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بهروز فرمانی
سردبیر

بیســت و هشتمین شماره نشــریه فرش نامه را بار دیگر همزمان با بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران تقدیم 
حضورتان می کنیم و این فرصت را مغتنم می شماریم که درباره مشکالت و حاشیه هایی که سال گذشته این نمایشگاه به 

همراه داشت و همچنان نیز با خود به یدک می کشد بنویسیم و نظرات کارشناسان را در این زمینه منتشر کنیم. 
همچنین همزمانی انتشار این نشریه را با انتخاب جناب آقای شریعتمداری به عنوان وزیر  محترم صنعت ، معدن و تجارت به 
فال نیک می گیریم و امیدواریم که ایشان با پیشینه و تجربه گرانبهای خویش در دولتهای قبلی اقدام به یک بازنگری کلی 

در رابطه با هنر- صنعت فرش دستباف ایران داشته باشند. 
 یکی از مهمترین مسایلی که وزیر محترم باید به آن توجه کنند بازنگری در مورد مرکز ملی فرش ایران است که عمال به 
یک مرکز ناکارآمد و هزینه بر تبدیل شــده اســت که در حال حاضر هیچ اثر مثبتی روی صنعت و هنر فرش دستباف ایران 
نداشته و همچنان هر ساله شاهد کاهش نا رضایتی تولید و صادرات فرش دستباف و به طور کلی رو به افول رفتن این هنر 

و صنعت ملی هستیم. 
با وجود آنکه مرکز ملی فرش دارای بخش های مختلف کارشناســی و تحقیقات اســت اما عمال هیچ اقدام موثری از سوی 
این مراکز در این زمینه صورت نگرفته و هرگاه با مدیران محترم این مجموعه گفت و گو می شود تنها در حال گله کردن از 

کمبود بودجه و امکانات از سوی دولت بوده اند. 
 شاید اگر این مرکز و بخشهای کارشناسی آن به بخش خصوصی و اتحادیه های مرتبط با فرش سپرده می شد امروز شاهد 
اثربخشی بیشتری در این زمینه بودیم.  از جمله ناکارآمدی های این مرکز همین بس که با وجود آنکه تنها چند روز به آغاز 
بزرگترین رویداد فرش دستباف یعنی نمایشگاه بین المللی هستیم هیچ تبلیغی از این مرکز برای دعوت به  نمایشگاه در هیچ 
کدام از رســانه های تصویری ، صوتی ، محیطی ، چاپی و حتی اینترنت و شــبکه های اجتماعی چه در داخل و چه در خارج 
انجام نشده است. ارسال صرف ایمیل به تجار خارجی به تنهایی به هیچ عنوان کارساز نیست و برای تبلیغات برون مرزی 

باید کارهایی اساسی و موثر تر انجام شود که نیاز به بودجه کافی و کارشناسی و مدیریت قوی در این زمینه دارد. 
در حال حاضر اکثر کشورهای رقیب برای دعوت به نمایشگاه های خود عالوه بر تبلیغات گسترده برون مرزی اقدام به دعوت 
تجار معتبر خارجی با پرداخت کامل هزینه بلیط و هتل میکنند و از آنها در کشور خود به نحو احسن پذیرایی می کنند. هرچند 
سال گذشته در نمایشگاه فرش تهران نیز بنا بود که این اقدام برای تجار خارجی فرش صورت گیرد که درعمل این امر انجام 
نشــد و تنها به برخی از تجار هزینه سفر را به صورت نقدی )!( در نمایشگاه پرداخت کردند که باعث قهر عده ای از آنان از 

نمایشگاه و  بی اعتبار شدن و آبروریزی برای هنر صنعت فرش ایران شد.  
از طرفــی اکثر تولید کنندگان و صادرکنندگان فرش در همه جای دنیــا از طرف دولت خود به صورت اعتباری و فرهنگی 
حمایت می شوند اما در کشور ما همچنان تولید کنندگان و صادرکنندگان از این حمایت بی بهره هستند. این در حالی است 
که فرش دستباف با حدود دو میلیون نفر فعال در کشور تنها با یک حمایت کوچک از دولت می توانند جمعیت بزرگی را از 
بیکاری نجات داده و مانع از مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ شوند. چرا که برای دولت نگهداری از شغلهای موجود 

هزینه ای بسیار پایین تر از ایجاد شغل جدید دارد. 
 متاسفانه با وجود این همه اخبار بدی که از صنعت فرش دستباف به گوش می رسد یک متولی واحد و قوی برای این صنعت 

وجود ندارد و چشم اندازی در این باره برای فعاالن صنعت فرش ایجاد نمی شود. 
شایسته است که از هم اکنون برای نمایشگاه دموتکس هانوفر آلمان که یکی از بزرگترین و معتبرترین نمایشگاه های فرش و 
کف پوش در دنیا است یک برنامه ریزی دقیق انجام شود و برای ایجاد یک پاویون قوی در حد و اندازه فرش دستباف ایران  
در این نمایشگاه اقدام شود و دولت همه حمایت های الزم را در این زمینه از تجار و صادرکنندگان فرش دستباف انجام دهد. 
برای چندمین بار باید تاکید کنیم که در نمایشگاه دموتکس سال های گذشته دولت کشور ترکیه   پاویونی به وسعت 1000 
متر در این نمایشــگاه اجاره کرد و   500 متر آن را به تجار خود به صورت رایگان یا یارانه های بســیار باال اختصاص داد و 
نصف دیگر را به صورت یک کافی شاپ رایگان درآورده بود که باعث جذب اکثر تجار و خریداران فرش در این پاویون شده 
بود و همین سبب شد که نام ترکیه به عنوان یکی از صادرکنندگان مطرح فرش دستباف در این نمایشگاه بدرخشد. ای کاش 

دست اندرکاران فرش دستباف ایران نیز دست به اقدام مشابهی در نمایشگاه امسال دموتکس در خور نام ایران می کردند.
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رئیس اتحادیه فروشــندگان فرش دستباف در گفتگو 
با خبرنگار فرشــنامه گفت: فرش دســتباف نیازمند 
تغییر دیدگاه است، در مسائل و موارد مربوط به فرش 
دســتباف لزوم همفکری و مشورت با ذینفعان فرش 

باید در نظر گرفته شود.
اکنون در آستانه برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه 
بین المللی فرش دستباف تهران هستیم، نمایشگاهی 
که در ابتدا به عنوان نمایشــگاه صادراتی برگزار شــد 
ولــی امروزه تبدیل به یک نمایشــگاه فروش داخلی 
گردیده اســت. الزم به ذکر است که اتحادیه بارها از 
مرکز ملی فرش که مسئول برگزاری نمایشگاه فرش 
توسط شــرکت ایدرو می باشد، درخواست نموده است 
تا غرفه ای در اختیار اتحادیه قرار دهد تا کارشناســان 
و اعضای هیت مدیره ء اتحادیه، در آن حضور یابند و 
بر وضعیت کمی و کیفی شرکت کنندگان در نمایشگاه 

نظارت داشته باشد ولی متأسفانه تاکنون میسر نگشته 
است. عده ای از شرکت کنندگان به علت کسادی بازار، 
فرش هایی را که در طول سال موفق به فروش آن ها 
نشــده اند و برخی معیوب و نامرغوب نیز می باشد، در 
نمایشــگاه ارائه می کنند و می فروشــند و این باعث 
می شــود که بعد از اتمام نمایشــگاه، تمام اختالفات 
فروش که در نمایشــگاه انجام می شود، برای حل و 
فسق، به سمت اتحادیه فروشــندگان سرازیر شوند. 
اختالفاتی ازجمله خریدوفــروش فرش های معیوب، 

قیمت باال، اصیل و ایرانی نبودن فرش و...
از متولی فرش کشــور در مورد برگزاری نمایشــگاه 
خواســتیم ، فروشــندگان فرش که متقاضی شرکت 
در نمایشگاه هستند از فیلتر اتحادیه عبور کنند، یعنی 
اتحادیه به شرکت کنندگان مجوز شرکت در نمایشگاه 
اعطا کند، زیرا ما در جریان هستیم کدام فرش فروش 
مال معیوب یا گران می فروشد. فروشندگان این چنینی 
در صورت نظارت اتحادیه، مجوز حضور در نمایشگاه 
دریافت نخواهند کرد، ولی متأســفانه اغلب از وزارت 
صنعت و معدن و مرکز ملی فرش و از شهرســتان ها 

مجوز حضور دریافت می کنند.
این نمایشــگاه چون تحت عنوان نمایشگاه صادراتی 
اســت، در صورت رعایت حداقل ها،  نباید فرش های 

نشسته و سرویس نشــده در آن حضور یابند، تفاوت 
قیمت فرش خدمات رســانی شــده با غیر آن باعث 
ســردرگمی خریدار و در نهایت انصراف وی از خرید 

می گردد.
وی متذکر شــد: برگزاری نمایشگاه با شیوه ی کنونی 

تأثیر بر رونق بازار فرش نخواهد داشت.
یکی از نکات مهم که دغدغه اتحادیه فروشــندگان 
فرش دستباف است، برگزاری نمایشگاه های بی رویه 
در سطح شهر اســت، در برج میالد، مصال، کاخ های 
نیاوران و سعدآباد. ما برای این نمایشگاه ها مجوز صادر 
نمی کنیم چون این گونه نمایشــگاه ها مسبب رکود و 
کسادی بازار می گردد و باعث لطمه زدن به همکارانی 
که در طول سال مالیات و بیمه و ... می پردازند می شود.
وی در ادامــه گفت: علل اصلی رکود بازار فرش تورم 
داخلی و گران تمام شــدن قیمت اولیه در تولید فرش 
و عدم یکسان سازی نرخ ارز است، دولت اگر بخواهد 
بازار فرش را از رکود نجات دهد باید صادرات فرش را 
تسهیل کند و حذف مالیات فروشندگان فرش جزیی 

از این تسهیالت و سوبسیدها باشد.
وی در انتها با امید به مرتفع شــدن مشکالت جامعه  
فرش دســتباف ایرانی و اعتالی جایگاه آن به گفتگو 

خاتمه داد.

نمایشگاه، نیازمند مشورت و مشارکت ذینفعان فرش دستباف

 سید مجتبی عراقچی
رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف
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علی وقف چی نماینده مردم زنجان و رئیس فراکسیون 
فرش دستباف در گفتگو با خبرنگار فرشنامه، ضمن 
تشکر از رسانه های فعال در زمینه ی فرش دستباف 
و صنایع دســتی که با توجه به کمبودها و کاستی، 
برای رساندن صدای مظلومیت فرش و صنایع دستی 

به گوش مسئولین، تالش می کنند، گفت:
بــزرگان و متولیان فرش باید در اعتبار دهی به این 
حوزه پیش قدم باشــند حرکت و نگاه مثبت ایشان 

می تواند تحول عظیمی در این حوزه ایجاد کند.
رئیس فراکســیون فرش گفت: در ســال گذشــته 
نیز از ریاســت محترم جمهور درخواست کردیم در 
افتتاحیه نمایشگاه فرش شرکت نمایند، امسال انتظار 
داریم ریاست محترم جمهور و رئیس قوه قضاییه و 

وزرای مربوطه ازجمله وزیر محترم صنعت و معدن 
و تجــارت و رئیس مرکز ملی فرش ایران و اعضای 
فراکســیون فرش در افتتاحیه نمایشگاه بین المللی 
فرش تهران حضورداشته باشند، چراکه ما معتقدیم 

متولیان اجرایی فرش باید به این امر بها دهند.
در درجه دوم، مدیریــت داخلی و خارجی در ارتباط 
بافرش و صنایع دســتی نیاز به تعریف دارد، اکنون 
در بحث مصرف و عرضه ی محصول دچار مشکل 
هســتیم و بارزتریــن آن عدم فرهنگ اســتفاده از 
فرش دســتباف در داخل کشور است، یک جمعیت 
80 میلیونی، ســرمایه ای بی نظیر در بحث خرید و 
فروش فرش دســتباف ایرانی اســت ولی متاسفانه 
امروزه توان اقتصادی خرید فرش و اســتفاده از آن 
در جامعه نیست، به منظور تقویت این بخش نیازمند 
به مدیریت اساســی و کاربردی می باشــیم، دولت 
محترم می تواند با ارائــه الیحه ای مبنی بر حمایت 
مصرف داخلی و اعطا تســهیالت ویژه به خریداران 

صنایع دستی، کمکی برای مصرف داخلی باشد.
در بحث نمایشــگاه ما انتظار داریم نمایشــگاه به 
استانداردهای روز دنیا نزدیک تر باشد و سلیقه و نیاز 

بــازار مخاطب داخلی و خارجی در آن در نظر گرفته 
شود. باید تولیداتی که عرضه می شود حرف جدیدی 
برای ارائه داشته باشــند،در صورت عدم خالقیت و 
نوآوری و تکرار نمایشگاه  به سبک وسیاق سال های 

پیشین، استقبال خوبی نخواهد داشت.
وی در مــورد صادرات فرش دســتباف و رکورد آن 
گفت: فرش بااینکه دومین زبان گویای کشور است 
ولــی حمایت های عملیاتی در این حوزه از ســوی 
دولتمردان درگذشــته و حال انجام نگرفته است. ما 
انتظــار داریم مالیات بر ارزش افــزوده در این حوزه 
حذف گردد و مشوق های صادراتی نیز در نظر گرفته 

شود.
دولت باید تمام سعی خود را انجام دهد و با اعطای 

تسهیالت ارزان قیمت باعث تولید ارزان قیمت شود.
تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما باید در نمایشگاه 
خارجی بر اســاس معیارها و استاندارهای موردنیاز 
باقدرت بیشــتری شــرکت کنند تــا بتوانند هم 
بازارهای گذشته را به دست آورند و بازارهای جدید 
را نیز کســب کنند و این مهم بدون حمایت دولت 

ممکن نیست.

متولیان اجرایی باید به فرش بها دهند

 علی وقف چی 
رئیس فراکسیون فرش و صنایع دستی
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شهرام کوسه غراوی، نماینده استان گلستان در گفتگویی 
با خبرنگار فرشــنامه در مورد نمایشگاه فرش دستباف 
گفت: قطعاً تمام نمایشــگاه هایی که در سراسر کشور 
برگزار می شوند علی الخصوص نمایشگاهی که در مرکز 
برگزار می شود و در آن همه دست اندرکاران فرش حضور 
دارند مفید فایده خواهد بود. از آنجا که در این نمایشگاه، 
تمامی تنوع بافت ایران، از نوع و مکان بافت تا  طرح و 
نقشه در یک نقطه جمع می شوند، می تواند بازار خوبی 
به وجود آورد، ضمن اینکه به دلیل تبادل نقطه نظرات 
و تجربیات بین شرکت کنندگان نیز می تواند مفید واقع 

شود.
ایشــان در جواب ســوال خبر نگار ما مبنی بر اینکه آیا 
آمــار و ارقام دقیقی از فعالیت های دوره های گذشــته 
نمایشگاه بین المللی فرش تهران موجود می باشد؟ گفت: 
متاسفانه آمار دقیقی در دست نیست. به نظر می رسد این 
نمایشگاه نتوانسته خودش را آن طور که در شان صنعت 
فرش کشور ماســت عرضه کند. چراکه فرش ایران از 
شناخته ترین فرش های دنیاســت، قم، کاشان، تبریز و 
همه ی این ها نشــان از آن دارد که ما در هنر-صنعت 
فرش توانا هستیم و در دنیا عرضه ی فرش های نفیسی  
را به عهده داریم، ولی آن انتظاری که ما از نمایشــگاه 
داریم و داشته ایم هنوز برآورده نشده، چرا که ما درآمدی 
را که از صنعت فرش می توانیم داشــته باشیم هنوز به 

تحقق نپیوسته است.
وی در مــورد رکود بازار و صادرات فرش دســتباف و 
خروج صادرکنندگان از صنف فرش گفت: ما در جلسات 
مختلفی که با دست اندرکاران فرش داشتیم سعی نمودیم 
که در ابتدا به وضع قوانینی بپردازیم که به تسهیل تولید 
و صــادرات بی انجامد مانند بیمــه قالیبافان و فعاالن 
صنایع دســتی. تســهیل روند صادرات و تولید، نیازمند 
همراهی تمامی مسئولین مربوطه می باشد تا در حوزه ی 
فرش رقبــت تولید افزایش یابد و صادرات اینترنتی نیز 

تسهیل یابد.
 عرضه مستقیم تولیدکنندگان به خارج از کشور، شرکت 
در نمایشگاه های خارجی نیز می تواند مؤثر باشد و باعث 

قوام در صنعت فــرش گردد. مجلس و فراکســیون،  
پیگیر مشــکالت و کمک حال این صنعت خواهد بود 
اما مســئولین در وزارات مربوطه مثل ســازمان میراث 
فرهنگی  و صنایع دســتی و گردشگری و غیره نیز باید 
همراهی و همکاری الزم را داشته باشند تا تولید در ایران 
رونق بگیرد، کمک ها و مساعدت ها باید همه جانبه باشد، 
تا  دوباره بازار رونق یابد و صادرکنندگان و تولیدکنندگان 

انگیزه الزم را دریافت کنند.
حتی اگر الزم باشد تسهیالت کم بهره یا بی بهره در تمام 
نقاط ایران به این عزیزان پرداخت شود، باید حمایت های 
الزم باشــد تا از جانب این حمایت ها، اقشــار فعال در 
صنعت فرش از جمله بافنده و غیره حقوق کافی و مکفی 

دریافت کند.
باید با کشــورهای خارجی که خواهــان فرش ما نیز 
هستند، ارتباطی مسالمت آمیز داشته باشیم و تمهیدات 
الزم در زمینه گمرک و نقل و انتقاالت مالی اندیشیده 
شــودتا صادرات فرش با موفقیــت ادامه یابد. صادرات 
فرش اگر از بیــن برود ما در حوزه صــادرات قطعاً به 
مشــکل برمی خوریم. نایب رییس فراکسیون در مورد 
دســتاوردهای فراکسیون فرش دستباف تاکنون گفت: 
ما در حوزه ی فرش دستباف جلسات متعددی گذاشتیم 
و نظر های همه اهالی فرش و صنایع دستی را گرفتیم. 
جلساتی که در داخل کمیسیون و جلساتی هم در دفتر 
آقای وقفچی برگزارشد. همه  این ها نشان از این دارد که 
فراکسیون سعی بر اعتالی جایگاه فرش و صنایع دستی 
دارد، قطعاً میدانید فراکسیون فرش با حدود 200 عضو، 

بزرگ ترین فراکســیون موجود در مجلس است و این 
نشان از آن دارد که همه نماینده ها دغدغه فرش دستباف 
ایرانی و تولید آن را دارد تا صادرات به نقطه درآمدزایی 

برای کشور برسد.
ایشــان در مورد انتظارات فراکســیون فرش و صنایع 
دستی، از دولت و کابینه جدید گفت: درخواست حمایت 
از تولیــدات داخلی مثل فرش دســتباف را داریم  ،ما 
اگرخودمان قدر داشــته هایمان را بدانیم قطعاً دنیا نیز 
خواهد دانست و از وزرای مربوط درخواست حمایت و 
تسهیل امور مربوط به فرش و صنایع دستی را داریم تا 
به روند صادرات صعودی برســیم. از نمایندگان عضو 
فراکســیون فرش و صنایع دســتی درخواست داریم 
که همکاری و فعالیت گســترده تری داشــته باشند. 
نمایشگاه در استان ها بیشــتر و پر بازدیدتر باشد، باید 
با کشــورهای واردکننده فرش ارتباطمان پویاتر بشود 
و  صادرکنندگان ما در نمایشگاه های جهانی با حمایت 
دولت بتوانند حضور پررنگ تری داشته باشند. وی در 
مورد همکاری بخش خصوصی و بخش دولتی متذکر 
شد: به نظرم موضوعی که می تواند کشور را به موفقیت 
برســاند حضور و اســتفاده از بخش خصوصی است. 
بخش خصوصی چون هزینه را خودش انجام می دهد و 
درآمد را نیز خودشان کسب می کنند انگیزه شان بیشتر 
است وقتی انگیزه باالتر باشدو به نسبت هزینه درآمد 
بیشتری داشته باشند باعث رشد و ارتباطات بیشتری 
می شوند. همکاری بخش دولتی و خصوصی شکوفایی 

فرش را در پی دارد.

همکاری بخش دولتی و خصوصی شکوفایی فرش را در پی دارد
شهرامکوسهغراویعضوکمیسیونعمرانمجلسونایبرئیسفراکسیونفرشوصنایعدستی

شهرام کوسه غراوی
نائب رئیس فراکسیون فرش و صنایع دستی
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مردی با نقشی ماندگار در فرش ایران

دکتر ســیروس پرهام)متولد1۳0۷ در شیراز(، مترجم، 
ویراســتار، منتقد ادبی، هنر شناس و فرش شناس و 
از بنیان گذاران سازمان اسناد ملی ایران است. مدرک 
لیســانس خود را در ســال1۳۳0 در دانشگاه تهران 
و دکترا را در1۳۳۳ از دانشــگاه برکلی در رشته علوم 

سیاسی گرفت
پرهام از نخستین ویراستاران در ایران و اولین ویراستار 
موسسه انتشارات فرانکلین )علمی و فرهنگی امروز( 
است. همچنین مجموعه پانزده جلدی»سیری در هنر 
ایران« نوشــته آرتور اپهام پوپ و همسرش فیلیس 
آکرمن را موسســه علمی فرهنگی به سر ویراستاری 

او، تهیه کرده است..
وی از بنیانگذاران سازمان اسناد ملی ایران و از 1۳۴۹ 

تا1۳5۹ رییس این سازمان بود.
کتاب شناسی

مهم ترین تالیفات ایشــان در زمینه فرش به قرار زیر 
است:

1_دستبافت های عشایری و روستایی فارس )کتاب 
دوجلدی(

2_شاهکارهای فرش بافی فارس )کتاب(
۳_ اوج و حضیض گبه )مقاله(

۴_ تاریخ کهن فرش بافی فارس

جلوه های اســاطیری و نمادهای نخســتین در قالی 
ایران)مقاله(

5_ قالی ایران در دایره المعارف »ایرانیکا«)مقاله(
6_ گذشته و آینده)مقاله(

دکتر ســیروس پرهام در گفتگو  با خبرنگار فرشنامه 
گفــت: پژوهش های مــن در فــرش ایرانی، خاصه 
فرش های ایلیاتــی و فرش بافی فارس، می باشــد، 
به این علــت متمرکز فرش فارس گشــتم که تنوع 
جمعیت ایلی در استان فارس نه تنها در ایران بلکه در 
دنیا کم نظیر اســت. ازجمله ایل قشقایی )ترک زبان(، 
ایــالت لر )فــارس زبان(، ایالت شــیبانی و جباری 
)عرب زبان( که فقط ایل جباری فرش بافی دارند. ایل 
باصری )فارس زبان(، ایالت بهارلو و اینالو )ترک زبان(. 
الزم به ذکر اســت فرش بافی ایالت لر در این استان 
حدود 2000 سال و فرش بافی ایل قشقایی حدود 600 

سال و اینالو و بهارلو حدود ۷00 سال قدمت دارند.
من پژوهش خود را در مورد ایالت و روستاهای فارس 
شروع کردم، اولین کتاب قالی از بنده در سال 1۳52 به 

اسم»قالی بولوردی« منتشر شد.
بولــوردی طایفه ای از ایل اینانلــو- ترک زبان- بود، 
علت انتخاب قالی بولوردی تنوع بی نظیر رنگ آمیزی 
در این قالی ها بود، معمواًل فرش هایی که در روستاها 

و ایالت فارس می بافند زمینه هایی سرمه ای و قرمز 
دارند و به ندرت رنگ سبز و آبی فیروزه ای هم به چشم 
می خــورد، اما بولوردی هــا از رنگ متفاوت و متنوع 
همچون صورتی و طالیی و بنفش و قهوه ای و اکثر 
رنگها هم استفاده می کردند. من به تدریج پژوهش خود 
را به فرش بافی کل ایران در طول دوره های تاریخ بسط 
دادم که شــواهد حاکی از آن است که فرش بافی در 
ایران حدود ۳000 سال قبل از تاریخ یعنی عصر مفرغ 
رواج داشته است. شواهدی نه فقط در کرمان، بلکه در 
تپه یحیی و اطراف دریاچه خزر نیز کشف شده است. 
اولین بار »خیوپین« باستان شــناس روس در آسیای 
مرکزی تا ترکمن صحرا و منطقه جنوب البرز در سال 
1۹۷0 در کاوش های خود ابزار قالیبافی و گلیم بافی را 
به کمر زنان آویزان بوده و با آن ها دفن شده بوده را پیدا 
کرد. سفالینه هایی در منطقه مرودشت و مناطق دیگر 
نیز پیدا شــد که منقش به نقش فرش بود "پیرآمیه" 
باستان شناس معروف فرانسوی، اولین نفری بود که 
به ارتباط بین سفالگری و فرش بافی اشاره کرد. همه 
این ها حاکی از آن اســت که فرش بافی ایران حداقل 
۴000 سال قدمت دارد. گلیم حتی تاریخش در ایران 

و دنیا چند صدسال قبل از اختراع قالیبافی بوده است.
خانم»باربر« باستان شناس روس معتقد است از حدود 
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2000 ســال پیش زنان حوالی دریا خزر » کاسپین« 
فرش بافی و قالیبافی داشته اند.

