
سفیرفاخر  بازار جهانی

سال پنجم/ شماره ۱۰۹
آذرماه  ۱۳۹۸

فــرش دســتباف ایرانــی، هنر-صنعتــی فاخــر اســت کــه در هــر گــره و َرج، جهانــی مملــو از رنــگ و نقــش خلــق می کنــد 
و نــام هنــر را در بازارهــای جهانــی بــه نــام ایــران گــره مــی زنــد. ایــن هنــر ارزشــمند همــواره ســفیر شایســته فرهنــگ 
ایرانــی در عرصــه هــای مختلــف بیــن الملــل بــوده و نشــانی از دیرینگــی ســرزمین پــارس و فرهیختگــی اقــوام گوناگــون 
ــواع  ــا ان ــت ب ــم سیاس ــی رح ــیر ب ــا شمش ــال ه ــن س ــد در ای ــت. هرچن ــرده اس ــه ک ــوم را ارائ ــرز و ب ــن م ــریف ای و ش
ــان شــرافتمندانه  ــی همچن ــی ایران ــا قال ــران را خراشــیده و آزرده ســاخته، ام ــازار فــرش ای ــن ب ــی مهــری، تَ ــم و ب تحری
و مقتــدر، در عرصــه جهانــی بــه درخشــش خــود ادامــه داده اســت. بــزرگان ســرزمین رنــگ و نقــش، اینبــار گــرد هــم 
مــی آینــد تــا در اولیــن جشــنواره ملــی قالــی فاخــر ایــران، راه توســعه صــادرات و فتــح بــازار جهانــی را مــرور کننــد . . . 
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مساله اصلی فرش 
صادرات است

رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان فــرش 
دســتباف ایــران با اشــاره بــه اینکــه 10درصــد از جمعیت 
کشــور، دســت انــدرکار صنعــت فرش هســتند، ضــرورت 
توجــه و حمایــت از بافنــدگان را یادآورشــد و گفــت: برنــد 
فــرش در جهــان بــا نــام ایــران ثبــت شــده و امیدواریم به 
اثــر اشــتغالزایی، درآمــد صادراتــی و حفــظ برنــد جهانــی 
ــرای کشــور توجــه شــود. زیــرا، هــر لطمــه  ایــن هنــر ب
ای بــه جایــگاه فــرش و بافنــده، قابــل جبــران نیســت و 
مســئوالن بایــد زمینــه هــای تقویت ایــن بخــش را فراهم 

نمایند.
احمــد کریمــی اصفهانــی بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته 
ــون دالر  ــه 60 میلی ــران ب ــتباف ای ــرش دس ــادرات ف ص
کاهــش یافتــه اســت، گفــت: ایــن در حالــي اســت کــه 
یــك زمانــي صــادرات فــرش دســتباف ایرانــي دو میلیارد 
و 100 میلیــون دالر بــوده و در ســال 73 صــادرات فــرش 
دســتباف ایــران یــك میلیــارد و 740 میلیــون دالر بــوده 
ــا رفــع تعهــد ارزي بیــان داشــت:  اســت. وي در رابطــه ب
ــاید  ــد ش ــورهاي مقص ــي در کش ــرش صادرات ــروش ف ف
ســال هــا بــه طــول انجامــد، بنابرایــن بــه طــور طبیعــي 
ــد  ــا نبای ــایر کااله ــد س ــن کاال مانن ــد ارزي ای ــع تعه رف
شــش ماهــه یــا یــك ســاله باشــد. کریمــي اصفهانــي بــا 
اشــاره بــه اشــتغال زا بــودن صنعــت فــرش بیــان داشــت: 
ــراي یــك صنعــت اشــتغال زا  ــه طــور طبیعــي بایــد ب ب
رفــع تعهــد ارز را برداشــت، زیــرا بــا توجــه بــه وضعیــت 
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــنهاد م ــرش پیش ــادرات ف ــي ص فعل
تعهــدي بــراي حــوزه فــرش نبایــد وجــود داشــته باشــد. 
احمــد کریمــی اصفهانــی اظهــار داشــت: مســاله اصلــی 
ــی  ــول زمان ــن محص ــد ای ــت و تولی ــادرات اس ــرش ص ف
شــکل می گیــرد کــه از بــازار مصــرف پررونقــی برخــوردار 
ــتباف از  ــرش دس ــه ف ــه جامع ــان اینک ــا بی ــد. وی ب باش
ضعیف تریــن قشــرها بــه شــمار می آینــد افــزود: اگــر دل 
ســوز فــرش دســتباف هســتیم، بایــد به مســاله صــادرات 
ــم  ــرد: برغ ــان ک ــن خاطرنش ــم. وی همچنی ــه کنی توج
تالش هــای بی وقفــه تشــکل های فــرش هیــچ خروجــی 
و نتیجــه ای بــرای ایــن کاالی مهــم صادراتــی بــه دســت 
نیامــده، مــا بایــد جــواب مخاطبــان خــود کــه در دیگــر 
کشــورها هســتند را داده و ســفارش گیری را ســامان 
بدهیــم. وی بــا بیــان اینکــه بــه غیــر دولــت هیچکــس 
دیگــری امــکان برداشــتن موانــع تولیــد و صــادرات فــرش 
را نــدارد گفــت: دولــت بایــد بــه جــای فــرش ماشــینی، 
ــون  ــد، چ ــرار ده ــت ق ــورد حمای ــتباف را م ــرش دس ف
بی توجهــی بــه فــرش دســتباف، در دنیــا تبعاتــی را بــه 
ــد  ــد. وی تاکی ــه وارد می کن ــه آن ضرب ــراه دارد، و ب هم
کــرد: اگــر قــرار باشــد، مــا روزی را بــه عنــوان روز ملــی 
فــرش داشــته باشــیم، ایــن روز فقــط بایــد مختــص فرش 
دســتباف باشــد. کریمــی ضــرورت ارائــه تســهیالت مورد 
نیــاز بــه فــرش دســتباف را مــورد توجــه قــرار داد و اضافه 
کــرد: رقبــای فــرش دســتباف ایــران از ســوی دولت هــای 
خــود تســهیالت خوبــی را دریافــت می کننــد، همچنیــن 
بخشــی از هزینه هــای نمایشــگاه های فــرش نیــز از 
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خر
 فا

لی
 قا

لی
ه م

ار
نو

ش
 ج

ین
اول

ه  
نام

ژه 
وی

شاید تصور 
بر این 
باشد که 
فرش فاخر 
فرش هایی 
با ارزش 
اقتصادی 
بیشتر 
هستند
 اما براساس 
شیوه نامه 
مرکز ملی 
فرش 
رقابت پذیری 
فرش ایرانی 
در بازارهای 
جهانی 
اولویت دارد

گزارش

به دنبال معرفی شایسته ظرفیتهای اصفهان هستیم
ــع  ــگری و صنای ــش گردش ــتان در بخ ــات اس ــا و امکان ــت: ظرفیت ه ــان گف ــتاندار اصفه اس
ــده  ــاد ش ــاخت های ایج ــد از زیرس ــت و بای ــده اس ــی نش ــی معرف ــه خوب ــون ب ــتی تاکن دس
بــرای توســعه آن بهــره گرفــت. ســیدرضا مرتضــوی بــا اشــاره بــه اهمیــت تشــکیل 
گــروه کاری اقتصــاد گردشــگری تصریــح کــرد: بخــش خصوصــی اســتان نیــز بایــد در 
ــا  ــزود: م ــد. وی اف ــخگو باش ــارکت و پاس ــده، مش ــام ش ــای انج ــری ه ــم گی ــال تصمی قب
ــای  ــد رویداده ــان قدرتمن ــوان میزب ــان بعن ــته از اصفه ــری شایس ــاد تصوی ــال ایج ــه دنب ب
ــتیم. ــی هس ــی و خارج ــی داخل ــان عموم ــتی در اذه ــع دس ــگری و صنای ــا گردش ــط ب مرتب

             گزارش

لزوم حرکت بنیادی در حوزه برند ملی

ــکان  ــار ت ــه آم ــیرازی ب ــعود گلش مس
دهنــده تولیــد ناخالــص داخلــی در 
اصفهــان در ســال 1400 کــه بالــغ بــر 
370هزارمیلیــارد تومــان گزارش شــده، 
ــر اســاس آمــار  اشــاره کــرد و افــزود: ب
رقــم اشــتغال آفرینــی صنعــت فــرش 
حــدود 10 درصــد میــزان اشــتغال 
کشــور اســت. همچنین تولیــد ناخالص 
 1400 ســال  در  اصفهــان  داخلــی 
حــدود 370 هــزار میلیــارد تومــان 
بــوده اســت امــا فرصــت از دســت رفتــه 
در اقتصــاد اصفهــان تقریبــا 6 برابــر این 
ــرای اســتفاده از چنیــن  ــود. ب ــدار ب مق
ظرفیت هایــی بایــد نخبــگان و فعــاالن 
ــی  ــار مســئوالن دولت اقتصــادی در کن
ــای  ــل بالقوه ه ــا تبدی ــد و ب ــرار گیرن ق
اقتصــادی بــه بالفعــل و بــا اســتفاده از 
ــود  ــت نم ــن صنع ــای ای ــدی ه توانمن
درآمــدی و رفاهــی بــرای مــردم شــهر 

ــد. ــان آورن ــه ارمغ را ب
صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  رئیــس 
ــه  ــان ادام ــاورزی اصفه ــادن و کش مع
ــو  ــل ن ــك عم ــه ی ــئله ب ــن مس داد: ای
و جهــادی نیــاز دارد. برگــزاری چنیــن 
بــرای  مقدمــه ای  جشــنواره هایی 
دســتیابی بــه مــوارد بیــان شــده اســت. 
آنچــه امــروز صنعــت فــرش نیــاز دارد 
فعالیتــی اســت کــه اتاق هــای بازرگانــی 
ــن  ــی ای ــه بازاریاب ــرای کمــك ب ــد ب بای
محصــول انجــام دهنــد. اتــاق بازرگانــی 
ایــران در اضافــه کــرد گفــت: جشــنواره 
ــازی  ــتای برندس ــر در راس ــرش فاخ ف
ــاید  ــود. ش ــام می ش ــت انج ــن صنع ای
تصــور بــر ایــن باشــد کــه فــرش فاخــر 
فرش هایــی بــا ارزش اقتصــادی بیشــتر 
اســت امــا در شــیوه نامــه مرکــز ملــی 
ــا  ــه عمدت ــه مربوط ــن نام ــرش و آیی ف
ــی  ــی و کیف ــوآوری کم ــی ن ــه بررس ب
در تولیــد فــرش پرداختــه می شــود 
تــا بتوانــد رقابت پذیــری فــرش ایرانــی 
ــد.  ــرح کن ــی را مط ــای جهان در بازاره
گلشــیرازی تاکیــد کــرد: بررســی هــای 
کمــی و کیفــی در تولیــد فــرش بــرای 
ــران  ــرش ای ــری ف ــت پذی ــق رقاب تحق
در بــازار جهانــی ضــروری اســت و 
مــا در اصفهــان نیــز بایــد شــرایطی را 
فراهــم نماییــم تــا بــا ایجــاد انگیــزه در 

ــان  ــادی و صاحب ــگان اقتص ــن نخب بی
ــای  ــرمایه ه ــات س ــرای نج ــند، ب مس
اقتصــادی ازدســت رفته قدمــی برداریم 
و الزم اســت همــه ارکان جامعــه بــرای 
تحقــق ایــن پتانســیل حرکــت کننــد. 
همچنیــن، دســتگاه هــای اجرایــی 
همــراه بــا رســانه هــا بــه فراهــم نمودن 
بســترهای بهبــود فضــای کســب و کار 
و کارآفرینــی، بــرای بازگردانــدن 6 برابر 
ــه  ــه چرخ ــه ب ــت رفت ــت ازدس ظرفی

ــد. اقتصــاد کمــك نماین
وی تصریــح کــرد: در گذشــته صنعــت 
ــوان یکــی از  ــه عن ــرش دســتبافت ب ف
ارکان اقتصــاد شــهر اصفهــان بــوده 
اســت امــا متاســفانه در ســالهای اخیــر 
ایــن صنعــت جــای خــود را بــه دیگــر 
حــوزه هــا داده اســت از اینــرو در 
ــر و  ــد نظ ــد تجدی ــه نیازمن ــن زمین ای
همچنیــن بازنگــری نــه تنهــا از ســوی 
فعالیــن اقتصــادی بلکــه در ســطح 
ــتیم و  ــور هس ــذاران کش ــت گ سیاس
الزم اســت زیرســاخت های الزم تعبیــه 

ــود. ش
 وی افــزود: در ایــن مســیر بایــد همــه 
اجــزای جامعــه در کنــار هــم حرکــت 
کننــد. کارآفرینــان مــا بایــد بــه عنــوان 
ــیر  ــن مس ــادی در ای ــرانان اقتص پیش

حرکــت کننــد.
ــزاری جشــنواره  ــه برگ ــا اشــاره ب وی ب
قالــی فاخــر ایرانــی، از جملــه مقدمــات 
را،  اینگونــه جشــنواره هــا  اجــرای 
لــزوم نهادســازی هــای جدیــد درکنــار 
ــرای  ــرش ب ــی ف ــای صنف ــه ه اتحادی
تقویــت و توســعه جایــگاه فــرش ایــران  
ــروز صنعــت  ــاز ام ــزود: نی دانســت و اف
ــای نقــش  ــران، ایف ــرش دســتباف ای ف
ــن  ــی در کنارانجم ــای بازرگان ــاق ه ات
ــاق  ــرش اســت و ات ــای تخصصــی ف ه
ــد ملــی  ایــران نیــز بایــد در حــوزه برن
فــرش ایــران بــرای حضــور در بازارهای 

ــد.  ــالش کن ــی ت بیــن الملل
ــنواره  ــی جش ــه دائم ــس دبیرخان رئی
قالــی فاخــر اظهــار کــرد: در ســال 
ــه  ــنهاد دبیرخان ــه پیش ــا ب ــته بن گذش
شــورای گفت گــوی بخــش خصوصــی 
ــه  ــط ب ــات مرتب ــان، موضوع در اصفه
صنعــت فــرش مــورد واکاوی قــرار 
ــان  ــا بی ــت. مســعود گلشــیرازی ب گرف
اینکــه ۲0 خــرداد بــه عنــوان روز 
ــی فــرش دســتباف مشــخص شــد  مل
ــی انقــالب  ــال شــورای عال و مــورد اقب
ــرد:  ــه ک ــت، اضاف ــرار گرف ــی ق فرهنگ
ایــن صنعــت در اقتصــاد، بنیه هــای 
فرهنگــی و تبــادل آن و اثــرات اقتصــاد 

دانش بنیــان، نقــش کلیــدی و موثــری 
ــع،  ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات دارد. رئی
معــادن و کشــاورزی اصفهــان، احــداث 
مــوزه فــرش اصفهــان را یــك مطالبــه 
ــا  ــه تنه ــه ن ــرد ک ــوان ک ــق عن ــه ح ب
بــرای فــرش بلکــه بلحــاظ گردشــگری 
ــان  ــزو الم ــت و ج ــت اس ــز اهمی حائ
هــای توســعه گردشــگری در اصفهــان 

ــردد. ــی گ ــوب م محس
ــداد  شــایان ذکــر اســت، برگــزاری روی
ــد نقــش  ــی مــی توان ــی فاخــر ایران قال
تقویــت  و  درتوســعه  ســزایی  بــه 
ــران ایفــا کنــد و  هنرصنعــت فــرش ای
و  صنعــت  ایــن  هــای  پتانســیل 
معضالتــی که چرخــه تولید و صــادرات 
فــرش بــا آن روبروســت را  مــورد بحــث 
ــان و  ــد. کارشناس ــرار ده ــی ق و بررس
ــد،  ــد دارن ــرش تاکی ــوزه ف ــاالن ح فع
باوجــود اینکــه ایــن صنعــت، همچنــان 
ســهم مهمــی در اشــتغال کشــور ایفــا 
مــی کنــد، امــا متاســفانه ایــن نگرانــی 
وجــود دارد کــه بــا ادامــه ی رونــد فعلی 
بســیاری از صادرکننــدگان و بافنــدگان 
ــر  ــغل های دیگ ــراغ ش ــه س ــرش ب ف
برونــد و صنعــت فــرش دســت باف 
ــت  ــی قام ــازار جهان ــد در ب دیگــر نتوان

ــد. راســت کن

ــنهاد  ــه پیش ــا ب ــته بن ــال گذش ــرد: در س ــار ک ــر اظه ــی فاخ ــنواره قال ــی جش ــه دائم ــس دبیرخان رئی
ــرش  ــت ف ــه صنع ــط ب ــات مرتب ــان، موضوع ــی در اصفه ــش خصوص ــوی بخ ــورای گفت گ ــه ش دبیرخان
مــورد واکاوی قــرار گرفــت. مســعود گلشــیرازی بــا بیــان اینکــه ۲۰ خــرداد بــه عنــوان روز ملــی فــرش 
دســتباف مشــخص شــد و مــورد اقبــال شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی قــرار گرفــت، اضافــه کــرد: ایــن 
ــدی و  ــش کلی ــان، نق ــاد دانش بنی ــرات اقتص ــادل آن و اث ــی و تب ــای فرهنگ ــاد، بنیه ه ــت در اقتص صنع

ــری دارد. موث

رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره قالی فاخر مطرح کرد:

برگزاریجشنوارهفرشفاخردرراستایبرندسازیاینصنعتانجاممیشود
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راه نجات فرش دستباف
 از رکود

ــی تولیدکننــدگان فــرش  ــه شــرکت هــای تعاون اتحادی
دســتباف روســتایی اســتان اصفهــان بــا ۲4 تعاونــی در 
ســطح اســتان و بیــش از 60 هــزار بافنــده در روســتاها 
و شــهرهای کوچــك در حــوزه قالــی بافــی فعالیــت دارد.

