
گره های قالی ایرانی

سال پنجم/ شماره ۱۰۹
آذرماه  ۱۳۹۸

ــم  ــختی را در دوران تحری ــای س ــران، روزه ــتباف ای ــرش دس ــت ف صنع
پشــت ســر مــی گــذارد. روزهایــی کــه صادراتــش بــه حداقــل رســیده 
ــای  ــی در بازاره ــل ایران ــت اصی ــر و صنع ــفیر هن ــد س ــی توان ــر م و کمت
جهانــی باشــد. بــا ایــن وجــود بیســت و دومیــن نمایشــگاه فرش دســتباف 
اصفهــان بــا شــعار » نمایشــگاه بــا شــکوه هنــر ایــران و میــراث مانــدگار 
ــتان  ــی اس ــگاه های بین الملل ــی نمایش ــل برپای ــرزمین« در مح ــن س ای
ــاف،  ــل قالیب ــه تعام ــه عرص ــگاهی ک ــود. نمایش ــزار می ش ــان برگ اصفه
ــر،  ــده، رفوگ ــنده، تولیدکنن ــش، فروش ــو، چله ک ــاش، قالیش ــراح، نق ط
ــل  ــرش اصی ــده  ف ــه و صادرکنن ــواد اولی ــده م ــرز، تامین کنن ــزار، رنگ اب

ــود. ــد ب ــران خواه ای
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خبر اول

ضعف ساختار
گریبان گیر فرش ایران

بهمــن نامورمطلــق گفــت: ســاختار صنایع دســتی و فرش 
یــک ســاختار معیــوب، ناقــص و ضعیف اســت.

ــران  ــان این کــه ای ــا بی ــن اســتاد برجســته دانشــگاه ب ای
ــه  ــدد ســنتی در زمین ــای متع در گذشــته دارای جاده ه
مبــادالت اقتصــادی فــرش بــوده اســت، افــزود: از جملــه 
ایــن جاده هــا مســیر ترکیه، گرجســتان، عــراق و شــامات 
ــتفاده  ــار از آن اس ــه و قاج ــان صفوی ــه در زم ــت ک اس
ــرای احیــای جــاده  فــرش در  ــد ب می شــد. مــا چــرا نبای
کشــورمان هزینــه و از آن بهره بــرداری اقتصــادی کنیــم؟ 
ــازی  ــوع دارد برندس ــن موض ــه ای ــودی ک ــت کم س دس
اســت. اگــر ایــن اقــدام صــورت گیــرد، فــرش ایــران بــه 

ــود. ــل می ش ــزرگ تبدی ــب ب ــک قط ی
ــا فرش هــای مــا  ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد: در اروپ
ــت« و  ــه »قیم ــاری ب ــن بیم ــد، ای ــروش نمی رس ــه ف ب
»طراحــی« مربــوط می شــود، درحالــی کــه اگــر بخواهیم 
ــه  تبارشناســی فــرش را انجــام دهیــم هیــچ کشــوری ب
انــدازه ایــران در ایــن زمینــه غنــی نیســت. بنابرایــن بایــد 

برندســازی کنیــم.
ــا  ــه این کــه ســلیقه مــردم دنی ــا اشــاره ب ــق ب  نامورمطل
تغییــر کــرده گفــت: دنیــای امــروز دیگــر فــرش شــلوغ 
را نمی خــرد. در دنیــا می خواهنــد بــا فــرش فضــای 
آرامــی در زندگــی خصوصــی خــود ایجــاد کننــد و ایــن 
یعنــی هنرمنــدان مــا باید بــا بازارهــای جهانی و از ســوی 
دیگــر زیبایی شناســی ارتبــاط برقــرار کنند. نامــور مطلق 
اضافــه کــرد: نظــام اداری مــا نیــز در ایــن حــوزه جــرأت 
تغییــر ســاختاری نــدارد، در حالی که ســاختار ایــن حوزه 
معیــوب اســت و بایــد تغییــر کنــد. وی خاطر نشــان کرد: 
گرفتــن ســهم بیشــتر از بازارهــای جهانــی بــا توجــه بــه 
ســابقه ایــران در حــوزه صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی، 
انجــام پژوهش هــای مشــترک و تبدیــل رقابــت داخلــی 
بــه رقابــت بیرونــی از مهم تریــن گام هایــی اســت کــه می 
تــوان بــرای رونــق ایــن حــوزه  انجــام داد. وی بــا تأکیــد بر 
اینکــه هــم اکنــون حــدود ۳ میلیــون نفــر در حــوزه فرش 
و صنایــع دســتی مشــغول بــه فعالیــت هســتند افــزود: 
ایــن موضــوع مهمــی اســت کــه هیچ کــس نمی توانــد از 

کنــار آن بــه راحتــی بگــذرد.
نامــور مطلــق در بخــش دیگری از ســخنان خــود با تبیین 
اهمیــت اســتراتژیک ارتباط میــان صنایع دســتی و فرش، 
تاکیــد کــرد: بــه دلیــل نزدیکی و شــباهت های میــان این 
دو حــوزه، معاونــت صنایــع دســتی و مرکــز ملــی فــرش 
ایــران مــی تواننــد اقدامــات و فعالیت هــای مشــترکی را 
انجــام دهنــد. وی بــا بیــان اینکــه صنایع دســتی و فــرش 
از لحــاظ عملیــات تشــکیالتی جــدا افتاده  انــد، امــا دارای 
بســتر و اســاس مشــترک هســتند، یــادآور شــد: اصــل و 
اســاس همــکاری و فعالیت هــای مشــترک، همدلی اســت 
کــه میــان مســئولین ایــن دو بخــش وجــود دارد. نامــور 
مطلــق تصریــح کــرد: حتــی در طرح هــا و لوایحــی کــه 
ــن دو  ــی ای ــه می شــود، اشــتغال میلیون ــه مجلــس ارائ ب
ــا توجــه بیشــتری  ــا مجلــس ب حــوزه باعــث می شــود ت
ایــن طرح هــا را بررســی کنــد و موضــوع اتحــاد ایــن دو 
حــوزه مــورد تأکیــد و توجــه مجلس قــرار خواهــد گرفت.

ان
فه

ص
ف ا

تبا
س

 د
ش

فر
اه 

شگ
مای

ن ن
می

دو
 و 

ت
س

 بی
ه 

نام
ژه 

وی

۸۰ درصد 
از تولیدات 
فرش 
دستباف 
کشور صادر 
می شود و 
۲۰ درصد 
تولید صرف 
بازار داخلی 
می شود

گزارش

مرکز رشد فرش در اتاق اصفهان ایجاد شود
مســعود گلشــیرازی گفــت: ارائــه خدمــات نویــن بــه اعضــا از جملــه بازاریابــی و حمایــت از حضور 
در نمایشــگاه هــای داخلــی و خارجــی مــی توانــد تشــکل ها را فعــال تــر و اثربخــش تــر ســازد.
اقتصــادی  تشــکل های  مهــم  چالش هــای  از  یکــی  اصفهــان  بازرگانــی  اتــاق  رییــس 
را عــدم ارتبــاط  فعــال بــا اعضــا عنــوان کــرد و گفــت: اتــاق اصفهــان تــالش مــی 
ــازد.  ــال س ــا را فع ــن اعض ــن بی ــاق و همچنی ــا ات ــکل ها ب ــی تش ــبکه ارتباط ــا ش ــد ت کن
وی از تشــکل های تولیــدی و صادراتــی فــرش خواســت کــه بــا همــکاری یکدیگــر 
مرکــز رشــد فــرش را در اتــاق ایجــاد و از صــادرات ایــن محصــول حمایــت کننــد.

             گزارش

تسهیالت جدید برای فعاالن فرش دستباف

ــت  ــوول در وزارت صم ــام مس ــن مق ای
دغدغه هــای  مهم تریــن  از  یکــی 
فعــاالن ایــن عرصــه را بیمــه قالیبافــان 
دانســت و عنــوان کــرد کــه بــرای 
حــل ایــن مســاله،  مقــرر شــده اســت 
تفاهم نامــه ای میــان مرکــز ملــی فــرش 
ــد  و »بیمــه عشــایر- روســتایی« منعق
شــود تــا تمــام خدمــات مشــابه بیمــه 
تامین اجتماعــی بــه تولیدکننــدگان 
فــرش دســتباف تعلــق بگیــرد. فرشــته 
از  دیگــری  بخــش  در  دســتپاک 
صحبت هایــش تصمیــم وزارت صمــت 
درخصــوص افزایــش مهلــت بازگشــت 
ارز حاصــل از صــادرات فــرش دســتباف 
از ۷ مــاه بــه ۱۲مــاه را در کانــون توجــه 
قــرار داد و ایــن سیاســت را گامــی 
موثــر و مثبــت بــرای فعــاالن اقتصــادی 
ــه  ــت دانســت، سیاســتی ک ــن صنع ای
می توانــد شــرایط را بــرای رفــع تعهــد 
ــه  ــن عرص ــی ای ــاالن صادرات ارزی فع

ــد. تســهیل کن
ــن  ــرش در عی ــی ف ــز مل ــس مرک رئی
حــال از حل وفصــل مشــکالت مربــوط 
ــر داد و  ــی خب ــای مرجوع ــه فرش ه ب
اعــالم کــرد کــه بــا هماهنگــی گمــرک 
شــرایط بــرای بازگشــت ایــن فرش هــا 
بــه کشــور مهیــا شــده اســت تــا از ایــن 
طریــق اقداماتــی مثــل مرمــت و ترمیم 
روی ایــن فرش هــا انجــام شــود و 
همزمــان بــه رونــق فضــای کســب وکار 

فــرش دســتباف کمــک شــود.
فرشــته دســتپاک، بــا بیــان اینکــه ۸۰ 
ــتباف  ــرش دس ــدات ف ــد از تولی درص
ــد  ــود و ۲۰ درص ــادر می ش ــور ص کش
ــی می شــود، اظهــار  ــازار داخل صــرف ب
کــرد: تفاوتــی کــه بیــن فرش دســتباف 
و ســایر صنایــع وجــود دارد، عمومیــت 
یافتــن ایــن کاال در شــهرها و روســتاها 
اســت کــه می توانــد بــه اقتصــاد و 
معیشــت خانوارهــا کمــک کنــد و مردم 
منزل شــان  تزئینــات  در  را  آن  هــم 
ــرش  ــزود: ف ــد. وی اف ــتفاده می کنن اس
ــی در ســالمت جســمی  دســتباف حت

تاثیرگــذار اســت، مرکــز ملــی فــرش بــا 
پژوهشــگاه برخــی از دانشــگاه ها پــروژه 
علمــی مشــترکی را انجــام داده اســت، 
پژوهش هایــی کــه نشــان می دهــد 
فــرش دســتباف در درمــان بیماری های 
روحــی و جســمی موثــر اســت. به طــور 
پژوهش هــای  دانشــگاه ها  کلــی 
مختلفــی را در حــوزه فــرش انجــام 
داده انــد کــه مــا به عنــوان مرکــز ملــی 
ــردن  ــردی ک ــمت کارب ــه س ــرش ب ف
ایــن پژوهش هــا حرکــت کردیــم و 
دانشــجویی  طرح هــای  از  بســیاری 
نیــز از طــرف وزارت صمــت مــورد 
ــتپاک  ــد. دس ــرار می گیرن ــت ق حمای
ــر  ــتباف را از منظ ــرش دس ــت ف اهمی
تحریم هــا موردتوجــه قــرار داد و گفــت: 
ــت از  ــد از نف ــه بع ــی ک ــن کاالی اولی
ــرش  ــد، ف ــم ش ــپ تحری ــوی ترام س
ــت  ــی اس ــن درحال ــود، ای ــتباف ب دس
ــک  ــوان ی ــتباف به عن ــرش دس ــه ف ک
ــم  ــورد تحری ــد م ــی نبای کاالی مردم

قــرار می گرفــت. 
کــه  کــرد  تصریــح  همچنیــن  او 
ــازوی  ــوان ب ــرش به عن ــای ف اتحادیه ه
کمکــی مرکــز ملــی فــرش در پیشــبرد 
نقش آفریــن  دولــت  سیاســت های 

ــتند.   هس
ــران در  ــرش ای ــی ف ــز مل ــس مرک رئی
ــه  ــش ب ــری از صحبت های ــش دیگ بخ
موضــوع رفع تعهــد ارزی صادرکنندگان 
حــوزه  در  گفــت:  و  کــرد  اشــاره 
ــته  ــال گذش ــپاری ارزی از س پیمان س
اقدامــات مهمــی بــرای فرش دســتباف 
انجــام شــد. در ابتــدا مهلــت بازگشــت 
ارز دســتباف ۲ مــاه بــود کــه در ســال 
۹۷ بــه ۷ مــاه افزایــش یافــت و امســال 
هــم بــا ابالغیــه وزیــر صمــت بــه بانــک 
ــک  ــه ی ــان ب ــدت زم ــن م ــزی ای مرک
ســال افزایــش یافــت. ایــن یــک قــدم 
ــتباف  ــرش دس ــار ف ــرای تج ــزرگ ب ب
اســت کــه فعــاالن می تواننــد از فضــای 
ایجــاد شــده بــه خوبــی اســتفاده کنند. 
ایــن اتفــاق از ایــن جهــت حائــز اهمیت 

