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ویژه نامه اولین جشنواره ملی قالی فاخر
 ۲۰خرداد تا اول مرداد ۱۴۰۱
ایران -اصفهان

سفیرفاخر بازار جهانی
فــرش دســتباف ایرانــی ،هنر-صنعتــی فاخــر اســت کــه در هــر گــره و َرج ،جهانــی مملــو از رنــگ و نقــش خلــق میکنــد
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
و شــریف ایــن مــرز و بــوم را ارائــه کــرده اســت .هرچنــد در ایــن ســال هــا شمشــیر بــی رحــم سیاســت بــا انــواع
تحریــم و بــی مهــری ،تَــن بــازار فــرش ایــران را خراشــیده و آزرده ســاخته ،امــا قالــی ایرانــی همچنــان شــرافتمندانه
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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سال هشتم /شماره ۲۱۸
 ۱مرداد  ۲۳ /۱۴۰۱ذوالحجه 1443

به دنبال معرفی شایسته ظرفیتهای اصفهان هستیم

خبر کوتاه

اســتاندار اصفهــان گفــت :ظرفیتهــا و امکانــات اســتان در بخــش گردشــگری و صنایــع
دســتی تاکنــون بــه خوبــی معرفــی نشــده اســت و بایــد از زیرســاختهای ایجــاد شــده
بــرای توســعه آن بهــره گرفــت .ســیدرضا مرتضــوی بــا اشــاره بــه اهمیــت تشــکیل
گــروه کاری اقتصــاد گردشــگری تصریــح کــرد :بخــش خصوصــی اســتان نیــز بایــد در
قبــال تصمیــم گیــری هــای انجــام شــده ،مشــارکت و پاســخگو باشــد .وی افــزود :مــا
بــه دنبــال ایجــاد تصویــری شایســته از اصفهــان بعنــوان میزبــان قدرتمنــد رویدادهــای
مرتبــط بــا گردشــگری و صنایــع دســتی در اذهــان عمومــی داخلــی و خارجــی هســتیم.

رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره قالی فاخر مطرح کرد:

لزوم حرکت بنیادی در حوزه برند ملی
برگزاری جشنواره فرش فاخر در راستای برندسازی این صنعت انجام میشود

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
ایــن هنــر بــرای کشــور توجــه شــود .زیــرا ،هــر لطمــه
ای بــه جایــگاه فــرش و بافنــده ،قابــل جبــران نیســت و
مســئوالن بایــد زمینــه هــای تقویت ایــن بخــش را فراهم
نمایند.
احمــد کریمــی اصفهانــی بــا بيــان اينكــه ســال گذشــته
صــادرات فــرش دســتباف ايــران بــه  60ميليــون دالر
كاهــش يافتــه اســت ،گفــت :ايــن در حالــي اســت كــه
يــك زمانــي صــادرات فــرش دســتباف ايرانــي دو ميليارد
و  100ميليــون دالر بــوده و در ســال  73صــادرات فــرش
دســتباف ايــران يــك ميليــارد و  740ميليــون دالر بــوده
اســت .وي در رابطــه بــا رفــع تعهــد ارزي بيــان داشــت:
فــروش فــرش صادراتــي در كشــورهاي مقصــد شــايد
ســال هــا بــه طــول انجامــد ،بنابرايــن بــه طــور طبيعــي
رفــع تعهــد ارزي ايــن كاال ماننــد ســاير كاالهــا نبايــد
شــش ماهــه يــا يــك ســاله باشــد .كريمــي اصفهانــي بــا
اشــاره بــه اشــتغال زا بــودن صنعــت فــرش بيــان داشــت:
بــه طــور طبيعــي بايــد بــراي يــك صنعــت اشــتغال زا
رفــع تعهــد ارز را برداشــت ،زيــرا بــا توجــه بــه وضعيــت
فعلــي صــادرات فــرش پيشــنهاد مــا ايــن اســت كــه
تعهــدي بــراي حــوزه فــرش نبايــد وجــود داشــته باشــد.
احمــد کریمــی اصفهانــی اظهــار داشــت :مســاله اصلــی
فــرش صــادرات اســت و تولیــد ایــن محصــول زمانــی
شــکل میگیــرد کــه از بــازار مصــرف پررونقــی برخــوردار
باشــد .وی بــا بیــان اینکــه جامعــه فــرش دســتباف از
ضعیفتریــن قشــرها بــه شــمار میآینــد افــزود :اگــر دل
ســوز فــرش دســتباف هســتیم ،بایــد به مســاله صــادرات
توجــه کنیــم .وی همچنیــن خاطرنشــان کــرد :برغــم
تالشهــای بیوقفــه تشــکلهای فــرش هیــچ خروجــی
و نتیجـهای بــرای ایــن کاالی مهــم صادراتــی بــه دســت
نیامــده ،مــا بایــد جــواب مخاطبــان خــود کــه در دیگــر
کشــورها هســتند را داده و ســفارشگیری 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،
فــرش دســتباف را مــورد حمایــت قــرار دهــد ،چــون
بیتوجهــی بــه فــرش دســتباف ،در دنیــا تبعاتــی را بــه
همــراه دارد ،و بــه آن ضربــه وارد میکنــد .وی تاکیــد
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 دولتهــای
خــود تســهیالت خوبــی را دریافــت میکننــد ،همچنیــن
بخشــی از هزینههــای نمایشــگاههای فــرش نیــز از
طــرف دولتهــا تامیــن میشــود.

رئیــس دبیرخانــه دائمــی جشــنواره قالــی فاخــر اظهــار کــرد :در ســال گذشــته بنــا بــه پیشــنهاد
دبیرخانــه شــورای گفتگــوی بخــش خصوصــی در اصفهــان ،موضوعــات مرتبــط بــه صنعــت فــرش
مــورد واکاوی قــرار گرفــت .مســعود گلشــیرازی بــا بیــان اینکــه  ۲۰خــرداد بــه عنــوان روز ملــی فــرش
دســتباف مشــخص شــد و مــورد اقبــال شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی قــرار گرفــت ،اضافــه کــرد :ایــن
صنعــت در اقتصــاد ،بنیههــای فرهنگــی و تبــادل آن و اثــرات اقتصــاد دانشبنیــان ،نقــش کلیــدی و
موثــری دارد.
گزارش
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نظرات خود را به ایمیل ما ارسال کنید

مســعود گلشــیرازی بــه آمــار تــکان
دهنــده تولیــد ناخالــص داخلــی در
اصفهــان در ســال  1400کــه بالــغ بــر
370هزارمیلیــارد تومــان گزارش شــده،
اشــاره کــرد و افــزود :بــر اســاس آمــار
رقــم اشــتغال آفرینــی صنعــت فــرش
حــدود  ۱۰درصــد میــزان اشــتغال
کشــور اســت .همچنین تولیــد ناخالص
داخلــی اصفهــان در ســال ۱۴۰۰
حــدود  ۳۷۰هــزار میلیــارد تومــان
بــوده اســت امــا فرصــت از دســت رفتــه
در اقتصــاد اصفهــان تقریبــا  ۶برابــر این
مقــدار بــود .بــرای اســتفاده از چنیــن
ظرفیتهایــی بایــد نخبــگان و فعــاالن
اقتصــادی در کنــار مســئوالن دولتــی
قــرار گیرنــد و بــا تبدیــل بالقوههــای
اقتصــادی بــه بالفعــل و بــا اســتفاده از
توانمنــدی هــای ایــن صنعــت نمــود
درآمــدی و رفاهــی بــرای مــردم شــهر
را بــه ارمغــان آورنــد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی اصفهــان ادامــه
داد :ایــن مســئله بــه یــک عمــل نــو
و جهــادی نیــاز دارد .برگــزاری چنیــن
جشــنوارههایی مقدمــهای بــرای
دســتیابی بــه مــوارد بیــان شــده اســت.
آنچــه امــروز صنعــت فــرش نیــاز دارد
فعالیتــی اســت کــه اتاقهــای بازرگانــی
بایــد بــرای کمــک بــه بازاریابــی ایــن
محصــول انجــام دهنــد .اتــاق بازرگانــی
ایــران در اضافــه کــرد گفــت :جشــنواره
فــرش فاخــر در راســتای برندســازی
ایــن صنعــت انجــام میشــود .شــاید
تصــور بــر ایــن باشــد کــه فــرش فاخــر
فرشهایــی بــا ارزش اقتصــادی بیشــتر
اســت امــا در شــیوه نامــه مرکــز ملــی
فــرش و آییــن نامــه مربوطــه عمدتــا
بــه بررســی نــوآوری کمــی و کیفــی
در تولیــد فــرش پرداختــه میشــود
تــا بتوانــد رقابتپذیــری فــرش ایرانــی
در بازارهــای جهانــی را مطــرح کنــد.
گلشــیرازی تاکیــد کــرد :بررســی هــای
کمــی و کیفــی در تولیــد فــرش بــرای
تحقــق رقابــت پذیــری فــرش ایــران
در بــازار جهانــی ضــروری اســت و
مــا در اصفهــان نیــز بایــد شــرایطی را
فراهــم نماییــم تــا بــا ایجــاد انگیــزه در

بیــن نخبــگان اقتصــادی و صاحبــان
مســند ،بــرای نجــات ســرمایه هــای
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  6برابر
ظرفیــت ازدســت رفتــه بــه چرخــه
اقتصــاد کمــک نماینــد.
وی تصریــح کــرد :در گذشــته صنعــت
فــرش دســتبافت بــه عنــوان یکــی از
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
ایــن زمینــه نیازمنــد تجدیــد نظــر و
همچنیــن بازنگــری نــه تنهــا از ســوی
فعالیــن اقتصــادی بلکــه در ســطح
سیاســت گــذاران کشــور هســتیم و
الزم اســت زیرســاختهای الزم تعبیــه
شــود.
وی افــزود :در ایــن مســیر بایــد همــه
اجــزای جامعــه در کنــار هــم حرکــت
کننــد .کارآفرینــان مــا بایــد بــه عنــوان
پیشــرانان اقتصــادی در ایــن مســیر

حرکــت کننــد.
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری جشــنواره
قالــی فاخــر ایرانــی ،از جملــه مقدمــات
اجــرای اینگونــه جشــنواره هــا را،
لــزوم نهادســازی هــای جدیــد درکنــار
اتحادیــه هــای صنفــی فــرش بــرای
تقویــت و توســعه جایــگاه فــرش ایــران
دانســت و افــزود :نیــاز امــروز صنعــت
فــرش دســتباف ایــران ،ایفــای نقــش
اتــاق هــای بازرگانــی در کنارانجمــن
هــای تخصصــی فــرش اســت و اتــاق
ایــران نیــز بایــد در حــوزه برنــد ملــی
فــرش ایــران بــرای حضــور در بازارهای
بیــن المللــی تــاش کنــد.
رئیــس دبیرخانــه دائمــی جشــنواره
قالــی فاخــر اظهــار کــرد :در ســال
گذشــته بنــا بــه پیشــنهاد دبیرخانــه
شــورای گفتگــوی بخــش خصوصــی
در اصفهــان ،موضوعــات مرتبــط بــه
صنعــت فــرش مــورد واکاوی قــرار
گرفــت .مســعود گلشــیرازی بــا بیــان
اینکــه  ۲۰خــرداد بــه عنــوان روز
ملــی فــرش دســتباف مشــخص شــد
و مــورد اقبــال شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی قــرار گرفــت ،اضافــه کــرد:
ایــن صنعــت در اقتصــاد ،بنیههــای
فرهنگــی و تبــادل آن و اثــرات اقتصــاد

دانشبنیــان ،نقــش کلیــدی و موثــری
دارد .رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی اصفهــان ،احــداث
مــوزه فــرش اصفهــان را یــک مطالبــه
بــه حــق عنــوان کــرد کــه نــه تنهــا
بــرای فــرش بلکــه بلحــاظ گردشــگری
حائــز اهمیــت اســت و جــزو المــان
هــای توســعه گردشــگری در اصفهــان
محســوب مــی گــردد.
شــایان ذکــر اســت ،برگــزاری رویــداد
قالــی فاخــر ایرانــی مــی توانــد نقــش
بــه ســزایی درتوســعه و تقویــت
هنرصنعــت فــرش ایــران ایفــا کنــد و
پتانســیل هــای ایــن صنعــت و
معضالتــی که چرخــه تولید و صــادرات
فــرش بــا آن روبروســت را مــورد بحــث
و بررســی قــرار دهــد .کارشناســان و
فعــاالن حــوزه فــرش تاکیــد دارنــد،
باوجــود اینکــه ایــن صنعــت ،همچنــان
ســهم مهمــی در اشــتغال کشــور ایفــا
مــی کنــد ،امــا متاســفانه ایــن نگرانــی
وجــود دارد کــه بــا ادامـهی رونــد فعلی
بســیاری از صادرکننــدگان و بافنــدگان
فــرش بــه ســراغ شــغلهای دیگــر
برونــد و صنعــت فــرش دســتباف
دیگــر نتوانــد در بــازار جهانــی قامــت
راســت کنــد.

info@eghtesadbazar.ir
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نشان همت و عزم جامعه فرش ایران

رئیس مرکز ملی فرش ایران عنوان کرد :

فاخر به سان قالی ایرانی

یادداشت

دانش بنیان کردن در زنجیره ارزش فرش دستبافت ایران ضرورت دارد
رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران گفــت :جشــنواره قالــی فاخــر ایرانــی ،بــه منظــور ارائــه طرحهــای
جدیــد و معرفــی کارآفرینــان برجســته هنــر -صنعــت فــرش دســتباف طراحــی شــده کــه بــا همــت و
مشــارکت بخــش خصوصــی برگــزار میشــود .فرحنــاز رافــع افــزود :فــرش ایرانــی همچــون نگینــی
در دنیــا میدرخشــد .فــرش اصفهــان نیــز از نظــر نقــش و نــگار در دنیــا ،فرشــی بیهمتــا و بیبدیــل
اســت و بــدون شــک بــا برگــزاری جشــنوارههایی ماننــد جشــنواره ملــی قالــی فاخــر ایــران ،اکوسیســتم
فــرش دســتباف تثبیــت مــی گــردد .وی اضافــه کــرد :در تالشــیم تــا ســال آینــده ایــن جشــنواره ملی را
بــه صــورت بینالمللــی برگــذار کنیــم.