ــه  ــوزه تهی ــه ح ــا در س ــی ه ــه و تعاون ــت اتحادی فعالی
مــواد اولیــه، تولیــد و توزیــع اســت کــه در حــوزه مــواد 
اولیــه و تولیــد بــه تامیــن ایــن مــواد اعــم از پشــم، نــخ 
ابریشــم، نــخ پنبــه و ابــزار آالت قالیبافــی و بافــت تمامی 
ــه  ــردازد. ب ــی پ ــان م ــای اصفه ــرش ه ــای ف ــبك ه س
ایــن صــورت کــه کلیــه طــرح هــا و نقــش هایــی کــه در 
اختیــار اتحادیــه و تعاونــی ها قــرار دارد، در اختیــار بافنده 
هــا قــرار مــی گیــرد تــا آنهــا بــا اســتفاده از مــواد اولیــه 
اتحادیــه کــه بــرای آنهــا تامیــن کــرده اســت، نســبت به 

بافــت فــرش اقــدام کننــد.
طبــق قانونــی کــه در اساســنامه اتحادیــه موجــود اســت، 
بافنــده هــا پــس از بافــت فــرش حــق انتخــاب دارنــد که 
فــرش را بــه تعاونــی و اتحادیــه و یــا بــه صــورت آزادانــه 
در بــازار بــه فــروش برســانند. بــر ایــن اســاس، اتحادیــه 
شــرکت هــای تعاونــی تولیدکننــدگان فــرش دســتباف 
ــع  ــد، توزی ــوزه تولی ــان در ح ــتان اصفه ــتایی اس روس
ــا در داخــل  ــا انته ــدا ت ــرش دســتباف از ابت ــروش ف و ف
ــا  ــی ب ــتقیم دارد و گاه ــش مس ــور نق ــارج از کش و خ
حضــور در نمایشــگاه هــای داخلــی و خارجــی بــه عرضه 
دســتاورد بافنــده هــا و تولیدکننــده هــا و تعاونــی ها می 

پــردازد.
در حاضــر از دغدغــه هــای اصلــی مــا در حــوزه فــرش 
ــه از  ــت. چنانک ــده اس ــداد بافن ــش تع ــتباف، کاه دس
ــه هســتند،  ــه عضــو اتحادی ــده ک ــزار بافن ــداد 60 ه تع
ــت  ــه باف ــر از 50 درصــد در زمین در حــال حاضــر کمت
فــرش فعالیــت دارنــد کــه علــت آن را بایــد در  مســائل 
معیشــتی، مشــکالت بــازار و... جســتجو کــرد. از ســوی 
دیگــر، افزایــش چشــمگیر مــواد اولیــه منجــر بــه کاهش 
انگیــزه بــرای بافنــده ها شــده اســت. چنانکــه واردات این 
مــواد نیــز مقــرون بــه صرفــه نیســت و بایــد بــرای رونــق 
ــرای  ــارات و تســهیالت بانکــی ب ــه آن اعتب بخشــیدن ب
بافنــده هــا، تولیــد کننــده هــا و حتــی بــرای خریــداران 

فــرش در نظــر گرفــت.
ــت اســت  ــران قیم ــك محصــول گ ــتباف ی ــرش دس ف
کــه غالــب ایرانیــان تــوان خریــدن آن را ندارنــد. هرچنــد 
افزایــش قیمــت فــرش دســتباف همپــای ســایر کاالهــا 
در کشــور نبــوده و آنقــدر کــه ســایر اجنــاس در ســال 
ــران نشــده اســت.  ــرش گ ــران شــده، ف ــر گ ــای اخی ه
در ایــن میــان مــی تــوان بــا در نظــر گرفتــن اعتبــارات 
بانکــی فرصتــی را فراهــم کــرد تــا هــر خانــواده ایرانــی 
بتوانــد یــك فــرش دســتباف در خانــه اش داشــته باشــد. 
همچنیــن بــرای بافنــده هــا وام هــای قــرض الحســنه در 
نظــر گرفتــه شــود کــه انگیزه کافــی بــرای ادامــه فعالیت 
ــری را  ــدات بهت ــند و تولی ــته باش ــه داش ــن عرص در ای

عرضــه کننــد.

برگزاری این 
جشنواره ها

 بهانه ای 
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اکوسیستم 
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در جای جای 
ایران اسالمی

است

نشان همت و عزم جامعه فرش ایران
یاســر حنیفــی، معــاون تولیــد مرکــز ملــی فــرش ایــران  بــا بیــان جایــگاه و اهمیت شناســایی 
و توجــه بــه آثــار فاخــر فــرش دســتباف ایرانــی گفــت: برگــزاری چنیــن رویدادهایــی می تواند 
قالی هــای فاخــر ایرانــی را در رســته های متفــاوت بــه مخاطبــان داخلــی و خارجــی بیــش از 
پیــش معرفــی کنــد و موجــب تشــویق طراحــان و تولیدکننــدگان بــه تهیــه و تولیــد چنیــن 
آثــاری شــود. وی افــزود: مشــارکت و همــکاری خــوب خانــواده فــرش دســتباف کشــور در این 
رویــداد، نشــان از همــت و عــزم جامعــه فــرش بــرای رشــد و اعتــالی جایــگاه فــرش دســتباف 

ایرانــی در عرصــه داخلــی و خارجــی اســت.

             گزارش

فاخر به سان قالی ایرانی

ــور  ــطح کش ــیاری در س ــات بس اقدام
انجــام می شــود امــا اثربخــش نیســت. 
هــدف ایــن رویداد کشــف اســتعدادهای 
ــان  ــان و قالیباف ــوزه جوان ــرش در ح ف
در اقصــی نقــاط کشــور اســت. رئیــس 
مرکــز ملــی فــرش ایــران بــا بیــان ایــن 
مطلــب اضافــه کــرد: برندســازی در 
ــه  ــورد توج ــتباف م ــرش دس ــوزه ف ح
قــرار نگرفتــه اســت بنابرایــن بایــد 
اقدامــات مناســبی را بــرای ایــن بخــش 
انجــام داد. در قســمت فرعــی ایــن 
ــای بســیاری  ــی، رویداده جشــنواره مل
برگــزار خواهــد شــد تــا زنجیــره ارزش 
ــم و در  ــل کنی ــتباف را کام ــرش دس ف
ــوزه  ــن ح ــتغال ای ــزان اش ــت می نهای
افزایــش یابــد. رافــع افــزود: بایــد بتوانیم 
ــداد  ــانه ها تع ــالش رس ــت و ت ــا هم ب
فرش هایــی کــه در ســالهای آینــده بــه 
دبیرخانــه جشــنواره معرفــی می شــوند 

ــم. ــش دهی را افزای

فرصت خوب بازار اوراسیا
رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران 
فرصــت ورود ایــران بــه بازار کشــورهای 
اوراســیا را فرصتــی خــوب بــرای معرفی 
ــتباف  ــرش دس ــهور ف ــان های مش نش
ــه  ــان اینک ــا بی ــع ب ــران دانســت. راف ای
فــرش دســتباف ایــران حرف هــای 
زیــادی بــرای حضــور در این بــازار خاص 
ــه توانمنــدی و  ــا توجــه ب دارد گفــت: ب
درخشــش ایــن هنــر- صنعــت و رابطــه 
ــیا،  ــه اوراس ــای اتحادی ــا اعض ــوب ب خ
ایــن موقعیــت می توانــد بیشــترین 
اســتفاده و بهره بــرداری را بــرای معرفــی 
ظرفیت هــا و نشــان های فــرش مــا 
ــه  ــع، نکت ــه راف ــه گفت داشــته باشــد. ب
حائــز اهمیت در مــورد فرش دســتباف، 
ــی اســت،  ــه داخل ــواد اولی ــا م ــد ب تولی
ــد بســیاری از  ــا کــه تولی ــن معن ــه ای ب
ــتلزم  ــور، مس ــی کش ــای صادرات کااله
ارزبــری بــه منظــور تامیــن مــواد اولیــه 
اســت، در حالیکــه بخــش عمــده ای از 
مــواد اولیــه مــورد نیــاز فــرش دســتباف 
ــه  ــازی ب ــده و نی ــد ش ــل تولی در داخ
خــروج ارز بــه منظــور واردات مــواد 
ــدارد بنابرایــن صــادرات  اولیــه وجــود ن
ــای  ــایر کااله ــه س ــبت ب ــن کاال نس ای
غیرنفتــی، به مراتــب ارزآوری بیشــتری 

ــن  ــد و از ای ــم می زن ــور رق ــرای کش ب
ــع  ــدی واق ــت ج ــورد حمای ــد م رو بای
ــم  ــرد: امیدواری ــح ک ــه تصری ــود. راف ش
بتوانیــم بــا همراهــی بخش خصوصــی، 
مســائل و مشــکالت پیــش روی تولیــد 
ــل  ــت اصی ــن هنر-صنع ــادرات ای و ص
ــه  ــرا ک ــم؛ چ ــان برداری ــی را از می ایران
بــاور مــا ایــن اســت کــه اگــر قرار اســت 
در کشــور حرکتــی بــه ســمت توســعه 
ــا همراهــی و  ــد ب و رشــد رخ دهــد، بای
همگامــی بخــش خصوصــی باشــد کــه 
بــر ایــن اســاس، نقطــه تمــاس دولــت 
تشــکل ها  نیــز  بخش خصوصــی  و 
هســتند کــه بایــد نقــش آنهــا پررنــگ 

ــده شــود. دی

ایجاد رقابت در عرصه داخلی و جهانی
ــا  ــران ب ــرش ای ــی ف ــز مل ــس مرک رئی
ــرجهان،  ــه در سرتاس ــه اینک ــاره ب اش
کشــور مــا را بــا نــام فــرش دســتبافت 
ــن  ــرد: در ای ــد ک ــند، تاکی ــی شناس م
میــان فــرش اصفهــان از نظــر کیفیــت، 
ــی  ــاص و ب ــگار خ ــش و ن ــو نق زیبایی
همتاســت. وی ادامــه داد: بایــد بررســی 
کنیــم کــه چــه رخ داده کــه ۲70 هــزار 
بافنــده فــرش در حــال کاهش هســتند 
و حمایتهــای الزم از ایــن صنعــت انجام 
ــم  ــت مه ــن صنع ــه ای ــادا ک ــود مب ش
ایــران بــه رکــود بیافتــد و بــه نــام و کام 
دیگــر کشــورها رقــم بخــورد. رافــع بــا 
اشــاره بــه اینکه بــا ایــن نــوع دغدغه ها 
بــود کــه برگــزاری نخســتین جشــنواره 

قالــی  ملــی 
ــی در  ــر ایران فاخ
ــه  ــان برنام اصفه
شــد،  ریــزی 
گفــت: برگــزاری 
ایــن جشــنواره 
ای  بهانــه  هــا 
تثبیــت  بــرای 
سیســتم  کو ا
ــتبافت  فرش دس
و توســعه ایــن 
ــت  ــر و صنع هن
ــای  ــای ج در ج
ایــران اســالمی و 
ــن ایجاد  همچنی
رقابــت در داخــل 

ــا اعــالم  ــی اســت. وی ب و عرصــه جهان
بیــن المللــی شــدن جشــنواره از ســال 
آینــده گفــت: در جشــنواره امســال نیــز 
برخــی ســفرای دیگــر کشــورها حضــور 
ــا  ــك آنه ــا کم ــا ب ــت ت ــد داش خواهن
ــنوار  ــدن جش ــی ش ــن اللمل ــرای بی ب
در ســال آینــده گامهــای موثــری را 
ــرش  ــی ف ــز مل ــس مرک ــم. رئی برداری
ــن  ــه در ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــران ب ای
جشــنواره بــه دنیــال معرفــی و کشــف 
طــرح هــای جدیــد هســتیم، تصریــح 
کــرد: امیدواریــم بــا رویکــرد کارآفرینی 
ــای  ــده ه ــا و ای ــتقبال از طــرح ه و اس
نوآورانــه در ســطح ملــی، اثــرات مثبــت 
ایــن جشــنواره را در ســفره قالیبافــان و 

ــم. ــار ببینی ــب و کار تج ــوزه کس ح

دانش بنیان کردن حوزه فرش
رافــع بــا تاکیــد بــر رونــد کشــف 
اســتعدادهای قالیبافــی و افــراد خــالق 
بــه ویــژه جوانــان در حــوزه فــرش اظهار 
ــج  ــدل ســازی جشــنواره تروی ــرد: م ک
برندســازی در حــوزه فــرش دســتبافت 
ــا  ــا ب ــن برنده ــی از ای ــه یک ــت ک اس
ــالن  ــگاه می ــروزان« در نمایش ــام »ف ن
حضــور یافتــه اســت. وی بــا بیــان 
اینکــه دانــش بنیــان کــردن در زنجیــره 
ارزش فــرش دســتبافت ضروری اســت، 
تاکیــد کــرد: مــا هنــوز در حــوزه فــرش 
ــرای  ــم و ب ــکالتی داری ــمی مش ابریش
دانــش بنیــان کــردن ایــن محصــوالت 
ــژاد  ــالح ن ــد اص ــواردی مان ــه م ــاز ب نی

گونــه تولیدکننــده نــخ، نحــوه چیــدن 
نــخ فــرش و مــوارد مشــابه وجــود دارد 
ــت  ــه ای اس ــا بهان ــنواره ه ــن جش و ای
ــای  ــت ه ــی نشس ــش فرع ــا در بخ ت
آموزشــی بــرای باالبــردن زنجیــره ارزش 
ــم. وی  ــاد کنی ــتبافت ایج ــرش دس ف
ــی  ــی کــه در جشــنواره قال گفــت: مدل
ــا همــت  ــم، ب فاخــر طراحــی کــرده ای
بخــش خصوصی، کشــف اســتعدادهای 
قالــی بافــان در نقــاط مختلــف کشــور و 
جــذب جوانــان و مخاطبــان بیشــتر در 
ایــن عرصــه اســت. همچنیــن، کشــف 
ــد  ــان در تولی ــش بنی عرصــه هــای دان
فــرش دســتباف و زنجیــره تولیــد فرش 
ــت  ــش، شس ــرورش دام، چین ــه از پ ک
ــواد  ــم، م ــد ابریش ــرش، تولی ــوی ف وش
اولیــه، رنــگ، طرح و نقشــه و... را شــامل 
مــی شــود. رافــع ادامــه داد: بــا برگــزاری 
ــزان  ــش می ــر افزای ــالوه ب ــنوار ع جش
تولیــد و اشــتغال ، حداقــل 10 شــرکت 
داش بنیــان در ســطح کشــور فعــال می 
شــود و مــدل ســازی نویــن در زمینــه 
ارزش افــزوده فــرش دســتبافت مدنظــر 
اســت. رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایران 
ــان کــرد: از بحــث هــای مدلســازی  بی
جشــنواره طــرح نقــش و بافــت اســت 
ــب  ــدون رقی ــی ب ــطح جهان ــه درس ک
ــویم و از  ــه روز نش ــر ب ــا اگ ــتیم ام هس
تکنولــوژی روز دنیــا اســتفاه نکنیم نمی 
توانیم ســهم خــود در جایــگاه جهانی را 
حفــظ کنیــم و در ایــن راســتا توجــه به 
ــوآری بســیار مهــم اســت. طراحــی و ن

رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران گفــت: جشــنواره قالــی فاخــر ایرانــی، بــه منظــور ارائــه طرح هــای 
جدیــد و معرفــی کارآفرینــان برجســته هنــر- صنعــت فــرش دســتباف طراحــی شــده  کــه بــا همــت و 
مشــارکت بخــش خصوصــی برگــزار می شــود. فرحنــاز رافــع افــزود: فــرش ایرانــی همچــون نگینــی 
ــل  ــا و بی بدی ــا، فرشــی بی همت ــگار در دنی ــز از نظــر نقــش و ن ــان نی ــرش اصفه ــا می درخشــد. ف در دنی
اســت و بــدون شــک بــا برگــزاری جشــنواره هایی ماننــد جشــنواره ملــی قالــی فاخــر ایــران، اکوسیســتم 
فــرش دســتباف تثبیــت مــی گــردد. وی اضافــه کــرد: در تاشــیم تــا ســال آینــده ایــن جشــنواره ملی را 

بــه صــورت بین المللــی برگــذار کنیــم.

رئیس مرکز ملی فرش ایران عنوان کرد :
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خبر کوتاه

سال هشتم/ شماره ۲۱۸
۱ مرداد ۱4۰۱/ ۲3 ذوالحجه  ۱443

تمرکز بر
 زنجیره تامین

معــاون امــور بازرگانــی ســازمان صمــت اســتان اصفهــان بر 
ایــن عقیــده اســت کــه اگــر نیــروی انســانی را در زنجیــره 
تامیــن فــرش دســتباف مدنظــر قــرار داده و در ایــن زمینه 
ســرمایه گــذاری و ایجــاد انگیــزه کنیــم، بــا افزایــش ســهم 
بیشــتر قالیبافــان در ایــن زنجیره،موجب شــکوفایی اقتصاد 

فــرش در کشــور خواهیــم بــود.
اســماعیل نــادری دربــاره ضــرورت توجــه بــه اقتصــاد قالی 
ــوارد مدنظــر  ــت: یکــی از م ــه »نوســان« گف دســتباف، ب
ــز در  ــد و تمرک ــتباف، تاکی ــرش دس ــاد ف ــوزه اقتص در ح
زنجیــره تامیــن اســت و بــه طــور همــه جانبــه توجــه بــه 
ــت. وی  ــد اس ــورد تاکی ــد م ــش تولی ــانی بخ ــروی انس نی
ــا توســعه صنعــت در شــهرها  ــان اینکــه همــواره ب ــا بی ب
و کالنشــهرهای بــزرگ شــاهد مهاجــرت نیــروی کار 
ــل  ــار آن معض ــهرها و در کن ــمت ش ــه س ــتاها ب از روس
ــر  ــرد: اگ ــد ک ــی حاشــیه نشــینی هســتیم، تاکی اجتماع
ــرار گرفتــه و  ــوار در روســتاها مــورد توجــه ق اقتصــاد خان
تقویــت شــود، بــه طــور قطــع مــی تــوان بــا جلوگیــری از 
مهاجــرت، شــاهد مهاجــرت معکــوس نیــز خواهیــم بــود.