اســت کــه فــروش فــرش و بازگردانــدن 
ارز حاصــل از صــادرات بــه راحتــی 
صادرکننــدگان  و  نیســت  ممکــن 
نمی تواننــد در زمــان کوتاهــی ارز خــود 
ــاه  ــا ۱۲ م ــد ام ــه کشــور بازگردانن را ب
فرصــت مناســبی بــرای ایــن کار اســت 
ــتفاده  ــد از آن اس ــار می توانن ــه تج ک
کننــد.  دســتپاک بــا ارائــه توضیحاتــی 
مرجوعــی  فرش هــای  درخصــوص 
اظهــار کــرد: معاونــت بازاریابــی مرکــز 
ــی را فراهــم کــرده  ــرش، فضای ــی ف مل
ــه  ــی ب ــای مرجوع ــه فرش ه ــت ک اس
ــر  ــورهای دیگ ــه کش ــه ب ــای اینک ج
ــرای  ــددا ب ــرود، مج ــه ب ــد ترکی مانن
مرمــت و ســایر کارهــای الزم به کشــور 
بازگردانــده شــود و بــه کســب وکار 

ــد.  کشــور کمــک کن
یکــی  را  نمایشــگاه ها  برگــزاری  او   
شناســاندن  و  تبلیغــات  راه هــای  از 
ــی و  ــه داخل ــتباف در عرص ــرش دس ف
ــه  ــه گفت ــرد. ب ــوان ک ــی عن بین الملل
رئیــس مرکــز ملی فــرش در نمایشــگاه 
فرشــی کــه در ماه هــای اخیــر در 
تهــران برگــزار شــد، حــدود ۸۰۰ غرفــه 
در نمایشــگاه حاضــر شــدند کــه اتفــاق 
مهــم و اثرگــذاری بــود. دســتپاک 
فــرش  بافنــدگان  بیمــه  موضــوع 
دغدغه هــای  از  یکــی  را  دســتباف 
ــوان و  ــه عن ــن عرص ــاالن ای ــی فع اصل
توضیحاتــی را در ایــن زمینــه ارائــه 
ــرد:  ــان ک ــاط بی ــن ارتب ــرد. او در ای ک
ــر در حــوزه  ــون نف در مجمــوع ۲ میلی
فــرش دســتباف فعــال هســتند، بــرای 
ــی در  ــه تامین اجتماع ــراد بیم ــن اف ای
امــا  بودجــه ۹۸ پیش بینــی شــده 
هنــوز عملیاتــی نشــده اســت. در ایــن 
خصــوص قــرار اســت تفاهم نامــه ای بــا 
بیمــه عشــایر - روســتایی منعقــد کنیم 
ــهیالت  ــی تس ــه تمام ــن بیم ــه ای ک
ارائــه  را  تامین اجتماعــی  بیمــه 
ــم  ــان ه ــش درم ــرای بخ ــد. ب می ده
بیمــه ســالمت پــای کار آمــده اســت تا 
بیمــه درمــان قالیبافــان محقــق شــود.  

رئیــس مرکــز ملــی فــرش دربــاره 
مقاصــد اصلــی فــرش دســتباف ایرانــی 
عنــوان کــرد:  پیــش از ایــن ۳۰ درصــد 
از فــرش دســتباف مــا بــه آمریــکا 
صــادر می شــد، امــا در ســال ۹۸ ژاپــن 
در جایــگاه اولیــن خریــدار ایــران قــرار 
ــه و آلمــان در رده بعــدی اســت.  گرفت
صادرکننــدگان مــا امروز از مســیرهایی 
غیــر از گمــرک هــم صــادرات خــود را 
ــود را  ــالت  خ ــد و تعام ــام می دهن انج
بــا شــرکای تجــاری سنتی شــان ادامــه 
ــن  ــدور ای ــرای ص ــد ب ــد. نبای می دهن
فرش هــا از کلمــه قاچــاق اســتفاده 
ــا را  ــا تحریم ه ــه تجــار م ــم، چراک کنی
ــی  ــا درحال ــادرات م ــد. ص دور می زنن
ــه از ســال گذشــته  انجــام می شــود ک
فــرش دســتباف بــا تحریــم روبه رو شــد 
ــزان  ــا می ــال تحریم ه ــس از اعم ــا پ ام
تولیدات مــان کاهــش نیافــت. او اضافــه 
کــرد: در حــوزه واردات،  تنهــا مقــداری 
ابریشــم از چیــن و ازبکســتان وارد 
می کنیــم و کمــی هم پشــم از اســترالیا 
و نیوزیلنــد وارد کشــور می شــود. ایــن 
مقــام مســوول بــه یکــی از اختالل های 
موجــود در زمینــه فــرش دســتباف 
اشــاره کــرد و گفــت:  یکــی از اشــکاالت 
ــراد  موجــود ایــن اســت کــه برخــی اف
جــای  بــه  را  ماشــینی  فرش هــای 
ــورها  ــایر کش ــه س ــتباف ب ــرش دس ف
صــادر می کننــد کــه درحــال پیگیــری 

ــن موضــوع هســتیم.    ای
ــرش همچنیــن  ــی ف رئیــس مرکــز مل
در  فــرش  ملــی  مرکــز  داد:  ادامــه 
قالــب طــرح تــاپ وزارت صمــت از 
افــرادی کــه ایــده، پژوهــش و نــوآوری 
در صنعــت فــرش دارنــد، حمایــت 
می کنــد. وی بــا انتقــاد از اینکــه هیــچ 
مرکــز ملــی و ســازمان بیــن المللــی در 
حــوزه فــرش فعالیــت نــدارد کــه بتواند 
ــرش را در  ــر ف ــات صنعــت و هن مطالب
ــد  ــری کن ــی پیگی ــن الملل ــع بی مجام
ــر و  ــر فک ــرش از ه ــز ف ــر ک ــت: م گف

ــد ــی کن ــو اســتقبال م طــرح ن

ــاالن عرصــه فــرش دســتباف اعــام شــد.  ــرای حــل چالش هــای فع ــران ب ــی فــرش ای برنامه هــای مرکــز مل
ــازار  ــاماندهی ب ــرای س ــز را ب ــن مرک ــای ای ــور برنامه ه ــن مح ــران، در چندی ــرش ای ــی ف ــز مل ــس مرک رئی
فــرش دســتباف و بهبــود وضعیــت تولیــد و صــادرات ایــن کاالی ســنتی تشــریح کــرد. فرشــته دســتپاک در 
عیــن حــال تاکیــد کــرد، اولیــن کاالیــی کــه بعــد از نفــت از ســوی ترامــپ تحریــم شــد، فــرش دســتباف 
ــود؛ ایــن درحالــی اســت کــه فــرش دســتباف به عنــوان یــک کاالی مردمــی هرگــز نبایــد مــورد تحریــم  ب

ــت. ــرار می گرف ق

از سوی رئیس مرکز ملی فرش اعالم شد:

مرکزملیفرشازطرحهایپژوهشیدرحوزهفرشحمایتمیکند
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مدیرعامــل اتحادیــه فرش دســتباف روســتایی 
اصفهــان گفــت: چــرا نبایــد روی لبــاس 
ورزشــکاران مــا فــرش کــه یــک ســرمایه ملی 
اســت تبلیــغ گــردد، در حالــی کــه صفــر تــا 
صــد آن اشــتغالزایی دارد و بــه حــوزه فرهنــگ 

مرتبــط و شناســنامه ایــران اســت.
ــا  ــات م ــی از اقدام ــرد: یک ــار ک ــهبازی اظه ــی ش عل
ــوزه  ــذاری در ح ــات قانون گ ــردن موضوع ــال ک دنب
ــث  ــه بح ــتیم ک ــال آن هس ــه دنب ــت، و ب ــرش اس ف
مالیــات بــر ارزش افــزوده در مــواد اولیــه حــذف شــود؛ 
ــه،  ــه در کمیســیون مربوط ــز این ک ــر نی ــن خب آخری
مالیــات بــر ارزش افــزوده مــواد اولیــه حــذف شــده و 

ــه رأی صحــن علنــی دارد. ــاز ب فقــط نی
مدیرعامــل اتحادیــه فــرش دســتباف روســتایی 
ــرش را در  ــم ف ــد بتوانی ــرد: بای ــه ک ــان اضاف اصفه
حــوزه رســانه درســت تبلیــغ کنیــم و پوشــش دهیــم 
چــون بخشــی از معضــالت فــرش بــه دلیــل تبلیغــات 
ــارج از  ــه در خ ــل و چ ــه در داخ ــت و چ ــف اس ضعی
ــود. فضــای  ــتباف ادا نمی ش ــرش دس ــق ف کشــور ح
دکوراســیون منــزل تغییــر کــرده و فــرش ماشــینی 
تنهــا جنســی اســت کــه بــه میزانشــان خــود گــران 
ــه  ــال هم ــدای س ــه از ابت ــی ک ــت در حال ــده اس نش
اقــالم رو بــه افزایــش رفتــه اســت. مــا در دهــه 
هفتــاد بــه ۹۹ کشــور فــرش صــادر می کردیــم و اگــر 
میــزان اشــتغال فــرش را تحلیل کنیــم از اشــتغالزایی 
ذوب آهــن اصفهــان هم بیشــتر اســت. شــهبازی ادامه 
داد: جایــگاه فــرش در کــدام کمســیون مجلس اســت، 
وقتــی بافنــدگان را مفلــوک قلمــداد کرده و فروشــنده 
ــی  ــم خروج ــی می کنی ــت معرف ــو صف ــرش را زال ف
آن همیــن وضعیــت فعلــی می شــود، هرکــدام از 
بخش هــای زنجیــره تولیــد فــرش لنــگ بزنــد، تولیــد 
فــرش دچــار ضعــف می شــود، از مبلــغ یــک هــزار و 
۹۰۰ میلیــارد تومــان بیمــه تأمیــن اجتماعــی بیــش از 
۹۰۰ میلیــارد تومــان آن متعلــق بــه قالیبافان بــوده اما 
دریــغ از یــک ریــال کــه بــرای بیمــه داده شــده باشــد. 
وی تصریــح کــرد: اشــتغال فــرش دســتباف بیشــتر از 
صنعــت فــوالد و ذوب آهــن اســت، امــا متاســفانه هنوز 
جایــگاه فــرش در کشــور مشــخص نیســت. مدیرعامل 
اتحادیــه تولیدکننــدگان فــرش دســتباف روســتایی و 
عشــایری اصفهــان تاکیــد کــرد: در شــرایطی کــه آب 
را از اصفهــان گرفتــه انــد، فــرش مــی توانــد جایگزیــن 
آن شــود و دولــت بایــد در حــوزه تبلیغــات و معرفــی 

فــرش دســتباف برنامــه داشــته باشــد.
ــرش  ــه نقــش نمایشــگاه در توســعه صنعــت ف وی ب
اشــاره کــرد و گفــت: بــه برگــزاری نمایشــگاه در ایجاد 
تعامــالن ســودمند بســیار خــوش بیــن هســتم، امــا 
مســئوالن بایــد بــه یــاد داشــته باشــند کــه ۸۰ درصد 
از میــزان تولیــد فــرش مــا صادراتــی و حاصــل هنــر 
هنرمنــدان اســت کــه در قبــال آن ارز وارد کشــور می 
شــود. بنابرایــن بایــد مقدمــات حضــور مهمــان هــای 
خارجــی را در نمایشــگاه فراهــم کــرد. متاســفانه هیچ 
کــدام از دولــت هــا فــرش را بــه عنــوان یــک ســرمایه 
ملــی بــاور ندارنــد اســت و نــگاه آنهــا بــه فــرش ملــی 

. نیست

حضور 
زیباترین 

فرش های 
هنری کشور، 

از جمله 
ویژگی های 
منحصر به 
فرد بیست 

و دومین 
نمایشگاه 

فرش اصفهان 
به شمار 

می رود

صادرات ۲۰۰ میلیون دالری کشور در حوزه فرش
رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران و چیــن، از صــادرات ۲۰۰ میلیــون دالری کشــور در حــوزه فرش 
خبــرداد و گفــت: بــا برنامه ریــزی می تــوان بــه ۲ برابــر ایــن رقــم بــرای صــادرات فــرش فقــط 
در بــازار چیــن رســید. محمدرضــا حریــری، بــا بیــان اینکــه بایــد بــه بــازار چیــن بــه عنــوان 
یــک فرصــت طالیــی صــادرات کاال نــگاه کــرد، افــزود: چیــن بیــش از ۲ هــزار و ۲۸۰ میلیــارد 
دالر واردات  دارد و مــا در صــادرات بــه کشــورهای دیگــر عــالوه بــر بعــد اقتصــادی بــه بعــد 
فرهنگــی آن نیــز توجــه می کنیــم. وی اضافــه کــرد: بــا کمــک همــه سیاســت گذاران و فعاالن 

می خواهیــم کــه در بــازار چیــن حضــور موثرتــری داشــته باشــیم.

