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   گفتگو با خانم نرگس طهماسیب

  تولید کننده و کار آفرین نمونه 
و دارنده نشان میل بافت کورمانجی
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این مجله رایگان است و رایگان خواهد ماند.

الزمه ی استفاده از مطالب و تصاویر این نسخه، به هر شکل و ترتیبی منوط 
به اخذ مجوز از  "کارپت پالس" است و  نقض آن پیگرد قانونی دارد.

همچنین هرگونه بارگذاری محتوایی این مجله بر روی اپلیکیشن های موبایل 
و فروش پی د ی اف این مجموعه ممنوع است.

the carpetpluswww.thecarpetplus.ir

گفتگو| خانم نرگس طهماسبی
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 فردویس از فرش نفییس در دربار خسروپرویز 

)شاهنشاه معروف ساساین، پسر هرمز و نوه انوشیروان(

 یاد یم کند

ییک جامه افکنده ُبد زّربفت

برش بود و باالش پنجاه و هفت

به گوهر همه ریشه ها بافته

ز بر شوشه زر، بر او تافته

برو کرده پیدا نشان سپهر

ز بهرام و کیوان، ز ماه و ز مهر

ز ناهید و تیر و ز تابنده ماه

پدیدار کرده بد و نیک شاه

هم از هفت کشور بر او بر، نشان

ز دهقان و از رزم گردن کشان

بر او بر نشان چل و هشت شاه

پدیدار کرده سر و تاج و گاه

به زر بافته تاج شاهنشهان

چنان جامه هرگز نبد در جهان

به چین در ییک مرد بد یب همال

هیم بافت آن جامه را هفت سال

سر سال نو هرمز فرودین

بیامد بر شاه ایران زمین

ببرد آن ییک فرش نزدیک شاه

گــران  مایگان بـرگشادند راه

بگسترد روز نو آن جامه را

ز شادی جدا کرد بدکامه را



4 the carpetplus

این بیست و دومین شماره "کارپت پالس" است 
که مقابل دیدگان شما پهن یم شود.

تار و پود و رج به رج این مجله با شــما و برای 
شما شکل یم گیرد.

 ما را از نظریات ارزشمندتان یب نصیب نگذارید.

همچنین بخش بــازرگاین" کارپت پالس" آماده 
پذیرش آگهی های تجاری و تبلیغایت شما خواهد 
بود. بــه زودی طرح های توســعه ی تجاری و 
مارکتینگ کارپت پالس از طریق مجله، شــبکه 
های اجتماعی و وبسایت مجموعه به اطالع شما 

عزیزان خواهد رسید.
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سرمقاله

 نمایشــگاه جهاین اکســپو دیب با شــعار 
"پیونــد ذهن ها، خلق آینــده" و با حضور 
بیش از 1۹0 کشــور و ســازمان مهم بین 
الملیل ملل به مدت 6 ماه در حال برگزاری 
است و ایران ییک از مهمترین و نزدیکترین 
همســایه های این کشور اســت با توجه 
به اینکه متاســفانه ایران سالها پیش بازار 
جهاین را از دســت داده است، نمایشگاه  
اکســپو یم توانســت بهبود تصویر ذهین 
از ایــران نزد افکار عمــویم جهان و جلب 
اعتماد بین الملیل تمایم کشــورها با ایران 
باشــد، کشــورهای دیگر ظرف مدت چند 
سال اخیرســعی کردند بهترین ها را برای  
پیوند ذهن ها در این نمایشگاه مهیا کنند و 
برای بزرگترین نمایش قرن،  خود را آماده 
کنند اما ناگهان اپیدیم کرونا باعث شد که 
این برنامه با شــکوه موقتا تعطیل وبا وقفه 

ای یکساله به مرحله اجرایی رسید. 
این نمایشــگاه از حدود یکماه پیش افتتاح 
شــد ویل ایران کــه بزرگترین مدعی فرش 
جهان است فقط در بخش خصویص موفق 
به حضور در این رویداد شده و تولید کننده 
های قدرتمند همانند یک فروشــگاه، غرفه 
ها را رنگ فرش بزنند انگار که نمایشــگاه 
هفته مد ســاالنه پاریس است ،در صوریت 
که شعار اکسپو پیوند ذهنیت خالق و آینده 
ای خالق اســت.فقط طی 10 روز از شروع 
اکسپو 40 هزار نفر از پاویون ایران بازدید 
کردند چرا کــه ایران را کشــوری هنرمند 
و خــالق و دارای ایده هــای نو میدانند اما 
پاویون ایران هنوز آمــاده هیچ کاری نبود 
تنها قســمت جذاب این پاویون قصه های 
هزار و یکشب است که در حال اجراست 
و یک مغازه شــیک مثل پاساژ پاالدیوم با 
حضور تولید کننده گان فرش که فرشهای 
زینــی را بــه نمایش درآورده انــد آنهم با 

هزینه شخیص خودشان ...
و دو تا عروســک بزرگ غول آسای زشت 

 سخن نخست: مریم طاهری تفریش

که به درسی طراحی نشده و نماینده خویب از 
فرهنگ غین ایراین نیســتندو در هر نمایشگاه 
خیاباین ایران حضور دارند به این اتقاق عظیم 

دیب پا گذاشته اند. 
هفته گذشته خییل ناگهاین و بدون آمادیگ قبیل 
از مــا دعوت بعمل آمد که در جلســه کارهای 
خالق انجمن طراحان شرکت کنیم. طی جلسه 
ایده های جالیب مطرح گردید اما با زمان بسیار 
کم و عدم پشــتیباین از طرف مرکز میل برای 
همراهی گروه به ســرانجام بایســته ای منجر 
نشــد. چرا که باید مثل تمــایم تاجرهایی که 
فرش را برای فروش به اکســپو بردند خالقان 
فرش نیز باید خود هزینه ها را متقبل شــود و 

ایده های خالقانه خود را به اکسپو ببرند!!!
هیچ گاه حرفه ای و کارشناســانه شاهد معرفی 
داشــته های غین و متنوع کشورمان نبوده ایم. 
همیشه بخش خصویص به تنهایی عهده دار این 
مســؤولیت بوده و به دلیل نبود حمایت های 
دولت، نیم توانســته در حد و اندازه کشــور 
ایران ظاهر شــود. معرفی ایران و جلب توجه 
جهاین کار بخش خصویص نیســت و در تمام 
کشــور های موفق دنیا این رسالت را دولت ها 
برعهده یم گیرند. کار بخش خصویص استفاده 
و بهــره بــردن از فرصت های ایجاد شــده از 

حضور گردشگران خارجی است. 
در تمــایم کشــورها بــرای ایده هــای خالق 
پشتوانه و کمکهایی را در نظر یم گیرند تا ایده 

ثمر برسد های جالب از طرف آنها به 
و باعــث افتخــاری 

برای کشورشان 
ویل  باشــد 
ایــران  در 
لحظــات  در 
یکدفعه  آخر 
یم  یادشــان 

افتد کــه غرفه 
ها را باید پر کرد 



6 the carpetplus

پس حاال هــر کیس که توان دارد 
و کاری انجام داده خودش بیاید 
و بدون هیچ کمــیک از نهادها به 
صــرف اینکه بودجــه ندارند اما 
باید نام ایران را بطور شخیص و 
خصویص باال نگه داریم! اما نکته 
قابل توجه این اســت که در این 
کشــور بودجه هــای کالن برای 
همه چــی صرف یم شــود جز 

برای فرهنگ و هنر ایران ...
بــرای اینکه طرح هــای خالقانه 
و نفیــس به اکســپو بــرود، باید 
بجای یک پروپــزال، کل طرح را 
به نمایش درآوریم تا مســئولین 
متوجه شوند که آن هم خودش 
ســوایل اســت که چطــور باید 
اینقــدر بــرای مســولین هنری 
کشور توضیح داد!!! حاال در این 
بین، مطمئن کســاین هستند که 
همیشــه طرح هــا را در هوا یم 
قاپند و بجای همکاری و همفکری 
ایده هــا کیپ یم شــوند)چراکه 
ما قانــون کیپ رایت در کشــور 

نداریم( 

عروســک ها  با چــه اعتمادی با 
ســرمایه شــخیص ! هزینه های 
زیاد اکسپو را بدون هیچ دستاورد 
تجاری و هنری یم پردازند و اما 

یک طراح یم ماند در خانه ...

زیبایی ها و زشتی های  پاویون ایران
در یک نگاه
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#تار

متولــد  قــادری  علیرضــا 
/ مــاه 1337  اردیبهشــت 

شهرستان مالرد

 دیپلم رشــته طبیعی خود را از 
دبیرســتان منوچهری تهران در 
سال  1355گرفت و برای ادامه 
تحصیل بــه امریکا رفــت و در 
رشــته کارشــنایس معماری در 
سال  1356مشغول به تحصیل 
شد همان سال بواسطه پیروزی 
انقالب ترک تحصیــل کرد و به 
ایران بازگشــت. و در ایران نیز 
چندی بعد در رشته کارشنایس 
نقایش  دانشــکده هنرهای زیبا 
دانشــگاه تهــران مشــغول به 
تحصیل شد اما مجددا بواسطه 
کارهای اجرایی در دوران جنگ 

تحمییل ترک تحصیل کرد.
حوزه هــای تخصــیص ایشــان 
در زمینــه : طراح گرافیســت /
کارتونیست مطبوعایت/ روزنامه 
نگاری/کارشنایس فرش دستباف 
/ طــراح و مجری پــروژه های 

تبلیغات و بازار یایب 
و موسس سایت کارپت تور

ســوابق اجــرایی و مدیریــی 
ایشان

- مدیــر و موســس بخش های 
هنرهــای تجســیم و تبلیغــات 
ســتاد مرکزی ســپاه پاسداران 
انقالب اســالیم )از اسفند ماه 

1357 لغایت 1365(
- سرپرســت واحد انتشــارات 

ستاد تبلیغات جنگ )1366(
کاریکاتوریســت  و  طــراح   -
اســالیم  جمهــوری  روزنامــه 

)1370-135۹(

سایه شان مستدام باد

- مدیر کمیته آمــار و اطالعات انجمن علیم فرش ایران )1382-
)1386

- ســردبیر مجله فرش تا عرش در حوزه هنرهای ســنی، صنایع 
دسی و اقتصاد هنری )13۹4(

- عضو کمیته تخصیص فرش پژوهشکده هنرهای سنی سازمان 
میراث فرهنیگ )1385(

- عضو کارشناس کمیته برنامه ریزی هنرهای تجسیم
- عضــو و دبیر کانون هماهنیگ دانش و صنعت فرش دســتباف 

ایران
- مدیر و موســس ســایت اطالع رســاین فرش ایران )137۹ تا 

کنون(
- مدیر و موسس اتاق فکر فرش دستباف ایران )1387 تا کنون(

و طراح پوستر بیست و هشتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران 
در سال 13۹8

و کســب عنوان برترین سایت اطالع رســاین در زمینه فرش و 
صنایع دســی از مرکز فرهنیگ هنری ســعدآباد وکسب عنوان 
برترین ســایت اطالع رســاین در زمینه فرش و دستبافته ها در 

