند اجناس خود را  به بازارهای هدف صادر کنند قادر به پیدا کردن کانتینر نیستند و 
به دلیل خروج شرکت های باربری بین المللی از بازار ایران پس از تحریم ها این مشکل 

حادتر شده است.  

جانبي  صنایع  و  ماشیني  فرش  تکمیل  آالت  ماشین  بخش  در  شما   ◄
داراي تجربه خوبي هستید، وضعیت کلي کارخانجات تکمیل در کشور را 

از نظر سطح تکنولوژي و کیفیت چطور مي بینید؟
در بخش تکمیل فرش ماشینی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. طبق قیمت های مصوب 
اتحادیه شرکت های تکمیل و آهار فرش ماشینی در سال 97 کارمزد تکمیل یک تخته 
فرش 12 متری 700 شانه 60 هزار تومان )هر متر مربع 5 هزار تومان(  و فرش شانه 
1000 و 1200  تقریبا هر متر مربع 6000 تومان می باشد و شرکت ها با مشکالت زیادی 
مواجه هستند چرا که این قیمت ها به هیچ وجه جوابگوی هزینه ها نمی باشد و تازه در 
این وضعیت رقابت ناسالم و ناجوانمردانه شرکت های کوچک و بی نام و نشان و آنهایی 
که بدون محاسبه و دیوانه وار برای بقا به زمین و هوا چنگ میزنند نیز وجود دارد که 
حتی حاضرند زیر این قیمت نیز به صورت کارمزدی تکمیل انجام دهند. شیفتهای کاری 
به یک شیفت کاهش یافته و بسیاری از پرسنل این شرکت ها در خطر بیکاری هستند. 
تسویه ها در خرید و فروش و خدمات، نقدی و به روز شده و این برای بازار ایران که به 

کار با چک و پرداخت های مدت دار عادت کرده دشوار است. 

به جرات می توان گفت در هیچ کشوری به اندازه ایران واحدهای تکمیل و آهار فرش 
کارمزدی وجود ندارد. ساختار صنعت فرش ماشینی ایران به شکلی است که اصوال از 
شرکت های با ظرفیت تولید کم اما در تعداد بسیار زیاد تشکیل شده است و قطعًا این 

گفتگویی با جناب آقای مهندس مروج – در حاشیه نمایشگاه فرش ماشینی تهران

سونامی ارزی و  
بالتکلیفی صنعت 

تکمیل فرش ماشینی

شرکت های کوچک و متوسط دارای توان الزم و تولید حداقلی برای تاسیس واحد تکمیل 
و آهار پیشرفته در داخل مجموعه خود نیستند. بنابراین نیازمند خدمات آهار و تکمیل ی 
باشند و به همین دلیل تعداد زیادی واحدهای تکمیل کارمزدی در ایران  و در طی سه 
دهه  گذشته ایجاد شده است.  تکنولوژی ماشین آالت تکمیل در ایران در سطح متوسطی 

قرار دارد و جا برای کار های بهتر و به روز تر وجود دارد. 

متاسفانه در بین اغلب تکمیل کنندگان توان به روز رسانی تکنولوژی های موجود وجود 
ندارد و من به عنوان فردی که تجربه تولید را دارم این عزیزان را به خوبی درک می 
کنم. اغلب واحدها درگیر مساله مرگ و زندگی هستند. یک سری از قطعات در شرکت 
های تکمیل فرش ماشینی وجود دارد که کاماًل مصرفی هستند مانند تیغ تخت و سیلندر 
شیرینگ. طبق اطالعات موثق در حال حاضر و  در  این لحظه تیغ تختی که 10 میلیون 
تومان قیمت داشت و شرکت های پرداخت فرش با دست و دل لرزان آنرا خریداری می 
کردند با قیمت 30 میلیون تومان در بازار عرضه می شود و  سیلندر  شیرینگ )توپی( نیز 
از قیمت 85 میلیون تومان به 250 میلیو ن تومان رسیده است در حالی که مزد تکمیل 
به این میزان  تغییری نکرده و امکان افزایش کارمزدها برای پوشش این هزینه ها نیز  

غیر قابل تصور است. 

توسط  فرش  آهار  و  تکمیل  آالت  ماشین  ایران  در  حاضر  حال  در   ◄
ماشین سازان ایرانی ساخته می شود. در این مورد چه نظری دارید؟ 