             گفت و گو

نمایشگاه فرش دستباف، آبروی اصفهان است

نمایشــگاه فــرش   نوســان: 
ــای  ــی از رویداده ــتباف یک دس
ــا ســابقه اصفهان  نمایشــگاهی ب
بــه شــمار مــی رود. کمــی از 
ســابقه ایــن نمایشــگاه بگوییــد.
نمایشــگاه فــرش دســتباف اصفهــان، 
ــه دوره بیســت و دوم خــود  امســال ب
باســابقه ترین  از  یکــی  و  رســیده 
ــه  ــان ب ــتان اصفه ــگاه های اس نمایش
ــگاه، در  ــن نمایش ــی رود. ای ــمار م ش
باســابقه ای  نمایشــگاه های  کنــار 
ــیون اداری،  ــر و اتوماس ــل کامپیوت مث
ــوازم خانگــی و صنعــت ســاختمان،  ل
ســال های  از  را  خــود  فعالیــت 
ابتدایــی دهــه ۱۳۷۰ آغــاز کــرده 
و در تمامــی ایــن ســال ها تــالش 
کــرده رویکردهــای خــود را بــر اســاس 
نیازهــای فعــاالن ایــن حــوزه متمرکــز 
ــر  ــاالن هن ــای فع ــد. گاهــی نیازه کن
صنعــت فــرش دســتباف اصفهــان 
ــه  ــده ک ــه می ش ــادرات خالص در ص
ایــن نمایشــگاه تــالش خــود را بــرای 
جــذب عالقمنــدان و بازدیدکننــدگان 
ــرده  ــز ک ــر متمرک ــورهای دیگ از کش
بــود و گاهــی بایــد شــرایط الزم ایجــاد 
خانواده هــای  در  فراگیــر  روحیــه 
ــرای اســتفاده از  ــی ب ــی و اصفهان ایران
فــرش دســتباف فراهــم می شــد کــه 
ــتای  ــت ها در راس ــن سیاس ــه ای هم
بهبــود شــرایط فعــاالن صنعــت فرش 

پایه گــذاری شــده بــود.
از  شــما  واقــع  نوســان:در   
ــوان  ــه عن ــرش ب ــگاه ف نمایش
جامعیــت  بــرای  محلــی 
بخشــیدن بــه سیاســت ها و 
فــرش  فعــاالن  رویکردهــای 
ــد؛  ــتفاده کرده ای ــتباف اس دس

اســت؟ درســت 
بخشــی از ایــن موضــوع، درســت 
ــرش  ــاالن ف ــه فع ــس اینک ــت. نف اس
ــقف و  ــک س ــر ی ــه زی ــتباف هم دس
ــم  ــرد ه ــد گ ــدف واح ــک ه ــرای ی ب
جمــع می شــوند، یــک رخــداد بســیار 
مطلــوب و دارای نتایــج مثبــت اســت. 
فعــاالن فــرش دســتباف، اتحادیه هــای 
متعــددی دارنــد کــه از آن جملــه 
می تــوان بــه اتحادیــه تولیدکننــدگان، 
صادرکننــدگان، فروشــندگان و انجمن 

طراحــان فــرش دســتباف اشــاره کرد. 
ــن  ــه ای ــه هم ــت ک ــاز اس ــس نی پ
برنامه هــا  فعالیت هــا،  اتحادیه هــا، 
صــورت  بــه  را  خــود  اقدامــات  و 
مشــترک انجــام دهنــد تــا مشــکالت 
ایــن بخــش از ســر راه برداشــته شــود. 
جــای خوشــحالی اســت کــه شــرکت 
اســتان  بین المللــی  نمایشــگاه های 
ــوان  ــه عن ــته ب ــم توانس ــان ه اصفه
یــک شــرکت بخــش خصوصــی، 
ــت  ــه صنع ــم آورد ک ــرایطی فراه ش
فــرش دســتباف در روزهــای اوج خــود 
باقــی بمانــد و نــه تنهــا مشــکالت را از 
ســد راه بــردارد، بلکــه خــود را بیــش 
از پیــش اثبــات کنــد. در اینجــا نیــاز 
اســت بــه یــک نکتــه هــم اشــاره کنم. 
اداره ای بــا عنــوان اداره فرش دســتباف 
در ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
اســتان اصفهــان فعالیــت می کنــد 
کــه توانســته اقدامــات بســیار مطلوبی 
بــرای بهبــود وضعیــت فرش دســتباف 
انجــام دهــد. الزم اســت از تالش هــای 
ایــن اداره تشــکر کنــم و بــر ایــن 
ــه  ــم ک ــته باش ــد داش ــوع تاکی موض
شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی 
اســتان اصفهــان، از هیــچ اقدامــی 
بــرای خدمت رســانی بــه فعــاالن هنــر 
صنعــت فــرش دســتباف اصفهــان 

ــرد. ــغ نخواهــد ک دری
در  کــه  گفتیــد  نوســان:   
بــر  خــود  برنامه ریزی هــای 
ــرش  ــت ف ــاالن صنع ــای فع نیازه
کرده ایــد؛  تمرکــز  دســتباف 
چــه  بــا  امســال  نمایشــگاه 
می شــود؟ برگــزار  رویکــردی 

نمایشــگاه امســال ســه هدف اساســی 
ــرای آن  دارد. نخســتین هدفــی کــه ب
ــم، حفــظ و اعتــالی  در نظــر گرفته ای
جایــگاه فــرش دســتباف ایــران اســت. 
در کنــار ایــن موضــوع، عرضــه آخرین 
دســتاوردها و محصــوالت بــازار فــرش 
دســتباف بــه عالقمنــدان نیــز در 
دســتور کار قــرار گرفتــه تــا مــردم هر 
چــه بیشــتر بــا زیبایــی ایــن جــادوی 
پــر نقــش و نــگار ایرانــی آشــنا شــوند. 
هدف ســومی هــم که بــرای برگــزاری 
ایــن نمایشــگاه در نظــر گرفتــه شــده، 
همانطــور کــه گفتــم، هم افزایــی 

بیــن فعــاالن حــوزه فــرش دســتباف 
ــت. در  ــازار اس ــعه ب ــظ و توس در حف
صورتــی کــه بتوانیــم بــرای دســتیابی 
ــه  ــم، ب ــداف گام برداری ــن اه ــه ای ب
یقیــن شــاهد بهبــود وضعیــت در 
ــوددر  ــم ب ــت خواهی ــر صنع ــن هن ای
ایــن نمایشــگاه تولیدکننــدگان فــرش 
از سراســر کشــور، فروشــندگان فــرش 
دســتباف از سراســر کشــور، طراحــان 
و نقاشــان فــرش دســتباف، تجــار 
و صادرکننــدگان فــرش دســتباف 
و  شــهری  تعاونــی  شــرکت های  و 
ــور  ــتباف حض ــرش دس ــتایی ف روس
ــود  ــای خ ــن فرش ه ــد و زیباتری دارن
بــر  گذاشــته اند.  نمایــش  بــه  را 
ــور  ــه حض ــت ک ــاس اس ــن اس همی
هنــری  فرش هــای  زیباتریــن 
اصفهــان و شــهرهای دیگــر، از جملــه 
ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد بیســت 
ــان  ــرش اصفه ــن نمایشــگاه ف و دومی
بــه شــمار مــی رود. وجــود ســبک های 
مختلــف فرش هــای تجــاری اصفهــان، 
تبدیــل شــدن بــه پرتنوع تریــن محــل 
عرضــه فــرش دســتباف اصفهــان، 
آموزشــی  کارگاه هــای  از  اســتفاده 
مرتبــط بــا فــرش دســتباف، برگــزاری 
ســمینارهای آموزشــی و تخصصــی در 
حــوزه فــرش دســتباف و امــکان خرید 
ــا نظــارت نماینــده  فــرش دســتباف ب
ویژگی هــای  دیگــر  از  اتحادیــه 
ــرش  ــگاه ف ــرد نمایش ــه ف ــر ب منحص
دســتباف اصفهــان بــه شــمار مــی رود.
ــاالن  ــور فع ــان:پس حض  نوس
صنعــت فــرش دســتباف در 
ــد  ــان، می توان ــگاه اصفه نمایش
مزیت هــای بســیاری بــرای آنهــا 
بــه دنبــال داشــته باشــد. حضور 
ــتباف،  ــرش دس ــگاه ف در نمایش
ــرای  ــری ب ــای دیگ ــه مزیت ه چ

ــش دارد؟ ــن بخ ــاالن ای فع
اصلی تریــن  کــه  اســت  طبیعــی 
ــه  ــن عرص ــاالن ای ــور فع ــت  حض مزی
دســتباف  فــرش  نمایشــگاه  در 
ــی  ــرای معرف ــان، بسترســازی ب اصفه
فعــاالن ایــن حــوزه و معرفــی برنــد و 
ــت  ــای منزل ــا و ارتق ــب و کار آنه کس
شــغلی قالیبافــان و دســت انــدرکاران 
ــد  ــی نبای ــود. ول ــد ب ــر خواه ــن هن ای

ــم  آوردن  ــه فراه ــت ک ــق گذش از ح
ــرای همــکاری فعــاالن در  محیطــی ب
ــعه  ــر و توس ــا یکدیگ ــت ب ــن صنع ای
و  قالیبافــان  کار  و  و کســب  بــازار 
تولیدکننــدگان فــرش دســتباف نیز از 
ــی حضــور در  ــه مزیت هــای اصل جمل

ــت.  ــگاهی اس ــداد نمایش ــن روی ای
  نوســان:به عنــوان آخریــن 
ــد  ــی بای ــه اقدامات ــوال، چ س
ــن  ــت ای ــش کیفی ــرای افزای ب
در  نمایشــگاهی  رویــداد 
صــورت  آینــده  دوره هــای 

پذیــرد؟
شــکی نیســت کــه بهترین نمایشــگاه 
بیــن المللــی فــرش دســتباف بایــد در 
اصفهــان برگــزار شــود. موضوعــی مثل 
ــد و تجــارت  ــرش دســتباف در تولی ف
اســتان و منطقــه اثر مســتقیمی دارد؛ 
ــد دســت در دســت  همــه عوامــل بای
هــم بدهنــد تــا نمایشــگاه فــرش 
دســتباف اصفهــان در حــد بســیار 
آبرومندانــه ای برگــزار شــود چــون 
عــالوه بــر اقتصــاد، حیثیــت اجتماعی 
و فرهنگــی بــرای اســتان بــه بــار 

ــی آورد.  م
ایــن نمایشــگاه در گــروه کاالیــی 
برگــزار  دســتباف  فرش هــای 
ــی  می شــود و هــر محصــول و خدمات
کــه مربــوط بــه فرش هــای دســتباف 
بــه  نمایشــگاه  ایــن  در  در  باشــد 
نمایــش گذاشــته خواهنــد شــد؛ 
و  محصــوالت  و  فــرش  اهمیــت 
ــروه در  ــن گ ــه ای ــوط ب ــات مرب خدم
همــه ادوار تاریخــی مــورد توجــه قــرار 
گرفتــه و و قالیبافــان و تمــام حرفــه ای 
ــن هنــر هســتند،  ــه ای کــه وابســته ب
بازرگانــان  بــزرگان  توجــه  مــورد 
بوده انــد.  کننــدگان  مصــرف  و 
فرش هــای دســتباف در واقــع نشــانی 
از فرهنــگ و هنــر ایرانــی بــه حســاب 
می آینــد کــه نــه تنهــا در ایــران بلکــه 
در دنیــا زبانــزد عــام و خــاص هســتند. 
ــازمان ها،  ــراد، س ــه اف ــن، از هم بنابرای
ــا فــرش  نهادهــا و تشــکل هایی کــه ب
ــت  ــد درخواس ــاط دارن ــتباف ارتب دس
ــا  ــد ت ــم آورن ــم شــرایطی فراه می کن
نمایشــگاه فــرش، هــر ســال، بهتــر از 

ــود.. ــزار ش ــل برگ ــال قب س

بیســت و دومیــن  نمایشــگاه فــرش دســتباف اصفهــان که بــا عنــوان نمایشــگاهی Carpex شــناخته می شــود، طــی روزهای 
14 تــا 20 آذرمــاه 98 در محــل برپایــی نمایشــگاه های بین المللــی اســتان واقــع در پــل شهرســتان برگــزار می شــود. آنچــه 
برپایــی ایــن نمایشــگاه را از اهمیــت خاصــی برخــوردار می کنــد، جایــگاه ویــژه ای اســت کــه اصفهــان در زمینــه فــرش 
دســتباف دارد. فــرش دســتباف بــه ســبب ارزش افــزوده بــاال، میــزان اشــتغالزایی و کســب درآمــد ارزی، از دیربــاز مــورد 
ــات  ــم آوردن مقدم ــا فراه ــز ب ــان نی ــی اصفه ــگاه های بین الملل ــرکت نمایش ــت. ش ــته اس ــرار داش ــار ق ــه اقش ــه هم توج
برگــزاری نمایشــگاه فــرش دســتباف و معرفــی فــرش ایــران در نمایشــگاه ، بــه بازاریابــی آن کمــک می کنــد. تعبیــری کــه 
مدیرعامــل ایــن شــرکت از نمایشــگاه فــرش بــه کار می بــرد، ایــن اســت: »آبــروی اصفهــان!« علــی یارمحمدیــان اعتقــاد 

دارد بایــد شــرایطی فراهــم آیــد کــه نمایشــگاه بــه بهتریــن شــکل برگــزار شــود. 