پس از کشف قالی پازیریک از گورهای یخ زده سیبری 
در جنوب منطقه ی آلتاهیب، مکانی که » سکاها« در 
آن زندگی می کردند در سال 1۹۴۹ توسط »رودنکو« 
باستان شناس روس و یک قالیچه ریزبافت تر از قالی 
پازیریک بــا گره متقارن » تــرک بافت« در فاصله 
100 کیلومتری منطقه یافت پازیریک، پیدا شــد که 
باستان شناســانی چون "خانم باربــر" به این نتیجه 
رســیدند که فرش بافی حداقل از عصر مفرغ در ایران 
بوده است. علت ســالم ماندن قالی پازیریک در گور 
یک شــاهزاده سکایی وجود حفره ای است که دزدان 
به منظور دزدیدن اشیا قیمتی گور، در مقبره ایجاد کرده 
بودند که باعث شده بود برف و باران به تدریج وارد گور 
شود و به علت آب وهوای سرد سیر یخ بزند، یعنی قالی 
پازیریک در یخ محفوظ  ماند، اینک در موزه آرمیتاژ نیز 
در محفظه ای شیشــه ای که هوای سرد به آن تزریق 
می شــود نگهداری می شــود. من همچنان پژوهش 
در فرش ایــران را ادامه دادم در این زمینه یک مقاله 
155 صفحــه ای که در ســال 1۳۹2 در دوره ی 200 
جلــدی» تاریخ جامع ایران« که دایره المعارف بزرگ 
اسالمی چاپ کرد و در جلد 18 آن مقاله من با "عنوان 
فرش و فرش بافی ایران" منتشــر شد. کتاب بعدی 
من بعد از قالی بولوردی در سال 1۳6۴ جلد اول کتاب 
"دستباف های عشایری و روستایی فارس" از انتشارات 
امیرکبیر بود که منحصر به قالی های قشقایی بود چون 

بزرگ ترین تولیدکننده ی قالی عشایری فارس، بعد از 
عرب ها، قشقایی ها هستند، خورجین بافی، سوزن دوزی 
و گلیم بافی قشــقایی ها در جلد دوم و در سال 1۳66 
به چاپ رسید. در ســال 1۳۷5 کتاب "شاهکارهای 
فرش بافی فارس" که دوزبانه )انگلیســی و فارسی( 
است را با انتشارات سروش منتشر کردیم. دراین بین 
مقاالت مختلفی راجع بــه فرش بافی در مطبوعات 
داخلی و خارجی نیز نوشتم ازجمله چند مقاله در مجله 
)oriental rug review( کــه در آمریکا ، مجله 
»هالــی« که در انگلیس و در مجله گره که در ایتالیا 
منتشر می شود. در مطبوعات داخلی ایران نیز مقاالت 
متعددی درزمینه ی فرش بافی نوشته ام که به کوشش 
انتشارات علمی و فرهنگی تمام مقاالت داخلی من در 
یک جلد حدود 600 صفحه در حال چاپ است که در 
چهاربخش: 1- پژوهش و نقد ادبی 2- پژوهش و نقد 
هنری ۳- پژوهش و نقد تاریخی ۴ – زیروبم ترجمه، 

می باشد.
یکی از افتخــارات زندگی ام، بنیان گذاری ســازمان 
اســناد ایران، یعنی آرشیو ملی ایران است که در سال 
1۳۴۹ طرحش را به صورت قانون به تصویب رساندیم 
و از ســال 1۳۴۹ تا 1۳5۹ به مدت 10 ســال ریاست 
مجموعه با من بود. ایشان در مورد افول و رکود فرش 
ایرانــی در جهان گفت: در مدتــی که تحریم بودیم 
کشورهای دیگری که فرش های مشابه ایرانی تولید 
و در بازارهــای جهانی عرضه کردند به طوری که من 
خودم 1۴ ســال پیش در پکن وارد فروشگاه بزرگی 

شــدم در طبقه مبلمان منزل در گوشه ای حدود 16 
قالیچه کاشان دیدم از فروشند پرسیدم این فرش های 
ابریشــم کاشان است؟ که درنهایت تعجب گفت این 
فرش کاشــان نیست و فرش تبت است. جالب است 
بدانید: فرش بافی در شــبه قاره ی هنــد از زمانی که 
همایون پادشاه گورکانی پناهنده دربار شاه طهماسب 
می شود و چند سالی در ایران می ماند و شاه طهماسب 
زمانی که به وی کمک می کند تا مهاجمین افغان را از 
هند خارج کند و برگردد به هند و به سلطنت بنشیند، 
تعدادی مینیاتوریست و نقاش ایرانی و استاد فرش بافی 
همراهش به هند می فرستد و آن ها فرش بافی را در هند 
ایجاد می کنند که در ابتدا فقط در کشمیر بوده است و 
بعدها به تدریج با طرح و نقش ایرانی در جای جای هند 
رواج یافت و به فرش های " INDOPERSIN" هند 
و ایرانی معروف اســت.  در سال 18۹2 که نمایشگاه 
فرش وین برگزار شــد و تعداد زیادی فرش ایرانی در 
این نمایشــگاه به نمایش گذاشته شد، کاتالوگ های 
بســیار زیبا و در قطع بزرگی، در آن زمان که اسالید 
رنگی وجود نداشت باکیفیت خوب از فرش های ایرانی 
تهیه و تولید شــد که نشــان از اهمیت فرش ایرانی 
داشت. شــهرت فرش ایران همیشگی بوده است، در 
تمامی کتب مربوط به فرش ایرانی که توسط خارجی ها 
نوشته شده است، فرش ایران را به عنوان فرش نمونه و 
درجه یک معرفی کرده اند و بعد به فرش ترک، قفقاز و 
غیره پرداخته اند. با آرزوی سالمت و سعادت برای این 

استاد فرهیخته کشورمان
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مرتضی میری در گفتگو با خبرنگار فرشنامه در مورد 
نمایشــگاه فرش دســتباف تهران گفت: نمایشگاه 
تهــران، از بیش از دو دهه قبــل با اهداف صادراتی 
توسط سازمان توسعه تجارت برگزار گردید و پس از 
گذشت چند دوره به شرکت سهامی فرش  و سپس 
بــه مرکز ملی فرش ایران واگذار و از جنبه صادراتی 
آن کاســته شــد تا امروز که تقریباً چیــزی از وجه 
صادراتی در آن باقی نمانده و عماًل به یک نمایشگاه 

و فروشگاه داخلی تبدیل شده است.
مجــری و برگزارکننده ی این نمایشــگاه شــرکت 
»ایدرو« است که تشــکیالت دولتی اجازه نمی دهد 
رقیبی داشته باشد، شرکتی که بی رقیب باشد، نیازی 
به افزایش کیفیت و یا حفظ کیفیت نمی بیند، بنابراین 
کیفیت برگزاری نمایشگاه هرسال کمتر از سال قبل 

می شود.
سیاست گذار نمایشگاه در سنوات اخیر در اسم ستاد 
برگزاری نمایشــگاه و در اصــل » مرکز ملی فرش 
ایران« اســت که به دالیل مشخصی، به طورمعمول 
ناگزیر به تعامالت درون دولتی است، عالقه وافری 
به گســترش بی رویه نمایشــگاه دارد و گویا در نظر 

دارد نمایشگاه را به بزرگ ترین نمایشگاه فرش جهان 
از نظر کمی تبدیــل کند، غافل از اینکه کیفیت آن، 

سال به سال در حال تنزل است.
در کنار هم بودن تولیدکننده، فروشنده و صادرکننده 
در یک نمایشگاه، درواقع بهای سنگینی برای بزرگ 
شــدن این نمایشــگاه اســت و باعث تخریب بازار 
می شــود و مشتری را چه داخلی و چه خارجی، دچار 
سردرگمی می کند تا نداند با کدام عرضه کننده و در 

چه سطحی معامله کند.
تولیدکننده ای کــه علی رغم تأکید فــراوان بخش 
خصوصی نباید بــه وی اجازه داد شــود که جنس 
نشسته با یک ســوم و حتی کمتر از قیمت فروشنده 
اصلی که هزینه فراوانی را بابت ســرویس و خدمات 
قالــی ارائه نموده، در نمایشــگاه عرضه کند، نظم و 

ثبات بازار را برهم میزند.
وی در ادامه افزود: در ســال های گذشــته، اتحادیه 
صــادر کنندگان فرش دســتباف، بــرای برگزاری 
نمایشــگاه اعالم آمادگی نمود، اما مرکز ملی فرش 
به دالیلی که درون دولتی است اجازه این کار را نداد.

ســتاد نمایشــگاه نیز به جای اینکــه از هفته بعد از 
برگزاری نمایشــگاه تشــکیل شــود و برنامه ریزی 
برای سال آینده را شــروع کند، یک ماه و نیم قبل 
از شروع نمایشگاه، اولین جلسه اش را برگزار می کند 
که بی شک جلسات آن نیز فرمایشی و نمادین است 
چــرا که اعضای بخش خصوصــی و دولتی  هم در 
آن جلســات  حضور دارند نــی توانند در این فاصله 
کم تا آغاز نمایشگاه سیاست گذاری و تصمیم گیری 
کنند و اقدامی بدرســتی انجــام بدهند.  به باور من 

اتحادیه صادرکنندگان به عنوان اتحادیه مادر و ملی 
باید تحرک بیشتری داشته باشد و مرکز ملی فرش 
را وادار کند بــه اینکه اتحادیه هــا را به عنوان یک 
بازوی قدرتمند در جهت برگزاری نمایشگاه بپذیرد. 
نمایشگاه باید در چند ســالن مشخص برگزار شود 
و شــرکت کنندگان نیز باید دارای استاندارهای الزم 
باشــند، قریب به 80% از شرکت کنندگان فاقد این 
استانداردها هستند و معدود مشتریان خارجی که در 
ســال های اخیر در نمایشگاه حضور داشتند تصدیق 
می کنند که رفتار صادراتی درست در نمایشگاه حاکم 

نیست.
وی در ادامه گفت: بیماری نمایشــگاه فرش تهران 
بسیار گســترده و ریشه دار است و بعید است درمان 
شــود و به ســوی مقاصد صادراتی کــه از اهداف 
شــکل گیری آن بوده اســت، برگردد. زیــرا مقدور 
نیســت به قصد کوچک کردن نمایشگاه، از ۷0 % 
عرضه کنندگانی که غرفه به آن ها داده شــده است، 

غرفه ها را پس گرفت.
وی متذکر شــد: سه سال اول نمایشــگاه اگر ادامه 
می یافــت و به تکامل می رســید می توانســت در 
معامالت فرش دســتباف تأثیر بگــذارد، اما اکنون 
نمایشــگاه تهران در معادالت جهانی فرش دستباف 
هیچ تأثیری ندارد. نمایشگاهی که حتی یک سایت 
اینترنتی بــه نام خودش ندارد. تعداد انگشت شــمار 
بازدیدکنندگان خارجی در نمایشــگاه تهران، نشان 
می دهد که تمایلی برای حضور در ایران وجود ندارد، 
حتی فکر می کنم ادامه این مســئله به حیثیت فرش 

دستباف ایران آسیب جدی وارد خواهد نمود.

نمایشگاه و رفتار صادراتی نادرست

دبیرکارگروهفرشوصنایعدستیکمیسیونصادراتاتاقایران:

مرتضی میری
 دبیر کارگروه فرش 
و صنایع دستی کمیسیون صادرات اتاق ایران
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بهرامی، مجموعه دار فرش های  یوســف صمدی 
عشایری و روستایی و مدرس دانشگاه هنر، دارای 
مدرک درجه 2 هنری از میراث فرهنگی و وزارت 

ارشاد و۳0 سال سابقه در بازار فرش است. وی در 
گفتگو با فرشنامه عنوان کرد:

صادرات فرش زمان زیادی است دچار رکود است 
و این رکود، ریشــه در عوامل گوناگونی دارد، یک 
سری از آن ها برون مرزی است و از بیرون کشور به 
ما تحمیل می شود، مانند تحریم و رقبای خارجی، 
که کم کم جایگاه ما را در عرصه بین المللی تسخیر 

کرده اند.
اما عوامــل درونی نیز بی تأثیر نیســت مانند نبود 
ناکارآمد،  مدیریــت و قانون گذاری های غلــط و 

که در مقاطع گوناگون زمانی ، آســیب های جدی 
به اقتصاد فــرش زدند، مانند زمانــی که "قانون 
پیمان ارزی" برای فرش تصویب شــد و شوکی 
قــوی به بازار فــرش وارد شــد، زمانی که فرش 
ایرانی رتبه ی اول را درفــروش بازارهای جهانی 
داشــت و این قانون باعث شد صدور فرش بسیار 
کاهش یابد، چــون صادرکننــده را وادار می کرد 
در قبــال فروش، ارز را به بانــک مرکزی دهد و 
ترمزی شــد برای صادرات فرش دستباف ایرانی. 
از طرفی دیگر باز عدم مدیریت صحیح باعث شد 

فرش ایرانی ناگفته های بسیار دارد

 یوسف صمدی بهرامی
نایب رئیس انجمن رفوگران فرش دستباف
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نهادهایی مثل جهاد و سازمان تعاون، کمیته امداد 
و ... یک ســری تولیدات را بدون در نظر گرفتن 
ســلیقه جهانی انجام دهند و بدون پیمان سپاری 
و با اســتفاده از رابطه ها شروع به صادرات فرش 
کردند باقیمت نازل تر، این در صورتی بود که برای 
صادرکنندگان لیســت ارزیابی درســت کردند، به  
عنوان  مثال برای فرش کاشــان، با در نظر گرفتن 
درجه ی کیفــی آن، قیمت هایی را در نظر گرفتند، 
که این قیمت هــا از قیمت واقعی فرش باالتر بود 
و در مقابل پیمان نامه ی صادراتی ، واریز نامه هم 
وجود داشت، یعنی صادرکننده مجبور بود فرش را 
به قیمتی بیش از قیمت واقعی بفروشــد و ارز آن 
را برای بانک مرکزی واریز نمایند، ولی نهادهایی 
که تولید انبوه داشتند، بدون پیمان نامه و واریز نامه 
فــرش را به صورت برون مــرزی ارائه می کردند و 
بازار مقصد را بدون نیازسنجی و سلیقه یابی اشباع 
کردند و آسیب جدی به بازار زدند و صادرکنندگان 

، بسیار متضرر شدند.
وی در ادامه افزود: تفاوت سلیقه داخلی و خارجی 
نیز نقش مهمی در از دســت دادن بازار داشت، در 
مقطعی از زمان مالک های ارزشــی فرش ما، در 
کشــورهای خارج بی معنا شد، مثل رنگ سرمه ای 
با وجود پرکار بــودن و جلوه دادن به نقش ها، در 

بیرون مرزها پذیرفته نشــد و گفته شد 
تأثیــر خوبــی درروان انســان ندارد و 

یا نقشــه ترنج که در ایران بســیار 
مرکزیت  علــت  به  بود  پســندیده 

داشتن و عدم هماهنگی با 
اروپایی  دیزاین  و  چیدمان 

پذیرفتــه نشــد و همچنین 
یــا  و  پرنقــش  فرش هــای 

اقبال  نیز  شلوغ  به اصطالح 
خود را از دست دادند و 

فرش های گل درشت 
بــازار  خلــوت  و 
کردند،  پیــدا  بهتری 

که  رقیب،  کشــورهای 
گذشــته،  زمان های  در 
به علت برند بودن فرش 

ایــران در ان زمــان، 
ایرانــی  نقشــه های 
و  می کردند  کپــی  را 

ایرانی  فــرش  به عنــوان 
می فروختند از فرصت استفاده کردند 

و فرش هایــی بارنگ های کم و طرح های 
خلــوت تولیــد کردند و بــا تبلیغات 
فرششــان را در بــازار جهانــی ثبت 

کردند، چنانچه در بعضی از موارد اکنون ما دنباله رو 
رقیبانمان هستیم، منتظریم تا ببینیم در دموتکس 
چه طرح و نقشی ، بازار موفق داشته است تا ما نیز 
تقلید کنیم ، مانند فرش های وین تیج و تکه دوزی 
شده و .... نه تنها بازار را از دست دادیم، دنباله روی 

نیز می کنیم.
ایشان ادامه داد: در فرش از اصالت خارج شدیم و 
فرش های بی هویت نیز تولید می کنیم، همه چیز در 
فرش زنجیره  وار به هم مرتبط اســت، وقتی تولید 
با برنامه حساب شده نباشد، دیگر حلقه های زنجیر 

نیز آسیب می بینند.
بــازار ما در تولید به میانه روی و تعادل نیاز دارد نه 
آن قدر ســنتی کارکرد که بازار نداشــته باشد و نه 
آن قدر مدرن که بی هویت باشد،باید اعتدال داشت 
و ســلیقه ی روز جهان و خالقیــت و نوآوری را با 
حفــظ اصالت فرش به آن آمیخت، اکنون با تغییر 

نســل و ســلیقه و آمدن آرایه گرها به میان دیگر 
طرح های قبلی پاسخگو نیاز جهانیان نیستند.

یوســف بهرامی در ادامه در مورد نمایشگاه فرش 
تهران گفت: نمایشــگاه در این میان کورســوی 
امیدی اســت که تولیدات مانــده، به فروش رود، 
حجم انبوهی از فرش در نمایشــگاه دیده می شود 
و این خود ناخواســته به خریدار القا می کند که ما 

فروش نداریم و تولیداتمان خواهان کمی دارد.
غرفه آرایی مناسب نداریم و با توجه به اینکه اسم 
نمایشگاه بین المللی اســت فاقد آن درجه کیفیت 
اســت که خارجی ها بخواهند از آن بازدید و خرید 
کنند، درواقع یک نمایشــگاه داخلی است، اگر هم 
خریدار خارجی باشــد با این ذهنیت می آید که ما 
در اینجــا دچار رکودیم و جنس هایمان بی خریدار 
مانده و می ایستند روز آخر باقیمت های پیشنهادی 

پایین، شروع به خرید می کنند.
این نمایشــگاه چون بین المللی و هدف آن توسعه 
بازار و کسب مشتریان جدید است نیاز به تبلیغات 
گسترده ی برون مرزی دارد تا خارجی ها را ترغیب 

به بازدید از نمایشگاه نماید.
وی در ادامه افزود: گاهی از مرکز ملی می شنویم، 
مثاًل 200 تاجر را برای نمایشــگاه دعوت کرده اند 
ولی ما هرگز در سطح نمایشگاه آن ها را نمی بینیم، 
اگر هم باشــند، تاجران خریدار نیستند، 
یعنــی گزینــش تاجران هم درســت 
صورت نمی گیرد، تاجرانی هســتند 
که 20 ســال پیش فعــال بودند و 

اینک مشغول نیستند.
وی معتقد بود: نمایشــگاه 
کنونــی بیشــتر بــه رکود 
عرضه ی  چــون  می افزایــد 
نامحدود و زیاد، قیمت ها را 
کاهش می دهد و ذهنیت 
به  را  بازار  کســادی 
خریــدار القا می کند. 
نمایشــگاه  در  نباید 
جنــس زیــاد آورد باید 
گزینش شده و نمونه وار 
جنس آورد، باید هدف را 
بازاری جدید  کســب 
قــرارداد نــه فروش. 
افزود:  پایــان  در  وی 
چیدمان، تبلیغات، سهولت 
ورود و خروج گردشــگر و ســهولت 
نقل وانتقــال مالی گردشــگر از مجموعه 
بیرونی اســت که  عوامل درونــی و 

هم زمان باید حل شود.
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عدم توجه مسئوالن به بیمه کردن قالیبافان 
جدید و بازگشــت بیمه حذف شدگان در 
دوسال گذشته موجب شده تا این صنعت 

با مخاطرات جدیدی روبرو شود. 
اقتصادگردان_ مقوله صنعت فرش دستباف از سالیان 
گذشــته مورد توجه ویژه ای در کشــور ما بوده است 
.فرش یک کاالی ســنتی و فرهنگی بوده و از طرف 
دیگر دارای ارزش افزوده باال و اشتغالزایی گسترده ملی 
است.در سالی که بنام اشتغال و تولید نامگذاری شده 
و توجه ویژه ای به سوی احیای تولید ملی و در نتیجه 
اشتغالزایی شده است،مبحث بافت فرش های دستباف 
نیز پررنگ تر می شود و در نتیجه مسئوالن نیز موظفند 
موانع پیش روی گسترش این صنعت ملی را هر چه 

بیشتر برطرف کنند.
در سال های گذشته برای حمایت بیشتر از قالیبافان 
کشور،قانونی در مجلس شورای اسالمی مبنی بر بیمه 
شدن قالیبافان مطرح شد و به تصویب رسید.پس از آن 
تعداد زیادی از فعاالن این حوزه تحت پوشــش بیمه 
تامین اجتماعی قرار گرفتند.اما متاسفانه از دوسال پیش 
،ســازمان اجتماعی تحت عنوان پایش بیمه شدگان 
قالــی بافی ،تعدادی از افرادی را که به راســتی از راه 

بافتن فرش امرار معاش می کردند،حذف کرد.
در این میان بازرســان تامین اجتماعی در بسیاری از 
موارد بدون نظر کارشناسان اتحادیه ها و انجمن های 
مرتبط با فرش بافی دست به حذف بیمه شدگان زدند 
و بهانه اصلی آنها حذف افراد ســودجویی بود که به 
دروغ خود را قالیباف اعالم کرده بودند اما در این حرفه 

یا کار نمی کردند و یا فعالیت محدودی داشتند.
با این وجود بســیاری از کارشناسان و متخصصان بر 
این باور بودند که کمبود منابع تامین اجتماعی بیشتر از 
هر دلیل دیگری موجب ریزش بیمه شدگان قالیبافی 

شده است.
اعتراض ها در این زمینه ادامه داشت تا اینکه مجلس 
شورای اسالمی طی قانونی تامین اجتماعی را موظف 
به بیمه کردن تمامی فعاالن حوزه صنایع دستی کرد 
که این شامل قالیبافان نیز می شد.اما باگذشت حدود ۳ 
ماه از تصویب این قانون هنوز یک نفر قالیباف جدید 
هم تحت پوشــش بیمه قرار نگرفته است. با وجود 
تاثیرات عمیق فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی فرش 
بافی در جامعه و خانواده های ایرانی و رکود فراگیری 
که چند سالیست دامن این هنرصنعت ملی را گرفته 
است،حمایت مســئوالن دولتی بویژه در حوزه ایجاد 
امنیت شغلی بیشتر در این حوزه ضروری بنظر می رسد 
و بایــد از این جنبه به این موضوع بنگریم که با یک 
هزینه بسیار پایین می توانیم در قالیبافی در تمام نقاط 
کشور ایجاد اشتغال کنیم، در حالیکه ایجاد شغلی مشابه 
آن در صنایع دیگر بسیار هزینه برتر است و این نشان 
دهنده ضرورت تخصیص منایع و بودجه بیشتر در این 

صنعت ملی است.

در دوسال گذشــته بیمه شده جدیدی در 
قالیبافی نداشته ایم

مجتبی فیض اللهی ،قائم مقام مرکز ملی فرش ایران 
در گفتگــو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشــاورزی 

،پیرامون بیمه قالیبافان کشور گفت:بر اساس مصوبه 
جدید مجلس شورای اسالمی،سازمان تامین اجتماعی 
مکلف شده تا همه تولیدکنندگان صنایع دستی را بیمه 
کند اما در حوزه فرش اوضاع در دوسال اخیر تغییری 

نکرده و بیمه شده جدیدی نداشته ایم.
وی در ادامه با بیان اینکه ما هم معتقدیم اگر کســی 
به دروغ ادعای فرش بافی کرده باید از بیمه قالیبافی 
حذف بشود، افزود:بعضا گزارش هایی به ما رسیده که 
افراد بافنده به دلیل تغییر مکانی از بیمه بافندگی حذف 
شــده اند و یا موارد مشابه که در واقع موجب تضییع 
حقوق این قشر زحمت کش جامعه شده است. فیض 
اللهی تصریح کرد:با توجه به نظارت دقیق بازرســان 
تامین اجتماعی و اصناف مرتبط بنظر نمی رسد افراد 
متقلب و ســودجو بتوانند خود را در غالب قالیباف جا 
بزنند. وی در پایان بیان کرد:درخواست ما از سازمان 
تامین اجتماعی این است که هر چه زودتر قانون جدید 
را اجرا کرده و تمامی بافندگان فرش را تحت پوشش 

بیمه قالیبافی قرار دهد.

 تعداد زیــادی از حذف شــدگان تامین 
اجتماعی،قالیبافان واقعی بودند

 محمدرضا عابد مشــاور مرکز ملی فــرش ایران در 
گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،گفت: 
زمانی که قانون بیمه قالیبافان به تصویب رسید،عده ای 
از افراد سودجو توانستند با ارائه مدرک فنی و حرفه ای و 
علم کردن یک دار تابلو فرش،خود را قالیباف جا بزنند.
وی در ادامه افزود:در ســال گذشــته سازمان تامین 
اجتماعی در جهت حذف ایــن افراد،یک غربالگری 
صورت داد، اما متاسفانه در این میان برخی از قالیبافان 

واقعی هم حذف شدند.
عابــد تشــریح کرد:دلیل اصلــی ســازمان تامین 
اجتماعی،کمبود بودجه برای تحت پوشش قرار دادن 
همه قالیبافان است و با وجود تصویب قانون مجلس 
شورای اسالمی مبنی بر بیمه کردن تمامی کارگران 
صنایع دســتی و فرش دستباف ، بیمه شده جدیدی 
در حوزه قالیبافی در دوسال گذشته نداشته ایم. مشاور 
مرکز ملی فرش ایران تاکید کرد:نکته قابل تامل دیگر 
آن اســت که قالیبافان برعکس دیگر فعاالن صنایع 
دستی برای بیمه شــدن باید حداقل میزان بافت در 
ماه را داشته باشند و خود این موضوع هم در مواردی 

کارگران قالیبافی را با مشکل روبرو کرده است.
وی اضافه کرد:بطور حتم باید معیار بیمه شدن قالیبافان 
هم مورد بازنگری قرار گرفته و با توجه به اینکه قالیبافی 
شغل بسیار سختی است ،می بایستی با حداقل تولید و 

اشتغال این حرفه تحت پوشش بیمه قرار بگیرد

حکایتفرازونشیببیمهصنعتقالیبافی

هیچ بافنده جدیدی بیمه نشده است
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یک کارشــناس اقتصــادی با اشــاره به 
سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی 
می گوید دولت باید خود را موظف به حمایت 
از بخش خصوصی واقعی بداند. این حمایت 
در وهله اول باید از طریق ایجاد شفافیت در 
فضای کسب و کار و با حذف موانع از سر راه 

کارآفرینان محقق شود. 
فرشاد وکیل زاده در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اهداف 
دولت درباره برنامه ششم توسعه، اظهار کرد: در شرایطی 
که بیشــترین نقدها به دولت در حوزه اشتغال و رکود 
اقتصادی اســت، دولت با مهیا کردن بستر الزم بابت 
فعالیت بخش خصوصی، می تواند با کمترین هزینه به 
اهداف اقتصادی مشخص شده در برنامه ششم توسعه 
و حتی ســند چشــم انداز 1۴0۴ دست یابد و کسب و 
کارهای نوین با توجه به ماهیت خود می توانند دولت را 

در این مسیر به بهترین شکل همراهی کنند.
وی ادامه داد: بر اســاس برنامه ششم توسعه، دولت در 
سال اول می بایست رشــد اقتصادی هشت درصدی 
را محقــق کند، با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت 
و کاهــش منابع دولت از محل واگــذاری دارایی های 
سرمایه ای و از طرف دیگر با توجه به سیاستهای اتخاذ 
شده توسط دولت جدید آمریکا و کشورهای منطقه و 
در نتیجه تضعیف چشم انداز ورود سرمایه های خارجی 
به کشــور، تنها امید دولت در محقــق کردن اهداف 
اقتصادی مشخص شده سند چشم انداز 1۴0۴ و برنامه 
ششم توســعه، بخش خصوصی می تواند باشد. بخش 
خصوصــی ای که در طول دهه های اخیر و با توجه به 
ساختار دولتی اقتصاد کشور بیش از پیش ضعیف شده 

است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: متاسفانه علیرغم 
ابالغ سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون اساســی در 
خالل ســالهای 1۳8۳ تا 1۳85 توســط مقام معظم 
رهبری، ما شــاهد تحــول بزرگــی در ورود بخش 
خصوصی به عرصه اقتصادی نبوده ایم و در طول تاریخ 
خصوصی سازی در ایران عمده واگذاری های صورت 

گرفتــه نیز از طریق واگذاری شــرکت های دولتی به 
شــرکت ها و نهادهای شبه دولتی و یا در قالب سهام 
عدالت و یا به اشکالی صورت گرفت که در نهایت منجر 
به تغییر ســاختار مدیریتی شرکت ها نشده و این دقیقا 
در تضاد با سیاســتهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و 
ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی، افزایش بهره وری 
و رقابت پذیری، افزایش سهم بخش های خصوصی، 
تعاونی و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی 
فعالیت های اقتصادی بود. تداوم چنین رویکردی قطعا 
ما را به هیچ یک از اهداف اقتصادی مشــخص شده 
در برنامه ها و چشم اندازها نخواهد رساند. وکیل زاده 
اظهار کرد: حال در چنین شــرایطی دولت باید خود را 
موظف به حمایت واقعی از بخش خصوصی بداند. این 
حمایت در وهله اول باید از طریق ایجاد شــفافیت در 
فضای کسب و کار و با حذف موانع از سر راه کارآفرینان 
محقق شود. قوانین تجاری، قوانین کار، قوانین مالیاتی 
و گمرکی و بطور کلی بستر کسب و کار باید به بهترین 
شــکل ممکن مهیا شــود تا بخش خصوصی فارغ از 
دغدغه های بی ربط، صرفا با تمرکز بر کســب و کار 
خود بتواند منجر به رشــد تولید و اشتغالزایی در کشور 
شود. در گام بعدی مشــوق ها و حمایت ها از بخش 
خصوصی از جمله اعطای تســهیالت ارزان قیمت یا 
معافیت های مالیاتی می تواند زمینه ساز توسعه بخش 
خصوصی در کشور شود. این کارشناس اقتصادی تاکید 
کرد: در بین صنایع مختلف کشور و حوزه های مختلف 
کسب و کار، کسب و کارهای نوین با توجه به ماهیت 
خود در استفاده از تکنولوژی، توجه به نوآوری وافزایش 
بهره وری و اســتفاده از ظرفیت هــای خالی مانده در 
اقتصاد کشور، می توانند یکی از بهترین گزینه های پیش 
روی دولت برای دستیابی به اهداف رشد بهره وری و 
رشد اقتصادی باشند. حمایت از بخش خصوصی باعث 
اشتغالزایی برای نیروهای تحصیل کرده و جلوگیری از 
خروج سرمایه های انسانی از کشور می شود.وکیل زاده 
با اشاره به لزوم شــفافیت در فضای اقتصادی کشور، 
گفت: از دیگر مزیت های توجه به کســب و کارهای 
اینترنتی، ماهیت آنها در باال بردن میزان رقابت و ایجاد 
شفافیت و به عبارتی نزدیک کردن بازارها به بازارهای 
رقابتی اســت و که از مهمترین نتایج آن، ایجاد بهره 

وری باالتر، خالقیت، نوآوری و به دنبال آن اشتغالزایی 
و رشد اقتصادی باالتر است.

وی دربــاره اینکه دولت چه اقداماتــی می تواند برای 
حمایت از بخش خصوصی واقعی و کســب و کارهای 
نویــن انجام دهــد، گفت: بطور کلی یــک چارچوب 
کاری شفاف برای شــروع هر نوع فعالیت اقتصادی از 
جمله کســب و کارهای اینترنتی ضروری است، اینکه 
افراد بدانند برای شــروع فعالیت خود باید از چه مراکز 
و سازمان هایی نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند و تا حد 
ممکن نیز تعداد این مراکز محدودتر باشد. اینکه قوانین 
مالیاتی متناسب با هر فعالیت اقتصادی وجود داشته باشد 
و ممیزیان دارایی با شناخت از کسب و کارها نسبت به 
ارزیابی آنها اقدام کننــد، در بحث قوانین کار و تامین 
اجتماعی نیز عیناً چنین مــواردی وجود دارد. عالوه بر 
وجود قوانین متناسب، دولت باید بداند که عمده فعالین 
این بخش جوانانی هســتند که به دلیل عدم تجربه و 
آگاهی کامل از قوانین ممکن اســت دچار مشــکالت 
غیرقابل جبرانی شوند و لذا آگاه سازی فعالین این بخش 
از مهمترین اقداماتی است که دولت می تواند از طریق 
تعامل با این بخش یا با برگزاری کارگاه های آموزشی 
پیگیر آن باشد. وکیل زاده تاکید کرد: عالوه بر قوانین 
فوق، قوانین تجــارت، تجارت الکترونیک، قانون نظام 
صنفی و آئین نامه ها و دستورالعمل های مصوب نیز باید 
متناسب با پیشرفت این بخش مورد بازنگری قرار گیرند.