راه نجات فرش دستباف

از رکود

گزارش
اقدامــات بســیاری در ســطح کشــور
انجــام میشــود امــا اثربخــش نیســت.
هــدف ایــن رویداد کشــف اســتعدادهای
فــرش در حــوزه جوانــان و قالیبافــان
در اقصــی نقــاط کشــور اســت .رئیــس
مرکــز ملــی فــرش ایــران بــا بیــان ایــن
مطلــب اضافــه کــرد :برندســازی در
حــوزه فــرش دســتباف مــورد توجــه
قــرار نگرفتــه اســت بنابرایــن بایــد
اقدامــات مناســبی را بــرای ایــن بخــش
انجــام داد .در قســمت فرعــی ایــن
جشــنواره ملــی ،رویدادهــای بســیاری
برگــزار خواهــد شــد تــا زنجیــره ارزش
فــرش دســتباف را کامــل کنیــم و در
نهایــت میــزان اشــتغال ایــن حــوزه
افزایــش یابــد .رافــع افــزود :بایــد بتوانیم
بــا همــت و تــاش رســانهها تعــداد
فرشهایــی کــه در ســالهای آینــده بــه
دبیرخانــه جشــنواره معرفــی میشــوند
را افزایــش دهیــم.

فرصت خوب بازار اوراسیا

رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران
فرصــت ورود ایــران بــه بازار کشــورهای
اوراســیا را فرصتــی خــوب بــرای معرفی
نشــانهای مشــهور فــرش دســتباف
ایــران دانســت .رافــع بــا بیــان اینکــه
فــرش دســتباف ایــران حرفهــای
زیــادی بــرای حضــور در این بــازار خاص
دارد گفــت :بــا توجــه بــه توانمنــدی و
درخشــش ایــن هنــر -صنعــت و رابطــه
خــوب بــا اعضــای اتحادیــه اوراســیا،
ایــن موقعیــت میتوانــد بیشــترین
اســتفاده و بهرهبــرداری را بــرای معرفــی
ظرفیتهــا و نشــانهای فــرش مــا
داشــته باشــد .بــه گفتــه رافــع ،نکتــه
حائــز اهمیت در مــورد فرش دســتباف،
تولیــد بــا مــواد اولیــه داخلــی اســت،
بــه ایــن معنــا کــه تولیــد بســیاری از
کاالهــای صادراتــی کشــور ،مســتلزم
ارزبــری بــه منظــور تامیــن مــواد اولیــه
اســت ،در حالیکــه بخــش عمــدهای از
مــواد اولیــه مــورد نیــاز فــرش دســتباف
در داخــل تولیــد شــده و نیــازی بــه
خــروج ارز بــه منظــور واردات مــواد
اولیــه وجــود نــدارد بنابرایــن صــادرات
ایــن کاال نســبت بــه ســایر کاالهــای
غیرنفتــی ،به مراتــب ارزآوری بیشــتری

بــرای کشــور رقــم میزنــد و از ایــن
رو بایــد مــورد حمایــت جــدی واقــع
شــود .رافــه تصریــح کــرد :امیدواریــم
بتوانیــم بــا همراهــی بخشخصوصــی،
مســائل و مشــکالت پیــش روی تولیــد
و صــادرات ایــن هنر-صنعــت اصیــل
ایرانــی را از میــان برداریــم؛ چــرا کــه
بــاور مــا ایــن اســت کــه اگــر قرار اســت
در کشــور حرکتــی بــه ســمت توســعه
و رشــد رخ دهــد ،بایــد بــا همراهــی و
همگامــی بخــش خصوصــی باشــد کــه
بــر ایــن اســاس ،نقطــه تمــاس دولــت
و بخشخصوصــی نیــز تشــکلها
هســتند کــه بایــد نقــش آنهــا پررنــگ
دیــده شــود.

و عرصــه جهانــی اســت .وی بــا اعــام
بیــن المللــی شــدن جشــنواره از ســال
آینــده گفــت :در جشــنواره امســال نیــز
برخــی ســفرای دیگــر کشــورها حضــور
خواهنــد داشــت تــا بــا کمــک آنهــا
بــرای بیــن اللملــی شــدن جشــنوار
در ســال آینــده گامهــای موثــری را
برداریــم .رئیــس مرکــز ملــی فــرش
ایــران بــا تاکیــد بــر اینکــه در ایــن
جشــنواره بــه دنیــال معرفــی و کشــف
طــرح هــای جدیــد هســتیم ،تصریــح
کــرد :امیدواریــم بــا رویکــرد کارآفرینی
و اســتقبال از طــرح هــا و ایــده هــای
نوآورانــه در ســطح ملــی ،اثــرات مثبــت
ایــن جشــنواره را در ســفره قالیبافــان و
حــوزه کســب و کار تجــار ببینیــم.

رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران بــا
اشــاره بــه اینکــه در سرتاســرجهان،
کشــور مــا را بــا نــام فــرش دســتبافت
مــی شناســند ،تاکیــد کــرد :در ایــن
میــان فــرش اصفهــان از نظــر کیفیــت،
زیباییــو نقــش و نــگار خــاص و بــی
همتاســت .وی ادامــه داد :بایــد بررســی
کنیــم کــه چــه رخ داده کــه  ۲۷۰هــزار
بافنــده فــرش در حــال کاهش هســتند
و حمایتهــای الزم از ایــن صنعــت انجام
شــود مبــادا کــه ایــن صنعــت مهــم
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
ملــی قالــی
فاخــر ایرانــی در
اصفهــان برنامــه
ریــزی شــد،
گفــت :برگــزاری
ایــن جشــنواره
هــا بهانــه ای
بــرای تثبیــت
ا کو سیســتم
فرش دســتبافت
و توســعه ایــن
هنــر و صنعــت
در جــای جــای
ایــران اســامی و
همچنیــن ایجاد
رقابــت در داخــل

دانش بنیان کردن حوزه فرش

ایجاد رقابت در عرصه داخلی و جهانی

تازه ترین خبرها را در سایت ما دنبال کنید.

رافــع بــا تاکیــد بــر رونــد کشــف
اســتعدادهای قالیبافــی و افــراد خــاق
بــه ویــژه جوانــان در حــوزه فــرش اظهار
کــرد :مــدل ســازی جشــنواره ترویــج
برندســازی در حــوزه فــرش دســتبافت
اســت کــه یکــی از ایــن برندهــا بــا
نــام «فــروزان» در نمایشــگاه میــان
حضــور یافتــه اســت .وی بــا بیــان
اینکــه دانــش بنیــان کــردن در زنجیــره
ارزش فــرش دســتبافت ضروری اســت،
تاکیــد کــرد :مــا هنــوز در حــوزه فــرش
ابریشــمی مشــکالتی داریــم و بــرای
دانــش بنیــان کــردن ایــن محصــوالت
نیــاز بــه مــواردی مانــد اصــاح نــژاد

گونــه تولیدکننــده نــخ ،نحــوه چیــدن
نــخ فــرش و مــوارد مشــابه وجــود دارد
و ایــن جشــنواره هــا بهانــه ای اســت
تــا در بخــش فرعــی نشســت هــای
آموزشــی بــرای باالبــردن زنجیــره ارزش
فــرش دســتبافت ایجــاد کنیــم .وی
گفــت :مدلــی کــه در جشــنواره قالــی
فاخــر طراحــی کــرده ایــم ،بــا همــت
بخــش خصوصی ،کشــف اســتعدادهای
قالــی بافــان در نقــاط مختلــف کشــور و
جــذب جوانــان و مخاطبــان بیشــتر در
ایــن عرصــه اســت .همچنیــن ،کشــف
عرصــه هــای دانــش بنیــان در تولیــد
فــرش دســتباف و زنجیــره تولیــد فرش
کــه از پــرورش دام ،چینــش ،شســت
وشــوی فــرش ،تولیــد ابریشــم ،مــواد
اولیــه ،رنــگ ،طرح و نقشــه و ...را شــامل
مــی شــود .رافــع ادامــه داد :بــا برگــزاری
جشــنوار عــاوه بــر افزایــش میــزان
تولیــد و اشــتغال  ،حداقــل  ۱۰شــرکت
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
بیــان کــرد :از بحــث هــای مدلســازی
جشــنواره طــرح نقــش و بافــت اســت
کــه درســطح جهانــی بــدون رقیــب
هســتیم امــا اگــر بــه روز نشــویم و از
تکنولــوژی روز دنیــا اســتفاه نکنیم نمی
توانیم ســهم خــود در جایــگاه جهانی را
حفــظ کنیــم و در ایــن راســتا توجــه به
طراحــی و نــوآری بســیار مهــم اســت.

برگزاری این
جشنوارهها
بهانه ای
برایتثبیت
اکوسیستم
فرش
دستبافتو
توسعهاین
هنر صنعت
در جای جای
ایران اسالمی
است

اتحادیــه شــرکت هــای تعاونــی تولیدکننــدگان فــرش
دســتباف روســتایی اســتان اصفهــان بــا  24تعاونــی در
ســطح اســتان و بیــش از  60هــزار بافنــده در روســتاها
و شــهرهای کوچــک در حــوزه قالــی بافــی فعالیــت دارد.
فعالیــت اتحادیــه و تعاونــی هــا در ســه حــوزه تهیــه
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
ســبک هــای فــرش هــای اصفهــان مــی پــردازد .بــه
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
روســتایی اســتان اصفهــان در حــوزه تولیــد ،توزیــع
و فــروش فــرش دســتباف از ابتــدا تــا انتهــا در داخــل
و خــارج از کشــور نقــش مســتقیم دارد و گاهــی بــا
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
دســتباف ،کاهــش تعــداد بافنــده اســت .چنانکــه از
تعــداد  60هــزار بافنــده کــه عضــو اتحادیــه هســتند،
در حــال حاضــر کمتــر از  50درصــد در زمینــه بافــت
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
بخشــیدن بــه آن اعتبــارات و تســهیالت بانکــی بــرای
بافنــده هــا ،تولیــد کننــده هــا و حتــی بــرای خریــداران
فــرش در نظــر گرفــت.
فــرش دســتباف یــک محصــول گــران قیمــت اســت
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
هــای اخیــر گــران شــده ،فــرش گــران نشــده اســت.
در ایــن میــان مــی تــوان بــا در نظــر گرفتــن اعتبــارات
بانکــی فرصتــی را فراهــم کــرد تــا هــر خانــواده ایرانــی
بتوانــد یــک 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
در ایــن عرصــه داشــته باشــند و تولیــدات بهتــری را
عرضــه کننــد.
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ویژه نامه اولین جشنواره ملی قالی فاخر

خبر کوتاه

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 میتواند
قالیهــای فاخــر ایرانــی را در رســتههای 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 اعتــای جایــگاه فــرش دســتباف
ایرانــی در عرصــه داخلــی و خارجــی اســت.
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امیدواریم شاهد اعتالی هنر صنعت فرش دستباف باشیم

خبر کوتاه

رییــس اداره فــرش دســتباف ســازمان صمــت اصفهــان در یادداشــتی نوشــت :برپایــی اولیــن
جشــنواره قالــی فاخــر ایــران در شــهر هنرپــرور اصفهــان افتخــاری ارزشــمند اســت کــه بــدون
شــک موجــب اعتــای بیــش از پیــش ایــن هنــر صنعــت ارزشــمند و اســتمرار اشــتغال بیــش از
 ۲میلیــون نفــر هنرمنــد بافنــده از دورافتــاده تریــن نقــاط روســتایی تا قلب شــهرهای کشــورمان
خواهــد شــد .حســین هاشــمی ضمــن تشــکر از همــت و تــاش کلیــه مســئوالن آرزو کــرد ،در
ســالهای آینــده نیــز شــاهد برگــزاری بیــن المللــی ایــن رویــداد در شــهر اصفهــان باشــیم .