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان:

فرشدستبافدرتولیدوتجارتاستانومنطقهاثرمستقیمیدارد



خبرکوتاه4

.info@eghtesadbazarنظرات خود را به ایمیل ما ارسال کنید  ir

سال پنجم/ شماره   ۱۰۹
آذرماه  ۱۳۹۸

خبر اول

فرصتی برای
 ارائه دستاوردها

بیســت و یکمیــن نمایشــگاه تخصصــی صادراتــی فــرش 
دســتباف اصفهــان از چهــارده تــا بیســت آذرمــاه امســال 
در محــل دائمــی نمایشــگاه هــای اصفهــان برگــزار مــی 
شــود. رویــدادی کــه بــا هــدف معرفــی تــازه هــای فــرش 
دســتباف در زمینــه هــای طــرح، نقشــه، رنــگ و امــوری از 
ایــن دســت برگــزار مــی شــود و بســتری را بــرای تعامــل 
فعــاالن حــوزه فــرش و گســترش بده و بســتان هــای کاری 

آنهــا فراهــم مــی کنــد. 
»لطــف الــه حســین هاشــمی«، رییــس اداره فــرش 
ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت ، مع ــازمان صنع ــتباف س دس
اصفهــان اعتقــاد دارد، برگــزاری نمایشــگاه فــرش دســتباف 
ــا وســعت چهــار هــزار متــر مربــع  اصفهــان، در فضایــی ب
در محــل دائمــی نمایشــگاه هــای اصفهــان فرصتــی اســت 
مغتنــم، بــرای هنردوســتان و خریــداران داخلــی و خارجــی 
ــدگان  ــد کنن ــر تولی ــر هن ــه نظــاره گ ــرش دســتباف ک ف
ــور  ــاط کش ــایر نق ــان و س ــتان اصفه ــتباف اس ــرش دس ف
ــال  ــوی، چهارمح ــان رض ــای خراس ــتان ه ــه اس از جمل
بختیــاری، آذربایجان شــرقی، گلســتان، کردســتان، کرمان، 
ــدی  ــرد: تردی ــد ک ــران باشــند. وی تاکی ــارس و ته ــم، ف ق
نیســت کــه فــرش دســتباف ایــران قــرن هاســت بــه عنوان 
یکــی از آثــار صنایــع دســتی شــاخص در جهــان شــناخته 
شــده و عالقمنــدان بســیاری بــه ویــژه در میان کشــورهای 
اروپایــی و آمریــکا دارد. تــا آنجــا کــه حتــی تــا زمــان اعــالم 
تحریمهــای ظالمانــه، حــدود یــک ســوم فــرش دســتباف 

ایــران فقــط بــه کشــور امریــکا صــادر مــی شــد. 
وی ادامــه داد:: فرش هــای دســتباف در واقــع نشــانی 
ــه  ــه ن ــد ک ــه حســاب می آین ــی ب ــر ایران ــگ و هن از فرهن
تنهــا در ایــران بلکــه در دنیــا زبانــزد عــام و خــاص هســتند.  
ــن،  ــان، نایی ــان، کاش ــتباف اصفه ــرش دس ــه ف همچنانک
ــز  ــن اســتان نی ــر ای جوشــقان و بســیاری از مناطــق دیگ
نمونــه هایــی از تنــوع ایــن هنر صنعت دلنشــین در اســتان 
ــی آن  ــرور اصفهــان اســت و آوازه کیفیــت و  زیبای ــر پ هن
شــهرت جهانــی دارد.  بــر ایــن اســاس مــی توان نمایشــگاه 
فــرش دســتباف اصفهــان را، بســتری بــرای معرفــی فعاالن 
ایــن بخــش و معرفــی برنــد و کســب و کار آنهــا و ارتقــای 

منزلــت شــغلی قالیبافــان ایــن هنــر دانســت.
ــدن  ــت ، مع ــازمان صنع ــتباف س ــرش دس ــس اداره ف ریی
و تجــارت اســتان اصفهــان بــه تــالش و ممارســت 
تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان فــرش دســتباف اســتان 
اصفهــان بــا همراهــی بیــش از ۲۷۰ هــزار هنرمنــد بافنــده 
و طــراح و نقــاش و ســایر عوامــل تولیــد نقــش محــوری در 
ــه داد:  ــرد و ادام ــاره ک ــد اش ــن محصــول دارن ــادرات ای اص
ــر  ــای اخی ــاه ه ــه در م ــدید مواداولی ــی ش ــفانه گران متاس
کــه در اثــر افزایــش نــرخ ارز پدیــد آمــده اســت، موجــب 
مشــکالت متعــددی بــرای فعالیــن ایــن صنعــت گردیــده 

اســت. 
ــان را فرصــت  ــرش اصفه ــزاری نمایشــگاه ف هاشــمی برگ
مغتنمــی بــرای ارائــه دســتاوردهای ایــن صنعــت معرفــی 
کــرد و آن را امکانــی بــرای بهــره بــرداری صحیــح از ایــن 
ــدار و  ظرفیــت بالقــوه در جهــت ایجــاد اشــتغال ارزان، پای

ــق اقتصــادی اســتان دانســت ــاک و رون پ
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گزارش

از صنعت فرش حمایت شود
رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان فــرش اصفهــان گفــت: طــی ســالهای گذشــته، در رســانه هــا 
بافنــدگان فــرش را بــه عنــوان طبقــه مســتضعف و محــروم جامعــه معرفــی مــی کننــد کــه ایــن 

امــر متاســفانه در شــان هنرمنــدان فــرش دســتباف نیســت.
باقــر صیرفیــان، تصریــح کــرد: بــر اســاس مصوبــه مــاده ۱4۲ مجلــس، تولیدکننــدگان فــرش 
دســتباف از مالیــات معــاف بودنــد، امــا زنجیــره تولیــد فــرش خــود تولیــد مالیــات نیــز می کــرد. 
حــاال تصمیــم گرفتــه شــده کــه ایــن معافیــت برداشــته شــود و اگــر ایــن کار اتفــاق بیفتــد در 

ــودی خواهــد رفــت.  ــه ناب ــه ســرعت رو ب ــا ب ســال های آینــده قالی بافــی م

             گزارش

نقش پررنگ در سال رونق تولید

تردیــدی نیســت کــه فــرش دســتباف 
ایــران قــرن هاســت بــه عنــوان یکــی از 
آثــار صنایــع دســتی شــاخص در جهان 
شــناخته شــده و عالقمنــدان بســیاری 
بــه ویــژه در کشــورهای اروپایــی و 
آمریــکا دارد. تــا آنجــا کــه تــا پیــش از 
اعمــال تحریــم هــا علیــه ایــران، بیش از 
۳۰ درصــد فــرش دســتباف کشــورمان 
تنهــا بــه ایــاالت متحــده امریــکا صــادر 
ــت  ــازمان صنع ــس س ــد. رئی ــی ش م
معــدن وتجــارت اســتان اصفهــان مــی 
گویــد: فــرش دســتباف، میــراث چهــار 
هــزار ســاله مــا ایرانیــان اســت کــه در 
جهــان شــهره آفــاق و پیــام رســان مهر 
ــح و دوســتی و در داخــل کشــور  و صل
ــون  ــدار میلی ــز موجــب اشــتغال پای نی
هــا نفــر از عزیــزان هنرمنــد از دور 
افتــاده تریــن نقــاط روســتایی تــا عمــق 
شــهرها محســوب مــی شــود. ایــن هنر 
صنعــت در هــر منطقــه، اســتان و شــهر 
آینــه تمــام نمــای اقلیــم و فرهنــگ آن 
خطه اســت و فــرش دســتباف اصفهان، 
کاشــان، نایین، جوشــقان، یلمه دهاقان، 
نجــف آبــاد و مناطــق عشــایری اســتان 
ــر  ــن هن ــوع ای ــی از تن ــه های ــز نمون نی
صنعــت در اســتان هنــر پــرور اصفهــان 
اســت کــه کیفیــت و زیبایی آن شــهرت 
جهانــی داشــته و نمونــه هایــی از آن نیز 
ــه  ــی از جمل ــن مجامــع بیــن الملل آذی

ســازمان ملــل متحــد اســت. 
وی بــا اشــاره بــه تاکیــد دولــت بر حفظ 
و نگهــداری  از ایــن صنعــت ادامــه مــی 
ــه هیــات دولــت  دهــد: براســاس مصوب

متولــی فــرش دســتباف در کشــور 
مرکــز ملــی فــرش ایــران بــود کــه ایــن 
ــت،  ــه وزارت صنع ــر مجموع ــز زی مرک
ــتان ها  ــت. در اس ــارت اس ــدن و تج مع
نیــز کمیتــه فــرش دســتباف تشــکیل 
شــده و ریاســت ایــن کمیتــه برعهــده 
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و 
تجــارت هــر اســتان اســت و بــه زودی 
بــا بخــش نامــه وزارت کشــور، کارگــروه 
فــرش دســتباف هــر اســتان به ریاســت 
ــد  ــکیل خواه ــتان تش ــتاندار آن اس اس
شــد. موفــق بــا اشــاره بــه اینکــه فــرش 
ــی اســتراتژیک و چنــد  دســتباف کاالی
ــادی،  ــه اقتص ــه جنب ــوده ک ــی ب وجه
فرهنگــی و سیاســی دارد، اظهار داشــت: 
ــه  ــه ب ــا توج ــران ب ــتباف ای ــرش دس ف
جنبــه صادراتــی و میــزان اشــتغالی کــه 
ایجــاد کــرده اولیــن هــدف تحریم هــای 

ــود.  ــامل می ش ــه را ش ظالمان
ایــرج موفــق، اضافــه کــرد: اســتان 
اصفهــان یکــی از اســتان های مهــم 
تولیــد فــرش دســتباف در کشــور و 
جهــان اســت و نمایشــگاه آن از بــا 
فــرش  نمایشــگاه های  قدمت تریــن 
ــود.  ــوب می ش ــور محس ــتباف کش دس
وی ادامــه داد: در اســتان اصفهــان بیش 
از ۲۷۰ هــزار هنرمنــد بافنــده و حــدود 
هشــت تشــکل و اتحادیــه صنفــی داریم 
ــروش و صــادرات را  ــد، ف ــر تولی ــه ام ک
ــه اعتــالی  برعهــده داشــته و کمــک ب
ــق از  ــد. موف ــتباف می کنن ــرش دس ف
ــان،  ــرش اصفه ــی ف ــد جهان ــه برن س
کاشــان و نائیــن کــه مــورد ثبــت 

ــرد و  ــام ب ــد ن ــه ان ــرار گرفت ــی ق جهان
افــزود: دو برنــد ملــی فــرش جوشــقان 
ــاد دهاقــان نیــز ثبــت  و یلمــه علــی آب
ملــی شــدند و ثبــت جهانــی آن هــا در 
ــت  ــت. وی از پرداخ ــدام اس ــت اق دس
۳۳ میلیاردتومــان تســهیالت 4 درصــد 
در ســالهای ۹۶ و ۹۷ بــه تولیدکنندگان 
ــان  ــر داد و در بی ــتباف خب ــرش دس ف
ــه  ــت: در نتیج ــا گف ــم ه ــر تحری تاثی
تحریــم هــا فرصتی بــرای رقبایــی مثل 
هنــد و پاکســتان فراهــم شــد. هرچنــد 
اصالــت و کیفیــت تولیــد فــرش ایــران 

ــز اســت. متمای
ــای  ــرش ه ــی ف ــی کیف ــه ویژگ وی ب
بافتــه شــده اشــاره کــرد و افزود: فرشــی 
کــه در کارگاه هــا تولیــد می شــود از 
کیفیــت بیشــتری برخــوردار اســت 
زیــرا بافنــدگان آمــوزش دیــده و نظارت 
ــرد  ــورت می گی ــت ص ــد باف ــر فرآین ب
ــای  ــر کارگاه ه ــا ب ــز م ــن رو تمرک از ای
تولیــدی اســت. موفــق در عیــن حــال 
تصریــح کــرد: ســرمایه گــذاری در 
ــت  ــتباف کالن اس ــرش دس ــش ف بخ
و امیدواریــم دولــت در ایــن زمینــه 
ــن  ــه ای ــژه ب ــای وی ــک  و حمایت ه کم
بخــش داشــته باشــد ایــن در حالیســت 
کــه بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی در 
ســال جــاری امــکان اعطــای تســهیالت 
ــته  ــود نداش ــت وج ــرای دول ــتر ب بیش
اســت. وی اضافــه کــرد: فــرش کاالیــی 
اســت کــه دولــت بیــن آن کاال و ســایر 
گروههــای کاالیــی تفــاوت قائــل شــده 
اســت. حتــی این کــه برخــی کشــورها 

ــه  ــران اقــدام ب ــر اســاس طرح هــای ای ب
بافــت فــرش می کننــد مشــکل خاصــی 
ــا  ــن فرش ه ــر ای ــد زی ــاد نمی کن را ایج
اصالــت و هویــت فرش دســتباف کشــور 
مــا را نــدارد و امــکان تولیــد فرشــی کــه 
ــته  ــا را داش ــدگان م ــت تولیدکنن کیفی
باشــد وجــود ندارنــد؛ زیــرا در دنیــا فرش 
دســتباف ایــران را بــا توجــه بــه کیفیت 
آن از ســایر فرش هــا متمایــز می کننــد. 
وی، ســهم صنعــت فــرش از رســانه ملی 
و تبلیغــات عمومــی و شــهری را ناچیــز 
دانســت و اضافــه کــرد: بایــد بیشــتر بــه 
ایــن موضــوع پرداختــه شــود تا رســالت 
فرهنگــی اجتماعــی ایــن نمایشــگاه نیز 

