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بهروز فرمانی
سردبیر

بیســت و نهمین شماره ی فرشنامه، همزمان با نمایشگاه دموتکس هانوفر پیشکش می شود.در این هنگام 
به لحاظ همزمانی با انتشــار این شــماره با چند رویداد نیک و همچنین ناخوشایند روبرو هستیم.از سویی 
مسابقه ی کارپت دیزاین آواردز را پیش رو داریم که به قولی معتبرترین رویداد فرش جهان است.برای تمامی 
هموطنان شرکت کننده در این مسابقه آرزوی موفقیت می کنیم.همچنین چندروزی است که قدم به سال نو 

میالدی گذاشته ایم، همراه با بهترین آرزوها این سال را به همه ی هموطنان مسیحی تبریک می گوییم.
شــوربختانه فاجعه ی زلزله ی غرب کشــور صدمه ی مهیبی به جریان زندگی مــردم این ناحیه وارد کرد، 
بدینوســیله برای تمامی کسانی که در این حادثه  آسیب مالی و جانی دیده اند آرزوی صبر و آرامش داریم.

همچنین مشــکالت اقتصادی وپاره ای ناهنجاری ها که به اعتــراض مدنی و به حق مردم انجامید که در 
بخش هایی به خشونت نادرست انجامید.هنگامی که قوانین و مصوبه هایی تا حدی ناعادالنه وجود دارد این 

تاثیر به سزایی در زندگی مردم می گذارد و اعتراض آن ها را با اشکال مختلف برمی انگیزد.
در فرشنامه به یکی از این موارد از منظر فرش می پردازیم که بودجه ی در نظر گرفته شده برای حوزه ی فرش  دستباف می باشد، همچنین سازوکار 

و شیوه ی توجه به این صنف که دچار اشکاالتی شده است.
از میان برداشــتن مشــکالت و نیل به اهداف و چشم انداز مطلوب فرش دستباف ایرانی نیازمند توجه بیش از پیش دولتمردان و اختصاص بودجه 
کافی به این صنعت است؛ اما آمار مطرح شده از بودجه سال 97 نشان از کم مهری و کم توجهی دولتمردان و عدم تخصیص بودجه الزم به منظور 

ارتقای جایگاه این هنر_صنعت ملی را دارد.
زنجیره ی اشتغال در حوزه فرش دستباف ایرانی بسیار گسترده و بالغ بر 20 نوع شغل در 10 حوزه مختلف با حضور چیزی حدود دو میلیون و پانصد 

هزار نفر شاغل فعال است. این امر از فرش دستباف ایرانی موضوعی راهبردی برای اقتصاد و شرایط اجتماعی کشورمان ساخته است.
فرش دستباف ایرانی در بخش هایی از زنجیره پیش تولید و تولید، محافظ و تامین کننده اشتغال روستاییان است، از میان رفتن فرش دستباف و عدم 

اشتغال روستاییان فعال در این حوزه، مهاجرت ایشان به شهرها و افزایش بیکاری و مصرف کننده شهری را نیز درپی خواهد داشت. 
اشتغالی که در حوزه فرش دستباف ایجاد می شود تقریباً 15 برابر ارزان تر از حوزه ی صنعت در کشور است. به ازای از دست رفتن هر شغل در فرش 
هزینه 15 برابری معادل 1 میلیارد و 500 میلیون ریال برای ایجاد یک شغل جدید بر دوش دولت قرار خواهد گرفت که در شرایط فعلی ممکن نیست.

فرش دستباف ایرانی کاماًل بر توان بخش خصوصی استوار بوده و هست و علیرغم برکات و محاسنی که برای دولت ها در تمام ادوار داشته اما بیش 
از 90 درصد از بار آن بر دوش بخش خصوصی بوده و خواهد بود؛ اما امروز بخش خصوصی برای تحمل کردن فشارهای طاقت فرسا و حفظ این 

میراث ملی گرانقدر و اشتغال آن نیازمند یاری حاکمیت است.
در دی ماه سال 1389 و با تصویب مجلس شورای  اسالمی، بیمه ی بافندگان فرش دستباف، با هدف حفظ و اعتالی مقام و جایگاه واالی فرش 
دستباف ایران به عنوان یک میراث گرانقدر فرهنگی و هنری، فعالیت خود را آغاز کرد. قرار بر این بود که 7 درصد از حق بیمه  توسط قالیبافان بیمه 

شده و 23 درصد باقیمانده توسط دولت و از محل قانون هدفمندی یارانه ها پرداخت شود.
در روزهای آغازین طرح، وعده ها و هدفگذاری ها بر آن بود که پس گذشت 10 سال تا سال 1399 تعداد فعاالن عرصه ی قالیبافی که تحت پوشش 
بیمه ی تامین اجتماعی قرار گرفته اند به 2 میلیون نفر هم برسد، حال آنکه با گذشت هشت سال از اجرایی شدن این طرح با توجه به گزارش های 
مرکز ملی فرش ایران حدود 320 هزار نفر توانسته اند تحت پوشش بیمه قرار گیرند و این عدد، چیزی کمتر از یک سوم از فعاالن این عرصه است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز ملی فرش ایران به عنوان تنها نهاد متولی فرش دســتباف و مرجع شناســایی و معرفی قالیبافان به سازمان 
تامین اجتماعی، طی سال های گذشته موفق به تهیه آماری دقیق از فعاالن و تالشگران حوزه فرش دستباف کشور نشده اند و همچنان تعداد این 

عزیزان در هاله ای از ابهام باقی مانده است.
در حوزه ی معاونت تولید مهمترین قدِم مرکز، قانون بیمه ی قالیبافی بوده که قبل از تاسیس مرکز وجود نداشته است و از بدو شروع فعالیت مرکز، 

همزمانی نیکی و ناخوشایندی ها



آقای عرب سرخی رییس وقت مرکز پیگیر آن بوده اند. در مرحله اول به صورت ناقص که درمان را شامل نمی شد تصویب شد و با 
پیگیری دولت و مجلس شاهد تصویب قانون جامع قالیبافان و فعاالن شناسه دار این حوزه بودیم.

از نقایص این قانون، تصویب اعتبار به صورت ساالنه است، در سال های اول که متقاضیان اندک بودند این اعتبار کافی بود ولی با 
افزایش شمار بیمه شوندگان این اعتبار پاسخگو نبود و به دلیل عدم افزایش این اعتبار، تاکنون مشکل بیمه قالیبافان پا برجا و مشکل 
ساز است که پیوسته در رفع آن کوشش می شود. حدود یک هزار و 74 میلیارد تومان اعتبار برای تحت پوشش قرار دادن 500 هزار 

نفر قالیباف در سراسرکشور نیاز است.
آمارهای مبهم موجود حاکی از آن است که بیش از دو برابر افرادی که تحت پوشش بیمه قالیبافی قرار گرفته اند، متقاضی برای قرار 
گرفتن زیر چتر بیمه تامین اجتماعی وجود دارد که با توجه به کمبود اعتبارات، در مرز ناامیدی قرار دارند و بخش اسفناک ماجرا خروج 
عده ی کثیری از شاغالن این حوزه از قالیبافی و ورود آنها به سایر مشاغل است و در بسیاری از موارد بیکاری که مشکالت عدیده ی 

اقتصادی و معیشتی را برای ایشان به وجود خواهد آورد.
 بنابرتحقیقات، بازار فرش دستباف، بازاری کاماًل صادرات محور است و بازار داخلی آن نیز وابسته به صادرات آن است. کاهش صادرات 
فرش، رکود بازار داخلی را نیز در پی داشته است. مالیات و افزایش آن در سال های اخیر و مشکالتی از قبیل بیمه قالیبافان، فشارهای 
اقتصادی فراوانی را به همکاران وارد نموده است و همین امر باعث شده است که اکثر مغازه های فرش فروشی، تغییر کاربری دهند. 
مشهودترین قسمت آن را می توان بازار عباس آباد دانست که در روزگاری نه چندان دور سراِی اهل فرش بود ولی اکنون تبدیل به 
بورس البسه زنانه گشته است که بیشتر آن ها وارداتی از کشورهای ترکیه و چین است و این نمونه بارزی برای اشتغال زایی کارگران 

خارجی است دربرابِر کارگران هنرمند داخلی که فرش تولید می کنند.

با توجه به آسیب پذیر بودن قشر قالیبافان، کاهش بودجه در بیمه ی قالیبافان موج شدیدی از ناامیدی در بین هنرمندان و صنعتگران و 
خروج آن ها از حوزه فرش دستباف و در نهایت کوچک شدن هنر_صنعت قالیبافی و کاهش تولید و صادرات را در پی خواهد داشت.
علیرغم مشکالت و نابسامانی های موجود و کاهش شدید اعداد صادراتی، صادرات فرش دستباف ایرانی در بدترین سال _1394_ با 

عددی قریب به 300 میلیون دالر معادل صادرات صنعت خودرو و قطعه در بهترین سال بوده است.
به اعتقاد بخش خصوصی امروزه برای حفظ و افزایش اشــتغال در زمینه فرش دســتباف ایران و ارتقا اعداد صادراتی، نیازمند اجرای 
برنامه های فرهنگی_تبلیغی در بازارهای موجود و بازارهای جدید هستیم که این مهم باید به دست متخصصین بومی در بازارهای 
مربوطه انجام گیرد تا بهره وری مناسب داشته باشد. اجرای برنامه های فرهنگی_تبلیغی در بازارهای هدف فرش دستباف، برگزاری 
نمایشگاه ها در داخل و خارج و سایر وظایفی که بردوش متولی دولتی فرش دستباف ایران قرار داده شده است، با بودجه ناچیز کنونی 

امکان پذیر نیست.
تحقیقات حاکی از آن اســت که بودجه اعالمی ســال 1396 مرکز ملی فرش ایران 142 میلیارد ریال بوده است که تاکنون پس از 
گذشت حدود 9 ماه از سال جاری تنها 22.5 درصد یعنی 32 میلیارد ریال از آن تخصیص یافته است و تا پایان سال این رقم از 50 

درصد هم فراتر نخواهد رفت.
پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بودجه سال جدید 320 میلیارد ریال بوده است که با توجه به ارز آوری دست کم 12000 
میلیارد ریالی معادل 1200 میلیارد تومان )حداقل 300 میلیون دالر با نرخ 400 هزار تومان( و حفظ اشــتغالی به ارزش 3،750،000 
میلیارد ریال معادل 375000 میلیارد تومان، رقم بسیار ناچیزی است و با تخصیص این میزان از بودجه می توان در حفظ آن ها کوشید. 
کاهش این بودجه به ارقامی پایین تر از رقم پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سبب تعطیل شدن و از بین رفتن فعالیت ها، 
کاهش ارقام صادراتی به دلیل عدم تحرک مناســب در بازارهای هدف و در نتیجه بیکاری تعداد بی شــماری از فعالین و شاغلین در 

این عرصه خواهد شد.
با عنایت به موارد مطروحه امید بر آن داریم دولتمردان در دولت تدبیر و امید نسبت به افزایش بودجه مرکز ملی فرش دستباف ایران 

تا رقم پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، توجه ویژه ای مبذول دارند.
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رییس اتحادیه فروشــندگان فرش دســتباف با اشاره 
به اوضاع کنونــی بازار فرش دســتباف، در گفتگو با 
خبرنگار فرشــنامه گفت: بازار فرش دستباف، بازاری 
کاماًل صــادرات محور می باشــد و بــازار داخلی آن 
نیز وابســته به صــادرات آن اســت. کاهش صادرات 
فرش، رکود بازار داخلی را نیز  در پی داشــته اســت از 
 طرفی اســتقبال از فرش ماشــینی و بــی توجهی به 
هنر-صنعت فرش دستباف هم در افزایش رکود سهم 
به سزایی داشته است. ایشان در ادامه متذکر شد:  مالیات 
و افزایش آن در ســال های اخیر، فشارهای اقتصادی 
فراوانی را به همکاران وارد نموده اســت و همین امر 
باعث شده است، که اکثر مغازه های فرش فروشی، تغییر 
کاربری دهند. مشهورترین قسمت آن را می توان بازار 
عباس آباد دانست که در روزگاری نه چندان دور سرای 

اهل فرش بود ولی اکنون تبدیل به بورس البسه زنانه 
گشته است که اکثرشان وارداتی از کشورهای ترکیه و 
چین می باشــد، و این نمونه بارزی برای اشتغال زایی 
کارگران خارجی اســت نه کارگران هنرمند داخلی که 
فرش تولیــد می کنند. وی در ادامــه تصریح کرد: در 
نظر گرفتن معافیت هــای مالیاتی برای تمامی فعالین 
این حوزه اهم از تولیدکننده، فروشــنده و صادر کننده 
از سوی مسئولین ذیربط می تواند به ایجاد انگیزه در این 
افراد منجر گردد تا ســرمایه های خود را از صنف خارج 
نگرداند و چرخه تولید ادامه یابد و تولیدکنندگان، فرش 
را به فروشندگان و فروشندگان آن را به صادر کنندگان 
تحویل دهند و شــاهد رونق بازارهای داخلی و خارجی 
باشیم. ســید مجتبی عراقچی در ادامه در مورد قیمت 
فرش دستباف ایرانی گفت: فرش دستباف ایرانی یک 

هنر اصیل و ملی است که کیفیت بی همتای آن در هیچ 
کجای جهان رقیب ندارد اما به لحاظ هزینه های باالی 
تولید در کشورمان، قیمت نهایی آن بسیار باالتر از قیمت 
رقبا تمام می شــود. این امر باعث می شود در بازارهای 
تجاری جهانی، رقبا از ما پیشی گیرند و بازارها را علی 

الرغم کاالهای کم کیفیتشان تصاحب نمایند.
رییس اتحادیه فروشــندگان فرش دستباف با اشاره به 
لزوم افزایش تبلیغات فرش دستباف در بازارهای جهانی 
گفت: پس از آنکه فرش دســتباف ایرانی مدتی از دید 
بازارهای جهانی مغفول ماند و فرصتی  برای خودنمایی 
رقبــا بوجود آمد، در دنیای امروز نیاز اســت که جهت 
شناساندن و آشنا نمودن نسل جدید در اروپا وآمریکا که 
از مقاصد نهایی فرش دستباف ایرانی می باشند، تبلیغات 
گسترده ای زیر نظر مرکز ملی فرش ایران صورت گیرد.

ارتقا جایگاه جهانی فرش دستباف، نیازمند تبلیغات است
سید مجتبی عراقچی، رییس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف
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حمید کارگر رییس مرکز ملی فرش ایران در گفتگوی 
اختصاصی با فرشنامه گفت: فرش دستباف ایرانی که 
برای همه ساده و آشنا به نظر می رسد پشت خود دنیایی 
متنوع و رنگارنگ با ســختی های فراوان پنهان دارد و 
با توجــه به اینکه فرش را از چه دیدی بنگریم؛ هنر یا 
صنعت و یا عنصر اشتغال زا در جامعه و یا به عنوان یکی 
از کاالهای ســنتی در اقالم صادرات غیر نفتی و منبع 

ارزآوری برخوردهای مختلفی را ایجاد می کند.
وی افزود: جامعه فرش را از منظرهای مختلفی می توان 
نقد کرد، از منظر یک قالیباف، طراح، رنگرز و یا از منظر 
تجار و صادرکننــدگان و یا از منظر ذی نفعان و دانش 
آموخته هــای فرش، و در هر منظــر می توان یافته بی 
شماری را یافت. فرش ایرانی از منظر قدمت پیشینه ای 
حداقل سه هزار ساله دارد و از منظر گستردگی جغرافیایی 
در تمام کشــور ما جای گرفته است، از منظر آب و هوا 
و اقلیم و فرهنگ و مذهب و اسطوره ها و باورها نیز اگر 
بنگریم فرش ایرانی با همه اقوام ایرانی عجین گشــته 

است.
 اما این هنر و صنعت ایرانی با این قدمت و گستردگی 
جغرافیایی و شمار بســیار فعاالن و ذینفعان هیچوقت 
آن چنان که باید قدر ندیده و بر صدر ننشســته اســت 
و حاکمیــت نیز در هیچ یک از دوره های تاریخی توجه 
بهینه به فرش نداشته است و فرش در طول تاریخ سه 
هزار ساله اش همیشه روی پای خود ایستاده است. رییس 
مرکز ملی فرش افزود: در مقاطعی از تاریخ شاهد توجه 
نسبی حاکمیت به فرش هستیم که شاخص ترین آنها 
در دوره صفویه است در آن دوره شاهد ایجاد و فعالیت 
کارگاه های ســلطنتی فرش دستباف هستیم و در دوره 
قاجاریــه نیز دولت به عللی درگیر بحث صادرات فرش 
به شکل مستقیم می شود و در دوره پهلوی اول نیز که 
با خلع ید کردن از شرکت های خارجی و فعال در تولید 
و تجارت فرش دســتباف در ایران و با تاسیس شرکت 
قالی ایران و بعد شرکت سهامی فرش ایران، دولت ورود 
مســتقیم به حوزه فرش دستباف می نماید. در طول دو 
دهه قبل از وقوع انقالب اســالمی " شرکت سهامی 

فــرش ایران" به عنوان نهاد حاکمیتی و نهاد درگیر در 
تصدی گری و تولید و تجارت فرش دســتباف ایرانی 
ایفای نقش می نمود. ایشان گفت: پس از انقالب باز هم 
به شیوه های مختلفی شاهد ورود نهادهای حاکمیت در 
این حوزه بوده ایم، که هیچکدام در شان فرش دستباف 
ایرانی نبوده است. در سال های پس انقالب 4 وزارتخانه  
در فرش ایفای نقش نموده اند: وزارت تعاون با شــکل 
دهی تعاونی های فرش دستباف، وزارت جهاد سازندگی 
با تحت پوشش قرار دادن اتحادیه های فرش روستایی 
کشــور، وزارت صنایع وقت با داشتن صنایع دستی که 
به فرش به عنوان یکی از صنایع دســتی می نگریست 
و وزارت بازرگانی که میراث دار شــرکت سهامی فرش 
از پیش از انقالب بود، در کنار وزارتخانه ها،شاهد ورود 
نهادهای شکل گرفته بعد از انقالب مثل کمیته امداد امام 
خمینی، سازمان بهزیستی نیز بودیم که در تاریخ فرش 
این میزان حضور دســتگاه های دولتی، بی سابقه بوده 
است. تا جایی که به گسترش و بسط قالیبافی در جامعه 
می انجامید بسیار مفید بود اما از آنجا که به چندگانگی 
تصمیم گیری و سیاستگزاری ها انجامید نه تنها غیر مفید 
بلکه زیانبار نیز گشت. حمید کارگر گفت: پیش از انقالب 
"شرکت ســهامی فرش ایران" حرف اول و آخر را در 
حوزه فرش می زد و تمامی دستگاه های مرتبط با فرش 
از این سازمان بی قید و شرط تبعیت می کردند ولی پس 
از انقالب با شکل گیری نهادهای مختلف حاکمیتی که 
به نوعی با فرش در ارتباط بودند امکان سیاســتگزاری 
واحــد از میان رفت و فریادهای فعالین این حوزه مبنی 
بر درخواست متولی واحد برای "فرش دستباف ایرانی" 
در ســال 83 منجر به ایجاد " مرکز ملی فرش ایران" 
گشت. رییس مرکز ملی گفت: مرکز ملی در دل وزارت 
بازرگانــی ایجاد شــد تا به عنوان متولــی واحد، نقش 
حاکمیتی، هدایتی، حمایتی و سیاســتگزاری در حوزه 
فرش دستباف را ایفا کند تا این نقش از سایر دستگاه ها 
منفک شود. اما در عمل مرکزی تاسیس شد که هیچگاه 
ساختار تشکیالتی و اختیارات و اعتبارات الزم را نداشته 
است، یعنی ساختار ناکافی و نارس برای پاسخ دهی به 
حجم انبو ه مطالبات در حوزه فرش دســتباف، از مرکز 
ملی فرش، شــیری بی یال و دم و اشکمی ساخته  که 
نتوانسته کارنامه موفقی داشته باشد اما با همین بضاعت 

کم قدم های بسیار بزرگی را نیز برداشته است.
حمید کارگر رییس مرکز ملی فرش ایران با شــرحی 
بر فعالیت های مرکز فرش از آغاز تا کنون، پاســخ به 
سواالت  خبرنگار فرشنامه را به جلسه دیگری موکول 

کرد.

قدم های بزرگ مرکز ملی با بضاعت کم
حمید کارگر رییس مرکز ملی فرش ایران:
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ســید محسن موسوی ســیرت، متولد سال 1346 
در تهــران و مدیر طراحــی و بافت نگارخانه فرش 
موسوی تأسیس می باشــد که تاسیس آن به سال 
1339 و به سرپرستی استاد سید ابوالحسن موسوی 

سیرت باز می گردد.
محسن موسوی سیرت در دانشگاه پس از تحصیل 
در رشته نقاشی وصنایع دستی در تهران، به کسب 
تجربــه در حرفه تخصصی خویــش که طراحی و 
رنگرزی و بافت میباشد، نزد پدرش سید ابوالحسن 
موسوی سیرت که از اساتید بسیار معروف طراحی، 
رنگرزی و بافت می باشد، پرداخت و طی این مدت 
در پدیــدآوردن آثار زیادی مانند آخرین روز پمپئی، 
عروســی لوئی شانزدهم، هزارو یک شب، شام آخر 
حضرت مســیح و غیره که تعدا زیــادی از آنها در 
موزه های معرف دنیا و نزد کلکسیونرهای شخصی 

موجود می باشد همکاری داشته است.
طراحی و بافت مجموعه شــاهنامه فردوسی در 27 
قطعه فرش که برای اولین بار بود که کتابی بصورت 
فرش درمیامد که در حال حاضر در موزه فرش ایران 
در تهران نگهداری می شود و طراحی و رنگرزی و 
بافت پرتره های دبیرکلهای سازمان ملل که در حال 

حاضر در آن سازمان نگهداری می شود.

از ســال 1368 نزد اســتاد آیدین آغداشلو و ایرج 
شــافعی طراحی و نقاشــی حرفه ای را آموختم که 
حاصل آن هم برپائی حدود 30 نمایشــگاه انفرادی 
و گروهــی بود و شــرکت در بینالهای بین المللی و 

دریافت تقدیر نامه های مختلف است.
از ترکیــب آموخته های نقاشــی و طراحی فرش با 
کمک کامپیوتر همچنان مشــغول طراحی و بافت 
طرحهــای مدرن در فرش با حفظ اصالت ســنتی 
آن و همچنیــن در حال احیاء طرحهای قدیمی نیز 

می باشد.
محسن موسوی سیرت از هنرمندان و فعالینی است 
که در زمینه قالی های تصویری، به طراحی و بافت و 
ارائه برخی از عالی ترین نمونه های این هنر ارزنده، 
پرداخته است و موجبات فخر هنر و فرهنگ ایرانی 

را نیز پدید آورده است.
از آنجــا که هنر قالیبافی تصویــری از پیچیدگی و 
ظرافت و مهارت کم نظیری برخوردار است در ادامه 
تالش و کوشــش هنرمندانی چون سیرت، زمینه 
تازه ای از تخیل و مهــارت و نوآوری در قالی بافی 

قدیمی و ارزشمند ایران را ایجاد کرده است.
محســن موســوی ســیرت در گفتگو با خبرنگار 
فرشــنامه اظهار داشت: از افتخارات من و نگارخانه 

فرش موســوی طراحی و بافــت تابلو فرش های 
تمامی دبیر کل های سازمان ملل از تاسیس تا کنون 
بوده است که همچنان برای دبیر کل های آتی نیز 

ادامه خواهد داشت.
تابلو فرش های اهدایی ما به سازمان ملل اکنون در 
سالن اصلی سازمان نصب است و اکنون نیز مشغول 
بافت چهره آخرین دبیر کل ســازمان ملل گوترش 
هســتیم. عمده فعالیت من در این تابلوها طراحی، 

رنگرزی و نظارت بافت می باشد.
طراحی، بافــت و پرداخت هر نمونــه از قالی های 
تصویری ما سال ها طول می کشد و نتیجه این دقت 
و وسواس در تهیه و تولید تابلوهای است که تا امروز 

مورد تحسین هنردوستان قرار گرفته است.
وی افزود: ما نســبت به هر فــرش و تابلو فرش، 
طراحی و نوع بافت خاصی را در نظر می گیریم تا از 
درون میلیون ها گره و صدها رنگ گوناگون نتیجه 
دلخواه رابیابیم. قابل ذکر اســت که تنها رنگبندی 
و طراحــی هر یک از کارهای مــا کاری طوالنی، 
دقیق و ظریف است و تجزیه و تفکیک صدها رنگ 
مختلف و ترکیب و تلفیــق آنها در کنار یکدیگر از 
جمله اموری اســت که برای ما بسیار حائز اهمیت 
می باشد. ما برای بافت تابلو فرش هایمان به سبک 

فرش ایرانی، زینت بخش سازمان ملل متحد
سید محسن موسوی سیرت در گفت وگو با فرشنامه:
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تهران قدیم و با گره ترکی کار می کنیم، در هر گره 
برای به دست آوردن ترکیب رنگ دلخواه، تارهای 
هر رشــته نخ را به صورت ترکیبی تاب می دهیم تا 
سایه روشن و شید رنگی دلخواه را به دست آوریم.