این کارشــناس اقتصادی ادامه داد: نکته حائز اهمیت 
آنکه عالوه بر دستگاه های اجرایی دولتی، قانون گذاران 
نیز هنوز شناخت کافی از فعالیت های این بخش ندارند 
و لذا تعامل با فعاالن این بخش از مهمترین اقداماتی 
اســت که باید توسط دولت و دســتگاه قانون گذاری 
صورت پذیرد. امیدواریم با تشــکیل اتحادیه کسب و 
کارهای مجازی شــاهد افزایش تعامالت بین دولت و 
بخش خصوصی در راســتای حل مشکالت مربوطه 

باشیم.
وکیل زاده افزود: خوشبختانه آنچه که از سیاست ها و 
عملکرد دولت مشخص شده، آمادگی دولت در حمایت 
از این بخش اســت که می تواند بــا همراهی بخش 
خصوصــی و مطرح کردن دغدغه ها و مشــکالت و 

پیگیریهای مربوطه، به سرانجام خوبی برسد

یککارشناساقتصادیمطرحکرد:

 دولت از بخش خصوصی واقعی حمایت کند
لزوم حذف موانع از سر راه کارآفرینان
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به مناسبت هفته فرهنگی ، هنری مشگین 
شــهر نمایشــگاهی از آثار هنرمندان و 
صنعتگران مشگین شــهری در محوطه 
 پــل معلق این شهرســتان گشــایش 

یافت. 
دبیر این نمایشگاه روز یکشــنبه به خبرنگار ایرنا 
گفت: این نمایشــگاه در قالب 20 غرفه تشــکیل 

شده و بصورت رایگان در اختیار هنرمندان منطقه 
قرار گرفته است.

حسین عباســی نیا افزود: در این نمایشگاه آثاری 
همچــون فرش ، گلیم، جاجیم، ورنی، تابلو فرش، 
معرق و منبت چوب ، صنایع ســفال، چرم، شیشه، 
ســنگ های قیمتی ، هنرهای تجســمی و سایر 

هنرها و صنایع عرضه شده است.

میرعلی رحیمی زاده ، فرماندار مشــگین شهر نیز 
در آئین گشایش این نمایشگاه گفت: ایجاد چنین 
مراکزی می توانــد در معرفی و عرضه محصوالت 
تولید شده منطقه به گردشگران سایر مناطق کشور 
بویژه گردشــگران خارجی بسیار مهم و تاثیرگذار 
باشد. کریم حاجی زاده ، مدیرکل میراث فرهنگی 
، صنایع دســتی و گردشگری استان اردبیل هم با 
بیان اینکه صنعت گردشــگری شهرستان مشگین 
شــهر بصورت تصاعدی در حال رشد می باشد بر 
حمایت همه جانبه از هنرمندان محلی تاکید کرد.

اردبیل از استان های برجسته در زمینه صنایع دستی 
در ایران محسوب می شود و دستان هنرمندان در 
هر منطقه از این استان از گذشته های دور کاالها 

و آثار ارزشمند در این زمینه خلق می کنند. 
بیش از 120 هزار نفر در اســتان اردبیل در تولید 
بیش از 62 رشته متنوع صنایع دستی اشتغال دارند. 
چرم و ملیله اردبیل ، معرق نمین ، مرصع سنگ و 
معرق سنگ خلخال ، گلیم عنبران ، جاجیم بافی ، 
قالی بافی ، پاالز بافی ، ورنی بافی ، تراش شیشه 
، مسند بافی ، سفالگری ، چاقو سازی ، قلم زنی و 
کاشی معرق از جمله صنایع دستی معروف استان 
اردبیل است.مشگین شهر در ۹0 کیلومتری شمال 

غربی اردبیل قرار دارد

نمایشگاه صنایع دستی در محوطه پل معلق مشگین شهر برپا شد

ضرورت تنوع بخشی به رشته های تحصیلی هنرستان ها بر اساس ظرفیت صنایع دستی در استان ها
تحقیقات  و  آمــوزش  کمیســیون  عضو 
مجلس با اشاره به لزوم رونق دهی صنایع 
دســتی تصریح کرد: می توان گرایش ها 
و رشــته های تحصیلی هنرستان ها را بر 
اســاس ظرفیت صنایع دستی هر استان 

تنوع بخشید.
ضیاءاهلل اعزازی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
خانه ملت با اشاره به اینکه امروزه همه افراد اعتقاد 
دارند که مدرک گرایی دیگر پاسخگو نیست و فارغ 
التحصیالنــی می توانند به راحتی در بازار کار جذب 
شــوند که دارای مهارت باشند، گفت: بر این اساس 
موضوع مهارت آموزی در برنامه ششــم توسعه  و 
اسناد باالدســتی آموزش و پرورش نیز مورد توجه 

قرار گرفته است.
نماینده مردم بناب در مجلس شــورای اسالمی با 

بیان اینکه ایجاد تنوع در رشته های فنی و حرفه ای 
و کارودانش یکی از مولفه هایی اســت که موجب 
ترغیب دانش آموزان برای تحصیل در هنرستان ها 
اســت، اظهار کرد: با توجه به اینکه امروزه صنایع 
دســتی مورد توجه ویژه قرار گرفته و از بازار خوبی 
برخوردار اســت می تــوان برخــی از گرایش های 
تحصیلی را در ایــن حوزه ایجاد کرد تا ضمن تنوع 
بخشــی به رشــته ها، افراد تحصیل کرده و آشنا با 

نیازهای روز حوزه صنایع دستی پرورش یابند.
وی ضمــن تاکید بــر اینکه مســئوالن آموزش و 
پــرورش در ادامــه باید با همــکاری وزارت علوم، 
تحقیقات و فنــاوری زمینه ادامه تحصیل این افراد 
در دانشــگاه ها را فراهم کنند، افزود: برخی از فارغ 
التحصیالن نبود امکان ادامه تحصیل را مانعی برای 
گرایش به تحصیل در رشــته های فنی و حرفه ای 

می دانند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اسالمی با اشــاره به اینکه باید یادآور شد متاسفانه 
عالقه ادامه تحصیل بدون توجه به نیاز بازار کنونی 
سبب شده تا محصالن تحصیلکرده متعددی وجود 
داشته باشند در حالی که صنعت صنایع دستی از بازار 
خوبی برخورددار است و فارغ التحصیالن می توانند 
ســریع در بازار کار جذب شــوند، خاطرنشان کرد: 
می توان با توجه به ظرفیت صنایع دستی هر استان 
اقدام به تنوع بخشی در رشته های فنی  و حرفه ای 

کرد تا هنر بومی هر استان حفظ و شکوفا شود.
بــه گزارش خبرگزاری خانه ملت، رئیس ســازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری نیز 
ارتباط بین مدرســه و هنر از منظر صنایع دستی را 

امری مهم می داند.
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»کوین مورای« اهل اســترالیا و سردبیر 
»گارلند« است و از سال ۱۹۹۹ به عنوان 
نویســنده در مرکز صنایع دستی »میت 
مارکت« حضور دارد. او خود را وقف حمایت 
از صنایع دســتی و معرفــی آن به طیف 
وســیعی از مخاطبان از طریق نوشته ها و 
نگهداری از آن ها کرده و حدود ســه سال 
است که در شورای جهانی صنایع دستی، 
به عنــوان معاون رییس منطقه آســیا و 

اقیانوسیه این شورا فعالیت می کند. 
اقتصادگــردان_ کویــن مورای - معــاون رییس 
منطقه آســیا و اقیانوسیه شــورای جهانی صنایع 
دستی -  درباره روند ثبت جهانی شهرهای صنایع 
دستی، توضیح داد: بعد از دیدن شهرهای کاندیدا و 
بررسی ارزیابان، من، غدا هیجاوی - معاون رییس 
منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی 
- و ویدا توحدی - مشــاور معاون صنایع دستی - 
به عنوان سه ارزیاب، گزارشی را برای شورای جهانی 
صنایع دســتی که مقر آن در انگلیس است، ارسال 
می کنیم. رئیس شــورای جهانی صنایع دستی نیز 
گزارش را به چهار منطقه آمریکای التین، آمریکای 
شمالی، آفریقا و اروپا می فرستد و براساس گزارش و 

پیشنهادهایی که این هیات به شورا می دهد، نتیجه 
قطعی اعالم می شود.

او دربــاره معیارهایی که برای خروج یک شــهر از 
ثبت جهانی وجود دارد، اظهار کرد: معیارهای شهرها 
متفاوت اســت. همه افرادی که در یک شهر فعالیت 
می کنند، باید با یکدیگر همکاری کنند. در حال حاضر 
معیار مهم این اســت که هنرمنــدان فضایی برای 
خالقیت داشته باشند و به این موضوع، توجه بیشتری 
نشان دهند. از طرفی با هنرمندان دیگر در این حوزه 

در ارتباط باشند تا بتوانند تبادل اطالعات کنند.
معاون رییس آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع 
دســتی در پاسخ به این که عرضه کاالهای چینی در 
شهر جهانی اللجین می تواند عنوان جهانی را از این 
شــهر بگیرد؟ گفت: این موضوع مشکلی برای ثبت 
جهانی اللجین ایجاد نمی کند. مهمترین عامل برای 
شورای جهانی صنایع دســتی، تهیه گزارش است. 
شــهرهایی که ثبت می شــوند، باید مرتب گزارش 
ســاالنه بدهند. این گزارش را که به ارتباط و تعامل 
بین شــهرها کمک می کند، باید دبیرخانه اللجین و 
هنرمندانی که در این حوزه فعال هستند، تکمیل کنند.  
مورای با بیان این که کشــور چیــن اولین و ایران 
دومین کشورهایی هســتند که بیشترین شهرهای 

ثبت شده در شــورای جهانی صنایع دستی را دارند، 
ادامه داد: به نظر می رســد دولت ایران توجه خوبی 
به صنایع دستی، بویژه در ارتباط با بیمه هنرمندان 
دارد. هنر صنایع دستی در ایران قوی و غنی است، 
اما نیازمند مستندات و تهیه اطالعات جامعی به زبان 
انگلیسی است تا مردم کشورهای دیگر بتوانند آن ها 

را بخوانند و با صنایع دستی ایران آشنا شوند.
او بــا بیان این که شــورای جهانــی در حال تدوین 
دایرة المعــارف صنایع دســتی اســت، گفــت: این 
دایرةالمعارف می تواند معرف صنایع دستی کشورهایی 
باشد که در حال حاضر وضعیت خوبی ندارند و حتی 
در حال جنگ هستند. در واقع، ما منابع یا دفاتری در 
کشورهای در حال جنگ مثل سوریه یا عراق نداریم 
کــه بتوانیم اطالعاتی از آن ها بگیریم و قرار اســت 
اطالعات مربوط به صنایع دستی آن ها را از مردمی 
که به کشورهای دیگر مهاجرت کرده اند، کسب کنیم.
معاون رییس آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع 
دستی براســاس عکس هایی که از هنرهای سنتی 
و تجســمی در گالری تصاویر سایت های مربوط به 
صنایع دســتی استرالیا دیده می شــود، در پاسخ به 
پرسشــی درباره تفاوت هنرهای تجسمی و صنایع 
دستی در کشور اســترالیا، توضیح داد: در هنرهای 
تجسمی، یک کاال خرید و فروش می شود که این 
موضوع در هنرهای ســنتی هم صدق می کند، اما 
معیارها و ارزش هایی نیز ماورای آن وجود دارد. این 
دو هنر، تکمیل کننده یکدیگر هســتند و نمی توانیم 

بگوییم کدام یک بهتر است.
او حاضر نیســت به عنوان یکی از ارزیابان شورای 
جهانی درباره این که کدام شهر ایران، صنایع دستی 
بهتری دارد، توضیح دهد؛ اما به عنوان یک شخص 
حقیقی در این باره معتقد است: صنایع دستی مریوان، 
کلپورگان و شهرهای مشهد و تبریز به ترتیب خوب 
و جذاب هســتند و برای تولید صنایع دستی آن ها 
برنامه ریزی شده است و من با توجه به عالقه ای که 
به این شهرها دارم، دوست دارم برای توسعه صنایع 
دستی با این شهرها همکاری و به آن ها کمک کنم.

مورای همچنین درباره این که کشور خودش، استرالیا 
چه صنایع دســتی معروفی دارد؟ گفــت: در کنار 
جواهرات و سرامیک که کشورهای دیگر نیز آن ها 
را به عنوان صنایع دستی تولید می کنند، تخته چوب 
ِسرفینگ صنایع دستی بومی کشور استرالیاست، اما 
هیچ شهری از اســترالیا تا کنون در شورای جهانی 

صنایع دستی ثبت نشده است.

کوینمورای-معاونرییسمنطقهآسیاواقیانوسیهشورایجهانیصنایعدستی

از معرفی صنایع دستی استرالیا تا جذاب ترین هنرهای ایران
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بــه گزارش روابط عمومی کنفدراســیون صادرات 
ایران، محمدحسین ابوالفتحی با تاکید بر ضرورت 
همخوانی فرش دســتباف ایرانی با دکوراســیون 
و مبلمــان ایرانی گفت: با توجــه به اینکه هر روز 
علم پیشرفت می کند و هنر نیز به موازات آن رشد 
می یابد، دکوراسیون داخلی نیز با تحوالت بسیاری 
مواجه بوده و طرحها و رنگ ها با تحول روبرو شده 
اند؛ در حالیکه متاســفانه در زمینه فرش دستباف، 
این هنر-صنعت اصلی ایرانی، ســرعت تحوالت 
بسیار کند بوده و طرح ها و نقشه ها همچنان مربوط 

به 100 سال پیش است. 
اقتصادگــردان_ عضو اتحادیــه تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان فرش دستباف افزود: ظرف 50 سال 
اخیر، اتفاقات زیادی در دکوراسیون رخ داده و روز 
به روز تغییرات زیادی انجام شــده است؛ به همین 
خاطر برای اولین بار در ایران تالش شــده تا نقشه 
ها و طرح های فرش دستباف ایرانی با دکوراسیون 
داخلی همخوان شود؛ به همین خاطر طراحی فرش 
دســتباف ایرانی به روز شد و همخوان با مبلمان و 

پرده ایرانی، در طرح، رنگ و نقشه پیش رفت. 
وی تصریــح کرد: در عین حــال تولید مبلمان نیز 

به سمت ســنت های ایرانی سوق داده شده و این 
دو با هم تلفیق و همخوان شــده اند تا بتوان عالوه 
بر اینکه نســبت به سنت پایبند باشیم، و نسبت به 
مدرنیته نیز عقب نمانیم؛ به همین دلیل در مبل ها 
تغییرات به صورت مدرن- کالسیک صورت گرفته 
و در فــرش نیز این اتفاق رخ داده و تالش شــده 
که فرش دستباف ایرانی را با طراحی روز ایرانی و 
متناسب با مبلمان و رنگ آمیزی پارچه آن تطبیق 

دهیم. 
به گفته ابوالفتحی، این کار برای اولین بار در ایران 
صورت گرفته؛ چراکه باید متناسب با فرهنگ هایی 
که وجود دارد؛ تامین بازار نیز صورت گیرد؛ در عین 
حال اگــر بخواهیم نگاه ما یک نــگاه صادراتی و 
فراملی باشد، قطعا باید فرهنگ های سایر کشورها 
را در نظر داشته باشیم. وی اظهار داشت: بسیاری از 
مردم دنیا فرش دستباف ایرانی را دوست دارند، اما 
نمی توانند از آن در دکوراسیون منزل خود استفاده 
نمایند، چراکه به لحاظ رنگ با دکور آنها همخوانی 
نــدارد، بنابراین اگر بخواهیم در مجامع بین المللی 
وارد شده و بازارهای جهانی را فتح کنیم، باید فرش 
دستباف را هم متناسب با این موضوع تغییر دهیم. 

ابوالفتحــی گفــت: تمام تالش ما این اســت که 
بتوانیم صادرات فرش دستباف ایرانی را هم در کنار 
صادرات مبلمان، رونق داده و متناسب با بازارهای 

جهانی، تولیدات را انجام دهیم.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش اســتان قم با بیان 
اینکه استان قم یکی از قطب های مهم فرش در کشور 
اســت، گفت: در قطر نیز می توان بازار خوبی داشــت، 
باید بستری فراهم شــود تا نمایشگاهی حتی در خود 

سفارتخانه دایر شود.
به نقــل از اقتصادگردان،ابوالفضل رجبیان در جلســه 
کارگروه تخصصی اقتصادی اســتان که با حضور سفیر 
ایران در کشور قطر در ســالن امام جواد)ع( استانداری 
برگزار شــد، با بیان اینکه استان قم یکی از قطب های 
مهم فرش در کشــور اســت، اظهار داشت: در قطر نیز 
می توان بازار خوبی داشــت، باید بستری فراهم شود تا 
نمایشگاهی در این کشور حتی در خود سفارت خانه دایر 

شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش استان قم با اشاره به 

برپایی نمایشگاه فرش در کشور ژاپن گفت: برپایی این 
نمایشگاه بســیار موفق بود ازاین رو انجام کار اقتصادی 
نیز باید یکی از کارهای مهم دیپلمات های ما در کشور 
قطر باشد و در زمینه فرش می توان بسترهای خوبی در 
کشور قطر ایجاد کرد. در ادامه جلسه، مدیرکل گمرکات 
استان قم با بیان اینکه مهم ترین کاری که باید در زمینه 
سرمایه گذاری استان انجام گیرد تدوین کتاب یا سی دی 
فرصت های سرمایه گذاری در قم است، افزود: ناپایداری 
سرمایه داری و سرمایه گذاری مهم ترین مشکلی است که 
در استان قم وجود دارد ازاین رو کتاب سرمایه گذاری در 
قم باید نقشه راهی به ما بدهد که مبتنی بر خوشه های 
صنعتی و ســرزمین و با محوریت اقتصاد دانش بنیان و 

اقتصاد مقاومتی باشد.
 حســن یاســری ادامه داد: درصورتی که چنین اتفاقی 

بیفتد معافیت های تسهیالت گرفته خواهد شد همچنین 
شفاف ســازی در سرمایه گذاری ســبب می شود بدانیم 
در کجاهــا می توان معافیت ایجاد کرد و این مســئله 
ثباتی برای ما ایجاد می کند که ســرمایه گذار در کجاها 
ســرمایه گذاری کند و یا در کجاهــا می تواند خدمات 
گردشگری انجام دهد. در پایان جلسه خرمی رئیس نظام 
صنفی کشاورزی استان قم با تأکید بر ایجاد تسهیالت 
الزم در زمینه کشت محصوالت باغی و گلخانه در استان 
گفت: در کشت محصوالت باغی و گلخانه ای هم تولید 
و هم صادرات داریم منتهی اینکه تسهیالتی در استان 
باید داشته باشیم این تسهیالت در استان فراهم نیست 
درحالی که اگر در اســتان قم زیرساخت ها برای بخش 
کشــاورزی آماده باشد می توان تولیدات بسیار خوبی در 

سطح استان داشت.

تالش ایرانی برای تولید فرش دستباف متناسب با نیاز بازارهای جهانی

رئیساتحادیهصادرکنندگانفرشاستانقم:

بسترهای الزم برای صادرات فرش استان قم به قطر فراهم شود
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بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران 1 تا 
۷ شهریور در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 

برگزار می شود.
به نقــل از اقتصادگردان_ در نشســت هماهنگی 
و برنامــه ریزی که برای برگزاری بهینه بیســت و 
ششمین نمایشگاه فرش دســتباف ایران با حضور 

رییــس مرکز ملی فرش ایران و مدیران و کارکنان 
این مرکز برگزار شــد، برای بیســت و ششــمین 
نمایشــگاه فرش دســتباف تهران، تبلیغات موثر، 
پذیرش بازرگانان خارجی، نمایش فرایند تولید فرش 
دســتباف برای بازدیدکنندگان، ایجاد غرفه نقاشی 
کودک، برگــزاری کارگاه های آموزشــی، تبلیغات 

مناسب محیطی و رخدادهای جنبی مانند؛ برگزاری 
جشنواره فرش برتر، نشست با اتحادیه ها و تشکل ها 

و اقداماتی از این دست در نظر گرفته شد.
بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران از 
یکم تا هفتم شــهریور مــاه 1۳۹6 در محل دایمی 

نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود

رئیس مرکز ملی فرش ایــران گفت : برای 
ایجاد 20 هزطار شــغل در سال جاری باید 
به ســه عامل آموزش، تبلیغــات و پرداخت 

تسهیالت توجه شود.
به نقل از اقتصادگردان_ حمیدکارگر در آیین یازدهمین 
نمایشگاه فرش دستباف اردبیل با بیان اینکه فرایند تولید 
فرش دستباف با محیط زیست سازگار بوده و با سالمت 
انســان نیز سازگار است ، اظهار داشت : اگر فرش را به 
درستی می شناختیم حال و روز فرش به شکل امروزی 
نبــود، امروز به دالیل عدیده ای بــازار فرش کوچک و 
کوچکتر شده و گاه کارکرد زینتی پیدا کرده و جای خود 

را به کف پوش های صنعتی داده است.
وی بــا بیان اینکه فرش دســتباف از انواع آســیبها و 
آلرژی های مختلف مصون است، گفت : اگر فرش را به 
درستی می شناختیم به بهانه مشکالت اقتصادی عرصه 
را به روی فرش ماشینی باز نمی کردیم و فرش دستباف 

می تواند نقش کاالی سرمایه ای را ایفا کند.
رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت : در حوزه فرش برای 
ایجاد اشتغال نیازی به بیگانگان نداریم و بخش اعظم 
مواد اولیه در داخل کشور یافت می شود، فرش دستباف 

از وجوه گوناگونی قابل اتکا است.

وی با بیان اینکه فرش دســتباف اردبیل توانست ثبت 
جهانی شود، خاطرنشان کرد: باید این نشان در تجاری 

سازی هم استفاده شود.
کارگر با بیــان اینکه در دولت یازدهــم در ۴۷ منطقه 

جغرافیایی کشور فرش دستباف ثبت ملی
و 2۹ منطقه جغرافیایی از جمله اردبیل ثبت جهانی شده 
است، افزود: باید با تبلیغات، سنجش وضعیت رقبا و رصد 
سلیقه و نیاز مشتری، این میزان را تثبیت و افزایش دهیم.
کارگر همچنین با اشــاره به پیش بینی و تکلیف ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای ایجاد 20 هزار شغل در 
حوزه فرش اضافه کرد: الزامات تحقق این تکلیف فراهم 
شدن امکان آموزش، تبلیغات و پرداخت تسهیالت است 

و سهم استان اردبیل در این طرح 560 شغل است.
بنابــر گزارش روابط عمومی مرکــز ملی فرش ایران ؛ 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل نیز 
در این مراسم تصویب بیمه فرش بافان در مجلس را قدم 

بسیار بزرگی در این عرصه بیان کرد.
سیدحامد عاملی در مراسم افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه 
فرش دستباف در اردبیل با بیان اینکه یازدهمین رویداد 
فرشی استان در حال برگزاری است، گفت: تالش کنیم 
زمینه را برای فعاالن عرصه فرش در استان فراهم کنیم.
وی افزود: تولیدکنندگان فرش در گذشــته از مالیات بر 
ارزش افــزوده معاف بودند که انتظار داریم این معافیت 
حفظ شــود چرا که در شرایط سخت کنونی حفظ این 
میراث قدیمی و هنر صنعت ارزشــمند، حمایت ویژه ای 
را می طلبد. عاملی با تاکید بر اینکه تسهیالت و تامین 
منابع مالی بسیار مهم است، تصریح کرد: در سال 1۳۹۴ 
قدم های خوبی در این زمینه برداشته شد و سال گذشته 
همکاری الزم از ســوی بانک مربوطه انجام نشــد و 

تولیدکنندگان با مشکل مواجه شدند.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل 
با بیان اینکه در ســه ماهه اخیــر 500 میلیون تومان 
تســهیالت داده شده است، خاطرنشــان کرد: با طرح 
خوشه فرش نیز قدم های خوبی در استان برداشته شده 
و با دانشــگاه آزاد توافقی در حوزه رنگرزی فرش انجام 

شده است.
وی همچنین گفــت: ایجاد شــهرک صنفی فرش و 

نمایشگاه و فروشگاه دائمی نیز در حال پیگیری است.
ســخنگوی فراکســیون فرش و صنایع دستی مجلس 
شــورای اســالمی گفت: باید ســهم فرش در تولید و 

صادرات کشور افزایش یابد.
محمد فیضی با بیان اینکه فرش و صنایع دستی در هنر 
و فرهنگ ایران جایگاه خاصی دارد، گفت: سال گذشته 
شــاهد صادرات ۳50 میلیون دالری برای فرش و 200 
میلیون دالری برای صنایع دستی بودیم و این آمار باید 
تکانی در ما ایجاد کند؛ چراکه روند خوبی نیست. وی با 
بیان اینکه باید ســهم فرش در تولید و صادرات کشور 
افزایش یابد، افزود: باید وزن فرش دستباف را در تولید 
وزین تر کنیم. نماینده اردبیل، نمین و سرعین در مجلس 
شورای اســالمی با بیان اینکه نمایندگان مجلس و به 
ویژه اعضای فراکسیون فرش به توسعه فرش در کشور 
متعهد هستند، تصریح کرد: طرح حمایت از هنرمندان 
و اســتادکاران صنایع دستی نیز در مجلس مصوب شده 
است و نتایج خوبی خواهد داشت. فیضی با بیان اینکه 
بیمه فرش بافان در صحن مجلس تصویب شده و منتظر 
اظهارنظر شورای نگهبان هستیم، افزود: برای بازگشت 
معافیت مالیات بر ارزش افزوده در این زمینه نیز پیگیر 

هستیم

بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران

فرش دستباف ؛ آموزش، تبلیغات و تسهیالت پیش نیاز 
ایجاد 20 هزار شغل
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یک صادر کننده نمونه حوزه صنایع دستی 
در  صنایع دستی  ارزآوری  قدرت  کشــور 
چرخه اقتصاد و تجارت را بسیار پر اهمیت 
دانســت و گفت: ایران در حوزه صنعت 
هنرهای دستی از ظرفیت های بی شماری 

برخوردار است.
بــه نقل از اقتصادگردان ؛ علی سنگســر یزدی در 
برنامه »راه ابریشــم« رادیو اقتصاد افزود: در حال 
حاضر ســه کشــور چین، ایران و هندوستان حرف 

اصلی را در حوزه صنایع دستی دنیا می زنند.
وی همچنیــن با بیان اینکه ایــران به لحاظ تنوع 
صنایع دســتی حرف زیادی برای گفتن در جهان 
دارد، اظهار داشت : برنامه ریزی ها و حمایت ها در 
کشور با به نحوی باشد که از این ظرفیت بی بدیل 
به نفع رشد اقتصادی، رشد ضریب اشتغال، کاهش 
نرخ بیکاری، رونق صادرات، ارزآوری و دیگر متغییر 

ها و مولفه های ضروری اقتصادی بهره برداری شود.
این صادرکننده نمونه کشور ارزآوری صنایع دستی در 
چرخه اقتصاد و تجارت را بسیار حائز اهمیت قلمداد 
کرد و گفت: موفقیت بیشــتر در این حوزه مستلزم 

نوآوری و خالقیت است.
وی در ادامه به نقش صنایع دستی در توسعه صادرات 
غیر نفتی اشاره کرد و افزود: توسعه صادرات امروز 

در کشور یک ضرورت انکار ناپذیر است.
یــزدی تصریح کرد: تکیه بر صــادرات غیرنفتی از 
جمله راه های کاهش وابســتگی به نفت در اقتصاد 
ایران و حرکت به سمت اقتصاد چند محصولی است.
وی در مصاحبــه با رادیو اقتصــاد تمرکز بر صنایع 
دســتی رااز جملــه اولویت های تشــویق صادرات 
غیرنفتی برشــمرد و گفت: صنایع دستی در ایجاد 
اشــتغال، افزایش تولیــد ناخالص ملــی، افزایش 
درآمدهــای ارزی و حفظ هویت فرهنگی کشــور 

بسیار نقش آفرین است
این صادر کننده برتر در بخش دیگری از ســخنان 
خود افزود: راز موفقیت در هر کاری به ویژه صادرات 

تالش و پشتکار، خالقیت و نوآوری است.
وی با بیان اینکه تجــارت در هر زمینه ای نیازمند 
علم، آگاهی و برنامه ریزی دقیق است، اظهارداشت: 
حضور موفق و ماندگار در بازارهای هدف صادراتی 

مستلزم بازاریابی ژرفنگرانه است.
یزدی با اشــاره به این جمله که صادرکنندگان در 
شناسایی بهتر بازارهای هدف باید اطالعات جامع 
و صحیحی در اختیار داشته باشند، یادآورشد: برای 
دســتیابی به این اطالعات نقش ســازمان توسعه 
تجارت، رایزن های بازرگانی و فرهنگی، سفارتخانه 
ها و همینطور شــرکت در نمایشگاه های خارجی و 

غیره بسیار حائز اهمیت است.