رییـسسـازمانصنعـت،معـدنوتجـارتاسـتاناصفهـانمطرحکرد:

تار و پود فرش دستباف

اصالـت و کیفیـت تولیـد فـرش ایـران متمایــز از سایر رقباست

تمرکزبر
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
دســتباف ،بــه «نوســان» گفــت :یکــی از مــوارد مدنظــر
در حــوزه اقتصــاد فــرش دســتباف ،تاکیــد و تمرکــز در
زنجیــره تامیــن اســت و بــه طــور همــه جانبــه توجــه بــه
نیــروی انســانی بخــش تولیــد مــورد تاکیــد اســت .وی
بــا بیــان اینکــه همــواره بــا توســعه صنعــت در شــهرها
و کالنشــهرهای بــزرگ شــاهد مهاجــرت نیــروی کار
از روســتاها بــه ســمت شــهرها و در کنــار آن معضــل
اجتماعــی حاشــیه نشــینی هســتیم ،تاکیــد کــرد :اگــر
اقتصــاد خانــوار در روســتاها مــورد توجــه قــرار گرفتــه و
تقویــت شــود ،بــه طــور قطــع مــی تــوان بــا جلوگیــری از
مهاجــرت ،شــاهد مهاجــرت معکــوس نیــز خواهیــم بــود.
معــاون امــور بازرگانــی ســازمان صمــت اســتان اصفهــان
گفــت :یکــی از راهکارهــا بــرای جلوگیــری مهاجــرت از
روســتاها بــه شــهرها ،آمــوزش روســتاییان و مدنظرقــرار
دادن اقتصــاد خانــوار روســتایی اســت و در ایــن خصــوص
دولــت و بخــش خصوصــی بایــد بــرای تقویــت اقتصــاد
خانــوار روســتایی تــاش کــرده و بــه وظایــف خــود عمــل
کننــد .وی حمایــت و تســهیلگری را وظیفــه دولتهــا
دانســت و افــزود :از جملــه ایــن حمایــت هــا تخصیــص
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.
نــادری بــا تاکیــد بــر ضــرورت ورود جوانــان و نوجوانــان
بــه حــوزه فــرش بــا همــکاری نزدیــک دولــت و بخــش
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
نکنیــم ،بــا چالــش مواجــه مــی شــویم .بنابرایــن ایجــاد
انگیــزه در جوانــان و نوجوانــان حرکــت آنهــا بــه ســمت
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
دســتباف اســت و بایــد بــه قالیبافــان فــرش دســتباف
کمــک 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.

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 جشــنوار ه بهانـهای 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.
گزارش
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نظرات خود را به ایمیل ما ارسال کنید

باتوجــه بــه ایــن کــه بخــش عمــده
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
بیشــتری وارد شــده اســت .درحالــی
کــه در ســال هــای دهــه  70ایــران
حــدود  2میلیــارد دالر فــرش بــه
کشــورهای خارجــی صــادر مــی کــرد،
اکنــون ایــن عــدد بــه چیــزی حــدود
 60میلیــون دالر رســیده اســت کــه
جــای بررســی و نــگاه کارشناســانه
دارد .امــا اکنــون در شــرایطی کــه
بازرگانــان ایرانــی بــا مشــکالت ناشــی
از تحریــم و رکــود اقتصــادی دســت و
پنجــه نــرم میکننــد ،رقبایــی مثــل
هنــد ،چیــن ،نپــال  ،پاکســتان و ترکیه
ســرگرم افزایــش ســهم خــود و تصاحب
ســهم ایــران در بــازار جهانــی هســتند.
ایــن کشــورها چنــد دهــه کوشــیدند تــا
بــا طــرح و نقشــهی قالیهــای ایــران،
فــرش تولیــد کننــد و بــازار فــرش ایرانی
آن خــود کننــد امــا موفقیت چندانی
را از ِ
نداشــتند .بــا وجــود ایــن ،در ســالهای
اخیــر بــه مــدد تحریمهــای بینالمللــی
و محدودیتهــای مبادالتــی ایران ،ســهم
ایــن کشــورها از بــازار جهانــی بیــش از
پیــش افزایــش یافتــه اســت.
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
 2میلیــون نفــر از عزیــزان هنرمنــد
بافنــده از دور افتـــاده تریـــن نقـــاط
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 اســتراتژیک
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
270هـــزار هنرمنـــد بافنـــده و حـدود
 28تشـــکل و اتحادیـــه صنفـــی داریم

کــه امــر تولیــد ،فــروش و صــادرات
را برعهــــده داشــــته و کمــــک بــــه
اعتــــای فــــرش دســــتباف مــی
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
اقــدام اســت.
وی به تاثیــــر تحریــــم هــا بر صنعت
فــرش دســتباف کشــور پرداخــت و
گفــت :در نتیجــه تحریـم هـا فرصتی
بـــرای رقبــا فراهـــم شـــد .هرچنـــد
اصالـــت و کیفیـت تولیـد فـرش ایـران
متمایــزاســت.حتــیاینکــهبرخــی
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
کیفیــــت تولیدکننــــدگان مــــا را
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
حــــال تصریــــح کــــرد :ســــرمایه
گــذاری در بخــش فــرش دســتباف
کالن اســــت و امیدواریــم دولــت در
ایــــن زمینــــه کمــــک و حمایتهــای
ویــــژه بــه ایــن بخـــش داشـته باشـد
ایـــن در حالیســـت کـــه بـــا توجـه بـه
شـــرایط اقتصـــادی در ســـال جـــاری
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
جشــنواره قالــی فاخــر ایرانــی تاکیــد
کــرد :برگــزاری ایــن جشــنواره بهانهای
بــرای تقویــت و پایــداری فضــای تولیــد
و صــادرات فــرش 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.
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
اینگونــه جشــنواره هــا نیــز بیشـــتر
نمـود پیـدا کنـد.

info@eghtesadbazar.ir
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فرصتی برای تحول در اقتصاد خانواده فرش

ویژه نامه اولین جشنواره ملی قالی فاخر

خبر کوتاه

اســتاد علــی اصغــر شیرســپهر در یادداشــتی نوشــت :طــرح هــا و نقــش هــای فــرش ایرانــی؛ عــاوه
بــر ظاهــری زیبــا و روح نـواز 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
دیرینــه و داســتانی از حقایــق کهــن اســت .ایــن ط ـراح برجســته قالــی ای ـران اضافــه کــرد :بــا
برگـزاری نمایشــگاههای هدفمنــد و برگـزاری جشــنوارههای بیــن المللــی ،عــاوه بــر معرفــی ایــن
گنــج بــی پایــان ،مــی تـوان اقتصــاد خانـواده بــزرگ فــرش را متحــول ســاخت.

درگفتوگوبامدیرکلدفترهماهنگیاموراقتصادیاستانداریاصفهانمطرحشد:

سفیر فرهنگ و تمدن ایران
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یادداشت

وظیفه دولت ،ایجاد زیرساخت مناسب برای تولید قالی و فرهنگ سازی در این عرصه است

موانع تولید و صادرات
فرشدستباف

گزارش
احســان شــهیر تاکیــد کــرد :قالــی
ســفیری بــرای تمــدن و فرهنــگ ایران
اســت .یکــی از اتفاقــات خوبــی کــه
در ایــن بــاره در کشــور رقــم خــورده،
برپایــی جشــنواره قالــی فاخــر اســت
کــه دبیرخانــه دائمــی آن امســال در
اصفهان تشــکیل شــده و دوره نخســت
آن در حــال برگــزاری اســت .وی بــا
اشــاره بــه اقدامــات ضــروری بــرای
توســعه فــرش ایرانــی ،اظهــار کــرد:
امــروز صنعــت فــرش و بافنــدگان
آن درگیــر برخــی چالــش هــای
زیرســاختی همچــون بیمــه بافنــدگان،
تامیــن مــواد اولیــه ،صــادرات فــرش و
 ...هســتند کــه مــا بایــد ایــن چالــش
هــا را در بُعــد حاکمیــت حــل کنیــم.
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
اول رئیــس جمهــور بــرای صــادرات و
بیمــه بافنــدگان صــورت گرفتــه اســت.
وی ادامــه داد :در حــوزه فــرش موضــوع
فرهنگســازی بســیار اهمیــت دارد تــا
جوانــان ،نوجوانــان و خانــواده هــای مــا
در ایــن عرصــه ،چــه در بحــث خریــد
فــرش ایرانــی و چــه در تولیــد آن بــه

عنــوان یکــی از موضوعــات پیشــران
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
بدیــع و خــاق را خلــق کننــد.
وی دربــاره نقــش و جایــگاه دولــت در
ایجــاد زیرســاخت هــای تولیــد قالــی
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
چهــره هــای شــاخص در ایــن حــوزه
معرفــی والگویــی بــرای جوانــان جویای
نــام ایــن هنــر -صنعــت باشــند .بــه
عقیــده شــهیر ،امــروز وظیفــه دولــت
ایجــاد زیرســاخت هــای مناســب
بــرای تولیــد قالــی و فرهنــگ ســازی
در ایــن عرصــه اســت ،از ســوی دیگــر
بایــد فراینــد واردات مــواد اولیــه فــرش
و همچنیــن رونــد صــادرات فــرش
توســط دولــت تســهیل شــود کــه ایــن
کار در حــال انجــام اســت .وی البتــه
تاکیــد کــرد :اطالعــات مــا در عرصــه
چالــش هــای فــرش در کشــور کافــی
نیســت ،بنابرایــن برپایی این جشــنواره

تازه ترین خبرها را در سایت ما دنبال کنید.

بــه شــناخت دقیــق مــا کمــک خواهــد
کــرد.
مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور
اقتصــادی اســتانداری اصفهــان بــا
تاکیــد بــر اینکــه فــرش ایــران جایــگاه
اســتراتژیکی در اقتصــاد کشــور دارد،
تصریــح کــرد :صنعــت فــرش قابلیــت
اشــتغالزایی و اشــتغال آفرینــی دارد و
از ســوی دیگــر عرصــه ورود شــرکت
هــای دانــش بنیــان بــه ایــن صنعــت
مــی توانــد بــه بهبــود تولیــد کمــک
کنــد .وی بــا بیــان اینکــه در حــوزه
صنعــت فــرش و بهبــود جایــگاه آن هر
کســی همچــون اســتانداری ،جوانــان،
خانــواده هــا و تولیدکننــدگان ســهمی
دارد ،گفــت :بایــد تولیدکننــدگان فرش
دســتباف متناســب بــا نیــاز جامعــه
محصــول خــود را تولید کننــد ،بنابراین
امــروز مــا بایــد بعــد از شــناخت ســهم
خود ،نســبت بــه ادای آن تــاش کنیم.
وی تاکیــد کــرد :بــرای بهبــود جایــگاه
صــادرات فــرش بایــد نیــاز بازارهــای
هــدف شناســایی شــود و متناســب بــا
آن تولیــد کنیــم ،البتــه فــرش صادراتی
نیــز بایــد متناســب بــا چارچــوب ارزش
هــای ملــی و اجتماعــی ایــران تولیــد
شــود .وی تاکیــد کــرد :ایــن جشــنواره
نمــادی از هــم افزایــی اســت کــه بــا

همــکاری بخشهــای مختلفــی نظیــر
اتــاق بازرگانــی ،اســتانداری و ســازمان
صمــت و بخــش خصوصــی فعــال در
صنعــت فــرش شــکل گرفتــه اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :در زیســت
بــوم کس ـبوکار ،هرکــس بایــد نقــش
خــود را ایفــا کنــد .ســهم خبرنــگاران و
صاحبــان رســانه هــم در ایــن مســئله
بــه ویــژه در حــوزه فرهنــگ ســازی و
معرفــی پررنــگ اســت .بــدون تردیــد
امــروز هنــر -صنعــت فــرش ،ســفیر
مــا در خانههــا و اجتمــاع محســوب
میشــود.
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
و گفــت :تحــول در فضــای کســب و
کار مســتلزم هــم افزایــی و هماهنگــی
بیــن دســتگاه هــای اجرایــی و تشــکل
هــای بخــش خصوصــی اســت .در ایــن
جشــنواره قالــی فاخــر نیــز نقــش اتــاق
بعنــوان دبیرخانــه و دیگــر نهادهــای
مرتبــط ،همــکاری اســتانداری،
شــهرداری و صاحبــان فرهنــگ و
رســانه در معرفــی فــرش ایــران بعنــوان
ســفیر و هویــت کشــور در جهــان حائز
اهمیــت اســت.