در قالیبافی نمی توانیم مانند نقاشــی با قلم و رنگ 
خطوط بین رنگها را محو کنیم در قالیبافی میلی متر 
بــه میلی متر باید بافت انجام گیرد و رنگ تعویض 
شــود تا فاصله بین دو رنگ محو شــود به همین 
منظور طراحی و بافت باید با ذقت الزم انجام شود.

وی در ادامه گفت: ما همیشــه نخ را از مقطع پهلو 
می بینیم اما در فرش از مقطع روبرو و فشرده و کات 
شده به آن می نگریم، وقتی بافته می شود، در فرش 
یک پرده تا یک و نیم پرده تیره تر می شود، باید این 
دید را هنگام رنگرزی داشــته باشیم که این نخ بعد 
از بافته شدن، چگونه دیده خواهد شد. مخصوصاً در 
فرش های تصویری و پرتره چون شباهت، اهمیت 

دارد.
در تمام دنیا هنرمندان انگشــت شماری هستند که 
آثارشان در ســازمان ملل متحدد نصب شده باشد، 
اما هشــت کار از ایران در آن جا حفظ و نگهداری 

می شود و این باعث افتخار ماست.
تابلو فرش های دبیر کل های سازمان ملل به خاطر 

نوع خاص طراحی و بافت آن، غیر قابل کپی و قابل 
رقابت با کارهای کپی می باشد.

تابلــو فرش  هایی که برای ســازمان ملل می بافیم 
از پیــش تولید تا تولید و مراحل تکمیلی آن، دارای 
سبک خاصی می باشد و ترکیب چندین هنر است. 
ما به نصبت طرحی که داریم ســفارش نخ ریسی 
می دهیم و ســپس خودمان رنگ می کنیم و پس از 

ترکیب شروع به بافت می کنیم.
طراحی این تابلو فرش ها به علت وجود رنگ و سایه 
روشــن های فراوان و به منظور سهولت تشخیص 
رنگ توسط بافنده، از سبک ویژه ای برخوردار است.
محسن موسوی ســیرت در ادامه افزود: یکی دیگر 
از افتخارات نگارخانه فرش موسوی، طرح اجرا شده 
وعظیمی است که شامل بافت 26 قطعه قالی کرک 
و ابریشم می باشد که روایتگر شاهنامه نفیسی است 
که متعلق به نیمه اول قرن دهم هجری می باشــد. 
این شاهنامه، به صورت عالی و با هنرنمایی منحصر 
به فردی در عصر صفویــه یعنی اوج هنر قالیبافی 
و نقاشی و خوشنویســی و معماری ایرانی، ساخته 
شده و برای بخش های مختلف آن صدها هنرمند و 
نقاش و خوشنویس و جلدساز و صحاف، سال های 

درازی کار کرده اند.

همین ظرافت و پیچیدگی نقاشی ها و تذهیب ها ما 
را متعهد کرد تا در بافتــن فرش های 23 گانه این 
شــاهنامه در کارگاه و نگارخانه موســوی تالش و 

کوششی و دقتی مضاعف به خرج دهیم.
در طی 6 ســال، یکصد بافنده هنرمند با ســخت 
کوشی بســیار بر روی این طرح عظیم کار کردند 
و در حقیقت مهارت و نیــروی خود را بی دریغ در 
را آن صرف کردند تا نتیجه در شــان تاریخ و هنر 
ایرانی باشــد. دو قطعه فرش که تصویر و نام شاعر 
بزرگ و حماســه سرای ایران، ابوالقاسم فردوسی و 
سرپرست طرح و همکاران دیگر را در خود جای داده 
و بافته شده است، مکمل این مجموعه می باشد که 
در حقیقت شناسنامه و قباله این مجموعه منحصر 

به فرد را تشکیل می دهد.
این مجموعه که حاصل تالش بی وقفه و بی چشم 
داشــت مادی قابل توجهی، از طراحان و هنرمندان 
و بافندگان خوب ایرانی اســت اکنون در موزه ملی 
فرش ایران حفظ و نگهداری می شود و در معرض 

دید عموم قرار دارد.
با آرزوی موفقیت هــای روز افزون برای فرهنگ و 
هنر ایران و این هنرمند گرامی به گفتگو با ایشــان 

خاتمه دادیم.

طراحی و بافت پرتره های کل دبیر کلهای سازمان ملل متحد 7 تخته )موجود در سازمان ملل متحد- نیویورک(
طراحی و بافت شاهنامه فردوسی 26 تخته )موجود در موزه فرش ایران - تهران(

طراحی و بافت معراج حضرت محمد )ص( )ژاپن(
طراحی و بافت درب خانه خدا )عربستان(

طراحی و بافت پرتره حضرت مسیح )ع( )ژاپن(
طراحی و بافت مشاهیر عالم )ژاپن(

طراحی و بافت فلورا )کلکسیون شخصی(
طراحی و بافت حضرت یحیی تعمید دهمده )سوئد(

طراحی و بافت حلقه درویشان )سوئد(
طراحی و بافت شام آخر )کلکسیون شخصی(

طراحی و بافت ناپلوئون بناپارت )کلکسیون شخصی(
طراحی و بافت ژاندارک )کلکسیون شخصی(

طراحی و بافت آخرین روز پمپئی )موجود میباشد(
طراحی و بافت عروسی لوئی شانزدهم )موجود میباشد(

طراحی و بافت شام آخر حضرت مسیح )ع( )موجود میباشد(
طراحی و بافت بزم هارون الرشید داستان هزارو یک شب )موجود میباشد(

طراحی و بافت فرشهای کهنه نما و احیاء فرشهای دوره صفویه
طراحی و بافت مدرسه چهار باغ اصفهان )موجود میباشد(

و طراحی و بافت پرتره سران کشورهای دنیا خصوصا کشورهای عربی و دهها تابلو فرشهای نفیس دیگر...

نمونه هایی از فرش های بافته شده



18 شماره 29  |  زمستان 96 | فرش نامه

فتحعلی قشــقایی فر متولد ســال 1348 در عشایر 
قشــقایی )دولت قرین ســمیرم اصفهــان( و دارای 
ســابقه ای بیش از 25 ســال در تدریس رشته فرش 
دستباف در دانشگاه های مختلف از جمله دانشگاه هنر 
اصفهان، معماری هنر کاشان، آزاد نجف آباد می باشد. 
وی در بافت انــواع فرش های پرزدار )قالی( تجاری و 
هنــری )دورو بافی- دوریزه بافی- حجم بافی- الیه 
دار- گل برجســته بافی- تابلو و تصویر بافی( ایران/
انواع دستبافت های عشایری مانند گلیم های مختلف 
)چاکدار- تک قــالب و جفت قالب- پود آویز- غیر 
همسطح و...( فرش های سوزنی )رند- ورنی-شیرکی 
و...( پالس، جاجیم، چرخی باف، کارت بافی، اویی بافی 
و... طراحی فرش وگلیم، مرمت فرش وگلیم و رنگرزی 

نیز از مهارت و چیره دستی برخوردار می باشد.
فتحعلی قشقایی در گفتگو با خبرنگار فرشنامه گفت: 
فعالیت هنری خودم را از ســال 1366 شــروع نمودم 
و تا کنون به این فعالیــت ادامه داده ام، اکنون پس از 
سال ها تحصیل در دانشگاه های مختلف، عضو هیئت 
علمی گروه فرش دست باف دانشگاه کاشان هستم و 
در حوزه های مختلف موفق به دریافت نشان و گواهی 
شده ام. ضمن اینکه در زمینه آموزش در دانشگاه ها، 
راهنمایی و مشاوره دانشجویان در زمینه صنایع دستی، 
کارگاه های آموزشــی، داوری در مسابقات و دوره های 
هنری، طرح های مطالعاتی فرش و قالی و تالیف کتاب 
و مقالــه فعالیت های فراوانی کرده ام و مدارک هنری 

بسیاری از جمله مدارک ذیل نیز دریافت نموده ام:
مدرک داوری: کارشناس داوری از یونسکو

یک نشــان مرغوبیت صنایع دستی در رشته بافت از 
یونسکو 2009

ســه نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی در رشته های 
بافت و نمد 1393

 مجموعه ای از فعالیت ها در زمینه فرش دستباف را نیز 
برای خودم دنبال می کنم که بیشتر در حوزه پژوهش 
و تولید و طراحی محصوالتی جدید و کاربردی برای 

زندگی امروز می باشــد. پژوهــش هایم به دو بخش 
تقسیم می شــود، پژوهش بنیادین که در حوزه های 
تاریخی و پیشــینه ای می باشد و بخشی هم به آینده 
پژوهی در مورد فرش و اتفاقاتی که ممکن است در این 

حوزه رخ دهد می پردازد.
وی در ادامه افزود: به صورت تخصصی و حرفه ای در 
حوزه نمد نیز مباحث نو و خالقانه ای را مطرح نموده ام 
و 4 سال پیش با تاکید بر کاربردی که امروزه می توان 
برای نمد تعریف نمود حریر نمــد را طراحی و تولید 

نمودم.
من متولد ایل قشقایی هستم و تا 6 سالگی همراه ایل 
کوچ می کردم و پیرو میراث نیاکانم وارد این رشته شدم، 
یکی از سرمایه ها و داشته های بی تکرار من در زندگی، 
پیشینه و گذشته خانوادگی ام و زندگی در ایل می باشد 
که هنر اولشان دستبافته هااست، برند دستبافته های 

قشقایی در دنیا شناخته شده است.
ایشان گفت: از آنجا که من فارغ التحصیل نگارگری از 
دانشکده هنرهای زیبا اصفهان هستم، هنر نگارگری را 
نیز در حوزه فرش و نمد و گلیم و جاجیم در گیر کردم، 
عمده فعالیت من نگرش های خالقانه و آینده پژوهی با 

تاکید بر گزشته می باشد.

احیا گلیم دوره صفوی با توجه به نیاز
فتحعلی قشقایی در گفتگو با فرشنامه:
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  فتحعلی قشقایی در مورد صنایع دستی ایران اظهار 
داشــت: صنایع دستی ایران به لحاظ تکنیک، تولید و 
کیفیت در جایگاه مناسبی قرار دارد و یکی از ویژگی های 
صنایع دســتی ایران تنوع زیــاد محصول و تکنیک 
می باشد که باید به عنوان یک امتیاز برای ارائه به بازار 
جهانی در نظر گرفته شود. الزم است تولید محصول 
مبتنی بر نیاز سنجی، سلیقه یابی و ارائه مناسب در زمانی 
مناسب، مکانی مناسب و کیفیت مناسب باشد. ایشان 
در مورد بازتولید گلیم تمام ابریشم به شیوه صفویه که 
همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی فرش دستباف 
تهران در غرفه گروه فرش دانشگاه کاشان رونمایی شد 
گفت: گلیم از دست بافته های شناخته شده در جهان 
می باشد، نام گلیم یادآور جوامع عشایری است و آنچه 
به ذهن ما می آید دســت بافته ای پشمینه با نقوشی 
هندسی و ساده می باشد، گلیم از جمله بافته های کهنی 
اســت که در طول ادوار تاریخ ایران و جهان به عنوان 
تن پوش و روانداز و درمواردی نیز زیرانداز کاربرد داشته 
اســت. وی افزود: در دوره صفویه گلیم نیز مانند همه 
هنرها مورد توجه شاهان صفوی قرار گرفت و با توجه 
به امکانات ویژه آن دوره و وارد شــدن در کارگاه های 
شاهی با تحول چشمگیری روبرو شد، این تحول در 
مواد اولیه، تکنیک، طرح و کاربرد بود. در دوره صفویه 
مراکزی مانند تبریز، اصفهان، کاشان، یزد مهمترین 
کانون های نســاجی ایران بودند کــه موجبات رونق 
عظیم در هنر نســاجی و قالی بافی ایران را نیز مهیا 
نمودند. به لحاظ تاریخی گلیم های دوره صفوی یکی از 
فاخرترین محصول کاربردی تولید شده در کارگاه های 
شاهی می باشد و تولیداتی همانند آنها در فضای بیرون 
کاخ ها یافت نمی شــد و علت آن نیز استفاده از مواد 
اولیه مخصوص مثل طال و نقره و ابریشم بود که این 
مواد تنها در اختیار دربار و کارگاه های شاهنشاهی بود. 
متاســفانه در حال حاضر کمتر از بیست تخته از این 
نمونه ها در جهان باقی اســت. قشقایی در خصوص 
هدف از بازتولید این اثر گفت: به عنوان یک پژوهشگر 
و هنرمند فعــال در این زمینه، عالقه مند بودم تا این 
روش بافت گلیم را روزی احیا نموده و نمونه هایی از 
آن را نیــز تولید کنم که این مهم اتفاق افتاد. حدود 5 
سال پیش دانشجویی از دانشگاه اردکان پیشنهاد داد تا 
پروژه دانشجویی اش را روی قالی های دوره صفوی با 
راهنمایی من انجام دهد، من با توجه به مطالعاتی که 
قبال در این زمینه داشتم، منوط به اینکه این طرح فقط 
در حد پروژه باقی نماند و به بازتولید یکی از نمونه های 
فاخر آن زمان بیانجامد پذیرفتم. حدود دو سال پژوهش 
طرح طول کشــید وپس از پژوهش وشناخت کافی و 
گذراندن دوره های شیوه های بافت در نهایت منجربه 

تولید یک نمونه از آن گلیم ها شد.

وی خاطر نشــان کرد: گلیم مذکــور از مجموعه ی 
موزه منســوجات واشنگتن در آمریکا است و منسوب 
به کاشان، پس از آماده نمودن مقدمات تولید آموزش 
نیروی متخصص و طراحی و رنگرزی و دیگر کارها، 
تولید ازسال 1391 شروع و تا پایان سال 1395 ادامه و 
بافتش به اتمام رسید، از مشخصات طرح این گلیم را 
لچک و ترنج با نقش سیمرغ و اژدها دارای قاب های 
کتیبه بدون نوشته و نقوش ختایی و حیوانی ذکر کرد 
و گفت: جنس گلیم تمام ابریشــم با هفت رنگ و در 

عرض 150 و طول 250 سانتیمتر است واین گلیم پس 
از نمونه ی اصلی که در موزه منســوجات واشتنگتن 
در امریکا نگهداری می شــود دومین نمونه بافته شده 

درجهان است.
ایشان در انتها افزود: احیا این کار به نوعی باور تازه ای 
به ما می دهد که خیلی از هنرهای فراموش شــده را 
می توانیم به چرخه تولید باز گردانیم ولی حتما باید آنها 
را بــرای نیاز امروز ترجمه نماییم تا حضور مجدد آنها 

توجیهی برای زندگی امروز مردم داشته باشد.
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اتحادیه فروشندگان فرش دستباف تهران در راستای 
اهــداف خود به منظور رفع مشــکالت حوزه فرش و 
ارتقا جایگاه آن اقدامات بسیاری انجام داده است که 

در ادامه به شرح چند مورد از آن می پردازیم:

1_ شناســائی و معرفی تعدادی غرفه در نمایشــگاه 
بین المللــی فرش که اقدام به فــروش فرش قاچاق 
خارجی به نام فرش ایران مینمودند  و گزارش آن طی 

نامه ای به مرکز ملی فرش و تعزیرات حکومتی

2_ تالش برای جلو گیری از برگزاری نمایشگاه های 
فصلی فرش که بدون مجوز اتحادیه برگزار میگردد.

3_  فعالیت کمیسیون دارایی در دفاع از همکاران در 
حل اختالف دارایی

4_ فعالیت کمیسیون بازرسی در شناسایی واحد های 
متخلف

5_ فعالیت کمیسیون حل اختالف
6_ بررسی و نحوه کمک رسانی به بافندگان زلزله زده
7_  برگزاری سه جلسه با مال باختگان پرونده خانم 

نسرین زین العابدینی
8_  صدور نامه هایی به سفارت خانه ها برای ویزای 

همکاران متقاضی
9_  بازســازی طبقه دوم و ســوم اتحادیه و تزئین با 

فرشهای اهدائی همکاران
 10_ خروج تعدادی از همکاران بعلت تغییر شــغل و 

ابطال جواز
11_ صدور جواز برای همکاران جدید

رفع مشکالت حوزه فرش و ارتقا جایگاه آن
اتحادیه فروشندگان فرش دستباف:

اولین کارگاه آموزشــی مبارزه با پول شویی با حضور 
جناب آقای مهنــدس جعفرنیا رییس اداره اصناف و 
تشکلهای صنفی تهران و جناب آقای مهندس گلپور 
مشاور محترم اداره اصناف و بازرگانان ، روز سه شنبه 
مورخ1396/10/5، در ســالن همایش این اتحادیه  
فروشندگان فرش دستباف، به میزبانی ریاست محترم 

اتحادیه، جناب آقای عراقچی برگزار گشت.
مهندس گلپوری در سخنان خود با ذکر توضیحاتی 
در مورد پولشویی گفت: اگر فرد یا شرکتی عملی را 
مرتکب شود و درآمد حاصل از آن را در محل دیگری 

خرج نماید، مشمول پول شویی می شود.
ایشان در ادامه با ذکر مواردی به منظور ایجاد آگاهی 
در اذهان شــرکت کنندگان افــزود: در هر صنفی، 
معامله های باالی 15 میلیون باید با احتیاط بیشتری 
صورت گیرد و اســناد آن هم در زمان خرید و هم در 
زمان فروش با فاکتور رسمی و سربرگ دار به همرا 
مهر و امضا و اطالعات فروشنده و خریدار، حتماً باید 
به مدت 5 ســال ثبت و ضبط گردد. رویت و ذکر کد 

ملی خریدار در فاکتور از الزامات می باشد.
ایشان متذکر شــد:کوتاهی کردن در اجرای قانون، 

اتهامی با عنوان تسهیل در امر پولشویی را در بر دارد.
وی گفت: فروشــندگان در صورت مشــاهده موارد 
مشکوک از سوی مشــتری، ملزم به گزارش آن به 
اتحادیه هــا و اتحادیه ها نیز ملزم به رازداری در امور 
اعضا می باشند. هر فرد صنفی در صورت ترک صنف 
و یا جا به جایی باید بای محل نگهداری اسناد را به 

اتحادیه ها اعالم نماید.

در انتها مهندس گلپور اضافه کرد:گذراندن دوره های 
مذکور شامل گواهینامه است و هر فرد صنفی موظف 
اســت گواهی گذراندن دوره مبارزه با پولشویی را در 
پرونده صنفی داشــته باشد. عدم الصاق گواهی دوره 
مبارزه با پولشــویی در پرونــده صنفی، پس از ابالغ 
قانونی و پیگیر نشدن فرد صنفی، شامل پیگرد قانونی 

می گردد.

برگزاری اولین کارگاه مبارزه با پولشویی
اتحادیه  فروشندگان فرش دستباف برگزار کرد:





22 شماره 29  |  زمستان 96 | فرش نامه

محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور:

در موزه شاهد اتفاقات بهتری نیز خواهیم بود
محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور: 
با اعتبارات کمی که در اختیار داشــتیم از دو ســال 
پیش کار عمرانی مــوزه ملی فرش را آغاز نمودیم 
چرا که نهضت به وجود آمدن در مرمت آثار تاریخی 
و موزه ها بسیار مهم و مفید است و معرفی آن ها در 

جامعه تاثیر مثبت بسیاری دارد.
وی افزود: ما در مــورد نصب هواکش مترو با نامه 
نگاری و بحث و تبادل نظر با مراجع ذیربط از نصب 

آن در منظر و دیدرس موزه جلوگیری خواهیم رفت 
و حتماً این هواکش در جایی نصب خواهد شــد که 

در دید نباشد.
ایشان گفت: دانشگاه تهران و موزه هنرهای معاصر 
و موزه ملی فرش هر ســه ثبت هســتند. دانشگاه 
تهران که در حال توســعه فضــای اطراف خویش 
و تبدیــل آن به فضای فرهنگی می باشــد در حال 
گفتگو هســتیم تا اصالت این اماکن نیز حفظ شود. 

حدود 110 طرح در این منطقه موجود اســت. این 
طرح و محور که از دانشگاه شروع می شود می تواند 
به یک خیابان دانشگاهی، فرهنگی و حتی پزشکی 
تبدیل شود. موزه فرش در این میان قرار دارد و اگر 
بحث های ترافیکی قابل حل بود، می توانست محور 
فوق العــاده ای برای آن تعریف کرد که می تواند به 
ظرفیت های شــهر تهران بیافزاید. ما تالشمان را 
خواهیم کرد، حتی وسعت ثبت را نیز افزایش خواهیم 

داد تا موزه فرش گام های بعدی را نیز بردارد.
وی متذکر شد: بحث اصولی سازی مخزن فرش ها 
را که تا کنون در آن زمینه تالشی نشده را پی گیری 
خواهیم کرد، بحث نورپردازی را نیز به نحوی که به 
فرش ها آسیب نرسد دنبال خواهیم کرد. باغ اطراف 
موزه و معماری بســیار زیبای آن که شبیه دار قالی 
است از افتخارات ملی ماست و در حفظ و نگهداری 
و بهینه سازی آن تالش خواهیم کرد و با مدیریت 
بودجه طرح های اینچنینی را در الویت قرار خواهیم 
داد. استان تهران با طرفیت های بیشماری که دارد 
می تواند باعث رونق گردشگری فرهنگی در کشور 
نیز باشــد. حرکت در این مســیر حتی با قدم های 

کوچک می تواند ما را به ایده آل هایمان برساند.

رجبعلی خسروآبادی، مدیر کل میراث فرهنگی استان 
تهران: بســیار خوشحال هستم که در پست و سمت 
خود، چهار برابر مدیران دیگر عمر کردم و توانســتیم 
کاری که در چهل سال انجام نپذیرفته بود با حمایت 
دوســتان و اساتید و تمامی عزیزان به ثمر برسانیم تا 
امروز بتوانیم مقایسه ای بین آنچه بود و آنچه هست، 

داشته باشیم.
ایشــان افزود: ما در کشــور تنها یــک »موزه ملی 
فــرش« داریم و بایــد به آن رســیدگی کنیم و در 
حفظ آن کوشــا باشــیم، ما در فاز یک عمران این 
مــوزه به تعویــض یا مرمــت موکــت، در و دیوار 
و کــف و مخزن و برق و سیســتم اعــالم حریق 
 پرداختیم و در ادامــه و در فاز دوم به موارد دیگر هم 

خواهیم پرداخت.
مدیر کل میــراث فرهنگی گفت: ما باید از فضاهای 
اینچنینی بهره برداری های مطلوب را داشته باشیم و 
در این مسیر باید از رضایت بازدیدکنندگان برخوردار 

باشیم، قطعاً اگر در حال حاضر نطرسنجی صورت گیرد 
ما شاهد افزایش رضایتمندی بازدیدکنندگان خواهیم 

بود.
 مــا در گذشــته در دفتــر انتقادات و پیشــنهادات 
مــوزه ملی فــرش ایــران اعتراضات بســیاری را 
در مــورد فضــای مــوزه و حتی نشــانه گذاری ها 
 داشــتیم کــه حتــی المقدور ســعی در رفــع آنها 

نمودیم.
وی گفت: موزه ملی فــرش در تهران و در پایتخت 
هســتیم لذا بنا بر حساســیت های موجود به توجه و 
عنایت بیشتری نیاز است تا نتایج مطلوب حاصل گردد. 
طبیعی اســت که انتطار نمی رود کاری که در عرض 
36 سال انجام نگرفته در چند روز انجام می شود اما در 

چهار سال قابل دفاع است.
 اگر کوهی از مســائل و مشــکالت داشــته باشیم، 
باید از گوشــه ای شــروع کنیم و یکــی یکی آن ها 
را حــل کنیــم، امیدوارم بــا همیــن بضاعت کم 
 بتوانیم تمامی موزها را به شــان و شــئون خودشان 

برسانیم.

ما تنها یک موزه ملی فرش داریم
رجبعلی خسروآبادی، مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران:
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پریســا بیضایی رییــس موزه فرش ایــران درباره 
افتتاحیه اولین فاز عملیات عمرانی موزه ملی فرش 
ایــران که در تاریخ 27 آذرماه در موزه فرش برگزار 
شد گفت: این پروژه نتیجه سال ها تالش و زحمت 
جمع کثیری از دوستداران میراث فرهنگی، مدیران 
و مســئولین، محققین و متخصصین، کارشناسان، 
پیمانکاران و مجریان ایران اســت تا موزه فرش را 
که در آستانه 40 سالگی قرار دارد به طور شایسته در 

معرض بازدید مخاطبین قرار دهد.
وی در ادامه گفــت: موزه ملی فــرش ایران تنها 
موزه تخصصی دســتبافته در جهان اســت و برای 
افراد داخلی و خارجی بســیار حائز اهمیت می باشد 
و فرش در زمره هنرهای ایرانی است که درخشیده 
و در جهان از بازتاب ویژه ای برخوردار گشته است. 
ساختمان موزه ملی فرش ایران نیز از آثار برجسته 
معمــاری در عصر حاضر می باشــد کــه در طول 

ســال های گذشته همانند هر بنای دیگری در روند 
فرسودگی قرار گرفته بود و از آنجا که فرش و موزه 
فرش از اهمیت اجتنــاب ناپذیری برای مخاطبین 
خاص و عام برخوردار اســت در معرض بازسازی و 
طرح های عمرانی قرار گرفته است. تا به جدابیت آن 
افزوده شود و مخاطبین و مراجعین در مجموعه ای 
واحد بتوانند فرش های مختلفی از سراســر ایران و 

تمامی ادوار تاریخی آن را نظاره گر باشند.

