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سمیه محمدنیا
حنایی

روزنامهنگار

3

نبض بازار

با چند تومان خانهمان را

فــرشکنیم؟

بررسی  3برند پرطرفدار در حوزه فرش ماشینی

یکی از مهم ترین بخش های چیدمان منازل ما ایرانی ها ،فرش است .هر چه هم که
سبک زندگی مان به سمت سبک های مدرن برود و به اصطالح مبل نشین شویم ،اما
بیشتر ایرانی ها ترجیح می دهند بعد از چند ساعت کار طوالنی در لباس های راحتی
روی فرش ولو شوند و چایی بنوشند تا این که روی مبلی بنشینند! از دیگر منظر ،فرش
به تنهایی باغی پر رنگ و لعاب به فضای خانه می بخشد که بیشتر زیبایی منزل را می
توان از حضور آن یافت .هر چند ،چند سالی می شود که دیگر قشرهای متوسط جامعه
به دلیل قیمت باالی فرش دستی دیگر دور و بر آن نمی چرخند! اما بازار فرش ماشینی
با توجه به توانمندی های کارشناسان ایرانی و کیفیت محصوالت شان حسابی پر رونق
است .همین موضوع باعث شده است که در بازار انواع برندها و فرش ها با کیفیت های
متفاوت وجود داشته باشد که گاهی موجب سردرگمی خریداران می شود.

فریب رنگهای
تازه وارد
را نخورید.
رنگهای جدید
برای فرش ها
بیشتر از یکی
 ۲سال دوام
نمی آورند و اگر
شما رنگ بسیار
خاصی را بخرید
مجبوریدبیشتر
دکوراسیون تان
را به همان رنگ
هماهنگکنید
و در صورت از
مد افتادن خرج
زیادی روی
دستتان می
گذارد .ضمن
این که گاهی
پیدا کردن
پشتی و کناره
همرنگ با فرش
اصلی برایتان
دردسرساز می
شود

فرشنگینمهشد

کارخانه نگین مشهد در سال  71به بهره برداری رسیده
و در همین دو دهه توانســته اســت بازار خوبی برای
محصوالت خود دســت و پا کند .تولیدات آن به طور
عمده فرش های مرغوب  500شانه 700 ،شانه1000 ،
و  1200شانه در طرح های سنتی و مدرن است .یکی از
مهم ترین رموز موفقیت فرش نگین مشهد در مرغوبیت
مواد اولیه فرش ماشینی است .برهمین اساس فرش
مشهد توانسته است فرش هایی با کوالیته های متنوع
تولید کند که به اصطالح پا خور خوبی هم دارند.فرش
های این کارخانه با عنوان فرش نگین مشهد ،فرش زمرد
مشهد و فرش مشهد به فروش می رسند که در بازار با
توجه به مرغوبیت مواد اولیه شان قیمت باالیی دارند.
بسیاری از فرش فروشــان سه محصول این شرکت را
جزو پنج برند مطرح بازار می دانند.

فرشفرهی،فریشهمهچیزمتام

یکی دیگر از برندهای پرفــروش فرش را فرش فرهی
به خود اختصاص داده است .این کارخانه که در سال
69مشتمل بر سه واحد تولیدی شرکت نساجی فرخ
سپهر کاشان ،شرکت فرش ســپهر کاشان و شرکت
اطلس ریس فعالیت خود را آغاز کرد .این گروه به عنوان
اولین تولید کننده نخ  ۱۰۰درصد پلی استر فیالمنت
جهت خواب فرش ماشینی و یکی از معتبرترین شرکت
های تولید کننده فرش ماشینی در ایران است .گروه

هنری برای یک عمر

بررسی محصوالت
قالیدستباف بردبار
سمیه محمدنیا حنایی -قالی دست باف از آن
خریدهایی است که تقریبا می توان آن را با یک
سرمایه گذاری پر سود معنا کرد .در واقع قالیهای
دست باف می توانند همان طور که به زندگی شما
رنگ و جال می بخشند ،آن را نیز بسیار نفیس
کنند .متاسفانه این روزها به دلیل فشارهای
اقتصادی بیشتر خانواده ها ترجیح می دهند
که منازل خود را با انواع فرش ماشینی مفروش
کنند و فکر خرید فرش دستی را به سرشان راه
نمیدهند .هر چند این ترجیح با گشت و گذاری
در بازار فرش دست باف کمی منطقی هم به نظر
می آید .اما حقیقت این است که ایران به عنوان
یکی از پیشتازان در صنعت فرش دستی است.
در این میان هنر دست فرش بافان تبریزی از
میان دیگر شهرها زبان زد است.

فرش ماشینی فرهی طی سال ها فعالیت خود توانسته
است با هدف تامین نیاز و سلیقه مشتریان با استفاده
از پیشــرفته ترین فناوری بافت دنیــا و بهره گیری از
متخصصان مجرب ،انواع فرش های ماشینی را با تراکم
باال در طرح ها و رنگ های متنوع تولید و روانه بازار کند.