تحول در
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کسب و کار
مستلزم
هم افزایی
وهماهنگی
میان
دستگاههای
اجرایی و
تشکلهای
بخش
خصوصی
است

فــرش دســتباف ایرانــی بــه عنــوان اصیــل تریــن و
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.
در همیــن راســتا اتحادیــه تولیدکننــدگان فــرش
دســتباف اصفهــان در ســال  1380بــا مجــوز رســمی
کمیســیون نظــارت اســتان بــا هــدف متمرکــز بــر
فعالیــت رســته هــای مرتبــط بــا فــرش و هدایــت
آن بــه ســمت تولیــد کاالی مرغــوب و ارائــه خدمــات
مطلــوب بــه خریــداران داخلــی و خارجــی و همچنین
صادرکننــدگان محترم فرش دســتباف تاســیس شــد.
چنانکــه از ابتــدای تاســیس اتحادیــه تــا بــه امــروز
تعــداد  535پروانــه و  31هــزار و  653کارت شناســایی
بــرای بافنــدگان فــرش دســتباف صــادر شــده اســت.
الزم بــه ذکــر اســت کــه رســته هــای شــغلی اتحادیــه
تولیدکننــدگان اصفهــان شــامل تولیدکننــدگان فرش
دســتباف ،مرمــت کاران فــرش ،رنگــرزی ،طراحــان،
نقاشــان ،قالــی شــویی در دو رســته دفتــر و کارگاه،
تولیدکننــدگان ابریشــم ،چلــه کــش و چلــه دوان،
پرداخــت و عملیــات فــرش و بافنــدگان خانگی فرش
دســتباف اســت.
دربــاره اهــداف اتحادیــه نیــز بایــد اشــاره کنــم کــه
انجــام وظایــف در حــدود قانــون و مقــررات نظــام
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 تــاش در راســتای ارتقــای کیفــی خدمات
رســانی اعضــا بــه مــردم و اطــاع رســانی مناســب و
رســیدگی و شــکایات دریافتــی از جملــه ایــن اهــداف
اســت.
از جملــه مشــکالتی کــه در حــال حاضــر بــر رونــد
تولیــد و صــادرات فــرش دســتباف تاثیــر گذاشــته
اســت نیــز تحریــم هــای ظالمانــه ای اســت کــه
آمریــکا بــه صــورت یــک 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
صادرکننــده فــرش رغبتــی بــرای صــادرات نداشــته
باشــد .الزم بــه توضیــح اســت پیمــان ســپاری ارزی
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 .عــاوه 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 یــک تولیدکننــده را تــا حــد زیادی
بــاال بــرده اســت.

www. eghtesadEbazar.ir

ساعد عصاچی  /رئیس اتحادیه تولید کنندگان فرش دستباف اصفهان

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».

یادداشت

ویژه نامه اولین جشنواره ملی قالی فاخر
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تشکیل میز فرش در اتاقهای تعاون

خبر کوتاه

مدیرعامــل اتحادیــه تعاونیهــای 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 اتاقهای 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 ،دانشبنیــان 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.

گره گشایی از صادرات فرش
صنعت فرش دستباف نقشی کلیدی در سبد صادرات محصوالت غیرنفتی کشور دارد

سعید عصاچی  /رئیس انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش 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
بــه شــمار مــی رود کــه زنجیــره طوالنــی آن را از
چیــدن پشــم گوســفند و آمــاده ســازی آن بــرای
بافندگــی ،رنــگ رزی ،بافــت ،فــروش و صــادرات
فــرش برعهــده دارد.
بــی شــک اگــر هــر یــک از ایــن قســمت هــا دچــار
مشــکل شــود ،ایــن زنجیــره ناقــص خواهــد بــود و
کل فرآینــد تولیــد فــرش آســیب مــی بینــد .ایــن در
حالــی اســت کــه متاســفانه در چندســال اخیر شــاهد
افــول تولیــد و صــادرات فــرش دســتباف بــوده ایــم.
بــه نحــوی کــه در اســتان اصفهــان بیــش از  420هزار
تولیــد کننــده داشــتیم کــه در چند ســال گذشــته به
 250-240هــزار نفــر رســیده اســت! صــادرات فــرش
نیــز در چنــد ســال گذشــته از  600تــا 700میلیــون
دالر بــه  60میلیــون 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
موظــف مــی کنــد کــه بــرای آن مالیــات و عــوارض
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 اعــام مــی شــود بر مبنــای دالر
بــه چرخــه اقتصــاد بازگردانیــم .در صورتــی که ممکن
اســت رونــد فــروش فــرش چندیــن ســال زمــان ببرد.
بایــد توجــه داشــت کــه فــرش از ایــن جهــت بــا
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.
از دیگــر موضوعــات مهــم در ایــن زمینــه ،مســئله
افزایــش قابــل توجــه تعرفــه ابریشــم اســت کــه
قبــا  15درصــد بــود و بــه مــرور افزایــش یافــت.
درخواســت مــا ایــن بــود کــه ایــن تعرفــه کاهــش
یابــد کــه نــه تنهــا چنیــن نشــد ،بلکــه اینــک بــه 26
درصــد افزایــش یافتــه اســت! بــه خصــوص امســال
کــه مبنــای محاســبه دالر از  4200تومــان بــه باالتــر
تغییــر پیــدا کــرد و ایــن باعــث شــد کــه ابریشــم
وارداتــی بــا افزایــش قیمــت روبــرو شــود.
الزم بــه ذکــر اســت کــه ابریشــم تولیــد داخلــی نــه
از لحــاظ کمیــت و نــه از لحــاظ کیفیــت جوابگــوی
مصــرف نیســت .در ایــن میــان بــه دلیــل افزایــش
تعرفــه و قیمــت ابریشــم وارداتــی ،نســبت بــه واردات
ابریشــم هــای درجــه  2و  3از برخــی کشــورها اقــدام
شــد کــه قطعــا بــه تولیــد ابریشــم در کشــور لطمــه
خواهــد زد.
یکــی از پیشــنهادات مــا تعییــن روزی مشــخص در
تقویــم ســالیانه کشــور بــه نــام روز فــرش دســتباف
بــود کــه بــه کمــک دوســتان موفــق بــه انجــام آن
شــدیم و امســال بــرای اولیــن بــار روز  20خــرداد روز
ملــی فــرش دســتباف نــام گــذاری شــد .امیدواریــم
چنیــن روزی بهانــه ای بــرای تقدیــر و تجلیــل از
تولیدکننــدگان ،صادرکننــدگان ،واردکننــدگان و
پیشکســوتان در ایــن عرصــه باشــد.

نظرات خود را به ایمیل ما ارسال کنید

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
اصفهــان ،در یادداشــت ذیــل ،ضمــن اشــاره بــه مشــکالت جــاری در
خصــوص صــادرات فــرش دســتباف ،بــا ذکــر آمــار و اطالعــات از رونــد
صــادرات ایــن بخــش طی ســال هــای گذشــته ،به اصلــی ترین مشــکالت
توســعه صــادرات ایــن صنعــت پرداخته و بــا ارائــه راهکارهای پیشــنهادی،
دیــدگاه خــود نســبت بــه رفــع ایــن موانــع را بیــان داشــته اســت:

رسول کوهستانی /مدیر کل اداره کل گمرک استان اصفهان
مشــکل اول) اخــذ تعهــد نامــه
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات
فــرش دســتباف و صنایــع
دســتی  ،حتــی بــا افزایــش
مــدت بازگشــت ارز از شــش
مــاه بــه یکســال بدلیــل اینکــه
خریــد فــرش دســتباف نقــدی
بــوده و صــادرات آن زمــان
بــر و امانــی مــی باشــد
ایــن مهلــت همچنــان مــورد
اعتــراض صادرکننــدگان می باشــد.
راهکارهایپیشنهادی:
الــف )صــادرات فــرش دســتباف و
صنایــع دســتی از اخــذ تعهدنامــه
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بطــور
کلــی و یــا تــا ســقف معینــی در ســال
مســتثنی گــردد.
ب) مهلــت برگشــت ارز حاصــل
از صــادرات فــرش دســتباف
بــا درخواســت صادرکننــده بــه بیش از
یکســال فراهم گــردد.
ج) واردات در مقابــل صــادرات
کاالهــای مصرفــی( گــروه کاالیــی 27
و  ) 4کــه تولیــد داخــل ندارنــد بــا ارز
حاصــل از صــادرات فــرش دســتباف
و صنایع دستی فراهم شود.

مشــکل دوم ) فــرش هــاي
بازگشــتي از صــادرات بــا مــرور
زمــان تغييــر رنــگ و شــكل
داشــته و مطابقــت تختــه بــه
تختــه بــا اظهارنامــه صادراتــي از
لحــاظ ســايزهاي گوناگــون ،طرح
هــا ،نقــش هــا و رنــگ بنــدي
هــاي متفــاوت عمــ ً
ا غیــر
ممکــن بــوده و اجراي بنــد «ش»
مــاده  119قانــون امورگمركــي كه
مقــرر مــي دارد كاالي صادراتــي
کــه عينــ ًا ( بــدون اســتفاده ) و
همچنیــن اجــرای مــاده  121آئین
نامــه اجرایــی قانون امــور گمرکی
را بــا مشــکل روبــرو نمــوده و
باعــث كاهــش شــديد صــادرات
و مانــع از توســعه صــادرات مــي
باشــد .ایــن موضــوع در خصوص
صــادرات طــای ســاخته شــده
نیــز مصــداق دارد.
راهکارهایپیشنهادی:
فــرش و طــاي صادراتــي برگشــتي
از شــمول تبصــره بنــد ش 119
قانــون امــور گمركــي مســتثني باشــد
و برگشــت دو کاالی فــرش دســتباف
و مصنوعــات طــای ســاخته شــده
بــه شــرط احــراز ایرانــی بــودن،

درخصــوص فــرش صرفــاً از لحــاظ
ارزشــی و درخصــوص طــا از لحــاظ
مقــداری (وزن طــا) کنتــرل و اجــازه
ورود و ترخیــص از گمــرک داده شــود.
الــف) متــن ذیــل بــه تبصــره ذیــل بند
ش مــاده  119قانــون امــور گمرکــی
اضافــه شــود.
« فــرش و طــای صادراتــی برگشــتی
از شــمول ایــن تبصــره مســتثنی مــی
باشــد».
ب ) تبصــره ای ذیــل مــاده  65قانــون
امــور گمرکــی بشــرح ذیــل اضافه شــود
حــدود مقــررات اعــاده فــرش دســتباف
و طــای ســاخته ایراتــی بــه داخــل
کشــور در آییــن نامــه اجرایــی تعییــن
مــی شــود .
« واردات فــرش دســتباف ایرانــی پــس
از احــراز تولیــد در ایــران  ،در صــورت
عــدم ارائــه اســناد صادراتــی  ،بــه منظور
تســویه جوایــز و تســهیالت احتمالــی
متعلقــه در زمــان صــادرات بــا اخــذ 5
درصــد ارزش گمرکــی کاال امــکان پذیر
مــی باشــد».
ج) الحــاق مجــدد یــک تبصــره بــه
مــاده  121آئیــن نامــه اجرایــی قانــون
امــور گمرکــی بدیــن شــرح مــی باشــد.
« برگشــت فــرش هــای دســتباف
صادراتــی و مصنوعــات طالی ســاخته