نمایشگاه بین الملیل فرش تهران/ 

آقای  علیرضا قادری



#پود

پرویز اسکندرپور خّریم، از پیشکسوتان هنر فرش ومدیر سابق موزه فرش درگذشت

مرحوم  استادپرویز اسکندر پور خریم

                                                                                      
پرویز اسکندرپور خّریم

متولد 1338 / تهران
 وی تحصیــالت خــود را در مقاطع
 لیســانس و فوق لیســانس نقایش،
 از دانشــگاه های تهــران و تربیت
 مدرس، به اتمام رساند و در ادامه
 نیز موفق بــه اخذ دکترای پژوهش
 هنــر از دانشــگاه شــاهد تهــران
 گردید. تدریــس در مقاطع مختلف
 دانشــکده  های هنر دانشــگاه های
 تهران، الزهرا، سوره، مشهد و ...؛
 تألیــف کتاب  هایی از جمله گل های
 ختایئ و اسلییم و نشان ها؛ داوری
هنری؛ و جشــنواره های   رقابت ها 
 برگزاری نمایشــگاه های انفرادی و
 حضــور در نمایشــگاه های داخیل
 و خارجــی بخــی از فعالیت های
 اســکندرپور در در عرصه علیم ـ
 هنری و فرهنیگ کشور است. وی با
 شرکت در رقابت های هنری موفق
 به دریافت جوایز و الواح تقدیری
 متعددی از جمله برگزیده سومین
 دوســاالنه نگارگری شــده است.
 طراحــی و نظــارت فــین و هنری
 ضریح و نیم ضریح بارگاه های ائمه
 معصوم در کربال، نجف، کاظمین و
 دمشق بخی دیگر از فعالیت های

پرویز اسکندرپور خّریم است.و
 دکتــر پرویــز اســکندرپور خریم
  روحش شاد و يادش گرایم باد مــدرس رشــته هنر در دانشــگاه

   

 تربیــت مــدرس تهران و دانشــگاه های خراســان و
 زاهدان بود و طــراح ضریح های حبیب ابن مظاهر در
 کربال و مسلم ابن عقیل در کوفه و در های حرم حضرت
 سیدالشــهدا )ع( و حضرت ابوالفضــل العباس )ع(.
 ایشان طی سالهای 1388-138۹ مدیریت موزه فرش
 ایران را به عهده داشتندایشــان هنرجویانشان را به
 بهره بردن از نماد های مذهیب در کارهایشــان تشویق
 یم کردنــد. در کار تذهیب، بچه ها را به اســتفاده از
 المان هایی مانند ذوالجناح در نقش شمســه تشویق
 یم کردند یا اســتفاده از اعدادی مانند 72 و 14 که به
 امامان معصوم ربط پیدا یم کرد. این اعداد برایشــان
 مقدس بود و دوست داشــتند هنرجویانشان نیز به

این ها توجه کنند
ایشان در تاریخ 2 آبان 1400 بر اثر کرونا در گذشتند
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مهم تریــن  از  یــیک  دیب   2020 اکســپو 
رویدادهای جهاین محســوب یم شــود که 
به دلیل شــیوع کرونا با یک ســال تاخیر از 
اکتبر 2021 آغاز شده و برای 6 ماه میزبان 

1۹2 کشور است
نمایشگاه جهاین اکسپو 2020 از اول اکتبر 
2021 تا 31 مارس 2022 به مدت 182 روز 
در دیب برگزار یم شــود. اگر سفر بهترین 
معلــم زندیگ اســت، اکســپو 2020 دیب 
بهترین مکان برای کســب دانش محسوب 
یم شود. در اهمیت این نمایشگاه باید گفت 
کــه بعد از جام جهاین و المپیک، ســومین 
رویــداد مهم جهــاین به حســاب یم آید. 
حضور 1۹2 کشــور در این رویداد نشــان 
یم دهد که هیچ کدام از اکسپوها تاکنون این 
تعداد ملت و فرهنگ را در یک نمایشــگاه 

گرد هم نیاورده اند.

9

ویژه نامه

اکسپو  ۲۰۲۰ دبی

از  یــیک  دیب  اکســپو  نمایشــگاه 

بزرگ ترین نشست های جهاین است 

کــه بهترین های جهان برای ســاخت 

ک مــکان جمع 
آینــده ای بهتــر در یــ

یم در این 
یم شــوند. جوانان نقش مه

یم کنند و فرصت مشاهده، 
ماجرا بازی 

ی و کمک به شکل گیری ایده های 
یادگیر

خالقانه را خواهند داشت و یم توانند 

ی بــرای ایجاد 
راهکارهــای نوآورانــه ا

آینده ای پربارتــر در منطقه خاورمیانه 

و جهــان ارائــه کنند. نمایشــگاه دیب 

ن با پنجاهمین سالگرد تاسیس 
هم زما

امارات متحده عریب در ســال 2021 

برگزار یم شــود که نقطه عطف مهیم 

برای تاریخ این کشور است.
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اکسپو چیست؟

و  بزرگ تریــن  بــه  اکســپو 
مهم ترین رویداد نمایشــگاهی 
جهان گفته یم شــود که برای 
نمایــش بهترین  دســتاورهای 
به خصوص  مختلف  کشورهای 
در زمینــه  فناوری، نــوآوری و 
معماری به کار یم رود و هر پنج 

سال یک  بار اتفاق یم افتد.
میزباین جدیدترین  شهر دیب 
دوه این نمایشــگاه را بر عهده 
دارد. ایــن نمایشــگاه جهاین 
از نظــر انــدازه، مدت زمان و 
یــک  بازدیدکننــدگان،  تعــداد 
بین الملیل بزرگ است  رویداد 
کــه برای مــدت 6 مــاه طول 
یم کشــد و پیش بیین یم شود 
بازدیدکننده  میلیــون  کــه 25 
داشته باشــد. نمایشگاه دیب 
که اولین اکســپوی جهاین در 
منطقــه  خاورمیانــه، آفریقــا و 
جنوب آســیا اســت، به عنوان 
بزرگ تریــن رویــداد در جهان 

عرب محسوب یم شود.
نمایشــگاه  دســت اندرکاران 
به دنبــال  دیب  اکســپو 
از  بلندمــدیت  دســتاوردهای 
آن هســتند و انتظار دارند که 
ضمن ایجاد بیش از ۹00 هزار 
شغل، سود اقتصادی نایش از 
آن تــا ســال 2031 میالدی به 
بیش از 33 میلیارد دالر برسد. 
اکسپو  دیب به حمایت از رشد 
گردشــگری، توســعه مشاغل 
نوآور در امارات متحده عریب 
بین الملیل  افزایش شــهرت  و 
این کشور به عنوان مکاین برای 

تجارت منتهی خواهد شد.

رویدادها و سرگرمی های اکسپو ۲۰۲۰

اکسپو 2020 با روزی 60 نمایش همچون اپرا، تئاتر، فلش ماب 
)قرارهای دســته جمعی خودجوش(، اجراهــای زنده کمدین ها، 
آکروبات بازهــا، شــاعران، نمایش مــد، کنســرت، آتش بازی، 
کارگاه های آموزیش و غیره اوقات خویش را برای بازدید کنندگان  

رقم خواهد زد.
عــالوه بر این، از هنر و موســیقی تا معماری و ســرگریم برای 
بازدیدکنندگان در نظر گرفته شــده اســت و ازاین رو، یک روز 

برای بازدید از این نمایشگاه کامل کافی نیست. 

میــدان الوصل نقطه آغاز همه چیز اســت؛ جایی که آثار هنری 
و تابلوهــای تعامیل از هنرمندان محیل و جهاین در آن دیده یم 

شود..
حدود 200 رستوران مختلف با بیش از 50 غذای متنوع از سراسر 
جهان در این اکسپو فعالیت خواهند کرد و به معنای واقعی کلمه 
طعم های گوناگوین از سراسر جهان با تاثیرات فرهنیگ یب نظیر 
وجود دارد. جالب اســت بدانید که در این نمایشگاه 45 فواره 
آب تعبیه شــده اســت تا به راحی به آب آشامیدین دستریس 

باشد..
رویدادهای سرگرم کننده که روزانه در اکسپو دیب اتفاق یم افتند، 
تنها بخی از جشــن های بزرگ این نمایشگاه هستند. در واقع، 
مدت زمــان برگزاری نمایشــگاه اکســپو 2020 دیب هم زمان با 
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کریسمس، جشن دیوایل، ســال نو چیین، شب سال نو و 
روز میل امــارات متحده عریب خواهد بود و هر یک از این 
جشنواره ها مملو از جشن ها و سرگریم های پرجنب وجوش 

برای همه شرکت کنندگان است.
مراسم افتتاحیه نمایشگاه اکسپو دیب با بیش از 1000 برنامه 
دیدین در مدت ۹0 دقیقه که از طریق تلویزیون اکســپو و 

شبکه های تلویزیوین جهاین پخش شد.

تاریخچه نمایشگاه اکسپوی ۲۰۲۰ دبی

توســعه فیزییک فضای اکســپو در مارس 
2016 میــالدی کلیــد خــورد و از آن زمان، 
بیش از 40 هزار کارگر در مدت زماین بیشتر 
از 225 میلیون ســاعت روی این پروژه کار 
کرده اند. عــالوه بر این، در مــارس 2016 
میالدی، از لوگوی اکســپو رونمایی شد که 
از حلقه کشف شــده در محوطه باســتاین 
ســاروق الحدید الهام گرفته شده بود. این 
لوگو نماد ارتباط جهان شرق و غرب است 
و دیب خــود را نماینده ایــن ارتباط معرفی 

یم کند.
هر کشور شــرکت کننده مستقیما مسئول 
قــرارداد پروژه هــای عمــراین و زیربنایی 
پاویون خــود بود و قــرارداد این پاویون ها 
توســط وکالی ساختماین متخصص امارات 
متحده عریب به دقت تنظیم شــد. همچنین 
هنگام ساخت وســاز، مشــاوراین از سوی 
اکسپو 2020 برای نظارت بر عملیات به کار 
گرفته شدند تا مطمئن شوند که همه امور 
بر اساس تاریخ برنامه ریزی شده اجرا شده 

و از تاخیر و اختالل جلوگیری شود.

دبی چگونه میزبان اکسپو ۲۰۲۰ شد؟

دیب اولین کشور خاورمیانه و اولین کشور 
عریب اســت که در طول عمر 150 ســاله 
اکســپو جهاین توانســت عنــوان میزباین 
نمایشــگاه جهاین اکســپو در سال 2020 
میــالدی را از آن خود کنــد. امارات متحده 
عــریب در 27 نوامبر 2013 میــالدی و در 
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صدوپنجاه وچهارمیــن مجمــع عمویم 
دفتر بین الملیل نمایشــگاه ها، به عنوان 
کشور میزبان نمایشگاه جهاین 2020 

انتخاب شد.
این کشــور حاشــیه خلیج فارس برای 
میزباین اکســپو چاره ای نداشــت جز 
اینکه با شهرهای ازمیر ترکیه، سائوپائولو 
برزیــل و یکاترینبورگ روســیه رقابت 
کند. نمایندگان 164 کشور جهان برای 
انتخاب میزبان اکســپو سال 2020 در 
دفتر بین الملیل نمایشگاه ها در پاریس 
جمع شــدند تا رای گیری کنند. دیب در 
دور نهایی با کســب 116 رای از 164 

رای پیروز شد.
ایــن شــهر بــه جلوه های شــهری و 
سازه هایی همچون برج خلیفه شناخته 
یم شــود که با اعالم پیــروزی دیب در 
این انتخاب، آتش بازی و نورافشاین در 
برج خلیفه، بلندترین ساختمان جهان، 
آسمان شهر را رنگارنگ کرد؛ در حایل 
که هزاران نفر در سراسر امارات متحده 
عریب ایــن پیروزی را جشــن گرفتند. 
حی برای همه موسسات آموزیش در 
سراسر کشور تعطیالت میل اعالم شد.