پریسا بیضایی رییس موزه فرش ایران:

فرش دستباف ایرانی در جهان از بازتاب ویژه برخوردار است

اگــر حــال امــروز ملتــی را می خواهیــد بدانید به 
روزنامه هایشان و اگر جویای احواالت تاریخی ایشان 

هستید به موزه هایشان مراجعه کنید.
محمدرضا کارگر، مدیر کل موزه های کشور: موزه فرش 
ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار اســت، زیرا فرش از 
مهترین هنرها و صنایع دستی ماست و پازیرک قدیمی 
ترین فرش یافته شده در جهان حاکی از آن است که 
فرش ایرانی از قدمتی حداقل دو هزار ســاله برخوردار 
است. وقتی از فرش ایرانی صحبت می کنیم با احترام 
و افتخار از توان و هنر و پیشه هنرمندان ایرانی و نوع 
نگاه ایرانی ها بــه زندگی حرف می زنیم. فرش عامل 

بالندگی برای ماست
وی افزود: اما فرش این هنر عظیم چند هزار ساله، این 
افتخار ملی، به عنوان یک مظروف باید ظرف مناسبی 
نیز داشته باشد. طبیعی است که ظرف باید در نسبت 
با مظروف ارائه شــود. ما در سال های بین سال 50 تا 
57 شــاهد یک دوره طالیی در هنر موزه سازی

 بوده ایم ، موزه های متعددی در این ســال ها ساخته 
شــده اند که نگاه ها را نســبت به موزه و ساختمان و 
عنصر آن تغییر داده است، مانند موزه هنرهای معاصر، 
موزه فرش و موزه آبگینه، فرهنگسرا و موزه نیاوران و 
موزه های بسیار دیگر که تعداد قابل توجهی می باشند 
و متاسفانه پس از آن ما شاهد افتتاح موزه ای خاص و 

بنیادین نبوده ایم.
ایشان متذکر شد: در دولت اخیر، با توجه به منابع مالی 
و اعتبارات اندک شــاهد مدیریت و بازسازی اوضاع 
موزه ها هســتیم تا جبران مافات باشــد، برای مثال 
کاخ موزه نیاوران اکنــون 8 کارگاه فعال و کاخ موزه 
ســعدآباد 11 پروژه فعال ساختمانی دارد. در مجموعه 
کاخ گلستان نیز اتفاقات خوبی از حیث معرفی و عنصر 

موزه داری و در رابطه با مرمت و بســیاری طرح های 
معوقه دیگر روبرو هستیم. ما در موزه ملی ایران و موزه 
اسالمی در سال های گذشته و در دولت قبل، هزینه 12 
میلیاردی داشت شاهد هیچگونه رشد و بالندگی نبودیم 
و ما مجبور شــدیم در دولت جدید با بودجه محدود از 
صفر شروع کنیم و در کمتر از دو سال »موزه دوران« 

که خیلی ها از آن قطع امید کرده بودند افتتاح شد.
مدیر کل موزه های کشــور افزود: موزه ایران باستان 
در شروع مسیر بازسازی و مطالعات آن در حال انجام 
می باشــد و پس از گذشت 80 سال به آن توجه جدی 
می شــود. این حرکت عظیم که ناشی از عظم و تعهد 

اســت در تمام ایران ســاری و جاری است و تالشی 
صــورت می گیرد تا کم کاری های گذشــته تا حدی 

جبران شود.
محمد رضــا کارگر در ادامه افــزود: وقتی خارجی ها 
وارد موزه ها می شــوند، در می یابند که دولت و ملت 
کشور چقدر به میراثشان ارج و بها می نهند و به درک 
فرهنگی آنها نیز پی می برنــد. »موزه ها آینه تفکر و 
نگاه ما در حوزه میراث فرهنگی هســتند«. امیدواریم 
با تالش و همدلی و همراهی ما در مقابل عزیزانی که 
به هر دلیل اهم از آموزشــی، ارزیابی و یادگیری وارد 

موزه ها می شوند رو سفید باشیم.

موزه ها آینه تفکر و نگاه ما در حوزه میراث فرهنگی هستند
محمدرضا کارگر، مدیر کل موزه های کشور:
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در شرایطی که تولیدکنندگان، فروشندگان و صادرکنندگان 
فرش به طور دائم گالیه هایی از وضعیت بازار فرش مطرح 
می کنند، آمارهای رسمی گویای این است که در شش 
ماه اول امســال فقط حجــم واردات در بخش فرش و 

صنایع دستی رشد 450 درصدی داشته است. 
به نقل از اقتصادگردان، در ماه های گذشــته تراز تجاری 
کشور در بخش محصوالت غیر نفتی بار دیگر به حالت 
منفــی درآمده و مروری بر آمارها گویای آن اســت که 
در ســال جاری اگرچه در برخی بخش ها شاهد رشد نه 
چنــدان قابل توجه صادرات بوده ایــم اما در حالت کلی 
واردکنندگان در ماه های گذشته اوضاعی به مراتب بهتر از 

صادرکنندگان داشته اند.

رشد اندک صادرات صنعتی
طبق آمارهای ارائه شده در گروه صنعت )شامل صنعت، 
پتروشــیمی و گاز مایع( تا پایان شهریورماه سال جاری 

0.01 درصد کاهش صادرات نسبت به مدت مشابه سال 
قبل را شاهد بوده ایم و بدین ترتیب در این مدت بالغ بر 
333 میلیون و 788 هزار تن کاال از کشــور صادر شده 
است البته به استناد همین آمارها حجم صادرات صورت 
گرفته در این بخش در شهریورماه امسال نسبت به ماه 
قبل آن 17 درصد رشد منفی داشته است. همچنین در 
حوزه پتروشــیمی در شش ماهه اول سال جاری بالغ بر 
104 میلیون و 657 هزار تن کاال صادر شده است که این 
رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.38 درصد افزایش 
را نشان می دهد. در بخش صنعت نیز اگرچه شهریورماه 
امسال از نظر وزنی صادرات نسبت به ماه قبل آن 19.7 
درصد کاهش داشته اما به طور کلی در شش ماهه اول 
امسال حدود 193 میلیون تن کاال به کشورهای مختلف 
صادر شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
4.31 درصد افزایش داشــته است. در مجموع در گروه 
صنعت کشور در این مدت شاهد دو درصد رشد در ارزش 

صادرات بوده ایم و براین اساس در شش ماهه اول سال 
جاری بالغ بر 14 میلیارد و 671 میلیون دالر از کاالهای 
صادراتی به گروه صنعت مربوط بوده است. از نظر ارزش 
صادرات بیشترین کاهش به بخش های گاز مایع )منفی 
18.8( و کشــاورزی )منفی 23.9 درصد( مربوط می شود 
و به غیر از این دو بخش ســایر بخش ها به نسبت رشد 

داشته اند.

بیشترین رشد صادرات مربوط به مواد معدنی
اما بر خالف بخش های مختلف به نظر می رسد در زمینه 
صادرات مواد معدنی شرایطی به نسبت بهتر از حوزه های 
دیگر حاکم بوده و بر این اســاس در بخش محصوالت 
معدنی در نیمه اول ســال جاری شــاهد افزایش 6.61  
درصدی حجم صادرات بوده ایم و براین اساس در شش 
ماهه اول سال جاری رقمی بالغ بر 132 میلیون تن کاال 
در این بخش صادر شــده است. از منظر ارزش صادرات 
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نیز کاالهای معدنی نسبت به مدت مشابه سال قبل 58.9 
درصد افزایش ارزشی را شاهد بوده اند و بدین ترتیب در 
این زمینه بالغ بر 928 میلیون دالر کاال صادر شده است. 
البته شهریورماه امسال حجم صادرات این بخش نسبت 

به مردادماه 26.8 درصد کاهش داشته است.

کاهــش ۲۴ درصدی صــادرات محصوالت 
کشاورزی

در ایــن مدت یکی از بخش هایی که بیشــترین افت 
صادراتی را تجربه کرده محصوالت کشــاورزی بوده اند 
چرا که این حوزه در شــش ماهه اول سال جاری پس 
از گاز مایع بیشــترین کاهش وزنی را داشــته و واردات 
وزنی آن  14.71 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
کاهش یافته اســت. براساس آمارهای ارائه شده در این 
مدت تنها 17 میلیون و 500 هزار تن کاالی کشاورزی 
به کشورهای مختلف صادر شده است. البته این اتفاق در 
شــرایطی رخ می دهد که در شهریورماه امسال صادرات 
محصوالت کشــاورزی نســبت به مردادماه 43 درصد 
افزایش داشــته است.  همچنین کاالهای کشاورزی در 
این مدت صادراتی بالغ بر 996 میلیون و 600 هزار دالر 
داشــته اند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 

23.9 درصد کاهش را نشان می دهد.

دست انداز برای صادرات فرش ایرانی
حجم صادرات شش ماهه اول سال جاری در حوزه فرش 
و صنایع دستی بالغ بر 3700 تن بوده که این رقم نسبت 
به مدت مشابه سال قبل افتی 13.45 درصدی را نشان 
می دهد با این وجود از منظر  ارزش صادرات این بخش 
14.9 درصد افزایش داشته و بدین ترتیب رقمی بالغ بر 
170 میلیون فرش و صنایع دستی به کشورهای مختلف 

صادر شده است.

کاهش صادرات در تمام کاالهای سرمایه ای، 
مصرفی و واسطه ای

اما اگــر بخواهیم در بخش های مختلف ســرمایه ای، 
مصرفی و واسطه ای به ترتیب میزان تغییرات کاالهای 
صادراتی را لحاظ کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که در 
تمام این بخش ها شاهد کاهش ارزش و حجم صادرات 
بوده ایم. براین اســاس در حوزه کاالهای سرمایه ای به 
ترتیــب از نظــر وزن و ارزش 17 و 9.5 درصد کاهش 
وجود داشته است. در حوزه کاالهای مصرفی نیز در زمینه 
وزن و ارزش به ترتیب 10.6 درصد و 1.9 درصد کاهش 
صادرات داشته ایم و این ارقام در حوزه کاالهای واسطه ای 

به ترتیب به 4- و 3- درصد می رسد.

افزایش ۸.۸ درصدی واردات کاالهای صنعتی
بــا وجود اعداد و ارقام منفی در بخش صادرات در زمینه 
واردات این وضعیت دســتخوش تغییر می شــود بر این 
اســاس در گروه صنعت )مشتمل بر صنعت، پتروشیمی 
و گاز مایع( در شــش ماهه اول ســال جاری بالغ بر 97 
میلیون تن کاال وارد کشور شده که این رقم از نظر وزن 
8.8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل آن رشد داشته 

است.
 همچنیــن در بخش صنعتی در این مــدت بالغ بر 93 
میلیون تن کاال وارد کشور شده که این رقم از نظر وزنی 
8.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته 
است. از نظر ارزش نیز در گروه صنعت 15.8 درصد رشد 
واردات داشــته ایم و برهمین اساس در شش ماهه اول 
سال جاری بیش از 20 میلیارد و 374 میلیون دالر کاال 
وارد کشور شده است. در حوزه پتروشیمی نیز 15.4 درصد 
افزایــش وزنی و 24.2 درصد افزایش ارزشــی افزایش 
واردات داشــته و بیــش از 638.9 میلیــون دالر کاالی 

پتروشیمی وارد کشور شده است.

افزایش ۶۲ درصدی واردات معدنی
نکته جالب اینکه محصــوالت معدنی به طور همزمان 
افزایش در واردات و صادرات را شــاهد بوده اند و بر این 
اســاس تا پایان شهریور ماه ســال جاری پس از فرش 
بیشــترین میزان افزایش واردات به این بخش مربوط 
می شــود. بدین ترتیب در این زمینه شاهد افزایش 19.6 
درصدی حجم و افزایــش 62.3 درصدی ارزش واردات 
بوده ایم و در نهایت حدود 108 میلیون دالر کاال در این 
بخش وارد کشور شده اســت. برهمین اساس در حوزه 
معدن بالغ بر 407 هزار و 800 تن کاال وارد کشــور شده 

است.
افزایش مالیم واردات کشاورزی

آمارهای شش ماهه اول سال جاری در عین حال از 3.5 
درصد افزایش وزنی و 8.4 درصد افزایش ارزش واردات 
محصوالت کشــاورزی خبر می دهنــد. بدین ترتیب در 
این مدت حدود 63 میلیــون و 500 هزار تن محصول 
کشاورزی به ارزش 2.5 میلیارد دالر وارد مرزهای کشور 

شده است.

افزایش ۴۵۰ درصدی واردات فرش
طبق آمارها شاید بتوان گفت که واردات فرش و صنایع 
دستی به ایران در یک سال گذشته رشدی شدیدتر از تمام 

بخش ها داشته و بالغ بر 405 درصد افزایش یافته است. 
بدین ترتیب واردات این حوزه  از نظر وزنی 171.5 درصد 
افزایش یافته و به 900 تن رسیده، از نظر ارزش نیز 3.2 
میلیون دالر کاال در این مدت وارد مرزهای کشور شده 

است.

کاالهای مصرفی در صدر واردات
نکته جالب آنکه کاالهای مصرفی بیشترین حجم افزایش 
واردات را داشــته اند و در شــش ماهه اول ســال جاری 
کاالهای این بخش از نظر وزنــی 52.2 درصد و از نظر 
ارزش 32.6 درصد افزایش داشته است. کاالهای واسطه ای 
نیز در شــش ماهه اول سال جاری از نظر وزنی و ارزشی 
به ترتیب هشــت و 21.5 درصد افزایش حجم واردات را 
داشته اند، اما در زمینه کاالهای سرمایه ای در شش ماهه 
اول ســال جاری با کاهش واردات مواجه بوده ایم که این 
مساله تا حدی می تواند به بسته شدن ثبت سفارش های 
خودرو مربوط شود. براین اساس در این مدت از نظر وزنی 
3.7 درصد و از نظــر ارزش 8.8 درصد کاهش واردات را 
شــاهد بوده ایم. به گزارش ایسنا، اگرچه از سوی گمرک 
آمارهای واردات و صادرات هشــت ماه اول کشور اعالم 
شده اما به تازگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتشار 
آمارهای تحلیلی شش ماه اول سال جاری پرداخته و  در 
قالب آن تائید کرده است: در شش ماهه اول سال جاری 
صادرات کاالهای غیرنفتی از نظر ارزش 3.2 درصد نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل خود کاهش داشته است. این 
اتفاق در شــرایطی رخ می دهد کــه واردات این حوزه در 
همین مدت 15.4 درصد افزایش یافته است. در شش ماهه 
اول امسال میزان صادرات کاالهای غیرنفتی )به استثنای 
نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و همچنین بدون صادرات 
از محل تجارت چمدانی( بالغ بر 58 میلیون و 635 هزار تن 
بوده است که ارزش این صادرات بالغ بر 20 میلیارد و 544 
میلیون دالر می شود. این رقم در قیاس با مدت مشابه سال 
 قبل کاهشی 4.4 درصدی در وزن و 3.2 درصدی در ارزش 
داشــته اســت. اما به طور همزمان میزان واردات کشور 
در این مدت با افزایشــی قابلی توجه مواجــه بوده و از 
نظر وزنی هشــت درصد و از نظــر ارزش 15.4 درصد 
رشــد را نشــان می دهد. بدین ترتیب در این مدت بالغ 
بــر 17 میلیــون و 200 تن کاال با ارزشــی بیش از 23 
 میلیــارد و 599 میلیــون دالر از مرزهای کشــور داخل 
شــده است. حجم تجارت خارجی نیز در شش ماهه اول 
سال جاری از نظر وزنی بالغ بر 77 میلیون و 277 هزار تن 
بوده و از نظر ارزش رقمی بالغ بر 41 میلیارد و 674 میلیون 

دالر بوده است.
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سعید کاظمی رییس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت:

صادرات 409 هزار و 709 دالری فرش در خراسان رضوی

محمد رضا عابدمدیر عامل شرکت سهامی فرش ایران گفت:

گره تبلیغات نباید از تار و پود فرش دستباف باز شود

سعید کاظمی رییس اداره فرش سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراسان رضوی گفت: صادرات فرش در هشت 
ماهه نخست سال جاری به ارزش 409 هزار و 709 دالر 
بوده اســت. به نقل از اقتصادگردان - سعید کاظمی در 
خصوص میزان واردات انجام شده در هشت ماهه نخست 
سال جاری اظهار کرد: در کشور ما واردات فرش صورت 
نمی گیرد ممکن است در حوزه فرش ماشینی صورت گیرد 
اما با توجه به تعرفه های گران فرش دستباف، واردات آن 
صورت نمی گیرد. وی در خصوص میزان صادرات انجام 
شده نیز عنوان کرد: در هشت ماهه نخست سال جاری از 
نظر دالری در حدود 409 هزار 709 دالر که از نظر ارزش 
ریالی 1 میلیارد و 580 میلیون تومان بوده است. رییس 
اداره فرش ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراســان 
رضوی افزود: همچنین از نظر وزنی نیز 7122 کیلوگرم 
بوده که عمده ترین مقاصد صادراتی ما کشورهای ژاپن، 
آمریکا، قطر، اســترالیا و بحرین بوده است. کاظمی در 
خصوص تاثیر صادرات بر اشتغال زایی تصریح کرد: زمانی 
که دامنه صادرات ما گسترده باشد با ایجاد اشتغال رابطه 

مستقیم خواهد داشت اما در سال اقتصاد مقاومتی به دنبال 
کسب تسهیالت جدید برای افراد هستیم. وی خاطرنشان 
کرد: در این زمینه اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اداره 
فرش ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 
همکاری الزم را به انجام رســانده اســت. همچنین در 
 بخش مشــاغل خانگی و پشتیبانان نیز در حال فعالیت 
هستیم. رییس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت 

خراسان رضوی بیان کرد: در همین راستا افراد مدنظر را 
به بانک ها معرفی کردیم که تاکنون در بخش پشتیبانان 
حدود 16 نفر معرفی شده اند و به هر نفر حدود 50 میلیون 
تومان اختصاص داده شده است. همچنین حدود 30 نفر را 
به صورت مستقل نیز به بانک های تجارت معرفی کردیم 
 که به هــر نفر حدود 7 میلیون تومــان اختصاص داده 

شده است.

محمدرضا عابد مدیر عامل شرکت سهامی فرش ایران 
گفت: بازاریابی و فروش کاالهای بین المللی از طریق 
تبلیغات محیطی و رسانه ای یکی از فاکتورهای فروش 
مســتمر یک کاال بوده اســت بنابراین اگر تبلیغات به 
تاروپود فرش دســتباف ایرانی گره نخورد، شاهد رشد 

فروش نخواهیم بود.
به نقــل از اقتصادگردان _ محمدرضا عابد مدیرعامل 
شرکت ســهامی فرش ایران در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی آنا درباره راهکار فروش بیشتر فرش دستباف 
در بازارهــای جهانی گفت: یکــی از ضعف های نظام 
بازرگانــی و فروش کاال در کشــور، عــدم اهتمام به 
تبلیغات برای فروش بیشــتر یک کاال در کشورهای 
هدف بوده بنابراین تمرکز بر تبلیغات مســتمر و گیرا، 

یکی از جدی ترین عوامل فروش به شمار می آید.
وی ادامه داد: توسعه فرهنگ استفاده از فرش،  در گرو 
تبلیغات بوده و از دولت یازدهم حرکت به سوی تبلیغات 
محیطی و شبکه ای برای گسترش این فرهنگ در بین 

کشورهای هدف سرعت گرفته است.

عابد با اشــاره به اینکه تبلیغات را نباید در کسب وکار 
بین المللــی تعطیل کرد،  افزود: فرش دســتباف طی 
سال های گذشته به واسطه تحریم ها با کمبود خریدار 
مواجه شــد اما پس از برجام، باردیگــر فروش فرش 
دستباف ایرانی بر ریل رشد قرار گرفت و این انتظار از 
سوی قالیبافان به وجود آمده تا برای سال آینده دولت 

اعتباری به تبلیغات این حوزه اختصاص دهد.
وی تاکیــد کرد: بــا این وجود، مقرر شــده تا تجار و 

صادرکنندگان خارج از کشور نیز از طریق شرکت های 
تبلیغاتــی اقدام به معرفی انواع فــرش ایرانی در اروپا 
و آمریکا کنند تا بدین واســطه، صادرات فرش ایران 

باردیگر به جایگاه اصلی خود در بازار برسد.
مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران مهم ترین عوامل 
افزایش صــادرات فرش را افزایش میزان برابری پول 
ملی با ارزهای خارجــی، فعالیت صادرکنندگان فرش 
در بــازار آمریکا بعد از برجام، طراحی و تولید فرش بر 
اساس ســلیقه بازار و افزایش تقاضا برای خرید فرش 

دست دوم عنوان کرد.
عابــد درباره مشــتریان فــرش دســتباف ایرانی نیز 
خاطرنشان کرد: بیشترین مشتریان فرش ایرانی را در 
آمریکا و کشورهای آمریکای التین بوده البته با رونق 
بازارهای سنتی میزان خرید کشــورهای اروپایی نیز 

افزایش پیدا خواهد کرد.
عابد در پایان یادآور شــد: در برخی از بازارهای جهانی نیز به 
دلیل مسائل سیاسی مشکالتی بر سر راه صادرات فرش ایران 

به کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس به وجود آمده است.
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رییس فراکســیون فرش دســتباف مجلس شورای 
اسالمی از پیش بینی برای بیمه 500 هزار نفر در حوزه 

صنایع دستی و فرش در سال 97 خبر داد.
به نقل از اقتصادگردان_ بخشــی رییس فراکســیون 
فرش دستباف مجلس شورای اسالمی امروز در جلسه 
اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با فعاالن صنعت 
فرش لرستان بیان کرد: دولت به تامین اجتماعی بدهی 
داشته و متعهد به پرداخت است و نباید بیمه فرش بافان 

توسط تامین اجتماعی قطع شود.
وی ادامه داد: در یک ســال و نیم گذشته در مجلس 
شــورای اســالمی الیحه حمایت از صنعت کاران و 
استادکاران صنایع دســتی و فرش به تصویب رسیده 

است.
رییس فراکسیون فرش مجلس شورای اسالمی عنوان 
کرد: در این الیحه بودجه پیش بینی شــده تا در سال 
97 بیــش از 500 هزار نفر در حوزه صنایع دســتی و 

فرش بیمه شوند.
بخشی عنوان کرد: همچنین بر اساس این الیحه دیگر 
ســازمان تامین اجتماعی نمی تواند در مورد تشخیص 

نحوه فعالیت فرشبافان و فعاالنه صنایع دستی کشور 
اظهار نظر کند و این موضوع بر عهده سازمان میراث 

میراث فرهنگی و صنعت و معدن و تجارت است.
وی عنوان کرد: پیشــنهاد تشــکیل وزارتخانه میراث 
فرهنگی در مجلس شــورای اســالمی داده شــده و 

مطمئناً ایجاد ســازمان فرش بــا در نظر گرفتن نگاه 
فعاالن این حوزه در دستور کار قرار دارد.