شــده از مبــادی رســمی توســط
صادرکننــده ،پــس از احــراز تولیــد در
ایــران از ســوی گمــرک و بــا کســب
نظــر اتحادیــه مربوطــه و ســازمان
صمــت بــا رعایــت مفــاد تبصــره  2و با
ارائــه پروانــه صادراتــی به میــزان ارزش
فــرش هــای برگشــتی و درخصــوص
مصنوعــات طــا بــه میــزان مقــدار
(وزن طــا) بــا لحــاظ عیــار ،مشــمول
معافیــت بنــد‹ ش› مــاده  119قانــون
خواهــد بــود».
مشــکل ســوم ) بــا توجــه بــه
اهميــت اشــتغالزايي و بــه جهــت
حــل مشــكل توليدكننــدگان
صنايــع دســتي و روان ســازی
صــادرات فــرش دســتباف
و صنایــع دســتی از طریــق
محمــوالت پســتی و بــه جهــت
رونــق تجــارت الکترونیکــی و
فــروش کاال در فضــای مجــازی
راهکارهایپیشنهادی:
بنــد زيــر بــه تبصــره ذيــل مــاده 37
آئيــن نامــه اجرايــي قانــون مقــررات
صــادرات و واردات اضافــه گــردد :
«صــدور صنايــع دســتي و فــرش
دســتباف از طريــق پســت بــدون
محدوديــت (مقــدار و ارزش) ،بــدون
مطالبــه كارت بازرگانــي و بــدون
ســپردن تعهــد ارزي مجــاز مــی
باشــد».
مشــکل چهــارم ) گرانــی مــواد
اولیــه وارداتــی بخصوص ابریشــم
راهکارهایپیشنهادی:
حقــوق ورودی ابریشــم بــه  5درصــد
کاهــش یابــد.

info@eghtesadbazar.ir
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الگویی برای رشد درون زای شهرها

فرصتی برای توسعه صادرات

ی فعاالن این صنعت است
برگزاری رویدادهای بینالمللی فرش ،عرصه وسیعی برای نشان دادن توانمند 
نمایشــگاههای بینالمللــی فــرش عرصــه بســیار وســیعی بــرای رقابــت و نشــان دادن توانمندیهــای تولیــدی
و تجــاری و هنــری فعــاالن صنعــت فــرش هســتند .از آنجــا کــه بازرگانــان سرشــناس فــرش و نماینــدگان
فعــاالن ایــن عرصــه کــه عرضهکننــده ایــن دســت بافــت هنــری ـ تجــاری بــه شــمار میرونــد در ایــن قبیــل
نمایشــگاهها حضــور پیــدا میکننــد ،صادرکننــدگان ایــران بــه خوبــی میتواننــد در ایــن نمایشــگاههای
کمنظیــر ،بــرای صنعــت فــرش بازاریابــی کننــد .موفقیــت در نمایشــگاههای بینالمللــی فــرش اعــم از اینکــه
در داخــل کشــور برگــزار شــود یــا خــارج بــه عوامــل متعــددی بســتگی دارد کــه از آن جملــه میتــوان بــه
شناســایی ذوق و ســلیقه متقاضیــان فــرش در بازارهــای هــدف و تنــوع فرشهــای عرضــه شــده و در نهایــت
مناســب بــودن نــرخ بــا توجــه بــه ســطح درآمــد قشــرهای متوســط و کمدرآمــد اشــاره کــرد.

دستیابی
بهبهترین
شیوه
برای
تبلیغ
فرش
دستباف،
اهمیتی
ویژه دارد

فــرش دســتباف تجلــی اصالــت ،فرهنــگ
و هنــر ایرانــی اســامی و سرشــار از عشــق
بــه انســان ،طبیعــت و کل هســتی اســت.
هــر تــار و پــود آن گویــای هــزاران قصــه
از تاریــخ هنــر ایــران اســت و رمزوارگــی،
تنــوع رنــگ و نقشهــای سرشــار از
خالقیــت ،آن را از ســایر فرشهــای جهــان
ممتــاز میســازد .فــرش دســتباف ایرانــی
کــه از هنرهــای کاربــردی و دیریــن ایــن
ســرزمین اســت ،از ســویی بــه عنــوان
کاالیــی ســرمایهای و پسانــداز در
خانوادههــای ایرانــی بــه شــمار آمــده و از
ســوی دیگــر ،در اقتصــاد ملــی ،در شــمار
کاالهــای صادراتــی غیرنفتــی جایــگاه
درخــور توجهــی دارد .افــزون بــر آن ،در
بعــد اشــتغالزایی نیــز بــه ســان یکــی از
فراگیرتریــن و قابــل اتکاتریــن حرفههــای
اشــتغالزا و کمهزینــه ،بــدون نیــاز بــه
ســرمایهگذاری کالن بــه ویــژه در میــان
روســتائیان و عشــایر مطــرح اســت .ایــن
کاالی هنــری کــه وجــوه ثــروت ،ســرمایه،
صنعــت و دانــش را بــه صــورت توأمــان
دارد ،بــرای بقــا و تــداوم حیــات خــود
در شــرایطی کــه کشــورهای دیگــری
نیــز بــه عنــوان رقیــب بــرای تســخیر
ش هســتند و
بازارهــای جهانــی در تــا 
نیــز در وضعیتــی کــه انــواع کفپوشهــا و

زیراندازهــای ماشــینی و صنعتی جایگزین
آن میشــوند ،نیازمند توســعه و گســترش
بــازار خــود و نیــز معرفــی و شناســاندن
اثربخــش ارزشهــا و ویژگیهــای خــود
بــه مصرفکننــدگان اســت.
در چنیــن شــرایطی ،تاکیــدات فراوانــی
بــر تبلیــغ و توســعه بــازار فــرش دســتباف
ایــران وجــود دارد .بــر همیــن اســاس،
دســتیابی بــه بهتریــن شــیوه بــرای تبلیغ
فــرش دســتباف ،اهمیتــی ویــژه دارد و
در ایــن میــان ،برگــزاری نمایشــگاههای
بینالمللــی ،ملــی ،منطقــهای ،صادراتــی
و تخصصــی فــرش دســتباف ،میتوانــد
شــرایطی فراهــم آورد کــه اقشــار مختلــف
مخاطبــان و مــردم ،بیــش از پیــش بــا
ویژگیهــای ســرمایهای فــرش دســتباف
آشــنا شــوند.
نمایشــگاه تخصصــی فــرش دســتباف
اصفهــان بــا ســابقه طوالنــی خــود در زمان
برگــزاری ،از نخســتین دوره تــا امســال که
بیســت و پنجمیــن دوره خــود را برگــزار
خواهــد کــرد ،همــواره تــاش کــرده
شــرایطی ایجــاد کنــد کــه فعــاالن حــوزه
فرش دســتباف بتوانند در راســتای توســعه
صــادرات قــدم بردارنــد .فــرش دســتباف
یکــی از حوزههایــی بــه شــمار مــیرود
کــه بهتریــن بازدهیهــای صادراتــی را

تازه ترین خبرها را در سایت ما دنبال کنید.

دارد و میتوانــد ارزآوری مطلوبــی بــرای
فعــاالن ایــن بخــش و همچنیــن کشــور
داشــته باشــد .بــر همیــن اســاس اســت
کــه در موضــوع برگــزاری نمایشــگاه فرش
دســتباف ،همــواره بــه موضــوع صــادرات
توجــه ویژهــای داشــتهایم .در کنــار ایــن
موضــوع ،بــر توســعه فــروش داخلــی،
معرفــی هــر چــه بیشــتر ظرفیتهــای ایــن
بخــش اقتصــادی ،برنامهریــزی بــرای حــل
مشــکالت ،بررســی موانــع و نقــاط ضعــف
موجــود این هنــر صنعت ،ایجاد بســترهای
مناســب بــرای ســرمایهگذاریهای داخلی
و خارجــی ،ایجــاد زمینــه اشــتغال و
کارآفرینــی ،آشــنایی دســتاندرکاران
بــا محصــوالت ،نوآوریهــا و ظرفیتهــای
موجــود ،ایجــاد فضــای رقابتــی ســالم
میــان تولیدکننــدگان داخلــی بــرای
ارتقــای کیفیــت تولیــد و ایجــاد ارتبــاط
مســتقیم و رو در رو میــان تولیدکننــدگان
و مصرفکننــدگان نیــز تمرکــز کردهایــم.
یــک موضــوع اصلــی دیگــر کــه بایــد
در توســعه بــازار فــرش دســتباف مــورد
توجــه قــرار دهیــم ،ایــن اســت کــه
نمایشــگاههای بینالمللــی فــرش عرصــه
بســیار وســیعی بــرای رقابــت و نشــان
دادن توانمندیهــای تولیــدی و تجــاری
و هنــری فعــاالن صنعــت فــرش هســتند.

یادداشت

درخشش فرش ایرانی
در اکسپوی جهانی ۲۰۲۰

دکتر احمدرضا طحانیان /مدیرعامل نمایشگاه بینالمللی اصفهان

از آنجــا کــه بازرگانــان سرشــناس فــرش
و نماینــدگان فعــاالن ایــن عرصــه کــه
عرضهکننــده ایــن دســت بافــت هنــری
ـ تجــاری بــه شــمار میرونــد در
ایــن قبیــل نمایشــگاهها حضــور پیــدا
میکننــد ،صادرکننــدگان ایــران بــه
خوبــی میتواننــد در ایــن نمایشــگاههای
کمنظیــر ،بــرای صنعــت فــرش بازاریابــی
کننــد .موفقیــت در نمایشــگاههای
بینالمللــی فــرش اعــم از اینکــه در داخل
کشــور برگــزار شــود یــا خــارج بــه عوامــل
متعــددی بســتگی دارد کــه از آن جملــه
میتــوان بــه شناســایی ذوق و ســلیقه
متقاضیــان فــرش در بازارهــای هــدف و
تنــوع فرشهــای عرضــه شــده و در نهایت
مناســب بــودن نــرخ بــا توجــه بــه ســطح
درآمــد قشــرهای متوســط و کمدرآمــد
اشــاره کــرد .در عیــن حــال حضــور
فعالتــر در نمایشــگاههای تخصصــی
منســوجات ،فــرش و صنایعدســتی و
شناســایی مناسـبترین روشهــای تبلیغ
در رســانه از جملــه ضرورتهایــی اســت
کــه بایــد بــرای موفقیــت بــازار ایــن هنــر
ـ صنعــت مــد نظــر قــرار گیــرد کــه بــرای
تحقــق ایــن مهــم برخــورداری از یــک
گــروه مذاکرهکننــده و بازاریابــی فعــال و
آگاه نیــز ضــروری اســت.
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فاطمه شیرسپهر

ویژه نامه اولین جشنواره ملی قالی فاخر

خبر کوتاه

معــاون برنامــه ریــزی شــهرداری اصفهــان گفــت :صنایــع دســتی الگــوی مناســبی بـرای رشــد درون زا
در شــهرها هســتند و برگـزاری 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.
ســعید ابراهیمــی ،صنعــت فــرش را از جملــه اقتصــادی تریــن صنایــع دســتی نــام بــرد و بــا تاکیــد
بــر ویژگــی هــای شــهر خــاق اصفهــان تصریــح کــرد :شــهرداری از برگــزاری ایــن جشــنواره
و رویدادهــای مشــابه و ایــده کاپ هــای مرتبــط بــا صنایــع دســتی حمایــت خواهــد کــرد.