معــاون امــور بازرگانــی ســازمان صمــت اســتان اصفهــان 
ــرت از  ــری مهاج ــرای جلوگی ــا ب ــی از راهکاره ــت: یک گف
ــرار  ــه شــهرها، آمــوزش روســتاییان و مدنظرق روســتاها ب
دادن اقتصــاد خانــوار روســتایی اســت و در ایــن خصــوص 
ــت اقتصــاد  ــرای تقوی ــد ب ــت و بخــش خصوصــی بای دول
خانــوار روســتایی تــالش کــرده و بــه وظایــف خــود عمــل 
ــا  ــه دولت ه ــهیلگری را وظیف ــت و تس ــد. وی حمای کنن
ــت هــا تخصیــص  ــن حمای ــه ای ــزود: از جمل دانســت و اف
بودجــه بــرای آمــوزش و بیمــه قالیبافــان اســت و در کنــار 
آن بخــش خصوصــی بایــد آمــوزش هایــی را بــرای بهبــود 
اقتصــاد خانــوار روســتاییان و قالیبافــان در نظــر بگیــرد، از 
ســوی دیگــر مبلــغ و حــق الزحمــه ای کــه بــرای قالیبافان 
در نظــر گرفتــه مــی شــود، ســبب ایجــاد انگیــزه بــرای فرد 

خواهــد شــد.
ــان  ــان و نوجوان ــر ضــرورت ورود جوان ــد ب ــا تاکی ــادری ب ن
ــت و بخــش  ــك دول ــا همــکاری نزدی ــرش ب ــه حــوزه ف ب
خصوصــی، توضیــح داد: یکــی از مشــکالت و چالــش هــای 
موجــود ایــن اســت کــه جوانــان مــا رغبــت زیــادی بــرای 
ورود بــه قالیبافــی ندارنــد و حتــی اگــر مشــکالت حــوزه 
صــادرات و انتهــای زنجیــره فــرش را حــل کنیــم، امــا در 
ابتــدای زنجیــره تولیــد فــرش بــه نیــروی انســانی توجــه 
ــا چالــش مواجــه مــی شــویم. بنابرایــن ایجــاد  نکنیــم، ب
ــه ســمت  ــا ب ــان حرکــت آنه ــان و نوجوان ــزه در جوان انگی

قالیبافــی، بــا حمایــت دولــت موثــر خواهــد بــود.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه قالیبــاف و هنرمنــدی 
کــه در ایــن حــوزه کار مــی کنــد بایــد شــاهد دســترنج 
خــود در اقتصــاد فــرش باشــد، تصریــح کــرد: یکــی دیگــر 
از وظایــف دولــت برندســازی و شناســنامه دار کــردن فرش 
ــتباف  ــرش دس ــان ف ــه قالیباف ــد ب ــت و بای ــتباف اس دس
کمــك کــرد و نــام آنهــا ثبــت شــود تــا خریــداران فــرش 
متوجــه شــوند کــه چــه کســی و در کــدام نقطــه از کشــور 
ایــن فــرش را بافتــه اســت، در ایــن شــرایط مــی تــوان در 

بافنــدگان فــرش، انگیــزه ایجــاد کنیــم. 
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گزارش

امیدواریم شاهد اعتالی هنر صنعت فرش دستباف باشیم
ــی اولیــن  رییــس اداره فــرش دســتباف ســازمان صمــت اصفهــان در یادداشــتی نوشــت: برپای
جشــنواره قالــی فاخــر ایــران در شــهر هنرپــرور اصفهــان افتخــاری ارزشــمند اســت کــه بــدون 
شــك موجــب اعتــالی بیــش از پیــش ایــن هنــر صنعــت ارزشــمند و اســتمرار اشــتغال بیــش از 
۲ میلیــون نفــر هنرمنــد بافنــده از دورافتــاده تریــن نقــاط روســتایی تا قلب شــهرهای کشــورمان 
خواهــد شــد. حســین هاشــمی ضمــن تشــکر از همــت و تــالش کلیــه مســئوالن آرزو کــرد، در 

ســالهای آینــده نیــز شــاهد برگــزاری بیــن المللــی ایــن رویــداد در شــهر اصفهــان باشــیم . 

             گزارش

تار و پود فرش دستباف

ــده  ــش عم ــه بخ ــن ک ــه ای ــه ب باتوج
فــرش تولیــدی در ایــران صادراتــی 
اســت، مــی تــوان صــادرات را بــه 
عنــوان گلــوگاه چرخــه صنعــت فــرش 
دانســت، کــه متاســفانه در دهــه هــای 
اخیــر بصــورت مــداوم موانــع صــادرات 
بیشــتر شــده و بــر ایــن گلــوگاه فشــار 
ــی  ــت. درحال ــده اس ــتری وارد ش بیش
ــران  ــه 70 ای ــای ده ــال ه ــه در س ک
حــدود ۲ میلیــارد دالر فــرش بــه 
کشــورهای خارجــی صــادر مــی کــرد، 
ــه چیــزی حــدود  اکنــون ایــن عــدد ب
ــه  ــت ک ــیده اس ــون دالر رس 60 میلی
جــای بررســی و نــگاه کارشناســانه 
دارد. امــا اکنــون در شــرایطی کــه 
ــا مشــکالت ناشــی  ــان ایرانــی ب بازرگان
ــم و رکــود اقتصــادی دســت و  از تحری
ــل  ــی مث ــد، رقبای ــرم می کنن ــه ن پنج
هنــد، چیــن، نپــال ، پاکســتان و ترکیه 
ســرگرم افزایــش ســهم خــود و تصاحب 
ــی هســتند.  ــازار جهان ــران در ب ســهم ای
ایــن کشــورها چنــد دهــه کوشــیدند تــا 
ــران،  ــای ای ــه ی قالی ه ــرح و نقش ــا ط ب
فــرش تولیــد کننــد و بــازار فــرش ایرانی 
را از آِن خــود کننــد امــا موفقیت چندانی 
ــا وجــود ایــن، در ســال های  نداشــتند. ب
اخیــر بــه مــدد تحریم هــای بین المللــی 
و محدودیت هــای مبادالتــی ایران، ســهم 
ــی بیــش از  ــازار جهان ــن کشــورها از ب ای

ــه اســت.  ــش یافت پیــش افزای
مدیر کل صنعــــت معـــدن وتجـــارت 
اســـتان اصفهـــان مـی گویـــد: فـرش 
دســـتباف، میـــراث چند هـــزار ســـاله 

مـا ایرانیـان اسـت کـه در جهـان شـهره 
آفـــاق و پیـــام رســـان مهر  صلــــح و 
دوســــتی است و در داخــــل کشــور 
نیــز موجــب اشــتغال پایــدار حدود 
۲ میلیــون نفــر از عزیــزان هنرمنــد 
ــاط  ــن نقـ ــاده تریـ ــده از دور افتـ بافن
روســـتایی تـا عمـق شـهرها محسـوب 
مـــی شـــود. ایـن هنر صنعـــت در هـر 
منطقـــه، اســـتان و شـهر آینـــه تمـام 
نمـای اقلیـم و فرهنـگ آن خطه اسـت 
و فـــرش دســـتباف اصفهان، کاشـــان، 
نایین، جوشـــقان، یلمه دهاقان، نجـــف 
آبـــاد و مناطـق عشـایری اسـتان نیــز 
نمونــــه هایــی از تنــــوع ایــن هنــر 
صنعـت در اسـتان هنـر پـرور اصفهـان 
اسـت کـه کیفیـت و زیبایی آن شـهرت 
جهانـــی داشـــته و نمونـه هایـــی از آن 
نیز آذیــــن مجامــع بیــن المللــی از 
جملــه ســـازمان ملـل متحـــد اسـت. 
امیرحسین کمیلی بـا اشـاره بـه اینکـه 
فـرش دســتباف کاالیــی اســتراتژیك 
و چنــــد وجهــی بــوده کــه جنبــه 
اقتصــــادی، فرهنگـــی و سیاسـی دارد 
اظهار داشـت: فــرش دســتباف ایــران 
بــــا توجــــه بــــه جنبـــه صادراتـی و 
میـزان اشـتغالی کـه ایجـاد کـرده اولیـن 
هـدف تحریمهـای ظالمانــه بوده است. 
وی اضافــه کــــرد: اســتان اصفهــان 
یکــــی از اســــتانهای مهــــم تولیــد 
فــرش دســتباف در کشــور و جهــان 
اســــت. در اســـتان اصفهـــان بیــش از 
۲70هـــزار هنرمنـــد بافنـــده و حـدود 
۲8 تشـــکل و اتحادیـــه صنفـــی داریم 

کــه امــر تولیــد، فــروش و صــادرات 
را برعهــــده داشــــته و کمــــك بــــه 
ــی  ــتباف م ــرش دســ ــالی فــ اعتــ
کننــد. کمیلی از ســه برنــد جهانــی 
فــــرش اصفهــان، کاشــــان و نائیــن 
کــه مــــورد ثبــــت جهانــــی قــرار 
گرفتــــه انــد نــام بــرد و افـــزود: دو 
برنـــد ملـــی فـرش جوشـــقان و یلمـه 
علـــی آبـــاد دهاقـان نیـــز ثبـت ملـی 
شـدند و ثبـت جهانـی آنهـا در دســت 

اســت.  اقــدام 
وی به تاثیــــر تحریــــم هــا بر صنعت 
فــرش دســتباف کشــور پرداخــت و 
گفــت: در نتیجــه تحریـم هـا فرصتی 
ــد  ــد. هرچنـ ــم شـ ــا فراهـ ــرای رقب بـ
اصالـــت و کیفیـت تولیـد فـرش ایـران 
متمایــز اســت. حتــی اینکــه برخــی 
کشــــورها بــــر اســــاس طــرح هــای 
ایــــران اقــدام بــه بافـــت فـرش می 
کننـد مشـــکل خاصـی را ایجــاد نمی 
کنــــد زیــر ایــن فرشهــــا اصالـت و 
هویـــت فــرش دســـتباف کشـــور مـــا 
را نـــدارد و امـکان تولیـــد فرشـی کـه 
ــا را  ــدگان مــ ــت تولیدکننــ کیفیــ
داشــته باشـد وجـــود ندارنـد؛ زیـرا در 
دنیـا فرش دسـتباف ایـران را بـا توجـه 
بـه کیفیت آن از سـایر فرشهـا متمایـز 
مــی کننـــد. کمیلــی بــــه ویژگــــی 
کیفــی فــرشهــای بافتـه شـده اشـاره 
کـــرد و افزود: فرشـــی کــــه در کارگاه 
هــــا تولیــــد می شــــود از کیفیــت 
بیشــــتری برخــــوردار اســــت زیـــرا 
بافنـدگان آمـوزش دیـده و نظارت بــر 

فرآینــد بافــت صــورت می گیــرد از 
ایــن رو تمرکــز مــا بــر کارگاههــای 
تولیــــدی اســــت. کمیلی در عیــــن 
ــرمایه  ــرد: ســ ــح کــ ــال تصریــ حــ
گــذاری در بخــش فــرش دســتباف 
کالن اســــت و امیدواریــم دولــت در 
ایــــن زمینــــه کمــــك و حمایتهــای 
ویــــژه بــه ایــن بخـــش داشـته باشـد 
ایـــن در حالیســـت کـــه بـــا توجـه بـه 
ــاری  ــال جـ ــادی در سـ ــرایط اقتصـ شـ
امـکان اعطـای تسـهیالت بیشــتر بــرای 
دولــــت وجــــود نداشــــته اســـت. وی 
اضافـــه کـــرد: فـــرش کاالیی اسـت کـه 
دولـــت بیـــن آن کاال و سـایر گروههـای 
کاالیــی تفـــاوت قائـــل شـــده اســــت. 
مدیر کل صنعــــت معـــدن وتجـــارت 
اســـتان اصفهـــان با اشــاره به برگزاری 
ــد  ــی تاکی ــر ایران ــی فاخ جشــنواره قال
کــرد: برگــزاری ایــن جشــنواره  بهانه ای 
بــرای تقویــت و پایــداری فضــای تولیــد 
ــور  ــتبافت کش ــرش دس ــادرات ف و ص
ــای  ــت در ج ــن هنرصنع ــعه ای و توس
ــود و  ــی ش ــالمی م ــران اس ــای ای ج
رقابــت میــان فعــاالن ایــن عرصــه 
ــت  ــور را تقوی ــارج کش ــل و خ در داخ

ــرد.  ــد ک خواه
وی سـهم هنر صنعـت فـرش دستباف  
از رســـانه ملی و تبلیغـــات عمومـــی و 
شـهری را ناچیـز دانسـت و اضافـه کـرد: 
بایـد بیشـتر بـه ایـن موضـوع پرداختـه 
شـــود تا رسـالت فرهنگـــی اجتماعـی 
ــتر  ــز بیشـ ــا نی ــنواره ه ــه جش اینگون

نمـود پیـدا کنـد.

مدیــر کل صنعــت معــدن وتجــارت اســتان اصفهــان مــی گویــد: فــرش دســتباف کاالیــی اســتراتژیک و 
چنــد وجهــی بــــوده کــــه جنبــه اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســی دارد. امیرحســین کمیلی معتقد اســت، 
برگــزاری ایــن جشــنواره  بهانــه ای بــرای تقویــت و پایــداری فضــای تولیــد و صــادرات فرش دســتبافت 
کشــور و توســعه ایــن هنرصنعــت در جــای جــای ایــران اســامی مــی شــود و رقابــت میــان فعــاالن ایــن 

عرصــه در داخــل و خــارج کشــور را تقویــت خواهــد کــرد.

رییـس سـازمان صنعـت ، معـدن و تجـارت اسـتان اصفهـان مطرح کرد:

اصالـتوکیفیـتتولیـدفـرشایـرانمتمایــزازسایررقباست
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موانع تولید و صادرات 
فرش دستباف

ــن و  ــل تری ــوان اصی ــه عن ــی ب ــرش دســتباف ایران ف
زیباتریــن هنــر ملــی مــا ایرانیــان جایــگاه ویــژه ای در 
جهــان دارد و بــه عنــوان ســرمایه ملــی کشــور هنــری 

اصیــل، بومــی و اشــتغال زا بــه شــمار مــی رود.
ــرش  ــدگان ف ــه تولیدکنن ــتا اتحادی ــن راس در همی
دســتباف اصفهــان در ســال 1380 بــا مجــوز رســمی 
ــر  ــز ب ــدف متمرک ــا ه ــتان ب ــارت اس کمیســیون نظ
ــت  ــرش و هدای ــا ف ــط ب ــای مرتب ــته ه ــت رس فعالی
آن بــه ســمت تولیــد کاالی مرغــوب و ارائــه خدمــات 
مطلــوب بــه خریــداران داخلــی و خارجــی و همچنین 
صادرکننــدگان محترم فرش دســتباف تاســیس شــد. 
ــروز  ــه ام ــا ب ــه ت ــدای تاســیس اتحادی ــه از ابت چنانک
تعــداد 535 پروانــه و 31 هــزار و 653 کارت شناســایی 
بــرای بافنــدگان فــرش دســتباف صــادر شــده اســت. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه رســته هــای شــغلی اتحادیــه 
تولیدکننــدگان اصفهــان شــامل تولیدکننــدگان فرش 
ــرش، رنگــرزی، طراحــان،  ــت کاران ف دســتباف، مرم
ــر و کارگاه،  ــته دفت ــویی در دو رس ــی ش ــان، قال نقاش
ــه دوان،  ــش و چل ــه ک ــم، چل ــدگان ابریش تولیدکنن
پرداخــت و عملیــات فــرش و  بافنــدگان خانگی فرش 

دســتباف اســت.
ــد اشــاره کنــم کــه  ــه نیــز بای ــاره اهــداف اتحادی درب
ــام  ــررات نظ ــون و مق ــدود قان ــف در ح ــام وظای انج
صنفــی، حمایــت و حفــظ حقــوق صنفی اعضــا، ایجاد 
و تحکیــم اصــول همــکاری بیــن افــراد صنفــی، تالش 
بــرای بهبــود محیــط کســب و کار، تعامــل با دســتگاه 
هــای دولتــی، نهادهــای عمومــی غیردولتــی و بخــش 
غیرخصوصــی در راســتای وظایــف و اختیــارات خود و 
همچنیــن تــالش در راســتای ارتقــای کیفــی خدمات 
رســانی اعضــا بــه مــردم و اطــالع رســانی مناســب و 
رســیدگی و شــکایات دریافتــی از جملــه ایــن اهــداف 

اســت.
ــد  ــر رون ــه مشــکالتی کــه در حــال حاضــر ب از جمل
ــته  ــر گذاش ــتباف تاثی ــرش دس ــادرات ف ــد و ص تولی
ــه  ــت ک ــه ای اس ــای ظالمان ــم ه ــز تحری ــت نی اس
آمریــکا بــه صــورت یــك جانبه بــر علیــه ایــران اعمال 
کرده اســت. مشــکل بعــدی را بایــد برخی از سیاســت 
گــذاری هــای اشــتباهی دانســت کــه در داخل کشــور 
وجــود دارد و بــر صــادرات فــرش دســتباف اثــر ســوء 
گذاشــته اســت. ماننــد پیمــان ارزی کــه باعــث شــده 
ــرای صــادرات نداشــته  صادرکننــده فــرش رغبتــی ب
ــه توضیــح اســت پیمــان ســپاری ارزی  باشــد. الزم ب
قانونــی اســت کــه صادرکننــدگان را موظــف مــی کند 
در مدتــی مقــرر، ارز حاصــل از صــادرات را بــه چرخــه 
اقتصــاد کشــور بازگرداننــد. ایــن درحالــی اســت کــه 
بســیاری از فــرش هــای صادراتــی ممکــن اســت حتی 
بــه مــدت چند ســال در انبارها بماننــد و نتــوان آنها را 
بــه ســرعت در بازارهــای خارجــی بــه پول نقــد تبدیل 
کــرد. عــالوه بــر ایــن، تحریــم هــای مالــی خــود یکی 
دیگــر از موانعــی اســت کــه بازگشــت ارز را بــا مشــکل 
مواجــه مــی کنــد. از ســوی دیگــر، در قســمت تولیــد 
نیــز عــوارض و تعرفــه هــای گمرکــی بــر ســر راه ورود 
مــواد اولیــه بــه کشــور قــرار گرفتــه و قیمــت تمــام 
شــده فــرش بــرای یــك تولیدکننــده را تــا حــد زیادی 

بــاال بــرده اســت.
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مستلزم 

هم افزایی 
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خصوصی 

است

فرصتی برای تحول در اقتصاد خانواده فرش 
اســتاد علــی اصغــر شیرســپهر در یادداشــتی نوشــت: طــرح هــا و نقــش هــای فــرش ایرانــی؛ عــالوه 
بــر ظاهــری زیبــا و روح نــواز کــه نشــان از زیبایــی شناســی ذاتــی آفریننــدگان آن دارنــد، آنچنــان 
رمزآلــود و بکرنــد کــه هرنمــاد و نقــش مایــه آن بیــان کننــده فلســفه ای قابــل تأمــل، از فرهنــگ 
ــا  ــی ایــران اضافــه کــرد:  ب دیرینــه و داســتانی از حقایــق کهــن اســت. ایــن طــراح برجســته قال
برگــزاری نمایشــگاههای هدفمنــد و برگــزاری جشــنواره های بیــن المللــی، عــالوه بــر معرفــی ایــن 

گنــج بــی پایــان، مــی تــوان اقتصــاد خانــواده بــزرگ فــرش را متحــول ســاخت.