موفقیت شرکت های ایرانی در هر زمینه ای باعث مباهات و خوشحالی ماست و مسلما 
من نیز چنین احساسی دارم. به نظر می رسد تنها نقطه ضعف شرکت های ماشین ساز 
است.  توسعه  و  تحقیق  واحدهای  نبود  نساجی  آالت  ماشین  بخش  در  ویژه  به  ایرانی 
و  فنی  مباحث  به  نیاز  نساجی   آالت  ماشین  توسعه  و  ساخت  دانید  می  که  همانطور 
نتوانسته  دلیل   به چند  ایرانی  به نظر من ماشین سازان  دارد.   باالیی  مهندسی سطح 
اند پیشرفتی که شایسته آنهاست را داشته باشند. اول اینکه تحقیقات در بخش ساخت 
ماشین آالت نساجی در دانشکده های نساجی ایران کم است و یا اگر هم وجود داشته به 
اندازه کافی نبوده و نتوانسته به خروجی منجر شود.  دوما اغلب واحدهای ماشین سازی 
در ایران عمومًا کارگاه های پراکنده  و کوچکی هستند که با ماشین آالت ساده،  انش 
کارگاهی و تجربی، توان تولید کم و سفارشی مشغول کار و فعالیت هستند. سوم اینکه 
شرکت های ایرانی ماشین ساز نمی توانند واحد های تحقیق و توسعه را با توجه به هزینه 
های بسیار زیاد آن و بازدهی آن در بلند مدت راه اندازی  کنند و سرمایه گذار، اراده دولتی 
و یا بودجه های تحقیقاتی دانشگاهی نیز در این مورد وجود ندارد.  به همین دلیل است 
که  مثال در بخش ساخت ماشین آالت  تکمیل و آهار ماشین هایی که در حال حاضر 
ساخته می شوند با تکنولوژی 30 سال پیش کمپانی سلرز  برابری می کنند و خوشبختانه 
یا متاسفانه ماشین آالت تکمیل و آهار فرش ماشینی و موکت پیشرفته که توسط شرکت 
های باسابقه ای همچون سلرز تولید می شوند فوت های کوزه گری و قابلیتهای منحصر 
به فردی دارند که نشانه سالها تحقیق و توسعه و  مهندسی دقیق به کار رفته در تولید 
آنهاست.  مثاًل یکی از سرفصل های مهم این بحث، انتقال و گردش هوای گرم در حین 
پروسه تکمیل است که نقش اساسی در یک تکمیل با کیفیت دارد و متاسفانه در ماشین 

آالت ساخت داخل وجود ندارد. 

◄ آیا فرش هاي چاپ دیجیتال و یا فرش هاي 1٥٠٠ شانه ارائه شده به 
بازار پروسه تکمیل متفاوتي با سایر محصوالت دارند؟ و آیا خطوط تکمیل 

در ان واحد مي تواند همه این فرش هارا مورد فرایند تکمیل قراردهد؟
تا به حال حدود 5 ماشین 1500 شانه و دو خط تولید فرش های چاپ دیجیتال وارد 
ایران شده است. در فرایند تکمیل این دو فرش مسلمًا نکات و موارد مهمی وجود دارد تا 
بتواند بهترین نما و زیر دست را به فرش بدهد. در مورد فرش های شانه 1500 پروسه 
ای بسیار مشابه فرش های 1200 شانه خواهیم داشت اما با استفاده از تکنولوژی های 
جدید می توان فرش های 1500 شانه را بسیار به فرش های ابریشمی قم شبیه کرد 
همان کاری که در حال حاضر شرکت های بلژیکی در آن استاد هستند و تکمیل های 
با تکنولوژی های  انجام  می دهند.  مثاًل  بسیار قابل توجهی برروی فرش های خود 
جدید تکمیل می توانیم خاب فرش را به طور دایم به یک سمت متمایل کنیم تا در اثر 
تابش نور نمایی ابریشمی به فرش بدهد. در مورد فرش های چاپ دیجیتل نیز مذاکراتی 
با شرکت های تولید کننده داشته ایم و نسبت به تهیه خطوط جدید و با تکنولوژی باال 
تمایل دارند.  فرش های تولید شده به روش چاپ دیجیتال از آنجایی که 100% از جنس 
پلی استر هستند نیاز به دقت بیشتری در تکمیل دارند چرا که حساسیت این نخ نسبت به 

اکریلیک در برابر حرارت بیشتر است.

فرش  تکمیل  از  پس  اتوماسیون  و  فرش  بندی  بسته  آالت  ماشین   ◄
نیازهای صنعت فرش  از  ... یکی  و  لول کنی   ، مانند ریشه زنی  ماشینی 
ماشینی  ما به ویژه برای شرکت های صادر کننده است. وضعیت سرمایه 

گذاری در این بخش چگونه است؟
را فعال  این بخش  به سرمایه گذاری در  تمایل  ارز  نوسانات  همانطور که عرض کردم 
متوقف کرده است. بحث هایی مانند بسته بندی فرش، ریشه زنی، لول کنی و نایلون 

 شرکت ابریشم ماهان دلیجان و موفقیت در 

اخذ گواهی نامه استاندارد اوکوتکس اتریش 

شرکت الیاف ابریشم ماهان پس از طی کردن مراحل تست و ارزیابی موفق به اخذ گواهی 
نامه استاندارد معتبر اوکوتکس اتریش گردید. 

بزرگ  مزیت  یک  آن  دارنده  شرکت  برای  اینکه  بر  عالوه  اوکوتکس  استاندارد  نشان 
محسوب می شود و نشان دهنده سالمت آن برای محیط زیست و بدن انسان می باشد، 
برای شرکت های پایین دستی که الیاف شرکت ابریشم ماهان را خریداری می کنند نیز 
به عنوان یک برگ برنده محسوب می شود. مثال شرکت ریسندگی که از این الیاف نخ 
تولید می کند در پروسه ای بسیار ساده تر و کوتاه تر قادر به اخذ استاندارهای اوکوتکس 

خواهد شد چرا که الیاف مصرفی دارای گواهی تایید شده اوکوتکس می باشد. 

مجله کهن به نوبه خود این موفقیت را به مدیران و کارکنان این شرکت 
تبریک گفته و برای ایشان آرزوی پیشرفت های روز افزون دارد.