این مســئول گفت: همچنین با توجه به اهمیت حوزه 
میــراث فرهنگی در نظــر داریم کمیســیون میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و فرش دستباف در مجلس 
شورای اسالمی تشکیل شود تا بتوان به این حوزه نگاه 

ویژه داشت.
رئیس فراکسیون فرش مجلس شورای اسالمی عنوان 
کرد: انتظار می رود تعداد بیمه شــدگان فرش دستباف 
در هر استان متناسب با ظرفیت در نظر گرفته شود تا 
بتوانیم در این راســتا به استان های فعال در این حوزه 

کمک ویژه ای کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه 
باید در حوزه فرش دســتباف تولیدمان بازار و صادرات 
محور باشد، افزود: باید شرایطی به وجود آید که میزان 
تولید بر اساس ظرفیت بازار و همچنین با نگاه صادرات 
محورانه باشــد از سوی دیگر انتظار می رود هر استان 
بتواند با نام و برند خود محصوالتش را به بازار عرضه 

کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان

10 میراث ناملموس عشایر استان اصفهان ثبت ملی می شود
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
استان اصفهان از ثبت ملی 10 میراث ناملموس عشایر 

استان اصفهان تا پایان امسال خبر داد.
به نقــل از اقتصادگردان_مدیرکل میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی استان اصفهان از ثبت ملی 
10 میراث ناملموس عشــایر اســتان اصفهان تا پایان 
امســال خبر داد. فریدون اله یــاری در دیدار با مدیرکل 
امور عشــایر استان اصفهان افزود: همچنین در راستای 
توسعه گردشگری عشــایر با همکاری اداره کل عشایر 
استان 40 منطقه گردشــگری در مناطق عشایر نشین 
استان شناسایی می شود. وی ادامه داد: با توجه به استقرار 
ســه ایل بزرگ از عشایر کشور شامل عشایر بختیاری، 
قشقایی و عرب جرقویه در استان اصفهان و با توجه به 
اینکه بخش قابل توجهی از شــمال غرب، غرب، جنوب 
و بخشی از شــرق استان محل استقرار عشایر به شمار 
می رود، لــزوم توجه ویژه به این قشــر از هم وطنان از 
اهمیت ویژه برخوردار اســت. مدیرکل میراث فرهنگی 
گردشگری، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 

تأکید کرد: اگرچه عشــایر استان در بخش های مختلف 
استان استقراریافته اند اما اوج فعالیت های اداره کل میراث 
فرهنگی استان به ویژه در حوزه فعالیت های صنایع دستی 
در شهرستان ســمیرم تمرکزیافته است، به گونه ای که 
هم اکنون توسعه کمپ های عشایری، حمایت از توسعه 
صنایع دستی عشایر و همچنین ثبت ملی میراث عشایر 
در این شهرستان بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده 
است و این در حالی است که برخی هنرمندان صنایع دستی 
عشایر استان، در ســطح ملی شناخته شده هستند.  اهلل 
یاری با اشاره به گستردگی حوزه زندگی اجتماعی عشایر 
در سطح استان تصریح کرد: در سه سال گذشته با توجه 
به استقرار بخش قابل توجهی از عشایر استان در شمال 
غرب و غرب اســتان و با عنایت به ویژگی های مطلوب 
طبیعی و تاریخی منطقه، تالش کردیم تا گردشــگری 
را به ویژه در راستای توسعه گردشگری عشایر، در غرب 
استان فعال کنیم. وی تصریح کرد: با همکاری اداره کل 
عشایر استان تالش می کنیم تا به منظور حفاظت از میراث 
ارزشمند عشایر و گسترش گردشگری فرهنگی در حوزه 

زندگی اجتماعی و فرهنگی عشــایر، 10 پرونده میراث 
ناملموس عشایر استان اصفهان تا پایان سال تهیه و به 
ثبت ملی برسد. اهلل یاری گفت: به منظور توسعه آموزش 
صنایع دستی تشکیل کمیته مشترک میان ادارات میراث 
فرهنگی و امور عشایر و نیز شناسایی حداقل 40 منطقه 
در پهنه استان برای توسعه گردشگری عشایر و احداث 

کمپ عشایری توافق شد.
 مختار اسفندیاری مدیرکل امور عشایر استان اصفهان نیز 
در این نشست بابیان اهمیت حفظ میراث فرهنگی تأکید 
کرد: تولیدات هنرمندانه عشایر زمینه رونق اقتصادی این 
جامعه را فراهم می کند که در این زمینه صنایع دستی یکی 
از ظرفیت های خوب این قشر محسوب می شود. بر پایه 
آخرین آمار درج شده در سایت اداره کل امور عشایر استان 
اصفهان، عشایر این استان حدود 10 هزار خانوار شامل 
ایالت قشــقایی، بختیاری و عرب جرقویه هستند. این 
عشایر حدود پنج ماه از سال را بیشتر در شهرستان های 
فریدون شهر، سمیرم، چادگان، دهاقان، شهرضا و جرقویه 

اصفهان استقرار دارند.
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فوالدگر مطرح کرد:

صنایع دستی، بهترین فرصت برای ایجاد اشتغال
لزوم حذف مالیات بر ارزش افزوده از صنایع دستی به منظور حمایت از تولید داخل

رئیس اتحادیه فروشندگان فرش اصفهان:

تعطیلی 1۵ درصد مغازه های فروش فرش دستباف اصفهان

رئیس کمیســیون حمایت از تولید ملــی با بیان اینکه 
صنایع دستی فرصت مناسبی برای ایجاد اشتغال است، 
گفت: باحذف مالیات بر ارزش افزوده از صنایع دســتی 

می توان از تولیدات داخلی حمایت کرد.
به نقل از اقتصادگردان - حمیدرضا فوالدگر با اشــاره 
به لزوم حمایت از صنایع دســتی، گفت: این صنعت نه 
تنها بخشی از فرهنگ و اقتصاد جامعه بوده بلکه فصل 

مشترک اقتصاد و فرهنگ، صنعت و هنر است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: صنایع دســتی از لحاظ فرهنگی گویای تمدن و 
فرهنگ اسالمی- ایرانی کشور است؛ در سیاست های 
کلی نظام همیشــه بحث حمایت از میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری مورد تاکید بوده است.
وی با بیان اینکه صنایع دســتی فرصت مناسبی برای 
ایجاد اشتغال است، بیان کرد: ایجاد اشتغال در این بخش 
با ســرمایه گذاری بسیار اندک محقق می شود در حالی 

که صنایع بزرگ نیازمند سرمایه گذاری های بسیار بیشتر 
هستند.

فوالدگر اظهار کرد: صنایع دستی با وجود مشکالت بسیار 

و شرایط بد اقتصادی می تواند باعث اشتغال و درآمدزایی 
شــود؛ به طور مثال با ایجاد یک کارگاه و به کارگیری 
جوانان چند نفر از آنها از بیکاری نجات می یابند؛ عالوه 
بر آن با آموزش های الزم در این کارگاه ها می توان این 

هنر را به نسل بعد منتقل کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به لزوم حذف مالیات بر ارزش افزوده از صنایع 
دستی، تاکید کرد: مالیات بر ارزش افزوده باید از تولیدات 
صنایع دســتی داخلی حذف شود چرا که باعث کاهش 
هزینه های تولید شده و همین امر در توسعه این صنعت 
اثرات مثبتی می گــذارد؛  اما  این مالیات باید از صنایع 

دستی وارداتی اخذ شود.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی در پایان افزود: در 
بحث حمایت از تولیدات داخلی و صنایع دستی می توان 
حذف این نوع مالیات را مطــرح کرد که با نظر مثبت 

مجلس نتایجی خوبی در این زمینه به دست می آید.

رئیس اتحادیه فروشندگان فرش اصفهان گفت: رکود 
در بازار فرش اصفهان به چهار ســال رسیده است و 
در این شــرایط 15 درصد مغازه ها در این عرصه به 

تعطیلی کشیده شدند.
به نقل از اقتصادگردان - رئیس اتحادیه فروشندگان 
فرش اصفهان گفت: رکود در بازار فرش اصفهان به 
چهار سال رسیده اســت و در این شرایط 15 درصد 

مغازه ها در این عرصه به تعطیلی کشیده شدند.
محمود دایی در گفت و گو با مهر اظهار داشــت: در 
حال حاضر 450 نفر از فروشندگان فرش در اصفهان 
دارای پروانه رســمی هستند و این در حالی است که 
تعدادی هم بدون مجــوز در این عرصه فعالیت می 

کنند.
وی با اشــاره به اینکه رکود سنگینی در بازار فروش، 
فرش اصفهــان وجود دارد، اعالم کرد: امروز از تجار 
ژاپنــی، امریکایی و اروپایــی در بازار فرش اصفهان 
خبری نیست و عمده گردشگرانی که به اصفهان سفر 

می کنند از کشورهای شرقی هستند و به همین دلیل 
توانایی خرید آنچنانی فرش دستباف را ندارند.

رئیس اتحادیه فروشندگان فرش اصفهان با اشاره به 
اینکه یکــی از عوامل رونق فرش در آن زمان وجود 
تجار اروپایی و متمول در بازار اصفهان بو، گفت: این 
در حالی است که یکی از عوامل رکود بازار فرش در 
اصفهان عدم به روزرسانی نقشه های فرش است و 
دیگر کمتر کســی زیر بار نقشه های با سبک های 

شلوغ می رود.
وی ادامه داد: نقشــه های فرش دســتباف اصفهان 
تکراری شــده اســت و دیگر برای تجار کشورهای 

خارجی جذابیتی ندارد.
دایــی با اظهار اینکه بازارهــای عمده فروش فرش 
اصفهان امروز در یک رکود ســنگینی به سر می برد، 
اضافه کرد: امروز فرش های ماشینی به خاطر تنوع 
نقشه و رنگ جایگزین فرش های دستباف شده است.
وی با بیان اینکه فرش های دســتباف زیادی روی 

دســت فروشــندگان مانده که هنوز تدابیری برای 
فروش این فرش ها نشده است و انبارهای بسیاری از 
مغازه داران مملو از فرش های دستباف است، افزود: 
قیمت های فرش های دستباف با توجه به کیفیت و 
نوع بافت متفاوت است و نمی توان گفت که قیمت 
های باال عامل عدم فروش فرش های دستباف شده 

است.
رئیس اتحادیه فروشندگان فرش اصفهان ادامه داد: 
در حال حاضر قم به دلیل وجود فرش های دستباف 

ابریشمی بازار خوبی را برای خود رقم زده است.
وی با اعالم اینکه بین 10 تا 15 درصد فروشندگان 
فرش دســتباف اصفهان، مغازه های خود را بستند، 
گفت: امروزه صــادرات فرش کهنه و دســت دوم 
بسیار کاهش یافته است یعنی استقبالی از این دست 
فرش ها نمی شــود و تنها به صورت محدود فرش 
 های دســتباف نایینی و اردکانی به صورت خانگی 

به فروش می رسد.
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 چهارمین همایش »گره طالیی« استاد رشتی زاده 
با هدف تقدیر از فعاالن هنر و صنعت فرش دستباف 
و به منظور زنده نگه داشتن یاد وخاطره استاد رشتی 
زاده با حضور سید مهدی صادقی استاندار قم، طیبی 
نژاد رئیس شرکت شهرک های صنعتی قم و جمعی 
از تولیدکنندگان و پیشکسوتان عرصه فرش دستباف 

کشور در تاالر مرکزی شهر قم برگزار شد.
در این همایــش؛ نفرات برتر در دومین مســابقه 
طراحی و نقاشــی فرش رشــتی زاده، به شرح زیر 

معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند:
 میثم عمران زاده به عنوان نفر برتر معرفی شــد و 
کوثر زمانی و زهــرا روغنی زاده نیز در جایگاه های 

دوم و سوم این بخش قرار گرفتند.

به منظور برگزاری باشکوه و مداوم این همایش به 
صورت ســاالنه توسط کمیته اجرایی؛ بافنده نمونه، 
طراح ونقاش برتر، تولید کننده برتر، صادرکننده برتر 
و پیشکسوت نمونه هنر و صنعت فرش دستباف و 
نیز از مشاغل وابســته به فرش دستباف به عنوان 
افراد برگزیده، انتخاب میگردند. در مجموع هر سال، 
به 7 نفر در هفت رشته مختلف که توسط این کمیته 
انتخاب شوند؛ تندیس گره طالیی و لوح یادبود اهدا 

می شود.
امسال نیز به رسم سال های پیشین، از نفرات برگزیده، 
به شرح زیر معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند:  مرتضی 
عمران پناه در بخش بافنده برتر، حسین عبدالحسینی 
به عنوان پیشکســوت برتر، مصطفی مستوفی نژاد 

به عنوان صادرکننده برتر فرش دســتباف، ابوالفضل 
رجبیان به عنوان تولیدکننده برتر، تقی عشقی در قسمت 
طراح و نقاش برتر فرش دستباف استان قم و احمد 
رستمی نیز به عنوان سرویس کار نمونه فرش دستباف 
 قم تندیس گره طالیی اســتاد رشتی زاده را دریافت 

کردند.

محمدرضا رشتی زاده، دبیرهمایش گره طالیی در 
گفتگو با خبرنگار فرشنامه گفت: بافنده نمونه، طراح 
و نقاش برتر، برترین ها در مشاغل وابسته به فرش 
دستباف، صادر کننده برتر، پیشکسوت نمونه و تولید 
کننده برتر از جمله رسته هایی هستند که نفرات برتر 

آنها در همایش گره طالیی معرفی می شوند.
دبیرهمایش گره طالیی شناخت نفرات برتر در روند 
بافت فرش، همفکری و هم افزایی جهت رشد کمی 
و کیفی فرش قم و شــناخت هنرمندان این عرصه 
را از جمله اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد.
محمدرضا رشــتی زاده که خود از تولید کنندگان و 
صادرکنندگان فرش دســتباف در قم است در ادامه 
با اشاره به داوری رسته ها اظهار کرد: هفت داور که 

از اعضای اتحادیه بافندگان فرش دستباف و شورای 
مزد استان هستند به عنوان داور انتخاب شده اند.

وی در ادامه افزود: برگزاری همایش به شکل ملی 
و تعیین رسته ای جدید برای تجلیل از فعاالن عرصه 
فرش در دیگر شهرهای کشور هم از جمله اهداف 

آتی همایش است.
دبیر همایش گره طالیی همچنین به بخش طراحی 
و نقاشی هم اشــاره و ابراز داشت: این بخش برای 
دومین سال اســت که به همایش اضافه شده و در 
آن طراحان فرش طرح های خود را به بخش داوری 
ارســال کرده اند و تاکنون 30 اثــر به این همایش 
رسیده اســت که در نهایت سه اثر در روز همایش 

تقدیر می شود.

وی ضمــن تأکید بر لزوم نگاه هنری به فرش ابراز 
داشت: متأسفانه این نگاه در جامعه ما وجود ندارد و 
فرش به عنوان یک کف پوش صرف دیده می شود.

رشتی زاده گفت: بافت فرش به عنوان یک هنر باید 
دیده و پذیرفته شــود و اینکه زحمت بسیار زیادی 
برای بافت هر متر فرش صرف می شود و هر فرش 
دست باف در روند بافته شدن داستان های زیادی را 
با خود همراه دارد. وی در ادامه با اشــاره به جایگاه 
ممتاز فــرش قم در جهان بیان کــرد: فرش هیچ 
کشوری از لحاظ تنوع، طرح و بافت قابل مقایسه با 
فرش قم نیست ولی آنچه که در این بین مهم است 

لزوم تبلیغ و به روز بودن طرح ها و نقشه ها است.

چهارمین همایش گره طالیی رشتی زاده برگزار  شد

نیازمند نگاه هنری به فرش هستیم
محمدرضا رشتی زاده، دبیرهمایش گره طالیی: 

رضا بلندیان در گفتگو با خبرنگار فرشنامه در مورد همایش 
گره طالیی گفت: امیدوارم این همایش سال های سال 
ادامه یابد، ایــن همایش نه تنها یادبود و بزرگداشــت 
مرحوم رشتی زاده است بلکه به منزله تجلیل از تمامی 
زحمتکشان و فعالین فرش است و یکی از اهداف اصلی 
آن تجلیل از بزرگان فرش دستباف ایرانی است. ایشان در 
مورد مرحوم رشتی زاده افزود: استاد رشتی زاده از اساتید و 
پیشکسوتان فرش ایران می باشد که از جوانی به فعالیت 
در این رشــته پرداخته است و نام ایشان برند جهانی در 
فرش می باشــد. فرش های تولیدی ایشان فرش هایی 
اصیل با نقوش اصیل ایرانی می باشد و رنگرزی طبیعی 
و استفاده از مواد اولیه تولید داخل از مشخصات تولیدات 

ایشان است که موجب اشتغال جمعی از هموطنانمان نیز 
می باشد. وی متذکر شد: همایش های اینچنینی موجب 
افزایش همدلی بین اقشار مختلف فرش، از تولید کننده، 

فروشنده و صادر کننده فرش می شود و به تبادل نظر بین 
ایشــان و هم اندیشی مضاعف و اعتالی جایگاه فرش 
دستباف می انجامد. رضابلندیان در مورد نمایشگاه فرش 
قم گفت: نمایشگاه فرش قم از کیفیت باالیی برخوردار 
اســت و ما شــاهد کارهای کم نطیر از تولیدات فرش 
ابریشم قم و فرشهای چله ابریشم و پشم قم در نمایشگاه 
هستیم. برندهای برتر فرش قم همه در نمایشگاه حضور 
دارند. تولید کننده ها ســعی کرده انــد بهترین تولیدات 
خود را به نمایش بگذارند ولی همچنان مشــکالتی نیز 
وجود دارد که وابســته به سیاســت گزاری های کالن 
 جامعه و جهان می باشــد که امیدواریم بــه زودی زود 

مرتفع گردد.

تجلیل از بزرگان فرش از اهداف همایش گره طالیی می باشد
 رییس اتحادیه صنف تولید و فروش و بافندگان فرش قم:

گره 
طالیی
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رضا ارمی تولید کننده و فروشــنده فرش قم در گفتگو با 
خبرنگار فرش نامه در تعریف فرش دستباف گفت: فرش 
دستباف آمیخته ای از هنر، زیبایی، احساس و اقتصاد و منبع 

خوبی برای ارزآوری به داخل کشور است.
ایشان در مورد برگزاری همایش گره طالیی گفت: گره 
طالیی از معدود همایش هایی است که در ایران در رابطه 
با فرش دستباف برگزار می شود و مشابه ندارد. دلیل آن بی 
توجهی کلی به فرش دستباف می باشد. به خاطر کثرت 
تولید و مشکالت موجود در اقتصاد جهانی و عدم ارتباط 
مفید و سازنده ایران با سایر کشورها، صنف فرش دستباف 
ایرانی با مشکالت بسیاری دســت به گریبان است. به 
عنوان مثال کشوری مثل امارات از جمله کشورهایی است 
که از لحاظ فرودگاهی بیشــترین تردد جهانی را دارد به 

طوریکه تردد فرودگاهی آن از کل تردد فرودگاهی جهان 
نیز بیشتر است یعنی از تمام جهان به این کشور مراجعه 
می کنند و از این کشور خرید می کنند ولی متاسفانه ما این 
بازار و عربستان سعودی را از دست دادیم؛ بقیه کشورهای 

عربی نیز گرفتار جنگ و مشکالت خودشان هستند.
وی افزود: به اندازه ای که فرش تولید می شــود، خریدار و 
مصرف کننده وجود ندارد، تولید کنندگان ما به دلیل عدم 
حضور در نمایشگاههای دنیا و ندیدن آثار روز، از سلیقه روز 
دنیا دور مانده اند و همچنان بر میل و سلیقه شخصی تولید 
می کنند و به همین کارهای تولید شده، مورد استقبال قرار 
نمی گیرد. عدم وجود ارتباط بین المللی، مشکل ویزا و هزینه 
از جمله مشکالتی است که فرش دستباف با آن مواجه 
است و باعث شده تا تولیدکنندگان دچار یأس و ناامیدی 

شوند و سرمایه هایشان را از فرش خارج کنند و به کارهای 
دیگر مشغول شوند، در این میان ضرر اصلی را بافنده گان، 
رنگرزان و اصالح کاران قالی و مرمت کاران قالی می بینند 
و در نهایت بی کار می شــوند و خود بیکاری، معضالت 
عظیمی را برای جامعه بــه وجود می آورد، همایش های 
اینچنینی کمک به جامعه اســت تا سرمایه گذاران فعال 
کنونی، رقبتی به ماندن در صنف پیدا کنند و سرمایه خود 

را از صنف خارج نکنند.
وی که خود از غرفه داران نمایشگاه قم هستند در مورد 
نمایشــگاه فرش قم اظهار داشت: متاسفانه در کشور ما 
نمایشــگاه به فروشگاه تبدیل شده است و این با فلسفه 
نمایشــگاه مغایرت دارد؛ در نمایشگاه باید فرش ها را به 
نمایش بگذاریم تا دیده شود و مورد پسند خریداران قرار 
گیرد تا نســبت به خرید فرش مبادرت ورزند، اما خرید از 
چه کسانی مهم است، فرش را باید از کسانی بخرند که 
بنگاه های فروش دارند، یعنی ما اینجا فرش را به همراه 
آدرسی از بنگاه فروشــنده باید ارائه کنیم تا خریداران از 

بنکداران فرش را تهیه کنند.
ایشــان اضافه کرد: ولی از لحاظ کیفیت فرش های ارائه 
شده در نمایشگاه فرش دستباف قم کم نظیر است و بیننده 
به طرز ملموسی متوجه آن می شود، از لحاظ طرح و رنگ 
و بافت و از هر نظر فرش قم پیوسته در حال پیشرفت و 

به روزآوری می باشد.

نمایشگاه باید محلی برای نمایش فرش باشد
رضا ارمی تولیدکننده و فروشنده فرش دستباف قم:

بوالفضل رجبیان در گفتگو با خبرنگار فرشــنامه در مورد 
برگزاری همایش گره طالیی گفت: همایش های اینچینی 
بسیار جالب و مورد نیاز فرش دستباف است، چون با دید 
باز و جامع تدارک دیده می شود، قدرت اجرا در سطح شهر 

و کشور و حتی اجرای برون مرزی را نیز دارا است.
از تمام بازرگانان و تجار و تولیدکنندگان به منظور شرکت 
در همایش دعوت می شود و قبل از همایش هیات داوران 
با مطالعه و دقت کافی به بررسی و ارزیابی آثار و تولیدات 
می پردازند. وی متذکر شد: مرکز ملی فرش ایران برای 
همایش های اینچنینی ارزش و اهمیتی ویژه قائل شود، 
چرا که برگزار کنندگان ســعی بر اعتالی جایگاه فرش 

ایرانی و برگزاری همایش در شان و اندازه فرش دستباف 
ایرانی دارند. وی با تقدیر از دســت اندرکاران برگزاری 
چهارمین همایش »گره طالیی« به منظور بزرگداشت 
استاد رشــتی زاده، گفت: ایشان از اولین افرادی بود که 
بافت فرش دستباف ابریشــم را به صورت استادکاری 
در قم آغاز و دنبال کرد. اســتاد رشــتی زاده هنرمندی 
فرهیختــه و به نام بود و از ابتــدای فرآیند تولید فرش 
دستبافت شــامل تهیه نخ از پشم، رنگریزی و طراحی 
تسلط کامل داشت و مدیری توانمند بود و فعالیت های 
وی در عرصه صادارت فرش دســتبافت به گونه ای بود 
که تجار از خاورمیانه تا کشــورهای اروپایی از ایشان به 

نیکی یاد می کنند.
 رئیس اتحادیه صادر کنندگان فرش دستباف استان قم: 
با بیان اینکه استاد رشتی زاده فعالیت های خیرخواهانه 
بسیاری در طول عمرش داشت، افزود: ساخت خوابگاه 
دانشجویی برای دانشجویان و همچنین ساخت تعدادی 
مدرسه ازجمله اقدامات خیرخواهانه وی در زمان حیاتش 
بود. ابوالفضل رجبیان در مورد نمایشگاه فرش قم گفت: 

نمایشــگاه فرش قم که هر سال در همین تاریخ )اواخر 
پاییز( برگزار می شود و نمایشگاه تخصصی و مخصوص 
اســتان قم و تنها نمایشگاه در سطح استان ها می باشد 
که به تولیدات خود استان اختصاص دارد، یعنی تولیدات 
سایر استان ها نیز در نمایشگاه های استان های دیگر مورد 
نمایش قرار می گیرند ولی نمایشگاه فرش قم مختص 
استان قم می باشــد و از استان های دیگر در آن حضور 
ندارند. تمام طرح ها و تولیدات فرش قم در این نمایشگاه 
در معــرض دید عموم قرار می گیرد. وی در مورد فرش 
دســتباف با توجه به حضور جوانان در این حوزه گفت: 
حضور جوانان، معجزه در فرش دســتباف است چرا که 
با طرح ها و ایده های نــو باعث خلق و بافت آثار زیبا و 
در فرش دســتباف می شوند، ولی مسائل دیگری باعث 
می شود مرکز فرش همچنان مهجور بماند، برای مثال 
مرکز ملی فرش باید بسیار فعال تر و پویاتر در این حوزه 
ظاهر شود. یکی دیگر از عوامل رشد و شکوفایی فرش 
دستباف ایرانی بهبود روابط با دنیا و سایر کشورها است 

چرا که رونق صادرات را در پی خواهد داشت.