مشــاهدات بیــن المللــی نشــان از محبوبیت مســتمر فرش
دســتباف ایرانــی در میــان ســایر ملــت هــای دنیــا دارد
و ایــن هنــر ارزشــمند همــواره ســفیر شایســته فرهنــگ
ایرانــی در عرصــه هــای مختلــف بیــن الملــل محســوب
میشــده؛ ســفیری زیبــارو و قدیمــی ،کــه نشــانه ای از
دیرینگــی ســرزمین پــارس و فرهیختگــی اقــوام گوناگــون
و شــریف ایــن مــرز و بــوم دارد .هرچنــد در ایــن ســالها
شمشــیر بیرحــم سیاســت مــردان بــا انــواع تحریــم هــا و
بیمهریهــا بدنــه بــازار فــرش ایــران را خراشــیده و آزرده
ســاخته ،امــا قالــی ایرانــی همچنــان شــرافتمندانه و مقتدر،
در عرصــه جهانــی بــه درخشــش خــود ادامــه داده اســت.
بــرای نمونــه در اکســپوی جهانــی  ۲۰۲۰دوبــی ،بعنــوان
آخریــن رویــداد بــزرگ جهانــی ،شــاهد درخشــش فــرش
ایرانــی بودیــم و حتــی خــود مــا هــم گاه از اشــتیاق
بازدیدکننــدگان خارجــی نســبت بــه فــرش دســتبافمان
شــگفت زده مــی شــدیم .بــه نظــر میرســد هرچنــد در
بــازار فــرش هــای تجــاری ،رقیبــان قدرتمنــد و کاربلــدی
وارد میــدان شــده انــد و بخــش بزرگــی (از نظــر کمــی و
نــه کیفیــت) از بــازار کفپــوش و فــرش از دســت مــا خــارج
شــده امــا در بــازار «قالــی هــای فاخــر و هنــری» ،هنــوز
نــام فــرش ایــران بــر تــارک بــازار جهانــی مــی درخشــد
و همچنــان فاصلــه قابــل توجهــی بــا ســایر ملــل قالیبــاف
داریــم.
امــا مبنــای تمــام مشــکالت فــرش ،در امــور فرهنگــی و
نظریهپــردازی فرهنگــی اســت؛ زیــرا فــرش یــک گفتمــان
و ایدئولــوژی اســت و تنهــا از یــک جنبــه قابــل بررســی
نیســت .بخــش فرهنگــی و زیربنایــی فــرش در طــرح و
رنــگ آن اســت .در صنعتــی کــه محــور آن بــر هنــر بافــت
اســتوار اســت ،فرشهایــی بافتــه میشــوند کــه بــه واقــع
ایــرادی نمیشــود 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 .یــک بخــش آن از
ســمت خــارج کشــور بــر مــا تحمیــل شــده ،کــه شــاه بیت
آن همــان تحریــم اســت،
بخــش دیگــر امــا فقــدان گفتمــان پــردازی در صنعــت
فــرش اســت .مــا معتقدیــم ،نبایــد ماننــد یــک کاالی
اقتصــادی بــا صنعــت فــرش برخــورد شــود .هرچنــد
حمایتهــای بخشهــای دولتــی همــواره در ایــن بخــش
وجــود داشــته ،امــا بایــد توجــه داشــت کــه مهمتریــن 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 ،نظریهپــردازی و کارهــای پژوهشــی
ویــژه داریــم .بــی شــک چنانچــه قالــی باکیفیــت و فاخــر
خلــق کنیــم و روشهــای تجــارت در بــازار جهانــی را نیــز
در دانشــگاه و انجمــن هــای صنفــی بــه جوانــان آمــوزش
دهیــم ،بــا وجــود تحریــم و هــزاران مشــکل دیگــر کــه
بــرای کار نکــردن میتــوان بهانــه کــرد ،مســیر تجــارت بــاز
خواهــد شــد؛
عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد!
ای خواجه درد نیست و اال طبیب هست
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مجلس دست دولت را باز گذاشته است

خبر کوتاه

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.

نماینده وزارت امور خارجه در استان اصفهان عنوان کرد:

الزامات توسعه صادرات فرش

برای توسعه صادرات فرش دستباف ،استفاده از ابزارهای نوین بازاریابی بسیار ضرورت دارد
نماینــده وزارت امــور خارجــه در اســتان اصفهــان مــی گویــد :بــرای توســعه صــادرات فــرش ایرانــی داشــتن
شناســنامه فــرش بســیار اهمیــت دارد .علیرضــا ســاالری بــه نقــش وزارت امــور خارجــه در صــادرات و
تبلیــغ فــرش دســتباف و فاخــر ایرانــی اشــاره و تاکیــد مــی کنــد کــه صادرکننــدگان مــی تواننــد پــس
از تولیــد محتــوای مناســب دربــاره فــرش دســتباف خــود ،آن را بــه وزارت امــور خارجــه ارائــه دهنــد تــا
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؛

ضرورت توسعه شبکه
ارتباطی میانفعاالن
دبیــر کمیســیون گردشــگری ،صنایــع دســتی و فــرش
اتــاق بازرگانــی اصفهــان مــی گویــد :جشــنواره قالــی
فاخــر ایرانــی طــی هشــت دوره در تهــران بــه عنــوان
جشــنواره قالــی برتــر برگــزار شــد کــه نهمیــن دوره آن
بــا ردیــف بودجــه و هــدف مشــخص و بــرای حمایــت از
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 جشــنوارهها در اصفهــان صــرف نظــر
از اینکــه مــی توانــد بــه عنــوان یــک 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
داده و ســبب ارتقــا اقتصــاد آن صنعــت مــی شــود ،بــه
«نوســان» گفــت :صنعــت فــرش از جملــه بخــش هایــی
اســت کــه نیازمنــد خلق رویــداد و توســعه شــبکه ارتباطی
میــان فعــاالن اســت.
امینــی دربــاره اینکــه بــرای توســعه و بهبــود بــازار فــرش
دســتباف چــه اقداماتــی ضــرورت دارد ،مــی گویــد:
متاســفانه فــرش هماننــد بســیاری از محصــوالت ایــران
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
داخلــی همچــون رفــع تعهــدات ارزی نیــز بــرای حــوزه
فــرش و صنایــع دســتی موجب خودتحریمی شــده اســت.
از ســوی دیگــر در زمــان بازگشــت ایــن محصول به کشــور
مقصــد ،فــرش هــای برگشــتی نیــز مشــمول قوانیــن
بازدارنــده مــی شــوند.
بــه عقیــده امینــی ،بــرای توســعه و بازاریابــی فــرش
دســتباف ،ابتــدا بایــد خودتحریمــی هــا را از ایــن محصــول
حــذف کنیــم تــا بتوانیــم امــکان صــادرات فــرش را فراهــم
ســازیم .امینــی تاکیــد دارد کــه دنیــا صبــر نمــی کنــد
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
آمــوزش بیشــتر اســت و ضــرورت دارد بــا فرهنگســازی
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.

گزارش

بهترین
شکل
بازاریابی
آماده کردن
کلیپهای
کوتاه دو یا
سهدقیقهای
پیرامون
فرش
دستبافو
بارگذاری
آن در فضای
مجازی
است

نظرات خود را به ایمیل ما ارسال کنید

صــادرات نقــش مســتقیمی در توســعه
و رشــد اقتصــادی کشــور دارد .ازایــن
رو ،در دنیــای پرتالطــم و سرشــار
از رقابــت کنونــی ،وجــود رهیافتــی
مطمئــن بــرای دســتیابی بــه اهــداف
کوتــاه مــدت و بلندمــدت ،مــی توانــد
شــرکت را در مســیر تکامــل و رشــد
همراهــی کنــد و آن را بــه جایــگاه
مطلــوب خــود نــزد مدیــران و کارکنان
آن برســاند؛ بنابرایــن شناســایی عوامل
درونــی و بیرونــی موثــر بــر صــادرات
باالخــص صــادرات فــرش ایــران از
اهمیــت فراوانــی برخــوردار اســت.
ایجــاد کنسرســیومهای صادراتــی و
نمایشــگاههای فــرش در کشــورهای
مقصــد صادراتــی از جملــه اقداماتــی
اســت کــه پیــش از ایــن اجــرا شــده
و مرکــز ملــی فــرش از افــراد عالقمنــد
بــه تاســیس خانــه فــرش ایــران در
کشــورهای چیــن ،روســیه ،ایتالیــا و
امــارات دعــوت کــرده اســت.
امــا بــرای ورود بــه بازارهــای صادراتــی
حــوزه فــرش رعایــت چــه الزاماتــی
ضــرورت دارد.
بــه گفتــه نماینــده وزارت امــور خارجه
در اســتان اصفهــان ،امــروز بــرای
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
بــه امــروز بــه قدمــت بــاالی فــرش
دســتباف و ایــن هنــر مــی شناســند.
وی افــزود :بــرای بازاریابــی فــرش
ایرانــی و اینکــه بتــوان ایــن کاالی بــا
ارزش را بــه مشــتریانی کــه بــه دنبــال
فرهنــگ اصیــل و صنایــع دســتی
کشــورها هســتند ارائــه کــرد ،بایــد
بــه شــیوه هــای جدیــد عمــل کنیــم،
بنابرایــن بایــد دیــد کشــورهایی کــه
در ایــن زمینــه فعالیــت دارنــد از کــدام
الگــوی موفــق بهــره گرفتــه انــد تــا مــا
نیــز براســاس آن اقــدام کنیــم.
نماینــده وزارت امــور خارجه در اســتان
اصفهــان بــا تاکیــد بــر اینکــه در
بازاریابــی جدیــد فــرش دســتباف نیــاز
بــه اقدامــات جدیــد داریــم و بایــد بــه
زبــان کشــورهای هــدف و یــا زبــان
هــای رایــج آن کشــورها مطالــب
ترجمــه شــود ،توضیــح داد :بهتریــن
شــکل بازاریابــی آمــاده کــردن کلیــپ
هــای کوتــاه دو یــا ســه دقیقــه ای
پیرامــون فــرش دســتباف و بارگــذاری
آن در فضــای مجــازی اســت.
وی بــه نقــش وزارت امــور خارجــه در
صــادرات و تبلیــغ فــرش دســتباف
و فــرش فاخــر ایرانــی اشــاره کــرد و
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
طالــب فــرش ایرانــی ارائــه و یــا بــه
صــورت مســتقیم ایــن محتــوا را بــه
ســایت ســفارتخانه هــای ایــران در هــر
کشــور لینــک دهیــم.
ســاالری البتــه تاکیــد کــرد :ایــن
محتــوا حداقــل بایــد بــه یــک زبــان
خارجــی (انگلیســی) ترجمــه شــده
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 ســایق جدیــد
بــرای صــادرات فــرش ،توضیــح داد:
در وزارت امــور خارجــه و ســفارتخانه
کارشــناس فــرش نداریــم و تعــداد
کمــی نیــروی کارشــناس اقتصــادی
حضــور دارنــد کــه بایــد تمــام مســائل
مربــوط بــه صنایــع دســتی ،صنایــع
دیگــر و  ...را معرفــی کننــد،
بنابرایــن بــرای شناســایی ســایق
بازارهــای هــدف صادراتــی ،شــرکت
ملــی فــرش ایــران ،انجمــن و اتحادیــه
تولیدکننــده و صادرکننــدگان فــرش
دســتباف و یــا شــرکت هــای فعــال
صادراتــی بایــد ایــن مســئولیت
را برعهــده گیرنــد ،چراکــه خــود
تولیدکننــدگان بــه تنهایــی نمــی

تواننــد ایــن کار را انجــام دهنــد.
بنابرایــن بایــد در کشــورهایی کــه
بــازاری بــرای فــرش ایرانــی وجــود
دارد ،ایــن کار انجــام شــود.
نماینــده وزارت امــور خارجه در اســتان
اصفهــان بــا بیــان اینکــه همــواره
خارجــی هــا از قیمــت بــاالی فــرش
دســتباف ایرانــی گالیــه مــی کننــد،
اظهــار کــرد :مــا بایــد بــرای فــرش
ایرانــی شناســنامه ای تهیــه کنیــم
کــه در آن مــدت زمــان بافــت فــرش،
محــل بافــت فــرش ،نــام تولیدکننــده
و  ...ثبــت شــود ،بــه عنــوان مثــال
تولیــد یــک قالیچــه کوتــاه ســه متری
ابریشــم یــک ســال و نیــم زمــان بــرده
اســت ،بنابرایــن تمــام ایــن مــوارد باید
در شناســنامه فــرش معرفــی شــود ،در
ایــن شــریط افــرادی کــه طالــب فــرش
و هنــر دســت هســتند ،بــا خیــال
راحــت خریــد مــی کننــد .وی تاکیــد
کــرد :امــروز بــرای توســعه صــادرات
فــرش ایرانــی داشــتن شناســنامه
فــرش بســیار اهمیــت دارد.
خاطــر نشــان مــی شــود ،مطابــق
آمارهــا ،در ســال  ۲۰۱۹بیــش از
یــک میلیــارد دالر فــرش دســتباف
در مبــادالت جهانــی بــه کشــورهای
مختلــف صــادر شــد کــه در ایــن میان،
جمهــوری اســامی ایــران ســهم ۷.۹
درصــدی از مجمــوع صــادرات فــرش
دســتباف را بــه خــود اختصــاص داد.

info@eghtesadbazar.ir

سال هشتم /شماره ۲۱۸
 ۱مرداد  ۲۳ /۱۴۰۱ذوالحجه 1443

اهمیت صنعت فرش را نشان دادیم

نقش آفرینی دولت ها در بزنگاه تاریخی
فرش ایران و یادداشتی برای آنان که تاریخ را دوست ندارند

ویژه نامه اولین جشنواره ملی قالی فاخر

خبر کوتاه

یــک نماینــده مجلــس در نشســت تخصصــی فعــاالن صنایــع دســتی کشــور گفــت :معتقــدم
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 وقفچــی تاکیــد کــرد :الزم اســت کــه فعــاالن ایــن عرصــه حقــوق خــود را بداننــد و
بــا مطالعــه قوانیــن مربوطــه مطالبــه کننــد؛ چـرا کــه مــا در مجلــس دهــم ،اهمیت صنعت فــرش و
ســایرصنایع دســتی را بــا تشــکیل بزرگتریــن فراکســیون در مجلــس نشــان دادیــم.
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تغییرنگرشبه
صنعتفرش