ارزآوری، مزیت انکار ناپذیر صنایع دستی در چرخه تجارت

سرکنسول ترکیه در تبریز بعد از بازدید از 
هفتمین نمایشگاه صنایع دستی و فرش 
دستباف گفت: از دیدن صنایع دستی و 
فرش دستباف تبریز حیرت زده شده ام.

به نقل از اقتصادگردان_ ”چاغالر فاحري چامرآلپ” 
در بازدید از هفتمین نمایشگاه صنایع دستی و فرش 
دستباف با بیان اینکه محصوالت تولیدی هنرمندان 

این استان از جمله فرش ، تابلوها، گلیم و مینیاتورها 
حیرت زده شده است،  گفت: صنایع دستی و فرش 
هنرمندان تبریز شهرت جهانی دارد و دارای زیبایی 

منحصر به فردی هستند.
وی برگزاری چنین نمایشــگاه هایی برای معرفی 
آثار هنرمندان بومی و کشوری بسیار مهم دانست 
و ادامــه داد: بازدیدکنندگان با گردش در غرفه ها 

در مقابل این آثار هنری زیبا شگفت زده می شوند 
و همزمــان با خرید این صنایع دســتی به رونق 

اقتصادی کمک می کنند.
وی صنایع دســتی و فرش های دستباف موجود 
در نمایشــگاه را منحصر بفرد خواند و بیان کرد: 
معتقدم تبریز این آثار هنری را باید به دنیا معرفی 
کند تا گردشگران و ســرمایه گذران از تمام دنیا 
 برای بازدید و خرید صنایع دســتی به این شــهر

 سفر کنند.
سرکنسول ترکیه  در تبریز با اشاره به اینکه راه های 
متنوعی برای معرفی صنایع دســتی به دنیا وجود 
دارد، اظهار کرد: تبلیغات ، برگزاری نمایشگاه، چاپ 
کتاب به صورت مجموعه آثــار و فیلم برداری از 
جمله روش های شناســاندن صنایع دســتی به 

کشورهای مختلف است.
وی در خصــوص انتخاب تبریز به عنوان پایتخت 
گردشگری جهان اسالم اذعان داشت: این فرصت 
بســیار خوبی  برای شــهر تبریز بحساب می آید 
که باید از آن به خوبی اســتفاده کند و مسئوالن 
باید نهایت تالش خود را برای معرفی این شــهر 
به دنیا بکننــد. وی در انتها با تاکید براینکه تبریز 
برای رسیدن به این هدف باید تالش های بسیاری 
انجام دهد، افزود: ما نیز از طرف کشور ترکیه حاضر 

هستیم تا حمایت های الزم ر ا انجام دهیم.

سرکنسولترکیهدرتبریز:

 مشاهده صنایع دستی 
و فرش دستباف تبریز من را حیرت زده کرد
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عباس جناتی کاشانی، تولیدکننده و صادرکننده ی فرش 
دستباف ایرانی در گفتگو با خبرنگار فرشنامه گفت: فرش 
ایرانی میراثی است که از نسل های گذشته  به دست ما 
رسیده است ولی ما متأسفانه میراث دار خوبی نیستیم، 
یکی دو نسل از آن به خوبی نگهداری کردند ولی اکنون 
رو به رکود اســت و بخش خصوصــی و بخش دولتی 
انگیزه چندانی برای توسعه و شکوفایی این هنر- صنعت 

ملی از خودشان نشان نمی دهند.
مشکالت فرش دستباف ایرانی درهر دو بخش دولتی 
و خصوصی ریشــه دارد، بخش دولتی آن از زمان ادغام 
وزارت هــای بازرگانی و صنعــت، تخصص چندانی در 
حیطه ی فرش ندارد و با نگاهی صنعتی ، سعی در توسعه 
و شــکوفایی در آن راستا دارند، نگاهی صرفاً صنعتی با 
قاموس فرش دستباف ایرانی منطبق نمی باشد و هر روز 
باعث بروز مشکالت بیشتری در عرضهء فرش دستباف 
می گردد، چون آن ها زبان فرش را نمی شناسند و درک 
نمی کنند، در بخش خصوصی نیز انگشت شمارند کسانی 
که بتوانند زبان فرش را برای آن ها ترجمه کنند، درنتیجه 
همیشــه همکاری ها سست بوده است و اتفاق مثبت و 

شایان ذکر به ندرت اتفاق می افتد.
جناتی کاشــانی گفت: در بین نمایشــگاه های داخلی،  
نمایشــگاه بین المللی فرش تهران از اهمیت بیشتری 
برخوردار است، که در نهایت تآسف، با  بیش از  حضور 
۷00 غرفه،  نمایشگاهی بی نظم و بازاری برای عرضه 
و فــروش داخلی اســت و غرفه داران بــه این امید به 
نمایشگاه می آیند تا شاید رونقی حاصل شود و گشایشی 
در کارشان و مرهمی بر زخمشان باشد، کسی به دنبال 
عرضه ی مناسب فرش و شناساندن آن نیست، کسی به 
آینــده دور و حتی نزدیک نگاه نمی کند، فقط به مقطع 

فعلی و فروش فکر می کنند و بس!

عوامل مجری نمایشگاه نیز برای فرش کار نمی کنند، 
چون بعد از نمایشگاه بهبودی در اوضاع فرش دستباف 

حاصل نمی شود.
ایــن تولیدکننــده و صادرکننده اظهار داشــت : من 
اســتخوان هایم در هنر- صنعت فرش نرم شده است 
و اکنون نیز بی انگیزه نیســتم، هنوز هم معتقدم اگر ما 
فرش را نگه داریم فرش ما را نگه می دارد، ولی واقعیتش 
این اســت که من از متولیان فرش ناامید شده ام، اکثراً 
برنامه هایی موقت و توخالی بدون پشتوانه برای فرش 
می چینند و شــاهد هیچ اقدام مفید و کارا در این حیطه 

نیستیم.
اکنون که مصاحبه می کنم 25 تیر است، حدود یک ماه و 
پنج روزبه نمایشگاه تهران باقی است ولی هنوز فراخوان 
صورت نگرفته است، مقصر چه کسی است، مهم نیست، 
مهم این اســت که اوضاع فرش هــرروز بی انگیزه تر 

می شود.
ایشــان در ادامه افــزود : در حال حاضر به قول یکی از 
دوستانم » مرتضی میری« فرش می تواند به سه قسمت 

تشکیل شود:
1- عده ای هســتند که ایــن کار را به عنوان کف پوش 
و کاالی تجاری می بینند، عــده زیادی از افراد مرتبط 

بافرش دارای این تفکر هستند.
2- عده ای هم هستند که می گویند، هنر و سنت را در 
این حوزه حفظ کنیم ولی نگاهی هم به بازار جدید داشته 
باشیم، این ها عده ی محدودی هستند که از طرح های 
سنتی تا حدودی اســتفاده می کنند و طرح های مدرن 
را بدون درک مفهومی آن با نقشــه های سنتی تلفیق 
و عرضه می کنند، این ها نیز چند ســالی رونق خواهند 
داشت، چون مدرنیسمی که مدنظرشان است با قاموس 

فرش دستباف ایرانی چندان هماهنگ نیست.
۳- گروه سوم کسانی هستند که فرش دستباف ایرانی را 
از جنبه هنری و حفظ اصالت های آن می نگرند، اصالت 
نوع و مــکان بافت را نیز  در نظر می گیرند و هنوز هم 
رونق و تولید دارند، باقیمت خوب هم فروش دارند. جالب 
این اســت که دو گروه اول متکی به گروه سوم هستند 

و بااعتبار این دسته کاالیشان را ارائه و عرضه می کنند.
وی در ادامــه افزود: فرش ما معمار ندارد، در کار فرش 

نیز باید مدیرانی معمار داشــته باشیم که از پشمی که 
روی گرده ی گوســفندان اســت اطالع داشته باشند تا 
خامه و ریســندگی و رنگرزی و بافت و شــور و محل 
عرضه ی داخلی و محل مصرف آن، چه به لحاظ کمی 
و چــه کیفی. انتظار نمی رود در همه زمینه های نام برده 
متخصص باشند ولی بی خبر هم نباشد و با مشکالتش 
آشنا باشد تا درصدد رفع آن ها برآید، در غیر این صورت 

ما در هنر صنعت فرش همواره دور باطل خواهیم زد.
من به عنوان یکی از اهالی فرش معتقدم باید برای دولت 
سودآوری داشته باشیم، راه نجات فرش و رهایی از رکود 
جمع آوری امضا و طومار برای رهایی از مالیات نیســت 
ما نیز باید مثل ســایر صنوف مالیات بپردازیم، اما باید 
از دولت مطالبه کنیم که اگر از ما مالیات می گیرند چه 
خدماتی به ما ارائه می کند. وظیفــه اداره ی دارایی این 
اســت که مالیات دریافت کند و آن  را هزینه کند برای 

شکوفایی اقتصاد.
ما باید از دارایی بپرسیم: در سال گذشته چه میزان مالیات 
از صنف ما دریافت نموده اید و چقدر آن را برای صنف ما 

سرمایه گذاری کرده اید؟
عباس جناتی کاشــانی در ادامــه گفت: تولیدات فرش 
دســتباف ایرانی مانند فرش ماشــینی نیســت، فرش 
ماشــینی نیز فرش اســت ولی همچنان که از نامش 
پیداست، صنعتی است، کار ما دستی و هنری می باشد و 

تولید آن متمرکز نیست. 
فرش دســتباف ایرانی قابل مقایســه بافرش ماشینی 
نیست، سودآوری ما نســبت به مواد اولیه باالی %۹8 
است، ما برای مواد اولیه هیچ وابستگی به خارج نداریم، 
شاید کمی در ابریشم و پنبه واردات داشته باشیم و این 
عدم وابستگی ارزش است و باید دیده شود، دولت برای 
خودروسازی که صنعتی وابسته به خارج از کشور است 
وام های کالن و بالعوض در نظر می گیرد، ولی قالیبافان 
که قادر به ساماندهی و اشتغال زایی روستایی هست از 
این موضوع بی بهره هســتند، برای ارائه وام، خدمات و 
تسهیالت قوانین ناکارآمدی هست که مانع از تصویب و 

اجرایی شدن طرح های پیشنهادی ما می شود.
وی در انتها عنوان کــرد: بااین همه من هنوز به فرش 

عشق می ورزم و فرش می بافم.

نگاه هنری فرش  را شکوفا می کند

عباسجناتیکاشانی،تولیدکنندهوصادرکنندهفرشدستباف

 عباس جناتی کاشانی
تولیدکننده و صادرکننده فرش دستباف
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حامد چمن رخ در گفتگو با خبرنگار فرشــنامه در مورد 
نمایشگاه فرش دســتباف تهران گفت: 26 سال پیش 
نمایشگاه فرش دستباف تهران با اهداف صادراتی دایر 
گردید، در ادوار ابتدایی فروش داخلی مطرح نبود و تمام 
ســعی شرکت کنندگان در جلب مشــتریان خارجی با 
رویکرد صادراتی بود، تا تنوع و گوناگونی فرش دستباف 
ایرانــی را با تمام ظرفیت و مزیــت آن، در یک نقطه 

متمرکز ببینند و با آن آشنا شوند.
وی افزود: عوامل مختلفی باعث انحراف نمایشــگاه از 
اهداف متعالی و اولیه و ســوق آن به سمت بازار فروش 
داخلی شد، به طوریکه اکنون تمایل خرده تولیدکنندگان 
فرش به حضور در نمایشگاه، فراتر از تمایل صادرکنندگان 
فرش اســت و این تغییر، نیاز بــه عارضه یابی دارد که 
برخی از عوامل آن، پایین آمدن حجم صادرات، از دست 

رفتن بازارهای مقصد و تحریم و... میباشد. 
نمایشگاه علیرغم اینکه در ابتدا با حضور مؤثر اتحادیه 
صادرکنندگان فرش دســتباف اداره میشــد، با گذشت 
زمان، از بخش خصوصی فاصله گرفت و تبدیل به یک 
نمایشگاه تمام دولتی گردید، که حضور بخش خصوصی 
در اداره آن، حضوری کاماًل فرمایشــی و کمرنگ شد. 
طبیعی اســت که این امر بخــش خصوصی را دلزده و 
ناچار به عقب نشــینی نمود، زیرا نمیتواند حریف دولت 

شــود و از طرفی هم، دولت نیــز منافع خاصی ندارد و 
فقط گزارشــات و آمار و ارقام است که در این میان جا 
بهجا میشود ، در این شرایط بخشهای دولتی که درگیر 
نمایشگاه هســتند، سعی بر ارائه آمار خوب و باال دارند. 
تداوم این رویه باعث گسترش و بسیط شدن نمایشگاه 

به گونه ای  افسارگسیخته گشته است.
چمن رخ در ادامه گفت: سال گذشته حدود 600 غرفه در 
نمایشگاه وجود داشت که این تعداد با توجه به  حجم بازار 
، منطقی نیست. همه اقشار جامعه فرش از تولیدکننده، 
فروشــنده و صادرکننــده به علت رکود و مشــکالت 
اقتصادی که دچار آن هســتند، در هنگام نمایشگاه به 
امید گردش مالی و کســب درآمد، از تمام ایران با تمام 
قوا به سمت نمایشگاه فرش سرازیر میشوند. همین امر 
باعث میشود، روزبه روز از کیفیت نمایشگاه کاسته شود 
و به کمیت آن افزوده شود، با توجه به حجم محدود بازار 
کنونی، ورود این میزان فرش به بازار هم به اعتبار فرش 

دستباف ایرانی لطمه میزند، هم به فعاالن حوزه فرش.
در هیچ جــای دنیا حضــور تولیدکننده، فروشــنده و 
صادرکننــده در یک مکان، به منظــور عرضه، معقول 
و مرسوم نیســت، زیرا باعث جابجایی زنجیره و تغییر 
نامطلوب رویه میشود. بخش عظیمی از سرمایه گذاری 
در فرش توســط صادرکنندگان انجام میشود و خروج 
سرمایه صادرکنندگان از فرش باعث میشود در درازمدت، 
تولیدکننده نیز متضرر گردد، متاســفانه طبق شــواهد 
موجود حدود ۷0% ســرمایه گذاران و صادرکنندگان، 
سرمایههای خود را به ملک و مستغالت انتقال دادهاند. 
بارها این مسائل برای مسئولین بازگو گردیده ولی مورد 

بیتوجهی و بی مهری ایشان قرارگرفته است.
امروز نمایشگاه تهران،  نمایشگاه بین المللی نیست، حتی 

یک نمایشگاه فروش داخلی نیز برای تهران محسوب 
نمی شود، هیچگونه نظارتی بر آن وجود ندارد، موردهای 
مختلفی از تخلفات در سال های گذشته مشاهده گردید 
و با اتحادیه فروشــندگان فرش تهــران مطرح گردید، 
اتحادیه نیز پس از بررسی و تحقیق به این نتیجه رسید 
که غرفه دار متخلــف از تهران نبوده و بعضاً مجوز نیز 

نداشته است.
حامــد چمــن رخ در ادامه گفت: صــورت ایده آل این 
نمایشگاه برگزاری آن در مقیاس کوچک و باکیفیت باال 
می باشد، نمایشگاهی که موردتوجه خریداران واقعی قرار 
گیرد، و غرفههای زیبا و با چیدمانی مناسب و بیانگر چند 
نمونه فرش هر منطقه که گویا و مبلغ تولیدات آن منطقه 
باشد را با همراهی شرکتهای قدرتمند تولیدی و صادراتی 
که توان رقابتپذیری و تولید دارند و مشکل نقدینگی نیز 
ندارد و میتوانند بازار را حفظ کنند به نمایش گذاشته شود 
، تا دپوی چند صد هزار تنی فرش که اکنون شاهد آن 
هســتیم. وی در انتها افزود: انتقاداتمان از بحث دولتی 
به جای خودش، اما دراین بین از نقش خودمان نیز نباید 

غافل شویم .
ما و اتحادیه هایمان نیز در وضعیت امروز مقصر هستیم. 
، اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف ایران  بهعنوان 
یکی از قدیمیترین و بزرگترین اتحادیههای کشور امروز 
نباید در مقابل این وضعیت اسفناک  نمایشگاه سکوت 
اختیارکند، باید بیانیه صادر کنند، به دیدار وزیر بروند، باید 
خواسته هایشان را عنوان کنند و مطالبه گر باشند، دولت 
امروز، دولت پاسخگو و قابل تعامل است، میتوان از دولت 
خواســت تا مسیر را هموار و اصالح کند اما تحقق این 
مهم، مستلزم این است که ما هم بخواهیم، مطالبه کنیم 

و پایکار بایستیم و گام به گام با دولت حرکت کنیم.

نمایشگاه تهران بین المللی نیست

 حامد چمن رخ
تولیدکننده و صادرکننده فرش دستباف
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صنعت گردشــگری در عصر حاضر مورد توجه تمام 
ممالک از جمله کشــور مابــوده و عواید آن بر همه 
آشکار است . ودر شرایط کنونی  تقویت و بسترسازی 
این صنعت  مورد نظر سازمانها, تشکلها  و اقشار مردم 
اســت. ودر حیطه فرش دستباف یکی  از  بازارهای 
اشکار ودردسترس , گردشگرانی هستند که به  کشور 
ما می آیند و این کاال ی هنری و فرهنگی عالوه بر 
ارز آوری  سریع ومستقیم میتواند در انتقال فرهنگ و 
هنر ایرانی نیز به اقصا نقا ط جهان نقش مهمی ایفا 
کند.   هدایت گردشگران به بازار های فرش با فرصت 
مناسب و معرفی  بموقع ودادن پیش زمینه  نسبت به 
وجه هنری و کاربردی فرش دســتباف  ایران عالوه 
بــر ایجاد  موضوعی برای عالقه منــدی به ایران و 
فرهنگ آن میتواند در شرایط  *بحرانی بازار فرش* 
کمکی قابل مالحظه تلقی شود که باالتر از میلیونها  
اشــتغال مرتبط به خود را داراست . توجه به فرش 
ایران از طرف راهنمایان وموسســات گردشگری و 
ایجاد پیش زمینه های آشنایی مطمنا تاثیر گذار بوده 
و اشتیاق خرید را در گردشگران افزایش میکند البته 
درزمینه آشــنایی با فرش از طرف ســازمان میراث 
فرهنگی و دانشکده هنر جهت راهنمایان  گردشگری 

اقداماتی انجام گرفته که قابل 
تقدیــر اســت. یــک 

حرکت گروهی و تبلیغ رســانه ای  تهیه  کاتالوگ و 
بروشور ,فعالیت  ,حتی در شبکه های اجتمایی جهانی  
و*هماهنگی بخش توریســم و  خانواده فرش * , 
میتواند روزنه ای هرچند ناچیز در جهت حمایت این 
هنر دستباف ایرانی باشد. از جمله فرصتهایی ایجاد 
شده که باید مورد استفاده بهینه قرار بگیرد  معرفی 
* تبریز بعنوان شهر جهانی بافت فرش * است که 
البته در آســتانه تبریز 2018  میتواند بعنوان یکی از 
معرفهای شهر تبریزو کشورمان ایران  و ابزاری برای 
ارزآوری و جذب توریسم  در راستای اقتصاد مقاومتی, 
نتایج مطلوبی برای اقتصاد منطقه و افزایش اشتغال 
زایی و همراهی با تدابیر جدید اتخاذ شده  دربر داشته 

باشد.
یک حرکت گروهی و تبلیغ رسانه  , تهیه  کاتالوگ 
و بروشور,نصب  بیلبورد ,فعالیت  ,حتی در شبکه های 
اجتمایی جهانی  و  *هماهنگی بخش توریســم و  
خانواده فرش * میتواند روزنــه ای هرچند ناچیز در 

جهت حمایت  این هنر دستباف ایرانی باشد.
مشکالت  استفاده از کارتهای اکسس  امکان فروش 

تولیدات ارزشمند و هنری را کاهش میدهد .
لذت خرید در زمان خرید بسیار مهم و تشویق کننده 
اســت  مخصوصا در کارهــای هنری . وقتی  خرید 
بخاطر انتقاالت مالی و مسایل  نا معمول با مشکل 
مواجهه میشود از لحاظ روانی تاثیر مستقیم بر روی 
خریدار داشــته نه تنها موجب انصراف از خرید شده 
بلکه باعث یک خاطره نا مناسب از کشورمان میشود 

.
 PayPal .که متاســفانه براحتی قابل اجرا نیســت
روشــهای دیگری برای انتقاالت مالــی وجود دارد 
همانند نرم افزارهای آمازون و.برای یک خرید خوب 
واطمینان بخش بایستی گردشگر از خرید خود 
راضی باشــد. ** قیمتهای مناســب و قابل 
مقایسه با کشورش ** میتواند 
نقش موثری داشته باشد , که 
مشاهده شــده در مواردی 
این  و  نگریده  رعایت 
برای  تبلیغ  خود ضد 

این کار هنری تلقی شده و تاثیر منفی زیادی داشته 
که نمونه آن در مطبوعات گردشگری اخیر تذکر داده 

شده است. 
آشــنا کردن گردشــگران قبل از عظیمت  یکی از 
تاثیرگذار ترین علل بوده ,فردی که قصد خرید دارد 
باید اطالعات خوبی از فرش و دســتبافتهای ایرانی 
داشته باشد و قیمتها نیز مهم است برای اینکه یک 
توریســت بدون قصد خرید حتما مبلغ اندکی همراه 

خود دارد.
توصیف فــرش و ویزگیهای آن ازطرف فروشــنده  
تاثیری کمتراز توصیه راهنمایان و تجربه شــخصی 
توریســت دارد و بایستی این بخش تشویق از طرف 
همراهان یا تورهای جهانگردی انجام پذیرد »ارتباط 
مســتقیم از طرف فروشنده برای فروش اغلب تاثیر 

منفی دارد » .
ارایه بروشــور های حرفــه ای از طرف آزانســهای 
هماهنگ کننده , حداقــل درایرالینهای ایرانی ویا 
نصــب بیلبورد وارایه کاتالوگ در ورودیهای کشــور 
عالوه بر ایجاد انگیزه , ارتباط و تبلیغ فرهنگی ایجاد 
کرده و هر گردشــگری که طبیعتا با ســفر به ایران 
عالقه مند هنر و طبیعت بوده  تحت تاثیر قرار خواهد 
داد  واحساس خوبی برای داشتن یکی از این دست 

بافتهای اصیل ایرانی را ایجاد خواهد کرد. 
ارتباط  تشکلهای فرش با گردشگری عوامل موثری 
برای ایجاد بازاری در دســترس وارز آور با انتقاالت 
مالی مســتقیم و راحت  در این شرایط بحرانی بازار 
فرش اســت که همتی همه جانبه میطلبد  تا بتواند 
نقش خود را در اقتصاد مقاومتی ایفا کند و میزان آمار 
ارز اوری ایــن صنعت را بطور قابل مالحظه افزایش 
داده ,ونقش انتقال هنر وفرهنگ ماندگار این سرزمین 
را بــه تمام ملل جهانی ایفا نماید , » هر توریســت 
وقتی فرشــی از این سرزمین در منزل دارد  همیشه 
احســاس خوبی از ایران خواهد داشت ونکته مهمتر 
این اســت که این هنر ماندگار است واین احساس 
همیشــه همراه او و خانواده اوست  که حتما تاثیرات 

خوبی برای معرفی این کشور پهناور دارد.
در خاتمه  شخصیت عرضه کننده یک کاالی هنری  
وبقولی برخورد اوهمیشه باید  جنبه  فرهنگی داشته  
باشد  ودر جهت ایجاد خاطراتی خوب از این سرزمین 
مهد تمدن.    باز گو کردن این جمله برای گردشگران  
همواره لذت بخش است : »ارایه اطالعات  در مورد 
فرش صرف جهت خرید شما نیست امید داریم  وقتی 
نامی از فرش به در هــر کجای جهان  بمیان بیاید 
یاد فرش ایران بیفتید چون هنری ترین و زیبا ترین 

فرش دنیا فرش ایرانیست .«

فرش و توریسم

سعید احباب 
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کهن هنر فرش ایرانی، میراث نیاکان ماســت و به 
دلیل قدمت طوالنــی آن، تقریبا هنری فاقد عیب 
و نقص می باشــد، چون طی ســال های متمادی 
ایرادهای آن شــناخته و به مرور زمان رفع گردیده 

است.
قالی ایرانی از لحاظ هنری اثری بی دلیل اســت و 
حتی دو قالی که جفت با هم بافته شده اند نیز دارای 
تفاوت هایی هستند، هنر فرشبافی ایرانی مقبول و 
مورد پسند همگان است. در گذشته جهانیان شاید 
ایران را روی نقشه نمی شناختند ولی قالی ایران را 
می شناختند و به آن بها می دادند، امروزه نیز از نظر 
هنر و نقشه چیزی کم نداریم، قالی های ما با قدمت 
200،۳00 ســال و یا بیشــتر در سراسر دنیا موجود 
اســت و کارشناسان خبره جز مدح، چیز دیگری در 

مورد آن نمی توانند بیان کنند.
فرش ایرانــی در طرح و رنگ و کیفیت همیشــه 
برترین اســت، هر قطعــه فرش ایرانــی حتی از 
کوچکترین روســتاهای ایرانی نیز، راوی داســتان 
خویش اســت و حرف هایی برای گفتن دارد، قالی 
ایرانــی چیزی کم ندارد، آنچه که کم دارد،  محبت 
مردم و مســوولین است: مملکتی که خودش تولید 
کننده فرش دستباف اســت و تاریخچه آن قدمت 

فراوانی دارد، رو بــه تولید انبوه در زمینه صنعتی و 
ماشــینی نموده و نوع هنری و دســتی آن را به باد 

فراموشی سپرده است.
وی با دیدی عاشــقانه نســبت به فرش دستباف 
گفت: فرش دستباف ایرانی کهنه اش هم زیباست، 
مســتعمل آن نیز دارای طنازی و دلبری در طرح و 
نقش اســت، رنگ ها در قالی های قدیمی و آنتیک 
بعد از گذشــت ســالیان متمادی هنوز جلوه گری 
می کننــد و هویت خود را کامل حفــظ نموده اند. 
فرش ما در دنیا شناخته شــده اســت، نیاز ما تعامل 
با جهان است: خریداران خارجی ترجیح می دهند با 
رقیب های ما معامله کننــد چون ثبات ارزی دارند، 
مراودات مالی شــان بی دردســر و عبور و مرور به 

کشورشان نیز راحت تر است.
کشورهای رقیب از فرششان حمایت می کنند، دولت 
امکانات خوبــی را برای خریداران در نظر می گیرد، 
خریدار هم اگر نتوانســت فرش را بفروشد، قادر به 

تعویض آن هست.
در کشور ما مشــکالت اقتصادی باعث شده است 
تولیدکننده فرش ایرانی با مــواد اولیه گران فرش 
تولید کنــد و لذا قیمت نهایــی آن افزایش یابد و 
مصرف کننده ی داخلی و خارجی ازلحاظ اقتصادی 
توانایی خرید آن را نداشته باشد و تنها به علت ارزان 

بودن تولیدات، رو بیاورند به رقیب های دیگر ما.
ایشــان در ادامه افزود: اشــخاصی در حوزه فرش 
هســتند که همچنان سبک و سیاق سنتی را دنبال 
می کنند، عده ای هم وارد مدرنیسم شده اند و فرشی 
را تولید می کنند که متناسب باسلیقه روز دنیا باشد، 
هرکدام بازار خودشــان رادارند، ما در هر دو گزینه 

نمونه های خوبی داریم.
فرش ما نیــاز به خالقیت و نــوآوری دارد ولی نه 
خالقیت ساختارشــکنانه کــه چارچوب های فرش 
دســتباف ایرانی را در هم بکوبــد، در تولید فرش 
سلیقه ی مشــتری باید در نظر گرفته و فرش های 
مشتری پسند نیز تولید شود، در بازار هدف باید نیاز 
ســنجی و ســلیقه یابی صورت گیرد، دیزاینرها و 
دکوراتورها مهم هستند ولی در سرتاسر دنیا، معدود 
اشخاصی از دکوراتورها یا دیزاینرها استفاده می کنند 

و همه گیر نیست.
وی گفــت: ما در حق روســتاییان ظلــم کردیم، 
گوسفندانشــان را گرفتیم و به جایش پراید تحویل 
دادیم، درگذشــته هر روســتایی، تولیدکننده بود، 
به عنوان مثال در زمســتان که کشــاورزی نبود با 
پشــم های ریسیده و رنگرزی شــده ی گوسفندان، 
شــروع به بافتن قالــی می کرد و ســال بعد تولید 
مازاد خویــش را به ما عرضه می کــرد ولی امروز 
همان تولیدکننــده، دیگر تولید نمــی کندو او نیز 
مصرف کننده گردیده اســت، درصورتی که ما باید 
روســتاها و ده هــا را حفظ کنیم و ایــن قدر تبلیغ 

شهرنشینی و مصرف گرایی نکنیم.
ایشان در پایان گفت: فرش زیبایی و هنر آفرینش 
ذهن و یکی از بهترین دست سازهای بشر می باشد. 
فرش حالتی احساســی و عرفانــی دارد، هر گره با 
نفس های بافنده عجین شــده و فرش تاریخ و هنر 
ایران است، فرش رمزآلود است و افسانه ها و اساطیر 
ایرانی را در خود جای داده اســت، فرش دســتباف 
ایرانی، هدیه طبیعی است و با طبیعت و خوی انسان 

هماهنگی دارد، فرش ایرانی سرمایه است.