حضور جوانان، معجزه در فرش دستباف است
رئیس اتحادیه صادر کنندگان فرش دستباف استان قم:

گره 
طالیی
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مرتضی میر مهدی از تولید کنندگان فرش دستباف 
پشم و ابریشم قم است، از ویزگی های هنری فرش 
ایشان بافت سه بعدی برای نخستین بار در قم است 
وی عالقه بسیاری به تهیه و تولید فرش های آیینی 

با الهام از شعرا و داستان های کهن دارد.
مرتضی میر مهدی در گفتگو با خبرنگار فرشــنامه 
در مــورد برگــزاری همایش گــره طالیی گفت: 
برگــزاری همایش هــای از این دســت، بر روی 
تمامــی فعالین حوزه تأثیر مســتقیم دارد، چون در 
آن از برگزیدگان تمامی رشته های مربوط به فرش 
 تقدیر و تجلیل می شود که در ایران کمتر شاهد آن 

هستیم.
 امیــدوارم این همایش آغازگر این ماجرا باشــد تا 
در تمامی ایران شــاهد بزرگداشــت فرش ایرانی و 
هنرمندان فعال آن باشــیم. وی در مورد نمایشگاه 
فرش قم گفت: متاســفانه ما با جهــان در ارتباط 
و تعامل دو ســویه نیســتیم، عالوه بر آن ما حدود 
پنج سال اســت، برای شــرکت در نمایشگاه های 
جهــان حمایــت نمی شــویم، ولی پیــش ترها 
 این حمایــت از ســمت مرکز ملی فــرش ایران 

انجام می شد.
 ما برای بهبود اوضاع بازار فرش دســتباف ایرانی، 

نیازمند گسترش ارتباط و شرکت در نمایشگاه های 
فــرش جهان هســتیم، مــا از لحــاظ تکنیک و 
مهارت های تولید فرش دســتباف در همه زمینه ها 
از بهترین ها هستیم، ولی کشــورهای رقیب ما به 
علت حضور در مجامع بین المللی و سهولت قوانین 
کشورشان، این شانس را دارند تا از سالیق روز دنیا 
آگاه شوند و با وجود تولیدات کم کیفیت با رجشمار 
پایین ولی مناســب با طرح و رنــگ روز دنیا، بازار 
تصاحب کنند. البته الزم به ذکر اســت آنها به دلیل 
حضور نداشتن فرش های ایرانی موفق به تصاحب 
بازار شده اند. برای بیشترین فرش های ابریشمی با 

متراژ باال را کشورهای عربی از ما می خریدند، ولی 
اکنون با بعضی از آن هــا مراوده نداریم و بعضی از 
آن ها نیز دچار جنگ یا مشــکالت داخلی می باشند 
لذا به جهت عدم وجود بســتر مناسب برای فروش 
و عدم تطابق عرضه و تقاضا دچار مشکل هستیم. 
ایشان در ادامه افزود: نمایشگاه محلی برای نمایش 
تولیدات و آشــنایی با سلیقه ها و دریافت سفارشات 
اســت. امروزه مد رایج در بازار به سمت ساده بودن 
پیش می رود و هم خوانی فرش با دکوراســیون از 

عوامل مهم محسوب می شود.
ایشــان در مورد آینده فرش دستباف افزود: فرش 
دستباف ایرانی میراث نیاکان ما و کاردست و ظریفی 
است و سفیر فرهنگی ما در خارج از مرزها می باشد و 
هنر ایرانی است و مانند سایر هنرها زبان بلیغی دارد. 
اگر در کشور ما نیز مثل سایر کشورها از جمله هند 
و پاکســتان و ترکیه و نپال و روسیه و افغانستان از 
تولید و صادرات فرش حمایت شود، ما جایگاه اول 
در جهان را خواهیم داشــت، در جهان نام ایران و 
فرش ایرانی با هم گره خورده است. حمایت از فرش 
دستباف ایرانی یک عزم ملی است ولی تبلیغات در 
این حوزه بسیار ناچیز است و از حمایت صدا و سیما 

به عنوان رسانه ملی بی بهره است.

بازتاب ناچیز تولید ملی، از رسانه ملی

سید مرتضی میر مهدی تولید کننده فرش قم:

 مرتضی میری دبیر کارگروه فرش و صنایع دستی 
کمیسیون توســعه و صادرات اتاق ایران در گفتگو 
با خبرنگار فرشــنامه در مورد همایش گره طالیی 
گفــت: اصواًل این نوع نگاه به فرش ایران بســیار 
مفید است و این همان چیزی است که ما متاسفانه 
در این دوره کمتر با آن مواجه هستیم، این همایش 
که چهار ســال پیاپی شــاهد برگزاری آن هستیم 
آغاز بســیار خوبی اســت ولی بیش از اینکه تأثیر 
این همایش در فرش قم یا فرش ایران مهم باشد، 
دیدگاه برگزارکنندگان و دســت اندرکاران آن مهم 
اســت که آن نیز منبعث از شــخص استاد مرحوم 
رشــتی زاده می باشد، زیرا ایشان خدمات زیادی به 
فرش دســتباف ارائه کرده اند و همین امر حضور 

ایشان را تثبیت نموده است.
 امید اســت با تعدد همایش هایی از این دســت، 
نگاه و دیدگاه اینچنینی را نسبت به فرش دستباف 
ترویج دهیم که بر پایه اصول فرش دستباف ایران 
و وجهه هنری آن و آمیخته با نوآوری می باشــد. 

اگر در این مســیر حرکت کنیــم می توانیم امیدوار 
باشــیم، تحولی در بازار فرش داخلی و خارجی رخ 
دهد، بنابراین تاکید می کنم اهمیت این همایش از 
نظر من نگرشی است که می توان نسبت به فرش 

داشت.
وی در پاســخ به خبرنگار فرشــنامه در مورد نیاز 
امــروز فرش دســتباف ایرانی؛ افــزود: نیاز امروز 

فــرش را از دیدگاه مختلف می توان بررســی کرد 
از جمله دیــگاه تولید کننده یا صــادر کننده و یا 
خریدار و مصرف کننده، ولی آنچه فراگیر اســت؛ 
 این است که ما باید با دید هنری به فرش بنگریم 

»هنری ملی«.
 یــک نکته کلیدی در این مورد وجود دارد که باید 
آن را درک کنیــم: »فرش دســتباف ایرانی یک 
زیرانداز نیســت بلکه یک اثر هنری اســت«. این 
نگرش اگر بین مخاطبین، مسئولین دولتی و تمامی 
صنوف فرش دستباف ایرانی رواج یابد، برخوردها با 
فرش دســتباف دگرگون خواهد شد و آن زمان ما 
می توانیم به سمتی حرکت کنیم که باز هم در دنیا 
به واسطه فرش دســتبافمان بدرخشیم وهمچنان 
کیفیت و اصالت کارمان را به همراه اعتماد مشتری 
حفظ کنیم و مجبور نباشــیم کیفیت مان را تنزل 

دهیم تا کاهش قیمت داشته باشیم.
»فرش دستباف ایرانی یک اثر هنری است، همراه 

با متعالی ترین کیفیت موجود«

فرش دستباف ایرانی؛ هنری با متعالی ترین کیفیت موجود
مرتضی میری

گره 
طالیی



33 شماره 29  |  زمستان 96 | فرش نامه

 محمد مهدی ربانی، مــدرس بازاریابی و فروش، مدیر 
مسئول مجله خالقیت، در همایش گره طالیی در زمینه 
برند سازی و بازاریابی کاالهای لوکس و فاخر به مواردی 

اشاره کرد و با استقبال حاضرین مواجه شد.
 وی با اشاره به ســرعت فزاینده تغییرات در دنیا گفت: 
در دنیا کســب و کارهای موفق، 70 درصد انرژی، زمان 
و ســرمایه خود را صرف بازاریابی، فروش و برند سازی 
می کنند و 30 درصد انرزی خود را صرف تولید می کنند، 
این آمــار در بیزنس های ناموفق برعکس می باشــد، 
متاسفانه هنر_صنعت فرش دستباف ایرانی نیز اینگونه 
 عمل می کنند و بیشــتر انرژی را موقوف در حوزه تولید 

نموده است.
ایشــان در ادامه افزود: اگر به روند گذشــته ادامه دهیم، 
نتایجی همانند گذشته خواهیم گرفت، چیزهایی که در 
گذشته ما رابه موفقیت می رسانده، لزوماً امروز نیز ما را به 
موفقیت نخواهد رساند چرا که امروزه با گذشته تفاوت های 
بیشماری دارد، هنگامی که دنیا تغییر می کند ما نیز باید 
هماهنگ با تغییرات روز دنیا تغییر کنیم، تصاویر ساختمان 
پالســکو را به یاد بیاورید، ناگهان ساختمان از قسمت 
میانی فرو ریخت که ما به این حالت اخالل می گوییم، 
یعنی بخشی از صنایع یک دفعه مختل می شوند و از بین 
می روند، اکنون اگر از فرش دستباف ایرانی مراقبت نکنیم، 
این اتفاق ناگوار برای فرش ما نیز در حال رخ دادن است.
محمد مهدی ربانی در ادامــه گفت: اکنون در دنیا برند 
فرش ایرانی مثــل خیلی از برندهای فراموش شــدهء 
مطرح دیگر در جهان در حال فراموشی است، مانند برند 

“apple” که با آمدنش برند “nokia”از میان رفت.
 اکنون در دنیا همه چیز به سمت دیجیتال شدن می رود؛ 

از یک بانک زن معروف پس از دستگیری پرسیده شد، 
تو چرا فقط بی زاغ بانک ها می روی؟ جواب ذاذ چون پول 
آنجاســت! اکنون چرا ما مدام حرف از دیجیتال می زنیم 
چون مشتری آنجاست. دیگر مشتری در فروشگاه های 

بزرگ با هزینه های سرسام آور نیست.
وی افزود: همه چیز از جمله رســانه ها و دسترســی به 
مخاطبین در دنیای امروز، دیجیتالی شــده اند، ما چقدر 
فرش ایرانی را در رسانه های دیجیتال معرفی کرده ایم، 
چقدر با مصرف کننده در ارتباط هســتیم؛ نسل ها تغییر 
کرده اند، نسل جدید در همه چیز از جمله سلیقه و خرید 
متفاوت عمل می کند، نمی شود با همان طرح ها و رنگ ها 
و سایزهای قبلی فرش دستباف، به موفقیت چندانی رسید.
ایشــان در ادامه متذکر شــد: فرش باید تغییر پوزیشن 
دهد، یک روزی فرش را به عنوان یک کاالی مصرفی 
می شناختند و هر شخصی هنگام ازدواج دو تخته فرش 
دستباف می خرید و زندگی مشترک خود را آغاز می کرد، 
ولی اکنون فرش دستباف ایرانی به عنوان به عنوان یک 

کاالی هنری و الکچری در بازار حضور دارد.
 پــس دیگر نمی تــوان آن را بــه صورت قبــل ارائه 
نمود. اکنــون باید با فرش به صــورت یک کاالی لو 
کس و الکچــری برخورد کــرد، طرز برند ســازی و 
 بازاریابــی یک کاالی لوکس با یــک کاالی مصرفیم 

تفاوت است.
 مدیر مســئول مجله خالقیت در ادامه گفت: باید برای 
فرش به عنوان کاالی الکچری ارزش ایجاد کرد، چون 
فرش دستباف ایرانی شاخصه های یک کاالی الکچری 
را دارد. برای مثال یک کاالی الکچری باید دارای ارزش 
اقتصادی باشد که فرش دستباف ایرانی دارای این خصیصه 

می باشد و هر چه مصرف می شود ارزشمندتر می شود و 
 مانند کاالهای مصرفی نیســت که با مصرف ارزش آن 

کاهش یابد.
 وی افزود: کاالی الکچری باید منحصر به فرد باشــد 
و فرش دستباف ایرانی کاماًل انحصاری است حتی اگر 
در جای جای دنیا با همین متریال و طرح و رنگ و نش 

بافته شود.
 یک کاالی الکچری باید قابل اســتفاده باشد و فرش 
دستباف ایرانیف قابل استفاده نیز می باشد. ایشان گفت: 
یک کاالی الکچری دارای ارزش اجتماعی اســت، در 
فرش فروشی ها بیشــتر در مورد کیفیت و ارزش مالی 
فرش صحبت می شود و ارزش اجتماعی آن مغفول واقع 

می شود.
 ارزش اجتماعی فرش دست باف ایرانی بدین معنا است: 
وجود فرش برای شخصی که آن را در خانه یا محل کار 
خویش دارد، ارزش و اعتبار آفرین اســت. محمد مهدی 
ربانی متذکر شد: فرش دستباف ایرانی از بعد ارزش فردی 
نیز برخوردار اســت، بدین معنا که وقتی فرش دستباف 
را نظــاره می کنیم دلمان باز می شــود و لذت می بریم، 
هنگامیکه فرش دستباف ایرانی تهیه می کنیم احساس 
 می کنیم چیزی ارزشمند خریده ایم و سرمایه مان را حفظ 

کرده ایم.
 مــا خود را با اشــیا پیرامونمان توصیف می کنیم، یعنی 
درونمــان را ســعی می کنیــم با برونمــان هماهنگ 
کنیــم، بــا پوشــش مان، خــودرو مــان و وســایل 
 منزلمان. فــرش منزل مامی تواند معــرف درونیات ما 

نیز باشد.
 ایشان گفت: امروز این جا جمع شدیم تا در همایشی از 
بزرگی تجلیل کنیم و این بسیار ارزشمند است. می دانید در 
دنیا چگونه برای الکچری ها برند سازی می کنند؟ آن ها 
روی میراث و تاریخجه کار می کنند و برای آن پول خرج 

می کنند ولی ما در این موضوع سکوت اختیار کرده ایم.
 دیگر موارد اســتفاده یک کاال اهمیت چندانی ندارد و 
داســتان و تاریخچه کاالست که ارزشمند است. در دنیا 
یک چیز معمولی را با ارائه داســتان و تاریخچه آن، چند 
برابر قیمت متریال مصرفی آن می فروشــند و این یک 

قانون است.
محمد مهــدی ربانــی گفــت: در دوره هــای بعد در 
زمینه برندســازی و فروش کاالهــای لوکس و اینکه 
چطــور در زمینه فرش دســتباف وارد حــوزه آنالین 
 شــویم و در مورد برندینگ دیجیتال، مــواردی را ذکر 

خواهم کرد.

در کسب و کارهای موفق، نسبت بازاریابی و تولید 70 به 30 است
محمد مهدی ربانی، مدرس بازاریابی و فروش، مدیر مسئول مجله خالقیت:

گره 
طالیی



34 شماره 29  |  زمستان 96 | فرش نامه

امید داشتیم فرش بافی و تحقق وعده و تکمیل چرخه 
پشــم تا فرش گامی در مهار بیکاری کرمانشاه باشد تا 
اینکه زلزله نه تنها کرمانشــاه و استان های همجوار را 
ویران کرد، بلکه قالیبافان را نیز زیر امیدهای ناامید شده 

مدفون کر کرد.
  آمارها حاکی از آن است که استان کرمانشاه حدود 50 
هزار نفر قالیباف داشته است و بیشتر به صورت خانگی 
و به منظور ایجاد اشــتغال و کمک به معشیت خانوارها 

بوده است.
در اســتان کرمانشاه، دار قالیبافی داری است عمودی و 
یا ایستاده و نقوش به کمک گره ای ترکی بر متن قالی 
نقش می بندد، شیوه بافت دوپودی است. بدین ترتیب که 
پس از دوانیدن پود کلفت که در اصطالح محلی »تونه 
پو« نامیده می شود، به بافت یک رج گره اقدام می شود 
و در انتها پود نازک یا شــلیه پو را عبور می دهند. پشم 
مورد نیاز قالیها، ابتدا از احشام منطقه تأمین می شد، ولی 
امروزه به واسطة افزایش روند تولید و کمبود آن، از پشم 

کارخانه ای نیز استفاده می کنند 
متاســفانه آمار دقیقی از میزان تولیدات فرش در استان 
وجود ندارد اما براساس آمار تقریبی، قالی بافان استان در 

ســال 94 حدود 48 هزار متر مربع فرش دستباف تولید 
کرده اند که بخشی از آن در بازار داخلی و بخشی هم به 

خارج از کشور صادر شده است.
به طور کلی، فرشــبافی اصلی و واقعی کرمانشاه راباید 
درمناطق روستایی وریشه آن ها رادرپهنه گسترده قالی 
بافی عشــایری جســتجوکردکه به قالی بافی تاریخی 
وکهنســال ایران می پیوندد. قالی بافی به صورت یک 
فعالیت، بــاارزش خودمصرفی وبا نقشــه های بومی و 
محلی  از سالها پیش  دربسیاری  ازروستاهاو درمیان عشایر 

منطقه کرمانشاه وجود داشته است.
 همه چیز عادی بود و روزمره گی با امید به روزهای بهتر 
جریان داشت و مادر در حالیکه با پایش گهواره کودک 
خود را تکان می داد همزمان مشغول بافتن قالی و خیال 

شد و زیر لب زمزمه می کرد تا کودکش بخوابد:
روله خوشویس بینایی چاوم
هیزی اژنومو هیوای ژیانم

حتی دید توا هر چاوه ریتم 
هه لورکی منالیت هه اراد دژنم

الی الی نمامی ژیانم
من وینه باخوانم 

به دل چو دریدا اکم 
خوا دردد له گیانم

هی الیه الوه الیه کورپه شیرینم الیه
در خیالــش روزها را یکی پــس از دیگری با گره های 
رنگی، به دارقالی می کشید تا زودتر نقش قالی اش تمام 

شود. ولی در نهایت آنچه تمام شد قالی نبود؛ رویا بود.
درست یکشنبه 21 آبان ماه در ساعت 21 و 48 دقیقه در 
30 کیلومتری شمال غرب سرپل ذهاب و 32 کیلومتری 
جنوب غرب حلبچه رخ داده است. زمین لرزید و لرزید، 
آنقدر لرزید تا لبخند مادر خشــکید و نغمه الالیی اش 
به فریادهای وحشــت بدل گشت و گلبرگ آرزوهایش 
یکی پس از دیگری طعم خاک را چشید و خانه ها که تا 
دقایقی پیش مأمنی مطمئن بودند به گورهای ویرانه ای 

تبدیل شدند و بر ویرانه ها تنها صدای فاخته باقی ماند.
دســت های مادر هنوز به دار بود که زندگی از بار افتاد، 
صدای ناله کودک هنوز شنیده می شد، باورش نمی شد 
دیگر به جای طعم شیر باید طعم تلخ یتیمی را بچشد. 
روزها از خفتن مادر پای دار قالی گذشت و زمان لحاف 
خاک به روی او کشید؛ اما دخترک همچنان عاشق قالی 

ست چون مادرش بر دار قالی نقش زندگی می کشید...

معیشت قالیبافان
دارهای لرزان قالی



مهدی پور جهان
تولیــد کنندگان فرش های دســتباف درطــول فرایند 
تولید فرش معموال با چالش هایی رو برو میشــوند که 
برطرف کردن آنها میتواند کمک موثری در روند فروش 
محصوالتشان بعد از تولید داشته باشد. چالش هایی نظیر 

دورنگی ها، بد بافتی ها، کجی ها، پاره شدگی ها و...
یکی از این چالش ها کجی های بافت هســتند. در کنار 
ده ها عیب و نقصی که میتواند بــه دالیل گوناگون در 
زمان بافت و سرویس های بعد از بافت فرش پیش آید، 
کجی های بافت از جمله نقص هایی به حساب می آیندکه 
رفع آنها مســتلزم صرف وقت و هزینه های گزاف برای 
تولیدکنندگان می شود. ضمن اینکه خریداران هم بررسی 
سالمت فرش را از نظر نداشتن کجی ها جزو اولویت ها 
قرار میدهند که معموال به سهولت و حتی بدون ابزار اندازه 

گیری قابل مشاهده هستند.
در زیر به علت ها ی این نقیصه بزرگ می پردازیم.

میتوان کجی ها را به دو دسته تقسیم کرد:
.1_کجی هایی که در حین بافت و پس از بریده شــدن 

قابل رویت هستند.
.2_کجی هایی که بعد از شستشوی فرش بوجود می آیند.

عامل هردو دسته ممکن هست مشترک باشد.
عوامل کجی:

1_ چله دوانی یا چله کشی غیر اصولی
2_عدم مهارت در پود دهی

3_ضخامت نخ یا کوبیدن بیش از اندازه
4_تغییر جنس پود

5_تغییر تاب و سایزپود
6_تغییر بافنده فرش یا به عبارتی دودست شدن ویا چند 

دست شدن بافت
7_ دار غیر استاندارد و معیوب.

کجی و چله دوانی یا چله کشی غیر اصولی
یکی از عوامل کج شــدن قالی عدم چله دوانی اصولی 
هست به این شکل که در قالی های ترک بافت که کنار 
پیچ نمیشوند و یا فارس بافتی که کنارپیچ می شوند اگر 
چله دوان نا آگاه باشد و معادله اندازه عرض چله های زیر 
دار و سردار را نداند و یا بطور کلی چله دوانی اصولی انجام 
ندهد، باعث کجی میشود. در این صورت ممکن هست 
عرض فرش با پیشرفت بافت کم یا زیاد شود... همچنین 
در قالی هایی با چله فارسی و یا چله ترکی هنگام پایین 
کشی و یا چرخاندن چله تراکم و پهنای چله ها تغییر کند 

میتواند باعث کجی شود.
2_کجی و عدم مهارت در پود دهی

اگر بافنده فرش پودهی یکنواختی نداشته باشد و پودها 
را بصورت یکنواخت نکشــد قالی دچار کجی می شود 
مخصوصــا در فرش هایی که پودهــا بصورت رفت و 

برگشت اجرا میشوند.
3_کجی وضخامت نخ یا کوبیدن بیش از اندازه.

اتفاق می افتد که نخ مورد استفاده برای بافت ضخامت 
بیشتری نسبت به رجشــمار یا تراکم قالی دارد. در این 
صورت تراکم طولی فرش بیشتر از تراکم عرضی می شود 
و بافنده مجبور است برای اینکه تراکم را اندازه در بیاورد 
دفه بیشــتری بکوبد در واقع از باالزدگی کار جلوگیری 
کند. در اینصورت تارها با گذشــت زمان و بافته شــدن 
رجهای بیشتر به دلیل فشار گره ها ازاز هم فاصله میگیرند 
وعرض قالی به مرور بیشتر میشود. این مشکل در حاشیه 
پهن های کناری بیشتر مشهود است و عرض حاشیه با 

پیشرفت بافت بازتر می شود. همین اتفاق زمانی دیگر هم 
ممکن هست روی بدهد. ممکن هست همه مصالح به 
کار رفته در قالی متناسب حجم و تراکم مورد نظر باشد 
اما بافنده با کوبیدن بیش از اندازه دفه باعث فشــردگی 
بیش از اندازه رج ها و در نتیجه تراکم بیش از اندازه طولی 
و کوبیدگی و کوتاه نشستگی قالی بشود که این تراکم 
زیاد باز هم به مرور فاصله تارها را از یکدیگر زیاد می کند 

عرض قالی در پهنا به مرور زیاد تر می شود.
4_کجی و جنس پود

اگر در حین بافت یک فرش، مخصوصا فرشهای بزرگ 
پارچه به هر دلیلی نوع جنس پود تغییر کند مثال قسمتی 
از پود فرش ابریشم یا کتان باشد و قسمتی دیگر پنبه به 
دلیل تفاوت خاصیت ارتجاعی آنها در مقابل آب و سایر 

عوامل فرش دچار کجی میشود...
5_کجی و تاب و سایز پود

تغییر نوع تاب پود و همچنین سایز و ضخامت پود هم 
میتواند عامل موثری در کجی های عرضی باشد. معموال 
پودهــای یک تاب خاصیت ارتجاعی کمتری دارند و در 
عوض پودهای پرتاب یا ســه تــاب خاصیت ارتجاعی 

بیشتری دارند...
6_کجی و دودست شدن

در قالی هایی که بافنده آنها تغییر می کند به دلیل تغییر 
سبک و شــکل پودهی ممکن هست قالی دچار کجی 
شــود... در این قالی ها ممکن هست اندازه کشش پود، 
مخصوصا پود زیر توسط هرکدام از بافندها متغییر باشد...

از قدیم مرسوم بوده که اگر قالی توسط چند بافنده بافته 
شود یک نفر ار آنها مسول پود دهی می شده است...

7_ دار غیر استاندارد و معیوب.
دار غیر استاندارد و معیوب هم عامل موثری هست.

چالش های بافت
پیچ در پیچ
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عدم رونق بازار فرش، زنگ خطری است
 برای متولیان این صنعت

مدیر عامل و سهامدار شرکت زرین ترنج مهرو در گفتگو با فرشنامه گفت:

مجتبی مســتوفی نژاد مدیر عامل و ســهامدار شرکت 
زرین مهرو در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشــت: یکی 
از راهکارهایی که می تواند به پیشــرفت و رشد اقتصاد 
کشور بی انجامد، رونق و تولید در صنعت فرش دستباف 

می باشد.
مجتبی مســتوفی نژاد از سال 1377 در بخش صادرات 
فرش دستباف فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 1378 
به عنوان صادر کننده برتر در استان قم انتخاب شد و در 
سال 2005 با ثبت شرکت در دبی فعالیت خود را ادامه داد 
و در ســال 1390 نیز شرکت زرین ترنج مهرو را به ثبت 
رساند. این شرکت در پنج سال متوالی، از سال 1391 تا 
1396 به عنوان صادرکننده نمونه استان قم انتخاب شد.