بیشــتر نمــود پیــدا کنــد.
معــدن  صنعــت  ســازمان  رئیــس 
ــان  ــا بی ــان ب ــتان اصفه ــارت اس وتج
اینکــه ۱۳۷ غرفــه در مســاحت 4 هــزار 
ــتاوردها و  ــگاه دس ــی نمایش ــر مربع مت
محصــوالت خــود را بــه نمایــش عمــوم 
می گذارنــد، گفــت: ایــن نمایشــگاه 
ــگاه  ــالی جای ــظ و اعت ــدف حف ــا ه ب
فــرش دســتباف ایــران، عرضــه آخریــن 
ــرش  ــازار ف دســتاوردها و محصــوالت ب
دســتباف بــه عالقمنــدان و هــم افزایــی 
بیــن فعــاالن حــوزه فــرش دســتباف در 
حفــظ و توســعه بــازار برگــزار می شــود. 
وی تصریــح کــرد: امســال ســال رونــق 
تولیــد اســت و فــرش دســتباف در 
ــی  ــش مهم ــد بخ ــق تولی ــه رون زمین
داشــته کــه بایــد بیشــتر مــورد توجــه 
قــرار گیــرد زیــرا اشــتغال و رونــق تولید 

ــد. ــاد کن ــد ایج ــی می توان فراوان

بیســت و دومیــن نمایشــگاه فــرش دســتباف اصفهــان از 14 تــا 20 آذرمــاه بــا شــعار نمایشــگاهی بــا شــکوه هنــر 
ایــران و میــراث مانــدگار ایــن ســرزمین در محــل برپایــی نمایشــگاه های بین المللــی اســتان اصفهــان واقــع 
ــراری  ــی شــود کــه برق ــن نمایشــگاه امســال در شــرایطی برگــزار م ــل شهرســتان برگــزار می شــود. ای در پ
تحریــم هــا راه صــادرات کشــور را تنــگ کــرده اســت.  هرچنــد کــه ایــن شــرایط شــاید بیــش از هــر کاالی 
غیرنفتــی دیگــر بــر فــرش دســتباف کــه عمــده آن بــا هــدف صــادرات تولیــد مــی شــود، اثــرات منفــی خــود 
را نشــان داده اســت. رییــس ســازمان صنعــت ، معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان اعتقــاد دارد، فــرش دســتباف 
بــه عنــوان شناســنامه و نمادهــای فرهنگــی مــا ایرانیــان در جهــان محســوب می شــود و وظیفــه داریــم نســبت 

بــه ایــن کاال بــا نــگاه برندســازی و توســعه هرچــه بیشــتر صــادرات آن حرکــت کنیــم.

رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان اصفهان مطرح کرد:

صنعتفرشدستبافنیازمندبرندسازیوتوسعهصادراتاست
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غفلت از نظریه پردازی 
در صنعت فرش

فاطمه شیرســپهر، نماینــده انجمن طراحان و نقاشــان 
فــرش دســتباف اســتان اصفهــان بــا اشــاره مشــکالت 
فرهنگــی در حــوزه فــرش گفــت: مبنــای تمــام 
ــردازی  مشــکالت فــرش در امــور فرهنگــی و نظریه پ
فرهنگــی اســت زیــرا فــرش یــک گفتمــان و 
ایدئولــوژی اســت و تنهــا از یــک جنبــه قابــل بررســی 
نیســت؛ بنابرایــن کیفی تریــن بخــش مشــکالت 
صنعــت فــرش ناشــی از مشــکالت فرهنگــی اســت.

نماینــده انجمــن طراحــان و نقاشــان فــرش دســتباف 
ــوژی و  ــان، ایدئول ــرش را گفتم ــان، ف ــتان اصفه اس
ــکالت  ــام مش ــای تم ــرد و مبن ــوان ک ــگ عن فرهن
فــرش را در امــور فرهنگــی هنــری و غفلــت از نظریــه 
پــردازی، الگوســازی و پژوهــش در این زمینه دانســت. 
وی تأکیــد کــرد: بخــش فرهنگــی و زیربنایــی فــرش 
ــه محــور  ــی ک ــگ آن اســت. در صنعت در طــرح و رن
ــر هنــر بافــت اســتوار اســت، فرش هایــی بافتــه  آن ب
ــه آن  ــود ب ــرادی نمی ش ــع ای ــه واق ــه ب ــوند ک می ش
گرفــت. امــا آن دســته مشــکالت کــه امــروز صنعــت 
فــرش ایــران  را بــه خــود مشــغول کــرده را مــی تــوان 
در دو حــوزه جســتجو کــرد. یــک بخــش آن از ســمت 
خــارج کشــور بــر مــا تحمیل شــده، که شــاه بیــت آن 
همــان تحریــم اســت، بــه همیــن دلیــل در نمایشــگاه 
ــران«  ــرش ای ــم ف ــه تحری ــه ب ــن »ن ــال کمپی امس
ــا  ــی م ــراض مردم ــار اعت ــود و طوم ــدازی می ش راه ان
ــد  ــه خواه ــه ارائ ــه دادگاه اله ــه شــکل دســتباف ب ب
شــد. وی ادامــه داد: محــور اصلــی شــکایت مردمــی 
مــا ایــن اســت کــه فــرش ایــران یــک کاالی حکومتی 
نیســت کــه مــورد تحریــم قــرار بگیــرد؛ بدنــه اصلــی 
فــرش دســتباف ایــران، همیشــه مردمــی بــوده اســت. 
بنابرایــن در ایــن کمپیــن ســعی شــده رئیس جمهــور 
امریــکا را پاســخ گو کنیــم کــه ادعــا دارد مــردم ایــران 
ــن  ــه مردمی تری ــرش را ک ــا ف ــد ام ــم نمی کن را تحری
قســمت فرهنگــی ایــران اســت تحریــم کــرده اســت.

ــی  ــر مشــکالت داخل ــت: بخــش دیگ شیرســپهر گف
صنعــت فــرش مربــوط بــه مشــکالت فرهنگی اســت. 
عمده تریــن نیــاز مــا نیــز در ایــن بخــش بــه گفتمــان 
ــد  ــم، نبای ــا معتقدی ــود. م ــی ش ــوط م ــردازی مرب پ
ماننــد یــک کاالی اقتصــادی بــا صنعــت فــرش 
ــای  ــای بخش ه ــد حمایت ه ــود. هرچن ــورد ش برخ
ــا  ــن بخــش وجــود داشــته، ام ــی همــواره در ای دولت
بایــد توجــه داشــت کــه مهم تریــن گام، بایــد حمایــت 
ــدون  ــد. ب ــرش باش ــوزه ف ــردازی در ح ــان پ از گفتم
ــازوی قدرتمنــد رســیدن بــه ایــن خواســته  تردیــد ب
ــه  نیــز اصحــاب رســانه هســتند و در ایــن راه نیــاز ب
ســتاره ســازی، الگــوی ســازی، نظریه پــردازی و 

ــم. ــی داری ــای پژوهش کاره
ــش  ــرد: بخ ــه ک ــرش اضاف ــوزه ف ــگر ح ــن پژوهش ای
بعــدی کــه از شــهریورماه ســال جــاری کلیــد خــورده 
اســت ایجــاد بــازار فــرش مــدرن در کنــار بازار ســنتی 
ــمت  ــن س ــه ای ــلیقه ها ب ــش س ــه کش ــه ب ــا توج ب
اســت. وی تصریــح کــرد: مــا فقــط تحریــم اقتصــادی 
ــر و فرهنــگ  ــه ســلیقه، هن نیســتم، مدت هاســت ک
ایرانــی را ســلیقه ســازان آن ســوی دنیــا از گفتمــان 
ــرار  ــم فرهنگــی ق ــورد تحری ــرده و م خــود خــارج ک

ــد. داده ان

حضور ۳۵ 
درصدی 

غرفه داران 
از دیگر
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کشور، 

نشان دهنده 
مشارکت 

ملی فعاالن 
عرصه فرش 

است

آینده صادرات فرش دستباف نامساعد است
حســن دردشــتی، رئیــس اتحادیــه صادرکننــدگان فــرش دســت باف اصفهــان بــا اشــاره بــه وجــود 
مشــکالت اساســی در صنعــت فــرش دســتباف گفــت: آینــده صــادرات فــرش دســتباف نامســاعد 
اســت و دلیــل آن مصــرف ابریشــم نامرغــوب اســت کــه اثــر خــود را تــا چنــد ســال پــس از مصــرف 
ــی کــه وضــع می شــود و  ــف مشــخص می شــود، همچنیــن قانون های شــود در کشــورهای مختل
اجــرا نشــده عــوض می شــود در صــادرات فــرش تأثیــر گذارنــد. وی تاکیــد کــرد: اگــر از صــادرات 
فــرش دســتباف حمایــت نشــود فاتحــه فــرش خوانــده خواهــد شــد. دردشــتی، کشــورهای بــازار 
هــدف صــادرات را کشــورهای عربــی و ژاپــن، آلمــان و بــه صــورت قاچــاق به کشــور آمریکا دانســت.

             علی میرجمالی/ دبیر اجرایی بیست و دومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان

پاسداشت از میراث کهن ایرانی 

در ســال هــای اخیر در کشــور عزیزمان 
هرســاله در راســتای توســعه بازار فرش 
دســتباف و معرفــی بیــش از پیــش آن، 
نمایشــگاه هایــی برگــزار مــی شــود تــا 
مخاطبــان داخلــی و خارجــی بتواننــد 
طــی چنــد روز بــا متنــوع تریــن 
مجموعــه هــای فــرش دســتبافی ایران 
آشــنا شــده و از نزدیــک تجربــه خاطره 
ــان  ــانند. اصفه ــت رس ــه ثب ــزی ب انگی
نیــز بــه عنــوان یکــی از مراکــز اصلــی، 
قدیمــی، ریشــه دار و صاحب ســبک در 
بافــت فــرش دســتباف ایــران، هرســاله 
نمایشــگاهی بــا ایــن هــدف برگــزار می 
نمایــد کــه بیســت و دومین آن امســال 
از ۱4 تــا ۲۰ آذرمــاه بــه همت شــرکت 
اســتان اصفهــان  نمایشــگاه هــای 
و توســط مرکــز آمــوزش بازرگانــی 
اســتان اصفهــان برگــزار خواهــد شــد.

نمایشــگاه ۱۳۸ مجموعــه  ایــن  در 
شــامل تولیــد کننــده، فروشــنده، 
ــرش  ــرزی ف ــراح، رنگ ــده، ط صادرکنن
ــده  ــب مشــارکت کنن دســتباف در قال
در وســعتی بالــغ بــر 4۰۰۰ متــر مربــع 
در چهــار ســالن حضــور خواهنــد 
ــتباف  ــرش دس ــگاه ف ــت. نمایش داش
ــی  ــی م ــای واقع ــه معن ــان را ب اصفه
تــوان نمایشــگاه ملــی فــرش دســتباف 
نامگــذاری کــرد زیرا از سراســر کشــور، 
ــور  ــرش در آن حض ــوزه ف ــاالن ح فع
ــد  ــاری ۳۵ درص ــال ج ــد و در س دارن
از مشــارکت کننــدگان از اســتان هــای 
خراســان رضوی، چهارمحــال بختیاری، 
آذربایجان شــرقی، گلســتان، کردستان، 
کرمــان، قــم، فــارس و تهــران مهمــان 

ــتباف  ــرش دس ــزرگ ف ــواده ب خان
ــان هســتند. اصفه

ــر آن  ــعی ب ــاری س ــال ج در س
اســت  تــا بــا شــده 

هــم افزایــی 

بخــش هــای مختلــف از دولتــی و 
خصوصــی، رویدادهــای جدیــدی را در 
نمایشــگاه رقــم بزنیــم کــه از آن جمله 
مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:
ــگاه  ــاح نمایش ــن افتت ــزاری آئی . برگ
ــی  ــش بررس ــزاری همای ــب برگ در قال
فــرش  بــازار  توســعه  راهکارهــای 
ــج  ــح روز پن ــه صب ــران ک ــتباف ای دس
شــنبه ۱4 آذر در ســالن همایــش های 
ــد. ــد ش ــزار خواه ــی برگ ــاق بازرگان ات
*برگــزاری نشســت هــای تخصصی در 
طــول نمایشــگاه در راســتای کمــک به 

توســعه بــازار فرش دســتباف
ــات  ــای تبلیغ ــوع ابزاره ــعه و تن *توس

ــهری ــی ش محیط
بازدیدکننــده  مخاطبــان  *توســعه 
نمایشــگاه و دعــوت از مخاطبــان خاص
روز  خبــری  نشســت  *برگــزاری 
دوشــنبه ۱۲ آذر ویــژه بیســت و دومین 
ــان ــتباف اصفه ــرش دس ــگاه ف نمایش
اســاتید  از  حضــور  بــه  *دعــوت 
ــی  ــی، بازاریاب ــوزه طراح ــرح در ح مط
و صــادرات فــرش دســتباف بــا هــدف 
انتقــال تجربــه و برگــزاری رویدادهــای 

ــی  آموزش
ــرش  ــی ف ــلیقه یاب ــرح س ــرای ط *اج
دســتباف از بازدیدکننــدگان نمایشــگاه
اطالعــات  ثبــت  طــرح  *اجــرای 
نمایشــگاه از  بازدیدکننــدگان 

 ) رجیستری (
بــا  *برگــزاری جشــن هنرمنــدان 
ــهر  ــدان ش ــدادی از هنرمن ــور تع حض