اهداف نمایشگاه اکسپو چیست؟

 حضور حجم وسیعی از صنایع و محصوالت 
کشورهای مختلف در یک مکان بدون شک 
از جنبه های مختلف، ســودآور است؛ اّما 
اگر بخواهیم صرفا با نگاه گردشــگری به 
این نمایشگاه نگاه کنیم یم توان گفت حکم 
سفر به چندین کشــور در 3 روز را دارد. 
البته بدون شــک بازدید از غرفه کشورها 
بــه اندازه دیدن آنهــا از نزدیک نیم تواند 
موجــب شناختشــان شــود اّمــا در این 
نمایشگاه یم توانید با دستاوردها و فرهنگ 
کشورهای مختلف آشنایی مختصری پیدا 

کنید.
در ساختمان هر کشور، چندین رستوران و 
کافه وجود دارد که شما را با ذائقه کشورها 
آشــنا خواهد کرد. بنابراین یم توان گفت 
هدف برگــزاری این نمایشــگاه عالوه بر 
جنبه های موثــر همکاری های بین الملیل و 
بازرگاین و... برای بازدیدکنندگان یم تواند 
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تاریخ برگزاری نمایشگاه اکسپو ۲۰۲1 دبی
این نمایشــگاه به دلیل همه گیری کرونا 
که قرار بود در سال 2020 برگزار شود، 
امسال نام آن را همان 2020 گذاشتند. 
رویــداد بین الملیل اکســپو 2020 دیب، 
ییک از بزرگ ترین رویدادهایی است که 
در دوران همه گیری کرونا قرار است به 
مــدت 6 ماه از تاریــخ اول اکتبر 2021 
)۹ مهر 1400( تا 31 مــارچ 2022 )11 
فروردین 1401( در »دیب« برگزار شود.

معماری محل برگزاری اکسپو ۲۰۲۰ دبی

ســاختمان میــدان الوصل یــا الوصل 
پــالزا همان طور کــه از نامش بریم آید، 
محــیل بــرای اتصال اســت و به همین 
دلیــل به عنوان هســته مرکزی اکســپو 
عمل یم کند و نقطه اتصال ســه منطقه 
موضوعی نمایشــگاه به حساب یم آید. 
بازدیدکنندگان نمایشــگاه نیز در میدان 
الوصــل دور هــم جمع یم شــوند تا از 
جشــن ها و رویدادهــای فرهنیگ 1۹2 

شناخت کشورهای مختلف و فرهنگ آنها 
باشد. همچنین با این شناخت یم توانند 
مقاصد ســفرهای آینده شان را مشخص 
کنند. در واقع بســیاری این نمایشگاه را 

به »بازدید از جهان« تعبیر یم کنند.

کشــور لذت ببرند. این سازه برای ایجاد 
یک اتاق شهری بزرگ طراحی شده است؛ 
مکاین برای مالقات که برخالف سایر نقاط 
دیب، یک محیط سایه دار به وجود یم آورد.
پــس از اتمــام نمایشــگاه 2020، میدان 
الوصل به عنوان نقطه مرکزی منطقه 2020 
باقی خواهد ماند؛ توسعه ای چندمنظوره 
کــه قادر بــه میزبــاین طیف وســیعی از 
رویدادهای مختلف، مناسبت های معمویل 
تا برنامه های بزرگ با جمعیت حداکثر 10 

هزار نفر است.
میدان الوصــل، گنبــدی منحصربه فرد و 
نمادین دارد که توســط شرکت آمریکایی 
»ادرین اسمیت و گوردون گیل« طراحی 
شــده اســت. فوالد خام برای ســاخت 
این گنبــد از جمهوری چک، مجارســتان 
و لهســتان تهیه شــد و ســپس توســط 
شــرکت هایی از ایتالیا، آلمان و اســپانیا 

به شکل منحین های سیال درآمد.
ساخت گنبد الوصل دارای چندین چالش 
ســاخت و مهندیس بود کــه از آن جمله 
یم توان بــه ایجاد هماهنیگ کامل هر یک 
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از شــبکه های فوالد پیش ساخته 
با یکدیگر با خطــای کمتر از پنج 
مییل متر اشــاره کرد. برای اینکه 
گنبد به یک ســازه پایــدار تبدیل 
شــود، بیش از 1,200 تن ستون 
فوالدی موقت و 520 متر مکعب 
فونداســیون بتین برای پشتیباین 
از شــبکه های فــوالدی در طول 

ساخت مورد نیاز بود.
برای اولین بار در تاریخ نمایشگاه 
جهاین، هر کشــور شرکت کننده 
پاویــون اختصــایص خود  دارای 
است که فرهنگ منحصربه فرد آن 
کشور را نشــان یم دهد. بیش از 
200 پاویون در این نمایشگاه قرار 

دارد.

)Pavilion( پاویون
 از اصطالحات معماری است و در 
به سازه ای  نمایشگاه های جهاین 
با معماری خاص گفته یم شود که 
یم تواند اشــکال متفاویت داشته 
باشــد. در واقع نمای بیروین هر 
پاویــون، فرهنگ، دســتاوردها و 
نوآوری های آن کشور را به نمایش 

یم گذارد.

)AGI ( پاویون فرصت
 پاویون فرصت که توسط معماران
این محل که به کشــف پتانسیل 
افــراد و جوامع اختصــاص دارد، 
فعالیت هــایی بــا هــدف ایجــاد 
آینده ای بهتر را مورد حمایت قرار 
یم دهد. ســه راهنمــای اصیل در 
خط مقدم آن قرار دارند که نشان 
یم دهند چگونه اقدامات کوچک 
آن هــا در زمینه آب، انرژی و غذا، 
تاثیرات ماندگاری در جوامعشان 
بر جای گذاشــته اســت. هدف 
ایجاد  پاویــون فرصــت،  اصــیل 

فضایی اســت که افراد با فرهنگ ها، زبان ها و سنین 
مختلف بتوانند تجربیات مشــترک بشــری را به هم 

پیوند دهند و آن ها را گرایم بدارند.
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)Alif( پاویون تحرک
طراحی پاویون تحرک کاری از شرکت 

»فاستر و شرکا«
اســت کــه بزرگ تریــن آسانســور 
مسافری جهان را در شکل مثلیث خود 
جای داده است و یک آمفی تئاتر در 

بیرون آن قرار دارد.
و  فیزیــیک  دنیــای  پاویــون،  ایــن 
دیجیتایل را به هم متصل یم کند و به 
بازدیدکنندگان زماین را نشان یم دهد 
کــه در آن کاالها، اطالعــات و ایده ها 
سریعتر از هروقت دیگری به اشتراک 
گذاشته یم شوند. در اینجا یم توانید 
ســفر نژاد بشــر را در دنیایی به هم 
پیوســته مشــاهده کنید که با تحرک 
تغییــر کرده و به شــهر هوشــمندی 
قدم بگذارید که با اســتفاده از هوش 

مصنوعی و غیره ایجاد شده است.

)Terra( پاویون پایداری
پاویون پایداری که توســط شــرکت 

»معماران گریمشاو«
 طراحی شده اســت، یک ساختمان 
انرژی صفر اســت کــه منابع خود را 
تولید و بازیافــت یم کند. این پاویون 

حدود 25 هزار متر مربع وسعت دارد 
کــه 6,300 متــر مربــع آن به فضای 
است.  یافته  اختصاص  نمایشــگاهی 
نزدیک به پنج هزار پنل خورشــیدی 
درختــان  و  پاویــون  ســقف  روی 
خورشیدی تعبیه شده اند که مانند گل 
آفتابگران، برای دریافت حداکثر نور 
خورشــید، در طول روز با خورشــید 

یم چرخند.
درخت دیگــری در این پاویون وجود 
دارد کــه بــا متراکم کــردن رطوبــت 
هوا، آب آن را برداشــت یم کند؛ این 
روش در حقیقت یک سیستم آبیاری 
نوآورانه برای آبیاری باغ ها اســت که 
در نهایــت آب پســماند آن بازیافت 
یم شــود. به عباریت، پاویون پایداری 
یم توانــد آب مورد نیاز خود را تامین 
کند. این پاویون تا حدی در زیر زمین 
قــرار دارد و از همیــن رو، محیط آن 

خنک تر از اطراف است.
امارات متحده عریب پاویون مخصوص 
خود را دارد که شبیه شاهین در حال 
پرواز اســت و توســط »ســانتیاگو 
کاالتراوا« طراحی شــده اســت. این 
غرفــه  کــه در منطقــه  فرصــت و در 
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فاصله کیم از گنبــد الوصل قرار دارد، 
چشــم انداز آینده صنعت هواپیمایی را 
به رخ یم کشد و نقش علم و فناوری در 
50 سال آینده سفرهای هوایی را بازگو 

یم کند.

پاویون زنان
پاویون زنــان، بازدیدکنندگان را با نقش 
زنان در خلق دنیایی بهتر آشنا یم کند؛ 
نقی که زنان در طول تاریخ تا به امروز 
ایفا کرده انــد. مشــارکت مثبت آن ها 
نشــان یم دهد که با رشــد و پیشرفت 
زنان، تمام بشــریت رشد یم کند. این 
پاویون، محیل برای بحث های مهم در 
حمایت از دیدگاه و مشــارکت زنان در 
شکل گیری جامعه محسوب یم شود؛ 
ضمــن اینکه دســتاوردهای یب شــمار 
گذشته و فعیل زنان را نشان یم دهد که 
تاثیر بسزایی در پیشرفت های اقتصادی 
و رشد جوامع داشته اند. پاویون مذکور 
همچنین با تاکید بر وســعت تخصص 
زنان، بــر شــهروندان کل دنیــا تاثیر 

یم گذارد تا آینده بهتری بسازند.

 اکسپو ۲۰۲۰ دبی
پاویون جمهوری اسالیم ایران 2,014 
متر مربع مساحت دارد و در همساییگ 
پاویون کشــورهای فرانســه و پرو در 
منطقــه موضوعی تحــرک خودنمایی 
یم کند. پاویون ایران ترکییب از معماری 
ســنی و معاصر و با الهام از قصه های 
هزار و یک شــب اســت که توســط 
»گروه طراحی شــیفت طراحی شــده 
اســت. غرفه مذکور، اقتصاد، توســعه 
اجتماعــی و فرهنــگ ایــران )تمدن و 
ســنت های باســتاین، آداب ورسوم و 
مردم( را نمایش یم دهد و به همزیسی 

صلح آمیز اشاره دارد.
این پاویون شامل ۹ ساختمان مجزای 
آیب رنگ یم شــود که هر یک به بخی 
از تاریخ معاصر ایران اختصاص دارند. 
جوی های آیب که در پیاده روها جریان 
دارد، با الهام از معماری ایراین اســت 
و این جریان های بسیار کوچک آب به 
خنک سازی فضای بیرون پاویون کمک 
یم کنند. ییک دیگــر از ویژیگ های این 
محل، وجــود صدها توپ تهیه شــده 
با خاک رس نســوز است که این نوع 
خاک رس برای ساخت وساز در مناطق 

گرم و خشک ایران استفاده یم شود.
 ایــن توپ های ریس ییک از جاذبه های 

بصری پاویون ایران هستند.
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بازدیدکنندگان  اینکــه  ضمن 
ایراین  فرش  بافت  شــانس 
را با کمک اســتاد فرش بافی 
خواهنــد داشــت. در واقع، 
هر گره فرش یم تواند منجر 
بــه عاطفه و دوســی عمیق 
و دوطرفه بیــن مردم جهان 
شود. عالوه بر این، در شربت خانه 
پاویون امکان چشیدن طعم چای های 
گیاهی و سنی ایراین و شربت های 
گوارا وجود دارد که خواص سالمی 

متعددی برای بدن دارند.
غرفه گردشــگری پاویــون ایران هر 
پنج روز، ییک از استان های کشور را 
با محتوای بصری معرفی خواهد کرد 
و روزنه های چشیم که تداعی کننده 
شهر فرنگ هســتند، هر روز هفت 
میراث طبیعــی و تاریخی ایران را به 
نمایش خواهند گذاشــت. در همین 
حین، پخش رایحه ای آشــنا از ایران 
مشــام بازدیدکننــدگان را نــوازش 