مستوفی نژاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادگردان، فرش را 
به عنوان هنر و صنعتی با پیشینه و پشتوانه ای فرهنگی 
دانست و گفت: فرش دستباف به عنوان یک صنعت نقش 
مهمی در اقتصاد و معیشــت قشر کم درآمد و روستایی 
کشور دارد که رونق آن امید به زندگی و رضایت را برای 
ایشان دارد و رکود آن نیز به طبع، تاثیر عکس دارد لذا با 
توجه به این امر که ارتزاق و امرار معاش قشر کثیری از 
هموطنانمان به صورت مستقیم و غیر مستقیم به فرش 
دستباف بستگی دارد و با توجه به جایگاه ویژه فرش در 
صادرات غیر نفتی، از دست رفتن رونق بازار فرش، زنگ 

خطری برای متولیان این صنعت است.
ایشــان در ادامه افزود: فرش دســتباف ایرانی، از جمله 
میراث فرهنگی ماست و از گذشته تا کنون نماد و سمبل 
فرهنگ و تمدن ایران بوده است که مجموعه ای از آداب 
و رسوم و ســنن ما را نیز در بر دارد و همیشه زیبایی و 

ظرافت آن حیرت و تحسین جهانیان را برانگیخته است.
مدیر عامل و سهامدار شرکت زرین ترنج در مورد موانع 
و مشکالت در حوزه هنر و صنعت فرش، اظهار داشت: 
تحریم و تورمی که بر اثر آن، بر اقتصاد کشــور تحمیل 
شد، مسبب افزایش قیمت تمام شدهء تولید فرش گردید 
و این افزایش قیمت تاثیر بسزایی بر فروش و صادرات 
فرش دستباف داشت و در همین اوضاع کشورهای رقیب 
و فعال در حوزهء فرش دستباف توانستند بازارهای جهانی 
را از آن خود نمایند و در میادین بین المللی از ما ســبقت 

بگیرند.
مجتبی مستوفی نژاد در ادامه افزود: تحریم و عدم حضور 
فرش دســتباف ایرانی در صحنــه رقابت های جهانی، 
فراموشی و عدم آشنایی جهانیان را در مورد فرش ایرانی 
به همراه داشته است، اینک که تحریم ها برداشته شده 
اند، به تبلیغات گســترده نیازداریم تــا فرش ایران را به 
دنیا بشناســانیم و دوباره جایگاه رفیع آن را در بازارهای 
جهانی به دســت آوریم که این امر مساعدت و همیاری 
دولت محترم را طلب می کند. وی در ادامه گفت: دولت 
می تواند با ارائه تســهیالت و وامهایی با بازپرداخت بلند 
مدت به بخش تولید و صادرات فرش دســتباف، نقشی 
مفید در چرخه تولید، فــروش و صادرات آن ایفا کند و 
در توفیــق و ارتقا جایگاه فرش ایرانی در عرصهء ملی و 
جهانی لطف خویش را بیش از پیش براین هنر و صنعت 
ملی ارزانــی دارد. وی در پایان با آرزوی رونق در چرخه 
تولید و عرضهء فرش دســتباف ایرانی و مرتفع گشتن 
 مشــکالت فعالین این حوزه به گفتگو بــا خبرنگار ما 

خاتمه داد.
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فرش یکی از مهمترین اقالم صادراتی ایران است و به 
طبع نمایشــگاه بین المللی آن نیز که در پایتخت برگزار 
می شــود، یکی از مهمترین رخدادهای ملی و فرهنگی  
در کشورمان می باشــد، لذا نقد سازنده و بررسی تمامی 
جوانب نمایشگاه با هدف شناسایی نقاط ضعف و تالش 
در جهت مرتفع ساختن این قبیل مشکالت در نمایشگاه 
27 به بهبود کمی و کیفی آن در ســال های آتی کمک 

خواهد کرد. 
نمایشگاه فرش دستباف  بیست و ششمین 

ایران دارای نکات مثبت بسیاری بود از جمله:
1_ غرفه آرایی بسیار زیبای مرکز ملی، اختصاص دادن 
محلی برای آشنایی کودکان با فرش دستباف ایرانی و ...

2_ برگزاری نشســت ها و کالسهای آموزشی پیرامون 
فرش دستباف ایرانی

3_ ایجاد فضا برای دانش آموختگان و خوشه ها با وجود 
مشکالت و فشارهای بیرونی

4_ فواصل نزدیک سالنهای فرش تا حد امکان
 5_ تهویه مناسب در اکثر سالن ها

6_ همکاری و تالش عوامل خدمات در آماده ســازی 
سالنها

7_ زحمات بی شائبه دست اندر کاران به منظور پویایی 
نمایشگاه

 نمایشگاه 26ام معایبی نیز داشت که با تحلیل و بررسی 
آنها، امیدواریم در نمایشگاه های بعدی شاهد مرتفع شدن 

آنها باشیم.
1_ عملکرد نمایشگاه از لحاظ روابط عمومی در سطح 
پایین قرار داشت، استیجی که برای افتتاحیه نمایشگاه 
در نظر گرفته شده بود در جایگاه نامناسب قرار داشت و 
عکاسان را دچار مشکل کرد. هیچگونه امکاناتی جهت 
نگهداری وسایل اضافی همراه خبرنگاران و سهولت جابه 
جایی آنها به هنگام بازدید مسئولین از سالن های متفاوت، 

در نظر گرفته نشده بود. 
2_ نبود تیم تشریفات و پذیرایی از بازدید کننده ها و غرفه 
داران یکی دیگر از ضعف های مشهود در نمایشگاه 26ام 
بود و این مسئولیت با کیفیت پایین به دوش کودکان کار 
بود که در شان نمایشگاه ملی و فرهنگی نبود در حالیکه 
می شد در هر سالن یک قسمت را به بوفه اختصاص داد 
و غذا ها و خوراکی ها توسط یک تیم تشریفات با البسه 
همشکل ارائه و توزیع شود و کل این بوفه ها را به بخش 
خصوصی اجاره داد، تا به زیبایی و کیفییت نمایشگاه بی 

افزایند.
3_  همزمانی ساعات نمایشــگاه با ساعات کار ادارات 

دولتی
همزمان با ساعات طرح ترافیک وکار اداری بود و برگزاری 
آن در فصل تابستان و ماه شهریور هم که نه نزدیک سال 

نو ما و نه نزدیک سال نو میالدیست هم موجب نارضایتی 
بعضی از شرکت کنندگان بود.

4_ عدم اطالع غرفه داران از نحوه برخور با مشتری 
5_ عدم نورپردازی و غرفه آرایی مناسب

در نمایشــگاه امسال محدودیت اســتفاده از نور وجود 
نداشــت ولی باز هم شــاهد عدم نورپردازی مناسب در 
نمایشگاه بودیم. عالوه بر آن شاهد غرفه آرایی مناسب 
نیز نبودیم، در غرفه ها جایی برای نشســتن مشــتریان 
 در نظر گرفته نشــده بود واکثرغرفه هــا به هم ریخته 

و نامرتب  بودند. 
6_ نبود تبلیغات محیطی کافی، سکوت خبری و عدم 
اطالع رسانی توسط مرکز ملی در نمایشگاه امسال نیز 
نبود تبلیغات خالقانه و حتی نوع غیر خالقانه آن احساس 
می شد ، صدا و سیما نیز مثل همیشه این هنر صنعت ملی 
و فرهنگی را همراهی نکــرد. برنامه ریزی در واگذاری 
غرفه ها  بسیار ضعیف بود به حدی که تعدادی از غرفه ها 
تا دو روز مانده به افتتاحیه  نمایشگاه تکلیف مشخصی 

نداشتند. 
7_ قانون عجیب واگذاری موروثی غرفه ها

این قانون که موجب شده بود عده ای از غرفه های قدیمی 
به افراد بدون صالحیــت، با نام صاحب غرفه و کاالی 
مستاجر در ســالن های اصلی اجاره داده شود نه تنها از 
زیبایی و قدرت سالن های اصلی کاسته بود بلکه باعث 
تشویش بازار فروش و عدم اطمینان و نارضایتی خریداران 

نیز شده بود. 
8_کارشناسانه نبودن دعوت از تجار و خریداران خارجی

دعوت از میهمانان خارجی نمایشگاه با دید کارشناسانه 
انجام نشــده بود و بیشتر مدعویینف نقش »توریست و 
گردشگر«  را در نمایشگاه داشتند و کمتر خریدار واقعی و 

از تجار بنام فرش دردنیای امروز بودند.

9_ همزمانی نمایشگاه فرش با نمایشگاه صنایع دستی
اکثر بازدیدکنندگان به دلیل وجود برنامه های جنبی، بیشتر 
وقت خود را در نمایشگاه صنایع دستی می گذراندند و این 

امر یکی از دالیل مهجور ماندن نمایشگاه 26بود. 
10_ نبــود برنامه های جنبی کافــی و مرتبط با فرش 

دستباف ایرانی در تمامی سالن ها
11_ عدم وجود ســازوکار مناســب جهت بارکدگذاری 

کاالهای ورودی به نمایشگاه
در نمایشگاه 26 نیز بارکدگذاری مناسب وجود نداشت در 
صورتیکه بارکدگذاری نتیجه مناسبی  جهت جلوگیری از 
مشکالت به وجود آمده از جمله اتفاقات سالن 41 خواهد 

داشت.
12_ حضور فرش های خارجی به اسم فرش ایرانی

13_ پدیده فرش های ماشینی شبه دستباف با تفاوت های 
اندک 

14_  نبود نظارت و کنترل بر قیمت فرش ها
15_ نبود نظارت هنگام خروج فرشهای خریداری شده از 

نمایشگاه توسط خریداران 
الزم به ذکر است که حل مشکالت حوزه فرش دستباف 
و مشکالت آن تنها بر عهده مرکز ملی فرش و مسئولین 
نمی باشــد و حل مشکالت این حوزه، نیازمند عزم ملی 
است. جدا از اینکه نقد از برگزاری نمایشگاه و مشکالت 
آن می تواند گره گشــا باشد، نیاز است هر شرکت کننده 
خودش و تولیداتش و سبک حضور و نحوه ارایه اش را در 
نمایشگاه، نقد و بررسی نماید و از اکنون به فکر نمایشگاه 
سال آینده باشد و با کمی خالقیت به فکر کسب دانش در 
حوزه کسب و کار و شناخت کافی از بازار هدف و سلیقه 
مصرف کننده و قــدرت و توان اقتصادی آنها، گامی در 
 جهت تولید هدفمند و ترفیع جایگاه فرش دستباف ایرانی 

بر دارد. 

نقدهایی بر نمایشگاه بیست و ششم فرش تهران
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نمایندگی برتر بیمه ی آســیا فعالیت خود را از سال 
1389 آغاز کرد. این نهاد از ابتدا به صورت تخصصی 
در شاخه ی درمان تکمیلی فعالیت می کرد. همچنین 
در ســال 1391 شروع به انعقاد قرار داد بیمه درمان 
تکمیلی کارکنان شــرکت هایپر اســتار ایران )قرار 
داد سراســر کشور( با تعداد 3000 نفر کرد و پس از 
آن، با ارائه ی خدمات ویژه و وی آی پی قراردادهای 
بســیاری را بــا شــرکت ها و مجموعه های بزرگ 

تولیدی و صنعتی کشور منعقد کرد.
نمایندگی برتر بیمه آســیا در سال 1391 با اتحادیه 
فروشــندگان فــرش دســتباف تهــران، اتحادیه 
صادرکنندگان و توســعه فرش دســتباف و انجمن 
رفوگران فــرش، قرار داد بیمــه تکمیلی را منعقد 
ســاخت واز همان ســال تا حاال با استقرار در دفتر 
اتحادیه ی فروشــندگان فرش بــه ارائه ی خدمات 
بیمــه ای به اعضای محترم ایــن صنف می پردازد. 
نمایندگی برتر بیمه ی آسیا هم اکنون با 100 شرکت 
و سازمان مطرح قرارداد همکاری داشته و به عنوان 
نماینده برتر بیمه آسیا درسال 1395 شناخته می شود.
اعضای محترم صنــف فرش با مراجعه به طبقه ی 
سوم اتحادیه فرش تهران می توانند، کلیه ی خدمات 
بیمه ای مورد نظر خود را دریافت نمایند. بیمه های 
درمــان تکمیلی بــرای اعضا و خانــواده، بیمه ی 
آتش ســوزی واحدهای تجاری با پوشش زلزله )در 
شرایط کنونی که چندین زلزله در کشور زلزله خیز 
ایران رخ داده، توصیه اکید می شود که به بیمه نامه 
آتش سوزی با پوشش زلزله اقدام نمایند( طی مجوز 
مدیریت آتش سوزی بیمه آسیا نرخ و شرایط استثنائی 

برای اعضای صنف فرش درنظر گرفته شده است.
این نمایندگی در حــال حاضر خدمات بیمه درمان 
تکمیلــی را به اعضای اتحادیه های فروشــندگان، 
صادرکنندگان و انجمن رفوگران فرش دستباف به 
صورت مستقیم، توسط کارشناسان خبره ی خسارت 
و درمان در تمامی روزهای هفته به استثنا روزهای 
پنجشــنبه و جمعه که اتحادیه تعطیل اســت ارائه 
می دهد. بیمه شــدگان این نمایندگی، خسارت های 
درمانی شــان را در کوتاه ترین زمان ممکن دریافت 
می کنند واین در مقایسه با نمایندگی های دیگر که 
این کار را در بــازه ی زمانی یکماه انجام می دهند، 

امتیاز محسوب می شود.
امتیاز دیگر ایــن نمایندگی صدور معرفی نامه های 
بیمارســتانی در محل نمایندگی بیمــه در اتحادیه 
فروشندگان فرش دستباف است و الزم نیست اعضا 
به شــعبات بیمه ی آسیا مراجعه کنند و معرفی نامه 

توسط خوِد نمایندگی صادر می شود و اعضا هم در 
نمایندگــی هم درب منزل معرفــی نامه ی خود را 

دریافت می کنند.
نمایندگی برتر بیمه آسیا مستقر در اتحادیه ی فرش، 
آمادگی داردتا درشــاخه های درمان، آتش ســوزی 
اتومبیــل )ثالث، بدنه( با تخفیفات و شــرایط ویژه 
پرداخت خدماتی متفاوت را به اعضای محترم این 

صنف ارائه نماید.
رزومه:

اتحادیه فروشندگان فرش تهران
اتحادیه صادرکنندگان فرش تهران

انجمن صنفی رفوگران فزش تهران
موسسه فرش دستباف تهران

انجمن صنعت پخش ایران
شرکت کویر تایر

شرکت خارجی خطوط هوایی قطر
شرکت گروهه حسرو مدیساطب

شرکت افق دارو
شرکت آبگستران میهن

اتحادیه تهیه و توزیع مصالح ساختمانی تهران
 مرکز ملی شماره گذاری کاال و خدمات ایران

شرکت آهن و فوالد صنیع کاوه
شرکت مدیرت انرژی تابان هور

شرکتر گهر انرژی سیرجان

نیروگاه 324 مگاواتی شهید باکری سمنان
نیروگاه 492 مگاواتی شهید کاظمی سیرجان

شرکت مولد برق نیروگاه 1442 مگاواتی جهرم
نیروگاه و مولد برق هریس

شرکت چاپ و نشر سپه
شــرکت مولد نیروگاهی و نیــروگاه حرارتی 250 

مگاواتی کاسپین
شرکت توسعه اهن و فوالد گل گهر

شرکت ورانگر
شرکت مشاورین پارسای برین

شرکت گروه سرمایه گذاری امید
شرکت گروه نرم افزاری رستاک

شرکت مدیریت و ســرمایه گذاری توسعه گوهران 
امید

شرکت سرمایه گذاری سپه
شرکت صنایع معدنی امید

شرکت امید تابان آسیا
شرکت امید تابان خلیج فارس

شرکت هایپر مارکت های ماف پارس
شرکت توسعه فوالد قشم

صرافی امید پارسه
شرکت آینده اندیش نگر

شرکت کمپرسورسازی پادنا
شرکت خوشگوار ایران )کوکاکوال(

نمایندگی برتر بیمه ی آسیا 
Introductionمعرفی
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کاخ گلستان، دارای مهمترین مجموعه فرش جهان

کاخ گلســتان از کاخ های دوره زندیه و قاجار است که 
در مرکز شــهر تهران واقع شده است. محدوده مکانی 
تاریخی آن از شمال خیابان و میدان امام خمینی )سپه( 
و در ســمت غرب خیابان خیام، در شرق خیابان ناصر 
خســرو و در جنوب خیابان پانزده خرداد و میدان ارگ 
تشکیل می دهد و بنای اولیه آن به روزگار صفویه باز 
می گردد. شاه طهماسب اول صفوی، نخستین پادشاهی 
بود که در سفرهای خود به قصد زیارت مقبره حضرت 
عبدالعظیم دســتور داد: بارویی به طول یک فرسخ به 
دور قصبه تهران احداث شــود. پس از او شاه عباس 
صفوی در قسمت شمالی حصار طهماسبی، چهار باغ و 
چنارستانی احداث نمود که بعدها دیوار بلندی گرد آن 
بنا کرده و عمارات مقر سلطنتی را در داخل آن ساخته 
و ارگ نامیدند. در اواخر عهد صفوی، تهران گاهی مقر 
موقت دربار شاهان صفوی قرار می گرفت و حتی شاه 
سلیمان کاخی در این شهر برای خود بنا نهاد. ولی امروز 
اثری از بناهای دوره صفوی باقی نمانده اســت. کهن 
ترین بناهای موجود در مجموعه گلستان، ایوان تخت 
مرمر و خلوت کریمخانی متعلق به دوران کریمخان 

زند است.
کاخ گلستان با قدمتی بالغ بر 440 سال یکی از منحصر 
به فردترین مجموعه های تاریخی ایران است. اطالق 
نام گلستان به این مجموعه ریشه در بنیان تاالری بنام 
»گلستان« که از بناهای عهد آقا محمد خان قاجار بوده 
و در سال 1216 ه . ق و در عهد فتحعلی شاه قاجار به 

پایان می رسد، دارد.
به گفته مسعود نصرتی، مدیر مجموعه جهانی گلستان، 
حدود 240 تخته در مجموعه قالی های کاخ گلستان 
موجود می باشــد و این یعنی یک ثروت بی شــمار 
فرهنگــی که با توجه به اهمیت آن باید در خور توجه 
قرار گیرد. ایشان در ادامه افزود: فرش ایرانی دستاوردی 
از خالقیت و فرهنگ و هنر ایرانی است که هویت هنر 
ملی ما را در طول تاریخ رقم زده است. فرش را به نوعی 
می توان شناسنامه ای برای ملت ایران دانست که آبرو 
و اعتبار آن از مرزهای جغرافیایی نیز عبور کرده است 

و نام ایران در جهان با تــار و پود فرش گره خورده و 
آمیخته شده است. چند تخته قالی بزرگ پارچه و تعداد 
بسیاری قالی و قالیچه در مجموعه موجود است که با 
توجه به مشخصات قالی و کارگاه تولید کننده آن، جزو 
قالی های سفارشی دوران پهلوی هستند. طبق شواهد 
موجود به نظر می رسد چند تخته قالی نیز برای مراسم 
تاجگذاری محمدرضا پهلوی در 4 آبان ســال 1346 
که در این کاخ برگزار شــد، تهیه و به مجموعه اضافه 
شده باشد. به همین دالیل اســت که امروزه در کاخ 
گلستان عالوه بر قالی های دوره قاجار، قالی های دوران 
پهلوی اول و پهلوی دوم نیز مشاهده می شود. باشکل 
گیری موزه تخصصی فرش تهران در سال 1356 به 
دستور دفتر مخصوص فرهنگ و هنر وقت، تعداد قابل 
توجهی از قالی و قالیچه های نفیس و قاجاری موجود 
در کاخ گلســتان به صورت دایم به موزه فرش انتقال 
داده شده اســت. در حال حاضر هیچ منبع اطالعاتی 
دقیقی به منظور شناسایی، ردیابی و شمارش قالی های 
کاخ گلستان در دسترس نیست و شخصی نیست که 
سابقه ای از فرش های کاخ، پیشــینه و تاریخ ورود یا 
خروج آنها از کاخ داشته باشد و هیچ کارشناسی که به 
صورت حرفه ای و تخصصی روی فرش های کاخ کار 
کند، وجود ندارد بنابراین تاریخچه شکل گیری و تغییر 
و تحوالت کاخ گلســتان می تواند ما را در درک نمونه 

قالی های موجود در کاخ یاری دهد.
آن چه مسلم است، باید توجه بیشتری به فرش های 
کاخ ها داشــته باشیم و آنها را در گروه های مختلف بر 
اساس ابعاد، طرح و نقشه، منطقه بافت، نوع مواد اولیه 
کاربردی و دوره تاریخی و قدمت آن طبقه بندی کرد. 
می بایست برای آنها شناسنامه طراحی کرد و تعدادی از 
آنها که نیاز به ترمیم دارند در الویت ترمیم قرار گیرند، 
قالی های موجود در کاخ ها یک ثروت ملی و فرهنگی 
است و باید برای آنها ردیف بودجه در نظر گرفته شود 
تا شاهد همکاری کارشناسان و محققین خبره در کنار 
کارشناسان کاخ باشیم و از وارد شدن آسیب های جدی 

به فرش های اصیل موجود در کاخ ها جلوگیری کنیم.
نکته دیگری که حائز اهمیت اســت این اســت که 
این فرش ها نباید در مخزن ها نگهداری شــوند و باید 
به معــرض نمایش عمومی قــرار گیرند، محققین و 
محصلیــن و تجار فرش و عالقه مندان به فرش باید 
به تصاویر و اطالعات این فرش ها در فضای واقعی و 

مجازی، دسترسی داشته باشند.
مجموعه میراث جهانی کاخ گلســتان در راســتای 
اهــداف عالی خود عالوه بر حفاظت و مرمت قالی، با 

مسعود نصرتی



برگزاری دوره ای نمایشگاه های موقت، امکان بازدید عالقه مندان 
از قالی های کاخ، شــرایط هوادهی و بازبینی و حفاظت مناسب 
آنها را فراهم نموده اســت. یکــی از دالیلی که ما را به موضوع 
فرش های موجود در کاخ ها به خصوص کاخ گلستان عالقه مند 
نمود، مغایرت فرش موجود در تابلوی نقاشی کمال الملک از تاالر 
آینه با فرشی بود که اکنون در این تاالر موجود می باشد. در زمان 
ناصرالدین شــاه با ساخت تاالر آینه، قالی مختص آن مکان نیز 
بافته شد. ابهاد قالی حدود 786×1112 سانتی متر است و در حوزه 
قالی بافی اراک بافته شــده است. نقشه آن قاب قابی است و با 
طرح آینه کاری سقف تاالر مذکور همخوانی مستقیم دارد. داخل 
هر قاب مستطیل شکل این قالی، گلدانی پر از گل قرار دارد. تعلق 
این قالی به این تاالر به زیبایی در تابلوی معروف کماالملک مستند 
شده است. خانم شفیع خانی، امین اموال فرش های کاخ گلستان 
در این خصوص گفتند: این فرش که در مخزن فرش های کاخ 
گلستان نگهداری می شود، به احتمال زیاد در زمان پهلوی دوم از 
تاالر آینه جمع شــده است و علت جمع شدن آن هم کهنگی و 
آسیب دیدگی و نیازمند مرمت بودن آن عنوان شده است. ایشان 
افزود: در حال حاضر طبق مستندات موجود تنها دو فرش هستند 
که تعلق آنها به کاخ گلستان مورد اثبات است و دارای سند ورود 
به کاخ می باشند، اولی همان فرش تاالر آینه است که در مخزن 
نگهداری می شود و دیگری »قالی هریکه« قرمز رنگی است که 
متعلق به کاخ ابیض و تاالر عبدالحمید )تاالر عاشــورا( می باشد. 
این فــرش »هرکه« قرمز رنگ در اواخر ســلطنت ناصرالدین 
شــاه از سوی سلطان عبدالحمید پادشاه دولت عثمانی به همراه 
مقداری اثاثیه عالی و گرانبها به ایشــان اهدا شده بوده است. به 
همین علت ناصرالدین شاه تصمیم گرفت در گوشه جنوب غربی 
محوطه کاخ گلســتان، کاخ جدیدی بنا کند و هدایای سلطان را 
در آن جای داد. شــواهد تاریخی نشان می دهد ساخت این بنا را 
نقطه عطفی برای ارزش گذاری به هنر و صنعت قالی دانســت 
به صورتیکه برای اولین بار بــرای قالی جایگاهی ویژه طراحی 
شــد و مهمترین تاالر کاخ با توجه بــه ابعاد قالی و مختص آن 
در نظر گرفته شــد. بنای این ساختمان که به شیوه بناهای قرن 
هیجدهم اروپا گچبری و نماســازی شده است به علت سفیدی 
رنگ نماها و پله ها و ازاره های سرسرای کاخ که از مرمر سفید و 
رگه دار اســت »قصر ابیض« نامیده شد. پس از اتمام ساخت بنا 
قالی مذکور در تاالر اصلی آن تاالر »عبدالحمید« قرار گرفت. در 
کتاب قالیچه های کاخ گلســتان آمده است که در حال حاضر از 
قالی های اهدایی عبدالحمید عثمانی به ناصرالدین شاه، پنج تخته 
قالیچه و یک تخته قالی بزرگ پارچه )قالی معروف به عبدالحمید( 
در کاخ گلستان موجود است. امید است مجموعه میراث فرهنگی 
کاخ گلستان با داشتن ظرفیت های باالی فرهنگی و هنری گامی 
بزرگ در جهت شناساندن این هنر ملی ایرانی بردارد و فرش ایران 

بار دگر در جهان بدرخشد.
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شماره اموال: 253

پرز: پشم

محل بافت: تبریز

نوع گره: متقارن

قدمت: قرن 11 هجري قمري

جنس رنگ: گیاهي

تار: ابریشم

تعداد پود: دو پود

ابعاد: 163*240 سانتیمتر

شیرازه: تخت

پود: نخ- نخ گالبتون - نقره

رجشمار: 65 رج

رنگ متن: سرمه اي

رنگ حاشیه: الکي

طرح ونقش
در مرکز متن سرمه اي قالیچه، ترنج گرد کوچک طالئي 
رنگ که اطراف آن مملو از انواع نقوش اسلیمي، گلها ي 
شاه عباسي و ختایي دیده مي شود. در این گروه قالیها 
که معروف به سالتینگ هستند این نمونه نسبت به سه 
نمونه از قالیهاي موجود در موزه فرش تفاوت دارد یکي 
در اندازه ترنج و نداشــتن قــاب یا کتیبه هاي بندي در 
حاشیه بزرگ را میتوان اشاره نمود. چهار لچک طالیي 
که با نقوش ابر چیني، اســلیمي وماهي زینت داده شده 