فرش ایرانی زبان دارد، مترجم ندارد

ابوالفضل عبدالهی 
صادرکننده و فروشنده فرش دستباف
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آرش آریان پور متولد1۳66 با ۳0 ســال سن، حرفه 
و پیشــه پدر و پدربزرگ خود را که در این خانواده، 
قدمتی حدود ۷0ســال دارد را ادامه  داده اســت و 
حدود 16 سال سابقه ی فروشندگی فرش در داخل و 
خارج کشور دارد، وی در گفتگو با خبرنگار فرشنامه 
گفت: فرش دســتباف ایرانی، سفیر فرهنگی و نماد 
هنر ایرانی در خارج از مرزهاست که اکنون نیازمند 
توجه ویژه می باشد.صحبت از فرش دستباف ایرانی، 
بحثی جهانی و بین المللی اســت، که صادرات آن 
درگذشته رونق بسیار داشته است و اکنون در رکود 
مطلق به سر می برد و آمارهای ارائه شده با واقعیت 

موجود در بازار، هیچ گونه تطابقی ندارد.
با توجه به ارتزاق قشر کثیری از هنر- صنعت فرش، 
فــروش داخلی جوابگوی بــازار و تأمین کننده نیاز 

بافنده، رنگرز و قالی شو و غیره نمی باشد.
وی افزود: هیچ گونه تبلیغات مفید و حمایت در حوزه 
فرش دستباف صورت نمی گیرد، حتی بیلبوردهای 
شــهر نیز فرش دســتباف را فراموش کرده اند و به 
فرش ماشــینی و صنعتی روی آورده اند. درگذشته 
نه تنها در ایران بلکه در اروپا نیز، اســتفاده از فرش 
دســتباف ایرانی ارزش و پرســتیژ حساب می شد و 
“Persian carpet” شهرت جهانی داشت؛ اما 
اکنون این گونه نیست. من عاشقانه فرش را دوست 
دارم، اما حدود ۴ ســال اســت که موفق به انجام 

فعالیت مفید در این زمینه نشده ام، چراکه عرضه ما 
با تقاضا، برابر نیست. فرش دستباف ایرانی، نیازمند 
کمک می باشــد، البته نه ازلحاظ مالی، دولت باید 
برای تبلیغات فرش در خارج از کشور سرمایه گذاری 
کنــد، باید برای اینکه فــرش ایرانی، به عنوان هنر 
ایرانی در سراســر دنیا شناخته شود، فرهنگ سازی 

صورت گیرد.
صادرات منابع و سرمایه های جبران ناپذیر، افتخاری 
در پی ندارد، افتخار آن اســت که ما بتوانیم هنر و 
فرهنــگ منحصربه فردمان را بــه دنیا صادر کنیم، 
صنعت فرش دســتباف ایــران دومین صنعت برتر 
کشور پس از نفت بوده است ولی متأسفانه در حال 

نابودی است.
فرش افتخار ماست در جام جهانی استفاده می شود، 
در سازمان ملل و اکثر نقاط دنیا فرش ایرانی راه یافته 

است ولی خودمان قدر آن را نمی دانیم.
آریــان پــور در ادامه افــزود: صادرکنندگان فرش 
دستباف ایرانی با مشکالت بسیاری رودررو هستند، 
به عنوان مثــال فرش هایی را کــه برای فروش و یا 
شرکت در نمایشگاه به خارج از ایران می بریم، به هر 
دلیل که موفق به فروش آن نشــویم، باید هزینه ی 
زیادی بپردازیم تا بتوانیم فرش خودمان را به کشور 
بازگردانیم، بابت صادرات، تشویقی که در کار نیست، 
الاقل بگذارید صادر کنیم و در کشــورهای دیگر، 

برای فرش ایرانی فرهنگ سازی کنیم.
در اتحادیه های ما نیز جایی برای جوانان فعال و پویا 
در نظر گرفته نشــده است، اعضای اتحادیه ها همه 
مسن هستند و اجازه ی ورود و دخالت در امور را به 
جوان ترها نمی دهند، ما در فرش به ایده ها و تفکرات 

نو و جوان نیازمندیم.
اوضاع در حوزه فرش دســتباف مســاعد و مناسب 

نیســت، دولت و اداره ی مالیات از رکود و کسادی 
بازار فرش مطلع هستند ولی بازهم برای این صنف 
مالیات تعیین می کنند، ما امســال پس از 8 ســال 
شــرکت در نمایشــگاه فرش تهران، در نمایشگاه 
شرکت نکردیم، زیرا فروشــی در کار نیست. تجار 
دعوت شده. اشــخاص سرشــناس اند ولی خریدار 

نیستند.
فرش دستباف ایرانی نماد بارز تولید ملی و نیازمند 

توجه ویژه و رسیدگی است.
دولت در مورد بحث بحث تبلیغات و نمایشگاه های 
خارجــی باید صادرکنندگان را حمایت کند، ما حتی 
اگر با هزینه شخصی شرکت کنیم، وقتی فرش ما را 

نمی شناسند، فایده ای ندارد.
ما باید تولید را با توجه به نیاز بازار هدف و مشتری 
ادامه دهیم، نه اینکه ســلیقه ی خــود را به جهان 
تحمیل کنیم، کشــورهای رقیب آمادگی آن رادارند 
که با تعداد باال، هرگونه نیاز بازار را ازلحاظ رنگ و 

طرح و سایز مرتفع سازند.
ما روابط بانکی کارآمد با ســایر کشورها نداریم، اگر 
ما دارایLC  باشــیم، خریداران خارجی اعتبار وارد 
کشورمان می کنند، نقل وانتقال مالی نیز در کشور ما 

با سایر کشورها دشوار است.
وی متذکر شد: تجربه ی سنتی و فکر نو باعث رونق 
فرش دستباف ایرانی می شود، باید به فرش به دید 
صادراتی نگریســت، ما به همــراه صادرات فرش، 
صادرات فرهنگ و هنر  ایرانی را به ســایر کشورها 

نیز داریم.
صنف فرش باوجــود رکود هنوز یکــی خیرترین 
صنوف به حســاب می آید و در برقراری مؤسسات 
 خیریــه و صندوق هــای قرض الحســنه پیش قدم 

می باشد.

کالبد بی جان فرش، نیازمند معجزه است

آرشآریانپورفروشندهوصادرکنندهفرشدستباف:

آرش آریان پور



در مورد نمایشــگاه فرش تهران، خدمت تان عرض 

کنم که یکی از بهترین رویدادهای نمایشگاهی فرش 

دستباف هست که هر ساله در ایران بر پا می شود و از 

اینکه برگزاری این نمایشگاه مورد تأیید تجار محترم 

فرش می باشد، شک نداریم.

بر گزاری چنین نمایشــگاهی باید کارشناســی شده 

انجام شــود. اگر امــروزه نمایشــگاه رونق آنچنانی 

ندارد به دلیل آن بوده که در ســالهای قبل برای این 

نمایشــگاه اصولی و بنیادی برنامه ریزی نشده است 

و امروز شــرکت کنندگان و تجار محترم ضربه اش 

را می خورنــد.  به نظر من اگر بــه این صورت پیش 

برود چند ســال آینده ما نمایشگاه را از این وضعیت 

بدتر خواهیم دید. هر سال پس از برگزاری، سنجش و 

ارزیابی دقیقی نیاز است تا برآورد شود، از برگزاری این 

نمایشگاه، مجری نمایشگاه چه تجربه ای کسب کرده 

است که سال آینده این نمایشگاه را بهتر برگزار کند.

 آیــا مرکز ملی آماری مبنی بــر رضایت یا نارضایتی 

شرکت کنندگان نســبت به نحوه برگزاری نمایشگاه 

و خدمات ارائه شــده در هر ســال نسبت به سالهای 
گذشته دارد؟

دیده ها و شنیده ها حاکی از آن است که خیلی از غرفه 

دار و شرکت کنندگان نمایشگاه حتی یک تخته فرش 

هم در نمایشگاه فروش نمی کنند.

چنانچه نمایشــگاه بین المللی تهران کار شناسی شده 

برگزار شود، نمایشگاه های شهرستانها نیز خود به خود 

رونق می گیرند. یکی از دالیل عدم رونق نمایشگاه های 

استانی، عدم رونق در نمایشگاه فرش تهران هست.

نمایشگاه بین المللی به چه منظور هست؟ آیا نمایشگاه 

تنها به این معنا می باشد که سالن های متعددی را لبریز 

و مملو از تولیدکنندگان، فروشــندگان و صادرکنندگان 
فرش دستباف نماییم؟

بزرگترین مشــکل نمایشــگاه این است که ما هر سه 

صنــف را در یــک مجموعه جمع ونمایشــگاه ایجاد 

می کنیــم و انتظار داریم تجــار و بازرگانان خارجی، از 

نمایشگاه بازدید و خرید نمایند و این درست نیست.. 

چنین نمایشگاهی، نمایشــگاهی کم رونق به منظور 

فــروش داخلی خواهد بود و رونقــی را برای صادرات 

فرش در پی نخواهد داشت وطبیعی است که در سالهای 

آتی فروشندگان و صادرکنندگان تمایلی به شرکت در 

نماییشگاه نخواهند داشت. سالیان قبل صادرکنندگانی 

که قصد شرکت در نمایشگاه فرش تهران را داشتند با 

شور و اشتیاق به شهرستانها می رفتند تا برای نمایشگاه 

فرش تهیه کنند و همین امر باعث می شــد رونق بازار 

فرش شهرستانها می شد.

ولی امروزه بــه دلیل آنکه هر شــخصی که بخواهد 

می تواند در نمایشــگاه بین المللی فرش تهران شرکت 

کند، صادر کننده نیازی نمی بیند تا تالشی برای تهیه 

فرش داشته باشد، چون تولیدکننده نیز حضور دارد.. 

اصولی تر می باشد که نمایشگاه های شهرستانها را در 

اختیار تولید کنندگان قرار دهند و نمایشگاه تهران را در 

اختیار صادرکنندگان، تا هم نمایشگاه بین المللی فرش 

تهران و هم نمایشگاه های شهرستانها رونق یابند.

امروزه صادرکنندگان کمی پیدا می شوند که روی برند 

تولیدی فعالیت کند که خود تولید کننده در نمایشــگاه 

بین المللی فرش غرفه داشته باشد. و این یک ضربه به 

تولید کننده هســت طبق آماری که من مشاهده کردم 

۴۳,۳ درصد شــرکت کنندگان در نمایشگاه بین المللی 

تولید کننــدگان محترم و ۴8,۷ درصد فروشــندگان 

محترم و تنها 8,1 صادرکنندگان می باشــند چرا نباید 

کشورهایی مانند ترکیه، چین، پاکســتان، افغانستان، 

هند و دیگر کشــورها در این نمایشگاه شرکت بکنند. 

مگر فرش ایرانی در دنیا حرف اول را نمیزند. پس چرا 

رقابت را آزاد نمی کنیم. چرا باید دموتکس که بزرگترین 

رویداد فرش و کف پوش هست در کشورهای 

آلمان، ترکیه، روســیه برگذار شــود و در ایران 
برگذار نشود.

من در بازار فرش چین فعالیت و شــناخت خوبی 

در مورد بازار فرش چین دارم در سال های گذشته، 

بیش از ده ها هزار تابلو تبریز تهیه می کردیم و در 

این بازار به فروش می رســاندیم متاسفانه از چند 

سال پیش که مرکز ملی فرش هزینه چینی ها را 

پرداخت کرد و برای بازدید و خرید از نمایشگاه به 

ایران آورد، با این نوع بازار یابی بدون کارشناســی 

باعث شد تا ضربه ای شدید به بازار  تابلو فرش وارد 

شــود و خرید همکاران من از آن تعداد تابلو به هزار 

تابلو در سال کاهش یابد، و امروزه دیگر نمی شود در 

این بازار روی تابلوی تبریز فعالیت کرد.

از تمام همکاران عزیز که وقت گذاشتن و مطالب من 

که نظر شخصی من برای رونق نمایشگاه بین المللی 

فرش بود را خواندن کمال تشکر را دارم.

 یادداشتی در مورد
 بر گزاری نمایشگاه بین المللی

حسین صادق زاده
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بعد از ظهر ســیزدهم تیر ماه سال ۱3۹6  
درتاالر آبــی کاخ موزه نیــاوران  فرصت 
مناســبی بود تا یک بار دیگر دســت اندر 
کاران فرش استان همدیگر را مالقات کرده 
و عالوه بر اجرای برنامه های تعیین شــده 
مراســم ، گپ و گفتی با هم داشته باشند. 
همایش رونمایی از لوح ثبت جهانی فرش 
ورامین با هدف شناساندن پیشینه تاریخی 
و ابعاد و ویژگی های منحصر به فرد فرش 
تاریخی  فرهنگی-  در مجموعه  دســتباف 

نیاوران  برگزار شد.
محمود نوابی در مراســم رونمایی از لوح ثبت جهانی 
فرش دستباف ورامین با تاکید بر اینکه فرش دستباف 
ایرانی باید با محوریت صادرات تولید شود، تصریح کرد: 
یکی از مشکالت اساسی که گریبانگیر همه حوزه های 
صادراتی از جمله صادرات فرش دستباف ایرانی است، 
بحث نبود شــرکت های تخصصی صادراتی اســت.  
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تبعات 
نبود شرکت های تخصصی صادراتی گفت: ما مشاهده 
کردیم که در ایام گذشــته فرصت های مناسبی مانند 
به دست آوردن بازار صادرات قطر و روسیه پیش پای 
ما قرار گرفت که یکی از عواملی که باعث شد نتوانیم 
از این فرصت های ناب به خوبی استفاده کنیم، همین 
بحث غیبت شرکت های تخصصی صادراتی از فضای 

اقتصادی کشور بود.
وی با اشــاره به اهمیت فرش در حوزه اقتصادی نیز 
افزود: حوزه فرش دستباف یک حوزه با اشتغال پایدار 
و محصول ماندگار اســت که باید جایگاه خود را در 
اقتصاد مقاومتی به دست بیاورد و با طرحی که اکنون 

در مجلس در این حوزه مطرح شــده است، بسیاری 
از مشکالت بافندگان فرش دستی رفع خواهد شد و 

فضای کار برایشان مهیاتر می شود.
محمدرضا مس فروش، رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان تهران  نیز در این مراسم، فرش ایرانی 
را هویت اقتصاد ایران دانست و گفت: موضوعی که 
باید به آن در حوزه فرش توجه کرد صادرات اســت. 
به گونه ای که پیش از این نیز به طور ســنتی وقتی 
صحبت از صادرات محصوالت ایرانی می شــد، چند 
محصول مانند پسته و فرش در صدر لیست صادرات 
قرار داشتند اما امروز شاهد هستیم که به خاطر شرایط 
خاص سیاســی و اقتصادی حاکم بر سال های اخیر 
فرش دســتباف ایرانی در بازارهای جهانی از جایگاه 
اصلی خود فاصله گرفته که باید این امر به طور ویژه 
مورد توجه قرار بگیرد تا این محصول به جایگاه واقعی 

خود دست یابد.
وی همچنین با اشاره به دو تفاهمنامه در حوزه فرش 
با معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری گفت: 
در حــال حاضر دو تفاهم نامه در حوزه فرش به امضا 
رسیده که یکی در خصوص تشکیل انجمن طراحان 
فرش دستباف است که در وزارت ارشاد ثبت شده و به 
زودی دارای ساختار منظم و مکان فیزیکی خواهد شد 
و دیگری موضوع احداث مرکز نوآوری و شــکوفایی 
در حوزه فرش اســت که در آن موضوع رنگ و تولید 
و ترمیــم و مدیریت فرش در فضــای خالقانه مورد 
بررســی قرار می گیرد که منجر به تولیداتی باکیفیت 

و فرآیند ترمیم و نگهداری دقیق و کم هزینه شود.
همچنین نماینده زنجان و طارم و رئیس فراکسیون 
فرش و صنایع دستی مجلس شورای اسالمی نیز در 

این همایش با اشاره به جایگاه فرش ایران در جهان 
و ضرورت احیا و تقویت فرش دســتباف در کشور به 
عنوان تکلیف ملی، گفت: فرش دســتباف بخشی از 

شناسنامه فرهنگی ایران زمین است.
وقف چی با بیان اینکه نمایندگان زیادی برای تشکیل 
فراکسیون فرش و صنایع دســتی استقبال کرده اند، 
خاطرنشــان کرد: 212 نفر تشکیل فراکسیون فرش 
و صنایع دستی را امضا کرده اند و به نظرم بزرگ ترین 
فراکســیون مجلس خواهد بود. وی افزود: به موجب 
مصوبه مجلس، دولت مکلف شــد در اجرای قانون 
بیمه اجتماعی، قالیبافان، بافندگان فرش و شاغالن 
صنایع دســتی شناســه دار )کددار( مصوب 18 مرداد 
سال 88 نســبت به ســاماندهی و بیمه کردن کلیه 
واجدان شرایط اقدام کند. در این همایش سید حسین 
نقوی حســینی نماینــده مردم ورامیــن در مجلس، 
فرماندار ورامین از دیگر سخنرانان بودند و تورج ژوله 
از پژوهشگران فرش دســتباف در خصوص پیشینه 
فرش دستباف ورامین سخنرانی کرد. در این مراسم از 
لوح ثبت جهانی فرش دستباف ورامین رونمایی شد و 
بافندگان و طراحان برتر در استان تهران مورد تقدیر 
قرار گرفتند. گفتنی است تاکنون 2۹ منطقه جغرافیایی 
فرش دستباف ایران به همت مرکز ملی فرش ایران 
به ثبت جهانی رسیده اند اهم برنامه های این مراسم 
که با حضور جمع قابل توجهی از مســئولین دولتی 
شامل اســتانداری تهران، مرکز ملی فرش ، نماینده 
محترم مجلس ، اساتید دانشگاه ، قالی بافان ، طراحان 
، صادرکنند گان ، فروشندگان و خادمان به این هنر – 
صنعت بود ، عبارت بود از سخنرانی مقامات ، معرفی 

برگزیدگان و برترین ها و ...

مراسم  همایش ثبت جهانی فرش میناخانی ورامین
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اهداف اصلی برگزاری آئین رونمایی از لوح 
ثبت جهانی فرش ورامین

1- بستر سازی برای ارتقای منزلت شغلی قالی بافان 
ورامین و دست اندر کاران هنر-صنعت فرش به منظور 
کمک به توسعه تولید و بازاریابی فرش ورامین                                                                                 
2- شناســایی پیشــینه تاریخی ، ابعاد و ویژگی های 
منحصر به فرد فرش دســتباف به نسل جدید و ایجاد 
انگیزه برای استفاده در زندگی روزمره و افزایش خرید 

فرش ورامین
۳- معرفی توانمندی های فرش استان و معطوف کردن 

افکار عمومی به فرش ورامین
۴- ارائه تحقیق، پژوهش و مقاالت مربوط به طرح ها و 

نقشه های ورامین و اصالت آنها
5- معرفی پیشکســوتان و فعاالن فــرش ورامین به 

منظور انگیزه افزایی در گام های بعدی

خالصه اقدامات انجام شده برای  برگزاری 
همایش 

- هماهنگی با  مرکز ملی فــرش ایران جهت تعیین 
چارچوب 

- برگزاری جلسه هماهنگی و تبیین رویکرد همایش 
ثبــت جهانی فــرش ورامیــن با حضــور نمایندگان 

دستگاههای دولتی و تشکل های فرش دستباف
- انتخاب شرکت مجری مرتبط و توانمند

-فراخوان عمومی و برگزاری مســابقه طرح و نقشه با 
موضوعیت نقشه فرش ورامین

- انتخاب افراد برگزیده و برتر عرصه فرش شهرستان 
ورامین در رشته هایی نظیر :قالیبافی،  طراحی ،  تولید 
کننده ، ناظر فنی، صادرکننده ،فروشنده و رنگرز  توسط 

اداره صنعــت، معدن و تجارت شهرســتان ورامین با 
همکاری اتحادیه قالیبافان ورامین، تعاونی شهید بهشتی 
ورامین و اتحادیه تعاونی های روستایی استان تهران از 
بین افراد واجد شــرایط در هرشته برترین ها را انتخاب 

کردند.
- انتخاب نفرات برتر مسابقه طرح و نقشه توسط اساتید 

طراحی رشته فرش 
- تهیه پوســترو لوگوی همایــش و کارت دعوت با 

محتوای پرمعنی فرش میناخانی ورامین
-  ارسال دعوتنامه برای ۳00 نفر از فعاالن عرصه فرش 
و  مسئولین مرتبط دولتی ، سفرا، انجمن ها و اتحادیه ها 

- برپایی گالری فرشهای قدیم و نفیس ورامین 
-تهیه کلیپ فرش ورامین 

- تهیه لوح تقدیر و تندیس برای برگزیدگان با امضاء 
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران

- هماهنگی با کاخ موزه نیاوران برای در اختیار گرفتن 
تاالر آبی با ظرفیت ۳00 نفر 

-  هماهنگی با انجمن رفوگران و موسسه رسام عرب 
زاده به منظور اجرای زنده و حضور در محوطه باز کاخ 
نیاوران جهت نمایش مراحل بافت و مرمت و رفوگری 

فرش دستباف
-   تهیــه ویژه نامه همایش که حاوی پیام اســتاندار 
محترم ، رئیس محترم  مرکز ملی فرش ایران و ریاست 

محترم سازمان ، شهردار و فرماندار ورامین می باشد.

پیام رئیس مرکز ملي فرش ایران
ایرانیان هنرورز از دیرباز صنعت گری و تولید را به هنر 
آمیخته بودند و ذوق و آفرینش گری خویش را به این 
زینت می آراستند. در همین مسیر بود که حتی کاربردی 

ترین ابزار و وســایل زندگی را نیز دور از ســاحت هنر 
نمی خواستند و دســت بافته هایی هم چون زیرانداز، 
پشتی، پرده، خورجین ، نمکدان، سفره و ... را نیز به آرایه 
هنر می آراستند و به ســاز و برگ خالقیت، هنرمندی 
و ذوق و قریحه تجهیز می کردند. این چنین اســت که 
ما میراث دار گنجینه ای شده ایم که در عین کاربردی 
بودن، زیبایی،اصالت، دیرینگی و ارزشمندی هنرمندانه 
را هم زمان دارد. دست بافته های ایرانی هم چون دیگر 
یادگارهای کهن این سرزمین که تاریخ و تمدن دیرینش 
را چونان حافظه ای تاریخی همراه خویش ساخته اند، 
هم چون سفالین ههای منقوش شوش و سیلک، هم 
چون مفر غهای لرستان، هم چون سنگ نوشته های 
بیســتون و هم چون کتا بهای تصویری مانی، گویی 
رســانه هایی هستند که هماره پیام فرهنگ، تمدن و 
هنر ما را انتشار م یدهند و از پس سد هها و هزار هها 
همچنان به پیام رسانی سرگرمند. شایسته این است که 
این میراث کهن را ارج نهیم و بر صدر نشانیم و کمینه 
آن که، در برابر دست اندازی های رقبا حراستش کنیم. 
مرکز ملی فرش ایران در این سال ها کوشیده است از 
بسترهای حقوقی گوناگون در عرصه ملی و بین المللی 
برای پاسداشت و حراست این گنجینه های کهن بهره 
بگیرد و ثبت جهانی مناطق جغرافیایی فرش دستباف 
ایران در تعامل با ســازمان جهانی مالکیت فکری در 

همین مسیر است.
خرســندیم که اکنون فرش صاحب نام »ورامین « نیز 
در میان مناطق ثبت شــده در عرصه جهانی اســت و 
امید که هنرمندان و تولیدکنندگان فرش دستباف این 
 دیار، بیش از گذشــته با تکیه بر پیشینه ارزشمند خود 

توفیق یابند.
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هتل بین المللی 5 ســتاره پارســیان اســتقالل 
)هیلتون ســابق(، به عنــوان معتبرترین برند در 
صنعت هتلــداری ایران ،اولیــن مرکز اقامتی 5 
ستاره دریافت کننده گواهینامه استاندارد کیفیت 
خدمات گردشــگری در کشــور و تحت پوشش 
شــرکت هتلهای بین المللی پارسیان در زمینی 
به مســاحت ۷0 هزار متر مربــع واقع در منطقه 
باغشــهر تهران - دامنه سلسله جبال البرز - نه 
تنها بزرگترین هتل در زنجیره هتلهای پارسیان 
به شمار مي آید بلکه به جهات گوناگون منحصر 
به فردترین هتل جمهوری اسالمی ایران است. 2 
برج غربی و شرقی هتل که به ترتیب طی سالهای 
1۳۴1 و 1۳51 به بهره برداری رســیده است با 
مجمــوع 552 باب اتاق و ســوئیت های مجلل 
و مجهــز به تمامی امکانــات رفاهی و ارتباطی، 
ســالن های برگزاری همایش و اجتماعات شغلی 
وخانوادگی با ظرفیت های متفاوت، رستوران های 
لوکس ایرانی و فرنگی دائمی و فصلی با منوهای 
غذایی بین المللی، مراکز تجاری متنوع و امکانات 
ورزشی به همراه بهره مندی از نیروهای جوان و 
مجرب صنعت هتلداری تنها بخشی از وجه تمایز 
هتل پارسیان استقالل با ســایر مراکز اقامتی و 

در  فعــال  پذیرایــی 

ایران اســت که خاطره مانــدگاری را برای همه 
میهمانان محترم این هتــل رقم می زند. تالش 
ها و اقدامات اثربخش ســال های اخیر این هتل 
بازسازی و  استانداردســازی خدمات،  در عرصه 
بهینه سازی مداوم اتاقها، سوئیت ها، سالن های 
برگزاری همایش ها و رســتورانها، اهتمام ویژه 
به آموزش ضمــن خدمت کارکنان با هدف ارائه 
خدمات مطابق با استانداردهای روز هتلداری به 
میهمانان، راه اندازی بخشهای متنوع در راستای 
فراهم کــردن رضایت مندی مشــتریان مانند 
بخش ارتباط با میهمــان از جمله امتیازات ویژه 
هتل پارسیان استقالل در مقایسه با دیگر هتلها 

است. 
امکانات اقامتی: 

بیش از 500 اتاق و  ســوئیت مجهــز به لوازم 
لوکس و مجلل که همگی دارای سیســتم های 
امنیتی ضدحریق، صندوق امانات شخصی، تلفن، 
تلویزیون، کانال های ماهواره، اینترنت پرسرعت، 
مینی بار، خدمات 2۴ ساعته روم سرویس و دیگر 
ملزومات ویژه هتلهای 5 ستاره است، بخشی از 
توانمندی های اقامتی هتل پارســیان استقالل را 
تشکیل مي دهند. سوئیت های بزرگ برج غربی 
هتل با 2 اتاق خواب جداگانه دارای چشم اندازی 
بدیع از شــهر تهران و همچنین ســوئیت های 
بزرگ برج شرقی با یک اتاق خواب و اتاق 
برگزاری جلســه با چشــم اندازی 
زیبــا به ارتفاعات شــمال تهران 

درطبقات فوقانی دلیل دیگر برای منحصربه فرد 
بودن هتل پارسیان استقالل است. 

سالن های برگزاری کنفرانس و اجتماعات شغلی 
و خانوادگی تاالرهای پذیرایی و رستورانها: 

ســالن دریای نــور از جمله یکــی از بزرگترین 
ســالن های فاقد ستون در ایران است که 1000 
نفر ظرفیــت دارد و مجهز بــه امکانات صوتی 
تصویــری و ســایر تکنولوژی هــای ارتباطــی 
می باشــد.این سالن محل بســیار مناسبی برای 
برگزاری کنفراس هــا، همایش های ملی و بین 
المللی، اجتماعات خانوادگی و ضیافت ها اســت 
و البته معماری منحصربفرد این سالن نیز باعث 

جذابیت صدچندان آن شده است. 
کلوپ ورزشی: 

کلوپ ورزشــی هتل پارسیان اســتقالل شامل 
اســتخر سر پوشــیده، سونای خشــک و بخار، 
جکوزی و سالن بدنسازی همراه با ماساژور برای 
تامین اوقات فراغت میهمانان و ســایرین یکی 
از زیبا ترین و مجهز ترین مکان های ورزشــی 

تهران بزرگ بشمار می آید. 
زمین تنیس: 

آکادمی تنیس هتل پارســیان اســتقالل که با 
سرمایه گذاری بخش خصوصی طراحی و تجهیز 
شده اســت دارای 2 زمین مسقف در ابعاد 20در 
۴0مترمربــع اســت و به دلیل مجهــز بودن به 
سیستم های گرمایشی و سرمایشی قابلیت استفاده 
در تمام فصول سال را دارد. همچنین با استفاده 
از سیستم مه پاش در باالی خط سرویس مسئله 
گرمای هوا حل شــده و عــالوه بر خنک کردن 
هوا، رطوبت مطلوبی نیز به هوا اضافه مي شود و 
این امر باعث تنفس راحت تر هوا می شود. وجود 
آب در هوا باعث افزایش اکسیژن هوا می شود که 
این برای ورزشــکاران بسیار مطلوب است ، این 
موارد باعث اســتقبال بسیار زیاد بازیکنان تنیس 
از این زمین شده است به گزارش روابط عمومی 
مندان  استقالل عالقه  پارسیان  هتل 
می توانند  تنیــس  ورزش  به 
همه روزه از ســاعت ۷ صبح 
تا 11 شب از آکادمی تنیس 
پارسیان که در ضلع جنوب 
غربی این هتل واقع شــده 

است استفاده نمایند. 