خواهــد داد تا حضوری واقعی تر در 
محیــط را تجربه کننــد. در کنار این 
مــوارد، روایت روزانه گوشــه ای از 
قصه های شــهرزاد با تصویر و صدا 
و نمایــش موالژهایی از آثار تاریخی 
ایران با تمرکز بر نقوش و حکایک های 
دوره هخامنشــیان و ایران باستان، 
بــرای  را  دل انگیــزی  زیبایی هــای 
بازدیدکنندگان تداعی یم کند. آشنایی 
با معماری ســقف های ایراین همراه 
با تصویرسازی نیز بخش دیگری از 
غرفه گردشــگری ایران خواهد بود. 
تمایم این موارد سبب شده است تا 
 Architectural« مجله معماری
Design«، پاویون ایران را ییک 
از هشت پاویون برتر اکسپو 

امسال معرفی کند.
گفتین است که برپایی پاویون ایران 
هم زمان با اکسپو دیب تا فروردین ماه 
1401 ادامه خواهــد یافت و بخش 
گردشــگری ایران در تالش است تا 
با بهره گیری از این فرصت،  شماری 
از بازدیدکنندگان اکسپو را برای سفر 
بــه ایران، پــس از حدود دو ســال 
ویروس  از  نــایش  محدودیت هــای 

کرونا، تشویق و ترغیب کند.
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نمایشگاه اکسپو ۲۰۲1 دبی
 نمایشــگاه اکســپو 2021 دیب در 
زمینه های تکنولوژی، هنر، پزشــیک، 
فرهنــیگ و غیــره برگزار یم شــود و 
هــر کشــور در پاویــون مخصوص 
خــود که هر کدام ســاختماین مجزا 
بــا معماری هــای دیــدین هســتند، 
دســتاوردها و محصوالتشــان را به 
معرض نمایش خواهند گذاشت. گفته 
شده مســاحت این نمایشگاه حدود 

4.8 کیلومتر وسعت دارد.
بــا توجــه بــه تنــوع ســرگریم ها و 
رویدادهــای ایــن نمایشــگاه، افراد 
سرشناس در زمینه های مختلف از آن 
بازدید خواهند کــرد. مثال با توجه به 
اینکه در کنار کنسرت ها و رویدادهای 
مانند  برنامه های ورزیش  موســیقی، 
مســابقه Expo Run و مسابقه تناسب 
اندام دیب هم اجرا یم شود گفته شده 
شرکت های معروفی با این رویدادها 
همکاری کرده اند و افراد سرشــناس 
در آنهــا حضور خواهند داشــت؛ به 
عنوان نمونه فوتبالیســت مشــهور، 
میس در این نمایشگاه حضور دارد و 
برای کودکان و نوجوانان کالس فوتبال 
برگزار یم کند. بنابراین در این رویداد 
بزرگ، سرگریم ها و اتفاقات فراواین 
وجود دارد که هــر بازدیدکننده ای را 

سرگرم یم کند.
از جملــه ســرگریم های موجود در 
نمایشگاه اکســپو 2021 دیب موارد 

زیر است:
.برگزاری روزانه بیش از 60 کنسرت 

و نمایش زنده در پاویون ها 
•وجود هزاران رستوران، کافه و پارک 

تفریحی در محل اکسپو 
•بازدید از عجایب هفت گانه اکسپو 

•حضور در اولین اپرای زنده امارات 
با بیش از 100 نوازنده بین الملیل 
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.برگــزاری بزرگ ترین اپــرای دو 
زبانه جهان

.آشنایی با ربات های سرگرم  کننده 
و خدمات رسان

.گشت وگذاردر باغ های خورشیدی
.ایجاد واقعیت 4 بعدی برای تجربه 
سفرهای مختلف از جمله باال رفتن 

از کوه آلپ
.برگــزاری تئاترهــای مختلــف با 

حضور سلبریی های مشهور
.بازدید از موزه ها و نمایشگاه های 

جذاب و دیدین
بزرگ تریــن  از  بازدیــد  .امــکان 
مجسمه 3 بعدی میکل آنژ و بازدید 

مجازی از موزه لوور
.آبشــارهای موزیکال و ســکوی 
تماشااز ویژیگ ها و چیزهای عجییب 
که در این نمایشــگاه ممکن است 
از نزدیــک ببینید یم توان به موارد 

زیر اشاره کرد:

گنبــد 360 درجــه  .بزرگ تریــن 
دیجیتایل جهان )عرض آن به  اندازه 
2 هواپیمای ایرباس A360 است.(

.بزرگ تریــن آسانســور جهان با 
قابلیت جابه جایی 160 نفر در هر 

مرتبه
.جنگل ها و درخت های خورشیدی 
•سازه های سبز، زیست سازگار و 

مزرعه ها و باغ ها عمودی 
.صحبت با ربات های هوشــمند و 

پرواز با هواپیماهای بدون خلبان 
 بنابراین در این نمایشــگاه اکسپو 
2021 دیب به نوعی به آینده سفر 
خواهید کرد و هر نوع سرگریم که 

تصور کنید را خواهید دید.
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نحوه حضور در نمایشــگاه اکســپو ۲۰۲1 
دبی و تهیه بلیت

برای شــرکت در نمایشــگاه اکسپو دیب 
نیاز به تهیه بلیــت دارید. اّما هنگام تهیه 

بلیت لطفا به این موارد توجه کنید:
•بلیت ها فقط تا 14 روز اعتبار دارند. 

•هزینه بلیت به ازای هــر فرد 25 درهم 
است. 

•افــراد یم تواننــد عالوه بر وب ســایت 
اکســپو دیب، از شرکت های هواپیمایی و 
آژانس های مســافریت نیــز بلیت خود را 

خریداری کنند. 
•کــودکان زیر پنج ســال، افــراد ناتوان 
و ســالمندان باالی 60 ســال یم توانند 
به صورت رایگان از نمایشگاه بازدید کنند. 
•کــودکان و نوجوانــان زیــر 18 ســال، 
یم تواننــد بــا حضــور والدین خــود و 
شناسنامه ی معتبر به سایت اکسپو دیب 

وارد شوند.
•کلیه افرادی که نســبت به رزرو و خرید 
بلیت اقدام کرده اند، موظف هســتند در 
زمان حضور، بلیت را یا به صورت پرینت 
شده به مسئول مربوطه ارائه داده یا کد 
“QR” دریافــی پس از خریــد را از طریق 
تلفن همراه به قســمت پذیرش نشــان 

دهند.
فرامــوش نکنید که  اگر مشــمول بلیت 
رایگان یم شــوید، باز هم باید در سایت 
ثبت نام کرده و بلیت رایگان خود را رزرو 
کنند. پیش از این مرحله در وب ســایت 
از فرد مداریک مبین برای اثبات شــرایط 
دریافت بلیت رایگان مانند تصویر گذرنامه 
و مدارک هویی فرد خواســته یم شود. 
این مدارک را پیش از شروع ثبت نام تهیه 

کنید. 
بلیت های نمایشگاه اکسپو 2020 دیب را 
یم توانید با توجه به نیاز خود و خدمایت 
کــه یم خواهید به صورت هــای زیر تهیه 

کنید

چگونگــی بازدید و خرید بلیط از اکســپو 
دبی ۲۰۲۰

اگر یم خواهید بخی از بزرگ ترین رویداد 
جهان باشید، یم توانید از طریق وب سایت 

رسیم اکسپو
»www.expo2020dubai.com«                 

•بلیط پریمیوم اکسپرینس:
گزینه هــای زیادی پیش روی شــما )افراد 
18 تا 5۹ ســال( قــرار دارد؛ از جمله بلیط 
پریمیوم اکسپرینس که با قیمت 505 دالر، 
گران ترین بلیط اســت و شامل دستریس 
نامحــدود برای مــدت 6 ماه به اکســپو، 
2۹ درصــد تخفیف غذاها و نوشــیدین ها، 
کانسریج و راهنمای تور اختصایص، امکان 
پنــج بار ورود به ســالن پریمیوم، اولویت 
دستریس برای انتخاب رویدادهای تجاری 
Expo B2B و همچنین دستریس به اپلیکیشن

یم شــود. این بلیط بیشتر مناسب کساین 
اســت که به فکر تجارت هســتند و 6 ماه 
فرصــت دارند تا از مزایا و ارتباط با هزاران 
بازدیدکننده تجاری اکسپو برخوردار شوند.

•کارت یک روزه:
• اگر یم خواهید ایــن رویداد را برای یک 
روز تجربه کنید، یم توانید کارت یک روزه 
را بــه ارزش 27 دالر بخریــد که فقط برای 
یک بار ورود به اکسپو است و برخی روزها 

باید از قبل اقدام به رزرو آن کنید.
•کارت اکتبر:

کارت اکتبر نیز یم تواند انتخاب دیگر شما 
باشــد که با پرداخت 27 دالر، دســتریس 
روزانــه نامحدود به اکســپو در ماه اکتبر 
را برای شــما فراهم یم کنــد و قیمت آن 
به اندازه بلیط یک روزه است! امکان خرید 

این کارت تا 15 اکتبر وجود دارد.
•کارت چند روزه اکسپو:

 هیچ روزی در اکســپو یکســان نیست و 
یم توانیــد از ســرگریم های متعــدد لذت 
ببرید، غذاهای متنوعی از سراســر جهان 
را میــل کنید و تجربیات زیادی به دســت 
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آوریــد. پس بــرای این منظــور کارت چند روزه 
اکســپو به قیمت 56 دالر را تهیه کنید که پس از 
اولین بار، به شما امکان 30 روز استفاده متوایل 

از نمایشگاه را یم دهد.
•کارت فصیل:

کارت فصــیل را یم توانیــد به قیمــت 143 دالر 
خریــداری کنیــد و 6 مــاه تجربه 1۹2 کشــور 
و بهتریــن هنر، موســیقی، معمــاری، ورزش و 
تندرســی، علم، فرهنگ و موارد دیگر را داشته 
باشــید. با خریــد این کارت، دســتریس 6 ماهه 

نامحدود به نمایشگاه خواهید داشت.
-بلیط اکســپو دیب برای کودکان و نوجوانان 6 تا 
17 ســال، افراد باالی 60 ســال، دانشجویان و 
توان یابان رایگان اســت. ضمن اینکه به یک نفر 
همراه توان یابان، 50 درصد تخفیف داده یم شود.

-گردشــگراین که در طول برگزاری نمایشــگاه 
اکسپو دیب با دو شــرکت هواپیمایی »امارات« 
و »فــالی دیب« ســفر  کننــد، بلیــط یــک  روزه 
رایــگان اکســپو دریافت خواهند کرد. شــرکت 
ویژه ای  پکیج های  )Dreamdays)نیــز  »دریم دیز« 
شامل فعالیت های تفریحی به  همراه بلیط اکسپو 
را تدارک دیده اســت که از آن جمله یم توان به 
رانندیگ با اتومبیل فراری همراه با بلیط یک  روزه 
اکســپو، تور هلیکوپتر همراه بــا بلیط یک  روزه 

اکسپو و... اشاره کرد.