درباره شرکت ابریشم ماهان شرکت الیاف ابریشم ماهان که یکی از زیر مجموعه های 
گروه صنعتی بازرگانی ابریشم ماهان می باشد، در سال 1389 به بهره برداری رسید و 
هم اکنون یکی از برجسته ترین تولید کنندگان الیاف پلی استر در ایران با ظرفیت تولید 
ساالنه 15000 تن می باشد. از مهمترین محصوالت این شرکت می توان به تولید الیاف 
اسپان بصورت  تولید نخ  باال در رنگ های متنوع و مشکی جهت  تناسیته  با  1.5 دنیر 
صددرصد و مالنژ در صنایع ریسندگی اشاره نمود. با توجه به کیفیت ویژه ی محصوالت 
تولید شده، این الیاف دارای کاربرد در صنایع ریسندگی و پوشاک، منسوجات بی بافت، 

موکت سازی و نخ فرش و ... می باشد.■

کشی و ... که به عنوان پروسه های بعد از تکمیل به حساب می آیند برای شرکت هایی با 
صادرات مداوم بسیار اهمیت دارند تا بتوانند همواره کاالی خود را متحد الشکل، تمیز، زیبا 
و شکیل به دست مشتری خارجی برسانند.  در حال مذاکرات جدی با چندین صادر کننده 
بزرگ فرش ماشینی هستیم و امیدواریم پس از  عبور هرچه زودتر از بحران ها ارزی و 
اقتصادی، شرکت ها بتوانند از این تکنولوژی ها نیز در تولیدات صادراتی خود بهره ببرند. 

◄ شرکت هاي خارجي که شما نمایندگي انها را در ایران دارید نسبت 
به بحرانهاي اخیر سیاسي و اقتصادي در ایران چه واکنش هایي انجام 

دادند و بازار ایران را چگونه ارزیابي مي کنند؟
یکی از شرکت های ما پس از اعالم تحریم ها به دلیل حضور بسیار گسترده در بازار 
آمریکا از بازار ایران خارج شد و بقیه شرکت ها نیز با شک و تردید به بازار ایران نگاه 

می کنند. 
در پایان الزم میدانم از آقای حسن اخباری مدیر عامل شرکت فراتکمیل تشکر و قدردانی 
ویژه ای داشته باشم که جهت هر چه پربارتر شدن این مصاحبه کلیه قیمت های به روز 

ذکر شده در این گفتگو را در اختیار ما قراردادند. ■

کانال اینستاگرام مجله کهن
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لزوم رهایی از وابستگی به واردات
 الیاف و نخ اکریلیک

صنعت فرش ماشینی ایران از جمله صنایعی است که طی 25 سال، توانسته است تولید 
مجدد یافته و با سرعت مطلوبی رشد کند. بررسی شاخص های مهم و اصلی این صنعت 
ماشینی،  فرش  انواع  تولید  اشتغال، حجم ساالنه  تعداد  تولیدی،  های  واحد  تعداد  مانند 
از رشد  نشان  ... همگی  و  تولید، صادرات  ماشین آالت، شکل گیری قطب  تکنولوژی 
آن  در  خصوصی  بخش  نقش  خوشبختانه  که  دارد  ایران  در  پرافتخار  صنعتی  شتابان 
100% و البته هزاران بار خوشبختانه تر آنکه نقش دولت ها در طی این 25 سال، صفر )و 
متاسفانه گاه منفی( بوده است. استفاده از آخرین تکنولوژی روز ماشین آالت در بسیاری از 
بخشهای این صنعت بویژه در ریسندگی انواع نخ، بافندگی و حتی تکمیل فرش ماشینی، 
همچنین روند افزایشی صادرات این کاال طی سالهای گذشته نشان می دهد که بخش 
خصوصی باهوشمندی و با دقت بدنبال رشد و بالندگی در این صنعت است و تالش دارد 
با تمام توان موانع را از پیش رو بردارد. در این میان آنچه بسیار نگران کننده بوده و می 
توان از آن بعنوان پاشنه آشیل این صنعت نام برد، وابستگی بسیار باالی این صنعت در 
تمام ابعاد از مواد اولیه تا ماشین آالت به خارج کشور می باشد. تحقیقات میدانی نشان 
می دهد که میزان وابستگی بخش های مختلف صنعت فرش ماشینی تقریبا بصورت 

جدول شماره )1( می باشد.
همانطوری که در جدول فوق مشاهده می شود وابستگی در برخی بخش ها مانند نخ پود 
جوت، الیاف اکریلیک و ماشین آالت ریسندگی و بافندگی بسیار شدید و 100% می باشد 
که می توان وضعیت این سه نوع وابستگی )نخ جوت، الیاف و نخ اکریلیک و ماشین های 

ریسندگی و بافندگی( را جداگانه تجزیه تحلیل کرد.

الف( الیاف و نخ جوت:
الیاف جوت بدلیل نوع خاص شرایط اقلیمی مورد نیاز برای گشت گیاه آن، تنها در برخی 
کشورها مانند بنگالدش، هند و ... امکان پذیر است. بنابراین بنظر نمی رسد تالش برای 
تولید و نهایتا خود کفایی در این بخش منجر به نتیجه مطلوب در ایران گردد. از طرفی با 
ارتقای شانه ماشین های بافندگی )عموما از 350 شانه به سمت 1500 شانه( و در نتیجه 
از چرخه مصرف  ایران، نخ جوت عمال  افزایش بسیار شدید تراکم فرش های تولیدی 
بخشی از صنعت فرش ماشینی خارج شده و تنها در ماشین های بافندگی فرش 700 
شانه و پایین تر، گلیم، شگی و ... به مصرف می رسد. بنظر می رسد ساالنه حدود 20 
هزار تن نخ جوت وارد کشور می شود که ارزبری تقریبا 70 میلیون دالری در پی دارد. این 

میزان ارز در مقایسه با گردش مالی نزدیک به 2/5 میلیارد دالری صنعت فرش ماشینی 
ایران رقم چندان قابل توجهی نیست. بنابراین وابستگی به نخ جوت خارجی اگرچه چندان 

مطلوب نیست لیکن نمی تواند چالش بزرگی برای صنعت فرش ماشینی ایران باشد.