             گزارش

سفیر فرهنگ و تمدن ایران 

ــی  ــرد: قال ــد ک ــهیر تاکی ــان ش احس
ســفیری بــرای تمــدن و فرهنــگ ایران 
ــه  ــی ک ــات خوب ــی از اتفاق ــت. یک اس
ــم خــورده،  ــاره در کشــور رق ــن ب در ای
ــر اســت  ــی فاخ ــی جشــنواره قال برپای
ــال در  ــی آن امس ــه دائم ــه دبیرخان ک
اصفهان تشــکیل شــده و دوره نخســت 
ــا  ــت. وی ب ــزاری اس ــال برگ آن در ح
ــرای  ــروری ب ــات ض ــه اقدام ــاره ب اش
ــرد:  ــار ک ــی، اظه ــرش ایران ــعه ف توس
امــروز صنعــت فــرش و بافنــدگان 
هــای  چالــش  برخــی  درگیــر  آن 
زیرســاختی همچــون بیمــه بافنــدگان، 
تامیــن مــواد اولیــه، صــادرات فــرش و 
... هســتند کــه مــا بایــد ایــن چالــش 
ــد حاکمیــت حــل کنیــم.  هــا را در بُع
پیگیــری رفــع ایــن چالــش هــا هــم در 
بدنــه شــورای گفتگــوی دولــت و بخش 
خصوصــی و هــم در حوزه اســتانداری و 
کارگــروه هــای مختلــف در حــال انجام 
اســت. همچنیــن مکاتباتــی بــا معــاون 
ــرای صــادرات و  ــور ب اول رئیــس جمه
بیمــه بافنــدگان صــورت گرفتــه اســت. 
وی ادامــه داد: در حــوزه فــرش موضــوع 
ــا  ــت دارد ت فرهنگســازی بســیار اهمی
جوانــان، نوجوانــان و خانــواده هــای مــا 
در ایــن عرصــه، چــه در بحــث خریــد 
ــه  ــی و چــه در تولیــد آن ب فــرش ایران

ــران  ــات پیش ــی از موضوع ــوان یک عن
در حــوزه اقتصــادی ترغیــب شــوند. بــه 
گفتــه مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور 
اقتصــادی اســتانداری اصفهــان، امــروز 
جوانــان بایــد در رشــته هــای مرتبــط با 
فــرش ورود پیــدا کننــد و طــرح هــای 

ــد. ــق کنن ــع و خــالق را خل بدی
ــاره نقــش و جایــگاه دولــت در  وی درب
ــی  ــد قال ایجــاد زیرســاخت هــای تولی
ایرانــی و بهبــود جایــگاه ایــن صنعــت 
در اقتصــاد کشــور، گفــت: یکــی از 
وظایــف دولــت برگزاری جشــنواره قالی 
فاخــر ایرانــی اســت کــه عمــده بودجــه 
آن از محــل اعتبــارات دولتــی اســت تــا 
ــن حــوزه  ــای شــاخص در ای ــره ه چه
معرفــی والگویــی بــرای جوانــان جویای 
ــه  ــند. ب ــت باش ــر- صنع ــن هن ــام ای ن
ــت  ــه دول ــروز وظیف ــده شــهیر، ام عقی
مناســب  هــای  زیرســاخت  ایجــاد 
ــی و فرهنــگ ســازی  ــد قال ــرای تولی ب
در ایــن عرصــه اســت، از ســوی دیگــر 
بایــد فراینــد واردات مــواد اولیــه فــرش 
و همچنیــن رونــد صــادرات فــرش 
توســط دولــت تســهیل شــود کــه ایــن 
ــه  ــت. وی البت ــام اس ــال انج کار در ح
ــا در عرصــه  ــات م ــرد: اطالع ــد ک تاکی
چالــش هــای فــرش در کشــور کافــی 
نیســت، بنابرایــن برپایی این جشــنواره 

بــه شــناخت دقیــق مــا کمــك خواهــد 
کــرد.

امــور  هماهنگــی  دفتــر  مدیــرکل 
اقتصــادی اســتانداری اصفهــان بــا 
تاکیــد بــر اینکــه فــرش ایــران جایــگاه 
ــور دارد،  ــاد کش ــتراتژیکی در اقتص اس
تصریــح کــرد: صنعــت فــرش قابلیــت 
ــی دارد و  ــتغال آفرین ــتغالزایی و اش اش
ــرکت  ــه ورود ش ــر عرص ــوی دیگ از س
ــه ایــن صنعــت  هــای دانــش بنیــان ب
ــد کمــك  ــود تولی ــه بهب ــد ب ــی توان م
ــوزه  ــه در ح ــان اینک ــا بی ــد. وی ب کن
صنعــت فــرش و بهبــود جایــگاه آن هر 
ــان،  کســی همچــون اســتانداری، جوان
خانــواده هــا و تولیدکننــدگان ســهمی 
دارد، گفــت: بایــد تولیدکننــدگان فرش 
ــه  ــاز جامع ــا نی ــب ب ــتباف متناس دس
محصــول خــود را تولید کننــد، بنابراین 
امــروز مــا بایــد بعــد از شــناخت ســهم 
خود، نســبت بــه ادای آن تــالش کنیم. 
وی تاکیــد کــرد: بــرای بهبــود جایــگاه 
ــای  ــاز بازاره ــد نی ــرش بای ــادرات ف ص
هــدف شناســایی شــود و متناســب بــا 
آن تولیــد کنیــم، البتــه فــرش صادراتی 
نیــز بایــد متناســب بــا چارچــوب ارزش 
ــران تولیــد  ــی و اجتماعــی ای هــای مل
شــود.  وی تاکیــد کــرد: ایــن جشــنواره 
ــا  ــه ب ــی اســت ک ــم افزای ــادی از ه نم

همــکاری بخش هــای مختلفــی نظیــر 
ــاق بازرگانــی، اســتانداری و ســازمان  ات
ــال در  ــی فع ــش خصوص ــت و بخ صم
ــه اســت.  ــرش شــکل گرفت ــت ف صنع
زیســت  در  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
بــوم کســب وکار، هرکــس بایــد نقــش 
خــود را ایفــا کنــد. ســهم خبرنــگاران و 
صاحبــان رســانه هــم در ایــن مســئله 
ــژه در حــوزه فرهنــگ ســازی و  ــه وی ب
ــد  ــدون تردی ــگ اســت. ب ــی پررن معرف
ــفیر  ــرش، س ــت ف ــر- صنع ــروز هن ام
ــوب  ــاع محس ــا و اجتم ــا در خانه ه م

می شــود.
احســان شــهیر، همچنیــن بــا اشــاره به 
شــاخص هــای کســب و کار، توجــه بــه 
ایــن معیارهــا را بهترین ابزار شناســایی 
رشــد و توســعه اقتصــادی عنــوان کــرد 
ــب و  ــای کس ــول در فض ــت: تح و گف
کار مســتلزم هــم افزایــی و هماهنگــی 
بیــن دســتگاه هــای اجرایــی و تشــکل 
هــای بخــش خصوصــی اســت. در ایــن 
جشــنواره قالــی فاخــر نیــز نقــش اتــاق 
ــای  ــر نهاده ــه و دیگ ــوان دبیرخان بعن
اســتانداری،  همــکاری  مرتبــط، 
و  فرهنــگ  صاحبــان  و  شــهرداری 
رســانه در معرفــی فــرش ایــران بعنــوان 
ســفیر و هویــت کشــور در جهــان حائز 

اهمیــت اســت.

احســان شــهیر مــی گویــد: »نقــل اســت کــه اگــر مــی خواهــی علــم کســی را تشــخیص دهــی مکتوبــش را 
نــگاه کــن و اگــر مــی خواهــی عقــل او را تشــخیص دهــی، ســفیرش را ببیــن«. مدیــرکل دفتــر هماهنگــی 
امــور اقتصــادی اســتانداری اصفهــان، بــا بیــان ایــن تمثیــل معتقــد اســت: »قالــی، ســفیر فرهنــگ و تمــدن 
ایرانــی اســت و بــرای بهبــود جایــگاه صــادرات فــرش بایــد نیــاز بازارهــای هــدف شناســایی شــود. هرچنــد 
کــه فــرش صادراتــی نیــز بایــد متناســب بــا چارچــوب ارزش هــای ملــی و اجتماعــی ایــران تولیــد شــود«. 

وظیفهدولت،ایجادزیرساختمناسببرایتولیدقالیوفرهنگسازیدراینعرصهاست

در گفت وگو با مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان مطرح شد:
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خبر کوتاه

سال هشتم/ شماره ۲۱۸
۱ مرداد ۱4۰۱/ ۲3 ذوالحجه  ۱443

رسول کوهستانی/ مدیر کل اداره کل گمرک استان اصفهان 

آثار مخرب تحریم
بر صادرات فرش

هنــر صنعــت فــرش دســتباف ســابقه ای دیرینــه در 
ایــران و جهــان دارد. در ایــن میــان اصفهــان یکــی از 
قطــب هــای مهــم تولیــد فــرش دســتباف در کشــور 
ــی آن را از  ــره طوالن ــه زنجی ــی رود ک ــمار م ــه ش ب
ــرای  ــازی آن ب ــاده س ــفند و آم ــم گوس ــدن پش چی
بافندگــی، رنــگ رزی، بافــت، فــروش و صــادرات 

ــده دارد. ــرش برعه ف
بــی شــك اگــر هــر یــك از ایــن قســمت هــا دچــار 
ــود و  ــد ب ــص خواه ــره ناق ــن زنجی ــود، ای مشــکل ش
کل فرآینــد تولیــد فــرش آســیب مــی بینــد. ایــن در 
حالــی اســت کــه متاســفانه در چندســال اخیر شــاهد 
ــوده ایــم.  افــول تولیــد و صــادرات فــرش دســتباف ب
بــه نحــوی کــه در اســتان اصفهــان بیــش از 4۲0 هزار 
تولیــد کننــده داشــتیم کــه در چند ســال گذشــته به 
۲40-۲50 هــزار نفــر رســیده اســت! صــادرات فــرش 
نیــز در چنــد ســال گذشــته از 600 تــا700 میلیــون 

دالر بــه 60 میلیــون دالر رســیده اســت!
امــا دربــاره آثــار مخربــی کــه تحریــم هــا علیــه ایــران 
بــر صــادرات فــرش داشــته اســت، بایــد بگویــم قانونی 
کــه بــرای ورود فــرش ایرانــی وضــع کــرده انــد مــا را 
ــرای آن مالیــات و عــوارض  موظــف مــی کنــد کــه ب

پرداخــت کنیــم. 
در حالیکــه بهتــر بــود از پرداخــت آنهــا معــاف شــویم. 
موضــوع دیگــر، پیمــان هــای ارزی اســت کــه بعــد از 
ایــن کــه فــرش را فروختیــم و صادر شــد بایــد مجددا 
آن را بــه قیمتــی کــه اعــالم مــی شــود بر مبنــای دالر 
بــه چرخــه اقتصــاد بازگردانیــم. در صورتــی که ممکن 
اســت رونــد فــروش فــرش چندیــن ســال زمــان ببرد. 
ــا  ــت ب ــن جه ــرش از ای ــه ف ــت ک ــه داش ــد توج بای
بســیاری از کاالهــای دیگــر مثــل مــواد خوراکــی یــا 
تولیــدات کارخانجــات صنعتــی متفــاوت اســت. فرش 
گاهــی چندیــن ســال در مغــازه هــای خــارج از کشــور 

باقــی مــی مانــد تــا بــه فــروش برســد.
ــئله  ــه، مس ــن زمین ــم در ای ــات مه ــر موضوع از دیگ
ــه  ــت ک ــم اس ــه ابریش ــه تعرف ــل توج ــش قاب افزای
ــت.  ــش یاف ــرور افزای ــه م ــود و ب ــد ب ــال 15 درص قب
ــه کاهــش  ــن تعرف ــه ای ــود ک ــن ب ــا ای درخواســت م
یابــد کــه نــه تنهــا چنیــن نشــد، بلکــه اینــك بــه ۲6 
ــه خصــوص امســال  ــه اســت! ب درصــد افزایــش یافت
کــه مبنــای محاســبه دالر از 4۲00 تومــان بــه باالتــر 
ــم  ــه ابریش ــد ک ــث ش ــن باع ــرد و ای ــدا ک ــر پی تغیی

ــود.  ــرو ش ــش قیمــت روب ــا افزای ــی ب واردات
الزم بــه ذکــر اســت کــه ابریشــم تولیــد داخلــی نــه 
ــه از لحــاظ کیفیــت جوابگــوی  از لحــاظ کمیــت و ن
ــش  ــل افزای ــه دلی ــان ب ــن می مصــرف نیســت. در ای
تعرفــه و قیمــت ابریشــم وارداتــی، نســبت بــه واردات 
ابریشــم هــای درجــه ۲ و 3 از برخــی کشــورها اقــدام 
شــد کــه قطعــا بــه تولیــد ابریشــم در کشــور لطمــه 

ــد زد. خواه
ــن روزی مشــخص در  ــا تعیی یکــی از پیشــنهادات م
ــام روز فــرش دســتباف  ــه ن تقویــم ســالیانه کشــور ب
ــه انجــام آن  ــق ب ــه کمــك دوســتان موف ــه ب ــود ک ب
شــدیم و امســال بــرای اولیــن بــار روز ۲0 خــرداد روز 
ــام گــذاری شــد. امیدواریــم  ملــی فــرش دســتباف ن
ــل از  ــر و تجلی ــرای تقدی ــه ای ب ــن روزی بهان چنی
و  واردکننــدگان  صادرکننــدگان،  تولیدکننــدگان، 

ــد. ــه باش ــن عرص پیشکســوتان در ای

گره گشایی از صادرات فرش
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ــه  ــد نام ــذ تعه ــکل اول( اخ مش
ــادرات  ــل از ص ــت ارز حاص بازگش
صنایــع  و  دســتباف  فــرش 
افزایــش  بــا  حتــی   ، دســتی 
شــش  از  ارز  بازگشــت  مــدت 
ــه  ــل اینک ــال بدلی ــه یکس ــاه ب م
ــدی ــتباف نق ــرش دس ــد ف خری

زمــان  آن  صــادرات  و  بــوده 
باشــد مــی  امانــی  و  بــر 

 ایــن مهلــت همچنــان مــورد 
اعتــراض صادرکننــدگان می باشــد.

راهکارهای پیشنهادی :

الــف (صــادرات فــرش دســتباف و 
صنایــع دســتی از اخــذ تعهدنامــه 
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بطــور 
کلــی و یــا تــا ســقف معینــی در ســال 

ــردد. مســتثنی گ
حاصــل  ارز  برگشــت  مهلــت  ب( 
دســتباف  فــرش  صــادرات  از 
بــا درخواســت صادرکننــده بــه بیش از 

یکســال فراهم گــردد.
صــادرات  مقابــل  در  واردات  ج( 
کاالهــای مصرفــی) گــروه کاالیــی ۲7 
و 4 ( کــه تولیــد داخــل ندارنــد بــا ارز 
ــتباف ــرش دس ــادرات ف ــل از ص حاص

 و صنایع دستی فراهم شود.  