-اکسپو دیب میزبان 200 پاویون است 
و با کارت یک روزه یم توانید هر پاویون 
را به طــور مختصر بازدیــد کنید. با این 
حال، برای تجربه و ارتباط با فرهنگ های 
مختلف، نمایش های زنده، غذاها و غیره 

به زمان بیشتری نیاز دارید.
-تدابیــر ایمــین در برابــر کرونــا برای 

برگزاری نمایشگاه اکسپو 2020 دیب
بازدیدکنندگان باالی 18 سال در صوریت 
یم توانند از اکســپو 2020 بازدید کنند 
که گواهی دریافت واکســن موردتایید 
کشــور خود را داشــته باشند یا تست 
منفی یپ یس آر همراهشان باشد که 72 
ســاعت پیش از ورود به اکسپو انجام 

داده اند.
بازدیدکننــدگاین کــه دارای بلیط معتبر 
هســتند؛ اما واکســن نزده  و موفق به 
انجام تســت یپ یس آر نشده اند، امکان 
انجام تســت در مراکز مجاور ســایت 
اکســپو برایشــان وجــود دارد. نتیجه 
تســت یپ یس آر حــدودا در مدت زمان 
چهار ساعت آماده یم شود و دارندگان 
بلیط معتبر اکسپو یم توانند این تست را 

به صورت رایگان انجام دهند.
عالوه بر ایــن، همه افراد در مدت زمان 
حضــور در نمایشــگاه باید از ماســک 
اســتفاده کــرده و فاصلــه اجتماعــی 
به اندازه دو متــر را رعایت کنند. عالئم 
روی زمیــن، فاصلــه بین افــراد هنگام 
بازدید از نمایشــگاه ها، تماشای اجراها 
یــا گشــت وگذار در پارک ها را نشــان 
یم دهند. کلیه بخش های اکسپو به طور 
مرتــب تمیــز و ضدعفوین یم شــوند. 
ضدعفــوین  ایســتگاه های  همچنیــن 
دســت در فواصل منظم در بخش های 
مختلف نمایشــگاه تعبیه شــده است. 
در غذاخوری هــا، میزها با فاصله چیده 
شــده اند و ظرفیت خــایص برای تعداد 

مشتریان در نظر گرفته شده است.
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مکان برگزاری نمایشگاه اکسپو دبی

محل برگزاری این نمایشگاه در منطقه 
»دیب جنویب« (South Dubai)¡ نزدیک به 
فرودگاه بین الملیل »آل مکتوم« تعیین 
شده که بازدیدکنندگان برای دستریس به 
نمایشگاه اکسپو و همچنین سایت های 

تفریحی مشکیل نداشته باشند.
اگــر بخواهید با خودروی ســواری به 
نمایشــگاه اکســپو دیب بروید، حدود 
40 دقیقــه زمــان یم برد تــا از منطقه 
جنــویب دیب به محل برگزاری اکســپو 
برسید. عالوه بر ماشین یم توانید برای 
ســهولت دســتریس، از متــروی دیب 
استفاده کنید؛ زیرا ایستگاه اختصایص 

در سیستم متروی شهری دیب برای 

نمایشگاه اکسپو وجود دارد که اجازه 

یم دهد افراد به راحی از هر منطقه ای 

خودشــان را به وسیله مترو به محل 

برگزاری نمایشــگاه برسانند. عالمت 

نمایشگاه اکسپو را روی نقشه گوگل 

هم یم توانید پیدا کنید.
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#تار

#پود
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معرفی یک هنرمند

معرفی یک هنرمند

 

• کامــران عــدل؛ اولین    
عکاس   فرش های   ایراین

کامران عــدل متولد 20 مــرداد 1320 در 
تهران، عکاس و بنیان گــذار عکایس مدرن 
ایران اســت که حاصل سال ها عکایس  او 
کتاب های تصویری" آنان که خاک را به نظر 
کیمیــا کنند"،"اجرای نقش در کاشــیکاری 
ایــران"، "بازارهای ایــراین"، "خط بنایی"، 
"سفارت ایتالیا در تهران"، "گذری به چهار 
محال و بختیاری"، "یاد باد،آن روزگاران یاد 
باد" )معماری شیراز(  و فرش ایران، با 
تنظیم و نگارش سیاوش آزادی 
در کارنامــه فعالیت های ایــن هنرمند ثبت 

شده اند.
کامران عدل از کودیک به عکایس عالقه مند 
شــد همان گونــه  که خــودش نقل یم کند 
اولین عکس خود را در سن 12 سالیگ در 
سفر خانوادیگ با قطار از ایستگاه راه آهن 
قم با دوربیین که پدرش تحت تأثیر عالقه و 
اشتیاق زیاد او به عکایس برایش خریداری 
کــرده بــود گرفت کــه همیــن عکس در 
نمایشــگاه عکس »آمال و آرزوهای نیامده 
و برباد رفته« که نمایشــگاهی به مناسبت 
شصتمین سال حرفه ای شدنش به عنوان 
اولیــن عکس ایشــان در ســال 1332 در 

گالری اعتماد به نمایش گذاشته شد.

کامران عدل 
هنرمند عکاس فرشهای نفیس موزه ای

او در ســال 1338 در ســن 17 ســالیگ 
آنچنان که از دو نســل قبل تــر در خاندان 
عدل مرسوم بود جهت ادامه تحصیل راهی 

پاریس شد و در هنرستان صنعی پاریس
 تحصیل کرد و با عکایس مدرن و تکنولوژی 
روز عکایس دنیا آشنا شد و آموزش دید. او 

پس از اخذ دیپلم هنرستان،
در بزرگ ترین مجموعه البراتوارهای ظهور 
و چاپ عکس اروپا به نام »هامل«مشغول 
کار شد و در بخش چاپ عکس های بزرگ 
متــری به کار پرداخت. پس از شــش ماه 
کار نزد هامل، به دســتیاری ژاک روشــون 
انتخاب شد و چندین سال با او کار کرد. به 

عکایس ُمد پرداخت. 
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عــدل در ســال 1347 به دعوت ســازمان رادیو 
تلویزیون میل ایران که تازه تأسیس شده بود، 

به تهران آمد و مدیر گروه عکایس سازمان شد 
و به تدریس عکایس در »مدرسه عایل سینما 
و تلویزیون« پرداخت و سیستم عکایس را 

در تلویزیون میل با آوردن تکنولوژی روز 
دوربین فیلم و ســاختن البراتوار مدرن 

چاپ عکس متحول کــرد . وی عنوان 
نخســتین کارگردان بخــش عکس و 

عکایس تلویزیون میل ایران را یدک 
یم کشد

کامران عدل در دوران خدمتش 
در تلویزیون میل ایران، در تمام 

زمینه هــای عــکایس فعالیت 
داشت و بنیان گذار عکایس 

نوین خبری، عکایس نوین 
صحنه )تلویزیوین، تأتر، 

ســینما ، عکایس نوین 
معمــاری و اجتماعی 
و عکاس جشن هنر 

شیراز شد. آرشیو 
ســازمان را، بــر 

متدهــای نوین 
بنیان گذاشت 

و ســرانجام 

به خاطر روابط نامســاعدی 
که در سازمان به وجود آمده 
بود از سازمان رادیو تلویزیون 

میل ایران استعفا داد.
از همان سال او به دعوت فیروز 

شیروانلو
 از مجموعه های ایراین ازجمله 
ازدواج  ق باله های  و  فرش،کایش 

و جشن هنر شیراز 
  عکایس کرده است

همچنیــن او با توجــه به عالقه 
شخیص از مناطق مختلف ایران، 
عشــایر ایل بختیاری، مراســم 
مذهیب، تئاتر، معماری و… نیز 

عکایس کرده است
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کامران عــدل ســال ها در پاریس عکایس 
مد کرده بود و قبل ازســال 1354 که برای 
عکایس از فرش دعوت شــد اصال با فرش 
آشــنایی زیــادی نداشــت  و از زماین که 
پروژه عکایس از فرش آغاز شد با فرشهای 
نفیس زیادی از کاخ ها آشنا شد و با دیدن 
آنها و عکایس از آنها به فرش عالقمند شد . 
عکایس از فرش برای نخســتین باردر ایران 
انجام یم شــد در چندین مکان از فرش ها 
عکایس کــرد، دفتر مخصوص فرح  پهلوی 
بیشــتر قطعات کوچک فرش را داشــت و 
در پشــت بام دفتر مخصوص با نور طبیعی 
عــکایس کردنــد . در کاخ گلســتان فرش 
بســیاری بــود  و کیس به نگهــداری آن ها 
توجه نکــرده بــود. فرش هــا رنگ پریده، 
آفتاب خورده و دورنگ شــده بودند. برخی 
از فرش ها را در کف حیاط کاخ گلستان پهن 
کردنــد و عکس گرفتند و بعیض را  از باالی 

پشت بام عکایس  کردند
تعدادی فرش هــم در دفتر مخصوص بود 
که فرش های خاص و گران قیمت بودند که 
برای آنکه عکس مناســیب گرفته شود  آنها 
رابــه باغ خانه مادری خود بردند و فرش ها 
را در حیاط آویزان کردند و با حفاظت های 
بسیار در آنجا عکس برداری کردن و تمایم 
نگاتیوهای این فرشهای به موزه فرش ایران 
سپرده شده است. البته با کمک موزه فرش 
و بــا تنظیم و نگارش آقای ســیاوش آزادی 
مجموعــه ای از عکســهای فرش در کتایب 
به نام فرش ایران به نگارش درآمده است 
هنوز این کتاب با عکســهای زیبایش نشان 
دهنده هنر فرش ایرانیان است البته کتاب 
فرش دیگری هم توســط شــرکت سهایم 
فرش ایران با مدیریت جناب آقای محسن 
محســین هیئت مدیره وقت بــا عکایس از 
فرشهای شرکت انتشار پیدا کرده است که 
هم اکنون نیز این کتاب با چاپ های جدید 
در اختیار دوستداران یم باشد. امید است 
کــه همواره این گنجینه هــای فرش چه در 
موزه فرش و چه در شــرکت سهایم فرش 
حفظ گردد تا فرشهایی که تقریبا دیگر بافته 
نیم شوند عکیس از خود به یادگار داشته 

باشند.

تعدادی از آثارکامران عدل
عکس ها

• مجموعه عکس های شهری پاریس 1344-1341 •
• مجموعه عکس های مد پاریس 1347-1344 •

• مجموعه عکس های بازی های آسیایی تهران 1346
• مجموعه عکس های خبری، تئاتر، صحنه و ... در تلویزیون 

میل ایران 1353-1347 •
• مجموعه ي آرشيو ايران 1351- 134۹ •

• مجموعه عکس اســب های ایراین برای انجمن سلطنی 
اسب 1350 •

• مجموعه عکس های کتابخانه بزرگ پهلوی 1354 •

• مجموعه ي فرش هاي ايران 1354 •

• مجموعه اجراي نقش در کاشيکاري ايران 1356- 1354 •
• مجموعــه عکــس از نقایش های موزه هنــر های معاصر 

کرمان و رشت 1354 •
• مجموعه ي شيشه هاي ايراني 1375 •

• گذری به چهارمحال و بختیاری، 1356 •
• طرح و اجرای نقش در کاشیکاری ایران، انتشارات 

موزه رضا عبایس، 1362 •
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این یک گفتگوی خودمانیست  با یکی  از دست اندرکاران فرش 
نه مصاحبه رسمی ، بهمین سبب هر آنچه که نوشته شده بی 
هیچ کم و کاست  و با همان لحن گفتمان نگارش شده است.

گفتگو

خانم نرگس طهماسبی
تولید کننده و کارآفرین نمونه
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لطفا بیوگرافی از خودتان بفرمایید؟
من نرگس طهماسیب هستم . متولد 
14 آذر 1361 هستم و اصالتا از اقوام 
لر استان خوزستان، در زمان جنگ 
مجبور به مهاجرت به همدان شدیم 
و به مدت 15 ســال است که چون 
همسرم اهل رشت هستند من هم 
ساکن رشت شدم و تقریبا 14 سال 
اســت که  در زمینه صنایع دسی با 
ارگانهای اســتان گیالن همکاری یم 
کنم . در سالهای اول در رشته فرش 
دستباف و گلیم همکاری داشتم اما 
چند سایل اســت که بعلت ابتال به 
بیماری ام اس قدرت و توان اجرای 
کارهــای بافت فرش را نــدارم و به 
کار بافت پارچــه روی آورده ام که 
حــدود یک ســال و نیم اســت که 
بافت پارچه انجــام میدهم که البته 
این هنر هم برای خودش مشکالیت 
دارد اما زمان کمتر و نیروی کمتری 
به نسبت کار بر روی دار قایل دارد 
. الزم به ذکر است که تولید فرش را 
از دست ندادم و بافنده هایی دارم 

که طرح های خاص ما را در اینجا و 
یا بصورت دور کاری انجام میدهند 

و به فروش یم رسانیم. 