هتل بین المللی پارسیان استقالل )هیلتون سابق( 
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موسســه حقوقی و داوری اریکه ایرانیان، یک 
تشکل خصوصی و مستقل، با مدیریت »منصور 
راد پویا« در خصوص فعالیت های شرکت معتقد 
اســت. این موسســه خدمات حقوقی با اتکا بر 
عنایت الهی و تمرکــز بر اصل صداقت، قانون 
مداری، آگاهی بخشــی، امانــت داری و اعتماد 
در حوزه های داخلی و بین المللی به اشــخاص 
حقیقی و حقوقی، اعم از سازمان ها، اتحادیه های 
صنفی، شــرکت های دولتــی و غیردولتی و از 
طریق کادر تخصصی خود شــامل حقوقدانان، 
وکالی پایه یک، کارشناسان حقوقی و با رعایت 
اصول حرفه ای و تخصصی در جهت ارتقا سطح 
کیفی مدیریت حقوقی در حوزه های بازرگانی و 
اقتصادی و سایر حوزه های مرتبط در دپارتمان 

تخصصی در نقاط مختلف ایران ارائه دهد.
الزم به ذکر اســت این موسسه در حال حاضر 

عالوه بر اشــخاص حقیقی و حقوقی که تحت 
عنوان بیمه هــای وکالتی زیر چتر حمایتی خود 
قــرار دارند با همکاری نزدیکی در ســاختمان 
اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستباف تهران 

مشاوره حقوقی رایگان ارائه می دهد. .
این موسسه مبدع طرح های نوین حقوقی است، 
از این طرح ها می تــوان به طرح بیمه وکالت و 
طرح وکیل یار، طرح وکیل خانواده و طرح وکیل 
ثبتی اشــاره کرد، که این خدمات و طرح ها در 
غالب اشــتراک های ســالیانه در اختیار عموم 

هم وطنان قرار گرفته است.
منصــور راد پویا در ارتباط بــا فعالیت های این 
موسسه در ارتباط با صنف فرش دستباف اظهار 
داشــت: به طور خالصه فعالیت های این واحد 
شامل تشکیل جلسات پرسش و پاسخ و مشاوره 
رایگان به صورت هفتگی و روزهای یک شنبه از 
ساعت 10 تا 12 در محل اتحادیه فروشندگان 
فرش دســت باف و با حضور وکالی برجسته 
از موسســه حقوقی دادیان صــورت می گیرد و 
در مورد تمام مســائل حقوقی ازجمله : کارگر و 
کارفرما، بیمه تأمین اجتماعی، ملکی، شهرداری، 
دارایی، ثبت شرکت ها و ثبت اسناد و تنظیم کلیه 

قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، مشاوره 
رایگان ارائه می دهد.

از اقدامات این موسسه در سال ۹5 برای اتحادیه 
فرش می توان به تشکیل کارگاه هایی در غالب 
آموزش مســائل حقوقی و پرســش و پاسخ در 
محل سالن اجتماعات اتحادیه فروشندگان فرش 
دستباف اشــاره کرد که در آن به طرح مسائل 
حقوقی و آموزش هایی از قبیل تهیه بیجک ها، 
تهیه و تنظیم برگ خریدها، بحث خریدوفروش 

و بحث های مفید تجاری، پرداخته شد.
این موسسه در نظر دارد معایب سیستم قدیمی و 
سنتی را که در بازار فرش وجود دارد به سیستم 
روز تبدیل کند و مســائلی مانند خریدوفروش 
و واگذاری هــا و غیره را کــه اغلب به صورت 
دست نویس و سنتی و مشکل زا هست به صورت 
قانونی به اعضا آموزش دهــد. درواقع هدف از 
ایجاد دفتر مشاوره حقوقی در محل اتحادیه، رفع 
معایب موجود و بــاال بردن بهره وری در صنف 
فرش می باشد؛ و این در صورتی امکان پذیر است 
که عزیزان در جلسات و کارگاه های این موسسه 
که در محل اتحادیه فروشــندگان فرش تهران 

برگزار می شود حضور پیدا کنند. 

مشاوره رایگان حقوقی و داوری برای اعضای صنف

درساختماناتحادیهفروشندگانفرشدستباف

منصور راد پویا
مدیر عامل موسسه حقوقی و داوری اریکه ایرانیان
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امیر امام نمایندگــی ۳512، نماینده برتر بیمه 
آسیا، سالهاست با شرکتهای خصوصی و دولتی 
در حوزه درمان و مســئولیت مدیران همکاری 
دارد و با نرخ های فنی رقابتی توانســته اســت 
ســرویس ها و خدمات مقبولی را ارائه دهد و 
در ســال ۹5 به عنوان نماینده برتر بیمهء آسیا 

برگزیده شود.
این نمایندگی از ســال ۹1 و به مدت 5 ســال 
است که در طبقه ســوم اتحادیه فروشندگان 
فرش دستباف تهران دایر و آماده ارائه خدمات 

می باشد.
این نمایندگی در حال حاضر خدمات بیمه درمان 
تکمیلی را به اعضای اتحادیه های فروشندگان، 
رفوگــران فرش  انجمــن  و  صادرکننــدگان 
دستباف به صورت مستقیم، توسط کارشناسان 
خبره خسارت و درمان در تمامی روزهای هفته 
به استثنا روزهای پنج شنبه و جمعه که اتحادیه 
تعطیل اســت، ارائه می دهد. بیمه شدگان این 
نمایندگی، خســارت های درمانی شــان را در 
کوتاه ترین زمان ممکن دریافت می کنند و این 

در مقایسه با نمایندگی های دیگر که تقریبٌا بعد 
از یک ماه هزینه را می پردازند، امتیاز محسوب 

می شود.
یکی دیگر از امتیازات ایــن نمایندگی، صدور 
معرفی نامه های بیمارستانی در محل نمایندگی 
بیمه در اتحادیه فروشــندگان فرش دســتباف 
امی باشــد و الزم نیســت اعضا برای دریافت 
معرفی نامه های بیمارســتانی به شعبات بیمه 
آســیا مراجعه کنند و معرفی نامه توســط خود 
نمایندگی صادر می شــود و اعضا معرفی نامه 
را یــا در نمایندگی یا درب مغازه و یا بوســیله 
پیک در بیمارستان مورد نطر دریافت می کنند. 
ایــن نمایندگی پــس از حوادث "پالســکو" 
و انبارمرکــزی "شــرکت کروز" و "پاســاژ 
مهستان" و وقایعی که در چند ماه اخیر در در 
تهران و اطراف اتفاق افتاد، به درخواست اعضا 
و مذاکراتی با مجتبی عراقچی رییس اتحادیه 
فروشــندگان فرش دســتباف و هیئت مدیره 
اتحادیه، برآن شــد تا با  مذاکراتی با دپارتمان 
بیمه های آتش ســوزی بیمه آسیا داشته باشد 
وبــا دریافت بهترین و پاییــن ترین نرخ، بیمه 
آتش ســوزس را در اختیار کسبه محترم قرار 
دهد. اهالی سرای قدس، هم اعضا و هم فرش 
ها و دارایی شان را توسط این نمایندگی تحت 
پوشش بیمه آتش سوزی بیمه آسیا قرار دادند. 
اهالی و کسبه سرای روحانی، راسته بازار، سرای 
بوعلی، ساختمان بازار فرش و خود اتحادیه نیز 

تاکنون مبادرت به این کار ورزیده اند.
این نمایندگی با نرخ مناســبی برای بیمه های 
آتش ســوزی برای فروشــگاه ها و انبارهای 
اعضا محترم صنف "فرش دستباف" به مدت 
محدود آماده ارائه خدمات می باشــد. لذا جهت 
توصیه  حفظ سرمایه های کسبهء محترم اکیداٌ 
می گــردد از موقعیت مذکور اســتفاده نمایند. 
به علت باال بودن ســرمایه در ساختمان ها و 
پاساژهای فرش، اتحادیه با این نگاه پیشگیرانه 

سعی در حفط سرمایهء عزیزان دارد.

شــرکت هایپــر مارکتهــای مــاف پارس 
)هایپراستار( قرارداد سراسری ایران 
شرکت خارجی خطوط هوایی قطـر 

شرکت خارجی خطوط هوایی االتحاد 
شرکت افق دارو پارس

شرکت خوشگوار ایران )کوکاکوال( 
 شرکت تیراژه ماشین

اتحادیه فروشندگان فرش تهران
اتحادیه صادرکنندگان فرش تهران 
انجمن صنفی رفوگران فرش تهران

موسسه فرش دستباف تهران
 مرکز ملی شــماره گــذاری کاال و خدمات

 ایران)ایران کد(
شرکت آهن و فوالد صنیع کاوه )تابعه فوالد 

مبارکه(
مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری 

شــرکت گهر انرژی سیرجان )تابعه گل گهر 
سیرجان(

نیــروگاه برق ۳2۴ مگاواتی شــهید باکری 
سمنان

نیروگاه برق ۴۹2 مگاواتی شهید کاظمی 
شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  
شرکت داده کاووان پیشرو ایده ورانگر

شرکت مشاوری پارسای برین
شرکت گروه سرمایه گذاری امید
شرکت مدیریت انرژی تابان هور

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه
شرکت لیزینگ امید

شرکت گروه نرم افزاری رستاک

   رزومه نمایندگی 35۱2 بیمه آسیا

خدمات بیمه آسیا به صنف فرش دستباف

درساختماناتحادیهفروشندگانفرشدستباف

امیر امام
نمایندگی 35۱2 بیمه آسیا
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طرح ، نقش و رنگبندی قالی بلوچ خراسان

چکيده:
اقوام هفت گانه بلوچ، کرد، عرب، ترک، فارس، چارايماق و سيســتانی به دليل شــرايط خاص سياســی و طبيعی در طول تاريخ در مناطق مختلف 
استان های خراسان رضوی و جنوبی سکونت گزيده اند. اين اقوام توليدکننده قاليهايي هستند که بلحاظ دارا بودن ويژگيهای مشترک در بازار 
جهانی فرش به نام قالی بلوچ خراسان شناخته شده اند. طرح ها و نقوش، نقشمايه، رنگهای کاربردی و همنشينی رنگ ها در اين قاليها به هم 
شباهت بسياری دارد در اين مقاله تالش گرديده با بهره گيری از طرح تحقيقاتی شناسايي، ريشه يابی و احيای نقوش قالی بلوچ خراسان ضمن 

معرفی طرح ها و نقوش و نقشمايه های قالی بلوچ خراسان در خصوص رنگبندی و همنشينی رنگها در اين قالی بحث و بررسی به عمل می آيد.

مقدمه:
قالی ايران درختي اســت که ريشــه درژرفناي کويرداردوبلنداي سرشــاخه هــاي آن به ارتفاعات 
البرزميرســد.ميوه شــيرين اين درخت تنومندقرنهاســت که  موردتوجه جهانيان قرارگرفته است 
!آنان نام ايران رابافرشــهايش وقالي راتوام بانام ايران شــناحته و ميشناســد! قاليبافي درايران 
نقطه تقاطع فرهنگ تاريخ واقتصاد محسوب ميگردد!چراکه دربسياري ازمناطق روستائي ، عشايري 
وشهري عالوه برآنکه فرشبافي ازبعدهنري نيازهاي دروني بشررابرطرف مي نمايد، درايجاداشتغال ، 
افزايش درآمدسرانه ملي وصدور فرهنگ ملي واسالمي نقش بسزائي داشته ودارد. لذاهمگي ما به 
فرش مديون هستيم ومي بايست درحدتوان به معرفي فرشهاي ايراني بپردازيم! يکي ازمهمترين 
ويژگيهاي قالي ايراني تنوع آن است. محققي همچون فورد)p.r.j,ford(براين نکته تاکيدمي نمايد که فرشهاي ايراني آنقدرمتنوع هستندکه بسياري 
ازطرحها ونقوش آن ناشناخته است  .قاليبافي درايران نزداقوام مختلف ازمحبوبيت فوق العاده اي برخورداراست که دراين بين خراسان همواره 
يکي از مهمترين مراکز بافت قالي بوده اســت. اين اســتان که زماني ازيکطرف به استان ســغدوازطرف ديگربه خوارزم ختم ميگرديده ازديرباز 
تاکنون همواره يکي ازمهمترين قطب هاي توليد فرش بوده است. هجوم ازبکها ، افاغنه ومغولها وتاخت وتازاين اقوام ودربسياري ازمواردوويران 
نمودن شهرهاي بزرگي همچون نيشابور وکاشمرنتوانسته است رشدهنرهاي سنتي بويژه قاليبافي رادرخراسان متوقف نمايد وهمواره عليرغم 
وجودبحرانهاي مختلف درمقاطع متعددتاريخي اين هنر- صنعت از رشــد خوبي برخوردار بوده اســت.تنوع سبکهاي بافت ، طرحها ونقوش واقوام 
وقبائلي که دراســتان خراسان به شغل قاليبافي اشــتغال دارند نيزبسيارزياداست، درحاليکه درشمالي ترين نقطه استان طرحها ونقوش زيباي 
ترکمن بافته ميشــود وهر يك از شهرهاي اســتان طرح ونقش ويژه اي دارند، درسراسرمرزمشترک خراسان باافغانستان وترکمنستان واستان 
سيســتان وبلوچســتان دستبافته هايي توليدميگرددکه باعنوان فرشهاي بلوچي دربازارهاي داخلي وخارجي بفروش ميرسد. اين دستبافته هاي 

عشايري وروستائي بسيارسحرآميزاست وطرحهايش دريچه اي است به سوي شناخت فرهنگ اقوام مختلف که دراين نواحي زندگي مي کنند. 

عبدا.... احراری
محقق فرش
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طرحها ونقوش فرش دستباف انعکاسي ازباورها ، اعتقادات 
، مشاهدات ، آرزوها ، آرمانها وبطورکلي فرهنگ بافندگان 
مي باشد.  علیرغم جایگاه بسیار مهم قالي بلوچ خراسان 
درکالن فرشهاي ایراني  شرقي متاسفانه اطالعات دقیق 
کارشناســي وســامان یافته اي درباره طرحها ونقوش ، 
نقشمایه ها وموتیفها ، رنگبندي آنها ) منجمله تعداد وتنوع 
رنگها وهمنشیني رنگها ( وجودنداشت، لذا طرح شناسایي 
، ریشــه یابي طرحها ونقوش قالي بلوچ خراسان توسط 
مدیریت پژوهش مرکز ملی فرش ایران اجرا گردید که 

این مقاله نیز برداشتی از  پژوهش فوق مي باشد. 
1 -شناسایي اقوام مشهور به بلوچ خراسان: مشهورترین 
اقوام تولیدکننده قالی های بلوچ خراســان به شرح ذیل 

می باشند:
الف- تیموریها: در دوره تیموری از افغانستان وارد ایران 
گردیده و اکنون کشورهای افغانستان و ایران سکونتگاه 
این قبیله می باشد مهمترین تیره های تولیدکننده فرش 
دســتباف اقوام زوری، بروقی، کودنــی، یعقوب خانی، 
کریمدادی، پربزی، سوربزی، دهخانه، صالحی، طاهری، 
سلجوقی، زوری، خوافی، شیخی می باشند اقوام تیموری 
ایران در شهرستان های مختلف استان خراسان رضوی 
باالخص تربت جام، تایباد، مشهد، فریمان، خواف، تربت 

حیدریه و… زندگی می کنند.
ب- بلوچ ها: تیره های اصیل بلوچ شــامل قبایل جان 
بیکی ،کوهکن، ساالر خانی، علی اکبر خانی، اسد خانی، 
رســولخانی می باشــند. تیره های اصیل بلوچ عمدتاً در 
شهرســتان های خواف، تایباد، تربت حیدریه و سرخس 

زندگی میکنند.
ج- ترکهــا: شــامل ترکهای مهاجر روســی، ترکهای 
شاهسون، ترکهای بهلولی، --- و باالخره ترکمنهای 
ســاریخ می باشند.ســکونتگاه اصلی ترک های مهاجر 

شهرستانهای سرخس، تربت حیدریه و مشهد می باشد.
د- اعراب: تیره های طاهری، چوبداری،خزایي و عارفی از 
اقوام عرب هستند که از صدراسالم تا کنون در مناطق 

فردوس، قاین و بیرجند سکونت دارند.
2- پتانسیل های بالقوه: مناطق محل اسکان اقوام مشهور 
به بلوچ خراسان یکي از مستعدترین مناطق جهت توسعه 
قالیبافی در سطح استان های خراسان جنوبی و رضوی 
محسوب می باشد، برداشت ساالنه بالغ بر پنج هزار تن 
پشــم بلوچی، دویست تن پیله ابریشم، مقادیر متنابهی 
رنگدانه طبیعی، اقلیم خاص، فرهنگ خاص در خصوص 
زنــان و از همه مهمتر تنوع اقــوام و قبایل از مهمترین 
پتانسیلهای بالقوه منطقه در خصوص توسعه فرشبافی 

محسوب می گردد.
۳- ویژگیهــای دار، ابزار ، مــواد اولیه و بافت قالی بلوچ 

خراسان:
۳-1- دســتگاه قالیبافی مورد اســتفاده افقی است و از 

چاقوی بافت و شانه بسیار ساده ای استفاده می کنند که 
عمدتاً توسط کولی ها ساخته می شود.

۳-2- مواد اولیه مورد استفاده پشم گوسفند و موی بز و 
شتر می باشد.

 S برای خامــه و برای تار و پود از تاب z ۳-۳- از تــاب
استفاده می گردد.

۳-۴-جنس تار و پود از پشم گوسفند می باشد.
۳-5- برای رنگرزی در گذشــته از رنگدانه های طبیعی 
باالخص روناس، برگ بید، برگ توت، اسپرک، پوست 
انار و نیل استفاده می نموده اند. دندانه کاربردی آنان در 
رنگرزی ماده ای به نام مک بوده که سولفات آهن داشته 

است.
۳-6- پشم الوان، دندانه ســولفات آهن و آب سنگین 

باعث گرایش رنگ ها به سمت تیرگی شده است.
۳-۷-عمده ترین ویژگی قالی بلوچ خراسان گلیم بافی 

زیاد ابتدا و انتهای فرش است.
۳-8- برای بخش گلیم بافی از شــیوه سوماک یا پیچ 

استفاده می کنند.
۳-۹- بخشی از دستبافته ها به صورت دوپوده و بخشی 

دیگر تک پوده است.
۳-10- عمدتــاً در ابعاد کوچک پارچه و حداکثر در ابعاد 

قالیچه بافته می شوند.
۳-11- رنگ پود قالی بلوچ خراســان رضوی مشکی 
و قهوه ای تیره و در خراســان جنوبی رنگ پود قهوه ای 

روشن می باشد.
۳-12- رجشــمار قالب ۳0-25 رج می باشــد و بندرت 

قالیهای باالتر از ۴0 رج بافته می شود.
۳-1۳- شهرستان های مشهد، سرخس، فریمان، تربت 
جام، تربت حیدریه، خواف، گناباد، کاشمر، فردوس، قاین، 
بیرجند، سربیشه، نهبندان مهمترین مراکز بافت قالی بلوچ 

خراسان هستند 
۴-رنگبندي قالي بلوچ خراسان : سیسیل ادواردز نویسنده 
کتاب قالي ایران دررابطه با رنگبندي قالي بلوچ خراسان 
مي نویســد : ))رنگ تیره قالیچه هاي عشایربلوچ که از 
مشــخصات این فرآورده اســت درنتیجه بکاربردن سه 
مایه از قرمز ســیر ، آبي سیرومتوسط وسیاه حاصل مي 
شود.  شــخص تصورمي کند دراین قالیچه ها فقط از 
رنگ قرمزتیره بهره گرفته شــده است درحالیکه متن 
اغلب آنها في لواقع آبي سیراســت. براي خطوط اصلي 
طرح از رنگ سیاه استفاده مي شود واینکار اثر رنگهاي 
قرمز وآبي را عمیقتر جلــوه مي دهد. به رنگ نگاره ها 
ونقوش کوچکتر مایه شــتري وقدري ســبز اضافه مي 
کنند. رنگ سفید رادرحواشي باریکترزیادبکار مي برند.) 
که بســیار بي مورداست ( درسالهاي اخیر قالیچه هایي 
که درمتن آنها رنگ شتري بکار رفته افزایش یافته است. 
دلیل آن شایدافزایش بهاي رنگرزي با نیل پرطاووسي 

وروناس اســت.(( دیتریش وگنر درمقاله بسیار ارزشمند 
خودتحت عنوان فرشــهاي بلوچي وهمســایگان آنها 
قسمت دوم دررابطه با رنگبندي زمینه قالي بلوچ خراسان 
اینگونــه اظهار نظر مي نماید. ))آبــي تیره تا آبي مایل 
به مشــکلي عمدتاً درزمینه قالیهاي بلوچ مناطق تربت 
حیدریه ، کاشــمر ، جلگه خواف وشمال هرات دیده مي 
شود قالیهاي بلوچي مشهد ،سرخس وفریمان  که عمدتًا 
درنیمه دوم قرن گذشــته بافته شــده است داراي رنگ 
زمینه آبي متوسط مي باشند بافندگان بلوچ شهرستانهاي 
نیشابور ، شمال مشهد ، جلگه تربت جام ، جلگه باخرز، 
محوالت وبخشــي از قاینات براي رنگ زمینه از قرمز 
آجري ، قرمز آتشي تاقرمز تیره بهره مي گیرند. قالیچه 

هاي بلوچي گناباد ، بجســتان داراي رنگ زمینه 
قرمز مایل به قهوه اي وبرخي بافندگان 

قاینات ، بجستان ، محوالت ، جلگه 
خواف وشرق تربت جام بویژه 

درقالیچه هاي ســجاده اي 
بلوچي آخوندي از پشــم شتر 

خودرنــگ براي زمینه بــکار مي برند. 
برخي قالیهــاي بلوچي تربــت حیدریه داراي 

رنگ زمینه از پشــم کرم تاســفید استفاده نموده 
درقالیهاي بلوچي جنوب افغانســتان ونوار مرزي ایران 
وافغانســتان براي رنگ زمینه از پشم قهوه اي مایل به 

مشکي مي بافند براي رنگ زمینه حاشیه بزرگ 
نیــز ازهمان رنگهاي زمینه اســتفاده مي شــود واین 
درحالیســت که استفاده از حواشي قرمز مي تواند جاذبه 
هاي آبي تیره را بیشتر نماید. استفاده ازرنگهاي متضاد 
درقالیهاي قدیمي کمتر دیده شــده است .تنالتیه هاي 
رنگي رنگهاي زمینه اغلب براي نقش مایه هاي زمینه 
 بکار مي رود .برخي از گلبرگهاي خارج از زمینه ســفید ، 

زرد یانارنجي هستند((.
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درکتاب  آزادي  سیاوش 
قالیبافي درآئین بلوچ مي 

نویسد:
))همانطور که قباًل گفته ام بلوچ معمواًل 

رنگهاي قرمز قهوه اي تیره ، آبي تیره وسورمه 
اي مایل به مشکي راترجیح مي دهد. گروهي از 

تنالتیه هاي قرمز همچون قرمز مایل به قهوه اي ، قهوه 
اي مایل به بنفــش وبرخي مواقع بنفش مایل به قهوه 
اي درقالیهاي قدیمي بلوچ دیده میشود بلوچها این رنگها 
رابااستفاده از روناس ودندانه هاي مختلف فلزي بدست 
مي آورند... رنگبندي تیره وتاریک یکي از خصوصیات 
وویژه گیهاي فرش بلوچ مي باشد. دستبافته هاي بلوچ 
به مراتب تیره تر از دستبافته هاي ترکمنهامیباشد. زمینه 
فرش بلوچ آبي تیره تاآبي مایل به مشــکلي ، قهوه اي 
تیره تاقهوه اي مایل به مشکي ، بنفش مایل به قهوه اي 
تیره یاقهوه اي مایل به بنفش مي باشد. تنها یک استثناء 
وجود دارد وآن موقعي است که براي زمینه از پشم شتر 
استفاده مي شود سیسیل ادواردز براین تصوربوده است 
که این رنگ روشن ممکن است با حنا بدست آمده باشد. 
تجربه اینجانب به من آموخته که قالیهاي بلوچ ، تیموري 
، عرب ، بربري وبراهوئي ، کرد درمناطق تربت حیدریه 
، تربت جام داراي شیدهاي تیره تري هستند وقالیهاي 
بلوچ منطقه قاینات داراي رنگهاي روشنتر ومتنوعتري 
مي باشند وباالخره دستبافته هاي بلوچ نیشابور ، مشهد 
و سرخس  دقیقاً میانگین این دونقطه افراطي مي باشند 
تقریباً بدون اســتثناء تمامي نقشمایه ها بارنگهاي تیره 
رنگبندي میگردند که باعث میگرددفرش بلوچ تیره تر نیز 
بنظربرسد. رنگهاي شیري تاسفید )پشم سفیدگري شده 
( تنها براي نقشــمایه هاي حواشي کوچک بکار میرود 
که باعث میگرددآنهابه طرف خارج متمایز باشند. اینگونه 
رنگبندي قالي بلوچ باعث گردیده نقشمایه هاي انبوهي 

که زمینه فرش را پوشانده اند قابل تشخیص نباشند.((
دربین کساني که دررابطه بافرش هاي بلوچي بویژه بلوچ 
خراسان مطالعات وتحقیقاتي داشته اند دررابطه بامقوله 
رنگبندي قالي بلوچ بنظرمیرسد جامع ترین ایده را دیوید 

بالک ارائه نموده است او مي نویسد:
)) بلوچها ازتنالتیه هاي مختلف یک رنگ استفاده نمي 
کنند براي مثال چهار تنالتیه قرمز یابیشــتر درقالیهاي 
بلوچ قابل تشخیص اســت واگر رنگهاي یکصد تخته 
قالي بلوچ را جــدا نمائید فراواني هریــک از رنگها به 
شرح زیر خواهدبوداز نمودار براحتي مي توان فهمیدکه 
باستثناي رنگ سفید رنگهاي تیره بویژه آبي وقهوه اي 
تیره  غالب بوده ودرنتیجه وجه تمایز قالي بلوچ تیرگي 
رنگهاي آن مي باشــد. کمیت رنگها نیز مهم اســت 
ودراینجا قرمز وآبي مسلط هستند ورنگ سفید رااغلب 
میتوان دررنگبندي حاشیه دیده رنگ سبز مصرف بسیار 
کمــي دارد واغلب درمواردي کــه کاربرد دارد که جنبه 

دارند  رنگ زرد هم مذهبي 
که مجموعاً براي ایرانیان جالب نمي باشــد لذا در قالي 
بلوچ خیلي کم دیده مي شود.دررابطه با تنوع رنگها نیز 
بگونــه اي که درنمودار مالحظه مي کنید بالغ بر %۷5 
قالیهاي بلوچ کمتر از ۷ رنگ دارند واین درحالیست که 
سایر فرشهاي ایراني ، قفقاز وترک به مراتب تنوع رنگي 

بیشتري دارند ((
دربررسیهایي از مجموعه فرشهاي بلوچ دربازار فرش بلوچ 
در مشهد ) سراي امیر وسراي سعید( بازار فرش بلوچي 
تربت حیدریه بازار فرش بلوچ  بیرجندبعمل آمد ونهایتًا 
درصد فراواني هریک از رنگها وتنوع رنگي قالیهاي بلوچ 
خراسان گرفته شد تغییرات بسیارکمي مشاهده شد که 
بامشــاهدات آقاي دیوید بالک موردمقایسه قرارگرفته 
است  آقاي بهشتي تولید کننده مشهور فرش بلوچ که 
قالیهایش از مرغوبترین فرشهاي بلوچ خراسان محسوب 
مي گرددتعدادرنگها درقالي تجاري بلوچ خراسان رابین 
5 تا۷ رنگ ودرمورد دســتبافته هاي خود تا دوبرابر مید 
اند. آقاي رضا ثروتي دارنده مجتمع قالیبافي درشهرستان 
تربت جام وتولیــد کننده عمده فرش بلوچ خراســان 
دراین منطقه حساســیت خاصي درکاربرد  رنگهاي آبي 
تیره ، قرمزتیره وقهوه اي تیــره دارد واین موضوع رااز 
سنتهاي اصیل فرش بلوچ میداند آقاي دالکه فروشنده 
وتولیدکننده فرش بلوچ)بهلولي( دربیرجند تنوع وشادابي 
رنگهاي کاربردي درقالیهاي بلوچ بهلولي را وجه تمایز 
این قالیها باسایر تولیدات بلوچ میداند وفرشهاي بهلولي 

رااز نظر رنگبندي درکنارقالیهاي قشقائي قرارمیدهد.
جدول شماره یک و شماره 2

قالي هاي بلوچي که بیش از ۷0 سال قدمت دارند عمدتا 
داراي رنگ هاي آبي متوسط ، سورمه اي ، کبود ، قرمز 

آجري ، قرمز آتشي ، قرمز تیره 
، مسي ، قهوه اي شتري و تیره 
، سفید متمایل به کرم و خاکي و زرد 
قهوه اي بوده, لذا از دیدگاه بســیاري 
از رنگ هاي اصیــل و کاربردي قالي بلوچ 
خراسان محسوب میگردند. در قالي هایي که 
در50   ساله اخیر بافته شده اند, برخي رنگ هاي دیگر 
مانند قرمز الکي ، نارنجي روشــن ، سبز ، ارغواني دیده 
میشود. از بین رنگ هاي فوق الذکر از رنگ آبي تیره تا 
سورمه اي بیشتر در شهرستان هاي تربت حیدریه , کاشمر 
و جلگه خواف, از رنگ آبي متوسط در تربت جام, سرخس 
, مشــهد ،از  قرمز آجري ، آتشي در فردوس و قاین و از 
آبي تیره در قالي هاي بلوچي شهرستان هاي نیشابور و 
شمال مشــهد ، تربت جام ، قاین ، بیرجند ، نهبندان و 
فردوس از رنگ مسي در شرق گناباد )روستاي گیسور ( 
، بجستان ، فردوس, تربت جام ،خواف ، تایباد ، سرخس 
، از رنگ سفید متمایل به کرم بافندگان شهرستان هاي 
تربت حیدریه ، خواف ، رشــتخوار استفاده میکنند. آقاي 
امیري از فروشندگان فرش هاي عتیقه بلوچي در خراسان 
میگوید )رنگ هاي روشني همچون سفید ، زرد ، نارنجي 
متمایل به زرد و رنگ هاي آبي روشن خاص نشان دادن 
جزئیــات طرح ها و نقوش قالي بلوچ و في الواقع عمیق 
ترین قسمت هاي گل میباشد و براي مرزبندي سطوح 

نقشه حواشي ومیانکار از رنگ مشکي استفاده میکنند.
ادامه دارد...
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دستاوردها و چالشهاي تولید فرش دست باف تحت لیسانس 

)Licence( صدور مجوز یا لیسانس
در حقیقت اعطا نمودن حق اســتفاده از ایده، اختراع، 
یا فعالیت خالقانه دیگری اســت مادامی که مالکیت 
ان برای شخص صاحب ایده و اختراع محفوظ بماند.