است.
حاشیه اصلي داراي ابیات زیر است:

 نواي بلبل آشفته و نسیم بهار چو هست با مي صافي و 
صحبت بوي یار

 نسیم شسته چمن را به آب دیده ابر فکنده صبا بساط 

ملون در گلزار حبیب ساقي و دولت ندیم و رفیق بخت 
وصال همدم و دل بیغم یا سعادت بحق خون دل غنچه 

وطراوت گل بسر گراني نرگس به آب روي بهار
 کــه هر که دل مي نهد چنین مقــام مدار به قول پیر 

خرابات از سرش شمار
حاشــیه داخلي نیز مزین به پنج بیت شعر 

است:
 نوبهار است اگر نیست آیتي دیده اعتبار بگشایتي

خواني از هر ورق در این گلزار روشن اسرار یا الواالبصار
الله داغدار خونین رنگ رنگ نویدت عارفانه از دل سنگ

که اندرین دور انقالب مدار کاسه یکدم تو پر آب مدار
خامه از رنگ باده گلگون کن سر ز جام شراب بیرون کن

قالیچه هاي لچک ترنج کتیبه دار معروف به سالتینگ
گروهي از فرشهاي صفویه که داراي ترنج و در حواشي 

آنها به ویژه در حاشــیه اصلي اشــعاري بافته شــده از 
مهمترین فرشهاي ایراني به جا مانده در جهان به شمار 
مــي روند. این قالیچه ها در اواســط قرن دهم هجري 
در کارگاههار ســلطنتي صفویه احتماال شاه طهماسب 
در تبریز بافته شــده اند. چهار نمونه از این فرشــها در 
موزه فرش ایران و یک نمونه در موزه دوران اســالمي 
نگهداري مي شود که به دلیل تعداد اندکشان در جهان 

از اهمیت بسیاري برخوردارند.
نزدیکي طرح فرش ســالتینگ موزه ویکتوریا و آلبرت 
لندن با فرشهاي ترنج دار صفویه باعث شده که بسیاري 
به اشــتباه از قالیچه هاي صفویه به عنوان فرشــهاي 
ســالتینگ بافته شــده در کارگاههاي عثماني در قرن 
نوزدهم یاد کنند و این اشتباه هنوز هم تکرار مي شود، 

همان طور که در موزه فرش اتفاق افتاده بود. *

* برگرفته از مجله موزه ها شماره هفدهم فصل نامه – بهار 1376 مقاله فرشهاي شرقي و نامگذاري غربي، تالیف حسین حاجي حسن

فرش و
موزه

از مجموعه فرشهاي موزه فرش ایران - تهران
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در اشــعار و ادبیات و ضــرب المثل هایی که در 
فرهنگ و ادب فارسی داریم، صفاتی برای قالی 
ذکر شده است که با استفاده از این صفات و دسته 
بندی آنها می تواند زوایای مختلف فرش و ســیر 
تحول تاریخی اش را بیشــتر مشخص نمود. این 

صفات شامل:
- قالی درباری )قالی ســلطان(، آنجا که سعدی 

می گوید:
گر آزاده ای بر زمین خسب و بس

مکن بهر قالی زمین بوس شخص
خونت برای قالی سلطان بریختند

ابله چرا نخفتی بر بوریای خویش
- جنس مواد قالی )پشــمی بودن قالی(، صیف 

فرقانی در نیمه دوم قرن 7 می گوید:
عشقت از شیطان کند انســان را از انسان ملک      

آدمی از پشم قالی سازد و از نی بوریا
- جغرافیای بافت قالی، خاقانی گوید:

چون مرا سندس)کلمه ای یونانی/ پارچه ابریشمی 
و ظریف( اســت و استبرق)ابریشــم ضخیم و با 

ارزش(        
شایدم قالی مرندی نیست

خاقانی در این شعر اشاره می کند که اینقدر قالی 
مرندی در آذربایجان ارزشمند است که اگر ابریشم 

هم داشته باشم آنقدر ارزش نخواهد داشت.
ما به مار و مور خاک گور تن در داده ایم  خانه ما 

قالی کرمان چه می داند که چیست

- دارایی و اندوخته مالی، ناصر خسرو در بیت زیر 
به سرمایه هایی اشاره می کند که ارث هم بوده اند:

ای زهد فروشنده تو قال و مقالی با مرکب و با زین 
و سندس و قالی

- تجمل و ثروت، فرخی سیستانی اینگونه اشاره 
می کند:

پا از ره اندر آمد چو مفلسی غریب
بی فرش و بی تجمل و بی رنگ و بی نگار

- فروتنی و تواضع قالی در ضرب المثل قجری 
حاکم شده است:

قالی را اگر بزنی خاک درمیاد، رعیت رو بزنی پول
و یا در شعر سعدی:  روز قالی فشاندن است امروز  

تا غبار از میان مابرود
- ترکیب رنگ:

ســربلندی گر تو خواهی بــا همه یکرنگ باش        
قالی از صد رنگ بودن زیرپا افتاده است

- ســروصدا داشتن بافت قالی، آنجا که عطار به 
سرو صدای کوبیدن شانه می پردازد:

او برای قوت خود زنبیل بافت      نه چوتو، قالی با 
قال و قیل بافت

- قالی ابریشمی، استفاده از ابریشم در فرش را در 
شعر اقبال الهوری می بینیم:

قالی ابریشم تو ساختند باز اورا پیش تو انداختند
- ظرافت بافت، ناصرخسرو اشاره می کند:

هرچند که پشم است اصل هردو    بسیار به است 
از پالس، قالی

شعر گونه های فرش

صفات قالی در ادبیات ایران
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عبدا... احراری - محقق فرش

5 -طرحها ونقوش قالي
الف – یافته هاي اسنادي:

 سیاووش آزادي درکتاب ارزشمند قالیبافي درآئین بلوچ 
درصفحــه 57 نقوش وطرحهاي بلــوچ را معرفي مي 
نماید که خالصه آن به شــرح زیر اســت: ))طرحهاي 
بلوچ هندسي بوده واز خطوط گردان استفاده نمي کنند 
اماممکن اســت خطوط منحني را بااستفاده از خطهاي 
مســتقیم کوتاه درطرحها بوجود آورند سه اصل شبکه 
اي بودن، گل گونه بودن وتکراري بودن )ســریالي( از 

ویژگیهاي طرحها ونقوش قالي بلوچ مي باشد((
درادامه بحث آزادي طرحهاي بیدمجنوني، سجاده اي، 
محرابي از طرحهاي شــاخص قالي بلوچ معرفي نموده 
وبراي نقوش حواشــي نیز از یازده گروه نقشه منجمله 
نقشــمایه هاي ساده پیوســته ومنقطع، برگهاي تاکي 

پیوسته ومنقطع ونقمشــایه هاي متناوب نام برد. دکتر 
وتریچ وکنر در مقاله بســیار ارزشمندخود تحت عنوان 
قالیهاي پرزدار بلوچ وهمسایگان آنها از طرحهاي بوته، 
گلداني، گل ترکمن، وطرحهاي ثانونیه آن، کشــمیري 
)ماهي درهم(، دوگلي، قابي هشــت ضلعي، قابي شش 
ضلعي، افشــان بعنوان مشهورترین ورایجترین طرحها 
ونقــوش نام مي بــرد ودرمیان طرحهــاي فوق الذکر 
دررابطه با طرح کشمیري به شرح وبسط بیشتري مي 
پردازد به اعتقاد آقاي وگنر این طرح درمیان کلیه قبایل 
بلوچ اعم از بلوچهاي خراسان، افغانستان وبلوچهایي که 
دراطراف سیستان زندگي مي کنند بافته مي شود درعین 
حال اوتاکید مي کند که فکر نمي کند تقلید باعث رواج 
این طرح درمیان کلیه قبایل بلوچ باشد. نامبرده درادامه 
مقاله خود تصاویر سیاه وسفیدي از طرحها ونقوش بلوچ 
بهمراه توضیحاتي دررابطه با هرکدام آورده عمده ترین 
طرحها ونقوشي که از بلوچ خراسان دراین مقاله دیده مي 

شود به شرح زیر است.
1- طــرح طاووســي مربوطه به بلــوچ قاینات بدون 

هیچگونه توضیحي دراین رابطه وحتي ذکرتاریخ بافت
2-  طرح بوته سراســربافت منطقه تربت حیدریه سال 

1900 میالدي
3- طرح ماه ونیم ماه بافت منطقه فردوس سال 1900 

میالدي

4-  طرح قورباغه گل بافت نوارمرزي افغانســتان سال 
1870 میالدي

5- _طرح مددخاني بافت منطقه نهبندان سال 1925 
میالدي که از دیدگاه نویسنده مقاله از انشعابات گل تکه 

ترکمن مي باشد
6- _طرح مارگل بافت جلگه رخ تربت حیدریه ســال 

1905 میالدي
ضمناً نویســنده اظهار مي داردکه این طرح درسرخس، 
باخرز، مناطق مرکزي افغانستان واطراف قاین نیزبافته 
مي شــود اوهمچنین ضمن اشاره به فراگیربودن طرح 
درمناطق مختلف بلوچ خراسان بدینگونه اظهار عقیده 
مي کندکه به نظر میرسد که این طرح قبل از آنکه توسط 
ترکمنهاي تکه کاربردي داشته باشد درخراسان رایج بوده 

است.
7- طــرح چشــمه گل بافت حــدود 1910 نوارمرزي 
افغانســتان ازدیدگاه آقاي وتریج وگنر این طرح مربوط 
به گروه کوچکي از ترکمنهاســت که توسط بلوچها نیز 

بافته شده است.
8- طرح بلوچي: بافت اطراف نیشابور بافت حدود سال 

1902
9- طرح تیموري بافت تربت جام حدود ســال 1930 
منطقه تربت جام وگنر از نقشمایه هاي این طرح بعنوان 

نقشمایه هاي ویژه بلوچ نام مي برد.

طرح، نقش و رنگبندی قالی بلوچ خراسان

Annotation
یادداشت

ادامه از شماره قبل



45 شماره 29  |  زمستان 96 | فرش نامه

10- طرح کشمیري بافت منطقه خواف بلوچ سید محمد 
خاني تاریخ بافت حدود سال 1920

11- طرح کشــمیري بافت ایــل بهلولي حدود 1900 
میالدي

12- طرح کشــمیري بافت منطقه خواف )ساالرخاني( 
حدود 1900 میالدي

13- طرح کشــمیري بافت منطقه خواف بلوچ ســید 
محمدخاني حدود 1930 میالدي

14- طرح کشــمیري بافت جلگه خواف )ایل بهلولي( 
تاریخ مشخص نمي باشد

15- طرح کشمیري بافت جلگه خواف )تیره موبزي ایل 
تیموري( تاریخ بافت حدود 1920

16- همانطــور که قباًل بیان گردیــد وگنر دررابطه با 
طرح کشمیري به شرح وبســط مفصلي مي پردازد. از 
ازدیدگاه ایشان درقالیهاي قدیمي بلوچ طرح کشمیري 
صرفاً دریک ردیف عمودي تکرار مي گردید. )که البته 
منظور نقشمایه وموتیف کشمیري است( اما در قالیهاي 
بلوچي دهه اول قرن بیستم به بعد دردوردیف عمودي 
یابیشتر تکرار گردید واین عمل باعث شد که فرم ماهیها 
طبیعي ترشده وبصورت خطي درآید )همانند نقشه سیاه 
وسفید شماره ...( وي از طرحهاي کشمیر منطقه باخرز 
تایباد باویژگي قابي، از طرحهاي منطقه خواف باویژه گي 
چند ضلعــي دندانه دار بجاي لوزي مرکزي، ازطرحهاي 
کشمیري منطقه کاشمر بعنوان طرحهاي کالسیک یاد 
مي کند وگنراشاره مي کند که این طرح توسط 16 گروه 
از بلوچها وهمسایگان آنها درمنطقه اي بسیار وسیع بافته 

مي شود.
17- طرح دوگلي بافت اطراف کاشمر )بلوچ عبد الرخي( 

حدود 1930
18- طرح دوگلي بافت جلگه خواف درتوضیح نقشــه 
دوگلي وگنر ابراز مي داردکه دوگلي بمعناي استفاده از 
دوگل متفاوت دریک نقشه است که دراطراف کاشمر، 
بجستان ومنطقه اي فیمابین خواف وکشور افغانستان 

است.
 18- نقشــه قابي هشــت ضلعي )بااســتقرار قطري 
ومحرمــات گونه( بافت منطقه جلگه خواف )بلوچ علي 
اکبرخاني( حدود 1930 درتوضیح این طرح وگنر اشاره 
به این نکته مهم مي نماید که شبیه اینگونه طرحها در 
بین ترکمنها دیده نشده است وبراي آنها ناشناخته است 
ودراین طرح نقشــمایه هاي هندسي در داخل قابهاي 
هشــت ضلعي، شــش ضلعي ولوزي قرارداده شده اند 
اواذعان مي نماید که نتوانسته منشا این نقشمایه ها راپیدا 
نماید ومي گوید از هر زني که دراین رابطه سوال نموده 
ام گفته است که عادت است واین رسم ماست برمبناي 

نظر وگنر این طرح دراطراف تربت حیدریه، جلگه باخرز 
تایباد، بادغیس افعانستان، کاشمر، قاینات، سیستان بافته 

مي شود.
19-طرح قابي لوزي )بااستقرار قطري قابها ومحرمات 
گونه( بافت منطقه محوالت تربت حیدریه حدود ســال 

1910
20-طرح قابي شش ضلعي بافت جلگه خواف )با استقرار 
قطري قابها ومحرمات گونه( مشــهور به گل مویدري 

حدود سال 1920 میالدي
دتریج وگنر دربخشهاي پایاني مقاله از بافت طرح ستاره 
اي بدون قاب دربین علي زائي خواف، ستاره اي باقاب 
وبوته توسط اصغر زائي خواف، رطیلي بدون قاب توسط 
ایل براهوئي، نقشــه هاي گلي وماهي گونه بدون قاب 
توسط دختر قاضي خواف وافغانستان، گل خواف بوسیله 
بافندگان ایلخاني خواف، طــرح چند ضعلي دندانه دار 

وبوته درداخل قابهاي کوچک توسط قرایي ها در
تربــت حیدریــه، درخت زندگي توســط یعقوب خاني 
درزورآباد، اشکال صلیبي بدون قاب بوسیله مغول زاده 
درســنگان وعلي آبادخواف، نقشه هاي بوته بدون قاب 
ورطیلي باقاب لوزي بوسیله بافندگان ایل مختاري، قابي 
درشت درسرخس، گلداربدون قاب وتصویري بدون قاب 

درقاینات خبرمیدهد.
موري آیلند درکتاب فرشهاي شرقي ضمن توضیح کلي 
درباره اقوام وعشــایر بلوچ بویژه بلوچ خراسان مجموعًا 
8 تصویر رنگي از طرحها ونقوش قالي بلوچ را به چاپ 
رسانده اســت. ازدیدگاه موري آیلند بسیاري از طرحها 
ونقوش قالي بلوچ خراسان وسایر بلوچها منشاء ترکمني 

دارد.
سیسیل ادوارد نویسنده کتاب قالي ایران درسال 1948 
عجز وناتواني خــودرا درطبقه بندي نقوش وطرحهاي 

قالي بلوچ خراسان اینگونه ابراز میدارد:
))به ندرت اتفاق مي افتد که دوکارشناس یک قالیچه را 
به یک ایل نسبت دهند به این جهت از اطالق نام ایالت 
به قالیچه هاي بلوچي که درتصاویرنشان داده شده است 
احتراز جسته ام. چه اینکار نادرست وگمراه کننده است. 
سابقاً زنان هریک از خانواده هاي منتسب به این ایالت 
یک طرح را از بر میدانست وبندرت درقالیبافي از طرح 
دیگري بهره مي گرفت ولي امروزه چنین نیست. ازاینرو 
یک سبک یا طرح دیگر نمي تواند مانند گذشته ملک 
مطلق یک ایل یا یکي از خانواده هاي منتســب به این 

ایالت مي باشد((
سیسیل ادواردز درادامه مجموعاً 24 تصویر سیاه وسفید 
از قالیچه هاي بلوچي وبلوچ عربي را از نواحي مختلفي 
همچون تربت حیدریه، تربت جام، کاشــمر، نیشــابور، 

سرخس وفردوس را آورده است.
جف بوچر نویسنده کتاب دستبافته هاي بلوچ ضمن ارائه 
65 تصویر رنگي از قالیهاي بلوچي )که بخش عمده آن 
مربوط به بلوچ خراسان مي باشد( طرحهاي عمده بلوچ 
را )فصل اول کتاب صفحه 16( درختي حیواندار، خشتي، 
طاووسي وبرخي طرحهاي گلدار تکراري معرفي مي کند 

وتوضیح بیشتري
رادررابطه با ویژگیهاي طرح ونقوش قالي بلوچ نمي دهد.
بوگیولف درکتاب مشــهورخودتحت عنوان فرشــهاي 
آسیاي مرکزي )چاپ اول، روســیه، 1908( تعدادي از 
فرشهاي تیموري رابه تصویر مي کشد ومتوجه اختالف 
اساسي وفاحش فیمابین طرحها ونقوش قالیهاي افغاني 

باقالیهاي بلوچي مي شود.
روبرت پتنیگــر )pittenger.robert( درمقاله اي 
تحت عنوان قالیچه هاي ســجادیه اي زمینه آبي بلوچ 
وتیموري که درشــماره 107 مجله هاي بچاپ رسیده 
اســت ضمن طبقه بنــدي طرحها ونقــوش قالیهاي 
تیموري وبلوچي به سه کال س A&B&C ویژگیهاي 
 مواداولیه، ســاختاري وطرح ونقشه این کالسها رابیان 

مي کند.
 ایشــان الگوي کالس الف را طرح دخترقاضي ودیگر 
طرحها ونقوش واگیره اي بدون استفاده از قاب با 25 نوع 
نقشه حاشیه وخصوصیت کالس ب را استفاده از انواع 
نقشــه هاي درخت زنگي واستفاده از نقشه برگ موئي 
در حواشــي کوچک وبزرگ ذکرمینماید. دیوید بالک 
نیــز دررابطه با طرحها ونقوش قالي بلوچ ضمن رد این 
مطلب که طرحها ونقوش قالي بلوچ متعلق به عشــایر 
دیگر مي باشند به برخي اشتراکاتي که درطرحهاي قالي 
بلوچ باطرحهاي قفقاز وترک وکرد وجوددارد مي پردازد 
)بویژه دررابطه با حواشــي( اواز طرح درخت زندگي نام 
مي برد. آرمن هانگلدین )Hangoldin.H( درکتاب 
قالیهاي ایراني ترجمه اصغرکریمي ضمن آنکه متاسفانه 
دچار اشتباه فاحشي شده وبافت قالیهاي بلوچي رامربوط 
به دوایــل ترکمني تحت عنوان بلوچهاي قدیم وجدید 
میداند دررابطه با طرحها ونقوش قالي بلوچ خراســان 

اینگونه اظهار نظر مي نماید:
))تکرار نقشــهاي هندسي مهم از طرحها شناخته شده 
قالیهاي ایرانــي وترکي یاترکمني وبخــش زیادي از 
تولیدات اختصاص به سجاده هاي مستطیل شکل وساده 
)ودربرخي از موارد استفاده ازطرحهاي شناخته شده( دارد 
واین طرح شــامل نقش درخت زندگي است که زمینه 
رامي پوشــاند طرحهاي کوچک تزئیني متنوعي شامل 

جانور وپرنده نیزمی شود((.
ادامه دارد...
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کتاب قالی ایران نوشته سیسیل ادواردز، این کتاب شامل 
17 فصل می باشد. در فصل اول تاریخ و هنر فرشبافی 
در ایران به اختصار و بر اساس منابع در دسترس گرداوری 
و نوشــته شده اســت.  با توجه به اینکه در زمان تالیف 
و چــاپ کتاب هنوز اطالعات مربوط به فرش پازیریک 
منتشر نشده بوده است، ادواردز سعی بر این داشته تا بر 
اساس شــواهد و روایات کهن و یا کتاب های مقدس، 
سابقه فرش ایرانی را به دوران هخامنشی ارتباط دهد. در 
فصل دوم سیسیل ادوارد، نویسنده کتاب به تشریح دوران 
شکفته گی و عظمت فرش ایران می پردازد که بر اساس 
مدارک مســتند، فرش های دوران صفوی را شامل می 
شود و در این بخش اطالعات مفیدی در مورد قالی شیخ 
صفی )اردبیل(- قالی شکارگاه موزۀ وین- قالی جانوری 
موزۀ هنر و صنعت اتریش- قالی گلدانی موزۀ ویکتوریا 
و آلبرت- قالی چلسی- و قالی ترنج جانور و درخت موزۀ 
هنرهای تزیینی پاریــس... را در اختیار خواننده قرار می 
دهد. در فصل ســوم در مورد حرفه، شیوه و فن قالیبافی 
مطالب مفیدی ذکر شده است که شامل انواع دار- ابزار 
بافت- مواد اولیه- انواع گره- روش های چله کشی می 
شود. فصل چهارم شامل مباحثی در مورد رنگرزی- رنگ 
های آنیلینی، رنگ های کرمی و ترکیبی، مواد رنگزای 
طبیعی می باشد فصل پنجم به طراحی اختصاص دارد و 
طراحی ایرانی را به دو گروه شکسته )با استفاده از خطوط 
راست و مستقیم( و گردان )با استفاده از خطوط منحنی( 
تقســیم نموده و در آن انواع طرح نیز به اختصار توضیح 
داده شــده است.  در این فصل انواع طرح نیز به اختصار 
توضیح داده شــده است. طرح هراتی، طرح کاج یا بوته، 
طرح لچک و ترنج، طرح مینا خانی، طرح شــاه عباسی، 
طــرح بید مجنون ، طرح خرچنگی و  در فصل ششــم 
منطقه قالی بافی تبریز، هریس و زنجان معرفی شــده 
است مطالب ذکر شده توسط ایشان در مورد بازار فرش 
تبریز و چگونگی احیای این صنعت توسط تجار خالق 
تبریزی بسیار جذاب است.  فصل هفتم به معرفی همدان 
و توضیحاتــی در مورد طراحی، بافت و رنگرزی مناطق 

شهری و روستایی آن می پردازد.
فصل هشتم به معرفی نواحی کرد نشین بیجار، سنه و 
عشایر ســاکن در این نواحی می پردازد. فصل نهم به 
معرفی سلطان آباد یا اراک امروزی پرداخته است و قالی 
های نواحی محال، مشک آباد، ساروق و... معرفی شده اند 

و در مورد شیوۀ رنگرزی و طراحی این ناحیه توضیحاتی 
ارائه شــده است.  فصل دهم به منطقة ترکمن پرداخته 
است و ایل یموت و نواحی اسکان آن در ترکمن صحرا 
و گرگان و طایفه های آنها در این قســمت به اختصار 
معرفی شــده اند.  فصل یازدهم، به شهر مشهد، منطقة 
قائنات و ترشیز )کاشــمر امروزی( تعلق دارد. بهترین و 
کاملترین اطالعات را در مورد آســتان قدس رضوی و  
نحوۀ نگهداری فرش های آن را در این قسمت از کتاب 
یافت کنید. اطالعات ادواردز در مورد قالی های هراتی و 
اشتباهی که اغلب محققین فرش در مورد انتساب آنها 
به هرات )در افغانســتان( دارند، بسیار مفید است.  فصل 
دوازدهم کتاب به فرش های بلوچ خراسان می پرداخته 
است. فصل سیزدهم زدهم منطقه کرمان و بافته های 
آن را معرفی نموده است، در این فصل از طراحان فرش 
کرمان یاد شــده است، طراحانی که در فرش کرمان به 
بهترین شکل ممکن حضور داشته اند و زیباترین فرش 
های ایرانی را به یادگار گذاشته اند. قسمت شیوه بافت و 
پود دهی فرش در این ناحیه  با استفاده از سه پود ضخیم، 
نازک و ضخیم؛ یادآورشیوه پود دهی در فرش پازیریک 
است.  فصل چهاردهم متعلق به قالیچه های عشایری 
و روستایی فارس می باشد و به معرفی ایالت و طوایف 

مختلف، نواحی حرکت و کوچ آنها می پردازد.
 فصل پانزدهم به معرفی اصفهان، چهارمحال بختیاری، 
نایین و جوشــقان می پردازد و چگونگی احیا فرشبافی  
این منطقه  توسط تجار اصفهانی را شرح می دهد.فصل 

شانزدهم فرش کاشان و قم  را معرفی می نماید.
 فصل هفدهم پیش بینی آینده فــرش ایران از دیدگاه 

نویسنده می باشد.

کتاب قالی ایران نوشته سیسیل ادواردز

book introduction معرفی
کتاب
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شهین ابراهیمی

هرگاه به فرش فکر مي کنم یــا در مورد آن صحبت 
می کنم بي اراده آن را با موسیقي مقایسه مي کنم.