هــاي  فــرش   ) دوم  مشــکل 
ــرور  ــا م بازگشــتي از صــادرات ب
ــکل  ــگ و ش ــر رن ــان تغیی زم
ــه  ــه ب ــت تخت ــته و مطابق داش
تختــه بــا اظهارنامــه صادراتــي از 
لحــاظ ســایزهاي گوناگــون، طرح 
ــدي  ــگ بن ــا و رن ــش ه ــا، نق ه
هــاي متفــاوت عمــالً غیــر 
ممکــن بــوده و اجراي بنــد »ش« 
مــاده 119 قانــون امورگمرکــي که 
ــي  ــي دارد کاالي صادرات ــرر م مق
ــتفاده ( و  ــدون اس ــاً ) ب ــه عین ک
همچنیــن اجــرای مــاده 121 آئین 
نامــه اجرایــی قانون امــور گمرکی 
ــوده و  ــرو نم ــکل روب ــا مش را ب
باعــث کاهــش شــدید صــادرات 
و مانــع از توســعه صــادرات مــي 
باشــد. ایــن موضــوع در خصوص 
ــده  ــاخته ش ــالی س ــادرات ط ص

ــداق دارد. ــز مص نی

راهکارهای پیشنهادی :
ــتي  ــي برگش ــالي صادرات ــرش و ط ف
 119 ش  بنــد  تبصــره  شــمول  از 
قانــون امــور گمرکــي مســتثني باشــد 
ــرش دســتباف  و برگشــت دو کاالی ف
ــده  ــاخته ش ــالی س ــات ط و مصنوع
ایرانــی بــودن،  بــه شــرط احــراز 

درخصــوص فــرش صرفــاً از لحــاظ 
ــاظ  ــال از لح ــوص ط ــی و درخص ارزش
ــازه  ــرل و اج ــال( کنت ــداری )وزن ط مق
ورود و ترخیــص از گمــرک داده شــود. 
الــف( متــن ذیــل بــه تبصــره ذیــل بند 
ــی  ــور گمرک ــون ام ــاده 119 قان ش م

اضافــه شــود.
ــی برگشــتی  » فــرش و طــالی صادرات
از شــمول ایــن تبصــره مســتثنی مــی 

باشــد.«
ــون  ــاده 65 قان ــل م ب ( تبصــره ای ذی
امــور گمرکــی بشــرح ذیــل اضافه شــود

حــدود مقــررات اعــاده فــرش دســتباف 
ــل  ــه داخ ــی ب ــاخته ایرات ــالی س و ط
کشــور در آییــن نامــه اجرایــی تعییــن 

مــی شــود .
» واردات فــرش دســتباف ایرانــی پــس 
ــورت  ــران ، در ص ــد در ای ــراز تولی از اح
عــدم ارائــه اســناد صادراتــی ، بــه منظور 
ــی  ــز و تســهیالت احتمال تســویه جوای
ــا اخــذ 5  متعلقــه در زمــان صــادرات ب
درصــد ارزش گمرکــی کاال امــکان پذیر 

مــی باشــد.«
ــه  ــره ب ــك تبص ــدد ی ــاق مج ج(  الح
مــاده 1۲1 آئیــن نامــه اجرایــی قانــون 
امــور گمرکــی بدیــن شــرح مــی باشــد.

 » برگشــت فــرش هــای دســتباف 
صادراتــی و مصنوعــات طالی ســاخته 

توســط  رســمی  مبــادی  از  شــده 
صادرکننــده، پــس از احــراز تولیــد در 
ــا کســب  ــرک و ب ــوی گم ــران از س ای
نظــر اتحادیــه مربوطــه و ســازمان 
صمــت بــا رعایــت مفــاد تبصــره ۲ و با 
ارائــه پروانــه صادراتــی به میــزان ارزش 
ــای برگشــتی و درخصــوص  ــرش ه ف
ــدار  ــزان مق ــه می ــال ب ــات ط مصنوع
)وزن طــال( بــا لحــاظ عیــار، مشــمول 
ــون  معافیــت بنــد› ش‹ مــاده 119 قان

ــود.« ــد ب خواه

ــه  ــه ب ــا توج ــوم ( ب ــکل س مش
اهمیــت اشــتغالزایي و بــه جهــت 
ــدگان  ــکل تولیدکنن ــل مش ح
ــازی  ــتي و روان س ــع دس صنای
دســتباف  فــرش  صــادرات 
از طریــق  و صنایــع دســتی 
ــه جهــت  محمــوالت پســتی و ب
ــی و  ــارت الکترونیک ــق تج رون
ــازی ــای مج ــروش کاال در فض ف

راهکارهای پیشنهادی :
ــاده 37  ــل م ــه تبصــره ذی ــر ب ــد زی بن
ــررات  ــون مق ــي قان ــه اجرای ــن نام آئی

صــادرات و واردات اضافــه گــردد :
»صــدور صنایــع دســتي و فــرش 
دســتباف از طریــق پســت بــدون 
محدودیــت )مقــدار و ارزش(، بــدون 
بــدون  و  بازرگانــي  کارت  مطالبــه 
مــی   مجــاز  ارزي  تعهــد  ســپردن 

باشــد.«

ــواد  ــی م ــارم ( گران ــکل چه مش
اولیــه وارداتــی بخصوص ابریشــم

راهکارهای پیشنهادی :
ــه 5 درصــد  ــوق ورودی ابریشــم ب حق

ــد. کاهــش یاب

یادداشت

بــدون تردیــد صنعــت فــرش دســتباف نقشــی کلیــدی در ســبد صــادرات 
محصــوالت غیرنفتــی کشــور دارد و ضــرورت دارد بــا توجــه بــه اهمیــت 
و جایــگاه ایــن صنعــت نســبت بــه رفــع موانــع پیــش روی صــادرات آن 
اقــدام گــردد. رســول کوهســتانی، مدیــر کل اداره کل گمــرک اســتان 
ــاری در  ــکات ج ــه مش ــاره ب ــن اش ــل، ضم ــت ذی ــان، در یادداش اصفه
خصــوص صــادرات فــرش دســتباف، بــا ذکــر آمــار و اطاعــات از رونــد 
صــادرات ایــن بخــش طی ســال هــای گذشــته، به اصلــی ترین مشــکات 
توســعه صــادرات ایــن صنعــت پرداخته و بــا ارائــه راهکارهای پیشــنهادی، 
ــت: ــته اس ــان داش ــع را بی ــن موان ــع ای ــه رف ــبت ب ــود نس ــدگاه خ دی

صنعتفرشدستبافنقشیکلیدیدرسبدصادراتمحصوالتغیرنفتیکشوردارد

تشکیل میز فرش در اتاق های تعاون
مدیرعامــل اتحادیــه تعاونی هــای فــرش دســتباف گفــت: بــه منظــور تشــویق عالقــه منــدان بــه 
تاســیس تعاونــی در حــوزه فرش دســتباف و همچنین ارائه مشــاوره و دریافــت مجوز فعالیت تولید 
در تعاونــی هــا تشــکیل میــز فــرش را در اتاق های تعاون تمام اســتان ها در دســتور کار قــرار دادیم. 
عبــداهلل بهرامــی اظهــار کــرد: در راســتای تحقــق شــعار ســال کــه ازســوی مقــام معظــم رهبــری 
بــه نــام تولیــد، دانش بنیــان و اشــتغال آفریــن نامگــذاری شــده اســت، شــرکت هــای تعاونــی در 
حــوزه فــرش و صنایــع دســتی بهــره منــدی از فناوری هــای دانــش بنیــان را دنبال خواهنــد کرد.
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سال هشتم/ شماره ۲۱۸
۱ مرداد ۱4۰۱/ ۲3 ذوالحجه  ۱443 الگویی برای رشد درون زای شهرها 

معــاون برنامــه ریــزی شــهرداری اصفهــان گفــت: صنایــع دســتی الگــوی مناســبی بــرای رشــد درون زا 
در شــهرها هســتند و برگــزاری چنیــن رویدادهایــی بــا حضــور تمامــی فعــاالن ایــن زیســت بــوم، اعــم از 
طراحــان، بافنــدگان، اتحادیــه و ســایر فعــاالن  باعــث رشــد و توســعه اقتصادی پایدار کشــور خواهد شــد. 
ــا تاکیــد  ــام بــرد و ب ســعید ابراهیمــی، صنعــت فــرش را از جملــه اقتصــادی تریــن صنایــع دســتی ن
ــنواره  ــن جش ــزاری ای ــهرداری از برگ ــرد: ش ــح ک ــان تصری ــالق اصفه ــهر خ ــای ش ــی ه ــر ویژگ ب
و رویدادهــای مشــابه و ایــده کاپ هــای مرتبــط بــا صنایــع دســتی  حمایــت خواهــد کــرد.
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درخشش فرش ایرانی
در اکسپوی جهانی ۲۰۲۰

مشــاهدات بیــن المللــی نشــان از محبوبیت مســتمر فرش دکتر احمدرضا طحانیان/ مدیرعامل نمایشگاه بین المللی اصفهان
ــا دارد  ــای دنی ــت ه ــایر مل ــان س ــی در می ــتباف ایران دس
و ایــن هنــر ارزشــمند همــواره ســفیر شایســته فرهنــگ 
ــل محســوب  ــن المل ــف بی ــی در عرصــه هــای مختل ایران
ــانه ای  از  ــه نش ــی، ک ــارو و قدیم ــفیری زیب ــده؛ س می ش
دیرینگــی ســرزمین پــارس و فرهیختگــی اقــوام گوناگــون 
ــالها  ــن س ــد در ای ــوم دارد. هرچن ــرز و ب ــن م ــریف ای و ش
شمشــیر بی رحــم سیاســت مــردان بــا انــواع تحریــم هــا و 
ــازار فــرش ایــران را خراشــیده و آزرده  ــه ب بی مهری هــا بدن
ســاخته، امــا قالــی ایرانــی همچنــان شــرافتمندانه و مقتدر، 
در عرصــه جهانــی بــه درخشــش خــود ادامــه داده اســت.
ــی، بعنــوان  ــی ۲0۲0 دوب ــه در اکســپوی جهان ــرای نمون ب
آخریــن رویــداد بــزرگ جهانــی، شــاهد درخشــش فــرش 
ــتیاق  ــم گاه از اش ــا ه ــود م ــی خ ــم و حت ــی بودی ایران
ــه فــرش دســتبافمان  بازدیدکننــدگان خارجــی نســبت ب
ــد در  ــه نظــر می رســد هرچن شــگفت زده مــی شــدیم. ب
بــازار فــرش هــای تجــاری، رقیبــان قدرتمنــد و کاربلــدی 
ــد و بخــش بزرگــی )از نظــر کمــی و  وارد میــدان شــده ان
نــه کیفیــت( از بــازار کفپــوش و فــرش از دســت مــا خــارج 
ــی هــای فاخــر و هنــری«، هنــوز  ــازار »قال شــده امــا در ب
ــازار جهانــی مــی درخشــد  ــر تــارک ب ــام فــرش ایــران ب ن
و همچنــان فاصلــه قابــل توجهــی بــا ســایر ملــل قالیبــاف 

ــم. داری
امــا مبنــای تمــام مشــکالت فــرش، در امــور فرهنگــی و 
نظریه پــردازی فرهنگــی اســت؛ زیــرا فــرش یــك گفتمــان 
ــل بررســی  ــه قاب ــك جنب ــا از ی ــوژی اســت و تنه و ایدئول
ــرح و  ــرش در ط ــی ف ــی و زیربنای ــش فرهنگ ــت. بخ نیس
رنــگ آن اســت. در صنعتــی کــه محــور آن بــر هنــر بافــت 
اســتوار اســت، فرش هایــی بافتــه می شــوند کــه بــه واقــع 
ایــرادی نمی شــود بــه آن گرفــت. امــا آن دســته مشــکالت 
کــه امــروز صنعــت فــرش ایــران  را بــه خــود مشــغول کرده 
را مــی تــوان در دو حــوزه جســتجو کــرد. یــك بخــش آن از 
ســمت خــارج کشــور بــر مــا تحمیــل شــده، کــه شــاه بیت 

آن همــان تحریــم اســت، 
ــت  ــردازی در صنع ــان پ ــدان گفتم ــا فق ــر ام ــش دیگ بخ
ــك کاالی  ــد ی ــد مانن ــم، نبای ــا معتقدی ــت. م ــرش اس ف
ــد  ــود. هرچن ــورد ش ــرش برخ ــت ف ــا صنع ــادی ب اقتص
حمایت هــای بخش هــای دولتــی همــواره در ایــن بخــش 
وجــود داشــته، امــا بایــد توجــه داشــت کــه مهم تریــن گام، 
بایــد حمایــت از گفتمــان پــردازی در حــوزه فــرش باشــد. 
بــدون تردیــد بــازوی قدرتمنــد رســیدن بــه ایــن خواســته 
نیــز اصحــاب رســانه هســتند و در ایــن راه نیــاز بــه ســتاره 
ســازی، الگــوی ســازی، نظریه پــردازی و کارهــای پژوهشــی 
ویــژه داریــم. بــی شــك چنانچــه قالــی باکیفیــت و فاخــر 
خلــق کنیــم و روش هــای تجــارت در بــازار جهانــی را نیــز 
در دانشــگاه و انجمــن هــای صنفــی بــه جوانــان آمــوزش 
ــه  ــر ک ــزاران مشــکل دیگ ــم و ه ــا وجــود تحری ــم، ب دهی
بــرای کار نکــردن می تــوان بهانــه کــرد، مســیر تجــارت بــاز 

خواهــد شــد؛
عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد! 
ای خواجه درد نیست و اال طبیب هست

فــرش دســتباف تجلــی اصالــت، فرهنــگ 
و هنــر ایرانــی اســالمی و سرشــار از عشــق 
بــه انســان، طبیعــت و کل هســتی اســت. 
ــار و پــود آن گویــای هــزاران قصــه  هــر ت
ــران اســت و رمزوارگــی،  ــر ای ــخ هن از تاری
از  نقش هــای سرشــار  و  رنــگ  تنــوع 
خالقیــت، آن را از ســایر فرش هــای جهــان 
ممتــاز می ســازد. فــرش دســتباف ایرانــی 
ــردی و دیریــن ایــن  کــه از هنرهــای کارب
ــوان  ــه عن ــویی ب ــت، از س ــرزمین اس س
در  پس انــداز  و  ســرمایه ای  کاالیــی 
ــه شــمار آمــده و از  ــی ب خانواده هــای ایران
ســوی دیگــر، در اقتصــاد ملــی، در شــمار 
کاالهــای صادراتــی غیرنفتــی جایــگاه 
ــر آن، در  ــزون ب ــی دارد. اف ــور توجه درخ
ــه ســان یکــی از  ــز ب ــد اشــتغالزایی نی بع
فراگیرتریــن و قابــل اتکا تریــن حرفه هــای 
ــه  ــاز ب ــدون نی ــه، ب ــتغالزا و کم هزین اش
ــان  ــژه در می ــه وی ــرمایه گذاری کالن ب س
ــن  روســتائیان و عشــایر مطــرح اســت. ای
کاالی هنــری کــه وجــوه ثــروت، ســرمایه، 
ــان  ــورت توأم ــه ص ــش را ب ــت و دان صنع
ــود  ــات خ ــداوم حی ــا و ت ــرای بق دارد، ب
در شــرایطی کــه کشــورهای دیگــری 
ــخیر  ــرای تس ــب ب ــوان رقی ــه عن ــز ب نی
ــتند و  ــالش  هس ــی در ت ــای جهان بازاره
نیــز در وضعیتــی کــه انــواع کفپوش هــا و 

زیراندازهــای ماشــینی و صنعتی جایگزین 
آن می شــوند، نیازمند توســعه و گســترش 
ــاندن  ــی و شناس ــز معرف ــود و نی ــازار خ ب
ــود  ــای خ ــا و ویژگی ه ــش ارزش ه اثربخ

ــت. ــدگان اس ــه مصرف کنن ب
ــی  ــدات فراوان ــرایطی، تاکی ــن ش در چنی
بــر تبلیــغ و توســعه بــازار فــرش دســتباف 
ــاس،  ــن اس ــر همی ــود دارد. ب ــران وج ای
دســتیابی بــه بهتریــن شــیوه بــرای تبلیغ 
ــژه دارد و  ــی وی ــتباف، اهمیت ــرش دس ف
ــگاه های  ــزاری نمایش ــان، برگ ــن می در ای
ــی  ــه ای، صادرات ــی، منطق ــی، مل بین الملل
ــد  ــتباف، می توان ــرش دس ــی ف و تخصص
شــرایطی فراهــم آورد کــه اقشــار مختلــف 
ــا  ــش ب ــش از پی ــردم، بی ــان و م مخاطب
ــتباف  ــرش دس ــرمایه ای ف ــای س ویژگی ه

آشــنا شــوند.
نمایشــگاه تخصصــی فــرش دســتباف 
اصفهــان بــا ســابقه طوالنــی خــود در زمان 
برگــزاری، از نخســتین دوره تــا امســال که 
ــزار  ــن دوره خــود را برگ بیســت و پنجمی
خواهــد کــرد، همــواره تــالش کــرده 
شــرایطی ایجــاد کنــد کــه فعــاالن حــوزه 
فرش دســتباف بتوانند در راســتای توســعه 
ــرش دســتباف  ــد. ف ــدم بردارن صــادرات ق
ــی رود  ــمار م ــه ش ــی ب ــی از حوزه های یک
کــه بهتریــن بازدهی هــای صادراتــی را 

دارد و می توانــد ارزآوری مطلوبــی بــرای 
ــن بخــش و همچنیــن کشــور  ــاالن ای فع
ــن اســاس اســت  ــر همی داشــته باشــد. ب
کــه در موضــوع برگــزاری نمایشــگاه فرش 
ــه موضــوع صــادرات  دســتباف، همــواره ب
ــن  ــار ای توجــه ویژهــای داشــته ایم. در کن
موضــوع، بــر توســعه فــروش داخلــی، 
معرفــی هــر چــه بیشــتر ظرفیتهــای ایــن 
بخــش اقتصــادی، برنامه ریــزی بــرای حــل 
مشــکالت، بررســی موانــع و نقــاط ضعــف 
موجــود این هنــر صنعت، ایجاد بســترهای 
مناســب بــرای ســرمایهگذاری های داخلی 
و خارجــی، ایجــاد زمینــه اشــتغال و 
دســت اندرکاران  آشــنایی  کارآفرینــی، 
ــای  ــا و ظرفیته ــوالت، نوآوری ه ــا محص ب
ــالم  ــی س ــای رقابت ــاد فض ــود، ایج موج
بــرای  داخلــی  تولیدکننــدگان  میــان 
ــاط  ــد و ایجــاد ارتب ــت تولی ــای کیفی ارتق
مســتقیم و رو در رو میــان تولیدکننــدگان 
و مصرف کننــدگان نیــز تمرکــز کرده ایــم.