ب( ماشین های ریسندگی و بافندگی
 High( بطور کلی در جهان، ماشین آالت نساجی در رده ماشین آالت با تکنولوژی باال
Technology( دسته بندی می شوند. از این رو، ورود به عرصه طراحی و ساخت این 

ماشین آالت دانش فنی باال و سرمایه زیادی را می طلبد. دو موردی که نمی توان حداقل 
در میان مدت )5 تا 10 سال( به تحقق آنها امیدوار بود. هر چند دسترسی به تکنولوژی 
ماشین آالت بویژه ماشین های بافندگی در صورت ورود جدی بخش خصوصی و سرمایه 
گذاری الزم دور از دسترس نیست. از طرفی نه تنها ایران بلکه سایر کشورهای تولید 
کننده عمده فرش ماشینی مانند ترکیه، مصر و عربستان نیز هیچ یک به این عرصه وارد 
نشده اند. بنابراین از لحاظ ساخت ماشین آالت تولید فرش، رقبا مزیتی بر کشور ایران 
از  تاثیر منفی بگذارد.  ایران  بتواند در رقابت جهانی بر حضور فرش ماشینی  ندارند که 
طرفی تحقیقات میدانی نشان می دهد که تعداد ماشین های بافندگی وارداتی در سال 
برای هر  میلیون دالر  تا 1/8  رقم 5/1  متوسط  احتساب  با  که  است  زیر 100 دستگاه 
ماشین، رقم واردات ماشین های بافندگی فرش بین 150 تا 180 میلیون دالر خواهد شد. 
اگر رقمی حدود50 تا70  میلیون دالر نیز بابت ورود ماشین های ریسندگی و تکمیل 
در نظر گرفته شود به نظر می رسد مجموع ارزبری این بخش از صنعت فرش ماشینی 
از 250 میلیون دالر عبور نمی کند. بنابراین اگر چه وابستگی 100 درصدی به ماشین 
آالت خارجی مذموم می باشد اما به نظر میرسد در اولویت رفع وابستگی نیست چرا که 

وابستگی شدید و اولویت دار دیگری وجود دارد.

ج( الیاف و نخ اکریلیک
با احتساب حجم تولید ساالنه 85 میلیون متر مربعی فرش ماشینی، مصرف ساالنه نخ 

اکریلیک کشور رقمی در حدود 200 هزار تن است. بین 10 تا 15 درصد از این مقدار )بین 
20 تا 30 هزار تن در سال( بصورت نخ ریسیده شده اکریلیک است که از کشور ترکیه وارد 
می شود و مابقی در داخل کشور تولید می گردد. اگرچه رقم 85 تا 90 درصدی تولید نخ 
اکریلیک در داخل کشور بسیار مطلوب است اما نگرانی اصلی مربوط به وابستگی تقریبا 
الیاف وارداتی است که عمدتا از  100 درصدی شرکت های ریسندگی نخ اکریلیک به 

کشور های آلمان، ترکیه، بالروس، تایلند، هند و ... تامین می شود.

تنها تولید کننده داخلی الیاف اکریلیک در ایران شرکت پلی اکریل اصفهان است. اگر 
چه ظرفیت اسمی تولید این شرکت 60 هزار تن در سال بوده است اما در سالهای اخیر 
تغییرات مدیریتی و سایر عوامل سبب شده است که حتی در بهترین حالت نتواند از مرز 
تولید 20 هزار تن در سال یعنی 10% نیاز داخل، عبور کند. ضمن آنکه این شرکت بارها 
و بارها تعطیل شده است و امید چندانی به بازگشایی مجدد آن نیست. بنابراین روی تولید 
داخل این محصول نمی توان حسابی باز کرد. نتیجه اینکه تقریبا تمام الیاف اکریلیک 
مصرفی صنعت فرش ماشینی ایران وارداتی است. با احتساب رقم نزدیک به 2/5 دالر 
به ازای هر کیلو الیاف اکریلیک، ارزش دالری واردات این الیاف به نزدیک 500 میلیون 
نزدیک 100  که  اکریلیک  نخ  واردات ساالنه  ارزش  با  اگر  که  رسد.  در سال می  دالر 
میلیون دالر است جمع شود، رقم بسیار قابل توجه 600 میلیون دالر را نشان می دهد 
که بزرگترین وابستگی صنعت فرش ماشینی ایران است. بنابراین بنظر می رسد از کل 
ارزبری صنعت فرش ماشینی ایران که رقمی حدود 900 میلیون دالر است، نزدیک 70 

درصد ارزبری یا به عبارتی وابستگی مربوط به واردات الیاف و نخ اکریلیک می باشد.