پیش فرض ایــن تعریف مبتنی بر این اصل اســت 
که یک ایــده یا اختراع یا فعالیت خالقانه منحصر به 
صاحب و خالق ان ایده است و کس یا کسان دیگری 
حق اســتفاده از آن ایده را ندارند مگر به اخذ مجوز از 

خالق ایده.
در نــگاه اول پیش فرض مذکور صحیح و منطقی به 
نظر میرسد اما مشــکل از آنجا ظهور میکند که ایده 
خالقانه تا وقتی خالقانه است که خلق نشده و وقتی 

که خلق گردید دیگر خالقانه نیست. به عبارت عامیانه 
معما چو حل گشــت آسان شــود و وقتی آسان شد، 
انتظار استفاده نکردن از آن ایده توسط دیگران بسیار 

سخت مشکل خواهد بود.
در عمل وقتی شــخصی متوجه میشــود که مثال با 
فالن فرمول یا فالن عمل یا فالن روش میشود سود 
بیشتری برد یا کمتر هزینه کرد یا کاری را راحتر انجام 
داد قانع یا مجبور کردن او به اینکه از این فرول یا ایده 
به این دلیل استفاده نکند که صاحب ان کس دیگری 

است بسیار مشکل خواهد بود.
پیش فرض قرارداد لیسانس به رسمیت شناختن حق 
مالکیت فکری است.در بســیاری از موارد به قرارداد 
لیســانس قرارداد مالکیت فکــری می گویند. حقوق 
مالکیت معنوی، ایده ها و نو اوری ها را به دارایی های 

با ارزش قابل تجارت تبدیل مینماید.

امــروزه تکنولــوژی و دانش نقش بســیار مهمی در 
اقتصاد ایفا می کنند، به طوری که اقتصاد  های پیشرفته 
اقتصاد  های دانش  محور خوانده می شوند. اصوال دو راه 
برای دستیابی به تکنولوژی و دانش وجود دارد یا آن 
را بسازیم و تولید کنیم یا اینکه آن را بخریم. ساخت و 
تولید دانش و تکنولوژی کار ساده ای نیست و معموال 
نیاز به صرف زمان بسیار و هزینه  های هنگفت برای 

تحقیق و توسعه دارد. 
بنابراین لیســانس قراردادی است میان دارنده ی یک 
مال فکــری )مانندمالکحقاختراعیا عالمت تجاری( و 
فــرد دیگری که می خواهد از ایــن مال فکری بهره 
برداری کند.توجه داشته باشــید که قرارداد لیسانس 
با فــروش و واگذاری حق متفاوت اســت. به عبارت 
بهتــر، دارنده ی حق در قرارداد لیســانس حق خود را 
نمی   فروشــد بلکه آن را برای مدتــی معین در اختیار 

مقدمه
با توجه به اينکه در يك دوره دو ساله سعی کردم توليد فرش دستباف تمام ابريشم را تحت مديريت ليسانس توليد کنم، لذا بر آن شدم 
تا تجربيات خود را با همکاران گرامی در ميان گذارم تا بتوانيم گامی رو به جلو در اخذ مجدد بازار ازددست رفته فرش دستباف برداريم. 
در ابتدا الزم است که قرارداد ليسانس را تعريف کنيم و در مرحله بعد به اين موضوع بپردازيم که چگونه ميتوان ا توليد فرش دستباف 

را بر اين نوع قراردا منطبق کرد.

مسعود محمدبیگی
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طــرف قرارداد می گذارد و در طول این مدت خود هم 
چنان مالک حق است.

ویژگی  های قرارداد لیسانس
1- مهم ترین بخــش یک قرارداد لیســانس انتقاِل 
اطالعات و دانش فنی به لیســانس گیرنده است. به 
موجــب این قرارداد لیســانس دهنده یا دارنده ی حق 
باید همــه ی دانش فنی، اطالعات و حتی اســراری 
را که بــرای تولید محصول یا ارائــه ی خدمِت مورد 
نظر ضروری است، به لیســانس گیرنده منتقل کندو 
حتی بعضا شــرطی بــرای آموزش نیروی انســانی 
لیسانس گیرنده وجود دارد. 2- کنترل کیفیت و نظارت: 
غالبا لیسانس دهنده استاندارد  های خاصی برای تولید/
فروش/توزیع در نظر دارد که لیسانس گیرنده باید آن  ها 
را رعایت کند. چرا که کیفیت کاالها و خدماتی که با 
استفاده از لیسانس، تولید و به بازار عرضه می شوند در 
شــهرت و میزان ارزش آن  ها مؤثرند؛ به ویژه در مورد 
عالمت  های تجاری کــه عموم افراد تصور خاصی از 

کیفیت آن  ها دارند.
بــه همین جهت معمــوال در قرارداد  های لیســانس 
محدودیت  های خاصی برای لیســانس گیرنده در نظر 
گرفته می شــود تا کیفیت کاال یا خدمت حفظ شود. 
از جمله این شــروط می توان به این شرط اشاره کرد 
که مواد اولیه باید حتما از ســوی خود لیسانس دهنده 

تأمین شوند.
۳- لیســانس گیرنده در مقابل اطالعــات و اجازه   ای 
که برای بهره برداری از مال فکری کســب می کند، 
متعهد به یک امر مهم دیگر اســت: رازداری. ارزش 
و مزیت تجاری بسیاری از اطالعات و دانش فنی در 
محرمانگی آن  هاست. بنابراین لیسانس گیرنده باید این 

اطالعات را نزد خود نگه دارد و آن  ها را فاش نکند.
اکنون باید بررســی کنیم که تطبیق قرارداد لیسانس 
در تولید فرش دســتباف به چه صورت خواهد بود و 
فاکتورهــای مذکور در این مقوله شــامل کدام موارد 
میگردد. این گونه به نظر میرســد که دانش فنی در 

تولید فرش دستباف سه فاکتور دارد
1- طرح قالی: طرح قالــی بنیانی ترین و مهم ترین 
فاکتور فرش دستباف اســت چرا که در طرح قالیسه 
فاکتور نقشه و رنگ و رج مستتر است که این عوامل 

تعیین کننده مخاطب محصول می باشد.
2- مواد اولیه شــامل تار پود و پــرز: همان طور که 
در ویژگی های قرار داد لیســانس ذکر شد تهیه مواد 
اولیه با کیفیت عموما باید توسط لیسانس دهنده تامین 
گردد چرا که  نقشی کلیدی در کیفیت محصول بازی 

میکند.
۳- رنگرزی:سیســیل ادواردز درکتاب ارزشمند قالی 
ایران اذعان میدارد کــه اینده قالی ایران به رنگرزی 

وابسطه اســت. وی معتقد است که مهمترین فاکتور 
فرش دستباف ایران رنگرزی صحیح میباشد.
 مشکالت قرارداد لیسانس در فرش دستباف

با توجه به کلیات یک قرارداد لیســانس اســتاندارد 
نتیجه میگیریم که لیســانس دهنده موظف است که 
سه فاکتور دانش فنی تولید را در اختیار بافنده بگذارد 
و نظارت کامل نیز بر تولید داشــته باشــد و در طرف 
مقابل بافنده به عنوان طــرف اخذ گیرنده اطالعات 
بایــد بهترین بافت را به اجرا گذارد و در مقابل به حق 

مالکیت معنوی متعهد و ملزم باشد.
با توجه به اینکه تخصــص و زمینه کاری من تولید 
فرش دستباف تمام ابریشم است الزم به ذکر است که 
ســه شهر به صورت تخصصي به بافت فرش ابریشم 

مشغولند
قم به عنوان تولید کننده با کیفیت فرش ابریشمشهرت 
جهانی دارد. اما همه فرش ابریشم ایران در قم تولید 
نمیشود بلکه دو شهر مراغه و زنجان بسیار بیشتر از قم 
به تولید این محصول مشغولند اماکیفیت تولیدات انان 
نسبت به قمنازل تر است. در واقع این دو شهر تامیین 
کننده قالي تجاري ابریشم هستند و مشتري هاي این 
دو شهر بیشــتر صادرکنندگان میباشند. البته شهرها 
و بخشــهاي دیگري مانند چارویماق و االنق و .. به 

تولید فرش ابریشم مشغولند اما همه محصوالت این 
مناطق در بازار داخلی به قالی زتجان یا مراغه شناخته 

میشوند، ولی در نهایت با مارک قم صادر میگردد.
وقتي براي اولین از شــهر مراغه بازدید کردم متوجه 
شدم که بافندگان این شهر به لحاظ تکنیک بافت در 
عالي ترین ســطح بافنددگی به سر میبرند اما مشکل 
اساســي تولیدکنندگان این شهر عدم اطالع از دانش 
فنی تولید فرش )طرح و مواد اولیه و رنگرزی ( است. 
انان به لحاظ اســتفاده از طرح و مواد اولیه شامل تار 
و پود پرز و رنگرزي از بدترین مصالح ممکن استفاده 
میکردند و این امر موجب گشته بود که تولیدات انان 
به قیمت های بســیار نازل به فروش برسد و به طبع 
ان بافندگان در وضعیت نابســامان اقتصادي  به سر 
میبردند. فروش فرش با بهترین بافت و بدترین مصالح 
و طرح این انگیــزه را در بافندگان تقویت میکرد که 
برای رسیدن به سود باید هزینه تولید را کاهش دهد 
در نتیجه ســعی میکردند مصالح و طرح ارزانتر تهیه 
کننــد. و به طبع مصالح و طرح ارزان قیمت منجر به 
قالی بی کیفیت میگردد و این دور باطل ســالها است 

که در این مناطق وجود دارد.
از طــرف دیگر افــراد تامین کننده نقشــه و مصالح 
بافندگان در بهترین حالت از اطالعات کافي برخوردار 
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نبوده و نیستند و مشــاوره غلط به بافنده ها میداده و 
میدهند. اما کوته نظری در کسب ثروت از یک طرف 
و عدم آگاهی بافندگان از طرف دلیل عمده این مسائل 
بود. نتیجه این عمل ان بود که براي مثال یک قالیچه 
مراغه ارزشي بیش از نه تا دوازده میلیون نداشت و با 
توجه به هزینه خرید مصالح و کرایه نقشه که بین دو 
تا سه میلیون میشد براي بافنده کمتر از هشت میلیون 
بابت دستمزد باقي میماند. این در حالي است که استاد 
کاران قم بابت همین قالي بیش از 1۳ میلیون دستمزد 
پرداخت مي کنند. این دور باطل که نتیجه ای جز فقر 
اقتصادي  نداشت و ندارد انگیزه اي شد تا این ریسک 
را بپذیــرم و با بافندگان و بعضــی از تامین کنندگان 
مصالح وارد قرارداد لیســانس شوم.بنابراین با هرکدام 
قرارداي محکم و حقوقي منعقد کردم مبنی بر اینکه 
نقشه و مصالح رنگ شده با کیفیت در اختیارشان قرار 
دهم و انان قالی را بببافند و طی شــرایط تعریف شده 
اســتانداردی عرضه کنند. ابتدا کار به ســختي پیش 
میرفت چون قیمت تمام شده مصالح سي درصد بیشتر 
از ان چیزی بود که خود تهیه میکردندو از این ریسک 
ترس داشــتند تا اینکه قالي ها به مرور به اتمام رسید 

و وارد بازار گردید.
در این مرحله سه اتفاق افتاد:

 اول: بافنده ای که قالیچه ای را که تا دیروز ده میلیون 
میفروخت به یک باره 15 تا 20 میلیون فروخت و به 
سرعت این توهم براي وي ایجاد شد همه زحمت را 
وي کشــیده است و قراردادي که امضا کرده به ضرر 
وی بوده و مغبون گشــته، لذا حق دارد طبق مفاد ان 

رفتار نکند.
دوم: دالالن ســنتی این بافندگان که منافع خود را به 
شدت در خطر می دیدند بافنده هایي که متعهد قرارداد 
بودند را ترقیب به رعایت نکردن مفاد قرارداد میکردند. 
و ســوم:همین دالالن به بافندگان قــول میدادند با 
توجه به اینکه همکنون نقشــه وطــرح در اختیار ما 
است، میتوانیم از ان به سادگی کپی کنیم و مواد اولیه 
مرغوب نیز تهیه خواهیم کــرد و در اینده به قرارداد 
لیسانس نیازی نخواهیم داشت. غافل از اینکه بهترین 
طرح یک قالی بیش از دو سال دوام نخواهد داشت و 

بازار طالب رنگ و طرح جدید است.
با توجــه به اینکه روند دادرســي در ایــران روندي 
بسیار کند و ســلیقه اي است و پیروز شدن در چنین 
پروندهایي مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی است و 
از طرف دیگر طرف قرارداد به لحاظ مادی در وضعیت 
به سامانی به سر نمیبرد، لذا وارد شدن در چنین پرونده 

قضایی دو سر باخت بود. 

نتیجه موارد مذکور جز شکست این پروژه و برگشت 
به همان وضعیت قبل نبود.

اما این ماجرا نتایج خوبی هم در پی داشــت که ذکر 
آنها خالی از لطف نیست.در مقطعی صادر کنندگان به 
یکباره با قالي هاي بســیار خوب و با کیفیت و قیمت 
مناســب روبرو شدند.در واقع آنان قالي هایي را یافتند 
که هم به لحاظ طرح، و هم به لحاظ نقشه و رنگ هم 
به لحاظ قیمت، میتوانست با رقباي فرش ایران مثل 

فرش هند و چین رقابت کند.
در این مدت به روشــني مشــاهده کردم که اگر این 
مسیر ادامه یابد قطعا فرش ایران بازار را از دست رقبا 
خواهد گرفت چرا که سهم فروش فرش ایران در بازار 
منطقه اي باال رفت و تجار از این فرشــها به شــدت 
ستقبال خوبی کردند،چراکه طراحي ها درست و به جا 
بود.این تولیدات با استقبال مصرف کننده نیز روبه رو 
شد. اما هرچه استقبال از این فرشها بیشتر شد انگیزه 
بافنده ها براي تکرار مجدد طرح ها و رعایت نکردن 

تعهدداتشان باالتر رفت.
نتیجه مثبت دیگري که حاصل شد این بود که: بافنده 
هاي دیگر مراغهو زنجان از این سیستم الهام گرفتند 
حاضر شــدند برای طراحی های بهتر هزینه کنند و از 
مواد اولیه بهتری استفاده کنند.این عامل باعث شد که 
به یکباره فــرش مراغه و زنجان دچار جهش کیفیت 

گردد و همپاي فرش قم عرضه اندام کند.
در مقابل فرش قم چاره اي نداشت جز اینکه گامي رو 
به جلو بردارد، چرا که قالیچه اي را که استاد کار قمی 
1۳ میلیون دستمزد میداد، همان قالي با همان کیفیت 

را بافنده مراغه 15 تا 18 میلیون میفروخت.
همه این عوامل باعث حرکتي هر چند کوچک اما موثر 
در صنعت فرش دستباف بود. اما این حرکت  با توجه 

به مشکالت مذکور به شکست ختم گردید.
البته در طول این مدتبا اعتراضات بســیاری از طرف 
همکاران عزیزم نســبت به این نوع تولیدمواجه گشتم 
و تعابیری چون خیانت به فرش قم را زیاد شــنیدم و 
تاکنــون نیز جوابی به این اتهامات نداده ام. اما بر این 
باورم که اگر به نگاهی جامع و کالن نسبت به اقتصاد 
روی نیاوریم و همچنین توجه خــود را به تولیدات با 
کیفیت و ارزان قیمت رقبای فرش ایران )مثلکشــور 
هند و تولیدات با کیفیت فرش ماشینی(معطوف نکنیم 
آنگاه دور از انتظار نخواهد بود تادر آینده ای نچندان دور 
شــاهد تغییرات و تاثیرات عمیق این عوامل بر تعادل 

لحظه ای موجود در  بازار فرش ایران خواهیم بود.
و کالم اخر اینکه با روند پیش رو قطعا رقباي ما بازار 
اصلي فرش دســتباف را از ما خواهنــد گرفت. البته 
همیشــه براي کارهاي هنري و زیبا و تک مشــتري 
خواهد بود، اما این محصوالت هنری در بازار عمومي 

تعیین کننده نخواهند بود.
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مردم شــناس نمي تواند هنر را نادیده بگیرد، زیرا هنر 
بخشــي از فرهنگاســت و شــاید هم این امر دالیل 
بسیار مشــخص تري داشته باشــد و آن این که هنر 
باالترین مرتبه تسخیر طبیعت از سوي فرهنگ است و 
مردم شناس با این پدیده سروکار دارد. هنر همیشه یک 
نوع زبان است. مي توان نتیجه گرفت که هنر در راستاي 
فرهنگ است و انسان کوشش مي کند که به هر ترتیبي 
زیبایي را به زندگي از طریق هنر خود راه دهد. )درآمدي 
بر مردم شناسي، نماد، نشانه  هنر و ضرب المثل ها، دکتر 

حسین آقاجاني، سوده جعفرزاده، نشر علم، 1۳۹1(
هر اثر هنري فرزند زمان خویش اســت و اغلب مادر 
احســاس هاي ماســت. چنین اســت که هر دوران 
فرهنگي، هنر خاص خود را پدیدار مي ســازد که آن را 
تکرار نمي توان کرد. )مجموعه مقاالت معنویت در هنر، 
واسیلي کاندینسکي، ترجمة هوشنگ وزیري، سازمان 
چاپ و انتشــارات وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمي، 

)1۳81
بورکهارت، در تأکید بر جایگاه، اهمیت نقش فرش در 
تجلي و نمایش امور دیني، فرش را نمادي از یک واحد 
کل، واحد یکتا و نیز نمادي از تداوم یک هســتي کلي 

مي داند. وي تارهاي پود را همچون صفات خدا مي داند 
که هستي عالم مبتني بر آن هاست و چنانچه این تارها 
از فرش بیرون کشیده شوند تمامي هستي همچون از 
هم پاشیدن فرشي، از هم مي پاشد. از دیدگاه او و دیگر 
ســنت گرایان این حضور فیاض و لم یزلِي صفات حق 
در عالم اســت که سبب برپایي آن مي شود. وي شاید 
متأثر از این اندیشة قرآني که فرش را ارض مي داند آن 
را نمادي از افالک مي داند. بعضي فرش هاي شهري 
هســتند با نقش هاي اصیل هندسي مانند فرش هاي 
ممالیک با رنگ سبز فیروزه اي. آراستگي آن ها دانه هاي 
برف با الماس را بــه خاطر مي آورند. )بورکهارت، هنر 
اســالمي، زبان و بیان( فرش از مهم ترین جلوه هاي 
هنري این مرز و بوم اســت؛ آیینــه اي تمام نما از فن، 
ذوق، احســاس و جهان بیني انســان ایراني، و گرچه 
کارکرد ویژه اش، آن را به زیر پا گســترانیده، اما نقش 
و نگار و نیز فن بس متعالي و جمیل اش، آن را شــأن 
و مکانتي بخشیده که در صدر برجسته ترین نمادهاي 
ذوق و هویت انسان ایراني، مقام گرفته است. )مجموعه 
مقاالت اولین هم اندیشــي هنر فرش، خلیل درودچي، 

انتشارات فرهنگ و هنر، تابستان 1۳8۷(
نقش فرش در زندگــي اقتصادي و حیات 

فرهنگي ایران
قالي جزیي از زندگي همة مردم ایران؛ از بافنده،  طراح 

تا رنگرز و قالي فروش  و مردم عادي استفاده کننده از 
این اثر هنري بوده و هست. خانه ایراني با فرش کامل 
مي شــود و براي یک ایراني اصیل و فرهنگ دوست، 
خانه اي بدون فرش ایراني، مفهوم ندارد. کافي اســت 
توجه کنیم بــه هنگام اسباب کشــي و نقل مکان از 
منزلي به منزل دیگر، اگر تمام وسایل را در مکان هاي 
پیش بیني شــده قرار دهیم، تا هنگامي که فرش ها بر 
زمین گسترده نشده، خانه هنوز خالي است و یا الاقل 
کامل نیست ولي اگر هیچ یک از وسایل را هم در جاي 
خود قرار ندهیم با گســتردن قالي، احساس آرامش و 
حضور در محلي جدید مي کنیم و این چیزي نیســت 
جز آن که ما قالي را اصلي ترین وسیله زندگي مي دانیم، 
خالصانه ترین عبادات را بر روي قالي به انجام مي رسانیم، 
خواب و خوراک ما بر روي قالي است و همة خاطرات 
شــیرین و به یاد ماندني ما بر روي قالي ثبت مي شود. 
به هنگام خســتگي از کار و تالش روزانه، نقش ها و 
نگاره ها و رنگ هاي دلنشین و دلنواز قالي ما را بر سر 
شوق مي آورد و رازها و رمزهایي را به ما خاطرنشان و 
یادآور مي شود که هریک شعري، ضرب  المثلي و به هر 
حال نکته اي است که سخت توجه ما را به خود معطوف 
مي کند. )مباني شناخت قالي ایران، دکتر حسین یاوري، 
نشــر رجاء، با همکاري ماهنامه تخصص قالي ایران، 

)1۳8۴

نگرشي بر طرح هندسي در فرش ایران

افشین میرعبداهلل لواساني
کارشناس ارشد مردم شناسي
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طراحي ایراني و سنتي با تعدادي نقشة مشخص شناخته 
مي شود. این نقشه ها ره آورد اسطوره ها، آئین ها،  دین ها 
و باورهاي مردم ایران اســت. بنابراین الزمة شناسایي 
دقیق آنها مطالعــه در تاریخ ادیان و اســاطیر ایران، 
مردم شناسي و تاریخ فرهنگ ایران است. این نقشه ها 
بر طراحي ســنتي ایران تسلط یافته اند. و به طوري که 
خواهیم دید نه تنها بنیاد طراحي سنتي ما را مي سازند 
بلکه اثري قطعي بر طراحي چهان، به ویژه در طرحهاي 
سنتي گذاشته اند. اثر نقشــه هاي سنتي بر هنر ایراني 
چنان است که نوعي جهان شناخت هنري با آن ساخته 
و پرداخته شــده است، بدین معني که آشنایي دقیق با 
این طرح ها بینش ویژه اي در شناســایي هنر به دست 
مي دهد که اگرچه حاصل برداشــت از طرحهاي نسبتًا 
محدود اســت، اّما جامعیت و وسعت ویژه اي به انسان 

مي بخشد زیرا تنوع بسیار دارد.
این دید ویژه از آنجا سرچشمه مي گیرد که طرح هاي 
ایراني، هریک به شــکلي بخشــي از جهان را تصویر 
مي کنند. تقســیم بندي و بررســي دیگــري که در 
نقش هــاي ایراني مي توان کرد از لحاظ شــکل خود 
نقش ها است، مثاًل در هنر تزئیني ایران دو دسته نقش 
وجود دارد، یک دسته با خطوط راست یا شکسته و یک 
دسته با خطوط گردان. هریک از این دسته ها گذشته از 
شکل ظاهري متعلق به دو فرهنگ جداگانه اند. دسته 
اول بازمانده  نقش هــاي ابتدایي و پیش از تاریخ و نیز 
ابداعات و ابتکارات عشایر و روستائیان است. دسته دوم 
در دربارها شکل گرفته و متعلق به فرهنگي رسمي اما 
در طول تاریخي دراز است. یکي متعلق به تودة مردم 
و دیگري اساساً متعلق به طبقه حاکم بوده است، اما در 
طي روندي همسان هر دو یک زبانـ  زباني استعاريـ  
یافته اند. هر دو نمادین هستند و در نتیجه از نظر داللت 
حاکي از یگانگي روح هنرمند ایراني و گرایش شدید به 

ایجاد استعاره و نماد و پرهیز از صراحت هستند.
از نظر شــکل ظاهر، الگویي که نقش ها در آن جاي 
مي گیرند، هندسه اي که ایجاد مي کنند و معني هایي که 
به فضا مي دهند نیز قابل دسته بندي و بررسي هستند. 
)مبانــي طراحي ســنتي در ایران، علي حصوري، دفتر 

نخست، نشر چشمه، 1۳81(

نقش هاي هندسي
طراحي نقشه هاي هندسي در بیشتر ایالت و روستاهاي 
ایران و در بعضي نقاط شهري رایج مي باشد که بي تردید 
از شــیوه هاي طّراحي پیش از اســالم مایه مي گیرد. 
طراحي هاي نقشــة ذهني یا نقشــه هایي که از ذهن 
روي کاغذ جاري شــده است، در مرحله هاي نخستین 
تا دوران صفویه به اشــکال سادة هندسي تبدیل شده 
است. »اســتفاده از نقوش هندسي، گل هاي تجریدید 
و تکرار مجموعــه اي از گل ها ۹ ـ 12 تا 16 تایي که 

به طور متناوب و منظم قرار گرفته اند و برخورداري از 
مربع ها، مثلث ها و لوزي هاي ساده و تزئیني، بیضي ها 
و هشت گوشه هاي مشبک که از خالل آن رنگ هاي 
خطوط زاویه دار کار شده اند و نمایي از خطوط دوراني و 
قوسي شکل را دارا مي باشند. طرح فرش ایران با نقش  
مایة خطوط شکسته و شکل هاي هندسي را مي توان به 

سه دسته تقسیم بندي کرد.
طرح  هاي ذهني با خطوط هندسي شکسته، مربوط به 
بافندگان عشــایري و ایلیاتي ایران مي باشد که تقریبًا 
تمامي نقشه هاي آنها دور از تّوجهات فرهنگي مشابه 
شهري هستند. دربارة این نقشه هاي ایلیاتي و عشایري 

در گروه نقشه هاي ایلي توضیح خواهیم داد.
طرح هاي هندســي که براســاس طرح هاي گردان 
شــهري، توسط بافندگان روســتایي مانند هریس یا 
بافندگان عشایري و در بعضي مواقع توسط بافندگان 
شــهري ... کشیده و بافته نیز مي شــود. و به نام هاي 
همان طرح هاي شهري مانند نقش بند قابي و هندسي 
سراسري است که از روي نقشه هاي گردان الهام گرفته 
شده است. ما در مورد این نقش ها به توضیح کم و به 