بفرمایید که شــما چطــور با فرش 
آشنا شدید؟

من از کودیک با صدای دفتین آشــنا 
شــدم، با اینکه بچه بسیار شیطاین 
بودم در عین حال بســیار کنجکاو . 
اولیــن گره ها را از مــادر بزرگم یاد 
گرفتم و این صدای دفتین او بود که 
من را بسمت او کشانید. هنری که 
حس رقص برای آدم میاره و من فکر 
یم کنم که صدای دفتین آنقدر حس 
زیبایی داره که هر کیس که با صدای 
اون بزرگ میشــه حتما در بزریگ یا 
هنرمند خوا هد شد یا هنردوست . 
البته من خودم رو هنرمند نمیدونم، 
من هنر دوست هســتم .  بهرحال 
همیــن اصوالت زیبا  باعث شــد با 
آنهمــه هیجانات کودیک، در کنارش 
بنشینم و به دستانش و گره هایی بر 
روی تار و پود یم نشاند، نگاه کنم 
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و گاهی به من اجازه میداد که گرهی بر روی 
دار بزنم. ایشون بافنده بسیار خویب بودند. 
البته نه بــرای فروش بلکه برای ســرگریم 
خودشان بافت های کوچیک انجام میدادند 
و هــر از گاهی که به خانــه ییک از فرزندان 
یم رفتند همیشــه دار قایل خودشان را هم 
همراه یم بردنــد. اصال این دارهای کوچک 
قایل از ایشان جدا شدین نبود و من از همان 
حس عاشقانه هنری مادربزرگم بود که این 

خاطره در ذهنم 
باقی ماند و بعد 
از تحصیالت هم 
رشــته  اینکه  با 
دانشگاهی 
را  دیگــری 
خواندم اما مثل 
اینکــه بــاز اون 
روح هنــری در 
من بیشتر بود و 
به این کار روی 

آوردم.

رشته اصیل شما 
در دانشگاه چی بود؟

من دوبــار وارد دانشــگاه شــدم یکبار در 
رشته شهر ســازی قبول شدم و خواندم و 
رشــته دیگری که خواندم رشته حقوق بود 
که متاســفانه یا خوشــبختانه در هیچکدام 
از رشته ها موفق نشــدم که کار خویب در 
ارتباط با تحصیلم داشته باشم و همین باعث 
شــد که من ناگهان به این رشته هنری روی 

بیاورم و آنرا ادامه دهم.

با توجه به اینکه رشــته تحصییل شما فرش 
نبوده بفرمایید که از چه ســایل وارد وادی 

فرش شدید؟
از ســال 13۹0 همــکاری با صنایع دســی 
گیالن را شــروع کردم و با بافت گلیم بود و 
البته به نظر من گلیــم هنوز دنیای متفاوت 
تری از فرش دارد چون بعیض از گلیم های 

مناطق اصال نقش و نگار ندارند و فقط رقص 
رنگهاست که به آنها زیبایی بخشیده، برای 
همین دنیای ذهین گلیم متفاوت تر و زیباتر 
است چون فرش خصوصا فرشهای امروزی 
همه با نقشه بافته یم شود و باید گفت که 

بافنده در آن نقش خیایل ندارد.
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و چگونه ؟
من بخاطر آن عالقه و پیشینه خانوادیگ 
که در مورد بافت داشتم همیشه بافت 
را انجام دادم حی در زمان دانشــگاه 
هم برای خودم کارهای کوچیک انجام 
دادم اما مشــوق اصیل من در این راه 
همســرم بودند برای یک خانم بسیار 
دشــوار اســت که هم بخــواد زندیگ 
را اداره کنــد و هم اداره آموزشــگاه و 
برگزاری نمایشگاه ها و کارهای اداری 
و ...... را انجــام دهد همســرم در این 
راه من را خییل پشــتیباین کردند و من 
از این همراهی ایشــون بــرای به ثمر 

رساندن عالقه ام بسیار سپاسگزارم .

شما در عرض این سالها چه نمایشگاهی 
برگزار کردید؟

من چون ظرف این ســالها با ســازمان 
صنایع دســی همکاری میکــردم ، هر 
زمان که ســازمان نمایشــگاهی چه در 
خود استان و یا استانهای دیگر برگزار 
یم کــرد، شــرکت یم کــردم و ضمن 
اینکه این چند ساله در همین گارگاهم 
با همــکاران خوب دیگر هنری آشــنا 
شــدم و در همین مکان یک نمایشگاه 
دائیم برقرار کردم که هر از گاهی هم 
با کارها و تولیدات جدید دوستان، یک 

نمایشگاه چند روزه داریم.

ودر چه نمایشگاه هایی چه داخیل و یا 
خارجی شرکت داشتید؟

در نمایشگاه خارجی 
)LARTIGIANO IN )FIERA از طریــق پلــت 
فرم زبردستان در تاریخ 10-2 دسامبر 

2017 شرکت داشتم. 
و در نمایشــگاه های داخیل زیادی در 



32 the carpetplus

داخل کشــور شــرکت کردم از جمله :  دومین نمایشــگاه 
سراسری صنایع دسی خراســان جنویب در سال 13۹6 -  
برگزاری کارگاه آموزیش در استان گیالن خرداد ۹6- در اولین 
رویداد تســهیلگردی، توانمند سازی و کارآفریین روستایی 
در آذر مــاه 13۹6 - در دوازدهمیــن جشــنواره بین الملیل 
فرهنگ اقوام در استان گلستان سال 13۹7- در سیزدهمین 
نمایشــگاه  صنایع دسی کشــور-در دهمین جشنواره بین 

الملیل مد و لباس فجر سال 13۹۹ شرکت داشتم .



33

بافت فرش و گلیم ، برای این محصوالت 
نمایشگاه اختصایص برگزار کنم.

آیا در این راســتا ارگانهــای دولی نیز با 
شما همکاری داشته اند؟

بلــه، خوشــبختانه همکاری خــویب از 
طرف اداره جهاد داشــتم و همینطور از 
فرمانداری استان گیالن و معاونت برنامه 
ریزی خانم میر اعلیم و در اســتانداری 
رئیس اداره بانــوان خانم یعقوب نژاد و 
همینطــور در اداره صنایع دســی آقای 
حسین میرزایی و آقای سهییل که همیشه 
به کارگاه ما ســر یم زدند و ما رو مورد 
لطف خودشــون قرار میدادند و در این 
راستا بسیار پشتیباین کردند که در همین 
جا بســیار از همیگ عزیزان و مسئولین 
این رشته بسیار سپاسگزاری یم نمایم . 

آیا ایــن ســازمانها  و نهادهــا کمکهای 
نقدی، اعتباری ویا تســهیالیت برای شما 

و هنرمندان داشته اند؟
خیــر، البته بایــد بگویم ممکنــه در این 

شــما با ایــن رویش که در پیــش گرفته 
اید یعین در این نمایشــگاه هایی که در 
کارگاه دارید از هنرمندان و زنان هنرمند 
که سرپرســت خانوار هســتند و یا بد 
سرپرست هستند و احتیاج به پشتیباین 
برای فروش کاالهایشــان دارند حمایت 

کرده اید؟ 
بله ، در اینجا بسیار کساین داریم که از 
روستاها محصول هنری دستباف را یم 
آورند و من در اینجا و یا در نمایشگاههای 
بین شهری به فروش یم رسانم تا بتوانیم 
کمیک به این قشــر داشــته باشیم، من 
در اینجا کســاین دارم که از روستاهای 
پشت این کوه ها یم آیند و همیگ زنان 
روستا دست به دست هم برای کمک به 
خانواده مثال جورابهای پشیم یم بافند 
و یکدفعه مثــال 100 جفت جوراب برای 
فروش و یا شــال گردن و کاله یم بافند 
و یم آورند اینجا البته من برایم مشــکل 
اســت که این همه را برایشــان در یک 
نمایشــگاه بفروشــم اما بعیض ها آنقدر 
محتاج همین کمکها هســتند که مجبور 
یم شــوم که جدای از نمایشــگاه های 
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مقوله کمکهای نقدی و یا اعتباری نبوده اما 
همانقدر که در کنار بچه ها بودند که بتوانند 
پروانه تولید انفرادی برای تولیداتشــان را 
بگیرند خییل مهم بوده و من و همینجا هم از 
تمام دوستان در فرمانداری و افراد کوشا و 
توانمند در اداره صنایع دسی بسیار تشکر 

یم کنم .

به نظر شــما این آموزشــهای انفــرادی و 
آمــوزش خانوادیگ توانســته بخویب افراد 
توانــا و قدرتمنــد رو بــرای کارهای هنری 
تربیت کنه و یا احتیاج به یک آموزش جدی 
تر و همگاین تر باشیم؟ مثال همین هنرهای 
اصیل ایراین مثل انواع دوختها مثل رشــی 
دوزی و ... آیا احتیاج و تشویق و پشتیباین 

داره ؟
وضعیی که در جامعه متاسفانه از لحاظ کار 
و درآمد حاکم شده است وضعیت مناسیب 
نیســت و با توجه به این من دوســتاین در 
ایــن گــروه دارم که تحصیل کــرده هم در 
رشــته صنایع دسی هستند و هم بعیض از 
آنها اصال رشــته متفاویت با این مقوله دارند 
اما کمر همت بستند و هر آنچه یا از کودیک 
آموختند و یا در بزرگسایل دوره های تکمییل 
را گذراندند بکار گرفته اند و صنایع دســی 
که شــاید تقریبا منسوخ شــده بود را هم 
براه انداختند و چون خودشان سرپرست 
خانواده هســتند با کار و تالش خودشــان 
راهی برای کســب درآمد ســاختند و این 
خییل قابل ارزش است و کارگاه توشکه در 
همین قســمت فرش و گلیم و بافت پارچه 
بصورت مســتقیم ۹ نفر فعالیت یم کنند و 
بصورت غیر مستیم نیز حداود 14 نفر زیر 
نظر این مجموعــه کار یم کنند که من دار 
چله کی شده را برایشان یم فرستم و آنها 
در منزل این بافت را انجام یم دهند. کارگاه 
ما با دانشگاه جهاد ارتباط مستقییم بعنوان 

پیشران دارد. 

پیشران چه کساین هستند؟
کســاین هســتند که برای اینکه یم 
خواهند کارشــان را  به  مرحله تولید 
برسانند ، یکسری افراد داوطلب کار 
را آموزش یم دهند و بعد آنها را برای 
مجموع خودشان جذب یم کنند در 
این خصوص خانمها بیشتر عالقمند و 
داوطلب کار و آموزش هستند و با این 
کار هم خانمهای خانه دار  مشغول به 
کار یم شوند و هم این چرخه تولید 
به آهستیگ و منظم شروع به حرکت 
یم کند و  به مرور یکسری از خانمها 
در کارهای مختلــف بافت تبحر پیدا 
یم کنند. و نیز با برگزاری نمایشــگاه 
هایی برای فروش به این افراد کمک 

کرده است.
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آیا این رشته بافت پارچه با دستگاهی 
که شــما اینجا انجام یم دهید هنوز 
بصورت آکادیم در دانشگاه تدریس 

یم شود؟
بله ، همین رشــته طراحــی و بافت 
پارچــه در رشــته هنر و زیــر گروه 
صنایع دســی در دانشگاه های هنر 
واحدهــای  عمــیل و تئــوری دارند. 
و خییل از کســاین که در شــهرهای 
مختلــف کارگاه پارچــه دارند از فارغ 
التحصیل های این رشــته هســتند و 

بسیار هم از اینکار لذت یم برند.
 