راه حل چیست؟
از آن جائی که الیاف اکریلیک کامال وارداتی و طبیعتا وابسته به نرخ ارز است، هر زمان 
فرش  تولیدکنندگان  از  تعدادی  است،  شده  شدید  نوسانات  دچار  ایران  در  ارز  نرخ  که 
ماشینی و کارخانجات ریسندگی نخ )مصرف کنندگان نخ و الیاف اکریلیک( به تکاپو افتاده 
اند و تالش کرده اند تا راه های ممکن رفع مشکل را مرور و مجددا بررسی کنند. یکی 
از این راه ها، تولید داخلی الیاف اکریلیک است. از حدود 10 سال پیش که مصرف الیاف 
و نخ اکریلیک درصنعت فرش ماشینی شتاب فزاینده ای به خود گرفته است، کمبود یک 
واحد صنعتی تولید الیاف اکریلیک در ایران به شدت حس می شود. هر چندگاه تحرک 
و تالش های فردی و جمعی دست اندرکاران صنعت فرش ماشینی کشور برای بررسی 
امکان تولید داخل الیاف اکریلیک بیشتر می شود و حتی کنسرسیوم نیمه جانی شکل می 

گیرد، اما مجددا با عادی شدن شرایط این تالش ها نیز رها می شود. 

واقعیت آن است که صنعت فرش ماشینی فرصت تقریبا 2 ساله پس از برجام را که می 
توانست در آن نسبت به احداث یک واحد تولیدی الیاف اکریلیک با جذب سرمایه گذاری 
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هر قومی درگوشه و کنار ایران زمین بستر فرهنگی غنی و شاخصی دارد که در طول 
سالیان از مردم، آیین ها و جغرافیای محیطی و عوامل دیگری همچون فرهنگ های 
مجاور تغذیه کرده است و بر غنا و پشتوانه فرهنگی و آیینی خود افزوده است. عالوه 
براین در هر منطقه نیز هنرها و آیینها با برهمکنش خود باعث تبادل هنری و فرهنگی 

حوزه های مختلف هنری شده اند و خودآگاه و ناخودآگاه بر یکدیگر تاثیر گذارده اند.

در این میان فرهنگ عامه مردم و گنجینه های گران قدر فولکلور، سهم در خورتوجهی 
را به خود اختصاص داده که رقص های محلی )بازی ها( جایگاه خاصی در میان این 
آیین ها دارد هر جا موسیقی ملتی انتقال یابد، حرکات آیینی آن ملت نیز به همراه برخی 

فرهنگ های قومی انتقال می یابد. 

رقص های آیینی مناطق مختلف ایران در اغلب موارد به نمایش ابتدایی ترین نیازهای 
ترین و عمیق  پردازد و ساده  ترین احساسات فردی و گروهی می  ناب  بیان  بشری و 
ترین نوع ارتباط ابتدایی انسان با طبیعت و خالق هستی را با جلوه های خاص به نمایش 
می گذارد. از این میان می توان اقوام خطه خراسان به ویژه منطقه تربت جام که یکی 
از مناطق بسیار مهم و پراهمیت از لحاظ فرهنگ موسیقایی و بازی های آیینی در ایران 
است اشاره کرد. عالوه بر دیدگاه فلسفی به آیین ها و سنت ها می توان به هنر خاص 
و ویژه بافت قالی و قالیچه در این منطقه اشاره کرد؛ قالیچه هایی که با اصول ساده و 
ابتدایی، با رنگها و مواد طبیعی بافته شده و دارای ویژگی های بومی، منطقه ای، اجتماعی 
و تاریخی است. بافنده غنی ترین احساسات و اندوخته های ذهنی و هویتی خود را به 
هنری ناب و پدیده های بی همتا تبدیل می کند که از تاثیر زمان و کهنگی به دور است 

و هیچگاه کاربرد مادی و معنوی خود را از دست نمی دهد.

از  متاثر  آیین ها  و  تمامی هنرها، فرهنگ  نشان می دهد که  به صراحت  این موضوع 
آنجا که روزگاری  از  اجتماعی شکل گرفته است و  پایه عوامل و شرایط  بر  یکدیگر و 
محور زندگی تمامی این قبایل بر پایه کشاورزی و دامپروری بوده است، به منظور سلطه 
بر طبیعت و محیط اطراف خود حرکاتی انجام می دادند که به مرور زمان به آیین تبدیل 

شده است.

آنها با انجام این آیین ها نشان می دادند که تنها قصدشان خوش گذرانی نیست، بلکه 
می خواستند به این طریق از خداوند و طبیعت چیزهای مفید بیاموزند، یا چیزهایی به 
خود تلقین کنند و به وسیله این حرکات، طبیعت را تشویق کنند و به زمین دستور دهند 

محصول خوبی به بار آورد. 

موضوع مورد مطالعه در این کتاب، ریشه یابی حرکات و بازی های آیینی تربت جام، 
آفر )کشاورزی، قالیبافی( بر اساس مفاهیم موجود در آیین های این منطقه و بازتاب این 
حرکات در بخشی از نقوش قالیچه های منطقه است. این نقش ها، بیانگر پیوند عمیقی 
است که در ذهن سازندگان آن، به نحو زیبا و هنرمندانه ای، بین هنر و زندگی اجتماعی 
این پیوند نبوده و به  نیز متوجه  بافندگان  برقرار شده است، به گونه ای که شاید خود 

صورت ناخودآگاه احساسات و حرکات خود را به قالیچه ها منتقل کرده اند. 