ــبک  ــا و س ــته ه ــان در رش اصفه
هــای هنــری متفاوت

ــه  هم

ایــن مــوارد کــه البتــه بخشــی از 
ــگاه  ــه نمایش ــای دبیرخان ــت ه فعالی
ــتان  ــی اس ــوزش بازرگان ــز آم در مرک
اصفهــان بــود، گام هایــی کوچــک 
امــا اثربخــش مــی توانــد باشــد بــرای 
کمــک بــه توســعه و رونــق بــازار فــرش 
ــی  ــم افزای ــکاری و ه ــدون هم ــه ب ک
تــوان خانــواده بــزرگ فــرش دســتباف 
اصفهــان حاصــل نخواهد شــد و به ثمر 
نخواهــد رســید. بــر اســاس مطالعــات 
ــان  ــتان اصفه ــرزمینی، اس ــش س آمای
همچون نگین گردشــگری و توریســتی 
کشــورمان فرصتــی اســتثنایی را در 
اختیــار مســئوالن بــرای بهــره بــرداری 
صحیــح از ایــن ظرفیــت بالقــوه جهــت 
ایجــاد اشــتغال ارزان، پایــدار و پــاک و 
رونــق اقتصــادی اســتان قرار داده اســت 
کــه امیدواریــم بــا درایــت و برنامه ریزی 
صحیــح کارشناســی از ایــن ظرفیت بی 
نظیــر کــه فــرش دســتباف در آن نقش 
اساســی و کلیــدی دارد کمال اســتفاده 
ــد  ــر نخواه ــم میس ــن مه ــرده و ای را ب
شــد مگــر بــا حمایــت مســووالن 
ذیربــط و بــه خصــوص باالتریــن مقــام 
اجرایــی اســتان کــه امیدواریــم شــاهد 

ــیم.  ــق آن باش تحق
شــاید بتــوان گفــت یکــی از اثربخــش 
تریــن رویدادهــای آموزشــی کــه طــی 
ــعه  ــدف توس ــا ه ــر ب ــای اخی ــال ه س
و بهبــود صــادرات فــرش دســتباف 
ــی  ــز مل ــه همــت مرک ــزار شــد، ب برگ
فــرش ایــران و اجــرای مرکــز 
ــی اســتان  ــوزش بازرگان آم
ــان در  اصفه
ل  ســا

وضعیــت  بهبــود  کــه  بــود   ۱۳۹۵
ــته  ــتباف را وابس ــرش دس ــادرات ف ص
بازرگانــان  تخصصــی  تقویــت  بــه 
و  دانســت  مــی  فــرش  تجــار  و 
همچنیــن آشــنایی راهنمایــان تورهای 
گردشــگری، کــه نقــش بســیار زیــادی 
در توســعه ایــن بــازار دارنــد را مــد نظــر 

قــرار داد. 
بــدون تردیــد اگــر در ســال رونــق 
بــه فکــر کاالی داخلــی و  تولیــد، 
تولیــد ملــی قابــل دفــاع هســتیم، 
نبایــد بگذاریــم صنعــت فــرش مغفــول 
ــت  ــری در حاکمی ــد تدبی ــد و بای بمان
اندیشــیده شــود تــا ایــن صنعــت تحت 
پوشــش های حمایتــی قــرار گیــرد.
ــه  ــی ک ــئوالن دولت ــت مس ــد اس امی
فــرش  بــازار  توســعه  درخصــوص 
دســتباف و کاهــش موانع تولیــد داخل 
آن، نقــش تصمیــم گیرنــده دارنــد، 
ــظ  ــرای حف ــود را ب ــالش خ ــه ت هم
ایــن میــراث کهــن ایرانــی بکارگیرنــد 
و فعــاالن بخــش خصوصــی در حــوزه 
فــرش نیــز خــود را بــا ابزارهــای نویــن 
مدیریــت کســب و کار مجهــز نماینــد و 
بــه صــدای مشــتریان و نیــاز و ســلیقه 
بــازار داخــل و خــارج از کشــور توجهــی 
بیــش از پیــش نماینــد. بــدون تردیــد 
حضــور ۳۵ درصــدی غرفــه داران از 
دیگراســتان های کشــور، نشــان دهنده 
مشــارکت ملــی فعــاالن عرصــه فــرش 
اســت. آییــن افتتاحیــه نمایشــگاه روز 
۱4 آذر در اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
بــزرگ  همایــش  عنــوان  تحــت  و 
»بررســی راهکارهــای توســعه بــازار 
فــرش دســتباف ایــران« بــا هــدف 
کمــک بــه رفــع مشــکالت 
ــی  ــزار م ــوزه برگ ــن ح ای

گردد.

بیســت و دومیــن نمایشــگاه فــرش دســتباف اصفهــان با حضــور اســتان های مختلــف کشــور 14 تــا 20 آذر ماه 
در محــل دائمــی نمایشــگاه بیــن المللــی اصفهــان برگــزار خواهد شــد. فرش دســتباف بــه عنوان پرچــم دوم 
ایــران و ســفیر هنــر و فرهنــگ ایــن ســرزمین، از دیربــاز همچــون نگینــی ارزشــمند بر پیکــر ایــران عزیز می 
درخشــیده و در بیــن ســایر ملــل بــه عنــوان نمــادی از صلــح و دوســتی و آرامــش و زیبایــی، پیام رســان هنر 

و اندیشــه مردمــان ایــران زمیــن بوده اســت.

نمایشگاهفرشدستبافاصفهان،تجلینمایشگاهملیفرشدستبافاست



خبرکوتاه6

.info@eghtesadbazarنظرات خود را به ایمیل ما ارسال کنید  ir

سال پنجم/ شماره   ۱۰۹
آذرماه  ۱۳۹۸

نمایشگاه فرش
کارآفرین ترین نمایشگاه اصفهان

بیســت و دومیــن نمایشــگاه فــرش دســتباف اصفهــان بــا 
حضــور اســتان هــای مختلــف کشــور چهاردهم تا بیســتم 
آذر مــاه در محــل دائمــی نمایشــگاه بیــن المللــی اصفهان 
برگــزار خواهــد شــد. مدیــر نمایشــگاه های داخلی شــرکت 
نمایشــگاه های بین المللــی اســتان اصفهــان، در ایــن 
ارتبــاط اظهــار کــرد: نمایشــگاه فــرش بــه عنــوان قدیمــی 
تریــن نمایشــگاه اصفهــان از دهــه هفتــاد فعالیــت خــود را 

مطابــق بــا سیاســت هــای وزارت صمــت آغــاز کــرد.
مجیــد نایــب زاده بــا بیــان اینکه نمایشــگاه فــرش اصفهان 
ــوزه در  ــن ح ــای ای ــن نمایشــگاه ه ــی تری ــی از قدیم یک
ــن  ــته ای ــای گذش ــال ه ــی س ــزود: ط ــت، اف ــور اس کش
ــا رویکردهــای مختلفــی همچــون صــادرات،  نمایشــگاه ب
تمرکــز بــر تولیــد داخل، فــرش های عشــایر و روســتاییان، 
ــا  ــزار شــده اســت. وی ب ــرش و ... برگ ــع ف ــروش و توزی ف
بیــان اینکــه بــا تغییــر سیاســت شــرکت نمایشــگاه و بــا 
توجــه بــه تغییــر محل پــروژه جدیــد نمایشــگاه، برگــزاری 
نمایشــگاه فــرش اصفهــان امســال بــه بخــش خصوصــی 
واگــذار شــده اســت، گفــت: بــا توجــه به کمیتــه تخصصی 
فــرش در اصفهــان، مجــری این نمایشــگاه از داخل اســتان 
و توســط همیــن کمیتــه انتخاب شــد تــا نمایشــگاه بتواند 

همســو بــا سیاســت هــای آن برگــزار شــود.
مدیــر نمایشــگاه های داخلــی شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللــی اســتان اصفهــان ادامــه داد: طــی ســال هــای 
ــی نمایشــگاه فــرش از بخــش هــا و دســتگاه هــای  برپای
مختلفــی همچــون آمــوزش و پــرورش، تامیــن اجتماعــی 
ــار  ــتین ب ــرای نخس ــز ب ــال نی ــد و امس ــور یافتن و ... حض
ــازار و صــادرات از مجموعــه گمــرک  در جهــت توســعه ب
اســتان بــرای حضــور در بیســت و دومیــن نمایشــگاه فرش 

اصفهــان دعــوت کــرده ایــم.
نایــب زاده بــا تاکیــد بــر اینکه نمایشــگاه فرش اصفهــان در 
اقتصــاد داخلــی یکــی از کارآفریــن تریــن نمایشــگاه هــای 
ــی  ــن وجــود در برپای ــا ای ــرد: ب ــح ک اســتان اســت، تصری
ــر رویکــرد فرهنــگ و هنــر بیشــتر از  نمایشــگاه فــرش ب
تجــاری آن تاکیــد داریــم. نائــب زاده تصریــح کــرد: یکــی 
از مشــکالت بــزرگ در حــوزه فــرش بحــث ســهم صنعــت 
فــرش از رســانه ملــی و تبلیغات عمومی شــهری اســت که 
ســهم واقعــی نبــوده اســت، حــوزه فــرش در داخل یکــی از 
کارآفرین تریــن نمایشــگاه ها و در بحــث اقتصــاد خارجــی 

یکــی از ســفیران مهــم کشــور مــا محســوب می شــود.
ــن  ــه بهتری ــرد: شــکی نیســت ک ــد ک ــان تاکی وی در پای
ــد در اصفهــان  ــی فــرش دســتباف بای نمایشــگاه بینالملل
برگــزار شــود. موضوعــی مثــل فــرش دســتباف در تولیــد 
ــه  ــر مســتقیمی دارد؛ هم ــه اث ــتان و منطق ــارت اس و تج
عوامــل بایــد دســت در دســت هــم بدهنــد تــا نمایشــگاه 
ــه ای  ــیار آبرومندان ــد بس ــان در ح ــتباف اصفه ــرش دس ف
برگــزار شــود چــون عــالوه بــر اقتصــاد، حیثیــت اجتماعی 
و فرهنگــی بــرای اســتان بــه بــار مــی آورد. پــس ضــرورت 
ــظ و  ــان، حف ــرش دســتباف اصفه ــزاری نمایشــگاه ف برگ
حراســت از ایــن میــراث ملــی اســت و حفــظ ایــن هنــر و 
میــراث کهــن وظیفــه ملــی و نیازمند توجــه بســیار زیادی 
اســت؛ همانطــور کــه هــر ســاله نیــز مــورد توجه بســیاری 
شــرکت های  و  مصرف کننــدگان  و  ســرمایهگذاران  از 
بازرگانــی در ایــران و خــارج از ایــران قــرار گرفتــه اســت. 
بنابرایــن، از همــه افــراد، ســازمان ها، نهادهــا و تشــکل هایی 
کــه بــا فــرش دســتباف ارتبــاط دارنــد درخواســت می کنم 
شــرایطی فراهــم آورنــد تــا نمایشــگاه فــرش، هــر ســال، 

بهتــر از ســال قبــل برگــزار شــود.
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نایــب رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان 
فــرش دســتباف اصفهــان گفــت: 
ــه واردات  ــش تعرف ــا افزای ــفانه ب متاس
درصــد،   ۲۶ بــه   ۱۵ از  ابریشــم 
تولیدکننــدگان ایــن صنعت بــا چالش 
ســعید  شــده اند.  مواجــه  بزرگــی 
ــش  ــه در پی ــان اینک ــا بی ــی ب عصاچ
ــن و  ــه قوانی ــه الیح ــس اصالحی نوی
امــور  ســازمان  مالیاتــی  مقــررات 
مالیاتــی کــه مهــر مــاه ۹۸ بــه مجلس 
قانــون  مــاده ۱4۲  ارســال شــده، 
ــای مســتمر حــذف شــده  ــات ه مالی
ــاده  ــن م ــر ای ــرد: اگ ــار ک ــت، اظه اس
ــدگان  ــی حــذف شــود تولیدکنن قانون
چالــش  دچــار  دســتباف  فــرش 
ــن  ــد شــد. وی همچنی بســیار خواهن
ــرش  ــدگان ف ــه مشــکالت تولیدکنن ب
دســتباف در تامیــن مــواد اولیــه اشــاره 
کــرد و افــزود: مــواد اولیــه فــرش 
دســتباف ابریشــم، پشــم و ُکرک است 
در مــاه اخیــر خیلــی گــران شــده انــد. 
متاســفانه تعرفــه واردات ابریشــم نیــز 
ــش  ــه ۲۶ درصــد افزای از ۱۵ درصــد ب
ــا ایــن  یافتــه اســت بــه نحــوی کــه ب
تعرفــه هزینــه یــک متــر فــرش 
اصفهــان بــا واردات ابریشــم، یــک 
ــده  ــان ش ــزار توم ــون و ۵۰۰ ه میلی

اســت. ادامــه ایــن رونــد، تولیــد فــرش 
را بــه محصولــی گــران و دشــوار بــرای 
تولیدکننــدگان تبدیــل کــرده و باعــث 
شــده تــا در مــاه هــای اخیــر چندیــن 
کارگاه فــرش بافــی بــه تعطیلــی و یــا 