ــد  ــه بای ــر ک ــی دیگ ــوع اصل ــك موض ی
ــورد  ــتباف م ــرش دس ــازار ف ــعه ب در توس
توجــه قــرار دهیــم، ایــن اســت کــه 
ــی فــرش عرصــه  نمایشــگاه های بین الملل
ــان  ــت و نش ــرای رقاب ــیعی ب ــیار وس بس
ــاری  ــدی و تج ــای تولی دادن توانمندی ه
و هنــری فعــاالن صنعــت فــرش هســتند. 

ــان سرشــناس فــرش  از آنجــا کــه بازرگان
ــه  ــه ک ــن عرص ــاالن ای ــدگان فع و نماین
ــری  ــت هن ــن دســت باف ــده ای عرضه کنن
در  می رونــد  شــمار  بــه  تجــاری  ـ 
ــدا  ــور پی ــگاه ها حض ــل نمایش ــن قبی ای
بــه  ایــران  می کننــد، صادرکننــدگان 
خوبــی می تواننــد در ایــن نمایشــگاه های 
کم نظیــر، بــرای صنعــت فــرش بازاریابــی 
نمایشــگاه های  در  موفقیــت  کننــد. 
بین المللــی فــرش اعــم از اینکــه در داخل 
کشــور برگــزار شــود یــا خــارج بــه عوامــل 
متعــددی بســتگی دارد کــه از آن جملــه 
ــلیقه  ــایی ذوق و س ــه شناس ــوان ب می ت
ــدف و  ــای ه ــرش در بازاره ــان ف متقاضی
تنــوع فرش هــای عرضــه شــده و در نهایت 
مناســب بــودن نــرخ بــا توجــه بــه ســطح 
ــد  ــط و کم درآم ــرهای متوس ــد قش درآم
اشــاره کــرد. در عیــن حــال حضــور 
تخصصــی  نمایشــگاه های  در  فعال تــر 
منســوجات، فــرش و صنایعدســتی و 
شناســایی مناســب ترین روش هــای تبلیغ 
ــی اســت  ــه ضرورت های ــانه از جمل در رس
کــه بایــد بــرای موفقیــت بــازار ایــن هنــر 
ـ صنعــت مــد نظــر قــرار گیــرد کــه بــرای 
ــك  ــورداری از ی ــم برخ ــن مه ــق ای تحق
ــال و  ــی فع ــده و بازاریاب ــروه مذاکره کنن گ

ــت. ــروری اس ــز ض آگاه نی

نمایشــگاه های بین المللــی فــرش عرصــه بســیار وســیعی بــرای رقابــت و نشــان دادن توانمندی هــای تولیــدی 
ــدگان  ــرش و نماین ــناس ف ــان سرش ــه بازرگان ــا ک ــتند. از آنج ــرش هس ــت ف ــاالن صنع ــری فع ــاری و هن و تج
فعــاالن ایــن عرصــه کــه عرضه کننــده ایــن دســت بافــت هنــری ـ تجــاری بــه شــمار می رونــد در ایــن قبیــل 
ــگاه های  ــن نمایش ــد در ای ــی می توانن ــه خوب ــران ب ــدگان ای ــد، صادرکنن ــدا می کنن ــور پی ــگاه ها حض نمایش
کم نظیــر، بــرای صنعــت فــرش بازاریابــی کننــد. موفقیــت در نمایشــگاه های بین المللــی فــرش اعــم از اینکــه 
در داخــل کشــور برگــزار شــود یــا خــارج بــه عوامــل متعــددی بســتگی دارد کــه از آن جملــه می تــوان بــه 
شناســایی ذوق و ســلیقه متقاضیــان فــرش در بازارهــای هــدف و تنــوع فرش هــای عرضــه شــده و در نهایــت 

مناســب بــودن نــرخ بــا توجــه بــه ســطح درآمــد قشــرهای متوســط و کم درآمــد اشــاره کــرد.

فرصتی برای توسعه صادرات

دستیابی 
به بهترین 

شیوه 
برای 

تبلیغ 
فرش 

دستباف، 
اهمیتی 

ویژه دارد
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ضرورت توسعه شبکه 
ارتباطی میان فعاالن

ــرش  ــتی و ف ــع دس ــگری، صنای ــیون گردش ــر کمیس دبی
ــی  ــنواره قال ــد: جش ــی گوی ــان م ــی اصفه ــاق بازرگان ات
ــوان  ــه عن ــران ب ــت دوره در ته ــی هش ــی ط ــر ایران فاخ
ــزار شــد کــه نهمیــن دوره آن  ــر برگ ــی برت جشــنواره قال
ــرای حمایــت از  ــا ردیــف بودجــه و هــدف مشــخص و ب ب
فــرش هایــی با هنــر دســت بافنــده خــاص، ارزش گــذاری 
خاصــی بــه لحــاظ رنــگ، نــوع بافــت و کیفیــت بافــت بــه 
اصفهــان اختصــاص یافتــه اســت. ســحر امینی با اعتقــاد بر 
اینکــه برگــزاری ایــن جشــنواره ها در اصفهــان صــرف نظــر 
از اینکــه مــی توانــد بــه عنــوان یــك رویــداد ســبب جــذب 
گردشــگر شــود موجــب افزایــش توجــه بــه فعــاالن حــوزه 
هــای فــرش اصفهــان خواهــد شــد و شــبکه بزرگــی را بین 

فعــاالن حــوزه فــرش ایجــاد مــی کنــد.
ســحر امینــی بــا تاکیــد براینکــه میزبانــی چنیــن 
رویدادهایــی مــی توانــد اقتصــاد جامعــه محلــی را تــکان 
ــه  ــود، ب ــی ش ــت م ــاد آن صنع ــا اقتص ــبب ارتق داده و س
»نوســان« گفــت: صنعــت فــرش از جملــه بخــش هایــی 
اســت کــه نیازمنــد خلق رویــداد و توســعه شــبکه ارتباطی 

ــاالن اســت. ــان فع می
امینــی دربــاره اینکــه بــرای توســعه و بهبــود بــازار فــرش 
دســتباف چــه اقداماتــی ضــرورت دارد، مــی گویــد: 
ــران  ــد بســیاری از محصــوالت ای ــرش همانن متاســفانه ف
مــورد تحریــم هــای ظالمانــه قــرار گرفتــه و باعــث شــده 
فــرش دســتباف از مدارصــادرات خــارج گــردد.  امــروز نــه 
تنهــا آمریــکا مــا را تحریــم کــرده، بلکــه قوانیــن بازدارنــده 
ــرای حــوزه  ــز ب ــدات ارزی نی ــع تعه ــی همچــون رف داخل
فــرش و صنایــع دســتی موجب خودتحریمی شــده اســت. 
از ســوی دیگــر در زمــان بازگشــت ایــن محصول به کشــور 
ــن  ــمول قوانی ــز مش ــتی نی ــای برگش ــرش ه ــد، ف مقص

ــده مــی شــوند.  بازدارن
ــرش  ــی ف ــعه و بازاریاب ــرای توس ــی، ب ــده امین ــه عقی ب
دســتباف، ابتــدا بایــد خودتحریمــی هــا را از ایــن محصــول 
حــذف کنیــم تــا بتوانیــم امــکان صــادرات فــرش را فراهــم 
ــد  ــر نمــی کن ــا صب ــه دنی ــد دارد ک ــی تاکی ســازیم. امین
تــا مــا مشــکالت قانونــی خــود را رفــع کنیــم و رقبــا بــه 
ســرعت جــای مــا را در بازارهــای جهانــی فــرش خواهنــد 
گرفــت. وی تصریــح مــی کنــد: دولــت در ایــن زمینه نقش 
کلیــدی بــر عهــده دارد و مــی توانــد بــا برداشــتن موانــع 
خودتحریمــی، تســهیلگر ایــن صنعت باشــد. به گفتــه وی، 
امــروز نســل جدیــد فــرش در حــوزه بافندگــی، نیازمنــد 
ــا فرهنگســازی  ــوزش بیشــتر اســت و ضــرورت دارد ب آم
مســتمر ایــن معضــل صنعــت فــرش نیــز مرتفــع گــردد. 
وی مــی گویــد: بازارهــای صادراتــی بــه دنبــال طــرح هــای 
نویــن هســتند، بنابرایــن بایــد ایــن طــرح هــا جــای طــرح 
هــای قدیمــی فــرش را بگیرنــد. بنابرایــن هــر چــه قــدر 
نســل جدیــد در قالــب حرکــت هــای اســتارتاپی در حــوزه 
فــرش ورود پیــدا کننــد و خالقیــت و نــوآوری بــه ســمت 
فــرش هــای فاخــر و مطابــق بــا ســلیقه بازارهــای جهانــی 
حرکــت کنــد، بــه طــور قطــع ایــن فــرش هــا راحــت تــر 
در دنیــا طالــب پیــدا مــی کنــد و در نتیجــه اقتصــاد فــرش 

دســتباف در کشــور نیــز متحــول خواهــد شــد.
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گزارش

مجلس دست دولت را باز گذاشته است
رییــس فراکســیون تســهیل تجــارت مجلــس گفــت: بــا وجــودی آنکــه در ســالهای اخیــر ســهم 
ایــران در بــازار جهانــی فــرش کاهــش یافتــه، امــا مجلــس دســت دولــت را در زمینــه صــادرات و 
حمایــت از فــرش دســتباف و اصیــل ایرانــی بــاز گذاشــته اســت. رضــا حاجــی پــور یــادآور شــد: 
محصولــی کــه بــدون نیــاز بــه هیــچ کشــوری از مــواد اولیــه تــا فراینــد تولیــد آن تمامــا در ایــران 
وجــود دارد نبایــد چنیــن وضعیتــی داشــته باشــد. وی تاکیــد کــرد: ارزآوری فرش دســتباف ایران 

را بایــد بــا مرســدس بنــز آلمــان در دنیــا مقایســه کــرد.

             گزارش

الزامات توسعه صادرات فرش

صــادرات نقــش مســتقیمی در توســعه 
ــن  ــد اقتصــادی کشــور دارد. ازای و رش
رو، در دنیــای پرتالطــم و سرشــار 
ــی  ــود رهیافت ــی، وج ــت کنون از رقاب
ــه اهــداف  ــرای دســتیابی ب مطمئــن ب
کوتــاه مــدت و بلندمــدت، مــی توانــد 
ــد  ــل و رش ــیر تکام ــرکت را در مس ش
همراهــی کنــد و آن را بــه جایــگاه 
مطلــوب خــود نــزد مدیــران و کارکنان 
آن برســاند؛ بنابرایــن شناســایی عوامل 
ــر صــادرات  ــر ب ــی موث ــی و بیرون درون
باالخــص صــادرات فــرش ایــران از 
اهمیــت فراوانــی برخــوردار اســت. 
ایجــاد کنسرســیوم های صادراتــی و 
ــورهای  ــرش در کش ــگاه های ف نمایش
ــی  ــه اقدامات ــی از جمل ــد صادرات مقص
ــن اجــرا شــده  ــه پیــش از ای اســت ک
و مرکــز ملــی فــرش از افــراد عالقمنــد 
ــران در  ــرش ای ــه ف ــیس خان ــه تاس ب
ــا و  ــیه، ایتالی ــن، روس ــورهای چی کش

ــت.  ــرده اس ــوت ک ــارات دع ام
امــا بــرای ورود بــه بازارهــای صادراتــی 
ــی  ــه الزامات ــت چ ــرش رعای ــوزه ف ح

ضــرورت دارد.
بــه گفتــه نماینــده وزارت امــور خارجه 
امــروز بــرای  در اســتان اصفهــان، 
توســعه صــادرات فــرش ایرانی داشــتن 
شناســنامه فــرش بســیار اهمیــت دارد. 
علیرضــا ســاالری بــا اعتقــاد بــر اینکــه 
فــرش ایرانــی بــه انــدازه کافــی در دنیــا 
مطــرح و شــناخته شــده، به »نوســان« 

گفــت: همــواره ایــران را از گذشــته تــا 
ــرش  ــاالی ف ــت ب ــه قدم ــروز ب ــه ام ب
دســتباف و ایــن هنــر مــی شناســند. 
وی افــزود: بــرای بازاریابــی فــرش 
ــا  ــی و اینکــه بتــوان ایــن کاالی ب ایران
ارزش را بــه مشــتریانی کــه بــه دنبــال 
فرهنــگ اصیــل و صنایــع دســتی 
ــد  ــرد، بای ــه ک ــتند ارائ ــورها هس کش
بــه شــیوه هــای جدیــد عمــل کنیــم، 
ــه  ــد کشــورهایی ک ــد دی ــن بای بنابرای
در ایــن زمینــه فعالیــت دارنــد از کــدام 
الگــوی موفــق بهــره گرفتــه انــد تــا مــا 

ــم. ــدام کنی ــز براســاس آن اق نی
نماینــده وزارت امــور خارجه در اســتان 
اصفهــان بــا تاکیــد بــر اینکــه در 
بازاریابــی جدیــد فــرش دســتباف نیــاز 
بــه اقدامــات جدیــد داریــم و بایــد بــه 
ــان  ــا زب ــدف و ی ــورهای ه ــان کش زب
هــای رایــج آن کشــورها مطالــب 
ــن  ــح داد: بهتری ــود، توضی ــه ش ترجم
شــکل بازاریابــی آمــاده کــردن کلیــپ 
ــه ای  ــه دقیق ــا س ــاه دو ی ــای کوت ه
پیرامــون فــرش دســتباف و بارگــذاری 

ــت.  ــازی اس ــای مج آن در فض
ــه نقــش وزارت امــور خارجــه در  وی ب
صــادرات و تبلیــغ فــرش دســتباف 
ــرد و  ــاره ک ــی اش ــر ایران ــرش فاخ و ف
گفــت: صادرکننــدگان مــی تواننــد 
تولیــد محتواهــای مناســب دربــاره 
فــرش ایرانــی را بــه وزارت امــور خارجه 
ارائــه دهنــد و وزارت امــور خارجــه مــی 

توانــد ایــن محتــوا را در پرتــال معاونت 
امــور اقتصــادی خــود بــه زبان فارســی 
و انگلیســی بارگــذاری کنــد، همچنین 
مــی تــوان آدرس آن را بــه کشــورهای 
ــه  ــا ب ــه و ی ــی ارائ ــرش ایران ــب ف طال
ــه  ــوا را ب ــن محت ــتقیم ای ــورت مس ص
ســایت ســفارتخانه هــای ایــران در هــر 

کشــور لینــك دهیــم.
ــن  ــرد: ای ــد ک ــه تاکی ــاالری البت  س
ــان  ــك زب ــه ی ــد ب ــل بای ــوا حداق محت
ــده  ــه ش ــی( ترجم ــی )انگلیس خارج
باشــد، البتــه ایــن کار بــه صــورت 
پراکنــده انجــام شــده و هنــوز بــه 
صــورت منســجم انجــام نشــده اســت. 
وی دربــاره نقــش و جایــگاه دولــت در 
بازاریابــی و شناســایی ســالیق جدیــد 
ــح داد:  ــرش، توضی ــادرات ف ــرای ص ب
ــفارتخانه  ــه و س ــور خارج در وزارت ام
کارشــناس فــرش نداریــم و تعــداد 
ــادی  ــناس اقتص ــروی کارش ــی نی کم
حضــور دارنــد کــه بایــد تمــام مســائل 
ــع  ــتی، صنای ــع دس ــه صنای ــوط ب مرب

ــد،  ــی کنن ــر و ... را معرف دیگ
بنابرایــن بــرای شناســایی ســالیق 
ــرکت  ــی، ش ــدف صادرات ــای ه بازاره
ملــی فــرش ایــران، انجمــن و اتحادیــه 
ــرش  ــدگان ف ــده و صادرکنن تولیدکنن
ــال  ــای فع ــرکت ه ــا ش ــتباف و ی دس
مســئولیت  ایــن  بایــد  صادراتــی 
گیرنــد، چراکــه خــود  برعهــده  را 
تولیدکننــدگان بــه تنهایــی نمــی 

انجــام دهنــد.  را  کار  ایــن  تواننــد 
بنابرایــن بایــد در کشــورهایی کــه 
ــود  ــی وج ــرش ایران ــرای ف ــازاری ب ب

دارد، ایــن کار انجــام شــود.
نماینــده وزارت امــور خارجه در اســتان 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه همــواره 
ــرش  ــاالی ف ــت ب ــا از قیم خارجــی ه
ــد،  ــی کنن ــه م ــی گالی ــتباف ایران دس
ــرش  ــرای ف ــد ب ــا بای ــرد: م ــار ک اظه
ــم  ــه کنی ــنامه ای تهی ــی شناس ایران
کــه در آن مــدت زمــان بافــت فــرش، 
محــل بافــت فــرش، نــام تولیدکننــده 
ــال  ــوان مث ــه عن ــود، ب ــت ش و ... ثب
تولیــد یــك قالیچــه کوتــاه ســه متری 
ابریشــم یــك ســال و نیــم زمــان بــرده 
اســت، بنابرایــن تمــام ایــن مــوارد باید 
در شناســنامه فــرش معرفــی شــود، در 
ایــن شــریط افــرادی کــه طالــب فــرش 
ــتند، بــا خیــال  و هنــر دســت هس
راحــت خریــد مــی کننــد. وی تاکیــد 
ــادرات  ــعه ص ــرای توس ــروز ب ــرد: ام ک
فــرش ایرانــی داشــتن شناســنامه 