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
ایــن یــک واقعیــت محــض بــود
کــه درآمــد حاصــل ازعــوارض و
مالیاتهایــی کــه ازمحــل صــادرات
فــرش اخــذ مــی گردیــد مــی توانســت
بتدریــج حکومــت ورشکســتۀ قاجارهــا
را کــه بــا وام هــای بــزرگ ازشــرق و
غــرب رو بــه فروپاشــی بــود ،نجــات دهد
وچنیــن نیزشــد .هزینــه های بــی حد و
مرزدولتیان ازیک ســو وســفرهای فرنگ
ناصرالدیــن شــاه ومظفرالدیــن شــاه کــه
بــا خزانــه خالــی کشــور مواجــه بودنــد
راهــی جــز دریافــت وام هــای خارجــی
باقــی نمــی گذاشــت؛ وام هایــی کــه
هیــچ گاه امــکان بازگردانــدن آنهــا نبــود
والبتــه مقدماتی بــرای اطاعــت بی چون
و چــرای شــاه و وابســتگی دولتیــان و
نزدیــکان اوبــه یکــی ازد َول 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
ایــران را گرفــت و صــدای خریــداران
خارجــی و بازرگانــان چنــان بلنــد شــد
کــه شــخص شــاه و دولتیــان را وادار

بــه ورود بــه میــدان نمــود و اولیــن
دســتورالعملهای دولــت ایــران بــرای
حمایــت از فــرش ایــران بــا وضــع
مقــرارات و تنبیهــات مختلــف بــرای
ممانعــت از ورود رنــگ هــای جوهــری
ازیــک طــرف واخــذ جریمــه و مالیــات
هــای گــزاف از فــرش هــای صادراتــی
کــه آلــوده بــه رنــگ هــای جوهــری
بودنــد ازســوی دیگــر ،منتشــرگردید.
ایــن رویــه بــا انتشــار کتابچــه ای
بــه نــام ( تجــارت قالــی رنگیــن بــه
رنــگ جوهــری ) درســال 1332ه.ق
تاریــخ فــرش ایــران را وارد عرصــۀ
جدیدی نمود.
بــه دیگرســخن ،حکومــت بدرســتی
متوجــۀ تهدیداتــی شــده بودنــد
کــه مــی توانســت عــاوه برصــادرات،
بازارهــای رو بــه توســعۀ فــرش ایــران
ودرآمــد دولــت را بــا مخاطراتــی بزرگ
مواجــه ســازد .فــرش ایــران توانســت
حکومــت روبــه اضمحــال قاجارهــا
را نجــات دهــد و چنــد صباحــی بــه
حکومــت چنــد بــی مقــدار ازشــاهان
آن ،کمــک نمایــد .امــا چــاره ای

تازه ترین خبرها را در سایت ما دنبال کنید.

جــز ســقوط آنــان نبــود وســرانجام
پهلــوی اول بــه قــدرت رســید .ایــن
بــار رضــا خــان کــه بســرعت متوجــۀ
اهمیــت فــرش ایــران درنظــام کار و
اشــتغال درطبقــات مختلــف اجتماعی
کشورشــده بــود را بســرعت وارد
صحنــۀ فــرش ایــران نمــود.
او بدرســتی متوجــه حضــور
بیگانــگان و ســرمایه گــذاری آنــان
درفــرش ایــران شــد .نفــوذ مقتدرانــه
شــرکتهای خارجــی درصحنــۀ
تجــارت و بازارهــای صادراتــی فــرش
ایــران و توســعۀ بازارهــای خارجــی،
درکنــار تبعــات مثبــت ،نتایــج جبران
ناپذیــری نیــز مــی توانســت بــه
همــراه داشــته باشــد کــه مــی بایــد
از آن ممانعــت بــه عمــل مــی آمــد.
بــه همیــن دلیــل بــا دســتورالعمل
صــادره ازحضــور کلیــه شــرکت هــای
خارجــی در تجــارت و صــادرات قالــی
ایــران جلوگیــری و بــا خلــع یــد
از آنــان ،یــک شــرکت دولتــی بــه
نــام شــرکت ســهامی فــرش ایــران
تآســیس و کلیــه امــور تجــارت ،تولیــد

و مشــخصا صــادرات قالــی ایــران بــه
نمایندگــی از دولــت در انحصــار آن
قــرار گرفــت.
غــرض ازمرورایــن چنیــن و فشــرده
تاریــخ و بخــش کوچکــی ازسرگذشــت
فــرش ایــران ،جلــب توجــه دولتمــردان
بویــژه مدیــران فــرش ایــران درایــن
زمــان بــه حضــور مقتدرانــه دولــت در
دو بزنــگاه تاریخــی و چگونگــی نقــش
آفرینــی دولــت هــا درحمایــت از
صــادرات قالــی ایرانــی وبــه دیگرســخن
حمایــت ازتوســعه کمــی و کیفــی قالــی
بویــژه بازارهــای داخلــی و خارجــی
آن اســت کــه درتاریــخ ثبــت و بــرای
آینــدگان درســی بــزرگ خواهــد بــود.
مــرور و بررســی وضعیــت فــرش
دســتباف ایــران بویــژه از حیــث
چگونگــی حمایــت دولــت از صــادرات
و توســعه بازارهــای خارجــی را در
ایــن مجــال نــه ضرورتــی اســت و نــه
انگیــزه ای بــرای صاحــب ایــن قلــم
و تفســیرو بررســی آن را بــه اســتناد
مــدارک و اخبــار متعــدد ومعتبــر،
بــه مخاطــب مــی ســپاریم وتاریــخ.

طــی ســال هــای گذشــته مرکــز ملــی فــرش ایــران
در تهــران و بــه طــور همزمــان بــا نمایشــگاه فــرش
رویــدادی را تحــت عنــوان فــرش برتــر برگــزار
میکــرد ،امــا در ســال هــای شــیوع کرونــا ،ایــن
نمایشــگاه هماننــد بســیاری از نمایشــگاه هــا متوقــف
شــد .درحالیکــه قــرار شــد ایــن نمایشــگاه دوبــاره از
ســال  1401برگــزار شــود ،نوعــی بازنگــری در عنــوان
و برنــد و مــکان آن صــورت گرفــت.
بــه گفتــه مدیــر امورکمیســیون هــای تخصصــی اتاق
بازرگانــی اصفهــان ،فــرش برتــر بــه قالی فاخــر تبدیل
شــد کــه منحصــر به فــرش دســتباف اســت و امســال
اولیــن دوره رویــداد قالــی فاخــر برگــزار میشــود.
دبیرخانــه دائمــی ایــن جشــنواره بعــد از هشــت دوره
برگــزاری آن در تهــران ،بــا عنــوان جدیــد بــه اتــاق
بازرگانــی اصفهــان منتقــل شــد و اداره کل صنعــت،
معــدن تجــارت ،اتحادیــه بافنــدگان فــرش ،انجمــن
تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان فــرش دســتباف و
 ...اعضــای دبیرخانــه و ســتاد اجرایــی ایــن جشــنواره
هســتند .روح اهلل میــرزا امیــری بــا اشــاره بــه ضــرورت
برگــزاری ایــن جشــنواره ،گفــت :در حالیکــه فــرش
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.
وی بــا بیــان اینکــه در کشــور حــدود چهــار قطــب
تولیــد فــرش داریــم کــه اصفهــان شــاخص تریــن آن
بــه دلیــل رســته هــای مختلــف فــرش بافــی اســت،
تاکیــد کــرد :متاســفانه طــی بیســت ســال اخیــر آمار
صــادرات فــرش ایــران نزولــی شــده و در حالیکــه
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
اســت کــه اصــاح ایــن شــرایط نیازمنــد اتفاقــات و
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
فــرش نــگاه ســنتی بــه تولیــد ایــن صنعــت و بــه
خصــوص در زمــان طراحی نقشــه هــای فــرش و عدم
توجــه بــه ذائقــه مخاطــب جهانــی آن اســت ،تاکیــد
کــرد :یکــی از بهتریــن اتفاقــات بــرای رفــع ایــن
عیــب ورود نســل جدیــد و تحصیلکــرده و نــوآوری و
فنــاوری ،ایجــاد خانــه هــای خــاق و مراکــز نــوآوری
و فنــاوری در حــوزه فــرش اســت کــه بــا مشــارکت
جوانــان تحصیلکــرده رقــم مــی خــورد و ایــن شــرایط
میتوانــد موجــب ســوددهی صنعــت فــرش شــود.
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
انجمــن هــای تولیدکننــده و صادرکننــده فــرش و
اقدامــات آموزشــی و ترویجــی بــرای افزایــش مهارت و
توانمنــدی قالیبافــان در افزایــش کیفیــت فــرش موثر
خواهــد بــود.
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فرش ایرانی زیر پای هواداران فوتبال

خبر کوتاه

عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس نزدیکــی بــه زمــان برگــزاری جــام جهانــی قطــر
را یــک فرصــت اســتثنایی بــرای ایــران عنــوان کــرد و گفــت :بــا توجــه بــه حضــور هــواداران
جــام جهانــی در مناطــق آزاد قشــم و کیــش میتوانــد 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 میتوانیــم از اقتصــاد نفتــی رهــا شــویم.

جشنواره از نگاه آمار

جشنواره قالی فاخر ایرانی با هدف برندسازي و ايجاد الگوهاي مناسب توليد برگزار می شود
مهدی حقیقت نژاد  /رییس هیات مدیره اتحادیه فروشندگان فرش دستباف

حلقه کلیدی زنجیره
صنعت فرش

امــروزه بــا وجــود رقابــت شــديد در بــازار ،مشــغلههاي
فــراوان دنيــاي جديــد و دغدغههــاي جهــان صنعتــي،
چــه در ايــران و چــه در خــارج از کشــور ،نــام ايــران
بــا نــام فــرش گــره خــورده و در ايــن ميــان فــرش
اصفهــان از نظــر زيبايــي ،اســتحكام و رنــگ و نقشــه از
تمــام فرشهــا ســبقت گرفتــه اســت و جــزو زيباترين
آثــار هنــري بــه شــمار مــيرود .اعضــای اتحادیــه
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؛
در درجــه نخســت ،تحریــم هــای ظالمانــه علیــه
کشــورمان ،باعــث رکــود چندیــن ســاله در بازارفــرش
شــده و آســیب هــای جــدی بــه ایــن صنــف وارد
گردیــده اســت .بایــد توجــه داشــت کــه هنــر فــرش
دســتباف جــدای از سیاســت اســت و در تاریــخ ســابقه
نــدارد کــه هنــر یــک کشــور تحریم شــود .مــوردی که
اکنــون بــرای هنــر -صنعــت فــرش دســتباف ایرانــی
روی داده و باعــث آســیب جــدی بــه هنرمنــدان و
بافنــدگان کشــور گردیــده اســت .ضــرورت دارد وزارت
امورخارجــه ،بــا طــرح ایــن موضــوع درخواســت لغــو
تحریــم از رســته هــای صنایــع دســتی و فــرش را
مطــرح نمایــد.
مــورد دوم ،تقاضــای ایجــاد وام خریــد فــرش از طریــق
بانــک هــای عامل اســت .مــوردی کــه باعث رونــق روز
افــزون بــازار خریــد و فــروش فــرش دســتباف کشــور
خواهد شــد.
مــورد ســوم ،حــذف پیمــان ســپاری ارزی و اجــازه
ارســال فــرش از طریــق پســت بــرای مشــتریان خــارج
از کشــور اســت .ایــن امــر عاملــی کلیــدی بــرای کمــک
بــه بــازار صادراتــی فــرش دســتباف محســوب می شــود
مــورد چهــارم ،از ســازمان امــور اقتصــاد و دارایــی نیــز
درخواســت کمــک داریــم .بایــد شــرایط اقتصــادی
حــال حاضــر کشــور و بــازار را در نظــر گرفــت و
باتوجــه بــه رکــورد چنــد ســال گذشــته در تعییــن
رقــم مالیاتــی و عملکــرد ســالیان فعــاالن صنــف فــرش
مساعدت نمایند.
مــورد پنجــم ،فرهنگســازی اســتفاده ار فــرش دســتباف
در میــان خانــواده و جوانــان اســت .بایــد میــان نســل
جدیــد و هنــر فــرش آشــتی برقــرار کــرد و آنهــا را
بــا جنبــه هــای مختلــف اســتفاده از ایــن محصــول
آشنا ساخت.
و درنهایــت ،از مســئولین درخواســت مــی کنیــم،
نــگاه ویــژه و تخصصــی بــه صنــف فروشــندگان فــرش
دســتباف داشــته باشــند .توجــه داشــته باشــید کــه
صنــف فروشــندگان ،ســرمایه گــذاران ایــن صنعــت
قلمــداد مــی شــوند و حلقــه کلیــدی زنجیــره
صنعــت فــرش ،در ارتبــاط میــان تولیدکننــدگان
و صادرکننــدگان بــا ســرمایه ایــن صنــف تکمیــل
مــی شــود .بــا پیگیــری مســتمر صنــف فروشــندگان
امــکان تهیــه بــار مــورد نیــاز بــرای صــادرات
فراهــم مــی شــود و گاه ممکــن اســت تهیــه یــک
پــارت کاالیــی چندیــن ســال بــه درازا بینجامــد.
خواهشــمندیم نســبت بــه احیــا و کمــک بــه ایــن
صنــف نیــز همــکاری و مســاعدت کننــد و نــگاه
واسطه ای به آنها نداشته باشند.