حال این سوال مطرح می شود: آیا نقوش قالی های منطقه، به لحاظ فرم و شکل، با 
بازی های آیینی ارتباط دارد؟ و اگر چنین است این رابطه فرمی، بیانگر پیوند مفهومی 
آنهاست؟ و یا این ارتباط صرفا تاثیر پذیری ظاهری است که به همخوانی و هماهنگی 

منجر شده است؟

بازتاب فرم و حرکات موزون در آثار و به خصوص فرش مناطق چگونه 
است؟

به  توان  آنها می  از  از حرکات و نقوش مستخرج  آمده  نتایج نقوش بدست  به  با توجه 
فرش منطقه پی برد و آنها را به سه گروه از فرم های گویای حرکات نیایشی، فرم های 
برگرفته از کار و تالش و فرم های برگرفته از زیستگاه و طبیعت طبقه بندی کرد که بر 
اساس نحوه دستها و پاها ارایه شده اند که نمود آن را می توان به صورت نقوش در میان 
فرش ها دید. در این هنر، هنرمندان شیوه های معیشتی خود، مانند زراعت، دامپروری 
و حتی حرکات مربوط به قالیبافی را با حرکات به تماشاگر نشان می دهند و به صورت 
ناخود آگاه این نقوش را در قالیچه های خود به تصویر می کشند. این نکته حایز اهمیت 
است که عنصر اصلی و واگیره در نقش های بلوچ اکثرا مثلث است و اینگونه استنباط می 
شود که عشایر بلوچ درکوچ هایشان نوعی حالت تعقیب و گریز داشته اند که این روحیه، 
هماهنگی و همسویی نزدیکی با ویژگی های بصری مثلث دارد که به نوعی حالت تعرض 
به بیرون دارد بر همین اساس اغلب نقوش بدست آمده از حرکات آیینی، شکل هندسی 
و مثلث گونه دارد و به نوعی هماهنگ با نقوش هندسی قالیچه ها است. هماننطور که 

گفته شد هر دو این آیین ها از چند گروه فرم، شکل یافته است.■

خارجی و انتقال دانش فنی اقدام کند از دست داد! فرصتی که بعد از بازگشت تحریم 
واحد  ایجاد یک  برای  بنظر می رسد  آورد.  بدست  آنرا  راحتی  به  نتوان  دیگر  ها، شاید 
تولید الیاف اکریلیک دو مانع اصلی وجود دارد. مانع اول ناتوانی در جذب سرمایه خارجی 
است. پروژه تولید الیاف اکریلیک یک پروژه چند صد میلیون دالری است که مشارکت 
شرکتهای بزرگ بین المللی را برای انتقال دانش فنی می طلبد در حالیکه که با بازگشت 
تحریم ها، تقریبا هیچ شرکت بزرگ بین المللی حاضر به پذیرش ریسک باالی سرمایه 

گذاری در ایران و شاخ به شاخ شدن با دولت آمریکا نیست! 

مانع دوم، ماهیت محصول )الیاف اکریلیک( و ماده اولیه مورد نیاز آن می باشد. ماده اولیه 
الیاف اکریلیک، اکریلو نیتریل )AN( است که در ایران تولید نمی شود. دو راه برای تامین 

این ماده می توان در نظر گرفت:

الف: تولید داخل که بدلیل نداشتن دانش فنی فعال امکان پذیر نیست.
ب: واردات اکریلو نیتریل که دو مشکل اساسی بر سر راه آن است. نخست آنکه وابستگی 
کشور در حوزه الیاف اکریلیک بر طرف نمی شود و این وابستگی تنها از الیاف به ماده 
اولیه الیاف منتقل می شود. دوم آن که اکریلونتریل همزمان ماده اولیه تولید الیاف کربن 
نیز هست. الیافی که بدلیل کاربرد در صنایع نظامی و هوا فضا بویژه در ساخت موشک 
مشمول مواد اولیه با کاربرد دوگانه است که نام آن در صدر لیست تحریم های آمریکا 
قرار دارد. بنابراین تولید داخلی الیاف اکریلیک درحالیکه مواد اولیه آن وارداتی باشد مثال 
"از زیر باران به زیر ناودان رفتن است". )الیاف اکریلیک را می توان حتی در شرایط 

تحریم وارد کرد اما واردات اکریلو نیتریل تقریبا محال و یا حداقل بسیار سخت است(

ماحصل کالم آنکه تنها راه حل قطع وابستگی کشور به الیاف اکریلیک وارداتی و حذف 
ارزبری 600 میلیون دالری آن، جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال دانش فنی کامل 
تولید الیاف بهمراه تولید مواد اولیه آن یعنی اکریلو نیتریل )AN( در داخل کشور است. 
راهی که قطعًا مشارکت بخش خصوصی توانمند صنعت فرش ماشینی ایران از ریسندگان 
تا بافندگان را می طلبد. چشم داشتن به اقدامات دولتی برای نتیجه دادن این راه حل 
اشتباهی محض است که نه تنها منابع را هدر می دهد بلکه زمان انجام این پروژه ملی 

را نیز به تاخیر می اندازد. ■

جدول )1(- میزان وابستگی بخشهای مختلف صنعت فرش ماشینی ایران

بازتاب حرکات آیینی تربت 
جام بر روی نقوش فرش

مهشید اسالمی فریمانی

گروه اول حاوی فرم هایی است که کار و تالش و فعالیت را در بر دارد. در این گروه 
معموال فرم هایی بسیار پویا از حرکت توامان دست و پا شکل می گیرد که نشان دهنده 
تمرکز شدید بر کار، فارغ از سایر امور است و حرکت و ریتمی قوی به چشم می خورد. 
ویژگی اکثر نقوش و ترکیبات در این گروه تداعی حرکتی آهسته و پیوسته در فرش است. 
خود این نقوش یا ترکیباتشان به صورت ردیفی و تکرار شونده در گوشه ای از متن و یا 
در حواشی قالی به کار گرفته شده و مانند حرکاتی که بر آنها تاثیر داشته است، جوهر کار 

و فعالیت یعنی تداوم، ریتم و تمرکز را بیان می کند. 