تار و پود در ســاختار اساسي فرش کامال شبیه خطوط 
حامل در موســیقي اســت که انتها بــر روي آن قرار 

مي گیرد و دستور اصلي را ایجاد مي کند
سطح قابل رویت آن ها با هزاران و گاهي میلیون ها 
رشته پشــمي پوشیده شده اســت که سطح بسیار 
کوچکي از رنگ را که طراحي شــده اســت نشان 
مي دهــد؛ دقیقا مانند تک تکنت هــاي یک ملودي 
که مایه اصلي و آهنگ اصلي را مي ســازد. کیفیت 
موسیقي در ترکیب، معکوس و تکرار و ریتم طرح ها 
و هارمونــي رنگ ها و ترکیب رنگ هــا وجود دارد 
مانند موســیقي. هنر فرش با جمالتي توانا در ارائه 
زیبایي تجربه اي که ایجاد مي کند فراهم شده است؛ 
رســیدن به اثر زیبایي شناسانه با استفاده از فاصله ها 
و رنگو تناســب و طرح به بعضي از فرش ها کیفیتي 
انتزاعي مي دهد که من در موسیقي یافته ام. متن هاي 
موسیقي داراي یک تکرار مداوم هستند که این هم 
ما را در مقایسه بین فرش و موسیقي کمک مي کند 
چرا که تولید فرش هــم داراي چهار مرحله اصلي 
اســت که تکرار مي شــود. فرش هایی که به دست 
زنان ایل نشــین و چادرنشــین بافته مي شود داراي 
مشخصات یک موســیقي محلي است. طرح مانند 
موسیقي محلي، توســط دختران از مادران از زماني 
که شروع به کمک کردن مي کنند، آموخته مي شود. 
جاي نوشته نشده استو. ســینه به سینه منتقل شده 
است بعضي از طرح ها و نقش ها که به نام یک محل 
شناخته شــده اند همگي در کل منطقه داراي یک 
طرح عمومي هســتند با جوامع همسایه اما همگي 
داراي اختالف کوچک هســتند و مشخصات خاص 
خود را حفظ کرده اند. این طرح هاي خاص یک محل 
هرگز ساکن نبوده اند مطالب جدید را جذب کرده اند و 
مطالب دیگر به مرور زمان فراموش شده است البته 
با سرعتي آهسته. بافت فرش کامال مانند ارائه یک 

موسیقي تک نفره ســرگرم کننده است با گنجینه اي 
از آوازهاي عامه پســند و ســنتي. بر خالف آنفرش 

کارگاهي، فرش محلي، شبیه کنسرتي است.
کنسرت داراي یک شــیوه خاص و موزیک است که 
ســازنده تولید کرده؛ هر نت ثبت شده است و نوازنده 
موسیقي را مي سازد با نواختن آنچه نگاشته شده است. 
دقیقا مانند فرش که توســط طراح نگاشته شده است. 
که مطابق با تعلیمات اوســت به کار مي برد نشانه هاي 

روي کاغذ را گره به گره به فرش منتقل می کند.
 تاریخ طراحي فرش موازي با موســیقي بوده است...
طرح هاي دیدني مثل عقاید و ملودي هاي موســیقي 
داراي مرز واقعي نیســتند آن ها در تمام مناطق اصلي 
خود توسعه مي یابند و زنده مي مانند به وسیله ارتباطات 
بسیار که دنبال کردن آن ها بسیار سخت است. راهي 
که ازمیان انســان به انسان و مکان به مکان مي گذرد 

که ممکن است هیچ گاه شناخته نشود.

مقایسه هنر موسیقی با هنر فرش ایران زمین
آهنگ فرش
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POUDRE Atelier Février (FR)

Carpet Design Awards: Finalists 2018
Categories

 Category 01: Best Studio Artist Design
Original small scale production design 
from an artist or designer
Entries from non-exhibitors are also 
welcome!
1- POUDRE Atelier Février (FR) 
2- ANIMAL MASK, EDITION OF 3 PIECES
Christoph Hefti Rugs (CH) 
3- RUG_01 GOLDEN FADE
Salem van der Swaagh (DE)

RUG_01 GOLDEN FADE Salem van der Swaagh 

بخــش اول : بهترین فرشــهای طراحی 
کارگاهی

طرح تولید کوچک در مقیاس کوچک از یک هنرمند 
یا طراح

-1
-2

POUDRE
MASSK,EDITION OF 3 PIECES

MASK

Atelier Fevriet

Chistoph Hefti Rugs

طراح :م

طراح:م

Salem van der swaagh
RUG-1 GOLDEN FADE-3طراح:م

MASSK,EDITION OF 3 PIECES   :مChistoph Hefti Rugs
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The Competition for outstanding design 
in hand-made carpets and rugs
The finalists in the 2018 Carpet Design 
Awards have been selected: 24 designer 
carpets have made it to the final round 
of the international competition for 
outstanding carpet design. A jury 
made up of experts from the design 
professions and the carpet industry has 
selected three exclusive carpets in each 
of eight categories, out of a total of 265 
entries from 16 countries. The winners 
in each category will be announced at 
DOMOTEX on 13 January 2018; the prize 
award ceremony takes place in Hall 9. 
The Carpet Design Awards are highly 
regarded within the international carpet 
industry and form the centerpiece of the 
presentation of modern, hand-made 
carpets and rugs at DOMOTEX.
The keynote theme for DOMOTEX 
2018 is UNIQUE YOUNIVERSE, which 
was chosen in response to the growing 
need to offer the customer personalized 
products and services. The Carpet 

Design Awards have also been refreshed 
this year to reflect this trend, with two 
new categories added: “Best Interior” 
(furnishing project or carpet installation 
that prioritizes personalization) and 
“Best Communication” (successful 
marketing or branding campaign). The 
eight categories in the competition 
reflect various manufacturing methods, 
price levels and design concepts, so 
that they also represent different retail 
concepts and market segments targeted 
by the carpet industry.
“Rugs that move me are difficult to 
describe with words. While I have a 
deep appreciation for individual formal 
elements like material, weave, pattern, 
color, and texture, I am most captivated 
by a rug when those elements come 
together in such a way that something 
greater than the sum of its parts is 
expressed. I often refer to this as ‘the 
soul of a rug’. It’s not a technical thing, 
but much more about how the rug 
communicates on an experiential 

level. The process of jurying the Carpet 
Design Awards was an enjoyable and 
exciting experience as it gave me the 
opportunity to get a handle on the pulse 
of the rug industry today”, said Michael 
Mandapati, jury chairman, carpet expert 
as well as founder and president of Warp 
& Werft, New York. In the course of the 
selection process, entries were assessed 
on design and design concept, materials, 
execution, texture and quality, as well as 
sustainability and brand building. You can 
find an overview as well as illustrations 
of the carpets nominated by the jury.
All 24 carpets going into the final 
round will be on display throughout 
DOMOTEX, at the new “Framing Trends” 
showcase in Hall 9, where innovative 
design and interior furnishing trends will 
be featured with creative flair under the 
tagline UNIQUE YOUNIVERSE. Visitors 
to the trade show are also invited to 
choose their personal favorites. A special 
trophy for the most popular carpet will 
be awarded at the end of DOMOTEX.

Carpet Design Awards 2018
The Carpet Design Awards are highly regarded within the international carpet industry and form the 
centerpiece of the presentation of modern, hand-made carpets and rugs at DOMOTEX. 

Finalists 

جوایز طراحی فرش در صنایع فرش بین المللی بسیار 
مورد توجه قرار گرفته و مرکز اصلی ارائه فرش های 

دستباف مدرن و قالی در DOMOTEX است .

در  برجســته  بــرای طراحی  مســابقه 
فرش های دستباف و قالی

فینالیست ها در مسابقه طراحی فرش 2018 انتخاب 
شده اند : 24 عدد از فرش های طراحان آن را به دوِر 
نهایی رقابت بین-المللی برای طراحی فرش برجسته 
تبدیل کرده است . یک هیات داوری متشکل از افراد 
متخصص از حرفه طراحی و صنعت فرش سه فرش 

منحصربه فرد در هشت گروه را در میان 265 فرش 
موجود از 16کشور انتخاب کرده است. برندگان در 
هر بخش در تاریخ 13 ژانویه 2018 در نمایشــگاه 
دموتکس اعالم خواهند شــد . مراسم اهدای جوایز 
در سالن 9 برگزار خواهد شد . جوایز طراحی فرش 
در صنایع فرش بین المللی بســیار مورد توجه قرار 
گرفته و مرکز اصلی ارائه فرش های دستبافت مدرن 

و قالی در DOMOTEX است .
تــم اصلــی نمایشــگاه دموتکــس 2018 که در 
پاســخ به رشــد نیاز ارائه محصــوالت و خدمات 
 UNIQUE ،شــخصی مشتریان انتخاب شــده

YOUNIVERSE است. جایزه طراحی فرش 
همچنین امسال برای نشان دادن این روند دو بخش 
جدید به این قســمت اضافه کرده است : "بهترین 
طراحی داخلــی" ) پروژه طراحی داخلی با فرش یا 
مفروش نمودن که شخصی سازی را اولویت بندی 
می-کند ( و "بهترین ارتباط" ) کمپین بازاریابی یا 
برندسازی موفق ( . هشت گروه در رقابت , بازتاب 
روش های مختلف تولید ، ســطح قیمت و ایده های 
طراحی است به طوری که آنها همچنین ایده های 
خرده فروشی مختلف و بازار بخش های مورد هدف 

به وسیله صنعت فرش را ارائه می دهد.

جوایز طراحی فرش 2018
فینالیست ها



50 شماره 29  |  زمستان 96 | فرش نامه

GATSBY GOLD Hossein Rezvani Design OHG (DE)

BLOCKS NO. 03, SILVERGREY Rug Star GmbH (DE)

GALMUS ATLAS MOUNTAIN Soufiane Zarib (MA)

Category 03:
Best Modern Design Deluxe

Original contemporary designs showing 
optimum use of materials

1- GATSBY GOLD Hossein Rezvani Design 
OHG (DE) 
2-BLOCKS NO. 03, SILVERGREY Rug Star 
GmbH (DE)
3-GALMUS ATLAS MOUNTAIN Soufiane 
Zarib (MA)

بخش سوم : بهترین طراحی مدرن تجملی

     GATSBY GOLD طراح : حسین رضوانی
BLOCKS NO. 03, SILVERGREY     
) Rug Star GmbH( طراح : فرش ستاره 

 GALMUS ATLAS MOUNTAIN     
Soufiane Zarib : طراح

-1
-2

-3
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PATTERN MIX 10 Galleria Battilossi (IT)

CHAOS Naziri OHG (DE)

SNAKESKIN 1 GABBEHS FLORA & FAUNA, Zollanvari (CH)

Category 02:
 Best Modern Design Superior

Original contemporary designs showing 
optimum use of materials
1- PATTERN MIX 10
Galleria Battilossi (IT)
2- CHAOS 
Naziri OHG (DE) 
3- SNAKESKIN 1
GABBEHS FLORA & FAUNA,
Zollanvari (CH)

بخش دوم : بهترین طراحی مدرن برتر

طرح های معاصر اصلی نشان دادن استفاده بهینه از 
مواد اولیه

 Galleria  : طــراح   PATTERN MIX        
Battilossi

)Naziri OHG( طراح : نظیری CHAOS      
        SNAKESKIN  طراح : ذواالنواری

-1

1

10

-2
-3
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INSPIRED (ARTISAN ORIGINALS LAUNCH) 
Jaipur Rugs Company, (IN) 

MOROCCAN KILLIM Bazar Du Sud (MA)

VAGUE HARMONY Naziri OHG (DE)

FLUIDITY, BANEH KELIM, FLATWEAVES MINIMALIST  Zollanvari (CH)

Category 05: Best Transitional Design

Original rug design demonstrating the 
flatweave technique
1- MOROCCAN KILLIM
Bazar Du Sud (MA)
2- VAGUE HARMONY
Naziri OHG (DE) FLUIDITY,
BANEH KELIM,
3- FLATWEAVES MINIMALIST
Zollanvari (CH)

بخش پنجم : بهترین طراحی تحولی

 Bazar Du : طراحMOROCCAN KILIM     
Sud

نظیــری   : طــراح   VAGUE HARMONY   
 )Naziri OHG(

 FLUIDITY  .  BANEH  KEL IM   
 .FLATWEAVES  MINIMALIST

ذواالنواری  : طراح 

-1

-2

-3
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INSPIRED (ARTISAN ORIGINALS LAUNCH) 
Jaipur Rugs Company, (IN) 

OTTOMAN COLLECTION DESIGN 3378AB Art Resources Ltd. (US)

NEGIN TURQUOISE Hossein Rezvani Design OHG (DE)

NEW CLASSIC REVERSE, TABRIZ, MIDNIGHTBLUE Rug Star GmbH, (DE)

Category 04: Best Traditional Design

A new rug that interprets traditional 
designs for a contemporary audience

1- OTTOMAN COLLECTION DESIGN 
3378AB
Art Resources Ltd. (US)
2- NEGIN TURQUOISE Hossein Rezvani 
Design OHG (DE)
3- NEW CLASSIC REVERSE,TABRIZ, 
MIDNIGHTBLUE Rug Star GmbH, (DE)

بخش چهارم : بهترین طراحی سنتی

یک فرش جدید که طرح های سنتی را برای مخاطبان 
معاصر تفسیر می کند

 OTTOMAN COLLECTION DESIGN    
Art Resources Ltd : 3378 طراحAB

    NEGIN TURQUOISE طــراح : حســین 
رضوانی

 NEW CLASSIC REVERSE ,TABRIZ   
 Rug( طراح : فرش ستاره ,MIDNIGHT BLUE

) Star GmbH

-1

-2

-3
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AMINI PROJECTABC Italia S.U.R.L. (IT)

MAGAZINE ADVERTISING Edelgrund GmbH (DE)

INSPIRED (ARTISAN ORIGINALS LAUNCH) Jaipur Rugs Company, (IN) 

Category 08: NEW: Best Communication

A successful marketing or branding 
campaign demonstrated with high 
quality images

1- AMINI PROJECT ABC Italia S.U.R.L. (IT) 
2- MAGAZINE ADVERTISING Edelgrund 
GmbH (DE) 
3- NSPIRED (ARTISAN ORIGINALS LAUNCH)
Jaipur Rugs Company, (IN)

بخش هشتم : بهترین ارتباطات ) جدید( 

A successful marketing or branding 
campaign demonstrated with high 

quality images

1- AMINI PROJECT ABC Italia S.U.R.L. (IT) 
2- MAGAZINE ADVERTISING Edelgrund 

GmbH (DE) 
3- NSPIRED (ARTISAN ORIGINALS LAUNCH)

Jaipur Rugs Company, (IN)
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CHAND LC COLLECTION Choudhary Exports (IN)

MEDITERRANEAN CAPO BOI, Mariantonia Urru SRL

MOVING LANDSCAPES  Mariantonia Urru SRL (IT)

RESIDENTIAL APARTMENT FROM 1880 Rug Star (DE)

 ALASHT – COLLECTION  Edelgrund GmbH (DE)

SUNFLOWER HOUSE  Mariantonia Urru SRL (IT)

Category 06: Best Collection

Contemporary traditional or transitional 
design collections demonstrating a 
common theme

1- CHAND LC COLLECTION Choud-
hary Exports (IN)
2- ALASHT – COLLECTION Edelgr-
und GmbH (DE)
3- MOVING LANDSCAPES Marianto-
nia Urru SRL (IT)

Category 07: NEW: Best Interior

A high-end customisation project or 
rug installation demonstrated with high 
quality images

1- MEDITERRANEAN CAPO BOI, Marianto-
nia Urru SRL (IT) 
2- SUNFLOWER HOUSE Mariantonia Urru 
SRL (IT) 
3- RESIDENTIAL APARTMENT FROM 
1880 Rug Star (DE)

بخش ششم : بهترین مجموعه

 : طــراح   GHAND LC COLLECTION   
 Choudhary Exports

 : طــراح   ALASHT – COLLECTION   
Edelgrund GmbH

 : طــراح   MOVING LANDSCAPES   
Mariantonia Urru SRL

-1

-2

-3

بخش هفتم : بهترین طراحی داخلی ) جدید (

     MEDITERRANEAN CAPOBOI طــراح : 
Mariantonia Urru SRL

 : طــراح   SUNFLOWER HOUSE  
Mariantonia Urru SRL

RESIDENTIAL                                   
 Rug Star)  : ســتاره  فــرش   APARTMENT

( GmbH

-1

-2

-3FROM 1880
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this field following the legacy of my 
ancestors. One of my unrepeatable 
investments in life is the background 
and past of my family and living in tribe 
whose first art is handcrafts.The Qashqai 
woven brand is known in the world.
He said: Since I graduated in painting 
from the Faculty of Fine Arts in Isfahan, 
I took the art of painting in the field of 
carpet, felt, kilimand Jajim. My main 
activity is creative attitudes and future 
studies with emphasis on the past.
Fathali Qashqai about Iranian handcrafts 
said: Iranian handicrafts in terms of 
technique, production and quality are 
in a good position which should be 
considered as a point for offering to the 
world market.It is necessary to produce 
a product based on need-assessment, 
according request and appropriate 
presentation at the appropriate time, 
place and quality.
He about the reproduction of silk kilimin 
the Safavid style, which was unveiled 
at the same time as the international 
exhibition of handmade carpets of 
Tehran in the carpet group booth of 
Kashan University, said:Kilim is the most 
popular handcrafts in the world. Rug 
reminds the nomadic societies,and what 
comes to our mind is woolen handmade 
with a simple and geometric designs.
Kilim is one of the old woven products 
that has been used as clothing and 
bedspreads and in some cases also as 
the ground cloth during the history of 
Iran and the world.
He continued: In safavid period kilim was 
considered such as all kinds of arts by the 
Safavid kings and according to the special 
features in that time and entering kilim in 
the royal workshops,it had animpressive 
transformation.This transformation was 
in materials, techniques, designs and 
applications.
In the Safavid period, centers such as 
Tabriz, Isfahan, Kashan, Yazd were the 
most important textile centers in Iran 
which provided a massive boom in 
Iranian textile and carpet weaving.
Historically, the Safavid carpets are one 
of the best applied products in the royal 

workshops and products like these were 
not found outside the palaces and the 
reason was to use of special materials 
such as gold, silver and silk which were 
only available in the palaces and the 
royal workshops.
Unfortunately, there are currently less 
than twenty boards of these specimens 
in the world.
Qashqai about the aim of reproducing 
this product said: 
As an active researcher and artist in 
this field, I was interested in restoring 
the method of weaving the kilim and 
producing samples of it one day which 
happened.About 5 years ago, a student 
from Ardakan University proposed me 
to do his project about Safavid carpets 
with my guidance.According to the 
earlier studies I have done, I accepted 
on condition that this plan was not left 
in the project level and this become one 
of the finest artworks in that time.It took 
about two years to study the project and 
after studied and recognized enough 
and passed the courses on texture, 
eventually we produced a sample of 
those kilims.
He mentioned: The kilim is in the 
Washington Textile Museum in the 
United States and attributed to Kashan. 
After preparing the Preliminaries for 
training specialist and designing, dyeing 
and other things, the production began 
in 2013 and continued until the end of 
2017, and its texture was completed.
The designs of this kilim are Lechak and 
bergamot with the picture of Simorgh 
and Dragon with inscription frames 
without writing and animal decoration 
and said: Kilim is made of silk with seven 
colors with Width of 150 cm and length 
of 250 cm. This kilim is the second woven 
kilim in the world after the original 
sample which is kept in the Washington 
Textile Museum.
At the end, he added: reviving this 
artwork will give us new beliefs that 
many of the forgotten arts can be 
restored to the production cycle but we 
have to translate them for today’s needs 
until their presence has a justification for the people’s lives today. ///
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Fathali Qashqai was born in 1970 in 
Gashgai’s nomads (Dolat Qarin in 
Semirom in Isfahan). He has lots of 
experiences in teaching handmade 
carpets in various universities more than 
25 years, Including Isfahan Art University, 
Kashan Art University and Najafabad 
Azad University.He has a variety skills in 
weaving Iranian commercial and artistic 
lofty carpets (double-faced weaving, 
volume weaving, peeling, Embossed 
flower weaving, panel and picture 
weaving), kinds of nomadic handcrafts 
such as: (slotted, single hook and 
double hook, pendant pick, non-level 
and…), needle carpet(rand, verni, shirky 
and…)Plus, Jajim, Swaddle, Cardboard, 
Oui Weaving and... , carpet and rug 
designing, carpet and rug restoration and 
dyeing.Fathali Qashqai in conversation 

with Farshname reporter said: I started 
my artistic career since 1988, and I have 
continued until now. These days after 
years of studying at various universities, 
I am a faculty member of the Carpet 
Handicraft Group of Kashan University, 
and in various fields I have received 
Badges and certificates.In addition,I 
have done a lot of activities in the field 
of teaching in universities, student 
guidance and counseling on handicrafts, 
workshops, refereeing in competitions 
and art courses, carpet and carpet design 
studies, and writing books and articles, 
and I have received many artwork, 
including the following documents:
Referee:
-  Judgment expert from UNESCO
- A handmade handicrafts badge in 
textiles from UNESCO 2009 

- Three National Symbols of Handicrafts 
in Textile in 2015
I also follow a series of activities in the 
field of handmade carpet, which are 
mostly in the field of research and 
production and design of new and 
applied products for today›s life.My 
research is divided into two parts: First 
part is a fundamental research that is 
in historical contexts, and another part 
is about futures studies on carpets and 
events that may occur in this area.
He added: «I have also discussed new 
and innovative issues in professional 
fields about felt. And four years ago, with 
the emphasis on the application that 
today can define for the felt, I designed 
and produced «silk felt».
I was born in Qashqai’s tribe and 
immigrated with my people and entered 

Revival of rug in the Safavid 
period according to need

Today,Fathali Qashqai in conversation with Farshname reporter said:
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evidence and he gave useful information 
about Sheikh Safi carpet , Hunting ground 
carpet in Vienna Museum , Animal carpet 
in Austrian Arts Museum , Goldani carpet 
in Victoria and Albert Museum , Chelsea 
carpet and Medallion carpet in Paris dec-
orative arts Museum
- In third chapter , about profession , tech-
nique and method of weaving carpet was 
mentioned which had different scaffold , 
weaving instrument , materials , different 
pile and warp beam method.
- In fourth chapter , it included some 
topics about dyeing , dodger blue color , 
bisque and combinatorial color and natu-

ral dyestuff.
- The fifth chapter is devoted to design 
and Persian design was divided to bro-
ken motifs ( by using Straight lines ) and 
circular motifs ( by using curved lines ) and 
different designs was explained briefly.
Harati ,Pine or plant , medallion , Mina 
, khani , shah abbasi , Weeping willow , 
Crabs
- In the sixth chapter , the region of Tabriz 
, Haris and Zanjan weaving carpet was in-
troduced. Entries listed by him about the 
Tabriz carpet bazaar and How to revive 
this industry by creative businessmans of 
Tabriz are so absorbing.

- In the seventh chapter he introduced 
Hamadan and explained about designing 
, weaving and dyeing of rural and urban 
regions.
- In eighth chapter he talked about Kurd-
ish area , residents and nomads of  Bijar.
- In ninth chapter , he wrote about 
SoltanAbad ( now we call it Arak ) and the 
carpet of Mahal , MoskAbad, Sarough , 
… areas and the technique of dyeing and 
designing in this area.
- In tenth chapter Turkmen region ,Yam-
out tribe and their accommodation area 
in Turkmen Sahra and Gorgan was intro-
duced. 
- Eleventh chapter is about Mashhad 
,Qaen region an torshiz ( Kashmar ). You 
could find the best and the most com-
plete information about Astan Quds 
Razavi and how to keep its carpets in this 
part of book.
The information was given by Edwards 
about Harat carpets and The mistake of 
the most carpet researchers which as-
signed these carpets to Harat (in Afghani-
stan ) is so useful .
- In twelfth chapter ,Balouch carpets in 
Khorasan was introduced.
- Thirteenth chapter is about Kerman re-
gion and its carpets. In this chapter it is 
mentioned from Kerman carpet design-
ers who were in carpet industry of Ker-
man in the best way and woven the most 
beautiful Persian carpets.
In the part of wrap an weft of carpets in 
this area , we remember the way of using 
wrap an weft in Pazyryk carpets.
- Fourteenth chapter belongs to rural 
an the nomad carpets and described 
about different tribe , areas of their  
movement  
- In fifteenth chapter he explained about 
Isfahan ,Chaharmahal and Bakhtiari 
Province , Nain and Jowshaqan and how 
the Isfahan businessmans revived the 
weaving carpet of this region.
- Sixteenth chapter is about Kashan and 
Qom carpet.
- Edwards said about his forecast of Per-
sian carpet in seventeenth chapter.
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- In the first chapter , the history and art 
of  weaving carpet has been written and 
compiled briefly according to available 
references
Considering during compiling and print-

ing the book , information about Pazyryk 
carpetwas not publishedyet , Edwards 
tried to connect the Persian carpet his-
tory to Achaemenid Empire according to 
Ancient evidence and traditions or holy 

books.
- In the second chapter , Cecil Edwards 
explained about Greatness and glory of 
Persian carpet which included Safavid 
dynasty carpets based on documentary 

The Persian Carpet by A 
Cecil Edwards
This book has 17 chapters
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