صورت تیره اي بسنده مي کنیم.
طرح هاي هندســي که در بعضي از روستاهاي ایران، 
مانند جوشقان قالي کشــیده و بافته نیز مي شود و به 
نامهاي هامان طرحهاي شهري مانند نقش بند قابي 
و هندسي سراسري است که از روي نقشه هاي گردان 
الهام گرفته شــده اســت. ما در مورد این نقش ها به 

توضیح کم و به صورت تیره اي بسنده مي کنیم.
طرح هاي هندســي داراي انواع بســیاري هستند که 
تعــدادي از آنها را تیتــروار نام مي بریــم و بعضي از 

مهم ترین این نقشه ها را توضیح مي دهیم:
طرح هندسي اشکالي )لوزي، مربع و غیره( مربوط به 

مناطق عشایري ایران هستند.
طرح هاي هندسي بازوبندي

طرح هندسي بندي قابي
طرح هندسي ترنجدار
طرح هندسي تکراري

طرح هندسي جوشقان قالي
طرح هندسي چاي دان

طرح هندسي خاتم شیرازي
طرح هندسي ختایي

طرح هندسي زه شکسته
طرح هندسي زیر خالي

طرح هندسي ستاره
طرح هندسي سراسري

طرح هندسي شاخه شکسته
طرح هندسي صدف
طرح هندسي قابي

طرح هندسي قالب خشتي

طرح هندسي قلمداني
طرح هندسي قیچي

طرح هندسي کتیبه اي
طرح هندسي کشکولي

طرح هندسي گل  سپري
طرح هندسي لچک ترنج

طرح هندسي محرمات )فرهنگ جامع فرش )دانشنامه 
ایران(، مجید دانشــگر، تهران، یادواره اســدي، بهار 

1۳۷6، ص ۳۴۹(
طرح هندسي نوشته دار
طرح هندسي نیم قابي

طرح هاي هندسي جوشقان
جوشقان در نزدیکي کاشان قرار دارد و سال هاست به 
خاطر بهره مندي از نقوش هندسي، از شهرت جهاني 
برخوردار است. قدمت این طرح به احتمال زیاد بیشتر 
از دو قرن مي باشد. این نوع طرح در محال، مشک آباد، 
قم ، هریس، همدان، کاشان و تبریز نیز بافته مي شود. در 
فرش هاي طرح جوشقان به طور معمول، دوازده رنگ 
به کار مي رود. یکي از آنها تندترین رنگ قرمزي است 
که در بافندگي فرش به کار مي رود. در حال حاضر این 
طرح در جوشقان به سه صورت بیشتر بافته نمي شود. 
حال آنکه در گذشــته،  نقوش به تعداد بیشتري بافته 
مي شه است. به   طور مثال مي توان از قالي جوشقان به 

نام چمنزاري که در موزة مسکو موجود است نام برد.
به عنوان اولین نقشه مي توان از نقش خانه بندي نام برد 
که سالهاست در جوشقان بافته مي شود. در این نقشه 
از حاشیه که بگذریم، تمامي متن فرش به شبکه هاي 
لوزي شــکلي تقسیم شــده اســت که اضالع آن با 
برگ هاي نوک تیز شــکل مي گیرد و در محل تقاطع 
برگها گلي قرار مي گیرد. در داخل این واحدهاي لوزي 
شکل اشکال گوناگون از جمله درختان گلدار هندسي 
شکل و همچنین درختان بید مجنون ساده و هندسي 

دیده مي شود. 
دومین طرح به نقش گلدان جوشقان نیز معروف است. 
این نقش داراي ترنج  و لچک هندسي است که رنگ 
زمینة آنها با رنگ زمینه قالي متفاوت مي باشد. در وسط 
ترنج طرحي لوزي گونه بافته مي شود که از لوزي هاي 
دیگر متن بزرگتر اســت. در بعضي موارد یک چهارم 
نقشي که در وســط ترنج بافته مي شود، در لچک نیز 
دیده مي شود. این نقش از کنار هم قرار گرفتن درختان 
و گل هایــي کــه آنها نیز در یک طرح لوزي شــکل 

جایگزین مي شوند، به وجود مي آید.
ســومین نقش، نقش کشمیري اســت. در این نقش 
نیز همان گل ها و درختان قرار گرفته اند که به وسیلة 
شــبکه اي متفاوت با شبکه طرح قبل بهم پیوسته اند. 
ایــن نقش نیز ماننــد طرح خانه بنــدي معمواًل فاقد 
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لچک و ترنج مي باشد. فقط در بعضي مواقع دور ترنج 
و لچک هــا با یک نوار که رنــگ متضاد زمینه را دارد 
مشخص مي شــود؛ البته قالي هاي این نقش با لچک 
ترنج نیز دیده مي شوند که تلفیقي از این نقش با نقش 
جنگلي مي باشد و آن را کشمیري غلط انداز مي نامند. 
تعداد بافندگاني که این نقش را در حال حاضر مي بافند 
انگشت شمار هستند. اگر به قالي هاي جوشقان موجود، 
در شرکت سهامي فرش ایران با دقت نظر بیاندازیم و 
با قالي هاي محل جوشــقان مقایسه نماییم، به خوبي 
متوجه مي شــویم که این طرح ها از اصالت طرح هاي 
اصلي خود جوشــقان، بي بهره اند و تنها به دلیل لوزي 

شکل بودن نقش ها به نقش جوشقان مشهورند.
در بین تمــام قالي هاي نقش جوشــقاني حتي یک 
نمونــه نمي توان دید که در نقــوش آن از حیوانات و 
پرندگان الهام گرفته شده باشد. در حالي که قالي بافان 
جوشــقان، طرح گل ها و درختان را مستقیم از طبیعت 
الهام گرفته اند و با ساده کردن ماهرانه آنها، مانند طرح 
برش چغندر و برش انار، برداشتي زیبا و در بعضي موارد 
حیرت انگیز مانند طرح موسکه )گیاه صحرائي( و درخت 

بید داشته اند.

طرح هندسي جنگلي جوشقان
این طــرح همراه، یا بــدون لچک و ترنج اســت. و 
گاهي نیز با لچک و بدون ترنج بافته مي شــود. طرح 
جنگلي جوشــقاني را همراه با لچک و ترنج نشــان 
مي دهد. ترنج به شــکل لوزي مي باشــد و در وسط 

آن ترنج کوچک تري از گردش هاي شکســته و سادة 
اسلیمي تشکیل شده است. که در میان آنها به سبک 
کالله هاي ســادة فرش هاي اصفهان داراي گل هاي 
شاه عباســي )به صورت هندسي( مي باشد. زمینة ترنج 
لوزي از گل هاي بند انار و گل هاي دیگر پوشیده است. 
طرز چیدن گل ها و درخت ها و بوته ها و شــکوفه ها در 
 لچک ها و بخصوص در متن تحرک بیشتري به چشم 

مي دهد.

طرح هندسي خاتم شیراز
ایــن طرح  از قاب هاي خاتم قرینه با هم که آرایه هاي 
برگ و گل و دسته گل و اسلیمي آن را دربر گرفته است 
تشکیل شده و یا نقشه اي براساس نقش خاتم شیراز بر 
روي کاشیکاري ها که با برخي دگرگوني ها همراه است. 
در مرکز نقش به جاي چهــار کتیبه در گرداگرد قاب 
مرکزي، نقش هشت بتة کردستاني، به کار گرفته شده 
است و نمونه اي دیگر که مي بینیم نقشه هندسي خاتم 
شیراز است، یک گره هندسي به نام کند دو پنج، را به 
نمایش گذاشته است و مرکب از چندین شکل هندسي 
مي باشد که داخل هر شکل هندسي از گل ها و برگ ها 

و اسلیمي ها ترکیب شده است.

طرح هندسي شاخه شکسته )لچک ترنج(
این نوع طرح ها را طّراحان شهري به صورت شکسته 
طّراحي و آن را مي بافند و به طرح هندسي لچک ترنج 
به علت وجود نقش شاخه پیچ هایي که کماني نیست، 

)و شکسته اســت( طرح شاخه شکسته نیز مي گویند. 
نقشة لچک ترنج مرغي است. با توجه به نقوش نیمه 
شکسته، مرغان تجدید یافته، شکل خاّص ترنج، طرح 
حاشیه اصلي، حواشي فرعي قالي و شیوه بافت آن به 
احتمال زیاد از قالي هاي بافت کارگاه محتشم کاشان به 

شمار مي رود.

طرح هندسي کف ساده
این طرح داراي آرایه هاي هندســي است که از یک یا 
چند ترنج تشــکیل و در هر منطقه اي به شکل خاص 
خود طّراحي شــده است و داراي چهار لچک در چهار 
گوشــه قالي مي باشــد و مابین لچک و ترنج فضاي 
خالي اســت که بدون نقش مي باشــد و با یک رنگ 
ســاده مشخص مي شــود. فضاي خالي بین لچک ها 
 و ترنــج بنا بــه ذوق طــّراح و منطقه کــم و یا زیاد 

مي شود.

طرح هندسي ترنجدار
طرحي است که در آن ترنج هندسي که نقش مرکزي 
نقشــه مي باشد اســاس طرح را تشــکیل مي دهد و 
تقریبــاً تمامي زمینــه فرش را ُپر مي کنــد و در اکثر 
مواقع با چهــار لچک همراه مي باشــد. این طرح در 
بعضي مناطق روســتایي و شــهري بافته مي شــود. 
)فرهنگ نامــه تصویــري آرایه و نقشــه فرش هاي 
 ایران، صفرعلي شــعباني خطیب، انتشــارات سپهر 

اندیشه، 1۳8۷(

منابع:
دکتر حسین آقاجاني، سوده جعفرزاده، درآمدي بر مردم شناسي، نماد، نشانه  هنر و ضرب المثل ها، نشر علم، 1۳۹1  -  واسیلي کاندینسکي، مجموعه مقاالت معنویت در هنر، ، ترجمة هوشنگ وزیري، 
ســازمان چاپ و انتشــارات وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمي، 1۳81  -  خلیل درودچي، مجموعه مقاالت اولین هم اندیشي هنر فرش، ، انتشارات فرهنگ و هنر، تابستان 1۳8۷  -  دکتر حسین 
یاوري، مباني شناخت قالي ایران، نشر رجاء، با همکاري ماهنامه تخصص قالي ایران، 1۳8۴  -  علي حصوري، مباني طراحي سنتي در ایران، دفتر نخست، نشر چشمه، 1۳81  -  صفرعلي شعباني 

خطیب، فرهنگ نامه تصویري آرایه و نقشه فرش هاي ایران، انتشارات سپهر اندیشه، 1۳8۷  -  شرکت سهامي فرش ایران، شناخت نمونه هایي از فرش ایران، جلد اول و دوم، 1۳6۴ ـ 1۳6۳

شرکت سهامي فرش ایران، 
طرح هندسي جوشقان

شرکت سهامي فرش ایران، 
طرح هندسي لچک ترنج

شرکت سهامي فرش ایران، 
طرح هندسي جوشقاني

شرکت سهامي فرش ایران، 
طرح هندسي خاتم شیراز



فرشی که مشاهده می کنید، نمونه آنتیکی از فرش های تصویری تبریز و متعلق 
به قرن  ۱۹ می باشــد که داســتان لیلی و مجنون را با اشــعاری از موالنا در 

کتیبه های حاشیه به نمایش گذاشته است. 

از لیلی وجود من پُر است

جسم ِ مجنون را ز رنج دورئی 
اندر آمد علِت رنجورئی

خون به جوش آمد ز شعلة اشتیاق 
تا که پیدا شد در آن مجنون خناق

پس طبیب آمد به دارو کردنش 
گفت: چاره نیست هیچ، از رگ زنش

رگ زدن باید برای دفع خون 
رگ زنی آمد بدانجا ذوفنون

بازویش بست و گرفت آن نیش او 

بانگ بر زد بر وی آن معشوق خو
ُمزِد خود بستان و ترِک فصد کن 

گر بمیرم، گو: برو جسم ِ کهن
گفت: آخر تو چه می ترسی از این ؟ 

چون نمی ترسی تو از شیر عرین
گفت مجنون: من نمیترسم ز نیش 

صبر ِ من از کوِه سنگین هست بیش
منبلم، بی زخم ناساید تنم 
عاشقم، بر زخمها بر می تنم

لیک از لیلی وجود من ُپر است 
این صدف ُپر از صفات آن ُدر است

ترسم ای فّصاد اگر فصدم کنی 
نیش را ناگاه بر لیلی زنی

داند آن عقلی که او دل روشنیست 
در میان لیلی و من فرق نیست

من کیم؟ لیلی و، لیلی کیست؟ من 
ما یکی روحیم اندر دو بدن 



تاریخ بافت: 12۹5 )ه.ش(

محل بافت: راور کرمان

خامه: پشمی

ابعاد: 2/52×1/62

چله: پنبه ای

گره: فارسی

شیرازه: گرد

رجشمار: 55 رج

 نگرشی بر یکی از زیباترین قالی های 
تصویری کرمان در موزه ملی فرش ایران

بدون شــک می توان گفــت که بعد از شــاهنامه ی 
فردوســی ، کتاب خمســه ی نظامــی در هنر های 
تصویری ایران تاثیر به ســزایی داشته است. موضوع 
داســتان های این مجموعه مخصوصا در دو قرن اخیر 
به شکلی همه گیر روی دست ساخته های هنری ایران 
ظاهر شده و بیش از همه روی پرده های قلمکار نقش 
بسته است. داستان های خمسه در قالیچه های تصویری 
نیز انعکاس گســترده ای دارد و از آنجا که بخش قابل 

توجهی از قالیچه های مارا موضوع های مختلف خمسه 
ی نظامی تشــکیل می دهد، بهرام نامه یا هفت پیکر 
یکــی دیگر از موضوعات پنج گنج نظامی اســت که 
مبنای داســتان قالی مورد بحث ماست. داستان وارد 
شــدن بهرام به هفت گنبد با رنگ های مختلف یکی 
از داستان های متعددی است که درباره  ی بهرام گور 
)۴۴0-۴20م( پادشاه ساسانی وجود دارد .بهرام گور از 
پادشــاهان افسانه ساز ایران قبل از اسالم است و از او 
داستان های زیادی در شاهنامه ی فردوسی و خمسه ی 

نظامی و کتاب های دیگر به جای مانده است.
بهرام عالقه ی خاصی به شکار گورخر داشت از همین 

رو او را بهرام گــور لقب دادند و عاقبت هم در تعقیب 
گورخر، جان خود را از دســت داد. در قسمت انتهایی 
قالی صحنه ی شکار آهو توسط بهرام و مهارت بهرام 

در شکار نمایان گر است. 

طرح و نقش
طراح قالی حسن شاهرخی از هفت گنبدی که نظامی 
گنجوی سخن به میان آورده سه گنبد را طراحی کرده 
است و حاشیه دارای نقش جانوری است. در مرکز قالی 
سه گنبد با رنگ های ســرخ ، فیروزه ای و سپید وجود 

دارد. 
در گنبد فیروزه ای یک مصرع شعر به چشم 

میخورد به این شرح :
کمند صید بهرامی ،  بیفکن جام بردار 

در گنبد سپید: مژگان گلندام ربودی دل بهرام
و گنبد ســرخ: که من پیمودم این صحرا نه بهرام 

است نه کوروش 
مضمون داســتان هفت پیکر بدین گونه است : شروع 
کتاب با افســانه ای از بهرام گور است که بنا به دستور 
پدر نزد فردی به نام نعمان تربیت می یافت در حجره ای 
در بســته، تصویر هفت دختر زیبا روی می بیند که هر 
یک دختر یکی از شــهریاران کشور های دیگر است. و 
تصویر جوانی می بیند که اسمش را بهرام نوشته اند و 
پیشــگویی شده است که آن جوان آن هفت عروس را 
خواهد گرفت و هفت قصر بــه رنگ روز های هفته و 
هفت ســیاره می ســازد تا در روزی که منسوب به آن 
سیاره اســت یکی از آن دختران برای او حکایتی نقل 
کند. در قسمت باالی قالی کتیبه ای به انگلیسی با این 
مضمون کرمان فابریک میالنی سنه ی )1۳۳5 ه.ق( 
به چشم می خورد.                                                                                                                        

نسرین آزادبخش
کارشناس ارشد ایران باستان



    کتاب ارزشــمند پژوهشــی در فرش ایران سال 
1۳81 با تالش محقق و پژوهشــگر گرانقدر فرش 
جناب آقای تورج ژوله و توســط انتشارات یساولی 
به چاپ رســید. کتابی که در یکی دو دهه گذشته 
و چه بسا دورتر یکی از معدود کتاب های فرشی بود 
که نگاهی نقادانه و پژوهش محور به ابعاد مختلف 
فرش داشــت. یکی دو سال اخیر در بازار کتاب این 
اثر کمیاب و حتی این اواخر نایاب شده بود. به همین 
دلیل اواخر ســال 1۳۹0 بود که پژوهشی در فرش 
ایران توسط انتشــارات یساولی به چاپ دوم سپرده 

شد.
  تورج ژوله که متولد سال 1۳۴۷ است از سال 1۳68 
وارد حوزه مطالعات فرش شــد. او که دوره دوساله 
فرش را در مجتمع دانشــگاهی هنر گذرانده بود در 
سال 1۳۷۴عیوب قالی را منتشر کرد. در سال 1۳۷5 
برگی از قالی خراســان و در سال 1۳۷8 طرح های 
فرش ایران و جهان را نیز منتشــر کرد. در ســال 
1۳8۴ با همکاری دکتر علی حصوری جلد ســوم از 
کتاب شــناخت نمونه هایی از فرش ایران را نیز به 
طبع رساند. در زمینه فعالیت های اجرایی و پژوهشی 
نیز افتخارات و مســئولیت های استاد تورج ژوله کم 

نیستند.

  ژوله در خصوص نگارش پژوهشــی در 
فرش ایران می نویسد:

  پس از آغاز نگارش این کتاب، متوجه کاستی های 
زیاد در برخی از معلومات خود شدم و همین موضوع 
باعث شد علیرغم یادداشت ها و مطالب متعددی که 
گردآورده بودم، نگارش این کتاب مدت چهار ســاِل 
دیگر[ عالوه بر آن ســال هایی که در زمینه فرش 

تحقیق و پژوهش می نموده ]به طول انجامد.
  محقق ارزنده فرش کشورمان در مقدمه چاپ دوم 
این کتاب به مسئله ظریفی اشاره نموده است که در 

اینجا بیان آن خالی از لطف نیست:

  هنگامی که در ســال 1۳80 دکتر علی حصوری 
مقدمه ای بر این کتاب نوشــت، اشــاره مهمی به 
دایر شــدن دوره کارشناسی فرش دانشگاه ها کرد و 
بیان داشت که اندیشــه کارشناسی ارشد آغاز شده 
اســت. هم اکنون که این سطور را می نویسم و ده 
ســال از آن زمان می گذرد، چند ماهی است که از 
آغاز تأســیس و تصویب دوره کارشناســی ارشد در 
آموزش عالی می گذرد و مطلع شدم که در دانشگاه 
هنر اسالمی تبریز، از مهرماه گذشته تعداد ده نفر با 
گرایش طراحی وارد این دوره شده اند. هنگامی که در 
زمستان 1۳8۹ کارگروه ویژه ای برای بررسی مسائل 
آموزش در دوره های دانشگاهی فرش تشکیل شد، 
بررسی تأسیس دوره کارشناســی ارشد در اولویت 
قرار گرفت. نگارنده از همان ابتدا مخالفت خود را با 
این موضوع بیان داشت. کارگروه مذکور از ادامه کار 
بازماند، اّما دوره کارشناســی ارشد فرش به تصویب 
نهایی رسید. ایجاد گرایش هایی با عنوان کارشناسی 
ارشد طراحی فرش، کارشناسی ارشد رنگرزی و مواد 
اولیــه و همچنین مدیریت فرش، فصل جدیدی در 
سرنوشت و آینده مطالعات علمی این رشته خواهد 
گشــود و البته باید منتظر نتایج این دوره ها از زبان 

فارغ التحصیالن آن باشیم!!
  نکته ای که اســتاد ژولــه در مقدمه چاپ دوم این 
کتاب بدان اشاره داشــته نکته ای بسیار مهم است 
که می بایست مســئولین امر در جذب دانشجویان 
مقطع کارشناســی ارشــد فرش با دقت و ریزبینی 
بسیار خاص تر و هدفمندتری نسبت به کارشناسی 
اقــدام نمایند. چون چه بخواهیم و چه نخواهیم چه 
شایستگی این عنوان را داشته باشند چه نداشته باشند 
این فارغ التحصیالن کارشناسان ارشد فرش ایران با 

تمام گستردگی و بزرگیش نام خواهند گرفت.
  ژوله در ادامه، ابعاد گسترده دانش فرش شناسی را 
به حلقه های یک زنجیر به هم پیوسته تشبیه نموده و 
می گوید هر کس با هر گرایش و عالقه ای، ملزم به 

ورود به تمامی این حلقه ها و تسلط به زوایای پر پیچ 
و خم این دانش است. او زمینه هایی که می بایست 
در فرش پس از مطالعات مستّمِر متخصصان، وارد 
جزئیات و دقایق دیگری شود را به هفت دسته کلی 

تقسیم می نماید:
  1( پیشینه و تاریخ مطالعات فرش شناسی در جهان

  2( پیشینه و تاریخ بافندگی زیر انداز در ایران
  ۳( جایــگاه رنگ و مبانی آن در طراحی و نقشــه 

کشی فرش
  ۴( نــوآوری، احیــاء و روزآمد ســازی طرح ها و 

نقشه های قدیمی
  5( شــناخت و تسلط الزم در سبک شناسی فرش 

ایران و مکاتب آن
  6( جایگاه جغرافیا و جغرافیای فرش در دانش فرش 

شناسی
  ۷( تأثیر تحوالت اجتماعی، سیاســی، فرهنگی بر 

فرش شناسی
  اّما نکته ای که اســتاد ژولــه در پایان این مقدمه 
بدان اشــاره داشتند نکته ای بســیار مهم و کلیدی 
اســت که اگر از من دانشجوی فرش تا آن مسئول 
رده باالی فرش کشور هر کدام بدان ایمان نداشته 
باشــیم ولو اینکه بدانیم و قبول داشته باشیم فرش 
 به ســویی خواهــد رفت که نباید بــرود. این نکته 
چنین اســت:   فــرش ایران نیازمنــد متفکرین و 
متخصصینی است که باید پیش از آنکه طراح، رنگرز، 
مدیر یا ... باشــند، به این باور رسیده باشند که هنر 
بافندگی و فرشبافی، بخشــی از تاریخ و تمدن این 
سرزمین است.   تاریخ و تمّدن هر ملّت، پشتوانه آینده 
آن است. بنابراین هر تصمیم و تفکری که باعث افول 
و اضمحالل این هنر شود، به مثابه تصمیمی است 
برای نابودی بخشی از تاریخ و تمدن این سرزمین و 
هرگز مباد.    پژوهشی در فرش ایران در 2۳۴ صفحه 
 و در هجــده فصل مجدداً در اختیار عالقمندان قرار

 گرفته است.

معرفی کتاب



استاد عیسی بهادری

بزرگانفرش

استاد زنده یاد مرحوم استادعیسي بهادري را یکی 
از  نوپردازان هنر صنعت فرش می دانند که حرکات 

نوینی  را در فرش ایران بنیان نهاد.
عیســی بهــادری فرزند موســی خان در ســال 
128۴شمســی در روســتای "آقچه کهریز" در 
بخش برچلو از توابع اراک دیده به جهان هســتی 
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آغیر باسلیق ورسام دویبی یتمه یار

دوقما دوقیب چقدی منینگ بیزاریم
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FRAMING TRENDS:
UNIQUE YOUNIVERSE

Finally, the Meeting Areas will provide opportunities for 
discussions in a relaxed ambience as well as the chance  

to enjoy the diverse catering offers available in the 
Lounge and café.

Located in the special area in Hall 9, Framing Trends  
consists of four modules ‒ all dedicated in 2018 to the  
keynote theme UNIQUE YOUNIVERSE. Numerous players 
from the floor coverings industry and related product 
sectors will exhibit their ideas and solutions focussing  
on the trend towards individualization – innovative,  
inspiring and emotional. 

Flooring Spaces will provide exhibiting companies in 
the floor coverings sector with a unique  
opportunity to demonstrate their trend- 
setting capabilities. They will find a profes-
sional and informed audience receptive to cre-
ative product displays and unusual materials on 
the keynote theme UNIQUE YOUNIVERSE ‒ all in 
an especially inspiring and exclusive environment. 
In Living Spaces exhibitors can work with partner 
companies from interior design to create shared spaces, 
rooms or lifestyle worlds. The NuThinker concept will 
give students, young designers and start-ups the  
opportunity to present their innovative ideas in the  
context of the keynote theme UNIQUE YOUNIVERSE. 

The module Art & Interaction is a showcase for tactile, 
imaginative and emotive installations of art and design 
treatments of the DOMOTEX keynote theme.

This all-embracing, holistic experience is accompanied  
by a tried-and-tested line-up of Talks, Guided Tours and 
Meeting Areas. A program of inspiring Talks and panel 
discussions will provide valuable information and make 
the significance of the keynote theme clear to visitors. 
Relevant topics and social trends will be explored and dis-
cussed by designers and architects, bloggers, artists and 
trend forecasters, as well as other experts from the trade. 
Guided Tours led by experts from different business sec-
tors will take visitors to the installations in the special area 
Framing Trends and bring new potential customers direct-
ly to your stand during the daily tours of the trade show. 

Flooring Spaces, Living 
Spaces und NuThinker 
Creative product pre- 
sentations, inspiring 
spaces and exciting next- 
generation projects. 

Art & Interaction 
Artistic and playfull  
treatment of the  
keynote theme.

Meeting Points 
Interaction and  
communication in  
a pleasant lounge  
atmosphere.

Talks und Guided Tours 
Talks and discussions  
on relevant issues and  
topics, guided tours for  
visitors led by experts.
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CLEAR BENEFITS

Thanks to the clear and strong focus on trends and life-
style, DOMOTEX will in 2018 be more relevant than ever 
to exhibitors. Come and benefit from added value and 
new opportunities. 

In order to further develop DOMOTEX the organizers in-
tend to focus on the close relationship between the floor 
coverings sector and the ideas and inspiration it derives 
from the fields of design, art, technology and science.  
This strategy will create an interesting setting for your 
customers, bring emotional benefits and make the trade 
fair visit more memorable.

Room for ideas, a platform for business
DOMOTEX provides the perfect environment for a dia-
logue involving manufacturers, architects and designers, 
as well as serving to highlight trends in special displays. 
This approach will help you to reach more new target 
groups, as well as trend-setters and opinion leaders.

In 2018 Halls 8 and 9 will offer a new attraction for  
visitors interested in creative ideas, new trends, product 
presentations and installations ‒ in both the exhibition 
area with brand- and lifestyle-oriented companies as  
well as in the Framing Trends area. In short, the two exhi-
bition halls will be an orientation and a central hub for 
visitors. This, in turn, ensures a unique trade fair experi-
ence for everyone involved.

Meeting-place for 
trend-setters and  
top decision-makers

Framing 
Trends
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NEW EXHIBITION LAYOUT 
AND HALL RESTRUCTURING

DOMOTEX 2018 will boast a new exhibition layout and an optimized hall restructuring adapted to the needs of a chang-
ing marketplace. Product segments will be bundled in dedicated display areas, thus helping trade visitor orientation  
and enabling a better market overview. The new hall layout also makes it easier to accommodate the wishes of the  
exhibitors. Thanks to the new layout, it will be easier for exhibitors to demonstrate the benefits of their products vis-a-
vis the competition. In future, Hall 9 will serve as the central hub for brand- and lifestyle-oriented companies from all 
product categories that will especially appeal to architects, planners and trendmotivated target groups. 

Exhibitors with product offerings and collections in this 
segment will find that Hall 9 offers valuable additional 
opportunities to make an impact.

   For more information see video:  
   www.domotex.de/en/2018 
 
Ideal setting for the latest trends
Participation in DOMOTEX 2018 will give you a clear ad-
vantage over your competitors. Right at the start of the 

new business year you can showcase your products 
and innovations to your customers on an inspiring 
and original platform. If you are interested in effec-
tive networking and the generation of promising 
new business contacts you should save the dates of 

DOMOTEX 2018 in your business diary right now.

12/2016 ▪ Modifications reserved ▪ 161222

Hand-made carpets and rugs
 Halls 2 – 4

Machine-made carpets and rugs
Halls 5 – 7

Textile floor coverings
Hall 11

Resilient floor coverings and luxury vinyl tiles
Halls 11 – 12

Laminate flooring
Hall 12

Parquet, wood and laminate flooring
Halls 12 – 13

Application and installation technology
Hall 13

Mats
Hall 4

Center for innovations, trends and lifestyle  
Brand-oriented exhibitors from all product areas
Halls 8 – 9
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