آیا در این کارگاه شما آموزش پارچه 
بافی هم دارید؟

بله ، ما در اینجا تقریبا بیشتر رشته ها 
را آموزش یم دهیم، قایل بافی، گلیم 
بافی، بافــت پارچه ، رشــی دوزی، 
چرم دوزی، کار با چوب و حی کارگاه 
دوخــت لباس هم داریــم . ما بعلت 
اینکه بــا جهاد دانشــگاهی همکاری 
داریم به اینصورت که کساین که دوره 
های آکادیم در دانشگاه خوانده اند، 
به اینجا معرفی یم شوند و طی دوره 
های آموزیش، بصورت عمیل و حرفه 
ای یم آموزند و از این طرح حمایی 
اســتفاده یم کنند و در کارگاه کار را 
یاد میگیرند و خودشون تولید کننده 

یم شوند.

آیــا با طی کردن این دوره ها ، مدرک 
هم به آنها داده یم شود؟

بعد از اتمــام دوره در ایــن مرکز از 
طرف صنایع دســی مدرک داده یم 
شود. چون کارگاه ما با صنایع دسی 

تفاهم نامه دارد.
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استادشما در رشته فرش چه کساین بودند؟
استاد لطفی از اســتادان فین حرفه ای که 
بصورت عمیل از ایشــان آموزش دیدم و ، 
تئوری فرش رو نزد استاد محسین گذراندم. 

و درپارچه بافی چه کیس به شــما آموزش 
داد؟

زیر نظر خانم شــهال امیــین وخانم رحیمه 
آتابای یکســری آموزشها دیدم چون عالوه 
بر بافــت پارچه، کارت بافــی رو هم آنجام 
میدهم و از خییل از دوســتان کمک گرفته 

ام.

دســتگاه بافت پارچه فقط یک نوع است یا 
متنوع است؟

یکسری دســتگاه بافت پارچه های قدییم 
وجود داره که از دارایئ بافی و چادر شــب 
بافی اســت که با عرض کمتری نســبت به 
این دســتگاه های جدید هستند و دستگاه 
خشک و سخی است. اما این دستگاه های 
جدید نرم تر هســتند، کوچک تر هستند و 
قابل جابجایی و در ضمن با عرض بیشتری 
یم توان بــر روی آن  پارچه بافت و بدلیل 
ساده تر بودن ابزار آن بافنده راحت تر یم 
توانند بافت را انجام دهند و حس هنری آن 

هم بیشتر است .

پس این دستگاهی که االن شما دارید جزو دستگاه های 
نیمه پیشرفته است؟

بله این دستگاه ها جدید است و دستگاه جدید پیشرفته 
تر هم هســت که ســفارش آن را دادیم و همین روزها 

برامون میرسد.



37



38 the carpetplus

آیا این دستگاه ها ایراین هستند؟
بله کامال ایراین هستن و بسیار زیبا و با مهارت کامل ساخته 
شده ، همین دستگاه در حال حاضر توسط آقای نجم الدین 
در اصفهان ساخته شده و دستگاه دیگری که منتظر هستیم 
برسد توسط آقای عیل فرجو هست و دستگاه پایی است 
و عرض بیشتری دارد و تکنیک های بیشتری در بافت هم 

یم توان در آن بکار برد.

خانم طهماسیب خبر داریم که بخاطر 
تالشتون جوائز و عنوانین هنری زیادی 

داشتید یم فرمایید از کجاها بوده؟
بعنــوان   )13۹8 و   13۹7 ســال)  دو 
کار آفرین برتر اســتان گیالن بودم. و 
در ســال 13۹8 کــه دوره چهارم زنان 
کارآفریــن بود من جــزو 10 نفر برتر 
شــناخته شــدم و نشــان میل بافت 

کرمانجی را دارا هستم.
 آدرس ســایت و آدرس شــبکه های 
مجازی که دوســتان یم توانند شما را 

ببینند کجاست؟
ما یک صفحه اینستاگرام به نام توشکه 
داریــم و در صفحــه هــالل احمر هم 
کارهایمــان به نمایــش در یم آید که 
یم توانند محصوالت ما را در آنجا هم 

ببینند.
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و حرف آخر
مــن این توصیه رو به پدرها ومادر ها دارم 
کــه برای آرامش ذهین کودکانشــان حتما 
بچه ها را ازهمان زمان به یک کالس هنری 
ثبــت نام کننــد.  امروزه تمــام هنری که 
خانواده ها برای بچه ها در نظر یم گیرند 
فقط کالسهای موسیقی است در صوریت 
که کارهای بافت و یا کالســهای طراحی و 
نقــایش، کار با چوب ، معرق و یا کار با فلز 
و یــا بافتهای مختلف مثل مکرومه و پارچه 
بافــی هم خودش یک هنر اســت و ذهن 
بچه ها را باز یم کند و برایشــان خالقیت 
ایجــاد یم کند و ضمن اینکه یک کارهنری 
فــرا گرفته اند یم تواننــد در آینده هم از 
آن برای کمک به مخارج زندیگ اســتفاده 
کنند و اگر بعد از دانشگاه در ارتبا با رشته 
تحصییل اشــان کار مناســب پیدا نکردند 
فکــر نکنند که دنیا به آخر رســیده و همه 
چیز تموم شــده بلکه وقی هنــری را فرا 
گرفته باشند یم توانند با توجه به ذهنیت 
خالقشان، شلغ مناسیب را برای خودشان 

بیابند.
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استودیو  طراحی و برندسازی  سپنج

"سپنج" خدمات یکپارچه ی خود را با توجه به نیاز مشتریان، از 
سازمان های کوچک و متوسط تا بزرگ به اثر گذار ترین شکل 

ممکن ارایه می دهد که شامل موارد زیر است:

-  تدوین استراتژی بازاریابی
-  بخش بندی بازار و تعیین موقعیت کسب وکار و هدف گذاری

- برند سازی و طراحی المان  های برند
- تدوین واجرای استراتژی پیام 

- -طراحی و تدوین محتوا و متن تبلیغاتی
- طراحی کمپین های خالقانه بر اساس استراتژی تعیین شده

- هویت سازی یکپارچه برای مشتریان بر اساس استراتژی
- دیجیتال مارکتینک

- توسعه ی برند در شبکه های اجتماعی
-طراحی گرافیــک تجاری، طراحی ســایت و تهیه و تولید 

مستندهای تبلیغاتی

sepanjstudio               09126935291
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خبر

طی مراسیم که با حضور رئیس مرکز 
میل فــرش ایــران و کارآفرینــان این 
عرصه در ندامتگاه تهران بزرگ برگزار 
شد، کارگاه جدید قالیبافی افتتاح شد 
تا گــروه دیگری از مددجویــان وارد 

عرصه اشتغال و حرفه آموزی شوند.
به گــزارش ایلنا،  آقای عیل رســتیم، 
مدیر کل زندان های اســتان تهران در 
مراســم افتتاح کارگاه جدید قالیبافی 
ندامتگاه تهران بزرگ اظهار داشــت: 
هیچ شــخیص تمایل به زنداین شدن 
نــدارد ویل گاهی افرادی بر حســب 
شرایطی که بروز یم کند، مرتکب جرم 
شــده، با حکم قضایی وارد یم شوند، 
این زمان یم توانــد تبدیل به فرصت 
شــود تا زنداین حرفــه ای یاد بگیرد و 
بعــد از آزادی زندیگ ســالم در پیش 

گیرد..
وی ادامــه داد: دومیــن نتیجه مهیم 
که در راســتای برنامه های اصالحی و 
تربیی و آموزش مهارت های اســایس 
زندیگ رخ یم دهد، فراگیری یک حرفه 
و شــغیل شــرافتمندانه است که هم 
در مدت حبس عالوه بر غین ســازی 
ایــن ایام، درآمدی کســب کرده و به 
معیشــت خانواده اش کمک یم کند و 
هم بعــد از آزادی با دنبــال کردن آن 

حرفه، به چرخه جرم بازنیم گردد.

رســتیم همچنین بیان داشــت: با عدم 
بازگشــت زنداین آزاد شــده به چرخه 
جرم، او به شهروندی عادی تبدیل شده، 
هزینه هایی نیز از دوش جامعه برداشته 
یم شود، خانواده وی نیز آرامش یم یابند 

و زندیگ جدیدی آغاز یم کنند..
در این مراســم، رئیس مرکز میل فرش 
ایــران نیز گفــت: بزرگتریــن هدف ما 
آموزش زندانیان اســت تا استادکارهای 
ماهری تربیت کنیــم تا بعد از آزادی در 
کارگاه های فــرش کار کنند و به دیگران 

نیز آموزش دهند.

فرحناز رافع ادامه داد: زندان های استان 
تهران به عنوان پایلوت شروع و اجرای 
طــرح در نظر گرفته شــده، در مراحل 
بعدی دیگر استان ها تحت پوشش قرار 
گرفته، هنر بزرگ فرش بافی را بیشتر در 

زندان ها گسترش خواهیم داد.
وی گفت: مانند دیگر شاغلین در زندان ها 
که حقوق دریافت یم کنند، برای زندانیان 
حاضر در طرح جدید قالیبافی نیز حقوق 
ماهانه در نظر گرفته شــده تا هم خود 
و هم خانواده اش از معیشــت مناسب 

برخوردار باشد.
رافع از کارآفرینان جامعه خواست برای 
بازگشت ســالم زندانیان به جامعه وارد 
میدان عمل شــده، پذیرش اجتماعی و 
اشــتغال زنداین پس از آزادی منوط به 

برگه های عدم سوء پیشینه نشود.

افتتاح کارگاه قالی بافی در 

  ندامتگاه تهران بزرگ 
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بنــا به این گــزارش، طی مراســم افتتاح 
کارگاه جدید قایل بافی، خانم زهرا کماین 
رییس اداره فرش صمت اســتان تهران، 
مســئوالن اداره کل، ندامتگاه و برخی از 
کارآفرینان و نیکوکاران حضور داشتند و 
کارگاه های دیگر این مرکز مانند خیاطی، 
معرق، منبت و مونتاژ گل های مصنوعی 

را مورد بازدید قرار دادند.

شــایان ذکر اســت: دویســت نفــر از 
مددجویــان در کارگاه جدیــد قالیبافــی 
ندامتگاه تهران بزرگ از امروز کار خود را 
آغاز کردند تا به گروه مددجویان شــاغل 
این مرکز پیوسته، تا پایان سال، اشتغال 
هشــتاد درصدی زندانیان اســتان محقق 

شود.
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مقاله

-الیاف ابریشمی

الیاف ابریشیم جزء الیاف حیواین است 
که حدود ۹8 درصد وزن آن را از پروتئین 
تشــکیل شده اســت این الیاف دارای 
پیشینه ای به طول تاریخ یم¬باشد که 
ابتدا توســط چیین ها بدست آمد و به 
ســایر نقاط جهان گســترش داده شد. 
کشــور ایران نیز در 2400 ســال قبل 
از میالد بــه این الیاف دســتریس پیدا 
کرد. کاربرد ایــن الیاف در خامه و چله 
فرش به منظور اصول ظرافت های باال، 
بهره گیری از درخشــندیگ الیاف آن و 
افزایش ارزش فرش دســتباف صورت 
یم گیرد. ابریشم بیشتر کاربرد تزئیین 
داشــته و درصد ارزیش قابل توجهی از 
تولید فرش دســتباف ایــران را به خود 

اختصاص میدهد.