نظرات خود را به ایمیل ما ارسال کنید

بــا هــدف انســجام و نظــم بخشــیدن
بــه فراینــد اجرایی جشــنواره ،ســاختار
و ارکان ایــن رویــداد بــه شــرح زیــر
مــی باشــد:
شورای سیاست گذاری:
ایــن شــورا بــا هــدف تعریــف و
تبییــن سیاســتهای کالن و
تصمیمگیریهــای اصلــی جشــنواره
فعالیــت نمــوده و شــامل رئیــس مرکز
ملــی فــرش ایــران بــه عنــوان رئیــس
شــورا ،اعضــای منتخــب از مرکــز ملی
فــرش ایــران و اعضــای ســتاد راهبردی
فــرش دســتباف کشــور میباشــد.
ستاد اجرایی :
ایــن ســتاد کــه از شــخصیتهای
حقوقــی مرتبــط در اســتان اصفهــان
مركــز ملــي فــرش ایــران در راســتاي اجــراي وظايــف قانونــي خــود
در زمينــه شناســايي و معرفــي آثــار برگزيــده و فاخــر فــرش دســتباف
بــا هــدف برندســازي و ايجــاد الگوهــاي مناســب توليــد بویــژه اجــراي
مــاده  14آييننامــه اجرايــي قانــون حمايــت از هنرمنــدان ،اســتادكاران
و فعــاالن صنايــع دســتي اقــدام بــه برگــزاري اولیــن جشــنواره ملــی
فــرش فاخــر ایــران بــا همــکاری تشــکلهای صنفــی فــرش دســتباف
و ســازمانهاي صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتانها بویــژه ســازمان صنعــت،
معــدن و تجــارت اســتان اصفهان در شــهر هنرپــرور اصفهان نموده اســت.

علی میرجمالی  /دبیر اجرایی اولین جشنواره ملی قالی فاخر
تشــکیل شــده ،فراینــد اجرایــی
مصوبــات شــورای سیاســتگذاری
و شــیوه نامــه اجرایــی جشــنواره را
برعهــده داشــته و شــامل اســتانداری
اصفهــان  ،ســازمان صنعــت ،معــدن و
تجارت اســتان اصفهان ،اتــاق بازرگانی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی اصفهان و
کاشــان و مدیــران تشــکلهای صنفــی
مرتبــط بــا فــرش دســتباف اصفهــان و
نماینــده شــرکت برگــزار کننــده مــی
باشــد.
دبیرخانه دائمی :
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی اصفهــان
هیــات داوران  :شــامل حداکثــر ۷
نفــر از داوران ملــی و خبــره در حــوزه
فــرش دســتباف از سراســر کشــور و بــا
هــدف داوری فرشهــای راهیافتــه بــه
جشــنواره میباشــد.
برگزارکننــده :مجتمــع توســعه
ارتباطــات پــگاه اصفهــان بــه عنــوان
برگزارکننــده جشــنواره ،کلیــه
فعالیتهــای مرتبــط بــا جشــنواره را
پــس از تاییــد ســتاد اجرایــی ،اجــرا
خواهــد کــرد.
پــس از آغــاز فعالیــت هــای اجرایــی،
در تاریــخ  19خــرداد 1401جشــنواره
بــه صــورت رســمی بــا حضــور رئیــس

مرکــز ملــی فــرش ایــران و مدیــران
اســتانی در ســالن نصــف جهــان اتــاق
بازرگانــی اصفهــان برگــزار و از روز 21
خــرداد اطــاع رســانی جــذب آثــار
آغــاز شــد.
درنهایــت تــا تاریــخ  17تیرمــاه 1401
تعــداد  229قالــی از طریق وب ســایت
جشــنواره اظهــار و در روز شــنبه 18
تیرمــاه بــا حضــور دو داور آثــار ارســال

شــده بررســی و براســاس اطالعــات
فنــی هــر قالــی و شــاخص هــای
داوری اولیــه ،تعــداد  121قالــی دارای
حدنصــاب نمــره شــده و وارد مرحلــه
دوم جشــنواره شــدند .از بیــن قالــی
هایــی کــه حدنصــاب امتیــاز ورود بــه
مرحلــه دوم را کســب کردنــد تعــداد
 112قالــی بــه اصفهــان ارســال گردید
و در روز  25تیرمــاه بــا حضــور هفــت

داور ملــی و برجســته در حــوزه فــرش
دســتباف ،قالــی هــا از نزدیک بررســی
و مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت.
در فراینــد اجرایــی جشــنواره از روزهای
 29تیرمــاه تــا اول مــرداد نمایشــگاهی
از آثــار راه یافتــه بــه مرحلــه نهایــی
در معــرض دیــد بازدیدکننــدگان قــرا
خواهــد گرفــت و در نهایــت در روز
شــنبه اول مــرداد ،مراســم اختتامیــه و
اهــدای جوایــز و تقدیــر از آثــار ارســال
شــده از ســاعت  16تــا  19در ســالن
همایــش هــای اتــاق بازرگانــی اصفهان
برگــزار خواهــد شــد .در کنــار اجــرای
فعالیــت هــا اصلی جشــنواره ،نشســت
هــای تخصصــی و جلســه هــای
آموزشــی آنالیــن در حــوزه فــرش
دســتباف بــا هــدف توســعه بــازار فرش
دســتباف برگــزار شــد.
مراحل شرکت در جشنواره:
 )1ورود به ســایت جشــنواره بــه آدرس
 ihcfestival.irو مطالعــه بخــش
هــای مختلــف آن
 )2تکمیــل فــرم اظهارنامــه شــرکت در
جشنواره
 )3انجام مرحله نخست داوری
 )4تمــاس بــا شــرکت کنندگانــی کــه
فــرش آن هــا در مرحله نخســت داوری
تائید شــده اســت
 )5هماهنگــی بــرای ارســال فــرش بــه
شــهر اصفهــان و محل مشــخص شــده
بــرای تحویــل فــرش توســط دبیرخانه
اجرایی جشــنواره
 )6انجام مرحله دوم داوری
 )7ورود فــرش هــای تائیــد شــده بــه
نمایشــگاه و چهــار روز بازدیــد عمومــی
 )8برگــزاری مراســم اختتامیــه و تقدیر
از فــرش هــای فاخر جشــنواره

info@eghtesadbazar.ir

سال هشتم /شماره ۲۱۸
 ۱مرداد  ۲۳ /۱۴۰۱ذوالحجه 1443

 ۴دهه تالش برای صدور شناسنامه فرش

ویژه نامه اولین جشنواره ملی قالی فاخر

خبر کوتاه

رضــا اهلل داد یکــی از پیشکســوتان حــوزه تولیــد فــرش دســتبافت بــا اشــاره بــه ضــرورت شناســنامه
دار کــردن دســتبافت ایرانــی گفــت :برخــورد ســلیقهای ،نبــود مشــوق ب ـرای اســتفاده از شناســنامه
فــرش و عــدم حمایــت بخــش دولتــی از ایــن اوراق مالکیــت و اصالــت از مهمتریــن عواملــی
اســت کــه رونــد صــدور معتبــر شناســنامه فــرش را بــا چالــش جــدی روبــرو کــرده اســت.
کارشناســان تاکیــد دارنــد ،شناســنامه فــرش ،گذشــته از آنکــه میتوانــد یــک ســند مالکیــت
باشــد ،از طرفــی دیگــر معــرف طــرح ،نقــش ،جزییــات فنــی ،بافنــده و ط ـراح آن نیــز خواهــد بــود..
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دیدگاه

گلوگاه
صنعت فرش
اینروزهــا اصفهــان میزبــان جشــنواره ملــی قالــی فاخــر
ایــران اســت .رویــدادی کــه مــی توانــد نقــش بــه ســزایی
درتوســعه و تقویــت هنرصنعــت فــرش ایفــا کنــد و
پتانســیل هــای ایــن صنعــت و معضالتــی کــه چرخــه
تولیــد و صــادرات فــرش بــا آن روبروســت را مــورد بحــث
و بررســی قــرار دهــد .کارشناســان و فعــاالن حــوزه فــرش
تاکیــد دارنــد ،باوجــود اینکــه ایــن صنعــت ،همچنــان
ســهم مهمــی در اشــتغال کشــور ایفــا مــی کنــد ،امــا
ســقوط تولیــد و صــادرات فــرش دســتباف ایرانــی در
چنــد ســال گذشــته حیــرتآور و بیســابقه اســت؛
باتوجــه بــه ایــن کــه بخــش عمــده فــرش تولیــدی در
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.
یکــی از نــکات جالــب و عبــرت برانگیــز دربــاره تاریــخ
صنعــت فــرش در ایــران ایــن اســت کــه رونــق ایــن
صنعــت و اوج گیــری صــادرات فــرش در دو دوره صفویه و
قاجاریــه صــورت گرفــت کــه دولــت عمــا هیــچ دخالتی
در ایــن حــوزه نداشــته اســت .تاریخچـهی حضــور فــرش
دســتباف ایــران در بازارهــای جهانــی بســیار طوالنــی
اســت و هیچیــک 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 میشــد ،امــا از دورهی صفویــه ماننــد
ابریشــم بــه بخشــی از کاالهــای صادراتــی ایــران تبدیــل
شــد .بــا رونــق گرفتــن بــازار فــرش دســتباف ایــران
و افزایــش تقاضــا ،ابتــدا برخــی از تجــار تبریــز ،فــارس،
کرمــان و خراســان و کاشــان بــا قالیبافــان قــرارداد
بســتند امــا ایــن قراردادها پاســخگوی تقاضــای فزایندهی
بازارهــای جهانــی نبــود.
در نتیجــه ،پــس از مدتــی شــرکتهایی از کشــورهایی
نظیــر بریتانیــا ،ایتالیــا ،آمریــکا ،روســیه و آلمــان بــه
ســرمایهگذاری در تولیــد فــرش در مناطــق مختلــف
ایــران روی آوردنــد .ایــن درحالــی اســت کــه حتــی
حکومــت وقــت از اینکــه تجــار ایــران بــه چه کشــورهایی
فــرش صــادر مــی کننــد خبــر نداشــته اســت .اینگونــه
اســت کــه ایــن هنرصنعــت ایرانــی بــا پتانســیل بــی
بدیلــی کــه داشــت توانســت بصــورت خودجــوش جــای
خــود را در بــازار جهانــی پیــدا کنــد.
در دورهی رضــا شــاه ،شــرکتهای خارجــی همچنــان
نقــش اصلــی را در تولیــد و تجــارت فــرش بــر عهــده
داشــتند .در ســال  ،۱۳۱۴فعالیتهــای «کمپانــی شــرق
لنــدن» کــه مهمتریــن تاجــر فــرش ایــران بــود ،بــه
دســتور رضــا شــاه متوقف شــد و بخشــی از وظایــف آن در
ـهامی تازهتأســیس
تولیــد و صــادرات فــرش به شــرکت سـ ِ
فــرش ایــران واگــذار شــد .ایــن را مــی تــوان نخســتین
دخالــت جــدی دولتــی در صنعت فــرش دانســت .دخالت
دولــت و حکومــت در صنعــت بعــد از انقــاب 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.
ســقوط تولیــد و صــادرات فــرش دســتباف ایرانــی در
چنــد ســال گذشــته حیــرتآور اســت .باوجــود فعــاالن
ایــن حــوزه تمــام قــد تــاش مــی کننــد ایــن صنعــت را
زنــده و ســرپا نگــه دارنــد.

تازه ترین خبرها را در سایت ما دنبال کنید.
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