گروه دوم فرم هایی است که در بردارنده حرکت رو به باالی دستها است، فرم کلی در 
حرکات این گروه حالت دعا، راز و نیاز و نیایش است، اگر چه برخی از آنها مراحلی از کار 
است. پاها در این گروه یا ایستا است و یا نقش مهمی در انتقال فرم ایفا نمی کند. ژست 
کلی،حالت نیاز و تواضع و رهایی است، دستهای رو به باال، فرم اصلی حرکت در این 
دسته است و اظهار عجز و نیاز ویا انتظار و طلب خیر یا پاداش معنوی را بازگو می کند. 
نقوش برخاسته از حرکات آیینی در این گروه همانند فرم و مفهوم خود این حرکات بیانگر 

امور معنوی، محوریت، آرامش، مذهب و اصالت است.

گروه سوم، فرم هایی است که بین دو گروه قبلی جا می گرد، یعنی نه پویایی حرکت و 
کار در گروه یک را داراست و نه آرامش و معنویت گروه دوم، بلکه به گونه های واجد 
خصایص هر دو گروه است. فرم های این گروه از حرکت، از ناهمسانی و غیر موازی بودن 
دستها حاصل می شود و در عین بیان فعالیت، برگرفته از طبیعت و عوامل زیستی است.

دو ماهه می توان مشکل بازار ارز
 را حل کرد

کمیسیون  تشیل  بر  تاکید  با  تهران  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
مشکل  گفت:می توان  مشکالت  حل  برای  اقتصاددانان  از  متشکل 

بازار ارز را دو ماهه حل کرد.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی تهران، اسداله عسگراوالدی اظهار داشت: می توان مشکل بازار 
ارز را دو ماهه حل کرد. باید کمیسیونی متشکل از اقتصاددانان کشور تشکیل شود 

و در این کمیسیون برای بازار ارز چاره اندیشی کرد.
وی افزود: در دوران ریاست ولی اهلل سیف بر بانک مرکزی، به ایشان گفتم اگر من 

رییس کل بانک مرکزی بودم، مشکل بازار را حل می کردم.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران یادآور شد: بین اقتصاددان با اقتصادخوانده تفاوت 
و چگونه  کشور کجاست  اقتصاد  مشکل  می داند  که  است  اقتصاددان  دارد.  وجود 
می شود حل کرد، بر این اساس، دولت باید با اقتصاددانان و بزرگان اقتصاد کشور 

هم فکری کند تا بتوان برای بازار ارز راه چاره و تدبیر پیدا کرد.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: من معتقدم تحریم آبان ماه در صورت تدبیر درست، 

هیچ اثری روی اقتصاد کشور ندارد.■
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بین رشته  پیشرو در  از صنایع  ایران یکی  صنعت فرش ماشینی 
های مختلف صنعت نساجی و در میان تمام صنایع ایران است.

رشد شتابان کمیت، کیفیت و تکنولوژی تولید در این صنعت طی 
25 سال گذشته بی نظیر و خیره کننده بوده است. این صنعت در 
حال حاضر با تولید 85 میلیون متر مربع فرش ماشینی نه تنها نیاز 
حدود 65 میلیون متر مربع مصرف داخل کشور را تامین می کند 
بلکه ساالنه نزدیک به 300 میلیون دالر صادرات به بیش از 35 

کشور دنیا را در کارنامه عملکرد خود ثبت می کند.

یکی از انتقادات به حق که همواره سایه نگران کننده خود را بر 
وابستگی  است  انداخته  این صنعت  بالندگی های  و  ها  پیشرفت 

شدید ارزی آن است. به جرات می توان گفت به جز نخ های تار 
و پود پنبه، پلی استر و پنبه/ پلی استر مصرفی در فرش ماشینی و 
نیز نخ های خاب پلی استر فالمینتی سایر مواد مصرفی و ماشین 
آالت خط تولید فرش ماشینی تماما از خارج کشور وارد می شود، 
که مستلزم خروج صدها میلیون دالر ارز از کشور است. با یک 
حساب ساده و سرانگشتی می توان پی برد که تراز تجاری صنعت 

فرش ماشینی ایران در حال حاضر منفی است.

اگر فرض کنیم ساالنه حداقل 80 دستگاه ماشین بافندگی مدرن 
فرش ماشینی خریداری، نصب و راه اندازی گردد و برای هر یک 
به طور تقریبی 1.8 میلیون یورو یا 2.2 میلیون دالر ارز مصرف 

شود، ساالنه نزدیک به 175 میلیون دالر ارز صرف خرید ماشین 
های بافندگی در این صنعت می شود. از طرف دیگر ایجاد خطوط 
ریسندگی، رنگرزی و هیت ست جدید و خرید ماشین آالت دست 
دوم و قطعات یدکی و لوازم مصرفی خطوط تولید فرش ماشینی 
که تقریبا همگی خارجی هستند نیاز به ارز دالر دارد که به عقیده 
نگارنده ساالنه نزدیک به 50 میلیون دالر نیز در این راه ارز از 
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کشور خارج می شود.

عالوه بر ماشین آالت خط تولید و قطعات یدکی و لوازم جانبی 
عمده مواد اولیه صنعت فرش ماشینی نیز وارداتی است. با یک 
حساب ساده می توان متوجه شد که برای خرید ساالنه حدود 150 
هزار تن الیاف اکریلیک )از قرار هر کیلو حدود 2.2 دالر( نزدیک 
واردات ساالنه حدود 15 هزار تن  برای  و  میلیون دالر  به 330 
انواع نخ اکریلیک ظریف )از قرار هر کیلو 4.5 دالر( نزدیک به 70 

میلیون دالر ارز نیاز است.