ــوند. ــیده ش ــف کار کش توق
نایــب رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان 
ــان  ــا بی ــان ب ــتباف اصفه ــرش دس ف
ــت،  ــران اس ــن، گ ــم چی ــه ابریش اینک
ــدگان  ــرا تولیدکنن ــرد: اخی ــار ک اظه
فــرش دســتباف، ابریشــم بــا کیفیــت 
ــه  ــد ک ــی کنن ــداری م ــن را خری پایی
ــرش  ــده ف ــود در آین ــی ش ــب م موج
بــا کیفیــت پاییــن تولیــد و وارد بــازار 
ــه  ــا اشــاره ب خواهــد شــد. عصاچــی ب
ــران  ــم ای ــد ابریش ــزان تولی ــه می اینک
نیــاز داخــل را تامیــن نمی کنــد، اظهار 
کــرد: از ســوی دیگــر کیفیــت ابریشــم 
ایــران پاییــن اســت و امــکان اســتفاده 
از آن در فــرش دســتباف وجــود نــدارد، 
ــه واردات ابریشــم از  ــن ناچــار ب بنابرای

چیــن هســتیم.
عصاچــی بــه مشــکالت تولیــد فــرش 
ــه داد: در  دســتباف اشــاره کــرد و ادام
حــال حاضــر مشــکالت فــرش بیــش 
از ســایر کاالهــای اساســی اســت. 
ــی  ــرش ایران ــت ف ــر گرف ــد در نظ بای

کاالهــای اساســی و هنــر دســت 
هنرمنــدان ایــران اســت کــه در تمــام 
دنیــا شــناخته شــده اســت از اهمیــت 
خاصــی برخــوردار اســت. تاجایــی کــه 
وقتــی برجــام امضــاء شــد یــک بنــد 
ــته  ــن کاال نوش ــت از ای ــدا در حمای ج
شــد و وقتــی لغــو شــد در بنــدی جــدا 
ــرار  ــا ق ــت تحریم ه ــن کاال در لیس ای
گرفــت. وی ادامــه داد: درحــال حاضــر 
ــا،  ــث تحریم ه ــود بح ــل وج ــه دلی ب
ــه رو  ــود روب ــا رک ــن کاال ب ــادرات ای ص
شــده اســت. ازســوی دیگــر بــه دلیــل 
ــه  سیاســت گذاری های اشــتباه از جمل
ــرای برگشــت ارز نیمــا  زمان گــذاری ب
کــه جــدای کاالهــای دیگــر روی ایــن 
کاال گذاشتند بسیاری از صادرکنندگان 
نتوانســتند فرش هایشــان را صادرکنند 
بــه مشــکل برخــورد کردنــد. در داخــل 
ــت  ــش قیم ــه افزای ــه ب ــا توج ــز ب نی
ــت  ــم، قیم ــد ابریش ــه مانن ــواد اولی م
تمــام شــده فــرش بــاال نیــز رفــت بــا 
توجــه بــه شــرایط اقتصــادی از میــزان 
مشــتریان آن کاســته و بــازار ایــن کاال 

ــه رو شــد. ــا رکــود روب ب
نایــب رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان 
ــه داد:  ــان ادام ــتباف اصفه ــرش دس ف
متاســفانه در ایــن شــرایط هــرروز 

ــز  ــازه نی ــذاری ت ــک قانونگ ــاهد ی ش
هســتیم. از جملــه در پیش نویــس 
اصــالح قانــون مالیات قرار شــده اســت 
ــرش  ــای ف ــدان و کارگاه ه ــه هنرمن ک
نیــز مشــمول پرداخــت مالیــات شــوند 
و اگــر ایــن اتفــاق رخ دهــد بــازار فــرش 
بــا رکــود عجیبــی رو بــه رو خواهد شــد. 
عصاچــی بــه نقــش بخــش خصوصــی 
ــت  ــرش پرداح ــت ف ــعه صنع در توس
و تاکیــد کــرد: درکل بــازار فــرش 
بایــد در دســت بخــش خصوصــی 
خصوصــی  بخــش  چــون  باشــد. 
اســت، بهتــر ســلیقه مشــتریان را 
می دانــد و می توانــد بــا توجــه بــه 
نیــاز مشــتریان بازاریابــی کنــد. در 
مقابــل دولــت در سیاســت گذاری ها 
ــش  ــد از بخ ــش بای و قانون گداری های
خصوصــی کمــک بگیــرد. درحالــی که 
اکنــون دولــت بــا اعمــال سیاســت های 
اشــتباه نــه تنهــا از بخــش خصوصــی 
را  بــازار  کــه  نمی کنــد  حمایــت 

خراب تــر هــم می کنــد.
وی از شــرایط بــازار گالیــه کــرد و 
گفــت: وقتــی فــرش دســتباف از ایــران 
صــادر مــی شــد؛ در ســامانه نیمــا پول 
ــرش  ــت؛ ف ــی گش ــور برم ــه کش آن ب
کاالیــی نیســت که وقتــی بــه بازارهای 
خارجــی رســید طــی دو، ســه مــاه بــه 
ــد فــروش  فــروش برســد و گاهــی رون
آن تــا دو ســال طــول مــی کشــد. بــر 
ایــن اســاس، تاجــر ناچــار اســت فــرش 
را بخــرد و در حالــی کــه هنــوز آن را در 
بــازار خارجــی نفروختــه اســت. وقتــی 
بــازاری از دســت رفــت، دیگــر بــه 
ــی شــود.  ــش مشــکل م دســت آوردن
هرچنــد خوشــبختانه این طرح شــامل 
ــا درحــال حاضــر  ــی شــد، ام اصالحات
ــه  ــر حوصل ــران دیگ ــیاری از تاج بس
طــی کــردن ایــن مراحــل پــر پیــچ و 
خــم خریــد فــرش از ایــران را ندارنــد و 
ترجیــح مــی دهند از کشــور پاکســتان 

خریــد خــود را انجــام بدهنــد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش به 
ــت  ــعه صنع ــش نمایشــگاه در توس نق
فــرش اشــاره کــرد و گفــت: نمایشــگاه 
اصفهــان بــی شــک بعــد از نمایشــگاه 
ــت  ــگاه صنع ــن نمایش ــران بهتری ته
فــرش کشــور اســت. امــا بایــد بــه چند 
دیــد نــگاه کــرد. اول عرضــه تولیــدات 
جدیــد بــرای برندســازی و نظرســنجی 
از مــردم یــا همــان ذائقه شناســی 
مشــتریان کــه نقــش اساســی در تولید 
آینــده محصــول دارد و دومیــن آیتــم، 
ایجــاد بســتری مناســب برای آشــنایی 
ــد  ــداران جدی ــار و خری ــل تج و تعام

اســت.

   تاجران 
دیگر 
حوصله 
طی کردن 
مراحل 
پر پیچ و 
خم خرید 
فرش از 
ایران را 
ندارند

گزارش

نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف اصفهان مطرح کرد:

نایــب رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان فــرش دســتباف اصفهــان معتقــد 
اســت، سیاســتگذاری یــک شــبه و غلطــی کــه بــه اســم کار کارشناســی 
ــت.  ــده اس ــکات ش ــیاری از مش ــاد بس ــث ایج ــود؛ باع ــی ش ــال م اعم
ــی  ــت و م ــد اس ــه من ــرش گای ــت ف ــرایط صنع ــی از ش ــعید عصاچ س
گویــد: واقعیــت ایــن اســت کــه متاســفانه حــال بــازار فــرش دســتباف 
ماننــد حــال بســیاری از کاالهــا و اجنــاس دیگــر خــوب نیســت و 
ــف  ــژه توق ــه وی ــا و ب ــم ه ــال تحری ــرخ ارز، اعم ــه ن ــی روی ــش ب افزای
صــادرات باعــث شــده تــا ایــن بــازار وضعیــت نامطلوبــی را تجربــه کنــد.

افزایشتعرفهوارداتابریشمچالشبزرگتولیدکنندگانفرشدستبافاست

تفاهم نامه مرکز ملی فرش و اتاق بازرگانی ایران و چین
تفاهــم نامــه همــکاری اتــاق بازرگانــی ایــران و چیــن و مرکــز ملــی فــرش دســبافت ایــران بــرای 
بازاریابــی، فــروش و صــادرات فــرش امضــاء شــد.رئیس مرکــز ملــی فــرش ایــران بــا بیــان ایــن 
مطلــب اضافــه کــرد: ایــن ســند همــکاری اهدافی چــون »توســعه و توانمند ســازی نیروی انســانی 
بــرای اعــزام بــه بــازار چین«،»توســعه تجــارت الکترونیک و تبلیغــات فــرش ایرانی در بــازار چین« 
ــتیابی  ــرای دس ــی ب ــای اعزام ــت و همســویی در شــرکت ها، تشــکل ها و گروه ه و»ایجــاد، تقوی
بــه بــازار مزبــور« را دنبــال می کنــد. ایــن تفاهــم نامــه را مجیدرضــا حریــری و فرشــته دســت 
پــاک پــس از نشســت خبــری رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران در وزارت صمــت امضــا کردنــد.
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گردشگران توان خرید فرش ایرانی ندارند
اکبــر مشــکاتی، رئیــس اتحادیــه فروشــندگان فــرش دســتباف اصفهــان بــا اشــاره بــه تأثیــر گردشــگری 
ــه  ــد ک ــه ثروتمن ــراد طبق ــوالً از اف ــران معم ــی ای ــت: گردشــگران کنون ــرش گف ــت ف ــق صنع ــر رون ب
بتواننــد فــرش خریــداری کننــد نیســتند و بیشــتر مشــتری فرش هــای تجــاری هســتند، بنابرایــن ورود 
گردشــگران تاکنــون اثــر چندانــی بــر روی فــروش فــرش اصفهــان نداشــته. وی تصریــح کــرد: در صورتی 
هــم کــه گردشــگری قصــد و تــوان خریــد فرش داشــته باشــد بــه علــت این که امــکان بــه همــراه آوردن 
پــول نقــد را ندارنــد و مــا هــم نمی توانیــم از کارت اعتبــاری آن هــا اســتفاده کنیــم عمــالً امــکان خریــد 
و فــروش وجــود نــدارد. وی قاچــاق فــرش دســتباف ایــران را دلیــل کاهــش صــادرات فــرش دانســت
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تنها نقش دولت
تسهیل گری است

گزارش

عضــو هیــات علمــی رشــته فرش دانشــگاه کاشــان شــرایط 
ــع  ــه وجــود تحریم هــا کــه مان ــا توجــه ب ــازار فــرش را ب ب
اساســی بــرای صــادرات اســت نامطلــوب توصیــف کــرد و 
گفــت: اکنــون مــا در بحــث صــادرات با مشــکالت اساســی 
ــه داد:   ــر«،  ادام ــقایی ف ــی قش ــتیم. »فتحعل ــه رو هس روب
البتــه بخشــی از مشــکالت امــروز، بــه بازارهــای ســنتی و 
همیشــگی مــا در حــوزه فــرش ماننــد کشــورهای اروپایــی 
ــا وجــود تحریم هــا،  ــاز می گــردد و اینکــه ب ــی ب و آمریکای
ــته  ــد گذش ــورها مانن ــن کش ــه ای ــا ب ــرش م ــادرات ف ص
ــازار کشــورهای  ــوط ب ــه مرب نیســت. هرچنــد در بخــش ب
حاشــیه خلیــج فــارس و کشــورهای آســیایی وضــع کمــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــز ب ــل نی ــازار داخ ــش ب ــت. در بخ ــر اس بهت

مشــکالت اقتصــادی مــردم، شــاهد رکــود هســتیم.
ــا نقــش بخــش خصوصــی  قشــقایی در ادامــه در رابطــه ب
ــق تولیــد فــرش گفــت: ۱۰۰درصــد تولیــد فــرش  در رون
ــث  ــد بح ــا بای ــت تنه ــت و دول ــی اس ــا بخش خصوص ب
تســهیل گری بــرای فــروش و توزیــع ایــن کاال را از طریــق 
روابــط بین المللــی و پیمان هایــی کــه بــا ســایر کشــورهای 
ــا  ــد ت ــت کن ــارت دارد تقوی ــادرات و تج ــرای ص ــان ب جه
ــه داد: ازســوی  ــر انجــام شــود. او ادام ــرش بهت صــادرات ف
دیگــر میــزان زیــادی از تولیــد فــرش متناســب بــا ســلیقه 
ــا  ــک ب ــق و نزدی ــاط دقی ــدر ارتب ــرا آنق ــت. زی ــازار نیس ب
بــازار نداریــم کــه بدانیــم بــازار دقیقــا چــه محصولــی را بــا 
چــه مــواد اولیــه، ویژگــی، طــرح و نقــش می خواهــد کــه 
محصــول خــود را متناســب بــا آن ســالیق تولیــد کنیــم. 
ــی و  ــه قبل ــد، براســاس تجری درحــال حاضــر عمــده تولی
ــن شــده و  ــچ نظــام تدوی شــناخت شــخصی اســت و هی
منظمــی بــرای آگاهــی مــا از بــازار جهانــی وجــود نداشــته 
اســت.این اســتاد دانشــگاه در رابطــه بــا ویژگــی هــای امروز 
فــرش ایرانــی نیــز گفــت: بایــد در نظر داشــت فــرش ایرانی 
بخصــوص فــرش دســتبافت ایرانــی پیــش از اینکــه یــک 
ــت  ــی ماس ــی از میراث فرهنگ ــد بخش ــی باش کاالی ارزش
ــورد  ــی م ــیون داخل ــه در دکوراس ــت ک ــی اس و محصول
اســتفاده قــرار می گیــرد. بــه بیــان بهتــر ایــن کاال در کنــار 
ســایر کاالهــا تابــع مبحــث بزرگــی بــه اســم دکوراســیون 
داخلــی اســت کــه در دنیــا از ســبک ها و شــیوه های 
ــی پیــروی می کننــد. بنابرایــن هرچــه شــرکت ها  گوناگون
و طراحــان مــا بتواننــد بــا حفــظ اصالــت میراث فرهنگــی 
کشــورمان،طرح های خــود را بــه آنچــه کــه جهــان 
می پســندد نزدیکترکننــد، بــدون شــک موفق تــر خواهنــد 
بــود. در ایــن میــان آن دســته از طراحــان و شــرکت هایی 
ــه مســائل قومــی نزدیــک هســتند  ــدازه ب کــه بیــش از ان
چــون نمی تواننــد نیازهــای بــازار را بــرآورده ســازند احتمال 
اینکــه بــا شکســت روبــرو شــوند زیــاد اســت. به بیــان دیگر 
مــا بایــد تکلیف خــود را بــا نیازهــای جامعه جهانی روشــن 
کنیــم. یــا تابــع آنهــا هســتیم یــا آنقــدر قــدرت داریــم کــه 
آنهــا را بــا ســالیق خــود همســو کنیــم. فرامــوش نکنیــم 
ــا  ــو ب ــد همس ــتیم و بای ــه هس ــن جامع ــی از ای ــا بخش م
آنهــا حرکــت کنیــم ضمــن اینکــه ســالیق و نگرش هــای 
ــا نقــوش  ــب فــرش ب فرهنگی مــان را هــم حفــظ و در قال

مــورد پســند روز دنیــا بــه جهــان عرضــه کنیــم.