فرشستارهکویریزد

فرش ســتاره کویر یزد اولین شــرکت گروه صنعتی
ستاره کویر یزد است .شرکت های این گروه به تولید
الیاف رنگی ،نخ اکرلیک و نخ پلی پروپیلن و بافت فرش
ماشینی اشــتغال دارند .فرش ستاره کویر یزد و فرش
خاطره کویر شرکت های بافندگی فرش ماشینی این
گروه هستند .فرش ستاره کویر یزد در سال  60تاسیس
شد .از ابتدای فعالیتش همواره در سطح اول بازار فرش
ماشینی کشور قرار داشته است .این شرکت با نوآوری
در حوزه مواد اولیه و نقش توانست در بازارهای جهانی
نیز جایگاه درخور ستایشی پیدا کند .شرکت بافندگی
خاطره کویر از مدرن و پیشــرفته ترین دستگاه های
بافندگی فرش ماشینی بهره می برد و توانسته است انواع
متنوعی از محصول با تراکم ،شانه و ظرافت های مختلف
از انواع گلیم ،گلیم فرش در اندازه ها و رنگ بندی های
بی شــمار را به بازارهای داخلی و خارجی عرضه کند.
گفتنی است شرکت های نســاجی یزد ،رنگرزی یزد
و الیاف یزد از دیگر شــرکت های این گروه صنعتی به
شمار می آیند.

تولید ملی

نکایتپیرامونخریدونگهداریفرش

از آن جایی که فرش ها قیمت باالیی دارند تقریبا یکی از اجزای ماندگار دکوراسیون داخلی منزل هستند .برای
همین هنگام خرید فرش باید به چند نکته توجه داشته باشید تا خرید خوبی را تجربه کنید.
فریب رنگ های تازه وارد را نخورید .رنگ های جدید برای فرش ها بیشتر از یکی دوسال دوام نمی آورند
و اگر شما رنگ بسیار خاصی را بخرید مجبورید بیشتر دکوراسیون تان را به همان رنگ هماهنگ کنید و در
صورت از مد افتادن خرج زیادی روی دســت تان می گذارد .ضمن این که گاهی پیدا کردن پشتی و کناره
همرنگ با فرش اصلی برایتان دردسرساز می شود.
به تراکم و میزان شانه فرش دقت کنید هر چه تراکم فرش باال باشد عمر طوالنی تری خواهد داشت.
فرش را از مراکز معتبر خریداری کنید تا از صحت برند آن اطمینان داشته باشید.
هرگز فرش را به صورت چهارال جابه جا نکنید و حتما آن را لول کنید.
فرش را طوری بیندازید که پایه های اجسام سنگین روی آن قرار نگیرد.
چنان چه پنجره آفتاب رو دارید برای جلوگیری از آفتاب خوردن فرش روی آن روفرشی بیندازید.
بعد از ریختن هر مایعی روی فرش به سرعت درصدد پاک کردن آن برآیید.
از مخلوط کردن لکه برها و استفاده شان روی فرش بپرهیزید.
تا جایی که امکان دارد از شستن کامل فرش ها اجتناب کنید.
نام محصول (برند)

متراژ

شانه

قیمت( تومان)

ستاره کویر یزد

 12متری

500

 2میلیون  865هزار

ستاره کویر یزد

 12متری

700

 3میلیون و  186هزار

زمرد مشهد طرح مد36800

 12متری

1200

 6میلیون و  180هزار

زمرد مشهد طرح 361010

 12متری

1200

 6میلیون

فرش فرهی

 12متری

1200

 6میلیون و  300هزار

فرش فرهی

 12متری

1000

 5میلون و  700هزار

فرش تبریز یکــی از فاخرترین و
زیباترین فرشها در سراسر جهان
اســت .درحالی کــه فرشهای
تبریــز ارزشــمندی در موزهها و
کلکسیونهای گوشه گوشه جهان
به عنوان میراث ارزشمند گذشتگان
نگهداری میشــود ،بســیاری از
فرشهای بافت تبریز در کیفیتهای
مختلف نیز زینتبخش خانههاست.
فرش تبریــز در طرحهای گوناگون
بافته میشود و تنوع نقشههای فرش
تبریز را در هیچ خطه دیگری نمیتوان
یافت .بعضی از فرشهای تبریز بسیار
ب هستند
مرغو 
نام محصول
و د ر نها یــت
ظرافت و بسیار
دست باف قم نادر
نازک رویهگیری
دست باف محرمات
میشــوند ،حال
دست باف فروغی
آن که فرشهای
مربوط بــه دهه
دست باف سی پرشیا
 1960ضخیمتر و
دست باف گالری نور
زبرتر هستند .فرش

تبریز اغلب با پشم یا ابریشم بافته میشود و چلهکشی
آن معموالً با پنبه یا ابریشــم و بســیار به ندرت با پشم
انجام میشــود .فرش تبریز در میان فرشهای دست
باف ایرانی جایگاه واالیی دارد و این فرش ظریفبافت و
زیبا خواستارانی از سراسر جهان دارد .فرش تبریز یادگار
استادکارانی ماهر است که بنیان فرش دست باف تبریز
را در قرن سوم بنا نهادند .استادکاران تبریزی هنر بافت
فرش را نسل به نسل ارتقا داده و میراثی ارزشمند را برای
قالی بافان امروز به یادگار نهادهاند .گالری فرش با جمع
آوری هنرمندان فاخر تبریزی بردبار توانســته اســت،
بهترین انواع فرش دستی را با مناسب ترین قیمت ها در
اختیار دوستداران هنر ایران زمین قرار دهد.
در زیر قیمت برخی از فرش های دست باف را می بینیم.
مشخصات

متراژ

قیمت (تومان)

1105835

 6متری

 169میلیون

2011

 6متری

 168میلیون

139911

 6متری

 99میلیون

170018

 6متری

 15میلیون و  600هزار

1660

 5متری

 7میلیون و 350هزار

فرش تبریز در
میان فرشهای
دست باف ایرانی
جایگاه واالیی
دارد و این فرش
ظریفبافت و
زیبا خواستارانی
از سراسر جهان
دارد .فرش
تبریز یادگار
استادکارانی ماهر
است که بنیان
فرش دست باف
تبریز را در قرن
سوم بنا نهادند