انواع  نظر می رسد ساالنه حدود 20 هزار تن  به  آن  بر   عالوه 
نخ جوت )از قرار هر کیلو  1.5 دالر( به کشور وارد می شود که 
واردات  از  دارد.   همراه  به  بری  ارز  دالر  میلیون   30 به  نزدیک 
صرف نظر  صنعت  اقالم  و  مواد  سایر  و  استر  پلی  و  پنبه  الیاف 
واردات  رقم  جمعا  الذکر  فوق  عمده  قلم  چند  همین  تنها  گردند 
ساالنه 655 میلیون دالر را نشان می دهد. این در حالیست که با 
بررسی صادرات این صنعت در 5 سال گذشته می توان پی برد 
که متوسط صادرات سالیانه صنعت فرش ماشینی ایران 300 تا 
350 میلیون دالر بوده است. با مقایسه عدد 655 میلیون دالر ارز 
بری این صنعت از سویی و حدود 350 میلیون دالر از آوری آن 
از سوی دیگر می توان پی برد که صنعت فرش ماشینی ایران در 
حال حاضر حتی در خوشبینانه ترین حالت بین 300 تا 350 میلیون 
دالر تراز منفی تجاری دارد که شاخص چندان خوشایندی برای 

این صنعت محسوب نمی شود.

راه چاره چیست؟
بدیهی است برای مثبت کردن تراز تجاری صنعت فرش ماشینی 
ایران دو راه وجود دارد: کاهش حجم واردات و وابستگی ارزی و 

یا افزایش صادرات و ارزآوری.
 برای کاستن از حجم واردات الزم است تا مجددا نگاهی به اقالم 
وارداتی انداخته شود ماشین آالت تکنولوژی روز، الیاف اکریلیک 
واردات صنعت فرش  از حجم  به 90 درصد  نزدیک  و نخ جوت 
ماشینی ایران را تشکیل می دهند که برای کاهش حجم هر یک 
نسخه مجزا مورد نیاز است به منظور کاهش وابستگی به ورود 
ماشین آالت و کنترل ارزبری این بخش نیاز به تولید داخل ماشین 
آالت به یکی از دو شکل صفر تا صد و یا مشارکت خارجی که در 

خوشبینانه ترین حالت حداقل 5 تا 10 سال زمان نیاز دارد.

جدای از آنکه عدم رغبت و عزم جدی داخلی و عدم تمایل شرکا 
و یا سرمایه گذاران خارجی مانع بسیار بزرگی برای رسیدن به این 
اکریلیک  الیاف  واردات  بخش  در  آن  بر  باشد. عالوه  می  هدف 
مصرفی، نیاز به تأسیس یک یا دو واحد بزرگ تولید اکریلیک در 
مقیاس پروژه های ملی که به نظر می رسد نه بخش دولتی تمایلی 
و حتی توانی برای اجرای آن دارد و نه بخش خصوصی حاضر 
راه صرف  این  در  را  خود  توان  و  سرمایه  از  باالیی  است حجم 
آنکه جذب سرمایه گذاری خارجی همچنان درگیر  نماید. ضمن 
مشکالت خاص خود همچون بروکراسی اداری و نحوه تامین و 
انتقال ارز می باشد و نهایتا سومین بخشی که ارزبری باالیی در 
پرورش گیاه  واردات نخ جوت است.  دارد  صنعت فرش ماشینی 
جوت و تولید آن تابع شرایط خاص و نیروی کار ارزان است که 
به نظر نمی رسد در داخل کشور حداقل در کوتاه مدت و یا میان 

مدت برنامه ای برای آن وجود داشته باشد.

با توجه به موارد فوق در مجموع به نظر می رسد کاهش واردات 
و در نتیجه کاهش ارزبری صنعت فرش ماشینی نه تنها در عمل 
که حتی بر روی کاغذ نیز عملی غیر ممکن می نماید. بنابراین 
می توان نتیجه گرفت که تنها راه چاره مثبت کردن تراز تجاری 
صنعت فرش ماشینی ایران افزایش صادرات می باشد. پیش بینی ها 
افزایش  از  ماشینی حکایت  افق سال 1404 صنعت فرش  برای 
با توجه  این صورت و  به یک میلیارد دالر دارد که در  صادرات 
به نیاز به ورود ماشین آالت جدید می توان گفت در صورت تحقق 
این حجم از صادرات تجاری این صنعت مثبت شده و یا حداقل از 

منفی بودن خارج خواهد شد.
و  اندرکاران  دست  و  مسئولین  اینکه  است  مسلم  آنچه  بنابراین 
صاحبان صنایع فرش ماشینی باید تمام هم و غم و تالش خود را 
معطوف به امر صادرات فرش ماشینی به اقصی نقاط جهان نمایند 
تا بتوان با عبور از مرز صادرات یک میلیارد دالری، ضمن تبدیل 
جهان  ماشینی  فرش  صادرکننده  و  تولیدکننده  دومین  به  ایران 
جشن مثبت شدن تراز تجاری صنعت فرش ماشینی ایران را نیز 
هرچه باشکوه تر برپا نمود. به امید آن روز که بدون شک با همت 

و عزم بخش خصوصی چندان دور از دسترس نیست. ■

◄◄◄چگونه می توان تراز تجاری صنعت فرش ماشینی
 ایران را مثبت کرد؟
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