»فرهــاد بابــا جمالــی« در رابطــه بــا راهکار 
ــرش  ــی در صنعــت ف خــروج بحــران فعل
ــادکالن  ــد اقتص ــک بع ــرش ی ــت: ف گف
قیمت گــذاری  لحــاظ  بــه  زیــرا  دارد. 
اقتصــاد ملــی را درگیــر خــود می ســازد و 
ــروش آن در  ــد و ف هــم اینکــه ابعــاد خری
ســطح ایــران بســیار گســترده اســت. زیــرا 
متقاضــی آن جامعــه محــدودی نیســت. از 
ــایر  ــا س ــاد ب ــر آن روی اقتص ــن رو تاثی ای
ــرات  ــت و تاثی ــاس نیس ــل قی ــا قاب کااله
ــای  ــن رو راهکاره ــترده تری دارد. از ای گس
متعــددی بــرای خــروج از بحــران آن وجود 
دارد کــه از سیاســت های اقتصــادی دولــت 
ــز  ــر مرک ــوی دیگ ــد. از س ــروی می کن پی
ملــی فــرش ایــران کــه بــه عنــوان متولــی 
ایــن کاال در کشــور شــناخته می شــود 
بایــد سیاســت های گذشــته را تــا انــدازه ای 
خــود  سیاســت های  در  و  کناربگــذارد 
بازنگــری داشــته باشــد. برای من همیشــه 
ــا  ــرا م ــه چ ــود دارد ک ــش وج ــن پرس ای
همچنــان منتظــر و درگیــر بازارهــای 
ســنتی خــود در ایــن حــوزه هســتیم؟ اگر 
ــرای  ــک اســتراتژی ب ــش ی ــا پی از مدت ه
بازارهــای تــازه تدویــن کــرده بودیم، شــاید 
اکنــون دچــار ایــن رکــود نمی شــدیم. مــا 
ــازه ای در حــوزه بازاریابــی  بایــد رویکــرد ت
بــه منظــور جــذب بازارهــای جدید داشــته 
ــن  ــا ای ــگاه م ــال ن ــوان مث ــه عن باشــیم. ب
ــی  ــورهای آفریقای ــون کش ــه چ ــت ک اس
اقتصــاد ضعیفــی دارنــد پــس بــرای بــازار 
فــرش مــا جایــگاه مناســبی نیســتند؛ در 
حالیکــه بایــد رویکردهــای پیشــین را کنار 
گذاشــت و بــه دنبــال تقاضــا در بازارهــای 
تــازه باشــیم. ایــن یکــی از مهم تریــن 
ــت  ــده اس ــت های عم ــا و سیاس راهکاره
ــود  ــرمایه گذاری ش ــد روی آن س ــه بای ک
ــه  ــد ک ــی طلب ــی م و کاری کالن و جمع
ــد همــکاری تجــار، دانشــگاهیان و  نیازمن
سیاســت مداران اســت. شــک نکنیــد اگــر 
رویکــرد تــازه ای در ایــن زمینــه بــه وجــود 
آیــد دولــت نیــز از ایــن ماجــرا نفــع خواهد 

بــرد.
ــش  ــه بخ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی، ب باباجمال
خصوصــی همــواره گــوش بــه زنــگ 
تصمیمــات بخــش دولتــی بــوده اســت در 
رابطــه بــا تاثیــرات و نقشــی کــه دولــت در 
بــازار فــرش دارد گفــت: متاســفانه بخــش 

دولتــی جــز مــوارد معــدود، هیــچ گاه 
ــرده  ــم نک ــد اعل ــی ق ــه تنهای ــودش ب خ
ــرای برندســازی برخــی از  اســت. حتــی ب
ــات  ــی زحم ــش خصوص ــوالت بخ محص
زیــادی کشــید تــا آنهــا را در ســطح 
ــا  ــون آنه ــا اکن ــد. ام ــی کن ــان معرف جه
ــه دلیــل وضعیــت موجــود  نیــز آرام آرام ب
بــه حاشــیه می رونــد. بــه نظــر مــن اگــر 
نگــرش تــازه ای در ایــن حوزه هــا رخ 
ــه  ــون همیش ــی چ ــد بخش خصوص نده
ــوده  ــت ب ــه زنــگ تصمیــات دول گــوش ب
از خــودش حرکتــی نشــان نمی دهــد؛ 
ــد  ــی بای ــد کالن مدیریت ــرو آن بع از این
ــا را وادار  ــا سمت وســو دهــد و آنه ــه آنه ب
بــه تحــرک تــازه ای بکنــد. او ادامــه داد: از 
ســوی دیگــر بخــش دولتــی باید سیاســت 
و دیــدگاه حمایتی و نظارتی داشــته باشــد 
کــه متاســفانه سال هاســت در ایــن بخــش 
ــال  ــوان مث ــت. به عن ــکل اس ــار مش دچ
در ابتــدا کــه دولــت، جهــاد کشــاورزی را 
ــه پایــش هنــر و صنعــت کــرد و  ــزم ب مل
تعاونی هــا را تشــکیل داد اقدامــی درســت 
و مناســب را انجــام داد. امــا از آنجایــی کــه 

ــن  ــت ای ــی پش ــه دولت ــت و بودج مدیری
ماجــرا بــود نتوانســت موفــق عمــل کنــد. 
بنابرایــن همــان روز محــرز بــود کــه دولت 
ــرد  ــل می ک ــری عم ــه دیگ ــه گون ــد ب بای
و همیــن امــروز نیــز بایــد جــور دیگــری 
ــد  ــا مانن ــه تعاونی ه ــرا ن ــد. زی ــگاه کن ن
ــه  ــد و ن ــل کنن ــد عم ــته می توانن گذش
بخــش خصوصــی بــه شــکلی کــه دولــت 
ــن  ــد. بنابرای ــی کن ــل م ــار دارد عم انتظ
ــی را در  ــد متخصصان ــی بای ــش دولت بخ
کنــار خــود داشــته باشــد تا سیاســت های 
کلــی و جزئــی توزیــع و تولید را مشــخص 
کننــد و آن را بــه بخــش تولیــد دهنــد تــا 
ایــن بخــش نیــز راه خــود را پیــدا کنــد.
ایــن اســتاد دانشــگاه در پاســخ بــه اینکــه 
طــرح هــا و نقــوش تــازه ای را کــه توســط 
نســل جدیــد و جــوان طراحان فــرش وارد 
بــازار فــرش ایــران شــده اســت را چگونــه 
تحلیــل می کنــد توضیــح داد: در ایــن 
مــورد نقطــه نظــرات گوناگونی وجــود دارد 
و مخالفــان و موافقــان زیــادی در رابطــه با 
ــد.  ــود دارن ــازه وج ــای ت ــوش و طرح ه نق
ــک  ــرش ی ــن، ف ــخص م ــر ش ــا از نظ ام

کارافــزار زندگــی انســان اســت کــه معقوله 
هنــر بــه آن اضافــه شــده. مــا اگــر تعریــف 
علمــی هنــر را در نظــر بگیریــم و فــرش را 
ــدار از  ــم و یک مق ــرار دهی ــار آن ق در کن
ــز  ــان را نی ــای فرهنگ م ــنت ها و باوره س
در کنــار آن بگذاریــم متوجــه خواهیم شــد 
ــدودی  ــمت مح ــرش قس ــر ف ــش هن بخ
ــمت  ــود و قس ــد ب ــرا خواه ــن ماج از ای
ــاری  ــرش تج ــی، ف ــرش ایران ــادی از ف زی
اســت کــه یــک شــاخصه از ابــزار زندگــی 
ــرش تجــاری  ــب ف ــه در قال را داراســت ک
ــخ مصــرف  ــه می شــوند و دارای تاری مبادل
اســت. بنابرایــن در زمینــه هنــر فــرش باید 
تعمــق بیشــتری داشــته باشــیم کــه خارج 
از هنــر ایرانــی قدم هــا را آهســته برداریــم 
ــود؛  ــه وارد نش ــر خدش ــن هن ــه ای ــا ب ت
زیرارنــج هــای بســیاری بــرای آن کشــیده 
شــده اســت. امــا در قســمت تجــاری بایــد 
رویکــرد دیگــری داشــته باشــیم و همــگام 
بــا تحــوالت جمعتــی از لحــاظ تکنولــوژی 
و ســبک زندگــی روز مــردم جهــان پیــش 
رویــم تــا بازارهایمــان را از دســت ندهیــم. 
ــم  ــگاه کنی ــد ن ــن بع ــر از ای ــن اگ بنایرای
فرش هایــی کــه بــا نقــوش جدیــد و 
ســبک جدیــد تولیــد می شــوند خالــی از 
لطــف نیســت و جایــگاه خودشــان را دارند.
ــش  ــا نق ــه ب ــر در رابط ــی در آخ باباجمال
فــرش  تولیــد  رونــق  در  نمایشــگاه ها 
ــزاری  ــی برگ ــور کل ــه ط ــت: ب ــز گف نی
و  خــوب  بســیار  کاری  نمایشــگاه ها 
ارزشــمند اســت. امــا آنچــه در ایــران انجام 
می شــود فقــط یــک فروشــگاه اســت نــه 
نمایشــگاه. زیــرا نمایشــگاه دارای تعریــف و 
عملکــرد خاص خــود اســت. امــا از آنجایی 
ــه آن  ــگاه ب ــد فروش ــه دی ــران ب ــه در ای ک
نــگاه می شــود خیلــی موثــر واقــع نشــده 
اســت. در نمایشــگاه انتظــار داریــم کاالیی 
ــا  ــاد تقاض ــرای آن ایج ــود و ب ــی ش معرف
شــود. ازایــن رو اگــر برگــزاری نمایشــگاه ها 
تاحــدودی مــورد بازبینــی قرار گیــرد وضع 
ــگاه  ــورد نمایش ــد. در م ــد ش ــر خواه بهت
اصفهــان هــم از آنجایــی کــه ماننــد ســایر 
نمایشــگاه های ایــران عمل کــرده، عملکرد 
ــد  ــت هرچن ــوده اس ــق نب ــدان موف چن
ــالت  ــا رس ــوده ام ــم نب ــی از لطــف ه خال
اصلــی را آنطــور کــه بایــد انجــام مــی داد 

ــداده اســت. انجــام ن

مدیــر گــروه فــرش دانشــگاه هنــر اصفهــان، شــرایط بــازار فــرش را بــا توجــه بــه وجــود تحریم هــا و شــرایط اقتصــادی داخــل نامطلــوب مــی دانــد و 
مــی گویــد: بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی کشــور بــازار فــرش نیــز رونــق خــود را از دســت داده اســت. زیــرا بــازار فــرش جــدای اقتصــاد کشــور 
ــازار فــرش اســت و باعــث شــده تــا دِربازارهــای خارجــی  نیســت. ازیــک ســو، یکــی از بخش هــای کــه تحریــم روی آن اثــر زیــادی گذاشــته، ب
بــه طــور کامــل روی مــا بســته شــود. »فرهــاد باباجمالــی«، ادامــه مــی دهــد: ازســوی دیگــر در داخــل کشــور نیــز بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی و 
وضعیــت نامطلــوب معیشــتی مــردم باعــث شــده تــا در چنــد ســال گذشــته خریــد و فــروش ایــن کاال در داخــل نیــز بــه شــکلی محــدود انجــام شــود 

ــش رود. ــته پی ــال های گذش ــر از س ــرایط نامطلوب ت ــز ش ــال نی ــود امس ــی می ش و پیش بین

تدوین استراتژی برای بازارهای تازه
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