ــت دارد. ــیار اهمی ــرش بس ف
خاطــر نشــان مــی شــود، مطابــق 
از  بیــش  ســال ۲019  در  آمارهــا، 
ــتباف  ــرش دس ــارد دالر ف ــك میلی ی
ــورهای  ــه کش ــی ب ــادالت جهان در مب
مختلــف صــادر شــد کــه در ایــن میان، 
ــران ســهم 7.9  ــوری اســالمی ای جمه
ــرش  ــوع صــادرات ف درصــدی از مجم
ــاص داد. ــود اختص ــه خ ــتباف را ب دس

نماینــده وزارت امــور خارجــه در اســتان اصفهــان مــی گویــد: بــرای توســعه صــادرات فــرش ایرانــی داشــتن 
ــادرات و  ــه در ص ــور خارج ــش وزارت ام ــه نق ــاالری ب ــا س ــت دارد. علیرض ــیار اهمی ــرش بس ــنامه ف شناس
ــس  ــد پ ــی توانن ــدگان م ــه صادرکنن ــد ک ــی کن ــد م ــاره و تاکی ــی اش ــر ایران ــتباف و فاخ ــرش دس ــغ ف تبلی
ــا  ــه دهنــد ت ــه وزارت امــور خارجــه ارائ ــاره فــرش دســتباف خــود، آن را ب از تولیــد محتــوای مناســب درب
ایــن  وزارتخانــه، محتــوای مــورد نظــر را در پرتــال معاونــت امــور اقتصــادی بــه زبــان فارســی و انگلیســی 
بارگــذاری کنــد. ســاالری اضافــه مــی کنــد: وزارت امورخارجــه، آدرس محتواهــای بارگــذاری شــده را بــه 
کشــورهای طالــب فــرش ایرانــی ارائــه و یــا بــه صــورت مســتقیم ایــن محتــوا را بــه ســایت ســفارتخانه هــای 

ایــران در هــر کشــور خارجــی معرفــی خواهــد کــرد؛

نماینده وزارت امور خارجه در استان اصفهان عنوان کرد:

برایتوسعهصادراتفرشدستباف،استفادهازابزارهاینوینبازاریابیبسیارضرورتدارد
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سال هشتم/ شماره ۲۱۸
۱ مرداد ۱4۰۱/ ۲3 ذوالحجه  ۱443
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تغییر نگرش به 
صنعت فرش

طــی ســال هــای گذشــته مرکــز ملــی فــرش ایــران 
ــا نمایشــگاه فــرش  ــه طــور همزمــان ب در تهــران و ب
رویــدادی را تحــت عنــوان فــرش برتــر برگــزار 
ــن  ــا، ای ــیوع کرون ــای ش ــال ه ــا در س ــرد، ام می ک
نمایشــگاه هماننــد بســیاری از نمایشــگاه هــا متوقــف 
شــد. درحالیکــه قــرار شــد ایــن نمایشــگاه دوبــاره از 
ســال 1401 برگــزار شــود، نوعــی بازنگــری در عنــوان 

ــت. ــکان آن صــورت گرف ــد و م و برن
بــه گفتــه مدیــر امورکمیســیون هــای تخصصــی اتاق 
بازرگانــی اصفهــان، فــرش برتــر بــه قالی فاخــر تبدیل 
شــد کــه منحصــر به فــرش دســتباف اســت و امســال 
ــود.  ــزار می ش ــر برگ ــی فاخ ــداد قال ــن دوره روی اولی
دبیرخانــه دائمــی ایــن جشــنواره بعــد از هشــت دوره 
ــاق  ــه ات ــد ب ــوان جدی ــا عن برگــزاری آن در تهــران، ب
ــی اصفهــان منتقــل شــد و اداره کل صنعــت،  بازرگان
ــه بافنــدگان فــرش، انجمــن  معــدن تجــارت، اتحادی
ــتباف و  ــرش دس ــدگان ف ــدگان و صادرکنن تولیدکنن
... اعضــای دبیرخانــه و ســتاد اجرایــی ایــن جشــنواره 
هســتند. روح اهلل میــرزا امیــری بــا اشــاره بــه ضــرورت 
ــرش  ــن جشــنواره، گفــت: در حالیکــه ف ــزاری ای برگ
بــا نــام ایــران گــره خــورده، امــا امــروز ایــران جایــگاه 
همیشــگی خــود را در جهــان از دســت مــی دهــد و 
کشــورهای دیگــر در حــوزه صــادرات جایــگاه ایــران 
را تصاحــب مــی کننــد، بنابرایــن ساختارســازی بــرای 

تقویــت برنــد فــرش در کشــور بســیار موثــر اســت.
ــان اینکــه در کشــور حــدود چهــار قطــب  ــا بی وی ب
تولیــد فــرش داریــم کــه اصفهــان شــاخص تریــن آن 
بــه دلیــل رســته هــای مختلــف فــرش بافــی اســت، 
تاکیــد کــرد: متاســفانه طــی بیســت ســال اخیــر آمار 
ــه  ــده و در حالیک ــی ش ــران نزول ــرش ای ــادرات ف ص
زمانــی صــادرات فــرش یکــی از محــل هــای تامیــن 
ارز کشــور بــود، امــا امــروز بــه دلیــل سیاســت هــای 
غلــط در حــوزه صــادرات و بیــن الملــل و آییــن نامــه 
هــای مختلــف صــادرت فــرش رونــد کاهشــی داشــته 
ــات و  اســت کــه اصــالح ایــن شــرایط نیازمنــد اتفاق
تعریــف ســاختارهای جدیــد در حــوزه فرش اســت که 
جشــنواره قالــی فاخــر مــی توانــد در حــوزه برندینــگ 
و اســتاندارد کــردن فــرش ایفــای نقــش کنــد. وی بــا 
اشــاره بــه اینکــه امــروز یکــی از چالــش هــای حــوزه 
ــه  ــت و ب ــن صنع ــد ای ــه تولی ــنتی ب ــگاه س ــرش ن ف
خصــوص در زمــان طراحی نقشــه هــای فــرش و عدم 
توجــه بــه ذائقــه مخاطــب جهانــی آن اســت، تاکیــد 
ــن  ــع ای ــرای رف ــات ب ــن اتفاق ــی از بهتری ــرد: یک ک
عیــب ورود نســل جدیــد و تحصیلکــرده و نــوآوری و 
فنــاوری، ایجــاد خانــه هــای خــالق و مراکــز نــوآوری 
ــا مشــارکت  و فنــاوری در حــوزه فــرش اســت کــه ب
جوانــان تحصیلکــرده رقــم مــی خــورد و ایــن شــرایط 
ــود. ــرش ش ــت ف ــوددهی صنع ــد موجــب س می توان

بــه گفتــه میرزاامیــری، اگــر ایــن تغییــر نگــرش روی 
ندهــد فــرش ایــران روز بــه روز جایــگاه خــود رادر دنیا 
از دســت مــی دهــد، بنابرایــن تقویــت تشــکل هــا و 
ــرش و  ــده ف ــده و صادرکنن ــای تولیدکنن ــن ه انجم
اقدامــات آموزشــی و ترویجــی بــرای افزایــش مهارت و 
توانمنــدی قالیبافــان در افزایــش کیفیــت فــرش موثر 

خواهــد بــود.

اهمیت صنعت فرش را نشان دادیم
ــدم  ــع دســتی کشــور گفــت: معتق ــاالن صنای ــس در نشســت تخصصــی فع ــده مجل ــك نماین ی
فرهنگســازی مصــرف محصــوالت صنایــع دســتی و فــرش دســتباف توســط زنــان جامعــه جــزو 
مباحــث مهــم اســت و بایــد نگاهــی متعالــی از ســمت زنــان جامعــه در ایــن حــوزه وجــود داشــته 
باشــد. علــی وقف چــی تاکیــد کــرد: الزم اســت کــه فعــاالن ایــن عرصــه حقــوق خــود را بداننــد و 
بــا مطالعــه قوانیــن مربوطــه مطالبــه کننــد؛ چــرا کــه مــا در مجلــس دهــم، اهمیت صنعت فــرش و 

ســایرصنایع دســتی را بــا تشــکیل بزرگتریــن فراکســیون در مجلــس نشــان دادیــم.

نقش آفرینی دولت ها در بزنگاه تاریخی
فرشایرانویادداشتیبرایآنانکهتاریخرادوستندارند

بــود  محــض  واقعیــت  یــك  ایــن 
و  ازعــوارض  حاصــل  درآمــد  کــه 
مالیات هایــی کــه ازمحــل صــادرات 
فــرش اخــذ مــی گردیــد مــی توانســت 
بتدریــج حکومــت ورشکســتۀ قاجارهــا 
ــرق و  ــزرگ ازش ــای ب ــا وام ه ــه ب را ک
غــرب رو بــه فروپاشــی بــود، نجــات دهد 
وچنیــن نیزشــد. هزینــه های بــی حد و 
مرزدولتیان ازیك ســو وســفرهای فرنگ 
ناصرالدیــن شــاه ومظفرالدیــن شــاه کــه 
بــا خزانــه خالــی کشــور مواجــه بودنــد 
راهــی جــز دریافــت وام هــای خارجــی 
ــه  ــی ک ــت؛ وام های ــی گذاش ــی نم باق
هیــچ گاه امــکان بازگردانــدن آنهــا نبــود 
والبتــه مقدماتی بــرای اطاعــت بی چون 
ــان و  ــتگی دولتی ــاه و وابس ــرای ش و چ
نزدیــکان اوبــه یکــی ازدَول غرب وشــرق. 
چنــد صباحی ازشــروع صادرات رســمی 
فــرش ایــران نگذشــته بــود کــه بــا ورود 
رنــگ هــای شــیمیایی و تبعــات آن، بــه 
یکبــاره تهدیــدی بــزرگ گریبــان فــرش 
ــداران  ــدای خری ــت و ص ــران را گرف ای
خارجــی و بازرگانــان چنــان بلنــد شــد 
ــان را وادار  ــاه و دولتی ــخص ش ــه ش ک

بــه ورود بــه میــدان نمــود و اولیــن 
ــرای  ــران ب ــت ای ــتورالعمل های دول دس
حمایــت از فــرش ایــران بــا وضــع 
ــرای  ــف ب ــات مختل ــرارات و تنبیه مق
ــری  ــای جوه ــگ ه ــت از ورود رن ممانع
ازیــك طــرف واخــذ جریمــه و مالیــات 
ــی  ــای صادرات ــرش ه ــزاف از ف ــای گ ه
ــری  ــای جوه ــگ ه ــه رن ــوده ب ــه آل ک

ــرگردید. ــر، منتش ــوی دیگ ــد ازس بودن
 ایــن رویــه بــا انتشــار کتابچــه ای 
ــه  ــن ب ــی رنگی ــارت قال ــام  ) تج ــه ن ب
رنــگ جوهــری ( درســال 133۲ه .ق  
تاریــخ فــرش ایــران را وارد عرصــۀ 

جدیدی نمود. 
ــتی  ــت بدرس ــخن، حکوم ــه دیگرس ب
متوجــۀ تهدیداتــی  شــده بودنــد 
کــه مــی توانســت عــالوه برصــادرات، 
بازارهــای رو بــه توســعۀ فــرش ایــران 
ودرآمــد دولــت را بــا مخاطراتــی بزرگ 
ــران توانســت  مواجــه ســازد. فــرش ای
ــا  ــالل قاجاره ــه اضمح ــت روب حکوم
ــه  ــد صباحــی ب ــد و چن را نجــات ده
حکومــت چنــد بــی مقــدار ازشــاهان 
آن، کمــك نمایــد. امــا چــاره ای 

ــرانجام  ــود وس ــان نب ــقوط آن ــز س ج
ــن  ــید. ای ــدرت رس ــه ق ــوی اول ب پهل
بــار رضــا خــان کــه بســرعت متوجــۀ 
ــام کار و  ــران درنظ ــرش ای ــت ف اهمی
اشــتغال درطبقــات مختلــف اجتماعی 
وارد  بســرعت  را  بــود  کشورشــده 

ــود. ــران نم ــرش ای ــۀ ف صحن
حضــور  متوجــه  بدرســتی  او 
ــان  ــذاری آن ــرمایه گ ــگان و س بیگان
درفــرش ایــران شــد. نفــوذ مقتدرانــه 
درصحنــۀ  خارجــی  شــرکت های 
تجــارت و بازارهــای صادراتــی فــرش 
ــی،  ــای خارج ــعۀ بازاره ــران و توس ای
درکنــار تبعــات مثبــت، نتایــج جبران 
ناپذیــری نیــز مــی توانســت بــه 
ــد  همــراه داشــته باشــد کــه مــی بای
ــد.  ــی آم ــه عمــل م ــت ب از آن ممانع
ــتورالعمل  ــا دس ــل ب ــن دلی ــه همی ب
صــادره ازحضــور کلیــه شــرکت هــای 
خارجــی در تجــارت و صــادرات قالــی 
ایــران جلوگیــری و بــا خلــع یــد 
از آنــان، یــك شــرکت دولتــی بــه 
ــران  ــرش ای ــهامی ف ــرکت س ــام ش ن
تآســیس و کلیــه امــور تجــارت، تولیــد 

ــه  ــران ب ــی ای و مشــخصا صــادرات قال
نمایندگــی از دولــت در انحصــار آن 

ــت. ــرار گرف ق
غــرض ازمرورایــن چنیــن و فشــرده 
تاریــخ و بخــش کوچکــی ازسرگذشــت 
فــرش ایــران، جلــب توجــه دولتمــردان  
ــن  ــران درای ــرش ای ــران ف ــژه مدی بوی
ــت در  ــه دول ــه حضــور مقتدران ــان ب زم
ــش  ــی نق ــی و چگونگ ــگاه تاریخ دو بزن
از  درحمایــت  هــا  دولــت  آفرینــی 
صــادرات قالــی ایرانــی وبــه دیگرســخن 
حمایــت ازتوســعه کمــی و کیفــی قالــی 
بویــژه بازارهــای داخلــی و خارجــی 
ــرای  ــت و ب ــخ ثب ــه درتاری ــت ک آن اس
ــود. ــزرگ خواهــد ب ــدگان درســی ب آین
فــرش  وضعیــت  بررســی  و  مــرور   
حیــث  از  بویــژه  ایــران  دســتباف 
ــادرات  ــت از ص ــت دول ــی حمای چگونگ
در  را  خارجــی  بازارهــای  توســعه  و 
ــه  ــی اســت و ن ــه ضرورت ــن مجــال ن ای
ــم  ــن قل ــب ای ــرای صاح ــزه ای ب انگی
ــتناد  ــه اس ــی آن را ب ــیرو بررس و تفس
مــدارک و اخبــار متعــدد ومعتبــر، 
ــخ. ــپاریم وتاری ــی س ــب م ــه مخاط ب

هنگامــی کــه بــدون برنامــه قبلــی و بدورازانتظارصــادرات رســمی قالــی ایــران ازدوران حکومــت ناصرالدیــن 
شــاه آغــاز شــد، هیــچ کــس تصورنمــی کــرد کــه ایــن اتفــاق بــه ســرعت مــورد توجــه دولــت و شــخص شــاه 
قــرار گیــرد. ایــن اتفــاق بــه عنــوان دســتاوردی شــگرف بــرای بقــای حکومــت رو بــه اضمحــال قاجارهــا بــه 
مثابــۀ معجــزه ای بــود کــه مــی توانســت تضمینــی بــی دردســرهم بــرای ســلطنت ناصرالدیــن شــاه وهــم سلســۀ 
قاجارباشــد. بــه همیــن دلیــل صحنــۀ صــادرات فــرش ایــران بــه لطــف هنرعکاســی کــه آن نیــز نــو رســیده ای 
شــگفت انگیزبــرای شــاه و ایرانیــان بــود عــاوه برثبــت درجریــدۀ تاریــخ، بــه روی اولیــن کارت پســتال هــای 

ایــران نقــش بســت تــا خوشــحالی شــاه وقاجارهــا ازایــن رویــداد را دوچنــدان نشــان دهــد

            تورج ژوله
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حلقه کلیدی زنجیره 
صنعت فرش

امــروزه بــا وجــود رقابــت شــدید در بــازار، مشــغله هاي 
فــراوان دنیــاي جدیــد و دغدغه هــاي جهــان صنعتــي، 
ــران  ــام ای ــران و چــه در خــارج از کشــور، ن چــه در ای
ــرش  ــان ف ــن می ــره خــورده و در ای ــرش گ ــام ف ــا ن ب
اصفهــان از نظــر زیبایــي، اســتحکام و رنــگ و نقشــه از 
تمــام فرش هــا ســبقت گرفتــه اســت و جــزو زیباترین 
ــه  ــای اتحادی ــي رود. اعض ــمار م ــه ش ــري ب ــار هن آث
فروشــندگان فرش دســتباف شامل فروشــندگان فرش 
دســتباف و مــواد اولیــه فــرش می باشــند کــه در زمره 
توزیــع ایــن صنعت دســته بنــدی می شــوند. امــا برای 
پیشــبرد اهــداف کســب و کار ایــن صنــف توجــه بــه 

چنــد مــورد زیــر الزامــی اســت؛
ــه  ــه علی ــای ظالمان ــم ه ــت، تحری ــه نخس در درج
کشــورمان، باعــث رکــود چندیــن ســاله در بازارفــرش 
ــف وارد  ــن صن ــه ای ــدی ب ــای ج ــیب ه ــده و آس ش
گردیــده اســت. بایــد توجــه داشــت کــه هنــر فــرش 
دســتباف جــدای از سیاســت اســت و در تاریــخ ســابقه 
نــدارد کــه هنــر یــك کشــور تحریم شــود. مــوردی که 
اکنــون بــرای هنــر- صنعــت فــرش دســتباف ایرانــی 
ــدان و  ــه هنرمن ــدی ب ــیب ج ــث آس روی داده و باع
بافنــدگان کشــور گردیــده اســت. ضــرورت دارد وزارت 
امورخارجــه، بــا طــرح ایــن موضــوع درخواســت لغــو 
ــرش را  ــتی و ف ــع دس ــای صنای ــته ه ــم از رس تحری