آ شنایی  با ا لیا  ف های   طبیعی

گرد آورنده : آقای هادی پورجهان

برخی از ویژیگ های الیاف ابریشــیم به 
شرح زیر یم باشد:

-این الیاف آب را به خویب جذب یم کند
-خاصیت ارتجاعی آن از پنبه بیشتر و از 

پشم کمتر است
-از قابلیت ریســندیگ و تابندیگ خویب 

برخوردار یم باشد
-حشره بید و سوسک فرش بر روی این 

الیاف تاثیری ندارند 
-هنــگام ســوختن از آن بوی مــو یا پر 

سوخته متساعد میشود
-در مقابل حرارت مقاومت خویب دارد

-طول لیف آن بسیار بلند است
-رنگ پذیری آن بسیار باالست

اثر عوامل شیمیایی بر الیاف ابریشم
بافت پروتئیین سمق روی الیاف ابریشم 
که سرازین نامیده یم شود جنبه حفاظت 
از الیــاف را دارد و از پروتئین خود لیف 
ابریشم آسیب پذیرتر است ویل مادایم 
که نیاز به الیاف خاص ابریشــم نباشــد 
معموال از سمق گیری آن صرف نظر یم 
کنند قلیاهای قوی به ســرعت و قلیاهای 
ضعیف به آرایم ابریشــم را در خود حل 
میکنند قلیاهای خییل رقیق سطح ابریشم 
را خشن و کدر کرده و باعث تورم آن یم 

شود.
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آب اکسیژنه موجود در برخی شوینده ها پس از جذب توسط ابریشم، 
موجب اکســید شدن و تغییر رنگ الیاف یم شود. محلول های کلردار 
موجب تغییر رنگ ابریشم به زرد، کاهش استحکام و خارج شدن لیف 
از حالت طبیعی یم شوند. اسید های معدین غلیظ بالفاصله به ابریشم 
صدمه میزنند، اما اســید های معــدین رقیق به مرور زمــان آن را حل 
میکنند. اسید های آیل موجب خشک و خشن شدن الیاف و افت سطح 

درخشندیگ آن ها یم شود.

اثر زمان بر الیاف ابریشم
ابریشم در مجاورت اکسیژن و رطوبت به مرور زمان اکسید یم شود 
و تغییر رنگ میدهد و اگر مدت زیادی در این شرایط قرار بگیرد حالی 
شبیه به فاسد شدیگ به آن دست یم دهد و رنگ آن به زرد مات تغییر 

پیدا یم کند.

اثر نور خورشید بر الیاف ابریشم
نــور خورشــید در هوای خشــک باعث تیــریگ، مات شــدن و افت 
درخشندیگ ابریشــم و در هوای مرطوب موجب اکسید شدن آن یم 

شود که در باال ذکر شد.

اثر حرارت بر الیاف ابریشم
ابریشــم تا 140 درجه ســانی گراد را به خویب تحمل یم کند در 150 
درجــه به رنگ قهــوه ای در یم آید و پس از آن ســوخته و تجزیه یم 

شود. هنگام سوختن خاکستری نرم از خود جای یم گذارد.



45

2-الیاف پشم

لیف پشم یک لیف حیواین است که همه 
خواص الزم برای اســتفاده در پرز فرش 
دســتباف ایــران را یکجا دارد. ســاختار 
شــیمیایی این الیاف از مــواد پروتئیین) 
آلبومیــن، مــواد ســفیده ای و کراتین ( 
است. حدود 80 درصد پشم تولیدی در 
دنیا به مصرف فرش دســتباف یم رسد. 
این الیاف به دلیل داشتن خصوصیات زیر 
کاربرد ویژه ای در تولید فرش دســتباف 

پیدا کرده است.
-عایق حراریت

-چرک پذیری کم
-طول مناسب الیاف
-مقاومت سایی باال

-پوشانندیگ زیاد بافت
-ارتجاعیــت بــاال کــه  موجــب 
برگشــت پذیری پــرز به حالت 
اولیــه و حفظ خــواب فرش یم 

شود
-جذب رطوبت بــاال که موجب 
مناســب بــودن آن در تماس با 

پوست بدن یم شود
-رنگ پذیری زیاد که از باال بودن 

جذب رطوبت نایش یم شود
-راحی و امنیت راه رفتن 

-عایق صویت 
پشم به دلیل ویژیگ های خاص فیزییک و 
شیمیایی، آسیب پذیری های مخصوص 

به خود را دارد.

اثر عوامل شیمیایی بر الیاف پشم
-اسیدها تاثیر مخریب بر باندهای عریض 
الیــاف فــرش دارند و موجب شکســته 
شــدن آنها و در نتیجه افت اســتحکام و 
در نهایت متالیش شدن الیاف یم شوند. 
میزان آسیب اسید ها به الیاف به غلظت 
اســید، درجه حرارت آن و زمان واکنش 
بستیگ دارد. اســید های رقیق بر الیاف 

پشــم تاثیر چنداین ندارنــد و در تماس 
با این اســید ها برخی پیوند ها شکسته 
یم شــوند اما در نتیجه شست و شو با 
آب خالص پیوند های جدید تشکیل یم 
شــوند. مواد قلیایی نیز بــر روی الیاف 
پشم تاثیر یم گذارد که میزان این اثر به 
غلظت، دما، زمان و نوع قلیا بستیگ دارد. 
مثال محلول سود سوز آور غلیظ در دمای 
محیط و در زمان کوتاه اثر تخرییب شدید 
بر روی پشم نشان نیم¬دهد بلکه فقط 
فلس های پشم را جدا یم کند اما همین 

محلول با غلظت پنج درصد در زمان پنج 
دقیقه در دمای جوش یم تواند الیاف را 
حل نماید. بر اثر اســتفاده از قلیا پشم 
زبــر یم شــود، چرا که چــریب های آن 

توسط قلیا هیدرولیز خواهد شد.

اثر نور خورشید بر الیاف پشم
الیــاف پشــم در معرض آفتــاب، تحت 
تاثیر اشــعه مادون قرمز که بخش اعظم 
تشعشعات خورشید را تشکیل یم دهد 
حرارت زیادی جذب میکند  همین حرارت 
موجب یم شــود رنگ الیــاف به زردی 
گراید. شــدت تابش و رطوبت محیط بر 
کیفیت این تغییــرات موثر خواهند بود. 
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تابش شــدید و طوالین نور خورشــید بر الیاف پشــم 
موجب خشک و خشن شدن این الیاف در زیر دست 

یم شوند.

اثر رطوبت بر الیاف پشم
رطوبت بــه خصوص در فضاهای بســته که هوا کمتر 

جریــان دارد یــا به 
کمتــر  کل  طــور 
یم  پیــدا  جریــان 
فساد  موجب  کند، 
یم  پشــم  ســریع 
شــود. دمای باال و 
محیط قلیایی نیز به 
سرعت بخشیدن به 
این فساد کمک یم 
ترین  ســریع  کند. 
از  پیشگیری  روش 
ایجــاد  پوســیدیگ 
هــوای  جریــان 

مناسب است.

اثر حرارت بر الیاف پشم
الیاف پشــم در دمای 100 درجه 
سانی گراد حالت زبر و خشیک 
به خود یم گیرند کــه با افزودن 
رطوبت یم توان تا حدی لطافت 
و نــریم را بــه آن بازگرداند اگر 
مدت زیادی در این درجه حرارت 
بماننــد ابتدا به زرد و ســپس به 
قهوه ای تغییر رنگ داده و تخریب 

یم شوند.

3-الیاف پنبه

پنبه یک لیف گیاهی اســت که کاربرد وســیعی در بافت ) تار و 
پود ( فرش دســتباف دارد. در حال حاضر در حدود 70 درصد 
از فرش های دســتباف جنس تاروپودشان از پنبه یم باشد که 
این ســطح مصرف عمدتا از اســتحکام کشی نسبتا خوب و 
ثبات ابعادی باالی پنبه نایش یم شود از سوی دیگر پایین بودن 
مقاومت ســایی پنبه و چرک پذیری زیاد و همچنین باال بودن 
درصد الیاف کوتاه در آن مانع استفاده از آن به عنوان پرز فرش 
دستباف یم شود. کیفیت الیاف پنبه بر مبنای طول آن تعریف 
یم شــود و پس از آن مشــخصات دیگری از جمله استحکام، 
درصد الیاف کوتاه، ظرافت، سفیدی و درصد ناخالیص ها تعیین 

کننده¬ی کیفیت الیاف پنبه است.
ییک از کارهایی که روی پنبه انجام یم شــود مرســریزه کردن 
پنبه اســت که این عملیات باعث درخشندیگ و استحکام لیف 
پنبه یم شود)سطح مقطع لوبیایی شکل به دایروی شکل تغییر 

پیدا یم کند(.
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اثر مواد شیمیایی بر الیاف پنبه 
در مصارف معمویل الیاف پنبه در مقابل 
مواد شــیمیایی مقاومت خویب از خود 
نشان یم دهند. اسیدهای گرم و رقیق و 
یا اسید های سرد و غلیظ موجب تجزیه 
این الیاف یم شــوند. لذا پنبه در مقابل 
محلول سرد و اسید ها در کوتاه مدت به 
خویب مقاومت یم کند الیاف پنبه تمایل 
خایص به جذب گازهای اسیدی موجود 
در هــوا دارند. اســیدهای رقیقی که از 
حل ایــن گازها در رطوبــت موجود در 
هوا حاصل یم شوند، جذب الیاف پنبه 
شــده و به مرور زمان موجب تغییرات 
خــواص آن یم شــوند. نخســت آنکه 
رنگ کاالی پنبه ای به زردی یم¬گراید، 
خواص سطحی و انعطاف پذیری خود را 
از دســت دادن و زیر دست به صورت 
کاغذ کهنه حس یم شــوند. دیگر آنکه 
خواص مکانییک آن به شدت افت کرده 
و بــه کیل کاالی پنبــه ای، دگرگون یم 

شود.

اثر زمان بر الیاف پنبه
پنبه مقاومت مناســیب در اثر گذر زمان 
دارد، بــه شــرط آنکه در انبــارداری آن 
شــرایط مناسب اعمال شــود. نکته ی 
دارای اهمیــت این اســت کــه معموال 
شــرایط مناســب جهت انبــارداری آن 
اعمال نیم شــود. پنبه خــام در مقابل 
رطوبــت زیــاد در دمای باال و شــرایط 

عدم وجود هوا، مقاومت خویب ندارد و موجب فســاد 
و پوســیدیگ پنبه و تغییر رنگ و افت اســتحکام آن یم 
شود. چنانچه گفته شد، چله های که مدت زیادی روی 
دار یم مانند، با جذب اســیدهای موجود در هوا دچار 
افت خواص مکانییک و تغییر خواص سطحی یم شوند.

اثر نور خورشید بر الیاف پنبه
چنانچه پنبه به مدت طوالین در معرض نور خورشــید 
قرار گیرد به تدریج رنگ آن زرد و اســتحکامش کاهش 
یم یابد. بیشــتر این تغییرات از اشــعه ماورائ بنفش و 
طول موج های نامریئ نایش یم شــود. اثر مخرب نور 
خورشــید در هوای گرم و مرطوب شدید تر است. با 
اســتفاده از برخی از رنگ ها یم توان مقاومت پنبه در 

مقابل نور آفتاب را افزایش داد.
-اثر حرارت بر الیاف پنبه

مقاومــت الیاف پنبه در برابر حرارت زیاد اســت وقی 
پنبه به مدت چند ساعت در حرارت 120 درجه سانی 
گراد قرار میگیرد شروع به زرد شدن یم¬کند. در130 
درجه به مقدار قابل توجهی تجزیه یم شود و در نهایت 
در140 درجه طی چند دقیقه به شــدت آسیب دیده و 

یم سوزد.
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تبلیغات

               "قلم و قالی"
              کتاب طراحی استاد علی خلیقی

کتابی بسیار موثر در طراحی فرش که جهت آموزش هنرجویان نگارش شده است .
این کتاب توســط آقای علی خلیقی استاد دانشگاههای هنر تهران، دانشگاه هنر 
زاهدان ، دانشــگاههای علمی کاربردی در سراسر کشور طراحی و انتشار گردیده 

است. 
کتاب حاضر در یک مقطع زمانی چاپ و انتشــار گردید و اکنون تعداد محدودی از 
این کتاب  با چاپ اول موجود است که جهت فروش به این مجله سپرده شده است.

جهت خریداری لطفا با شماره 09122129733 تماس حاصل فرمائید. 
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