ــد. مطــرح نمای
مــورد دوم، تقاضــای ایجــاد وام خریــد فــرش از طریــق 
بانــك هــای عامل اســت. مــوردی کــه باعث رونــق روز 
افــزون بــازار خریــد و فــروش فــرش دســتباف کشــور 

ــد. خواهد ش
ــازه  ــپاری ارزی و اج ــان س ــذف پیم ــوم، ح ــورد س م
ارســال فــرش از طریــق پســت بــرای مشــتریان خــارج 
از کشــور اســت. ایــن امــر عاملــی کلیــدی بــرای کمــك 
بــه بــازار صادراتــی فــرش دســتباف محســوب می شــود  
مــورد چهــارم، از ســازمان امــور اقتصــاد و دارایــی نیــز 
ــادی  ــرایط اقتص ــد ش ــم. بای ــك داری ــت کم درخواس
حــال حاضــر کشــور و بــازار را در نظــر گرفــت و 
ــن  ــته در تعیی ــال گذش ــد س ــورد چن ــه رک ــه ب باتوج
رقــم مالیاتــی و عملکــرد ســالیان فعــاالن صنــف فــرش

 مساعدت نمایند.
مــورد پنجــم، فرهنگســازی اســتفاده ار فــرش دســتباف 
ــان نســل  ــد می ــان اســت. بای ــواده و جوان ــان خان در می
ــا را  ــرد و آنه ــرار ک ــتی برق ــرش آش ــر ف ــد و هن جدی
ــول  ــن محص ــتفاده از ای ــف اس ــای مختل ــه ه ــا جنب ب

آشنا ساخت.
ــم،  ــی کنی ــت م ــئولین درخواس ــت، از مس و درنهای
نــگاه ویــژه و تخصصــی بــه صنــف فروشــندگان فــرش 
دســتباف داشــته باشــند. توجــه داشــته باشــید کــه 
ــت  ــن صنع ــذاران ای ــف فروشــندگان، ســرمایه گ صن
قلمــداد مــی شــوند و حلقــه کلیــدی زنجیــره 
ــدگان  ــان تولیدکنن ــاط  می ــرش، در ارتب ــت ف صنع
ــل ــف تکمی ــن صن ــرمایه ای ــا س ــدگان ب و صادرکنن
 مــی شــود. بــا پیگیــری مســتمر صنــف فروشــندگان 
امــکان تهیــه بــار مــورد نیــاز بــرای صــادرات 
ــك  ــه ی ــت تهی ــن اس ــود و گاه ممک ــی ش ــم م فراه
ــد.  ــه درازا بینجام ــال ب ــن س ــی چندی ــارت کاالی پ
ــن  ــه ای ــك ب ــا و کم ــه احی ــبت ب ــمندیم نس خواهش
ــگاه  ــد و ن ــاعدت کنن ــکاری و مس ــز هم ــف نی صن

واسطه ای به آنها نداشته باشند.

جشنواره از نگاه آمار
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ــا هــدف انســجام و نظــم بخشــیدن  ب
بــه فراینــد اجرایی جشــنواره،  ســاختار 
ــر  ــرح زی ــه ش ــداد ب ــن روی و ارکان ای

مــی باشــد:
شورای سیاست گذاری:

ایــن شــورا بــا هــدف تعریــف و 
و  کالن  سیاســت های  تبییــن 
ــنواره  ــی جش ــای اصل تصمیم گیری ه
فعالیــت نمــوده و شــامل رئیــس مرکز 
ملــی فــرش ایــران بــه عنــوان رئیــس 
شــورا،  اعضــای منتخــب از مرکــز ملی 
فــرش ایــران و اعضــای ســتاد راهبردی 

ــد. ــور می باش ــتباف کش ــرش دس ف
ستاد اجرایی :

ایــن ســتاد کــه از شــخصیت های 
ــان  ــط در اســتان اصفه ــی مرتب حقوق

اجرایــی  فراینــد  شــده،   تشــکیل 
سیاســت گذاری  شــورای  مصوبــات 
ــنواره را  ــی جش ــه اجرای ــیوه نام و ش
ــده داشــته و شــامل اســتانداری  برعه
اصفهــان ، ســازمان صنعــت،  معــدن و 
تجارت اســتان اصفهان،  اتــاق بازرگانی،  
صنایــع، معــادن و کشــاورزی اصفهان و 
کاشــان و مدیــران تشــکل های صنفــی 
مرتبــط بــا فــرش دســتباف اصفهــان و 
نماینــده شــرکت برگــزار کننــده مــی 

باشــد.
دبیرخانه دائمی :

اتــاق بازرگانــی،  صنایــع، معــادن و 
اصفهــان کشــاورزی 

ــر 7  ــامل حداکث ــات داوران : ش هی
نفــر از داوران ملــی و خبــره در حــوزه 
فــرش دســتباف از سراســر کشــور و بــا 
ــه  هــدف داوری فرش هــای راه یافتــه ب

ــد. ــنواره می باش جش
توســعه  برگزارکننــده: مجتمــع 
ــوان  ــه عن ــان ب ــگاه اصفه ارتباطــات پ
کلیــه  جشــنواره،   برگزارکننــده 
ــا جشــنواره را  ــط ب ــای مرتب فعالیت ه
ــرا  ــی،  اج ــتاد اجرای ــد س ــس از تایی پ

ــرد. ــد ک خواه
پــس از آغــاز فعالیــت هــای اجرایــی، 
در تاریــخ 19 خــرداد1401 جشــنواره 
بــه صــورت رســمی بــا حضــور رئیــس 

ــران  ــران و مدی ــرش ای ــی ف ــز مل مرک
اســتانی در ســالن نصــف جهــان اتــاق 
ــی اصفهــان برگــزار و از روز ۲1  بازرگان
ــار  ــذب آث ــانی ج ــالع رس ــرداد اط خ

آغــاز شــد.
درنهایــت تــا تاریــخ 17 تیرمــاه 1401 
تعــداد ۲۲9 قالــی از طریق وب ســایت 
ــنبه 18  ــار و در روز ش ــنواره اظه جش
تیرمــاه بــا حضــور دو داور آثــار ارســال 

ــات  ــاس اطالع ــی و براس ــده بررس ش
فنــی هــر قالــی و شــاخص هــای 
ــی دارای  ــداد 1۲1 قال ــه، تع داوری اولی
ــه  حدنصــاب نمــره شــده و وارد مرحل
ــی  ــن قال ــدند. از بی ــنواره ش دوم جش
هایــی کــه حدنصــاب امتیــاز ورود بــه 
ــداد  ــد تع ــب کردن ــه دوم را کس مرحل
11۲ قالــی بــه اصفهــان ارســال گردید 
ــا حضــور هفــت  و در روز ۲5 تیرمــاه ب

داور ملــی و برجســته در حــوزه فــرش 
دســتباف، قالــی هــا از نزدیك بررســی 

ــرار گرفــت. ــی ق و مــورد ارزیاب
در فراینــد اجرایــی جشــنواره از روزهای 
۲9 تیرمــاه تــا اول مــرداد نمایشــگاهی 
ــی  ــه نهای ــه مرحل ــه ب ــار راه یافت از آث
ــرا  ــد بازدیدکننــدگان ق در معــرض دی
خواهــد گرفــت و در نهایــت در روز 
شــنبه اول مــرداد، مراســم اختتامیــه و 
اهــدای جوایــز و تقدیــر از آثــار ارســال 
ــالن  ــا 19 در س ــاعت 16 ت ــده از س ش
همایــش هــای اتــاق بازرگانــی اصفهان 
برگــزار خواهــد شــد. در کنــار اجــرای 
فعالیــت هــا اصلی جشــنواره، نشســت 
هــای  جلســه  و  تخصصــی  هــای 
آموزشــی آنالیــن در حــوزه فــرش 
دســتباف بــا هــدف توســعه بــازار فرش 

دســتباف برگــزار شــد.

مراحل شرکت در جشنواره:
1( ورود به ســایت جشــنواره بــه آدرس 
ihcfestival.ir و مطالعــه بخــش 

هــای مختلــف آن
۲( تکمیــل فــرم اظهارنامــه شــرکت در 

جشنواره
3(  انجام مرحله نخست داوری

4( تمــاس بــا شــرکت کنندگانــی کــه 
فــرش آن هــا در مرحله نخســت داوری 

تائید شــده اســت 
5( هماهنگــی بــرای ارســال فــرش بــه 
شــهر اصفهــان و محل مشــخص شــده 
بــرای تحویــل فــرش توســط دبیرخانه 

ــنواره اجرایی جش
6( انجام مرحله دوم داوری

ــه  7( ورود فــرش هــای تائیــد شــده ب
نمایشــگاه و چهــار روز بازدیــد عمومــی
8( برگــزاری مراســم اختتامیــه و تقدیر 

از فــرش هــای فاخر جشــنواره

گزارش

ــي خــود  ــف قانون ــران در راســتاي اجــراي وظای ــرش ای ــي ف مرکــز مل
ــتباف  ــرش دس ــر ف ــده و فاخ ــار برگزی ــي آث ــایي و معرف ــه شناس در زمین
بــا هــدف برندســازي و ایجــاد الگوهــاي مناســب تولیــد بویــژه اجــراي 
مــاده 14 آیین نامــه اجرایــي قانــون حمایــت از هنرمنــدان، اســتادکاران 
ــی  ــنواره مل ــن جش ــزاري اولی ــه برگ ــدام ب ــتي  اق ــع دس ــاالن صنای و فع
ــتباف  ــرش دس ــی ف ــکل های صنف ــکاری تش ــا هم ــران ب ــر ای ــرش فاخ ف
و ســازمانهاي صنعــت، معــدن و تجــارت اســتانها بویــژه ســازمان صنعــت، 
معــدن و تجــارت اســتان اصفهان در شــهر هنرپــرور اصفهان نموده اســت.

جشنوارهقالیفاخرایرانیباهدفبرندسازيوایجادالگوهايمناسبتولیدبرگزارمیشود

فرش ایرانی زیر پای هواداران فوتبال
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس نزدیکــی بــه زمــان برگــزاری جــام جهانــی قطــر 
ــه حضــور هــواداران  ــا توجــه ب ــرای ایــران عنــوان کــرد و گفــت: ب را یــك فرصــت اســتثنایی ب
جــام جهانــی در مناطــق آزاد قشــم و کیــش می توانــد بهتریــن فرصــت بــرای وزارتخانــه میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری در جهت معرفی ایران در ســطح جهان باشــد. محمدعلی 
محســنی بندپــی بــا اشــاره بــه شــهرت جهانــی فــرش ایرانــی گفــت: فــرش ایرانــی از اروپــا گرفته 
تــا کانــادا شــناخته شــده اســت و بــا همیــن شــهرت می توانیــم از اقتصــاد نفتــی رهــا شــویم.
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            علی میرجمالی / دبیر اجرایی اولین جشنواره ملی قالی فاخر
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۱ مرداد ۱4۰۱/ ۲3 ذوالحجه  ۱443 ۴ دهه تالش برای صدور شناسنامه فرش

رضــا اهلل داد یکــی از پیشکســوتان حــوزه تولیــد فــرش دســتبافت بــا اشــاره بــه ضــرورت شناســنامه 
ــرای اســتفاده از شناســنامه  ــود مشــوق ب ــی گفــت: برخــورد ســلیقه ای، نب دار کــردن دســتبافت ایران
فــرش و عــدم حمایــت بخــش دولتــی از ایــن اوراق مالکیــت و اصالــت از مهمتریــن عواملــی 
ــت.  ــرده اس ــرو ک ــدی روب ــش ج ــا چال ــرش را ب ــنامه ف ــر شناس ــد صــدور معتب ــه رون ــت ک اس
ــت  ــند مالکی ــك س ــد ی ــه می توان ــته از آنک ــرش، گذش ــنامه ف ــد، شناس ــد دارن ــان تاکی کارشناس
ــود.. باشــد، از طرفــی دیگــر معــرف طــرح، نقــش، جزییــات فنــی، بافنــده و طــراح آن نیــز خواهــد ب
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صنعت فرش

اینروزهــا اصفهــان میزبــان جشــنواره ملــی قالــی فاخــر 
ایــران اســت. رویــدادی کــه مــی توانــد نقــش بــه ســزایی 
ــد و  ــا کن ــرش ایف ــت ف ــت هنرصنع ــعه و تقوی درتوس
ــی کــه چرخــه  ــن صنعــت و معضالت پتانســیل هــای ای
تولیــد و صــادرات فــرش بــا آن روبروســت را  مــورد بحــث 
و بررســی قــرار دهــد. کارشناســان و فعــاالن حــوزه فــرش 
ــان  ــت، همچن ــن صنع ــه ای ــود اینک ــد، باوج ــد دارن تاکی
ــا  ــد، ام ــی کن ــا م ســهم مهمــی در اشــتغال کشــور ایف
ــی در  ــت باف ایران ــرش دس ــادرات ف ــد و ص ــقوط تولی س

ــت؛ ــابقه اس ــرت آور و بی س ــته حی ــال گذش ــد س چن
ــه ایــن کــه بخــش عمــده فــرش تولیــدی در  باتوجــه ب
ایــران صادراتــی اســت، مــی تــوان صــادرات را بــه عنــوان 
گلــوگاه چرخــه صنعــت فرش دانســت، کــه متاســفانه در 
دهــه هــای اخیــر بصــورت مــداوم موانع صــادرات بیشــتر 
شــده و بــر ایــن گلــوگاه فشــار بیشــتری وارد شــده اســت. 
ــخ  ــاره تاری ــز درب ــرت برانگی ــب و عب ــکات جال یکــی از ن
ــن  ــق ای ــه رون ــت ک ــن اس ــران ای ــرش در ای ــت ف صنع
صنعــت و اوج گیــری صــادرات فــرش در دو دوره صفویه و 
قاجاریــه صــورت گرفــت کــه دولــت عمــال هیــچ دخالتی 
در ایــن حــوزه نداشــته اســت. تاریخچــه ی حضــور فــرش 
ــی  ــی بســیار طوالن ــای جهان ــران در بازاره دســت باف ای
اســت و هیچ یــك از دیگــر کاالهــای صادراتــی ایــران تــا 
ایــن انــدازه در جهــان شــهرت نــدارد. از صدها ســال قبل، 
فــرش ایرانــی کمابیــش در قالــب هدیــه بــه دربــار دیگــر 
کشــورها فرســتاده می شــد، امــا از دوره ی صفویــه ماننــد 
ابریشــم بــه بخشــی از کاالهــای صادراتــی ایــران تبدیــل 
ــران  ــت باف ای ــرش دس ــازار ف ــن ب ــق گرفت ــا رون ــد. ب ش
ــز، فــارس،  و افزایــش تقاضــا، ابتــدا برخــی از تجــار تبری
کرمــان و خراســان و کاشــان بــا قالی بافــان قــرارداد 
بســتند امــا ایــن قراردادها پاســخگوی تقاضــای فزاینده ی 

بازارهــای جهانــی نبــود. 
ــورهایی  ــرکت هایی از کش ــی ش ــس از مدت ــه، پ در نتیج
ــه  ــان ب ــیه و آلم ــکا، روس ــا، آمری ــا، ایتالی ــر بریتانی نظی
ــف  ــق مختل ــرش در مناط ــد ف ــرمایه گذاری در تولی س
ــی  ــه حت ــت ک ــی اس ــن درحال ــد. ای ــران روی آوردن ای
حکومــت وقــت از اینکــه تجــار ایــران بــه چه کشــورهایی 
فــرش صــادر مــی کننــد خبــر نداشــته اســت. اینگونــه 
ــی  ــیل ب ــا پتانس ــی ب ــت ایران ــن هنرصنع ــه ای ــت ک اس
بدیلــی کــه داشــت توانســت بصــورت خودجــوش جــای 

ــد. ــدا کن ــی پی ــازار جهان خــود را در ب
ــان  ــی همچن ــرکت های خارج ــاه، ش ــا ش در دوره ی رض
ــده  ــر عه ــرش ب ــارت ف ــد و تج ــی را در تولی ــش اصل نق
داشــتند. در ســال 1314، فعالیت هــای »کمپانــی شــرق 
ــه  ــود، ب ــران ب ــرش ای ــر ف ــن تاج ــه مهم تری ــدن« ک لن
دســتور رضــا شــاه متوقف شــد و بخشــی از وظایــف آن در 
تولیــد و صــادرات فــرش به شــرکت ســهامِی تازه تأســیس 
فــرش ایــران واگــذار شــد. ایــن را مــی تــوان نخســتین 
دخالــت جــدی دولتــی در صنعت فــرش دانســت. دخالت 
دولــت و حکومــت در صنعــت بعــد از انقــالب در مقیــاس 
گســترده و بــی ســابقه ای شــکل گرفــت و بــا تصمیمــات 
خلــق الســاعه و بــی ثبــات کننــده خســارت هــای جبران 
ناپذیــری بــر فراینــد تولیــد وارد کــرد. امــا می تــوان گفت 
آخریــن میــخ را مجــددا خــود دولــت بــا قوانینــی مثــل 

پیمــان ســپاری ارزی بــر تابــوت صنعــت فــرش کوبیــد.
ــی در  ــت باف ایران ــرش دس ــادرات ف ــد و ص ــقوط تولی س
چنــد ســال گذشــته حیــرت آور اســت. باوجــود فعــاالن 
ایــن حــوزه تمــام قــد تــالش مــی کننــد ایــن صنعــت را 

زنــده و ســرپا نگــه دارنــد.
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